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Revue des Lumières Des sciences humaines et sociales 

صدر عن ت  
 

 مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واإلسرتاتيجية
 
اسة واجملتمع حمكمة نصف سنوية تعين بقضااي الفكر واإلنسانية والسيجملة اإلصباح للعلوم اإلنسانية واالجتماعية جملة علمية أكادميية 

 توالدين واللغة والقيم واحلضارة والتاريخ واجلغرافيا واإلنسان وعلم النفس وعلوم العقل واملعرفة، إضافة إىل التقارير وحبوث املؤمترا
 العلمية الرصينة.

لبحث العلمي عايري واملقاييس العلمية واإلجراءات البحثية وتلتزم أبخالقيات اوتنشر اجمللة البحوث املنهجية اليت تستجمع فيها امل
 واألمانة واملوضوعية.

 وتستقبل البحوث ابللغة العربية والفرنسية واللغة اإلجنليزي
 األهداف والنطاق

ارخيية واجلغرافية، ومنهجيات والدينية والتترحب اجمللة مبختلف البحوث اإلنسانية؛ املعرفية و الفكرية واجملتمعية والتنموية والسياسية 
 البحث، واملناهج الكمية والنوعية والبحوث امليدانية والرتبوية والتعليمية.

وكافة البحوث اليت تسهم يف إثراء احملتوى العريب مبعايري ومقاييس ومنهجيات عميقة ودراسات علمية عملية جتديدية، واعية 
 سان والدولة، والنظام واجملتمع.ابحتياجات العقل والتنمية واإلن

 الوصف
الدراسات مركز اإلصباح للتعليم و جملة اإلصباح للعلوم اإلنسانية جملة علمية أكادميية حمكمة تصدر  مرتني يف العام عن 

 احلضارية واإلسرتاتيجية
 وحتمل الرقم املعياري:

 Revue des lumières = ISSN  2649-4744  
Bibliothèque nationale de France  

 
 جماالت النشر

ختتص جملة اإلصباح  للعلوم االنسانية واالجتماعية بنشر البحوث األصيلة املبتكرة ذات الصلة أبي حقل من حقول العلوم 
 اإلنسانية واالجتماعية ابللغة العربية والفرنسية واالنكليزية.

السياسية، الدراسات االجتماعية، الدراسات املعرفية،  الدراسات احلضارية، الدراسات اللغوية، الدراساتوتتضمن احملاور: 
الدراسات االقتصادية، الدراسات التنموية، الدراسات اجلغرافية، الدراسات الفكرية، الدراسات الفلسفية ، الدراسات النفسيــة، 

راثر، الفنون، املالية، وعلوم البيئة، اآلالدراسات اإلعالمية، الدراسات التارخيية، الدراسات الرتبوية،  األداين، األخالق، اإلدارة، 
 واالنثربولوجيا، واللسانيات، وغريها من الدراسات املندرجة حتت  حقل العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
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 خطة استالم البحوث العلمية:
 قبل إرسال الورقة على الباحث اخضاع ورقته العلمية لألجراءات التالية:

 أخالقيات البحث العلمي. -
 البحث احملدد يف شروط النشر )عدد الكلمات(.حجم  -
 بياانت الباحث -
 الكلمات املفتاحية -
 العنوان ابللغتني )العربية، الفرنسي أو اإلجنليزي( -
 ملخص البحث )العريب، الفرنسي أو االجنليزي( -

 
 إجراءات التسليم:

 مالحظة:  تتبع اجمللة سياسة التحكيم السرية لضمان استقاللية التحكيم.
أوراق البحث إىل احملرر املسؤول وبدوره سيقوم بتقييم الورقة للتأكد من اتباعها لقواعد النشر مث خيطر الباحث يف حال  ترسل -

 عدم اتباعها لتعليمات النشر اخلاصة ابجمللة.
ة عرب نظام يإذا استوفت قواعد النشر سيعمل احملرر على إنشاء حساب للمؤلف ابسم الباحث وكلمة السر لتسليم ورقته العلم -

 التسليم اإللكرتوين من خالل الضغط على )      (
 خطوات التحكيم:

 تسلم الورقة البحثية للمحرر املتخصص. -
 يقوم إبعادة فحص الورقة للتأكد من اتباع قواعد النشر ويف حال عدم اتباعها تعاد الورقة إىل الباحث. -
الفحص األويل من خالل اإلطالع على ملخص الورقة وخامتتها إذا استوفت شروط النشر يعيد إرساهلا إىل هيئة حترير  -

 والتقييم السريع واحلكم على مناسبتها للتحكيم، أو إعادهتا إىل الباحث يف حال مل تستوف الشروط املطلوبة.
 حالة يفبعد موافقة هيئة التحرير املبدئي للوارقة البحثية ترسل إىل حمكمني إثنني برتبة ال تقل عن أستاذ مشارك إال  -

 التميز األكادميي املشهود لرتبة دكتور أو أستاذ مساعد )مدرس( بصورة استثنائية.  
 إذا تعارض رأي احملكمني ترجح هيئة التحرير أحد قرارات التحكيم  أو يعاد إرساهلا إىل حمكم راثلث. -
 بناء على توصيات هيئة التحرير واحملكمني فإن قرار رئيس التحرير سيكون كاآليت: -

 ل البحث دون أية تعديالتقبو  .1
 قبول البحث بعد تعديالت جذرية طفيفة   .2
 االعتذار عن النشر.  .3
 بعد التعديل احملدد يعاد إرسال البحث للمحكمني للتأكد من القيام بذلك. .4
 بعد استكمال اإلجراءت وقبول البحث للنشر يرسل للباحث إفادة قبول ابلنشر. .5
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 وابط النشر:ض

 أن يندرج موضوع البحث ضمن أحد حقول العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -
 والنقد العلمي االستدالل الرصني.أن يلتزم الباحث ابلوسطية واملنهجية واالعتدال  -
 ا.عن املصادر املكتوبة عنهأن يعتمد الباحث يف حال الدراسات املقارنة على اختيار املراجع اخلاصة وليس نقال  -
 اإلسالمية والعاملية وأزمات العامل املعاصر. –أن يويل الباحث اهتماما ابلقضااي العربية  -
 اجنليزية(. -فرنسية -أن يكتب البحث بلغة علمية صحيحية )عربية -
 أن يراعي البحث قواعد اإلمالء والرتقيم املعمول هبا يف القواعد العربية. -
 قتباس العلمي واألمانة العلمية.أن يراعي شروط اال -
 أن يكون للمقال مقدمة وخامتة وعرض مستويف لكافة اإلجراءات املنهجية. -
 أن يرفق البحث ابسم كاتبه وصفته العلمية ونبذة خمتصرة عنه ورقم هاتفه وامييله. -
من جهد الباحث ملتزما   املقدم العمل يكون وأن .العلمية واإلضافة واألصالة ابلرصانة والدراسات البحوث تتسم أن -

 أبخالقيات البحث العلمي أمينا يف اإلشارة والنقل واالقتباسات,
 ما تراه رادعا هلذه السلوكيات بصرامة وحزم. اجمللة حترير هيئة تتخذ ،أبخالقيات البحث اإلخاللعلى الباحث  إذ ثبت -
 جتنب اإلطناب واحلشو الزائد واإللتزام برصانة األسلوب ودقة العبارة. -

 سياسة تقدمي األوراق: 
 وال تقبل أي صيغ أخرى غري ذلك.   doxcتقدم مجيع األوراق بصيغة -       
 األوراق البحثية اليت مت نشرها أو اليت تكون قيد الدراسة يف أي مكان آخر. تقبلال  –
 تستبعد األوراق البحثية اليت يكتشف هبا حاالت انتحال علمي. –
 .اجمللةاإلطار العام ألشغال  املوضوعات أو  اخلارجة عنال يتم اعتماد األوراق  –
 (APAمجيع األوراق املقدمة على طريقة التوثيق املعتمد جبمعية علم النفس األمريكية ) تقبل –
 مراعاة املنهجية العلمية ومعايريها يف كتابة البحث. –
 .أن يتميز البحث ابجلدة واألصالة   –
 ، أو العربية والفرنسية.العربية واإلجنليزيةتُقبل امللخصات ابللغات املزدوجة  –
 ،تتضمن الصفحة األوىل من البحث:، وعنوان البحث، واسم الباحث، ودرجته العلمية، وبريده اإللكرتوين، ورقم هاتفه –

 والواتس آب.
 ملخص السرية الذاتية مبا ال يزيد عن صفحة واحدة. –
 ثالثة مبنهجية علم املختصرات اجلامعة واملانعة. يشرتط أن ال يقل ملخص البحث عن صفحتني وال يزيد عن  –
 تقبل البحوث املشرتكة مبا ال يزيد عن مشاركني. –
 .يرسل امللخص بصيغة وورد حصرا وال يقبل أبية صيغ أخرى –
 يرسل امللخص من خالل الرابط املخصص الذي يصلكم بعد التسجيل مباشرة على بريدكم اإللكرتوين –

 
 طريقة التوثيق:
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 على أساس اسم الشهرة أو االسم األخري للمؤلف/للمؤلفني وسنة النشر وتوضع بني قوسني، مثالا  يف املنتيشار اىل املصادر العربية 
 . (22، ص2112)اهلامشي، 

,2019, P22) lhashimiA ) 
 (22، ص2112اهلامشي، األمني، ويف حال االشرتاك الثنائي يف البحث يكتب: )

,2019, P22) Alameen&  Alhashimi) 
 (22، ص2112)اهلامشي وآخرون، إذا كان أكثر من ثالثة يكتب: 

)AlhashimiI  et al 2019, P22(                            
 األزمة املنهجية(2112)اهلامشي، املؤلف، عنوان املقال، السنة، املوقع هكذا ” إذا كان املصدر إلكرتونيا يكتب ، 
  منت الكتاب بني قوسني وليس أسفل الصفحة إلكرتونيا، وليس آخرها مثالا:تكتب اهلوامش يف 

م مإن التعليم من العلوم البنوية للحضارات اإلنسانية وهو األساس املتني لنهضة العقالنية املعرفية واألخالق االجتماعية، وبه تتقدم األ
 (.11، ص2112اهلامشي،  التعليم واحلضارة، )
  تتبع الطريقة التالية:كتابة قائمة املراجع 

مد، اهلامشي، مجال حماالسم العائلي، االسم الشخصي. سنة النشر. عنوان الكتاب، املكان، دار النشر والتوزيع كالتايل:  
 .(. احملددات السياسية واسرتاتيجية العالقات الدولية، القاهرة. دار الفجر للنشر والتوزيع2112)

 التجديد،  اصلة والنقطة تلتصق ابلكلمة دون وضع فواصل بينهما كالتايل: )التقليد يعوق ألياتيلتزم الباحث أساسيات الرتقيم الف
 وخيلق أزمات معرفية، ونكبات عقلية حضارية. (

 والعربية  ),(، جيب التفريق بني كتابة الفاصلة يف اللغة الالتينية،((.، 
 ابلكلمة مباشرة دون فصل)و(  يلتصق حرف العطف. 
  هو دون تلوين أو خطوط عريضة أو وضع صور رمزية أو صورة املؤلفيرسل النص كما. 
 ( 4، 3.،2.،1جيب ترقيم املراجع آخر الصفحة ابلرتقيم العددي.)....، 
 .جيب أن يكون الرتقيم للمراجع أو قائمة املصادر أجبداي 
  رتبته األكادميية مث امسه ابللغة الباحث ابللغة العربية و يرتب عنوان البحث ابللغة العربية أوال ويليه الرتمجة ابللغة اإلجنليزية، مث اسم

 اإلجنليزية ورتبته العلمية ابللغة اإلجنليزية.
  أن يكتب مصطلح امللخص واملقدمة هبذه الطريقة )امللخص، املقدمة( وليس )ملخص، مقدمة( ويسري ذلك على الرتمجة

 ابالجنليزية.
 ة جيب تقسيم حماور البحث أو عناوينه إىل )أوالا...، راثنيا...، راثلثا...،( وليسعند تقسيم حماور الدراسة يف العرض واملناقش 

ابتباع الطريقة املدرسية املعتمدة اليت تقوم بتقسيم الدراسة اىل مباحث ومطالب، كما ال يعتمد التقسيم الطريقة القائمة على 
 ، ...(.2، 1الرتقيم الرقمي)

 ا أو اإلكثار منها ويستثىن عند الضرورةربط الفقرات يف سياق الفكرة وعدم فصله. 
 ضبط اجتاه الكتابة يف املنت واهلوامش للعربية من اليمني وللحروف الالتينية من اليسار. 
 للجنة املؤمتر احلق أن تطلب من الباحث احلذف وإعادة صياغة حبثه، أو أي جزء منه مبا يتناسب مع منهجية اجملّلة. 

أي مسؤولية عن اآلراء والبحوث الواردة فيها وال يعرب عن سياستها كما أنه ليست مسؤولة عن أية سرقات  اجمللة ال تتحمل إدارة 
  .علمية
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 كلمة العدد 
   د. مجال اهلامشي                                                                                  

 رئيس التحرير                                                                                     
طريقها ما مل تتجاوز العشرة األوىل من أعدادها، ال سيما وأن اجملالت من الواضح أن أية جملة ال ميكنها أن حتدد أهدافها أو ترسم 

قد تكاثرت عددا واعتملت الكم مقياسا لنجاحها واستمرارها، وأصبحت واحدة من السلع السوقية اليت ترتبط ابملقابل بعد أن  
 احنرفت بوصلة النخب الثقافية واألكادميية عن مفهوم البحث والثقافة.

لبحوث تنشر من أجل البحث، ومن أجل الرتقيات، وتكتب الكتب من أجل الكتابة، وتنشر من أجل النشر، وبقدر فالكثري من ا
حجم الكتابة بلغت منزلة الكاتب، دون معايري موضوعية، أو أحكام منهجية، وصار حكما على اجمللة أن تقبل ما يرسل إليها أو 

 حيكم عليها ابالنقطاع. 
لى أساس ذلك عوالسياقات واملنهجيات دون وعي ابستعماالهتا، و  تتبعا للشكلياتع إىل التقليد األعمى وأزمة البحث العلمي يرج

ليم نتيجة المتهان التعليم وتوريث العلم ، وإدخاله ضمن السلع االستثمارية وهي انتكاسة يف الفهم والوعي والتعاملنهجي  نشأ التقليد 
عل مة يف السياسات التعليمية  السابقة، إذ كانت مؤسسات الدولة والسياسيات التعليمية  جتوالتنمية والرتبية اتلية ألزمة كانت قائ

 منه وسيلة من وسائل جتفيف البطالة وأحد الضماانت االجتماعية للمندجمني يف السلك التعليمي اجلامعي واملدرسي متاما.
وية اجملالت املنتسبة أشبه بصراع املعتقدات، مما ترتب عليه فوض وإىل جانب التقليد املنهجي نشأت الفوضوية املنهجية، وبينهما صراع

للعلمية ولكن على أساس من التحكيم الذايت دون شفافية وموضوعية أو منح الباحث احلق يف التعلم من التوجيهات أو منحه حق 
 الرد ابحلجج املنهجية للدفاع قلمه الذي حرب البحث العلمي إن كان خمالفا لرأي اجمللة.

وعقدة األيدلوجيا وهو السائد يف العوامل اإلسالمية حتديدا، إذ يعد البحث أداة من أدوات وقد اعرتى البحث عقدة االرتباط ابلتنمية 
الصراع مع اآلخر، وليس وسيلة من وسائل التنمية. أما الفوضوية فهي إشكالية أخرى تدلل على فوضوية املؤسسات التعليمية 

ة، كما تدلل على حراك مقاوم  للسياسات التعليمية، وهذه ال متتلك من شرعية اإلكراه إال مبا متنحه من وفوضوية السياسات العام
 شهادات تتيح للمتعلم االخنراط مبوجبها يف الوظيفة العامة للدولة. 

ال صالح والتنمية و  ويعد هذا التحدي من أهم أولوايت مركز اإلصباح الذي يرى أن التعليم هو عنوان الوعي واحلضارة واألخالق
للتعليم ما مل يتحدد مبنهجيته وموضوعيته وانفتاحه ونقديته للذات واآلخر بنفس ميزان النقد اإلنساين املتجرد عن التحيز العقدي 

 بشىت أنواعه. 
عى حلمل لواء سوحىت نكون بداية الفتة للتغيري فإن اجمللة ال ختضع الجتاه معني بقدر ما تسعى حنو خلق خنب أكادميية مستقلة ت

 .التغيري والتجديد واالنفتاح وقبول اآلخر املنهجي أو مبوجب احملددات املنهجية والرؤية العلمية القائمة على الرباهان واحلج أبنواعها
تبىن رؤية يوأخري فإن اجمللة هي عنوان كاتبها وتتفاوت فيها مراتب املنهجية من كل التوجهات واالجتاهااتت واجلهات، غري أن املركز 

منهجية علمية ال مينحها إال ملن يريدها حبقها ضمن مشروع عاملي يعيد تشكيل الذات يف العامل مبا ميكنه  بذلك التغيري من تغيري 
 ..العامل
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 أمناط التدوين التأرخيي عند العرب املسلمني يف العراق ومصر والشام

 م(276-219هـ/063-033يف العصر العباسي الثاين )
 حممد عبده علي حممد صاحلد. 

 أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته املساعد
 جامعة احلديدة -كلية اآلداب-

 امللخص 
إىل  311يتناول هذا البحث التدوين التأرخيي عند العرب املسلمني يف العراق ومصر يف جزء من العصر العباسي الثاين، من سنة 

وتراجم وكتب السياسة واحلكم والتواريخ احمللية واإلقليمية والعاملية، وعرض مناذج ه، من خالل أمناطها املتعددة من سري 365سنة 
 من تلك األمناط وأبرز املؤلفني فيها ونتاجاهتم العلمية.

 املقدمة:
ا يليق بعظمته وسلطانه، والصالة والسالم على من صارت هجرته توثيقاا زمنياا لتاريخ اإلسالم و  ملسلمني، ااحلمد هلل األول واآلخر محدا

 وعلى صحابته الغر امليامني ومن سار على هنجهم إىل يوم الدين.
إن التاريخ هو مستودع التجارب اإلنسانية، وملهم الشعوب للتطوير والتقدم يف شىت نواحي احلياة، وابلتاريخ نستطيع 

انية بوجه عام ة يف مسرية احلضارة اإلنسمعرفة املاضي؛ لنفهم احلاضر ونستشرف املستقبل؛ لذا يعد علم التاريخ من العلوم املهم
 واحلضارة اإلسالمية بشكل خاص.

ميثل علم التاريخ األب الروحي جلميع العلوم، فما من علم إال وله جذوره التارخيية، فعلى سبيل املثال حينما ندرس علم 
ية لنيوتن، فهما أرادا لربت أينشتاين عن قانون اجلاذبالفيزايء، فإنه ميكننا أن نبحث عن اجلذور التارخيية لقانون النسبية الذي طوَّره أ

فهم الكون والعامل من خالل منهج علمي يرتبط بدراسة وفهم تطور الظواهر الطبيعية يف الكون واليت قادت بدورها إىل توسع وتطور 
ء والكهرابء بصورة خاصة، تطور الضو  نشاط حركة العلوم الطبيعية، واليت هي جزء أصيل من نظرايت العلم احلديثة يف علم الفيزايء يف

 وعلم امليكانيك بشكل عام. 
إىل سنة  311يتطرق هذا البحث ألمناط التدوين التأرخيي يف العراق ومصر يف جزء من العصر العباسي الثاين، من سنة 

ن تلك األمناط وعرض مناذج مم، من سري وتراجم، وكتب السياسة واحلكم والتواريخ احمللية واإلقليمية والعاملية، 276-212ه/365
ثاين لوأبرز املؤلفني فيها ونتاجاهتم العلمية. ومت اختيار زمن البحث ابملدة احملددة سابقاا؛ ألهنا مثلت مثرة هنضة علمية واسعة للقرنني ا

طها املتباينة اليت هتدف اوالثالث اهلجريني،  فكانت مدة البحث خصبة ابملؤلفات العلمية يف شىت حقول املعرفة، ومنها التأرخيية أبمن
 إىل توسيع جماالت املعرفة التارخيية يف حماولة للوصول إىل الكمال املعريف يف هذا العلم بصورة نسبية يف أشكال أترخيية متنوعة.  

 أهداف البحث
 إبراز كتب السري والرتاجم والسياسة واحلكم ومؤلفوها يف مدة البحث. -1
 التأليف عنها يف زمن البحث.إيضاح التواريخ احمللية اليت مت  -2
 تبيني مفهوم التواريخ اإلقليمية وأهم الكتب واملؤلفني فيها. -3
 التعريف ابلتواريخ العاملية وروادها وكتبهم يف هذا النمط التدويين. -4
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-311يهدف هذا البحث إىل حماولة رصد املؤلفات التأرخيية ومؤلفوها يف جزء من العصر العباسي الثاين خالل املدة ) -5
هـ( وتوضيح أمناطها التدوينية مبوجب املباحث اليت خصصت لكل منٍط منها؛ للتأكيد على التنوع املعريف للتدوين 365

 التارخيي يف مدة البحث، والتأكيد على أصالة هذه املؤلفات يف األمناط اليت مت تدوينها. 
 منهجية البحث

م( ومؤلفوها 276-212هـ/365-311ية يف العصر العباسي الثاين)اعتمد البحث املنهج التارخيي ابلبحث عن املؤلفات التأرخي
 وحتليل أشكاهلا التدوينية، وتوزيعها على فقرات البحث وفق تلك األمناط، واخلروج بصورة متكاملة حول ذلك يف زمن البحث.

 مدخل
واحلوادث املهمة من أمور األمم وعاداهتا ، واصطالحا هو معرفة األحوال (1)التاريخ: لغة: هو اإلعالم ابلوقت أو التعريف به

. فهو رافد من روافد املعرفة بني املاضي واحلاضر أي اجلسر (2)وصنائعها وأنساهبا ووفياهتا وأخبار خلفائها وعلمائها وفنوهنا وآداهبا
 الذي يربط املاضي ابحلاضر.

درهبم  يعود إىل أن علم مصلح احلديث أفاد املسلمون يف دراستهم للتاريخ من علم مصطلح احلديث؛ السبب يف ذلك
على أساليب النقد ومعرفة الصحيح من الزائف، وابلتايل كان هلذه الدربة أثرها الكبري يف نقد الرواايت التارخيية ومعرفة ما ميكن 

لعراق الذين مجعوا أخبار ا الوثوق به منها، هذا ما يتعلق ابملدينة وظهور السرية النبوية واملغازي وقد وازى ذلك اجتاه قبلي إلخباريي
 . (3)قبائلهم ودورها يف الفتوح اإلسالمية 

وقد بذل املؤرخون املسلمون جهودا مضنية جلمع مادهتم التارخيية أو لتحقيقها وظهر ذلك بصورة جلية يف مؤلفاهتم اليت  
أن بعضها قّدم  عصرهم والعصور السابقة بلكانت سجالا حافالا ابألحداث التارخيية عن بقاع شىت من الدولة العربية اإلسالمية يف 

 هعرضاا اترخيياا منذ بدء اخلليقة إىل عصره وهو ما يعرف ابلتواريخ العاملية، البعض منهم اعتمد املنهج احلويل والبعض اآلخر بىن اترخي
ية، إضافة إىل بروز ة اإلسالمحبسب املوضوع، كما ظهرت كتب التواريخ احمللية اليت اقتصرت احلديث عن مدينة ما من املدن العربي

 . (4)التواريخ اإلقليمية اليت دونت أحداث قطر ما من أقطار الدولة اإلسالمية فمنها من كتب عن اتريخ اليمن أو العراق أو مصر
كما ظهرت كتب السري والرتاجم والطبقات واليت تعد من املصنفات املهمة يف احلقل التارخيي فقد وثّقت للسرية النبوية 

تفت حتواريخ اخللفاء الراشدين واألمويني والعباسيني والصحابة والتابعني واألمراء والقادة والعلماء يف فنون العلم املتعددة وغريهم ممن او 
                                                           

لبنان،  -، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطّار، دار العلم للماليني، بريوتالصحاحم(. 1112هـ/323( ينظر: اجلوهري، إمساعيل بن محّاد)ت1)
 -ه1،1311، دار صادر، بريوت، طلسان العربم(. 1311ه/711؛ ابن منظور، حممد بن مكرم )ت 412، ص1م، جـ1221-هـ4،1411ط

، تقدمي وتعليق: عبدالرمحن ريخ يف علم التأريخالشمام(. 1515ه/211؛ السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر حممد)ت 4، ص3م، جمـ1223
 .32، 12م، ص1221-هـ1411حسن حممود، مكتبة اآلداب، القاهرة، 

، حتقيق: فرانز روزنثال، ترمجة: صاحل أمحد العلي، اإلعالن ابلتوبيخ ملن ذم التاريخم(. 1427ه/212( ينظر: السخاوي، حممد بن عبدالرمحن)ت2)
كشف الظنون عن أسامي الكتب م(. 1657ه/ 1167؛ حاجي خليفة ، مصطفى بن عبدهللا )ت17)د. ت(، ص دار الكتب العلمية، بريوت،

م 1222ه /1317)ت؛ القنوجي، صديق بن حسن  271، ص1، حتقيق: حممد شرف الدين، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ،) د.ت (، جـوالفنون
 .141-137، ص2م، جـ1272 -هـ1322، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق،لوم (أجبد العلوم )الوشي املرقوم يف بيان أحوال الع(. 
الفكر اإلسالمي منابعه وآاثره )مآثر املسلمني يف جمال الدراسات العلمية ؛ شريف، م. م.  47-31( ينظر: السخاوي، اإلعالن ابلتوبيخ، ص3)

-هـ1417، 2عة النظم واحلضارة اإلسالمية ألمحد شليب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط، ترمجة وتعليق وإضافة: أمحد شليب، موسو والفلسفية(
 .63م، ص1226

، حتقيق وتعليق: أمحد شوقي بنبني وحممد سعيد حنشى، دار الدر الثمني يف أمساء املصنفنيم(. 1275هـ/674( ابن الساعي، علي بن أجنب)ت4)
 .244-243، صم2112 -1431، 1الغرب اإلسالمي، تونس، ط
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تلك الكتب بسريهم؛ ولذلك يعتقد الباحث بصحة القول أن التاريخ هو مدرسة العلوم أو من قال أبن التاريخ أبو العلوم. فممن 
(، وكتاب فله كتاب)مقتل علي بن أيب طالب (3)اللؤلؤي–أيضاا –. وممن كتب فيها (2)يف كتابه)الرجال( (1)لكشيألَّف فيها ا

وكتاب )مقتل اإلمام  (5)((4))اجلمل(، وكتاب)صفني(، وتطرق ملن اشتهر ابجلود والكرم يف كتابه)األجواد(، وكتاب)جنجْدة احلروري
 احلسني بن 

 (7). وممن كتب عن التواريخ احمللية ابن أيب البغل(6)أرّخ للوافدين على مدينة البصرة يف )كتاب الوافدين(علي رضي هللا عنهما( كذلك 
 .(8)إذ له )رسائل يف فتح البصرة(

ة وكان العلماء يتبادلون العلم ابملكاتبة، فقد أرسل جعفر اخللدي بكتاب إىل أيب نعيم األصبهاين خيربه فيه مبعلومات اترخيي
 .(9)أبو بكر بن داود الظاهريعن نشأة 

وجند يف مدة البحث أن األبناء كانوا يتمون كتب آابئهم كما فعل ذلك أبو أمحد صاحل بن عبدهللا بن حممد بن يزداذ بن 
. وبعض األبناء رووا كتب آابئهم كما فعل ذلك (11)م212ه /311إىل سنة (10)سويد الذي متَّم كتاب )التاريخ( الذي عمله أبوه

                                                           

م(، وهو من علماء اإلمامية، من كتبه: )االختيارات من العلماء(. البغدادي، إمساعيل ابشا 212هـ/226( أبو عمرو حممد بن عمر بن عبدالعزيز)ت1)
ها وكالة املعارف، اليت طبعت، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د. ت(، عن النسخة هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفنيبن حممد أمني. 

