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 كممة

توتتتتتعوتيتتتتتلقت  ليتتتتت اتل تتتتت  توتتتتت ل ت  م ملوتتتتت تيلتتتتتلوقت كلَّتتتتتيتمتتتتتال

ل  ىتمتتتت ت تتتت تتتت تت  تتتتمل   تكمّنوتتتت توكيم تتتت ل ت تتتتت ق لو تل     لوتتتت 

تلّقتلغيي و .ت  ت كزم  تل كمم  وت التيللومو ت كلَّيتموم ت  تقة ت

 كلغتتتتعت ك ق يتتتتعتمتتتت تأل تك تلمتتتتل تنت تتتت تنتكتتتت تنمتتتتل تنتن تتتت تن ت

ها ز تت وت منتت  فت كلتت كيوت ل تت نو تل ي نوتت ..ت  كفصتت ىت ام كوتت تل ز

ت.لالتيز اكذيتَّّأقتكل  كقتزقه  تالي لقت ل  ىت كمن قت كاميات 
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 تقديم

 

ذفاوثة ثخلّّي مؽ ثلّّي ػروف احلَات، فاحلَات يه م  وحوىاً حيمتي اًنلد يف حِاثنا 

ًخدفـنا ٕاىل امذالك اًلمل، اًنط اًىدّي املَئ ابملفرذاث راث إلحياء ألنرب 

 وإلحساش توحوذ زلايّف حيخاح ذامئًا ٕاىل اًخفىّر واًخبٔمّي.

حياول اًنلد ٔبن ًّدؾي احلَاذًّة، وىذه مسبةٔل حبّد راهتا ٕاصاكًَّة، فلد لٌس خعَؽ 

ً مه ا ااول، وٕان لحِاذًّخو ل ثُـاة ؿََو، فلد رخرح تلاًة امل ّّ رء ٔبن ٍىون حِاذ

ًَّا كد ًخجّّل خبَوظ زفِـة حاكذ ل حُرى مامل  ملنؽ، وثحلى اًالحِاذًّة صُئًا ذاخَ

ًرّصخ اًاكثة ؾهنا. ٔبان من املـجحني ابًخفىّي اًنلدي، وابًنضاظ اًفىري اشلي 

اًضـر ٕال ٔبن ن ٔبن اًاكثة انكد ًنّعو توظفي ٔبنخة ميخَىو اًاكثة، وؿّل اًرمغ م

زؤًة خمخَفة كد ثفذح ٌَضاؾر ٔبو ٌَاكثة ألذيب ثضلك ؿام  الانضلال ابًنلد هل

بٓفاق اًالمريئ، ٔبو ثدفـو ٕاىل فضاء ٔبزحة ًضَف نّعًا بٓخر ٕاىل ما نخحو ألذًة. 

ننت سوزّ يف ؾندما معَت موّّجًا ٌَلة اًـرتَة وؾضوًا يف جلان ثبًَٔف املناجه 

نلدّي ًفذح يل ٔبواخو خدازًا من اًخبٔمّي ٔبصـر مـو حباحيت ًنّط نلدي، ٔبو زٔبي 

، ونؼرًا ٌَعةل ؾن تـغ اًلضاّننت ل ٔبثواىن يف اًسؤال بٓفاق ماوزاء املاذت ، 

ّة وألذتَة مؽ اًاكثة ننت ٔبثوّخو ٕاًَو ابًسؤال ملـرفيت املس حلة تنضاظو  ألخًو
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، ًعرخ ٔبس ئَخو يف مذون نلدًّةٕار ، اًنعوضت حِال اًفىري، وتدساؤلثو اًـدًد

س امي ثفىّي نلّاذ ملـاجلة حىت ٔبثسط ما نواّجو، واكن ذامئًا من ذؿات اًخفىّي اًنلدي، 

ارخار  فهيا ٔبظحح ػروفنـُش يف ػروف ٔبؾَت اًسائي، واّّيث املخبّٔمي؛  ٔبننا

ضـران تـغ اًوكت اًواكؽ يف مذاىاث جُ  مضلّة. ًلد ٔبذخََنااملوكف اًفىري واًنلدي 

ً  كَلاً ابًَبٔش واًىسي ؾن ثناول اًلمل، فذخخَط ألص َاء يف اشلىن ًخعحح  ّّ فىر

وذّي اًلامئ، ٔبو ندِجة مللاومة ىذا ًا ما ًـرّب ؾن ىذا اًدضاتم اًوحس َنذج نّع 

تدٔبث هتّدذ وحوذ إلنسان، وهتّدذ اًدضاتم، وؿّل اًرمغ من لّك اًؼروف اًيت 

ن اٍهنوط ًحلى ألخدى ٕال بٔ  احلال يف سوزّ الٓن، زلافذو وحضازثو ن ا ىو

ٔبذخَخنا يف واكؽ  ٕان املسافاث اًحـَدت اًيت فعَت ألزواخ ؾن تـضيامثي. والٔ 

خاخو ٕان  ماًل ؿّلونؼرًا ًعـوتة اًخواظي ما اس خعـت الاظالغ اك ،ٔبنرث مرازت

، ازاساث ؿدًدت ننت من املـجحني هب، وكد ٔبفرذ ذاًنلدّي فامي خال من س نواث

 والٓن ًـَد ثلدميياساتلًا ؿّل ذزاسة منضوزت رخّط اًثـاًيب، هل  اّظَـتننت كد و 

، زٔبي يل يف اًححر واكن اًضـوز ألخوي ىو احلاةل ألوىل كدي ٔبيّ ، يف نخاة

، ًىن احلاةل ىنا خمخَفة، فنحن حمىومون زت ّا ٔبظول من املـيوذ جفاء اًخلدمي

، فنعُة ٔبو نلرق يف اًخوّسؽوٕار تنا مل ًُلي،  تؼروف ٍاكذ ٍىون مجمَيا مذـَّق فامي

 ًـَّنا نًرد رضل.
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حرنو ؿّل جسَّخو ألوىل مذ كد و  متؼيرث يف ىذا اًىذاةخجََّاث اًنلدًّة ىذه اً 

نخحو كدي س نواث، ؤبزاذ هل ٔبن خيرح نخااًب ؿّل نفس الًَّٓة اًيت تدٔبىا سواء 

اهل حسة مـعَاث اًخازخي امذطل تـغ إلضافاث ٔبو ل، ٕامـااًن منو مبـاًنة مرا

ٔبو س نواث،   كد حىون صيوزاً حران اث  ٔلي خشط من خاللاملـريف املخىّون 

فاًناكد ن ا اًضاؾر وألذًة ًـَد كراءت يف لك مراةل ؾن ألخرى،  رخخَف وثخلّّي 

خدًدت تني اًنط واملخَلي واًاكثة، فذنضبٔ نّعو ٔكي مذَّقٍ بٓخر، فذنخج ؿالكة 

ًَحلى وزَلة  كّدم صُئًاخدًداً كد ٔبزحو ٔبن ٍىون اًاكثة  .ٕاضافاث يه نّط خدًد

ٔبذتَّة ثفذح اباًب ًالخنراظ يف إلضافة ؿّل إلضافة، فُس متّر ازلزش ألذيب ونحغ 

 احلَات ٌرسي فِو. 

  اًضاؾر مععفى ٔبنُس احلسون
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 المقدمة

  

نفسؼو ملؼرء اجيؼد  اًنلدًّة ؾند املىذحة اًرتازَة اًـرتَة من خالل اًوكوف   

ىؼؼذا  ؾنؼؼدما ًدنؼؼاولؿؼّل مفؼؼازق ؿؼؼّدت؛ ٕار ثخجارتؼؼو ثَؼؼازاث نلدًؼؼة خمخَفؼؼة 

َّة اًؼيت  اًىذؼاة ٔبو راك، وىؼذا ٕان ذّل ؿؼّل صؼئ فيؼو ًؼدّل ؿؼّل اًضؼلوً

؛ ٕار وااؼدٍ ؿؼّل مؼهنج ذزا   اؾمتؼدثعّرق ٕاٍهيا ألوائؼي، فلَّؼ ا  ؼد اكثحؼًا 

 واًفىر اخملخَفة. مؼن ثعّركوا ًرضوة اًـمل مذـدذوا املناجه وكد اًلاًة ٔبهنم

اًعحَـي ٔبن مثة ثفاوث يف ثناول املوضوؿاث، ًىن ىذا اًخفؼاوث جيمتؼؽ يف 

اَلؼؼة وااؼؼدت ثعؼؼّة يف ظؼؼفة مالسمؼؼة ٌَاكثؼؼة، وٕان ثفاوهتؼؼا سؼؼُددو منؼؼو 

زحجؼؼان ٔبسؼؼَوة ؿؼؼّل بٓخؼؼر، ٔبو مؼؼهنج ؿؼؼّل بٓخؼؼر، فذعفؼؼو يف اٍهناًؼؼة  ؼؼة 

َّخؼو،  َّة يف ومؼن خؼالل ىؼذاًاكثة، ومِوهل، ؤبمه ثفاظَي مهنج ه اًضؼلوً

اًخبًَٔف ًعحح ًزامًا ؿََنا ٔبن نلرٔبمه مضؼن حلؼرافِّ م اًثلافِؼة واًس َاسؼ َة 

َّؼؼة جسؼؼ خجلؽ مالمؼؼح اًؼؼزمن ومفرذاثؼؼو، و  َّؼؼة، حلرافِّؼؼة ّزخي ٕان والاحامتؾ

املىذحؼؼة اًـرتَؼؼة اًنلدًؼؼة اًلدميؼؼة مدزسؼؼة كامئؼؼة حبؼؼد راهتؼؼا مؼؼن حِؼؼر 

دث ىؼؼذه املىذحؼؼة إلزىاظؼؼاث ألوىل ٌؼؼسلزش اًنلؼؼدي وألذيب، وكؼؼد فلؼؼ
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ًلؼد  .ٔبو كِد اًخحلِق حدُس اًـرتَة ؿدذًا من اخملعوظاث، وتـضيا الٓخر

، كؼاتةل ازش ألذيب مبعاذز حرازَة راخؼرتذزاساث ؿدًدت ٔبمّدث ازلنضبٔث 

ـؼي انفذؼاخ ىؼذه  ٌسلزاسة وإلضافة واًخحََي مؽ ثلَّؼة وثلؼّّي ألسمؼان، ًو

ًا خؼازلت ثنضؼح مهنؼا اًىذة ؿّل زؤى نلدًة ؿدًدت ىؼو مؼا جيـَيؼا نعوظؼ

.ً ّّ  ألحِال ُسلًِا وز

ننت كد ثناًوت ساتلًا مواضَؽ ثخعي ابًنلؼد ألذيب اًـؼريب اًلؼدمي، واكن 

، فوخدث كؼد ُرهؼر هل ٔبنؼرث مؼن مئؼة ًفذوا انددايهاًثـاًيب من اًنلّاذ اشلٍن 

اخملخَفة، ثوّسؾت تني خمعوظ ومعحوغ ومفلوذ،  ـازفنخاة يف ظنوف امل

ح نُسخت ٕاًَو ؾؼن ظًرؼق اخلَؼط واًخؼومه. ٕان ىؼذا اًـؼدذ وتـضيا ن ا اثض

اًيائي من املعنّفاث ًُس ابٔلمر اًـاذي، فييي ) املؤًفاث ( وٕان اجسلت 

 َلؼةٕال ٔبهنؼا منؼازت ًعؼّي مهنؼا املؤًؼف ؿؼّل سؼـة وامؼذالء،  ؼن اٌ ِلرصؼىات

 وألذة واًخؼازخي واًفىؼر وازلٍؼن واًضؼؼـر واًنؼرث ٕاىل اًحالكؼة واًؼرافؼؼة ..

يليمتعت كتأ قت ت تم   ت تتني ٔبصير ما كّدمو اًثـاًيب ىؼو نخاتؼو    وٕان من

ً، ومعؼؼدزًا ٔبذتَؼؼًا ملؼؼا احذؼؼواه مؼؼن  قك تات ك صت ّّ ُـؼؼد حلِلؼؼة منحـؼؼًا  ؼؼر  ، ًو
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، ومناجه ـيدثعنَف وثبٔزخي ٔلىي اًضـر وألذة، ٕار ًـىس حِات راك اً 

 اًلؼدمي ألذيب اًنلؼد ٕانخاخؼاث ؾنؼد اًوكؼوف ًـؼيّ  .اًخعنَف واًخبًَٔف فِو

 ٔبنؼؼواغ دلَؼؼؽ تخعؼؼّركيم مذـَّؼؼق ألمؼؼر وٕان ؿدًؼؼدت، ثَؼؼازاث ٕاىل سؼؼ خجذتنا

 ؾرصؼؼمه حلرافِّؼؼة مضؼؼن نلؼؼرٔبمه تؼؼبٔن ًَزمنؼؼا اشلي ألمؼؼر املـرفؼؼة، ورضوة

َّة اًثلافِّة َّة، والاحامتؾ  خؼالل مؼن تؼو نَؼمم ٔبن ٔبزذان مؼا وىؼذا واًس َاس 

 ًؼؤّزد ٔبن ٔبزاذ فلؼد اًثـؼاًيب، ؿؼّل ؾَؼة مؼا حؼول نلدًؼة ثرٍبراث اًامتش

 ثؼذّوق مؼن ولخيَؼو اًنلدًّؼة، اًلضؼاّ ٔبمهّ  ؾنؼد نثّياً  مذوكّفاً  اًزمنَة حللدخو

 ذون ألذة مؼن اًفؼ ّ  اًرضؼة ًيؼذا حتؼّزه مـَنؼاً  املؤًّؼف ؾرضؼو خشّصؼ

 ابؾخحؼازه اًىذؼاة ًيؼذا اًرحؼوغ مؼن احلعؼَف ألذيب ٌسلازش تدّ  ولكّيه. 

 ؿؼّدت منؼواهل ؿؼّل ذزح وكؼد واملّعَـؼون، ازلازسؼون مهنؼا ًـةّ  ٔبذتَة  روت

 مؼا ؿؼّل وثخَلؼذوا اس خجلؽ، ما منو فهنَوا ألسمنة، ٔبذابء ًعنّفون مؤًفني،

ت ك صتق  يف اًحؼاخرسي مهنم واكن ٔبتدغ،  وهنؼج ؿََؼو ثخَلؼذ وكؼد  ،نأميتع

دّ  اًخعنَف، يف مهنجو ـُ  .ٔبتـاذ راث مدزسة تذضل ف
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 خدًؼد منحىً ٕاىل ملّا س نحت اًفرظة ٔلن ٔبمجؽ ذزاس يت يف نخاة اجتيت  

ٔبزذث من خؼالهل ؾؼرط ٔبمه مؼا ٔبمجؼؽ ؿََؼو ٔبىؼي املؼدل، ؤبىؼي اًخلؼرل، 

ًّ خدًداً حفاًوت ازلزاسة يف ىذا املنحى ٔبن  ًّ  –ًخـّزس  ثلّدم زٔب مؼا  –نلؼد

وظؼؼَت ٕاًَؼؼو ابلسؼؼدناذ ٕاىل اًثـؼؼاًيب مؼؼن حِؼؼر اًلاًؼؼة وامللعؼؼدًة اًؼؼيت 

وألذتَؼة اًؼؼيت اٌَلوًؼة  ثوّخؼاى ا، وإبزفؼاق معؼؼهل اًضؼخم اًؼرثّي ٕاىل خًزنذؼؼو

   ٌس خحليا.

سدنلسم مفرذاث ىذه ازلزاسة ىنا ٕاىل فعؼَني، ألول مهنؼا ثوظئؼة حؼول 

اًثـؼؼؼاًيب وحِاثؼؼؼو ؤبمّه خمعوظاثؼؼؼو، ك ثدنؼؼؼاول نخاتؼؼؼو   ًد ؼؼؼة ازلىؼؼؼر   

وثلسؼؼ اميثو، ومؼؼن ّك   حمتؼؼة اًَد ؼؼة  ، ًخنذلؼؼي ازلزاسؼؼة ٕاىل اًفعؼؼي اًثؼؼا  

َّة اًثـاًيب يف اًَمتَة مؼ َّؼة ًخدناول مهنج ن حِؼر اًلؼرط واملرااؼي واملهنج

َّخو اًنلدًؼة فؼامي كؼّدم يف نخاتؼو،  اًنلدًّة، ك ٔبمّه اًرؤى اًنلدًّة حوهل، ؤبمه

 ًخخَط ازلزاسة ٕاىل اخلامتة. 

ملاكنؼؼة ٔبيب منعؼؼوز  حمؼؼاوةل  يف اًخنوًؼوىؼؼو مؼؼن ىؼؼذه ازلزاسؼة اًلؼرط ٕان 

مؼؼدؿات ٌَجؼؼدل اًفىًرؼؼة وألذتَؼؼة، ؤبمهَؼؼة نخاتؼؼو   اًَد ؼؼة   هونؼؼو  اًثـؼؼاًيب
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َّ ا اًنلدًؼة، اًنلدي، ابٕلضافة ٕاىل هونو ماذت جس خدؾي الا ًخفاث ٕاىل مهنج

وحمكؼن ىو نذضل ماذت جس خدؾي الاًخفاث ٕاىل ألمهَة ألذتَة واًثلافِؼة، و 

َّؼؼة ألذتَؼة، ونؼؼؼرًا  َّؼة اًخوزَلِّؼؼة املالسمؼة ًٔامه َّؼة يف اس خلعؼؼاء املهنج ألمه

َّؼة ازثؼبٔث ىؼذه اًلؼراءت لؼد ف ًيؼذا اًىذؼاة؛ ًخـّدذ ألىداف واًفوائد اًـَل

                      خحلى يف مذناول اًَد. ثدناول ما مّت إلصازت ٕاًَو ً   وزَلةميثلدّ لدًة اًن
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 الفصل األول

 مإنّفاته ( –منصىر انثعانيب ) حياته أبى 
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 توطئة

ًلد خعا اًنلد خعواث مهلة ؿرب ؿّدت ٔبظواز، ثحاًنت ثطل ألظواز     

تني مراةل ؤبخرى، واكن ٌَحَات اًثلافِّة وألذتَة ٔب رىا اًواحض مبس خجّداث 

نا ٔبن خنمل مراةل ول ميىن ازلزش اًنلدي اًخعنَفي، وازلزش اًخدًو ، 

َّة مّرث تبٔصواظ مثعّوز اًنلد ألذيب مؽ  عاًؽ اًلرن اًراتؽ اًيجري، فاًـلَ

َّة حسة تـغ  منذ ماكدي إلسالم ؾندما اكنت اًخعّوزاث اًنلدًّة ألًو

اًرواّث ؾن تواذز نلدًّة ثمّن ؿّل اشلوق ألذيب والاسدساكة اًفنَّة يف 

  ثطل احللدة
1
احللدة وىو ؿّل ىذه ازلزخة من  ثطل يف ألذة وحوذف ،

                                                           
1
ومن ٔبجرس مؼاىر اًنلد اجلاىيل ما اكن جيري يف سوق ؾاكع املضيوزت ، فِجمتؽ اخلعحاء  

وازلؿات واًضـراء ًـرضون تضاؾ م اًثلافِّة ٕاضافة ًىون اًسوق املضيوز من ٔبنرب ؤبمّه 

ألسواق اًخجاًزة يف اجلٍزرت اًـرتَة، واكنت يف بٓن وااد تُئة ٌَنلد ألذيب ًَخلي فهيا اًضـراء 

ـرضوا ما خاذث تو اًلراحئ، وكد وزذ يف نخة ألخداز ٔبن اًناتلة اشلتَا   لك ؿام ًَدنافسوا ًو

اكنت ثرضة هل كدة محراء ، من خسل يف انحِة من اًسوق فِبٔثَو اًضـراء ًَحمك تُهنم ) ًُنؼر 

( واملوحش ٌَلرساب ، حتلِق محمد حسني مشس  6/  11: ألكا  ٔليب اًفرح ألظفيا  

. 76م، ض  1995 -ىؼ  1415، 1تّيوث، ًحنان، ظ –ذاز اًىذة اًـَلَة  ازلٍن،

ونذضل ماوزذ من احملان اث اًنلدًّة نلعة ٔبم حندة سوخة امرئ اًلُس مؽ ؿَللة جن ؾحدت 

اًفحي اشلي ًُلّة ابًفحي لٔن ٔبم حندة حمكت هل تبٔن وظفو ٌَحعان ٔبحوذ من وظف 

ؿَللة ًُُسّلى تـد رضل ابًفحي ) ًُنؼر : املوحّش سوّجا، فلضة ازؤ اًلُس وظَّليا خفَف ؿَهيا 

، و ذزاساث يف اًنلد ألذيب اًـريب، ذ. تدوي ظحانة، معحـة 27 – 26ٌَلرساب  ض 
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اًسلّو ل ًلدي اًضم معَلًا توحوذ نلد ٔبذيب ؿّل خالف من زٔبى 

ة بٔخرى ثلَّي من ك ة وحوذ اًنلد ألذيب يف اًـرص  املسبةٔل من ساًو

اجلاىيل، وىذا مناف ٌَواكؽ واًخازخي واملنعق اًفّ ، فوحوذ ألذة 

اًنلد، وإلنسان ٌس خدؾي وحوذ نلد ما ٔبي اكن صلك ٔبو بًَٓة ىذا 

املسدس َف ًٔاذة ىو مذذّوِق هل، واًخذّوق هل ٔبس حاة وحمّرضاث ويه 

 وس اؿو اًضـر كراءت ٕانّ مراةل من مرااي اًخذّوق اًنلدي، وٕاتداء احلمك. 

احلمك ؿََو، فىِف يف ؾرص اص  روا تو تخذّوق ألذة، واًخفاخر  ثلذيض

ِخو ٔبو نفِسو اكًضاؾر ابًضـر ؿازف من رضل اكن ٕارا وخاظة ، تو؟  زاًو

اجلاىََة ؾرص يف نرثمهبٔ  وما
1
ذيب يف اًلرن اًراتؽ تي ٕان ذزاسة اًنلد الٔ  .

اًيجري لتّد ؤبن جس خوؾة املرااي اًساتلة توظفيا مرااي ثبٔسُس ؿّل 

َّة ن ا ٌضّي ٕاىل رضل ازلنخوز ٔبمحد معَوة تلوهل:    ذزخة هحّيت من ألمه

                                                                                                               
. وكّيىا من كعط جضّي ٕاىل ٔبحاكم نلدًّة ومماحاكث 53أل َو املرصًّة ] تدون ّزخي [ ض 

نلعة اًناتلة ؾندما ٔبخّي وخدالاث ثناكش رضوة اًضـر وألوظاف واًوس َلى اًضـًرة 

ابملوس َلى من خالل إلكواء ) اخذالف حرنة اًروّي ؾن اًروّي ألظيل ٌَلعَدت (، وهَف 

 ؿاتوا ؿََو رضل
1
ًالسماذت: ملدمة يف اًنلد ألذيب، ؿيل حواذ اًعاىر، املؤسسة اًـرتَة ٌسلزاساث واًنرش،   

 .351م، ض 1979ًحنان،  سخمترب   -تّيوث 
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ن ٔبزتـة، ًوىن ذزاس  ا من كّي ٕان ٔبمّه الاجتاىاث اًنلدًّة يف ىذا اًلر 

اًـوذت ٕاىل اًلرون اًساتلة لحىون واحضة تُّنة ٔلهنا مل حىن ٕال مراةل من 

َّة وبٓزاًء ؿامة، ك مّر تـّدت  مرااي ثعّوز اًنلد اشلي تدٔب مالحؼاث تَان

مرااي حىت وظي ٕاىل ظوزثو املرشكة يف اًلرن اًراتؽ  
1
ًلد ثناول . 

 نخاتو ) ثعوز اًنلد ألذيب وحماوزه حىت ازلنخوز ٔبمحد ًوسف خََفة يف

هناًة اًلرن اًراتؽ اًيجري ( ٕازىاظاث ومسخّداث ىذه ألظواز، وزثّة 

احلرنة اًنلدًة من خالل ظرق املوضوؿاث اًيت ؾنت اًنلّاذ حِنذاك، 

َّلة ) اًنلد يف اًـعوز اًثالزة :  وتنّي ىذا الانخلال امليم من سااة ض

ألموي ( ٕاىل ساااث ٔبوسؽ منا مـيا اًخفىّي  –ظدز إلسالم  –اجلاىيل 

اًنلدي وكعؽ ٔبصواظًا مؽ معاًؽ اًلرن اًثا  اًيجري ؿرب مرااي
2
ًلد  .

اًة اًـرص دحىت هناًة اًـرص ألموي وتثعّوزث املرااي اًنلدًّة 

                                                           
1
 –نلد ألذيب يف اًلرن اًراتؽ ٌَيجرت، ذ. ٔبمحد معَوة، واكةل املعحوؿاث اجتاىاث اً  

ت، اًعحـة ألوىل   .7تّيوث، ض  -م، ثوسًؽ ذاز اًـمل ٌَلالًني  1973 -ىؼ  1393اًىًو
2
ثعوز اًنلد ألذيب ومرااهل حىت هناًة حىت هناًة اًلرن اًراتؽ اًيجري، ألس خار ازلنخوز ٔبمحد  

م، ًُنؼر: ض  2008 –ه  1429اًلاىرت، اًعحـة ألوىل  –لٓذاة ًوسف خََفة، مىذحة ا

5. 
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اًـحا ، حِر اجتيت احلَات ألذتَة اجتاىاث خدًدت ثنامغت مؽ 

ًوـي اًعوز الٔنرث ص َوؿًا يف راك اًوكـت، اًخلّّياث اًس َاس َّة واًثلافِّة 

من مرااي اًخعّوز اًنلدي كد ان ج ظًرلة اًخعنَف يف ظحلاث، ونرث 

يف ىذا اجلانة ٕاظالق ألحاكم اًنلدًة، وصاة تـضيا احلمك الانعحاؾي، 

ًَّا من اًخحّز  واًرٔبي اًضخص ثـّعحًا ٔبو حماوةل يف الاؾخدال مل حمتَّط هنائ

كّيه، ًوىن ىذه اًخلدمياث ًضاؾر ؿّل بٓخر اسدندث  ًيذا اًضاؾر ذون

ٕاىل ٔبسس خمخَفة، ثـوذ ٌَضيرت ٔبو ٌَِلدم ٔبو اجلوذت، ويه ًفذاث 

َّة، واشلائلة اًنلدًّة يف اًخلدمي  جس خدؾي اًوكوف ًفيم ىذه املهنج

  واًخفضَي.

اًـَوم  ، وثوّسؾت مسدرشتةً ًلد ثنّوؾت املعنّفاث اًنلدًّة يف اًلرن اًراتؽ

َّة صوظًا مهّلًا من اًخعّوز واملـ ازف اخملخَفة، فلد تَلت املراةل اًزمن

واكن اًثلايف واملـريف، ونضعت حرنة اًرتمجة واًامتسح، ونرثث اًخبًَٓف، 

ٔبمه املعنّفاث ثطل امليمتّة   ابًنلد واًحدًؽ، واًنلد إلجعاس، واًنلد ؤبتو 

َّة فلد اكن من نيب. ٔبّما الاجتاه املخبٔ ّر ابًثلافخ متام، واًنلد وامل  ة اًَوانن
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ٔبضـف اًخَازاث ػيوزًا يف جمال اًخعحَق.. 
1
انضلي املؤًّفون ابٌَلة  .

