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بدل الغربة ابألهل، هذه ]األمة[ تناجيك بلسان طائفة من أبنائها البارين بك وهبا وتقول: "اي ساكن الثرى ومست
عرفك الغرب والشرق ومل تعرفك ]األمة[حق املعرفة يف حياتك، فهي تبكي عليك حق البكاء بعد وفاتك، وهذه 

 األلفاظ هي دموع املقصر بعد العتب، والتائب بعد الذنب"

  49، ص1الكاملة: جاإلبراهيمي، عن األعمال 

جتمعين ابإلمام اإلبراهيمي صلة موصولة، ورابط أعتز به فقد سافر اإلمام إىل ابكستان يف زايرة رمسية فالتقى به 
األستاذ عمر هباء الدين األمريي وكان ساعتها سفريا لسوراي بباكستان. فقدم األمريي من شعره إلمام البيان 

تنبأ اإلبراهيمي للشاعر الشاب مبستقبل واعد يف الشعر ومتضي األايم واييت اإلبراهيمي حىت يقومه وحيكم عليه ف
شاعر مغريب شاب إىل األمريي بشعره ويفرح به األمريي ويقبل بكتابة مقدمة لديوانه بداية للعشق والرفض. ومل 

ولقد رثى  يكن ذلك الشاب املغريب غري كاتب هذه السطور فيتصل بذلك سند الفضل وسند الشعر وسند احملبة
 األمريي أستاذه ورثيت أستاذي األمريي فعسى أن يتصل املفضول ابلفاضل. 

 مقدمة: 

من الصعب على يد التاريخ أن متتد إىل تيارات اإلصالح فتحكم عليها ابملوت، أو تقضي عليها بفاعل النسيان؛ 
سهام التاريخ ونصاله. والسبب أن  إذ يبدو أن يف هذه التيارات قوى خفية متدها مبناعة داخلية جتعلها مبنأى عن

فيها من الوعي التارخيي ما جيعلها تتجاوز التاريخ؛ ليس يف كوهنا حركة داخل الزمن أي بوصفها فعال من األفعال، 
 بل بوصفها مضمون احلركة الزمنية وفلسفتها، أي بوصفها إمسا للفعل التارخيي ومصدره بتعبري أهل اللغة. 

ن الزمان ويدل على املسمى داللة جوهرية ذاتية، وما دام املصدر موئل تقاطع الفعل مع فما دام االسم مستقال ع
االسم فإن حركات االصالح مبا هي أفعال يف التاريخ جترب الفعل على أن يتحول إىل مصدر وأحياان إىل اسم يرفع 

بقى فلسفة اإلصالح صاحلة لكل احلركة التارخيية من إسار الزمن ابجتاهاته الثالث إىل رحاب الوجود املطلق، فت
 زمان ومكان مع تغري األحوال وفناء األجساد وتصرم التاريخ. 

هكذا فإن لكل حركة إصالحية نصيبا من الوجود الدائم والعدم املستمر، فأما العدم فيتطرق إىل كل فعل ظريف 
النواحي املتعالية عن اللحظة  وحدث اترخيي مشروط ابلزمان واملكان والشخوص، وأما الوجود الدائم فيتسرب إىل

 الزمنية. 

ولقد أثبتت كل الفلسفات اليت عرفها االنسان بل كل األداين املنزلة هذا القانون اإلهلي يف البقاء الوجودي 
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لألفكار التارخيية. فاحلنفية اإلبراهيمية مل تزل موجودة ليس بشريعتها أي مبا له تعلق ابلزمان واملكان بل بدعوهتا 
ية إىل التوحيد املطلق هلل سبحانه. والرسالة املوسوية استمرت ليس يف رسوم حالهلا وحرامها بل يف أتكيدها املتعال

على مواجهة االستبداد، ورسالة عيسى ابقية ليس يف تثليتها ورهبانيتها بل يف إحلاحها على احملبة وطلب الكمال 
قامة احلق واألمر مبا تعرفه الفطرة والنهي عما تنكره. بل الروحي، واإلسالم ابق ما بقي الدهر بدعوته إىل العدل وإ

إن من األفكار الدهرية ما هو ابق لسبب من األسباب فاملاركسية وإن ماتت يف دعوهتا إىل إلغاء النظم الوقتية 
جهة وحماربة الفطرة الكسبية، وإعالن احلرب على الدين، فإهنا ابقية ال حمالة يف دعوهتا إىل تنظيم العمل وموا

االستغالل والطبقية البغيضة، وهذا الذي يبقى من أرواح األفكار بعد أن متوت أشباحها مساه علماء االجتماع 
 أبشباح الفكر اليت تتنقل من نسق إىل آخر ملا تكتنزه من قدرة على الدوام واالستمرار. قال تعاىل: 

 "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض" 

ولعل حركة اإلحياء اإلسالمي من هذا القبيل، وخصوصا تلك اليت محلها علماء جمددون تعمقوا يف فهم احلركة 
 التارخيية فأنتجوا فكرا جتاوزوا به التاريخ نفسه، فاستطاعوا أن يقدموا لنا ذخائر ال تفىن وأعالقا ال تبيد. 

