
 فن السيرة في األدب الجزائري القديم

 

فتح اإلله ومنته في التحدث بفضل ربه ونعمته" ، للعالمة أبي راس الناصري 

 .المعسكري الجزائري أنموذجا للدراسة

 : تمهيد

ظهرت السيرة الذاتية ،في األدب العربي في أشكال مختلفة .عبرت عن عدم ثباتها 

أو وضعية قارة. كما عبرت عن وقائع السيرة الذاتية العربية ،التي في نموذج ،

تكمن في  زئبقيـة الحدود الفاصلة، بين األشكال التي تنتمي إلى نظام األنواع 

. و قد مثل تداخل األجناس األدبية. إشكاال بالنسبة إلى مصنفي ²األدبية نفسها 

را عسيرا ،لتداخلها ، و األدب، و قد أصبح تمييز كل جنس أدبي ،من غيره  أم

توالدها من بعضها البعض . وهذا ما سبب خلطا هائال أصبحت تعاني، منه 

المقاربات لألجناس األدبية حيث يسود توثيق مصطلحاتها ،وإنفتاح النصوص على 

بعضها البعض ،فليس ثمة أساور منيعة ،أو آليات تعمل داخل الشكل الفني ، تحول 

.و سوف تظل مسألة )األجناس و األنواع(. ³و تمازجها  دون تداخل األشكال الفنية

مسألة مفتوحة للنقاش الذي الينتهي مثلما كانت في الماضي، و لن يستطيع أحد أن 

يحسم األمر في سياستها، فمسألة األجناس، و األنواع، هي المجال األرحب لقضايا 

 .⁴االتفاق و االختالف

 : التعريف بالمدونة السيرية

"فتح اإلله ومنته في التحدث بفضل ربه ونعمته" ،للعالمة أبي راس  يعتبر كتاب

الناصري المعسكري الجزائري من الكتب التراثية الهامة ،التي يمكن أن تندرج 

ضمن فن السيرة الذاتية، وقد كان قدوته في هذا التأليف الحافظ جالل الدين 

ذا باإلضافة إلى أعالم السيوطي ،في كتابه "نزول الرحمة في التحدث بالنعمة " ،ه

آخرين جعلهم أبو رأس أسالفا له في هذا التأليف منهم تاج الدين عبد الوهاب، 

 .5صاحب "جمع الجوامع "والشيخ أحمد بابا في )كفاية المحتاج ( 

قسم الشيخ كتابه إلى خمسة أبواب ،والبد من اإلشارة إلى أن كتاب "فتح اإلله" 

بيا مهما للباحثين والمختصين في دراسة التراث يعتبر مرجعا  ثقافيا وموروثا أد



العربي اإلسالمي في أواخر العهد العثماني فضال على احتوائه على الكثير من 

 .المسائل الشرعية ،واللغوية ،وآراء العلماء المختلف فيها

كما أنه يضم بعض التراجم للكثير من أعالم ذلك العهد . كما يخبرنا بحياة الطلبة  

ألوسط، والمناظرات العلمية والفقهية التي كانت تدور بين الشيخ وبين بالمغرب ا

  .علماء عصره، في مختلف األقطار التي زارها

 6اعتمد في تحقيق هذا المخطوط على ثالث مخطوطات سالمة الخط .  

   :أنماط األنا في سيرة أبي راس الناصري

ضمير المتكلم  جاءت عدة تعريفات "لألنا" ، ونظر إليها على أنها: " 

الواحد، وهو تعبير عن النفس الواعية لذاتها، واألنا هو الذات التي ترد إليها أفعال 

الشعور جميعها وجدانية كانت أو عقلية أو إرادية، وهو دائما واحد ومطابق لنفسه 

وليس من اليسير فصله عن أغراضه، ويقابل اآلخر والعالم الخارجي ويحاول 

 .7"فرض نفسه على اآلخرين

يمكن القول أن األنا هوأبو راس الطفل، الطالب، المدرس، بل هو كل الشخصيات 

التي تمثل أنا واحدا، هو أبو راس الناصري."وإن كانت السيرة الذاتية يكتبها في 

العادة شخص  معين عن نفسه ،فتنسب إليه السيرة في الظاهر ،فإن للسيرة ذاتها 

وهو الكاتب الحقيقي الذي يتمظهر بجالء  كاتبا ضمنيا ، آخر هو الكاتب الباطن

. وهو 8أحيانا، وبشيء من الخفاء أحيانا أخرى في تمفصالت نص السيرة " 

الكاتب الذي ال تستقيم قراءة ألثره، إال إذا تمت معرفة الكاتب الباطن الذي يعد من 

في .هذا هو األنا الذي سنحاول الوقوف عليه 9السيرة قلبها النابض، ودمها الدافق"

 : هذه النقاط

 

 : تجليات أنا الكاتب / السارد-أ 

 : األنا المتعالية



نالحظ هنا أن هذا العمل األدبي قد اقتصر على شخصية واحدة، تسرد  

أحداثها وأحداث غيرها على لسان " أنا " ، غير أنه أعطى نصيبا للضمائر 

 .األخرى، لتساهم في اكتمال هذا العمل

ظهور في شخصية سليلة لسيدنا علي بن أبي طالب هذا األنا الذي يحاول ال 

)رضي هللا عنه(. فيبدأ أناه مستعينا بحديث علي كرم هللا وجهه )أنا مفرق الكتائب 

. ليــحاول إبراز عالقة نسبه به، فيقول :" و أما نسبي 10، أنا ليث بن أبي طالب (

و بن إدريس ، ، فأنا عبد ربي محمد بن أحمد  بن عبد القادر ... متصل إلى عمر

بن عبد هللا الكامل ، بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب 

 .11وفاطمة بنت رسول هللا )ص("