وألذة ومجؽ ألصـاز، وٕان اىامتمهم ابٌَلة وتالق ا، واًخعنَف دلـيا 

وذزاس  ا، ومجؽ اًضواىد اًضـًرّة ورشهحا .. لك ىذا من ّجد اٌَلوًني 

 اًخذّوق اًنلدي، وٕاتداء املالحؼاث واًنحات اكن سخدًا يف ٕاًلاء اًضوء ؿّل

واحلاكم، وما رخَّي رضل من كعط وزواّث، وٕان ثـّعة ؿَ اء اٌَلة ًيا 

ة  نؼرون ٕاًَو من ساًو لواؿدىا حنوًا ودضفًا حـَيم ًنذلدون اًضـر، ًو ًو

ًلد ثددـوا ألخعاء ، ًلوًّة حنوًّة، فاكنوا لًدساىَون يف ىذا اجلانة، 

ؼروا يف معاتل ا ٔبو اًضذور ؾهنا، وؾن ألؿاًزغ واس خندعوا اًلواؿد، ون

واًخعاًزف، وناكذ  زم ٔبهنم مل ًَخفذوا ٕاىل ح اهل اًف  تلدز اًخفاهتم ٕاىل 

خماًفذو ٔبو معاتلذو ًٔاظول، فاجسم نلدمه ابملـَاًزّة، وىذا ما ٌُسّلى 

ابًنلد اٌَلوي، ٕار احلمك واًفِعي ىو مـَازّي ظازم لجمال فِو ًٔاىواء 

وٕان ىذه اًخـلِحاث من اٌَلوًني ِر الاس خـذاة ٔبو الاس خلداخ، من ح 

واًنحات راث ٔب ر ابًف ؿّل ثعّوز اًنلد ألذيب، وازلفؽ تـلََة اًححر 

                                                           
1
 .6اجتاىاث اًنلد ألذيب يف اًلرن اًراتؽ ٌَيجرت، ض  
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واًخلّص ثضلك ٔبنرب حبثًا ؾن حوانة ٔبخرى كّي ثطل اٌَلوًّة مهنا، وىذا 

دًّة اجليد اٌَلوي ٌَنحات ٍراه محمد خفايج ًحنة مهّلة يف ثعّوز احلرنة اًنل

واسذىازىا، تفضي ىذه اجليوذ ابًخناسة مؽ ماوظي ٕاًَو اًـرة من نضج 

ٔبذيب وزلايف هحّي
1

ومن ىذا اًخوّخو نضبٔث املالحؼاث اًنلدًّة، . 

َّة اًنلدًّة، ويف  وإلضافاث واًخـلِحاث، فاكنت اَلة مهّلة يف ذفؽ اًـلَ

اوهئا، ـاز وثعنَفيا واًخـلِة ؿّل حماس هنا ٔبو مساًخحفز ؿّل مجؽ ألص

فراًنا اًعحلاث اًيت اؾخنت ابًضـر واًضـراء، ورخََّيا اًنلد وألحاكم، 

وزٔبًنا اجلدالاث اًنلدًّة حول ٔبيب متام وجتدًده اًضـري، وحول ٕاهحاز 

ـّي  اًححرتي وظحـو وفعرثو اًضـًرة، وزٔبًنا اخلعوماث حول املخنيب، ًو

 اٌَلوًون كضَة اًرسكاث ألذتَّة اكنت حمطّ خدال نلدّي. ًلد سامه

واًنحات يف ثعّوز اًنلد ألذيب، وؿّد ازلنخوز ٔبمحد معَوة ىذه املراةل 

ن تبهٔنا   اًنضبٔت   ٕاىل ٔبن ٔبظّي اًلرن اًثا  اًيجري  حِر تدٔب اًخدٍو

وتدٔبث الانعالكة احللِلِة، فاكن اًلرن اًثاًر واكن مـو   اجن سالم 

                                                           
1

إلسىندًزة، اًعحـة ألوىل  –اًنلد ألذيب يف اًـرص اًـحا ، محمد خفايج، ذاز اًوفاء   

 .103م، ض  2004
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اًلرن اًثاًر، ويف ضوء واجلاحغ واجن كذَحة واجن املـّم ٔبؿالمًا ٌَنلد يف 

نخهبم وبٓزاهئم ؤبحاكمهم ساز اًالحلون فاكن اًنلد اًـَلي ألظَي املـمتد 

ؿّل اشلوق اًسَمي 
1
ًلد ٔبظّي اًلرن اًراتؽ اًيجري، وصيد كفزت فىًرّة  .

هحّيت، وثـّدذث مرانز اًـمل وال<ة، فلعدىا اًىذّاة ساؿني ؾن 

َّة، املـرفة، ونضعت حرنة اًخألًف واًخعنَف، و  ثوّسـت الٓفاق ألذت

ونرثث املوضوؿاث ثناق اً مؽ ماوظَت ٕاًَو احلَات حِنذاك، فاكنت تلداذ 

َّة، واكنت اًحرصت واًىوفة،  ؿامصة اخلالفة اًـحاس َة، واًثفافة اًـرت

وانخلَت مرانز اًثلافة ٕاىل مدن وؾوامص ٔبظححت حتت احلمك اًـحا ، 

ق، فاكن من نواتف رضل فضيد اًـرص مؤًّفني راؾت صيرهتم يف الٓفا

اًـرص ٔبتو منعوز اًثـاًيب و   ًُـّد يف ظََـة كرون اخلعة واًسـة يف 

ّزخي ىذه ألمة يف مِاذٍن اًـمل وجمالث اًخفىّي  
2
. 

 

 

                                                           
1
 .7ت، ض اجتاىاث اًنلد ألذيب يف اًلرن اًراتؽ ٌَيجر  
2
اًعاحة جن ؾحاذ اًوسٍر ألذًة اًـامل، ذ. تدوي ظحانة، املؤسسة املرصًّة اًـامة ٌَخبًَٔف  

 .6م، ض  1963 -ىؼ  1383واًرتمجة واًنرش 
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 مؤّلفاته ( –) حياته أبو منصور الثعالبي 

 م (1038-ىؼ429ث - 350 ؾحد املطل جن ٕاس اؾَي اًثـاًيب)

ؼاًيّب. ُوزِلَ يف ىو ٔبتو منعوز ؾحد ا       َـّ ؼد جؼن ٕاسؼ اؾَي اًث ملطِل جن ُمحلَّ

ىؼؼؼ. ويه ًومئؼؼذ مدًنؼؼة مؼؼن ٔبصؼؼير املؼؼدن اًؼؼيت  350نُسؼؼاتوز سؼؼ نة 

احذضنت اًـمل واًثلافة. ًُـّد اًثـاًيب ؿَ اً من ٔبؿالم اًلرنني اًراتؽ واخلامس 

اًيجؼؼًرني،   .. اكن ٔبول حِاثؼؼو فؼؼراًء، خيؼؼَط زَؼؼوح اًثـاًؼؼة فنُسؼؼة ٕاىل 

ن ك انخلؼي مؼن حؼوك اًفؼراء ٕاىل حؼوك اً"ؼم .. ظؼناؾخو، ومؼ
1

لّؼة  ، ًو

ابًثـاًيب ٔلن ٔبدشثو ام نت خِاظة خَوذ اًثـاًة، واكن من اًعحَـؼي ٔبن 

ٍرج ٕازج ٔبدشثو املي ، ومن املالحغ ٔبن ٔبنؼرث ؿَؼ اء ثؼطل ألسمؼان اكنؼوا 

 اًوزاق..(.-اًفراء  -ًَلدون ابمس مهن م نؼ )اًىسايئ

                                                           
1
ًد ة ازلىر يف حماسن ٔبىؼي اًـرصؼ، ثؼبًَٔف ٔبيب منعؼوز ؾحؼد املؼطل اًثـؼاًيب اًنُسؼاتوزي،  

ًحنان، اًعحـؼة  –، ذاز اًىذة اًـَلَة، تّيوث رشخ وحتلِق ذ. مفِد محمد مقَحة، اجلزء ألول

ُنؼر:  3م، ض  1983 -ىؼ  1403ألوىل    163/ 4ألؿالم  ) ٌَززلكي ( ملدمة احمللق. ًو

ؼـرَب   178/ 3، وفِاث ألؾَان )لجؼن خَؼاكن ( 12/44. اًحداًة و اٍهناًة ) لجن نثّي (  ـِ اً

اشلخؼؼّيت   1/127اة ) ٌَحرصؼؼي ( سىؼؼر الٓذ  3/172يف ٔبخدؼؼاز مؼؼن  َؾؼؼـرَب  ) ٌصلىؼؼيب ( 

نزىة ألًحاء ) ًٔانحازي (   5/185ّزخي ألذة اًـريب ) جرولك ان (   4/560)لجن ثسام ( 

 .2/228ذمِة اًلرص )ٌَحاخرسي (  266
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فاظَي حِاثو، ًىهنا حروي نخفًا ؾهنا، مهنا ٔبنو نضؼبٔ مل ثخحدج اًرتامج ؾن ث 

يف ٔبدشت فلّيت جض خلي خبَاظؼة خَؼوذ اًثـاًؼة وظؼنؽ اًثَؼاة مؼن فراهئؼا، 

فنسة ٕاىل ثطل احلرفة اًيت مازسيا يف تدء حِاثو وارخذىا مؼوزذًا ًرسكؼو، 

ومهنا ٔبنو ذزش يف ظحاه يف نخّاة، فَؼ ا ٔبمّت ثـَ ؼو نضؼبٔث يف نفسؼو زقحؼة 

َؼة اًـؼمل، فـىؼف ؿؼؼّل نخؼة اًـؼمل واملـؼازف ًلؼرف مهنؼؼا، ؿازمؼة يف ظ

وثخَلؼؼذ ٔليب جىؼؼر اخلؼؼوازسرص، وانرصؼؼف ؾؼؼن مهنخؼؼو ألوىل ومعؼؼي مؼؼؤذاًب 

ٌَعحَان، واص خلي ابٌَلة وألذة واًخازخي، فنحف واص  ر حىت وظف تبٔنؼو 

خؼؼاحغ نُسؼؼاتوز
1

. واؼؼاول احملؼؼدزون وضؼؼف حوانؼؼة حِاثؼؼو اًلامضؼؼة 

فرتاضاهتم، مما ٔبوكـيم يف ٔبوىام نثّيت مـمتدٍن ؿّل اح اذاهتم، وا
2

، ورضل 

حسة زٔبي محموذ اجلاذز. اخذَف ازلازسون يف حتدًؼد ٔبظؼهل،  ؼهنم مؼن 

                                                           
1
نُساتوز نس حة ٕاىل مدًنة نُساتوز، ابًفراس َة: نُضاتوز، ثلؽ يف خراسان رشق ٕاٍران،  

 ىؼ. 540افة واًخجازت كدي ٔبن ًّدمرىا ًسزال رضهبا س نة اص  رث يف اًـرص اًـحا  ابًثل
2
ًلد تذل محمؼوذ اجلؼاذز ّجؼدًا ًـؼرتف هل تؼو يف ثعؼحَحيا وحمؼاوةل اسؼ خجالء مرااؼي حِؼات   

 –ًنؼر اًثـؼاًيب انكؼدًا ؤبذًحؼًا، ذاز اًنضؼال  ،واخملعوظة =اًثـاًيب من خالل مًؤفاثو املعحوؿة

 .375م. ض 1991تّيوث 
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رىة ٕاىل ٔبّنو من ٔبظي فاز 
1

، ومهنم من كال تبٔنو مؼن ٔبظؼي ؾؼريب 
2
 ،

نؼؼا ثلصؼ احللِلؼؼة مؼؼن خؼالل ٕانخؼؼاح اًرخؼي، وخؼؼدانه ؾنؼؼد  وٕارا حنؼن ااًو

ومًا، ًؼذهرمه تضؼلّي اًلائؼة ادًثو ؾن اًفرش، ٔبو ألؿامج مع
3

، تؼي ٕانؼو 

ًؼؼذىة ٕاىل ٔبتـؼؼد مؼؼن رضل، اؼؼني ًحؼؼدي ٕاجعاتؼؼو تؼؼبئب نرصؼؼ جؼؼن  حؼؼ اذ 

اجلوىري اشلي اكن من ٔبظي حريك. ًلد اكن اًثـاًيب من ٔبمئؼة اٌَلؼة، واكن 

ًؤ ر اًرتاال ؿّل إلكامة ابًوظن، فُسـى ًخحعَي اًـَوم اًـرتَؼة، وهبؼذا 

ٔبظي فاز ٌُسددـد ٔبن ٍىون اًثـاًيب من 
4
. 

اجّتو اًثـاًيب ٕاىل ظَة اًـمل والانىداة ؿّل ازلزش، واًخححر يف اًـَؼوم  

واملـازف، ٌسفـو يف رضل نضاٌظ فًرد من نوؿو وراهرت كوًّؼة تـلؼي وكَّؼاذ، 

فاخذَط تبٔىي اًـمل وألذة من زخؼالث ؾرصؼه، حؼىت كؼدا ا ؼو ًعفؼح 

ربس ا و ؿَ اً تني ؿَ اء ؾرصه، واكن إ  كدؼال اًثـؼاًيب ؿؼّل اًـؼمل ابلٓفاق، ًو
                                                           

1
 -ىؼؼ  1388اًلؼاىرت  -تني اًـرة واًفرش، ٔبمحد احلويف، معحـة هنضؼة مرصؼ ثَازاث زلافِة 

 .299م، ض  1968
2
ه، ض  1370 –م  1950ذمضؼق،  –ننوس ألخداذ،  محمؼد هؼرذ ؿؼيل، معحـؼة اًؼرت   

233. 
3
 .350 – 349ًد ة ازلىر، ض  
4
 .21 – 20م، 1991تّيوث  –اًثـاًيب انكدًا ؤبذًحًا، محموذ ؾحد ظل اجلاذز، ذاز اًنضال  
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و ٌَلراءت سخدًا يف ٕاكامة ؿالكة وظَدت مؽ ألمّي ٔبيب اًفضؼي ؾحَؼد ظل  وحدِّ

ىؼؼؼؼ(، ؤبيب نرصؼؼؼ سؼؼؼيي جؼؼؼن املؼؼؼرسابن 436جؼؼؼن ٔبمحؼؼؼد املؼؼؼَاكيل )ث 

ىؼؼ(، وؾؼن ظًرؼق ىؼذٍن اًؼؼرخَني ؾؼرف ؿؼدذًا هحؼّيًا مؼؼن ٔبذابء 420)ث

و ؾنؼد خاظؼة اًلؼوم نُساتوز ومن ٔبىت ٕاٍهيا من ص ىت اًحالذ، وازثلت مزًنخ

وؿام م، ؤبّخ هل ٔبتو اًفضي املَاكيل ًووح مىذحخو اًـامرت فهني مؼن نخهبؼا 

وؾّة ما صاء، واّظَؽ فهيا ؿّل معاذز اًـمل واملـرفة مما مل ًخح ًىثؼّي كؼّيه 

ىؼ كاذز نُساتوز ٕاىل خبؼازى382من ألذابء واملعنِّفني. ويف س نة 
1
ظَحؼًا  

ـؼؼاذ ٕاىل نُسؼؼاتوز ًَخفؼؼرػ ٌَخعؼؼنَف ٌَؼؼ ال، ًوىؼؼن ٔبمؼؼهل خؼؼاة فهيؼؼا، ف

واًخبًَٔف، وكد تدٔب بٓنذاك ثعنَف ٔبخضم نخحو ؤبصؼيرىا   ًد ؼة ازلىؼر يف 

حماسن ٔبىي اًـرص . وكد ُبجعة ابًثـاًيب نثّي مؼن ألذابء املـؼادضٍن هل، 

ىؼ(، ؤبيب اًفذح 398ؤبكام مـيم ظالث وزَلة هحدًؽ اًزمان اهللذا  )ث 

(، ؤبيب اًنرصؼ محمؼؼد جؼؼن ؾحؼؼد اجلحؼؼاز ىؼؼؼ400ؿؼيل جؼؼن محمؼؼد اًخسؼؼ يت)ث 

ىؼؼؼ( اشلي ذفؼؼؽ اًثـؼؼاًيب ٕاىل سّزت ألمؼؼّي مشؼؼس املـؼؼايل 427اًـخؼؼيب )ث 

                                                           
1
خبازى: ثلؽ يف ٔبوسجىس خان، انًت حؼيا من اًضيرت ابًخجازت واًثلافة وؿَوم ازلٍن هوهنا ثلؽ  

 ؿّل ظًرق احلٍرر.
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كاتوش يف حرخان
1

، فاكنت سفرت موفلة، ٔبىدى فهيؼا اًثـؼاًيب ٕاىل ألمؼّي 

ؼؼاًل  نخاتؼؼو   املؼؼهبج  ، ومداؼؼو تؼؼحـغ اًلعؼؼائد، وؿؼؼاذ ٕاىل نُسؼؼاتوز ُمحلَّ

بًَٔف تـغ اًىذة اًيت ٔبىدى ؿدذًا مهنا ٕاىل ابًـعاّ، وىناك ثفرػ اثنَة ًخ

ٔبمّي نُساتوز ٔبيب املؼفر نرص جؼن اندض ازلٍؼن سؼ حىذىني، وتـؼغ ٔبؾَؼان 

ىؼؼ زاؼي ٕاىل   ٔبسؼفراًني 401املدًنة. وؾندما اّي اًلحؼط ابملدًنؼة ؿؼام 

 
2

، ومهنا ٕاىل حرخؼان، ك ٕاىل اجلرخانَؼة ثَحَؼة زلؾؼوت ألمؼّي ٔبيب اًـحؼاش 

صاه، ؤبىداه ٔباد نخحو مبٔمون جن مبٔمون خوازسم 
3

. زاي مؼن اجلرخانَؼة 

ٕاىل قزنة
4

، ًوىنو مل ًَق حرحِحؼًا يف تؼالظ اًسؼَعان محمؼد اًلزنؼوي، ومؼؽ 

رضل ًحؼؼر يف املدًنؼؼة سؼؼ حؽ سؼؼ نواث، ؤبخؼؼّيًا ؿؼؼاذ ٕاىل نُسؼؼاتوز ًَعؼؼنف 

                                                           
1

حرخان: ابًفازس َة َنراَكن، ُ َت كدميًا ة ٔبسرتاابر، ثلؽ ص ال ٕاٍران، رهرىا اًس َوظي يف 

 سَامين جن ؾحد املطل.ّزخي اخلَفاء، ؤبن املسَلني س َعروا ؿَهيا سمن اخلََفة 
2
ىؼ، يف نزىة املض خاق  560ٕاسفراًني: ثلؽ يف خراسان إبٍران، رهرىا اًرشًف إلذٌزيس ث  

 يف اخرتاق الٓفاق.
3
 .35 – 34اًثـاًيب انكدًا ؤبذًحًا، ض  
4
قزنة: ثلؽ يف ٔبفلانس خان حنوة اًـامصة اكتول، اكنت ؿامصة اًلزنًوني ومرنزًا والٓذاة يف  

 رص.اًـامل إلسال
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ؤًؼؼف ويؼؼدي اًىذؼؼة ٕاىل ٔبيب اًفضؼؼي املؼؼَاكيل وتـؼؼغ ٔبؾَؼؼان ازلوةل،  ًو

ؤًف رًاًل ٌََد ة، وتلي يف  نُساتوز حىت وافذو املنَة ًو
1
 . 

ًلد ٔبكّر اًحَلاء واٌَلوًون ٔبن اًثـاًيب وااٌد من ٔبساظني اًـمل واملـرفؼة،    

فلؼؼد ًلدّؼؼو ثَلَؼؼذه اًحؼؼاخرسي تؼؼؼ   خؼؼاحغ نُسؼؼاتوز، وستؼؼدت ألحلؼؼاة 

وازلىوز ..  
2

، وكؼال ؾنؼو احلرصؼي:   فًرؼد ذىؼره وكًرؼؽ ؾرصؼه ... وهل 

تؼؼبٔؿّل اًرثؼؼة معؼؼنفاث يف اًـؼؼمل وألذة جضؼؼيد هل 
3

، وكؼؼال اجؼؼن ثّسؼؼام 

ظؼؼاحة نخؼؼاة  اشلخؼؼّيت:   اكن يف وكذؼؼو زاؾؼؼي ثَـؼؼاث اًـؼؼمل، وخؼؼامؽ 

ٔبص خاث اًنرث واًنؼم، زٔبش املؤًفني يف سمانو، وٕامام املعنّفني حبؼمك كرانؼو، 

نؼو يف  تَؼت ٕاًَؼو بآبظ إلتؼي، وظَـؼت ذواًو ساز رهؼره سؼّي املثؼي، ورُضِ

َاىة، ثبًَٓفؼو ٔبصؼير مواضؼؽ، ؤبهبؼر املضازق وامللازة ظَوغ اًنجم يف اًل 

                                                           
1
ىؼؼ اكجؼن اًـؼ اذ احلنؼحيل  430، وىناك من رهر سؼ نة 352/ ض 2ًُنؼر:  وفِاث ألؾَان  

، ورهر 2/387، واجن كايض صيحة يف ظحلاث اًنحات واٌَلًوني 246-  3يف صذزاث اشلىة 

، وألزحج ٔبن وفاثو اكنت ؿؼّل اًعؼحَح 17 – 15اًعفدي اًخازخيني مـًا يف اًوايف واًوفِاث 

 ىؼ تناء ؿّل فىرت ٔبنو مّعر مثانني س نة. 430منا ٔبوزذ اًحـغ س نة ىؼ،  وإ 429يف 
2
 . ملدمة احمللق.4ًد ة ازلىر، ض  
3
/  1م، 1972تّيوث، اًعحـة اًراتـة  –َيذاز اجل سىر الٓذاة، ٔبتو ٕاحساق احلرصي،  

169. 
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معاًؽ، ؤبنرث زاٍو ًيا وخامؽ، من ٔبن ٌسؼ خوفهيا اؼّد ٔبو وظؼف، ٔبو ًوفهيؼا 

حلوكيا نؼم ٔبو زظف   
1

لول اجن ألنحازي يف  نزىؼة ألًّحؼاء:   ؤبمؼا  ، ًو

ٔبتو منعوز ؾحد املطل جن محمد جن ٕاس اؾَي اًثـاًيب، فٕانو اكن ٔبذًحًا فاضاًل 

نخحؼًا نثؼّيت .. ؤبخؼذ ؾؼن ٔبيب جىؼر اخلؼوازسرص    فعَحًا تََلؼًا، ظؼنّف
2

  ،

لول اجن نثّي يف اًحداًؼة واٍهناًؼة:   اكن ٕامامؼًا يف اٌَلؼة وألخدؼاز ؤبّم  ًو

اًنؼؼاش، ابزؿؼؼًا مفِؼؼدًا، هل اًخعؼؼانَف اًىدؼؼاز يف اًؼؼنؼم واًنؼؼرث واًحالكؼؼة 

واًفعااة، ؤبنرب نخحو ًد ة ازلىر  
3

. وكد دّضخ اًحؼاخرسي تخَلذثؼو هل، 

ٕلفاذت من ؿَلو، و ًُـخرب   ذمِة اًلرص   مثرت ًخطل اًخَلذت وا
4

  ؼؽ . ن ا

اًنُسؼاتوزي وكؼّيى ا  محمؼد جن ٕاس اؾَي محمد ؤبتو اًحهيلي، ؾنو
5

عؼفو  . ًو

                                                           
1
 . ملدمة احمللق.4ًد ة ازلىر، ض  
2
ن محمد جؼن ؾحَؼد ظل ألنعؼازي) ٔبتؼو اًؼرباكث نزىة ألًحّاء يف ظحلاث ألذابء، ؾحد اًرمحن ج 

ألزذن، اًعحـؼة  –ىؼ (، حتلِق ٕاجراىمي اًسامرايئ، مىذحة املناز  577ن ال ازلٍن ألنحازي ث 

 .  266-265ىؼ، ض  1405 –م  1985اًثاًثة 
3
 –ىؼؼ (، مىذحؼة املـؼازف  774اًحداًة واٍهناًة، ٔبتو اًفداء احلافغ جن نثّي ازلمضؼلي ) ث  

 .  44/ 12م،   1991ىؼ  1412ث تّيو
4
 –ملدمة اًلرص وؾرصت ٔبىي اًـرص، اًحؼاخرسي، حتلِؼق سؼامر مؼع اًـؼا ، ذاز اًـروتؼة  

ت، اًعحـة اًثانَة   . 262/ 2م. 1985اًىًو
5
 . 54 – 53اًثـاًيب انكدًا ؤبذًحًا، ض  
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دغ،  محمد هرذ ؿيل تبٔنو:   اكن صاؾرًا ؾؼاميً واكثحًا جمَدًا، ًـرف ماخيخاز ًو

ويف لك ما نخة ٔبخاذ ؤبتدغ .. 
1

ـّده حؼريج ًسؼد ان خامتؼة مرتسؼيل ، ًو

اًـرص اًـحا  اًثاًر،   ؤبمه ٔبذابئؼو، ؤبوسؼـيم مؼاذت  
2

عؼفو ٔبمحؼد  ، ًو

ٔبمؼني يف ػيؼر إلسؼؼالم كؼائاًل:   اكن واسؼؼؽ اًـؼمل ابٌَلؼؼة وألذة وألذابء 

وّزخييؼؼم  
3

. وىىؼؼذا اكنؼؼت حِؼؼات اًثـؼؼاًيب زاؼؼالث مذخاًَؼؼة، مل ثـؼؼرف 

سؼؼلؽ ألصؼؼـاز، الاسؼؼ خلراز ٕال انذزًا، واكن يف ٔبسؼؼفازه ًددؼؼؽ ألخ  دؼؼاز، ٌو

فاندسؼؼة زلافؼؼة مذنوؿؼؼة واسؼؼـة، مىَّنخؼؼو مؼؼن زتؼؼط ؿالكؼؼاث مؼؼؽ ألمؼؼراء 

واًوسزاء وهحاز ٔبذابء اًـرصؼ، وظؼَت ٔبحِؼاان ٕاىل اؼّد اًعؼداكة وألخؼّوت، 

ؤبىدامه مجموؿة هحّيت مؼن مؤًفاثؼو اًؼيت اكن ًيؼا ثؼبٔزّي هحؼّي يف لحلِؼو مؼن 

ٔبىؼؼي املرشؼؼق وامللؼؼرة 
4

دًؼؼدت ثعؼؼّرق فهيؼؼا ٕاىل . و ٌَثـؼؼاًيب معؼؼنفاث ؿ

خمخَف ٔبنواغ املـرفة، نرُش تـغ ىذه املعنفاث، وتـضيا الٓخر مفلؼوذ ٔبو 

                                                           
1
 .233ننوس ألخداذ، ض  
2
 .320/  2م، 1967تّيوث  –َات ّزخي بٓذاة اٌَلة اًـرتَة، حريج ًسدان، مىذحة احل  
3

 .272/  1م،1952مني، مىذحة اٍهنضة املرصًةػير إلسالم، ٔبمحد بٔ 
4
(،  43 – 40وـالكذؼؼو ابملؼؼَاكيل ) ًُنؼؼؼر ملدمؼؼة حملؼؼق   مؼؼن كؼؼاة ؾنؼؼو املعؼؼرة   ض  

، وؾؼن ؿالكذؼو ابمليَؼيب اًؼوسٍر ) ًُنؼؼر ملدمؼة 19وملدمة حمللة   اًىناًؼة واًخـؼًرغ  ض 

 (. 42ؾنو املعرة  ض  حملق   من كاة
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منيس ٔبو حدُس تني زفوف اخملعوظاث، وهل نخاٌة رائؽ اًسؼ َط ًدنؼاوهل 

لكُّ من ٌض خلي ابٌَلؼة واًحالكؼة، وىؼو نخاتؼو املضؼيوز   فلؼو اٌَلؼة ودش 

ث، وكؼد ثعؼّرق فِؼو ًـؼدت اًـرتَة   اشلي ظؼنفو اًـَؼ اء مـجؼ اً ٌَلوضؼوؿا

موضوؿاث، وااول ٔبن ٌس خلص لك ما وزذ خبعؼوض ىؼذا املوضؼوغ ٔبو 

 ؼروت ًفؼَؼة ىؼائةل ثؼدل ؿؼّل ذكؼة املالحؼؼة راك، فاكنت ىذه ألتؼواة 

 وسـة الاظالغ.