 .22، ص2م، جمـ1255-هـ1375استانبول،
 .22، ص2، جمـهدية العارفني( البغدادي، 2)
م(، مؤرخ وأديب شيعي من فرقة اإلمامية، كان أحد أصحاب السري واألحداث واملغازي، 211هـ/222( أبو بكر حممد بن زكراي بن دينار الغاّليب )ت3)

 .23، ص2، جمـهدية العارفني؛ البغدادي،  216-215، صالدر الثمنيتويف مبدينة البصرة. ابن الساعي،  روى عنه أبو بكر الصويل،
م. ينظر: ابن حجر، أمحد بن علي 622هـ/62( جندة بن عامر احلروري، من رؤوس اخلوارج وزعيم الفرقة النجدية، تويف سنة4)

أبو غدة وسلمان عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع،  ،عناية: عبدالفتاحلسان امليزانم(. 1442ه/252العسقالين)ت
 .252، ص2م. جـ2112 -هـ1423، 1بريوت، ط

 .216-215، صالدر الثمني( ابن الساعي، 5)
 .23، ص2، جمـهدية العارفني( البغدادي، 6)
، من مؤلفاته: )ديوان الرسائل(. 212هـ/222( أبو احلسني حممد بن حيىي بن أيب البغل البغدادي)ت7) م(، من وزراء اخلليفة املقتدر ابهلل، تويف مسجوانا

 .23، ص2، جمـهدية العارفنيالبغدادي، 
 .23، ص2( البغدادي، هدية العارفني، جمـ8)
وحتقيق: حممد عبدالقادر عطا وآخرون، ، دراسة املنتظم يف اتريخ امللوك واألممم(. 1211هـ/527( ابن اجلوزي، عبدالرمحن بن علي بن حممد )ت9)

 .22، ص13م، جـ1222 -هـ1412، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط
م(، وزر للخليفة العباسي املستعني مرتني. ينظر: اخلطيب البغدادي، أمحد 257ه/261( هو الوزير أبو صاحل عبدهللا بن حممد بن يزداذ الكاتب)ت10)

حتقيق:  ،خ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذكر ُقطَّاِِنا العلماِء من غري أهلها ووارديها )اتريخ بغداد(اتريم(. 1171ه/463بن علي بن راثبت)ت
ه/ 742؛ الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان )ت446، ص11م، جمـ2111-ه1،1422بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

؛  341-332، ص12م، جـ1224-ه1414، 2ط وآخرون، مؤسسة الرسالة ، بريوت، ط، حتقيق: شعيب األرنؤو سري أعالم النبالءم(. 1347
، حتقيق: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث العريب، الوايف ابلوفياتم(. 1363ه/764الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك)ت

 .267، ص17م، جـ2111-ه1،1421بريوت، ط
ه 1431، حتقيق: أمين فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، لندن،كتاب الِفْهِرْستم(. 221ه/321( ابن الندمي، حممد بن اسحاق)ت11)
 .326، ص3، جـ1م، جمـ2112 -
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. ويظهر (1)م( فقد روى كتاب أبيه املصنف يف )أخبار بغداد(225هـ/313سني عبيدهللا بن أمحد بن أيب طاهر طيفور)تأبو احل
أن اسم هذا الكتاب)أخبار بغداد( هو اسم خمتصر لعنوان الكتاب، فقد جاء عنوان هذا الكتاب عند اخلطيب البغدادي بعنوان)أخبار 

ولعل اخلطيب البغدادي اقتبس عنوان كتابه )اتريخ بغداد...( من ذلك الكتاب البن أيب  .(2)بغداد وذكر ملوكها وشرح حوادثها(
طاهر. وقد نقل ابن الندمي ترمجة للحالج عن نسخة من كتاب )أخبار بغداد وذكر ملوكها وشرح حوادثها( كتبها أيب احلسني عبيدهللا 

الندمي  ج ونقلها عنه من النسخة املكتوبة خبط ابنه عبيدهللا ابن. وتعد هذه الرتمجة اليت خصصها ابن أيب طاهر للحال(3)خبط يده
 . (5)؛ ألهنا احتوت على ذكر جمال مؤلفاته وعناوينها(4)أحد أهم تراجم احلالج

فقد روى كتب أبيه كلها اليت أشار الكندي أبهنا بلغت واحد وعشرون   (6)كذلك ممن روى كتب أبيه أبو جعفر الكاتب
 .(9)، وحّدث هبا يف أصبهان وغريها(8) يكن معه كتاب يف مدينة بغداد؛ لذا كانت الرحلة إليه لسماع كتب أبيه منهحفظاا ومل (7)كتاابا 

 تعددت أمناط التدوين التأرخيي ويعرض هلا البحث على النحو اآليت:
 أواًل: السري والرتاجم

أو الصحابة أو اخللفاء أو األمراء أو القادة أو الوزراء أو  يقصد ابلسري والرتاجم، الكتب اليت تناولت سرية الرسول حممد
 .(10)العلماء يف شىت الفنون كاألدابء والشعراء واللغويني والنحاة واملؤرخني وغريهم

،الذي ألَّف كتاابا عن سرية اخلليفة العباسي الثاين )أيب جعفر املنصور(، (11)فممن صنَّف يف هذا النمط التدويين ابن عجبدة
 .(12)م لكبار الشعراء منذ العصر اجلاهلي حىت العصر العباسي الثاين يف كتابه)أمساء فحول الشعراء(وترج

                                                           

 . 675، ص5، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 1)
 .65، ص12، جمـاتريخ بغداد( 2)
 . 675، ص5، جـ2، جمـالفهرست( 3)
م. ينظر: ابن 221هـ/312( هو احلسني بن منصور، فارسي األصل، من علماء الكيمياء والصوفية يف عصره، اهتم ابلشعوذة وإدعاء األلوهية، قُِتلج سنة4)

 . 672 –675، ص5، جـ2، جمـالفهرستالندمي، 
 .675، ص5، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 5)
م(، ولد ببغداد ومسع من أبيه وحفظ تصانيفه كلها مثل كتاب )عيون 234ه/322بن مسلم الدينوري)ت( هو أمحد بن عبدهللا بن مسلم بن قتيبة 6)

مصر سنة  ءاألخبار(، وكتاب )فضل العرب والتنبيه على علومها(، وكتاب)املعارف(، وكتاب )اإلمامة والسياسة(، ويقال أبن والده حفظها له، توىل قضا
، هتذيب وتصحيح: رفن كجست، مطبعة اآلابء الوالة وكتاب القضاةم(. 261ه/351مد بن يوسف)تم. ينظر: الكندي، أيب عمر حم233ه/321

 .372، ص5، جمـ، اتريخ بغداد؛ اخلطيب البغدادي542-546م، ص1212-ه1326اليسوعيني، بريوت،
 .547، صالوالة( ينظر: 7)
 .547، صالوالة( الكندي، 8)
 .542، صالوالة( الكندي، 9)
، دار الكتب العلمية، مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلومم(. 1555ه/262ربى زاده، أمحد بن مصطفى)ت( ينظر: طاش ك10)

 .262-261، ص1م، جـ1225 -ه1415، 1بريوت، ط
بني الثقات حجسن م(، إخباري ونسَّابة، فهو أحد النسا213هـ/ 311( هو أبو بكر حممد بن عبدالرمحن بن سليمان بن حاجب العجْبدي)ت حوايل11)

وأقام فيه إىل  -دولة البيزنطية املناطق احلدودية مع ال –املعرفة ابملآثر واألخبار وأايم العرب، وكان متصالا خبدمة اخلليفة املقتدر ابهلل مث تركها وخرج إىل الثغر
 .121، ص3، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي، 325، ص3، جـ2، جمـالفهرستأن مات. ينظر: ابن الندمي، 

 .121، ص3، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  325، ص3، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 12)



 0200 ، مايو7العدد  -مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية
 

 13 

وكتاب)مناقب  (1)ومن كتب السري اليت ألفت يف هذه املدة كتاب)سرية إمام اهلدى والصدق أمني املؤمنني اهلادي إىل احلق(
 . (5)كتاب)خصائص علي(  (4). وللنسائي(3)كويفللمؤلف أيب جعفر ال )(2)أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

فهو من رواة األخبار واألشعار واألنساب، روى عن  (7)كان أخبارايا عاملاا   (6)وصفت كتب الرتاجم أبن أاب خليفة اجلُمحي
وكتاب ، من مؤلفاته: كتاب)طبقات الشعراء اجلاهليني(، (9)كتابه )طبقات فحول الشعراء(  (8)خاله حممد بن ساّلم اجلمحي

 . (10))الُفرسان(
العلمية يف علم التاريخ فقد ذكرت أبنه:" كان عاملاا فاضالا عارفاا  (11)أشادت كتب الرتاجم واألنساب مبكانة وكيع القاضي

. وذكرت كتب نقد (13). قال عنه الذهيب أبنه:" صاحب التآليف املفيدة"(12)ابلسري، وأايم الناس وأخبارهم... وكان حسن األخبار"

                                                           

ه 1411، ترمجة: حممود فهمي حجازي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، اتريخ الرتاث العريب )التدوين التارخيي(( سزكني، فؤاد. 1)
 .212، ص2، جـ1م، جمـ1221 -
 .212، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب( سزكني، 2)
م(، كان قائداا صحب اإلمام اهلادي إمام الزيدية يف محالته يف اليمن، من مؤلفاته الفقهيه:)كتاب 213ه/311( هو حممد بن سليمان)ت بعد سنة3)

، ريخ الرتاث العريباتكتاب الفنون(. ينظر: سزكني، املنتخب يف الفقه( يضم أسئلة يف الفقه وجهت إىل اإلمام اهلادي وإجاابت هذه األسئلة، وكذلك )
 .212-212، ص2، جـ1جمـ
م(، حمدث وفقيه، صاحب كتاب )السنن( املشهورة بـ)سنن النسائي(. ينظر: الكندي، 216ه/313( هو أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي)ت4)

، حتقيق: عبدهللا عبداحملسن الرتكي،دار هجر، امبابة، النهايةالبداية و م(. 1372ه/774؛ ابن كثري، إمساعيل بن عمر)ت524، صالوالة
 .724، ص14م،جـ1222-ه1،1412ط
 .556، صالوالة( الكندي، 5)
م،  221ه/216( هو الفضل بن احلُباب بن حممد بن شعيب بن صخر البصري، من رواة األخبار واألشعار واألنساب، إمام عالمة ولد يف سنة 6)

اّلم اجلمحي كتابه )طبقات فحول الشعراء(، وكان أعمى وويل قضاء البصرة، كان من املعمرين فقد عاش أكثر من مائة سنة روى عن خاله حممد بن س
م. ينظر: ابن سالم، حممد بن سالم 217ه/315ومات ليلة األربعاء يف الثالث عشر من شهر ربيع األول/ الثالث من سبتمرب سنة

؛ وكيع،  3م، ص1274-ه1324، حتقيق: حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، 1، جـعراءطبقات فحول الشم(.  246ه/231اجلمحي)ت
ابن  352، ص2، مراجعة: سعيد حممد اللحام، عامل الكتب، ) د. م(، )د. ت(،  جـأخبار القضاةم(. 212ه/ 316حممد بن خلف بن حيان)ت

 .351، ص3، جـ1، جمـالفهرستالندمي، 
، شذرات الذهب يف أخبار من ذهبم(. 1672ه/1122؛ ابن العماد، أيب الفالح عبداحلي بن أمحد احلنبلي)ت 442، ص1( الذهيب، العرب، جـ7)

 .27، ص4م، جـ1222 -ه1411، 1بريوت، ط -حتقيق وتعليق: حممود األرانؤوط، دار ابن كثري، دمشق
طبقات بن مظعون اجلمحي، حمدث ومؤرخ وأديب وشاعر، من مؤلفاته: كتاب) ( هو أبو عبدهللا حممد بن سالم بن عبيدهللا بن سامل البصري، موىل قدامة8)

 .221-276، ص3، جمـاتريخ بغدادم. ينظر: اخلطيب البغدادي،  246ه/231فحول الشعراء(، تويف سنة 
 .3، ص1، جـطبقات فحول الشعراء( ابن سالم، 9)
معجم األدابء إرشاد األريب إىل معرفة م(. 1222ه/626؛ ايقوت احلموي، ايقوت بن عبدهللا)ت351، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 10)

 .2172، ص5م، جـ1223 -هـ1،1413، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طاألديب
، مفسر وفقيه وقاٍض ومؤرخ وجغرا11) امهم(، يف، من أشهر مؤلفاته: كتاب )أخبار القضاة واترخيهم وأحك( أبو بكر حممد بن خلف بن حّيان الضَّيبِّ

 . 353، ص3، جـ1، جمـالفهرستم. ابن الندمي، 212هـ/316تويف سنة
حتقيق: عبدالرمحن  األنساب،م(. 1166ه /562؛ السمعاين، عبدالكرمي بن حممد بن منصور)ت127، ص3، جمـاتريخ بغداد( اخلطيب البغدادي، 12)

 .146، ص2م، جـ 1221-ه2،1411بن حيي املعلمي اليماين وآخرون، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
 .237، ص14، جـسري أعالم النبالء( 13)
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. (2). ومن أشهر من روى عنه أمحد بن كامل وغريه خلق كثري(1)ل )اجلرح والتعديل( أبنه كان:   " أخباري عالَّمة... صدوق"الرجا
، وكتاب)الشريف( وهو من كتب السري والرتاجم، ترجم فيه للصحابة (3)من مصنفاته: كتاب)أخبار القضاة واترخيهم وأحكامهم(

ح اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين واألمويني ورجال حركات الردة وأصحاب القراءات وأصحاب واملهاجرين والتابعني وحركة الفتو 
احلديث والنسابون واإلخباريون ورواة الشعر ومن اشتعل ابلتعليم ووالة العراق وعن الفرق الدينية وغري ذلك، وهو شبيه بكتاب 

. أما ابن (6)كتاب بعنوان)الغرر والنوادر(  (5)من األخبار، وأليب القاسم الكعيب، وكتاب)الُغرجر( روى فيه كثري (4))املعارف( البن قتيبة
فقد ترجم للشعراء يف كتابيه: )الشعر والشعراء(، و)ألقاب الشعراء(، ويف السري املفردة ترجم )أخبار عبدهللا بن جعفر بن  (7)املرزابن

 .(8)أيب طالب(
، وذكر السبكي هذا الكتاب بعنوان)اتريخ الرجال (10)يف كتابه)اتريخ الرجال( (9)وممَّن أّلف يف هذا اجملال أبو جعفر الطربي

، ولعل أاب جعفر الطربي مل يكتِف بذكر التابعني فحسب بل تطرَّق إىل اتبعي التابعني ومن بعدهم إىل (11)من الصحابة والتابعني(
ند سبكي، وما يؤكد هذا املسار هو ورود اسم الكتاب ععصره؛ لذلك فتسمية البغدادي هلذا الكتاب هي أكثر قبوالا من تسمية ال

ابن عساكر مطابقاا ملا جاء عند البغدادي الذي محل عنوان) اتريخ الرجال(، وقد بنّي ابن عساكر أن هذا الكتاب هو كتاب تراجم 
 . (12)للرجال من الصحابة والتابعني واخلالفني إىل رجاله الذين كتب عنهم

                                                           

مية، العلحتقيق: علي حممد معوض وآخرون، دار الكتب  ميزان االعتدال يف نقد الرجال،م(. 1347ه/742( الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان )ت1)
 .121، ص7؛ ابن حجر، لسان امليزان، جـ 135، ص6م، جـ1225 -ه1416، 1بريوت، ط

 .127، ص3، جمـاتريخ بغداد( ينظر: اخلطيب البغدادي، 2)
 .217، 123صاإلعالن ابلتوبيخ، ؛ السخاوي، 353، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 3)
 .127، ص3، جمـاتريخ بغدادخلطيب البغدادي، ؛ ا 353، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 4)
م(. 231ه/312( هو أبو القاسم عبدهللا بن أمحد بن حممود البلخي الكعيب، رئيس متكلمي املعتزلة البغداديني، وُعرف أتباعه ابملعتزلة الكعبية،)ت5)

وفيات األعيان وأنباء أبناء م(. 1222ه/621كر)ت؛ ابن خلكان، أمحد بن حممد بن أيب ب 1421، ص4، جـمعجم األدابءينظر: ايقوت احلموي، 
 . 45، ص3م، جمـ1271 -هـ1321، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت،الزمان

 . 1423، ص4، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 6)
م(، من مؤلفاته: )تفضيل الكالب على أكثر من لبس 221هـ/312( أبو عبدهللا حممد بن خلف بن املرزابن بن بسام اآلجري احملويل البغدادي)ت7)

 )وصفبالثياب( ولعله صنف هذا الكتاب داللة على وفاء احليوان أكثر من بعض الناس، وكتاب)احلاوي يف علوم القرآن(، وكتاب) ذم الثقالء(، وكتا
 .26، ص2، جمـهدية العارفنيالسيف والقلم(، وكتاب)وصف الفارس والفرس(، وكتاب)احلماسة(، وكتاب)الشتاء والصيف(. البغدادي، 

 .26، ص2، جمـهدية العارفني( البغدادي، 8)
يخ صره، من أبرز مؤلفاته: )اتر م(، مقرئ، مفسر، حمدث، فقيه، حنوي، ومؤرخ من أشهر أئمة العلم يف ع223ه/311( هو حممد بن جرير بن يزيد)ت9)

-2441، ص6، جـمعجم األدابء؛ احلموي، 112، ص6، جـ2، جمـالفهرستالرسل وامللوك(، )جامع البيان على أتويل آي القرآن(. ينظر: ابن الندمي، 
2452. 

 .27، ص2، جمـهدية العارفني( البغدادي، 10)
، حتقيق: حممود حممد الطناحي وعبدالفتاح حممد طبقات الشافعية الكربىم(. 1371هـ/771( أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف )ت11)

 .121، ص3م، جـ1264-هـ1323، 1احللو، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، مصر، ط
ن األماثل أو اجتاز بنواحيها من  اتريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها مم(. 1175ه/571( علي بن احلسن بن هبة هللا)ت12)

، 52م، جـ1227 -ه1412، 1دراسة وحتقيق: حمب الدين عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط وارديها وأهلها،
 .126ص
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كتاب مساه)ذيل املذيل( واشتمل هذا الكتاب على اتريخ من قتل أو مات من أصحاب رسول كذلك أليب جعفر الطربي  
أو من قبائل قريش مث انتقل للحديث عمن مات من التابعني والسلف  يف حياته أو بعده على ترتيب األقرب فاألقرب منه  هللا

. وبدأ إبمالء هذا الكتاب بعد (1)م ومذاهبهم وغري ذلكبعدهم  مث اخلالفني إىل أن وصل شيوخه الذين مسع منهم وتناول أخباره
م ووضعه يف حنو ألف ورقة، وعن أثر هذا الكتاب على التعليم واملتعلمني آنذاك فُيشيد ايقوت احلموي جبودة هذا 212هـ/311سنة

على جملس أيب  ديث والتاريخالكتاب وندرة معلوماته عن املصنفات التارخيية األخرى؛ لذا أقبل طلبة العلم عامة وطلبة علمي احل
كتاب   (3). وصنف أبو سهل النوخبيت(2)جعفر الطربي بكثرة، ومن مل يستطع السماع والكتابة أخذ من قرينه نسخته ونسخ عنها

، ويظهر من تسمية هذا الكتاب أن كاتبه خصصه لسرية أئمة أهل البيت بدءا من اإلمام علي بن أيب (4))األنوار يف تواريخ األئمة(
 .طالب

. وله كتاب آخر هو)التاريخ( (6)فقد كتب عن أخبار احملدثني والوزراء والوالة يف كتابه الذي مساه)األخبار( (5)أما ابن السَّراج
 . (7)وهذا الكتاب عبارة عن تراجم للمحدثني قّيم فيه احملدثني ابجلرح والتعديل
 لوفياهتم على أضرحة قبورهم، فقد قال اخلطيب البغدادي: "واجلدير ذكره هنا أن العلماء كانوا يف مدة البحث يؤرخون 

قرأت على قرب السراج بنيسابور يف لوٍح عند رأسه مكتوابا: هذا قرب أيب العباس حممد بن إسحاق السرّاج، مات يف سنة ثالث عشرة 
 . (8)وثالمثائة"

: م، األول: كتاب)أخبار يزيد بن معاوية،( والثاينالذي صنف كتابني يف السري والرتاج (9)ومن املؤرخني البغداديني، اليزيدي
 . (10))املفيد يف مناقب بين العباس(

                                                           

 .2457، ص6، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 1)
 . 2457، ص6، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 2)
وأبو سهل من  –هو خال أيب حممد النوخبيت  -م( 223هـ/311( هو أبو سهل إمساعيل بن علي بن نـجْوخبجْت البغدادي املشهور أبيب سهل النوخبيت)ت3)

ْخلوق(. ينظر: ابن الندمي، 
ج
، 2، جمـتلفهرسامتكلمي الشيعة، من مصنفاته يف علم الكالم: كتاب)الرد على أصحاب الصفات(، و)الرد على من قال ابمل

فهرست أمساء مصنفي الشيعة املشتهر بـ )رجال م(. 1152هـ/451؛ النجاشي، أمحد بن علي بن أمحد بن العباس األسدي الكويف)ت 635، ص5جـ
 . 34-33م،ص2111-هـ1،1431، شركة األعلمي للمطبوعات، بريوت، طالنجاشي(

 .33، صرجال النجاشي( النجاشي، 4)
 ،الدر الثمنيحنوي ومؤرخ. ابن الساعي،  -وهو شخص آخر غري ابن السراج البغدادي –م( 225هـ/313النيسابوري)ت( حممد بن إسحاق السَّراج 5)

 .163-162ص
 .163-162، صالدر الثمني( ابن الساعي، 6)
؛ الصاحلي، أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن عبداهلادي 135، ص3، جـاألنساب؛ السمعاين، 52، ص2، جمـاتريخ بغداد( اخلطيب البغدادي، 7)

م، 1226 -هـ2،1417، حتقيق: أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بريوت، ططبقات علماء احلديثم(. 1343هـ/744الدمشقي)ت
 .341، ص1، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب؛ سزكني، 442-447، ص2جـ
 . 62، ص2جمـ، اتريخ بغداد( 8)
، 2، جمـهدية العارفنيم(، مؤرخ وحنوي.  ينظر: البغدادي، 225هـ/313( أبو عبدهللا حممد بن العباس بن حممد بن أيب حممد اليزيدي البغدادي)ت9)

 .31-22ص
 .31-22، ص2، جمـهدية العارفني( البغدادي، 10)
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بيِّضة يف أخبار مقاتل آل أيب (1)ومن املؤرخني الذين كانت هلم بصمة يف السري والرتاجم محار العزير
ُ
، فله من الكتب: )امل

، لي بن أيب طالب سواءا قتل على أيدي األمويني أو العباسينيطالب(، ويظهر أنه تناول يف هذا الكتاب من قتل من أسرة اإلمام ع
و)أخبار أيب نـُوجاس
، وكتاب)أخبار معاوية(، يقصد (4)واالختيار من شعره( (3)(، و)مثالب أيب نـُوجاس(، كتاب )أخبار ابن الرومي(2)

من الرسائل، منها: )رسالة يف بين أمية( ولعله  ( وله جمموعة(5)به أول اخللفاء األمويني معاوية بن أيب سفيان، و)أخبار ُحْجر عجِدي
 (7). وروى ابن شقري(6)تناول فيها خلفاء بين أمية ال سيما من قام منهم بتتبع العلويني وسجنهم وقتلهم، و)رسالة يف مثالب معاوية(

وكان الدار  (9)يف )املغازي( )والسري( وغري ذلك، وكان ممن اشتهر برواايهتا يف مدة البحث (8)عن أيب عجصيدة تصانيف الواقدي

                                                           

حى هللا و ( العزير هو نيب من أنبياء بين إسرائيل، خاصم ربه أبن أسال من دماء بين إسرائيل على يدي امللك البابلي نبوخذ نصر سبعني ألف دم، فأ1)
يب العباس أمحد أ سبحانه وتعاىل إليه لئن مل يرتك جمادلته يف قضائه عز وجل سيمحوه من ديوان النبوة، فأطلق علي بن العباس املشهور اببن الرومي على

م( هذا االسم أو النعت لكثرة تسخط أيب العباس ملا جتري به األقدار من فقر وفاقة. 226هـ/314بن عبيدهللا بن حممد بن عمار الثقفي الكاتب)ت
 .364، ص1، جـمعجم األدابءايقوت احلموي، 

شاعر العراق يف عصره، ولد يف األهواز ونشأ ابلبصرة  م(، 214-763هـ/122-146( هو احلسن بن هانئ بن عبد األول بن صباح احلكمي)2)
، فيات األعيانو ورحل إىل بغداد واتصل فيها مبعاصريه من اخللفاء العباسيني ابلتقرب إليهم من خالل مدحهم، له )ديوان شعر(. ينظر: ابن خلكان، 

، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، جـم9339معجم الشعراء من العصر اجلاهلي حىت سنة ؛ اجلبوري، كامل سلمان. 114-25، ص2جـ
 .  22 -21م، ص2112هـ/1424

م(، شاعر كبري، من طبقة بشار واملتنيب، ولد ونشأ ببغداد، ومات 226-236هـ/223-221( هو أبو احلسن علي بن العباس بن جريج الرومي)3)
، فيات األعيانو ألن ابن الرومي قد هجاه، له )ديوان شعر(. ينظر: ابن خلكان،  فيها مسموماا على يد وزير اخلليفة املعتضد ابهلل القاسم بن عبيدهللا؛

 .445، ص3، جـمعجم الشعراء؛ اجلبوري، 361-352، ص3جـ
 .262، صالدر الثمني؛ ابن الساعي،  452، ص4، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 4)
صحايب شجاع، وشهد معركة القادسية، وهو الذي افتتح مجرْج عجذراء بغوطة ( هو حجر بن عدي بن جبلة بن عدي الكندي، ويسمى ُحْجر اخلري، 5)

، حتقيق: علي حممد عمر، كتاب الطبقات الكبريم(. 245ه/231م. ينظر: ابن سعد ، حممد بن سعد بن منيع )ت671هـ/51دمشق، تويف سنة
 .341-337، ص2م، جـ2111-ه1421، 1مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

 .262، صالدر الثمني؛ ابن الساعي،  452، ص4، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 6)
م(، حنوي ومؤرخ، من أشهر علماء بغداد يف تدريس علمي النحو والتاريخ. ينظر: القفطي، 222هـ/317( هو أبو بكر عبدهللا بن حممد بن شقري)ت7)

قيق: حممد أبو الفضل، دار الفكر العريب، القاهرة، مؤسسة الكتب ، حتانباه الرواة على أنباه النحاةم(. 1227ه/624أيب احلسن علي بن يوسف)ت
 .135، ص2م، جـ1226 -ه 1،1416الثقافية، بريوت، ط

لطبقات(، ا( هو حممد بن عمر بن واقد األسلمي، مؤرخ وقاٍض، له عدة مؤلفات منها: )التاريخ الكبري(، وكتاب )السرية(،  وكتاب )املغازي(، وكتاب )8)
، حتقيق وضبط وتعليق : بشار عواد معروف . الطبقات الصغريم(245ه/231م. ينظر: ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع )ت  222ه/217تويف سنة

سري ؛ الذهيب،  661، ص4، جـأخبار القضاةوكيع،  ؛262، ص1م، جمـ2112 -هـ1،1431وحممد زاهد جول، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط
 .462–454، ص2، جـأعالم النبالء

، 1، جـمعجم األدابء؛ ايقوت احلموي، 71-62، ص 1، جـإنباه الرواة؛ القفطي، 142-141، ص5، جمـاتريخ بغداد( اخلطيب البغدادي، 9)
 .217، ص6، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  232ص
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، ويبدو أنه كتاب تراجم (4)له كتاب)مصابيح الكتاب( (3). وابن كيسان(2)أحد الذين رووا عن ابن شقري يف املغازي والسري (1)قطين
حىت العصر العباسي الثاين، وقد نعتهم ابملصابيح للدور الكبري الذي   وسلممي صلى هللا عليه ألبرز الُكتَّاب منذ عصر الرسول الكر 

 أسهموا به يف بناء الدولة واحلفاظ على أمنها ومواردها واجنازاهتا يف خمتلف ميادين احلياة.
و)معجم  (6)(يف كتابيه:)معجم الصحابة (5)ومن حمدثي املوصل ومؤرخيها الذين كتبوا يف السري والرتاجم أبو يعلى املوصلي

 . (7)الشيوخ( وهذا الكتاب هو تراجم لشيوخه يف ثالثة أجزاء
 (9)يف هذا اجلانب من خالل مؤلفاته اليت تذكر الدراسة منها: كتاب)معجم الصحابة( (8)برز أبو القاسم البغوي

، و)حكاايت (12)((11)و بن ُمرَّةوعمر  (10)وكتاب)أتريخ وفاة الشيوخ( ويقصد به أنه دوَّن تواريخ وفاة شيوخه، وكتاب)حكاية شعبة
 . (13)شعبية وغريه(

                                                           

م(، منسوب إىل دار 225-212هـ/ 325-315( هو أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن دينار بن عبدهللا البغدادي)1)
؛ السمعاين، 422-427، ص13، جمـاتريخ بغدادمقرئ، حمدث، وفقيه. ينظر: اخلطيب البغدادي،  –وهي حملة كبرية من حماّل بغداد خربت  –الُقطن

 .246-245، ص5، جـاألنساب
 . 142-141، ص5، جمـاتريخ بغداد( اخلطيب البغدادي، 2)
م(، مقرئ وحنوي، له كتاب )القراءات(، وكتاب آخر يف علم التجويد هو كتاب 232هـ/321حممد بن كيسان )ت(  أبو احلسن حممد بن أمحد بن 3)

، حتقيق وتعليق: مراتب النحوينيم(. 262هـ/351)الوقف واالبتداء(، وكتاب )الكايف يف النحو(. ينظر: أيب الطيب اللغوي، عبدالواحد بن علي )ت
؛ ابن  الساعي، 52-52، ص3جـانباه الرواة، ؛ القفطي، 26، 25م، ص1255-ه1375ضة مصر، القاهرة،حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة هن

 .22صالدر الثمني، 
 .22، صالدر الثمني؛ ابن الساعي،  2317، ص5، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 4)
م(، حمدث ومؤرخ، وقد اشتهر أبنه حمدث 212-225هـ/317-211( أمحد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي املوصلي)5)

 .422-422، ص2، جـطبقات علماء احلديثاجلزيرة، من مؤلفاته: )املسند الكبري(. الصاحلي، 
 .57، ص1جمـ هدية العارفني،( البغدادي، 6)
 .422، ص2، جـت علماء احلديثطبقا( الصاحلي، 7)
م(، حمدث وفقيه بغدادي 222-222ه/317-214( هو عبدهللا بن حممد بن عبدالعزيز بن املرزابن بن سابور بن شاهنشاه ابن بنت أمحد بن منيع)8)

 444، صهدية العارفني، ؛ البغدادي255، ص2، جـاألنساب؛ السمعاين،  325، ص11، جمـاتريخ بغدادحنبلي املذهب. ينظر: اخلطيب البغدادي، 
 .346، ص1، جـ1جمـاتريخ الرتاث العريب، ؛ سزكني، 

. وقد قامت بنشره دار البيان الكويتية يف مخسة أجزاء بتحقيق 442، ص14، جـسري أعالم النبالء؛ الذهيب،  255، ص2، جـاألنساب( السمعاين، 9)
  حممد اجلكين.

