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قواعد الن�سر فـي املجلة

ن�سانية. داب والعلوم الإ تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآ  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

لكرتوين للمجلة. تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإ  .4  

وىل من البحث: اأن تت�سمن ال�سفحة الأ  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

لكرتوين، ❂	الربيد الإ 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

لكرتوين،  ❂	الربيد الإ 		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  تي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب  حالت على النحو الآ توثق الإ  .9  

تي: ا�سم  ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآ

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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استراتيجّيات االعتبار في السيرة الذاتّية
»كتاب االعتبار« البن منقذ أمنوذجا

د/  ي�شرى التمراوي

جامعة �شو�شة، تون�ض

Tamraoui.yossra@yahoo.com

امللّخ�س :

دب العربّي القـــدمي من خالل كتاب    يهـــدف هـــذا املقال اإىل درا�ســـة مق�سد العتبـــار يف اأدب ال�سرة الذاتّيـــة يف الأ

�سامة بن منقذ. وقد اأقمناه على حمورْين كبرْين: العتبار لأ

ّول اإىل النظر يف مق�سد العتبار من وجهة نظر الكاتب من جهة كونه املعنّي املبا�سر بهذا املق�سد.  ين�سرف املحور الأ

و�سنتتّبـــع متلـــف ال�سرتاتيجّيات الناه�سة به انطالقا من املـــاّدة احلكائّية التي اختارها الكاتـــب، واختياراته الفنّية يف 

بنائها. 

 ويّت�ســـل املحـــور الثاين مبق�سد العتبـــار املوّجه اإىل القارئ من جهة كونـــه معنّيا من الدرجة الثانيـــة بهذا املق�سد. 

و�سنبحـــث يف ال�سرتاتيجّيـــات التي اأجراها ابن منقذ حلمل القارئ علـــى العتبار مّما ورد يف الكتاب. و�سن�ستمّد من اأبرز 

دوات املنهجّية لتحقيق اأهدافنا. دبّي احلديث بع�س الأ مقولت النقد الأ

 الكلمات املفاتيح :

ر، التاأّثر، املحاكاة، القتناع العتبار، ا�سرتاتيجّية، ال�ستح�سار، التب�سّ
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Contemplation strategies in Biography
Ibn munqidh book of Contemplation as an example

Dr, Tamraoui Yossra
University: Sousse, Tunisia

Tamraoui.yossra@yahoo.com
Abstract :
literary biography in ancient literature through Usama ibn munqidh’s book of 

Contemplation. We devided it into two major sections:

The first section deals with the purpose of contemplation from the writer’s point of 
view as he is directly concerned. We are going to follow its various strategies starting 
from the writer’s narratology choices and his literary styles

The second section deals with the purpose of Contemplation directed to the reader as 
he is concerned with it on second place. We are going to explore the strategies carried out 
by ibn munqidh to lead the reader to contemplation from the book. We are going to use 
some tools to achieve our goals from the major works of modern literary criticism.

Key words :
Contemplation / strategy / conjuring / foresight / conviction / affectedness / Simulation
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املقّدمة 

 
�1(

»كتـــاب العتبـــار« الذاتّيـــة يف  ال�ســـرة  تنـــدرج   

لبـــن منقـــذ �سمـــن مـــا ُي�سطلـــح عليـــه بــــ»اأدب الذات« 

 مع 
�2(

)Littérature intime(. وهي تتقاطع اأجنا�سّيا

اأنواع اأخرى جماورة لها. منها ما ينزع اإىل الوقع املرجعّي 

، ومنهـــا ما ينـــزع اإىل التخييل 
�3(

كاملذّكـــرات والر�سائـــل

.
�5(

�Auto-fiction( 
�4(

كتخييل الذات

 ولئن داأب الغربّيون على اعتبار ال�سرة الذاتّية �سكال 

، وجعلوا 
�6(

من اأ�سكال التعبر اخلا�ـــسّ بالثقافة الغربّية

دبّي  »اعرتافات« رو�ســـو بداية التاأ�سي�س لهـــذا اجلن�س الأ

اجلديـــد، فاإّن اأدبنا العربّي القدمي ل يخلو من هذا اللون 

. ولكّنـــه يظّل يف حاجة ملّحـــة اإىل البحث 
�7(

مـــن الكتابة

والدرا�ســـة، مـــن اأجل الوقوف علـــى خ�سائ�سهـــا الفنّية 

واأبعادها الدللّية، لتتي�ّسر بعد ذلك عملّية جتني�سها.

للن�سر،  املّتحدة  الدار  حتي،  فيليب  حرره  العتبار،  كتاب  منقذ،  بن  اأ�سامة    �1(

بروت، 1981.

الذاتّية  ال�سرة  وهي  الذات.  اأدب  يف  دبّية  الأ جنا�س  الأ لوجون  فيليب  �سبط    �2(

وال�سورة  ال�سرذاتّية  والق�سيدة  ال�سخ�سّية  والرواية  وال�سرة  واملذّكرات 

ال�سخ�سّية.

Philippe Lejeune، Le pacte autobiographique، 

Coll. Poétique، Seuil، Paris، 1975، p. 14.

)�3  ُينظر للتو�ّسع حول املذّكرات والر�سائل املقالت الواردة يف:

L›autobiographique hors l›autobiographie، 

Elseneur No 22، Presses Universitaires de Can، 

2008.  

)�4  عّرف فان�سان كولونا التخييل الذاتّي قائال: التخييل الذاتّي عمل اأدبّي يختلق 

بوا�سطته موؤّلف ّما لنف�سه �سخ�سّية ووجودا ويظّل حمافظا يف الوقت نف�سه على 

هوّيته احلقيقّية )ا�سمه الواقعّي(.

م�سرتك،  ن�سر  القا�سي،  اإ�سراف حمّمد  ال�سردّيات،  موؤّلفني، معجم  جمموعة 

ط 1، 2010، �س 7.

حدود  جتاوزت  متمّردة  ذاتّية  �سرة  الذاتّي  التخييل  �سطاح  اهلل  عبد  يعترب    �5(

نوعها من دون اأن تتعاقد مع القارئ على اأّنها كذلك اأو على اأّنها جن�س ما حمّدد 

يتّم تعييه بدّقة.

عبد اهلل �سطاح، ت�سريد الذات بني الرواية وال�سرة الروائّية.. املرجع واملتخّيل، 

عامل الفكر، العدد 171، مار�س 2017، �س 9. 

 Georges May، L’autobiographie،  PUF، 2ème   �6(

  .édition، Paris، 1984، p. 18
ابن  رحلة  منقذ،  بن  �سامة  لأ العتبار«  »كتاب  جانب  اإىل  باخل�سو�س  نذكر    �7(

خلدون غربا و�سرقا واملنقذ من ال�سالل للغزايل. 

  واإذا كانـــت الـــذات هـــي قطـــب املـــدار يف ال�ســـرة 

الذاتّيـــة، فـــاإّن مقا�سدها جتري اإىل العتبـــار. فال�سرة 

الذاتّية يف ظاهرها ق�ّس واإخبار يف باطنها نظر واعتبار. 

فكاتب ال�سرة الذاتّيـــة ينقل جتارب عا�سها يف ما م�سى 

مـــن حياتـــه. والقـــارئ ل يعدم مـــن تلك التجـــارب عظة 

ي�ستملحها وعربة يفيدها. 

