
  عطية فاطمة الزهراء/أ الوهراين الالئذ �لعامل االٓخر                                                                    
 
 

 2014ديسمرب                                     419                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

 

        ررررــــــــــــــــم االٓخم االٓخم االٓخم االٓخــــذ �لعالذ �لعالذ �لعالذ �لعالــــراين الالئراين الالئراين الالئراين الالئــــــــــــالوهالوهالوهالوه
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هذا العمل يندرج يف ٕاطار تقدمي جتربة 
رؤيوية حلمية، ممتث^ يف املنام الكبري بوصفه 
املنّام أالديب االٔكرث شهرة يف اfاكرة الرسدية 
الرتاثية، وبكونه أالثر أالديب العابق بأصداء 

 . رساt الغفران وفضاءات القيامة
جها ٕاّن املنامات بوصفها نصا ٔادبيا تالزم منت 

ٔا� عبد هللا محمد بن حمرز الوهراين، اfي 
اجلنة  ميثل البطل فهيا والراوي، يتجول بني

وشـيوخه وعلامء  والنّار فريى مصري ٔاقرانه
عرصه، وكيف اكن حساهبم يف حوار رصحي 

  . جدا ساخرا �رة، و�قدا  �رة ٔاخرى
  
 
  
  

: Résumé 
La présente recherche 

s’intéresse à l’un des exemples 

les plus célèbres de la 

littérature narrative du rêve. 

Abdellah Mohamed Ben 

Mehrez, El-ouahrani, le héros 

et le narrateur de ce récit, 

constitue une référence 

principale de ce genre littéraire. 

Dans son œuvre, El-ouahrani 

fait des va-et-vient entre le 

paradis et l’enfer et raconte le 

sort de ses confrères, et les 

savants de son époque. 

Comment étaient-ils 

sanctionnés, et ce en utilisant 

un langage mordant et 

ironique. 

…………………………………
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ميثل احلديث عن النرث املغريب حلقة من حلقات احلديث عن النرث العريب وتطوره عرب 
العصور؛ فقد خلف املغاربة وراءمه ترا� نرث� عظ�، ٕاذ ال ياكد خيلو عرص من عصور 

 . املغرب إالساليم من نتاج ٔاديب للمرتسلني
) الثاين عرش ميالدي( ل املثال نأخذمك ٕاىل القرن السادس الهجريومن هؤالء عىل سبي

مع معيد الكتابة يف أالدب اجلزائري القدمي عىل عهد املوحدين؛ وهو ركن ا©ين محمد بن 
 .صاحب املقامات واملنامات الشهرية* حمرز الوهراين

 ± لها الوهراين وسينصب ´د� يف هذه ا©راسة عىل قراءة وجزية ترصد جتربة ٕابداعية مث
عىل قدر كبري من اجلرٔاة والسخرية  و�ً بلك جدارة يف منامه الكبري، �عتباره نصا رسد� رؤي

 .الاكرياكتورية
وهبذا املعيار، تمتخض الرؤية عن منام كبري قفز به صاحبه ٕاىل العامل أالخر يف سـياحة       

 .ريةممتعة مع خشصيات مشهورة ومغمورة �قدا مرة، وساخرا مرات كث
امل االٓخر املقصود �لع: أالمر، توضيح ٔامر ذي ٔامهية قصوى من املفيد �دئواالٓن، 

اكن البد للمغامرة الثانية اليت : ٕان هذا السؤال يطرح إالجابة االٓتية الراحل ٕاليه الوهراين؟
 Ãقام هبا الوهراين لالٓخرة بني اجلنة والنار، من مغامرة ٔاوىل مبدوءة بعامل املنام بأهوا

  .حداثه عن طريق افتعال النوم ٔاو التناوم وأ 
رح^ يقوم هبا ٕاىل ا©ار االٓخرة، يف ز�رة للجنة  مبعىن ٔان، الوهراين اسـتطاع ختيل

رها ، وهناك قابل عددا كبريا من الشخصيات اËتلفة يف ٔاعامور�ضها، والنار وÊاوهيا
  .وظروفها

