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 الملّخص  

إلى التنب�ه إلى مخاطر هجر اللسان العر�ي من قبل الناطقین �ه على صعید التخاطب، واإلق�ال �حث�ة الورقة هذه ال سعت  

على التجن�س اللغوي دون استحضار مآالته و نتائجه؛ ذلك أنه یؤدي ال محالة إلى التجن�س الثقافي �شكل ال واٍع، عبر  

 اإلسالم�ة.  تغلغل األنساق الثقاف�ة الغر��ة التي ال تنسجم مع ثوابت الثقافة  

بوصها لغة ترجع إلى عر��ة  القرآن     -�عیدا عن أي أدلجة    -�النس�ة إلى أي مسلم معتدل  إّن خصوص�ة  اللغة العر��ة   

�عد عقدي ذات  قداسته  دین�ة  إما   وق�متها مستمّدة من  العر��ة   اللغة  تقدیر  األمة اإلسالم�ة وحدتها من  تستمد  ثم  ومن 

 طفا للناطقین �غیرها .  تخاط�ا للناطقین بها أو تعا

�الهو�ة  االهتمام    من هذا المنطلق، خُلص ال�حث من خالل دراسة نماذج من األدب الجزائري في مرحلة الضعف، إلى أنّ 

ي األدبهو اهتمام �الهو�ة الجماع�ة التي تتجّسد من خالل المنجزات الثقاف�ة وفي مقّدمتها اإلنتاج  للشعوب العر��ة  اللغو�ة  

الجمعي  المجابوصفه   الوعي  �ه  و  ف�ه  یتشّكل  الذي  الفس�ح  من  ل  �حتو�ه  ذهن�ة  لما  نتماء  االتعكس  للعالم  تمثالت 

 ة الضّ�قة.لعرق� ا ة  �نإلثنل  اإلسالمي المتجاوز  الحضاري  
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Abstract: 

This research aims to draw attention to the dangers of the abandonment of the Arabic 
language by native speakers at the level of communication, and the demand for linguistic 
naturalization without recalling its results; Indeed, this inevitably leads to a cultural 
naturalization unconsciously, through the penetration of Western cultural models that are 
incompatible with the constants of Islamic culture. 

The peculiarity of the Arabic language for any moderate Muslim - far from any ideology - 
goes back to the Arabic of the Koran as a religious language with a confessional dimension 
and its value derives from its holiness, and therefore the Islamic nation derives its unity from 
appreciation of the Arabic language, either by speaking to its speakers or by sympathizing 
with non-speakers. 

From this point of view, the research concluded, by studying examples of Algerian literature 
in a phase of weakness, that the interest in the linguistic identity of the Arab peoples is an 
interest in the collective identity that is embodied through cultural achievements, in the 
forefront of which is literary production as the vast field in which the collective 
consciousness of its content is formed, mental representations of the world that reflect the 
Islamic civilizational membership that transcends narrow ethnicity. 

 

Keywords: Arabic language, linguistic identity, linguistic naturalization, collective identity, 
pragmatics, manifestations of literary tradition 

 مقّدمة  

ال شّك أّن من �متلك التفّوق المعرفي �متلك سلطة الخطاب، وال تفّوق بدون االعتزاز �الهو�ة الجماع�ة التي تتخذ من     
اللغة العر��ة أضحت غیر قادرة على موا اللغو�ة وعاء لها، و�ّل من یزعم أّن  بـ"الحّ�ةالهو�ة  اللغات التي تنعت    "ك�ة 

والرقمن الحدیثة  �العلوم  التي  ة،الرت�اطها  العلوم  جم�ع  است�عاب  على  العر��ة  اللغة  قدرة  أثبت  التار�خ  �أّن  عل�ه  مردود 
إن  بل  بلسان عر�ي؛   العلمي  اإلبداع  إلى  الترجمة وتجاوزته  �فعل  ابتداء من اإلغر�ق�ة  لها،  السا�قة  الحضارات  أفرزتها 

الی اإلنجلیز�ة  �حال  حالها  فكان  اللغة،  هذه  احتضنوا  األعاجم  عن المسلمین  تغب  لم  التي  التار�خ�ة  الحق�قة  هذه  وم. 
المنصفین من علماء الغرب عند تنبیههم إلى الخاص�ة  التكامل�ة التي تقوم علیها الحضارات اإلنسان�ة؛ فعلوم الیوم التي 

ما  إلى مجهودات  حضارات  الماضي و ننائجها مه  -لتصل إلى ما هي عل�ه -تعّد التكنولوج�ا أسمى منجزاتها، استندت 
� تأس�ا  المشّككین   ندعو  لذا  فاعلیها ود�اناتهم،  (  كان جنس  جورج سارتون" مؤسس ")1956-  1884المؤرخ األمر�كي 

أن نذ�ر أنه من منتصف القرن الثامن حتى أواخر القرن الحادي عشر، �انت الشعوب التي تتكلم    إلى "تار�خ العلوم   
و�فضلهم لم تظل العر��ة لغة القرآن المقّدسة وحاملة   ،و�ب اإلنسان�ةالعر��ة ومن امتزج بهم من یهود ونصارى، تتقّدم م

ال  الس�اق  هذا  في  منها  المقصود   ) المسكون�ة  العلم  لغة  أص�حت  بل  وحسب،  هللا  و كتاب  مختلف التفاهم  بین  تسامح 
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 بلغة من لغات الغرب ) وحاملة لواء التقّدم ال�شري. و�ما أن أقصر طر�ق �سلكه شرقي اآلن إلى المعرفة أن یلمّ الد�انات
الرئ�س�ة ، �ذلك �انت العر��ة في خالل تلك القرون األر�عة األولى المفتاح، و�ن شئت فقل المفتاح الوحید، إلى الثقافة  

إذن فالمسألة تتعّلق �االعتزاز �الهو�ة الجماع�ة  لتتمّكن الذات األقل ؛  )167:  1961(سارتون:  التي ملكت ناص�ة الفكر"  
من  وعي نسب�ة الحضارة و خصوصیتها عن طر�ق أجرأة  مفهوم التحّیز المعرفي للحّد من مشروع ماد�ة   معرفة علم�ة

 الحضارة الغر��ة  التي ال تنسجم مع روحان�ة الحضارة اإلسالم�ة المتجّسدة في لغتها ومن ثّم القدرة على نقدها.    
لـ"سارتون" العتدالها وموضوعیتها ؛ فالعزة  التي لحقت  اللغة العر��ة في  ول�س من قبیل الحشو أن نسوق شهادة ثان�ة  

عصرها الذهبي استمّدتها من الدین اإلسالمي من جهة و��قاء الحضارة اإلسالم�ة محافظة على هو�تها اللغو�ة العر��ة، 

لتي شملتها الفتوحات اإلسالم�ة، بل على الرغم من التثاقف والتفاعل  اللذین شهدتهما �فعل االنفتاح على حضارات األمم ا

�قول : " إّن األمم اإلسالم�ة     إّن اللغة العر��ة  أص�حت لسان الكثیر من الشعوب التي أص�حت تحت الحكم اإلسالمي،

قد تآلفت وظّلت منفصلة عن �ق�ة الدن�ا �فضل را�طین من أقوى الروا�ط التي تفید الجماعات: الدین واللغة. فمن أوجب 

الدیني حّق قدره، فإّن العر��ة،  ت المسلم المثقف أن �قرأ القرآن وأن �قرأه بلسان عر�ي . وعلینا أن نقّدر هذا الواجب  واج�ا

َقَبل�ة الص�غة والك- قد أص�حت مسكون�ة. وهي إن �انت قد فقدت �عض أصالتها �عد القرن الحادي     – أكثرانت لغة 

�ة المكانة ، وهي ما تزال حتى الیوم من أوسع اللغات استعماال، و�مضي عشر المیالدي ، فقد ظّلت �بیرة  الشأن عال

، فإن تین�ة ..، غیر أنه �الرغم من هذاالزمن انفرط عنها �ثیر من اللهجات، على نفس الصورة التي انفرطت بها اللغة الال