 ولي�ـــس اأمـــر العتبار موكـــول اإىل القـــارئ، واإمّنا هو 

�سناعـــة ياأخذ كاتـــب ال�سرة الذاتّيـــة باأ�سبابهـــا. فينّوع 

ا�سرتاتيجّياتـــه اخلطابّيـــة ويغـــّر تقنّياتـــه الفنّية حلمل 

فادة والعتبار. فلم العتبار؟ وفيم تتجّلى  القارئ على الإ

ال�سرتاتيجّيات الناه�سة به؟ وما التقنّيات املحّققة له؟ 

�سئلة على »كتاب  جابة عن هـــذه الأ   و�سنعتمـــد يف الإ

�سامـــة بـــن منقـــذ. ولختيارنا هـــذا �سببان:  العتبـــار« لأ

يّت�ســـل اأّولهما بكون »كتاب العتبـــار« نوعا �سردّيا حادثا 

دب العربّي القدمي، وله من ال�سمات  يف فّن الق�ـــسّ يف الأ

واخل�سائ�ـــس ما يخـــّول اإدراجه �سمن ال�ســـرة الذاتّية. 

ويتمّثـــل ال�سبب الثاين يف كون هـــذا الكتاب قائم يف ذاته 

على العتبار. وكّل ما ورد فيه انت�سار لعنوانه »العتبار«. 

 وقد ل ي�ستقيم اأمر النظر يف ا�سرتاتيجّيات العتبار 

الـــواردة يف كتاب اأ�سامة بـــن منقذ »كتاب العتبار« ما مل 

ننظر يف م�سروعّية انتمائـــه اإىل جن�س ال�سرة الذاتّية ملا 

دبّي من �سوابط توّجه عملّية تفكيك  يف حتديد اجلن�س الأ

دبّيـــة وتاأويلها. فما منزلة »كتـــاب العتبار« من  ثـــار الأ الآ

ال�سرة الذاتّية؟

التجني�س وم�ساألة  العتبار«  »كتاب   I

�سهد التنظر لكتابة الذات خ�سو�سا ال�سرة الذاتّية 

 Philippe( ويعـــّد فيليب لوجـــون .
�8(

تطـــّورا م�ستمـــّرا

Lejeune( اأبـــرز الباحثـــني يف جمال ال�ســـرة الذاتّية. 

)�8  عر�ست جليلة الطريطر اأهّم النظرّيات ال�سرذاتّية.

دب العربّي احلديث )بحث يف  جليلة الطريطر، مقّومات ال�سرة الذاتّية يف الأ

املرجعّيات(، مركز الن�سر اجلامعّي وموؤ�ّس�سة �سعيدان للن�سر، تون�س، 2004، 

�س �س 138-119.
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ة ارجتاعّية نرثّيـــة، يروي فيها  وقـــد عّرفها قائـــال:  »ق�سّ

�سخ�س حقيقّي وجوده اخلا�ّس، مرّكزا حديثه على حياته 

 .
�1(

الفردّية وخ�سو�سا تاريخ �سخ�سّيته«

لقـــد و�ســـع فيليـــب لوجون مـــن خالل هـــذا التعريف 

�سروطا اأربعة لل�سرة الذاتّية: 

ّول: يحّدد هذا ال�سرط �سكل الكالم. فيجب  - ال�ســـرط الأ

ة نرثّية. اأن تكون ال�سرة الذاتية ق�سّ

- ال�سرط الثاين: يتعّلق ال�ســـرط الثاين مبو�سوع ال�سرة 

الذاتّية. وهو حياة الفرد وتاريخ �سخ�سّيته.

- ال�ســـرط الثالـــث: ي�ســـرتط فيليب لوجـــون التطابق بني 

الكاتب والراوي. 

- ال�ســـرط الرابع: يق�سي هذا ال�ســـرط بوجوب التطابق 

بـــني الـــراوي وال�سخ�سّيـــة الرئي�سة يف ال�ســـرة، اأو ما 

ُيعـــرف بامليثاق ال�سرذاتـــّي. ويق�ســـي كذلك بوجوب 

التزام الراوي باملنظور الرجتاعّي. 

 ول ميكـــن اأن ندرج اأّي اأثر اأدبّي �سمن جن�س ال�سرة 

الذاتّية ما مل تتوّفر فيه هذه ال�سروط، خ�سو�سا التطابق 

بـــني الكاتـــب والراوي مـــن جهـــة، والتطابق بـــني الراوي 

  .
�2(

وال�سخ�سّية من جهة اأخرى

  تبدو هذه ال�ســـروط على درجة كربى من ال�سرامة 

. ومتـــى نظرنا من 
�3(

جعلتهـــا عر�ســـة للنقـــد با�ستمـــرار

 Philippe Lejeune، Le pacte autobiographique،   �1(

 .Coll. Poétique، Seuil، Paris، 1975، p. 14
 Philippe Lejeune، Le pacte autobiographique،   �2(

 .op. cit. p. 15
)�3  اعرت�س  جور ماي على �سروط فيليب لوجون قائال: »لعّله يح�سن بنا اأن ن�ستعي�س 

عن مفهوم التعريف الذي فيه �سيء من الت�سّلب املفرط والتجّمد املفرط اأو قل 

غراء. فما  من اجلزم املفرط مبفهوم اأكرث مرونة، هو مفهوم النزعة وحتى الإ

خر«. نخ�سره من دّقة يف هذا اجلانب نغنمه �سّحة يف اجلانب الآ

بيت  القا�سي،  وحمّمد  �سولة  اهلل  عبد  ترجمة  الذاتّية،  ال�سرة  ماي،  جورج 

احلكمة، 1992، �س 220.

وكتب �سرج دوبروف�سكي )Serge Doubrovsky( روايته »Fils« رّدا 

على بع�س �سروط فيليب لوجون. واأثبت اأّنه ميكن اأن يتطابق البطل والروائّي يف 

ال�سم، ومع ذلك يظّل الن�ّس تخييلّيا.

جمموعة موؤّلفني، معجم ال�سردّيات، �س �س 79-78.

خاللهـــا اإىل كتاب العتبار وجدناه من جهة �سكل الكالم 

ـــة نرثّية التزم فيهـــا �ساحبها باملنظـــور الرجتاعّي.  ق�سّ

وتعّلق م�سمونها بحياة اأ�سامة بن منقذ. غر اأّن املوؤّلف مل 

ين�سرف كّلّيا اإىل تاريخه ال�سخ�سّي، واإمّنا ان�سرف اإىل 

تاريخ جمتمعـــه، فنقل اأحيانا جتـــارب كان جمّرد �ساهد 

عليهـــا. ولئن ح�ســـل التطابق التاّم بـــني الكاتب والراوي 

فـــاإّن التطابق بني الـــراوي وال�سخ�سّيـــة الرئي�سة مل يكن 

خبار التي  تاّمـــا. فلم يكن الراوي �سخ�سّيـــة رئي�سة يف الأ

كان جمّرد �ساهد على اأحداثها.