هـ(، حمدث البصرة وانقدها يف عصره، وهو أول من جرَّح وعدَّل يف 161-21د األزدي العجتجكي الواسطي)( هو أبو ِبسطام ُشعبة بن احلجَّاج بن الور 10)
 .222-212، ص7، جـسري أعالم النبالءرواة احلديث، ولُقِّب أبمري املؤمنني يف علم احلديث. ينظر: الذهيب، 

رادي الكويف، فقيه وحمدث، تويف سنة ( هو أبو عبدهللا  عمرو بن ُمّرة بن عبدهللا بن طارق بن احلارث ب11)
ُ
سري هـ. ينظر: الذهيب، 112ن سلمة امل

 .211-126، ص5، جـأعالم النبالء
 . 346، ص1، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب( سزكني، 12)
 .444، ص1، جمـهدية العارفني( البغدادي، 13)
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يف كتابه)معجم  (1)من أبرز العلماء الذين أرخوا للصحابة رضي هللا عنهم يف معاجم خصصت كرتاجم هلم هو ابن قانع
 .(2)الصحابة(

الذي صنف كتاابا عن)مناقب اإلمام أيب  (3)ومن فقهاء املذهب احلنفي الذين أسهموا يف جمال السري والرتاجم احلماين
. ومن املؤرخني الذين تناولوا سرية (6)فله كتاب)عقود املرجان يف مناقب أيب حنيفة النعمان( (5). ومنهم أبو جعفر الطحاوي(4)حنيفة(

 .  (8)حيث له كتاب)أخبار اخللفاء( (7)اخللفاء: الدُّواليب
( (9)ومن العلماء املسلمني أبو زيد البلخي    ريج  (11)، وكتاب)األمساء والكىن واأللقاب((10)الذي ألَّف كتاب)اختيار السِّ

 .(12)وكتاب)صفات األمم(

                                                           

هـ/ العشرين من شهر 265ولد يف السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة  ( أبو احلسني عبدالباقي بن قانع بن مرزوق األموي موالهم البغدادي،1)
 م، كان واسع الرحلة كثري احلديث، بصرياا به، كان من مدرسة الرأي والقياس، وقد ُوِصفج أبنه من أهل العلم والدراية والفهم، تويف سنة 272يوليو سنة 

 .377-375، ص12ـ، جماتريخ بغدادم. ينظر: اخلطيب البغدادي، 262هـ/351
 .526، ص15، جـسري أعالم النبالء( الذهيب، 2)
 .57، ص1، جمـهدية العارفنيم( املعروف بـ)احلماين(. البغدادي، 221هـ/312( هو أبو العباس أمحد بن الصلت بن املغلس)ت3)
 .57، ص1، جمـهدية العارفني( البغدادي، 4)
م(، فقيه وقاضي، من مؤلفاته: كتايب 233-254ه/321-232( أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن مجسلمة الطحاوي األزدي املصري )5)

، 1، جمـهدية العارفني؛ البغدادي، 32، ص6، جـ2، جمـالفهرست؛ ابن الندمي، 522، صالوالة)الشروط الصغري( و)الشروط الكبري(. ينظر: الكندي، 
 .52ص
 .52، ص1، جمـهدية العارفنيلبغدادي، ( ا6)
 232هـ/224ةن( دجوالب: أمساء لعدة مواضع ويقصد هبا هنا قرية من قرى الري، وهو أبو بشر حممد بن أمحد بن محاد األنصاري الرازي الدُّواليب، ولد س7)

ة احلج ابلعرج ؤرخاا وحمدراثا ثقة، وتويف أثناء أتديته فريضم ابلقرب من ُدوالب وأصل أبيه من بغداد ولكنه نشأ يف الري وعاش بعد ذلك يف مصر، كان م
؛ ايقوت احلموي، ايقوت بن 214-213، ص13، جـاملنتظمم. ينظر: ابن اجلوزي، 223هـ/ مارس311بني مكة واملدينة يف شهر ذي القعدة سنة 

، 1، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريبسزكني،  ؛425، ص2م، جمـ1277 -ه1327، دار صادر، بريوت، معجم البلدانم(. 1222ه/626عبدهللا )ت
 .332ص
 .31، ص2، جمـهدية العارفني( البغدادي، 8)
م، عمل يف بداية حياته العلمية معلماا للصبيان، وتدرج يف العلم  242ه/235( هو أمحد بن سهل، ولد مبدينة بلخ بقرية تدعى شامستيان حوايل سنة9)

 . 275، 274، 252، ص1، جـمعجم األدابءم ايقوت احلموي، 234ه/322ة علية، تويف سنة حىت أصبح ذا مكانة علمية مرموقة ومرتب
 .422، ص3، جـ1، جمـ247، ص2، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 10)
ات بغية الوعاة يف طبقم(. 1515ه/211؛ السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر حممد)ت431، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 11)

 .311، ص1م، جـ1272 -ه1322، 2، حتقيق: حممد أبو الفضل، دار الفكر، مصر، طاللغويني والنحاة
 .275، ص1، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 12)



 0200 ، مايو7العدد  -مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية
 

 19 

الذي أجاد علوماا كثرية. ويف سياق التاريخ وصفته كتب الرتاجم أبنه   (1)من العلماء املوسوعيني يف عصر البحث نفطويه
ريج وأايم الناس وتواريخ الزمان، ، ويبدو أنه عن اتريخ (3). ففي السري والرتاجم له كتاب )التاريخ((2)ووفاة العلماء كان ُمتقن احلفظ للسِّ

 (اخللفاء بدءا من اتريخ اخللفاء الراشدين مروراا ابألمويني وصوالا إىل العباسيني، فقد ذكر الذهيب هذا الكتاب بعنوان )اتريخ اخللفاء
. (5)أبنه:" حمشو من مالحة ] مالحات[ ُكُتب اخلاصة مملوءٌ من فوائد السادة". ووصف املسعودي هذا الكتاب (4)وأنه كتبه يف جملدين

، وكتاب (7). وله كتاب )مناقب الشافعي((6)ومدح املسعودي مؤلف هذا الكتاب أبنه:" أحسن أهل عصره أتليفاا وأملحهم تصنيفاا"
 . (8))رايض النعيم( وهو كتاب يف أحوال الرجال والتاريخ

بوضع تراجم لفئة من اجملتمع العباسي آنذاك وهم مجاعة املغنيني واملغنيات وخباصة من اشتهر  (9)ةواهتم الشاعر جحظ
وقد عنون  (11)الذي كان ماهراا بضرب العود (10)بضرب العود، وقد أتثر بعض اخللفاء العباسيني هبذه الفئة كاخلليفة الواثق ابهلل

                                                           

م(، ينتمي 234-232هـ/323 -244( هو أبو عبدهللا إبراهيم بن حممد بن عجرجفة بن سليمان بن املغرية بن حبيب بن املهلب العجتجكي األزدي )1)
بويه؛ ألنه كان سي لنفطويه ألسرة علمية؛ فجده ألمه كان حمدراثا، لقب نفطويه لدمامته وأدمته تشبيهاا له ابلنفط؛ إذ كان أسود اللون وقدِّر اللقب على مثا

جصجاِدر(، وكتاب )إعراب القرآن(. ينظر: ابن الندمي، 
معجم ؛ ايقوت احلموي، 251، ص2، جـ1، جمـالفهرستينسب يف النحو إليه، من مؤلفاته: كتاب)امل

، حتقيق: لنحاة واللغوينيإشارة التعيني يف تراجم ام(. 1342هـ/743؛ ابن عبداجمليد، عبدالباقي بن عبداجمليد اليماين )ت114، ص1، جـاألدابء
 .15م، ص1226-ه1416، 1عبداجمليد دايب، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، شركة الطباعة العربية السعودية، الرايض، ط

 . 115، ص1، جـمعجم األدابء؛ ايقوت احلموي،  216، ص1، جـإنباه الرواة ( القفطي،2)
 .215، ص1، جـإنباه الرواة ؛القفطي، 24، ص7، جمـاتريخ بغداد؛ اخلطيب البغدادي،  251، ص2، جـ1جمـ الفهرست،( ابن الندمي، 3)
، حتقيق: طيَّار آليت قوالج، )د.ن(، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارم(. 1347ه/742( حممد بن أمحد بن عثمان)ت4)

 .545، ص2م، جـ1225-هـ1416استانبول،
وت، بري  -، عناية ومراجعة: كمال حسن مرعي، املكتبة العصرية، صيدامروج الذهب ومعادن اجلوهرم(. 257ه/ 346ي)ت( علي بن احلسني بن عل5)
 .13، ص1م، جـ2115-هـ1425، 1ط
 .13، ص1، جـمروج الذهب( 6)
-هـ1411، 1بريوت، ط، الدار اإلسالمية، روضات اجلنات يف أحوال العلماء والساداتم(. 1225هـ/1313( املوسوي، حممد بن ابقر )ت7)

 .43، ص1م، جـ1221
 .43، ص1، جـروضات اجلنات( املوسوي، 8)
م(، شاعر عباسي، وكان قبيح املنظر انتئ العينني 235-232ه/324-224( هو أبو احلسن أمحد بن جعفر بن موسى بن حيىي بن خالد الربمكي)9)

قته ولطفه )ديوان شعر( وقد ضاع أكثره، له شعر يف العتاب أصبح  ُيضرب به املثل لر  فلقب جبحظة، وكان طنبورايا حاذقاا يصوغ اللحن وجيود الغناء، له
، مثار القلوب يف املضاف واملنسوبم(. 1137هـ/422فيقال )عتاب ججْحظة(. الثعاليب، أبو منصور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل النيسابوري )ت

، دار احلديث، القاهرة معجم تراجم الشعراء الكبري؛ مراد، حيىي. 222م، ص1225-هـ1415ة، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهر 
 .312، ص1م، جـ2116-ه1427،
م إىل  242هـ/227م(، شاعر وخليفة للسلمني توىل اخلالفة من سنة 246-242هـ/232-227( أبو جعفر هارون بن املعتصم بن الرشيد10)

م(. 1515ه/211م، قام بتلحني ما يقارب مائة حلن موسيقي آبلة العود. ينظر: السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر حممد)ت246هـ/232سنة
 .274-271م، ص2113 -ه1424، 1، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، طاتريخ اخللفاء

، مراجعة وتصحيح: حممد يوسف الكامل يف التاريخم(. 1232ه/631( ابن األثري، عزالدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد الشيباين)ت11)
، دار الفكر العريب، بريوت، موسوعة خلفاء املسلمني؛ الكيب، زهري. 23، ص6م، جـ1227-ه1417، 1الدقاق، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 .42، ص2م، جـ1224-هـ1415، 1ط
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يف كتاب )ما شاهده من أمر  (3)تب جحظة أخبار اخلليفة املعتمد على هللا. أيضاا ك(2)((1)جحظة كتابه بـ)كتاب الطُّنبوريني
 (5)، ولعله دوَّن مشاهداته اليومية لألحداث يف زمن خالفة املعتمد على هللا. كذلك ممن كتبوا يف الرتاجم والسري اخلجزَّاز(4)املعتمد(

اشتهرت ابلتجارة وتقلدت مناصب إدارية، وأبرز حماسنها ، ترجم فيه للشخصيات اليت (6)صاحب كتايب: )أخبار أعيان احلُّكام(
 وهو كتاب تراجم للجواري اللوايت متيزن يف العصرين األموي والعباسي.  (8)الذهبيات واملِسكيَّات( (7)ومساوئها.  وكتاب )السَّراري

فقد كانت له كتب تراجم وسري كثرية، منها: )كتاب ُعقالء اجملانني(، و)كتاب  (9)ابن أيب األزهر –أيضاا  –ومنهم 
 (14)مث أخبار احلرب اليت دارت بني املعتز ابهلل (13). تناول فيه خالفة املستعني ابهلل(12)يف أخبار املستعني واملعتز( (11)واملرج (10)اهلجرْج

لح ن الوصول إليها بعد بضعة أشهر من احلرب اليت جرت بينهما وفق صوعمه املستعني الذي أراد الوصول إىل اخلالفة وقد متكن م
 . (15)جرى بني اجلانبني، من بنوده حفظ أمن وسالمة املستعني مقابل تنازله ابخلالفة البن أخيه املعتز لكن مت الغدر ابملستعني وقتله

 نيفه كتب كان حنوايا لكن الغالب على تص  (16)وابلرغم من أن أاب الطيب ابن الوجشَّاء 

                                                           

. ينظر: ابن1) نـْبجاُر كلمة فارسية ُمعرَّبة، ويقصد هبا آلة العود، ومن يضرب على آلة العود يطلق عليه طُنبورايا ُبوُر والطِّ ، 4، جمـلسان العربنظور، م ( الطُّنـْ
، حتقيق: عبدالستار أمحد وإبراهيم الرتزي، مراجعة: اتج العروس من جواهر القاموسم(. 1721ه/ 1215ي، حممد مرتضى احلسيين)ت؛ الزبيد514ص

 .432، ص12م، جـ2111-ه1421م،1271-ه1321مصطفى حجازي وآخرون، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،الكويت،
 .52، ص1، جمـهدية العارفني؛ البغدادي،  451، 442، ص3ـ، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 2)
م كان أخوه املوفق هو من يدير شؤون 222هـ/272م إىل271هـ/256( هو أبو العباس أمحد بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد توىل اخلالفة سنة3)

 .222-222، صاتريخ اخللفاء: السيوطي، الدولة وليس للمعتمد من اخلالفة إال امسها والدعاء واخلطبة من على منابر املساجد. ينظر
 .61، ص1، جمـهدية العارفني؛ البغدادي،  451، ص3ـ، جـ2جمـ الفهرست،( ابن الندمي، 4)
ة ن( هو أبو احلسني عبدهللا بن حممد بن سفيان، مقرئ ومؤرخ وأديب وحنوي ولغوي، ثقة، من مؤلفاته: كتاب)املختصر يف علم العربية(، تويف س5)

 .344- 343، ص11، جمـاتريخ بغداد؛ اخلطيب البغدادي،  253-252، ص2، جـ1، جمـالفهرستم. ابن الندمي، 237هـ/325
 .225، ص 17، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  252، ص2، جـ1جمـ، الفهرست( ابن الندمي، 6)
 .14-13، ص12جـ اتج العروس،( السَّرجاري: مجع السُّرِّيَِّة، وهم اجلواري النفائس الذين يدخلن السرور إىل قلب الرجل. ينظر: الزبيدي، 7)
 .252، ص2، جـ1، جمـالفهرست ( ابن الندمي،8)
م(، حمدث وحنوي وشاعر ومؤرخ، تويف يف شهر ربيع 237هـ/325( أبو بكر حممد بن مجْزيجد بن حممود بن منصور بن راشد بن نجعشرجة اخلُزاعي)ت9)

 .42-41، ص15، جـسري أعالم النبالء؛ الذهيب،  462-464، ص4جمـ اتريخ بغداد،مارس. ينظر: اخلطيب البغدادي،  -اآلخر/ فرباير
اهلرج الكثرة يف الشيء، هلا عدة معاين منها: الفتنة، شدة القتل وكثرته، اختالط األمور، الكثرة يف املشي واالتساع،  . ينظر: ابن  ( اهلرج: أصل10)

 .322، ص2، جمـلسان العربمنظور، 
ُْشِكلة، وأييت مبعىن الفساد أو القلق أو اخلجْلط. ينظر: ابن منظور، 11)

 .365، ص2ـ، جملسان العرب( املرج: الفتنة امل
 .137، صالدر الثمني( ابن الساعي، 12)
، اتريخ اخللفاءم. ينظر: السيوطي، 266هـ/ 252م إىل سنة 262هـ/242( هو أبو العباس أمحد بن املعتصم ابهلل بن الرشيد، توىل اخلالفة من سنة 13)

 .225-224ص
، اتريخ اخللفاءم. ينظر: السيوطي، 262هـ/255م إىل سنة 266هـ/252سنة ( أبو عبدهللا حممد بن املتوكل على هللا بن املعتصم توىل اخلالفة من 14)

 .226-225ص
 حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم،دار اتريخ الرسل وامللوك) اتريخ الطربي(،م(. 223ه/311( ينظر: الطربي، أيب جعفر حممد بن جرير بن يزيد)ت15)

 .364-337،ص2م،جـ1267 -ه2،1327املعارف، القاهرة ،ط
م(، حنوي ومؤرخ وأديب ورايضي، والوشاء نسبة إىل بيع الوشي، وهو نوع من الثياب 237هـ/325( هو حممد بن أمحد بن إسحاق األعرايب)ت16)

 .271، ص12، جـاألنساباملعمولة من احلرير. السمعاين، 
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،  ووصف ابن  (3). كما وصفت مصنفاته اإلخبارية أبهنا منقحة(2)، فقد ُوِصف أبنه كان حسن التصنيف، مليح األخبار(1)األخبار
. من مؤلفاته: كتاب)أخبار الزنج( حتدث فيه عن ثورة الزنج اليت بدأت يف عهد اخلليفة (4)كثري مصنفاته اإلخبارية أبهنا: "مليحة "

هـ. وكتاب)وصااي ملوك العرب وأبناء امللوك 271هـ وانتهت يف عهد اخلليفة املعتمد على هللا سنة 255سنة (5)هتدي ابهللالعباسي امل
، وكتاب)أخبار (8). وكتاب )أخبار بلغاء بين هاشم((7)أو )وصااي ملوك العرب يف اجلاهلية( (6)من أوالد امللك قحطان بن هود النيب(

ُتجظرِّفات(
 وهو كتاب تراجم للعبيد واإلماء اللوايت اشتهرن ابألدب والشعر والغناء.  (10)كتاب )الِقيجان(، وله  (9)امل

)كتاب اجلرح والتعديل( وهو كتاب يف جمال احلديث، لكنه يدخل يف إطار  ( 11)وممن أجلَّف يف هذا اجملال ابن أيب حامت
ائل اإلمام يب حامت صنف يف السري الذاتية، إذ له كتاب يف) فضكتب الرتاجم فهو يف هذا الكتاب ترجم لرواة احلديث، كما أن ابن أ

 . (13)كذلك كتاب )مناقب الشافعي(  (12)أمحد بن حنبل(

                                                           

 .263، ص2، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 1)
 .63، ص2، جمـاتريخ بغداد( اخلطيب البغدادي، 2)
،  حتقيق: حمسن غياض، مطبعة النعمان طبقات النحاة واللغوينيم(. 1447هـ/251( ابن قاضي شهبه، أبو بكر تقي الدين بن أمحد األسدي)ت3)

 .71م ، ص1274 -هـ1324وجامعة بغداد،
 .114، ص15، جـالبداية والنهاية( 4)
-227، صاتريخ اخللفاءهـ. ينظر: السيوطي، 256-255( هو أبو إسحاق حممد بن الواثق ابهلل بن املعتصم بن الرشيد، توىل اخلالفة من سنة 5)

222  . 
، 2م، جـ1223 -هـ5،1413، ترمجة: عبداحلليم النجار، دار املعارف، القاهرة ، طاتريخ األدب العريبم(. 1256هـ/1376( بروكلمان، كارل )ت6)

 .237ص
-ه1415رة،، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، معهد املخطوطات العربية، القاهاملعجم الشامل للرتاث العريب املطبوع( صاحلية، حممد عيسى. 7)

 صفحة.41م يف1213ه/1332. وطبع ببغداد مبطبعة الشابندر سنة232،ص5م،جـ1225
، حتقيق وتقدمي وتعليق: رمضان عبدالتواب، املمدود واملقصورم(. 237هـ/325د بن إسحاق األعرايب)ت( ينظر: الوشاء، أبو الطيب حممد بن أمح8)

 .11م، مقدمة احملقق، ص1272مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
 .62، ص3، جـإنباه الرواة؛ القفطي،  263، ص 2، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 9)
اد، وتعين أيضاا العبد، والقجْينة: األجمجة ُمغجنِّية كانت أو 13قق، ص، مقدمة احملاملمدود واملقصور( الوشاء، 10) . والِقيجان: مجع كلمة )القجنْيُ( ومعناها احلدَّ

م، 1226 -هـ1416، مكتبة لبنان، بريوت،خمتار الصحاحم(. 1262ه/666غري مغنية. ينظر: الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر)ت بعد
 . 233ص
م(، حمدث، عارف ابلرجال، فقيه، أصويل، متكلم، مفسر، أحد 232-254هـ/327-241دالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي)( أبو حممد عب11)

يب يعلى، أبو احلسني أمشاهري احملدثني يف عصره، وأخذ اجلرح والتعديل عن أبيه وعن أيب زرعة، من مؤلفاته: كتاب)السُّنَّة(، و)الفوائد الكبري(. ينظر: ابن 
، حتقيق وتقدمي وتعليق: عبدالرمحن بن سليمان العثيمني، األمانة العامة طبقات احلنابلةم(. 1132ه/526أيب يعلى الفراء البغدادي احلنبلي)ت حممد بن

معجم ؛ كحالة، عمر رضا. 115-113، ص3م، جـ1222-ه1412لالحتفال مبرور مائة عام على أتسيس اململكة العربية السعودية، الرايض، 
 .112، ص2م، جـ1223-ه1414، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط،املؤلفني

 . 114، ص3، جـطبقات احلنابلة( ابن أيب يعلى، 12)
 . 325، ص3، جـطبقات الشافعية الكربى( السبكي، 13)
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وُرؤبة بن  (3)(، وكتاب)أخبار العجّجاج(2)يف هذا النمط التدويين: كتاب)أخبار خالد بن صفوان (1)ومن مؤلفات اجلُُلوِدي
ومؤلفاته  ، وكذلك كتب عن سرية عبدهللا بن العباس(6)وأخباره مام علي بن أيب طالب، له كتب كثرية عن سرية اإل(5)((4)العجاج

 (10)الذي له كتاب )أخبار الصبيان( (9). ومن اإلخباريني الدوري(8)، وله مؤلفات إخبارية عن آل البيت وغريهم(7)التارخيية وغريها
 ولعله تناول فيه طرق تعليم الصبيان يف املكتب وقصصاا من جنابة بعضهم ومتيزهم يف علم من العلوم أو يف عدة علوم.

(، (12)، فمن مؤلفاته يف السري والرتاجم: كتاب)سرية أمحد بن طولون(11)من فضالء املؤرخني املصريني ابن الداية
، وله  (14)((13)لون(، وكتاب)أخبار املنجمني(، وكتاب)أخبار إبراهيم بن املهديوكتاب)أخبار األطباء(، وكتاب)أخبار غلمان ابن طو 

                                                           

من تالمذة أيب م(، أخباري من أهل البصرة، صاحب ِسريج ورواايت، وهو 241ه/331( هو أبو أمحد عبدالعزيز بن حيىي بن أمحد بن عيسى)ت بعد1)
 .231، صرجال النجاشي؛ النجاشي، 356، ص3، جـ1، جمـالفهرستجعفر الطربي. ينظر: ابن الندمي، 

سري : الذهيب، ر( هو أبو صفوان خالد بن صفوان بن األهتم املِنـْقجري، لغوي من أهل البصرة، عاش يف أايم الدولة األموية، وال يُعرف اتريخ وفاته. ينظ2)
 . 226، ص6، جـأعالم النبالء

موي الوليد بن ( هو أبو الشعثاء عبدهللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي، شاعر من شعراء اجلاهلية مث أسلم وامتد عمره إىل أايم اخلليفة األ3)
 .27-26، ص4جـ األعالم،هـ. الزركلي، 21عبدامللك، له )ديوان( طبع يف جملدين، تويف سنة

التيمي، من أعراب البصرة، ومعىن رؤبة قطعة من اخلشب مجعها رائب، كان رؤبة رأساا يف اللغة، مسع أابه والنسابة البكري، روى ( رؤبة بن العجاج 4)
 .162، ص6، جـسري أعالم النبالءم. ينظر: الذهيب، 762هـ/145عنه حيىي القطان والنَّْضر بن مُشيل وغريمها، تويف سنة 

 . 356، ص3جـ ،1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 5)
 .232-231، صرجال النجاشي( ينظر: النجاشي، 6)
 .232، صرجال النجاشي( ينظر: النجاشي، 7)
 .234-233، صرجال النجاشي( ينظر: النجاشي، 8)
 .27،ص1، جمـكشف الظنونم(. حاجي خليفة، 243ه/331( حممد بن خملد بن حفص العطار الدوري)ت9)
 .27ص ،1، جمـكشف الظنون( حاجي خليفة، 10)
م(، كان متفنناا يف علوم كثرية منها: األدب، والطب، والفلك، واحلساب. ايقوت 242هـ/331( هو أبو جعفر أمحد بن يوسف بن إبراهيم)ت11)

 .226، 225، صالدر الثمني؛ ابن الساعي، 552، 557، ص2جـ معجم األدابء،احلموي، 
قائد تركي خدم يف جيش اخلليفة العباسي املتوكل على هللا، وهو مؤسس الدولة م(، 224-235هـ/271-221( هو أبو العباس أمحد بن طولون)12)

؛ الزركلي، 26-24، ص13، جـسري أعالم النبالءالطولونية يف مصر، بىن جامعاا يف القاهرة ُنسب إليه، كذلك قلعة ايفا بفلسطني. ينظر: الذهيب، 
 .141، ص1، جـاألعالم

ء العباسيني، ا( هو إبراهيم بن حممد املهدي  بن أيب جعفر املنصور بن حممد بن علي بن عبدهللا بن عباس بن عبداملطلب، أول انبٍغ نبغ من أوالد اخللف13)
و)كتاب م، أديب وشاعر، من مؤلفاته: )ديوان شعر(، وكتاب )أدب إبراهيم(، و)كتاب الطبيخ(، 772هـ/162أمه شجْكلة من طربستان، ولد سنة 

 .352-357، ص7، جـ3، جمـالفهرستم. ابن الندمي،  232هـ/224الطِّيب(، و)كتاب الِغناء(، تويف سنة 
 .226، صالدر الثمني؛ ابن الساعي،  561، 552، ص2، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 14)
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ولعله ترجم  (3)( وكتاب)أخبار الطب((2)بن أمحد بن طولون(، وكتاب)سرية هارون بن أيب اجليش (1)كتاب )سرية أيب اجليش مخارويه
 ألشهر األطباء املسلمني منذ صدر اإلسالم حىت عصره.

يف ألوٍف من األوراق، ووقع إىل املسعودي  (5)فقد ذكر املسعودي أبنه صنف أخبار اخلليفة املقتدر ابهلل (4)ومنهم اجلهشياري
منها أجزاء يسرية، وأن املسعودي قد أتكد من صحة هذا اخلرب من أهل الدراية واملعرفة بذلك فأخربوه أبن اجلهشياري صنف أخبار 

ابن الندمي أبن اجلهشياري ابتدأ بتأليف كتاب اختار فيه ألف مسججٍر من أمسار العرب والعجم . وذكر (6)اخلليفة املقتدر ابهلل يف ألف ورقة
سامرين فأخذ 

ُ
والروم وغريهم، وجعل كل جزء قائم بذاته ال يـجْعلجق بغريه، وأن املنهج الذي اتبعه يف هذا الكتاب فهو أنه أحضر امل

صنفة يف األمسار واخلُرافات ما حال بنفسه، وأن اجلهشياري كان فاضالا عنهم أحسن ما يعرفون وحُيسنون، واختار من الكتب امل
. مث أنه تويف يف يوم األحد السابع (7)فاجتمع له من ذلك أربعمائة ومثانون ليلة، كل ليلة مسر اتم، حيتوي على مخسني ورقة وأقل وأكثر

فاء ما يف نفسه من تـجْتميمه ألف مسر، وقد رأى ابن الندمي قبل استي (8)عشر من ذي القعدة املوافق للثالث والعشرين من شهر يوليو
 . (9)عدة أجزاء من تلك األمسار

                                                           

م واستمر يف احلكم إىل سنة 223هـ/271والشام بعد وفاة أبيه سنة ( هو مُخجارجوجيه بن أمحد بن ُطولون الرتكي، توىل حكم الدولة الطولونية يف مصر 1)
 .442-446، ص13، جـسري أعالم النبالءم، وقد تزوج اخلليفة العباسي املعتضد ابهلل من ابنة مخارويه. ينظر: الذهيب، 225هـ/222

م 227هـ/224الطولونية يف مصر والشام بعد وفاة أخيه جيش سنة ( هو أبو موسى هارون بن مُخجاُروجيه بن أمحد بن ُطولون الرتكي، توىل حكم الدولة 2)
م إىل سنة وفاته، إذ قتله عمَّاه: شيبان وعدي. 211هـ/222م، دخل يف حرب مع الدولة العباسية منذ سنة 214هـ/222واستمر يف احلكم إىل سنة 

 .12-17، ص14، جـسري أعالم النبالءينظر: الذهيب، 
 .561، 552، ص2، جـألدابءمعجم ا( ايقوت احلموي، 3)
بن  د( نسبته إىل جهشيار ألن أابه كان خيدم القائد أاب احلسن علي بن جهشيار حاجب املوفق وكان خصيصاا به فنسب إليه، وهو أبو عبدهللا حمم4)

رتسلني، أصله من الكوفة، نشأ مع أبيه يف بغ243ه/331عبدوس بن عبدهللا)ت
ُ
ر علي بن داد وكان أبوه حاجباا للوزيم(، أحد الُكتَّاب اإلخباريني امل

؛ ايقوت احلموي،  324، ص3، جـ1، جمـالفهرستعيسى، فخلفه على احلجابة له، مث للوزير حامد بن العباس يف خالفة املقتدر ابهلل. ينظر: ابن الندمي، 
 .167، ص3،جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي، 2562، 6، جـمعجم األدابء

م. 232هـ/321واستمر يف احلكم إىل سنة  212هـ/ 225املعتضد بن املوفق، توىل اخلالفة بعد وفاة أخيه املكتفي سنة( هو أبو الفضل جعفر بن 5)
 .315-311، صاتريخ اخللفاءينظر: السيوطي، 

 .233، ص4، جـمروج الذهب( 6)
 .323، ص2، جـ3، جمـالفهرست( 7)
 .233، صالدر الثمني( ابن الساعي، 8)
 .324، ص2ـ، ج3، جمـالفهرست( 9)
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الشاعر(، وكتاب )أخبار أيب  (2)، فمن مؤلفاته: كتاب)أخبار ابن هرمة(1)ومن كبار علماء هذه املدة أيب بكر الصويل
(، وكتاب)أخبار القرامطة( وهو يف هذا الكتاب (5)إبراهيم املوصلي(، و)أخبار إسحاق بن (4)(، و)أخبار أيب عمرو بن العالء(3)متام

يعد شاهد عيان على كثري من هذه األخبار اليت عرضها يف كتابه؛ ألن كثرياا من أحداثها قد جرت يف عصره وتفرد مبعلومات أو 
ذا الكتاب تناول فيه الصويل أخبار اخللفاء ، وذكر املسعودي أبن ه(6)بتفاصيل مل ترد عند غريه، وكتاب )العبادلة(، وكتاب)األوراق(

. وترجع شهرته مؤرخاا (7)األمويني والعباسيني وشعرائهم ووزرائهم، وذكر فيه غرائب مل تقع لغريه، وأشياء تفرد هبا ألنه شاهدها بنفسه
ب ثني وجاء هذا الكتاإىل هذا الكتاب. ومجع أخبار مجاعة من الشعراء، ورتبه على حروف املعجم، وكلهم من الشعراء احملدج 

(، (10)و)أخبار أيب نواس(، وكتاب )أخبار أيب سعيد اجلجنّايب (9))أخبار اخللفاء( -أيضاا –. ومن كتبه (8)بعنوان)أخبار الشعراء(
 . (11)وكتاب)شعراء ُمضجر(

                                                           

ملقتدر مث الراضي، ا( هو حممد بن حيىي الصويل، من كتبه: )األمايل( ويسمى كتاب)الُغرر(، وكان ندمياا للخلفاء متمكناا عندهم، اندم اخللفاء: املكتفي مث 1)
م . اخلطيب 242ه/336 وصنف أخبارهم وسريهم ومجع أشعارهم، ودوَّن أخبار من تقدَّم وأتخر من الشعراء والوزراء والُكتَّاب والرؤساء، تويف سنة

 .2672-2677، ص6، جـمعجم األدابء؛ احلموي، 111، ص2، جـاألنساب؛ السمعاين،  676، ص4، جمـاتريخ بغدادالبغدادي، 
ْرمجة الكناين القرشي)2) م(، شاعر غزل ابرع، من سكان املدينة 722-712هـ/176-21( هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هج

 .51، ص1، جـاألعالم؛ الزركلي، 51-46، ص7، جمـاتريخ بغدادة، وهو من خمضرمي شعراء الدولتني األموية والعباسية. ينظر: اخلطيب البغدادي، املنور 
، هـ231م(، شاعر وأديب، من أمراء البالغة والبيان، توىل إدارة بريد املوصل سنة246-214هـ/ 231-122( هو حبيب بن أوس بن احلارث الطائي)3)

-11، ص2جمـ ،وفيات األعيانمن مؤلفاته: )فحول الشعراء(، )ديوان احلماسة(، )خمتار أشعار القبائل(، )نقائض جرير واآلخطل( ينظر: ابن خلكان، 
 .165، ص2جـ األعالم،؛ الزركلي، 26
ن بن عمار بن العراين التميمي املازين البصري)4) رئ وحنوي، وهو أحد القراء السبعة الذين م(، قا771-م622هـ/154 -ـ71( هو أبو عمرو زابَّ

 .411-417، ص6، جـسري أعالم النبالءاشتهرت قراءاهتم بني املسلمني. ينظر: الذهيب، 
وصلي)5)

ج
م(، يُلقب إسحاق النَّدمي، قارئ وفقيه وحنوي ومؤرخ  242-م771هـ/235-154( هو أبو حممد إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي امل

 .121 -112، ص11، جـسري أعالم النبالءوشاعر وملحن للموسيقى ومغنٍّ. ينظر: الذهيب، 
 .125، ص5، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  356، ص4، جمـوفيات األعيانان، ؛ ابن خلك 2672، ص6، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 6)
 .13، ص 1، جـمروج الذهب( 7)
، 1، جمـكشف الظنون؛ حاجي خليفة، 125، ص5، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  357 – 356، ص4، جمـوفيات األعيان( ابن خلكان، 8)

 .27ص
 .125، ص5، جـالوايف ابلوفيات( الصفدي، 9)
م ابلبحرين واجتمع إليه مجاعة من األعراب والقرامطة وقوي أمره فقتل الكثري  222ه/226( هو احلسن بن هبرام القرمطي، كبري القرامطة ظهر سنة 10)

، البلدانمعجم م. ينظر: ايقوت احلموي، 213ه/311من حوله من أهايل الُقرى، استوىل على هجر والقطيف والطائف وسائر بالد البحرين، قتل سنة
 .314، ص11، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  166، ص2جمـ
 .174، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب( سزكني، 11)
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. يف حني كتب (2)طهار(يف الرتاجم والسري كتابه املسمى بـ)كتاب األنوار يف اتريخ األئمة األ (1)وصنَّف الكاتب اإلسكايف
 : كتاب )مقتل زيد بن علي عليهما السالم(، كتاب )فضائل أمري املؤمننيرضي هللا عنه عن سرية آل علي بن أيب طالب (3)اأُلْشناين

. ومن املستغرب أن األشناين حني ذكر الكتابني األول والثالث (4)علي بن أيب طالب( كتاب)مقتل احلسن بن علي عليهما السالم(
 . ال: عليهما السالم، بينما مل يذكر هذه العبارة يف الكتاب الثاين ومل يرتض عن اإلمام علي بن أيب طالب ق

 (7). وكتب املسعودي(6)فقد ألف كتاب )صفة النيب( (5)ابن شعيب األنصاري ومن املؤرخني الذين كتبوا يف سرية النيب
 يدخل هذا الكتاب يف تراجم الفرق الدينية. (8)عن )البيان يف أمساء األئمة(، وكتاب )أخبار اخلوارج(

الذي أشاد به ابن خلكان يف ترمجته له حيث قال أبنه: "   (9)ابن يونس -وهو من أصول مينية –من أشهر مؤرخي مصر 
، كما أثىن عليه الذهيب فقال أبنه :" إمام بصري ابلرجال فهٌم (10)كان خبرياا أبحوال الناس، ومطلعاا على توارخيهم عارفاا مبا يقوله"

العاته يونس خربة علمية اكتسبها بكثرة اط. ولُقِّب ابإلمام وهو أرفع لقب علمي آنذاك، وكلمة بصري تعين أن البن (11)متيقِّظ"
وتنقيبه الدؤوب عن كل ما هو جدير ابلدراسة واالهتمام وكان ال يكتب عن شيٍء إال بعد أن يستوعبه ويفهمه فهماا جيداا؛ ولذلك  