 

 مؤلفات الثعالبي المطبوعة والمخطوطة

 ٔبًّف اًثـاًيب ظائفة من اًىذة يف اٌَلة وفلييا، ؤبصير ىذه اًىذؼة      

نخاة   فلو اٌَلة ودش اًـرتَة  ، وكد ٔبىؼداه ٔليب اًفضؼي املؼَاكيل اشلي 

ٔبؿازه مىذحخو وسؼاؿده يف اخذَؼاز فعؼول اًىذؼاة ؤبتواتؼو، وىؼو كسؼ ان، 

كسم يف املرتاذفاث وكسؼم يف احلؼدًر ؾؼن ألسؼَوة، واكن موضؼوؿو   

جمازي الكم اًـرة وخعائعيا جرسومها وما ًخـَق ابًنحؼو وإلؾؼراة مهنؼا 

سدضؼؼياذ ابًلؼؼربٓن ؿؼؼّل ٔبنرثىؼؼا  ، واًلسؼؼم ألول مؼؼن اًىذؼؼاة ىؼؼو والا
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ـؼؼرتف اًثـؼؼاًيب تبٔنؼؼو يف  املعحؼؼوغ ابمس   فلؼؼو اٌَلؼؼة   يف حؼؼزء وااؼؼد، ًو

ثعنَفو كد انخلى وانخخة من نخة اخلََؼي وألمصـؼي واًىسؼايئ واًفؼّراء 

واجن ألؾرايب وألسىري واخلوازسرص ؤبيب احلسن اجلرخا ، واكن اًثـؼاًيب 

نلؼؼي فِؼؼو فعؼؼوًل حبؼؼذافّيىا مؼؼن نخؼؼاة فلؼؼو اٌَلؼؼة ٔلمحؼؼد جؼؼن فؼؼازش  كؼؼد

لؽ نخاة اًثـاًيب يف زالزني اباًب وما ًناىز سؼ متئة فعؼي، 395)ث ىؼ(. ًو

وزاح ىؼؼذا اًىذؼؼاة زواخؼؼًا ؾؼؼؼاميً. ونُسؼؼة ٌَثـؼؼاًيب يف اٌَلؼؼة نخؼؼاة   

ألص حاه واًنؼائر ، وىو ًححر يف اً"لة اًواادت املؼذهوزت يف اًلؼربٓن يف 

اضؽ تَفغ وااد وتنِة واادت وُبًزد مهنا يف لك ماكن مـؼ  كؼّي املـؼ  مو 

اشلي ُبًزد يف موضؽ بٓخر، وىذا من ذلئي إلجعاس اًلربٓ  ٕار حرىق اً"لؼة 

ٕاىل وحوه صؼ ىت. ومؼن مؤًفؼاث اًثـؼاًيب ألذتَؼة املعحوؿؼة نخؼاة   حسؼر 

د اًحالكة ودش اًرباؿة  ، وفِؼو مجؼؽ ؾحؼازاث يف موضؼوؿاث نثؼّيت جسؼاؿ

اًلازئ ؿّل اًىذاتة وإلنضاء، ونخاة   نزن اًىذّاة   وىو جيلؽ مخسلئة 

ؤبًفني كعـة من اًضـر ملئخني ومخسني صاؾرًا، ونخاة   مؼن كؼاة ؾنؼو 

املعرة  ، وهل نخة كعد هبا ٕاسخؼاء اًفؼراػ وفهيؼا ٔبخدؼاز صؼ ىت وكعؼط 
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، ّزخيَة مهنا   قرز ٔبخداز مَوك اًفرش  ، وكد ظحؽ مؽ حرمجة فرنس َة هل

و  سّي املَوك   و  ًعائف املـازف   و  ما حرى تني املخنؼيب وسؼ َف 

ازلوةل  ، ونخؼؼاة   اًفرائؼؼد واًلالئؼؼد  ، ونخؼؼاة   اٍمتثَؼؼي واحملؼؼارضت يف 

احلمك واملناػرت   ونخاة   ًعائف اًؼرفاء وظحلاث اًفضؼالء  ، ونخؼاة 

  ًعؼؼائف املـؼؼازف  ، ونخؼؼاة   مؼؼربٓت املؼؼروءاث ؤبؾؼؼ ال احلسؼؼ ناث  ، 

خاة   مؤنس اًوحِد ونزىة املس خفِد  ، وكد نرشؼ فَوكؼي خمخرصؼاث ون 

منو مؽ حرمجة ٕاىل ألملانَة، ونخاة   ًواكِؼت املواكِؼت   وىؼو نخؼاة يف 

مدخ ألص َاء ورمها، ونخؼاة   اًـلؼد اًنفؼُس   وىؼو نخؼاة يف ألمثؼال 

 واًدضخهياث.

لكيؼا ؿؼدا ٌَثـاًيب معنفاث نثّيت ك ة، ًدسم مـؼليا ابًلرصؼ ٕان مل ٍىؼن  

نخاة ) ًد ة ازلىر (،  وكد جتاوسث ىذه املؤًفاث املئة، ما تؼني معحؼوغ 

وخمعوظ . من مؤًفاثو اًيت رهرىا اًززلكي ما تني معحوغ وخمعوظ ُمؼذًاًّل 

رضل حبؼؼرف ) ظ ( ٔبو ) د ( مهنؼؼا: اًَد ؼؼة ) ظ( فلؼؼو اٌَلؼؼة )ظ( حسؼؼر 

، نؼؼرث اًؼؼنؼم اًحالكؼؼة )ظ(، ظحلؼؼاث املَؼؼوك )د(، إلجعؼؼاس وإلجيؼؼاس )ظ(
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واؼؼي اًـلؼؼد )ظ(، مؼؼاكزم ألخؼؼالق )ظ(، مثؼؼاز اًلَؼؼوة يف املضؼؼاف 

واملنسؼؼوة )ظ(، دش ألذة )ظ(، اًىناًؼؼة واًخـؼؼًرغ )ظ(، املؼؼؤنس 

اًوحِؼؼد )ظ(، اًخجنؼؼُس )د(، قؼؼرز اًحالكؼؼة )د(، جؼؼرذ الٔهحؼؼاذ )ظ(، 

ألمثؼؼال )ظ(، مؼؼربٓت املؼؼروءاث )ظ(، اًلَؼؼ ان )د(، حتفؼؼة اًؼؼوسزاء )د(، 

اسن )د(، ٔبحسن ما ـت )ظ(، اٌَعائف واًؼرائؼف )ظ(، ٔبحسن احمل

ًواكِت املواكِت )ظ(، اًضىوى واًـخاة )د(، امللعوز وامللدوذ )د(، 

املدضاتو )خ(، املنخحي )د(، املهبج )ظ(، اٍمتثَي واحملارضت )د(
 1

 . 

ٔبصاز ازلنخوز مععفى اًضىـة ٕاىل ق  ونرثت مؤًّفاث اًثـاًيب، ًلؼول:   

ـؼؼغ بٓخؼؼر لٍؼؼزال خمعوظؼؼًا، ويه يف اًضؼؼـر واًنؼؼرث تـضؼؼيا معحؼؼوغ وت

َّؼة   واًعرائف ألذتَة وفلو اٌَلة واًحالكة واًخازخي واًؼرتامج ألذت
2

، ورهؼر 

هل اجن ؾ اذ احلنحيل: فلو اٌَلة ودش اًـرتَة، واًَد ة، ودش اًرباؿؼة
3

.  اكن 

                                                           
1
 .352/  2م،  1959اًلاىرت  –ألؿالم، خّي ازلٍن اًززلكي، معحـة هوس خا ثوماش  
2
مناجه اًخبًَٔف ؾند اًـَ اء اًـرة، كسم ألذة، ذ. مععفى اًضىـة، ذاز اًـمل ٌَلالًني،  

 .282 – 281، ض  1991تّيوث، اًعحـة اًساذسة 
3
/  3ىؼ،  1350مرص،  –نحيل، مىذحة اًلدشي جن ؾ اذ احل صذزاث اشلىة، ؾحد احل 

247. 
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اًثـاًيب كوي احلافؼة وافؼر اشلاكء، ًلؼرٔب جؼهنم، وكؼد اسؼ خعاغ ٔبن ٌسؼ خفِد 

ن لك ما كرٔب، خاط يف اًـَوم ألخرى اكًحالكؼة واًنلؼد واٌَلؼة واًخؼازخي م

وألخالق، وىذا ما ًفرّسؼ ثنؼوغ مواضؼَؽ مؤًفاثؼو اًؼيت ُوظؼفت مبوسؼوؿة 

زلافة اًلرن اًراتؽ اًيت ل ٌس خل  ؾهنؼا ؿؼامل ٔبو ٔبذًؼة 
1

.  ورهؼر هل ظؼاص 

 اًرباؿة، نربي ساذه: اًَد ة، فلو اٌَلة، مؤنس اًوحِد، حسر اًحالكة، نرش

من كاة ؾنو املعؼرة
2

. ورهؼر هل اؼايج خََفؼة حؼوايل ؾرشٍؼن نخؼاابً 
3
 ،

ورهر هل اجن خَاّكن: اًَد ة، فلو اٌَلة، حسر اًحالكة، دش اًرباؿة، مؼؤنس 

اًوحِد، من كاة ؾنو املعرة
4

. ورهر اًالكؾي خربًا ؾن ٔبيب احلسؼن جؼن 

اًثـاًيب وؿدذىا ثسام ٔبن اًوسٍر ٔبيب جىر جن اًـريب كد ٔبخربه ؾن مؤًفاث 

وااد وؾرشون، ؤبن املذهوز ) ٔبيب احلسن ( مل ٌسؼليا ًوىؼن:   وخؼدث 

                                                           
1
 . 48 – 47اًثـاًيب انكدًا ؤبذًحًا، ض  
2

مفذاخ اًسـاذت ومعحاخ اًس َاذت، ٔبمحد جن مععفى املضيوز تعايش نربي ساذه، حتلِق اكمي 

 .231/ 1م، 1968مرص –و اًنوز، معحـة الاس خلالل اًىربىاكمي جىري، ؾحد اًوىاة ٔبت
3
م،  1941رص اًىذة واًفنون، اايج خََفة، معحـة واكةل املـازف وضف اًؼنون ؾن ٔبسا 

 .... وماتـد. 14ىؼ،  ًالسماذت:   1360
4

ىؼ(، حتلِق ذ. ٕاحسان ؾحاش،  681وفِاث ألؾَان ؤبنحاء ٔبتناء اًزمان، اجن خَاكن ) ث 

 .352/  2م،  1968تّيوث،  –ذاز ظاذز 
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د ؼة ازلىؼر، ومثؼاز  تـد موثو جسؼلَ ا خبؼط ًؼده،  ؼن رضل فلؼو اٌَلؼة، ًو

اًلَؼوة يف املضؼاف واملنسؼؼوة، وجؼرذ الٔهحؼاذ يف ألؿؼؼداذ، واؼي اًـلؼؼد، 

ملضؼاام، ومربٓت املروءت، ؤبحسؼن ما ـؼت، ؤبااسؼن احملاسؼن، وقؼرز ا

واًفرائؼؼد واًلالئؼؼد، واٍمتثَؼؼي واحملؼؼارضت، ؤبحنؼؼاش اًخجنؼؼُس، واملؼؼهبج، 

واًعوائؼؼؼف واٌَعؼؼؼائف، واًىناًؼؼؼة واٍهناًؼؼؼة، واًؼؼؼثَج واملعؼؼؼر، واًسؼؼؼحر 

واًحالكة، وجسؽ املنثوز، واٌَلؽ اًفضة، ونخؼاة ٔبًؼف كؼالم، وحمتؼة اًَد ؼة 

 
1

ِؼاث نلَيؼا اجؼن . ؤبمتّيا اًعفدي ٕاىل س حـة وس خني نخؼااًب يف اًؼوايف ابًوف 

كؼؼايض صؼؼيحة ألسؼؼدي  مهنؼؼا: مؼؼدخ اًضؼؼئ ورّمؼؼو، اًضؼؼلس، اًس َاسؼؼة، 

ثفضي امللذدٍزن وثدنعي املـخذٍزن، اًخحسني واًخلدؼَح، خؼاض اخلؼاض، 

إلجعاس وإلجياس، ٔبنس املسافر، ؾَون اًنواذز، املدضاتو ًفؼًا وخعؼًا، مؼن 

َؼؼوك، ٔبؾؼؼوسه املعؼؼرة، دش ألذة يف جمؼؼازي الكم اًـؼؼرة، مناذمؼؼة امل

ؾنؼؼوان املـؼؼازف، اًؼؼوزذ، قؼؼة اًـلؼؼي ... وكّيىؼؼا
2

. ًلؼؼد رهؼؼر هل ًوسؼؼف 

                                                           
1
تّيوث،  –ن ازلاًة، معحـة اًثلافة ٔبحاكم ظنـة اًالكم، اًالكؾي، حتلِق محمد زضوا 

 .233 – 223م، 1966
2
ني، اجن كايض صيحة ألسدي )   ىؼ(، نسخة معوزت ؾن نسخة  851ظحلاث اًنحات واٌَلًو

ت،   .388 – 387/  2اًؼاىًرة يف كسم اخملعوظاث جبامـة اًىًو
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دشنُس يف مـجم املعحوؿاث جسـة وؾرشٍن نخاابً 
1

، ورهر حريج ًسدان 

يف ّزخي بٓذاة اٌَلة اًـرتَة كامئة ثضؼّم سؼ خة وزالزؼني نخؼاابً 
2

، ورهؼر ٔبمحؼد 

ٔبمني يف ػيؼر إلسؼالم زالزؼة ؾرشؼ نخؼااًب ٌَثـؼاًيب
3

زضؼا  ، ورهؼر هل معؼر

وحاةل س حـة مؤًفاث
4

، ورهرث ذائرت املـازف إلسالمِة هل ازنني وزالزؼني 

نخاابً 
5
. 

ًلد رهر محموذ اجلؼاذز مئؼة وسؼ خة نخؼة ثوسؾؼت تؼني معحؼوغ وخمعؼوظ  

ومفلوذ ومنسوة ٕاًَؼو ؾؼن ظًرؼق اخلعؼبٔ، فاكنؼت زالزؼة وؾرشٍؼن نخؼااًب 

خؼااًب معحوؿًا، وؾرشٍؼن خمعوظؼًا، وازنؼني ومخسؼني مفلؼوذًا ؤباؼد ؾرشؼ ن 

نُسة ٕاًَو ؾؼن ظًرؼق اخلَؼط
6

. وكؼد رهؼر مؼن املؤًفؼاث املنسؼوتة ٕاًَؼو   

ألص حاه واًنؼائر   مل ٌرش ٕاًَو ٔباد من اًلدماء واحملدزني، هل خمعوظة يف 
                                                           

1
 مرص، –مـجم املعحوؿاث اًـرتَة واملـرتة، ًوسف اًَان دشنُس، معحـة دشنُيس  

 .660 – 656/ 1ىؼ،  ًُنؼر: م  1346م،  1928
2
 .333 – 325/   2ّزخي بٓذاة اٌَلة اًـرتَة، ًُنؼر:   
3
 .276 – 273/  1ػير إلسالم، ًُنؼر:   
4

/  6ىؼ،  1378م، 1958ذمضق،  –مـجم املًؤفني، معر زضا وحاةل، معحـة اًرت    

189. 
5
 .193/  6م، 1933مرص،  –زف اًـلومِة ذائرت املـازف إلسالمِة، مراحـة وسازت املـا 
6
 وماتـد. 70اًثـاًيب انكداً ؤبذًحًا، ًُنؼر: من ض  



38 
 

مـيد ٕاحِاء اخملعوظاث جبامـة ازلول اًـرتَة منسوتة ٌَثـؼاًيب يف اً"ؼ اث 

اًىؼرمي. ومؼهنج اًىذؼاة املدضاهبة يف اٌَفغ، اخملخَفؼة يف املـؼ  يف اًلؼربٓن 

وماذثؼؼو خياًفؼؼان مؼؼا ىؼؼو مؼؼبًٔوف يف نخؼؼة اًثـؼؼاًيب
1

، ُظحؼؼؽ ؾؼؼن ذاز ؿؼؼامل 

م تخحلِؼق محمؼد  1984اًىذة يف تّيوث، ومىذحة املخنؼيب ابًلؼاىرت ؿؼام 

ؼي املرصؼ
2

. نؼؼذضل   حؼؼرامج اًضؼؼـراء   منؼؼو خمعوظؼؼة يف خامـؼؼة ازلول 

ملـؼؼروف تَد ؼؼة اًـرتَؼؼة، فُلؼؼدث ٔبوزاكيؼؼا ألوىل، وخؼؼاء يف ٔبول وزكؼؼة:   ا

ازلىر ، فؼنوا ٔبهنا هل، وفهيا حرامج ٌَضـراء تلّي ظًرلة اًثـؼاًيب يف ثوسًؼؽ 

اًضؼؼـراء ؿؼؼّل تُئؼؼاهتم، و الاًؼؼمام ابًرتمجؼؼة ٌَلحؼؼدزني ذون اًلؼؼدماء. فلؼؼد 

ٍىؼؼون امس اًَد ؼؼة وزذ ؿؼؼّل سؼؼخِي اًدضؼؼخِو ٔبو امللازنؼؼة
3

، ومهنؼؼا ٔبًضؼؼًا   

و حمللا   ًعؼائف املـؼازف  ٕاىل اجلواىر احلسان يف ثفسّي اًلربٓن  ، نس ح

اًثـؼؼاًيب، تُؼؼ  نسؼؼ حو اًززلكؼؼي واًحلؼؼداذي ٕاىل ؾحؼؼد اًؼؼرمحن جؼؼن محمؼؼد جؼؼن 

ىؼؼ، وحللؼو  1327خمَوف اجلزائري اًثـاًيب، وكد ظحؼؽ يف اجلزائؼر ؿؼام 

                                                           
1
 .124، ض اًساتق 
2
 .91نفسو، ض  
3
 .128، ض نفسو 
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ازلنخؼؼوز محمؼؼد رشًؼؼف كؼؼاىر. ونؼؼذضل   ذوز احلؼؼمك    هل نسؼؼخة يف ذاز 

مثؼؼال، ل جضؼؼ حو ٔبمثؼؼال اًىذؼؼة منسؼؼوتة ٌَثـؼؼاًيب، ويه مجموؿؼؼة مؼؼن الٔ 

اًثـؼؼؼاًيب، ول مهنجؼؼؼو، و ًحؼؼؼدو ٔبهنؼؼؼا ٌَلس خـعؼؼؼلي نؼؼؼ ا وزذ يف بٓخؼؼؼر 

اخملعوظة
1

. ونؼذضل   زوضؼة اًفعؼااة   مل ٌرشؼ ٕاًَؼو ٔباؼد مؼن اًلؼدماء 

واحملدزني، و ًخضلن رشاؼًا ٌَحالكؼة ثنؼؼّيًا وثعحَلؼًا يف كسؼلني، خيخَؼف 

از مىذحؼة اًلؼربٓن مهنجو ؾن مهنج اًثـاًيب، وظًرلذو يف اًخؼبًَٔف، ظحؼؽ تؼد

م تخحلِؼق محمؼد ٕاجؼراىمي سؼَمي. نؼذضل    اًضؼىوى  1994ابًلاىرت ؿؼام 

واًـخاة وما وكؽ تني اخلالن وألحصاة   مل ٌرشؼ ٕاًَؼو ٔباؼد مؼن اًلؼدماء 

واحملؼؼدزني، سؼؼوى حؼؼريج ًسؼؼدان، ؤبصؼؼاز ٕاىل نسؼؼخة هل تؼؼداز اًىذؼؼة، 

 وىؼؼؼالل انيج يف ملؼؼؼدميت   اًخوفِؼؼؼق ٌَخَفِؼؼؼق   و  ألنؼؼؼُس يف قؼؼؼرز

اًخجنُس ، ورهر هل فهيا ٔبص َاء ؿامِة مل نـيدىا ؾنؼد اًثـؼاًيب، ُظحؼؽ تؼداز 

م 1992اًعحاتة ٌَرتاج تعنعا ؿؼام 
2

. ونؼذضل   ظرائؼف اًعؼرف   مل 

ٌرش ٕاًَو ٔباد من اًلدماء، ونسخذو ذائرت املـازف ٌَثـاًيب، ورهؼرث مؼاكن 

                                                           
1
 .124 – 122، ض اًثـاًيب انكدًا ؤبذًحاً  
2
 .125، ض نفسو 
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ويم، خمعوظاثو، وخاء يف ملدمذو كول اًاكثة، تبٔنو س َوزذ ٔبكوال من ٔبذز 

ٔبو ثلدموه، ك ٍروي ملخبٔخٍرن خؼدًا ؾؼن اًثـؼاًيب، ممؼا ًنفؼي نسؼخذو ٕاًَؼو، 

وىو ٌَحازغ اًيؼروي 
1

. ونؼذضل نخؼاة   اًفرائؼد و اًلالئؼد   نسؼ حو ٕاًَؼو 

اًالكؾي واجن ألنحازي واًعفدي واجن كايض صيحة ألسؼدي، ُظحؼؽ ؿؼّل 

وُظحؼؽ  ىؼؼ. 1327ىامش   نرث اًنؼم  منسواًب ٕاًَو، ابًلاىرت ٔبًضا سؼ نة 

تـنوان   ٔبااسن احملاسن  منسواًب ٕاىل ؿيل جن احلسني جن احلسن اًرجخي 

ىؼ، واًعحـاث لكيؼا  1301يف مجموؿة  مخس زسائي  ابًلسعنعَنِة ؿام 

نخاة وااد ٔليب احلسؼني محمؼد جؼن احلسؼني جؼن ٔبمحؼد ألىؼواسي مـؼادض 

ف اًثـاًيب. ونذضل نخاة     اًىضف واًحَؼان   نسؼ حو هل حمللؼا   ًعؼائ

املـازف  ، ٔبما اايج خََفة، فلد نس حو ٕاىل ٔبيب ٕاحسق ٔبمحد  جن محمد جن 

ٕاجراىمي اًثـَيب اًنُساتوزي، وكرز رضل لك من حرمج ٌَثـاًيب
2

. ونذضل   

امللعوز وامللدوذ   رهر هل حريج ًسدان نسخة يف ذاز اًىذؼة، ونسؼ هبا 

رضت   هل اًززلكؼؼي، وحمللؼؼا   ًعؼؼائف املـؼؼازف  وحملؼؼق  اٍمتثَؼؼي و احملؼؼا

                                                           
1
 .125 – 124، ض اًساتق 
2
 .123، ض نفسو 
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وحملق   صينامة اًثـاًيب ، وثوخد خمعوظة هبذا اًـنوان منسؼوتة ٕاىل ٔبيب 

رى محموذ اجلاذز ٔبنو زمبا اًخؼخس ألمؼر ؿؼّل حؼريج ًسؼدان  ؿيل اًلايل، ٍو

تني الا ؼني 
1

. ونؼذضل   مؼاكزم ألخؼالق   رهؼره اًعؼفدي واًززلكؼي، 

بٔند ٔبنو م منسواًب ٌَثـاًيب، وث 1900ونرشه ًٌوس ص َخو يف تّيوث ؿام 

منخخحاث من   اًفرائد واًلالئد   املنسوة ٌَثـاًيب 
2

. ونؼذضل   مؼؤنس 

اًوحِؼد   نسؼؼ حو ٕاًَؼؼو اجؼؼن خَؼؼاكن واؼؼايج خََفؼؼة، واًحلؼؼداذي، وظؼؼاص 

م تخحلِؼؼق قوسؼؼ خاف فََفؼؼي  1900نؼؼربي ساذه،  ُظحؼؼؽ يف فِنؼؼا سؼؼ نة 

ؤبنعوان حشَد تـنوان   مؼؤنس اًوحِؼد تزنىؼة املسؼ خفِد  ، ٕال ٔبن ذائؼرت 

ازف إلسالمِة ٔبصازث ٕاىل ٔبن اًىذاة، ٕامنا ىو حؼزء مؼن  حمؼارضاث املـ

ألذابء  ٌَراقة ألظهبا . وكد رهر هل محمد هرذ ؿيل يف   ننوس ألخؼداذ 

  ٔبنؼؼرث مؼؼن ؾرشؼٍؼن نخؼؼااًب مهنؼؼا: ٔبااسؼؼن الكم اًنؼؼيب واًعؼؼحاتة واًخؼؼاتـني 

 ومَؼوك اجلاىََؼؼة ومَؼؼوك إلسؼؼالم، جؼرذ الٔهحؼؼاذ يف ألؿؼؼداذ، اؼؼي اًـلؼؼد،

                                                           
1
 . 124 -123، ض اًثـاًيب انكدًا ؤبذًحاً  
2
 .128، ض نفسو 
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.، املنخحؼي، اًَد ؼة، فلؼو اٌَلؼة .اًىناًة واًخـًرغ، ماكزم ألخالق
1

. وهل 

من خمخؼاز اًضؼـر اشلي يف مِدان اًضـر نخاة  نؼرث اًؼنؼم واؼي اًـلؼد 

ٌضؼؼ متي ؿََؼؼو اًىذؼؼاة املؼؼرتمج   مبؼؼؤنس ألذابء ، وكؼؼد ٔبًفؼؼو ثَحَؼؼة ٔليب 

 ٌَثـؼاًيب ٔبًضؼًا نؼؼم مؼن اًضؼـر يف. معحؼوغ ، وىؼواًـحاش خؼوازسم صؼاه

تـغ نخة ألذة، وكد كام جبلؽ ىذه ألصـاز ألس خار ؾحد اًفذاخ احلَو 

ونرشؼؼه يف جمؼؼةل )املؼؼوزذ ( اًـراكِؼؼة 
2
حتؼؼت ؾنؼؼوان:   صؼؼـر اًثـؼؼاًيب  .  

ٌوَثـؼؼاًيب صؼؼـر ميثؼؼي تَرصذؼؼو وؾرصؼؼه يف اسؼؼ خخدام اًزخؼؼازف واحملسؼؼ ناث 

اٌَفؼَة، وكد ظرق فِو ٔبتواة اًضـر من مدل وقزل ووظف وصؼىوى. 

مـانَو كوت وضـفًا حبسؼة اًلؼرط اشلي ًعركؼو، وٕان اكن صؼـره وثرتاوخ 

يف مجمهل ل ٍرثفؽ يف مـانَو ؤبسَوتو ؾن ٔبوساظ صـراء ؾرصه، كّي ٔبن مؼا 

ٔبوزذه يف ذًوانو من ثفاظَي احلَؼات جيـؼي ىؼذا اًضؼـر وزَلؼة مؼن واثئؼق 

ثؼؼطل احللدؼؼة، حىضؼؼف ؾؼؼن سؼؼ اهتا الاحامتؾَؼؼة واًفىًرؼؼة واًفنَؼؼة، نؼؼ ا ٔبن 

وذ اجلاذز كد مجؽ صـره، ونرشه حتت ؾنؼوان  ذًؼوان اًثـؼاًيب ازلنخوز محم

                                                           
1
 .236 – 243ننوس ألخداذ،    
2
 . 194ؼؼؼ  139( م، من ض  1977) 1، اًـدذ   6اجملسل   
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1
َّة، ؤبكؼّر اًنلّؼاذ هبؼذه اًسؼـة، ويف رضل . ًلد اثّعف اًثـاًيب ابملوسوؾ

ِّفؼًا ابزؿؼًا هل نخؼة نثؼّيت يف موضؼوؿاث خمخَفؼة حؼ ًزةل ٍراه ؿيل ٔبذمه   مؤً

نَف  وثمّن ؿّل حِات ُبوكفت ؿّل اًححر واًخع اًفائدت ثدّل ؿّل متىّن،
2
. 