  وميكـــن ا�ستنـــادا اإىل هذه ال�ســـروط اأن ندرج كتاب 

العتبـــار �سمـــن  جن�س ال�ســـرة الذاتّية. فقـــد ا�ستجاب 

لل�سروط التي و�سعهـــا فيليب لوجون مبا يف ذلك ال�سرط 

الثـــاين. فنحن نقـــّدر اأّن اأ�سامة بن منقذ قـــد نقل حياته 

وتاريخـــه ال�سخ�سّي مـــن خالل تاريخ جمتمعـــه ل�سببنْي: 

يّت�ســـل اأّولهمـــا بكـــون  اأ�سامـــة بن منقـــذ اآخـــذ باأ�سباب 

لهّيـــة بالوحدانّية والتفّرد. وتقّدم  ثقافة تخ�ّس الذات الإ

. ويتمّثل 
�5(

 على مفهـــوم الفردانّيـــة
�4(

مفهـــوم اجلماعة

ال�سبـــب الثاين يف اأّن اأ�سامة بـــن منقذ قد جعل من تاريخ 

اجلماعة التي عا�س معها مرقاة لتاأديب ذاته وحملها على 

. ومن هـــذا امل�ستوى بالـــذات اكت�سب مفهوم 
�6(

العتبـــار

دب العربّي من ال�سرة الذاتّية كخلّو  )�4  يقول حمّمد القا�سي: والراجح اأّن خلّو الأ

نظره الغربّي عائد اإىل ما اآمن به النا�س يف الع�سور القدمية من اأّن احلديث 

ن�سان ل قيمة له مبا هو فرد م�سو�س واإمّنا قيمته  عن النف�س معيب، واأّن الإ

فيما يتلّب�سه من قيم اجلماعة.

ّيام« بحث يف التبئر، �سمن مائوّية  حمّمد القا�سي، الظاهر والباطن يف كتاب »الأ

1990، املجمع  27 و28 جانفي  طه ح�سني وقائع ندوة بيت احلكمة بقرطاج 

داب والفنون بيت احلكمة، تون�س، 1993، �س 208.  التون�سّي للعلوم والآ

الذاتّية  ال�سرة  يف  ح�سورها  قّلة  اأو  الذات  اإق�ساء  اأّن  �سّمود  حّمادي  يرى    �5(

اأن  خر منه  اإّل ما يريد الآ اأّن الناثر العربّي القدمي ل يقول  الكال�سيكّية �سببه 

يقول. فهو �سوت غره مقطوع عن نف�سه �ساهد على القيم ال�سائدة مبّلغ اإّياها 

للنا�س.

 Hammadi Sammoud، Prose arabe"، in Encyclopédia
.Universalis، T 2، 1985، p.p. 435- 436

حداث امل�سرودة غر مق�سودة لذاتها بل حّم�ست  )�6  تقول جليلة الطريطر: »اإّن الأ

فاآل  فيها  املتحّكم  الباطن  اأو  اخلفّي  املعنى  اإدراك  اإىل  التعّط�س  على  للدللة 

مر اإىل انقالب املوازين اإذ رجحت كّفة الذاتّي على املو�سوعّي«.  الأ

ال�سرذاتّية  الكتابة  يف  منوذجا  منقذ  بن  �سامة  لأ العتبار  الطريطر،  جليلة 

العربّية القدمية، حولّيات اجلامعة التون�سّية، ع 37، 1995، �س 282. 
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العتبـــار قيمة كـــربى. فمن املعترِب؟ ومـــا املعترَب به؟ وما 

ال�سرتاتيجّيات الناه�سة مبق�سد العتبار؟ 

املبا�سر العتبار   II

 وردت املــــاّدة احلكائّيــــة يف كتــــاب العتبــــار يف �سكل 

اأخبــــار. وقــــد اّتخــــذت بنية اخلــــرب ثالث �ســــور من جهة 

وىل يف البنيــــة املجــــّردة القائمة على  مكّوناتــــه: تتمّثــــل الأ

خبار التي اقت�ســــر فيها الكاتب  ال�ســــرد. فقد تواتــــرت الأ

، وتّت�سل البنية الثانية بت�سدير اخلرب 
�1(

على نقل الوقائع

بتمهيــــد �سّمنه موقفا اأو حكمــــا، واأّما البنية الثانية فتقوم 

؛ فقد عمد الكاتب اإىل 
�2(

علــــى اجلمع بني ال�سرد والتعليق

ختــــم اأخبــــار عــــّدة بتعليق اأفاده مــــن الوقائع التــــي نقلها. 

. وقد 
�3(

واأحيانا ترد هذه املكّونات الثالثة يف اخلرب الواحد

مّثل كّل مكّون من هذه املكّونات �سربا من ال�سرتاتيجّيات 

. فما 
�4(

التــــي وّظفها الكاتــــب يف حتقيق مق�ســــد العتبار

ال�سرتاتيجّيات التي نه�ست بالعتبار املبا�سر؟

ح�سار  الإ ا�سرتاتيجّية   /1

  نقل الكاتـــب يف الق�سم الرئي�س من كّل خرب الوقائع 

والتجـــارب التي عا�سهـــا اأو كان �ساهدا عليهـــا اأو حتّملها 

عـــن بع�س الرواة.  وقد حر�س على تنظيمها يف م�ستوينْي 

تنظيمـــا غر�سّيا: يتمّثل اأّولهمـــا يف تنظيمها داخل اأبواب 

ّول للحروب  ثالثـــة، لكّل باب غر�سه، فقـــد اأفرد الباب الأ

�سفـــار، و�سّجل فيه اأحداث احلـــروب، و�سّور م�ساهد  والأ

املعـــارك، وتنّقالته بـــني البلـــدان. وما مّيز هـــذا الق�سم 

)�1  ن�سر على �سبيل الذكر ل احل�سر اإىل خرب اإفرجنّية جترح م�سلما. 

 اأ�سامة بن منقذ، كتاب العتبار، �س 165.

)�2  ُينظر على �سبيل املثال  خرب ي�سلم بعد ُقطع �سريان قلبه.

اأ�سامة بن منقذ، كتاب العتبار، �س 45. 

)�3  ن�سر على �سبيل املثال اإىل خرب عجائب ال�سالمة يف اآمد. 

 امل�سدر نف�سه، �س �س 108-107. 

ال�سرذاتّي  وللن�ّس  ال�سردّي،  خطابها  الذاتّية  لل�سرة  الباري:  حمّمد  يقول    �4(

ة. اإن�سائّيته اخلا�سّ

دب العربّي احلديث،   حمّمد الباردي، عندما تتكّلم الذات ال�سرة الذاتّية يف الأ

ن�سر م�سرتك، ط 1، تون�س 2008، �س 162. 