ري وغريه من رواد ثكان منهجه التقصي والتدقيق والتحري يف مادته العلمية يف املوضوع الذي يعتزم الكتابة عنه، وأكد ذلك ابن ك

                                                           

 176، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريبم( مؤرخ شيعي. سزكني، 247-271ه/336-252( هو أبو علي حممد بن مهَّام بن سهيل اإلسكايف)1)
 .761، ص3، جـمعجم املؤلفني؛ كحالة، 

 .761، ص3، جـمعجم املؤلفني؛ كحالة،  176، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب( سزكني، 2)
ن علي بن ب ( نسبة إىل بيع األشنان وشرائه، وهي األواين والِقرب املصنوعة من اجللد يتم فيها تربيد املاء. وهو القاضي أبو احلسني عمر بن احلسن3)

م(، أخباري وفقيه، واله اخلليفة املقتدر ابهلل قضاء بغداد يف يوم اخلميس احلادي والعشرين من شهر ربيع 251-273ه /332-261مالك الشيباين)
م وعزل يف يوم األحد بعد ثالثة أايم من توليه هذا املنصب، كما أنه توىل القضاء بنواحي 222ه/ اخلامس عشر من شهر فرباير سنة316اآلخر سنة 

؛ السمعاين، 22، 21، ص13، جمـاتريخ بغداد؛ اخلطيب البغدادي،  354، ص3، جـ1، جمـالفهرستداد، ينظر: ابن الندمي، الشام، وتقلد احِلسبة ببغ
 .243-241، ص13، جمـلسان العرب؛ ابن منظور،  221، ص1، جـاألنساب

 .354، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 4)
م(، رحل يف طلب علم احلديث من قرية قينية بدمشق إىل 264-221ه/353-266لثمامي)( هو أبو علي حممد بن هارون بن شعيب األنصاري ا5)

؛ 141، ص3مصر والعراق وأصفهان فسمع من شيوخها ومجع وصنف الكثري دون أن تفصح املصادر عن أمساء كتبه. ينظر: السمعاين، األنساب، جـ
، حتقيق: حممد كتاب املقفى الكبريم(. 1441ه/245أمحد بن علي)ت ؛ املقريزي، تقي الدين 425، ص4، جمـمعجم البلدانايقوت احلموي، 

 .552، ص7، جـلسان امليزان؛ ابن حجر،  352-357، ص7م، جـ1221 -ه1411، 1اليعالوي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
 .117، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب( سزكني، 6)
، مؤرخ وجغرايف. م( ولد يف بغداد من أسرة تنتسب إىل الصحايب اجلليل عبدهللا بن مسعود256/ه345( هو أبو احلسن علي بن احلسني بن علي)ت7)

 .1716-1715، ص4، جـمعجم األدابءينظر: ايقوت احلموي، 
 .6، ص21، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  1716، ص4، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 8)
م(، حمدث ومؤرخ، والصديف نسبة إىل 252-224ه/347-221اإلمام يونس بن عبد األعلى الصَّديف )( هو أبو سعيد عبدالرمحن بن أمحد بن 9)

؛ السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر  43، ص2، جـألنسابالصَِّدف، وهي قبيلة من محري نزلت مصر. ينظر: السمعاين، ا
 قيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب، حتحسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرةم(. 1515ه/211حممد)ت

 . 553، ص 1م، جـ1267 -ه 1327، 1وشركاه، ) د. م(، ط
 .137، ص3، جمـوفيات األعيان( 10)
 .572، ص15، جـسري أعالم النبالء( 11)



 0200 ، مايو7العدد  -مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية
 

 06 

وقد أشاد السمعاين هبذا الكتاب ومؤلِّفه وقيمته العلمية إذ صار العلماء  (2). فمن أبرز مؤلفاته: كتاب)اتريخ علماء مصر((1)املؤرخني
صر م يعتمدون عليه يف سري تراجم مصر ويف مسرية احلياة العلمية مبصر خالل القرون األربعة اهلجرية األوىل؛ فقد مجع فيه اتريخ

وأحسن الكتابة فيه، فهو من الكتب املهمة عن اتريخ الفكر اإلسالمي املصري حينذاك. كذلك اعتمد الناس على بقية تصانيفه؛ 
. فمن مصادره شاهد عيان على غزوات املسلمني لبالد الروم يف (3) ألن ابن يونس مجع مادته العلمية يف كتبه من مصادر متنوعة

. وقد اختصر الذهيب كتاب ابن يونس (5)، فقد روى عنه الكثري من احلكاايت اليت شاهدها(4) وهو أبو أمحدعهد اخلليفة املقتدر ابهلل
. وذكر ابن خلكان أبن ابن يونس مجع ملصر اترخيني: أحدمها وهو األكرب خيتص ابملصريني، واآلخر وهو صغري (6)وعلَّق منه غرائب

. ووصف ابن كثري هذا (7)ومع هذا فقد أملَّ بكثري من الرتاجم ومل خيتصر هذين التارخينييشتمل على ذكر الغرابء الواردين على مصر 
 . (8)الكتاب أبنه:" اتريخ مفيد جداا ألهل مصر ومن ورد إليها"

فمن مؤلفاته: كتاب )سرية آل اجلراح  (9)ومن املؤرخني السياسيني الذين صنَّفوا يف هذا النمط التدويين أبو علي اجلراح
. وكتاب (11)، وقد نقل الصابئ بعض أخبار الوزير علي بن عيسى من هذا الكتاب(10)ارهم وأنساهبم يف القدمي واحلديث(وأخب

 .  (12)م إىل أايمه223ه/271)التأريخ( دّون فيه األحداث التارخيية من سنة 

                                                           

 .351، ص1جـ حسن احملاضرة،؛ السيوطي،  235، ص 15، جـالبداية والنهاية( 1)
 .572، ص15، جـسري أعالم النبالء( الذهيب، 2)
 .45، ص2، جـاألنساب( 3)
م(، كان من العلماء اجملاهدين يف سبيل هللا، فقد شارك يف قتال الروم يف مناطق الثغور، 222هـ/317( إمساعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن متيم)ت4)

، حتقيق وتقدمي: سهيل زكار، دار بغية الطلب يف اتريخ حلبم(. 1262هـ/661جرادة)توتويف مبصر. ابن العدمي، كمال الدين عمر بن أمحد بن أيب 
 .1622، ص4م، جـ1222-هـ1412لبنان،  -الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت

 .1622، ص4، جـبغية الطلب( ابن العدمي، 5)
  .572، ص15، جـسري أعالم النبالء( 6)
 .137، ص3، جمـوفيات األعيان( 7)
 .235، ص15، جـالبداية والنهاية( 8)
، الفهرستم( سياسي ومؤرخ، وهو أخو  علي بن عيسى الوزير. ابن الندمي، 252ه/342( أبو علي عبدالرمحن بن عيسى بن داود بن اجلراح)ت9)
دمي: قاسم السامرائي، دار ، حتقيق وتقاإلنباء يف اتريخ اخللفاءم(. 1124ه /521؛ ابن العمراين، حممد بن علي بن حممد)ت322، ص3، جـ1جمـ

 .112، ص7، جـالكامل يف التاريخ؛ ابن األثري،  311، 167م، ص1222-ه1412، 1اآلفاق العربية، القاهرة، ط
 .322، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 10)
، مطبعة اآلابء اليسوعيني، ريخ الوزراءكتاب حتفة األمراء يف اتم(. 1156هـ/442( ينظر: أيب احلسن اهلالل بن احملسن بن إبراهيم الكاتب)ت11)

 .354-351م، ص1214 -هـ1321بريوت،
 .127، ص12، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  322، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 12)
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ريج  (1)ذكر اخلطيب البغدادي أبن أمحد بن كامل ا كتاابا آخر غري كتابه )التاريخ(، وله  ، فرمبا يكون هذ(2)أملى كتاابا يف السِّ
 .(7)فله كتاب )أخبار الُقصَّاص( (6). أما النقَّاش(5)، وكتاب )أخبار الشعراء((4)، وكتاب )أخبار القضاة((3)كتاب)أمهات املؤمنني(

 .(9)م(قاهتكتاب)أخبار آل أيب طالب(، و)أخبار علي بن احلسني(، و)كتاب موايل األشراف وطب  (8)وصنَّف ابن اجلعايب
. وقد (11)من أئمة أعالم عصره يف معرفة التاريخ واألنساب والسري واآلراثر واللغة واملغازي (10)كان أبو الفرج األصفهاين

جّلى أبو الفرج يف كل ما ألَّف وصنف، وهذا ما دفع ايقواتا احلموي إىل القول: " ال أعلم ألحٍد أحسن من تصانيفه يف فنها، وحسن 
. من مؤلفاته: كتاب)األغاين الكبري( حنو مخسة آالف ورقة وقد بدأ بتأليف هذا الكتاب سنة (12)يتصدى جلمعه "استيعاب ما 

، وقد مجع يف هذا (14)، وقد تفاوت منظور العلماء هلذا الكتاب بني املدح والقدح(13)م واستمر يف كتابته مخسني سنة212ه/316
من اجلاهلية إىل صدر اإلسالم، مث العصرين األموي والعباسي، وتناول أغراضاا شىت  الكتاب أخباراا شىت يف األدب والشعر والغناء،

يف التفسري واحلديث والسرية والفقه واللغة، وأخبار الفتوح، وأحوال اخللفاء واألمراء والوزراء والعلماء واألدابء، ووقف يف كل ذلك 
م، ومل يرد يف هذا الكتاب بعد ذلك العهد شيء عن اخللفاء أو 211ه/222إىل عهد اخلليفة العباسي املعتضد ابهلل املتويف سنة 

                                                           

حممد بن  م(، مقرئ ومفسر ومؤرخ بغدادي، كان تلميذا أليب جعفر261-273ه/351-261( هو أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف بن شجرة)1)
 . 24، ص1، جـ1، جمـالفهرستجرير الطربي، وهو من كتب عن سرية الطربي، من مؤلفاته: كتاب)التنزيل(. ابن الندمي، 

 .522، ص5، جمـاتريخ بغداد( 2)
 .125، ص 7، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  24، ص1، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 3)
؛ حاجي  354، ص1، جـبغية الوعاة. ورد هذا الكتاب بعنوان:)أخبار القضاة الشعراء(. السيوطي، 24، ص1، جـ1جمـ الفهرست،( ابن الندمي، 4)

 .22، ص1، جمـكشف الظنونخليفة، 
، 1م، جـ1223 -ه1413، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ططبقات املفسرينم(. 1532ه/245( الداوودي، حممد بن علي بن أمحد)ت5)

 .66ص
-266بة ملن ينقش السقوف واحليطان وغريمها، وهو أبوبكر حممد بن احلسن بن حممد بن زايد بن هارون بن جعفر املوصلي البغدادي املقرئ)( نس6)

؛ ابن األثري، عزالدين أيب احلسن علي بن أيب 617، ص2، جمـاتريخ بغدادم(، مقرئ وحمدث ومؤرخ. ينظر: اخلطيب البغدادي، 262-221هـ/351
، 3، مكتبة املثىن، بغداد،) د. ت(، جـاللباب يف هتذيب األنسابم(. 1232ه/631د بن حممد بن عبدالكرمي بن عبدالواحد الشيباين)تالكرم حمم

 .321ص
 .222، ص4، جمـوفيات األعيان؛ ابن خلكان،  27، ص1، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 7)
م(، حمدث وفقيه، توىل قضاء املوصل. للمزيد 265-227ه/355-224ة بن سيَّار التميمي )( هو أبو بكر حممد بن عمر بن سامل بن الرباء بن سجربْ 8)

 . 264-263، ص3، جـاألنساب؛ السمعاين، 42-42، ص4، جمـاتريخ بغداديف ترمجته ينظر: اخلطيب البغدادي، 
 .46، ص2، جمـهدية العارفني( البغدادي، 9)
يثم بن عبدالرمحن بن مروان بن عبدهللا بن مروان بن حممد بن مروان بن احلكم بن أيب العاص ( هو علي بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اهل10)

، اتريخ بغداد؛ اخلطيب البغدادي،  354، ص3، جـ1، جمـ، الفهرستم(، شاعر وأديب ومؤرخ. ينظر: ابن الندمي267-227ه/356-224األُموي)
 .337، ص13جمـ
 .272، ص4، جـاألعالم( الزركلي، 11)
 .1717، ص4جـ معجم األدابء، (12)
 .1712، ص4، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 13)
، حتقيق: كتاب األغاينم (. 276ه/356؛ األصفهاين، أيب الفرج علي بن احلسني)ت  1712، ص4، جـمعجم األدابء( ينظر: ايقوت احلموي، 14)

 السيف اليماين يف حنر؛ األعظمي، وليد.  15-11،)مقدمة احملقق(، ص1م، جـ2112 -ه1422، 3إحسان عباس وآخرون، دار صادر، بريوت، ط
 .43 -21م، ص1222 -ه1412، 1، دار الوفاء للطباعة والنشر، املنصورة، طاألصفهاين صاحب األغاين
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، وتدخل هذه الكتب يف التواريخ (2). وكتاب)األخبار والنوادر(، وكتاب )جمموع اآلراثر واألخبار((1)األمراء أو الوزراء أو العلماء
 العامة.

مر، كتاب ن( وهو كتاب ترمجة ملن هلم صلة ابخلوكتاب)جمرد األغاين( ولعله اختصار للكتاب السابق ذكره، كتاب)اخلمَّاري
)صفة هارون( ويبدو أنه ترمجة للخليفة العباسي هارون الرشيد تناول فيه صفاته بني املادحني والقادحني ، كتاب)تفضيل ذي احلجة( 

ترمجة هلذه الفئة من اجملتمع،  (3)وهو كتاب عن الزمن تناول فيه أحد شهور السنة املهمة يف حياة املسلمني، وكتاب)أخبار الطُّفيليني(
، (6)، وكتاب)أخبار جحظة الربمكي((5)، و)أخبار اإلماء الشواعر(، وكتاب )الِغلمان املغنني((4)وكتاب)الِقيان(، و)مقاتل الطالبيني(

 . (7)وكتاب)مناجيب اخلصيان( ألّفه يف خصيني مغنيني
راهيم راجم للوزراء، فقد ذكرت إحدى كتب الببليوغرافيا أبن إبوأُلفت عن الدواوين كتب كثرية ال سيما عن الوزارة وعن ت

. وأن ابن عمار (9)يف)الوزراء( (8)م( له كتاب يف )أخبار الوزراء( عارض فيه كتاب ابن اجلراح213ه/311بن موسى الواسطي)ت
ُطجوَّق. كذلك ا(10)الثقفي املعروف حبمار العزير له كتاب )الزايدات يف أخبار الوزراء البن اجلراح(

له كتاب)الوزراء( عارض فيه  (11)مل
ْلوجذاين ، وهذا الكتاب اعتمد عليه املسعودي (12)أي وصل به كتاب حممد بن داود بن اجلراح يف الوزراء وعمله إىل أايم أيب القاسم الكج

 .(13)يف  أخبار الوزراء
ا ابلعملة النقدية وموارد اوصنف وكيع القاضي كتاابا يف االقتصاد اإلسالمي يتعلق ابجلانب املايل  لدخل ونفقات وحتديدا

كَّة(  . (15). وكتب أبو القاسم الكعيب عن الوزارة والوزراء وأخبارهم يف كتابه)حتفة الوزراء((14)الدولة بعنوان)الصَّْرف والنقد والسِّ
                                                           

 .44، صالسيف اليماين( األعظمي، 1)
 .1712 –1712، ص4، جـمعجم األدابء؛ ايقوت احلموي،  355، ص3، جـ1جمـ الفهرست،الندمي،  ( ابن2)
 .1712 –1712، ص4، جـمعجم األدابء؛ ايقوت احلموي،  355، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 3)
 .332، ص13، جمـاتريخ بغداد؛ اخلطيب البغدادي،  355، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 4)
 .355، ص3، جـ1، جمـالفهرست. وذكر ابن الندمي هذا الكتاب ابسم)أشعار اإلماء واملماليك(. 332، ص13، جمـاتريخ بغداد( اخلطيب البغدادي، 5)
شرح وحتقيق: مفيد  يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر،م(. 1137هـ/422( الثعاليب، أبو منصور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل النيسابوري )ت6)

 . 312، ص 3، جمـوفيات األعيان؛ ابن خلكان،  127، ص3م، جـ1223 -هـ1413، 1حممد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 .1712، ص4( ايقوت احلموي، معجم األدابء، جـ7)
؛ 327، ص3، جـ1، جمـالفهرستابن الندمي، م(، سياسي وشاعر ومؤرخ. ينظر: 212هـ/226( أبو عبدهللا حممد بن داود بن اجلراح الكاتب)ت8)

 . 51، ص3، جـالوايف ابلوفياتالصفدي، 
 .246، صالدر الثمني( ابن الساعي، 9)
 .452، ص4، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 10)
 .411ص، 3، جـ2، جمـالفهرستم(، سياسي ومؤرخ. ابن الندمي، 232ه/321( هو أبو احلسن علي بن احلسن بن الفتح الكاتب)ت11)
. هو أبو القاسم عبيدهللا بن أمحد بن حممد بن عبدهللا بن احلسني بن أيب احلسن بن خسرو فريوز بن 411، ص3، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 12)

فكان رئيساا  م(، أحد الكتاب نشأ يف ديوان ابن الفرات، توىل ديوان السواد،251ه/341أريي بن املهراذان من نسل أردشري بن اببك الكلواذين )ت
م، وتوالها 226ه/314هلذا الديوان الذي ضم كبار الكتاب آنذاك، كما توىل الوزارة يف عهد املقتدر ابهلل ابلنيابة عن أيب احلسن علي بن عيسى سنة

الوايف ؛ الصفدي، 415-414، ص3، جـ1، جمـالفهرستم ملدة شهرين وثالثة أايم، من مؤلفاته: كتاب )اخلراج(. ينظر: ابن الندمي، 231ه/312سنة
 .232-237، 231، ص12، جـابلوفيات

 .13، ص1، جـمروج الذهب( 13)
 .353، ص3، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 14)
 .1423، ص4، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 15)
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، من أهم (2)د كتابه )الوزراء(؛ لذا يع(1)وجالس نفطويه امللوك والوزراء، وأتقن احلفظ للسري والتاريخ، ووجفيجات العلماء
 الكتب يف هذا اجملال ال سيما عن اتريخ الوزارة والوزراء الذين عاصرهم بنفسه.

بني ثالثة أمناط من الكتابة التارخيية:  (4)يف كتابه)الُكتَّاب وسياسة اململكة وسرية اخللفاء( (3)ومجع الوزير علي بن عيسى
وقف عليه ابن الندمي خبط اجلهشياري نفسه ونقل  (6)له كتاب)الوزراء والكتاب(( 5)واجلهشياري الدواوين، والسياسة، والسري والرتاجم.

وال يستطيع ابحث يف هذا العصر أن  (8)؛ لذا يعد هذا الكتاب مصدراا أولياا مهماا هلذه احلقبة التارخيية يف جمال دواوين الدولة(7)منه
 يف هذا ي؛ ولتفرده مبعلومات ال يرد ذكرها عند غريه. ومن كتب أيب بكر الصُّويليستغين عن هذا الكتاب؛ لشموليته وعرضه التارخي

تب كتناول يف الكتاب الثاين ديوان الربيد وأخبار وأحوال العاملني يف هذا الديوان.  (10)و)يف السعاة( (9)احلقل كتايب:)أخبار الوزراء(
 اثنًيا: السياسة واحلكم

. فقد أّلف ابن طاهر (11)املؤلفات اليت تناولت موضوع اخلالفة واإلمامة، وأحوال اخلالفةاملقصود بكتب السياسة واحلكم 
ُلوكية(  (12)اخلزاعي

ُ
تناول فيها سياسة اخللفاء واألمراء والوالة يف اإلدارة واحلكم. بينما أّلف أبو  (13)كتاب )رسالته يف السياسة امل

، ويبدو أن ابن الندمي قد اطلع على هذا الكتاب فقد أثىن على (15))اإلمامة(املتكلم املشهور وقتذاك كتاب  (14)عبدهللا  الواسطي
مؤلفه ابإلجادة فيه.  وكتب أبو القاسم الكعيب ردوداا عن أسئلة ُسئل عنها حول نظم احلكم يف اإلسالم وذلك يف كتابه) جواب 

                                                           

 .361، ص1، جـلسان امليزان( ابن حجر، 1)
 .26، ص6، جـالوايف ابلوفيات( الصفدي، 2)
م(، حمدث وسياسي، توىل الوزارة  يف عهد اخلليفتني العباسيني املقتدر ابهلل 245-252هـ/334-245بن داود بن اجلراح) ( هو علي بن عيسى3)

، حتفة األمراء؛ الصابئ،  322، ص3، جـ1، جمـ252، ص2، جـ1، جمـالفهرستوالقاهر ابهلل، كان يهتم ابلصوفية والضعفاء. ينظر: ابن الندمي، 
 .364-221ص
 .322، ص3، جـ2، جمـ، الفهرستدمي( ابن الن4)
م( كاتب إخباري كويف، نسبته إىل جهشيار؛ ألن أابه كان خيدم القائد أاب احلسن علي بن 243ه/331( أبو عبدهللا حممد بن عبدوس بن عبدهللا)ت5)

 .167، ص3،جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي، 324، ص3، جـ1جمـ الفهرست،جهشيار حاجب املوفق وكان خصيصاا به فنسب إليه. ينظر: ابن الندمي، 
 .176، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب؛ سزكني،  324، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 6)
 .31، ص1، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 7)
 .324، ص3، جـ2، جمـالفهرست( ينظر: ابن الندمي، 8)
 .125، ص5، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي، 356، ص4، جمـوفيات األعيان؛ ابن خلكان، 2672، ص6، جـدابءمعجم األ( ايقوت احلموي، 9)
 .125، ص5، جـالوايف ابلوفيات( الصفدي، 10)
 .326، ص1، جـمفتاح السعادة( ينظر: طاش كربى زاده، 11)
م(، حمدث ومؤرخ. ينظر: اخلطيب 215-232هـ/313-223( هو أبو أمحد عبيدهللا بن عبدهللا بن طاهر بن احلسني بن مصعب بن ُرزيق )12)

 . 54، ص12، جمـاتريخ بغدادالبغدادي، 
 .251، ص 12، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  121، ص3، جمـوفيات األعيان؛ ابن خلكان،  363، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 13)
م(، مقرئ ومتكلم، من مشاهري متكلمي بغداد من املعتزلة. ابن 212هـ/ 317( هو أبو عبدهللا حممد بن زيد بن علي بن احلسني الواسطي)ت14)

 .42، ص1، جمـوفيات األعيانخلكان، 
 .42، ص 1، جمـوفيات األعيان؛ ابن خلكان،  621، ص5، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 15)



 0200 ، مايو7العدد  -مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية
 

 32 

لرؤية الشيعة يف اخلالفة واحلكم  (3)أبو حممد النوخبيت. وعرض (2)ولعله ذات الكتاب املسمى)كتاب السياسة( (1)املسرتشد يف اإلمامة(
 . (4)ويبدو أن هذا الكتاب ظل مسودة ألنه مل يتمه يف كتابه )اإلمامة(

منها،  -من وجهة نظر شيعية معتدلة –جمموعة من الكتب عن نظام احلكم يف اإلسالم  (5)وكتب أبو سهل النوخبيت
االبتعاد عن  (8). وحاول تلميذه احلجْمُدوين(7)وكتاب )اجلمل يف اإلمامة( (6)تنبيه يف اإلمامة()كتاب االستيفاء يف اإلمامة(، وكتاب )ال

. وأّلف أبو (9)املسائل اخلالفية اليت راجت عند الشيعة مما أدى إىل تعدد فرقهم وذلك يف كتابة الذي محل اسم )اإلنقاذ يف اإلمامة(
. وألًّف أبو زيد البلخي يف هذا اجلانب  (11)كتابني مها: )آراثر اإلمام الفاضل املعصوم(، و)اإلمام واملأموم(  (10)بكر الرازي

، هذا الكتاب (13). كذلك له كتاب)فضل امللك(، وكتاب)أدب السلطان والرعية((12)كتايب:)السياسة الكبري(، و)السياسة الصغري(
ه املعلمني والوراقني األخري كتبه إىل أيب بكر بن املستنري عاتباا   . (14)ومنتصفاا يف ذمِّ

كة الُقمِّي كتاابا كبرياا يف اتريخ اخللفاء العباسيني اختلف عنوانه يف املصادر فجاء عند ابن الندمي ابسم)أخبار   (15)وصنَّف مسج
. وكيفما كانت  (18)عباسي(بينما جاء عند البغدادي بعنوان)كتاب ال (17)وذكره ابن الساعي بـ)الدولة العباسية( (16)العباسيني(

 م .241هـ/322م إىل خالفة املتقي هلل إبراهيم سنة132/751التسمية فهو عن اتريخ اخللفاء العباسيني منذ بداية حكمهم سنة 
 اثلثًا: التواريخ العاملية

                                                           

 .1423، ص4، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 1)
 . 1422، ص4، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 2)
 .636، ص5، جـ2، جمـالفهرستم(، فيلسوف ومتكلم شيعي املعتقد. ابن الندمي، 212هـ/311( هو أبو حممد احلسن بن موسى النـَّْوخبجْيِت)ت بعد سنة3)
 .327، ص15، جـري أعالم النبالءس؛ الذهيب،  636، ص5، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 4)
رجال م(، مقرئ ومتكلم شيعي. النجاشي، 223هـ/311( هو أبو سهل إمساعيل بن علي بن نـجْوخبجْت البغدادي املشهور أبيب سهل النوخبيت)ت5)

 .33، صالنجاشي
 .33، صرجال النجاشي؛ النجاشي، 635، ص5، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 6)
 .33، صالنجاشيرجال ( النجاشي، 7)
 .637، ص5، جـ2جمـ ،الفهرست( أبو احلسني حممد بن بشر السُّوسجْنججْرِدي املعروف ابحلجْمُدوين، منسوابا إىل آل محدون، مؤرخ ومتكلم. ابن الندمي، 8)
 .637، ص5، جـ2، جمـالفهرست( ابن الندمي، 9)
ويف ت( هو أبو بكر حممد بن زكراي الرازي، فيلسوف وطبيب وصيديل وكيميائي نبغ يف كل تلك العلوم، من أشهر مؤلفاته: كتاب)احلاوي( يف الطب، 10)

عيون م(. 1262ه/662؛ ابن أيب ُأصيبعة، أمحد بن القاسم بن خليفة) ت317، ص7، جـ3م. ينظر: ابن الندمي، الفهرست، جمـ225هـ/313سنة 
 .427-414، شرح وحتقيق: نزار رضا، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت،)د. ت(، صاء يف طبقات األطباءاألنب

 .27، ص2، جمـهدية العارفني؛ البغدادي،  121، صالدر الثمني( ابن الساعي، 11)
 .422، ص3، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 12)
 .275، ص1، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 13)
 .275، ص1، جـمعجم األدابءقوت احلموي، ( اي14)
و األرجح، ه( اختلفت املصادر يف امسه، فقيل أمحد بن إمساعيل بن عبدهللا، وقيل حممد بن علي بن سعيد، وقيل أمحد بن إبراهيم، ولعل االسم الثاين 15)

؛ البغدادي، 327، صالدر الثمني؛ ابن الساعي، 432،ص3، جـ2،جمـالفهرستم. ابن الندمي، 242هـ/331حنوي وإخباري، شيعي املذهب، تويف سنة
 .61، ص1، جمـهدية العارفني

 .432، ص3، جـ2، جمـالفهرست( 16)
 .327، صالدر الثمني( ابن الساعي، 17)
 .61، ص1، جمـهدية العارفني( 18)
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 إىل زمن نبينا حممد سلالتواريخ العاملية: يقصد هبا التواريخ اليت تناولت األحداث منذ بدء اخلليقة وأخبار األنبياء والر 
 واتريخ اخللفاء الراشدين واألمويني والعباسيني. وملوك الفرس والروم،

من أئمة املؤرخني يف التواريخ العاملية أبو جعفر الطربي يف كتابه الذائع الصيت الكثري الرواج قدمياا وحديثاا ) اتريخ الرسل 
ع أنواع املسعودي أنه: " الزاهي على املؤلفات، والزائد على الكتب املصنفات، فقد مجوامللوك( املعروف بتاريخ الطربي الذي قال فيه 

األخبار، وحوى فنون اآلراثر، واشتمل على صنوف العلم، وهو كتاب تكثر فائدته، وتنفع عائدته، وكيف ال يكون كذلك؟! ومؤلفه 
. وقد تناول يف هذا الكتاب التاريخ منذ بدء (1)السنن واآلراثر" فقيه عصره، وانِسُك دهره، إليه انتهت علوم فقهاء األمصار، ومحججلجة

 وملوك الفرس والروم، وبعد تناوله سرية الرسول اخلليقة: القلم، والزمن، آدم وحواء، أخبار األنبياء والرسل إىل زمن نبينا حممد
نة  الدولة العباسية وما جرى فيها من أحداث إىل سومغازيه ذكر اخللفاء الراشدين من بعده مروراا أبخبار الدولة األموية وصوال إىل

؛ وألن الطربي ألف هذا الكتاب يف عهد اخلليفة املقتدر ابهلل فإنه كان يف البداية قد اقتصر اترخيه إىل سنة (2)م214هـ/ 312
افة مثان كمله إبضم تفادايا يف الدخول يف صراع مع السلطة احلاكمة ولكن سأله طالبه أن يكمل هذا الكتاب فأ217هـ/224

م كما أن هذه السنوات الثمان كانت موجزة وهذا 222هـ/311سنوات من حكم املقتدر ابهلل وحتاشى أن يكملها إىل سنة وفاته 
. وقد جاءت أحداث التاريخ اإلسالمي يف هذا الكتاب مرتبة حبسب السنني وهو ما يعرف (3)بتأثري العاملني السياسي واملذهيب

 .(5)وذلك يف كتابه)التاريخ( (4). وممن كتب يف التاريخ العاملي ابن عقيل البلخيابلتاريخ احلويل
 يف -من كتب التواريخ العاملية، وهذا ما أّكد عليه املسعودي  (6)ويعد كتاب )التاريخ( البن أخت عيسى بن فـجرُّخاجنشاه

نه: " اجلامع لكثري من األخبار يف الثناء على مؤلفه أب –ه عرضه لكتب التاريخ اليت صنفت اليت كانت ابعثاا وحمفزاا له يف أتليف كتاب
 . (8)م232ه/321، وانتهى أبخباره يف هذا الكتاب إىل سنة (7)والكوائن يف االعصار قبل اإلسالم وبعده"

م نبالء ء الفقد أشادت به كتب الببليوغرافيا أبنه كان من العلما (9)ومن املؤرخني الذين طرقوا هذا الباب أبو عيسى املنجِّ
العامل( ، وجاء اسم هذا الكتاب عند حاجي خليفة بعنوان)البيان عن اتريخ سين زمان (10)الفضالء، حيث أّلف كتاب)اتريخ ِسيِنّ ِ

                                                           

  . 13، ص1، جـمروج الذهب( 1)
 .2456، ص6، جـمعجم األدابء( ينظر: ايقوت احلموي، 2)
 .2457، ص6، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 3)
م(، حمدث ومؤرخ ثقة ينظر: ابن ماكوال، أبو نصر علي بن هبة هللا بن 222هـ/316( أبو عبدهللا حممد بن عقيل بن األزهر بن عقيل البلخي)ت4)

ن بن حيىي ، تصحيح وتعليق: عبدالرمحنساباإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألم(. 1122ه/475جعفر )ت
 .31، ص2، جمـهدية العارفني؛ البغدادي، 237، ص6م، جـ1223-ه2،1413املعلمي اليماين، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط

 .415، ص14جـسري أعالم النبالء، ؛ الذهيب،  512، ص2، جـطبقات علماء احلديث( الصاحلي، 5)
؛ السخاوي، 12، ص1، جـمروج الذهبن ُسوار ويُعرف اببن أخت عيسى بن فـجرُّخاجنشا، حمدث ومؤرخ. املسعودي، (  هو حممد بن احلسني ب6)

 . 327، صاإلعالن ابلتوبيخ
 .12، ص1، جـمروج الذهب( 7)
 . 327، صاإلعالن ابلتوبيخ؛ السخاوي، 12، ص1، جـمروج الذهب( املسعودي، 8)
م)ت( هو أبو عيسى أمحد بن علي بن حيىي ب9) م(، سياسي ومؤرخ، فهو من أسرة نبيلة ُعرفت ابلعلم والسياسة. ايقوت 232هـ/321ن أيب منصور املنجِّ

 .271-262، صالدر الثمني؛ ابن الساعي،  362، ص1، جـمعجم األدابءاحلموي، 
 .271-262، صالدر الثمني؛ ابن الساعي،  362، ص1، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 10)
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أبو جعفر  -أيضاا –. وممن صنف يف هذا اجملال (1)العامل على سبيل احلجة والربهان( وأن حجم هذا الكتاب هو جملد واحد كبري
 . (2)كتابه)التاريخ الكبري(الطحاوي يف  

من مؤرخي التواريخ العاملية وذلك يف كتابه )نظم اجلجْوهجر( وهو كتاب من احلوليات ألفه سعيد  (3)كان سعيد بن البطريق  
بن البطريق ألخيه الطبيب عيسى بن البطريق، ويتناول دون تصنيف منهجي اتريخ العهد القدمي، واتريخ الكنيسة، واتريخ احلكام 

 .(4)م232ه/327نذ عصر املسيح مث اتريخ خلفاء العصر اإلسالمي بعد ذلك حىت سنةم
له كتاب )التاريخ( وهو من كتب التواريخ العاملية ولعله ركز يف هذا الكتاب  -وهو من علماء الزيدية -(5)وابن عقدة الكويف

 . (6)اصة الزيدية منهابصورة أساسية عند احلديث عن التاريخ اإلسالمي على أخبار رجال الشيعة وخب
. كذلك له كتاب (7)وكتب املسعودي عن)أخبار الزمان ومن أابده احلدراثن( ويعد هذا الكتاب من كتب التواريخ العاملية

جملال هو )مروج وكتابه الثالث يف هذا ا آخر يف هذا النمط من التدوين التارخيي هو)كتاب التاريخ يف أخبار األمم من العرب والعجم(
ومعادن اجلوهر يف حتف األشراف وامللوك( أما الكتاب الرابع فحمل عنوان)كتاب االستذكار ملا مّر يف سالف األعصار(  الذهب

وأخرياا كتابه اخلامس يف هذا التخصص الذي عززه مبعلومات عن اتريخ العلوم وهو )كتاب ذخائر العلوم وما كان يف سالف 
 .(9)جبهود املسعودي التارخيية، وأنه حقق من التاريخ مامل حيققه غريه. وقد أشاد املؤرخون والعلماء (8)الدهور(

، فرمبا أنه أخذ عنه جزءاا كبرياا يف علم التاريخ؛ (10)يعد أمحد بن كامل من أشهر تالمذة حممد بن جرير الطربي ومؤرخ حياته
ابني على منهج أستاذه يف كتابه )اتريخ الرسل . سار يف هذين الكت(12)و)الزمان( (11)وهلذا جند أبن من مؤلفاته كتايب: )التاريخ(

 .(13)وامللوك( كما أنه روى كتاب أستاذه
 رابًعا: التواريخ احمللية

                                                           

 .52، ص1، جمـهدية العارفني؛ البغدادي،  264، ص1، جمـنكشف الظنو ( 1)
 .351، ص1، جـحسن احملاضرة( السيوطي، 2)
، 2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريبم( الذي ولد يف الفسطاط وتويف يف اإلسكندرية. سزكني، 232-276ه/322-263( بطريرك اإلسكندرية)3)

 .171ص
 .171، ص2جـ، 1، جمـاتريخ الرتاث العريب( سزكني، 4)
م(، مفسر وحمدث وفقيه  243-263هـ/332-242( هو أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن زايد بن عجالن الكويف )5)

 أعالم سري؛ الذهيب،  152-147، ص6كويف شيعي زيدي املذهب، من مؤلفاته: )التفسري(، و)السنن(. ينظر: اخلطيب البغدادي، اتريخ بغداد، جمـ
 . 344-341، ص15، جـالنبالء

 .61، ص1، جمـهدية العارفني( البغدادي، 6)
 .277، ص4، جـاألعالم؛ الزركلي،  6، ص21، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  1716، ص4، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 7)
 .1716، ص4، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 8)
 .242، ص4جـ ،شذرات الذهب( ابن العماد، 9)
، 15، جـسري أعالم النبالء؛ الذهيب، 2455، ص6، جـمعجم األدابء؛ ايقوت احلموي،  527، ص5، جمـاتريخ بغداد( اخلطيب البغدادي، 10)

 .545ص
 .354، ص1، جـبغية الوعاة؛ السيوطي،  24، ص1، جـ1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 11)
 .125، ص7، جـالوايف ابلوفيات؛ الصفدي،  24، ص1، جـ1جمـ الفهرست،( ابن الندمي، 12)
جملة  –، جملة الدراسات التارخيية واحلضارية أمحد بن كامل الشجري علمًا من أعالم احلركة الفكرية يف العصر العباسي( محد، صباح جاسم. 13)

 .121م، ص2116يناير  -هـ1437(، ربيع األول 23، العدد)2جامعة تكريت، العراق، اجمللد –علمية حمكمة 
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 التواريخ احمللية: يقصد هبا املؤلفات عن تواريخ املدن العراقية واملصرية والشامية يف زمن البحث. 
  (4). ولعبدالصمد بن سعيد(3)، و)فضائل مكة((2) )فضائل املدينة(، فمن كتبه يف تواريخ املدن: (1)وممن أّلف فيها اجلجنجِدي

. وممن خاض عباب (5)كتاب )اتريخ محص( تناول فيه  أمساء الصحابة الذين نزلوا هذه املدينة واستقروا فيها بصورة مؤقتة أو دائمة
.  (7)والتابعني والفقهاء واحملجدِّثني( اب رسول هللاالذي ألف كتاب )اتريخ الرَّقَّة ومن نزهلا من أصح (6)هذا الفن ابن سعيد الُقشريي

تناول  (11)كتاابا عن)اتريخ املوصل(  (10). بينما أّلف أبو زكراي األزدي(9)يف كتابه )اتريخ البصرة( (8)كما سلك هذا الطريق الساجي
على هذا الكتاب وعلى مؤلفه؛ ألن أاب زكراي قد ضمن كتابه  (13)وقد أثىن روزنثال (12)فيه طبقات أهل املوصل من القراء واحملدِّثني

وثيقة اترخيية تعود لعصر اخلليفة أبو جعفر املنصور وجدها بني كتب قدمية لقاضي املوصل احلارث بن اجلارود مما عزز من قيمة  
 . (14)كتابه

                                                           

ُفجضَّل بن حممد بن إبراهيم اجلندي الشعيب )ت1)
م(، وأصله من اليمن، عاش يف مكة وتويف هبا. ينظر: ابن مسرة، عمر 221ه/312( هو أبو سعيد امل
؛ ابن 71-62م، ص1257-ه1377لبنان،  -، حتقيق: فؤاد سيد، دار القلم، بريوتطبقات فقهاء اليمنم(. 1211ه/527بن علي اجلعدي )ت

 .217، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب؛ سزكني، 141، ص2، جـلسان امليزانحجر، 
؛ 642م، ص1223 -ه 1413،  2، ترمجة: صاحل أمحد العلي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط علم التأريخ عند املسلمني( روزنثال، فرانز. 2)

 .212، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريبسزكني، 
 .212، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب؛ سزكني،  642، ص علم التأريخروزنثال،  (3)
سري أعالم م(، مؤرخ وفقيه، توىل قضاء محص. ينظر: الذهيب، 236ه/324( هو أبو القاسم عبدالصمد بن سعيد بن يعقوب الِكندي احلمصي)ت4)

 . 212، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب؛ سزكني،  122، ص4، جـشذرات الذهب؛ ابن العماد،  267-266، ص15، جـالنبالء
 .212، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب؛  سزكني، 267، ص 15، جـسري أعالم النبالء( الذهيب، 5)
ل حران سكن الرقة م(، حمدث ومؤرخ من أه246ه/334( هو أبو علي حممد بن سعيد بن عبدالرمحن بن إبراهيم بن عيسى بن مرزوق القشريي)ت6)

؛ الذهيب 32، ص3، جـطبقات علماء احلديث؛ الصاحلي، 153، ص6، جـاألنسابوتويف هبا، وكان إماماا حافظاا مكثراا من احلديث. ينظر: السمعاين، 
-ه1374 تصحيح: عبدالرمحن املعلمي، دار الكتب العلمية، بريوت، كتاب تذكرة احلفاظ،م(. 1347ه/742، حممد بن أمحد بن عثمان )ت

 .335، ص15، جـسري أعالم النبالء؛ الذهيب،  247-246، ص3م، جـ1255
 .213، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب؛ سزكني،  246، ص3؛ الذهيب، تذكرة احلفاظ، جـ153، ص6، جـاألنساب( السمعاين، 7)
م(، حمدث وفقيه شافعي ومؤرخ ثقة، روى عن املزين وغريه. ينظر: 221-235ه/317-221( هو أبو حيىي زكراي بن حيىي بن عبدالرمحن البصري)8)

 .711-712، ص2جـ تذكرة احلفاظ،؛ الذهيب، 51-42، ص6، جـ2، جمـالفهرستابن الندمي، 
 .212، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب( سزكني، 9)
 224، ص3، جـتذكرة احلفاظم(، حمدث وفقيه ومؤرخ، توىل قضاء املوصل. الذهيب، 246ه/334يزيد بن حممد بن إايس األزدي املوصلي)ت( هو 10)

 .212-212، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب؛ سزكني، 
 .212، ص2، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب؛ سزكني،  224، ص3، جـتذكرة احلفاظ( الذهيب، 11)
 .327، 326، ص15جـ سري أعالم النبالء،؛ الذهيب،  21، ص3، جـطبقات علماء احلديثلصاحلي، ( ا12)
مستشرق بريطاين، عمل أستاذاا يف جامعة ييل، حقق ونشر وترجم عدداا من املخطوطات العربية يف األدب  .Rosenthal F( هو فرانز روزنثال 13)

(، ابلعلوم عند العرب السيما مؤلفات الكندي، من أبرز مؤلفاته: )الكندي يف األدب(، )اتريخ األطباءوالتاريخ بصورة خاصة، اهتم ابلتصوف يف اإلسالم و 
، دار املعارف، تشرقوناملس)الكندي وبطليموس(، ) مناهج العلماء املسلمني يف البحث العلمي(، ) علم التاريخ عند املسلمني(. ينظر: العقيقي، جنيب. 

 .163 -162، ص3جـ م،2116-هـ1427، 5القاهرة، ط
 .171، صعلم التأريخ( 14)
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كما ترجم لعلماء اجلزيرة من أهل   (2)من العلماء احملدثني واملؤرخني صنف كتاابا عن)اتريخ اجلزيرة( (1)ويعد أبو عروبة احلراين
. (3)وغريهم منذ صدر اإلسالم إىل عهد اخلليفة املقتدر ابهلل يف كتابه املوسوم بـ)الطبقات( -ومها من مدن الشام –حرّان ونصيبني

. ومن مؤلفات أيب زيد (4)م( كتاب )فضائل الكوفة(261هـ/351متام الدِّهقان)توصنَّف أبو احلسني حممد بن علي بن الفضل بن 
 (7)كتاابا عن مدينة بغداد مساه )زوراء  (6). بينما كتب أبو بكر بن دريد(5)البلخي احمللية كتاب )فضيلة مكة على سائر البقاع(

 .(8)العرب(
عاصمة خلالفته سنة  ا اإلمام علي بن أيب طالبواهتم ابن عقدة الكويف أبخبار الكوفة وبفضلها منذ أن اختذه

م مث تناول دور رجال الشيعة يف هذه املدينة يف اجلوانب السياسية والفكرية مركزاا يف عرضه على رجال الزيدية وذلك يف  656هـ/36
كتاب )أخبار   (10)تب ابستثناء. وابن اجلعايب له كتب يف تواريخ األمصار دون أن تذكر املصادر أمساء تلك الك(9)كتابه)فضل الكوفة(

 . (11)بغداد(
 خامًسا: التواريخ اإلقليمية

التواريخ اإلقليمية: هي الكتب اليت تناولت اتريخ ُدول ارتبطت جغرافيا أو سكانياا ببعضها البعض أو حىت اتريخ دولة 
وقد صّرحت كتب الببليوغرافيا أبنه كان ذو فهم وعلم ابألخبار والتواريخ فقد   (12)بذاهتا، فممن برز يف هذا النمط التدويين الِكندي

، وله كتاب)ِخطجِط مصر( ذيّل به على (14)فقد صنف كتاب)فضائل مصر( (13)كان "من أعلم الناس أبهل مصر وِخطجِطها وثغورها"

                                                           

م(، حمدث وفقيه وقاٍض ومؤرخ من حرّان ابجلزيرة الفراتية، وهناك من اهتمه 231هـ/312( احلسني بن حممد بن أيب معشر مودود بن محاد السلمي)ت1)
و أمحد احلاكم ى هذا الكالم ونفاه، وهو ما قد سبق وأثبته أبابلغلو والتشيع، وأنه كان شديد امليل على بين أمية، وقد كفى الذهيب الدراسة على الرد عل

(، و)كتاب األوائل(، الذي أشاد مبكانته العلمية ومعرفته لعلم احلديث والفقه والكالم معرفة جيدة، من مؤلفاته: )كتاب األمثال السائرة عن رسول هللا
 .342، ص1، جـ1، جمـاتريخ الرتاث العريب؛ سزكني، 423-422، ص2، جـطبقات علماء احلديثو)حديث اجلزريني(. ينظر: الصاحلي، 

 .511، ص14، جـسري أعالم النبالء؛ الذهيب،  236، ص2جمـ معجم البلدان،( ايقوت احلموي، 2)
 .511، ص14، جـسري أعالم النبالء( الذهيب، 3)
  .161، صالدر الثمني( ابن الساعي، 4)
 .311، ص1، جـبغية الوعاة؛ السيوطي،  431، ص3جـ، 1، جمـالفهرست( ابن الندمي، 5)
نـْتجم بن حسن، من أزد ُعمجان، حنوي ولغوي أديب وشاعر، من كتبه: )االشتقاق(، )أ6) عار ش( هو أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد بن عتاهية بن حج

 .121-172، ص2، جـ1جمـ الفهرست، دمي،؛ ابن الن255، ص4جـمروج الذهب، م . ينظر: املسعودي، 232هـ/321ابن دريد(، تويف سنة 
، نظر: ابن منظوري ( زوراء: هلا عدة معاين منها وسط الصدر، واملنطقة البعيدة، ومدينة الثقافة والعلم، وزوراء هي إحدى التسميات القدمية ملدينة بغداد.7)

 .332-333، ص4، جمـلسان العرب
 .32، ص1، جمـهدية العارفني( البغدادي، 8)
 .61، ص1، جمـهدية العارفنيدادي، ( البغ9)
؛ 222، ص1، جـاللباب يف هتذيب األنساب؛ ابن األثري،  263، ص3، جـاألنساب؛ السمعاين، 42، ص4جمـ اتريخ بغداد،( اخلطيب البغدادي، 10)

 .412، ص7، جـ، لسان امليزانابن حجر
 .46، ص2، جمـهدية العارفني( البغدادي، 11)
؛ 142، صالدر الثمنيم(، مؤرخ وجغرايف. ابن الساعي، 261-222هـ/351-225( هو أبو عمر حممد بن يوسف بن يعقوب الِكندي )12)

 .553، ص1، جـحسن احملاضرةالسيوطي، 
 . 142، صالدر الثمني( ابن الساعي، 13)
 .553، ص1، جـحسن احملاضرة( السيوطي، 14)
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على طلب من الوزير علي بن عيسى   . كذلك صنف ابن الداية بناءا (2)كذلك له كتاب) أخبار قضاة مصر(  (1)اتريخ أبيه
 .(3)كتاب)الشهور املصرية(

الذي صنَّف كتاابا مجع فيه أخبار إقليمني من أقاليم  (4)ومما جتدر اإلشارة إليه أن من األطباء املؤرخني أبو احلسن بن قرة
 . (5)يف جملد واحدالدولة العباسية آنذاك ومها بالد الشام ومصر، فجاء عنوان كتابه هذا)أخبار الشام ومصر( 

 اخلامتة:
 خجُلصج هذا البحث إىل اآليت: 

أمهية دور املؤرخني بصفة عامة ومؤرخي مدة البحث بصفة خاصة؛ فقد كتبوا يف أمناط التدوين التارخيي املتعددة، فصنفوا يف السري  -
ون كاألدابء والصحابة واخللفاء واألمراء والقادة والوزراء والعلماء يف شىت الفن صلى هللا عليه وسلم والرتاجم فتناولوا سرية الرسول حممد

والشعراء واللغويني والنحاة واملؤرخني واحملدثني والفقهاء والقضاة وقد ضرب البحث لكل ما سبق ذكره ابألمثلة. وأُلِّفت عن الدواوين  
 كتب السياسة واحلكم: فقد أّلف ابن طاهر اخلزاعي كتاب )رسالته يف  كتب كثرية ال سيما عن الوزارة وعن تراجم للوزراء. أما يف

ُلوكية(. بينما أّلف أبو عبدهللا الواسطي كتاب )اإلمامة(، وقد أثىن ابن الندمي على مؤلفه ابإلجادة فيه. وكتب أبو القا
ُ
م سالسياسة امل

تاب كتابه) جواب املسرتشد يف اإلمامة( ولعله ذات الك  الكعيب ردوداا عن أسئلة ُسئل عنها حول نظم احلكم يف اإلسالم وذلك يف
 املسمى)كتاب السياسة(. وعرض أبوحممد النوخبيت لرؤية الشيعة يف اخلالفة واحلكم يف كتابه )اإلمامة(.

ل وامللوك(، سوكتبوا عن التواريخ العاملية كما فعل ذلك أبو جعفر الطربي شيخ املؤرخني وإمامهم يف عصر البحث يف كتابه)اتريخ الر  -
العامل(. م يف كتابه)اتريخ ِسيِنّ ِ  وكتاب )التاريخ( البن أخت عيسى بن فـجرُّخاجنشاه، وأبو عيسى املنجِّ

زيرة، ومل يرتك العلماء التواريخ احمللية دون تدوين، إذ صنَّفوا كتباا عن تواريخ: بغداد، والكوفة، والبصرة، واملوصل ومحص، والرّقّة، واجل -
 لبحث ذلك ابلتفصيل. وقد بنيَّ ا

برز يف التواريخ اإلقليمية أبو عمر الكندي يف كتبه: )فضائل مصر(، و)ِخطجِط مصر(، و)أخبار قضاة مصر(. وكتب أبو احلسن  -
 بن قرة كتاابا مجع فيه أخبار إقليمني من أقاليم الدولة العباسية آنذاك ومها بالد الشام ومصر، فجاء عنوان كتابه هذا)أخبار الشام

 ومصر(.
 قائمة املصادر واملراجع

 م(.1232ه/631ابن األثري، عزالدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبدالكرمي بن عبدالواحد الشيباين) ت [1]
  م.1227-ه1417، 1الكامل يف التاريخ، مراجعة وتصحيح: حممد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 ب يف هتذيب األنساب، مكتبة املثىن، بغداد،) د. ت(.نفسه، اللبا [2]
م(. كتاب األغاين، حتقيق: إحسان عباس وآخرون، دار صادر، 276ه/356[ األصفهاين، أيب الفرج علي بن احلسني)ت 3]

 م.2112 -ه1422، 3بريوت، ط
ات األطباء، شرح وحتقيق: نزار رضا، م(. عيون األنباء يف طبق1262ه/662[ ابن أيب ُأصيبعة، أمحد بن القاسم بن خليفة) ت4]

 منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت،)د. ت(.
                                                           

 .142، صالدر الثمني( ابن الساعي، 1)
 .553، ص1جـ حسن احملاضرة،( السيوطي، 2)
 .226، صالدر الثمني( ابن الساعي، 3)
 .773، ص2، جـمعجم األدابءم(، طبيب ومؤرخ. ايقوت احلموي، 275هـ/ 365( هو أبو احلسن راثبت بن سنان بن راثبت بن قرة)ت4)
 .773، ص2، جـمعجم األدابء( ايقوت احلموي، 5)
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 -ه1412، 1[ األعظمي، وليد. السيف اليماين يف حنر األصفهاين صاحب األغاين، دار الوفاء للطباعة والنشر، املنصورة، ط5]
 م.1222

عبداحلليم النجار، دار املعارف، القاهرة ، اتريخ األدب العريب، ترمجة:  م(.1256هـ/1376[ بروكلمان، كارل )ت6]
 م.1223 -هـ5،1413ط
[ البغدادي، إمساعيل ابشا بن حممد أمني. هدية العارفني أمساء املؤلفني وآراثر املصنفني، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،)د. 7]

 م.1255-هـ1375ت(، عن النسخة اليت طبعتها وكالة املعارف، استانبول ،
مثار القلوب يف املضاف واملنسوب،  م(.1137هـ/422يب، أبو منصور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل النيسابوري )ت[ الثعال8] 

 م.1225-هـ1415حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، 
 -هـ1413، 1، بريوت، ط[ نفسه، يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، شرح وحتقيق: مفيد حممد قميحة، دار الكتب العلمية9]

 م.1223
، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2م، جـ2112[ اجلبوري، كامل سلمان. معجم الشعراء من العصر اجلاهلي حىت سنة 10]

 م.2112هـ/1424
 م(. املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم، دراسة وحتقيق: حممد1211هـ/527[ ابن اجلوزي، عبدالرمحن بن علي بن حممد )ت11]

 م.1222 -هـ1412، 1عبدالقادر عطا وآخرون، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 -م(. الصحاح، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطّار، دار العلم للماليني، بريوت1112هـ/323[ اجلوهري، إمساعيل بن محّاد)ت12]

 م.1221-هـ4،1411لبنان، ط
شف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حتقيق: حممد م(. ك1657ه/ 1167[ حاجي خليفة ، مصطفى بن عبدهللا )ت13]

 شرف الدين، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ،) د.ت (.
لسان امليزان، عناية: عبدالفتاح أبو غدة وسلمان عبدالفتاح أبو  م(.1442ه/252[ ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين )ت14]

 م.2112 -هـ1423، 1والتوزيع، بريوت، طغدة، دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر 
محد، صباح جاسم. أمحد بن كامل الشجري علماا من أعالم احلركة الفكرية يف العصر العباسي، جملة الدراسات التارخيية  [15]

 م.2116يناير  -هـ1437(، ربيع األول 23، العدد)2جامعة تكريت، العراق، اجمللد –جملة علمية حمكمة  –واحلضارية 
م(. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، 1222ه/621ابن خلكان، أمحد بن حممد بن أيب بكر )ت [16]

 م.1271 -هـ1321دار صادر ، بريوت،
اتريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذكر ُقطَّاهِنا العلماِء  م(.1171ه/463[ اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن راثبت)ت17]

 م.2111 -ه1422، 1غري أهلها ووارديها )اتريخ بغداد(، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طمن 
 -ه1413، 1م(. طبقات املفسرين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1532ه/245[ الداوودي، حممد بن علي بن أمحد)ت18]

 م.1223
م(. كتاب تذكرة احلفاظ، تصحيح: عبدالرمحن املعلمي، )دار الكتب 1347ه/742[ الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان )ت19]

 م.1255-ه1374العلمية، بريوت، 
 م.1224-ه1414، 2سري أعالم النبالء، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة ، بريوت، ط [ نفسه،20]
 م.1225 -هـ1416آليت قوالج، )د.ن(، استانبول،  [ نفسه، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، حتقيق: طيَّار21]
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 -ه1416، 1[ نفسه، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: علي حممد معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، بريوت، ط22]
 م.1225

 -هـ1416م(. خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، بريوت،1262ه/666[ الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر)ت بعد23]
 م.1226

 -ه 1413،  2[ روزنثال، فرانز. علم التأريخ عند املسلمني ، ترمجة: صاحل أمحد العلي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط24]
 م.1223

م(. اتج العروس من جواهر القاموس، حتقيق: عبدالستار أمحد فراج 1721ه/1215[ الزبيدي، حممد مرتضى احلسيين)ت 25]
م، 1271-ه1321: مصطفى حجازي وآخرون، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، وإبراهيم الرتزي، مراجعة

 م.2111-ه1421
 م.2112 -هـ15،1423[ الزركلي، خريالدين. األعالم، دار العلم للماليني، بريوت ، ط 26]
وحممد  وتعليق: أمحد شوقي بنبني الدر الثمني يف أمساء املصنفني، حتقيق م(.1275هـ/674[ ابن الساعي، علي بن أجنب)ت27]

 م.2112 -1431، 1سعيد حنشى، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط
م(. طبقات الشافعية الكربى، حتقيق: حممود 1371هـ/771[ السبكي، أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف )ت28]

-هـ1323، 1يسى البايب احلليب وشركاه، مصر، طحممد الطناحي وعبدالفتاح حممد احللو، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة ع
 م.1264

م(. اإلعالن ابلتوبيخ ملن ذم التاريخ، حتقيق: فرانز روزنثال، ترمجة: صاحل 1427ه/212[ السخاوي، حممد بن عبدالرمحن)ت29]
 أمحد العلي، دار الكتب العلمية، بريوت، )د. ت(.

ة التارخيي(، ترمجة : حممود فهمي حجازي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي[ سزكني ، فؤاد. اتريخ الرتاث العريب )التدوين 30]
 م.1221 -ه 1411، الرايض ، 

م(. كتاب الطبقات الكبري،  حتقيق : علي حممد عمر، مكتبة اخلاجني، 245ه/231[ ابن سعد ، حممد بن سعد بن منيع )ت31]
 م.2111-ه1421، 1القاهرة، ط

ري، حتقيق وضبط وتعليق : بشار عواد معروف وحممد زاهد جول، دار الغرب اإلسالمي، تونس، [ نفسه، الطبقات الصغ32]
 م.2112 -هـ1،1431ط
، حتقيق: حممود حممد شاكر، مطبعة 1م(. طبقات فحول الشعراء، جـ 246ه/231[ ابن سالم، حممد بن سالم اجلمحي)ت33]

 م.1274-ه1324املدين، القاهرة، 
بنان، ل -م(. طبقات فقهاء اليمن، حتقيق: فؤاد سيد، دار القلم، بريوت1211ه/527علي اجلعدي )ت[ ابن مسرة، عمر بن 34]

 م.1257-ه1377
م(. األنساب، حتقيق: عبدالرمحن بن حيي املعلمي اليماين 1166ه/562[ السمعاين، عبدالكرمي بن حممد بن منصور)ت35]

 م.1221-ه2،1411وآخرون، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
م(. بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ، حتقيق: 1515ه/211[ السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر حممد)ت36]

 م. 1272 -ه 1322، 2حممد أبو الفضل، دار الفكر، مصر، ط
 م.2113-هـ1424، 1[ نفسه، اتريخ اخللفاء، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط37]
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نفسه، حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب  [38] 
 م.1267 -ه 1327، 1احلليب وشركاه،) د. م(، ط

 م.1221-هـ1411[ نفسه، الشماريخ يف علم التأريخ، تقدمي وتعليق: عبدالرمحن حسن حممود، مكتبة اآلداب، القاهرة، 39]
الفكر اإلسالمي منابعه وآراثره )مآثر املسلمني يف جمال الدراسات العلمية والفلسفية(، ترمجة وتعليق وإضافة:  [ شريف، م. م.40] 

 م.1226-هـ1417، 2أمحد شليب، موسوعة النظم واحلضارة اإلسالمية ألمحد شليب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط
م(. طبقات النحاة واللغويني،  حتقيق: 1447هـ/251، أبو بكر تقي الدين بن أمحد بن حممد األسدي)ت[ ابن قاضي شهبه41]

 م.1274 -هـ1324حمسن غياض، مطبعة النعمان وجامعة بغداد،
ة عم(. كتاب حتفة األمراء يف اتريخ الوزراء، مطب1156هـ/442[ الصابئ، أيب احلسن اهلالل بن احملسن بن إبراهيم الكاتب)ت42] 

 م.1214 -هـ1321اآلابء اليسوعيني، بريوت،
م(. طبقات علماء احلديث، حتقيق: أكرم 1343هـ/744[ الصاحلي، أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن عبداهلادي الدمشقي )ت43]

 م .1226 -هـ1417، 2البوشي وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 للرتاث العريب املطبوع، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، معهد املخطوطاتاملعجم الشامل . [ صاحلية، حممد عيسى44]

 م.1225 -ه1415العربية، القاهرة، 
م(. الوايف ابلوفيات ، حتقيق: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى، 1363ه/764[ الصفدي ، صالح الدين خليل بن أيبك)ت 45]

 م.2111-ه1421، 1دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  ط
مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، دار . م(1555ه/262[ طاش كربى زاده، أمحد بن مصطفى)ت46]

 م.1225 -ه1415، 1الكتب العلمية، بريوت، ط
و أب اتريخ الرسل وامللوك) اتريخ الطربي(، حتقيق: حممد. م(223ه/311[ الطربي، أيب جعفر حممد بن جرير بن يزيد )ت47]

 م. 1267 -ه 1327، 2الفضل إبراهيم ، دار املعارف، القاهرة ، ط
م(. مراتب النحويني، حتقيق وتعليق: حممد أبو الفضل إبراهيم، 262هـ/351[ أيب الطيب اللغوي، عبدالواحد بن علي)ت48]

 م.1255-ه1375مطبعة هنضة مصر، القاهرة،
م(. إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني، حتقيق: 1342هـ/743اين )ت[ ابن عبداجمليد، عبدالباقي بن عبداجمليد اليم49]

-ه1416، 1عبداجمليد دايب، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، شركة الطباعة العربية السعودية، الرايض، ط
 م.1226

الطلب يف اتريخ حلب، حتقيق وتقدمي:  م(. بغية1262هـ/661[ ابن العدمي، كمال الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة)ت50]
 م.1222-هـ1412لبنان،  -سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت

م (. اتريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من 1175ه/571[ ابن عساكر ، علي بن احلسن بن هبة هللا)ت 51]
ا، دراسة وحتقيق: حمب الدين عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر األماثل أو اجتاز بنواحيها من  وارديها وأهله

 م.1227 -ه1412، 1والتوزيع، بريوت، ط
 م.2116 -هـ5،1426املستشرقون، دار املعارف، القاهرة، ط [ العقيقي، جنيب.52]
شذرات الذهب يف أخبار من  م(.1672ه/1122[ابن العماد، أيب الفالح عبداحلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي)ت53]

 م.1222 -ه1411، 1بريوت، ط -ذهب، حتقيق وتعليق: حممود األرانؤوط، دار ابن كثري، دمشق
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م(. اإلنباء يف اتريخ اخللفاء، حتقيق وتقدمي: قاسم السامرائي، دار 1124ه /521[ ابن العمراين، حممد بن علي بن حممد)ت54]
 م.1222-ه1412، 1اآلفاق العربية، القاهرة، ط

م(. انباه الرواة على أنباه النحاة، حتقيق: حممد أبو الفضل، دار 1227ه/624[ القفطي، أيب احلسن علي بن يوسف)ت55]
 م.1226 -ه 1،1416الفكر العريب، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط

وم يف بيان أحوال العلوم (، منشورات وزارة م (. أجبد العلوم )الوشي املرق1222ه /1317)ت[ القنوجي، صديق بن حسن 56]
 م.1272 -هـ1322الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق،

