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 اججاهاث اإلالاماث الػشبيت في ألادب الػشبي الىيجيري: 

 ملاماث ؤلالىسي همىرحا

 غّضالذًً ؤدًدىجي د/

اظامٗت الهال٫ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وؤلاؾالمُت، ً، هُجحًر  ، ؤبُا٧ىجا، والًت ؤٚو

 
 : ومذلىالتها متاإلالامفهىم 

ــــــــ٣امت )بالً
ُ
 اإلا"، و"٧اإلا٣ام"ؤ٢ام الغظل ب٢امت وم٣امت م( ؤلا٢امت، مً اإلاــــ

َ
 نبالٟخذ والًم ٢ض ٩ًىها "٣امــــ

ٞةن الٟٗل بطا  ،وبن ظٗلخه مً ؤ٢ام ٣ًُم ٞمًمىمت ،مً ٢ام ٣ًىم ٞمٟخىخت هأله٪ بطا ظٗلخ،للمىي٘
ظا مضخغظىا.و٢ىله حٗالى " ،ظاوػ الشالزت مكدبه ببىاث ألاعب٘ ؾىعة ألاخؼاب )"﴾٨مال م٣ام ل﴿هدى: صخغط َو

( 76ؾىعة الٟغ٢ان :)﴾خؿيذ مؿخ٣غا وم٣اما﴿و٢غت بالًم ؤي ؤلا٢امت و٢ىله حٗالى " ،: ال مىي٘ ل٨م(13:
 ( ؤي مىيٗا،وظاءث ال٩لمت في قٗغ لبُض بالًم بمٗجی مىي٘ ؤلا٢امت : 1: 1979)ٖىى:

   (1: 1979بمجي جإبض ٚىلها وعظامها  )ٖىى:  ***ٖٟذ الضًاع مدلها ٞم٣امها  
الٗغب وفي ْغوٞها الاظخماُٖت والؿُاؾُت  ِٗكهاٌ التي٩ٞلمت اإلا٣امت لها مٗان مسخلٟت ٖبر الٗهىع 

 ًغاص به مهلخت ال٣ىم الظيٟي الٗهغ الجاَلي حٗجي اإلاجلـ الظي ٣ًام ُٞه بالسُبت ؤو ال٨الم ٞ ،والضًيُت
والٗٓت ؤو السُبت ج٣ا٫  (، 603: 1980)ألاههاعي، الؿاصة مً الغظا٫حٗجي و ( ،94-93: 2008)سٗلب،٢باوة: 
  .)ب(( 12: 1997)الؼمسكغي: وألاخضوزت مً ال٨الم )ا((، 56: 1998)الؼمسكغي :بحن ًضي ؤمحر 

و٢ؿم مً الغؾاثل  ،مً ٞىىن ألاصب الُٗٓمت وهٕى مً ؤهىإ الىثر ًٞ، الانُالحيها مٟهىماإلا٣امت في و 
حٍر "جدخىي ٖلى ٢هت  ؤلاؾ٨ىضعي ت ٖىض ؤخمض ٞاإلا٣ام ٦ثرث بٗض الٗهغ ألاو٫ مً الضولت الٗباؾُت. ٚو

ظ٦غ بها بٌٗ الخىاصر وألاما٦ً بإؾلىب سج٘  ،٢هحرة ًه٠ ٞحها ال٩اجب ؤخض الىاؽ وؤزال٢ه ٍو
 الخهي٠ُ ؤه٤ُ،الخإل٠ُ خؿىت ٦خابت ًٖ ٖباعةبّجها " (. وفي عؤي آزغ79آزغون:ص.ث: الاؾ٨ىضعي و ")ٍَغ٠

ا ؤصبُت ه٨خه جخًمً  ؤخض بلى حٛؼي  قتی و٢اج٘و  ،الغاوة ًبٌٗ ب٫ حؿىض مسخلٟت ٟتلُُ عواًت ٖلى ومضاَع
غع  صعع  ظم٘ ٚالبا مجها واإلا٣هىص ،ألاصباء  ًٖ ًٞال ومىشىع  مىٓىع  مً ال٨الم وهىاصع اللٛت وقىاعص البُان ٚو

 وألاياخُ٪أٖ اإلاب٨ُت اإلاى و  ،اإلادبرة والسُب،اإلابخ٨غة ٧الغؾاثل،ألاصبُت والغ٢اث٤ البضٌُٗت الٟغاثض ط٦غ
٦خىع حجاب "بجها خ٩اًت ؤصبُت ٢هحرة ًضوع ؤٚلبها خى٫ ال٨ضًت ضوفي عؤي ال. (35)الهاقمي:ص.ث: "لهُتاإلا

ً ي عؤيو  (،45: 1963" )هبُه :والاخخُا٫ لجلب الغػ١ وحكخمل ٖلى ه٨خت ؤصبُت حؿتهىي الخايٍغ  الؿَُى
 مً ٌكاء ما َغح مالٟها ىًخىد ألاؾاؾُت وصٖاثمت الٟىُت زهاثو له الىثر مً ولىن  ؤصبي هٕى اإلا٣امت"بإن

ت مهاعاث ؤو وظضاهُت ؤو اهٟٗاالث،ؤ٩ٞاع ُ وؾماث بضٌُٗت مالمذ طاث نىعة في لٍٛى  مغآة خ٣ات،بجها ػزٞغ
ي.ص.ث..ؤَلها لظو١  ونضي،لٗهغا بت مً اإلاؿغخُت (،3" )الؿَُى غاَا البٌٗ ؤجها ٢ٍغ  .(39،ص.ث :قىقي) ٍو

 إلا٣امت :بىاء ٖلى ما ؾب٤، وؿخسلو زالزت ؤمىع في حٍٗغ٠ ا
: ؤّن اإلا٣امت جدخىي ٖلى زُِ صعامي ما، الخخىائها ٖلى الصسهُت والؿغص والخىاع والخب٨ت 

