
 

                               

 

 
 

 أعمال حممد البشري اإلبراهيمي لحو  الثاينالدويل امللتقى  كل ية اآلداب والل غاتم  نظ  ت

 بعنوان: 

 الشاهد الثقايف يف نصوص حممد البشري اإلبراهيمي 
 من التمث ل إىل التوظيف

 

 9201 أفريل 29/30
 :إشكالية امللتقى 

 

أييت الّنص املسّجل لغة استخالصا لوعّي منتجه؛ وذلك فيما أدركه فهمه العاقل وحّسه القارئ، فما يعلنه    
بيان؛ ولذلك فكّل متكّلم ق يف عامل الاألذهان إىل حالة املتحقّ التفّكر هو نقل املدركات من حالة الّتصور يف عامل 

ص هو مرسل ملراد قصده إىل خماطبيه بداللة تظهر يف الّلغة بناًء، ويف الوقت نفسه تشتغل بطريقة إحالية منتج لن
اوليات يف ته السيميائيات والتدت/املؤّوالت. ويقع هذا فيما تقّصدعلى جمموع املرجعيات املخزونة يف التّصورا

مقاربتها الباحثة عن آفاق أوسع للفهم جتتاز ابلّنص حدوده الظاهرة إىل نّص يكون قد استغرقه واشرتط فعله يف 
 التواصل.

يعّد انفتاح الّدرس الّنصي على واسع حميطه فتحا معرفيا ودراسيا جعل روافد املعرفة مجيعها تنخرط يف تفسري    
على هنج مقاربة أتويلية سيميائية  -يف شكل الّنص ومضمونه  -ل البحث الّنص وأتويل مقوالته، وهو ما مح

نصّية، بعّدها فهارس ومرجعيات تكّون منطقة جربية للتواصل والتداول بني قاصد -حتفر يف الطبقات القبل
ماعة ابلكالم وفاهم له، ويف هذا قام التوطني الثقايف للنصوص األدبية فعال يشرتط احلدثية التواصلية ضمن اجل

ص" كما ذهب إىل ذلك كليفورد جريتز هم وإدراك الثقافة على أهّنا "نالثقافية الواحدة، وهو ما أوجب ف
Clifford Gerttez  رائد االجتاه التأويلي الرمزي يف الدراسات األنثروبولوجية؛ حيث الثقافة عنده هي

داللية سيميائية، عرب استغراق اترخيي  صناعة الرموز املشرتكة املبنية على حياة مشرتكة استقرت يف سريورة
 للّتصورات واملؤّوالت املشرتكة بني أفراد مجاعة صارت شعبا ابنتمائها العضوي ضمن جراين اهلوية السردية.

 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 بوعريريجبرج  -اإلبراهيميجامعة حممد البشري 
 



 

 

أخًذا مبفهوم الثقافة أنثروبولوجًيا؛ من حيث هي طريقة احلياة لشعب ما، وكذا من حيث هي الفهرس        
الئلي، يكون األدب حداث بنصوصه يرجتع ما استقر امع ألفراد مجاعة ما وجهازها الدالناظم للتداول يف العيش اجل

ص املتكّلم مبقصدية داللية هو مظهر ثقايف يف جهاز العالمات املشرتكة للفهم عند ذلك الشعب، ممّا جيعل النّ 
جيد مؤّوالته يف العالمات الدائمة يف االستعمال؛ سواء كانت تسميات لعامل األشياء، أو طرائق للتنظيم 
االجتماعي واالقتصادي لشؤون احلياة، ابإلضافة إىل البىن الفنّية واألخالقية والّروحية القائمة حمورا يف الّتصور ملا 

 مل احلّسي للوجود املؤتلف.بعد العا

ضمن هذا يصوغ السؤال وجاهته يف حبث الّنص واستنطاق مضمراته القابعة خلف مظهره، فهو ليس مكتفيا     
بذاته، بل مرهون بثقافة استولدت عالماته املدلولة يف تّصوراته املخزونة، وهي املقاربة الّّت تنفتح على كّل الفضاء 

ا بكالمه وتلقيا لدالالته. ولعّل جتارب نّصية ارتبطت أكثر من غريها بثقافتها التداويل حلدثية الّنص قصد
ومؤّوالت شعبها فكراي واترخييا، وهي تلك الّّت اختّصت بسياقها املتفّرد يف القصد واملتمّيز ابهلدف، وهي يف 