لسعة اطالعه وخفة روحه وقوة عارضته يف البيان، غري والواقع أن اإلمام اإلبراهيمي من هذه الطينة، ولقد عجبت 
أن ما يثري قاريء اإلبراهيمي أكثر هو برانجمه اإلصالحي املتكامل وقدرته على مالمسة مهوم األمة ومشاكلها 
 وهلذا سيتخذ جديثنا عن اإلمام مسارين:

 األول: احلديث عن مفاهيم اإلصالح وجماالته -
  اإلصالح اللغوي واألديب الثاين: احلديث عن آرائه يف -

 فلسفة اإلصالح عند اإلبراهيمي:  -1

أقصد بفلسفة اإلصالح اإلطار الفكري املرجعي الذي حيدد طبيعة الفعل وأدواته يف واقع احلياة. فاألفعال احلركية 
تج للوعي ما هي إال متظهرات للفكر الواعي بعملية التغيري، وليس العكس، إذ ال ميكن عقال تصور فعل حركي من

والسبب هو أن كل فعل حيتاج إىل فاعل موجد وال يتصور وجود فاعل غري واع مبا يفعله، أي ال ميكن تصور فاعل 
أييت أبفعاله على جهة العبث وبدون وعي ابلقصد من الفعل ولو كان القصد العبث ذاته. ويبدو أن اإلبراهيمي 

منه، وهذا ال يعين أننا ننقص من قيمة أثر الفعل يف على وعي نظري مسبق بفلسفة اإلصالح واجتاهه واهلدف 
 وعي فاعله ألن كل األفعال الزمنية جمسدات حلالة الوعي الفاعل. 

ولو أردان أن حندد اإلطار املرجعي حلركة اإلصالح عند اإلبراهيمي ألمجلناها يف ثالث: القرآن والسنة والتاريخ، 
ره اإلصالحي، فإننا سنفرد للتاريخ حيزا يليق به بوصفه من نوادر وألننا ستتحدث عن القرآن والسنة يف أصول نظ

 األفكار عند اإلبراهيمي. 

 التاريخ والقراءة اخللدونية:  -

من الواضح أن اإلبراهيمي رمحه هللا قد أتثر ابن خلدون يف أتكيده على أثر العمران يف قيام الدول وسقوطها، فقد 



( ويبدو أن نسخة من  1م،)1938يف الشهاب صدر بدون إمضاء عام أفرد البن خلدون مقااًل من مقاالته 
كتاب املقدمة مطبوعة قد وجدت طريقها إىل القراء يف مشال إفريقيا خصوصا بعد أن تفطن الشيخ حممد عبده إىل 
 أمهيتها يف العمل على إصالح املناهج األزهرية، فحاول إقناع شيخ األزهر اإلمام األنبايب بعد رجوع عبده من

م، بتدريس املقدمة على طالب األزهر ونظرا للروابط احملكمة اليت كان تربط اإلمام حممد 1888املنفى عام 
عبده برجاالت اإلصالح يف مشال إفريقيا فقد تنبه هؤالء إىل أمهية املقدمة وجدواها يف خلق وعي بطبائع العمران 

 وأثرها يف االجتماع اإلنساين . 

مه اببن خلدون حني خصص له مقااًل يف جملة الشهاب، واملقال وإن نشر بدون إمضاء ويصرح اإلبراهيمي إبهتما
(. وتشي العبارات اليت 2فإنه ظهر يف أعمال اإلبراهيمي الكاملة اليت مجعها وحققها ابنه أمحد طالب اإلبراهيمي)

(، 3فكره فهو الرجل الفذ) استخدمها اإلبراهيمي يف حق ابن خلدون بتلك املكانة العظيمة اليت حيتلها الرجل يف
 (. 4وهو املؤرخ العظيم)

غري أن ما يهمنا هو األثر اخللدوين يف فكر اإلبراهيمي، وإذا كان من املعلوم أن ابن خلدون قد حبث يف أثر 
القوانني االجتماعية يف الفعل اإلنساين فإن اإلبراهيمي قد تلقف هذه الفكرة الرائدة وحوهلا إىل مشروع إصالحي 

وز الفهم اإلرادوي يف التغيري إىل تصور سنين يعي دور االجتماع وعالقاته يف حتويل مسار اجملتمع وتغيري يتجا
 وجهته. 

 ( : 5يقول يف راثء أخذ رفاقه يف العمل اإلصالحي)

 "الرجل كان حمافظًا حقًا ولكنه حمافظ ابملعىن املعقول. حمافظة البصري الناقد الذي يرى أن مشخصات األمم منها
جوهر ومنها عرض، وأن اجلوهر منها هو الصاحل للبقاء وأنه ال يد للفرد وال للجماعة يف تكيفه كما يشاء أو كما 

 (. 6تشاء وأن تطوره موكول إىل تدبري االجتماع ال إىل تدبري اجلماعات")

جلوهر هو ما يبقى من لقد أقام اإلبراهيمي صلة بني جوهر احلضارة وعرضها. وإذا كان العرض متغرياً بطبعه، فإن ا
احلضارة حني تذهب أعراضها، واإلبقاء على هذا اجلوهر ليس عماًل مباشرًا ألننا ال منلك اإلبقاء عليه أو حموه 
مبحض اإلرادة املباشرة، ولكن احملافظة عليه تستدعي الوعي أبثر االجتماع أو العمران يف اإلبقاء عليه، وبدل أن 

االهتمام ابلعوامل االجتماعية اخلارجية اليت ختدم هذا اجلوهر، ومن هنا فإن التدبري  نتجه مباشرة إىل اجلوهر ينبغي
اجلماعي أو قل احلركة اإلصالحية ينبغي أن تنطلق من الوعي أبمهية العالقات االجتماعية اخلارجية يف إجناح عملية 

يري السياسي املباشر. ولعل هذا اإلطار التغيري، وكان اإلبراهيمي يعطي األمهية للتغيري احلضاري الرمزي عوض التغ
املرجعي اخللدوين هو ما جعل اإلبراهيمي رمحه هللا يهتم ابألدب وخصوصًا بعض صنوفه وسيلة من وسائل التغيري 

 وعاماًل من عوامل تغيري وجهة االجتماع ومساره. 