 
 ؤوال

 : ؤّجها حؿخ٣ى ماصتها مً الىا٢٘ الُىمي لخٗغيها ل٨شحر مً مٓاَغ الخُاة الُىمُت 
 
 زاهُا

 : ؤّن ؤؾلىبها ولٛتها ؤَم ما ٞحها،بن طل٪ ًجٗلىا ؤ٢غب بلى ٞهم ؤوضر لل
 
م٣امت، بدُض ًم٨ً ويٗها بحن زالشا

 الخ٩اًت وال٣هت واإلاؿغخُت . 
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 واكؼ اإلالاماث الػشبيت في ألادب الػشبي الىيجيري 
ا، و٧اهذ مً ؤَم ألاهماٍ  التي التزم الٗلماء  قامساجبىؤث اإلا٣اماث الٗغبُت م٣ٗضا  في ألاصب الٗغبي في هُجحًر

ىن الىُجح  ًر
ّ
ما جخًمً مً اللٛت والٟىىن البالُٚت، واإلادؿىاث مها الُالب ألظل ب٣غاءتها وخٟٓها وحٗل

غاثب ؤلاوكاصاث، وألالٟاّ.  م ؤن َظٍ اإلا٣اماث لِؿذ مً ال٨خب الؿهلت التي ٣ًغؤَا البضٌُٗت، ٚو وبٚغ
٣ت ٞب اللٛت الٗغبُت وؤلاؾالمُت.  مبخضئ اللٛت الٗغبُت بال بٗض ما ججّؿض ٖلى ٢اعثه بٌٗ اإلاٗلىماث الٍٗغ

غ بإؾلىب اإلا٣اماث، ًٞال ًٖ ال٨ّخاب، السُباء الظًً ًُب٣ىن ؤؾلىبها في والجضًغ بالظ٦غ ؤن م
ّ
مً جإز

ا في ؤ٦ثر زُب  ا في اإلاداٞل الٗاّمت، ٦ما ْهغ ؤزَغ ا في بٌٗ زُبهم التي ؤل٣َى ا وؤجبَٗى ٦خاباتهم، و٢لضَو
لكُش ٖشمان بً اإلاؿاظض. ومً ؤبغػ َاالء السُباء وال٨ّخاب الظًً ٧ان  للم٣اماث ؤزغ بالٜ في جإلُٟهم: ا

ى بً ٖشمان بً ٞىصي،  ،ٞىصي
ّ
والكُش ٖبض هللا بً ٞىصي، والكُش مدمض ألامحن ال٩اهمي، والكُش مدمض بل

والكُش الىػٍغ ظىُض، والكُش ٖمغ بً ٖشمان الؿلٛاوي، والكُش مدمض هانغ ال٨برا، والكُش آصم ٖبض هللا 
٫ الضًً ألاصبي، والكُش بؾماُٖل ًىؾ٠، والكُش ٦ما ،ؤلالىعي، والكُش مدمض ؤخمض البُٛىع الٟالوي

والكُش ؤبىب٨غ اإلاؿ٨حن ، والكُش مدمض مضزغ ٖبض الؿالم، والكُش بيُامً مدمض الُاَغ، والكُش ٖلي هابي 
ض، والكُش هاثبي والي ال٨ىىي، والكُش الض٦خىع ٖلي ؤبىب٨غ، والكُش ٖشمان ؤبىب٨غ ًىؾ٠ ؤًلُيُال،   ؾٍى

اء خؿحن، وألاؾخاط الض٦خىع ٖبض الٛجي ٖبض الؿالم والكُش صاوص ٖبض اإلاجُض الٟىال ، وألاؾخاط الض٦خىع ػ٦ٍغ
ؤوالصوؾى،  والض٦خىع ٖشمان ٖبض الؿالم مدمض، والض٦خىع صائص ؤخمض ججاوي ؤص٨ًُل٨ًُ، والض٦خىع ؤخمض 

خىع ؾٗض الضًً ال٩اجب ببغاَُم، وألاؾخاط الض٦خىع ؾمبى ولي ظىُض، والض٦خىع مؿٗىص عاجي، وألاؾخاط الض٦
مي ؤبىب٨غ، وألاؾخاط الض٦خىع مهلر جاًى ًخي،  الض٦خىع مدمض ألاو٫ ؤبىب٨غ، وألاؾخاط و ٖبض الغػا١ صًٍغ

ا م مً ٖلماء ؤظالء في صًاع هُجحًر حَر ُبي ٚو االء ااإلاظ٧ىعًٍ الض٦خىع خامض زاوي، والكُش ٖبض الىاخض ؤٍع ، َو
 الٗغبُت في بهخاظاتهم الٗغبُت وألاصبُت. ؤؾماءَم ؤٖالء لم ٨ًخىبىا اإلا٣اماث ول٨ً ُٞه طو١ اإلا٣اماث 

ً مً  ت " اهبشٟذ في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ بياٞت بلى َظا، ما ًم٨ً ؤن وؿمی ب" اإلا٣اماث الٗغبُت الىُجحًر
ا، جإزغوا ب٣غءتهم لل٨خب اإلا٣اماث الٗغبُت، خاب الٗغبُت في هُجحًر

ُ
و٦خبىا  زال٫ مداولت باطزت ظاصة بظلها ٦

ما. مً زاللها اإلا٣اما حَر غي ٚو ٖبض الباعي  ، الض٦خىع ومً َاالءث ٖلى مىهج بضٌ٘ الؼمان الهمظاوي والخٍغ
والكُش مؿٗىص ٖبض الٛجي ؤصًباًى  { الباعي في م٣اماث ٖبض  الٗاعي جه اإلاىؾىمت }٦ؿىة اؤصًدىجي في م٣ام