 أشهر مؤّلفاته المطبوعة

 ٌَثـاًيب ؿدذ كّي كََي من مؤًفاثو املعحوؿة نذهر مهنا:

  ٔبااسن الكم اًنيب واًعحاتة واًخاتـني ومَوك اجلاىََة ومَوك إلسؼالم واًؼوسزاء  -1

 م.1844واًىذاة واًحَلاء و اًـَ اء  ُظحؽ س نة 

 م. 1897  إلجعاس وإلجياس   ظحـو ٕاسىندز بٓظاف يف مرص س نة   -2

  الاكذحاش من اًلربٓن اًىرمي    نرشؼث اتدسؼام مرىؼون اًعؼفاز اجلؼزء ألول   -  -3

 م . 1975منو يف تلداذ س نة 

 م  1982  ألنُس يف قرز اًخجنُس   نرشه ىالل انيج يف تلداذ س نة  -4

                                                           
1
لؽ يف 1988ظحـخو مىذحة اٍهنضة اًـرتَة، ويه اًعحـة ألوىل،    ظفحة. 160م، ًو
2
(( (، ثبًَٔف ؿيل ٔبذمه، مىذحة هنضة مرص  3تـغ مؤزيخ إلسالم، ) من اًخازخي ))  

 .99ًفجاةل. ) تدون ّزخي (، ض اب
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ىؼ، مضن نخاة  1301  جرذ الٔهحاذ يف ألؿداذ   ُظحؽ يف الٓس خانة س نة  -5

ئة، ؤبؿؼاذث نرشؼه ذاز اًىذؼة اًـَلَؼة يف مخس زسائي يف معحـة اجلوا

 اًنجف ذون رهر اًخازخي.

ىؼ، تخحلِق ؾحؼاش ٕاكدؼال،  1353  حمتة اًَد ة   ظحـت يف ٕاٍران س نة  -6

 ًلؽ يف حزٔبٍن.

  حتسؼؼني اًلدؼؼَح وثلدؼؼَح احلسؼؼن   نرشؼؼه صؼؼاهر اًـاصؼؼوز مفّركؼؼًا يف جمؼؼةل  -7

خؼؼاة م، ك ٔبؿؼؼاذ نرشؼؼه يف ن  1975ؼؼؼؼؼ  1974)اًىذؼؼاة( تحلؼؼداذ ؿؼؼارص 

 م . 1981معحوغ مس خلي من معحوؿاث وسازت ألوكاف تحلداذ س نة 

 م .1961  اٍمتثَي واحملارضت   نرشه ؾحداًفذاخ احلَو يف اًلاىرت س نة  -8

  مثاز اًلَوة يف املضاف واملنسوة    نرشه محمد ٔبتو اًفضؼي ٕاجؼراىمي يف  -9

 م. 1965اًلاىرت س نة 

ُظحؼؽ يف  ىؼؼ، ك 1293  خاض اخلاض   ُظحؽ يف ثونس س نة  -11

ىؼؼؼ،   1326مرصؼؼ تـناًؼؼة ) محمؼؼوذ اًسؼؼلىري ( مبعحـؼؼة اًسؼؼـاذت سؼؼ نة 

م  تخلؼؼدمي حسؼؼن  1966وظحـخؼؼو ذاز مىذحؼؼة احلَؼؼات يف تؼؼّيوث سؼؼ نة 
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م   1984 -ىؼؼؼ 1405ألمؼؼني. ك ظحـخؼؼو ذائؼؼرت املـؼؼازف اًـننَؼؼة ابًينؼؼد 

 تخحلِق  ذ. ظاذق اًنلوي .

ٔبمحؼد ؾحَؼد ) دمضق تخحلِؼق تاًحالكة ودش اًرباؿة،ُظحؽ  حسر  -11

 ّزخي ( ة

اًؼرائف واٌَعائف، وكد ذمج ٔبتو نرص امللؼد  ىؼذا اًىذؼاة   -12

مؽ نخاة ) اًَواكِت واملواكِت ( و ي اجمللوغ: ) اٌَعؼائف واًؼرائؼف ( 

ه،ؼ  1307ىؼ و  1296ىؼ و  1275وابًـنوان ألخّي ظحؽ مبرص س نة 

 ىؼ . 1282وظحؽ يف تلداذ س نة 

تخحلِؼق  ،ابٌزؼسيف  ُظحؼؽ   رز ٔبخداز مَوك اًفرش وسؼّيمهق  -13

 .م1900 س نة سوثنربك

  فلؼؼو اٌَلؼؼة ودش اًـرتَؼؼة    ُظحؼؼؽ كؼؼدميًا واؼؼدًثًا، كؼؼدميًا ٔبحؼؼوذ  -14

م،  1938ظحـاثو تخحلِق مععفى اًسلا وٕاجؼراىمي ألتَؼازي مبرصؼ سؼ نة 

 ن ا ُظحؽ مؤخرًا يف اًـرص احلدًر ظحـاث خدًدت.
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 مبعحـؼة اًسؼـاذت   اًىناًة واًخـًرغ، اٍهناًة يف اًىناًة    ظحؼؽ -15

ننؼاّث ألذابء وٕاصؼازاث اًحَلؼاء     املنخخة مؼنىؼ،  مؽ نخاة 1326

. ك ٔبؾَؼؼد ظحـؼؼو مضؼؼن زسؼؼائي اًثـؼؼاًيب، نؼؼ ا ُظحؼؼؽ   اًىناًؼؼة ٌَجرخؼؼا 

ذاز كدؼاء سؼ نة  –واًخـًرغ   تخحلِؼق ذ.ؿاشضؼة حسؼني فًرؼد يف مرصؼ 

 م.1998

ًَدن ظحؽ تـناًة املسدرشق ) ذي ًونف ( يف ًعائف املـازف    -16

ؤبؿاذ ظحـو حسن اكمي اًعّييف وٕاجراىمي ألنحؼازي يف اًلؼاىرت  م،1867

 م . 1960

 م . 1904  املهبج   ُظحؽ يف معحـة اًنجاخ مبرص س نة   -17

 1302 من كاة ؾنو املعرة  ُظحؼؽ يف اًلسؼعنعَنِة سؼ نة   -18
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م  ثرشؼؼخ وحتلِؼؼق ذ. 1983 -ىؼؼؼ  1403تؼؼّيوث، ذاز اًىذؼؼة اًـَلَؼؼة 

 مفِد محمد مقَحة. 

ق ٕاىل ٔبكَؼة ٔبنؼواغ     نالحغ ثنوّغ موضوؿاث مؤًفاث اًثـاًيب، فلد ثعرَّ

ضؼـة مؤًفاثؼو، وثنؼؼوغ اًخؼبًَٔف، يف اٌَلؼة وألذة واًخؼازخي، ًوىؼن زمغ ج 

مواضَـيا، فلد اجسلت تعاتؽ ٍاكذ ميزىا ؾن كّيىا من املعنفاث، ومعؼي 

ؿّل الاًمام مبهنج ًلوم تخحدًؼده يف ملؼدماث نخحؼو 
1

. واجسؼلت مؤًفاثؼو 

ابزلكة اًـَلَة، فيو ل ًخحرح من رهؼر حلؼائق فاثخؼو فؼامي سؼ حق، ك معؼي 

ؿّل اس خدزاويا فامي تـد 
2
بٔنو اس خـان تحـغ اًـَ اء من . ٔبو من اًخرصل ت 

ٔبظؼؼدكائو يف ٕاخؼؼراح تـؼؼغ فعؼؼول نخحؼؼو، ومؼؼن سؼؼ اث مؤًفؼؼاث اًثـؼؼاًيب 

ػاىرت اًخىراز، ًوىنو مل ٍىن رضل اًخىؼراز اشلي ًحـؼر املَؼي، فلؼد اكن 

ًفِد من اًنط اًوااد يف وحوه خمخَفة، نرتمجة ًعؼاحدو، ٔبو الاسدضؼياذ 

ظؼو ؿؼّل الاسدضؼياذ تو مكثي، ك ًوزذه ًلرط تالقي، وىىذا. ًـي حر 

                                                           
1
 .130اًثـاًيب انكدًا ؤبذًحًا، ض  
2
 .118ًد ة ازلىر، ض  
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ابًضـر احملدج، ىو اشلي حـهل ٌسدضيد ابًنط اًوااد ٔبنرث مؼن مؼرت 
1
 .

ىدضف املعَؽ ؿّل مؤًفاث اًثـاًيب جضاهبًا هحؼّيًا تؼني تـؼغ فعؼوًيا،    ٍو

تي ٕان تـغ ىذه اًىذة حاكذ حىون يف موضوغ وااد، فىذاة   حتسني 

اة  ًواكِؼت اًلدَح وثلدَح احلسن   ونخاة  اٌَعائف واًؼرائؼف  ونخؼ

املواكِؼؼت  وتـؼؼغ موضؼؼوؿاث  اٍمتثَؼؼي واحملؼؼارضت  ، لكيؼؼا يف موضؼؼوغ 

وااد، وىو مدخ اًضئ ورّمو  
2
 . 

ن مـؼازف ؾرصؼه،  -من خالل ٕانخاخو اًلٍزر -ًلد متىَّن اًثـاًيب  مؼن ثؼدٍو

 ؤًفاثو ؾحازت ؾن مربٓت انظـة، ؾىست حوانحو اًس َاس َة، والاحامتؾَة، 

اًفضي يف زمس ظوزت واحضة املـؼامل ؾؼن اًـرصؼ  واًثلافِة، وألذتَة. وهل 

اشلي ؿاص فِؼو، ظؼوزت مذنّوؿؼة ومذؼداخةل حتلؼي ىوًؼة ثؼدّل ؿؼّل زلافؼة 

واسـة يف اٌَلة وألذة وألؿالم من اًـرة وكّيمه من ألكؼوام يف حلدؼة 

َّة وزلافِة. َّة حفَت تبٔاداج ّزخيَة وس َاس   سمن

                                                           
1
 .130اًثـاًيب انكدًا ؤبذًحًا، ض  
2
اًىناًة واًخـًرغ، ٔليب منعوز ؾحد املؼطل جؼن محمؼد جؼن ٕاسسؼ اؾَي اًثـؼاًيب اًنُسؼاتوزي،  

از كدؼؼاء ٌَعحاؿؼؼة واًنرشؼؼ ذزاسؼؼة ورشخ وحتلِؼؼق ذ. ؿاشضؼؼة حسؼؼني فًرؼؼد، ازلاز اًنؼؼارشت ذ

 .11م ض  1998واًخوسًؽ، رشنة مسامهة مرصًة، ّزخي  
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  " يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر " كتاب
 

رهران ساتلًا ٔبن اًثـاًيب ٔبًّف وظنَّف يف خمخَؼف ٔبًؼوان املـرفؼة وألذة    

واًـمل ما ًٍزد ؿّل مئة نخاة، ؤبصؼير ثعؼانَفو ؤبمهيؼا:   ًد ؼة ازلىؼر يف 

حماسؼؼن ٔبىؼؼي اًـرصؼؼ  ، موحؼؼوذ منؼؼو خمعوظؼؼاث يف ٔبوزاب، رهرثؼؼو ذائؼؼرت 

وظاثؼو يف املـازف إلسالمِة ؿّل ٔبن هل نس  ؿدًدت، ورهر جؼرولك ان خمع

ابٌزس، وخمعوظ يف املخحف اًرًبعا 
1

. وكد تدٔب ثبًَٔفو يف تداًة صؼ حاتو، 

ك ؿاذ ٕاًَو تـد سؼ نواث يف ويوًخؼو ًَؼا مؼا تؼدٔبه، واكنؼت كاًخؼو يف ىؼذا 

اًىذاة خدمة اٌَلة اًـرتَة ًلة اًلربٓن اًىرمي، من ظًرق اًضـر اشلي ىو 

، وزحَّؼؼهبم معؼؼدت ألذة، ثنؼؼاول يف اًىذؼؼاة صؼؼـراء ؾرصؼؼه ومؼؼن سؼؼ حليم

حبسؼؼة تؼؼسلمه ٔبو ٕاكَؼؼ يم ٔبو اًؼؼحالظ اشلي ؿاصؼؼوا يف  زااتؼؼو، ومل ًلذرصؼؼ 

اًثـاًيب يف نخاتو ؿّل اًرتمجة احملضة، تي ٔبوزذ بٓزاء نلدًؼة ونؼؼراث ٔبذتَؼة 

ثمّن ؿّل روق ٔبذيب زفِؽ، ن ا معؼد ٕاىل امللازنؼة واملواسنؼة تؼني مؼن حؼرمج هلؼم 

ددَّؽ دشكاث اًضؼـراء، ؤبصؼاز وتني كّيمه من اًضـراء يف اًفن واًضـر، وث 

                                                           
1
 .194/  6ذائرت املـازف إلسالمِة،   
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ٕاىل املـا  اًيت اكذخسوىا من كّيمه، وؿّل ٕاجعاتو تحـغ اًضؼـراء اكملخنؼيب 

وثـعؼحو ًضؼـراء اًضؼام وثلؼدمييم ؿؼّل اب  صؼـراء ألكعؼاز، ًىؼن ٕاجعاتؼو 

 وثـّعحو ٌَلخنيب مل مينـو من نلده.

ٔبذتَؼة  حيوي اًىذاة تنَي ذفّذَو اخذَازاٍث صؼـًرة وزسؼائَي فنَؼة ؤبخدؼازاً  

ًِضـراء ؤبذابء من اًلرن اًراتؽ وظدز مؼن اًلؼرن اخلؼامس مرثّحؼة حبسؼة 

ألماهن وألظؼلاغ اًؼيت اكنؼت متخؼّد ؿَهيؼا زكـؼة ازلوةل اًـرتَؼة إلسؼالمِّة. 

ؼّد ٔبسح حلؼة اًزمؼان يف  ـَ ق ثُ ق واٍمتؼزُّ وىذه احِللدَة ؿّل ما فهيا من اًخفرُّ

مبجمتـو إلسالرص ىو كَؼة ازلوةل اًـَوم واًفنون. ٕان اًلرن اًراتؽ اًيجري 

خىؼون مؼؼن ؾنؼادض ثرشؼًؼة خمخَفؼة، اًـؼؼرة واًؼرتك واًفؼؼرش  اًـحاسؼ َة، ًو

واًروم واًزجن وكّيمه
1

، وؿؼّل اًؼرمغ مؼن ٔبن ىؼذه اًفؼرتت اًزمنَؼة صؼيدث 

كَلةل س َاس َة واضؼعراابث وفؼإ ٕال ٔبن ىؼذه اًؼؼروف اًس َاسؼ َة ومؼا 

لّك رضل ؿّل احلَؼات اًفىًرؼة ثحـيا من ػروف احامتؾَة واكذعاذًة مل ًؤ ّر 

                                                           
1
 169م. ض 1995ّزخي احلضازت إلسالمِة يف اًرشق، محمد ح ال ازلٍن دشوز، اًلؼاىرت  

 وماتـدىا.
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1
، تي واظَت احلَات اًفىًرة ثوّسؼـيا، ونضؼجت اًـَؼوم واملـؼازف، واكن 

خّي مثال ؿّل رضل نخاة اًثـاًيب   ًد ة ازلىر يف حماسؼن ٔبىؼي اًـرصؼ 

 ، فذـدذث املرانز اًفىًرة مثي كرظحؼة واًلؼاىرت وخبؼازى وقزنؼة واَؼة 

ؤبظؼؼهبان، واًؼؼرّي و ركنؼؼد 
2

ز املخلدمؼؼة فىؼؼرًا وؿَؼؼ اً اكنؼؼت ، وثؼؼطل املرانؼؼ

ثنافس تلداذ اارضت اًـحاس َني يف احلضازت واًـَوم والٓذاة 
3
. 

نخاة ًد ة ازلىر يف حماسن ٔبىي اًـرص، اشلي كال فِو ٔبتو اًفذؼوخ نرصؼ 

ظل جن كالفس اًضاؾر إلسىندزي املضيوز: 
4
 

 ٔبتَاث ٔبصـاز اًَد ة         ٔبجاكز ٔبفاكز كدمية

       فصلاك ُ َّت اًَد ةماثوا وؿاصت تـدمه

نخاة فًرد يف ابتو حلًا، كيَّ هل اًنؼّي يف رضل اًـلوم واخلعؼوض، فلؼد  

مجؽ ظاحدو فِو صـراء اًلرن اًراتؽ اًيجري وظؼدز اًلؼرن اخلؼامس، مؼن 
                                                           

1
 2ّزخي ضذاز اًىذاة اًـريب، تدون  –ػير إلسالم، ٔبمحد ٔبمني، تّيوث  
2
 .219 – 214ّزخي احلضازت إلسالمِة يف اًرشق، ض  
3
 –ّزخي إلسؼؼالم اًسؼؼ َا  وازلًؼؼ  واًثلؼؼايف والاحامتؾؼؼي، حسؼؼن ٕاجؼؼراىمي حسؼؼن، مرصؼؼ  

 .1م. امللدمة ض 1960معحـة اًسـاذت، اًعحـة اخلامسة 
4
 .455ة . ومناجه اًخبًَٔف ؾند اًـر 44/  12. و اًحداًة واٍهناًة 11ًد ة ازلىر، ض  
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رخوم اًعني ٕاىل احملؼَط ألظَيسؼ، واخذعؼو تؼخطل احللدؼة اًزمنَؼة ٕار اكن 

اذز احملاسؼن، ؤبنؼؼم ٌَعؼائف اًحؼدائؽ صـر ٔبحصاهبا ن ا كال:   .. ٔبمجؽ ًنؼو 

من ٔبصؼـاز سؼائر املؼذهوزٍن، لن اهئؼا ٕاىل ٔبتـؼد كؼاّث احلسؼن، وتَوقيؼا 

ٔبكىص هناّث اجلوذت واًؼرف ..   
1
. 

فاًىذاة ٕارن موسوؿة ًضـراء ىذا اجلَؼي، ًـؼرط منؼارح مؼن ٔبصؼـازمه، 

 خمخَفة يف اًعول واًلرص، واملوضؼوغ واًلؼرط، وٕاىل خانهبؼا منؼارح ٔبخؼرى

كَؼؼَةل مؼؼن اًنؼؼرث اًفؼؼ ، خعوظؼؼًا مؼؼا اكن مهنؼؼا ًرؤسؼؼاء اًىذَّؼؼاة، ك ٕان 

نلّح  نلط، ًو اًىذاة ٔبمه ما ظدز ؾن ظاحدو، واس متر يف ثبًَٔفو، ًٍزد ًو

لّّي يف اًرتثُة واًخحوًة، ٕاىل ٔبن انخلي ٕاىل حواز زاحِؼًا ممؼن خيَفؼو ٔبن  ًو

، وكؼد ٍمكي ما فاثو، ؤبن ًضَف ٕاىل خشعؼَاثو، ورهؼر مجؼةل مؼن ٔبؿالمهؼا

وىؼؼو ؿؼؼّل كِؼؼد احلَؼؼات ألمؼؼّي ؾحؼؼد ظل  -يف تـضؼؼيا  -اسؼؼ خجاة ًرقحخؼؼو 

املَاكيل، فزاذ ؿََو حرمجة ٔبيب احلسؼن ؿؼيل جؼن محمؼد اًلزنؼوي ألظؼهبا ، 

فبٔخاس ما فـهل ألمّي املَاكيل. ٌوََد ؼة رًؼول نثؼّيت، وكؼد ظؼنّف اًثـؼاًيب 

                                                           
1
 .26، ض ًد ة ازلىر 
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ه اشلًول ما رًهّل ؿيل ٔبول رًي ًىذاتو  َّاه   حمتة اًَد ة  ، ومن ٔبصير ىذ

ىؼ، فذًهل جىذاتو   ذمِة اًلرصؼ  467اًحاخرسي اًنُساتوزي، ثويف س نة 

وؾرصت ٔبىي اًـرص  فزاذ خَلًا نثؼّيًا، وخؼاء تـؼدى ا اًـؼ اذ ألظؼفيا  ث 

َّف نخاتؼؼو   خًرؼؼدت اًـرصؼؼ وحًرؼؼدت اًـرصؼؼ   احذؼؼذى فِؼؼو 597 ىؼؼؼ، فؼؼبًٔ

دؼة اًزمنَؼة اًؼيت خؼاءث اذوى ا، ن ا ًرّصؼخ تؼذضل يف امللدمؼة،  ؼٔا احلل 

تـدى ا، فرتمج يف نخاتو ٔلذابء ؿاصوا يف اًنعف اًثا  من اًلرن اخلؼامس 

ك يف اًلرن اًساذش، واكن معهل ىذا ٔبمشي؛ حِر وخدانه ٌسّجي زخاًل 

من اًض ال ألفًرلي وحٍزرت ظلََة، ونذضل   ًسنة ازلىؼر   ثعؼنَف ٔبيب 

َي زلمِة اًحاخرسي ًلؽ يف ىؼ، وىو ثذً  568املـايل سـد جن اًوزاق ث 

جمؼؼسل وااؼؼد، وُرهؼؼر ٔبًضؼؼًا   وصؼؼاخ ازلمِؼؼة   ٔليب احلسؼؼن ؿؼؼيل جؼؼن ًسؼؼد 

ىؼؼ  1005اًحهيلي، وُرهر نذضل ًخلؼي ازلٍؼن جؼن ؾحؼد اًلؼاذز املرصؼي ث

خمخرصًا ًىذاة اًَد ة
1
 . 

                                                           
1
 .20، ض اًساتق  
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ؼكِّ     ة ًلؼؼد اكن اًثـؼؼاًيب يف ثبًَٔفؼؼو ًيؼؼذا اًىذؼؼاة ًعؼؼوف اًؼؼحالذ املرشؼ

ة فعوًل يف جتواهل ىذا، ن ا ٌضؼّي ٕاًَؼو يف تـؼغ اًضاسـة ألزخاء، فىذ

خَلؼى  اًرتامج، اكن يف رضل اًخعواف ًلعد ألذابء واًضـراء فِجاًسيم، ًو

ئؼم اًرخؼال اسؼ امتؿاث ؿدًؼدت حرتؼو ؿؼّل ارلسؼني، نؼ ا اكن  من ٔبفؼواه ٔبًو

ن ًلّيمه، خيخاز مهنا، ٔبو ًخَلى مهنم  س خعرفيم تبآثزمه، ٔبو ذواٍو ٍاكحهبم، ٌو

ٔبو ٔبتَاث، ًثخ ا ٔبو ًنذلي مهنا ما ٌس خحسؼ نو. اكن رضل لكؼو  تـغ كعائد

يف كّي ؾعحَة ٔبو حتّز، وحنن ل نخفق ىنا مؽ ما رهره ٔبتو زخاء محمؼد حمؼي 

ازلٍن ؾحد اذلَؼد يف ملدمذؼو اًؼيت ثَؼت ملدمؼة احمللؼق واكن كؼد رهؼر يف 

اًنسخة اًيت اؾمتدانىا من حتلِؼق مفِؼد مقَحؼة فؼامي حفؼواه:   وثؼيؼر ىؼذه 

ًـعحَة يف انحِخني من نخاتؼو: ٔبمؼا ٕااؼدى ىؼاثني اًنؼاحِخني ففؼي ادًثؼو ا

ا اًناحِة اًثانَة ففؼي ادًثؼو ؾؼ ن ؾن صـراء اًضام ..] ٕاىل ٔبن ًلول [ ؤبمَّ

  اًضـراء مؼن املَؼوك واًرؤسؼاء ..
1

، واكن اشلٍؼن ثَلؼى مؼهنم يف اًرشؼق 

ٔبيب سؼـَد  نثٍّين، ٔبما يف اًلرة فاكنوا كَََني، ن ا ثَلَّى تـغ بآثزمه مؼن

                                                           
1
 . 17 – 16، ض ًد ة ازلىر 
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جن ذوست، ؾن اًوًَد جن جىر اًفلِو ألندًيس فامي كؼال. ٔبمؼا ماؿؼدا ىؼذا 

فلد ٍىذفي تلوهل:   ُبنضدث  ، وكؼد ًـؼرط ألتَؼاث ىؼذه ٔبو ثؼطل ذون 

 عدز اشلي اس خلى منو ىذه ألتَاث.ٔبن  ًذهر صُئًا ؾن امل

 أقسام وأبواب الكتاب 

ز ًنلسؼم ٕاىل ٔبزتـؼة  كال اًثـؼاًيب يف ذًحاحذؼو:   ك ٕانَّ ىؼذا        اًىذؼاة املُلَؼرَّ

ٔبكسام ٌض متي لك كسم مهنا ؿّل ٔبتؼواة وفعؼول   
1

. ًلؼد كّسؼم اًثـؼاًيب 

ًد خو ٔلزتـة ٔبكسام، خيطُّ يف لك كسم مهنؼا صؼـراء مرٍصؼ مؼن ألمعؼاز، 

       حسة ماًيل:وكّسم اًلسم اًوااد ٕاىل ٔبتواة، وألتواة ٕاىل فعول 

 اًلسم ألول 

بٓل محؼؼدان وصؼـراهئم وكؼّيمه مؼؼن ٔبىؼي اًضؼام، ومؼؼا  يف حماسؼن ٔبصؼـاز  

جياوزىا، ومرص واملوظي وامللرة، وملؽ من ٔبخدازمه. يف ىذا اًلسؼم مئؼة 

 وؾرشت صـراء. وحـي ىذا اًلسم ؾرشت ٔبتواة:

                                                           
1
 .30، ض اًساتق 
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يف اًحؼؼؼاة ألول: يف صؼؼؼـراء اًضؼؼؼام وثفضؼؼؼََيم ؿؼؼؼّل صؼؼؼـراء سؼؼؼائر  -1

ََيم واًسؼخة يف اًحسلان، وكؼد خؼطَّ ىؼذا اًحؼاة تؼِذهر ألذةّل ؿؼّل ثفضؼ 

 ثرٍبزمه.

يف اًثا : خاذ تعرائف من ٔبخدؼاز سؼ َف ازلوةل ومَؼح مؼن ٔبصؼـازه،  -2

ؼير ٔبنو اكن مذبٔ رًا تو ٕار ٔبصاذ تذهره واًثناء ؿََو.  ًو

يف اًثاًر: رهر ٔباب فراش وُؾَ  تبٔصؼـازه، جفلؼؽ مهنؼا مجؼةًل ظؼاحلة يه  -3

ًلعائده اًرومِؼاث  ٔبكَة ذًوانو، ك كّسليا ٔبكسامًا حبسة مـانهيا، ؤبفرذ

 كس اً خاظًا.

يف اًراتؽ: رهر بٓل محدان ؤبصـازمه وظائفًة من صـراء اًضام، فـدَّ فِو  -4

 ٔبزتـة ؾرش صاؾرًا خَّيم من املللوزٍن.