التأكيد على ضرورةاالجتهاد واإلبراهيمي وإن بدا متأثرًا اببن خلدون يف هذه الناحية فإنه على عادته يف 
(. والذي يقوم على 7واالستقالل يف الرأي سك مصطلحًا يعود له الفضل يف إبرازه وهو االجتماع املنتج)

استثمار األدوات الفاعلة يف اإلصالح وهي: عند اإلبراهيمي، الدين واألخالق والعلم واملال، فـ" حنن حمتاجون إىل 



منظمة يف مجيع لوازم حياتنا القومية اخلاصة، وألزم هذه اللوازم أربعة: الدين  تكوين اجتماع خاص تنتج عنه هنضة
 ( 8واألخالق والعلم واملال")

 صلة االجتماع املنتج ابألدب: 

إذا كانت عملية اإلصالح عند اإلبراهيمي عملية غري مباشرة، تتحكم فيها عوائد االجتماع الراسخة يف املكان 
لعوائد أو على األقل تقريبها من جوهر احلضارة وعقيدهتا ال بد أن يعتمد على أدوات والزمان. فإن تغيري هذه ا

أربع كما قلنا. أوهلا الدين، واثنيها، األخالق، واثلثها العلم، ورابعها املال. فأين إذن يقع دور األدب؟ وما هي 
 رسالته يف حتقيق االجتماع املنتج؟ 

خالقي ينبغي أن يتأسس على عملية إحيائية ملصدري األخالق الفاضلة يرى اإلبراهيمي أن الرفع من املستوى األ
يف اجملتمع، ومها القرآن الكرمي بوصفه الدستور األخالقي للمسلمني مث األدب الذي ميد الشخصية املسلمة 

 برصيد هائل من األخالق اجلديرة بتوجيه اجملتمع والقضاء على أمراضه. يقول: 

ذي ننشد تكوينه أن يبذل جمهودات قوية لرفع درجة األخالق عندان، ومن فكري "فالواجب على اجتماعنا ال
اخلاص أن هذه الناحية من أمراضنا هي أيسر معاجلة من مجيع النواحي إذا أحسنا تسيري اجلهود الفردية يف الرتية 

املتوارثة يف اجلملة واليت املنزلية، ألن لنا أساسًا تبىن عليه وال يعسر جد العسر إحياؤه وهو األخالق اإلسالمية 
جتد معظمها يف القرآن الكرمي يف أو ضح عبارة، وأوضح بيان، مث األخالق العربية املأخوذة من آداهبم اليت هي 

 ( 9أنفس ما خلفوه لنا من الرتاث")

فاألدب إذن سجل أخالقي، أو قل هو الفاعل الرمزي يف احلركة اإلصالحية ولتأكيد هذا املعىن نسوق هذه 
لقصة الظريفة على لسان اإلبراهيمي واليت ساقها يف خضم نقده املعتدل للشيخ حممد بن الطاهر ابن عاشور ا

 شيخ اإلسالم يف الداير التونسية آنذاك. قال: 

 " كنت قرأت وأان ابملدينة املنورة تفسري املرزوقي لديوان احلماسة، وهو تفسري أي تفسري؟
فلم أظفر هبا فذكرته يف جمالس األدابء، ونوهت مبكانته وشوقتهم إليه  وملا دخلت الشام حبثت عن نسخة منه

 وتعاهدان على أن ننسخه إذا ظفران به ، ونروجه حىت يقّيض هللا له من يطبعه.
وملا قدمت إىل تونس مصّرا على ذلك العهد، أيلت عن الكتاب فقيل يل إنه موجود. وإنه مستعار عند "الشيخ 

ه يكاد حينكره إحتكاراً. فكان هذا اخلرب "مبجرده" مزيداً يف قيمة الرجل األدبية عندي ألن الطاهر بن عاشور"، وأن
 (. 10حسن اختيار الكتب أول عوامل اإلصالح يف نفس العامل)

فهذا عامل مصلح تكالبت عليه مشاغل اجلهاد املستمر، فمن أتسيس مجعية إىل بناء جامع، ومن أتبني صديق إىل 
سفر يريده إىل منفى ال يريده، ومع ذلك فإنه يبحث بكل هذه الشغف عن شرح ديوان  رد على طاعن، ومن

احلماسة والسبب ليس جمرد عشق لألدب ووله به، بل هو إحساس ابلقيمة العملية هلذا األدب يف إصالح النفس 
ة كدعوته إىل إقامة وهتذيبها وتثقيفها ابجلمال الالزم إلقامة العمران. وهلذا تراه يدعو إىل نسخ كتاب احلماس



الشعائر، وهذا درس حلركات اإلصالح اليوم. إن قلواًب مل تقرأ الشعر العريب، وتتذوقه قلوب عاجزة عن قيادة 
اجملتمع ملا تفتقر إليه من حس أخالقي ميجد اجلمال وحيرتم الكلمة، وهلذا فهي قلوب ابردة متجهمة، ميالة إىل 

ريهم وتفسيقهم مبا تربت عليه من االبتعاد عن تذوق الكلمة اجلميلة، احلكم على الناس ومقاضاهتم ورمبا تكف
 والعاطفة املرفرفة. 

 صلة اإلصالح ابألدب: 

لعل اإلبراهيمي من القالئل الذين يؤمنون ابلدور العملي والفعلي لألدب يف عملية اإلصالح، ومعىن ذلك أنه كان 
االجتماعي، وهلذا ألفيناه يتحدث عما ميكن تسميته  على وعي أكيد أبثر الرمز اجلمايل يف إحداث التغيري

 ابالستدالل األديب يف جمال البحث االجتماعي، يقول: 

" استغاثت اإلنسانية قدميًا أببنائها الصادقني على أبنائها املارقني. استغاثت من املفسدين لنظام الفطرة، والعاملني 
والعباد الصاحلون. واستغاثت من عباد املادة احلائدين عن  على تفريق هذه األسرة فأغاثها األنبياء واملرسلون

اجلادة، فأغاثها اتصار الروح، واملقدسون للروح، والقائلون خبلود الروح. واستغاثت من أعداء العقل املفّكر، وعّباد 
وقياصرة احلس واحملسوس، فأغاثها احلكماء الرابنيون والفالسفة اإلشراقيون، واشتغاثت من طواغيت االستبداد 

االستبعاد، فأغاثها الدعاة الدميقراطيون وأنصار املساواة واإلنصاف فما كاد املتبين واضع شريعة التمايز بني 
السادة والعبيد جيف ثراه، حىت قيض هللا هلا فيلسوف املعرة انسخًا لتلك الشريعة اجلائرة، ومبشرًا بشريعة األخوة 

، واحملرفني املبتدعني والصضالني املضلني، الذين يستغلون جهل السمحة. واستغاثت من املشعوذين احملتالني
اجلهالء، وميتّصون دماء البسطاء البائعني للشفاعة، العابدين للوهم، املغرتين ابألمساء واأللقاب، وشهرة األنساب. 

حون، وحزب هللا فأغاثها العلماء املصل –الوارثني ملا ال يورث من التسلط على العباد. بعظمة األابء واألجداد 
 ( 11املفلحون.)

 جماالت العمل األديب اإلصالحي: 

من املمكن القول إن اإلبراهيمي كان مؤمنا أشد اإلميان بوظيفة األدب يف اإلصالح، ومل يتوقف هذا اإلميان عند 
جمال حدود النظرية أو التبشري بل تعداه إىل وضع خطة عملية ميكن تسميتها ابسرتاتيجية العمل األديب يف 

اإلصالح. وإذا كان لكل جنس أديب دور ما يف إهناض األمم، فإن هناك أجناسا بعينها يكون هلا من التأثري الواسع 
يف فرتات زمنية حمددة ما جيعل الرتكيز عليها آكد والعمل من خالهلا أمثر وأفضل. وهلذا نرى اإلبراهيمي يعطي 

 اإلصالحي العام. يقول : قيمة كبرية إلنشاء اجلمعيات األدبية ذات النفس 

"أسست اجلمعيات األدبية، وهي نصرية احلقائق وعدّوة األوهام واخلرافات، هذه اجلمعيات اليت ذكرهتا لكم وهي 
قليل من كثري، كانت من أكرب العوامل يف آتخي البشر وتقّرب الشعوب من بعضها وهي أقوى األسباب يف غلبة 

وفاق على اخلالف واالجتماع على االفرتاق، بل تغّلب العلم على اجلهل االنفصال، والتعارف على التناكر وال
( وأما جماالت القول اليت مت الرتكيز عليها يف العمل األديب 12واحلق على الباطل والفضيلة على الرذيلة.)



 اإلصالحي فهما: 

 جمال اخلطابة والتمثيل )املسرح(  -1

 يقول اإلبراهيمي: 

ية توأمان، وإخوان شقيقان، وأن منزلتهما من دواعي التهذيب والرتبية الفاضلة ألرفع "واخلطابة عند األمم احل
منزلة، وأن مكانتهما من بني مقومات األخالق ملنزلة الطعام والشراب من بني املقومات اجلسدية. وما بنيت هنضة 

القسط األوفر واحلظ األوىل. وليس من بني النهضات األخالقية يف األمم اجلديدة إال وللتمثيل واخلطابة يف بنائها 
موقف املمثلني دون موقف اخلطيب وال موقع الرواية من نفوسهم دون موقع اخلطبة. فإمنا اخلطيب واملمثل شيء 

املمثل خطيب إذا أحّس تصوير املغزي، وشخص احلقائق الغائية للمشاهدين كاحلاضر املشاهد، وألبس  –واحد 
واخلطيب ممثل إذا عرف كيف يقّص اخلرب وكيف يستخرج العرب، وكيف يسوق  اخلياالت لباس الواقع احملسوس،

 ( 13املؤثرات يرتك يف نفوس سامعية أعمق األثر.)

 جمال شعر امللحون:  -2

يرى اإلبراهيمي ضرورة اإليعاز إىل شعراء امللحون ألن ينظموا قصائد ومقاطع تتضمن األمر ابملعروف والنهي عن 
 ( 14ق والتواصي ابلصرب، لكي تنشرها مجعية العلماء بني العامة وترغبهم يف حفظها.)املنكر والتواصي ابحل

وحياول رمحه هللا أن يزيل إي سوء فهم حول أمهية هذا النوع من التعبري الشعري الذي ارتبط عند الكثريين 
 إبضاعة الوقت والكسل ورمبا املنكرات غريها مما ينفر منه فقال: 

شعر امللحون ما هو شعر على احلقيقة، فقد مسعت من شعر القرن املاضي ما يفيض حكمة "أان أحكم أبن يف ال
وحثًا على الفضائل والكماالت، وختويفًا من هللا واآلخرة، ومسعنا منه ما يتضمن املغازي والسري وإن كان معظمه  

 ( 15كذابً، ولكننا مل جند لشعر إخوانه العلماء أثراً يف هذه املواضيع.)

 لم اللغة العربية واللغات احلية: دور تع

ال شك أن اللغة العربية كانت وال تزال عنوان أمة بكاملها بل وضمري حضارة يراد هلا أن تبيد، وإن دور العربية يف 
حفظ اإلسالم وحضارته كدور اإلسالم يف حفظ اللغة وثقافتها. وهذا التماثل يف األمهية الوظيفية للعربية مع الدين 

تغرب، فالقرآن عريب والشريعة يف نصوصها التشريعية عربية بال خالف. وهلذا السبب فإن إمهال إتقان أمر غري مس
العربية كما هو سائد اآلن حىت لدى احلركات الدينية يف العامل اإلسالمي دليل على عدم اإلحساس بقيمة العربية 

تج بتعبري اإلبراهيمي. ولقد أكد رمحه هللا ومعه يف تشكيل الوجدان احلضاري وهو العنصر الالزم لبناء العمران املن
حواريوه من مجعية العلماء على دور اللغة يف احلفاظ على اهلوية. إذ لوال العربية ملا كانت بالد اجلزائر على ما هي 

اللغة  عليه اآلن من الوفاء للقيم الثقافية اإلسالمية. لقد تنبه اإلبراهيمي إىل أن اإلنسان العريب مهما ابتعد عن
العربية فإن تذوقها مل يزل ممكنا وضروراي وهلذا أخذ على نفسه أن يتكلم ويكتب بعربية مجيلة راقية دون أن حيول 



طروحة مالك ذلك بينه وبني مجهوره الذي خضع لفرنسة نسقية ملدة تزيد على املائة سنة، ولعل هذا هو ما يضع أ
بن نيب رمحه هللا على نقيض من تصور اإلبراهيمي، إذ ذهب مالك يف الظاهرة القرآنية إىل الزعم أبن األجيال 
احلاضرة قد فقدت اإلحساس اللغوي بعربية القرآن وهلذا فإن أتكيد إعجاز الرسالة اإلهلية لن يتم إال ابلبحث عن 

(. ولقد نسي رمحه هللا أن 16كون مبثابة احلجة على إعجاز القرآن)جماالت جديدة وهي اجملاالت العلمية اليت ست
األمرين ال يتناقضان ألن اللهجات العربية املستعملة حاليا ال تزال حتتفظ أبغلب البىن النحوية والبالغية للغة 

اعال يؤدي إىل العربية ومىت أكثران من استعمال الفصحى األنيقة فإن اجلمهور سيألفها وسيتفاعل مع تعبرياهتا تف
تفعيل قيمة اإلهناض املوجودة يف العربية الفصحى، وسيتجلى هذا اإلهناض يف عملية حتويلية مركزها الوجدان 
واإلدراك. حبيث سيتحول املستمع إىل شخص ميجد اترخية ويتباهى به ويفخر هبويته ويتحصن هبا. ولعل هذا هو 

تطوير الذوق اللغوي السليم لدى العامة دون أن يعين ذلك  ما فطن إليه اإلبراهيمي إذن فظل مؤمنا إبمكانية
تلقينهم دروسا جافة يف األحناء واالستعارات، بل األمر أبسط من ذلك إذ حيتاج إىل حتديث العامة ابألسلوب 
العريب وهم بعد ذلك مرتقون إليه متفاعلون به مبا تكتنزه مداركهم اللغوية من أنساق لغوية عربية تتخلل كل 

 حي التواصل ابللهجات العربية املختلفة. يقول: منا

"ولقد بدأت دروسي وحماضرايت يف تلمسان ابلعربية الفصحى وأخذت نفسي بذلك أخذًا أصل فيه إىل درجة 
 اإلغراب أحياانً، وكان يل من وراء ذلك االلتزام غرضان:

تعيا حبمل املعاين مهما تنوعت وعلت، أحدمها : إقامة الدليل للمتعلمني ابللغات األجنبية على أن الفصحى ال 
وأهنا تبّذ اللغات يف ميدان التعبري عن احلقائق واخلياالت واخلواطر والتصورات، وقد بلغت من هذا الغرض ما 

 أريد.
والغرض الثاين: أن أحدث يف نفوس العامة احملبني للعلم والدين أسفًا يقّض مضاجعهم فيدعهم إىل تدارك ما فاهتم 

 نائهم.منها يف اب
 ( 17وما زلنا على هذا حىت فعل املرات فعله وأصبحوا يفهمون ويذوقون وخيرجون وهم يتدارسون".)

وهذا االهتمام برتبية الذوق اللغوي مرده إىل مركزية التعريب يف فلسفة اإلبراهيمي اإلصالحية، حيث إن للغة 
 م: مدخال يف تقريب املعاين الدينية، وجعلها أيسر يف التطبيق والفه

"فمن املفيد يف اجتماعنا أن نعري هذه املسألة جانب اإلهتمام ونسعى يف تقريب حقائق الدين من أذهان األمة 
على السّنة األوىل يف نشره وهي الدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة، ونسعى يف إقناع األمة أبن هذا الدين دين 

ليت يبّددها طاّلب العلم الديين مّنا، وأمه جيب عملي ال تستغرق معرفة أحكتمه هذه العشرات من السنني ا
الرجوع يف طرق اإلستدالل على العقيدة إىل طريقة القرآن وهي إلفات النفس وتوجيهها إىل اإلستدالل 
ابملخلوقات على اخلالق، وأن هناك فرقًا عظيمًا بني العقيدة والعبادة واملعاملة وأنه ال مدخل لغري املعصوم يف 

يدة أو ماهو عبادة، وأن املعاملة مبنية على مراعات مصاحل البشر ونظام اجتماعهم العمراين، إثبات ماهو عق
ولذلك كانت أغلب أحكام املعامالت املأخوذة من القرآن كلية قل أن نعثر فيها على التفصيل، وأن األنسب 

والعادة والبيئة مدخل يف لسماحة الدين وبقائه وصالحيته لكل زمان ومكان أن يكون للزمان واملكان والعرف 
تكييف أحكام املعامالت وتطبيقها على احلوادث اجلارية. وأن التاريخ شهد أبن أسالفنا كانو يراعون هذا املعىن يف 



إدارهتم اإلسالمية ويف سياساهتم للشعوب األخرى. يصحب هذا السعي سعي آخر مالزم له وهو السعي يف نشر 
 ( 18ولغة اآلداب القومية ولغة التاريخ القومي.) اللغة العربية اليت هي لغة الدين

 ويقول يف موضع آخر: 

"وكلكم يعلم أن هذا اللسان ضاع من بيننا فأضعنا بضياعه كل ذلك الرتاث الغايل النفيس من دين واتريخ، وأن 
دها، واستتبع اللغة هي املقّوم األكرب من مقّومات االجتماع البشري، وما من أمة أضاعت لغتها إال وأضاعت وجو 

ضياع اللغة ضياع املقومات األخرى. وأيىب لكم هللا واإلسالم أن تضيعوا لغة كتاب هللا ولغة اإلسالم. أيىب لكم هللا 
تركب هلاتني الغايتني من الوسائل كل ممكن، فمن  –بعون هللا وبفضل مهمكم  –إال أن ترجعوا منكم، فجمعيتكم 

ىل تنشيط ودروس هلذين، وهي تعتمد يف اإلعانة على القيام هبذا العهد حماضرات ودروس عامة إىل دروس خاصة إ
على كل من يصله صوهتا من أبناء هذه األمة، وهي تعتقد أهنا ال تستغين  -بعد هللا –الذي قطعته على نفسها 

ل عن اإلعانة من أنصارها مهما قلت، واهنا ال تستغين عن حنكة الشيب وجتاريبهم، وال عن إعتدال الكهو 
وحكمتهم وال عن نشاط الشّبان وفتوهتم، وإن تكافل هذه القوى الثالث سيخرج لألمة اجلزائرية جياًل مزودًا 
ابإلسالم الصحيح وهدايته والبيان العريب وبالغته، عارفًا بقيمة احلياة سّباقًا يف ميادينها متحليًا ابلفضائل عزوفاً 

 ( 19 مستقر احلقيقة الواقع، ال يف ملعب اخليال الطائر.)عن الرذائل، عارفاً مبا له وما عليه واقفاً يف

وهذا ال يعين التعصب لبعد واحد من اهلوية وهو اللغة العربية، فاإلبراهيمي يدرك أنه يعيش يف عصر تقوت فيه 
لغات أجنبية بفعل الرتاكم احلضاري املكتسب من قبل الغرب، وهلذا فمن الواجب تعلم لغات جديدة تعيننا على 

 لتعلم من اآلخرين، وهلذا يبدو اإلبراهيمي متحمسا ملعرفة اللغات، يقول عن أحد خلصائه من املصلحني: ا

" الرجل صبور والصرب مطية النجاح وقوام احلياة كلها. الرجل معتمد على على نفسه، يظهر ذلك يف مجيع أطوار 
إتقاهنا هي عنوان هذا اخللق العظيم، خلق اإلعتماد تعّلمه وأن اهلّمة اليت مست به إىل تعلم عدة لغات حّية أجنبية و 

على النفس، واإلعتماد خري ما محل اآلابء عليه أبناءهم فهو الرائد إىل السعادة وهو أساس احلياة 
 ( 20االستقاللية".)

 بني النقد احلضاري والنقد األديب: 

والفكري مع النقد األديب، ومها يف الواقع أمر أود أن أتناول النقد هنا من زاوية عامة يتداخل فيها النقد احلضاري 
واحد ألهنما يرتدان إىل وظيفة واحدة وهي التمييز بني الصاحل والطاحل واجليد والرديء، وإذا كان النقد األديب 
ضروراي لتقوية األدب وتوجيهه وترشيده، فإنه بال شك جزء من عملية ثقافية أوسع تتغىي نقد األنساق واألفكار 

ف يف حماولة لتجاوز العوائق، وبناء فكر للمستقبل، والظاهر أن اإلبراهيمي ال مييز بني العمليتني أقصد واألعرا
 النقد الفكري لألنساق والنقد األديب لإلبداع. 

لقد أكد رمحه هللا على البعد النقدي يف التعامل مع الرتاث، بل إنه جعل النقد واالستقالل يف الرأي مطية النجاح 
كسب املعريف، ولعمري إن هذا ليربز جبالء كيف انقلب املركب اإلصالحي من الدعوة إىل تنمية احلاسة وطريق ال



النقدية يف املرحلة املبكرة من عمر احلركة اإلصالحية إىل ضرورة إقبارها واالحتفاء بعقلية اجلمع والتصنيف 
االتباع والتقليد، يقول عن أتببني املؤرخ  واملدح، ومن التأكيد على االستقالل يف الرأي إىل التنديد به حلساب

 حممد بن شنب: 

"نشأت العلوم اإلسالمية يف ظروف متفاوتة ويف أمم متفاوتة جيمعها اإلسالم، فكان للظروف أثر يف تكوين تلك 
العلوم وال ختالف اجلنس أثر يف تكوينها أيضاً، وكانت منذ نشأهتا خاضعة للدين، فكان للدين أثره األقوى مث 
تطورت تلك العلوم تبعًا لتطور احلياة العامة، فكان لآلداب اجلنسية اخلاصة ولآلداب الدينية العامة أثر يف ذلك 
التطور وأصبح اتريخ العلوم اإلسالمية يتناول اتريخ رجاهلا واتريخ انتقاهلا يف ظل اإلسالم من الشرق إىل الغرب 

ذا الفقيد وهو الذي إذا حبث يف هذه املواضيع الشائكة واتريخ أطوارها قوة وضعفاً، فال عجب إذا أعجب هب
أرضى احلق وأرضى التاريخ، وإن انشئتنا لفي شديد احلاجة إىل تلقني هذا النوع من العلم يف مبدإ هنضتنا العلمية 

 ( 21وإىل اإلنطباع هبذا الطابع طابع اإلستقالل والنقد.)

ية النقد الذايت، حيث يشري إىل التالزم بني اإلصالح ونقد وميضي رمحه هللا أبعد من ذلك يف التأكيد على أمه
 الذات فـ
" من كتم داءه قتله، وما دمنا وحنن مبعزل عن احلقائق ويف صمم عن استماع النصائح فنحن بعداء عن احلق، وما 

ونتصافح على احلق إال أن نّتحد ونسعى بال فتور. ما احلق إال أن نتعاون، ما احلق إال أن ندع التخاذل جانبًا 
اإلستمالة يف سبيل احلق، ما احلق إال أن نزن األشياء مبوازينها فال ندع اجملال للوهم ينقض ويربم لنا السفاسف يف 
صورة اجلبال ويظهر لنا اجلالئل مبظهر التافه احلقري، فهذا نوع غريب من أمراض النفوس ما فشا يف أمة إال وكان 

 ( 22عاقبة أمرها خسراً.)

 ديب العام: النقد األ

أقصد ابلنقد األديب العام تلك اآلراء املتعلقة ابخلطاب األديب على جهة العموم، حبيث تصلح ألن حتشر يف إطار 
أوسع هو نظرية األدب، والواقع أن آراء اإلبراهيمي يف األدب على أمهيتها ال تسعف يف بناء نظرية ألنه مل يكن 

أطلقنا عليه النقد األديب العام. وسأتناول فيه موقف اإلبراهيمي من مهتما ابألدب خاصة، وهلذا أدرجناها يف 
 التحديث أو التجريب األديب، وكذا موقفه من مشكلة اإلبداع األديب بصفة عامة. 

 اإلبراهيمي والتجريب: 

وهلذا فمن يرى اإلبراهيمي أن احلرية الزمة لألدب، وأن القيود اإليديولوجية تصطدم مع الطبيعة الثائرة لإلبداع، 
الواجب إعطاء احلرية الكاملة لألديب من أجل التجريب وإبداع أشكال جديدة للتعبري دون خوف على تقاليد 
الكتابة ورسومها، فالزمن عامل فاعل يف حتديد قيمة اجلديد وأمهيته. وكأن البشري هنا ينعي على أولئك الذين 

 هيكله فـ يئدون اإلبداع يف مهده حىت قبل أن يكتمل نضجه ويقوم
" من حق األديب أن نرتك له الفرصة املالئمة ليجرب وجيرب، فالتجربة إن أمثرت كانت فتحا جديدا، وإال فهي 



 ( 23خربة تصقل املوهبة، وتكشف حقائق احلياة")

 مشكلة األديب: 

دب يف يرى اإلبراهيمي أن حل مشكلة األدب تكمن يف حل مشكلة األديب نفسه، يقول بعد أن ذكر وظائف األ
 بناء اجملتمع وتشكيل حضارته وحاجة األديب للرعاية من أجل ضمان سيولة إبداعية مستمرة 

" ولقد أدرك هذه احلقيقة السابقون من قومنا فحاطوا األديب ابحلماية والرعاية ومهدوا لألديب أن خيلص لفنه 
رشيد واملأمون، والقاهرة عاصمة وخيلص فنه له... عرفنا ذلك أايم دمشق عاصمة األمويني، وبغداد عاصمة ال

املعز وصالح الدين، ويف املغرب على عهد حكوماته العربية اخلالصة... وأول ما جيب أن حنمي منه األديب 
واألدب هو تلك العواصف اليت تطفيء جذوته ومتسح نوره ورونقه، ومتسه ابلعوز والكدية والصعلكة فال بد أن 

العيش ما جيعله معتدل احلس راضي النفس صادق التعبري غري ضجر بضيقه  نبذل لألديب من رحابة احلياة ويسر
 وعسره.

إىل مىت تظل تلك األسطورة املشهورة ملصقة ابألديب واألدابء؟... أعين األسطورة اليت حتكي أن الفقر أول مسات 
أن نقطع لألدابء األديب؟ إلىمىت نظل نؤمن ابلفقر امللهم واجلوع العبقري والبؤس املوحي؟... ولست أريد 

اإلقطاعيات أو نقيم هلم التكااي، فقد درست تلك األساليب وابرت، وإمنا يدور حديثي حول تقدير األثر األديب 
يف حياته، وتقييم األدب تقييما عمليا ال نظراي وال عاطفيا فقط، فلن يقتات األديب عاطفة مهما مست وال مدحا 

 ( 24مهما اتسع")

 النقد األديب اخلاص: 

ال أزعم أن لإلبراهيمي آراء خاصة يف النقد مبا هو جنس إبداعي مستقل، فهذا مل يكن ابلقطع مراد اإلبراهيمي، 
وإن كنا نرى أن له تذوقا رفيعا للكالم يعطيه القدرة على إصدار حكم نقدي فيه تكون له القيمة بوصفه رأاي يف 

م يف البيان، فإن عشقه للشعر سيمكنه من تقييم درجة النقد. وإذا كان الناس قد شهدوا لإلبراهيمي برسوخ القد
 اإلبداع يف القصيدة على حنو من السجية واالنقداح التلقائي والذي يعطي لرأيه مكاان معتربا يف النقد التذوقي. 

 املفاضلة بني املتنيب وشوقي: 

لي حبب شعر شوقي إىل معلوم أن اإلبراهيمي كان راوية لشعر شوقي فقد حفظ الشوقيات عن ظهر قلب، وابت
 درجة التعصب أحياان، يقول عن رحلته املشرقية: 

" فمررت على القاهرة وأقمت هبا ثالثة أشهر طفت فيها حبلق الدروس يف األزهر، وزرت شوقي الذي كنت راوية 
 ( 25لشعره")

 ل: ولقد بلغ به عشقه لشعر شوقي أن ظاهر به على مجيع شعراء العربية، وغاىل به عليهم، يقو 



" ورأيي يف شوقي معروف يف املشرق واملغرب بني خلصائي من األدابء وخلطائي من املتأدبني، فلم أزل منذ كان 
يل رأي يف األدب أغايل بقيمة شوقي يف الشعراء السابقني والالحقني ورمبا شاب هذا الرأي مين شيء من الغلو يف 

أهتم نفسي ابلعصبية لشوقي وال كان الناس يتهمونين بتحيز مقامات اجلدل واملفاضلة بني شعراء العربية وما كنت 
ألنين كنت قواما على شعر شوقي أستحضره كله أو جله حىت ليصدق علي أنين راوية شوقي ابملعىن الذي كان 

 ( 26يعرفه أسالفنا يف الرواية")

ى املتنيب الذي مأل الدنيا وال يرتكنا اإلبراهيمي مع رأي غري معلل بل يعمد إىل إبراز أسباب تفضيله شوقي عل
 وشغل الناس يف عصره، يقول: 

" ولقد دأب شوقي بتقليد املتنيب يف أول أمره فجاراه، وما كبا وما قصر مث شآه يف التشبيب الصادق والغزل 
سه الرقيق، مث طاوله فطال عليه يف وصف اآلاثر الباقية عن احلضارات الداثرة ويف التغين ابألجماد الغابرة لبين جن

أو بين وطنه أو بين دينه على حني كانت عبقرية املتنيب ال تتجاوز به مدح شخص جيود أو شجاعة وانتصارات قد 
 ( 27يكون الغناء فيها للممدوح" )

 األدب والسلوك الشخصي: 

هذا يرى اإلبراهيمي أن تدين األديب وسلوكه ينبغي أال يكون معيارا حامسا لتحديد إسالمية إبداعه، ولقد أاثر 
املوضوع يف معرض حديثه عن شوقي والذي كان يشاع عنه التساهل يف إقامة الشعائر والعبادات، فاإلبداع هو 
حمصلة التفاعل الوجداين لألديب مع الدين، أما السلوك فال ميكن أن يكون مقياسا للحكم على اإلبداع فـ " 

من موضوعنا احملدد البحث عن تدين شوقي مبعىن التدين أثر الدين يف النفس أو ممارسة شعائره ابجلوارح وليس 
إقامته لرسوم الدين وشعائره ألننا يف شغل شاغل عن ذلك هبذا الفيض املدرار الذي يفيض به شعر شوقي يف 
التغايل ابإلسالم واترخيه وأجماده وهبذا اإلميان القوي ابهلل وقضائه، وهبذا التصوير لبدائع مصنوعاته، وهبذا الرتديد 

 ( 28ذ للقرآن واحلض على التمسك به")اللذي

 خامتة: 

يتضح مما قلناه أن مناهج اإلصالح عند اإلبراهيمي وغريه، على اختالف ظروفها وفعاليتها، انتظمها نسق موحد 
يف النظر إىل أسباب ختلف األمة وسبل النهوض هبا، وميكن تلخيص هذا النسق يف شكل ضرورايت مخس كما 

 يلي:
 ونبذ التقليدضرورة التجديد  -
 ضرورة احلوار الداخلي ينب املسلمني على اختالف طوائفهم واجتهاهتم -
 ضرورة احلوار اخلارجي مع "اآلخر" دون حترج من االستفادة منه -
 ضرورة إعمال العقل من جديد ونبذ احلرفية النقلية -
 ضرورة املعرفة يف العمل اإلصالحي  -



املنظم يف ثوبه الذي أعقب جهود اإلصالح تلك، قطع عموما مع هذا غري أننا الحظنا أن العمل اإلسالمي 
اإلرث اإلصالحي الثر، وقلب مركب اإلصالح حنو وجهة جديدة ميكن تلخيص نسقها يف ضرورات مخس مقابلة 
 للضرورات السابقة وهي :

 ضرورة اتباع السلف وهو ما يفيد خالف ظاهره، إذ يعين ضرورة التقليد والتمسك ابلقدمي -
 ضرورة التميز واملفاصلة بدل احلوار -
 ضرورة التمسك ابلنص )السنة خصوصا( بدل التمسك ابلكليات العقلية املنصوص عليها -
 ضرورة التسيس بدل املعرفة -
 ضرورة إقامة الدولة بدال من ضرورة اإلصالح  -

مكتسبات اخلطاب اإلصالحي  تراجعا واضحا عن -مع استثناءات معتربة –لقد مثلت الصحوة الدينية املعاصرة 
النهضوي، حيث شجعت التقليد، وأوغلت يف العمل السياسي اليومي، فأضحت موئال الستقطاابت حركية ال 
تنتهي إال بتفتت يقود إىل آخر، ومجاعة تنسل من أخرى. وكانت النتيجة أن ضعف الرصيد األخالقي واجلمايل 

ة حىت أضحت يف عمومها الختتلف عن األحزاب القائمة بل إهتا الذي ميثل الرأمسال الرمزي للجماعات اإلسالمي
 هي نفسها حتولت إما إىل أحزاب سياسية، أو دعمت أحزااب قائمة من أجل تيسري عملها داخل مؤسسات الدولة. 

 ملحق: 

اهيمي، شهادة حممد الغزايل يف أدبه: واذكر من أولئك الزعماء الالجئني إىل القاهرة الشيخ حممد البشري اإلبر 
عرفته، أو تعرفت غليه، يف أعقاب حماضرة ابملركز العام لإلخوان املسلمني... كان لكلماته دّوي بعيد املدى، 
وكان متّكنه من األدب العريب ابرزًا يف أسلوب األداء وطريقة اإللقاء واحلق أن الرجل ساحراً، وأتنقًا يف العبارة، 
 يذكران أبدابء العربية يف أزهى عصورها،

إمنا جذبنا الرجل إبميانه العميق وحزنه الظاهر  -على قيمته املعنوية –كن هذا ليس ما ربطنا به أو شدان غليه ل
على حاضر املسلمني وغيظة املتفّجر ضد اإلستعمار، ورغبته الشديدة يف إيقاظ املسلمني ليحموا أوطاهنم، 

ني كلهم وهم يكافحون االستعمار الفرنسي، ويقدمون ويستنفذوا جمادهم، وخيل يل أنه حيمل يف فؤاده آالم اجلزائري
املغارم سياًل ال ينقطع حىت حيرروا أرضهم من الغاصبني الطغاة، وكان يف خطبته يزأر كأنه أسد جريح، فكان ينتزع 

ماء الوجل من أفئدة اهلّيابني، ويهّيج يف نفوسهم احلميمة هلل ورسوله، فعرفت قيمة االثر الذي يقول: "إن مداد العل
 ( 29يوزن يوم القيامة بدم الشهيد")

 وهناك قصيدة نفيسة لألمريي يف راثئه رمحهما هللا سأحبث عنها وانشرها حبول هللا 

 وجزاكم هللا كل خري 
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