ىوي{ و  ىوي في } م٣اماث ألاٍو في }م٣اماث  "ناخب ال٣غآناإلال٣ب ب"مدمض ألاو٫ ٖبض الؿالم  الكُش ألاٍو
٤الخجاوي ًىؾ٠ ؤظُٛىلي الكُش و  جدذ الضعؽ، ؤلالىعي{  في }م٣اماث ابً ًىؾ٠{. "ألانُٟاء اإلال٣ب ب"ٍع

 :ـاخب اللشآن وحيزة غً جشحمت 

٣ب بهاخب ال٣غآنض ألاو٫ بً مدّم ض ألاو٫ بً ٖبض الؿالم بً مدّم َى مدّم 
ّ
اوي اإلال

ّ
٣ب  ،ض الش

ّ
٣ٞض وعر الل

اة ؤبُه الظي ٧ان  ى بلىعي مىلض   قُسه ألابهاجي ل٣به به.بٗض ٞو ىدؿب ٍو  وهُجحري ظيؿُت. ،اٞالوي وؿب  و  ،اَو
ضث بلى بالص َىؾا مً ٞىجاجىعو. التيبلى بخضي ال٣باثل الٟالهُت   ،م في مضًىت بلىعن1973ولض في ؾىت  ٞو

ا ،والًت ٧ىاعاٖانمت  ًيُت ل٨خب الّض بٌٗ ا مخضهُت. و٢ض ٢غؤؤؾغة ٦بحرة في وكإة صًيُت بها وكإ و  ،هُجحًر
 
ّ
ت والل اة ؤبُه ٖام  ٍٛى ٩انال ؾىت ٢1989بل ٞو ، جغ٥ 1990. وفي ؾىت م1986م، في صَلحز الكُش خؿحن ؤٍع

ض مً ٖبض اإلاامً ٖبض الؿالم ق٣ُ٣ت ظها بلى بلض ٦ضوها م٘ ؤزُه ض ألاو٫ مؿ٣ِ عؤؾه مخىّ مدّم  لُلب مٍؼ
ت الٗلم، ُّ تو ٣هُت وألاصبُت الٟ ال٨خب بٌٗ وصعؾا ٞحها ،وسّجال في مضعؾت مدل اإلا٣ابلت الصسهُت م٘ . )اللٍٛى

 و ول (.2012\9\14مدمض ألاو٫ ٖبض الؿالم في 
ّ
٤ُ مً هللاالخؿً الخٔ ؿىصاوي مً بض ألاو٫ الخ٣ى مدّم  ،خٞى

. و٢ض ٧ان َظا الض٦خىع ٖلُه إلاضة ٢هحرة خلّمظٞخ ،الض٦خىع ببغاَُم مغجطخیَى  ا،ظامٗت والًت ٦ضوه مدايغي 
ت وألاصبُت مخٗضصة و٢غؤ ٖىضٍ ٦خبا  ،ض ألاو٫ خُاة مدّم ؤزغ ٦بحر ملمىؽ في  ت والىدٍى ٍٛى

ّ
مً ال٨خب الضًيُت والل

ا مجزلت  في ز٣اٞخه ألاصبُت ولهظا، ل٣ض ويٗخه . والبالُٚت واإلاى٣ُُت. وبه ٞخذ هللا ٖلُه ؤؾغاع الٗلىم ومٓاََغ
ص٦خىع  ٣ًى٫  ولهظا،. هللا ٖلُه، بياٞت بلى جىايٗه وؤزال٢ه الؿامُت التي ظبله بحن ػمالثه وؤ٢غاهه ٖالُت
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ه ه إلاخمؼة ٖبض الغخُم في ج٣ٍغٓ ضا مً هٖى ٣اماث ؤلالىعي: "وٗخبر ألاؾخاط مدمض ألاو٫ ٖبض الؿالم ٍٞغ
ال٨غام في ؤ٢اصخي ألاعى  ال٣غاء٣ًضمها بلى  التيظٍ اإلاإصبت َوجخجلى َظٍ الهٟاث في  ،ووخُضا مً بجي ظيؿه

 (8: 2011: ناخب ال٣غآن)ومٛاعبها". ألاعى مكاع١ والى٣اص الٗٓام في  ،وؤصاهحها
٣ى٫ ؤًًا ؤخمض اللبِب ألابهجي ؤلالىعي:  ٍو

سُت، وجبضو ظهىصٍ اإلاًيُت في خ٣ل اللٛت  ت وجاٍع ٨ٍغ ت وؤصبُت ٞو إلادّمض ألاو٫ ٖبض الؿالم مهىٟاث لٍٛى
صًىان "اإلاىؾىم ب هوصًىاه وألاصب وفي ؤقٗاٍع وعؾاثله اإلاملىءة بإؾلىب ؤه٤ُ  ٦ما  ًبضو طل٪ في م٣اماجه،

ت"ناخب ال٣غآن ت واإلاسَُى ت عاجٗت مً ال٨خب اإلاُبٖى  اهخٓاع هدً في (1) :ومجها ما ًلي ،. وله ؤًًا  مجمٖى
مٛىم ( 4،)م{1997ه٣ُت الاهخٟإ }( 3، )م{٢1997ُام الؿاٖت بحن لخٓت وؾاٖت }( 2، )م {1996الؿاٖت } 

ضَضاًت الٗبض في ٢ها(5،)م{1998اإلاضح في ٢هاثض اإلاضح}  اث الخُاة} ( 6{ ،)م1998} ثض الَؼ ، م{1999مٗتًر
بظابت اإلاغججى ًٖ ( 9،)م{2001مٛجي اللبِب في مجالِـ الكُش اللبِب } ( 8، )م{2000ؾبُل ألاٞىاط } ( 7)

غ ( 12،)م{2005صًىان ناخب ال٣غآن} (، 11،)م{2003هدل ال٣ىض  } ( 10،)م{2002آزاع الكُش ألابهجي }  َػ
٤ُ } ( 14،)م{2007يىء الا٢خباؽ} ( 13،)م{2006ًذ} اإلاضٌ٘ قغح ػبضة اإلاض حٗالىا ( 15،)م{2010عص الٞغ