قائعه يف العامل االٓخر، فرتاه نعم، تأيت املنامات فضاء مشحو� بزمخ جعائيب جتري و 
يصف Ù احلرش والنفخ يف الصور حيث ٕارادة هللا حتمك، مث ينقÔ ٕاىل رؤية حمادثتية 
مصاحبا املالئكة مستنطقا اخلزنة الكرام، لينهتـي بك ٔامام املزيان العظمي اfي توزن فيه 
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ائب تراه يقع يف ٔاعامل البرش وهناك ترى الفائز يعرب الرصاط ٕاىل احلوض والنعمي ، ٔاما اخل
  .Êاوي ´من لريى العذاب والشقاء

 
    ::::تقدميتقدميتقدميتقدمي
ٕانّه فقيه من فقهاء اجلزائر، ؤاديب من ٔاد�هئا يف غرب الوطن املٌلقب بركن ا©ين،      
عامل جزائري ال ندري  ،)1("ٔابو عبد هللا محمد بن حمرز بن محمد الوهراين"جامل ا©ين : وقيل

نة اليت و© فهيا مف و© يف �رخي ال يزال "عظم املؤرخني يؤكدون ٔانّه �لضبط السـّ
 .، مما جعلهم هيمتون بنسـبه ومؤلفاته ٔاكرث من اهÊêم مبو©ه)2("جمهوال

ٕاحدى مدن اجلزائر تقع يف غرهبا، ** وقد ٔاكّد ٔاكرث املرتمجني Ã عىل ٔان ٔاصë من وهران
 .ويه عىل ساحل الّبحر أالبيض املتوسط

سقط رٔاسه، ٔاو بعضا منه، ال ندري، ودرس وتعمل العلوم حفظ القران الكرمي يف م "
واملعارف العربية إالسالمية ا©ينية واللغوية حىت تضلع فهيا، وتربز كام يدل عىل ذÙ ٕانتاجه 

 .)3("أالديب املتنوع، والغزير، والبليغ
لكننا ال ندري ٕان اكن قد تنقل عرب حوارض املغرب إالساليم للتتلمذ عىل يد املشاخي 

  .)4("ٔام ٔانه اكتفى فقط �©راسة يف مدينة وهران وحدها"لعلامء وا
وسـنأخذ يف احلسـبان ما ٔاورده املرتمجون قدميهم وحديهثم حول رحلته ٕاىل املرشق 

الكتّاب وأالد�ء يف دوt مرص، مث دخل الّشام، فاسـتقر هبا مشهرا قلمه للعمل "منافسا 
  .)5("وأالدب، ولسانه احلاد للخصومة واجلدل

فلك ما . نشاطاته يف بúه قبل ٔان يغادره ٕاىل مرص"احلق، ٔاّن التّارخي سكت عن و 
اfي امتد سلطانه *** نعرف من حياته هو ٔانه دخل القاهرة يف عهد صالح ا©ين أاليويب

tٔان يعمل يف ٔاحد دواوين اّ©و ëمقدرته اللغوية، والبالغية، "نظري  ،)6("ٕاىل الشام، ؤام
�ته ولك من ترمج Ã خري مثبت عن سعة معرفته �للغة، وبأحوال فكتا )7("وإالنشائية

  .البيان وفنون القول
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اfي ال يشق Ã غبار يف الكتابة اكن **** القايض الفاضل"فلام دخل مرص وجد 
مسـيطرا علهيا ال يقبل فهيا ٕاال اfين يتأكد من خضوعهم Ã، ومن تربيزمه يف هذا اللون من 

فعدل عن طريق "س من طبقهتم، وال تنفق سلعته مع وجودمه فأدرك ٔانه لي )8("أالدب
اليت ال ينافسه  فهيا ٔاحد، وال يقدر عىل جماراته، واهتدى  )9("اجلد، وسÔ مناجه الهزل

املنامات، واملقامات، والرسائل، والتعريضات، والرقاع، ليصل بواسطهتا ٕاىل ما : ٕاىل كتابة
 أالقل حسـ� يبدو،ٔاو احلصول عىل منصب يصبو ٕاليه، وهو ٕالفات نظر الناس ٕاليه عىل

  ).10("لطموحه هبذا أالسلوب
اختذ : "ٔاّما دمشق فقد اختذها مسـتقرا، حيث يقول ابن خلاكن عن ذÙ �سـتقرار

من دمشق دارا واكن قد اسـتوطهنا عىل ٔا�م صالح ا©ين أاليويب، ليسـتقر ٔاخريا يف قرية 
ّني خطيبا يف مسجدها، لضامن مورد عىل �ب دمشق يف الغوطة تدعى دار�، ٔاين ع