 ٔبفرذ اًحاة اخلامس ٔليب اًعَة املخنيب وثوّسؽ فِو خدًا. -5

راح يف اًساذش رهر اًضؼـراء اًثالزؼة: اًنؼايف واًنؼايش واًؼزايه، وٕاخؼ -6

 قرز ٔبصـازمه.
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 يف اًساتؽ ثناول ٔباب اًفرح ؾحد اًوااد اًححلاء، وقرز نرثه وصـره. -7

خّط اًثامن تؼذهر اخلََؼؽ اًضؼارص ؤبيب ظاًؼة اًؼر  املَلّؼة ابًؼؤبواء  -8

 ازلمضلي .

يف اًخاسؼؼؽ معؼؼد ٕاىل مَؼؼح ٔبىؼؼي اًضؼؼام ومرصؼؼ وامللؼؼرة وألنؼؼدًس،  -9

خني صاؾرًا، نؼ اجن وهَؼؽ و وظرف من ٔبصـازمه ونواذزمه، فـّد مخسًة وس  

ٕاحساق املؼازذً ، واًلؼايض ٔبتؼو ؾحؼد ظل محمؼد جؼن اًؼنـ ان، واحلسؼن جؼن 

خؼؼالذ، ؤبيب احلسؼؼن اًـلؼؼِيل، واجؼؼن اًًزـؼؼي، ؤبيب اًـحؼؼاش اًىنؼؼدي .. 

 وكّيمه.

يف اًـارش ٔبوزذ ٔبصـاز املوظَني، ًوىنؼو خؼطَّ اًرسؼي تلسؼم هحؼّي  -10

جؼن اخلحؼاس،  ؾؼنن، ؤبثؼحـي ا تؼبئب جىؼرمنو، ك رهؼر اخلؼازلٍن ٔباب جىؼر ؤباب 

 وؾحَد ظل اًحسلي .
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 اًلسم اًثا 

يف حماسؼؼن ٔبصؼؼـاز ٔبىؼؼي اًـؼؼراق، وٕانضؼؼاء ازلوةل ازلًَ َؼؼة مؼؼن ظحلؼؼاث  

ألفاضي، وما ًخـَؼق هبؼم مؼن ٔبخدؼازمه ونؼواذزمه، وفعؼوض مؼن فعؼول 

 املرتّسَني مهنم. يف ىذا اًلسم جسـٌة ؤبزتـون صاؾرًا.

 

 اًلسم اًثاًر

يف حماسن ٔبصـاز ٔبىؼي اجلحؼال وفؼازش وحرخؼان وظربسؼ خان مؼن وسزاء  

ازلوةل ازلًَ َة ونخّاهبا وكضؼاهتا وصؼـراهئا، وسؼائر فضؼالهئا، ومؼا ًُضؼاف 

 ٕاٍهيا من ٔبخدازمه وقرز ٔبًفاػيم . ًّضم ىذا اًلسم مثانَة وس خني صاؾرًا.

  اًلسم اًراتؽ

اء ازلوةل اًسامانَة يف حماسن ٔبصـاز ٔبىي خراسان وما وزاء اٍهنر من ٕانض

واًلزنوًؼة واًعؼازئني ؿؼّل احلرضؼت تحخؼازى مؼن الٓفؼاق، واملخرّصؼفني ؿؼّل 

ٔبؾ اًيؼؼا، ومؼؼا ٌُسؼؼ خؼرف مؼؼن ٔبخدؼؼازمه، وخاظؼؼة ٔبىؼؼي نُسؼؼاتوز واًلؼؼرابء 

اًعازئني ؿَهيا واملل ني فهيا. ًضمُّ ىذا اًلسم مئًة ؤبزتـة وؾرشٍؼن صؼاؾرًا،  
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اًيب ومل ًؼوزذ هلؼم صؼـرًا، وكؼد ؿَّؼَي ابٕلضافة ٕاىل مثانَة صـراء رهؼرمه اًثـؼ

 رضل تبٔنو مل حيرضه يشء من كوهلم.  

ًحدو من اًَد ة ثبٔ ّر اًثـاًيب تعحلاث اًضـراء لجن ساّلم؛ فلؼد كّسؼم لّك 

ُـؼّد اًلسؼم ألول ٔبنؼرب ألكسؼام وىؼو ًخضؼّلن  كسٍم ٕاىل ؾرشؼت ٔبتؼواة، ًو

ففّضؼَيم ؿؼّل ثفضَالث اًثـاًيب ٕار خّط صـراء ٔبىي اًضام هبذا اًلسؼم، 

 سوامه ؿّل حنو ما س نخِّنو لحلًا.

 تتّمة اليتيمة
 

حّوة ما  ًلد ٔبفعح اًثـاًيب ؾن ملعده من اًَد ة، وازذف ٔبنو س َـّدل ًو

اكذضت احلاخة مؽ ثلّدم ألحوال ألذتَة واملـرفِّة، وكد وضؽ حمتة اًَد ة 

َّي اًَد ة تذًول نث ّيت اكن ًُس خمكي مرشوؿو اًخوزَلي اًنلدّي، فلد رً

ّيا نخاة ّ اه   حمتة  مهنا اًىذاة املضيوز   ذمِة اًـرص  ، واكن ٔبًو

اًَد ة  ، وكد رهره اًالكؾي يف ٔبحاكم ظنـة اًالكم
1

، ن ا رهره اجن 

                                                           
1
 .233ٔبحاكم ظنـة اًالكم، ض   
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كايض صيحة ألسدي يف ظحلاثو ابمس   ًد ة اًَد ة  
1

، وكد رهره ّكوث 

اذلوي يف مـجم ألذابء
2

حلاثو، وكد رهره اًس حع ٔبًضًا يف ظ 
3

. ُظحـت   

حلِق ؾحاش ٕاكدال، وثلؽ يف ىؼ، تخ  1353حمتة اًَد ة    يف ٕاٍران س نة 

 حزٔبٍن.

 

 

 

                                                           
1
ني،     .387/  2ظحلاث اًنحات واٌَلًو
2
مـجم الٔذابء، ٕازصاذ ألًزة ٕاىل مـرفة ألذًة، صياة ازلٍن ٔبتو ؾحد ظل ّكوث جن ؾحد  

ىؼ (، حتلِق ذ. ٕاحسان ؾحاش، ذاز اًلرة إلسالرص، 626) املخوىف ظل اًرورص اذلوي 

م. وزذ امس   حمتة ًد ة ازلىر   يف مـرط احلدًر  1993ًحنان، اًعحـة ألوىل  –تّيوث 

ؾن   اًححايئ   وّكوث ٌضّي تذضل  ٕاىل وزوذ امس : ٔبتو حـفر محمد جن ٕاحساق اًححايئ.  يف 

ًّ من اًضـر نلَيا ّكوث ٕاىل مـجلو ؾن حمتة اًَد ة ؾند اًثـاًيب. فلد  ٔبوزذ اًثـاًيب هل ٔبتَا

 .2430/  6اًثـاًيب يف حمتة ًد خو.  ًُنؼر: 
3
ظحلاث اًضافـَة اًىربى، ًخاح ازلٍن ٔبيب نرص ؾحد اًوىاة جن ؿيل جن ؾحد اًاكيف اًس حع  

فِعي ؿُىس  ىؼ، حتلِق محموذ ممحلد اًعنايح، ؾحد اًفذاخ محمد احلاو،  اًنارش 771 - 727

م، وزذ امس اًخمتة يف ٔبتَاث  1964 -ىؼ  1383اًحايب احلَة، ذاز ٕاحِاء اًىذة اًـرتَة، 

صـًرة ٌَثـاًيب  اسدضيد فهيا اًس حع يف مـرط ادًثو ؾن ٕاس اؾَي ٔبيب ؾنن اًعاتو ، 

 .285/  4ًُنؼر:  
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 الفصل الثاني

 انرؤية األدبية واملنهجيّة يف انيتيمة

 انغرض من انتأنيف

 مراحم انتأنيف

 منهجه اننقذي 

 انرؤي اننقذية حىل انثعانيب

 انيتيمة " أمهيّة انعمم اننقذي نهثعانيب يف "

 ةاخلامت
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 الرؤية األدبّية والمنهجية في اليتيمة
 

ًُـدُّ نخاة ًد ة ازلىر) اًَد ة اخذعازًا ( من ٔبصير نخحو، فلد مجؽ     

فِو نخاجئ كراحئ اًضـر وألذابء واملرتّسَني من تالذ اًضام ومرص وامللرة 

ادلؽ واًخّلص، .. وهبذه اًّسـة اجللرافِة ًُـدُّ اًىذاة معدزًا ىامًا يف 

الؿو، واجليد اشلي تذهل  خّضح من خالهل معق نؼرت اًاكثة وسـة اّظِ ًو

َّنِت اًلاًة واًيدف من اًخبًَٔف، ن ا  َّة ت ٕل اسِه، ًلد اكن هل فِو تعلة ٔبذت

َّة نلدًّة اجّسم هبا  ٔبػيرث مرااي اًخبًَٔف اًيت ان جيا، ٕاضافة ٕاىل مهنج

َّة اًن لدًة اكنت حمطّ خدٍل حول اًىِفِّة مجـت لّك ماس حق. ثطل املهنج

اًيت ثوّخاىا يف نخاتو، ٕال ٔبنو جّرز ٔبنرث ما فـهل تخرٍبراث وثوضَحاث 

ٔبقنت اًـذز، وجّرٔبثو من ما ّ اه تـغ اًنلّاذ  اًخناكغ  اشلي اؿرتاه يف 

 اًخحوًة واًخفضَي.
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 الغرض من التأليف

جعؼاة حؼىت وظؼف ثؼطل اكن اًثـاًيب ُمـَجَحؼًا تبٔصؼـاز مـادضًؼو ٔبًّؼ ا إ      

ألصؼؼـاز تبهٔنؼؼا    حؼؼاكذ رخؼؼرح مؼؼن ابة إلجعؼؼاة ٕاىل إلجعؼؼاس، ومؼؼن اؼؼّد 

اًضـر ٕاىل اًسحر   
1

، فنَؼَدَة نفسؼو ًالضؼعالغ هبؼذا اًـؼةء، نؼ ا ٔبنؼو 

وخد املعؼنّفني كؼد اؾخنؼوا ثضؼـر اًلؼدماء ومل ًخعؼّرق ٔباؼد حملاسؼن ٔبىؼي 

سؼ حق مؤًّفؼو  اًـرص، وكد ٔبصؼاز يف ملدمؼة نخاتؼو ٕاىل ىؼذا فلؼال:   وكؼد

اًىذؼؼة ٕاىل حرثُؼؼة املخلؼؼدمني مؼؼن اًضؼؼـراء، ورهؼؼر ظحلؼؼاهتم وذزخؼؼاهتم، 

ن لك اهتم، والانخخؼاة مؼن كعؼائدمه وملعوؿؼاهتم، فؼمك مؼن نخؼاٍة  وثدٍو

فاِخر معَوه، وِؾْلد ابىر نؼلوه، ل ٌضُنو الٓن ٕاّل نحو اًـؼني مؼن ٕاخؼالق 

مؼن مىرزاثؼو، خدثو، وتّل جرذثو، ومؼج اًسؼلؽ ملرذذاثؼو، ومؼالةل اًلَؼة 

وتلِت حماسن ٔبىي اًـرص اًيت مـيا زواء احلدازؼة، وشّلت اجلؼدت، واؼالوت 

كرة اًـيد، واسذّذ اجلوذت ؿؼّل نؼرثت اًنلؼد، كؼّي حمعؼوزت جىذؼاة ًضؼّم 

ؼؼد  ضؼؼّد ٔبسزىؼؼا، ول مجموؿؼؼة يف معؼؼنّف ًلِِّ ؼؼنؼم صؼؼذزىا، ٌو ؼىا، ًو نرشؼ

                                                           
1
 . 5ًد ة ازلىر، ض   
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ة ٔبزتؼؽ صوازذىا، وخيسّلِ فوائدىا، وكؼد ننؼت ثعؼدًت ًـلؼي رضل يف سؼ ن

ومثانني وزَنئة، واًـلر يف ٕاكداهل، واًض حاة مبائو .. ونخخذؼو يف مؼدت ثلرصؼ 

ؾن ٕاؾعاء اًىذاة حلو، ول ثدسؽ ًخوفِة رشظو، فازثفؽ وـجاةل اًراهؼة، 

وكخسة اًـجالن، وكضُت تو ااخة يف نفيس، ؤبان ل ٔبحسة املس خـٍّين 

ونؼؼو.. فاخذَسؼؼت ملـؼؼة مؼؼن  ػَلؼؼة ازلىؼؼر، ًخـاوزونؼؼو، واملندسؼؼخني ًخداًو

وان زث زكدت من ؿني اًزمان، واقخمنت نحوت مؼن ٔبنَؼاة اًنوائؼة، وِخفؼة 

من سمحة اًضوائة، واس مترزث يف ثلٍرر ىذه اًنسخة ألخؼّيت، وحتٍررىؼا 

ُث حرثُهبؼا، وخؼدذث ثحوٍهبؼا، ؤبؿؼّدث  من تني اًنس  اًىثّيت، تـد ٔبن كَّيَّ

ن ًخؼبٔنق يف تنؼاء ذازه حرظَفيا، ؤبحمكت ثبًَٔفيا. وظاز مثيل فهيا مكثؼي مؼ

اًيت يه ؾضو ..  
1

 384. وكد ظنَّف املؤًف نخاتؼو مؼرثني ألوىل سؼ نة 

ٌَيجرت وىو يف ملذحي اًض حاة، ك ٔبؿاذ اًنؼؼر فِؼو ٔبخؼرى، وكؼّيَّ حرثُدؼو 

وخّدَذ ثحوًحو حىت ازثىض هل ما نخعفحو يف ًومنا ىذا، وكد رهر يف   حمتة 

 .ىؼ 403املراةل اًثانَة اكنت يف  اًَد ة   ٔبن

                                                           
1
ُنؼر: نفسو تخحلِق 28 - 27 -26اًساتق، ض   حمي ازلٍن ؾحد اذلَد، معحـة اًسـاذت . ًو

 .. 4،5،6/  1ىؼ،  1375 -م 1956مرص  –
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 مراحل التأليف
 

ًلد اكن ٌَثـاًيب مهنجَة مذحاًنة يف ثناوهل ًىذاتو املُسّلى ابًَد ؼة، وكؼد     

تنّي اًثـاًيب يف ملدمة ًد خو مهنجو ؤبقراضو، وحتّدج ؾن نسخخو ألخّيت 

اًيت كام هبا تـدما وظي ٕاىل سن احلمكة واًرٔبي ؿّل اّد وظفو، فلؼال:   

ٕاٍؼراذ  -ًلعؼد ىنؼا نسؼخخو اًثانَؼة وألخؼّيت  –واًرشظ يف ىذه ألخرى 

ًّة اٌَة، وحدة اًلَة، وانػر اًـني، ونىذؼة اً"لؼة، وواسؼعة اًـلؼد، 

ونلؼؼش اًفؼؼط، مؼؼؽ الكم يف إلصؼؼازت ٕاىل اًنؼؼؼائر وألااسؼؼن واًرسؼؼكاث، 

ؤبخؼؼذ يف ظًرؼؼق الاخذعؼؼاز، ونحؼؼذ مؼؼن ٔبخدؼؼاز املؼؼذهوزٍن، وقؼؼرز مؼؼن 

انة الاكذعاز. فٕان وكؽ خؼالل فعوض ] فعول [ املرتسَني، ميَي ٕاىل خ

 -مّما ًُس من ٔبتَاث اًلعائد، ووسائط اًلالئد  -ما ٔبنخحو اًحُت واًحُذان 

فؼٔان اًؼالكم مـلؼوذ تؼو، واملـؼ  ل ًؼا ذونؼو، ؤلّن مؼا ًخلدمؼو ٔبو ًََؼؼو 

مفذلر ٕاًَو، ٔبو ٔلنو صـر مطل ٔبو ٔبمّي ٔبو وسٍر ٔبو زئُس خعؼّي، ٔبو ٕامؼام 
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ٕامنا ًنفق مثؼي رضل ابلندسؼاة ٕاىل كؼائهل، ل من ٔبىي ألذة واًـمل هحّي، 

جىرثت ظائهل .. 
1
. 

 منهجه النقدي
    

ًلد ثلىّص صـراء ثطل احللدة تدكة ثفوق اًوظؼف، فَؼو كؼال ٔباؼدمه تُذؼًا  

ن ا ؼو يف اًىذؼاة، نؼ ا ٔبنؼو ىنؼاك  واادًا من اًضـر ملؼا ٔبقفؼهل مؼن ثؼدٍو

اًثـؼؼاًيب مل  صؼـراء مل ٍؼؼرذ رهؼر ا يؼؼم يف نخؼؼة ٔبخؼرى ًلؼؼةل نخؼاّجم، ًىؼؼنّ 

ًلفَيؼؼا ٕامـؼؼااًن منؼؼو يف ازلكؼؼة واملخاتـؼؼة، شلضل ُ ؼؼي ىؼؼؤلء امللَّؼؼني ثضؼؼـراء 

اًَد ؼؼة ) نسؼؼ حة ًىذؼؼاة اًثـؼؼاًيب (. ٕاّن اًنخؼؼاح ألذيب واًفىؼؼري ىؼؼو مؼؼربٓت 

ؾرصه، وخاء نخاة اًثـاًيب مبا فِو من ٔبس اء ؤبخداز ًَـعَنا انعحاؿؼًا ؾؼن 

خلعَؼة زكـؼة واسؼـة مؼن ا حلَؼات الاحامتؾَؼة واًس َاسؼ َة ثطل اًـعوز، ًو

وألذتَة يف ثطل احللدؼة.  ًلؼد ٔبًّؼف اًثـؼاًيب نخاتؼو ؿؼّل مؼراَخني، اكنؼت 

ألوىل يف مؼؼراةل اًضؼؼ حاة والانىدؼؼاة ؿؼؼّل ازلزش، ًوىنؼؼو يف مرااؼؼي 

                                                           
1
 .29، ض ًد ة ازلىر  
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ت ؿؼّل نخاتؼو ميؼيل اًنؼؼر، فِؼدكّق  ر ابًـؼمل ؿؼاوذ اًىؼرَّ لحلة وتـد ٔبن ثححَّ

ًزد، ورضل ندِجؼة ًخلدمؼو يف نلّح ٍو  مِؼدان املـرفؼة، وكؼد رهؼر رضل يف ًو

ملدمؼؼة اًىذؼؼاة، ورضل ٔبنؼؼو ملّؼؼا زٔبى اندضؼؼاز اًىذؼؼاة، ومؼؼا ًلِؼؼو مؼؼن 

اس خحسان، ٔبؿاذ اًنؼر فِو تـدما وكف ؿّل سّنِ احلمكة واًخحرص، ًلول: 

  وكد ننت ثعدًت ًـلي رضل يف س نة ٔبزتؽ ومثانني وزَنئؼة، واًـلؼر يف 

ت ثلرصؼ ؾؼن ٕاؾعؼاء اًىذؼاة حلؼو، ٕاكداهل، واًض حاة مبائو، ونخخذو يف مؼد

ول ثدسؼؼؽ ًخوفِؼؼة رشظؼؼو ..  
1

لؼؼول:   جفـَؼؼُت ٔبتنِؼؼو ؤبنلؼؼده، ٔبًسؼؼدُه  ، ًو

ؤبنلُعؼُو، ؤبحمؼوُه ؤبزخذؼُو، ؤبندسؼؼخو ك ٔبنسؼخو، وزمبؼا ٔبفذخحؼو ول ٔبخذمتؼؼو، 

وألّم حتجز، وثـد ول ثنجؼز، ٕاىل ٔبن ٔبذزهؼت ؾرصؼ اًسؼّن واحلنىؼة ..، 

ان ؼؼزث زكؼؼدت مؼؼن ؿؼؼني اًزمؼؼان .. فاخذَسؼؼت ملـؼؼة مؼؼن ػَلؼؼة ازلىؼؼر، و 

واسؼؼ مترزُث يف ثلٍرؼؼر ىؼؼذه اًنسؼؼخِة ألخؼؼّيت، وحتٍررىؼؼا مؼؼن تؼؼني اًنسؼؼ  

اًىثؼؼّيت، تـؼؼد ٔبن كؼؼّيث حرثُهبؼؼا، وخؼؼّدذُث ثحوٍهبؼؼا، ؤبؿؼؼدث حرظؼؼَفيا، 

ؤبحمكت ثبًَٔفيا  
2

. ًلد وخد ٔبس اَء جس خحق اشلهر، واس خجدث هل ٔبص َاء 

                                                           
1
 .26، ض اًساتق 
2
 .28 – 27نفسو، ض  
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ن، فـاذ يف املراةل اً  ثانَة وذّون ما اس خجدَّ زلًو مؼن نثّيت جس خحق اًخدٍو

مـازف، فوضؽ نخااًب س اه   حمتة اًَد ة  . وكد لىق نخاة اًثـاًيب ) ًد ة 

ازلىر يف حماسن ٔبىي اًـرص ( انخلاذاث من تـغ اًنلّؼاذ، صؼبٔنو يف رضل 

ؼت هل تـؼغ الانخلؼاذاث،  صبٔن كّيه يف مِاذٍن احللؼي اًنلؼدي، فلؼد ُوّّجِ

لؼو ٕارامؼا نؼؼران ٕاىل ألمؼر تـؼني اًـرصؼ س َاسؼ ًَا زت ّا اكن تـضيا جمحفؼًا حب

واحامتؾًَا ؤبذتًَا، ورضل  متاص ًَا مؽ اًرؤًة اًسائدت بٓنذاك، من حِر زوخ 

نِة.   اًـرص اًىذاتَة واًخدًو

مل ًـن اًثـاًيب ترتمجة ٌَضـراء، تي ااول حتدًد احلَات ألذتَة حللدؼة مؼا،  

فمل ًدزسيا ذزاسة ٔبذتَة وافرت جس خلص مجمي املواضَؽ اًنلدًة، وكؼد كؼّدم 

تـغ اًدسوًلاث واملرّبزاث ملؼا كّدَمؼُو يف ًد خؼو، وملؼا ًٍرؼده مؼن امللاظؼد 

 زظؼد ٔبمجؼي مؼا اًيت اكنت وزاء مجؽ موضوؿاث اًىذاة، حِر كعَد ٕاىل

كاهل ىذا اًضاؾر ٔبو راك فامي ٍراه، ًىنو مل ًخذـد متامًا ؾن اًرؤًؼة اًنلدًؼة، 

ومل خيُي نخاتؼو مؼن صؼذزاث نلدًؼة ًؼومغ هبؼا ٕاىل بٓزائؼو، وىؼذا مؼا فـؼهل 

لؼف  اًثـاًيّب ؾندما ثوكّف ؾند املخنؼيب،  ؼا مؼن ذازش ًلؼرٔب املخنؼيب ٕال ًو
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لؼؼق اًفؼؼ  واًفىؼؼري اشلي اكن ؾنؼؼد مؼؼبٔزوز كؼؼوهل، وتؼؼدًؽ ًفؼؼؼو، ورضل ٌَـ

ًثّيه املخنيب يف ٔبذتو، فلد ثـّرط ًلضاّ فنَة ؤبذتَؼة ماساًؼت حمؼطّ خؼدٍل 

تني اًنلّاذ وألذابء، واًثـاًيب تعحَـة احلال فـي نلّيه من ألذابء، ووكف 

كََال ؾند ماًئ ازلنَا وصاكي اًناش )املخنيب(، ووكؼف ثضؼلك ٔبكؼّي ؾنؼد 

ـَّق  عدز ٔبحاكمؼًا نلدًؼة ؤبذتَؼة. وكؼد ؾلؼد اًحؼاة كّيه، فرناه ًلازن ًو ًو

اخلامس يف اًلسم ألول ٌَحؼدًر ؾؼن املخنؼيب ؤبصؼـازه، وثوّسؼؽ يف ىؼذا 

اًحاة، وكال يف تداًة اًحاة يف مـؼرط ادًثؼو ؾؼن املخنؼيب:   مؼاهل ومؼا 

ؿََو  ، فذوكّف ؾند ٔبصـازه وتـغ ٔبخدؼازه، ًلؼول:   ؤبان مؼوزذ يف ىؼذا 

و، ومؼا ٍرثىضؼ ومؼا ٌسؼ  جن مؼن مذاىحؼو يف اًحاة رهر حماسؼ نو وملاحبؼ

اًضؼؼـر وظرائلؼؼو، وثفعؼؼَي اًؼؼالكم يف نلؼؼد صؼؼـره، واًخنخِؼؼو ؿؼؼّل ؾَونؼؼو 

وؾَوتو ..  
1

، ك رشغ يف احلدًر ؾؼن املخنؼيب وٕاٍؼراذ ٔبصؼـازه وحبوزىؼا، 

وحتّدج يف نفس اًحاة ؾن اً رح اًضـًرة اًيت دشكيا منو بٓخرون، ؿّل 

 يف كوهل:  حنو ما فـي ٔبتو اًفرح اًححلاء

                                                           
1
 .140، ض ًد ة ازلىر 
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 ّ من حيايك اًحدز ؾند متامو    ازمح فىًت حيىِو ؾند حماكو

 وىذا مبٔخور من كول املخنيب:

 وكد ٔبخذ اًامتم اًحد فهيْم        ؤبؾعا  من اًّسلم احملاكا
1
 

ؤبوزذ ؿدت منارح ًيذا اًفـي، ٔكخِذ امليَيب اًوسٍر واًعؼاحة مؼن ٔبصؼـاز 

ملخنؼيب ؿؼّل حنؼو مؼا ٔبخؼذه مؼن خمؼسل املخنيب ٔبًضًا، ن ا رهر تـغ دشكاث ا

 املوظيل، حنو كول املخنيب:

 ما سال لكُّ ىزمي اًوذق ًنحَيا   واًضوق ًنحَ  حىت حىت حسدي

وىو مبٔخور من كول خمسل املوظيل:
 
 

 ما حرك ازّلىر منم ٕاّل          ما حرك اًضوق من ؾؼارص

ونذضل ما ٔبخذه املخنيب من معرو جن لكثوم
2
. 

 

                                                           
1
وماتـدىا ) احملاكا: دشاز اًللؼر وخفائؼو  159ًالسماذت يف ىذا املوضوغ ًُنؼر: اًساتق ض  

.) 
2
 تـدىا. وما 164، ض نفسو 
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 ية حول الثعالبيالرؤى النقد 
    

وزذ امس اًثـاًيب مؼن تؼني اًنلّؼاذ املخفؼاوثني اشلٍؼن ارخؼذوا مؼن املخنؼيب     

حموزًا زلزاساهتم، ورضل يف مـرط اؼدًر ازلنخؼوز ٕاحسؼان ؾحؼاش ؾؼن 

نلد املخنؼيب واجلؼدال اًنلؼدي ازلائؼر حؼوهل، فوكؼف ؾحؼاش ؾنؼد اًثـؼاًيب 

 كؼؼوهل:   ل ًـؼؼد مدسؼؼائاًل: ٔبٍؼؼن ًلؼؼف اًثـؼؼاًيب يف اًنلؼؼد؟ ًؼؼَخَط ٕاىل

 ًّ اًثـاًيب يف اًنلاذ، ٔلن نخحو اًيت ثخعي ابًضـر ل ثخعؼوز ٕال روكؼًا فؼرذ

خاًعًا، من اًـسّي ثحني ٔبساش نلدي هل، سؼوى ٕاجعاتؼو ابٌَؼون احلرضؼي 

يف ٔبصـاز مـادضًو، ؿؼّل ثحؼاٍن ثؼطل ألصؼـاز يف موضؼوؿاهتا وظؼَاق ا، 

ة، ويه ٔبوحض نخحؼو مؼن وؿّل اًرمغ مؼن ٔبنؼو رهؼر صؼـراء ؾرصؼه يف اًَد ؼ

حِر ألسس اًنلدًة ؿّل حسة ألكاًمي  
1
. 

