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 صم خ  ل  املم 
موهبته  مظاهر فالوقوف عندعرفین التعريف بأيب القاسم سعد هللا باعتباره علمًا من أعالم اجلزائر امل

 األدبية، فأمهية إضایاته العلمية يف بناء صرح الثقایة اجلزائرية، فالبحث عن احملطات املضيئة يف حياة الرجل اليت
منه أخرى جعلت ائقاً أمام تفتق مواهبجعلت منه شخصية متفردة یكراً فثقایًة. أبو القاسم سعد هللا مل تكن ع

 .الفارسية فاألملانية ية، يتقن اللغتن الفرنسية فاإلنكليزية، كما تعلم اللغتنباإلضایة اللغة العربمبدعا متفرداً؛ یهو 
هو علم من األعالم البارزين الذين أثرفا الساحة األدبية يف اجلزائر؛ فقد ترك إرثا یكريًا انسجمت یيه التجربة 

سط اآلراء كل هذا ف الشعرية مع التجربة القصصية، إىل جانب ین الرحلة، مع اخلوض يف جمال التحقيق،  
فالكشف عن جوانب من  .النقدية؛ اليت كشفت عن ملكة القدرة على املناقشة، فاحملافرة، فالبحث فالتقّصي

إبداع أيب القاسم سعد هللا يف جمايل األدب فالنقد؛ هي یرصة للوقوف عند األمهية األدبية ألعماله اليت تنوعت 
فأشارت  .تحقيق، أمنوذج عن جتربة علمية تستحق الدراسة، فالبحثبن الشعر، فالقصة، فاملقال، فالرحلة، فال

تب يف مجيع األحوال ك األدبية، یهو بداية حياته يفاختذ الكتابة منهًجا فأسلوبًا نتائج الدراسة إلی بيان أنه 
  املتعة يف الكتابة.ألنه لزم الراحة ف  ،يف السفر فاحلضر فيف الطائرة فيف االنتظار اليت کانت فحتت كل الظرفف
 . ته األدبیةحیا، حیاته العلمیة، املؤرخ اجلزائري البارز، أبو القاسم سعد هللا :الکلمات املفتاحیة
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 املقدمة
 احلمد هلل، فالصالة فالسالم علی حممد رسول اهلل صلی اهلل عليه فسلم. فبعد!

رحلة من الشمال اإلیريقي فاليت كانت تُ َعرف باملغرب األفسط يف ماجلزائر هي تلك الدفلة العربية الواقعة يف 
 تارخيها، مرت مبراحل صعبة فشاقة يف مسريهتا التارخيية، حىت استقر العرب الفاحتون فبنوا احلواضر، فنشرفا العلم

نة هللا اليت سففطدفا دفلة اإلسالم الفتية، حىت بلغت الدفل أفج عطائها، فقوة تأثري يف صناعة التاريخ، فلكن 
ال حتايب أحدا اقتضت أن ترتاجع الدفل، فتضعف قوهتا، فتذهب رحيها نتيجة لعوامل عدة من أخطرها التفرق 

 یشوجتهاد، ف األعداء فترك اجلهاد فسد باب اال ، فاستبداد احلكام فاألمراء، فمواالةسلطةفالتنایس على ال
العدف اخلارجي یقضى على الراعى فأزاله، فسام العباد الظلم التقليد، فإنعدام اإلبداء يف األمة، حىت جاءهم 

ل ئرنسا اليت مل تغادر فسيلة من فسافالقهر فاالستعباد، فعاث يف األرض یسادا فإیسادا، هذا العدف هو ی
التدمري فالتخريب فاإلیساد فاإلضالل إال مارستها فاستعملتها للقضاء على مكامن القوة املادية فاملعنوية يف 

 مة.األ
ار الطويلة إال أن ستعمفاستبسل يف القتال طوال حقبة اال فمما الشك یيه أن الشعب اجلزايري قافم اإلحتالل

م اجمليدة اليت استمرت حىت نالت اجلزائر استقالهلا يف اخلامس من يوليو ٥٩١4قامت ثورة الفاتح من نویمرب 
ا بالتقدم اليت اخرتهت قالةطالبا فشاعرا، فهذه امل بيل اندالع هذه الثورة األخرية ظهر شاعرنام فقُ ٥٩٩١عام 

قضيته طريقة بقناعة فآمن ب، فاختار أظهر رأيهر الذي حدد هدیه ف ائثلفالدراسة متثل فجهة الشاعر الشاب ا
 ، فسخر شعره فقلمه لنصرة ثورته اهلادرة.ةالعادل

 أسئلة البحث:
 ه؟بأدهبكيف ناصر الشاعر الثورة    -٥
 هل جنح الشاعر يف إقناع الشباب اجلزائري بالثورة؟  -١
 أیكاره الثورية؟ فهل فیق يف لغته فأسلوبه فعاطفته فيف إبالغ رسالته؟ ديبكيف بىن األ   -3

 أهداف البحث:
يهدف البحث إىل تقدم شخصية جزائرية أدبية موهوبة، موسوعية املعریة سامهت يف إثراء املكتبة اجلزائرية 
بدراسات جادة، فحبوث قّيمة فأیكار ناضجة، فإبداع شعري رائق، جدير باإلرشاد فالتنوية فاإلحتذا 
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علية يف القطر كورة من شعر التفل، كما يهدف أيضا إىل دراسة فحتليل قصيدة يؤرخ هلا بأهنا أفل با يفالتمث
 اجلزائري.