المكتو�ة ..فل�س للكاتب العر�ي  من   ، والعر��ةلم �العر��ة الفصحى ل�قرأ القرآنكّل مسلم مثقف ال بّد من أن �كون على ع

اللغة ووحدة  الوحدة، وحدة  و�فضل   . األّول  العصر  �تاب  ��ار  ثم  أوال  القرآن  هو  للبالغة  واحد  مثل  �حتذ�ه غیر  مثل 

 ) 159(نفسھ :   العقیدة هاجرت الفكرات �سرعة مذهلة، وأشعت من "دار السالم" إلى أطراف المعمورة.. "

والتجر�د على االستفادة من تجارب الماضي (وأخص   خطاب التعم�مة، نعمل ف�ما یلي و تفاد�ا لتأس�سا على هذه المقّدم

 �االرتداد إلى الوراء، لنجیب عن اإلشكال�ة اآلت�ة:    هنا تار�خ الجزائر الثقافي)،

 ؟  سوسیو ثقاف�ة للمجتمعاتالبن�ة الهل تفّطن الغرب في حر�اته التوّسع�ة إلى إجرائ�ة الهو�ة اللغو�ة �اعت�ارها المنفذ إلى  

من  له  تعّرضت  ما  جراء  المظلم  تار�خها  ظّل  في  واإلسالم�ة  اللغو�ة  هو�تها  على  الجزائر�ة  األمة  حافظت  ��ف  ثم 

  حمالت توّسع�ة متعّددة األعراق والد�انات واأللسن؟  

ال�حث�ة،و    القضا�ا  للهو�ة  نعمل على    قبل �سط هذه  للوقوف على  ص�اغة تعر�ف    الق�م   فاعلیتها في ترس�خ  اللغو�ة  

 اإلسالم�ة ومقاومة االستالب الهو�اتي.  الحضار�ة 

 تحدید المصطلحات .1

 مفهوم الهو�ة لغة   -
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المعاجم في  الهو�ة  مفهوم  الهو�ة    �قترب  فمصطلح  العر��ة؛   مثیالتها  في  مفهومها  من  �أنه    Identitéالغر��ة  �عّرف 
إمكان�ة تجم�ع عدة أش�اء أو ذوات تحت مفهوم  دة لها  خاص�ة ما هو متطابق أو متداخل حیث تت�ح الخصائص المحدّ 

)  dictionnairewww.toupie.org .(  . ومن ثم تسمح برصد االختالف دون أي خلط ممكن لعنصر مع آخر..د واح
فصاحب التعر�فات �عّرفها �أنها " الحق�قة المطلقة   و�حّد المصطلح في المعاجم العر��ة بنسبته إلى ضمیر الغائب " هو"،

ت ) وهي بهذا تعني ماه�ة  ( الجرجاني: التعر�فا  على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق"  المشتملة
 صفاته الجوهر�ة . الشيء و 
 مفهوم الهو�ة اصطالحا   -

هو�ات�ة        معالم  تنتج عن  ممیزة ومشتر�ة  معالم  الهو�ة  تشّكل  االجتماع،  علم  منظور     repères identitairesمن 
من قبل  الدولة �شكل رسمي لغرسها في األفراد منذ   Symbolesواضحة  ودائمة والتي عادة ما یتم تشكیلها في رموز  
المجموعة في حالة األقل قبل  أو من  تنتمي  التنشئة األولى   التي  الدولة  قبل  إرادي غیر معتمد من  المهّمشة �شكل  �ات 

 إلیها.
في حین تتحّدد مسألة  الهو�ة من وجهة نظر أنثرو�ولوج�ة في إطار عالقة األنا مع اآلخر، فالذات ال �مكنها أن تجیب  

قع اآلخر �النس�ة إلي ؟ " وهو ما مو ل : "من أنا �النس�ة إلى اآلخر و عن السؤال من أنا؟ إال من خالل اإلجا�ة عن السؤا

؛ األمر الذي  �طرح إشكال�ة الحدود  بین الهو�ة )  Borbalan ,  1998(هوم الهو�ة مالزم لمفهوم الغیر�ةما  �جعل مف

 الفرد�ة و الهو�ة الجماع�ة �اعت�ارها (أي الهو�ة الفرد�ة) إدراك تموقع الذات إزاء اآلخر.   

 مفهوم الهو�ة اللغو�ة   -
بین  مشتر�ا    بوصفها نسقا لسان�ا معرف�االنظر�ة المعرف�ة  اإلجا�ة عن سؤال الهو�ة اللغو�ة  �االعتماد على مفاه�م    �مكننا   

إذ جزء �بیر من تصّوراتنا استعاري،    ،القبل�ة المخزنة في  الذاكرة  الذهن�ة�ستند إلى مجموعة من التمثالت    المتكلمین،  
وهذا ما �فّسر مجاز�ة اللغة وخصوص�ة نسقها الثقافي  انطالقا من عالقة متكّلمیها �العالم الذي ینتمون إل�ه وتجار�هم،  

  هو�تها"�ق�اس درجة المقبول�ة لعناصر    الذات  على أساسها تقوم  التي   ما �سمى �المعتقدات  هذه التمثالت  تشّكل    ومن ثم  
الجدیدة  العناصر  مقابل  في  ( الوافدة    المع�ار�ة   السّ�الة"  للهو�ة  الھویة  المكّونة  وسؤال  العولمة  فتنة  خلیل،  علي  لؤي 

https://dergipark.org.tr (  . 
نتجاوز مع "ال�كوف" التصور المستقل للغة الذي یرى فیها   لمراعي للطب�عة الدینام�ة للغة، وعلى هذا األساس المعرفي ا

الس�اق واإلدراك والعاطفة والذاكرة حیث "ال وجود لما �مكن نعته تر�یب محاید منعزلة عن  القصد و   مجرد رموز في

لفعلیین لهم أذهان متجسّدة تنشأ من أنسقتهم  �الكائن الحاسو�ي، الكائن الذي �ش�ه ذهنه برنامج الحاسوب..إّن الناس ا

التصّور�ة، وتتشّكل، وتعطي المعنى من أجساد �شر�ة حّ�ة. إّن البن�ات العصب�ة ألدمغتنا تنتج أنسقة تصّور�ة و�ن�ات  

" الرموز  معالجة  على  تقتصر  أنسقة صور�ة  بواسطة  �اف�ة  �صورة  رصدها  �مكن  ال  ،   لغو�ة  جونسون  (الیكوف، 

2016  :41(. 

https://dergipark.org.tr/
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   و�ناء على هذه التأس�سات المعرف�ة ، بوسعنا رصد المقتض�ات المسّجلة في بن�ة اللغة في خاصیتین:

 نسق المعتقدات وتتمثل في ما �عّد حق�قة غیر قابلة للنقاش عند المجتمع ( الدین، اإلیدیولوج�ا)؛  •

ینة ( الصورة التي نرسمها لمن نسق التمثالت الذهن�ة التي نبنیها عن األنا واآلخر ضمن أنساق  ثقاف�ة مع •

�شار�نا مقوماتنا ولآلخر) وهذا �سمى في الدراسات الثقاف�ة  �المقول�ات واألنماط وغال�ا ما تعكس التمثالت 

الذهن�ة لمكّونات العالم والسلوك االجتماعي، ومن األمثلة التي نقّدمها  استئناسا �تاب الكنا�ة والتعر�ض  

في جمع أشهر التعابیر الكنائ�ة والتعر�ض�ة في قالب استعاري التي اشتهرت للثعالبي، إذ اجتهد مصّنفه  

 عند العرب وهي تعطینا صورة عن النسق الثقافي للعرب عامة ورؤ�تهم للعالم .  