ن اًثـاًيب اؾمتد ؿّل ثذّوكو اًفؼرذي يف الانخلؼاء من وّجة نؼران اًنلدًة إ  

ٔبو ٕاٍراذ اًرشوخ والٓزاء، وىذا ماكعد ٕاًَو ٔبساسًا، فلد مجؽ يف ًد خو مؼا 

                                                           
1
ًحنان، اًعحـة  –ّزخي اًنلد ألذيب ؾند اًـرة، ذ. ٕاحسان ؾحاش، ذاز اًثلافة، تّيوث  

 .374/  1م، 1983اًراتـة 
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واًخذّوكِة فلؼد  ان يى ٕاًَو اًضـر من زؤًة ّزخيَة، ٔبما من اًناحِة اًنلدًة

َّنؼًا ٔبسؼ حاة مؼِهل ٕاىل ىؼذا اًرضؼة اًضؼـري  ٔبوزذ وظّول ما اسدساكو ُمد

ذون كّيه، فيو ًـَّي ؿّل سخِي املثال ثلّدم ٔبصـاز ٔبىي اًضؼام ؾؼن ٔبىؼي 

اًـراق ٔلس حاة حلرافِة حفواىا كرهبم من ٔبىي احلجؼاس وتُـؼدمه ؾؼن ٔبىؼي 

ة كؼؼرهبم مؼؼن اًـجلؼؼة وفسؼؼاذ ألًسؼؼن اشلي ثـؼؼّرط هل ٔبىؼؼي اًـؼؼراق ثسؼؼخ

اًفرش واًنحط. ًخوكف ذ. ٕاحسان ؾحاش ؾند ىذا اًخـََي، فيي اًسخة 

حلرايف ؟ ٕارن ملارا خَط يف مجـو تني ٔبصـاز ٔبىي اًضام وامللرة ومرص 

وألندًس يف حرمجة واادت ؟
1

. ؿّل ماًحدو انىفبٔ اًثـؼاًيب ؿؼّل فرذًّؼة يف 

َّحـيا، ًوىؼن ىؼذا لًضؼـو  ٕاظالق ألحاكم، ٔبو ٔبهنا اكنت زاجئة يف وكذو فاث

ة اًضَلة اًيت ٔبزاذ ذ. ؾحؼاش ٔبن ًنؼّوه ًيؼا، فاًسؼخة  وٕان اكن  –يف اًزاًو

ٕال ٔبنو لًـ  انفعال اًرؤًة ماتني ٔبىؼي اًضؼام ؤبىؼي امللؼرة  –حلرافًِا 

ومرصؼؼ؛ ىؼؼو ٔبزاذ اًخنوًؼؼو ًحلـؼؼة حلرافِؼؼة ٔب ّؼؼرث ؿَهيؼؼا ألًسؼؼن ألجعلَؼؼة 

وفعرهتؼا،  وٕان مجؼؼؽ ٔبىؼؼي اًفازسؼ َة وكّيىؼؼا، ففلؼدث صؼؼُئًا مؼن ظالوهتؼؼا 

                                                           
1
 .374/  1اًساتق،  
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وٕان صاتو ثناكضًا كِاسًا ٌَؼرٔبي اجللؼرايف  –اًضام مؽ ٔبىي مرص وألندًس 

ٕال ٔبنو ل ًنفي زٔبًو اًنلؼدي يف اجللرافِؼا  –اًنلدي خبعوض ٔبىي اًـراق 

اًضـًرة ٔلىي اًـراق، وكد ٍىون ادلؼؽ اجللؼرايف تؼني ٔبىؼي اًضؼام ؤبىؼي 

من ذون ٔبن ًفّعي فهيا مؼن ٔبسؼ حاة مرص وألندًس ؿائدًا شلائلذو ألذتَة 

اًفذوز ٔبو اًرتاحؽ ؿّل حنو ما ٔبوزذه ؾن ٔبىي اًـؼراق، نؼ ا ٔبنؼو ؾؼّزس بٓزاءه 

ـّي اًثـاًيب مذبٔ ر ىنا تبٔس خاره اخلوازسرص اشلي اكن  تخلدمي صـراء ٔبنفّاء، ًو

مـجحًا تبٔصـاز ٔبىؼي اًضؼام ؾنؼدما اكن تؼحالظ سؼ َف ازلوةل اذلؼدا  يف 

يب مبؼا ٔبخؼذه ؾؼن ٔبسؼ خاره، وثؼبٔ ر ابثحؼاغ ًعائفؼو، اَة، وكد افذإ اًثـؼاً

واس خحسان ما اس خحسنذو رائلذؼو، ونؼذضل ثؼبٔ ر اًثـؼاًيب ابًعؼاحة جؼن 

ؾحاذ اشلي ُبجعؼة ىؼو الٓخؼر تبٔصؼـاز ٔبىؼي اًضؼام وظؼرائليم اًفنَؼة
1

، ومل 

ٍرق ىذا اًخفضَي ٌسلنخوز سيك مدازك ؿّل اًرمغ من ٔبنؼو وضؼـو مؼن تؼني 

ٍرن ، ًوىنو ٍرى اًثـاًيب سؼعحيَّ ألحؼاكم، وكََؼَي ظالئؽ اًىذاة واملخحّحِ

نلؼد،  اًخـلِحاث   ؿّل اًىذَّاة واًضـراء، فؼٕارا تؼدا هل ٔبن ًـَّؼي وحيَّؼي ًو

                                                           
1
 .25ًد ة ازلىر ، ض   



76 
 

فـي تال ثـّلق .. 
1

، ن ا ٔبن حمي ازلٍن ؾحد اذلَد يف حتلِلو ٌََد ؼة ؿؼاة 

ؿََو جتاوسه ًضـراء سائر اًحسلان، وٕان ىؼذا اًـَؼة حسؼة ؾحؼد اذلَؼد 

لك محمدت   فاًثـاًيب مل ٍىذؼف تخلؼدمي صؼـراء اًضؼام ؿؼّل لك ًلّعي ؿّل 

من رهؼرمه يف نخاتؼو، ومل ٍىذؼف تخلؼدمييم ؿؼّل لك مؼن رهؼرمه يف اًلسؼم 

ألول منو .. تي ًفّضَيم ؿّل صـراء سؼائر اًؼحسلان .. 
2

، نؼ ا ؿؼاة ؿََؼو 

ثـََهل تبٔن تالذ اًـراق كًرحة من تالذ اًفرش مما ٔب ّر ؿّل ًسؼاهنا اًفعؼَح، 

اني كاة ؾنو كرة تؼالذ اًضؼام مؼن اًؼروم، وىؼذا ًوكؼؽ اًثـؼاًيب يف  يف

اًخنؼؼاكغ، نؼؼذضل جتؼؼاىهل ًسؼؼائر اًؼؼحسلان وؾلؼؼده املفاضؼؼةل تؼؼني اًضؼؼام 

واًـراق
3

َّة كاتت ؾن حمي ازلٍن ؾحد اذلَؼد فؼامي  ـّي اًـوامي اًس َاس  ، ًو

ؼؼة ؿالكؼؼة اًضؼؼام  ؼؼة ؿالكؼؼة اًفؼؼرش ابًـؼؼراق، ومؼؼن ساًو ًؼو زٔبًناىؼؼا مؼؼن ساًو

م، فالخذالفاث اًس َاسؼ َة واحلؼروة ٔبو اًسؼمل ٔبو ٕاكامؼة اًـالكؼاث ابًرو

                                                           
1
م  1934مرص،  –اًنرث اًف  يف اًلرن اًراتؽ اًيجري، ذ. سيك مدازك، معحـة ذاز اًىذة   

 .188/  2ىؼ،  1352 –
2
ًد ة ازلىر يف حماسن ٔبىي اًـرص، اًثـاًيب، حتلِق حمي ازلٍن ؾحد اذلَد، معحـة اًسـاذت   

ىؼ . ملدمة  1393 –م  1973تّيوث  –ىؼ، ذاز اًفىر  1375 –م  1956مرص  –

 .9/  1احمللق 
3
 .9/  1نفسو،   
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تني ألظراف رخخَف ماتني اًـراق واًضام، فاجلهبة اًرشكِة اكنؼت وظَؼدت 

ساننة ؿّل خالف املنؼاوزاث ؿؼّل ٔبظؼراف اًؼروم، وتعحَـؼة احلؼال فؼٕان 

اؾؼؼامتذ اًـؼؼراق مرنؼؼزًا ٌَخالفؼؼة ومؼؼن كدَيؼؼا اًضؼؼام حـؼؼي مؼؼهن ا مرنؼؼزًا ٌَـؼؼمل 

د  ساتق ألذابء ؿّل ٔبتواة اخلَفاء، ألمر اشلي حـي وضؼـي ا ؿؼّل زٔبش ًو

اًلامئة من ٔبًووّث اًثـاًيب، فلد صيدث لّك مهن ا كفؼزت ٔبذتَؼة وفىًرؼة مؼا 

ثثنّت ًلّيىا من اًحالذ هؼوهن ا مرانؼز خالفؼة وؾؼوامص س َاسؼ َة وزلافِّؼة، 

ونلف ىنا مؽ ازلنخؼوز صؼىري فِعؼي ؾنؼدما انكؼش ثفضؼَالث اًثـؼاًيب 

َّؼًا، فاًثـؼاًيب و   –حسؼة ذ. فِعؼي  –ثلدميو ٔبىي اًضام ؿؼّل سؼوامه فن

ٔبزاذ الاًخفاث ٕاىل احملدزني   فلد وخد ٔبن اًـناًة ابًلؼدماء كؼد اسؼدنفذث 

نثّيًا من اجليوذ، وكَحت ؿؼّل نثؼّي مؼن اًىذؼة .. فؼاكن لتؼد مؼن ىؼذه 

اًنسخة اًيت جتلؽ تدائؽ ٔبؾَان اًفضؼي، و ؼوم ألزط مؼن ٔبىؼي اًـرصؼ، 

اكن ٌسؽ اًثـاًيب ٔبن ًعنف ىؤلء اًضـراء احملدزني يف ظحلؼاث ثحـؼًا  وكد

ًإلخاذت .. ًىنؼو بٓ ؼر ٔبن ًخذؼدغ ىؼذا اًخعؼنَف اشلي ٍمتّ ؼ مؼؽ ألكؼاًمي، 
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وّاد تني اًضـراء وتني اًحُئاث اًيت وخدوا فهيا كذاءمه اًرويح   ًو
1

. نؼ ا 

ًثـؼؼاًيب ٔبنؼؼو ؿََنؼؼا ألخؼؼذ تـؼؼني الاؾخحؼؼاز مرااؼؼي اًرتثُؼؼة واًخحوًؼؼة، فا

اس خلرق وكذؼًا ؿؼّل مرااؼي يف مجؼؽ ماذثؼو، واكن كؼد دّضخ ٔبنؼو سؼ َـّدل 

لّّي ما اكذضؼت احلاخؼة شلضل، وكؼد دّضخ ٔبن ًد خؼو يف صؼ"يا  وحيذف ًو

ألخؼؼّي سؼؼ خىون ًؼؼّة اٌَحؼؼاة ٔبو مؼؼا ٌسؼؼلَو  واسؼؼعة اًـلؼؼد
2

، ونؼؼؼرًا 

ٌَؼؼروف اًس َاسؼ َة اًسؼؼائدت حِنؼذاك فؼؼٕان ىؼذه الاؾخحؼؼازاث حؼرذ ؿؼؼّل 

ًخـرط ملؼهنج اًثـؼاًيب اًنلؼدي، وىؼذا مؼا ٔبصؼاز ٕاًَؼو صؼىري خاظر من 

فِعؼؼي، وذؿؼؼا ٌَدسؼؼاؤل فؼؼامي ًؼؼواكن اًثـؼؼاًيب اسؼؼ خجاة س َاسؼؼ ًَا ٔبو ٔبذتَؼؼًا 

ًخعؼؼنَفو ىؼؼذا، وازثؼؼبٔى فِعؼؼي ٔبنؼؼو ًؼؼزام ؿََنؼؼا مـاًنؼؼة مؤًفؼؼاث اًثـؼؼاًيب 

ألخرى، وابًخايل س نجد ٔبن ثعنَفو ىنا وثفضَهل ًضـراء اًضام ؿائدًا ٕاىل 

كَ َة ًوُس اًس َاس َة اًسائدت بٓنذاكاًلسلة الٕ 
3
 . 

                                                           
1
 –م  1953رت اًلاى –مناجه ازلزاسة ألذتَة، ذ. صىري فِعي، معحـة ذاز اًينا، تولق  

 .170 – 169ه،ؼ ض  1373
2
 ًُنؼر: ًد ة ازلىر ، ملدمة املًؤف يف مـرط ادًثو ؾن مرااي ؤبس حاة مجـو ٌَىذاة. 
3
 .170مناجه ازلزاسة الٔذتَة، ًالسماذت:  ض   
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ٔبّما محمد مندوز فلد كَّي من صبٔن اًـلي اًنلدي زلى اًثـؼاًيب مضؼّيًا ٕاىل 

ز مـناىا، ن ا حىّرزث ٔبًفاػيؼا وذللهتؼا، وىؼذا مؼا  ثطل ألصـاز اًيت حىرَّ

ٕاىل امذالء كَة اًضؼاؾر هبؼا، ومؼا ًددؼؽ رضل  –حسة مندوز  –ًويح 

ق ٕاٍهيا اًثـاًيب، ونذضل كضؼاّ ٔبخؼرى ثخـَؼق  من ذللث وكاّث مل ًخعرَّ

ثرسذه ًحـغ الٓزاء اًنلدًة،  ا رهؼر اًثـؼاًيب سؼ نده ىؼو واحض تؼنّي، ٔبّمؼا 

مامل ٌس نده ملنلول ؾنو فيو لًـ  نسخذو ٌَثـاًيب، ؤكن منؼدوز ًٍرؼد مؼن 

رضل ٔبن اًثـاًيب انخاتؼو صؼئ مؼن اًخؼدًُس، ؤبن الٓزاء اًؼيت تؼدث ؤكهنؼا 

ًثـاًيب زمبا ًُست هل، ٔبو ن ا ًلول:  ٔلنو زمبا ٍىون كد ٔبخؼذه مؼن تَسان ا

نلّؼؼاذ ضؼؼاؾت نخؼؼهبم  
1

. مؼؼن اًؼؼواحض ٔبن بٓخؼؼر كؼؼول ملنؼؼدوز ًُؼيؼؼر حتؼؼامهل 

اًنلدي كؼّي املؼرّبز، فَؼو ٔبن اًثـؼاًيب نلؼي ؾؼن اًسؼاتلني ؤبسؼ ند ٕاىل لك 

ظؼؼاحة زٔبي زٔبًؼؼو  ؼؼا اًلؼؼرط مؼؼن ٔبن ًؼؼرتك تـضؼؼًا مهنؼؼا تلؼؼّي ٕاسؼؼ ناذ؟. 

 يف مهنجو نلي ؾن اًسؼاتلني ؤبػيؼر تعؼلخو، ؤبذىل جرٔبًؼو تلؼغ واًثـاًيب

اًنؼؼؼر ؾؼؼن ىؼؼذا اًؼؼرٔبي اؾخحاظَؼؼًا ٔبو انعحاؾَؼؼًا ثؼؼذّوكًِا ٔبو سؼؼوى رضل، 

                                                           
1
م، 1948اًلاىرت،  –اًنلد املهنجي ؾند اًـرة، محمد مندوز، معحـة هنضة مرص، اًفجاةل  

 .304ض 
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فاًلضَة ٔبن مندوز ًنىر ؿََو بٓزاءه، ك ٕان وضؽ اًثـاًيب وىؼو اجؼن اًلؼرن 

ًّ ًُس من احلمكة اًنلدًة، وٕان  اًراتؽ ٌَيجري يف مزان اًلرن احلدًر نلد

قَاة رشاو ًخىراز ازلللث واملـا  واًُح  اٌَلوًة واملـنوًة ؾند صؼاؾر 

من اًضـراء يه من تنؼات ازلزش اٌَلؼوي احلؼدًر ممؼا مل ًخعؼّرق هل اًنلّؼاذ 

اًلؼؼدماء تؼؼذاث املسؼؼلَاث واًخـًرفؼؼاث اًؼؼيت ذزح اًنلؼؼد احلؼؼدًر ؿؼؼّل 

وثلسؼ  و اس خـ اًيا، ًوىن ٕاصؼازت اًثـؼاًيب ٕاىل حِؼات اًضؼاؾر وحلرافَِّخؼو، 

ًٔاصؼؼـاز ًؼؼدّل ؿؼؼّل سؼؼـة اسؼؼدِـاتو ٌَؼؼؼروف املعؼؼاحدة زلافِؼؼًا واحامتؾَؼؼًا 

وحلرافًِا، وىذا ما فاث محمد مندوز، وكد ٍىون اًثـؼاًيب اسؼ خعرذ وكؼّّي 

مؼؼن رشظؼؼو يف اًخحوًؼؼة واًرتثُؼؼة، اًسؼؼخة اشلي حـؼؼهل خيؼؼّي ابًرشؼؼظ 

 حسة اًرٔبي اجملحف ٌسلنخوز ٕاحسؼان ؾحؼاش واظؼفًا ٕاّه   حبحؼة اخلؼرس

اًرخِط  
1
ثـََلًا منؼو ؿؼّل كؼول اًثـؼاًيب ٕان ًد خؼو سؼ خىون   واسؼعة  

اًـلؼؼد  ، وىؼؼذا لًضؼؼؽ اًثـؼؼاًيب حمؼؼط الهتؼؼام اًنلؼؼدي سؼؼ امي ٔبن ازلنخؼؼوز 

ؾحاش ًرّصؼخ ٔبنؼو ثوكّؼف ؾنؼد اًثـؼاًيب ًرضؼوزت امللؼام يف مـؼرط ثنؼاوهل 

                                                           
1
 .375/  1نلد ألذيب ؾند اًـرة، ّزخي اً  
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يف  -ٌَحرنة اًنلدًة حول املخنؼيب، ًلؼول:   ًوىنؼا نخحؼدج ؾؼن اًثـؼاًيب 

ٔلنو ؾلد يف نخاتو فعاًل ؾن املخنيب، ًُـدُّ نخؼااًب كامئؼًا تنفسؼو،  -ىذا امللام 

وىو خمخَف ؾن تلِة فعول اًىذاة، مبا حوى من ماذت نلدًؼة؛ فاًثـؼاًيب 

مـجؼؼة ابملخنؼؼيب  
1

. ىؼؼذا اًلؼؼول ٌسلنخؼؼوز ؾحؼؼاش ًخّضؼؼح منؼؼو ٔبنؼؼو ًنفؼؼي 

ًّ كامئؼًا اًسعحَة اًنلدًة ؾند اًثـؼاًيب، فؼٕارا اكن فعؼي املخنؼيب نخؼاابً   نلؼد

تنفسؼؼو ٕارن ل ًُـخؼؼدُّ ابلنعحاؾَؼؼة اًخذّوكِؼؼة فؼؼامي سؼؼ حلو مؼؼن ٔبتؼؼواة نخؼؼاة 

ً وٕافراذه هل مؼاذت نلدًؼة  ّّ اًَد ة، وىذا ًدّل ؿّل ثذّوق اًثـاًيب ٌَلخنيب نلد

ثؼؼدّل ؿؼؼّل جمؼؼازات اًثـؼؼاًيب ًنلّؼؼاذ ؾرصؼؼه، ًوضؼؼَوؿو يف ىؼؼذا اًضؼؼبٔن، وكؼؼد 

ًا ًُس ٕال، وىذا ٌضؼّي ٕاىل ٔبن اًناكؼد حىون ألتواة ألخرى ؾرضًا ّزخيَ

مل ًـن جىذاة اًَد ة ندزاسة نلدًة مس خلةل ثخضح من خالًيا بٓفؼاق ٔبنؼرث 

ًيفؼؼواث اًثـؼؼاًيب ٔبو ثلَؼؼّيه يف حمخؼؼوى اًرتثُؼؼة، ًوىؼؼن ؾنؼؼدما اكذضؼؼت 

احلاخة ٔلن ًخحؼدج ؾؼن زٔبًؼو اًنلؼدي اكن مؼااكن يف اًحؼاة اشلي ؾلؼده 

َّة اًنلدًّة ؾند اًثـؼاًيب فؼٕان ٔلصـاز املخنيب، فٕارا اكن ماوزذ ً  نفي اًسعح

                                                           
1
 .1/375اًساتق   
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ٕاحسان ؾّحاش ىنا ًخخّ  مؼا نذىحٕاًَؼو ثضؼلك ٔبو تؼبٓخر، نؼذضل مّمؼا ًـؼّزس 

َّة اًثـؼاًيب ؾنؼدما  ىذا اًلول ٔبن ٕاحسؼان ؾّحؼاش ًـؼوذ ًَلؼّر تـؼدم سؼعح

ًـّدذ مزاّ نلد اًثـاًيب ٌَلخنيب، فلد ًفت اندداىؼو ممؼزاث اًلؼراءت اًنلدًؼة 

اًيب ٌَلخنيب كائاًل اًيت ٔبحراىا اًثـ
1

: ومتخاس ذزاسة اًثـاًيب تبٔص َاء خدًؼدت 

ِّف ؾن املخنيب من كدي، مهنا:  مل  دىا فامي ُبً

( مـانَؼؼو اًؼؼيت اَيؼؼا اًىذؼؼاة يف زسؼؼائَيم، مثؼؼي اًعؼؼاحة واًعؼؼايب 1)

 واًضيب واخلوازسرص.

 ( منارح من املـا  اًيت دشكيا منو اًضـراء.2)

 ه.( املـا  اًيت هرزىا يف صـر 3)

( اًخوسؽ يف رضوة حماس نو، ويف ىؼذه اًناحِؼة مل ًلؼف ؾنؼد اؼدوذ 4)

حسن املعاًؽ واخلروح واًؼخخَط تؼي ملؼح ٔبصؼ َاء يف املوضؼوغ ٔبخؼاذ فهيؼا 

 املخنيب.

                                                           
1
 .375/  1 ّزخي اًنلد ألذيب ؾند اًـرة،  
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ٔبّما محمد سكَول سالم فّيى ٔبن اًثـاًيب مل ًبٔث جبدًد حول الٓزاء املخـَّلؼة 

مياء من سكَول سالم ابملخنيب مبا فهيا وظفو ٌَلخنيب تضـف اًـلِدت، وىذا إ 

ٕاىل اًلايض اجلرخا  اشلي ثناول ؾلِدت املخنيب، ؤبن اًثـاًيب فامي مـناه ثحؽ 

اجلرخا  هوكؽ احلافر ؿّل احلافر
1

، وؿاة ؿََو ظو حسني ؿؼدم حرمجخؼو مل 

وزذث ٔبسؼؼ اؤمه يف اًَد ؼؼة، وىؼؼذا خيفؼؼي ٔب ؼؼر حِؼؼاهتم يف ٔبذهبؼؼم، وانخفؼؼى 

َّة ابٕلظراء وٕاظالق ألحؼاكم اًضخعؼ
2
وىؼذا ًخلؼازة مؼؽ زؤًؼة حؼريج  .

ًسدان يف ٔبن اًثـاًيب ٔبقفي اًوفِّاث، وانخفى إبٍراذ ألمؼثةل
3

، نؼذضل زٔبى 

ىؼؼذا اًـَؼؼة اًنلؼؼدي مؼؼن ألخعؼؼاء اًىدؼؼّيت زلى اًثـؼؼاًيب ازلنخؼؼوز سيك 

َّة ٌََد ة ومهنا ٕاقفال اًوفِّاث، وىذا  مدازك، فلد ٔبوزذ تـغ اًنلاظ اًسَح

ن اًوفِّؼاث ٔلّذى    من ٔبكذي ؾَوة اًَد ة .. ًوو ٔبن اًثـؼاًيب ؾؼ  تخؼدٍو

                                                           
1
د سكَول سالم، معحـة ذاز ّزخي اًنلد اًـريب من اًلرن اخلامس ٕاىل اًـارش اًيجري، محم 

 .51مرص ) تدون ّزخي (، ض  –املـازف
2
ىؼ  542ؿيل جن ثسام اًض نرًت  ) ث اشلخّيت يف حماسن ٔبىي اجلٍزر، ثبًَٔف ٔبيب احلسن   

اًلاىرت  –(، حتلِق جلنة جرئاسة ازلنخوز ظو حسني، معحـة جلنة اًخبًَٔف واًرتمجة واًنرش 

 م. امللدمة ض: ح. 1945 -ىؼ  1364
3
 .320/  2ّزخي بٓذاة اٌَلة اًـرتَة،   
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ًخازخي ألذة حلًا من ٔبوحة احللوق  
1

. اًثـاًيب وكؽ يف تـؼغ اًيفؼواث 

اًنلدًّة، ًوىن ىذا لًُـؼّد وزَلؼة ٕانؼاكز خََؼي معؼهل، وؾؼؼمي فضؼهل، وٕان 

ٕاقفاهل ًرتمجؼة اًوفِّؼاث ًخبٔسؼس ؿؼّل ٔبن اًثـؼاًيب اكن ًخجؼو ٕاىل ملعؼدًة 

لافِة ؿادضىا، وكد تنّي يف ثرٍبراثو قرضو ألظيّل من ّزخيَة ٔبذتَة حللدة ز

َّؼة نلدًّؼة  َّؼة ٔبذت َّؼة حبخؼة تلؼدز مؼااكن ّزخي اًىذاة، فؼمل حىؼن اًلاًؼة ّزخي

َّة نـزوىؼؼا ٕاىل  زلافِّؼؼة، ويف لّك ألحؼؼوال ًُـؼؼّد ىؼؼذا اًخلعؼؼّي ىفؼؼوت ذزاسؼؼ 

ػؼؼروف اًاكثؼؼة يف اًرتاؼؼال واًخنلّؼؼي، وانضؼؼلاهل مبؼؼا ىؼؼو ٔبمّه مّمؼؼا خيؼؼدم 

و ٔبنو فـي واًخفت ٕاىل ازّلكة يف حؼرامج ألذابء اًل ؤّذي اًوػَفة، ًو رط، ًو

ًاكن معاًل مىمتاًل من لّك اًنوايح. وٕان اًنلعة اًيت ٔبزاذ مهنا لّك من ظؼو 

حسني وسكَول سالم حتؼوم حؼول ٔبن اًثـؼاًيب اخؼرتَّ كؼّيه، ؤبقفؼي حِؼات 

ط لٓزاء كؼؼّيه وٕان ثـؼؼرّ  -اًضؼؼـراء اًوزَلؼؼة اًعؼؼةل تؼؼبٔذهبم، ٕال ٔبن اًثـؼؼاًيب 

ٔبضاف من زؤًخو و اس خفاط  -حول تـغ اًنلاظ وضـف ؾلِدت املخنيب 

يف ادًثو ؾن املخنيب، ورًّي ألمثةل تبٓزائو اًنلدًة، ورهر ما اس خـذتو ومؼا 

                                                           
1
 .190/  2اًنرث اًف ،   
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ؿاتو ؿََو مثي حىرازه يف صـره وكدح معاًـو، وٕاثحاغ اًفلرت اًلّراء ابً"لؼة 