 م.1224-هـ1415، 1[ الكيب، زهري. موسوعة خلفاء املسلمني، دار الفكر العريب، بريوت، ط57]
عبداحملسن الرتكي، دار هجر، امبابة ، البداية والنهاية، حتقيق: عبدهللا   م(.1372ه/774[ ابن كثري، إمساعيل بن عمر)ت58]
 م.1222 -ه 1412، 1ط
 م.1223-ه1414، 1[ كحالة، عمر رضا. معجم املؤلفني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط59]
الوالة وكتاب القضاة، هتذيب وتصحيح: رفن كجست، مطبعة اآلابء  م(.261ه/351[ الكندي، أيب عمر حممد بن يوسف)ت60]

 م. 1212-ه1326اليسوعيني، بريوت، 
م(. اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف 1122ه/475[ ابن ماكوال، أبو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر )ت61]

 -ه2،1413يف األمساء والكىن واألنساب، تصحيح وتعليق: عبدالرمحن بن حيىي املعلمي اليماين، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط
 م.1223

م(. مروج الذهب ومعادن اجلوهر، عناية ومراجعة: كمال حسن 257ه/ 346ي، علي بن احلسني بن علي) ت[ املسعود62] 
 م.2115-هـ1425، 1بريوت، ط -مرعي، املكتبة العصرية، صيدا

م(. كتاب املقفى الكبري، حتقيق: حممد اليعالوي، دار الغرب اإلسالمي، 1441ه/245[ املقريزي، تقي الدين أمحد بن علي)ت63]
 م.1221 -ه1411، 1بريوت، ط

 م. 1223 -ه1،1311م(. لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط1311ه/711[ ابن منظور، حممد بن مكرم )ت64]
م(. روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات، الدار اإلسالمية، بريوت، 1225هـ/1313[ املوسوي، حممد بن ابقر )ت65]
 م.1221-هـ1411، 1ط
م(. فهرست أمساء مصنفي الشيعة املشتهر 1152هـ/451أمحد بن علي بن أمحد بن العباس األسدي الكويف)ت[ النجاشي، 66]

 م.2111-هـ1431، 1لبنان، ط -بـ )رجال النجاشي(، شركة األعلمي للمطبوعات، بريوت
سة الفرقان للرتاث م(. كتاب الِفْهرِْست ، حتقيق: أمين فؤاد سيد، مؤس221ه/321[ ابن الندمي، حممد بن اسحاق )ت67]

 م.2112 -ه 1431اإلسالمي، لندن،
م(. املمدود واملقصور، حتقيق وتقدمي وتعليق: رمضان 237هـ/325[ الوشاء، أبو الطيب حممد بن أمحد بن إسحاق األعرايب)ت68]

 م.1272عبدالتواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
قضاة، مراجعة: سعيد حممد اللحام، عامل الكتب، ) د. م(، م(. أخبار ال212ه/ 316[ وكيع، حممد بن خلف بن حيان)ت69]

 )د. ت(.
م(. معجم األدابء إرشاد األريب إىل معرفة األديب، حتقيق: إحسان 1222ه/626[ ايقوت احلموي، ايقوت بن عبدهللا )ت70]

 م.1223 -هـ1،1413عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
  م.1277 -ه1327بريوت،  [  نفسه، معجم البلدان، دار صادر،71] 
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  م.2116-ه1427[ مراد، حيىي. معجم تراجم الشعراء الكبري، دار احلديث، القاهرة،72]
م(. طبقات احلنابلة، حتقيق وتقدمي وتعليق: 1132ه/526[ ابن أيب يعلى، أبو احلسني حممد بن أيب يعلى البغدادي احلنبلي)ت73]

-ه1412عامة لالحتفال مبرور مائة عام على أتسيس اململكة العربية السعودية، الرايض، عبدالرمحن بن سليمان العثيمني، األمانة ال
 م.1222
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 :صلخَّ املُ 
البارز يف  وأثره ،يف مسرية األدب العامليِّ  الفاعل دوره العريبِّ  كان لألدب، و إشعاعٍ  مركز الشَّرق كان  مشس العرب تسطع على الغرب؛

  هفنون يغذِّ تُ ة العربيَّ  ، ومازالت الثَّقافةاخلالدة بناء مناذجه
ُ
 .اريحرها السَّ من سِ  ها بقبسٍ دُّ ومت ،واألفكار ملوضوعاتاماذج و لنَّ اب تنوعةامل

  الكشف عن راسة إىلتسعى هذه الدِّ و  
ُ
واية)اخليميائي( ر  )القصَّة( من خاللأحد أجناس الفنِّ احلديث ة يفثاقفة العربيَّ مظاهر امل

 .بنائها وأثرها يف ةة العربيَّ يَّ قافالثَّ  نساقاألدراسة و لباولو كويلو، 
 

  :فتاحيةالكلمات املِ 
ُ
ثاقفة-قارجنةامل

ُ
 .كويلوابولو  -ميائيياخل-أثرأثري والتَّ التَّ -ةالقصَّ -امل

                                             Abstract 
Arab Acculturation in the Novel, The Alchemist 

Comparative study 
     The sun of the Arab shines on the west. The East was the center of the sciences, 

and Arabic literature had an active role in the course of world literature, and a 
prominent impact on building its immortal models. Also, the Arab culture still 
nourishes its diverse arts with models, themes and ideas, and provides them with a 

piece of her magic in effect.                                                        
     This study seeks to reveal the manifestations of Arab Acculturation in one of the 

genres of modern art (the story) through the novel, The Alchemist, by Paulo 
Coelho, and the study of Arab cultural patterns and their impact on its 
construction.                                                                                                                        
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 :مةقد ِ مُ 
 
ُ
ختلِ  قافاتمن وسائل احلوار بني الثَّ  وسيلة نقارج األدب امل

ُ
 ي، وبيان قالقوميَّة با، ودراسة اآلدفةامل

ج
 ة األدبرفيَّة، وأثرها يف مسري عمتها امل

 .مماألُ بني  وتقوية الرَّوابط ،عوبوح التَّقارب بني الشُّ إذكاء رُ ساعد على يُ ، مما العامليِّ 
  من ميادين الدَّرس ميداٌن خصبٌ ة صَّ القِ  وفنُّ 

ُ
أثرها البالغ -حديثاا– قافة الغربيَّةوإذا كان للثَّ ، من موضوعاته ئيسٌ ر  وموضوعٌ  ،قارنامل

 ،نَّماذج واملوضوعات واألفكاردهم ابلزوِّ تُ  ؛ي الغرباصِ صَّ لهمة لقج كانت مُ قافة العربيَّة  لثَّ فمصادر ا وتطورها، العربيَّة يف نشأة القصَّة
 امتدادااPaulo Coelho)) لباولو كويلو (The Alchemistميائي)ياخلِ  عترب روايةوتُ  ،اخليال واجلمال فانني منأب همدُّ متجُ و 

ثاقفة،  حتققَّتْ من العناوين القصصيَّة البارزة اليت  هيف؛ اهنيف الوقت الرَّ  هلذا األثر سارايا 
ُ
اإلنسان على صفحتها تالقى و فيها مظاهر امل

 البعيد أبخيه 
ُ
ضي ابحلاضر، ملااغرب، وتصل اليت تضمُّ الشَّرق والة اإلنسانيَّة احلقَّ ىل آفاق إ رتقياامُ و ، يوددود والقُ ُمتجاوزاا احلُ  ،فختلِ امل

ا عن حواجز السِّ  ،ةٍ يف ودٍّ وحمبَّ  عتقدات ياسةبعيدا
ُ
 إخل....واألخالق واألعراق وامل

 :راسةمنهج الد ِ  
أثر، أثري والتَّ مظاهر التَّ و  الصِّالت التَّارخييَّة، والعالقات األدبيَّة، ؛ فرصدتُ ةاألمريكيَّ  درسةوامل ةالفرنسيَّ  درسةامل منهج بنيفيه مجعُت  

وقد اعتمدُت يف هذه الدِّراسة على  .اهوبنائ وايةالرِّ  نسيج وأثرها يفاملتنوِّعة، العربيَّة قافيَّة ودراسة األنساق الثَّ  ،قدوالنَّ لتَّحليل وقمُت اب
مجة وإن كانت)طريقة انقصة يف تقومي التَّأثري والتَّأثر( الختالف اللغ ، وعدم وفاء ةترمجة الّرِواية دون لغتها األصليَّة)الربتغاليَّة(، والرتَّ

ُقارجنة غالباا يفاللغة البديلة غالباا أبدبيَّات اللغة األصليَّة، فهذا اخلطر يقلُّ يف حالتنا هذه؛ ألنَّ 
 اخلطوط العامَّة للّرِواية، ين سُأجري امل

ُثاقفة فيها، دون التَّعرض جلماليَّات اللغة أو األسلوب.
 والفكرة الرئيسة، والشَّخصيات، واملكان والزَّمان...إخل، ومظاهر امل

 إشكاالت الدراسة:
، يف ظلِّ انكفاء عيو واالنكسار، وتعزيز ُروح االنتماء والثِّقة وال جتفيف منابع الشُّعور القوميِّ ابلضَّعفإىل تسعى هذه الدراسة  

ؤثِّر يف الفنون واآلداب هتدف إىل العرب الثَّقايف، وتراجع دورهم احلضاري، و 
ُ
بيان صورة و لعامليَّة، االكشف عن دور الثَّقافة العربيَّة امل

 .لتواصل مع اآلخرل فتح قنواتو  ،املؤاخاةو والتَّسامح احملبَّة وح رُ  ونشر ،العرب والشَّرق يف عيون الغرب
 

 :انً ُمقارِ  مصطلًحا (Acculturation)املُثاقفة: أوال
 
ُ
قافات القات بني اآلداب يف الثَّ علاألوان لدراسة  ةقارنمُ مصطلحات  ...إخلصوص، وحتاور النُّ صيُّ فاعل النَّ والتَّ  ،أثري والتأثُّروالتَّ  ،حاكاةامل
 
ُ
تنوِّعة،منها يستوعب التَّ  ومثجَّة مصطلح حديثختلفة، امل

ُ
 ،التَّداخل الثَّقايف :منها عناوين دَّةعِ  بني تأرجحظلَّ يظهر و  بادالت الثَّقافية امل

 .ثاقفة()املُ  سمَّىوانتشر حتت مُ  ،أخرياا استقر مثَّ  وتداخل احلضارات، ،والتَّحول الثَّقايف
 (1)املُثاقفة:مفهوم 

 تدور معاين 
ُ
غالبة والغزو الِفكري؛ يف ثاقفةامل

ُ
ثاقفة لغتها األصليَّة حول امل

ُ
ة تعديالت تطرأ تلفة، وخباصَّ شعوب خمُ  بني : "تبادل ثقايفي فامل

   (2)على شعوب بدائية نتيجة الحتكاكها مبجتمع أكثر تقدُّماا"
ُ
 ثاقفة: "تبينِّ وامل

ُ
 الباا ما ترتبط غ " ثاقفة: واستيعاب ثقافة غريبة" وامل

                                                           
ثاقفة(أجنيب معرب، -1

ُ
 ومن مثَّ جريُت يف التأصيل له لغوايا على املعاجم األجنبية دون العربيَّة.مصطلح )امل

  م.1224ط دار العلم للماليني-24ص-منري بعلبكي -قاموس املورد)اجنليزي عريب( -2
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 ة التَّ على عمليَّ  اتطبيقه ، ويتمُّ وسعأو التَّ  ياسيِّ ابلغزو السِّ 
ُ
 عتقدات أو غيري يف امل

ُ
ظام النِّ  ة اليت حتدث عندما حيلُّ ليديَّ قمارسات التَّ امل

ثاقفة فيتش  فيلد لينتون وهريسكو ريد ف، عرَّ اللغويِّ املعىن  مل يبتعد عن االصطالحيُّ واملعىن (1)نظام آخر" قايف جملموعة ما حملَّ الثَّ 
ُ
امل

ا ب على ذلك من ا يرتتَّ ، مع متلفةتواصل بني أفراد ينتمون إىل ثقافات خمُ اجتة عن اتصال مباشر ومُ واهر النَّ : "جمموعة من الظَّ أبهنَّ
  (2)ة هلذه اجملموعة أو تلك"قافيَّ ات يف األمناط الثَّ تغريُّ 

ُ
 كثرية أبرزها  ، وللثَّقافة مفاهيمعموماا من الثَّقافة وجودها وأصوهلا ثاقفة تستمدُّ وامل

عتقدات، والُفنون واألخالق، والقانون والُعرف، وغري ذلك من : "كل ُمركَّ اهنَّ أب إدوارد اتيلور تعريف
ُ
ب يشتمل على املعرفة وامل

 اإلمكاانت أو العادات اليت يكتسبها اإلنسان بوصفه عُ 
ُ
  (3)جتمع"ضواا يف امل

 صطلح:هجرة املُ 
صام ، وختطي أزمة االنفلدراسة أوضاع املهاجرين إىل أوراب نالغربيُّو  االجتماع وضعه علماءُ  ،(4)بولوجياو واملصطلح وليد علم األنثر  

  بل آمنةوالبحث عن سُ  الثَّقايف، واالنعزال االجتماعي،
ُ
لم ان األدب يتجاوب مع عجتمعات اجلديدة، وملا كلدجمهم يف امل

 ، ر بني الظَّواهر األدبيَّة واالجتماعيَّة يستعني ابآلخر يف دراسة العالقة اجتماع األدب(، وكالمهااالجتماع)علم 
ُ
صطلح إىل حل امل

  ح من أبرز مصطلحات الدَّرساألدب، وأصب
ُ
غربيَّة والعوملة النَّزعة االستعالئيَّة اأُلحاديَّة، القائمة على املركزيَّة ال قارجن، لكن مل تفارقهامل

نحازة  اليت صاحبته يف نشأتهالثَّق
ُ
 بعن سُ  البحثه كان يهدف إىل ألنَّ  ؛افيَّة امل

ُ
 ن و هاجريل املواءمة بني امل

ُ
الثَّقافة يف  معات الغربيَّةجتامل

 األخالو 
ُ
 ..إخل.لوك.عتقدات والسُّ ق والعادات وامل

 :الفكر العريبي ثاقفة و املُ  
 ) أنَّ  العرب النُّقاد ضبعيرى  

ُ
والعطاءات قايف ادل الثَّ بكن استخدامه يف ظل التَّ الذي ميُ  ضفاضالفِ  النَّقدي هي البديل (ثاقفةامل

ُتنوِّعة يف شىتَّ ة احلضاريَّ 
  أنَّ  ويرى هؤالء (5) امليادينالكبرية وامل

ُ
  ا، وأهنَّ الفكريِّ  نقيض الغزو ثاقفةامل

ُ
واالحرتام  اةاو ستقوم على أساس امل

 واصل والتَّ التَّ  ، وهي تدرسه يف االختالفوحقِّ  ،العرتاف ابآلخرسامح واوالتَّ 
ُ
طور، واكتساب قدم والتَّ تَّ تناقضني هبدف الفاعل بني امل

 )أنَّ  العرب النُّقاد ريرى أكثبينما  (6)ة وتبادل اخلربات اإلنسانيَّ  ،املعارف
ُ
 األوربيَّة، قافةة الثَّ زيَّ إىل مرك ة ترميذات نزعة استعالئيَّ  (ةثاقفامل

تها إىل مركزيَّ  ةقافة الغربيَّ ساق الدكتور جابر عصفور عشرات الدالئل والشواهد على احنياز الثَّ قد و  (7)على العامل ةاهليمنة الغربيَّ إىل و 
 كويين نصر التَّ نها العُ ال يغيب عُمراوغات ظاهريَّة؛ فرق وامتهانه  فهي حتقري الشَّ  عمدِّ تعن  أحياانا  وإن ابتعدت فارقها،اليت ال تُ 

ُ
ل تأصِّ امل

                                                           
1-Webster,.    -Webster.com Dictionary, Merriam-Acculturation.” Merriam       

webster.com/dictionary/acculturation. Accessed 17 Sep. 2021-https://www.merriam  
        lor primitive E.Toyنقالا عن:   م2112دار الكتيب للنشر والتوزيع-1ط- 61ص-د. صالح السروي-املثاقفة وسؤال اهلوية-2

Culture.london1971  
 م.2116-1ط-52/ 3-القراءة والتأويل)املؤمتر الثالث للنقد. القاهرة(-مقال )حنو حتليل أديب ثقايف( مجيل عبد اجمليد-3
نظر: االقتصاديَّة. ياألنثروبولوجيا: العلم الذي يُعىن بدراسة اإلنسان من حيث قيمه الدينيَّة واألخالقيَّة واالجتماعيَّة والثقافيَّة و -4

https://ar.wikipedia.org/wiki  
 .36د. صالح السروي ص-ينظر: املثاقفة وسؤال اهلوية-5
م، 2111السانية . اجلزائرجامعة -رسالة ماجستري خمطوطة بكلية اآلداب واللغات والرتمجة-71-61ص-سارة بوزرزور-ينظر: الرتمجة وفعل املثاقفة-6

 وصلتين نسخة منها عن طريق صديقي دكتور عدانن اخلفاجي األستاذ يف جامعة الكوفة.
-املثاقفة وحتوالت املصطلح النَّقدي م،1221-هـ1411الدار الفنية للنشر والتوزيع. القاهرة-36ص-حسن حنفي -ينظر: مقدمة يف علم االستغراب-7

 . الكويت.2117يوليو سبتمرب-255ص—36العدد األول جملد-فكرجملة عامل ال-د. زايد الزعيب

https://www.merriam-webster.com/dictionary/acculturation.%20Accessed%2017%20Sep.%202021
https://ar.wikipedia.org/wiki
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إنتاج مناذجها أبكثر  دالوجود إال لآلداب اليت تُعي نح حقَّ تها، وال متترى العامل من منظور مركزيَّ  جتلياهتا، ألهنا لب يف كلِّ على السَّ 
  (1)د يف إقصاء املغاير هلا.من معىن وال ترتدَّ 

ياسيَّة واالقتصاديَّة واألدبيَّة...إخل وتتزاي ة األوربيَّة تتجلَّى يف كلِّ املركزيَّ  نَّ واحلق إ مع اخلطرية د هذه النَّزعة نشاطات الغرب الثَّقافية والسِّ
 ُمرور الزَّمن.

يف مسرية  ةافة العربيَّ ق عن العرب، وترصد إسهامات الثَّ عربِّ وهي اليت تُ  ثاقفة املعكوسة(املُ )ومن مثجَّ نشأت عند النُّقاد العرب فكرة 
 (بورخيس خورخي لويس)قصص  عنصحفي مقال يف   عبد هللا أبو هيف وكان أول من أراثرها عرب رواده وأعالمه، األوريبِّ األدب 

 : "الا ئقا يف أدبه يَّةلثَّقافة العرباب رهوأتثُّ  ،الكاتب األرجنتيينِّ 
ُ
قاهرة يف ثقافة أخرى مغزوة ثاقفة كما هو معروف أتثري ثقافة غازية و وامل

 يف قصصه، كمصدر رئيس من مص رد العريبِّ أثري هنا سليب وإجيايب، وبورخيس ابعتماده على السَّ ومقهورة، والتَّ 
ُ
عة من تراث تنوِّ ادره امل

 قدِّ ة، يُ اإلنسانيَّ 
ُ
 (2)وتطورها"ة ة العامليَّ  تكوين القصَّ يف ر وال يزاليؤثِّ  رد العريبِّ ة والسَّ ة العربيَّ القصَّ  ثاقفة املعكوسة، أي أنَّ م هذا املثال عن امل

ثاقفة املعكوسة( يف صورة وقد كرَّ 
ُ
 اب والنُّقاد كثري من الُكتَّ ىنَّ بوت(3)عرب منابر ُمتعدِّدة أوضحأوسع و ر الدكتور أبو هيف الدعوة إىل )امل

 ) النُّسخة العربيَّةألنَّ و  يف اتريخ اإلنسانيَّة، ا املصطلح لبيان دور العرب احلضاريِّ هذعوة إىل الدَّ 
ُ
 قدِّروحدها تُ  (املعكوسة ةثاقفامل

  (5)ةراث اإلنسانيَّ تُ  ها يفوأثر  العربيَّة قافةة للثَّ املكانة احلضاريَّ  عن يف الوقت نفسه وتُعربِّ  (4)دها واختالف مشارهباثقافات اآلخرين بتعدُّ 
ثاقفة( على آثرتُ بناء على هذا فقد و 

ُ
  ُمصطلح )امل

ُ
شاركة له يف معناه سواه من امل

ُ
التَّأثر التَّأثري و قتباس و مثل: السَّرقة واالصطلحات امل

 واالمتصاص والتَّناص
ُ
 ...إخل ألنَّ امل

ُ
خرى من التَّفاعل أُ  ا، وتتعدَّاها لتشمل أمناطا صطلحات مجيعااثاقفة تشتمل على معاين هذه امل

هذه الدِّراسة.  هي حمور من حماورو ...إخل، واملكاين عياالجتماو ياسي االقتصادي والسِّ و  الدِّيين أثريمثل: التَّ  والتَّأثر والتَّبادل والتَّأثري
صطلح  واقرتحتُ 

ُ
ثاقفة املعكوسة(تعديل امل

ُ
ُثاقفة العربيَّة(إمن)امل

ه أقرب إىل الرُّوح األدبيَّة، وأظهر ألنَّ -وهو ما طرحُته يف العنوان– ىل)امل
 يف الدِّاللة على القوميَّة العربيَّة.

 (6):اخليميائي رواية ُملخَّص اثنًيا:

                                                           
 م.2111مكتبة األسرة, مصر-417ص-جابر عصفور-ينظر: اهلوية الثقافية والنقد األديب-1
 115ص-31عدد-جملة الكاتب العريب-عبد هللا أبو هيف-بورخيس واملثاقفة املعكوسة-2

http://kalema.net/home/article/view/675  
ُثاقفة املعكوسة يف االستشراق: أتثري الثقافة العربية اإلسالمية أمنوذجاا-3

ثاقفة وامل
ُ
-112-25ص-51عدد-ة الكلمةجمل -د. عبد هللا أبو هيف-ينظر: امل

 م.2116ديسمرب/كانون األول.لبنان
 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26585حة حسن: انظر: مقال )الثقافة واملثاقفة( فلي -4
ثاقفة واملثُاقفة النقديَّة)يف الفكر النقدي العريب( 

ُ
م 7/2112اجمللد-العددان الثالث والرابع-جملة القادسية-رواء نعاس حممد-،امل

https://iasj.net/iasj/pdf/bb0413bdba310b2e  
ثاقفة   https://www.alukah.net/culture/0/47271شبكة األلوكة:-انظر: مقال )االستغراب السياسي(د. علي بن إبراهيم النملة-5

ُ
امل

م 7/2112اجمللد4-3العددان-جملة القادسية-رواء نعاس حممد-واملثُاقفة النقديَّة)يف الفكر النقدي العريب(
https://iasj.net/iasj/pdf/bb0413bdba310b2e فلسطني -جملة دنيا الوطن -عشق الثقافة العربيَّة اإلسالميَّة د. انصر أمحد سنة، جوته و

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/01/14/186223.html 
ة: نشرة دار ورد، األوىل: نشرة دار اجلندي، ترمجة: فاطمة النظامي، الثاني ة ترمجات، سأكتفي بذكر املنسوبة ملرتمجني؛(للّرِواية يف صورهتا العربيَّة عدَّ 6(

ه ي، وتوفرَّ يل من هذو ترمجة: عز الدين حممود، الثَّالثة: نشرة دار اهلالل، ترمجة: هباء طاهر، الرابعة: نشرة شركة املطبوعات العربيَّة، ترمجة: جواد صيدا
، ويكفي تدليالا على االنشرات ترمجة هباء طاهر وترمجة جواد صيداوي، وقد فضَّلُت ترمجة جواد صيداوي جلودهتا وأدبيَّة لغتها، ومتاسك الّرِواية فيها فنيًّ 

http://kalema.net/home/article/view/675
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26585
https://iasj.net/iasj/pdf/bb0413bdba310b2e
https://www.alukah.net/culture/0/47271
https://iasj.net/iasj/pdf/bb0413bdba310b2e
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/01/14/186223.html


 0200 ، مايو7العدد  -مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية
 

 45 

، عاشق (2)(Tarifa)من طريف أسباين اعٍ ر غو( ا)سانتي تدور الّرِواية حول، و (1)(Paulo Coelho)ابولو كويلو كاتب الرَّواية
حتت  ،مهجورةقدمية ة كنيسة يف ابح ،ئم يف صحبة غنمه، وبينما هو انروهبا دُ مه يف سهول أسبانيا حىت ألفها وخربسرح بغنحال، الرتَّ 

تهدِّمة رفة ان الغُ مكيف نبتت  ،ز ضخمةيْ شجرة مجُِّ 
ُ
 امل

ُ
عجوز امرأة فذهب إىل  ..راعه وأدهشهغريب،  لمراوده حُ  (3)لحقة ابملذبحامل

نفسي مع نعاجي يف أحد املراعي، وإذا بطفل يظهر ويلعب مع  وجدتُ لمه: "عليها حُ  ر األحالم، وقصَّ فسِّ ة تُ غجريَّ 
فل يل: إذا ال الطِّ قأهرامات مصر...  عاج فرتة من الوقت، وفجأة أمسك بيدي، وقادين حىتَّ مع النِّ هو لفل يالطِّ  احليواانت...استمرَّ 

 (4)جرى ذلك مرتني" ،بط، استيقظتُ حظة اليت عمد فيها إىل حتديد املكان ابلضَّ إىل هنا سوف جتد كنزاا خمبوءاا، ويف اللَّ  جئتج 
لُحلم على أن يعطيها تفسريها ل مقابل ومل أتخذ منهلمه، وأنَّ عليه أن يسعى لتحقيق حُ  أنَّ)األحالم هي لغة الرَّب( أخربته املرأةف
 أبُصدفة  ويلتقي الرَّاعي شر الكنز إذا عثر عليه..عُ 

ُ
)ملكي بادرهف ..عريبٍّ  شخصصورة ي يف تخفِّ حد الكهنة )ملكي صادق(امل

أن من الرَّاعي طلب و فتعاطجى معه الرَّاعي احلديث عن احلُلم..  عنه..ابحلديث الرَّاعي يبدأه من غري أن  لماحلُ  عن ابحلديثصادق(
لكي  ...الكنز يف مصر على مقربة من األهرامات"قال: )ستة خراف(. ليخربه كيف يبلغ مكان الكنز، فأعطاه ؛ُعشر غنمه يُعطيه

أحد عشر )ف فيها فرتةتوقَّ يو  ..(طنجة)ويبيع الفىت غنمه ويركب البحر إىل  (5)"تصل إىل الكنز ينبغي لك أن تنتبه إىل اإلشارات
مث  أمواله.. قتْ رِ عد أن سُ ب إىل مصر نه من مواصلة الرحلةكِّ ليجمع نقوداا متُ  ؛عند اتجر عريبٍّ  روْ لَّ للعمل يف حمل بِ  (وتسعة أايم شهرجا
سافر إىل قرَّر أن يُ ف كسري احلياة،، أعياه البحث عن إإجنليزي )كيميائي(خيميائيبصحبة ، حراء عرب الصَّ  إىل مصرمن طنجة سافر 

ر األعظمل إىل اتوصَّ  ُمعجمَّر مصريميائي يمصر حبثاا عن خ على  القبائل تعرة بنيس، كانت احلرب مُ وملا وصلت القافلة الفيوم ..لسِّ
وبفضل ، فاطمة قصَّة ُحبِّهبالرَّاعي التقى   الواحةيفو  هتدأ احلرب..حىت  ايدة)الواحة(حمُ  يف ساحة كبرية القافلة  فتْ توقَّ السُّلطة، ف
  حة من غدر فريقجنت الوالإلشارات كزرقاء اليمامة، قراءته تنبؤاته و 

ُ
ى ة شكراا علبيَّ حاربني، فمنحه شيخ القبائل مخسني قطعة ذهتامل

 ..يف ابقي الّرِحلة صحبهو  ..املصريِّ  )الكيميائي(اخليميائي قابلهتلك وبسبب قراءته لإلشارات  نه مستشاراا للواحة..معروفه، وعيَّ 
وقعا فرتة من السَّري  وبعددليله قلبه وإشارات الرَّب،  ؛رغم عدم انتهاء احلرب ،وحدمها السَّري مواصلةو القافلة،  را االنفصال عنقرَّ ف

                                                           

لقصة، وألنَّ يائي أحد شخوص اذلك أنَّ هباء طاهر ترجم العنوان)السيميائي(، وترمجه جواد صيداوي)اخليميائي(، واخليميائي أحسن وأدق؛ ألنَّ الكيم
 الكيمياء ترد يف املصادر القدمية العربيَّة اخليمياء ال السيمياء.