عيشه من ´ة، وجتنبا لسالطة لسانه وخسريته الالذعة من ´ة ٔاخرى، حىت تويف هبا 
املوافق لسـنة ٔالف ومائة وتسعة وسـبعني ) هـ575(سـنة مخس وسـبعني ومخسامئة للهجرة 

عىل �ب تربة الشـيخ  –رمحه هللا  –، وُدفن ابن حمرز الوهراين )م1179( للميالد
وفاته يف النصف الثاين من القرن السادس، وشاع خربها بني "، وهنا ثبتت )11("ا©اراين

مل يكن ذا شهرة واسعة ملا ميلكه من قدرة ٕابداعية ما الناس، ومل يكن ليشـيع، ويٌكتب عنه 
  .)12(" يف صناعته النرثية اليت ٔاثرت يف سامعيه، وظهرت ف� تركه من مؤلفات

ٔاّن الوهراين رحل �راك عّدة آ�ر ٔادبية وفكرية، ومما يدلل عىل فاملالحظ من لك هذا،  
س هبا من االٓ�ر أالدبية املكتوبة يف أ خلّف لنا مجموعة ال ب: " بوعزيزذÙ قول أالسـتاذ حيىي

شلك رسائل، ومقامات، ومنامات ورقاع، ٌمجعت لكها ٔاو جلها يف حياته، ٔاو بعد مماته ال 
 ،"منامات الوهراين" :ؤاحيا� ،"رسائل الوهراين" :يا�وحتمل عناوين خمتلفة ٔاح  .ندري

 ،"دليل الرتسل: "ؤاحيا� ،"منشآت الوهراين" :، ؤاحيا�"مقامات الوهراين: "ؤاحيا�
  .)13("جليس لك ظريف وهراين: "ؤاحيا�

توجد مهنا ثالث نسخ خمطوطة "وحسب أالسـتاذ حيىي بوعزيز فٕان هذه االٓ�ر أالدبية 
ونسخة مكتبة جامعة  .ونسخة آ� صوفيا برتكيا. ة دار الكتب املرصيةنسخ: معروفة يه
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ٕابراهمي شعالن، ومحمد نغش، يف حتقيقهام ملنامات :يرينسـتون بأمرياك، واليت اعمتدها لكها
  .)14("م1968الوهراين ومقاماته، ورسائë اليت نرشاها حتت هذا العنوان عام 

راين من آ�ر، بعد رح^ حبث متوصال ٕاىل ٔان ولٔالسـتاذ محمد الطامر رٔاي ف� تركه الوه
أالوىل مهنا �لقاهرة وتشـمتل عىل مج^ مهنا .كتا� واحدا بقيت منه نسخ"الوهراين خلّف 

والثانية حمفوظة  .رساt تسمى منام الوهراين، وهذا اËطوط حيمل عنوان رسائل الوهراين
مقامات " امعة العربية حتمل عنوانيف خزانة آ� صوفيا، ومهنا صورة مبعهد اËطوطات �جل

وقد وقعت يّد أالسـتاذ كرد عيل عىل  .وتشـمتل عىل رسائë ومناماته ورقاعه" الوهراين
. عنواهنا منشآت الوهراين، عرث علهيا يف بعض خزائن الكتب –ويه الثالثة  –نسخة 

جليس لك ظريف : عنواهنا –ويه الرابعة  –ومبكتبة يرينسـتون بأمرياك نسخة 
  .  )15("هراينللو 

وÊام يكن من ٔامر رصد االٓ�ر اليت تركها الوهراين من عدÊا، تبقى الغاية أالساسـية 
عند� الكشف عن الوهراين صاحب ا©عابة واملزاح، واملنام الطويل اfي مجع ٔانواعا من 

  .   الفاكهة وأالدب
ن موضوع اهêمنا ٔاما وقد فرغنا من ٔامر القول يف حياة الوهراين اfاتية وأالدبية، فإ 

االٓن؛ هو النّظر يف ٔامه مَؤلف قّدمه، وّ�ل احلظ من ا©راسات االٔاكدميية يف نواح، ومازال 
جديرا �©راسات الالحقة يف نواح ٔاخر؛ ٕانه املنّامات النص املؤسس عىل ٔاساس الرؤ�؛ 