حـــداث امل�ستح�ســـرة وردت ح�ســـب ذاكـــرة  اأّن الأ ّول  الأ

اأ�سامة؛ فقد افتتح كتابه باحلديث عن معركة »قّن�سرين« 

وحما�ســـرة الّروم ل�سيزر، فقال: »ثـــّم اإّن ملك الّروم عاد 

فخرج اإىل البالد يف �سنة اثنني وثالثني وخم�سمائة واّتفق 

فرجن - خذلهم اهلل- واأجمعـــوا على ق�سد �سيزر  هـــو والإ

. فذاكرته بداأت ت�ستغل من مرحلة 
�5(

ومنازلتها« )�س �2

متقّدمة من عمره، فروى تنّقالته من »�سيزر« نحو دم�سق 

التي اأقام فيها ثماين �سنني. وجاء حديث اأ�سامة مقت�سبا، 

فاقت�ســـر على ذكر مّدة اإقامته وما متّيزت به تلك الفرتة 

التـــي �ساهد فيها عّدة حروب، وحظـــي بالّتقدير والّرفعة 

دون ذكـــر تفا�سيـــل يف ذلك، فقال: »و�سهـــدت فيها عّدة 

قطاع  حـــروب واأجزل يل �ساحبها رحمـــه اهلل العطّية والإ

كرام« )�س �3. ومّيزين بالتقريب والإ

 ثـــّم رحـــل مـــّرة اأخـــرى اإىل م�ســـر، وقـــّدر لـــه اأن ي�سهد 

احلـــروب يف عهد الّدولة الفاطمّيـــة، وخا�س فيها العديد من 

املعـــارك والغارات اآنذاك، ليعود اإىل دم�سق �سنة ت�سع واأربعني 

وخم�سمائـــة من مهّمة ر�سمّية. وهنـــاك �سهد اأ�سامة بن منقذ 

فرجن. وقاتل يف العديد من املعارك. حروب امل�سلمني �سّد الإ

�ـــس الباب الثاين لنقل بع�ـــس النكت والنوادر   وخ�سّ

التـــي ح�سرتـــه وهـــو ي�ستح�ســـر اأحـــداث حياتـــه، فذكر 

مـــا �سمعه من نـــوادر من رواة ثقـــة. وقد ق�ّسمـــه �ساحبه 

ّول باحلديـــث عن اأخبار  ق�سمـــني اثنني: افتتـــح الق�سم الأ

خبار حول  احلـــني، واأورد يف الق�سم الّثـــاين بع�س الأ ال�سّ

اأ�ساليب التداوي. 

واأنـــواع  يـــد  ال�سّ عـــن  الثالـــث  البـــاب   وحتـــّدث يف 

يد التي ح�سرها يف �سيزر  احليوانات، فذكر رحالت ال�سّ

قائـــال: »واأنـــا ذاكر ف�سال فيهـــا ح�سرتـــه و�ساهدته من 

يـــد والقن�س واجلوارح فمن ذلك ما ح�سرته ب�سيزر  ال�سّ

يف �سدر العمر« )�س �139.

)�5  �سنحيل على امل�سدر طّي املنت.



74
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

مراء اأتابك زنكي و�سهاب الّدين   وكان يرافق ملك الأ

حممـــود بن تـــاج امللوك يف دم�سق، وامللك نـــور الّدين اأبي 

املظّفر حممود بن اأتابك زنكي، وذكر العديد من البلدان 

يد مثل م�ســـر و�سورّية، ومل  التـــي كان ميار�س فيهـــا ال�سّ

يكـــن هذا الف�ســـل مبعزل عـــن اأخبار اأخـــرى، ذكر فيها 

اأنواع اجلوارح وطباع والد اأ�سامة واأ�سحابه.

خبار داخل الباب  ويتمّثل امل�ستوى الثاين يف تنظيم الأ

خبار قطبا دللّيا  الواحـــد؛ فاأوجد بني كّل جمموعة من الأ

 .
�1(

ينتظمها، كالقتال والرحلة و�سيد الوحو�س

 يبـــدو من خالل مـــا ورد يف كتاب العتبـــار اأّن حياة 

اأ�سامـــة بـــن منقذ قـــد اّتخـــذت ثالثـــة م�ســـارات كربى: 

ّول اإىل احلروب  ان�ســـرف اأ�سامـــة بن منقذ يف امل�ســـار الأ

والقتـــال، وتوّجه يف امل�سار الثـــاين اإىل ال�سيد والقن�س، 

ّمـــا امل�ســـار الثالـــث فيتمّثـــل يف ال�سفر والرتحـــال، ومل  واأ

ّخـــرة من عمره.  ين�ســـرف اإىل الكتابـــة اإّل يف مرحلة متاأ

وال�سوؤال مل كتب اأ�سامة بن منقذ كتاب العتبار؟

�سامة بن منقذ اأن    اإّن تدويـــن الوقائع املا�سّية يتيح لأ

يعي�سها ثانّية، ولكن بـــني التجربتنْي وجوه اختالف عّدة، 

وىل يف الواقع املعي�س عن  فقـــد عا�ـــس اأ�سامة التجربـــة الأ

طريق املمار�ســـة، وكان حمكوما بت�سل�سل الوقائع الزمنّي 

وترابطهـــا العلـــّي، وكان من�سغـــال باإثبـــات ذاتـــه وفر�س 

وجـــوده. واأّما التجربة الثانية فقد عا�سها يف الذاكرة عن 

، واأخ�سعها لعملّية انتقاء، 
�2(

طريق ال�ستح�سار والكتابة

  .
�3(

وكان من�سرفا اإىل فهمها والتاأّمل فيها

كونه  حيث  من  وظيفّيا  الذاتّية  ال�ّسرة  يف  احلدث  اأّن  املبخوت  �سكري  يرى    �1(

حداث الاّلحقة التي تنتج عنه. مرتبطا ب�سل�سلة من الأ

تون�س،  للن�سر،  اجلنوب  دار  تي،  الآ �سرة  الغائب  �سرة  املبخوت،  �سكري 

.61 �س   ،1992
ال�سرد مبراجعة  اأو حا�سر  )�2  ا�سطلحت جليلة الطريطر على عملية ال�ستح�سار 

املا�سي الفردي اأو ا�سرتاتيجّيات التبعيد. وراأت اأّن اخلربات املرت�ّسبة وال�ساغطة 

بكّل ثقلها على زمن الكتابة متّثل تبعيدا �سرورّيا لتكييف الروؤية ال�سردّية.

دب العربّي احلديث )بحث يف  جليلة الطريطر، مقّومات ال�سرة الذاتّية يف الأ

املرجعّيات(، �س 513. 

فكار، واإمّنا هي ميالد لها. )�3  يقول جورج قو�سدورف: اإّن الكتابة لي�ست ن�سخا لالأ

 Georges Gusdorf، Auto-Bio-Graphie Lignes de
 .vie 2، Editions Odile Jacob، Paris. 1991، p. 94

 وقــــد اأّدت عملّية ا�ستح�سار الوقائــــع املا�سية وتدوينها 

اإىل ثــــالث نتائج: تتّمثل اأولها يف اإح�سار التجارب ال�سابقة 

مامّية من وعي اأ�سامــــة بن منقذ، وتكثيفها.  يف الواجهــــة الأ

ويتيــــح له مفهوم احل�سور )Notion de présence(  اأن 

يتمّثلها ذهنّيا، فيعمل فيها عقله، ويبحث عن املنطق املتحّكم 

فيها؛ في�سهــــل عليه اقتنا�س العربة وا�ست�سفاء احلكمة من 

كّل جتربة خا�سها وحادثة عا�سها وواقعة �سمعها. 