و  التصور،  هذا  اللغو�ة وفق  الهو�ة  تمنح  أساسهما،  على   المختلف  اآلخر  تحدید  یتم  اللذین  النسقین  هذین  إطار  في 

ّن س�اق التقی�م الذي �منح  معنى  أل  ،جماع�ةالهو�ة  الأساسي في التعر�ف �، ذلك أّنه شعور  لشعور �االنتماء"المتكلمیها  

للهو�ة  هو س�اق نوع�ة العالقات التي تشمل جم�ع العالقات العاطف�ة للفاعل الجماعي  مع أبناء بیئته االجتماع�ة،  

الس�اق هذا  �ختفي  لالضطرا�ات    وعندما  الهو�ة   Mucchielli :L’IDENTITÉ INDIVIDUELLE ET LES)تتعرض 

CONTEXTUALISATIONS DE SOI :105 -106) 

و �جب التشدید على أّن االختالف هنا �عید �ل ال�عد عما ترّوج له النزعات األجناس�ة المتحّیزة، إذ إّن مرّده إلى التّنوع 

المنظورة التي تشهد بتنوع اللغات وتعّدد األجناس، على الذي هو سّنة �ون�ة نّ�ه هللا تعالى إلیها �أن جعلها من آ�اته  

َماَواِت َواْألَْرِض  :    قوله  فيوحدة  النوع اإلنساني  الرغم من وحدة صفات األصوات ومخارجها و   ﴿ َوِمْن آَ�اِتِه َخْلُق السَّ

ِلَك َآلَ�اٍت لِّْلَعاِلِمیَن﴾  َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكمْ   َواْخِتَالفُ  ): ﴿َ�ا  13:(   اآل�ةو قوله  في سورة الحجرات من    ]  22:  الروم [ِإنَّ ِفي ذَٰ

َوَجَعْلَناُكمْ  َوُأنَثى  َذَكٍر  ن  َخَلْقَناُكم مِّ ِإنَّا  النَّاُس  ِلَتَعاَرُفوا ﴾  َأیَُّها  َوَقَ�اِئَل  ی   ُشُعو�ًا  التنّوع  تطّلب تقّبال للغیر في  والتسل�م بهذا 

عدوان�ا �خرج المتصف �ه من رحا�ة التحّضر إلى كون رفض االختالف سلو�ا عنصر�ا و إطار االحترام المت�ادل، �ما �

 ضیق الهمجّ�ة.  

(و القوم�ة الهو�ة الجماع�ة    ( الذات�ة ) فيالهو�ة الفرد�ة    تذو�بعمل على  الللغو�ة هي  لهو�ة ا أهّم وظ�فة منوطة �ا  إن            

التوّسع) أّن  ،  �شيء من  یتم عبر ذلك  الفرد�ة  الهو�ة  اللغة    بناء  تتأتى من  التي  المجتمع    هاكونل االنصهار في ق�م 

"االندماج في ح�اة الشعوب،   ذلك أنّ  ؛انسجامه �ما تحققه من تواصلثقاف�ة  تؤّمن وحدة المجتمع و اجتماع�ة مؤسسة 

اللغة "   اجتهاد  وهذا ما �فّسر    )57  :1985الحصري،  (�عني، قبل �ل شيء، وأكثر من �ل شيء، االندماج في 

وحدیثا   قد�ما  اإلسالم  اعتناقهم  عند  األعاجم  القر المسلمین  معاني  لفهم  القرآن  لغة   تعّلم  توّفر  في  الكر�م  رغم  آن 

�إعالن صر�ح وواع على اندماجهم في الهو�ة إسالمي  دون إكراه  اسم  حرصهم قبل ذلك على امتالك  الترجمة، و 

   .اإلسالم�ةالدین�ة 

  مظهر�ن :  الهو�ة اللغو�ة  تكتسي    ومن هذا المنظور،     

https://surahquran.com/30.html
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ین�غي على     ، لذا  ألخرى   اللغات التي تمّیزها عن خصوصیتها البنو�ة و األسلو��ة   تعبر �ه عن    داخل�ا   مظهرا  -

التي   الذائقه األدب�ة  التعبیري ودوره في تشكیل  اللغة ونمطها  بین أسلوب  اللغة إدراك حق�قة االرت�اط  مستعمل 

   قائمة على التواشج.بدورها تعمل على تشكیل  الهو�ة الجماع�ة، إذ العالقة بینهما  

بها  االجتماعیین فاعلیها  عن  من خالله  ر  تعبّ   تداول�ا    مظهرا  و    - هو�ته  الناطقین  (  موعن   التار�خ�ة الجماع�ة 

حیث ال یتحّدد األنا الجماعي إال �مقابلته �اآلخر، وهنا نكون أمام حتم�ة استحضار ال�عد   )؛الثقاف�ة والدین�ة  و 

" لمفهوم  المعرف�ةالتداولي  اإل�جابيالتحّیزات  منظوره  من  الجم"  الهو�ة  تتحّدد خصوص�ة  فقط   بها  إذ  اع�ة ، 

 ومالمحها الممّیزة لها و من ثّم االعتراف بتنوع الثقافات. 

 التجن�س اللغوي والهو�ة الجماع�ة .2

الكشف       في  اللغة  عنا�ة  خاصة نظرا ألهم�ة  السا�ع عشر  القرن  منذ  الغرب  أولى  لمستعملیها  التفكیر  نمط  عن 

التوّسع�ة  إلى " عهد الملك فرنسوا األول حیث فّكر في "  �االستشراق، حیث تعود التأس�سات األولى المرت�طة �أهدافه  

اللغات الشرق�ة وفي سنة   تدعم ما فكر ف�ه �صدور قرار ملكي �قضي  �أن یدرس ستُة طالب   1669أهم�ة تعل�م 

في الشرق في بلدان شمال   فرنسیین اللغات الشرق�ة  في أدیرة الكبوشین في القسطنطین�ة وأزمیر قبل الذهاب للخدمة

) ، و�ان الهدف من هذا النشاط اللغوي 149:  2005ھالیلي،  ، وأطلق على هؤالء الطالب اسم شبی�ة اللغة " (إفر�ق�ا

هو اكتشاف الخصائص النفس�ة وأنماط التفكیر المنعكسة في  السلوك اللغوي للشعوب المستهدفة  من خالل تعلم اللغة 

العر� واللغة  العسكر�ة  السلطة  لغة  بوصفها  الشعوبالتر��ة  لسان  بوصفها  الحمالت  .�ة  إلیها  ستتوّجه  التي  الهدف  ـ 

 االست�طان�ة ف�ما �عد. 

  أخذ في االنحصار إثر الحر�ات التوّسع�ة  اإلمبر�ال�ة، مصطلح االستشراق  ، أن نشیر إلى أّن  وال �فوتنا لدواعي إجرائ�ة

في   ،  بلدان وراء البلدان العر��ة واإلسالم�ة  على، Colonialisme�النزعة االستعمار�ةین  مدفوع  إذ استولى األور�یون "

وتوسع .  )الخIو�ندون�س�ا،  وال�ا�ان ین،والص  ،غات وحضارات �ثیرة (شملت الهند اللوأدخلوا دراسات   ،فر�ق�ا وآس�اإكل من  

دعا إلى نشأة مصطلح أضیق وأدق ضمن حر�ة    .مما  مفهوم االستشراق �التالي ل�شمل لغات هذه البلـدان وحـضـاراتـهـا

الكـبـرى  (االسـتـعـراب،  االستشراق  مصطلـح  (مستعـرب،  Arabisation )وهو  اسم  نـطـاقـه  فـي  الـدارس  على   و�طلق 

(Arabisant     أي من یهتم بدراسة اللسان الـعـر�ـي وحـضـارة العرب. و�طلق على جملة الدراسات التي �قوم بها جـمـهـور

 . )7:   1992(المقداد،  ) "اسم (الدراسات العر��ة ینستعر�الممـن  ین  ـاحـثـالـب

أتى هذا التخط�ط االسترات�جي أكله، حیث لم تخف صفحات التار�خ  انتفاع  نابلیون بونابرت من هؤالء  و�الفعل ،