ٔاو حيث اسـتطاع الّرسد العريب ٔان يؤسس منطا من الّرسد ميكن ٔان نسميه رسد الرؤ� 
الرسد الرؤيوي، ومناذجه كثرية يف نرث� العريب القدمي كغفران املعري، وقبلها رساt التّوابع 

  .والّزوابع البن ٌشهيد أالندليس لتنتقل ٕاىل مؤلفات الصوفية، وعىل رٔاسهم ابن عريب
            ::::قراءة حتليليةقراءة حتليليةقراءة حتليليةقراءة حتليلية: : : : يف منام الوهراين يف منام الوهراين يف منام الوهراين يف منام الوهراين     بناء العوامل أالخرويةبناء العوامل أالخرويةبناء العوامل أالخرويةبناء العوامل أالخروية    

امه الكبري اfي حاىك فيه ٔا� مات أالدبية، وقد ٌشهر منن املناابتدع الوهراين ف"لقد 
ولو : "، وعن شهرته ومتعته امسع ابن خلاكن يقول عنه)16("العالء املعري يف رساt الغفران

  .)17("مل يكن فيه ٕاال املنام الكبري لكفاه، فٕانّه ٔاىت فيه بلك حالوة، ولوال طوf Ãكرته
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ؤاوهام فٕانه مع ذÙ يمن حبديث النّفس وفيضها، ٕان وٕاذا فرضنا ٔان املنّام جمرد خياالت 
مل يكن عبارة عن صورة متشظية لواقع مّر عاشه الوهراين اfي مل تنصفه احلياة فعاش عىل 

  .الهامش
من هنا، وجب علينا ٔان نٌعرف القراء مبوضوعه، فاملنّام يضم ٔاربعني صفحة، وقبل معلية 

؛ وهو حلظة وصول كتاب الشـيخ حافظ رسد املنام يقف القارئ عىل مشهد اسـهتاليل
اسـهتل الوهراين مشهده مبقطع شعري "، وهنا ******ٕاىل اخلادم الوهراين***** العلميي

يصف الكتاب ومشاعر اخلادم حنوه، وهو مشهد وصفي مطول يصل ٕاىل سـبع صفحات 
 يتضمن ٔاحاديث النّفس، وٕاظهار مشاعر ملا القاه اخلادم من خيبة ظنه من شـيخه فقد اكن

عىل شوق ينتظر ٔاخبار بúه، وهو غريب عن هذه اّ©�ر، فوجد كتاب مواله صفرا من 
ر من مزاح اخلادم معه يف كتابه الكرمي أ قد اسـتفتحه بطلب الثّ "، وأالخبار )18("أالنباء

املقدم ٕاليه من ثالث سـنني خماطبته مبجرد �مس وحذف مجيع أاللقاب، وبطلبه لثأره يف 
  . )19("ٔاول الكتّاب

فراح اخلادم يبحث عن دليل يبطل ما اهتم به، ولكه حزن وحرية منعتا النّوم عن 
غلبته عينه بعد ذÙ فرٔاى ف� يرى النامئ ٔ'ن القيامة قد "عينيه، ويف ضوضاء هذه احلرية 

يبدٔا املنام الكبري، اfي يعد رسدا داخل رسد حييك فيه "، ومن هذا املقطع )20("قامت
ن قربه حني مسع اّ©اعي يدعو ٕاىل ٔارض احملرش، ومه اخلادم حلظة خروجه م

وا©ينية املتناصة مع آ�ت  Ã فقام من قربه مسـتحرضا مرجعياته الواقعية******* Êطعني
ٓ القر  وما لبث ٔان نيس ما اكن يفكر فيه ٕاذ قادته نفسه الّضعيفة  ن اfاكرة هول هذا اليوم،ا

ور ا©نيوية من ٔالك ورشب وندماء اكنوا ٕاىل التّمين عىل هللا بعضا من أالشـياء وأالم
  .)21("جيالسونه يف ا©نيا

وجد هبا كثريين ممن عرفه "ومييض الوهراين يف منامه واصفا ٔارض احلرش حيث 
  .)22("وعارصه، فسخر مهنم مجيعا وذكر ما حوسـبوا عليه