مثما يأتي أيضا على سرد أحداث جرت معه في الماضي فيحييها في لحظة الراهن 

 :بضمير)أنا(، مثال ذلك

متحدثا عن وصية شيخه: " .  ليقول في موضع آخر 12ها أنا إن شاء هللا أقول""

 .13وكان يوصي إن أنا صفيتهم"

ومنه فإنه يمكننا القول أن أنجح األعمال األدبية هي تلك التي تستطيع اللعب بجميع 

الضمائر، دون أن تغّلب ضمير على آخر، وهو ما وجدناه في سيرتنا الذاتية، حيث 

لذاتية ألنه أعطى غلب المؤلف ضمير )أنا(، إال أنه لم يكن عيبا في السيرة ا

للضمائر األخرى، جزءا من سيرته مما جعلها تبدو متوازنة ال يطغى فيها ضمير 

 .على آخر

 

 : األنا المتواضعة

العنوان يثير تساؤالت  ويفتح أفق التوقع فهذه األنا التي فازت في جميع مناظراتها 

  .، تتواضع هلل وتعيد إليه الفضل في كل ما لحق بها من انتصار

ا يلج في عوالم النص، يفتتح بعض أقواله بذكر عجزه ، وضعفه ، أو حتى ولم

 :عيوبه مثلما يبدأ مقدمته



. أو حتى في عناوينه الفرعية، مثل عنوانه "في 14فيقول : العاثر ، القاصر" "

، ورغم األنا المعتزة أو المتفاخرة 15ذكر أشياخي النافضين عني قشب أوساخي"

بعض األحيان لكون االعتزاز والفخر طبع في اإلنسان  التي كنا نصطدم معها، في

وباألخص العربي ف" العربي نزوع بفطرته إلى العالء ميال إلى التعالي 

والمباهاة، شديد اإلندفاق بما في نفسه من نزعات، والتغني بما فيها من 

. إال أن الكاتب ينقص من هذا االعتزاز أو يحطمه من خالل تواضعه 16حسنات"

. ليذكر عيب  17ه عيوبه، ومن ذلك قوله: " اليشق غباري... طار صيتي"أو ذكر

اللحن في الكالم الذي كان يواجهه. "فلم يجتهد أحد بالنظائر ونحوها عندي، على 

، أو كأن يذكر لباسه البالي الخرق في مثل قوله :"أنا في  18ما بي من النحو. "

 .19خرق ، وأسمال مخلل بعضها إلى بعض"

التواضع يشير إلى الزهد الذي عاشه المتصوفة وهو ما يقودنا إلى ذكر األنا هذا 

  :اآلتي

  : األنا المتصوفة -

يعد التصوف ورجاالته مكونا أساسيا ،من مكونات محفوظ أبي راس وثقافته "

ويتجلـى ذلك  في لغته الصوفية وفي معرفته برجال التصوف رغم أنه يعد من 

في مناظراته ومساءالته عكس التصوف إال أن األنا . والذي ظهر 20الفقهاء "

الصوفي لم يحرره، وظل يمارس سلطة عليه منذ البداية ، فقوله :" لما ولدت 

بالموضوع المار ،حملتني أمي ووالدي إلى الشيخ الصالح ، الولي ، شيخ بعض 

شيوخي ، الشيخ علي بن موسى اللبوخي ، أحد صلحاء أرض اليعقوبية ، فبارك 

. فاألنا هنا يتغنى 21وأخبرني بغيب الخوارق، وعادات تكون لي مودات "علي 

بفضل مباركة الشيخ الصوفي له وهذا ما يبينه قوله:" وظهرت علي مخايل دعوة 

 .22األشياخ"

  :األنا المتألمة 

األلم إحساس يحاصر "األنا" ويدفعها إلى محاولة التخلص منه عبر عدة طرق، 

إحدى هذه الطرق "فاإلحساسات المؤلمة تنزع نحو التغير  وقد يكون البوح والكالم

والتفريغ، وهذا هو السبب الذي من أجله نفسر األلم على أنه يتضمن ازدياد شحنة 



الطاقة النفسية بتصرف الدافع المكبوت ، فهو بيدي قوة دافعة بدون أن يالحظ األنا 

 .ما في ذلك من التزام

بصوت األلم، ألن الكاتب عاش  إن صبى أبو رأس على الخصوص ، يضج 

تجارب حزينة صنعتها له الحياة بداية مع اليتم والقهر والحرمان، باإلضافة إلى 

الفقر .وصرح بذلك في غير مناسبة ، فهو حينما يقول : "وقد استمررت سنين 

. يصرح بذلك البؤس الذي رافقه لسنين  23عريانا،ال لباس لي إال خرق كالعدم "

العدم، حتى عندما كبر واصطلح حاله ظهرت فتنة كانت مولدا أللم بل يشبه نفسه ب

أخر رغم أنه لم يكن فيها، إال أن هذا األلم قد المس الوطن ، ألنها قد  لحقها 

الطاعون، لما سببه من قتل األحباب واألصدقاء وجعله يصفها بأنها مصدر الخوف 

ات، والخوف، وكل شيء بقوله : "فاتصلت علينا صراصر النكبات، والبلي

 .24والجوع، والروع الذي في الفؤاد مودع "

 :األنا الحافظة 

وهو المؤشر الحقيقي في حياة أبي راس كلها إذ " وجد في ملكة الحفظ منذ  

صباه، مركبا ركبه في تحصيل العلم، ثم وجد فيه في شبابه وكهولته سالحا حادا 

 .25كتابة وتأليف الكتب"للمناظرة ...ليجدها بعد ذلك خزانته المعتمدة في ال
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