يف ريو دي جانريو، تعلَّم يف املدارس اليسوعيَّة، وترعرع على يد والديه  1247آب/ أغسطس عام  24وِلد الكاتب الربازيلي الشَّهري ابولو كويلو يف -1
منذ نعومة أظفاره رغبة شديدة يف أن يكون كاتباا، لكن حالت رغبة والديه دون ذلك، مما تسبَّب يف معاانته نفسيًّا، لينتهي  الكاثوليكيني، راودت كويلو

نشاطه  مرد، حىت قادهبه احلال يف مطلع شبابه إىل مستشفى أمراض نفسيَّة عدَّة مرَّات، مث التحق بكليَّة احلقوق، وتركها إىل متاهات الفشل والضَّياع والتَّ 
جن عدَّة مرات، عمل بعدها يف التَّمثيل واإلخراج السينمائي وكتابة األغاين، وأخرياا التأليف ياسيِّ يف السَّبعينيات إىل السِّ لقصصي، وساعده غلى ا السِّ

  coelho-https://www.arageek.com/bio/pauloذلك كثرة أسفاره، تـُعجدُّ رواية اخليميائي أشهر أعماله. ينظر: 
(: مدينة صغرية على البحر الشَّامي ، عليها سور تراب، ويشقُّها هنر صغري، أول بالد األندلس بعد عبور مضيق جبل طارق)حبر Tarifaجزيرة طريف)-2

جججاز/حبر الزُّقجاق(، وُمقابل اجلزيرة اخلضراء، مسُِّيْت طريف 
سلم طريف بن مالك من ِقبل موسى بن نصري. ينظر: نزهامل

ُ
ة املشتاق يف نسبة لفاحتها القائد امل

-322ص-تح: إحسان عباس-احلمريي-هـ، الروض املعطار يف خرب األقطار 1412عامل الكتب. بريوت  -1ط-2/532-اإلدريسي-اخرتاق اآلفاق
 م.1221مؤسسة انصر للثقافة. بريوت -2ط
جْذبجح : بناء-3

يستخدم لتقدمي الذابئح، من احليواانت واألطعمة، أو أي بنية أخرى تقّدم عليها القرابني واهلبات لغاايت دينية، أو مكان ُمقدس تقام  امل
 م.3112ط املكتب املصري لتوزيع املطبوعات-224ص-رشاد الشامي-فيه الطقوس الدينية.  ينظر: موسوعة املصطلحات الدينية اليهودية

  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD                  
 م.2112شركة املطبوعات العربية للتوزيع والنشر. بريوت-16ط-ترمجة: جواد صيداوي-31-22ص-ابولو كويلو –اخليميائي -4
 .44اخليميائي ص-5

https://www.arageek.com/bio/paulo-coelho
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD
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تحاربةحدإل أسريين
ُ
م على أن يتحوَّل تلهما ثالثة أايأجَّلوا قف، هلم ابخلمسني قطعة ذهبيَّة، وقدَّمها هديَّة الرَّاعي ، فتملَّقهمى القبائل امل

 كادْت أن هتُ   رحيجا، لج وَّ حج تج ؛ فتعددة يف آن واحدتواجد يف عوامل مُ مل، انفاذه إىل روح العوبفضل  الرَّاعي رحياا..
ُ
نجيا من ف عسكر،لك امل

  النبهارالقتل، و 
ُ
على مقربة  لدير وصال ا، فلمَّ  يصال إىل حيث يريدانمعهما حراسة حيتَّ أرسل عنهما، و  خلَّى عسكر من فعلهقائد امل

رى اخليميائي وأج اهب استقباهلما..أحسن الرَّ فير، الدِّ اعي اس أن يعودوا، ودخل هو والرَّ رَّ ميائي من احلُ يمن األهرامات، طلب اخل
طعة اهب خلدماته للُحجَّاج، وق، قطعة للرَّ ُمتساوية أربع قطع وقسمهاالرَّصاص ذهباا، قطعة من  لحجوَّ بعض جتاربه؛ ف

عه وودَّ ليها، إالرَّاعي اعي إن احتاج للرَّ اهب مها الرَّ سلِّ يُ  اعي لفقده ماله، والرَّابعة، وقطعة للرَّ )الكيميائي(للخيميائي
بعد مسري ساعتني  تاىل األهرامإاعي الرَّ وصل اعي وحده .. حلة قليل، وجيب أن يقطعه الرَّ ؛ ألن ما بقي من الرِّ )الكيميائي(يميائياخل

 وحيفر فرأخذ حي األهرامات سفحعند  ،وأوحت به إشارة الرَّبحيث سقطت دموعه، ، إليه قلبهويف املكان الذي قاده ، ونصف
 بعض فاجأه  ستغرق يف احلفروبينما هو مُ من احلفر، طويل وبعد يوم ، هكنز إلخراج  

ُ
روا معه على القطعة وملا عث حاربني..فلول امل

،أ، وملا مل يصل لشيء ،الكنزابقي  ج وترقبوا أن خُيِر ، ابإلكراه سرقوها ،ميائيياليت منحه إايها اخل ةالذهبيَّ  فأخربهم  وسعوه ضرابا
ه ال ينبغي م أنَّ يش وتتعلَّ قائالا: "لن متوت، ستع إليه رئيسهم قبل أن يغادروا التفتج و  وا عنه..من القتل، فكفُّ  ولينج)ُحلمه(ابحلقيقة 

 ة، فقد حلمتُ  مرَّ لماا قبل سنتني تقريباا، راودين غريحُ  رأيتُ  بط حيث تقبع أنت،رجة من الغباء، هنا ابلضَّ لنا أن نكون على هذه الدَّ 
فيها شجرة  تْ غنامهم، وحلَّ أعيان ليناموا فيها مع الرُّ د إليها يف عن أطالل كنيسة يرتدَّ سافر إىل إسبانيا، وأحبث يف الرِّ عليَّ أن أُ  أنَّ 
  ز حملَّ يْ مجُِّ 

ُ
رجة من الغباء لكي ى هذه الدَّ عل  لستُ ، ولكينِّ  جرة، أجد كنزاا خُمبَّأا ذع الشَّ عند جِ  لحقة ابملذبح، حىت إذا حفرتُ الغرفة امل

 أجتاز الصَّ 
ُ
مكان  زيْ مِّ اعي إىل الكنيسة املهجورة، وحفر حتت شجرة اجلُ عاد الرَّ .. (1)تني"مرَّ  هُ لم نفسج احلُ  ين رأيتُ جرد أنَّ حراء بكاملها مل

 الغُ 
ُ
ة القدمية، وأبحجار  بانيَّ سهب األصندوقاا مليئاا بقطع الذَّ ؛ "لحقة ابملذبح، فوجد كنزاا عظيماا أخفاه الفاتح القدمي)العرب(رفة امل
ونسي  البالد منذ زمن بعيد، سيتهفات غزو نلَّ عة ابملاس، وخمُ رصَّ ة مُ جريَّ اثيل حومتنة بريش أبيض وأمحر، زيَّ هب مُ الذَّ  ، وأقنعة منكرمية

 (2)"الغازي أن حيكي عنه ألحفاده
 :اخليميائي لروايةة األصول العربيَّ  :اثلثًا

اث العريبِّ وردت  ؛...إخلمانوالزَّ املكان خوص و الشُّ و  كبري يف األحداثالشابه تَّ المع  اث العريبِّ ظرها يف الرتُّ انة هلا ما يُ صَّ هذه القِ   يف الرتُّ
دة للتنوخي، والثانية يف كتاب ألف ليلة وليلة؛ ِحكايتان  -قبل الشُّروع يف التَّحليل–وسوف أعرض(3)األوىل يف كتاب الفرج بعد الشِّ

 دون حكاية ألف ليلة وليلة نوخيِّ تَّ كاية الحبِ يف العرض كتفياا ، مُ من تشابه كايتنيحظ القارئ الكرمي ما بني احلِ ال يُ ها حىتَّ ة بنصِّ صَّ القِ 
اينوألنِّ وجتنباا للتَّكرار،  ،خليميائيلرواية ا لسبقها، وشدَّة شبهها يف كتابه  هـ(324)تلتَّنوخيذكر القاضي ا .لثَّانيةأصل ل  أعتقد أهنَّ

دة حكاية طريفة قال:                                الفرج بعد الشِّ
 :ِغناه مبصر أنَّ  رأى يف املنام

اب ، صاحٌب كان أليب، وكان قدمياا خيدم القاضيني أاب عمر حممد بن يوسف، وابنه أحدَّثين أبو الرَّبيع ُسليمان بن داود البغداديُّ 
ان كمر حممد بن يوسف رمحه هللا، قال:  كانت يف دار القاضي أيب عُ   (4)احلسني يف ُدورمها، وكانْت جدتُه تعرف ِبسمسمة، قهرمانة

عنه حكاية، وظهر يف يده ماٌل جليل، بعد فقر طويل، وكنُت أمسع أنَّ أاب عمر محاه من  يف جوار القاضي قدمياا، رجل انتشرتْ 
                                                           

 .121اخليميائي ص-1
 .126اخليميائي ص-2
دار -2ط-1/524-م، ألف ليلة وليلة1272-هـ1322ط دار صادر. بريوت -تح: عبود الشاجلي-2/262-التنوخي -ينظر: الفرج بعد الشدة -3

 م.2112-هـ1422صادر بريوت
سيطر احلفيظ على ما حتت يده، والوكيل القائم أب-4

ُ
 مور الرجل. لسان العرب مادة)ق.هـ.ر.م(.قهرمانة: فارسي ُمعجرَّب، وهو: امل
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 إىل عن احلكاية، فدافعين طويالا، مثَّ حدَّثين، قال: ورثُت عن أيب ماالا جليالا، فأسرعْت فيه وأتلفُته حىت أفضيتُ  السُّلطان، فسألتُ 
نيا حيلة، وبقيُت ُمدَّة بال ُقوت إال من غزل أمي، فتمنَّ  بيع أبواب  .وتج يُت املداري وسقوفها، ومل يبق يل من الدُّ

لُت إليه ابجلوار، وخبدمٍة  مر القاضي، وتوسَّ وم، كأنًّ قائالا يقول يل: غناك مبصر، فاخرْج إليها، فبكرُت إىل أيب عُ يف النَّ  ليلةا  فرأيتُ 
الكتاب،  تُ فلما حصلت مبصر أوصل ىل مصر؛ ألتصرف هبا، ففعل، وخرجت،دين كتاابا إته أن يزوِّ كانت من أيب ألبيه، وسأل

  مل أظفر بتصرف، وال الح يل شغل.الوجوه حىتَّ هللا علي َّ  صرف، فسدَّ التَّ  وسألتُ 
ا مُ  نفقيت، فبقيتُ  ونفدتْ  ، وأسأل، : أخرج ليالا ، فقلتُ سمح نفسيريق، فلم تيدي على الطَّ  اس، وأمدَّ يف أن أسأل النَّ  رتُ ا، وفكَّ تحريِّ
نع، إىل أن مضى صدر من تريق، وأتىب نفسي املسألة، وحيملين اجلوع عليها، وأان ممُ أمشي يف الطَّ  شاءين، فما زلتُ بني العِ  فخرجتُ 
قين، وبطحين، صدِّ يُ لم ، ف: رجل ضعيفحايل، فسألين عن خربي، فقلتُ  ا، فأنكرج ائف، فقبض علي، ووجدين غريبا فلقيين الطَّ الليل، 

 يت معليه قصَّ  فقصصتُ : أان أصدقك، فقال: هات، وضربين مقارع، فصحتُ 
ج
قال يل: أنت رجل فنام، ن أوهلا إىل آخرها، وحديث امل

ة، فالنيَّ يف احمللة ال ارع الفالين،يقول يل: ببغداد يف الشَّ  وم، كأن رجالا منذ كذا وكذا سنة، يف النَّ  ما رأيت أمحق منك، وهللا لقد رأيتُ 
يها رطي احلديث، فقال: دار يقال هلا: دار فالن، فذكر داري، وامسي، فالشُّ  إليه، وأمتَّ  ، وأصغيتُ فذكر شارعي، وحمليت، فسكتُّ 

 هذا يف درة مدفون ثالثون ألف دينار، فامض، فخذها، فما فكرتُ درة، وكان يف بستان داري سدرة، وحتت السِّ ستان، وفيه سِ بُ 
 إىل مصر بسبب منام. وطنك، وجئتج  إليه، وأنت اي أمحق، فارقتج  تفتُّ احلديث، وال ال

درة، السِّ  غداد، فقطعتُ ب حر من مصر، فقدمتُ مع السَّ  يف بعض املساجد، وخرجتُ  ائف، فبتُّ قال: فقوي بذلك قليب، وأطلقين الطَّ 
اننري، من أمري، فأان أعيش من تلك الدَّ  رتُ يدي، ودبَّ  ا فيه ثالثون ألف دينار، فأخذته، وأمسكتُ وأثرت حتتها، فوجدت قمقما 

                         (1)منها من ضيعة وعقار إىل اليوم" فضل ما ابتعتُ 
 

 تني:شابه بني القصَّ التَّ  أوجه
 :أبرز مالحمها وهذه ،...إخلوالزَّمان واملكان وطريقة البناءواألحداث تني يف الِفكرة صَّ بني القِ  مثَّة وشائج ومشاهبات كثرية

  تني رأىالبطل يف القصَّ  -1
ج
، ليدرك الِغىن مصرإىل هاب الذَّ  على حيث البطل هاتفٌ  يف احلكاية العربيَّة، نام أنَّ ِغناه مبصريف امل

 .عند األهرامات إىل مكان الكنز خذ بيد الرَّاعيأي طفل اخليميائيرواية يف و 
 تني.القصَّ  مرتني يف كلتامع البطلني ؤاي رت الرُّ تكرَّ  -2
ا عن حتقيق  -3 ًا  لمه)البحث عن الكنز(.حُ كال البطلني قصد مصر حبثا
يف احلكاية  لمهما؛ح عندما قصَّ البطالن تنيرب يف كلتا القصَّ ابلضَّ  يف رحلته، وُخِتمتْ  عاىن من املشاقِّ كال البطلني  -4

  اخليميائيرواية رطي، ويف ضربه الشُّ  العربيَّة
ُ
 حاربني.ضربه فلول امل

 لْ )احلُ احلُلم الثَّاين للكنز عن طريقكالمها اهتدى  -5
ُ
كمِّل م امل

ُ
لم حلكاية العربيَّة، وحُ يف ارطي لم الشُّ حُ ؛ ألولللُحلم اقابل(امل

 .احملارب يف رواية اخليميائي
 رواية اخليميائي حتت در يف منزل البطل، ويفشجرة س ة حتتالعربيَّ  ؛ يف احلكايةحتت شجرة مدفونتني يف كلتا القصَّ الكنز  -6

 يف الكنيسة. مُجَّْيزشجرة 
إىل اعي يميائي عاد الرَّ اخلرواية ة عاد البطل إىل بغداد، ويف العربيَّ يف احلكاية  ؛الكنزبلده، واستخرج كال البطلني عاد إىل  -7

 .اأسباني

                                                           
 .2/262التنوخي -الفرج بعد الشدة-1
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ُطلجق ملالمح الشخوص؛مع فارق الزَّمن تشاهبةمورمسها يف احلكايتني طريقة بناء الشخوص  -2
د دِّ ال حتُ  كلتامهاف ؛ الغياب امل

من كرم  صيةخالشَّ  اصفاهتال ترسم ، و اطريقة حديثهو  عمرهاو مالبسها صورهتا و امسها و  ة؛اخلارجي مظاهر الشخصيَّة
 ومل خيالف هذا املنهج ،لون عينيه...إخلاخليميائي مثالا مل حُيدَّد عمر الرَّاعي وال طوله وال رواية ففي  وشجاعة وحلم...إخل؛

 وفاطمة: ،(1)بيَّة، وعيون مغر ة، وشعر أسود طويلفاألوىل ذات مالمح أندلسيَّ ؛ و)فاطمة( األسباين إال مع ابنة التاجر
 احلدث بناء ز علىركَّ  فكال الكاتبني (2)وتضع فوق رأسها ٍمنديالا اابا زاهية، يتلبس ثن، عيناها سوداواسافرة الوجه، 

معظم  يف مالقدمي على تعدد أشكاله، وتتجلَّى بوضوح ات يف السَّرد العريبِّ  ة خالصة، تبدو، وهي طريقة عربيَّ ةر والفك
، مل (21:يس) وجججاءج ِمْن أجْقصجى اْلمجِدينجِة رجُجٌل يجْسعجى قجالج ايج قـجْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرسجِلنيج  فمثالا: القصص القرآين شخصيَّات
كإبراهيم   الكرمي خصيات يف القرآن، وهكذا يف سائر الشَّ ومل يصف مالحمه اخلارجيَّة...إخل ،اسم الرجل يذكر القرآن
 نيالم أمجعني، لكن علينا أن نضع يف االعتبار أيضجا أنَّ أكثر الروائيني احملدث...إخل عليهم السَّ وسى وعيسىوإمساعيل وم

 (3)الم"اخلاصة ابلشَّخصية تظهر تدرجييًّا، وتتنوع أو تنتقل عن طريق احلدجث والك"يفضلون أن يرتكوا احلقائق  يف أوراب
بعد تدور أحداثها يميائي ، وِقصَّة اخليف العصر العباسيِّ  ة وقعتْ احلكاية العربيَّ  ؛من القدميكلتا الِقصَّتني تنتمي إىل الزَّ  -2

  رحيل املسلمني من األندلس.
 

ُقارجن يف هذه احلالة: هل أتثر )والسؤال الذي يطرحه الدَّرس 
شابه تَّ ال؟ أم أنَّ ما بينهما من ةكاية العربيَّ ته ابحلِ كويلو( يف قصَّ ابولو  امل

 
ُ
 ؟ةفة عامَّ بص لكلور الشَّعيبِّ الفُ دواعي من  وهل مُيكن اعتبار التَّشابه بينهما صادفة أو توارد اخلواطر؟من قبيل امل

يف  لكنَّه انتشر، (4)إىل لغات أجنبية يف أي عصر من العصور (الفرج بعد الشدة)مل أقف على ما يفيد ترمجة كتاب  -1
ذكره و  (5)"ى من اخليالرج سْ من األمثال، وأج  ريج سْ أج "ه ووصفه أبنَّ  (خريةالذَّ )هـ( يف 542ين)تام الشنرتيذكره ابن بسَّ  ؛األندلس

 او نوخي ومسعلتَّ اب والتقى الرَّحالة األندلسيون  (6)عن شيوخه ما أخذهسته ضمن هـ( يف فهر 575ابن خري اإلشبيلي)ت
 (7)منه

دة( نسخة  توجد  -2 ة ، ونسخابجنلرتا نديف مكتبة جون ريالاتمَّة ونسخة  (8)يف مكتبة )ليدن( يف هولندمن )الفرج بعد الشِّ
  (9).سكورايل يف أسبانياة يف مكتبة األُ اتمَّ فاخرة 

                                                           
 .12بنظر: اخليميائي ص -1
، ويبدو أنَّ )ابولو كويلو( تبىن رأي بطل قصته وهو يعاين فيما يقرأ من أمساء الشخصيات املتزامحة؛  فيقرر "فإذا أتيح له 111ينظر: اخليميائي ص -2

 ،  33فسوف يعرف الشخصيات شخصية إثر أخرى لكي جينب القُّراء مشقَّة حفظ أمسائهم مجيعاا دجفعة واحدة" اخليميائي: صيوماا أن يؤلف كتاابا
 م.2112اجمللس األعلى للثقافة -1ط-72ترمجة: ماهر البطوطي ص -ديفيد لودج -ينظر: الفن الروائي -3
 م.1222-هـ1412مؤسسة الرسالة-1ط-حممد ماهر محادة-ومادةينظر على سبيل املثال: رحلة الكتاب العريب إىل الغرب فكراا -4
 م.1272تونس -الدار العربية للكتاب، ليبيا -1ط-تح: إحسان عباس-2/577-بن بسام الشنرتيين -الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة -5
 م. 1227-هـ1417ة اخلاجني. القاهرةمكتب -3ط-تح: فرنسشكه قداره زيدين  وخليان رابرة طرغوة -415-325ص-فهرسة ابن خري اإلشبيلي -6
 م.1255-هـ1374مكتبة اخلاجني. القاهرة-2ط-طبع بعناية: عزت العطار-617ص-ابن بشكوال-ينظر: الصلة-7
 م. 1272وزارة الثقافة واإلعالم.العراق-1ط-حممد سليم النعيمي-تعريب-1/44-دوزِي -ينظر: تكملة املعاجم العربية-8
 .1/2ينظر: الفرج يعد الشدة -9
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نه نسخة تسكن وم (1)هـ(222)ت( البن عاصم الغرانطياألزاهر )حدائق انتقلْت هذه الِقصَّة إىل األندلس عرب كتاب -3
 لغة أجنبيَّة.أي بيد أيّنِ مل أقف على ما يفيد ترمجة كتاب ابن عاصم إىل (2)األسكورايل خرائن مكتبة

بكر، حىت نذ زمن مُ ملب لغات أوراب إىل أغ من أكثر املؤلفات العربيَّة انتشاراا يف العامل؛ وقد تـُْرمِجتْ  (ألف ليلة وليلة)  -4
 (4)لسان أحد شخوص القصَّة. ة وليلة( علىالكاتب )ألف ليل ، وقد ذكر(3)ب حصر ذلك لكثرتهعُ صج 

ة واالجتماعيَّ  بيَّةمن العرب ابلقرآن، وذكره العادات العر  أبطال ِقصَّته ، واستشهادمعرفة الكاتب الكبرية ابلثَّقافة العربيَّة -5
رواايته الصادرة ابلعربيَّة مبقدمة بعض ، وتقدميه ل(5)بعض األقطار العربيَّةل)ابولو كويلو( وزايرتهة، صَّ صحيحة على امتداد القِ 

 (6)ة يستميل هبا القارئ العريبَّ خاصَّ 
(، حكاية احلاملني، مسِّاها)هريالشَّ  وائي األرجنتيينِّ س بورخيس( الرِّ )خورخي لويذكرها مشاهبة للقصَّة العربيَّة ة أخرىصَّ مثجَّة قِ  -6

 الكنز، و )أصفهان(سر ايبحث عن الكنز يف ف ، يسافرمصريي  قاهريي احلامل البطل بني القاهرة وأصفهان، و تدور ة صَّ والقِ 
قلها من كتاب)ألف ه ن، وأشار أنَّ عريبٍّ  راوٍ على لسان )بورخيس(ها ا، وقد عز ابلقاهرة جبوار شجرة تني حتت عني ماءمدفون 

 (7) (وليلة ليلة
 األدلة: وبناء على تلك

كان )بورخيس( ، وألنّ ماأنَّه قرأها؛ لشهرة)بورخيس(، وملعاصرهت يداعتقمع ا احلاملني،حبكاية  )ابولو كويلو(أتثرأستبعد  -1
رواية شابه بني ة التَّ كن شدَّ ل وجُييد األسبانيَّة، وقد عاش)ابولو كويلو( يف أسبانيا، ،، ويكتب ابألسبانيَّةيعيش يف أسبانيا
  وأقوى وأدق.غناه مبصر( أكرب أنَّ يف املنام )رأى حكاية اخليميائي وبني

وإن قبلنا ، بني احِلكايتني هشابشابه من ابب توارد اخلواطر؛ لعدم التَّعاصر بني الكاتبني، ولشدَّة التَّ هذا التَّ  عدَّ ال ميكن أن يُ  -2
 فكرة...إخل، ف بيت أو أوقد يقع احلافر على احلافر يف كلمة أنَّه 

ُ
 هلِّ كُ   العمل الفينِّ  يفيقع التَّطابق ر أن تصوَّ من غري امل

 .تناكما هو احلال يف ِقصَّ   ،بتفاصيله
مع دون أخرى،  مجاعة بهالذي ال ختتصُّ عيب، لور الشَّ لكُ ة من نوعية قصص)الفابليو( أو الفُ صَّ ال ميكن أن تكون هذه القِ  -3

، وال ةن احلكاية العربيَّ تبتعد هبا ع (كويلو)قصة يف  جند إضافات نا الألنَّ  ة عند مجيع الشعوب؛لوريَّ لكُ األبنية الفُ  تشابه
 (8) يرقي تغيري مكان الكنز دليالا على ذلك.

ورايل؛ يف مكتبة األسك ( أو نسخة)حدائق األزاهر( املوجوداتندةالفرج بعد الشِّ )وقف على نسخة  (كويلو)قد يكون   -4
ت تتناقلها وظلَّ  األندلس يف ةعبيَّ واية الشَّ إىل الرِّ  نيتابالكِ أحد انتقلت من  احلكايةأو أنَّ أو قرأها عليه أحد، قرأها بنفسه، 

                                                           
 م.2114-هـ1435ط دار الكتب املصرية-تح:أبو مهام عبد اللطيف عبد احلليم-316ص-ابن عاصم الغرانطي-ينظر: حدائق األزاهر-1
 .32ينظر: السابق ص-2
 .2/211ينظر: رحلة الكتاب العريب إىل الغرب-3
 .117ينظر: اخليميائي ص-4
                   https://www.youm7.comشرها على اإلنرتنت. ينظر:زار املغرب ومصر، والتقى بنجيب حمفوظ، وله صور معه ن -5
م، 2115شركة املطبوعات العربية للنشر والتوزيع-1ط-ترمجة: ران الصيفي-5ص –ابولو كويلو -، الزانية2بنظر على سبيل املثال: اخليميائي ص -6

 م.2117شركة املطبوعات العربية-1ط-ترمجة راب الصيفي-5ص-كويلوابولو  -اجلاسوسة
م. والقصة يف ألف ليلة 1227ط دار بورتفال للنشر. الدار البيضاء-ترمجة إبراهيم اخلطيب-15-14ص-خ.ل بورخيس-ينظر: املرااي واملتاهات-7

، فاألحداث فيها بني بغداد وم1/524وليلة  صر.  ، ولكنها مطابقة حِلكاية التَّنوخيِّ
دار العودة. بريوت د.ت، ويذكر األستاذ عوض اللويهي حكاية -5ط-62ص -حممد غنيمي هالل–ينظر يف الفلكلور الشعيب: األدب املقارن  -8

    https://www.atheer.om/archives/8883مشاهبة قصها أبوه عليه، تقرتب حبكايتنا إىل شاطئ  الفنِّ الُفلُكلوري . ينظر: 

https://www.youm7.com/
https://www.atheer.om/archives/8883/
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ه قصَّ الذي  و غريمن عوام األكراد على حن ن(عرب الزَّمن على ألسنة كثرييْ و زج ة)ممجُ صَّ كانتقال قِ    وصلت لكويلواألجيال حىتَّ 
 (1)مؤلفها)أمحد اخلاين(

5-  
ُ
األدب  وقراءةة، البالد العربيَّ  فر إىلة، ابالحتكاك أببنائها يف اخلارج، والسَّ قافة العربيَّ على الثَّ نفتحني كويلو أحد األدابء امل

 على مسعه من خالل هذه املصادر الثالث.احلكاية العربيَّة تقع  ومن املمكن أن  (2)وليلة مثل ألف ليلة العريبِّ 
 ؟هاقر سر كويلو ابحلكاية العربيَّة؟ هل هل أثثَّ  :على (3)قافةعي الثَّ تنوِّ اء مُ رَّ جاءت نتيجة استطالع الرأي الذي أجريته على قُـ  -6

ة بج سْ نِ  يرفع منلكن  احد،ثنان لصاحل و ا :رقةابلسَّ  إدانته اخنفضتْ ة، بينما العربيَّ ابحلكاية  (كويلو)ابولو  ر أمجعوا على أتثُّ 
 )4).بوقوعها بعض النُّقاد والُكتَّاب رأياالهتام ابلسَّرقة 

 مع احلكاية العربيَّة ُتشبه  رواية اخليميائي -7
ُ
؛ امل  حتويل نصوص قدمية إىل فنٍّ  تون املنظومة، أوالتَّحويل الفينِّ يف األدب العريبِّ

 (5).لعلي أمحد اب كثريابلعنوان نفسه  مسرحيَّةإىل أصحاب الغار  حديث، كما يف حتويل حديث النيب
 من األدابء ملسرحيَّة للموضوع، كاستلهام كثريجديدة معاجلة يف  احلكاية استلهامإىل  تغيري)كويلو( للحكاية العربيَّة يرقىال  -2

 رؤى فكريَّة وال، وال توجد أبعاد فلسفيَّة مل تتغريَّ الرئيسة  ألحداث، واواحدةالفكرة ألنَّ ؛(6)مأساة أوديب لـ)سوفوكليس(
 كم.ة( يف تغيري احلُ صَّ ة وتداخلها اليت جرَّ إليها بنية النَّمط السَّردي اجلديد)القِ انويَّ األحداث الثَّ ، ومل تنجح كثرة جديدة

ا على حضتني مع اختالف التَّ صَّ شابه بني القِ التَّ  على أي حال يبقى هذا الرَّصيد من -2  ور األدب العريبِّ قدير لدرجاته شاهدا
ُثري يف الرَّوائع العامليَّ 

 ة.على مسرح األحداث، وأتثريه امل
 

 اخليميائي واحلكاية العربيَّة:رواية عنوان القصَّة بني 
بكرةالعنوان عتبة النَّص األوىل، وأول ما ُيصافح القارئ، واخلُ 

ُ
ُتلقي والتَّأثري ع  طوة اإلبداعيَّة امل

ليه، وهو كاملبتدأ والِقصَّة للتواصل مع امل
نطلق كان عنوان احلِ (7)هي املعىن التَّفصيلي الشَّارح هلذه الدوالخربه؛ أييت يف دوال قليلة، والِقصَّة 

ُ
كاية العربيَّة)رأي يف ، من هذا امل

لة مبحتواها، وقريب منه عنوان بورخيس لقصَّته املشاهباملنام أن غناه مبصر( ابلغ الداللة على مضمون الِقصَّة، وثيق ا حكاية ة)لصِّ
ت ة من أوهلا إىل آخرها)احلدراثن الرئيسان يف الِقصَّة(، أمَّا)اخلِيميائي( فعنوان ُيشري إىل أحد الشَّخصياصَّ ( الذي استغرق القِ احلاملني

صَّة، لكنَّها ليست حمور األحداث، وعالقته ًِ ُهمَّة يف الِق
م كمًّا قدِّ حريَّة؛ يُ سِ  عويذةتالعنوان  (اخليميائي)ومع أنَّ  ضموهنا قليلة،مب اامل

                                                           
ُو زجْين-1  دار الفكر. د.ت.-ط-7ص-حممد سعيد رمضان البوطي -ينظر: ممج
  /https://www.youm7.com   : ينظر يف ذلك-2
 على: أستاذ جامعي، وجامعي ُمثقَّف، وقارئ ُحري.أجريُت االستطالع -3
ينظر: تناصُّ احلكي يف رواية اخليميائي أو ابولو كويلو سارق حلم العرب لألستاذ موالي حافظ العلوي -4

file:///C:/Users/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D9%8
20210130%20(2).pdf-10-1-31429-Texto%20del%20art%C3%ADculo-7/Downloads/7241   ،

 https://www.al-قة )كويلو( للحكاية العربيةحماضرة لفهد الشويعر يف معرض براغ الدَّويل للكتاب يف التِّشيك عن سر 
   jazirah.com/2011/20110514/fe5.htm  سعيد الغامني-، مقال: اخليميائي وحجر الفالسفة، استلهام ألف ليلة وليلة 

https://www.facebook.com/110156750370534/posts/144611180258424/  
 دار النصر للطباعة. د.ت.-ط-على أمحد ابكثري-ينظر: مسرحيَّة أصحاب الغار-5
ي سامل، وجان كوكتو، وتوفيق احلكيم، وعلي أمحد ابكثري، وعل استلهم كثري من األدابء مأساة )أوديب( يف معاجلات ُمتنوِّعة  من هؤالء: أندريه جيد،-6

 م.1223ط اهليئة املصرية العامة للكتاب-مصطفى عبد هللا-وفوزي فهمي...إخل. ينظر: أسطورة أوديب يف املسرح املعاصر
 م.2111ظ اهليئة العامة لقصور الثقافة-17ص-د. حممد عبد املطلب-ينظر يف ذلك: بالغة السرد-7

https://www.youm7.com/
file:///C:/Users/Ø§Ù�ØÙ�Ø¯%20Ù�Ù�Ù�/Downloads/7241-Texto%20del%20artÃculo-31429-1-10-20210130%20(2).pdf
file:///C:/Users/Ø§Ù�ØÙ�Ø¯%20Ù�Ù�Ù�/Downloads/7241-Texto%20del%20artÃculo-31429-1-10-20210130%20(2).pdf
https://www.al-jazirah.com/2011/20110514/fe5.htm
https://www.al-jazirah.com/2011/20110514/fe5.htm
https://www.facebook.com/110156750370534/posts/144611180258424/
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ا عن احملتوى األهم من مضمون الِقصَّة، االستطالعي، إال أنَّه ظلَّ  هائالا من اإلراثرة والغموض والتَّحفزِّ  ا جرى ور  بعيدا على )كويلو(مبَّ
اعي( بدل اخليميائي لكان أحسن العنوان)الرَّ املؤلف ولو جعل  (1)خصيات الرئيسةالشَّ سم واايت ابمنهج الّرِوائيني اإلجنليز يف عنونة الرِّ 

فرتض أن يُعاد تسميتها على احل
ُ
يها احل دث األكرب أووأدق. ولو كان من امل امل والكنز، األبرز، فاألنسب هلا من النَّاحية الفنيَّة أن ُيسمِّ

 ، أو ُحلم الرَّاعي.أو الرَّاعي والكنز
 

 :والفني(األحالم ميائي واحلكاية العربية )ياخلرواية طرافة الفكرة بني 
ة احلكاية العربيَّ  بيد أنَّ  ،الستشراف واقع هبيج، وحياة أفضل ؛يف بوتقة التَّعانق واالنصهار بني جدليَّة احلُلم والواقع مجعت الِقصَّتان

 لم يبحثحبُ ة صَّ داية القِ بيشرتكان يف  ومها ؛(أبحداث تشبه أحداث)ألف ليلة وليلة، وشَّاها الكاتب ةة )كويلو( خياليَّ صَّ ة، وقِ يَّ حقيق
)التَّبادل ةيَّ يف الثَّقافة العرب م مشاهبةيل إىل أحالريقة اليت جراي عليها حتُ والطَّ أييت حامل آخر ليتمَّ الِقصَّة.  مثَّ ، عن ُسبل حتقيقه يف الواقع

نجاِم أجيّنِ أجْذحبجُكج   :قال تعاىل حكاية عن إبراهيم ،بني احلُلم والواقع(  ، وقال حكاية عن يوسف:(112:الصافات)ِإيّنِ أجرجى يِف اْلمج
 ِِدينج ِإْذ قجالج يُوُسُف أِلجبِيِه ايج أجبجِت ِإيّنِ رجأجْيُت أجحجدج عجشجرج كجوْكجباا وجالشَّْمسج وجاْلقجمجرج رجأجيـْتُـُهْم يل سجاج(4:يوسف)(2)،  فاألحالم وسيلة من

وقد ضمَّن)كويلو( روايته ، (3)من الوحي الرُّؤاي الصَّاحلة"...إخلوسائل االتصال بني السَّماء واألرض " أول ما بدئ رسول هللا 
رجالا  ى أنَّ وج ر من ذلك ما يُ  ؛يف الشَّرق والغرب على حٍد سواء وابب طريف من أبوابه ،ة للفنِّ ة ثريَّ مادَّ  ، واألحالم(4)أحالماا أخرى