مشاهري بناء عىل هذا، فالوهراين بىن رحلته اخليالية حنو العامل االٓخر، حماوال جماهبة 
أالد�ء واللغويني والفقهاء واحلاكم، وجعلهم يعرتفون به مبدعا مغربيا ال يشق Ã غبار، حفقق 
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عاملا آخر  الواقع اfي نفاه، فارتىض لنفسه Ã اخليال هذه أالمنية اليت فقدها يف الواقع، هذا
fين ُظمل يسكنه، فََرست يف خميلته فكرة �رحتال والتنقل ٕاىل عامل بعيد عن البرش ا

  .وسطهم، لعë واجد إالنصاف وإالقرار مبوهبته يف العامل االٓخر
ويف الوقت نفسه وجدها فرصة ساحنة ليثأر ممن �لوا منه، حفمل يف رسالته عىل 

مع ٔان ٔاحداث املنام جتري يوم "خصومه، مح^ شعواء فهيا خسرية الذعة اكرياكتورية 
ٔان ذÙ مل مينعه من زّج بعض احلرش، وهو موقف Êيب وحمفوف �لقداسة غري 

الشخصيات املشهورة واملغمورة اليت شهدها ٔاو التقى هبا يف عرصه ٔاو اليت عرفها من 
خف وا2ون، بل حىت خشصيات  خالل التارخي يف مواقف ومشاهد تعج بكثري من الس3

  .)23("املالئكة واخلََزنة اليت صورها يف منامه مل تسمل من تطاوÃ وسالطة لسانه
سن بنا التوقف عند هذه السخرية اليت تعرض مباكنة بعض الشخصيات التارخيية، وحي 

وٕاذا حبلقة فسـيحة علهيا من أالمم ما ال : "وتعبث هبيبهتم وكرب�هئم، امسعه يقول عهنم
، ؤاربعة يف وسطهم يرقصون ويلعبون ٕاىل ٔان ********، لكهم يصفقون ويزهزهونحيىص
ال ينفسون، فسألنا بعض ٔاولئك احلارضين عن ذÙ  ووقعوا ٕاىل أالرض******** مسعوا

  .)24("جمرمو هذه أالمة(...) الفرح، وعن أالربعة اfين يرقصون فقال 
عبد الرمحن بن ملجم قاتل اخلليفة : مشل ٔاربع خشصيات �رخيية -ساخر  –ٕانه وصف 

الرابع إالمام عيل بن ٔايب طالب كرم هللا و´ه، والشمر بن ذي اجلوشن قاتل و©ه احلسني 
وحصبه، واحلجاج بن يوسف الثقفي حامك العراق ا©موي يف عهد بين ٔامية، والشـيخ ٔابو مرة 

  .)25("ٕابليس"
فليس من مقاماته ومناماته "اين ٕاىل جانب خسريته خشصية فكهة، خفيفة الروح والوهر 

، ولعل سلوك الوهراين )26("ورسائë ورقاعه ما ال يبعث عىل الضحك وانبساط أالسارير
ملّا تَعَذرت مآريب، : "مسÔ الهزل مرده ٕاىل التّكسب وطلب املال، قائال يف هذا

حبيل عىل غاريب، وجعلت ٌمذهبات الّشعر ، ٔالقيت **********واضطربت َمغاريب
مفا مررت بأمري ٕاال حللت ساحته، واسـمتطرته راحته، وال وزير ٕاال قرعت (...) بضاعيت

  .)27("�به وطلبت ثوابه، وال بقاض ٕاال ٔاخذت سيبه، ؤافرغت جيبه



  عطية فاطمة الزهراء/أ �لعامل االٓخر                                                                    الوهراين الالئذ 
 
 

 2014ديسمرب                                   425                       - بسكرة-خيرض جامعة محمد

ٕانّه اسـتعداد فطري من الوهراين �لزنوع ٕاىل املرح الساخر، واخليال احمللق : ٔاو لنقل
  .لعابثا

العالء املعري يف  وٕان هذا املنام يزداد اسـتلهاما لفكرة العامل االٓخر كام فعل �لضبط ٔاب
غفرانه، ف;هام اسـتلهم فكرة العامل االٓخر ليس كقضية دينية أو ميتافزييقية، وٕامنا كعمل 

 تعامال مع تقنية العامل االٓخر ال –والوهراين �خلصوص  –ٔاديب خالص؛ مبعىن ٔان الاكتبني 
  . )28(بقصد احملااكة بدقة للعامل االٓخر، وٕامنا غاية النقد وصنع عامل خاص