 وتتمّثــــل النتيجــــة الثانيــــة يف الحتماء مــــن العجز؛ فقد 

بلــــغ اأ�سامــــة بن منقذ مــــن العمر عتّيــــا، وا�ستعــــل راأ�سه �سيبا 

، وكان لهذا النقالب مــــن القّوة اإىل 
�4(

ووهــــن  العظــــم منــــه

ال�سعــــف اأثــــار �سلبّية وخيمــــة يف نف�سّية ابن منقــــذ؛ ففّر عن 

طريــــق ال�ستح�سار من واقع يعي�سه اآنّيا اإىل واقع عا�سه قبلّيا 

لي�ستمّد منه العون يف التخفيف من اأزمته النف�سّية، وقد �سّور 

زمة قائال: »ومل اأدري اأّن داء الكرب عاّم يعدي كّل من  هذه الأ

ّيام  اأغفله احلمام، فلّما توّقلت ذروة الت�سعني، واأبالين مّر الأ

وال�سنني، �سرت كجواد العالف، ل اجلواد املتالف، ول�سقت 

ر�س، ودخــــل من الكرب بع�ســــي يف بع�سي،  مــــن ال�سعــــف بالأ

حّتى اأنكرت نف�سي، وحت�ّسرت على اأم�سي« )�س �207.

 واأّما النتيجة الثالثة فوثيقة ال�سلة بالنتيجة ال�سابقة، 

وتتمّثـــل يف اإعطـــاء حياته معنى، فقد انعـــزل الكاتب عن 

 ،
�5(

النا�ـــس، واأقام يف ح�ســـن كيفا من اأعمال ديـــار بكر

ّن  ت نف�ســـه فراغا لأ واأ�سبـــح عاجزا عـــن الفعل، فامتـــالأ

طالـــة جتلب املاللة« )�ـــس 242(، فارتّد اإىل ذاكرته  »الإ

ي�ستح�سر منها م�سرته يف القتـــال والرتفيه، لي�سحبهما 

 جديدا 
�6(

علـــى واقعه الراهـــن، فتكت�ســـب حياته معنـــى

ت ُبَلْهنية العي�س  )�4  يقول اأ�سامة بن منقذ م�ستطردا: �سعفت القّوة ووهت، وتق�سّ

نام، واإىل اخلمول يوؤول الظالم. وانتهت. ونك�سني التعمر بني الأ

اأ�سامة بن منقذ، كتاب العتبار، �س 212.

)�5  اأ�سامة بن منقذ، كتاب العتبار، �س 213 )الهام�س �97. 

ن؟... ل�ست رجال مهّما اإىل  )�6  يقول حمّمد الباردي يف �سرته الذاتّية: »من اأنا الآ

الدرجة التي يكتب فيها النا�س املهّمون ق�س�س حياتهم،. ولكّني اأريد اأن اأعطي 

حلياتي معنى«.

اأو �سرة مدينة �سرة ذاتّية روائّية، الكتاب  حمّمد الباردي، تقرير اإىل عزيز 

الثاين، �سحى للن�سر والتوزيع، 2012، قاب�س، 2012، �س 315.
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بوجهيـــه اجلاّد والهازل. ولئن مّثل مكّون ال�سرد يف اأخبار 

اأ�سامة بـــن منقذ ا�سرتاتيجّية اإح�ســـار فما وظيفة مكّون 

التعليق يف م�سار العتبار؟

ر  التب�سّ ا�سرتاتيجّية   /2

 لقد عمد اأ�سامة يف مواطن عّدة من كتابه اإىل تذييل 

اخلـــرب بتعليق. وقـــد �سّمن تلـــك التعاليـــق جمموعة من 

احلقائق و�سل اإليها بعد اأن عا�س التجربة ذهنّيا. وميكن 

ت�سنيف تلـــك احلقائق ثالثـــة اأ�سناف: يتمّثـــل ال�سنف 

ّول يف احلقائـــق القيمّية، وميكن ا�ست�سفاء اأبرزها من  الأ

مثلة التالية: خالل الأ

ّيام التي  ّول: »وكان ذلك اليوم من اأ�ســـّد الأ املثـــال الأ

مـــّرت بي، ملا جرى فيه من البغي القبيح الذي ُينكره اهلل 

تعاىل وجميع اخللق« )�س �27.  

املثـــال الثاين: »وكّل اأمر ل يح�ســـره العقل يظهر فيه 

اخلطاأ والزلل« )�س �110.

املثال الثالث: »فهذا ح�سره العقل يف مو�سع تزول فيه 

ن�سان اأحوج اإىل  العقـــول، واأولئك ما ح�سرهم العقل؛ فالإ

العقل من كّل ما �سواه، وهو حممود عند العاقل واجلاهل« 

)�س �112.

املثـــال الرابـــع: »فهـــذه اآثار اجلهـــل وعواقبـــه« )�س 

.�111

  اإّن مــــدار هذه احلقائق علــــى الظلم والعلم واجلهل. 

 
�1(

وقد و�سل الكاتب بعد اإعمال عقله يف ما نقله من وقائع

اإىل اأّن الظلــــم مرتعه وخيم، وهو مّمــــا اأنكره اهلل واخللق 

ن�سان  اأجمعني، وو�سل كذلك اإىل اأّن حتكيم العقل يع�سم الإ

من الوقوع يف اخلطاأ، واأّما اجلهل فمهلك اأ�سحابه.

واأفعالها،  ذاتنا  ن�سميه  ملا  روؤية  الذاتّية نطرح  ال�سرة  برنر: يف  يقول جروم    �1(

وتاأّمالتها واأفكارها ومكانها يف العامل.

درا�سات  والهوّية  ال�سرد  �سمن  العامل،  و�سناعة  الذات  �سناعة  برنر،  جروم 

يف ال�سرة الذاتّية والذات الثقافّية، ترجمة عبد املق�سود عبد الكرمي، املركز 

القومي| للرتجمة، ط 1، القاهرة، 2015، �س 47. 

 ويّت�ســـل ال�سنـــف الثـــاين مـــن احلقائـــق باحلقائق 

 رغم 
�2(

ّخـــر املوت الوجودّيـــة، حتديدا املوت؛ فالوعي بتاأ

ح�سور اأ�سبابه حمل الكاتب على البحث يف حقيقة املوت، 

ن�سان يف الوجـــود، وقد تواترت التعليقات  ونهاية رحلة الإ

املوؤّكدة لهذه احلقيقة، ونقت�سر على اإيراد مناذج منها: 

ّول: »فهـــذه نكبـــات تزعزع اجلبـــال وتفني  املثـــال الأ

مـــوال، واهلل �سبحانـــه يعّو�ـــس برحمتـــه ويختم بلطفه  الأ

ومغفرته، وتلك وقعات كبار �ساهدتها م�سافة اإىل نكبات 

جال« )�س �45. �سلمت فيها النف�س لتوقيت الآ

املثال الثـــاين: »ف�سبحان من اإذا قـــّدر ال�سالمة اأنقذ 

�سد، فذلك حّق ل مثل« )�س �108. ن�سان من لهاة الأ الإ

جل،  �سيـــاء يقتل اإذا فرغ الأ املثـــال الثالث: »فاأي�سر الأ

والفاأل موكل باملنطق« )�س �135.

املثـــال الرابـــع: »فتعـــاىل اهلل القادر على مـــا ي�ساء ل 

قدام )�س �90. جل الإحجام، ول يقّدمه الإ يوؤّخر الأ

 حلقيقة املوت يف هذه ال�سواهد وجهان: يتمّثل اأّولهما 

يف انف�سال املوت عن اأ�سبابه وعلله؛ فقد ذكر الكاتب اأّنه 

واجه ماطر جّمة يف ما م�سى من عمره، وعّززها بذكر 

مبخاطر ال�سباع، وتعـــّد كّل تلك املخاطر من لوازم املوت 

واأ�سبابـــه املبا�سرة، ولكّن املوت ميّر قـــرب الكاتب وغره 

مّمن يواجهها ول ي�سيبهم.