سؼؼف اٌَلؼؼة وإلؾؼؼراة، اًـؼؼوزاء، واسؼؼ خىراه اٌَفؼؼغ وثـلِؼؼد املـؼؼ ، وؾ 

واخلروح ؾؼن اًؼوسن، واسؼ خـ ال اًلًرؼة اًوحاؼ، واًراكنؼة ابسؼ خخدام 

ٔبًفاع اًـامة واًسوكة، وٕاتـاذ الاسؼ خـازت، وإلفؼراظ يف املحاًلؼة، وٕاسؼاءت 

ألذة ابٔلذة، واخلروح ؾن اًضـر ٕاىل اًفَسفة، وكؼدح امللؼاظؽ .. وكؼّي 

خو إلتداغ واًرونق وادلال، رضل، ن ا ثعّرق اًثـاًيب ملبٓ ر صـره وٕاتداء و 

نؼ ُحسن املعاًؽ، وُحسن اخلروح واًخخَّط، وُحسن اًخرّصف يف اًلزل، 

وُحسن اًدضخِو، وإلتداغ يف اًدضخهياث واٍمتثَالث، واملدخ وإلتداغ يف 

سائر مداحئو، وخماظحة امللدوخ من املَوك مبخاظحة احملحوة واًعدًق مؼؽ 

ع اًلزل واًنسؼُة يف ٔبوظؼاف احلؼرة، حوذت يف إلتداغ، واس خـ ال ٔبًفا

وكّي رضل، ويف لّك ىذا ًوزذ اًثـاًيب ألمؼثةل واًخـََلؼاث واًخرٍبؼراث يف 

مواظن اًضـف ٔبو اًلوت، ومواظن ادلال ٔبو اًلؼدح، وكؼد ٔبفؼرذ مؼا ًلؼازة 

مئة ؤبزتـني ظفحة ًالس خفاضة يف احلدًر ؾن املخنؼيب 
1

. ًلؼد ٔبزؼ  محمؼد 

                                                           
1
ن ؼيي ض 139دٔب مؼن اًعؼفحة ًد ة ازلىر، ًالسماذت انؼر اًحؼاة اخلؼامس ًحؼ  ، 277، ًو

 ثناول فِو املًؤف لك ماًخـَق ابملخنيب.
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 املخـَؼؼق ابملخنؼؼيب كؼؼائاًل:   واجلدًؼؼد يف سكَؼؼول سؼؼالم ؿؼؼّل ّجؼؼد اًثـؼؼاًيب

حرمجخو ٔبنو ٔبكامها ؿّل ٔبسؼاش مهنجؼي مذاكمؼي، فـؼرط ٌَعؼةل تؼني حِاثؼو 

وصـره .. ك يف ظَخو ثس َف ازلوةل .. وخرح ؾن ؿالكاث صـره حبَاثؼو، 

ونفسؼؼو ومزاخؼؼو .. 
1

. ىؼؼذا مؼؼا ًفؼؼت انددؼؼاه نلّؼؼاذ اًـرصؼؼ احلؼؼدًر ومؼؼهنم 

ّز اًثـاًيب يف ذزاس خو ٌَلخنؼيب، يف اؼني ازلنخوز ٕاحسان ؾحاش ُمَخعًا مت

ٔبنو ٍرى ثـداذ اًثـاًيب ًـَؼوة املخنؼيب مسؼ متدت مؼن زسؼاةل اًعؼاحة جؼن 

ؾحؼؼاذ، ًلؼؼول:   ٔبمؼؼا ادًثؼؼو ؾؼؼن ؾَوتؼؼو فؼؼبٔنرث اؾؼؼامتذه فِؼؼو ؿؼؼّل زسؼؼاةل 

اًعاحة وشلا جتده ؿّد من ؾَوتو: كدح املعاًؽ وٕاثحاغ اًفلرت اًلراء ابً"لة 

اًـوزاء  
2

اًثـاًيب ٔبل ًخجاىي ازلٍن واًـلِدت يف اًخؼدخالث ، وكد ااول 

ألذتَؼؼة، وىؼؼذا ماؿاتؼؼو ؿؼؼّل املخنؼؼيب، وكؼؼد اسؼؼ متدَّ رضل مؼؼن زٔبي اًلؼؼايض 

ؾندما ثعّرق ملوضوغ اًـلِؼدت انفِؼًا ٔبن ٍىؼون ًيؼا ٔب ؼر يف حؼوذت ٔبو زذاءت 

ًّ خماًفؼًا ؾنؼدما حتؼّدج ؾؼن ضؼـف اًـلِؼدت  ؼذ زٔب اًضـر، ًىن اًثـاًيب ارخَّ

، مؤنؼدًا ٔبن ًإلسؼالم حلؼوق ٔبخالكِؼة جسؼ خدؾي   إلخؼالل ؾند املخنؼيب

                                                           
1
 .52 –51اًلرن اخلامس ٕاىل اًـارش اًيجريّزخي اًنلد اًـريب من  
2
 .376/  1ّزخي اًنلد ألذيب ؾند اًـرة   
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اشلي ل ٌسوػ إلخؼالل تؼو كؼوًل وفـؼاًل ونؼؼ اً ونؼرثًا.. 
1

ؼرى   ًزنؼوزل  . ٍو

نَ"سون   ٔبن نلد اًثـاًيب ٌَلخنيب ىو نلد ؿؼاذل، وىؼو معؼدز مهؼم ملؼن 

ًٍرد مـرفؼة املخنؼيب، ًلؼول:   ٕارا ُبًزؼد اًوظؼول ٕاىل ثلؼدٍر ؿؼاذل ًضؼاؾر 

زلوةل، جية الاًخجاء ٕاىل انكد ؾؼريب ٍىضؼف ًنؼا ٔبدشاز املخنؼيب، س َف ا

واًثـاًيب تَد خو خّي من ٍىفي ًنا رضل، وىو ًلؼّدزه حؼّق كؼدزه يف نخاتؼو 

اًلؼؼمّي  
2

ؼؼراه ازلنخؼؼوز معؼؼعفى اًضؼؼىـة مؼؼن اًنلّؼؼاذ اًفضؼؼالء ؾعؼؼاًء  . ٍو

َّؼة  وفائدًت، فلد ٔبىؼدى   ٕاىل املىذحؼة اًـرتَؼة ٔبنؼرب كؼدز مؼن اًىذؼة ألذت

اخلاًعة مبـناىا املـادض 
3
. 

ًلد متخّؽ اًثـاًيب تنؼرت نلدًة صامةل ًالنعحاؾَة اًنلدًة واًخؼذّوق ألذيب    

ؾنده، والاسدساكة واًخفضَي تني ملذضَاث ىذا الانعحاغ اًنلؼدي  ؼد 

املوسوؾَة يف ثناول مفرذاث اًىذاة ثضلك ؿام،  فيؼو مدؼ    توخؼو ؿؼام 

ق ومهازت يف ثـًرف اًلؼازئ مبؼا وظؼي ٕاًَؼو ؿّل خربت واسـة، واّظالغ معَ

                                                           
1
 .184ًد ة ازلىر، ض   
2
تلداذ  –ملىذحة ألىََة ّزخي ألذة اًـحا ، ًزنوزل نَ"سون،  حرمجة ظفاء خَويص، ا  

 .67م، ض  1967
3
 .279مناجه اًخبًَٔف ؾند اًـَ اء اًـرة، ض   
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ؼول ىؼذا  اًضـر يف ؾرصه ؾن ظًرق حرمجخو ًىثّي من صؼـراء اًـرتَؼة، ًو

اجليؼد اًؼواحض ًضؼاؾت ٔبصؼـاز تـضؼيم، وٕان اؾؼامتذه ؿؼّل مجؼؽ املؼاذت مؼؼن 

املعاذز لجيـَنا ٔبن نعفو تبٔنو فؼّراء   خيؼَط بٓزاء كؼّيه تـضؼيا ٕاىل تـؼغ، 

 فيو خامؽ ٔبنؼرث منؼو انكؼدًا 
1

، ؿؼّل حنؼو مؼا ٔبوزذ محمؼد منؼدوز؛ رضل ٔبن 

اًىذاة ًُعَؽ اًلازئ ؿّل احلَات ألذتَة والاحامتؾَؼة واًس َاسؼ َة يف ثؼطل 

احللدؼؼة، وكؼؼد ٔبوىل ؾناًؼؼة جؼؼرّذ املعؼؼاذز ٕاىل منحـيؼؼا، وٕان ظحَـؼؼة املؼؼاذت 

َّؼة اًنلدًؼة  امللعوذت من ادلؽ كد حؼّرث اًثـؼاًيب ٕاىل الانعحاؾَؼة والانخلائ

و  مندوز  تبٔنو فؼّراء خيؼَط بٓزاء كؼّيه مؼؽ تـضؼيا تـضؼًا، ؿّل ؾىس ماًعف

وٕان مرّذ ىذا اًرٔبي ًـوذ ٕاىل وكوف مندوز ؾند ذزاسة اًثـؼاًيب ٌَلخنؼيب، 

و ٔبنو ٔبظَق احلمك من خالل ما زبٓه يف اًَد ة ًاكن حواتنؼا مؼا وزذ بٓنفؼًا،  ًو

ألمر  ًوىنو ٔبظَق حى اً صاماًل إبخراح اًثـاًيب من جممتؽ اًنلّاذ، ويف واكؽ

ٔبن ٔبنرث من ؿؼاة ؿؼّل اًثـؼاًيب ثناكضؼو يف ذزاسؼ خو اسؼدندوا ٕاىل اًحؼاة 

اشلي ثناول فِو املخنيب، وىذا ما وكف ؾنده مندوز وؿاتو ؿََو ٔلنو ٔبظؼال 

                                                           
1
 .302اًنلد املهنجي ؾند اًـرة، ض  
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يف فعي املخنيب ؿّل ؾىؼس اًحؼاكني، وخؼّي مؼا ٔبوزذه ىؼو نلؼاًل ؾؼن بٓزاء 

سؼدناذه لٓزاء اًنلّؼاذ كّيه، وكد كَنا ساتلًا ٕان اًثـؼاًيب موًؼٌؽ ابملخنؼيب، وٕان ا

ًل ٌَلخنؼؼيب ًَجـَنؼؼا نعؼؼفو  حؼؼول املخنؼؼيب لًُـؼؼاُة ؿََؼؼو ٕافؼؼراذه فعؼؼاًل معؼؼوَّ

تضؼؼـف اًضخعؼؼَة ؿؼؼّل اؼؼد كؼؼول محمؼؼد منؼؼدوز   ٕان اًثـؼؼاًيب ضؼؼـَف 

اًضخعَة، حىت ًؼناكذ  ؼزم تبٔنؼو ل زٔبي هل يف صؼئ، وٕامنؼا يه انخلؼاذاث 

اًعاحة واحلامتي .. 
1

اًضخعؼَة، وٕان  ، وىذا لًـعي ذًَاًل ؿّل ضـف

اخرتاز بٓزاء اًنلّاذ س امي ماًخفق مـو ازلازش ل ثـ  حبال مؼن ألحؼوال ٔبن 

 ازلازش ل زٔبي هل.

اًمم اًثـاًيب ألسَوة املسجؽ وساز ؿّل قرازه من ٔبًّفوا تـؼده، وكؼد ؿؼّد 

ازلازسون ىؼذا اًىذؼاة مؼن املعؼاذز امليلؼة ًؼلّك ذاز  ألذة واًفىؼر 

ًرّة ٌَـعوز وألحلاة ثخضلن مـَوماث ّزخيَؼة واٌَلة، حِر كّدم ماذت  

ُـؼؼدُّ  واحامتؾَؼؼة وزلافِؼؼة ؿؼؼالوت ؿؼؼّل مؼؼا ثضؼؼلنخو مؼؼن ًلؼؼة ؤبذة وفىؼؼر، ًو

َّة، ومنحـًا مهؼ اً ٌَهنؼي منؼو، وٕان الانعحاؾَؼة اًنلدًؼة  اًىذاة حبق ماذت قن

                                                           
1
 .302اًساتق، ض  
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اًيت ان جيا اًثـاًيب مرّذىا ٕاىل اًلاًة واًيدف اشلي ٔبزاذ، فمل ٍىن اًلعؼد 

ذ ذزاسة نلدًؼة مسؼ خلةل اكًؼيت ٔبحراىؼا يف ؾلؼده اباًب ٌَلخنؼيب؛ وٕامنؼا ٔبن ًفر 

ٔبزاذ اخمال ما مّت ٕا اسه مؼن ٔبصؼـاز ٕاىل سمؼن ؾزمؼو ؿؼّل اًخحوًؼة، شلضل 

نالحغ ندزت ازلزاسة اًنلدًؼة مؼن حِؼر اًعؼول واًلرصؼ، وثفضؼَي ىؼذا 

اًرضة اًضـري ؿّل راك، فلد زٔبًنا ٔبنو ٔبوىل اىامتمًا ٔلصؼـاز اًلؼزل ٔبنؼرث 

ـؼّي رضل ًـؼوذ ملؼا  من كّيىا س امي الاىامتم ابًضؼاؾر اًؼؤبواء ازلمضؼلّي، ًو

اكن سائلًا حِنؼذاك، ولندضؼاز ىؼذا اًفؼن اًضؼـري تؼني اشلائلؼة ألذتَؼة، 

فاملراذ من رضل جمازات ؾرصه، ن ا ٔبن الٓزاء اًوازذت يف زناّ ٔبتواة اًىذؼاة 

افِخؼو، ومؼاًددؽ ميىننا محَيا ؿّل ٔبهنا ٕازىاظؼاث ًؼرتط ألذة تـرصؼه وحلر 

رضل من ىوًة زلافِة ملرص مؼن ألمعؼاز، وملّؼا اكن ثَؼاز اجملؼون اًضؼـري 

رائـًا يف راك اًزمؼان فؼٕان اًثـؼاًيب مل ًخجؼاىهل يف ذزاسؼ خو اًخدونَؼة، فلؼد 

ٔبوزذ منارح رضل، وثوكف ًوو ثضلك ٌسّي ًَحؼدي زٔبًؼو اًنلؼدي نخـََؼق 

لدًة مـرتضًا ؿّل صـراء واؾخذاز ًنفسو ٌوَلازئ، وحيَط رضل تخرٍبراثو اًن

اجملون اكجن سىرت واجن احلجاح كائاًل ؾن اًثا :   ٕانو يف صؼـره لٌسؼ خرت 
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ؼؼول ٔبنَّ خؼؼد  مؼؼن اًـلؼؼي ثسؼؼجف، ولًخؼؼ  خؼؼّي كؼؼوهل ٕال ؿؼؼّل خسؼؼف، ًو

ًعؼنـت نخؼايب ىؼذا  -ن ا كال اجراىمي جن امليؼدي-ألذة خّد وىزهل ىزل 

فؼذح حؼراة ؾن نثّي من الكم من ميد ًد اجملون فِـرك هب ا ٔبرن احلزم، ًو

اًسخف فِعفؽ هبؼا كفؼا اًـلؼي، ًوىنؼو ؿؼّل ؿالثؼو ثخفىَّؼو اًفضؼالء تؼنز 

صؼؼـره وجسؼؼ متَح اًىؼؼرباء نحؼؼاث ظحـؼؼو، وجسؼؼ خخف ألذابء ٔبزواخ نؼلؼؼو، 

وحيمتي احملدضلون فرظ زفثو وكذؿو  
1
 . 

من خالل ٕاسلاظاث اًثـؼاًيب اجللرافِؼة واًخازخيَؼة نؼخَّلس تـؼغ اًلضؼاّ 

ّّل هبؼا اًنلؼد ألذيب اًـؼريب اًلؼدمي ؾنؼدما ثنؼاول ٕازىاظؼاث حؼرتط اًيت حت

ألذة ابحلاةل الاحامتؾَة ٔبو اًنفس َة ن ا فـؼي اجؼن كذَحؼة ازلًنؼوزي حِؼ  

ثناول صـراء اًـرتَة يف نخاتو اًضيّي   اًضـر واًضؼـراء  ، نؼذضل انؼ ج 

وةل اجن سالم ادلحي يف ظحلاثو خعًا ًخداخي فِو اًضـر من حِؼر اًفحؼ

ٔبواٌََونة مؼؽ اًؼؼروف اًثلافِؼة احملَعؼة اًؼيت ٔبنخجؼت صؼـر ىؼذا ٔبو راك، 

ونذضل اجلانة اًـلِدي اشلي ًؤمن تو صؼاؾر مؼا، فلؼد ٔبوزذ اجؼن سؼالم 

                                                           
1
 .35/  3ًد ة ازلىر،   
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اٍهيوذ من ضـراءً منارح 
1

، وٕان ىذه إلزىاظاث اًنلدًؼة حـَؼت اًثـؼاًيب 

د وضؼـو واادًا من املَخفذني ٌَنوايح الاحامتؾَة واًنفس َة واجللرافِة، وكؼ

ازلنخوز سيك مدازك تني ظالئؽ اًىذاة وألذابء من ٔبىي الٓازء واملؼذاىة 

نؼرًا ٔلن هل اجتاىاث نلدًة نفس َة جتـهل كًرحًا من ىذا املذىة اًخحََيل، 

ٔبكؼؼرة ؤبًَؼؼق ٔبن نعؼؼنّفو مؼؼن تؼؼني نخّؼؼاة  –حسؼؼة مدؼؼازك  –ٕال ٔبنؼؼو 

وذاز  اًنلد ألذيب
2
َلِؼة مؼن خؼالل متؼّز ّجؼد اًثـؼاًيب ابملهنجَؼة اًخوز  .

سؼ ندىا ٕاىل كائَهيؼا، ثوزَق ألصؼـاز وحتلِليؼا، وىؼذا ًؤّظؼي ألصؼـ از، ٌو

  وىو موضوغ مذعي تبٔظاةل اًضـر وحصة نسخذو :تو سالم  ؤبصاذ سكَول

اًرسؼكة والانخحؼال مؼن انحِؼة  ًلائهل مؼن انحِؼة، ومذعؼي نؼذضل تلضؼَة

يف صؼـر مؼن  ًفنَؼة.. واًثـاًيب يا إبػياز تـغ اخلعائط واملـامل أبخرى

 ًرتمج هلم
3

  .  

                                                           
1
 .25-24ًالسماذت : اجتاىاث اًنلد ألذيب يف اًلرن اًراتؽ ٌَيجرت، ض  
2
 .180/  2جري،  اًنرث اًف  يف اًلرن اًراتؽ اًي 
3
 .52ّزخي اًنلد اًـريب من اًلرن اخلامس ٕاىل اًـارش اًيجري، ض  
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ن ا نالحغ اىامتم اًثـاًيب تـرط ٔبمثال من اًنؼرث، فؼمل ًلذرصؼ مجـؼو ؿؼّل 

اًضـر حفسة، ٕامنا ٔبزاذ ٔبن ٍىون صاماًل ًـرصه مؼن حِؼر ألمؼثةل موًَؼًا 

اىامتمًا واحضًا تبًٔوان اًنؼرث اًحؼدًـي، واًسؼجؽ اٌَفؼؼي ًَخجؼانس مؼؽ مؼاىو 

مهلة ٕار مل ًخجاىي اًفن اًنؼرثي، وؾلؼد  زاجئ يف ؾرصه، وثطل ٕاصازت نلدًة

هل تـغ ألمثةل، ونالحغ اًخبٔنق يف ألسَوة، واملحاًلة يف املـا ، ورضل 

ًنسجم مؽ ماصيده معَؽ اًلرن اًراتؼؽ ٌَيجؼرت، فلؼد تؼدٔب اًسؼجؽ اٌَفؼؼي، 

ـّد اجن اًـلَؼد مؼن  واجلناش واًعحاق ابلندضاز يف اًرسائي اًسَعانَة، ًو

ه ىذه اًعرائق اٌَفؼَة وألسؼَوتَة، ك ثحـؼو ؿدًؼد مؼن ٔبوائي من حنا ابجتا

اًىذّاة ومهنم اًثـاًيب، وىذا ما  ده يف نخاة اًَد ة، فلد ثؼبٔنّق اًثـؼاًيب 

ناثو اًحدًـَة ًَجؼازي اًزمؼان واملؼاكن، ؿؼّل ٔبنؼو  يف ٔبسَوتو، وابًف يف حمس ّ

اكن يف تـؼؼغ نؼؼرثه ًخذـؼؼد ؾؼؼن اًزخؼؼرف واًسؼؼجؽ، تُؼؼ  اؾمتؼؼد يف تـؼؼغ 

مؼؼؽ  –اثؼؼو ؾؼؼن ألذابء ؿؼؼّل امللؼؼدماث املسؼؼجوؿة، ًوىنؼؼو يف اجمللؼؼي ثلدمي

كد اكن واحضًا يف ثلدمي مـانَؼو وٕان تؼدث ُمذ"ّفؼة  –اًخبٔ ر اًواحض تـرصه 

ـؼّي ىؼذا مؼا ذؿؼا  ًفؼًَا، فلد حراوخ تني اًخساظة، وتني اًخبٔنق واًخَلَؽ، ًو
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 ثَلَؼؼذه اًحؼؼاخرسي ٕاىل ثَلِحؼؼو تؼؼؼ   خؼؼاحغ نُسؼؼاتوز  ، ٕار ُؾؼؼرف ؾؼؼن

اجلؼاحغ خفّؼؼة ٔبسؼَوتو، واًخنلّؼؼي فِؼو ثبٔنلؼؼًا ٔبو ثسؼاظة حبسؼؼة ملذضؼؼَاث 

املوضوغ املعروق، وؿّل حسة اًرذ ٔبو اًـرط املؼرثحط مبؼا سؼ حلو ٔبو مبؼا 

َؽ ؿؼّل  سََحق تو. واًثـؼاًيب نلؼّيه مؼّر تبٔصؼواظ نلدًؼة وذزاسؼ َة، فؼاملُعَّ

 مؤًفاثؼؼو اًالحلؼؼة يف مؼؼرااهل املخلدمؼؼة ًالحؼؼغ اًنضؼؼج اًفؼؼ  يف اًخلؼؼدمي

وألسَوة، ويف ٕاٍراذ املاذت، ومؽ لك مؼراةل زلافِؼة ثنذؼاة ؾرصؼه وسؼـة 

مـرفذو س نجد ٔبسَواًب خمخَفًا ؾن ساتلو نؼدٔبة ٔبي ذازش نلؼدي كؼدميًا ٔبو 

 ادًثًا.
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 "  اليتيمة " أهمّية العمل النقدي لمثعالبي في
 

ًد ة ازلىر    مل ًنىر مـرش اًنلّاذ وألذابء كدميًا وادًثًا ٔبمهَّة       

اًنلدًة وألذتَة، ؤبزنوا ؿّل ىذا اجليد اًضخم يف ثوزَق ؾرص ٔبذيب 

تبمٔكهل، وكد اسدضيد ّكوث اذلوي تَد ة اًثـاًيب نثّياً يف مـرط ثوزَلو 

ًٔاذابء يف مـجلو، وكَ ّا  د حزًء من ألحزاء اًس حـة مل ًا الاسدضياذ 

واًخوزَق من اًَد ة
1

سدي ؿّل اًَد ة وؿّل حمتّ ا، ؤبز  اجن صيحة الٔ 
2
 ،

ونذضل اجن خَاّكن يف وفِاث ألؾَان، واًس حع يف ظحلاث اًضافـَة 

اًىربى، واجن نثّي يف اًحداًة واٍهناًة، ومن خالل ذزاسة نخاة اشلخّيت 

اًَد ة (،  –لجن ثسام ؾلد تـضيم ملازاانث تني اًىذاتني ) اشلخّيت 

ى ؿيل ٔبذمه من خالل ذزاس خو وثفاوثت الٓزاء يف رضل، وتذضل ٍر 

                                                           
1
مـجم ألذابء، ًُنؼر  ؿّل سخِي املثال ل احلرص تـغ ٔبزكام ىذه اًعفحاث، ن ا ميىن  

 – 114 – 90اًـوذت ًفيرش ألؿالم وألذابء يف فيرش ألحزء تخحلِق ٕاحسان ؾحاش : 

131 – 132 – 133 – 134 – 140 – 141 – 175 – 182 – 235 – 244 

– 307 – 413 – 485 – 486 – 487 – 488 -   .....1206  ..1522 ...

1887  ...2281  ...2430 – 2506 ..... 
2
ني ،     .387/  2ظحلاث اًنحات واٌَلًو
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ٌصلخّيت وملازنخو ابًَد ة من خالل إلصازاث واًـحازت، ٔبن اجن ثّسام اكذفى 

َّفاث ؿّدت، يف اني ٔبن  هنج اًثـاًيب، فاًثـاًيب ابزغ يف اًخبًَٔف، وهل مؤً

اجن ثسام ل نـرف هل ٕال نخاة اشلخّيت، وفِو اًخحق جرهة اًثـاًيب   

هل وٕامامًا، جفرى ؿّل خّعخو وساز ؿّل  ظاحة اًَد ة وحـهل كدوت

مهنجو، واظعنؽ اًّسجؽ ن ا اظعنـو اًثـاًيب، واحذفي وثبٔنّق يف ثلدمي 

اًىذّاة واًضـراء وإلصازت ٕاىل حماس هنم واًخنوًو ترباؾ م احذفال اًثـاًيب 

وثبٔنّلو يف احلدًر ؾن صـراء اًَد ة ونخّاهبا وإلصاذت تذهرمه  
1
 . 

معدزًا مهّلًا ًـني ازلازش يف الاس خلعاء واًححر،  ًلد كّدمت اًَد ة

تلّغ اًنؼر  –وهبذه اًسـة ثـّرفنا ؿّل صـراء ؤبذابء ألمعاز، فاًثـاًيب 

ٍاكذ ليلي ٔبادًا، ظرق لّك ألتواة حبثًا  –ؾن ثلس اميثو وثفضَالثو 

ؾن اًخوزَق واًخعنَف، وكد زبًٔناه ًوزّق ًضـراء من كّي اًـرة، ؾّرفنا 

رضل ؿَهيم، وكد ٔبز  ٔبمحد احلويف ؿّل ىذا اًعنَؽ اًيام، من خالل 

فاًثـاًيب وزّق ًضـراء من اًفرش، ًلول احلويف: .. ًنخـرف ؾرشاث من 

                                                           
1
 .99تـغ مؤزيخ إلسالم، ض  
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ٔبتناء اًفرش مهروا يف كرط اًضـر اًـريب .. 
1

، وىؤلءاًضـراء ثوّسؾوا 

ض َد  تني ألكاًمي، وؿّل اًرمغ من رضل مل يلَيم اًثـاًيب يف ثعنَفو. ٌو

خوز سيك املحازك تبمٔهَة ثوزَق اًلرن اًراتؽ اًيجري ؤبن اخلسازت ازلن 

س خىون هحّيت ًو ٔبننا فلدان نخاة اًَد ة
2

، ؤبصاذ مععفى اًضىـة ابًَد ة 

هوهنا   ٔبوىل ظحلاث اًضـراء راث اًعفة املوسوؾَّة  
3

، وؿّد حسن 

ز ألمني حملّق نخاة   خاض اخلاض   ٌَثـاًيب ٔبن اًَد ة من بمٔه املعاذ

واملراحؽ ألذتَة ًٔاذة اًلدمي
4

، ن ا ٔبز  ازلنخوز ٔبمحد معَوة ؿّل 

ظنَؽ اًثـاًيب، ؤبن املاذت ألذتَة فِو قنَّة يف مـعَاهتا، ففي اجلانة 

اشلي خيّط املخنيب خاء اًثـاًيب ًَخخذ موكـًا وسعًا   .. ًوفّق تني 

                                                           
1
 .200ثَازاث زلافِة تني اًـرة واًفرش، ض  
2
 .179 / 2اًنرث اًف ،   
3
 .455مناجه اًخبًَٔف ؾند اًـَ اء اًـرة، ض   
4
ًحنان ) تدون  –خاض اخلاض، اًثـاًيب، حتلِق حسن ألمني، ذاز مىذحة احلَات، تّيوث   

 ّزخي (، ًُنؼر : ملدمة املُحلّق.
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و، واكنت ذزاس خو يف   ًد ة ازلىر  من ٔبوزغ ما ُنخة  حماس نو ومساًو

ؾن املخنيب .. واًعاتؽ اًـام زلزاس خو ازّلكة يف املهنج واًـرط  
1
. 