والقضية ا©ينية املطروحة هنا، ميثلها املعراج النبوي �عتباره حاد� Ã كبري أالثر يف 
الشعرية مهنا  ؛لمني يف كثري من ٔاعامهلم أالدبيةقدح ز�د الرؤى اخليالية عند أالد�ء املس"

 أالخص تÔ أالعامل اليت قامت يف جوهرها عىل الرح^ اخليالية يف حاt والنرثية، وعىل
النّوم ٔاو حاt اليقظة، ٕاذ إالبداع أالديب، ال يأت من العدم، بل البد Ã من ٔاصل ميتح 

  .)29(" منه
هو  احتوى عىل ما –إالرساء واملعراج  –وجتدر إالشارة ٕاىل ٔان هذا أالثر ا©يين 

ا أالد�ء ضالهتم ٕاذ فهيا من الغرابة والعجب والتشويق ما يشـبع خارق ومعجز، فوجد فهي
  .)30("هنم إالنسان لالتصال �لعامل االٓخر اfي حين ٕاليه �سـمترار منذ بدء خلقه

مشهدا "يف منامه الكبري عىل احلمل حماكيا املعراج، وصانعا  ئوهكذا، نرى الوهراين يتك
نقد الواقع �جêعي والتارخي السـيايس  للحرش ال هبدف مضاهاة اخلالق، وٕامنا هبدف

  .)31("لúوt إالسالمية يف زمنه ٔاو قبل ذÙ بعصور
مبرارة وجرٔاة "جعل الوهراين يف لك ما كتب ساخرا  –مبختلف اجتاهاته و  –هذا الواقع 

مدهشة من الناس والزمان والظواهر الفاسدة واfات فال يشء خارج دائرة لسانه السليط 
، امسعه يسخر من الصوفية ورجال ا©ين )32("اfي مل يسـتنث شيئا ٔاو ٔاحدا ونقده العميق

قوم غلب العجز والكسل عىل طباعهم فرتكوا املعايش وانقطعوا ٕاىل : "اfين قال عهنم
غلب علهيم العجز والكسل يف ا©نيا، هيربون "فهم رجال  ؛)33("املساجد، يألكون وينامون

ا� املساجد واملشاهد حبجة العبادة و�نقطاع فال يزال من كّد الصنائع وأالعامل ٕاىل زو
  . )34("احدمه يألك وينام حىت ميوت
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لقد اسـتطاع الوهراين ٔان يفضح الواقع بطريقة فهيا كثري من ا2اهبة والعناد، بل 
ىل القهقهة يف البداية، وبعدها إ الضحك بصخب، و "السخرية اليت تدفع القارئ ٔاحيا� ٕاىل 

  .  )35("كري العميق يف ما هو حتت السطحالغرق يف التف
ال جنانب الصواب ٕان ذهبنا ٕاىل ٔان الوهراين يقرتح لغة خاصة به، لغة تعمتد الرمز                 

بني السطور، وتفهم  أ ٕاهنا جتربة الوهراين وتفاصيل حياته اليومية اليت جتعÔ تقر . وإالحيائية 
  .لغة الرمز وإالحياء

        : : : : اااامتمتمتمتةةةةــــــــــــــــــــــــخخخخ    
اين الساخر، ٌمرا وحيا واكرسا، يسوط الظاملني بشدة، ويلقي ٔاجحار سـيظل ٔادب الوهر 

 .هجائه حبدة، يف مستنقع السائد واحلارض الراكد، فيطري السلمي وينفي اfممي
 
  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  عطية فاطمة الزهراء/أ �لعامل االٓخر                                                                    الوهراين الالئذ 
 
 

 2014ديسمرب                                   427                       - بسكرة-خيرض جامعة محمد

        
        
        

        واملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــع    الهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــشششش
بن فضل ، وا"وفيات أالعيان"ابن خلاكن يف : ممن ترمج البن حمرز الوهراين قدميا جند * 

، وابن قايض شهبة يف "الوايف �لوفيات"، والصفدي يف "مساÙ أالبصار"هللا العمري يف 
" الكزن املدفون"، والسـيوطي يف "اfهب شذرات"، وابن العامد احلنبيل يف "أالعالم"

، وفريد وجدي "املقتبس"محمد كرد عيل يف جم^ : ومن الكتب احلديثة نذكر. وغريمه كثري
فن املقامات يف أالدب "، وعبد املاÙ مر�ض يف كتابه "ارف القرن العرشيندائرة مع"يف 

، وصالح ا©ين املنجد يف جم^ "عيون املقاالت املغربية"، ؤابو عيل حيدر يف جم^ "العريب
  .وغريمه"...ا2مع العلمي"
: لغولٔابو القامس محمد احلفناوي بن الشـيخ بن ٔايب القامس ا©ييس ابن سـيدي ٕابراهمي ا ))))1111((((

م، 1906 –هـ 1324تعريف اخللف برجال السلف، مطبعة بيري فونتانة الرشقية، اجلزائر، 
  . 481ص 

فن املقامة يف أالدب العريب اجلزائري، دار املعرفة، �ب الوادي، : معر بن قينة ))))2222((((
  . 26م، ص 2007اجلزائر، 

 – 942،ص 4ج: يمعجم البúان لياقوت امحلو : للتعريف هبذه املدينة ينظر: وهران** 
: ، ومحمد بن يوسف الز�ين1255ص  ،3ج: احلديثة، ٔاو معجم قبائل العرب القدمية و 943

  .25ص : دليل احلريان ؤانيس السهران يف ٔاخبار مدينة وهران
ٔاعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة ، دار البصائر للنرش والتوزيع، : حيىي بوعزيز ))))3333((((

  .183ص  2ج.م2009اجلزائر، طبعة خاصة، حسني داي، 
  .183ص  2املرجع نفسه، ج ))))4444((((

، منشورات دار "دراسة بيبليوغرافيا"اخلطاب أالديب القدمي يف اجلزائر :خمتار حبار ))))5555((((
  . 142 -  141ص.م2007أالديب، وهران، اجلزائر،
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حندر من اهو يوسف بن ٔايوب بن شاذي بن مروان ٔابو املظفر  :صالح ا©ين أاليويب*** 
 ،تان ومه من قبي^ هذ�ين الكرديةالواقعة قرب مدينة سـنه يف رشق كوردسـ ) دوين( قرية

و©ان هام ٔايوب وشريكو نزل هبام ٔابوهام ٕاىل تكريت "اكن جلده . بطن من قبي^ الروادية
 27(عاما يف 57تويف صالح ا©ين بقلعة دمشق عن ) . صالح ا©ين" (يوسف"وفهيا و© 
بويع لو©ه . وارتفعت أالصوات �لبú �لباكء) م1193س من مار  4= هـ  589من صفر 

  :أالفضل نور ا©ين عيل من بعده واكن �ئبه عىل دمشق
bahoz.hostoi.com/selah-eyoby.html  

 �رخي أالدب اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، :محمد الطامر ))))6666((((
  . 160ص. م 2006

  .184جع السابق، صاملر : حيىي بوعزيز ))))7777((((
 �لقايض الفاضل فعبد الرحمي بن عىل بن محمد اللخمي، املعرو :القايض الفاضل**** 

و© القاىض  .صالح ا©ين أاليويب ٔاحد أالمئة الكت±اب، ووزير السلطان ،)هـ596 – 529(
وانتقل . مخسامئة وتسع وعرشين سـنة فلسطني شامل غزة يف "عسقالن"  الفاضل مبدينة

اكتبا يف دواوين ا©وt ووزيًرا ومستشاًرا  اكن يعمل. ٕاىل إالسكندرية، مث ٕاىل القاهرة
وفصاحته، وقد برز القاىض الفاضل يف صناعة إالنشاء،  للسلطان صالح ا©ين لبالغته

 َرُب القمل والبيان: "قال عنه العامد أالصفهاىن. الغرائب مع إالكثار دمني، وÃ فيهوفاق املتق
واكن للقاىض  ."واللسن اللسان، والقرحية الوقادة، والبصرية النقادة، والبدهية املعجزة

واكنت وفاته �لقاهرة . اووزير ، �رعا اكن اكتبا:كثرية يف قيادة ا©وt مهنا  نشؤوالفاضل 
  : �ملقطم ، وُدفنهـ596 سـنة

 ar.wikipedia.org/wiki/  
  . 160املرجع السابق، ص:محمد الطامر  ))))8888((((

  .28املرجع السابق، ص : معر بن قينة  ))))9999((((

  .185املرجع السابق، ص : حيىي بوعزيز  ))))10101010((((
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وفيات أالعيان ؤانباء : ٔابو العباس مشس ا©ين ٔامحد بن محمد بن ٔايب بكر بن خلاكن ))))11111111(((( 
ص  4ج]. ت.د[ن، ، دار الثقافة، بريوت، لبنا)ٕاحسان عباس: حتقيق(ٔابناء الزمان، 

385. 

، )مذكرة ماجسـتري(بنية الرسد يف مقامات ومنامات ابن حمرز الوهراين، : مرمي مناع ))))12121212((((    
 .م2008-2007آداهبا، جامعة قاصدي مر�ح، ورق^، اجلزائر، قسم اللغة العربية و 

  .11، ص )خمطوط(
    .187املرجع السابق، ص: حيىي بوعزيز ))))13131313((((
  .187املرجع نفسه، ص  ))))14141414((((

  .161 -  160املرجع السابق، ص:محمد الطامر ))))15151515((((

  :الوهراين ومناماته: عبد القادر مغدير ))))16161616((((

Almaktabah.net/vb/showthread.php? t=30049.  
  .386 – 385ص  4املصدر السابق، ج: ابن خلاكن ))))17171717((((

طاب ٔابو اخل"هو اfي كتب Ã وعنه الوهراين املقام ولعë ٔان يكون : احلافظ العلميي***** 
العلميي معر بن محمد بن عبد هللا ا©مشقي التاجر السفار، طلب بنفسه وكتب الكثري يف 

روى عن نرص هللا املصييص، وعبد هللا .جتاربه �لشام ومرص والعراق وما وراء الهنر
الشـيخ ركن ا©ين محمد بن . هـ عن ٔاربع ومخسني سـنة574تويف يف شوال .الغراوي وطبقهتام
محمد ٕابراهمي شعالن و :قحتقي(منامات الوهراين ومقاماته ورسائë، : وهراينمحمد بن حمرز ال

  .24ص .م1998 ، كولونيا، ٔاملانيا،1ات امجلل، ط، منشور)نغش
  .هو الراوي ٔاو الّسارد: اخلادم الوهراين****** 

  .115، ص املرجع السابق: مرمي مناع  ))))11118888((((
  .22 - 21ص .املصدر السابق :هراينالشـيخ ركن ا©ين محمد بن محمد بن حمرز الو   ))))11119999(((( 
  .22 – 21املصدر نفسه، ص   ))))20202020((((

ويه ، ومؤنهثا Êطعة، ومفردها Êطع,شاخيص البرص بذل وخنوع ٔاي :Êطعني******* 
  .من إالهطاع
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 .115، ص املرجع السابق: مرمي مناع ))))21212121((((
    .املوقع السابق: عبد القادر مغدير ))))22222222((((
     .175املرجع نفسه، ص ))))23232323((((

املصدر : بن حمرز الوهراينالشـيخ ركن ا©ين محمد بن محمد  .يلعبون: يزهزهون********  
  .35، ص السابق

املصدر  .كذا �ٔالصل ولعلها تعبوا ٔاو مثلوا ٔاو ما يف معناهام: ٕاىل ٔان مسعوا********* 
  .35نفسه، ص 

    .36 – 35 املصدر نفسه، ص ))))24242424((((
، 188، ع لسوداء، احلوار املمتدن، إالماراتالوهراين والسخرية ا: اليمعالء ال ))))25252525((((

  .www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2112 :م2002

  . 161املرجع السابق، ص :محمد الطامر) ) ) ) 26262626((((
الشـيخ ركن  .ولعë يشري هنا ٕاىل تركه املغرب وطنه ٕاىل املرشق: مغاريب********** 

  .01سابق ، ص املصدر ال : ا©ين محمد بن محمد بن حمرز الوهراين
  .01املصدر نفسه،ص  ))))27272727((((    
، 25ع:ثقافتنا لúراسات والبحوث: اخليال واملثال: بني ا©ين وأالدب: جامل مقاب^ ))))22228888((((

 ...www.thaqafatuna.com/?_action...347 :م2010/هـ1431
  .نفسهاملرجع  ))))22229999((((
  .املرجع نفسه ))))30303030((((
  .املرجع نفسه ))))31313131((((
   .املوقع السابق :عالء الاليم ))))32323232((((
  .38املصدر السابق ، ص : الشـيخ ركن ا©ين محمد بن محمد بن حمرز الوهراين ))))33333333((((
  ).الهامش( .38املصدر نفسه، ص    ))))34343434((((
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