 منهجیة البحث:
 فخامتة. نافينعيعتمد البحث على منهج التحليلي يف الوصول إىل النتائج املتوخاه. فقد قسمت البحث إىل 

 التعريف بالشاعر: حیاته ونشأته ورحلته العلمیة وآثاره

 (1)حیاته ونشأته   -1
العاصمة، حفظ القرآن  يف جنوب شرق اجلزائر (3)بالوادي (١)ببلدة قمارم ٥٩3١فلد يف األفل من يوليو عام 

العلوم من لغة فیقه مبسقط رأسه، فكان من طالئع أشبال مجعية العلماء املسلمن بفضل خاله  يءفتلقى مباد
اذ املريب األست، فالشيخ العلماء املسلمن مجعيةا يف ا بارزً فالشاعر فالذي كان عضوً  (4)األستاذ احلفنافي هايل

، فاملعلم الطموح، فاخلطيب الصريح فالشاعر السلس الفصيح الذي كان زيتونةخريج ال (١)حممد الطاهر التليلي
 اليت أنشأها األهايل. (٩)، فمدير مدرسة النجاحبلدة قمار إمام مسجد

 رحلته يف طلب العلم  -2
نطلق ة قبلة اجلزائرين فقتئذ، فكانت تونس مم فالتحق جبامعة الزيتون٥٩4١القاسم إىل تونس يف عام  رحل أبو

 سعد هللا""التجاذبات السياسية، فمسرح احلركات الطالبية، فالنشاطات احلزبية، حيث كان الطالب اجلديد 
 (١)ا على املدرسة اإلصالحية حبكم تنشئته فبيئته اليت فید منها، فمن مث عينه األستاذ العريب التبسيحمسوبً 

الذين يدرسون جبامع الزيتونة من اجلزائرين، تفاعل مع هذا اجلو العلمي فالثقايف فالطاليب   على الطالبمسؤاًل 
 جملة اآلداب فمقاالته األدبية يف األسبوعف النهضةیصار ينشر باكورة أشعاره يف الصحف التونسية كجريدة 

راح يتابع باهتمام ت األدبية یالبريفتية، كما تعرف يف تونس أيًضا، على أدب املشرق عن طريق اجلرائد فاجملال
يت مل تكن املصريتان فغريمها من اجملالت األدبية ال أبوللو والرسالةاللبنانية ف  اآلدابفانتظام ماكانت تنشره: 

اجلزائرين، فكان  مناجلزائرية جريدة لسان مجعية العلماء املسل البصايرتصل إىل اجلزائر، كما كان ينشر يف 
ل، اه اجلديد موقًفا، بل كان مبثابة الفتح العلمي اجلديد الذي مجع بن كثرة اإلطالع فالتحصيجتا االذمساره يف ه

 . فالكتابة فالنشر فاإلبداع الشعري
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م فاليت تعادل شهادة التعليم املتوسط فالدراسة یيها أربع ٥٩١٥حتصل أبو القاسم على شهادة األهلية عام 
الث الوريا( فالدراسة هبا ثفاليت ُتسافي شهادة الثانوية العامة )البكم ٥٩١4سنوات، مث على شهادة التحصيل 

ة ، فكان ترتيبه الثاين يف دیعته، مث عاد إىل اجلزائر فباشر عمله مدرساً مبدرسة تابعه للجمعية تدعى مدرسسنوات
م إىل مدرسة ٥٩١١بالعاصمة، فمل متضي مدة على تدريس یيها حىت انتقل يف ربيع عام ( ٩)باحلراش (8)الثبات

يف العاصمة أيضاً، فحيث كان صاحب طموح فمهة عالية ملواصلة ( ٥١)باألبيار( ٥٥)بالعن الباردة( ٥١)التهذيب
الدراسة، یرتك التدريس فسایر بعد هناية العام الدراسي كي يكمل دراسته اجلامعية، فبدأ يعيد نفسه للسفر إىل 

 معهفكان حيمل   .م٥٩١١سيبتمرب  ١4فصل إىل القاهرة يف مصر، یسایر إليها براً من تونس، إىل ليبيا حىت 
، فاألخرى من بها من الشيخ العريب التبسي نائرسالتن إىل شيخ حممد البشري اإلبراهيمي رئيس اجلمعية، إحدامه

كتبها ماألمن العام للجمعية حيث كان العالمة اإلبراهيمي يقيم بالقاهرة فيرأس ( ٥3)األستاذ أمحد تویيق املدين
القاسم االلتحاق جبامعة دار العلوم اليت نال منها شهادة البكارليوس يف األدب العريب فاملاجستري  آنئذ، اختار أبو

م يف بعثة الدراسية، ٥٩٩١مث ذهب إىل أمريكا عام ( ٥4)عن حبثه املوسوم "شاعر اجلزائر حممد العيد آل خليفة"
( یحصل على شهادة املاجستري يف التاريخ Minnesotوتا )ليكمل دراسته العليا، یالتحق جبامعة مينيوس

م من اجلامعة نفسها، مث درس يف جامعة ٥٩٩١م، فعلى شهادة الدكتوراه عام ٥٩٩١فالعلوم السياسية عام 
م، فيف السنة نفسها عاد إىل فطنه ٥٩٩١عامن حىت  (Eau Clair Wisconsinأفكلري فيسكونس )

 اجلزائر.

 یةواألدب آثاره العلمیة
بداع يف الشعر جادة من ا ا علميةً لفات كثرية، فدراسات متنوعة، فحبوثً ؤ القاسم سعد هللا مترك الدكتور أبو 

فالقصة إىل الكتابة يف القضايا الفكرية فالثقایية اليت كانت تشغل املثقف بعامة، إىل دراسة األدب اجلزائري 
فنقده، إىل التأليف فالتنقيب يف تاريخ اجلزائر مبنهجية صارمة، فعقلية علمية متفتحة، حىت صار يلقب بشيخ 

ذكراته ق فإحياء خمطوطات نفيسة، ذات قيمة تارخيية فعلمية كبرية، فأخريًا نشر ماملؤرخن اجلزائرين، إىل التحقي
يف مخسة أجزاء أخرجها بقلمه على شكل يوميات، فسأذكر بعض مؤلفاته املهمة كي تتضح شخصيته العلمية، 

 فثقایته املوسوعية فمعاریة املتعددة:
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: يف اإلبداع الشعري والقصصي    أوًلا
 (٥١).م٥٩١١عة دار الفكر بالقاهرة عام فل دفافينه الشعرية، طبأ النصر للجزائر -٥
 (٥٩).م٥٩٩١ب يف آذار)مارس( بريفت سنة طبعته منشورات دار اآلدا ثائٌر وحمب، -١
، فهو عبارة عن جمموعة م٥٩8١وطنية للكتاب، باجلزائر يف ، نشرته املؤسسة الالزمن األخضر -3

القصائد اليت نشرها الدكتور يف ديوانه السابقن عندما كان يتعاطي الشعر، یديوانه األفل النصر للجزائر نشره 
، عندما كان طالًبا یيها، فديوانه ثائٌر فُحب طبع يف بريفت عندما رجع إىل فطنه سنة م٥٩١١سنة بالقاهرة 

تنشر من قبل، فعثر عليها صاحبها عند أقاربه فمعاریه، أف من   م، كما ضم بعض القصائد اليت مل٥٩٩١
فيضم هذا الديوان الشعري الذي استطعت العثور عليه سواء »فعلى حد قول الدكتور: ( ٥١)كان عالقة به

القاسم على قضية ضياع   فيؤكد أبو (٥8)«سبق أن نشرته يف قصيدة مفردة أف يف جمموعة، أف مل أنشره أصاًل 
بسبب  (٥٩)«فليس غريًبا أن أقول: إن كثريًا من الشعري قد ضاع ألسباب عديدة»یيقول:  كثري من شعره

 تنقالته يف ظرفف صعبة أثناء اإلحتالل الفرنسي للجزائر فكذلك رحلته إىل مصر فإىل أمريكا بعدئذ.
 م.٥٩8٩سعفة خضراء، فهي جمموعة قصصية. طبعته املؤسسة الوطنية، اجلزائر،   -4

 التاريخثانیاا:  يف 
أبو القاسم يعشق التاريخ، فيستميت يف الدیاع عن هوية بالده، بل يعترب املؤلف قدرًا من أقدرا  دکتوركان ال

وماهتا، حيث نذر حياته كلها خادًما هلا، فذابًا عن مق -اجلزائر –هللا فلطًفا من ألطایه على هذا البلد املنكوب 
غاشم عربية فالوطن املوحد، كما كان حيب أن يظهر ما حافل احملتل الالشخصية املتمثلة عنده يف الدين، فاللغة ال

 أن يطمسه من الشخصية اجلزائرية املسلمة، حىت تنشأ أجيال ال تعرف -بأدفاته املختلفة ففسائلة املتعددة-
لعليا، ا تارخيها فالتعتز مباضيها األغر التليد، لذلك عندما فاتته الفرصة، فسایر إىل أمريكا إلكمال الدراسات

ة، حيث نال أعلى الدرجات منها الدكتوراه، فمن هنا جاءت رسالته يالتحق بقسم التاريخ فالعلوم السياس
ريكا، مث ترمجها اليت أعدها باإلجنليزية يف جامعة مينيوسوتا بأماحلركة الوطنیة اجلزائرية التخصصية، حتمل عنوان 

 صه الدقيق هو هذا الكتاب.صارت ثالثة أجزاء، یأفل كتاب يف ختفزاد عليها یص
م، فصدرت األجزاء األخرى ٥٩٩٩يف ثالثة أجزاء، صدر األفل منها سنة احلركة الوطنیة اجلزائرية،  -٥

 :م عن دار الغرب اإلسالمي، بريفت، كما ترمجها إىل الفرنسية هبذا العنوان٥٩٩١م، ٥٩٩١سنة 
 La Montee du nationalism Algerien م.٥٩8١اجلزائر،  ، املؤسسة الوطنية،١، ط 
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 م.٥٩٩8أجزاء، دار الغرب اإلسالمي، بريفت، ٥١فهي موسوعته التارخيية يف  تاريخ اجلزائر الثقايف، -١
م، دار ٥٩٩٩يف مخسة أجزاء، صدر يف سنوات خمتلفة، آخرها سنة  أحباث وأراء يف تاريخ اجلزائر، -3

 الغرب اإلسالمي، بريفت.
 والثقافیة العامةثالثا:     يف القضايا الفكرية 

 م .٥٩8١، ١، الدار العربية، للكتاب، تونس فليبيا، طمنطلقات فكرية -٥
 م .٥٩88طبع باملؤسسة الوطنية، للكتاب، اجلزائر،  أفكار جاحمة، -١
 م.٥٩8٩، طبع بدار الغرب اإلسالمي، بريفت قضايا شائكة -3
 م.٥٩٩3طبع بدار املعارف، تونس،  يف اجلدل الثقايف، -4

 دراسات األدبیةرابعا:     يف ال
دار  مصر، تونس، فليبيا، فآخرها عنيف  (عدة طبعات)طبع  د آل خليفةشاعر اجلزائر، حممد العي -٥

م، فهذا الدراسات قدمها األستاذ لنيل درجة املاجستري بدار ١١١١الرائد بالكتاب باجلزائر، الطبعة اخلامسة، 
 م.٥٩٩١-٥٩١٩العلوم بالقاهرة، سنة 

م. ٥٩٩٩طبع عدة طبعات، أفهلا يف دار اآلداب بريفت،  ئري احلديث،دراسات يف األدب اجلزا -١
 م.١١١١دار الرائد للكتاب باجلزائر، الطبعة اخلامسة  عنفآخرها 

 م.٥٩83طبع باملؤسسة الوطنية للكتاب باجلزائر،  جتارب يف األدب والرحلة، -3
 خامساا:    يف التحقیق

 م .٥٩٩٩تأليف حممد بن عمر العدفاين، دار الغرب اإلسالمي، بريفت،  تاريخ العدواين، -٥
، اجلزائر، ١تأليف األمري مصطفى بن إبراهيم باشا، ط حكاية العشاق يف احلب واإلشتیاق، -١

 م.٥٩8١
 .م٥٩8١، املكتبة الوطنية، اجلزائر)لسان املقال(، تأليف عبد الرزاق بن محادفش،  رحلة بن َح  ادموش -3
 .م١١١١ دار الغرب اإلسالمي، بريفتتأليف أمحد بن عصيدة البجاين،  الغريب إىل احلبیب،رسالة  -4
 .م٥٩٩٥، ١لغرب اإلسالمي، بريفت طمجع مفيت أمحد بن عمار، دار ا خمتارات من الشعر العريب، -١
ر الغرب اتأليف عبد الكرم الفكون، د منشور اهلداية يف كشف حال من ادعى العلم والوًلية، -٩

 .م٥٩8١مي، بريفت، اإلسال
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 سادسا:    يف الرتمجة 
 م .٥٩8١، اجلزائر،  (Peples and Nationalisms) شعوب وقومیات -٥
م فاجلزائر يف العهد ٥٩8٩اجلزائر،   John B.Wolfتأليف جون ب.ففلف  اجلزائر وأروبا، -١

 . (Aljiers Under the Turksالعثماين )
، الدار التونسية  CH.H. Churchillرشل تأليف شارل هنري تشحیاة األمري عبد القادر،  -3

 .(The Life of Abdelkhader، )٥٩١4للنشر 
 سابعاا:    يف أدب املذكرات والیومیات

يف مخسة أجزاء، فهو عبارة عن يوميات املؤلف كان يدفهنا كيفما اتفق، ال يبدل یيها  مسار قلم، -1
 .م٥/٩/١١١٩اإلسالمي بريفت لبنان، دار الغرب ( ١١)فاليزيد عليها، فقد حدثين املؤلف بنفسه عنه

  العاصمة يف وفاته
م باملستشفى العسكري باجلزائر العاصمة، ١١٥3دمسرب  ٥4ه    املوایق  ٥43١صفر  ٥٥رمحه هللا يوم تويف 

 حيث كان يتلقى العالج یيه، مث نقل ف دین مبسقط رأسه  _حسب فصيته_ يف بلدة قمار مبدينة الواد.

 النتائج البحث:
 رزين،هو قامة من قامات الفكر البارزين، علماً من أعالم اجلزائر البايف بأيب القاسم سعد هللا باعتباره التعر 

زائر بسجل اجلمن أعالم اإلصالح االجتماعي، فالديين، هو باحث فأديب أثرى الساحة العلمية، فاألدبية يف 
ایة اجلزائرية، إضایاته العلمية يف بناء صرح الثقفالوقوف عند مالمح موهبته األدبية، فأمهية ، علمي، فأديب زاخر

فلد أبو القاسم  .فالبحث عن احملطات املضيئة يف حياة الرجل اليت جعلت منه شخصية متفردة یكرًا فثقایةً 
أنه حفظ القرآن الكرم فتلقى  .بضواحي مدينة قمار بوالية الوادي جنويب شرق اجلزائر م٥٩3١سعد هللا سنة 

 ديين.االجتماعي فالفیقه فدين، فهو من رجاالت الفكر البارزين، فمن أعالم اإلصالح ن لغة مبادئ العلوم م
الشيخ املؤرخن أبو القاسم سعد هللا اختذ الكتابة منهًجا فأسلوبًا يف احلياة  فأشارت نتائج الدراسة إلی بيان أن

طائرة فيف سفر فاحلضر فيف الاألدبية، یهو يكتب يف مجيع األحوال فحتت كل الظرفف، هو يكتب يف ال
 اجلزائر فيلقب أبو القاسم سعد هللا يف األفساط اجلامعية فاألكادميية يف االنتظار؛ فألن راحته فمتعته يف الكتابة،

 بشيخ املؤرخن اجلزائرين، فذلك بالنظر لدفره يف التأريخ ملختلف احلقب اليت مرت هبا اجلزائر، اليت أصدرها يف
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جملدات، ف"أحباث فآراء يف تاريخ اجلزائر"  ٩الكتب أمهها، "موسوعة تاريخ اجلزائر الثقايف" يف عديد الدراسات ف 
 .أجزاء ١يف 

أبو القاسم سعد هللا، الذي كرس حياته للعلم، تنازل عن كل شيء، إال استقالليته فحياده، یهو على دراسته 
 .ذي تبدأ یيه كتابة تارخيهفتدريسه فحبثه يف التاريخ، یكر على ما يبدف يف هذا اليوم ال

فألنه أفل املدركن أن دراسة التاريخ ليست كصناعته، مل يرتك منفذا للصائدين يف سقطات اآلخرين، فأسس 
 .لنفسه منهاجا دقيقا يف علم التاريخ

اإلضایة إىل التخصص يف علم التاريخ، یقد ُعِرف عن هذا املؤرّخ؛ ميوله إىل یّن األدب، حيث خّلف الكثري 
من األشعار، كما حافل دراسة األدب اجلزائري احلديث، من فجهة نظر معينة، من خالل كتابه: دراسات يف 

 .له سجل علمي حایل باإلجنازات: من فظائف فمؤلفات فترمجات .األدب اجلزائري احلديث
 .انية يف دیعتهفاحتل املرتبة الث ٥٩١4حىت  ٥٩4١جبامع الزيتونة بتونس من املعهد فاجلامعة درس سعد هللا 

يكتب يف صحيفة البصائر اليت كانت تصدرها "مجعية العلماء املسلمن اجلزائرين"، فكان  ٥٩١4بدأ سنة 
يطلق عليه اسم "الناقد الصغري"، كما درس بكلية اآلداب فالعلوم اإلنسانية يف القاهرة، فحاز على شهادة 

 م.٥٩٩١املاجستري يف التاريخ فالعلوم السياسية سنة 
، حيث درس يف جامعة منيسوتا اليت حصل منها ٥٩٩١انتقل بعدها سعد هللا إىل الواليات املتحدة سنة 

 م.٥٩٩١على شهادة الدكتوراه يف التاريخ احلديث فاملعاصر باللغة اإلجنليزية سنة 
يخ املؤّرخن السياسية، فالفكرية للجزائر اليت ُعرف هب ا شاجلزائر الرائ دة يف التّ ْأريخ لشخصية الفريدة ف اهو 

؛ یهو مل تكن عائقاً أمام تفتق مواهب أخرى جعلت منه مبدعا متفرداً  "أبو القاسم سعد هللا"اجلزائرين الدكت ور 
جربة تعلم من األعالم البارزين الذين أثرفا الساحة األدبية يف اجلزائر؛ فقد ترك إرثا یكريا انسجمت یيه ال

الشعرية مع التجربة القصصية، إىل جانب ین الرحلة، مع اخلوض يف جمال التحقيق، كل هذا فسط اآلراء 
 .النقدية ؛ اليت كشفت عن ملكة القدرة على املناقشة، فاحملافرة، فالبحث فالتقّصي

عند األمهية  ففالكشف عن جوانب من إبداع أيب القاسم سعد هللا يف جمايل األدب فالنقد؛ هي یرصة للوقو 
لزمن ااألدبية ألعماله اليت تنوعت بن الشعر، فالقصة، فاملقال، فالرحلة، فالتحقيق؛ یفي الشعر جند ديوان 