لعناء"، فكان املظهر الفّّن اجململ تلك النصوص األدبية الكربى الّّت انبثقت عن هّم اهلوية وسياقها "املمتحن اب
لنصوص هذه التجارب شكال معِلنا يف اجلمالية عن خمزون ثقايف عميق حّد الوجود واملصري ابلنسبة إىل الفاعل 
برسالة الّنص قصدا يف البّث والتلقي معا، هكذا ال متلك القراءة اجلمالية كفاية اجلواب على أسئلة تطرحها 

املركزية لشعوب اترخيية حجزت بقاءها بقوة وبعناء، ممّا حيمل القراءة على  نصوص كهذه يف التجارب الثقافية
 ذهاب يف اجتاه يستفهم الكينونة الثقافية الّّت طرأت عنها هذه الّنصوص.

تعّد جتربة الكتابة وإنتاج الّنص يف ثقافة الذات اجلزائرية جتربة ممتحنة ابلعناء، ويشهد التاريخ على معارك    
خاضتها الثقافة اجلزائرية يف سياق استبقاء كينونتها، واحلفاظ على كفاءهتا يف قيامها طريقة للحياة غري قابلة 

رك استمرار اجلهاز السيميائي للشعب اجلزائري، واستغراقه يف للتدمري أو االستبدال. فكانت القّوة الثقافية حم
انتظام العالمات فهرسا للفهم واإلدراك لديه، وهو ما حال دون ما تقّصده احملتل من تفكيك للوجود الثقايف 

ة يف املدلول اترخييا. وحيصي األدب اجلزائري يف هذا ترااث ضخما شعبيا يف الّنصية اجلماهريية، كما أنتجت النخب
 .مراحل اترخيية نصوصها ضمن منوال ثقايف ممّيز بعمقه السوسيواترخيي

لقد عرّب حممد البشري اإلبراهيمي يف جتربته الّنصية عن حقيقة انغراسه ذاات جزائرية تشارك تّصوراهتا       
نظومة يف سيمياء وعالماهتا ومؤّوالهتا مجيع أفراد الشعب اجلزائري، ويستوضح هذه احلقيقة جمموع العالمات امل

الفهم والتواصل، فما يتداوله الفرد اجلزائري يف بىن اخلطاب والتمثيل والقصدية، هو ما استخدمه اإلبراهيمي يف 
-التكّلم به إىل هذا الشعب، فكان ذلك فعال رّسخ حدثية نصوصه يف التداول، ومحل الّداللة على إحالة قبل

 ائه لّنصه الثقايف املّوحد واجلامع. بعد نّصية جعلت من الّنص شامال يف استدع

 
 



 

اإلبراهيمي يف صناعة نصوصه ما ربط فعل الكالم مبرجعيات مستقرّة يف التداول ثقافيا لدى لقد متّثل     
جامع، وأخرج حججه مبا هو قائم يف القناعة األخالقية  الشعب اجلزائري؛ فصاغ أمثلته من فضاء انتماء ثقايف

 االعتداء مبا هو راسخ يف التّصورات املتفقة لدى الذات اجلزائرية ثقافيا.والّدينية، ونقض 

، لذلك جاءت ، فهو يعي موقعه منهممل يكن اإلبراهيمي يف نصوصه منفصال عن خماطبيه/ مشاركيه الثقافّيني   
 سياق ما كتبه هي عالماته الّدالة إحالية على جمموع البىن املنتجة للحياة املشرتكة، وإن كانت قضية التحّرر يف

املهيمنة مركزا يف نظم نصوصه، فذلك ما مّثل بؤرة التكّلم ابلّنص لديه، غري أنّنا يف ذلك نقرأ الثقافة الّّت أّطرت 
وأخرجت القول على وجه قصدية ثقافية لديه، وهو ما جعل هذه النصوص مجيعها قويّة العالقة مبرجعها فاعلة 

 تلقيها. يف استدعاء الفهم واإلدراك لدى م

خترب مدونة النصوص اإلبراهيمية مبرجعية قّوية ثقافيا نواهتا احمللية الوطنية، وأبعادها إسالمية إنسانية، فالعقل    
اإلبراهيمي متّثل مبكتسباته الثقافية ما هو نسيج حّي لوجود خمصوص بنظام حياة أدرك ممارسوها أهّنا شخصيتهم 

رخيية للسياق الثقايف اجلزائري للفرتة الّّت عاشها اإلبراهيمي، تكّلمت نصوصه بلغة " املنوالية"، وبطبيعة التجربة التا
لتزمت يف اإلحالة مبدلوالت الثقافة اجلزائرية محلت عالماهتا داللة حّققت غاايت التواصل، من حيث هي اِ 

الشامل. ويف هذا قامت املشاركة لإلنسانية؛ وذلك من حّدها املمارس يف التجربة اليومية إىل حّدها اإلنساين 
نصوص اإلبراهيمي شاهدا ثقافيا حّقب جهازا من املؤّوالت الفاعلة يف إنتاج الفهم، وهو ما تبّينه تلك النصوص 

 حني بيان مقوهلا ضمن مقصدية ثقافية.

ي الذي ينتمشعب البثقافة  -كما غريه من مفكري وكّتاب القضية الوطنية  -لقد ارتبط الّنص لدى اإلبراهيمي   
البيان اإلبراهيمي استعراضا بالغيا كما قد يساء  يتأّتىلم فحّقق حالة قصوى للتمّثل الثقايف لشعبه، وقد ، إليه

فهمه، وال سياحة مجالية، إّّنا هو وثيقة استكتبتها تداولية التكّلم مبضامني ثقافية نسجت يف التفاهم حلمة 
، وبذلك كان املنجز يف الفعل داخل نوال خمصوصرست احلياة مبموحدة جلماعة فّكرت بطريقة واحدة، وما

جّسد الوحدة انطالقا من الثقافة ووصوال إليها، مبا ميكن االصطالح عليه بدائرة الفعل احملّقق  اعملي االتجربة نصّ 
للذات عينا وذهنا وبياان، وقد زخرت نصوص اإلبراهيمي هبذا احملمول واختزنته وعيا وتداوال، فليس مثّة تضارب 

كان تعارض بني اإلبراهيمي الّنص املعرّب يف الكالم وبني اإلبراهيمي الّنص احملّقق يف السلوك والعمل، فالرجل   أو
 سيما يف كينونتها ومصريها. ت اجلزائرية،عليها، ّداالّ مبا يفهمه العقل الثقايف للذاأيقونة لشعبه شاهدا بثقافته 

لنا أن نفتح للبحث مقاربة آاثره؛ ابلذهاب  كنبراهيمي، ميضمن هذا اإلشكال يف جتديد عهد الفهم ابإل     
بنّصه من ظاهره املنضود لغة إىل عمقه الثقايف، مبا يتأّوله فهما حمليط اشرتطه، وحماولة إدراك التعالق الوثيق يف  

"؛ مبا هي كتاابت اإلبراهيمي بني داللية املنصوص وإنتاجية الثقافة لكونه السيميائي. إنّه حبث يف " الشاهدية
 مقوالت حتتوي وتستغرق الوجود املتفّكر ثقافيا واملتكّلم لغواي بنصّية حادثة يف تداول شامل جلماعة اترخيية.

 



 
 فكيف شهدت نصوص اإلبراهيمي على هوية ثقافية جزائرية أببعاد عربية إسالمية؟  -
 وما هي الدالئل الّت  خترب بكينونة ثقافية فيما تفك ره اإلبراهيمي وتكل م به؟  -
وما الذي ميكن أن يتأو له القارىء من قيم أتكد الفاعلية القوية للفهرس الثقايف اجلامع عرب  -

 استنطاق النصوص واستخالص شهادهتا على هوية شاملة ؟. 
 :حماور امللتقى 
 ...الفكر -األخالق  -الدين – التاريخ -اجملتمع -الن ص اإلبراهيمي واحملمول الثقايف؛ اهلوية -1
 املقاومة الثقافية يف كتاابت اإلبراهيمي؛ جدل األان واآلخر. -2
  اإلبراهيمي.كتاابت يف   اإلنسانية /ةالعامليالثقافية بعاد األ -3
  . مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني أعمالالنص األديب وترهني املشرتك الثقايف اجلزائري؛ مقارابت يف  -4

 شروط تقدمي البحث:  
 

  .عدم تقدمي املداخلة يف ملتقى آخر، وعدم تقدميها للنشر  -
 .(10وال يقل عن ) ،املصادر واملراجعقائمة  ذلك صفحة مبا يف (20)ال يزيد عدد الصفحات عن - 

 :سب الشروط التاليةحب تكتب املداخلة - 
 املسافة بني السطور( 1,15، للهوامش 12و ،ابلنسبة للمنت 16)جم ، احل«Traditional Arabic» ط* اخل

 

 :مواعيد هامة 
 .10/12/2018آخر أجل الستقبال امللخصات:  -
 .15/12/2018اإلشـــــــعار بقـــــبول امللخصــــــــات:  -
 .25/01/2019آخر أجل الستقبال املداخالت:  -
 .05/02/2019داخالت: ــــبول املــــــعار بقـــــــــاإلش -

 

 :رسوم املشاركة 
 .لمشاركني من داخل اجلزائرلدينار جزائري  6000 -

 املشاركون من خارج الوطن يتحملون تكاليف السفر إىل اجلزائر ال غري. -    
  :للتواصل

 elibrahimi2019@gmail.com   

           799.28.01.65(00213) 
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 : مالحظات
 .)جملة دولية حمكمة( يةنتقى أحسن املداخالت ليتم  نشرها يف جملة الكل  * ت

 * ال تقبل األعمال املشرتكة.
 

 البشري اإلبراهيمي: أ.د/ عبد الكرمي بن يعيش: مدير جامعة حممد الرئيس الشريف
 غات: أ.د/ رحيم حسني.: عميد كل ية اآلداب والل  املشرف على الفعاليات

 عبدهللا بن صفية /د :رئيس امللتقى
 : د/ بوبكر الصديق صابريرئيس اللجنة العلمية

 أعضاء اللجنة:
 اإلمارات العربية املتحدة –الشارقة  –أ.د/ صاحل هويدي ... معهد الرتاث  -
 اجلزائر –جامعة ابتنة  ... أ.د/ إمساعيل زردومي -
 األردن –أ.د/ عالء الغرايبة ... جامعة الزيتونة  -
  املغرب -كادميية اجلهوية للرتبية فاس األأ.د/ مصطفى مشيعة ...  -
 العراق - البصرةد/ حممد جواد البدراين .... جامعة أ. -
 اجلزائر –د/ عبدالناصر مباركية ... جامعة برج بوعريريج  -
   اجلزائر -د/ مربوك دريدي ... جامعة سطيف  -
       اجلزائر                    –د/ البشري ربوح ... جامعة ابتنة  - 
   الكويت -د/ مصطفى عطية ... كلية الرتبية األساسية  -
 اجلزائر -البويرة د/ مصطفى ولد يوسف ... جامعة  -
  املغرب -د/ مصطفى الغرايف ... جامعة موالي إمساعيل  -
 اجلزائر –د/ انصر بركة ... جامعة املسيلة  - 
  اجلزائر -د/ غزالن هامشي ... جامعة سوق أهراس  -
 العراق –د/ إبراهيم مصطفى احلمد ... جامعة تكريت  -
 اجلزائر   –د/ عبد السميع موفق ... جامعة برج بوعريريج  -
 تونس –د/ عبدالقادر بن فرح ... جامعة سوسة  -
 اجلزائر –د/ أمال كبري ... جامعة تبسة  -
 مصر -جامعة املنيا  –د/ اتمر حممد عبد العزيز ... كلية دار العلوم  -
 اجلزائر        -بكادي ... املركز اجلامعي متنراست د/ حممد  -
 اجلزائر –د/ حاكم عمارية ... جامعة سعيدة  -
 اجلزائر    -د/ فريوز بن رمضان  ... جامعة املدية  -
                  اجلزائر -السعيد شيبان ... جامعة جباية  د/  -

 : أ/ صاحل دريسيرئيس جلنة التنظيم
 



 

 الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 
 برج بوعريريج –جامعة حممد البشري اإلبراهيمي 

  ية اآلداب والل غاتكل    
 

حول أعمال حممد البشري اإلبراهيمي الثاينامللتقى الدويل   

 الشاهد الثقايف يف نصوص حممد البشري اإلبراهيمي 
 من التمث ل إىل التوظيف
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