زعم  دفع إليه مجالا وأنشده شعراا،باح، و يف الصَّ  ائيِّ الطَّ  حلامتٍ  أضيافك( فلحقه ابنٌ  اْقرِ  ائي، وابت يناديه)أاب عجِديٍّ نزل بقرب حامت الطَّ 
هرية  قصيدته الشَّ استوحى ( Coleridgeكولريدج)  ال أنَّ قج ما يُـ  من ذلكو ، (5) حفظهده عليه حىتَّ زاره يف املنام، وردَّ  احامتا  أنَّ 

م( منقوشة يف قصيدته)املرآة تتكلَّ رأى ( John Massefield)، وأنَّ جون ماسفيلدأحد أحالمه من (Kublakhanكبالخان)
  (6).، فلمَّا استيقظ نسخهالم يف لوحة حبروف ابرزةاحلُ 
 
 :ميائي واحلكاية العربيَّةياخلرواية ات املكان بني يَّ جتل

مهد و رق، جوبة الشَّ أعو مل القدمي، اقلب العق، فمصر تني للبحث عن الكنز، وهو اختيار موفَّ صَّ وجهة احلاملني يف القِ  مصر كانت
لقصَّة ا راين حياهتا، ووقوع أحداث، وكوثرها اجلاري سر مجاهلا، وشُ أحد منارات العلمو  مال واخليال،حر واجلالسِّ  احةو ، و احلضارة
ا فيها  ميائي حني أجرى ياخل  روايةيفوقد حتقَّق هذا  عراء وقاصدي الثَّراء؛والشُّ  ِقبلة العلماءعلى مرِّ التَّاريخ يبعث حرارة وإراثرة؛ ألهنَّ

 والوقار مة واجلاللإشارة إىل العظاألهرامات يف و  ،مدفوانا عند األهرامات)يف احلُلم(الكنز  جزءجا كبرياا من الِقصَّة يف مصر، وحني جعل

                                                           
 .212ديفيد لودج ص -: الفن الروائيينظر-1
 .36-33ينظر أمثلة أخرى: سورة يوسف آايت -2
. ينظر على سبيل 1417املكتبة السلفية-3ط-312/12-ابن حجر العسقالين-فتح الباري-3 هـ، وهي مصدر من مصادر السُّلوك اإلنساينِّ والفكريِّ

 م.2112دار املعارف. مصر-6ط-ترمجة: مصطفى صفوان -تفسري األحالم البن سريين،  تفسري األحالم سيجموند فرويد املثال:
 .174، وحلم رجل صاحل يف عهد )تبرييوس( ص131-124ينظر: قصة يوسف وحلم فرعون يف اخليميائي ص-4
م، وينظر يف شعر األحالم: املختار من تنبيه 1226-1417حلديثدار ا-1ط-تح: أمحد حممد شاكر-1/242-ابن قتيبة-ينظر: الشعر والشعراء-5

ط مؤسسة الفرقان للرتاث -4/346فهرس املخطوطات العربية بدار الكتب املصرية -األخيار عما قيل يف املنام من األشعار ألمحد بن إبراهيم العسقالين
 م. 2111-هـ1432اإلسالمي

6-296  -orks, oxford:1912,295Coleridge, h. Ed., Coleridge poeticai w   نقالا عن دراسات يف اإلبداع الفين يف
 هـ.  1437-م2116دروب للنشر والتوزيع-2ط-36-35ص-د. جهاد شاهر اجملايل-الشعر
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ًُ شيء على وجه األرض يندثر إال أهرامات مصر الكبرية، فهي عصية على اال ويف احلكاية (1)"...ندراثرعلى حدِّ قول هيبا" "كلج
 جعل مصر كلها موضعاا له.مل حُيدَّد مكان الكنز، و  العربيَّة

 :بني القصَّتني احلقيقي ِ  مكان الكنز
ها، ووجد هو انئم فيالرَّاعي و  احلُلم ملاذا كنيسة؟ جاءيف كنيسة(  مُجَّْيز)حتت شجرة فائقة،مكان الكنز برباعة )ابولو كويلو(اختار 

  احلديث عنه الحقاا.سيأيتدييني من وجوه الِقصَّة  وجهٌ  . وهوواخلالص فيها ،إشارة إىل أنَّ البداية من الكنيسةوهذا رمز و  الكنز فيها،
ا ز؟ يْ ملاذا شجرة مُجَّ و  نظراا  ،رمحة واملغفرةوال للحب فيه رمزاا صارتْ ، يف الفكر املسيحيِّ هي من األشجار الصَِّديقة و رة، عمَّ مُ ألهنَّ

 )زكالُّقِ سج تج أيضاا ل، و (مرمي)شجرة العذراء أُْطِلق عليها بعد ذلك، يف مسار العائلة املقدسة مبصر زيْ بشجرة مُجَّ  البتول مرمي الحتماء
وكلتا (2).مه وينال خالصهلِّ كج يُ ل أورشليم، إىل أرحيا منعبوره  أثناء -عليه السالم-املسيح  يرىز حىتَّ يْ شجرة مجُِّ  -اقصريا وكان -( ارشَّ العج 
 .(3) أحناء العاملحيني من شىتَّ لمسيل حتوَّلْت إىل مزاٍر سياحيٍّ  -حيايف مصر وأر -جرتني الشَّ 

 ،مباركة شجرةإلسالم، وبة وار لعدر رمز لشجرة السِّ و  ،(سدرجرة شة برباعة فائقة )حتت وأيضاا اُخِتري مكان الكنز يف احلكاية العربيَّ 
، وقال (22-27:الواقعة)يِف ِسْدٍر خمجُْضودٍ   وجأجْصحجاُب اْليجِمنِي مجا أجْصحجاُب اْليجِمنيِ :قال تعاىل ،ناناجلِ  وروحستان، زينة البُ 
تـجهجىِعْندج ِسْدرجِة  وجلجقجْد رجآُه نـجْزلجةا أُْخرجى:تعاىل در، (14-13:النجم) اْلُمنـْ   وشجرة السِّ

ُ
ذها خيتَّ  ،كثرية الفوائد  رة،عمَّ من األشجار امل

، قال ز اليتيمني(ة)كنة القرآنيَّ صَّ يشري إىل القِ وطريقة إخفائه ة الكنز يف احلكاية العربيَّ و  (4)م.هعنواانا لبيوهتم، وزينة يف بساتين العرب
مجنْيِ يجِتيمجنْيِ يِف اْلمجِدينجِة وجكجانج حتجْتجُه كجنٌز هلَُّمجا تعاىل حكاية عن اخلضر:  اُر فجكجانج لُِغالج  .(22:طه) وجأجمَّا اجلِْدج

 :عرب والشَّرق يف رواية اخليميائيصورة الرابًعا: 
 :ةالعربيَّ  احلياة صورة

لتوية، ة، الضيِّق زقَّتهاأب )املدينة(؛ فهذه صورة طنجةبني البادية واحلضرة، لحياة العربيَّ الرواية ترسم صورة مجيلة ل
ُ
ومبانيها وشوارعها امل

ُرصَّع ابألحجار  همقبضو  ،الغمد الفضيِّ  ضاعة، جيللها السَّيف العريبُّ ذوة ابلبلوءاحلوانيت املمو  مينو،و خيمة املصفوفة كقطع الدالرَّ 
امل

ضار وتوابل ندق واخلُ والبُ  ةواين النحاسيَّ جاد والصَّ لسِّ تغصُّ اب، وأسواقها الواسعة يشة(ة ابلنرجيلة )الشِّ الكرمية، واملقاهي الكثرية العامر 
 جال والنِّ الرِّ حام والصَّخب؛ عام، ويشتد فيها الزِّ الطَّ 

ُ
 (5)جييئون ويصرخون ويشرتوناس يروحون و حجبات، والنَّ ساء امل

ا  صورة وتلك صورة البادية)الواحة يف فيوم مصر(  كبري   اخليال أو األوهام؛ حتتوي على ثالث مئة بئر، ومخسني ألف خنلة، وعددكأهنَّ
 
ُ
 من اخليام امل

ُ
ساء يشرتين ويتناهن ، والنِ ، ويالحقون القافلةنتشرة بني النخيل، وسرعان ما أحاط هبم األطفال يراقبون املطاايلونة امل

، والنساء يف السماء يار جم السَّ النَّ  الليايل القمراء و ، ويستمر يف رصدبراءة وسروريضحكون ويغنون يف و واجلميع ميرحون ، األقمشة
موز احلضارة يف هذه وتلك مل تغب ر و ، بورواحلُ  رورويفيض منها السُّ يها اجلمال يف جوانبها، هي صورة يوشِّ و ؛ (6)...إخل ميألن اجلرار

 . والصَّفاء والنَّقاء واحِلكمة والقرآن، ،واحلصان يف واجلملالسَّ  ؛العربيَّة
 :صورة العرب

                                                           
 م.2111دار الشروق-21ط-124ص-يوسف زيدان-عزازيل-1
 .2آية 12إصحاح-ينظر: إجنيل لوقا-2
  https://www.maannews.net/news/702432.htmlينظر:  -3
  https://www.aiukah.nelحممود بن حممد بن عبد العاطي البهويت  -ينظر يف شجر السدر: تنوير الفكر ابلتعريف بفوائد نبات السدر-4
 .52-51-42صينظر اخليميائي: -5
 .142-122-117ينظر اخليميائي: ص-6

https://www.maannews.net/news/702432.html
https://www.aiukah.nel/
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، على امتدادُمتناثرة  ملسلم لعريبِّ الجزئية  الرواية عدَّة صورٍ  قدَّمتْ  ني لمسلمكلية واضحة لورة  ترسم ص الّرِواية، حني جُتمَّع وترتبُّ
ن، ركع ؤذَّ هرية وبدأ يُ إىل أحد تلك األبراج الشَّ رهة صعد رجل "...بعد بُ إذا حان وقتها  مشعائر دينه يؤدون على النحو اآليت:

صورة مجاعية  (1)وغادروا" ،نزعوا األكواخ اخلشبية ،ة منل تعملومثل خليَّ  ،املوجودون يف املكان مجيعهم، وراحوا يصلون، بعد ذلك
مون حيلُ هم ، و الرزق ويبحثون عن سبل ،ايعمروهن ،انتشروا يف األرض ،الصالة فإذا ُقِضيتْ  ،نراها اآلن يف صالة اجلُمعة واألعياد مجيلة
يقربون  ال سالم؛وحييون وفق تعاليم اإل بعد بذل األسباب، ويؤمنون ابلقضاء والقدر ويسعون ألداء تلك الشَّعرية، إىل مكة، ابحلجِّ 

  (2)يكرمون الضيف، وال يظلمون عامالا أو أجريااو  ، ويقرأون القرآن،يشربون اخلمور احلرام، وال
فرائض  تحدَّث عناعي فرتة يف طنجة، وهو يالذي عمل عنده الرَّ  ر املغريبِّ وْ لَّ البِ  صورتني؛ األوىل لتاجرعرض بوسأكتفي من ذلك 
امتألت عيناه ابلدموع، فهو رجل شديد الورع، حياول يب م عن النَّ ه عندما تكلَّ ف عن الكالم ذلك أنَّ توقَّ  مثَّ ...اإلسالم اخلمسة: "

ا أن يعيش وفق  "الصَّ  تعاليم اإلسالم، حىت وإن كان انفدجاهدا ه، بدينلفيض شعوره، وصدق إميانه، وحياته رهن  بكاؤه (3)رب أحياانا
 سكه وعبادته عالمة ورعه وإن ختلَّل ذلك صراعات أو صدامات مع احلياة أو بسببها.ونُ 

وكثرة تريدها يعين عموم  (4)ة يف خمتلف فصول الّرِوايةخصيات العربيَّ الشَّ  على ألسنة "كل شيء مكتوب" عبارة  والثانية: انتشار عبارة
 وينال األجر.ويُعتذجر عن العجز،  وتُتجاوز النوائب، اإلميان هبا؛ فبها هتون املصائب،

 الصور السلبية:
، صحرائهامرة يف  ومرتني يف مصر؛ (5)مرة يف طنجة ب ماله ثالث مرات؛لِ الرَّاعي وسُ  ُسرِق ؛يف الّرِواية من الصور السلبيَّة للشَّرق

ا ه، واملوانئ كلُّ ميناء طنجةة األوىل أبنَّ للمرَّ احلاكي برَّر  (6)الشَّديد ربوالثانية عند سفح األهرامات، ويف الثانية منهما تعرض للضَّ 
فأعطى هذا بني إىل املال، وبرَّر للثالثة حباجة فلول احملار  احلرب دائرة ُمستعرة بني القبائل،أبنَّ يف مصر وبّرر للثانية  مغارات ولصوص،

ا متوحشاا، وهي صورته القدمية عند الغرب ،الشرقالعرب و ا عن انطباعاا سلبيًّ  ًا فعل ذلك بدافع أنَّه أعلم  ،(7)وصوره شعباا مهجيَّ
، أو رقرى غري إدانة الشَّ ة أخبوسائل فنيَّ  ق ذلكحقَّ و ل األمام، ولكن كان بودي واية إىلغبة يف دفع الرِّ واإلراثرة، والرَّ حتقيق احلبكة 

 .الّرِواية ات على امتدادورة عدَّة مرَّ ار هذه الصُّ وحشيَّة، وتكر  صورةتصويره يف 
ابخلوف  البطل رذكِّ اليت تُ  قيَّةر ح الشَّ يصورة الرِّ ب عدَّة صور؛ اكتفيت منها من خالل ؛ وهي التَّوحشريعةمُ رق أخرى للشَّ مثَّة صورة سلبيَّة 
ات ا هي ابلذَّ رقية، ألهنَّ ايح الشَّ عى الرِّ دْ ايح، فهي تُ ه يعرف هذه الرِّ ، إنَّ بُّ الرايح هتُ  "بدأت هذه القلق:االضطراب و واألمل، وتبعث 

 حراء والعرق والنِّ ا حتمل رائحة الصَّ أبهنَّ  ويف موضع آخر يصفها، (8)اليت جاءت معها ابلعصاابت"
ُ
 ،جالم الرِّ بات وأحالحجَّ ساء امل

 ا حتمل معها الرِّ ويف موضع آخر يصفها أبهنَّ ، (9)والبحث عن اجملهول
ُ
 (10).حاربني املغاربةمال وصيحات امل

                                                           
 .51اخليميائي ص-1
 .141-131-124-111-23-71-62-67-61-52-26ينظر: اخليميائي ص-2
 .71-62اخليميائي ص -3
 .126-112-25-22-77-74ص ينظر اخليميائي -4
 .51ينظر: اخليميائي ص-5
 .51ينظر: اخليميائي ص-6
اهليئة املصرية العامة  -1ط-ترمجة: د. حممد عناين-وليم شكسبري-لشَّرق يف أدب الغرب: أنطونيو وكليوابتراينظر على سبيل املثال يف صورة ا-7

 م.2121اجمللس الوطين للثقافة الكويت-122عدد-عامل الفكر-د. خليل الشيخ-م، صورة انبليون بوانبرت يف أدب غوته وشوقي2117للكتاب
 .42اخليميائي ص-8
 .43ينظر: اخليميائي ص-9

 .165يتظر: اخليميائي ص-10



 0200 ، مايو7العدد  -مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية
 

 54 

  يح الشَّرقيةالرِّ 
ُ
 هدِّ تشري للشَّرق الغازي، امل

ُ
املثل  ة، يقابلها عندانافة الغربيَّ قتلك صورة موروثة يف الثَّ  ،الغرب واستقرارهد ألمن بدِّ د وامل

، الّرِواية هنايةيف  اختفتْ د فق ة،مغالطات ثقافيَّ  ت علىوإن بُنيج  ونظرته للشَّرقالغرب تسر القلب(  من)مفيش حاجة تيجي الشَّعيب
ا ا..." :فقالإىل أسبانيا  عودة البطل الم والوائم بعدالسَّ الصُّلح و وحلَّ حملَّها  ة، لرِّيح الشَّرقيَّ ولكنَّ الرِّيح عادت هتبُّ من جديد، إهنَّ

 (1)."الصَّحراء، وال التَّهديد ابلغزو تلك اليت أتيت من أفريقيَّة، ولكنَّها ال حتمل معها رائحة
 شَّرق والغرب :التَّعايش بني ال

م وتجعلَّ الث، ق سعادة البطل إال بعد مروره ابحملطات الثَّ تتحقَّ ومل أسبانيا واملغرب ومصر،  رق والغرب؛الشَّ جرت أحداث القصة بني 
ياحة إىلإشارة لون من التعايش املكاين، و ويف هذا الثة دورساا وحكماا وِعرباا، لدان الثَّ البطل يف البُ  رق والغرب فريضة ني الشَّ ب أنَّ السِّ

، يف أملانيا أسواٍر فاصلة امةإقيف املاضي ياسة يف ، ومل تنجح السِّ الفصل أو العزله ال ميكن ، وأنَّ ال مفرَّ منها، وال بديل عنها ة،إنسانيَّ 
ورمبا كان التَّعايش ، .إخل.رائع.الذَّ جج أو احلُ مهما كانت  ولن تنجح مستقبالا عنصريَّة على اللون يف أمريكا وجنوب أفريقيا،  وال أسوارٍ 
 ويذهب الكاتب إىل أبعد من هذا الّتصور (2).الغرب الشَّرق مكاانا ألحداث قصصهماصي اختاذ كثري من قصَّ  من أسرارسراا  املكاين

 (: يف احلوار بني الراعي و)ملكي صادق
 من أين أنت؟–" 
 من عدَّة أماكن.-
 (3)كان واحد"مال أحد يستطيع أن يكون من عدَّة أماكن، فأان راٍع، وميكنين أن أتواجد يف عدَّة أماكن خمتلفة، ولكنَّين أنتمي إىل -

كاين بني الشَّرق ويدعم هذا إشارته إىل التَّعانق امل ها،تعدُّدانفتاحها و إمكانيَّة و  قضيَّة ثقافة االنتماء،إنَّه يطرح من خالل هذا احلوار 
جيلس على من و مثَّة حصن قدمي، بناه املغاربة، ُيشرف على مدينة طريف الصَّغرية، " والغرب يف قول الرَّاعي عن ِحصن طريف:

 (4)ة"كنه مشاهدة ساحة عامَّة، وابئع فشار، وبقعة من أفريقيَّ أسواره، ميُ 
، يقول األب البنه امن صور التَّ  صورة أخرى وهذه من  اإىل هنا.. كانو  ا أتوا من العامل أبسره..ينَّ إنَّ أانسا "اي بُ لرَّاعي: عايش اإلنسايّنِ

إهنا صورة ترمز إىل اختالف األلوان واألشكال  (5)كانوا مشاهبني ألهل هذه القرية"هم  ذوي الشَّعر األشقر واألسود، ولكنَّ 
 واألجناس

ُ
 راب، صورة تدعوكم آلدم وآدم من تاجلميع، كل ها يف النَّهاية تشري إىل التَّشابه بني، ولكنَّ ن(لوَّ )األبيض واألسود وامل

 اعللتَّ 
ُ
انيسال( بطلي والصداقة على حنو ما يبدو بني)ماكس أومبيلنت وست على الوفاء واحلبِّ  معه التَّقاربو  ختلف،رف على اآلخر امل

ائِلج ايج أجيُـّهجا النَّاُس ِإانَّ خجلجْقنجاُكْم ِمْن ذجكجٍر وجأُنـْثجى وجججعجْلنجاُكْم ُشُعوابا وجقـجبج  أو على حنو ما يدعو إليه القرآن: (6)(شحاذو املعجزات)رواية 
ِبريٌ لِتـجعجارجُفوا   (13:احلجرات) ِإنَّ أجْكرجمجُكْم ِعْندج هللِا أجتْـقجاُكْم ِإنَّ هللاج عجِليٌم خج

                                                           
 .126اخليميائي ص-1
 The Alexandraط دار النجمة للنشر والتوزيع.د.ت،  -أجاراث كرسييت-ينظر يف ذلك على سبيل املثال: جرمية يف قطار الشرق السريع-2

Quartert- Lawrence Durrell- Faber and Faber limited - Russell Square London- 1962, Ali and 
The golden eagle- Wayne Grover-Sonlight Curriculum- 1997, Fortune Told in blood- Davud 
Ghaffazedgan- Meher Publication Company- 2011, The Plague- Albert Camus, Éditions 
Gallimard- 1947, The Wells of Beershaba- Frank Dalby Davison- Angus and Robertson, 1947, 

The sheltering sky- Paul Bowles- Penguin Group- 2007. 
 .35اخليميائي ص-3
 .42اخليميائي ص-4
 .24اخليميائي ص -5
 م.2117دار مسكيلياين. تونس-1ط-ترمجة: وحيد بن محادو-7ص-قسطنطني جيورجيو-نظر: شحاذو املعجزاتي-6
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 :عايش االجتماعيي التَّ 
 امثجَّة صور أخرى للتَّقارب يف الّرِواية أبعد من قبول اآلخر واالعرتاف به، هي أقرب إىل التَّقليد أو احملاكاة 

ُ
 شيء من الودِّ؛نطوية على مل

، ولكن لون بشرته يدل وريبَّ األُ  يَّ "كان القادم اجلديد الذي يرتدى الزِّ  :ةيرتدي مالبس غربيَّ  اعي بشاب عريبٍّ التقي الرَّ يف املغرب 
 (1)ه من هذه املدينة"بوضوح على أنَّ 
روق لفىت قبل شُ ا"استيقظ  أثناء الرحلة من طنجة إىل مصر:يف  مالبس عربيةإىل ارتداء األسباين  اعي الرَّ جأ لي ويف مشهد آخر

ن جلد اجلمل، وانتعل مامة املربوطة حبلقة ميصاا هلذا اليوم، واعتمر العِ مس...ارتدى لباساا عربيًّا من الكتَّان األبيض، اشرتاه خصِّ الشَّ 
 اإلجنليزي أشكل األمر على اخليميائي وقد(3)وقال عنه: "دخل شاب عريبي...تناول الشَّاب العريبُّ" (2)أخرياا صندله اجلديد..."

" ، فهو على األقل أوريبي عريبَّ لا يَّ  وإن ارتدى الفىت الزَّ لسماع ذلك، حىتَّ  أسباين؛ فجُسرَّ اإلجنليزيُّ أنَّه " الفىت أخربه بسبب ذلك، حىتَّ 
(4) 

يف حماوالت  ا بغريها،جهز ملأو على األقل االستعداد بني الشَّرق والغرب،  أو استعارة اهلُويَّة اهلُويَّة ذوابنمن  شكالا ورة تعكس الصُّ 
 ومدِّ جسور التواصل  ،جادة للتَّقارب

ُ
من ماله، و  ، وسرقاعيالرَّ لى ع بفضل ثيابه الغربيَّة الفىت العريبُّ  ختلف، وقد احتالمع اآلخر امل

  على االندماج مع العرب. األسباين ساعد الّزِيُّ العريبُّ الرَّاعيجانب آخر 
ختلفني؛، وتقوي الرَّ بني الفريقني تبثُّ الثِّقة  وايةصور اجتماعيَّة يف الرِّ مثَّة 

ُ
أحد الباعة يف الرَّاعي سوق طنجة ساعد  فيف وابط بني امل

اثنني أحدمها  خصنيد أبيدي شيِّ الكوخ قد شُ  ر أبنَّ فكَّ "ما إن ابتعد قليالج حىت  :نصب خيامه وجتهيز بضاعته، وأخذ أجره ومضى
ويف هذه إشارة إىل إسهام اآلخر  (5)خصني تفامها على حنو رائع"هذين الشَّ  ة، ومع ذلك فإنَّ م األسبانيَّ يتكلَّ ة، واآلخر م العربيَّ يتكلَّ 
العاطفيَّة بني  عالقة ال يف التَّقارب أوجَّهبلغ وي ،اأُلممو  األفراد بني على تنمية العالقات االقتصاديَّةالعالقات  بناء احلضارة، وقدرة يف

 (6)واج منها.يف الزَّ  ه هلا، ورغبتهبِّ وحُ فاطمة، الرَّاعي و 
 :يني عايش الد ِ التَّ  

مها أحد ،نن الّرِواية مشهديم فتُ وقد اقتط، بديعة والّرِواية ترّوِج له، وتُقدِّم صوراا منهباب، وهذا الّنوع من التعايش هو اخلالصة واللُّ 
 ستغرابا وهذا ال يبدو مُ .. " :ه عريبي سيماه على أنَّ  تدلُّ  (طريف)اوي وهو يصف شيخاا يف مدينة قال الرَّ  يف الغرب، واآلخر يف الشَّرق،

يف هذا جتلَّى  (7)م"ون صالهتم غري مرَّة يف اليو دون وهم يؤدُّ سوق يف هذه املدينة، ويشاهج للتَّ  يف هذه املنطقة...غالبجا ما أييت عربٌ 
 اضطهاد. يق أويتض داء شعائره، من غريأبله احرتام معتقد اآلخر ودينه، والسَّماح يف  عند الغرب  عايش الديينُّ التَّ املشهد 

وي هذه القافلة على مناذج تنط...: "قائالا  القافلة املغريبُّ يف املسافرين قبل انطالق الّرِحلةن ابَّ خطب رُ  ،املشرق ة الثانية منلصور وا
ما يف وسعي،  سوف أعمل كلَّ  الوحيد هو هللا، وأقسم ابهلل أنينَّ  ريبَّ  دين، لكنَّ تعدِّ آهلة مُ اس الذين حيملون يف قلوهبم تلفة من النَّ خمُ 

ؤمن به قسماا من ب الذي يكم ابلرَّ من أريد أيضاا أن يقسم كلي  يد أنينَِّ حراء، بة أخرى على الصَّ طاقيت لكي أنتصر مرَّ  وأبذل كلَّ 

                                                           
 .51اخليميائي ص -1
 .76اخليميائي ص-2
 .23= اخليميائي ص3
 .27اخليميائي ص-4
 .52اخليميائي ص -5
 .113ينظر: اخليميائي ص-6
 .34اخليميائي ص -7
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ا فيهعايش وهي صورة أوسع من األوىل بكثري، والتَّ  (1)وت"حراء يعين املصيان يف الصَّ ألنَّ العِ  روف؛ الظُّ أعماقه على طاعيت يف شىتَّ 
ساواة ة قائم على العدل واحلريَّ 

ُ
سلم ، وهي صورة بديعة وحقيقيَّة للعريباالحرتامو وامل

ُ
ع ا فاض املاء، وشرا ؛ فاملسلمون أطواق جناة إذامل

يتعايشون  ب،، وال غينٍّ وفقري، وال شرق وغر قون بني أبيض وأسودرِّ ؛ ال يُفيف وقت األزمات نور يف حبور الظُّلمات، وسالٌم وأمانٌ 
م أفراد أسرة واحدة مع اآلخر ة يف لبنان عالقة)مس إيفانس( اإلجنليزيَّ يف  على حنو ما يبدو، أو أبناء وطن واحد، يف سالم ووائم كأهنَّ
 عايشمن ت (يف قليب أُنثى ِعرْبيجة)رواية  على حنو ما تصورهأو  (2)رواية نداء اجملهول ويوسف الصَّايف أبطال وكنعانبو اجملد مع عاد أ

ُسلمة املغربيَّ فريدة بني )رميِا( الطِّ العالقة ال اإلسالم واليهوديَّة واملسيحيَّة؛ من خالل بني األداين
 و)راشيل(وبني )جاكوب(  ةفلة امل

  ة)ندى( الفتاة اليهوديَّ ، وبني نياليهودي
ُ
 (3).نياملسيحيو)ميشال( و)جورج(  سلموبني)أمحد(الشَّاب امل
شَّرق ُمضيئة، يغلب عليها الِبْشر، ويكسوها اجلمال والبهاء، وبدا الغالباا وخالصة القول يف ذلك: كانت صورة العرب يف الّرِواية 

راع علىطوفاا حيمل اخلري للنَّاس أمجعني، خصوصاا على ألوفاا ع لطة، السُّ  املستوى الفردي، وإن بقيْت الصورة اجلماعيَّة يشوهبا الصِّ
 وعدم اخلضوع لقانون أو نظام.

 :ظرات نقديَّة يف رواية اخليميائين خامًسا:
 ةنقديَّ ث عن رؤية  مع ذلك ال أنوي احلدي، ولكينِّ النَّقدو حليل الذي ال خيلو من التَّ ة منهج املدرسة األمريكيَّ  يف هذا العنوانعُت اتبَّ 

حمطَّات مهمة يف حياة  سريعاا علىمروراا ؛ أمرُّ فيها ةوهدفه، لذا آثرت عنونته بنظرات نقديَّ  يتعارض مع وجهة املقال ، ألنَّ هذالةمطوَّ 
 وأول ما نلقى يف هذا الشأن: ،بعض اهلنات الفنيَّة يف جسد الّرِواية وبنيتها اجلماليَّة الروايَّة ومجاهلا، وأُبرزُ 

 :اقد املقارنحرية النَّ 
 :ويف أخرى ا"إال بكسب املال لئال يعود إىل أسبانيا منكسرا  : "ومل يهتممنها ة البطلويَّ تدل على هُ  مثجَّة إشارات متناثرة يف الّرِواية

يَّة "درس الالتين :األسبانيَّةيتكلَّم اللغة  اعيوالرَّ  (4)القدمية""أوضح الفىت أنَّه أسبايني" والكنز صندوق مليء "بقطع الذَّهب األسبانيَّة 
غة للُّ ة" وقال عنه الراوي: "وراح يقرأ، وكان الكتاب ابم األسبانيَّ عن نفسه: "واآلخر يتكلَّ  الرَّاعي قالواألسبانيَّة والالهوت"، و 

 وترّددتْ عن أسبانيا،  هحديثيف وصف الراعي و مرة،  ةعشر  (إحدى11)كثريااكلمة األندلس يف الّرِواية    وردتْ ومع هذا  (5)األسبانيَّة"
قافة العربية يف ُمسمَّى تقاطع )كويلو( مع الثَّ وهو ما يشري إىل  (6)...إخل، سهول األندلسيف األندلسيِّ الرِّ  األندلس، :أبلفاظ

ة ال ختلو من اخليانة مجها جاءت عرب لغة وسيطة، والرتَّ ولكنَّ ، يف ذاكرة الغرب اد العريبِّ االمتد، ويشري من جانٍب آخر إىل (األندلس)
  اقد نَّ األدبيَّة، فشعر ال

ُ
كون على ؛ لي)الربتغاليَّة(ؤلفلغتها اليت كتبها هبا امل يف-مع استحالة ذلك–ة سخة األصليَّ قراءة النُّ  أبمهيَّةقارن امل

ة بني اللغة العربيَّ  ما حالتك  بيين وبني دراسة الّرِوايةة األصليَّ  تهالغالرواية يف هل سيحول عدم قراءة ، فقايفعانق الثَّ يقني من هذا التَّ 
   (7)؟فهم ما يقوله التَّاجر املغريبُّ  ه وبنيبينأو كما حالت  ،سريعاا وبني الوصول إىل كنزه اعيالرَّ 
 

 :ميائيييف رواية اخلِ  الفنيَّة احلبكة

                                                           

 .22اخليميائي ص -1
 ط مكتبة اآلداب ابجلماميز.-حممود تيمور -ينظر: رواية نداء اجملهول -2
 م.2112ط دار كيان للنشر والتوزيع-خولة محدي-يف قليب أنثى عربية -3
 .126-27-72صاخليميائي على الرتتيب  -4
 .24-52-24اخليميائي على الرتتيب ص -5
 .165-21-21-32-43-42-34-26-22-12ينظر: اخليميائي ص-6
 .74-42ينظر: اخلميائي ص-7
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ابط بينها بتفاعل القوى معاحلبكة الفنيَّة للّرِواية كالوحدة الفنيَّة للقصيدة؛  ُسبَّبة، يتمُّ الرتَّ
بعضها، ابلتَّصارع  سلسة من األحداث امل

 (1).والتَّجاذب والتَّوافق؛ لتