
 فن المنامات في األدب الجزائري القديم

 

  : تمهيد

المنام الكبير "لركن الدين بن محرز الوهراني.هو  المصنف األدبي األشهر في "

ن الذاكرة السردية التراثية المحلية. ويتمثل إرث الوهراني  األدبي في مجموعة م

النصوص النثرية كتبت في أشكال أدبية متنوعة : منامات ومقامات ورسائـل 

وخطـب، جمعـها كتابه الموسوم  بـ: "منامـات الوهراني ومقاماته ورسائله". نشر 

.  وراجعه الدكتور عبد 1968بدار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة ،سنة:

 ."إبراهيم شعالن "و"محمد نغشالعزيز األهواني. حقق هذا المصنف كل من "

يوجد من رسائل الوهراني  نسخة مخطوطة في مكتبة "أيا صوفيا"، وهي األصل 

المعتمد عليه في عملية التحقيق، ونسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . ونسخة 

 .ثالثة في مكتبة برنسون بأمريكا

 : التعريف بالكاتب

محمد الوهراني، الملقب بركن الدين، الوهراني هو أبو عبدهللا محمد بن محرز بن 

ولد في وهران في مستهل القرن السادس الهجري . تعلم بموطنه . وألن المشرق 

يمثل فتنة من حيث كونه مجاال ثقافيا، وأحد أهم المثيرات األساسية للمتخيل 

الجمعي المغربي، فقد هاجر الوهراني إليه ، فنافس الكتاب واألدباء في دولة 

ل الشام فاستقر بها فــي أيــام نــور الــدين محمـود  بن زنكـي مصر، ثم دخ

هـ ( واتصل به، فأوكل له مهمة الخطابة في مسجد  بقرية على  569)المتوفى سنة 

. وظل بها مشهرا قلمه للعلم واألدب إلى أن توفي سنة 1باب دمشق تدعى داريّا.

  .(هـ575)

التي تضافرت على إيراده في مدوناتها  جاء ذكر الوهراني في  الكثير من التراجم 

ويعد ابن خلكان أقدم من  2. من بينهم القاضي بن خلكان في  "وفيات األعيان "

ترجم للوهراني حيث قال فيه   إنه:" أحد الفضالء الظرفاء، قِدم من بالده إلى 

 الديار المصرية في أيام صالح الدين ـ رحمه هللا تعالى ـ ..... فلما دخل البالد

ورأى بها القاضي الفاضل وعماد الدين األصبهاني الكاتب  ... علم من نفسه أنه 



ليس من طبقتهم، وال تنفق سلعته مع وجودهم، فعدل عن طريق الجد ، وسلك 

 .4. و صالح الدين الصفدي في "الوافي بالوفيات "3…"طريق الهزل

 : البنية المضمونية للمنامات

ح أكثر مما يصرح ويستبطن أكثر مما يعلن، تحولت السخرية إلى فن أدبي يلم

ويمّكن صاحبه من الزيغ عن مدارات الجد لدى ارتباط هذا الشكل من األدب 

بمقصديات الهزل. نسقه نسق حرية وتحلل من المسؤولية ، وذلك ما تؤكده 

 .مضامين خطاب  منامات "الوهراني"في أكثر من موضع

ب الوهراني ضمن خانة األدب ولقد صنفت معظم الدراسات التي اهتمت بأد

السخري عاقدة العالقة مابين شخصيته المرحة وبراعته في الهزل والتهكم على 

النحو الذي جاء مثبتا في كتب السير والتراجم ، وما بين األساليب اللغوية التي 

برع فيها . وقد رأت معظم تلك الدراسات أن الوهراني نسج كتابه على منوال 

ث تعالقت مقاماته جماليا بمقامات  الهمذاني و مناماته برسالة كتاب المشرق ، حي

الغفران للمعري   . ورسائله برسالة  "التربيع والتدوير" للجاحظ.  ورسالة 

 . "التوابع والزوابع" إلبن شهيد األندلسي

إن كتابة التمرد والسخرية التي تبناها الوهراني تفضح استراتيجية كبح حرية 

نظم الحاكمة في زمنه  من جهة ، مثلما تفضح خطة إقصاء ما هو المثقف من قبل ال

مغربي من قبل المشارقة من جهة ثانية . ولنا في مثال "العقد الفريد" إلبن عبد ربه  

خير مثال على ذلك .فإذا كانت فكرة االمتثال للنوع لم تجد ثمارها مع الوهراني 

مختلف. فربما سجل بصمته مشرقيا، كان  ينبغي عليه خوض غمار التجريب في ال

فيما يكتب، السيما أمام سيطرة المركز. وبالتالي فإن احتماء الوهراني بالكتابة 

الساخرة في مناماته وبالتصوير الكاريكاتوري للعديد من الشخصيات البارزة من 

حكام وزعماء وعلماء وفقهاء وكتاب ومن هم دون ذلك  في مورفولوجيا زمكانية 

دهشة واإلبهار، له ما يبرره إن على المستوى الواقعي أو على تحقق لمتلقيها ال

 . المستوى الفني الجمالي

 

بإمكاننا تصنيف تجربة الوهراني المشبعة بالهزل على أنها تجربة وجودية 

انتصرت للمثقف المغربي بعد أن فرضت نفسها في فضاء المشرق. وعلى الرغم 



 –تلهمت من تجارب فنية سبقتها زمنيا من أنها لم تكن تجربة فنية أصيلة ألنها اس

كنا قد أشرنا إلى ذلك سلفا مع التذكير أن األشكال السردية العربية لم تظهر ناضجة 

دفعة واحدة ، بل اقترن ظهورها بالمستجدات وبروز وظائف سردية جديدة للفعل 

إال أنها استطاعت أن تخلق لغة على لغة وأن تتزحزح من الهامش نحو  -السردي 

مركز. أي من  حلقات التكوين السردي إلى أعلى المستويات التعبيرية والرمزية ال

.فتحولت بذلك إلى تجربة وجودية تضمر الكثير من اإلخفاقات والكثير من  

  .االنتصارات وإن تمظهرت تحت غطاء هزلي

 :المستوى  العجائبي لتيمة المنام

و الفضاءات الجغرافية التي بالنظر إلى الفضاء األصل الذي عاش فيه الوهراني  

تنقل ضمن حدودها  ، وبالنظر إلى منجزه األدبي "المنامات" وغيره من الكتابات 

األخرى التي برع فيها ، يتبين لنا أن  ما أنتجه هو تشرب لمختلف  الثقافات  . 

فبدءا من اللغة التي وظفها إلى مختلف صور إنتاجه ، كان بصورة أو بأخرى 

لتجربة الفردية الخاصة "أنماطا و أشكاال من التفاعل مع التراث يجسد فضال على ا

  . 5اإلنساني ومع الشعوب والحضارات التي تفاعل معها"

لقد استمدت هذه التجربة رؤيتها الفاعلة من اآلخرة بعد التوغل الخصب للكاتب 

داخل الفضاء األخروي، مما يجعله أقرب إلى النص العجائبي الذي يولد الحيرة 

ى المتلقي . وبالنظر إلى طبيعة موضوعاته وإلى حساسية ظروف إنتاجه نلفيه لد

يتموقف من العالم متواريا وراء المنام وصوره ورموزه ناسجا شبكة من 

   . المسارات تتصل بجوهر الرؤيا الفنية التي يشتغل عليها

 

لجنسيا وبإمكاننا النظر إلى المنامات من زاوية أنها نص أدبي يكشف مستوى األنت

الجزائرية وقدرتها على إيجاد مخارج فنية قصد إثبات الذات،  ذلك أن استغالل 

الكاتب إلمكانات الحلم التعبيرية لم يأت جزافا ، إنما جاء لتحقيق عنصر المواربة، 

 .ثم االرتقاء بالنص األدبي إلى اإلبداع المتميز

فهما دقيقا ،بعد أن حّول  لقد مكنت تقنية المنام الكاتب من اإلحاطة بالواقع وفهمه

الواقع إلى منام أو رفعه إلى مستواه.  والمنام بهذه الحيلة الفنية يظل مشدودا إلى 

تجربة واقعية حيّة، فبالنظر إلى الشخصيات التي تواتر حضورها في النص وكيفية 



توظيفها نقف على مدى تمكن الكاتب من أدواته ، بدءا من تحويله لإلخفاق إلى 

  .ية شديدة الخصوبة والفاعلية والتأثيرمادة أدب

إذن يقول السرد أزمة الذات وغرابة العالم وال معقوليته ، فكان األنسب أن يحاك 

في شكل منام ، فجاء المنام مشبعا بالدالالت منفتحا على خطابات معرفية متعددة 

تنسجم مع تشكيالت سردية وشعرية، إنه نسيج داللي لغوي يوفر للسارد فضاء 

 .النطالق والحرية ويقود المتلقي إلى االستكشاف والتأويلل

وألن المنام ال رقابة عليه ، وألن الحرية فيه تتعدى سقف المعقول والممكن،  

يتأهب السارد للتحلّل من كل قيد، لكن من خالل حيل سردية كأن يقحم شخصيات 

ق تقنية الحوار  إلى حلقات المحكي المتوالدة لتتبادل في ما بينها الكالم عن طري

.أما السارد فكان كثيرا ما يتملص من المسؤولية وال سيما حين قال بدءا : "وأنا 

 6رجل ضعيف النفس خوار الطباع وال صبر لي على معايشة هذه الدواهي. "

في مناماته مشاهد فنية متحركة عن المرحلة التاريخية التي  يرسم الوهراني

عاصرها . و يمكن من خالل هذا المنتج المعرفي  الوقوف على مشهد واسع من 

الحياة العربية اإلسالمية بتعدد وجوهها واختالف طبقاتها وتناقض رؤاها ، مما 

النحو الذي تجلت  يوفر مادة غنية للقارئ لالستزادة المعرفية من هذه الحياة ،على

فيه في النص من  انحالل في األخالق وتوسع الهوة  الطبقية بين الناس بعضهم 

ببعض وبين الطبقة الحاكمة والطبقات الشعبية المسحوقة ، وتفشي األمراض 

االجتماعية وبروز الصراعات المذهبية ...إلى غير ذلك مما هو غير مسجل 

ية . ولم يكن له أن يسجل سوى في تسجيال صريحا في سجالت التاريخ الرسم

 . سجل المنام لعله يفضح جزءا ولو يسيرا مما تستر عليه األدب الرسمي
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