ّمـــا الوجـــه الثـــاين مـــن حقيقـــة املـــوت فيّتمثل يف   واأ

جـــل؛ فاملوت لن ي�سيـــب اأّي كائن حّي  ات�ســـال املوت بالأ

�سباب والعلل، ولكّنه ي�سيب كّل كائن  مهما اأحاطت به الأ

ن�سان بحلول  جل، فاملـــوت قدر يحـــّل بالإ متـــى انق�سى الأ

جـــل. وو�ســـل الكاتـــب بعـــد اإدراك حقيقـــة املـــوت اإىل  الأ

عـــربة مفادها اأّن اجلنب والتقاع�س والتوّقي من املوت لن 

)�2   يقول اأ�سامة بن م�ستطردا )الطويل(: 

جال حّتى كاأّنني      دريئة �سفر بالفالة ح�سر تنا�ستنَي الآ

اأ�سامة بن منقذ، كتاب العتبار، �س 212. 
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قدام وركوب املخاطر  ُتنجي من املوت، واأّن ال�سجاعة والإ

لـــن تعّجل باملـــوت. وقد اأجمل هذه العـــربة يف قوله: »فال 

يظـــّن ظاّن اأّن املوت يقّدمه ركوب اخلطر ول يوؤّخره �سّدة 

هوال  احلـــذر؛ ففي بقائّي اأو�سح معترب. فكم لقيت من الأ

خطـــار ولقيت الفر�ســـان وقتلت  وتقّحمـــت املخـــاوف والأ

�ســـود و�سربت بال�سيـــوف وطعنت بالرمـــاح، وُجرحت  الأ

جل يف ح�سن ح�سني-  بال�سهـــام واجلروح –واأنا مـــن الأ

اإىل اأن بلغت متام الت�سعني«. )�س �211. 

ّمـــا ال�سنف الثالـــث من احلقائق فحقائـــق دينّية،  واأ

مثلـــة التالية  ومدارهـــا علـــى الق�ساء والقـــدر. ون�سوق الأ

لبيان هذه احلقيقة:

�سد  ّول: »فعجبا من ذلك اجلّبار الذي قتل الأ املثال الأ

�سبع؛ ف�سبحـــان اهلل القادر النافذ  وقتلتـــه عقرب مثل الإ

امل�سيئة يف اخللق« )�س �140.

املثـــال الثاين: قلت �سبحان اهلل من نفذت م�سيئته يف 

خلقه ُيحيي ومييت وهو حّي ل ميوت بيده اخلر وهو على 

كّل �سيء قدير )�س �54.

املثـــال الثالـــث: ف�سبيـــل الرجـــل املحـــارب يتفّقـــد عّدة 

�سياء واأقّلها يـــوؤذي ويهلك، كّل ذلك  ح�سانه، فـــاإّن اأي�سر الأ

ق�سية )�س �185. قدار والأ مقرون مبا يجري )كذا( به الأ

مثلة يف    يتجّلـــى ق�ساء اهلل وقدره من خـــالل هذه الأ

�سباب ليتحّقق بهـــا ق�ساوؤه وقدره،  املوت؛ فاهلل يهّيـــئ الأ

وقد عجز عقـــل الكاتب عن ا�ستيعاب املفارقة بني الرجل 

�سد  �سد، ولكـــن تقتله العقـــرب، رغم ما بـــني الأ يقتـــل الأ

والعقـــرب من تفاوت يف البنية اجل�سمّيـــة، وو�سل اإىل اأّن 

الق�ســـاء والقـــدر هما التف�ســـر املنطقّي لهـــذه املفارقة، 

وقـــد حمله ب�سره بهذه احلقيقة علـــى العتبار  والت�سليم 

بامل�سيئة اللهّية.  

 وهكـــذا اعترب املوؤّلف مّما م�سى يف حياته، وقد حّقق 

ح�ســـار التي  عمـــل العتبـــار عـــن طريـــق ا�سرتاتيجّية الإ

ر التي متّثلت يف  متّثلـــت يف ال�سرد، وا�سرتاتيجّيـــة التب�سّ

، ول �سّك يف اأّن القارئ �سيعترب مّما اعترب منه 
�1(

التعليق

املوؤّلـــف. فمـــا ال�سرتاتّيجّيات التي وّظفهـــا املوؤّلف حلمل 

القارئ على العتبار؟

املبا�سر غر  العتبار   III

 اإّن القارئ وهو يقراأ  »كتاب العتبار« ل يعدم موعظة 

اأو عربة، بل اإّن اأ�سامة بن منقذ توّجه اإىل القارئ يف بع�س 

املوا�ســـع حامال اإّياه على موقف دون اآخر وداعيا اإّياه اإىل 

العتبار؛ فهو يقول: »فال يظّن ظاّن اأّن املوت يقّدمه ركوب 

اخلطر ول يوؤّخره �سّدة احلذر، ففي بقائّي اأو�سح معترب« 

)�س 211(، واألّح اأ�سامة بن منقذ على دعوة القارئ اإىل 

ح لل�سجاع  العتبار قائـــال: »فاإّنني راأيت... معتـــربا يو�سّ

العاقـــل واجلبان اجلاهل اأّن العمـــر موؤّقت مقّدر ل يتقّدم 

اأجلـــه ول يتاأّخر« )�س 211(.. ويقول فيليب حتي: »رمى 

املوؤّلف من وراء كتابه اإىل تعليم اأمثولة اأدبّية، لذلك �سّماه 

كتاب العتبار، واأورد مـــواّد ُيرجى منها اأن يعترب القارئ 

  .
�2(

مبا حّل بغره ي�ستفيد لنف�سه«

خبـــار الـــواردة يف كتـــاب اأ�سامة   واإذا نظرنـــا اإىل الأ

بـــن منقذ »كتـــاب العتبار« من زاوية القـــارئ وقفنا على 

�ســـروب اأخـــرى متلفة مـــن العتبـــار، ومّثـــل كّل مكّون 

مـــن مكّونات اخلرب ا�سرتاتيجّيـــة جديدة تنه�س مبق�سد 

العتبار، فما تلك ال�سرتاتيجّيات؟

التمثيل  ا�سرتاتيجّية   /1

  لقد �سّدر الكاتب عّدة اأخبار مبكّون متهيدّي، وت�سّمن 

حكام املطلقة، ثّم اأورد ق�سم ال�سرد  كّل مكــــّون حكما من الأ

)�1  تقول جليلة الطريطر: »اأق�سى ما ميكن اأن يطمع فيه من تعّقل حياته )اأ�سامة 

امل�سّرفة  وجوه احلكمة  اإدراك  بعجزه عن  والت�سليم  العرتاف  هو  منقذ(  بن 

اأو  اأن تنطوي عليه كّل حلظة متّر به من خر  طوار حياته والتنّبوؤ مبا ميكن  لأ

�سّر، من �سعادة اأو اأمل. 

ال�سرذاتّية  الكتابة  يف  منوذجا  منقذ  بن  �سامة  لأ العتبار  الطريطر،  جليلة 

العربّية القدمية، �س 284. 

)�2  فيليب حتي، مقّدمة املحّرر، �سمن كتاب العتبار، �س »ك«. 
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حكام  لي�ستدّل على �سواب ذلك احلكم. وقد تنّوعت تلك الأ

واختلفت م�سامينها، ونذكر منها النماذج التالية:  

ن�سان يخو�س  ّول: »ومن عجائب القلوب اأّن الإ املثال الأ

خطار ول يرتاع من ذلك، ويخاف ما  الغمـــرات ويركب الأ

ل يخاف منه ال�سبيان ول الن�سوان« )�س �182.

املثال الثاين:  »الن�سر يف احلرب من اهلل تبارك وتعاىل 

ل برتتيب وتدبر ول بكرثة نفر ول ن�سر« )�س �190.

املثـــال الثالث: »ومـــن النا�س من يقاتـــل للوفاء« )�س 

.�123

املثال الرابع: »اإذا انق�ست املّدة مل تنفع ال�سجاعة ول 

ال�سّدة« )�س �117.

املثـــال اخلام�س: »ويف ح�سن ال�سيا�ســـة ربح كثر من 

عمارة البالد« )�س �114. 

ّول حكما مفاده املفارقة بني ال�سجاعة   ت�سّمن املثال الأ

ن�ســـان؛ فهو ي�سجـــع يف مواجهة عظائم  واخلـــوف عند الإ

�سياء، ويجـــنب يف مواجهة ال�سغائر، وقد قّدر  مـــور والأ الأ

الكاتـــب اأّن القارئ قد يع�ســـر عليه ا�ستيعاب هذا احلكم؛ 

فجـــاء باملكّون ال�ســـردّي، ونقل خرب عّمـــه واأحد الغلمان، 

فالعـــّم »من اأ�سجع اأهله، له املواقـــف امل�سهورة والطعنات 

املذكـــورة، وهو اإذا راأى الفاأرة تغّرت �سورة وجهه وحلقه 

كالزمع من نظرها وقام من املو�سع الذي يراها فيه« )�س 

ّمـــا الغالم فكان �سجاعـــا مقداما، ولكّنه يفزع  182(، واأ
من احلّية حّتى يفقد �سوابه.    

   وقام املثال الثاين على حكم مطلق مفاده اأّن الن�سر 

يف احلـــرب ل يكـــون بالتخطيط املحكم اأو العـــّدة والعتاد 

واإمّنا هـــو مب�سيئة اهلل، ثّم �ساق خـــرب انت�سار اأبيه وعّمه 

فرجن يف �سيزر.  وبع�س املماليك على جي�س الإ

 وت�سّمـــن املثال الثالث حكما مفـــاده القتال من اأجل 

الوفاء، وهـــو لي�س حكما مطلقا ميكن اعتباره قيمة كونّية 

واإمّنـــا هو حكم جزئّي يخ�ّس �سنفا معّينا من النا�س، ثّم 

اأورد الكاتـــب خرب الكردي الذي قاتل قتال �سديدا مع عّم 

الكاتب واأبيه اإقرارا منه بجميل لهما عليه.

جـــل، وهو حكم  ّمـــا املثـــال الرابع فمـــداره على الأ  واأ

مطلـــق ي�ستمـــّد قّوته من ا�ستنـــاده اإىل احلقائق التي جاء 

�سالم، وقد نقـــل املوؤّلف خرب موت اأحـــد اأ�سحابه  بهـــا الإ

يف �ساحـــة القتـــال رغم �سجاعتـــه و�سغر �سّنـــه، وت�سّمن 

املثـــال اخلام�س حكما مفاده ازدهار العمران متى اأح�سن 

احلاكم �سيا�سة النا�س، وا�ستدّل الكاتب على هذا احلكم 

مبا كان من ح�سن تدبـــر ح�سام الدولة بن دملاج �ساحب 

بدلي�س يف حماية قلعته من التخريب.   

خبار  حـــكام الواردة يف �ســـدارة بع�س الأ  اإّن هـــذه الأ

تّت�سم ب�سمتـــنْي: تتّمثل اأولهما يف نزوعهـــا اإىل التجريد، 

وقد جاء الق�سم ال�ســـردّي اإثرها مبا�سرة مبنزلة التمثيل 

احلكائـــّي ليخّفف ما بها من جتريد، وي�سهل على القارئ 

حكام  ا�ستيعابهـــا، وتّت�سل ال�سمـــة الثانية بنزوع هـــذه الأ

طـــالق؛ فهي مبنزلة املبادئ الكربى التي ميكن اأن  اإىل الإ

، وميّثل الت�سليم بها وجها من وجوه 
�1(

ي�سّلم كّل اإن�سان بها

العتبـــار الذي اأفاده القـــارئ من التجـــارب التي عا�سها 

، واإذا �ســـّكل ق�سم ال�ســـرد ا�سرتاتيجّية متثيل 
�2(

الكاتـــب

تي�ّسر على القارئ العتبار من �سرة اأ�سامة بن منقذ فما 

ال�سرتاتيجّية التي مّثلها ق�سم التعليق؟ 

اأخبار اجلاحظ حكايات �سردّية تقوم بتمثيل م�سمون  اأّن  )�1  يرى حمّمد م�سبال 

خلقّي اأو حكمة م�سرتكة اأو معنى عقدّي اأو فكرة فل�سفّية اأو علمّية، فاإذا كانت 

اأغرا�سا  الوا�سح تخدم  فاإّنها من  ت�سرد حكاية  الّظاهرة  ال�ّسطحّية  بنيتها  يف 

بالغّية.

حمّمد م�سبال، البالغة وال�سرد، جدل الت�سوير واحلجاج يف اأخبار اجلاحظ، 

داب، جامعة عبد امللك ال�سعدي، تطوان، 2010، �س 49. من�سورات كّلّية الآ

)�2  يقول �سعيد جبار متحّدثا عن كتاب العتبار: »واإذا كانت هذه املادة ال�سردّية 

املتلّقي  للقارئ  وموعظة  عربة  لتقدمي  تاأتي  املوؤّلف  يقّدمها  التي  التاريخّية 

ف�سي�سبح مق�سدها التوا�سلّي تعليمّيا توجيهّيا، تعمل على التاأثر فيه من اأجل 

حفزه على العتقاد يف جمموعة من املبادئ ومتّثلها يف حياته و�سلوكاته«.

يف  الدللّية  ن�ساق  الأ بع�س  يف  بحث  التخييلّية  اإىل  ال�سردّية  من  جبار،  �سعيد 

مان، ط 1، الرباط، 2013، �س 99. ال�سرد العربّي، دار الأ
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التوجيه   ا�سرتاتيجّية   /2

 عمد الكاتب يف عّدة مواطن من كتابه اإىل ختم اخلرب 

بتعليق، وكّنا راأينا يف العن�سر ال�سابق من عملنا اأّن التعليق 

ـــر بالن�سبة اإىل الكاتب، ولكّن هذا  مّثل ا�سرتاتيجّية تب�سّ

املكـــّون ينه�س ب�سرب متلف مـــن ال�سرتاتيجّيات متى 

ح ذلك اعتمادا على  نظرنـــا اإليه من زاوية القارئ، ونو�سّ

النماذج التالية: 

ّول: »والرجال اإذا قـــّووا نفو�سهم على �سيء  املثـــال الأ

فعلوه« )�س �102.  

املثال الثـــاين: »ف�سبحان القائل »وع�ســـى اأن تكرهوا 

�سيئا وهو خر لكم« )�س �77.