ًـّي ٔبكَة اًنلّاذ وكفوا ؾند نلد اًثـاًيب ٌَلخنيب، ويف حلِلة ألمر ٕان ٔبمه 

مايف اًَد ة ؿدا ؾن اًخوزَق اًخازخيي وٕاس ناذ ألصـاز ٔلحصاهبا فٕانو مثة 

ـّن ثخـَق تنلد اًثـا ًيب ٌَلخنيب، وننّا كد ٔبوزذان ًفذة نلدًة كاًة يف اٍمت

َّخو يف الانخلاء واًخفضَي ؿّل  ساتلًا اجلدال اًنلدي حول اًثـاًيب وسعح

حنو ما زبٓه تـغ اًنلّاذ، ًىن يف اجمللي مل ًنىر ٔباد فضي اًثـاًيب يف 

ٕاضافة ظفحة خدًدت ٌَسجّي اًنلدي املخـَّق ابملخنيب، ؤبصاذوا لكّيم 

ّل اًرمغ من لّك الانخلاذاث اًالرؿة يف جبدًد ما كّدم، ومََح ما ظنؽ ؿ

تـضيا اكًيت كال هبا ٕاحسان ؾحاش ومحمد مندوز، وٕان زجيُس تالصّي 

وكف معّوًل ؾند املخنيب، ؤبمه ما كِي ؾنو، وكد ؿّد نخاة اًَد ة معدزًا 

مه اً يف ٕاراكء زوخ ازلزاسة ألذتَة، واملواسنة تني الٓزاء اًنلدًة، وجتّسد 

يب اشلي ٔبز  ؿََو تالصّي كائاًل:   ػيرث ذزاسة ثدّل رضل ؾند اًثـاً

                                                           
1
 .271اجتاىاث اًنلد ألذيب يف اًلرن اًراتؽ ٌَيجرت، ض   



99 
 

ؿّل جميوذ ؾؼمي ٌَوظول ٕاىل ثلدٍر ذًوان املخنيب، ومل ٌس خـن اًاكثة 

ِّف رش  ىو   اًثـاًيب  ، فذحت ؾنوان املخنيب  ثرشخ، تي جىذاة مؤً

 ..
1

، مضّيًا تذضل ٕاىل اسدناذ اًنلّاذ ٕاىل معدز نلدي هحّي ٔبق  ازلزاسة 

يب، وفذح بٓفاق خدًدت، ألمر اشلي ًدِح فرظة بٔذتَة ٌَهني حول املخن

منو، واؾامتذه معدزًا را ك ة ؿّل اًعـَدٍن اًخازخيي واًثلايف، فلد اكن 

معدزًا ُمَي اً ًحـغ املعنّفني، وىذا ما ٔبصاز ٕاًَو ؿيل ٔبذمه يف مـرط 

 ادًثو ؾن اجن ثّسام ونخاتو   اشلخّيت  ، فاجن ثسام اكذفى ٔب ر اًثـاًيب

َّحؽ  يف ًد خو، وكّسم رخّيثو ؿّل هنج اًَد ة ٕاىل بٔكاًمي يف ٔبزتـة ٔبكسام، واث

مفرذاث اًثـاًيب يف حاكّث   ؤبخداز املَوك وألمراء واًرؤساء وثبٔزّيمه 

َّة  َّة والاحامتؾ يف ألذة .. ًَوحّض اًـالكة تني ألذة وألحوال اًس َاس 

يف اجتاىاث ألذة ومضاؾر والاكذعاذًّة املـادضت، وثبٔزّي ثطل ألحوال 

اًضـراء واًىذّاة وٕانخاّجم اًفّ   
2

. وكد ٔبصاز تالصّي ٕاىل اًنلّاذ اشلٍن 

                                                           
1
املسدرشكني، زجيُس تالصّي، حرمجة ٔبمحد تدوي، ذًوان املخنيب يف اًـامل اًـريب وؾند  

 .95معحـة هنضة مرص، اًعحـة ألوىل ) تدون ّزخي ( ض
2
 .100تـغ مؤزيخ إلسالم، ض 
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اؾمتدوا ؿّل اًَد ة مكعدز ل ِق  ؾنو يف ازلزاسة ألذتَة، خاظة مهنا 

اًيت ثخـَّق ابملخنيب هون اًثـاًيب اس خفاط يف اًلسم اشلي ٔبفرذه هل، ومن 

صّي اًاكثة محمد ظدز ازلٍن اشلي ٔبًّف نخااًب ؾن مجةل مّمن ٔبصاز ٕاٍهيم تال

ؿّل سَسةل    –ن ا ٌضّي تالصّي  –س َف ازلوةل وسمنو، وكد اؾمتد 

من اًنؼراث إلح اًَة اًيت ثـمتد ؿّل ذزاساث اًلرون اًوسعى، وخباظة 

ًد ة ازلىر 
1

، ن ا ٔبّن اًثـاًيب ان ج خّعًا ثعنَفًِّا ًُـّد خعوت بٔوىل يف 

ن ألذ يب من خالل اؾامتذه يف ظًرلة اًخلس مي ٕاىل مناظق حلرافِة اًخدٍو

ثومئ ٕاىل اًـالكة اًوظَدت تني إلنخاح ألذيب، وزوخ اًـرص واملاكن، وما 

اس خلّر من ؿمل ومـرفة وزلافة جسم ٕاكَمي من ألكاًمي، وكوم من ألكوام، 

َّة ساتلًا، حِر ٍرثحط ألذة جروخ سمنو،  وكد ٔبرشان ٕاىل ىذه املهنج

َّة ٔبو زلافِّة، واب ًـالئق واًـالكاث اًراىنة س َاس َّة اكنت ٔبو احامتؾ

فاًىذاة ؿّل اد ثـحّي مععفى اًضىـة   كد كازة اّد اًضلول يف 

حرمجخو ًضـراء اًلرن اًراتؽ .. 
2

، ؤبكّر تو ٔبًضًا ذ. معر ازلكّاق، ونّوه ًيذه 

                                                           
1
 . 39ذًوان املخنيب يف اًـامل اًـريب وؾند املسدرشكني، ض  
2
 .455مناجه اًخبًَٔف ؾند اًـَ اء اًـرة، ض  



111 
 

ضلك من اًؼاىرت اًنلدًة املُخّحـة، فلد زتط اًثـاًيب ألذة إبكَ و ث 

َّة يف اًخحوًة مل ًخنّث ٔلاد كدهل ٔبن ًن جيا، فلد  ألصاكل، وىذه املهنج

جّسي خعوت اًس حق يف رضل، وىذا ما حـي من نخاتو اًَد ة را مزنةل 

َّة ٍراىا معر ازّلكاق كد مّزث نخاتو   ؾن  خاظة ٍمتخّؽ هبا، ىذه ألمه

هبا، ؤبوّل  سائر اًىذة يف موضوؿو يف ؿدذ من اخلعائط اًيت انفرذ

ماميخاس تو اًثـاًيب يف ًد ة ازّلىر ٔبنو اتخدغ مهنجًا خدًدًا مل ٌس حلو ٕاًَو 

ٔباٌد من كدي، فلد زٔبى ٔبن ًدناول اًضـراء حسة ٔبكاٍ يم ومناظق 

تالذمه، وىذا اًخناول يف احللِلة ٔبكرة ٕاىل زوخ ألذة نفسو من 

احة اًَد ة ثعنَف اًضـراء ثحـًا ًرتثُة ٔبس اهئم ٔبو كّي رضل، ٔلن ظ

اس خعاغ يف نخاتو بٔن ٍرتط تني ألذًة وتَرصذو، وىذا ماجينح ٕاًَو نثّي 

ِّفني  واًنلّاذ يف ؾرصان  من املؤً
1
. 

 

  

                                                           
1
م،  1968اَة  -مج وألذة، ذ. معر ازّلكاق، سوزّمعاذز اًرتاج اًـريب يف اٌَلة واملـا 

 .156ض 
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 امتالخ 

ٔبّول ما ًَفت الاندداه ىو اًـؼدذ اًيائؼي مؼن املؤًّفؼاث اًؼيت ُرهؼرث  ٕان    

 ٕاىل نؼرثواً  واًضؼـر وازلٍؼن واًفىر واًخازخي وألذة اٌَلة ٌَثـاًيب، ما تني

 ًد ؼة   نخاتؼو ىؼو اًثـؼاًيب كّدمؼو ما ٔبصير تني من وٕانّ ، واًؼرافة اًحالكة

ُـد ،  اًـرص ٔبىي حماسن يف ازلىر ً، منحـاً  حلِلة ًو ّّ  ملا ٔبذتَاً  ومعدزاً   ر

 ك خؼؼو ؾؼؼن انىَؼؼم وألذة، اًضؼؼـر ٔلىؼؼي وثؼؼبٔزخي ثعؼؼنَف مؼؼن احذؼؼواه

 ومنؼاجه ،زمناًؼ اكر حِؼات ًـىؼس ٕار واًس َاسؼ َة؛ والاحامتؾَؼة اًخازخيَة

 يف ًنؼؼّوه مل مؼؼن احلؼؼدًر اًـرصؼؼ يف  ؼؼد وكَّؼؼ ا فِؼؼو، واًخؼؼبًَٔف اًخعؼؼنَف

ًّ  خدلً  ٔباثز فلد اًىذاة، ًيذا اًنلدًة ذزاس خو َّخو مؤًّد تني نلد  وتني ملهنج

 فِؼو اًنلدًؼة املهنجَؼة وٕان. اًفًرلني تني وسعاً  خّعاً  مَمم ٔبو ًيا، مـازط

 ألذتَؼة، رائلذؼو ٕاىل اًثـؼاًيب فهيا احذمك اًيت اًخلس اميث حِر من مذحاًنة

َّؼة ًىهنؼا واحضؼة، اًخحوًة يف الانعحاؾَة فاكنت  زؤًؼة ٕاىل جسؼدند انعحاؾ

 يف الٓذاة مؼؼنراغ  مؼؼا ٔبمه جتلؼؼؽ ٔبن اسؼؼ خعاؾت زلافِؼؼة وسؼؼـة رت،ُمذحّحؼؼ

 ؾؼن اًنؼؼر تلؼّغ  صؼامةل نؼؼرت اًىذؼاة ٕاىل نؼؼران ًؼو ىذا وااد، نخاة
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 اشلٍؼن مؼن اًثـاًيب منعوز فبٔتو اًنلدًة، ثووثفضَال املًؤف احذاكم ظًرلة

 ًالىؼامتم اًحؼاحثني ذؿؼا مؼا وىؼذا إبنخؼاّجم، واًفىًرؼة ألذتَة املىذحة ٔبقنوا

 ذزح نؼ ا اًـرة ذًوان واًضـر واًضـراء، ٌَضـر ًؤّزد ٔبنو س امي تعنَـو،

 اًـعؼوز ؾن كِّلة ثفاظَي حمكن ازلًوان ىذا زناّ ويف ألوائي، رضل ؿّل

 نخؼؼاة ٔبي ؾنؼؼد ًخوكفؼؼوا ٔبن ألذة ذاز  ؿؼؼّل ًزامؼؼاً  فؼؼاكن واجملمتـؼؼاث،

 ىؼو اًثـؼاًيب مؤًفؼاث مؼن اًنلّؼاذ انددؼاه ماًفت ؤبنرث ؤبىهل، اًضـر ثناول

 اًؼيت ادلؼة ألذتَؼة ًٔاس حاة  اًـرص ٔبىي حماسن يف ازلىر ًد ة   نخاتو

 واملرااؼي اًلؼرط حِؼر مؼن ؤبذتَؼة سمنَؼة حللؼة اًخؼبٔزخي ًوسـة رهران،

 اًىذؼاة ىؼذا ؿؼّل املّعَؽ اًلازئ وٕانّ ٌوَضـر اًىثّي اشلي مجـو،  واملهنج،

َّخؼو ؿََؼو ؿؼاة مؼن ٔبنؼرثٕان   .مهؼ اً  ومرحـؼاً  رخؼّيت هس َجد  اًنلدًؼة مهنج

 فرذًة، ٔبحاكم ؿّل واؾامتذه ٔبخرى، فعول ؿّل فعول ثلدميو ٕاىل اسدندوا

 ؿؼّل وٕانخاّجؼا تبٔذهبؼا حلرافِؼة ومنعلؼة ٔبخؼرى، ؿّل ٔبذتَة ظائفة كّدم فلد

ًؼو  اؼني يف ملهنجؼو، اًؼاىري ابًضلك اًخناكغ من صئ يف فوكؽ ٔبخرى،

ة ٔبخؼرى سؼرناه  مذـَّؼق نلؼدي ثرٍبؼر ٕاىل اً مسؼدند نؼران ٕاىل ألمر من ساًو
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 ٔبن وزٔبًنؼا نلدًؼة، تبٓزاء وؾّزسه رضل جّرز فلد املؤًّف، وزلافة وماكن جزمان

 ىذا ك ة من ًنلط ٔبو لًـَة ٔبخرى ؿّل حلرافِة ٔبو ٔبذتَة ًعائفة ثلدميو

َّة، اشلخّيت وىذه اًضخم اًـلي  مبؼربٓت اًثـؼاًيب نلربٔ  ٔبن ؿََنا ًخحاّ  وٕانو اًلن

نا ومه ا ؾرصه،  لميىننؼا فٕانؼو احلدًثؼة املـؼازف ٕاسؼلاظاث من اٍمتَّط ااًو

 ُمـؼّزسٍن ؾرصؼه مربٓت مضن نحلى ٔبن حناول ًوىننا اكمي، ثضلك ؾهنا اًنبٔي

  .اًثلافِّة لرافِّخوزتعو جب من خالل اًنلدي موكفنا

ٕاىل اًىذؼؼاة ؤبمّه مؼؼا ثضؼؼّلنو،  ىؼؼذه اًلؼؼراءت ٔبن نَخفؼؼتمؼؼن خؼؼالل ٔبزذان 

 ّ لاذ فِؼو، بٓمَؼني ٔبن ثَلؼى فو من خالل بٓزاء اًنّ وٕلجراس اًل ة اًـَلَة هل وملؤً

خمعوظاث اًثـؼاًيب احلحُسؼة نعؼَهبا مؼن اًخحلِؼق، نؼؼرًا ٔلمهَؼة اًثـؼاًيب 

ـة ؿَلؼؼو، وحمكؼؼة فـؼؼهل، اًـَلَؼؼة واٌَلوًؼؼة، مؼؼن خؼؼالل ؾؼؼؼمي معؼؼهل، وسؼؼ

وفائدت مجـو واخذَازه، ؾحد املطل جن محمد جن ٕاس اؾَي املَلّؼة ابًثـؼاًيب، 

 احلرصي: فًرد ؾرصه .ؾنو  ا كال اشلي ظحلت صيرثو الٓفاق ٔبو ن
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 قائمة المصادر والمراجع

 املعاز اًلدمية

 ىؼ (  542اجن ثسام : ٔبتو احلسن ؿيل جن ثسام اًض نرًت  ) ث  .1

 –حماسن ٔبىي اجلٍزرت، حتلِق ذ. ٕاحسان ؾحاش، ذاز اًثلافة، تّيوث اشلخّيت يف 

 م. 1979 -ىؼ  1399ًحنان، اًعحـة ألوىل 

 ىؼ  542ث  اجن ثسام : ٔبتو احلسن ؿيل جن ثسام اًض نرًت  .2

اشلخّيت يف حماسن ٔبىي اجلٍزرت، حتلِق جلنة جرئاسة ازلنخوز ظو حسني، معحـة 

 م.1945 -ىؼ  1364ًلاىرت ا –جلنة اًخٔبًَف واًرتمجة واًنرش 

َّاكن ) ث  .3  ىؼ( 681اجن خ

 م.  1978وفِاث ألؾَان، تّيوث ذاز ظاذز 

 ىؼ( 681اجن خَاكن ) ث  .4

 –ّن ؤبنحاء ٔبتناء اًزمان، حتلِق ذ. ٕاحسان ؾحاش، ذاز ظاذز ‘وفِاث الٔ 

 م. 1968تّيوث، 
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 ىؼ( 774اجن نثّي: ٔبتو اًفداء احلافغ جن نثّي ازلمضلي)ث  .5

 م.1991 -ىؼ1412تّيوث –اًة، مىذحة املـازفاًحداًة واٍهن

 اجن نثّي  .6

 .1979تّيوث  –اًحداًة واٍهناًة يف اًخازخي،  مىذحة املـازف 

 اجن ؾ اذ احلنحيل: ؾحد احلي .7

 ىؼ. 1350مرص،  –صذزاث اشلىة، مىذحة اًلدش 

 ىؼ( 851ألسدي: اجن كايض صيحة )  .8

ني، نسخة معوزت ؾن نسخة اًؼا ىًرة يف كسم اخملعوظاث ظحلاث اًنحات واٌَلًو

ت  جبامـة اًىًو

ألنحازي: ؾحد اًرمحن جن محمد جن ؾحَد ظل ألنعازي) ٔبتو اًرباكث ن ال ازلٍن  .9

 ىؼ( 577ألنحازي ث 

ألزذن،  –نزىة ألًحّاء يف ظحلاث ألذابء، حتلِق ٕاجراىمي اًسامرايئ، مىذحة املناز 

 م.1985 -ه 1405اًعحـة اًثاًثة 

 اًحاخرسي  .10

 –ًلرص وؾرصت ٔبىي اًـرص، حتلِق سامر مع اًـا ، ذاز اًـروتةذمِة ا

 م.1985اًىًوت، اًعحـة اًثانَة 
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 اًثـاًيب: ٔبيب منعوز ؾحد املطل اًنُساتوزي  .11

ًد ة ازلىر يف حماسن ٔبىي اًـرص، رشخ وحتلِق ذ. مفِد محمد مقَحة، ذاز اًىذة 

 م. 1983 -ىؼ  1403ًحنان، اًعحـة ألوىل  –اًـَلَة، تّيوث 

 اًثـاًيب: ٔبيب منعوز ؾحد املطل اًنُساتوزي .12

ًد ة ازلىر يف حماسن ٔبىي اًـرص، حتلِق حمي ازلٍن ؾحد اذلَد، معحـة  

ىؼ  1393تّيوث  –م، ذاز اًفىر  1956ؼ -ه  1375مرص  –اًسـاذت 

 م. 1973 -

 اًثـاًيب .13

ة اًىناًة واًخـًرغ، ذزاسة ورشخ وحتلِق ؿاشضة حسني فًرد، ذاز كداء ٌَعحاؿ

 م. 1998واًنرش واًخوسًؽ، رشنة مسامهة مرصًة، 

 اًثـاًيب : ٔبيب منعوز ؾحد املطل اًنُساتوزي .14

ًحنان ) تدون  –خاض اخلاض، حتلِق حسن ألمني، ذاز مىذحة احلَات، تّيوث  

 ّزخي (.

 احساق ٔبتو: احلرصي .15

 .م 1972 اًراتـة اًعحـة تّيوث، – اجلَي ذاز آلذاة، سىر
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)  اذلوي اًرورص ظل ؾحد جن ّكوث ظل ؾحد ٔبتو نازلٍ صياة:  اذلوي .16

 (. ىؼ626 املخوىف

 ذاز ؾحاش، ٕاحسان ذ حتلِق ألذًة مـرفة ٕاىل ألًزة ٕازصاذ ألذابء، مـجم

 م.1993 ألوىل اًعحـة ًحنان، – تّيوث إلسالرص، اًلرة

  ازلٍن خّي: اًززلكي .17

 .م1989 اًثامنة، اًعحـة ٌَلالًني، اًـمل ذاز ًحنان، -تّيوث ألؿالم،

  ازلٍن خّي: اًززلكي .18

 .م1957 مرص - ورشاكه ثوماش هوس خا معحـة ألؿالم،،

 ازلٍن خّي: اًززلكي .19

 م.1959 اًلاىرت – ثوماش هوس خا معحـة ألؿالم،

 اًس حع اًاكيف ؾحد جن ؿيل جن اًوىاة ؾحد نرص ٔبتو ازلٍن ّح:  اًس حع .20

 .ىؼ 771 - 727

  احلاو، محمد اًفذاخ ؾحد اًعنايح، ممحلد محموذ قحتلِ ، اًىربى اًضافـَة ظحلاث 

 1964 - ىؼ 1383 اًـرتَة اًىذة ٕاحِاء احلَيب، ذاز اًحايب ؿُىس فِعي اًنارش

 .م

 مععفى جن ٔبمحد: ساذه نربي ظايش .21
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 ٔبتو اًوىاة ؾحد جىري، اكمي اكمي حتلِق اًس َاذت، ومعحاخ اًسـاذت مفذاخ

 .م 1968 مرص، – اًىربى الاس خلالل معحـة اًنوز،

 اًالكؾي .22

 تّيوث، – اًثلافة معحـة ازلاًة، زضوان محمد حتلِق اًالكم، ظنـة ٔبحاكم

 .م1966

 املرساب ، موىس جن معران جن محمد ظل ؾحد ٔبتو:  املرساب  .23

 اًىذة ذاز ازلٍن، مشس حسني محمد حتلِق اًضـراء ؿّل اًـَ اء مبٓخذ يف املوحش

 .م 1995 - ىؼ 1415 ٔبٔلوىل اًعحـة ًحنان، – تّيوث اًـَلَّة،

 

 املراحؽ 

 ؿيل:  ٔبذمه .24

. ) ابًفجاةل مرص هنضة مىذحة ،(( 3))  اًخازخي من)  إلسالم، مؤزيخ تـغ

 (. ّزخي تدون

   ٔبمحد:  ٔبمني .25

 .ّزخي تدون ، تّيوث –اًـريب اًىذاة ذاز إلسالم، ُػير

 ٔبمحد: ٔبمني .26
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 .م 1952 املرصًة، اٍهنضة مىذحة إلسالم، ُػير

 وذ ؾحد ظل اجلاذز:  محم .27

 م.1991تّيوث  –اًثـاًيب انكدًا ؤبذًحًا، ذاز اًنضال 

 حسن:  حسن ٕاجراىمي  .28

مرص ،  -ّزخي إلسالم اًس َا  وازلً  واًثلايف والاحامتؾي، معحـة اًسـاذت 

 م.1960اًعحـة اخلامسة 

 محدان:  محدان ؾحد اًرمحن ٔبمحد  .29

َد ة احلاةل الاحامتؾَة يف اًـراق وفازش يف اًلرن اًر  اتؽ اًيجري ؤب رىا يف ٔبذة ًا

 ٌَثـاًيب. 

 احلويف: محمد   .30

 1388اًلاىرت  –اًفجاةل  –ثَازاث زلافِة تني اًـرة واًفرش، ذاز هنضة مرص 

 م.1968  -ىؼ 

 خََفة : ٔبمحد ًوسف .31

 مىذحة اًيجري، اًراتؽ اًلرن هناًة حىت هناًة حىت ومرااهل ألذيب اًنلد ثعوز

 م. 2008 – ه 1429 ألوىل ةاًعحـ اًلاىرت، – آلذاة
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 خََفة: اايج .32

 -ه 1360وضف اًؼنون ؾن ٔبسارص اًىذة واًفنون، معحـة واكةل املـازف 

 م. 1941

 م.1933مرص  –ذائرت املـازف إلسالمِة، مراحـة وسازت املـازف اًـلومِة  .33

 زجيُس : تالصّي .34

معحـة هنضة  ذًوان املخنيب يف اًـامل اًـريب وؾند املسدرشكني، حرمجة ٔبمحد تدوي،

 مرص، اًعحـة ألوىل ) تدون ّزخي (.

 ًسدان: حريج .35

 م. 1967تّيوث  –ّزخي بٓذاة اٌَلة اًـرتَة، مىذحة احلَات 

 دشنُس: ًوسف اًَان .36

 1928 -ىؼ 1346مرص،   –مـجم املعحوؿاث اًـرتَة واملـرتة، معحـة دشنُيس 

 م

  دشوز:  محمد ح ال ازلٍن .37

 .م1995ق، اًلاىرت ّزخي احلضازت إلسالمِة يف اًرش 

 سالم: محمد سكَول .38
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 –ّزخي اًنلد اًـريب من اًلرن اخلامس ٕاىل اًـارش اًيجري، معحـة ذاز املـازف 

 مرص ) تدون ّزخي (.

 اًضىـة : مععفى .39

مناجه اًخٔبًَف ؾند اًـَ اء اًـرة، كسم ألذة، ذاز اًـمل ٌَلالًني، تّيوث، 

 م ،1991اًعحـة اًساذسة 

 ظدًق: حسني   .40

 م. 1994مة يف نؼًرة ألذة اًـريب إلسالرص، منضوزاث خامـة اَة ملدّ 

 اًعاىر : ؿيل حواذ .41

  ًحنان،  - تّيوث واًنرش، ٌسلزاساث اًـرتَة املؤسسة ألذيب، اًنلد يف ملدمة

 م.1979 سخمترب

 ظحانة : تدوي .42

 (. ّزخي تدون ) املرصًّة أل َو معحـة اًـريب، ألذيب اًنلد يف ذزاساث 

 : تدويظحانة  .43

 واًرتمجة ٌَخٔبًَف اًـامة املرصًّة املؤسسة اًـامل، ألذًة اًوسٍر ؾحاذ جن اًعاحة

 م. 1963 - ىؼ 1383 واًنرش
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 ؾحاش: ٕاحسان .44

ًحنان، اًعحـة اًراتـة  –ّزخي اًنلد ألذيب ؾند اًـرة، ذاز اًثلافة، تّيوث 

 م.1983

 ؿيل: محمد هرذ .45

 م 1950 -ه 1370ذمضق  –ننوس ألخداذ، معحـة اًرت  

 فاخوزي: محموذ .46

 م.1989معاذز اًرتاج واًححر يف املىذحة اًـرتَة،  منضوزاث خامـة اَة، 

 فِعي: صىري .47

 م. 1953 -ه 1373اًلاىرت  –مناجه ازلزاسة ألذتَة، معحـة ذاز اًينا، تولق 

 وحاةل: محمد زضا .48

 م 1958 -ىؼ 1378ذمضق–مـجم املؤًفني، معحـة اًرت 

 مدازك: سيك .49

 م 1934 -ىؼ 1352مرص  –ف  يف اًلرن اًراتؽ اًيجري، ذاز اًىذة اًنرث اً

  مم: بٓذم  .50
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 -احلضازت إلسالمِة يف اًلرن اًراتؽ اًيجري، حرمجة محمد ؾحد اًياذي ٔبتو ًزدت 

 م.1948معحـة جلنة اًخٔبًَف واًرتمجة واًنرش، اًعحـة اًثانَة   -اًلاىرت 

 نَ"سون: ًزنوزل .51

تلداذ  –ة ظفاء خَويص، املىذحة ألىََة ّزخي ألذة اًـحا ، حرمج

 م. 1967

 معَوة : ٔبمحد .52

اًىًوت،  –اجتاىاث اًنلد ألذيب يف اًلرن اًراتؽ ٌَيجرت، واكةل املعحوؿاث 

 تّيوث.  -م، ثوسًؽ ذاز اًـمل ٌَلالًني  1973 -ىؼ  1393اًعحـة ألوىل 

 مندوز: محمد .53

 م. 1948اًلاىرت،  – اًنلد املهنجي ؾند اًـرة، معحـة هنضة مرص، اًفجاةل
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