أواخر   فـي  عشالتالمیذ  الثامن  والشامرالقرن  مصر  الحتالل  ورافقوها  لحملته  مّهدوا  حیث  التوّسع   ،  �عدها  (ومن 

 شمال إفر�ق�ا) . الفرنسي في  

والقارئ للتار�خ الحدیث، �قف على نجاعة ما خّطط له؛ فقد �ان سالح اللغة من أهم الوسائل المعرف�ة بید هؤالء  

الفكر�ة   والكتب  الفرنس�ة  إلى  الشعب�ة  العر��ة  المصّنفات  أهم  ترجمة  أّدت  حیث  الجزائر،  الحتاللهم  المستعر�ین 

و�نشاء حلقات اللغة العر��ة (أو ما عرف �كراسي    بن خلدون" من قبل ال�ارون دوسالنتماع�ة  خاصة "تار�خ ااالج
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الفرنسیین   تدابیر  جملة  فمن  الموّجه،  التعل�م  أهداف  ضمن  الجزائر  احتالل  من  األولى  العقود  في  العر��ة)  اللغة 

"سعد هللا"  تعّلم اللغة العر��ة الفص�حة والدارجة  ابتداء �ما یرى المؤرخ    -للقضاء على المقاومة الشعب�ة في الجزائر

"  لقد �انت اإلدارة تشّجع على معرفة اللغة العر��ة للفرنسیین ال حّ�ا فیها أو تقدیرا لها، ولكن �اعت�ارها    1836من  

والزوا�ا والبیوت، وما   لغة وظ�ف�ة وأداة للحكم والس�طرة ومعرفة أفكار وتار�خ الجزائر�ین وما یدور بینهم في األسواق

 ) .312:  3،ج 1998سعد هللا،  في �تب الفقه واألدب من نصوص وقوانین وق�م"(

 و هكذا تم تسخیر االستعراب �اتخاذه أداة لتوطید نفوذ الغزاة  في الدول المحتلة  لتحقیق مآرب س�اس�ة.    

إلدماج الجزائر�ین في الثقافة الفرنس�ة عبر تسی�س التعل�م بتعل�م الفرنس�ة  لألطفال   وفي الجهة المقابلة تّم التخط�ط

اللغة.   الفرنس�ة و ق�مها عبر بوا�ة   الثقافة  لتكو�ن جیل �حتضن  ما    إث�ات  وقصد الجزائر�ین في مدارس مشتر�ة، 

أحد  منسقناه   ع�اس"  "فرحات  الس�اسي  �حالة  االسترات�ج�ة  لهذه  نمثِّل  حق�ةدعاة    مقّدمات  في            اإلدماج 

، ومن ثّم  نظروا إلى   -حیث مثل النخ�ة الس�اس�ة التي ُأشر�ت الثقافة الفرنس�ة على الصعید الهوّ�اتي  -حتالل  اال

�حتوي من المغالطات    -؛ ذلك أّنه قّدم خطا�احّد االستالب  هو�تهم الجماع�ة المتوارثة  �عین االنتقاص والر��ة،  إلى  

صدح ف�ه  بهوسه �الحضارة األورو��ة التي رأى فیها الخالص، متناس�ا أّن المنظور الغر�ي  �ستثني    -كثیرالشيء ال

ألن عرقه األب�ض یتصّدر التصن�ف ال�شري في نظر�ات �عضهم العنصر�ة   اآلخر المختلف  من مقوالت التحّضر

تقّدمتها غداة احتالل الجزائر اإل�ادة الجماع�ة     ممارساتهم الوحش�ة. وقد لتي بّررت حمالتهم االستعمار�ة و الممنهجة ا

..هل هناك جزائري مسلم    لق�ائل برمتها.  جاء في مقاله الصادم الموسوم " على هامش الوطن�ة: فرنسا هي أنا:"

مالیین من المسلمین �ع�شون على هذه األرض التي    6�فّكر �جد في بناء مستقبله على غ�ار الماضي؟ .. إذا �ان  

، �سكنون في أكواخ وحفاة عراة و�دون خبز. هذا العدد الهائل من الجائعین، نر�د أن سنة فرنس�ة  100أص�حت منذ 

أبدا بدون  ل�كون فرنس�ا، ..لن ننسى  المسلم إلى �رامة اإلنسان  المدرسة،..نر�د رفع  نبني مجتمعا عصر�ا بواسطة 

ا هي أنا،..مصالح فرنسا هي مصالحنا من اللحظة التي تكون تحر�ر األهالي ال وجود لجزائر فرنس�ة دائمة. إّن فرنس

فیها مصالحنا هي مصالح فرنسا.. إننا أبناء عالم جدید مكّون من روح وجهد فرنسا، شعارنا إلى األمام (نقال عن 

 )109: 2005الدین معزة، عز

اء القوانین االستثنائ�ة لألهالي لئن �ان هذا النص في بنیته السطح�ة �شّكل خطا�ا س�اس�ا �طالب ف�ه صاح�ه �إلغ  

األقدام السوداء و�لغاء التمییز العنصري  لتخل�صهم  ة الكاملة بین السكان المحلیین و وتجن�سهم جماع�ا لتحقیق المساوا 

ما ینشده الجزائري ال�س�ط؛. لذا نراه راض�ا بل داول�ة  تشي �عمق الفجوة بینه  و من الحرمان والفقر، فإّن مقتض�اته الت

ففرنسا  مط للتطور.  �شرط  الجماعي  والتجن�س  اإلدماج  س�اسة  إطار  في  �التبني  إلیها  االنتساب  �قبول  إ�اها  ال�ا 

تأس�ا  ــ  ما أصلحت س�استها وعدلت في حكمها  إذا  احتلتها  التي  للشعوب  الخالص   تحمل  االستعمار�ة في نظره 

یدیرالي ت�قى ف�ه الجزائر تا�عة لألمة الفرنس�ة،  �الحضارة اإلسالم�ة التي أص�حت من أمجاد الماضي ــ  ضمن حكم ف

مساو�ا بهذا بین من احتل وطنا لنهب خیراته  واست�احة أعراضه و�ین من جاء فاتحا لنشر دین یدعو إلى المساواة 

 والعدل واألخوة  �الفعل ول�س �شعارات جوفاء تستثني اآلخر المختلف من م�ادئ ثورتها.   
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ـــ  قد حاد عن وهو في   استراتجیته الس�اس�ة هذه  ــ و�ن �انت مرحل�ة �ما یرى �عض المؤرخین المتعاطفین  معه 

أنّ  تصر�حه  من  �فهم  إذ  المستق�م؛  االندماجیین  الصراط  من  وزمرته  من ه  تنّصلوا  وما  الغر��ة  األرومة  ینشدوا  لم 

و�ن أفل،  قد  اإلسالم�ة  العر��ة  الحضارة  نجم  ألن  إّال  المنطق   ماضیهم  هذا  في  ما  �خفى  وال  لعادوا،  وهجه  عاد 

 البراغماتي من انتهاز�ة  ممجوجة.  

ساخط ساخر مقال  وعلى العموم فقد أثار خطا�ه سخطا �بیرا عند الس�اسیین والعامة. ومن أبلغ ما �تب رّدا على اّدعائه  
�عنوان  للش�خ   �اد�س  ف�ه:      "كلمة صر�حة"ابن  المتكلّ   ..جاء  الجزائر�ین والذین �صوّ مین  إن هؤالء  المسلمین  رون �اسم 

الرأي العام الجزائري بهذه الصورة إنما هم مخطئون �صورون األمور �غیر صورتها… ال �ا سادتي نقول لكم: إنكم من هذه 
�جالئل األعمال، ولهذه األمة تار�خها الحافل  ..،  و�حساسنا  ا، وال تتكلمون �اسمنا، وال تعبرون عن شعورنانتمثلون   ال  الناح�ة

ولها وحدتها الدین�ة واللغو�ة، ولها ثقافتها الخاصة، وعوائدها وأخالقها… ثم إن هذه األمة الجزائر�ة اإلسالم�ة ل�ست هي 
فرنسا وال �مكن أن تكون فرنسا، وال تر�د أن تصیر فرنسا، وال تستط�ع أن تصیر فرنسا، ولو أرادت، بل هي أمة �عیدة عن 

ي لغتها وفي أخالقها وفي عنصرها، وفي دینها، ال تر�د أن تندمج، ولها وطن محدود ومعین هو الوطن فرنسا �ل ال�عد ف
 )309ـ    307:   1، ج2، المجلد  2009طالبي،   (  الجزائري �حدوده الحال�ة المعروفة"

في   التداول�ة  المقتض�ات  تقودنا  األول،  النص  نق�ض  �اد�سوعلى  ابن  من إلى    اإلصالحي    خطاب  خاص�ة 

�لّ  �فتقدها   الوطن�ة   الهو�ة  األمة من    يوه  لبمستَ   خصائص  في حما�ة وحدة  الروح�ة  الق�م   محاوالت  أهم�ة 

 . االختراق ومن ثم التالشي

یتضّمنه،  أما الذي  الثاني  تمنّ   عناصر  إیرادهفي    لّخصفیت  الجانب  التي  الهو�ة  المحتل   عتهذه  ثقافة  في  الذو�ان  عن 

  جماع�ة هو تشو�ه للهو�ة ال   هاتغییبأو    أحدها   إقصاءألن    تتجزأ، مات ال  : اللغة العر��ة  والدین اإلسالمي وهي مقوّ وهي

منذ القرن الرا�ع الهجري �قوله : " فإّن من   الثعالبي في �تاب "فقه اللغة و سر العر��ة"وهي مسلمة أجملها   ،  اومسخ له

العر�ي  ومن أحّب النبي العر�ي أحّب العرب، ومن أحّب العرب أحّب اللغة العر��ة   ملسو هيلع هللا ىلصأحّب هللا أحّب رسوله المصطفى  

التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب ومن أحّب العر��ة ُعني بها، وثابر علیها، وصرف همته إلیها ..و 

"  ا والمعاد.  المعاش  إصالح  وسبب  الدین  في  التفّقه  ومفتاح  العلم  أداة  هي  إذ   ،  .. الد�انة  من  تفهمها  على  إلق�ال 

    )  3 - 2:   1، ط  2005،   1933(الثعالبي،  

اإلدارة     إلیها  استندت   التي  الصراع  أدوات  أخطر  من  اللغو�ة  الهو�ة  أضحت  أعاله،  �سطه  تّم  ما  على  تأس�سا 

ر�ة في تخط�طاتها ؛ حیث راهنت علیها لتنفیذ مآر�ها المعلنة  والمضمرة وفق س�اسة " فّرق تسد " التي ت�عث  االستعما

حیث " ال �شك عاقل في مدى التالزم الوثیق ، واالرت�اط المحكم بین اللغة والدین من رمادها �ّلما سمحت الفرصة،  

یث ر�طوا ر�طا محكما بین اللغة العر��ة واإلسالم؛ .. فكّل قض�ة واألمة  وهذا ما أدر�ه العلماء في القد�م والحدیث ؛ ح

اإلسالم"( الحق�قة ضد  في  فهي  العر��ة  الحمد،  تثار ضد  لغة 445:    2005بن  عن  القرآن  عر��ة  فصل  تم  ومتى  )؛ 

 التواصل  تفّتت األمة لغ�اب األنموذج  الموّحد.      
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ذهان الناشئة خصوصا �إقناعهم �قصور اللغة العر��ة عن مواك�ة المشروع التغر�بي على ترس�خه في أ   و هو ما �عمل 

الفكر والتكنولوج�ا؛ األمر الذي أدى إلى تشّكل عقدة تفوق النموذج الغر�ي ومن ثّم لغته، فنتج عن هذا الطرح  الهوس 

رجعیتها ، فسعوا  ��ة  و ن العشر�ن بدعوى جمود العر منذ مطلع القر   ت�ط تار�خها �الحر�ة االستعمار�ةبلغات الدول التي ار 

، وهو ما محّل العر��ة الرسم�ة ( األدب�ة)إلى توظ�ف اللغة  الثالثة في الكتا�ات األدب�ة وترق�ة اللهجات المحل�ة إلحاللها  

�فّسر من جهة أخرى  مطال�ات التنو�ر�ین العرب تحت مسمى تجدید الفكر الدیني " اإلسالمي"  بتخل�ص اللغة العر��ة 

 إل�مان�ة ( الدوغمائ�ة )عن طر�ق تحییدها لتكون لغة علم تتماشى مع النزعة العقالن�ة .  من شحنتها ا

وتنفیذ       لها  للدعا�ة  الس�اس�ة  الت�ارات  تستغله  س�اسي  جدل  إلى  اللغو�ة  الهو�ة  مفهوم  یتحّول  أن  �مكن  عل�ه،  و�ناء 
تمزقات خطیرة في الدول العر��ة نع�ش تداع�اتها مكرهین  مقاصدها (أجندتها الس�اس�ة). وما حدث و�حدث �ل یوم من  

 .�إح�اء االختالف العرقي تارة أو الطائفي العقدي تارة وحتى القبلي ــ في حالة غ�اب االختالفین ــ أح�انا أخرى 
 تالزم األدب و اللغة العر��ة  .3

لى تمجید األدب الصادر بلسانها المرت�ط  من المسّلم �ه أّن عّزة العر��ة ارت�طت �فهم الخطاب الشرعي؛ مما  أدى إ   

�عصور االحتجاج اللغوي، ثم إبداع العلوم الشرع�ة من علم التجو�د ومخارج الحروف وأصول الفقه التي أّثرت بدورها  

وصناعة المعجم لفهم النص الدیني تحق�قا للحمل الصح�ح �ار�ة للغة العر��ة من نحو وصرف  في تشكیل العلوم المع

 شر�عة. وال �خفى ما لهذه الغا�ات الشرع�ة من دور في حفظ اللغة العر��ة وتطّورها.  لمقاصد ال

اللغات  است�عاب  العر��ة على  قدرة  تأكیدهم على  العر��ة  اللغة  فقهوا  الذین  المستعر�ین  قراءة دراسات  و�الحظ من خالل 
مة في العصر الع�اسي والتفاعل الحضاري األخرى إن على المستوى  المعجمي أو المعرفي  عند حدیثهم عن حر�ة الترج

العر��ة من   " وتتحول  العر�ي" :  "نظرة شاملة لألدب  الموسوم  أندر�ه م�كیل في مقاله  المستشرق  الذي نجم عنها، �قول 
كونها لغة جماعة أو أمة إلى �ونها لغة حضارة ، وهي حین تواجه �اإلیران�ة التي یدیر أبناؤها الشئون اإلدار�ة للخالفة 
والتي تؤّ�د ثقافتها صالبتها العنیدة، أو �اإلغر�ق�ة التي تعید أزهارها التفتح من خالل المخطوطات التي تترجم م�اشرة، أو 
الجوقة الموس�ق�ة؛ فهي تجمع �نوزها وتدافع عنها،  أنها جزء رئ�سي في هذه  العر��ة  من خالل وساطة السر�ان�ة، تؤّ�د 

دتها وتار�خها وهي تفعل أكثر من هذا، إنها تعیر الجم�ع، عر�ا أوغیر عرب، وسیلة كنوز الجز�رة األصل�ة  شعرها وعقی
تعبیر�ة رائعة متجددة متفتحة، عند الضرورة ، على حقول جدیدة، و�اإلجمال فقد أص�حت �ما قلت واحدة من لغات العالم 

 ا واسعا من نشاطهم الفكري . ، وعلى هذا النحو، أخذت مثل هذه الدراسات حیز )  42:   1997درو�ش ،  الكبرى " (
، خاصة في  الوظ�فة البراغمات�ة  لعلوم العر��ةوما یثیر االهتمام من خالل قراءة �عض تلك المنجزات هو تنّبههم إلى  

تسجیل  إلى  اإلبداع  مواطن  عن  ال�حث  نظرتهم  تجاوزت  حیث  �غداد؛  سقوط  �عد  الضعف  �عصر  سمي  ما  مرحلة 

للح اإل�جابي  الدور  التصن�ف�ة  مالحظات عن  الحر�ة -ر�ة  تراجع  حّملت وزر  التي  التراث  �تب  ألمهات  التجم�ع�ة 

أّنه �ان یراد   " �ما لو  المرحلة  الجماع�ة؛ حیث بدت  الهو�ة  إنتاج األسالف   �استعادتها  ف�ما لو –الفكر�ة، فخدمت 

فلماذا هذه المؤلفات الكثیرة ذات االحتفاظ �الكثیر لكي نستخدمه األج�ال القادمة. و�ال    -حدث اختفاء للثقافة العر��ة

ف�عد تعبیره (أي األدب العر�ي) عن عصور المجد والمواجهات المقّدسة، یبرز ة الهائلة على المستوى اإلنساني.  الق�م
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قدرة جدیدة ومدهشة للعر��ة وهي القدرة هذه المرة على أن تواصل ال�قاء وتكون شاهدا على عصرها ..هذا الحوار بین 

عالم الذي �صمت أو �خفت خالل قرون عدیدة یتجّدد فجأة من خالل تار�خ النشاط ضد المستعمر�ن الذي العر��ة وال

تمثل حملة بونا�ارت افتتاحیته، ولم �كن النشاط فقط ضد العثمانیین أوال وضد فرنسا واإلنجلیز ثان�ا من أجل الحصول 

ق�قة �سعى من وراء ذلك إلى إعادة اكتشاف الهو�ة أو على االستقالل الشكلي ثم الس�اسي واالقتصادي ..ولكنه في الح

 )48بتعبیر أ�سط إعادة اكتشاف هو�ة جدیدة تتفق مع التار�خ الحاضر وال�عید العمیق " (نفسه :   

اإلسالم�ة،  تكمن ق�مة هذه اإلشارات االستشراق�ة للجانب المضيء لمظاهر التقلید في عصر الضعف الس�اسي للحضارة  

أسلو�ه المخصوص ألمة ما بنمط  تفكیر المجتمع الكالمي  حیث �شفت عن ارت�اط شكل األدب و   ،في وظ�فتها التداول�ة

، وهو تالزم �فّسر اعتزاز العرب والمنتسبین إلیهم �سبب الرا�ط ذائقته الفن�ةلم  التي تنعكس في  ومن ثم طر�قة رؤ�ته للعا

الدیني  �الموروث األدبي العر�ي في مراحله الذهب�ة، فاتخذوه وسیلة  للمقاومة الثقاف�ة، حیث أسهم إسهاما م�اشرا في 

 هة أخرى . تثبیت الهو�ة الجماع�ة من جانب والمحافظة على االنتماء الثقافي العر�ي  من ج

تي �انت الجزائر إ�الة من األدب الجزائري في مرحلة الخالفة العثمان�ة الوحرصا مّنا على استنطاق التار�خ، نقّدم نماذج  

 عمدتنا في هذا الم�حث مصّنفات ثالثة  نتناول مضامینها في الم�حث اآلتي:تا�عة لها. و 

  األجناس األب�ة ودورها في حفظ اللغة العر��ة .4

 لطائف األخ�ار البن عمار أبي الع�اس سیدي أحمد  عجائب األسفار و   ب كتاأ )  

األدب      لعیون  المحفوظ  �ثرة  للجزائر�ین  العر��ة  الهو�ة  على  حافظت  التي  العوامل  بین  من  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر  

الشعر�ة �ما تخّزنه  العر�ي، و�ظهر هذا من خالل معارضة الشعراء ألعمدة األدب العر�ي و حرصهم على ق�اس أدواتهم  

ة األدیب المترجم الناقد  �فمشرق والمغرب وغال�ا ما یرّجح  ذاكرتهم للنسج على المنوال ، فكثرت المقارنة بین شعراء ال

 المشهود لهم �ح�ازة قصب السبق . المحلي على أئمة الب�ان

عمار     ابن  أثبتها  التي  النصوص  الشاعرومن  إلحاقه  أصحابها  براعة  على  المد�ح  المان  مستدال  �إمامي  جالتي 

بنمط من التوش�ح  في المد�ح النبوي  . منّبها إلى انفراد أهل المغرب  ابن الفارض مساو�ا لهما في فن القولالبوصیري و 

، علیها جرى أهل بالدنا  رائده األدیب الفق�ه المانجالتي �قوله: " وهذه الطر�قة التي مدحنا بها النبّي ملسو هيلع هللا ىلصفر�د في بنائه  

قّله في هذا العصر، والذي قبله عندنا في هذا الغرض ما أنزره وأالبالغة وتالدنا والشعر القر�ض    ارفنا منوأر�اب ط

معارض،  و  بال  ومادحه  المحمدي  الجناب  ..عاشق  الصناعة  و�مام  الجع�ة  وناقل  الجماعة،  ومقّدم  الحل�ة،  هذه  مجلى 

طر� الش�خ  ومثلث  الفارض  وابن  البوصیري  المانقتي  الع�اس  (شقرون:  أبو    http://dspace.univ-جالتي" 

tlemcen.dz 168:     مخطوط.( 

و هاهو  �صف صد�قه ابن علي �ما نّصه: " وهذا إمام هو خاتمة الشعراء العظام بهذا الصفع، ل�س لغلیل األدب �عده 

النظ�م والزهر النثیر، ونثره على جودته قلیل وس�فه ف�ه غیر �لیل، وله الكثیر، وهو على �ثرته �فوق الدر  نقع وشعره  

سعار، ..عّن لي أنقل هنا نبذة من ترجمته و�ن �ان فیها طول ل�علم دیوان أشعار تغلو في عكاظ األدب إذا رخصت األ

أّن هذا الرجل ممن �ان �صول �األدب و�طول، و�فاخر �ه المغرب وحّق له �مثله أن �فاخر، ولیتحّقق صدق قول القائل 

http://dspace.univ-/
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بن عّ�اد متنقال بین   المعتمد الز�رقان و أبي تمام و المتنبي و ) ، ل�فوق  193ــ    191كم ترك األول لألخیر "( نفسه:  

الثقافي األدبي الجزائري   التار�خ  العصور وخیرا ما فعل بترجمته له ألّنه لو تهاون لضاعت صفحة ناصعة من سّجل 

 على قلة الصفحات .

 �قول مادحا صد�قه ابن علّي ومعر�ا في ذات الوقت عن االنتماء الثقافي للجزائر  و 

 ب�ضاء والخضراء      أّي مطار     ***        إلى الـ  طارت بالغته فهو الذي  

 وأر�ت زندا عن بالغة �عــــــــــــــــــــــرب ***  و�یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قّس في دهى �ّشار

 ما حاك منوال الفرزدق نسجها   ***    والكندیین �ســــــــــــــــــــــــــالف  اإلعصار 

 )238ــ ــ   237(نفسه :    حّققتــــــــــــــها �منـــــــــّظم و  نثـــــــــــــــار***        دمشق نس�ةبین الجزائر أو 

أنه �فو  البیت األخیر فهو ق قس بن ساعدة و�ّشار بن برد والفرزدق و حیث رأى  الق�س والمتنبي وأبي تمام، أما  امرؤ 

الحضاري حیث   االمتداد  هذا  في  العر حجتنا  اللغة  العرو�ةأص�حت  إلى  االنتساب  الذي حّقق  الجسر  فكان ��ة هي   ،

 . لغة القرآن الكر�م مع اعتزازه �خصوصیته الجغراف�ةبّررته    التحاق المغرب �المشرق انتسا�ا لغو�ا بل�غا

 ألبي راس الناصر  ب ) التحفة المرض�ة في الدولة ال�كداش�ة في بالد الجزائر المحم�ة

"عجائب األسفار"، فیرت�ط بتار�خ الحاكم  التر�ي" محمد بن �كداش" إل�الة الجزائر،  إذ لما   أما عن المصّنف الثاني   

لعر��ة (خالفا لسا�ق�ه قّدر له أن یتولى الحكم �ان مصدر إلهام للكثیر من األد�اء الفقهاء، حیث �ان عالما و متذّوقا ل

من مجلسه وأغراهم �عطا�اه على التدافع على �ا�ه، و�انت النت�جة أن تحّركت دواعي ؛ فقّرب العلماء واألد�اء  والحق�ه )

�األدب   التر�ي  الحاكم  اهتمام  على  یدّل  مما  و  األدب�ة،  الق�مة  حیث  من  فتفاوتت  �ضاعتهم،  عل�ه  وعرضوا  اإلنشاء 

�نكشف المستغلق عل�ه، فصادف ئدة و نثر شعره لتعّم الفا   وتشكیله االستثناء من بني جلدته طل�ه من "أبي راس الناصر"

 الفق�ه.  وى في نفسه وهو اللغوي والمؤرخ و ه

الجمان"          "نف�سة  قصیدة  معاني  من  ما غمض  فهم  في  الفاتح  ــ  الممدوح  رغ�ة  إلى  الكتاب  تأل�ف  مناس�ة  ترجع  و�هذا 

لسجع واالزدواج التي �انت سمة العصر و تفصیل  مجملها  لم�الغة صاحبها في الر�ون إلى الصنعة اللفظ�ة المتكّلفة ل

وعالمة على �فاءة األدیب، إذ �طلعنا الشاعر في شرحه على أّنه لم یتخّط حدود التقلید، فجاءت " جار�ة على حسب ما  

البلغاء   بین  المعهودة  السّنة  المطارحات على  البلغاء في �عض  یدّل على أسلوب  أو ما  المفاكهات  المقام من  �قتض�ه 

والطر�قة المسلو�ة بین الشعراء والخط�اء، ولم أذ�ر ذلك إشاعة للمفاخر بل إذاعة لقول الشاعر"كم ترك األّول واألد�اء  

) أما عن اخت�ار القاف�ة فال �خفي أنه �ان من أهل االت�اع " و�نما  54:  1، ج 2005لآلخر"  .. (أبو راس، مخطوط ، 

) ، وهي شهادات �فیلة 56:  1ء الورى واألمراء �حّبونها " (نفسه ج  اخترت في هذه المنظومة قاف�ة السین أّن أكثر أد�ا

عموما في تلك الحق�ة وتبّرره، إذ تعّد محاولة الخروج رصد العوامل التي أّدت إلى ضمور شعر�ة النصوص األدب�ة  �أن ت

لمنهجهم.  ومخالفة  األوائل  األدب  أهل  على  تطاوال  المتداول  القول  أسالیب  �س  عن  األدیب  ال وق�مة  ات�اعه  من  تمّدها 

 ابتداعه وتقلیده ال تجدیده . 
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إّن تولي  الشاعر شرح قصیدته إلبراز معانیها المضمرة  ومقاصدها التي لم تجد مّتسعا لتنكشف، مّكنه من �سط القول 

�كم المعارف    فأفاض بتحبیره مؤّلفا �حیلنا عنوانه إلى موروث ثقافي متنوع الفنون والعلوم والبلدان، فأبو راس یذهل قارئه

ة إلى المتنقلة بین الحضارات والتخّصصات، و�ن �ان �كثر من إیراد األخ�ار دون تدقیق �استشهاده �الكرامات  المنسو�

ن وعلوم ، و�هذا شّكل �تا�ه شاهدا ناطقا بلسان حال النخ�ة العالمة التي جمعت ذاكرتها فنو رجال التصّوف والتوّسل بهم

التي ال �مكن فأصاب بوسمه ذاك "ععصرها    التار�خ�ة  جائب األسفار ولطائف األخ�ار"فكانت �حق من أهّم الوثائق 

شاهدة على هوّ�ة   التغافل عنها خاّصة أّنه اّت�ع  نهج المؤرخ النّساب من حیث واقع�ة األحداث، إذ �ّعد  وث�قة تار�خ�ة

ن �عوقني من ذلك و�منعني في الخوض عن ق�متها األدب�ة، �قول في شهادته على عصره : " ما �ا وطن �غّض النظر  

ف�ما هنالك، أّني في زمن عّطلت ف�ه مشاهد العلم ومعاهده وسّدت مصادره وموارده وخلت د�اره ومراسمه وعفت أطالله 

لیها عناكب النس�ان ومعالمه ال س�ما فن التار�خ واألدب وأخ�ار األوائل والنسب قد طرحت في زوا�ا الهجران ونسجت ع

شمس حتى  ها  وأشرفت  ووقفتي  إحجامي  واّتصل  حیرتي  بذلك  ..وأدامت  الخمول  زوا�ا  فحولها  واستوطن  األفول  على 

سطعت لي أنوار الهدا�ة فتحّركت العزائم وتجّدت العنا�ة �سبب ما أنعم هللا �ه على المسلمین عامة وعلى أهل المغرب 

 ) 53:    1ي محمد بن عثمان " (نفسه ج  ال�اي سید  هل التثلیث واألوثان على ید خاصة �فتح وهران �انجالء أ 

یدفعنا هذا الضا�ط  التداولي إلى تعلیل تشّبث مؤّلفي هذه الحق�ة �مظاهر التقلید، بل والحرص على التنو�ه بها  في ما  

اللغوي �حّبرونه من مؤلفات ــ على قّلتها ــ  �أنها نوع من التشّبث �الهو�ة العر��ة للحفاظ على االنتماء الحضاري في �عده 

وما �ثرة االستشهادات �مصّنفات األوائل البالغ�ة والنحو�ة والشرع�ة إال لتعز�ز هذا المقصد . فالظروف الس�اس�ة التي 

كانت تنخر في جسد القطر الجزائري لتنقص من أطرافه الساحل�ة �فعل االحتالل الصلیبي وتراجع اللغة العر��ة لعجمة 

لعهد، على لغة القرآن وتص�ح لغة هجینة �ما تشهد �ه  �ثیر  من نصوص ذلك ا   ءحّكامها األتراك �انت �فیلة للقضا

، وها هو الشاعر نفسه �صف �أسلوب عر�ي مبین �ثرة المثّ�طات التي تعیق اإلبداع وتضعف لوال هذه الثلة من العلماء

 العزائم  في �ّل زمان.  

 وقائع واألخ�ار":ج ) مقامة  البوني الموسومة بـ " إعالم األح�ار  �غرائب ال

�عد أن ذاع صیته اي محمد �كداش "  غرض االستعطاف  نرصد  في رسالة  البوني إلى الحاكم فاتح ثغر وهران " الد  

 طمعا في عطا�اه . 

إلى  المؤرخ  سعد هللا  دفع  الذي  التراث�ة؛ األمر  المقامة  لق�امها على شكل   " المقامة  " فن  وقد  أدرجها  صاحبها في 

ه تضاف إلى تراثنا األدبي في العهد   1106�ما یلي " إّن هذه المقامة التي �تبها البوني في فاتح عام  وصف ق�متها  

العثماني الذي زعم ال�عض أّنه عهد خال من النشاط الفكري، وهي تعطینا صورة عن تطور هذا النوع من أنواع األدب، 

ر�ین مع �عضهم ومع السلطة الحاكمة.. أما  موضوعها فهو أدب المقامة �ما أّنها تسّلط الضوء على صلة العلماء الجزائ

 ) 91: 1983قد�م جدید.. االستنجاد بذوي  الجاه"  (سعد هللا:  

 و�قوم بناء المقامة على أجزاء ثالثة:  
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، إذ  تأتي المقّدمة مشّخصة للوضع العام  ا في مقامنا هذا ما �خدم موضوعنامدخل وموضوع وخاتمة وما یهمن •

مستمدة من   "وغرابتهاالتي تغن�ه عن الخ�ال "  حالة اللغة العر��ة، الذي �سوقه في إطار الوقائع الغر��ة ومنه  

ابتعاد الراعي  والرع�ة عن أخالق اإلسالم  واست�عاد  العلماء وتمكین الجّهال  الذین عاثوا في الدولة فسادا فكانوا 

 ل�طانة . بئس ا

 الموضوع  :  وصف حالة االستقرار ثم فقدانه �سبب الوشا�ة والحسد .  •

ــ التأثیري  واالستعطاف بواسطة المدح موضوع أصیل في األب العر�ي،  وهنا تبرز أهم�ة اللغة العر��ة في الفعل الحجاجی  
امتالك ناص�ة اللغة وتوجیهها إلى من �قّدرها  فعال إنجاز�ا یتّم �ه الخالص، لهذا �ستعرض في مقامته مخزونه �اعت�ار  

�ة وتمّیزه  " ثم نادى منادي السرور وقال: أ�شروا برفع السوء عنكم ودفع �ّل الشرور، الثقافي لیثبت من خالله �فاءته األدب
وأ�قنوا بنیل المطالب ومنافحة حسان ونجدة ابن أبي طالب .. عل�كم �من العزم سجیته والحزم سل�قته وطو�ته والعلم رداؤه  

فعة ط�عه ودیدنه، �عترف له بذلك ممارس العلم ومتقنه ولو والحلم لواؤه، واألناة شأنه والكرم إیوانه والخوض في العلوم النا
رآه ابن ع�اس لقال ل�س �ه �اس أو إمامه أبو حن�فة لجعله له خل�فة، لكونه معانق  المجد وحل�فته، أو الفخر الرازي لقال  

السعد لقال �ا �شراي   هو لي نعم الموازي �حصل �ه السرور للجنید وال یدع ابن مالك یلتفت لعمر وال لز�د، بل لو أ�صره
هذا غالم �غوامض المعاني والب�ان عّالم . أو البدر العیني ، لقال ألفدینه �عیني، أو اإلمام الطیبي، لقال هذا معیني على 
التفسیر وحبیبي، ذلك ثمرة قلبي ونور عیني، العالمة  السرسور سیدي مصطفى  العنابي ثم الجز�ري  الجنیني .. صاحب 

 )   92ان فص�ح، �أنه في  بداعاته سح�ان وفي براعته �عرب بن قحطان " (نفسه : جناب فس�ح و لس
 ثم الدخول في الموضوع وهو االستعطاف قصد النوال .  •

 -صلى هللا عل�ه وسّلم -الخاتمة : تجمع الدعاء والصالة على الرسول   •

�ي مغر�ي جزائري حیث یتجلى بوضوح  عر المزاوجة بین ما هو عر�ي مشرقي و و�تجلى ال�عد الهو�اتي في هذا النص في  

انصهار مكّون اللغة في مكّون الدین؛ فاللغة مرت�طة �التفسیر وعلوم البالغة وما علماء الجزائر المستشهد بهم إال امتداد 

 لهذا ال�عد اإلسالمي ــ العر�ي ــ  وما عر��ة لسان الجزائر إال لعر��ة القرآن والشر�عة .

الع هذه  ارت�اط  �خفى  �االنتماءوال  ألنه    ناصر  إال  الثناء  �ستحق  لم  والممدوح  �الفتح  التهنئة  هو  فالموضوع  الحضاري؛ 

 . محیي ألحكام الشر�عة واللغة العر��ة

وعلى هذا األساس، ال  �مكن أن ننصف المنجز األدبي  لهذا العصر  وننزله  المنزلة التي تلیق �ه إال إذا وضعناه في 

 ه، فنتمّثل النص غّضا نا�ضا �الح�اة . إطاره الثقافي اذي شهد تلّفظ

انطالقا من هذه االعت�ارات التار�خ�ة التطب�ق�ة، یتأّكد لنا ال�عد التداولي لتالزم اللغة العر��ة والدین اإلسالمي في حفظ  

ا�ه "اإلسالم الهو�ة الفرد�ة ومن ثم ترس�خ الهو�ة الجماع�ة، وهو تأكید نّبهت إل�ه الدراسة التي قام بها" جینسن " في �ت

الثوري" ملّخصها أن اإلنجلیز والفرنسیین عندما تقاسما إرث اإلمبراطور�ة العثمان�ة �عد انه�ارها أجروا  دراسة عن سبب 

قوة الفرد المسلم التي أدت إلى التوّسع اإلسالمي في العالم، فوجدوه �امنا في  محصلته اللغو�ة الثر�ة التي �كتسبها من  

تحف�ظ  الطفل    -�ما �شهد �ه العرف المتداول  -یدي القائم على دور الكتاتیب والمساجد، حیث یتّم  نظام التعل�م التقل
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بیت المتضّمنة  �ل قواعد اللغة العر��ة الفصحى   1000منذ صغره القرآن و�عدها یدرس ألف�ة ابن مالك المكّونة من  

ز  تبلغ  وحدها  القرآن�ة  فالمفردات  ؛  والتفاسیر..  األحادیث  مفردات    17500هاء   ومتون  جل  لفهم  تؤسس  وهي  �لمة، 

 ).Jansen,     1978المعجم العر�ي  (  

وهي نت�جة تعّلل س�اسة اإلدارة االستعمار�ة لطمس الهو�ة الجماع�ة بواسطة إلغاء الكتاتیب في شمال إفر�ق�ا، وما هذا 

 �حفظ لحمته واستقالله  .    اإللغاء للتحصیل اللغوي  إال سعي منها إلى  إلغاء هو�ته  الذات�ة التي بها

 الخاتمة
المسلم مطالب �أن �عي أّن اللغة العر��ة قبل أن تكون أداة تبل�غ�ة هي  وسیلة   نخلص في ختام هذه الّدراسة  إلى أنّ     

ل�س من ین�غي أن یدرك فاعلیتها في بناء الهو�ة المع�ار�ة لألمة؛ ذلك أنه  للتماسك االجتماعي واالنسجام الثقافي، �ما  

رّده إلى التجن�س اللغوي الطوعي لش�ابنا  الحكمة الیوم أن نتغاضى عّما نعان�ه من عبء ”االستالب الهوّ�اتي” الذي م

عالقته بلغته  �اردة و سطح�ة، إلى حّد تداول �عض المثقین غیر آبهین وال منزعجین   " التي جعلت  فتنة العولمةجراء "  

عبر صفات التواصل االجتماعي ع�ارات جاهزة منّمقة نادرا ما  تخلو من أخطاء لغو�ة  إلى حّد   -ناه�ك عن العامة    -

 ثارة  االستغراب والشكوك. إ

استطاعت   تولئن  أن  واإلسالم�ة  العر��ة  آثارهالشعوب  من  تعاني  زالت  فإّنها ال  الكولون�ال�ة،  أسر  من  أراضیها  ؛ حّرر 
�النفس، ألّن صحة  الثقة  �اللغة �شرط رئ�س الستعادة  بواجب االعتزاز  یبدأ  استقالل هو�اتي  الحق�قي هو  فاالستقالل 

   المّقدمات تؤدي إلى صحة النتائج.
الذات مواجهة  �اتت  لحقتها  لقد  التي  �التشّوهات  إلى مرحلة المسلمة  لتجاوزه  �إرادة وعز�مة  تحد�ا حق�ق�ا �جب خوضه   ،

من حّق هذه اللغة   ؛ ذلك أنّ التي عّز بها المسلم فساد خطا�ه �قاع العالمستعادة الهو�ة اإلسالم�ة النق�ة  جدیدة ، مرحلة ا

الناطقین   عاطف�ةعلى  عالقة  بها  تجمعهم   أن  �عّدها  ،بها  ق�متها  استشعروا  ما  الهو�ة   فإذا  مكونات  من  أصیال  مكّونا 

 الذات�ة، أمنوا االستالب الهو�اتي و�ان انتماؤهم  إلى الهو�ة الجماع�ة فعال اجتماع�ا واع�ا . 
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