عمىػ مً ؤي ال٣غآن }مجلضًً ( 17، )م{ 2011السمؿُاث} ( 16،)م{2010معى ٖلى ٢هُضة ألانمعى   } 
 (2011)مدمض ألاو٫ ٖبض الؿالم ناخب ال٣غآن:  م{2005} ؤلالىعي م٣اماث ( 18،)جدذ الُب٘{

 ي : غشك وجدليل ملاماث ؤلالىس 

ا، ٦خبها الكُش مدمض ألاو٫ ٖبض الؿالم  ً في صًاع هُجحًر م٣اماث ؤلالىعي مً بهخاظاث ال٣غن الخاصي والٗكٍغ
٣ب ب"ناخب ال٣غآن" في ٖام 

ّ
ا.جدخىي 2011اإلال اث، ٧اهى، هُجحًر بٗذ في مُبٗت ألامت لى٧الت اإلاُبٖى م،َو

٣ت َو ٍغ ً طاث ؤنالت ٖو ٟت ا٢خضاء بإصخاب اإلا٣اماث ال٣ضماء مشل بضٌ٘ َظٍ اإلا٣اماث ؤعبٗحن ٖىاٍو ٍغ
ى جإزغ 

ّ
ما. ل٣ض ججل حَر غي اإلا٨خىب زمؿحن م٣اماث ٚو الؼمان الهمظاوي الظي ٦خب زمؿحن اإلا٣اماث، والخٍغ

ناخب ال٣غآن في مٗالجت مًامحن م٣اماجه بك٩ل باعػ بما ظاء ٖىض ؤصخاب اإلا٣اماث ال٣ضماء، وجىّىٕ في 
ُٟه اإلاغ٦ؼ ٖلى ؤبٗاص ض  جْى ٔ والخ٨مت والخٗلُم واإلاضًذ وال٨ضًت والخ٩اؾب والَؼ خُاجُت مخٗضصة مً الٖى

ىاثضَا ٦ما نىع ٞحها نىعة  والخهٝى والدج ومىاؾ٨ه، و٦ظل٪ ٖالج ٞحها جغبُت الخُىاهاث زانت الب٣غة ٞو
بياٞت بلى َظا، لم ًسخل٠ ناخب ال٣غآن ؤصخابه في ٖغى ؤؾلىب البىاء الٟجي  مجخمٗه الىُجحري.

ً اإلا٣امت والاؾتهال٫ مً ظهت وجغابِ بحن الاؾتهال٫ ومتن وال ؿغصي في م٣اماجه مً خُض حك٨ُل ٖىاٍو
خه مً  ٠ُ اإلاىعور الضًجي والش٣افي، ٢ض ّٖبر ناخب ال٣غآن مٗٞغ اإلا٣امت مً ظهت ؤزغي، وؤما مً هاخُت جْى

 تهان بها في م٣اماجه.خُض بًغاص م٣اماجه باال٢خباؽ مً ال٣غآن والخضًض وألامشا٫ والكٗغ ب٣ضع ال ٌؿ

ؤما في اللٛت والبالٚت وألاؾلىب، ٢ض ٖغى ناخب ال٣غآن ٢ؿُا واٞغا مً السج٘ والجىاؽ والاؾخٗاعة 
 ٠ُ حر طل٪ مً الهىع البالُٚت. و٦ظل٪ خاو٫ ناخب ال٣غآن مداولت بالٛت مً خُض جْى والدكبحهاث ٚو

 ووْٟه في م٣اماجه، إلا٣اماث في الؿغص والخىاع،الؿغص والخىاع في م٣اماجه، بط التزم باألؾلىب اإلاؿخسضم في ا
ل وال٣هحر، والؿغص اإلاغ٦ؼ ٖلى ٨ٞغة واخضة في اإلا٣امت، وما ًغج٨ؼ  لى ؾبُل اإلاشا٫: ؤؾلىب الؿغص الٍُى ٖو
ُا ؤو طاجُا، و٦ظل٪ ما ٧ان بالىن٠ في  ٖلى ال٨ٟغجحن ؤو ؤ٦ثر في م٣امت واخضة، ؤو ما ٩ًىن ؾغصا مىيٖى

٠ُ ؤؾلىب خىاعي مسخل٠  ؾُا١ اإلا٣امت الىاخضة. وال ًسٟى ؤًًا في ؤؾلىب خىاٍع باإلا٣اماث ٦ما ؤحى بخْى
ت، ومً  في م٣اماجه مً خُض الخىاع بحن الصسهِخحن الغثِؿخحن )الغاوي، والبُل(، وبحن الصسهِخحن الشاهٍى

حر ط ت مً: ٞٗل ألامغ، والاؾخٟهام، وال٣ؿم، والخعجب ٚو ت ونُاٚتها اإلاخىٖى   .ل٪زال٫ اللٛت الخىاٍع

 الىمارج مً ملاماث ؤلالىسي : 

ت.ال٨ضًت  التي هجضَا في  نّىع ومً هماطط م٣اماث ؤلالىعي هي  ومً اإلاٗغوٝ ؤن ال٨ضًت ؾُمت  اإلا٣امت الّؼاٍع
تؤؾاؾُت في ًٞ اإلا٣امت. و بِب }بُل اإلا٣امت{،في اإلا٣امت الّؼاٍع

ّ
ٖلى  الجماٖت في ألاهضًت ل٩ى  اخخا٫ ؤبى الل
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ت ًجلب ألامىا٫ مً ٖىض ل بً زالض } الّغاوي{ مٛامغجه في َظٍ اإلا٣امت باهُال٢ه بلى بالص الّؼاٍع َم .وط٦غ ظبًر
ه نض٣ًها، و ٖىض ابً مؿٗىص الظي ٢غؤ ٖىضٍ ال٣غآن ٢غاءة مجىصة، 

ّ
ل٣ي امغؤة مذجّبت، وهاصجه َظٍ اإلاغؤة ٦إه

ـــــا 
ّ
ا، ٞغ٦ب مٗها الؿُاعة.وإلاـــ ض الظَاب بلى الّؼاٍع ل بً زالض قابحن وؤزبرجه بإّجها جٍغ ا، عؤي ظبًر ونال بالص ػاٍع

ً في خل٣ت  جضوع بُجهما الجماٖت، وؤمًٗ الىٓغ بلحهما، ٞةطا واخض مجهما ابىه، والشاوي، ابً نض٣ًه.  ماٍَغ
ً لٗضم مجحئ والضٍ. واج٤ٟ َظان الىلضان ؤن ٣ًىال  وي خٍؼ

ّ
ل بغئٍت والضٍ، إلاا ٧ان ابً الشا ٟٞغح ابً ظبًر

ه بِىما ٌؿخٛغ١ بالٟغح  ،تقٗغا للىصإ للجماٖ
ّ
ل ؤه ٟٞٗال طل٪، زّم ؤُٖائهما الجماٖت ؤمىالا. وط٦غ ظبًر

ل بً زالض:  بِب،٣ًى٫ ظبًر
ّ
 بغئٍت ولضٍ ونض٣ًخه ؤًًا جٟغح، وؤْهغث ُٚاء وظهها، ٞغؤي ؤّجها ؤبى الل

ل بً زالض، ٢ا٫ َخٟخجی ظىا٫ البكاعة، الهاص١ مً الغمىػ وؤلاقاعة، ونلت السلح ن ٖىض َى٫ "خضزىا ظبًر
اء الٗهض،اإلاىٖىص للكهاصة ابً مؿٗىص بٗض ما ٢غؤث ٖلُه ال٣غآن  البحن، واجسظث مً اإلاٟازغ والّؼًٍ، ٖلى ٞو
ا، بط الخ٣ُذ بؿُاخت  ا بلى مضًىت ػاٍع ض، ل٩ُىن ٖىض الٗلىم ٧التزوٍض...، وؤزىاء ما ٦ىذ ؾاٍع بالخجٍى

ب ْلي، ٞسُىث ٖجها زُىجحن،بضون ه٤ُ قٟخحن....، ٞغؤًذ  مدخجبت،بإطًا٫ مدسخبت،ٞىا٣ٞذ خىلى ٢ٍغ
ى، ٞامٗىذ الىٓغ بلحهما، بٗض ما ؤه٣ٟذ ٖلحهما، وبطا ألاو٫ 

ّ
ما جخجل َُ قابحن مدغمحن ٖلحهما الجٟلى، وظبا

اوي بً يضي،ولضي، 
ّ
صبان والش ٖلى ؤن ٣ًىال بِخا  (1)ٞدحن عؤوي َّؼ بلّي َؼة اإلادخٟل...،واج٣ٟا ؤمام الٗلماء ٍو

٣غى آزغاٍ ٖلى جىالهوبِخا في الىصإ والا  ه . (2)ؾخيئظان، زّم ًيسج ابجي ٖلى مىىاله،ٍو
ْ
ٞمً ؤٚغب ما عؤج

بِب بةخىاثه بلى 
ّ
٨تي، ٞخًّىء ؤ٤ٞ نبده ،بط ٦ك٠ ُٚاء وظهه، ٞةطا  َى ؤبى الل م٣لتي، خىْث بلى ألازغ قٍغ

ت اليؿىان، ختی ظهلخ٪ بالّى٨غان، ٢ا٫ ال٢خهاص ا
ّ
كب،في ٢ًاء خ٤ طل٪ الّىجُب. ٣ٞلُذ ٠ُ٦ جسّمغَث خل

ّ
لي

  .( 34 -27 :2011)ناخب ال٣غآن:ألاب ٖىض ؤَل الخؿب...
ا ماػن  ىض الخمًٗ في هٕى َظٍ ال٨ضًت في م٣اماث ؤلالىعي، هجض ؤجها ؤزظث نىعا مً ّٖضة نىع ط٦َغ ٖو

 ، في ال٨ضًتفي ٦خابه "مجخم٘ الهمظاوي مً زال٫ م٣اماث الهمظاوي"اإلاباع٥ 
 
مجها مً ًجى٫ ألاؾىا١ َالبا

ٖاء، ومجهم مً ًخٓاَغ باإلاغى، ؤو ًخٓاَغ بالٗمی. ومجهم مً ؾخجضاء، زّم ًدب٘ اؾخجضاءٍ بالك٨غ والّض الا 
ً والّض  ٖاء لهم باألمً والؿالمت. وهي ٨ًخب خاظخه بلى الىاؽ، ؤو ًىتهؼ الٟغم للُلب، ٧الى٢ٝى ٖلى اإلاؿاٍٞغ

ال٣ُاعاث، ومجهم مً ٠٣ً ٖلى ؤبىاب ْاَغة هلخٓها ؤًامىا َظٍ ٖىض اإلادُاث ومغا٦ؼ اهُال١ الؿُاعاث و 
، ؤو ًتربو باإلاهلحن ٢اَٗا ٖلحهم ؤي  ٣ٍغ ض والى٢اع، ؤو ًضزلها ُٞٗٔ زّم ًظ٦غ باؾه ٞو اإلاؿاظض ًخٓاَغ بالَؼ
ؾبُل للٟغاع ٢بل ؾمإ الك٩ىي، ومجهم مً ًضعى الجهاص ٌؿخجضي ما ٌُٗىه ٖلُه، ومجهم مً ًضعى ؤهه ابً 

ؼ ٢ىم ط٫، ؤو  ؾبُل ُُٞغ١ الباب لُال،  ومجهم ه ٍٖؼ
ّ
م ؤه مً ًهُدب ؤَٟاله مضٖاة للك٣ٟت، ومجهم مً ًٖؼ

ٗل٤ اإلاباع٥ ٖلى  ٚجي اٞخ٣غ. وؤَٝغ مً َظا ظمُٗا ٢ُام بٌٗ اإلا٨ضًً بخإل٠ُ ظماٖاث لها عثِـ ًخ٣ضم. َو
ثلحن َظا الىٕى آلازحر ب٣ىله: "والخ٤ ؤهىا ال ه٩اص وٗٝغ َظا الىٕى مً ال٨ضًت الُىم.بط هدً وٗٝغ جالػم ؾا

(. 95: 1981.)اإلاباع٥:مؿخجضًً ؤخضَما ؤٖمی مشال ؤو م٣ٗض، ؤو جالػم عظل وػوظخه ، ؤو جالػم ؤؾغة ب٩املها
بِب  اؤبولهظا، هغي 

ّ
جلب مً ٖىضَم مً  في م٣اماث ؤلالىعي ازخمغ الل بشىب اليؿاء ل٩ى ًسضٕ الّىاؽ ٍو

 ممشلت بما ٌؿىص في مجخمٗه الىُجحري. ألامىا٫

 ٖما ط٦غهاٍ آهٟا هي ٖالوة ٖلى َظا، ٞم
 
ً نىع اإلاجخم٘  ؤًًا التي الخٓىاَا في م٣اماث ؤلالىعي ًٞال

سهىجها الجلؿاث ألاصبُت مجها نىعة  ظٍ اإلاىاْغاث قاجٗت، و٧ان ال٣ىم ٣ٌٗضوجها ٍو اإلاىاْغاث ألاصبُت. َو
، وال٣ٗاثض  ٍبىهِب واٞغ مً اَخمامهم وؤو٢اتهم. ومً جل٪ ما ٧ان مخهال باألصب: هثر  الضًيُت. وخغيٌّ وقٍٗغ

باهدباَىا في َظا الهضص، ؤن ناخب ال٣غآن لِـ بضٖا في جىاو٫ َظا اإلاىيٕى بل ؾب٣ه ٦شحرون مً ٦ّخاب 
هاإلا٣اماث و  ّٟ  ل

ّ
ما مً ؤصخاب اإلا٣اماث، و٦ظل٪ مً ل٠ حَر غي ٚو ، ٣ٞض وظضهاَا ٖىض الهمظاوي والخٍغ

                                                           
1

 كثب : قاـ على قدمو، يعٍت يقوماف  
 توالو : تباعو  ٕ
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ه، إلاا جىاْغا في بٛضاص خى٫  واإلاىاْغاث التي   (.1)مؿإلت مً مؿاثل الىدى إلاؿىاَا ؤًًا ٖىض ال٨ؿاجي وؾِبٍى
ها جل٪  ی بً  التيصاعث خى٫ مك٩لت زل٤ ال٣غآن، ولٗل مً ؤَٞغ صاعث بحن ؤبي ؾُٗض الؿحرافي وؤبي بكغ متَّ

 . (2)ًىوـ في اإلاٟايلت بحن الىدى واإلاى٤ُ
ت ٖضًضة، ؤما اإلاىاْغاث ألاصبُت في م٣اماث ؤلالىعي )ناخب ٞمجها ما ًخهل بال٣ًاًا الىدٍى

: 2011( وال٣ٟهُت )ناخب ال٣غآن:198 -193: 2011،(، والٗغويُت،)ناخب ال٣غآن:52 -2011:46ال٣غآن:
لى ؾبُل اإلاشا٫، ٣ًى٫ ناخب ال٣غآن  22-19م ا، ٖو حَر ل بً في اإلا٣امت الٗغويُت:  (  ٚو "خضزىا ظبًر

ت نىاٖت قٗغ الٗغب ًجافي ظىبي ًٖ  اإلاًاظ٘ وال٨غي،ألجدلى به زالض، ٢ا٫ بن ماؾت الخاظت وألاعب، إلاٗٞغ
مم، ًدىاٞلىن عصٝ اإلاٟغوى،في ؤع٧ان ٖلم الٗغوى،و٧اهىا  بحن الىعي،ٞعجمذ ًىما ٖلى ؤمم، طوي ٖلىم َو
ىن، ختی ٢ُل بن البدىع زمؿت ٖكغ ٖلى الّٗضة، و٢ا٫ ٦هل  ىن، وبلى وظه الكهاصة ًدؿاٖع في ؤبدٍغ ًدىاٖػ

ً بىٟؿه للتهظًب، وؤحى بالجىاب ال٩افي بل ؾخت ٖكغ في الٗضة، وما زلو ال٨هل مً الخ٨ظً ب، ختی بَغ
ت الًماثغ  ٖلى ؤؾئلت ٖلم ال٣ىافي، زم ٢ُل له َل حٗٝغ ؤؾماء البدىع، وجٟاٖلحها؟، ٢ا٫ وٗم! ٦مٗٞغ

ل وجُٟٗلخه؟  ومٟاٖلحها، زم ٢ُل :    ما الٍُى

ٍٝ َــاولخه ؾمي به    ال ٣ٞض ٦كٟـــــُذ ما في     وطا لخـــــــــغو  ابهــــــــــه٣ َــــــٍى

ت لغ٢اهـــه ــــــــــــــــــــــــٗـــــىلً مٟاُٖلً ٞٗىلً مٟاُٖـــلً   ٌٗــــــــــُه ؤصًٞ  ب خلــــــُـ

 (3)ما اإلاضًض وجُٟٗلخه؟

ـــــــى عيٌّ للــــــ٣ ل     للمــــضًض َو  لُـــــل ــــــــــــــــــــــبّن طا مـــــً مّض ظــاء مً ؤنـــــُـ

ٌٌ ؾا٫ مً ٖـــــىض الس  ٞـــــاٖـــــالجً ٞاٖـــــالجً ٞاٖالجً       لُلـــــــــطا٥ ٞـــــُ

 ما البؿُِ وجُٟٗلخه ؟
ــــغاب قاَضة  ل واخـــضة       ٖىـــــض اإلاٗاظم والٖا  البـــــؿِ واإلاض في الخإٍو

 ٞةن الىا
ٌ

 ع زامــضة...الخ مؿخٟـــــٗلً ٞاٖلً مؿخٟٗلً ٞاٖلً    بن خــــّل ُٚــــض
ل بً زالض، ٞلما آب مً َظٍ اإلالل، وقٟى الٟىاص مً الٗلل، ٣ٞالىا، جلمشىا َظٍ الل٣ماث، مً  ٢ا٫ ظبًر
ب ، واٖلمىا ؤن ألاؾباب  ى ٖلم الٗغوى ال ٖلم الُٛب، أله٣ظ٦م مً الكّ٪ِ والٍغ ناخب اإلا٣اماث، َو

اص ،   ٞلما ٖالجىا مً الضاء ال٣ٗام، زغح مً اإلا٣ام"،ؤخؿاب، والٟىانل ٞىايل ، وال ٌٗلم ألاوجاص بال ألاَو
ا ًٖ اإلاىاْغة ألاصبُت التي نىعَا ناخب ال٣غآن . (198 -193: 2011)ناخب ال٣غآن: ًبضو ُٞما ؾب٤ ط٦َغ

غويُت، ؤهه هجم ًىما ٖلى ؤمم ًدىاْغون  ٖلم الٗغوى، وزانت ًٖ بدىع الكٗغ ًٖ في اإلا٣امت ألٖا
٢ُل البٌٗ ؤن ٖضصَا زمؿت ٖكغ بدغا، خُض هٟض ٦هل َظا الٗضص، الٗغبي، خُض ازخلٟىا ًٖ ٖضصَا، و 

ض ٦المه بالكىاَض.    ًّ  و٢ا٫ ؤن ٖضصَا ؾخت ٖكغ بدغا، وؤ
ه ُوفي اإلا٣امت الخ

ّ
٣ت الخجاهُت، ٖلى ؤه ل بً زالض ٠ُ٦ اجهل م٘ ؤَل الٍُغ دل٣ت ب٣ي خلاجاهُت،ط٦غ ظبًر

مضخىن الغؾى٫ بهللا مىخهبت في اإلاسجض، ًظ٦غون  جذ ٞحها ٍو ُّ االؾخٟٛاع والهُللت، في ؤوعاصَم ووُْٟتهم. َو
م هٟؿه ختی اهًم ٢لبه بلى ظلؿتهم م ظى  ،ؤط٧اَع كب٘ بظ٦َغ ه َو

ّ
ه ًغوي ٞحها ٚل

ّ
ه ؤًًا ٣ًخبـ لٗل

ّ
ٖه،ولٗل

ل بً زالض بلى عاثض الجلؿت،  ٢غئواوإلاا اهتهىا مً ألاوعاص،  .مجها ؤصبهم ؾىعة ٌـ وصٖا ٧ّل واخض. زّم طَب ظبًر
ٟخُه ًٖ التربُت والتز٦ُتوالتر٢ُت ، ٞكغح له الغاثض،و٢غؤ له ٢هُضة اإلاضح لؿُض البكغ، بط  ُٞلب مىه ًُ ؤن 

                                                           

األعاريب، حتقيق زلي الدين بن عبد احلميد، ادلكتبة ىي ادلسألة ادلعركفة ُب النحو باسم ادلسألة الزنبورية. انظر ابن ىشاـ، مغٌت اللبيب عن كتب  .ٔ
 ٖٜ، صٔلبناف،ج –العصرية، بَتكت 

 ٕٛٔ، ٚٓٔ، صٕٗٗٔلبناف ،  –أبو حياف التوحيدم،األمتاع كادلؤنسة، ادلكتبة العصرية، بَتكت    ٕ

  يد ىو:لعّل ىناؾ خطأ بنسبة اسم البحر،ألنو ليس ْتر ادلديداكما يقوؿ ادلؤلف بل الرمل، كالوزف للمد .ٕ
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مضح ٞحها الكُش  الظيبّجهم في قهغ عبُ٘ ألاو٫  م{اخخٟاال بمىلضٍ، ٍو
ّ
ُولض ُٞه عؾى٫ هللا }نلى هللا ٖلُه وؾل

٣ى٫: ضًً، ٍو ل " ببغاَُم اهُاؽ ال٩ىلذي م٘ جىنُاث للمٍغ ٖلى ؤمم  (1)بً زالض، ٢ا٫ عجمذخضزىا  ظبًر
ُٟت باؾخىاء الغ٦باث وألا٦خاٝ، وجباقغوا باأل٦ىاٝ،  اخخىوا، (3)ؤجغابا (2)جبىءوا مدغابا، و٧اهىا في  الْى

وألاط٧اع، وقامذ بلى هللا ألا٩ٞاع، وما خؿذ الجغوح ألاظؿام. وؤها بُجهم في ٨ٞغي  (4)جهضع بلؿاجهم ألاوعاص
حهم ٚغام التهلُل، واهخمُذ بهم بالخٗلُل، ألها٫ ال٣غبت وؤ٢طخی ؤلاعبت. ٞأؾِذ بل ًٞمجيؤلا٢ضام وؤلاحجام. 

مجهم صؤبهم، لٗلى ؤ٢خبـ ؤصبهم . ٞلما اه٣ًِىا ألاوعاص، ؤجبٗىا به اإلاغاص، وفي هٟـ الخحن ؤؾٕغ مً ٢غاءة 
هاٞذ عاثضٍ. ٣ٞلذ الّؿالم ٖلُ٪، ٣ٞا٫ ل٪ مشل طا٥ ؤخؿً  هللا بلُ٪، مبحن بلى مبحن، ًمّض ٧ّل ؾاٖضٍ،ٍو

ت . ٣ٞا٫ َى مً عبى ًغبي ٞمهضٍع مىه  ليالتربُت، والتز٦ُت، والتر٢ُت، ل٩ُىن  ؤٞخجي٣ٞلذ  اها بحن البًر بَغ
ى التًرٌ باألط٧اع والٗلىم. وػ٧ى ًؼ٧ى، ٞهى ٦ظل٪ ؤلازالم، وبلى هللا ال٣الم. وؤما عقى ًغقي ٞهى  مٗلىم، َو

٪ ٢هُضة اإلاغح:     ٢هى اإلا٣اماث، اإلاسخهت بإَل ال٨غاماث، ٞةط هدً  في الغبُ٘ ألاو٫ اإلاٟغح، ؤال ؤصٍع
  الغبُ٘           بمضخت الكُٟ٘               باإلاى٤ُ البضٌ٘

ٌ
 تهىئت

 مامليؤبػى بها 
 ؤلٟاْه : ؤلٟاْي     زّم ٢ا٫ َظا مضح الكُش للغؾى٫، ٖىضما ها٫ ٚاًت ال٣بى٫، وبهظٍ ؤ٢ّغْه، ٨ٞإن 

 
ٌ
ام طا         لكُذيتهىئت  ؤديخّب بليَّ مً          ي٥ ٧ىلذبَغ

 ًُٞت ٧ّل قٗب 

 ألوخض في الٗهغ      بالٗلم ال بالٟسغ         ما ػا٫ ٚىر الّضَغ   
 (94- 91 : 2011)ناخب ال٣غآن:بد٨مت ؤو ؤصب.. " 

 الخاجمت : 

الخاصي جدّضر َظا البدض اإلاخىاي٘ ًٖ اججاَاث اإلا٣اماث الٗغبُت في ألاصب الٗغبي الىُجحري في ال٣غن 
ً : م٣اماث ؤلالىعي همىطظا. وم٣اماث ؤلالىعي بنضع ظضًض ب٨غي ؤلٟها مدمض ألاو٫ ٖبض الؿالم  والٗكٍغ
م مً قهغة واضخت التي ؤزظث  ا. وبٚغ ً في هُجحًر ٣ب ب"ناخب ال٣غآن" في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

ّ
اإلال

ىاًاث الباخشحن بضعؾاتها، ٞةن م٣اماث ؤلالىعي لم  جخىاٞغ خٓها للضعؾت مً ٢بل اإلا٣اماث الٗغبُت ٖو
٠ في ألاصب الٗغبي الىُجحري.  وؤوعص الباخض مٗان مخٗضصة للم٣امت في َظا  الباخشحن ل٩ىجها ب٨غّي ٍَغ
 البدض، م٘ ط٦غ جغظمت وظحزة لهاخب ال٣غآن ومغاخل صعاؾخه ٢بل جم٨ىه إلنضاع م٣اماجه اإلاىؾىمت ب

                                                           
 عجمت : أتيت فجاء   ٔ

ثُت مرة  كالصالة الوفيفة : كىي ما  الزمو التجانيوف للقرب إىل اهلل، ككفيفتهم اليومية ىي : استغفر اهلل العظيم الذل الإلو إال ىو احلي القيـو } ثال .ٖ
كىي : اللهم صل كسلم على عُت الرمحة الربانية،  الفاحتية} مخسُت مرة , كالكلمة ادلشرفة } مائة مرة  كجوىرة الكماؿ } اثنىت عشرة مرة  ،

ادلالئة لكّل متعّرض كالياقوتة ادلتحققة احلائطة مبركز الفهـو ادلعاين، كنور األكواف ادلتكونة األدمي  صاحب احلق الرباين، الربؽ األسطع مبزكف األرباح 
دلكاين. اللهم صل كسلم على عُت احلق الىت تتجلى منها عركش احلقائق عُت من البحور كاألكاين، كنورؾ االمع الذل مألت بو كونك احلائط بأمكنة ا

 ادلعارؼ األقـو صراطك التاـ األسقم . اللهم صل كسلم على طلعة احلق باحلق الكنز األعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور ادلطلسم صلى اهلل
 عليو كعلى آلو صالة تعرفنا هبا إياه. 

جاءت من سيد أمحد التجاين ) مؤسس طريقة التجانية( كأرضاه  كىي على قسمُت : الزمة كاختيارية . أما الالزمة فهي األكرد  األكراد  : األكراد الىت .ٗ
بأم صيغة كانت } مائة مرة . كإف كانت بصيغة الفاحتية فهي  )ص(الصباحية كادلساحية ، كىي : أستغفر اهلل }مائة مرة  كالصالة على النيب 

اد االختيارية،كيشًتط فيها األذف اخلاص، فمنها ياقوتة احلقائق بالتعريف ْتقيقة سيد التجانية.   كللمزيد من ادلعلومات انظر جواىر أفضل،كأما األكر 
، ككتاب الثقافة العربية ُب نيجَتيا ٓٗ-ٖٗ، كانظر أيضا كتاب الرماح للشيخ عمر الفوٌب،ص٘ٗٔ-ٕٔٔادلعاين لعلّي احلرزامي  كيقع ُب جزئُت ص

 .ٛ-ٕ، ص: . كرلموعة أحزاب كأكراد الشيخ أمحد التجاينٕٚٔ-ٖٕٔكتور علي أبوبكر،صللد 
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بضو مً زال٫ ما ٖغيىاَا، ؤن  م٣اماث ؤلالىعي ؾاعث ٖلى مىهج ؤصخاب اإلا٣اماث )م٣اماث ؤلالىعي(. ٍو
حر طل٪ مً الؿُماث  ا ٚو ُا، بالُٚا، ؾغصًا، وخىاٍع ا، مىيٖى ال٣ضماء: مًمىهُا، ٞىُا، ؤؾلىبُا، لٍٛى
اإلاسخهت بًٟ اإلا٣اماث. وزخم الباخض بىعص الىماطط مً م٣اماث ؤلالىعي لحري ال٣غاء ما إلا٣اماث ؤلالىعي مً 

ت وألاص  بُت والٟىُت. ظمالُاث اللٍٛى
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