املثال الثالـــث: »قلت ف�سبحان من نفـــذت م�سيئته يف 

خلقـــه يحيـــي ومييت، وهو حّي ل ميـــوت، بيده اخلر وهو 

على كّل �سيء قدير« )�س �45.

املثال الرابـــع: »«وكّل اأمر ل يح�سره العقل يظهر فيه 

اخلطاأ والزلل« )�س �110.

ّول نتيجـــة مفادهـــا اأّن ال�سجاعة    ت�سّمـــن املثـــال الأ

�سرار تـــوؤّدي وجوبا اإىل الإجناز، وقد و�سل  والعزمية والإ

اإليهـــا الكاتب بعد اأن نقل خـــرب ابن املرّجى الذي ا�ستوىل 

مبفرده على ح�سن، وت�سّمن املثال الثاين نتيجة مدارها 

ّنه يجهل  ن�سان بق�ساء اهلل وقدره لأ علـــى وجوب ت�سليم الإ

موا�سع اخلر واملنفعة، وتفيـــد النتيجة الواردة يف املثال 

الثالث اأّن كّل �ســـيء حمكوم مب�سيئة اهلل، ل �سّيما احلياة 

خر فمفادها  واملـــوت. واأّما النتيجة الواردة يف املثـــال الأ

مـــور للتوّقي من الوقوع يف  وجوب اإعمـــال العقل يف كّل الأ

اخلطاإ. 

 وتتحّقق ا�سرتاتيجّيـــة التوجيه كذلك من خالل تلك 

خبار من  حـــكام التـــي كان الكاتب يقـــّوم بها بع�ـــس الأ الأ

حني اإىل اآخر، فهو يقول: »وكان من طريف ما جرى ذلك 

اليـــوم« )�س 27(. ويقول كذلك: »ومن عجائب ال�سالمة 

اإذا جـــرى بها القـــدر و�سبقت بها امل�سيئـــة« )�س 107(، 

ويقـــول يف مو�ســـع اآخر: »و�ساهـــدت من نخـــوات الن�ساء 

حيان  عجبـــا« )�ـــس 163(، بل يعمد الكاتـــب يف بع�س الأ

خبار مثل قوله يف بداية  اإىل احلكـــم على جمموعة من الأ

فرجن وامل�سلمني: »و�ساأورد من  احلديث عن املعارك مع الإ

عجائب مـــا �ساهدته ومار�سته يف احلـــروب ما يح�سرين 

ذكره« )�س �46. 

اإّن هـــذه النتائـــج الـــواردة يف ق�ســـم التعليـــق يف اآخر 

خبار متّثـــل �سربا من  حكام التـــي تقّوم الأ خبـــار اأو الأ الأ

احلقائـــق التـــي ا�ستخل�سهـــا الكاتب من التجـــارب التي 

عا�سهـــا يف ما تقّدم مـــن عمره، وملّا كانـــت هذه احلقائق 

نتائج مبا�سرة للتجارب التي مّر بها الكاتب فاإّنها �ستحوز 

قدرا كبـــرا من ال�سدق، و�ست�سغط علـــى ذهن القارئ، 

فتوّجهـــه اإىل الت�سليـــم بهـــا والعمل مبقت�ساهـــا من جهة 

كونها حقائـــق مطلقة وغر قابلـــة للت�سكيك يف جدواها، 

واإذا كانـــت اأق�سام اخلرب قد مّثلت ا�سرتاتيجّيات متلفة 

�ساهمـــت يف حتقيق مق�سد العتبـــار، فما ال�سرتاتيجّية 

التي مّثلها الكتاب بكّل اأبوابه.

املحاكاة  ا�سرتاتيجّية   /3

  لقـــد نقـــل اأ�سامـــة بن منقـــذ يف كتابـــه مـــا اأ�سعفته 

الذاكرة با�ستح�ســـاره من التجارب التي عا�سها والوقائع 

التي ح�سرها �ســـواء اأكان فاعال فيهـــا اأم �ساهدا عليها، 

ونقل كذلك مواقفه وردود اأفعاله يف ال�سياقات التي وجد 

نف�ســـه فيها، فبنا �سورة لذاته قوامها ال�سجاعة والبطولة 

واحلكمة واملروءة. 

 والقارئ وهو يقراأ �سرة اأ�سامة بن منقذ يتي�ّسر عليه 

الو�ســـول اإىل تلـــك ال�سورة التـــي بناها الكاتـــب لنف�سه، 
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ثـــر، ويقوده تاأّثره ذلـــك اإىل املحاكاة،  ّثـــر بها اأمّيا تاأ فيتاأ

فيعمل على اّتباع الكاتب يف بع�س املواقف متى وجد نف�سه 

يف �سياق ي�سبه ال�سياق الذي نقله الكاتب، ويقّلده يف بع�س 

لوان من ال�سلوك يف متلف وجوه احلياة. الأ

 اإّن هذه املحاكاة متّثل ا�سرتاتيجّية من ا�سرتاتيجّيات 

العتبـــار؛ فيجـــد القارئ نف�ســـه قد اعترب مـــن �سخ�سّية 

اأ�سامة بن منقذ يف حروبـــه واأ�سفاره و�سيده ولهوه، وغّر 

موقفـــه من عديـــد الق�سايا بناء على مـــا اأفاده من �سرة 

اأ�سامة بن منقذ. 

 لقـــد نه�س مق�سد العتبار غـــر املبا�سر على ثالث 

ا�سرتاتيجّيـــات: التمثيل والتوجيه واملحـــاكاة، وهي كفيلة 

بـــاأن تو�سل القـــارئ اإىل متلـــف �سروب العتبـــار التي 

اأوردها املوؤّلف يف كتابه؛ فيفيد  منها ما من �ساأنه اأن يغّر 

مواقفه اأو يعّدل �سلوكه ويوّجه حياته وجهة ّما. 

اخلامتة

�سامة بن   يّت�ســـح مّمـــا تقّدم اأّن »كتـــاب العتبـــار« لأ

منقذ دليل قاطع على ح�سور اأدب الذات يف  اأدبنا العربّي 

القدمي، ولئن مل ي�ستجب هذا الكتاب كّلّيا ملعاير التجني�س 

احلديثـــة فاإّنه يعـــّد اأقرب اإىل جن�س ال�ســـرة الذاتّية من 

خرى ل �سّيما املذّكرات.   جنا�س الأ الأ

 وقد قام الكتاب على �سربنْي متداخلنْي من العتبار: 

جل،  اعتبار موّجه اإىل الكاتب نف�سه بعد اأن اأرهقه تاأخر الأ

ر؛ فكّثف  ح�ســـار والتب�سّ وتاأ�ّس�ـــس علـــى ا�سرتاتيجّيتْي الإ

ح�ســـار املا�سي يف ذهنـــه. وو�سل  الكاتـــب عـــن طريق الإ

ر ما مّر به من التجـــارب اإىل ا�ست�سفاء  عـــن طريق تب�سّ

املوعظة وا�ستخال�س العربة.

 واأّما ال�سرب الثاين من العتبار فموّجه اإىل القارئ، 

وقـــد نه�ست به ثـــالث ا�سرتاتيجّيـــات متلفة باختالف 

خبار املروّيـــة: التمثيل والتوجيه  املكّونات البنيوّيـــة يف الأ

واملحـــاكاة. ومّكنـــت هـــذه ال�سرتاتيجّيـــات القـــارئ من 
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