شاهداً على احلس األديب الكبري لدى مؤرخ اجلزائر الكبري؛ الذي تصدق علية تسمية الفنان املتكامل،  األخضر
 .جتربة قصصية تستحق الدراسة، فالبحثأمنوذج عن  سعفة خضراءأما يف ین القصة یقصة 
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ارب يف جت"، ف"دراسات يف األدب اجلزائري احلديث": ت نقدية هامة؛ من أبرزها مؤلفاتهإىل جانب إسهاما
، فجمال التحقيق يضم بدفره مبادرات متميزة أليب القاسم سعد هللا؛ من "قضايا شائكة"، ف"األدب فالرحلة

رحلة ابن "لألمري مصطفى بن إبراهيم باشا، ف " احلب فاالشتياقحكاية العشاق يف"ذلك حتقيقه لكتب 
محد بن عمار، مجع املفيت أ "خمتارات من الشعر العريب"لعبد الرزاق بن محادفش اجلزائري ، ف "محادفش اجلزائري

 .إضایة إىل نشاطه اهلام يف جمال الرتمجة
باره وانب اخلفية لدى الكثريين؛ إذ ُعِرف باعتإن هذا التنوع يف إبداع هذا العلم اجلزائري ما يزال من اجل

مؤرخاً، فمع األمهية الكبرية لنتاجه التارخيي؛ یال ميكن إغفال مكانة موهبته األدبية، فقد جيد املطلع انسجاما  
 تاريخ اجلزائر"كبريا، فأحيانا تداخال بن التارخيّي فاألديّب لدى أيب القاسم سعد هللا، فخري مثال عن هذا كتابه 

؛ الذي يضم بن ثناياه مناذج هامة لنصوص أدبية، فتراجم لعدد هام من األدباء، فقد أُقيمت تظاهرات "الثقايف
علمية كثرية تنافلت أعمال أيب القاسم سعد هللا التارخيية، لكن أعماله األدبية مل تلق االهتمام بالدرجة ذاهتا؛ 

وم مع حتديد تاريخ السادس عشر من شهر أبريل تيمنا بياألمر الذي استحثنا لربجمة هذه التظاهرة العلمية، 
 .العلم
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 املصادر واملراجع:
 ،مقدمة أيب القاسم سعد هللا على كتاب منظومات يف مسائل القرآنیةم( ٥٩8٩التليلي، حممد الطاهر ) -٥

 اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب.
، "عالمة الشیخ حممد الطاهر التلیليصفحات من سرية الم( مقالة بعنوان: "١١٥١رمحاين، إبراهيم ) -١

-http://www.shamela-dz.com/index.php/tarjama/tarjama/4٥٥ على هذا الرابط:
١١٥3-٥-١٩8-٥4-4١-3٩.html 

اه ، حبث مقدم لنيل شهادة دكتور األديب يف آثار أيب القاسم سعد هللاالنقد م( ١١٥4زين، حفيظة ) -3
 العلوم يف األدب العريب احلديث فاملعاصر، قسم اآلداب فاللغة العربية، جامعة قسنطينة: اجلزائر.

ذا مقدمة الطبعة الثانية: أصل ه أبو القاسم سعد هللا معلقا يف هامشسعد هللا أبو القاسم )د.ت(  -4
ة ماجستري بإشراف األستاذ عمر الدسوقي، رئيس قسم الدراسات األدبية عندئذ بكلية الكتاب رسال

دارالعلوم، جامعة قاهرة، فلكن قبل مناقشتها، غادرت مصر إىل أمريكا يف منحة الدراسية من جبهة 
 التحرير اجلزائرية.

قصائد الضائعة(  ، ) انظر مقدمة هذ الديوان؛ من الالزمن األخضرم( ٥٩8١سعد هللا، أبوالقاسم ) -١
 اجلزائر: املؤسسة الوطنية، لكتاب.

 .3، اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب، طالنصر للجزائرم( ٥٩8٩سعد هللا، أبوالقاسم ) -٩
 ة.، اجلزائر: دار البصائر للنشر فالتوزيع، طبعة خاصتاريخ اجلزائر الثقايفم( ١١١١سعد هللا، أبوالقاسم ) -١
، بريفت: مؤسسة نويهض الثقایية للتأليف فالرتمجة 1أعالم اجلزائر جمعجم ه ( ٥4١١عادل نويهض ) -8

 فالنشر.
على هذا  ،معجم البابطني لشعراء العربیة يف القرنني التاسع والعشرين( ه٥4١8جلنة من املؤلفن ) -٩

 ٥١٩4=http://www.almoajam.org/poet_details.php?id الرابط:
غرب ، بريفت: دار الاحلديث:اجتاهاته وخصائصه الفنیةالشعر اجلزائري م( ٥٩8١ناصر، حممد ) -٥١

 اإلسالمي.
  

http://www.shamela-dz.com/index.php/tarjama/tarjama/411-2013-09-18-14-45-36.html
http://www.shamela-dz.com/index.php/tarjama/tarjama/411-2013-09-18-14-45-36.html
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 املصادر واهلوامش

، ٨٧٥م ، ص  1،٥٨،1الفنیة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ط حممد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث:اجتاهاته وخصائصه [  1]
ملعاصر، ، حبث مقدم لنیل شهادة دكتوراه العلوم يف األدب العريب احلديث واهللا"وحفیظة زين "النقد األديب يف آثار أيب القاسم سعد 

 . ٢٢-11، ص م2١1٨ - 2١1٢قسم اآلداب واللغة العربیة، جامعة قسنطینة، اجلزائر 
 [ضاحیة من ضواحي وادي سوف تبعد عن املركز احملافظة مخسة عشر كلم تقريباا . 2]
 وادي سوف مدينة تقع يف اجلنوب الشرقي من اجلزائر العاصمة . [  1]
( ولد فی بلدة قمار بواد سوف يف اجلزائر، حفظ م1،٨٨ – 1،11/ه11٥٨ – 111١أحد رجاًلت مدرسة اإلصالحیة )[  ٢]

ذ علوم اللغة من حنو وصرف و أدب، والعلوم الشريعة من فقه وعقائد، مث رحل إىل تونس والتحق جبامع الزيتونة القرآن الكرمي مث أخ
فحصل على شهادة التحصیل مث عاد إىل اجلزائر وبدأ بالتعلیم، فعمل مدرساا يف مدرسة النجاح بقمار، مث اختارته مجعیة العلماء أمني 

 انتقل إىل العاصمة ودرس فیه مدرسة التهذيب، اعتقل وأوذي من فرنسا، وبعد اإلستقالل صارسرمكتب جلنة التعلیم بقسنطینة، مث 
 همديرا يف وزارة الشؤون الدينیة، تويف إثر حادث سیارة، كما كان شاعراا يتسم باحلماسة الوطنیة والتغين  باألجماد التارخيیة . قال عن

تعدد شاعراا، ولكنه مقل يف النثر والشعر، ومقاًلته قصرية وشعره عمودي خفیف، أو متابن أخته أبوالقاسم سعد هللا: كان هايل ناثراا و 
القوايف، مل ينظم شعرا يف الثورة على ما نعرف ولكنه نظم الشعر يف اإلصالح والوطنیة، وكان ميیل إىل الشعر الرمزي اإلجتماعي" ، 

، وانظر  ٨٨1، ص1١م، ج2١١٧شر والتوزيع، اجلزائر، طبعة خاصة، أبوالقاسم سعد هللا، تاريخ اجلزائر الثقايف،دار البصائر للن
 أيضاا: معجم البابطني لشعراء العربیة يف القرنني التاسع والعشرين، على هذا الرابط:

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=1١،٢ 
ولد يف بلدة قمار بواد سوف باجلزائر، ونشأ يف م( ، 2١١1-1،1١هو العالمة حممد الطاهر بن القاسم بن األخضر التلیلي) [٨]

أسرة علمیة حتب العلم وتشجع علیة، فحفظ القرآن الكرمي، ومبادي العلوم العربیة والشرعیة، ودرس على يد جده األخضر حیاته، 
م ، وكان من 1،1٢ عمث أرسله والده إىل تونس حىت يكمل دراسته تنفیذا لوصیة والده، فدرس يف الزيتونة حىت نال شهادة التطوي

أساتذته العالمة حممد الطاهر بن عاشور، اشتهر باحلفظ والذكاء والتواضع والزهد، وأخريا اإلعتزال عن الناس، يعد الشیخ من مؤسسي 
معلمي مدرسة النجاح األهلیة الوحیدة يف بلدة قمار اليت خرجت أجیاًلا من املتعلمني، كما عاين الشیخ من مضايقات كثرية إبان 
اإلستعمار، ومن آثاره: حجراملخالة يف جمالس احملاجاة. انظر مقدمة أيب القاسم سعد هللا على كتاب منظومات يف مسائل القرآنیة ، 

، ومقال إبراهیم رَحاين بعنوان: "صفحات من 11-٧م، ص1،٥٨للعالمة حممد الطاهر التلیلي، املؤسسة الوطنیة للكتاب، اجلزائر، 
 مد الطاهر التلیلي" ، على هذا الرابط:سرية العالمة الشیخ حم

http://www.shamela-dz.com/index.php/tarjama/tarjama/٢11-2١11-١،-1٥-1٢-
٢٨-1٨.html 

 م .1،1٧من أوايل املدارس اليت أسسها أهايل منطقة قمار لتعلیم الناشئة ومبساعدة رجال اجلمعیة عام [  ٨]
م( العريب بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات التبسي، أبوالقاسم: 1،٨٧-1٥،٨/ ه 11٧٨-1112) األستاذ العريب التبسي[  ٧]

يد ولد يف بلدة أسطح قرب تبسة )بالفتح مث الكسر، وتشد .اء املسلمنيأحد رجال الفكر اإلصالحي، ومن أبرز أعضاء مجعیة العلم
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م فاشتغل بالتعلیم يف تبسة وغريها، 1،2٧وعاد سنة  السني املهملة(. وتعلم بزاوية ن  ْفطة وجامع الزيتونة بتونس مث باألزهر مبصر.
م اختري كاتبا عاما للجمعیة، مث نائباا لرئیسها الشیخ البشري اإلبراهیمي 1،1٨م . ويف سنة 1،11وشارك يف تأسیس مجعیة العلماء 

غیابه. وقد سجن عدة مرات، م حتمل مسؤولیة رئاسة اجلمعیة، وادارة شؤؤهنا يف 1،٨2م. وملا رحل اإلبراهیمي إىل املشرق ٢١،1
م اختطفه الفرنسیون واغتالوه. عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر، مؤسسة نويهض الثقافیة للتألیف والرتمجة 1،٨٧إبريل  1٧ويف 

 .٨1، ص1م، ج1٢١١، 2والنشر، بريوت، ط
 حیاء مدينة اجلزائر .مدرسة أهلیة أسستها مجعیة العلماء املسلمني إبان اإلحتالل الفرنسي تقع يف من أ[  ٥]
 ضاحیة ومن ضواحي العاصمة اجلزائرية .[  ،]
 مدرسة أهلیة أسستها مجعیة العلماء املسلمني إبان اإلحتالل الفرنسي تقع يف من أحیاء مدينة اجلزائر .[ 1١]
 اسم احلي يف ضاحیة األبیار بالعاصمة اجلزائرية . [11]
 .ضاحیة من ضواحي العاصمة اجلزائرية أيضاا  [12]
م( وملد يف التونس وخترج يف الزيتونة واخللدونیة، شارك يف الصحافة والسیاسة واحلیاة 1،٥1-،،1٥أَحد توفیق املدين )[ 11]

ومنذئذ أصبح مؤثراا يف احلیاة اجلزائرية، أسس 1،2٨احلزبیة، فنقمت علیه اإلدارة الفرنسیة، فنفته إىل موطنه األصلي اجلزائر، سنة 
م الذي كان حمضناا لتأسیس مجعیة العلماء، كما كان من حمرري جريدة البصائر مث رئیس 1،2٨بالعاصمة اجلزائرية نادي الرتقي 

م صار عضواا بارزاا يف جهة التحرير، وممثالا للجزائر يف 1،٨٨حتريرها، مث أمینا عاماا للجمعیة، وعند إنضمام اجلمعیة رمسیاا إيل جبهة 
املسلمون يف جزيرة صقلیة وجنوب  -1م، ومن مولفاته: 1،٨٧عضواا يف جممع اللغة العربیة بالقاهرة اجلامعة العربیة. كما انتخب 

 -٨كتاب اجلزائر.   -٨تقومي املنصور يف مخسة أجزاء.  -٢تونس ومجعیة األمم.  -1مسرحیة حنبعل األدبیة التارخيیة.  -2إطالیا. 
 . ٢21، ص ٧م سعد هللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج حیاة كفاح )مذكرات( نشر منها ثالثة أجزاء. أبوالقاس

القاسم سعد هللا معلقا يف هامش مقدمة الطبعة الثانیة لكتابه: أصل هذا الكتاب رسالة ماجستري بإشراف األستاذ عمر  قال أبو[  1٢]
يكايف منحة ا، غادرت مصر إىل أمر الدسوقي، رئیس قسم الدراسات األدبیة عندئذ بكلیة داراالعلوم، جامعة قاهرة، ولكن قبل مناقشته

 .  11براهیمي لیبحث هلا عن ناشر، صالدراسیة من جبهة التحرير اجلزائرية، وقد تركت املخطوطة عند احملروم اإل
 .11م، ص 1،٥٨، 1للكتاب، اجلزائر طالقاسم سعد هللا ، النصر للجزائر، املؤسسة الوطنیة  الشاعر اجلزائري أبو[  1٨]
 م .1،٨٧، آذار )مارس( 1سعد هللا، ثائر وحب، منشورات دار اآلداب، بريوت، ط القاسم أبو[  1٨]
يذكر الكتور أن األستاذ أَحد توفیق املدين رَحه هللا احتفظ له بنسخة  من ديوانه الذي مساه أغاين اجلزائر، وعندما عاد املرحوم [  1٧]

اسم من الق ه األستاذ أيضاا قصیدة قصة عمالق اليت كان يعدها أبوم سلمه إلیه كامالا، كما سلم1،٥١أَحد توفیق إىل اجلزائر سنة 
 .12م ، ص1،٥٨القصائد الضائعة . انظر مقدمة ديوانه: الزمن األخضر، املؤسسة الوطنیة، لكتاب، اجلزائر، 

 .12الزمن األخضر، ص [1٥]
 .12املصدر نفسه، ص [،1]
 م مبدينة اجلزائر العاصمة يف مكتبة الصغري املتواضع. 1٥/١1/2١11عاء عندما شرفين هللا بزيارة األستاذ العالمة يوم األرب [2١]


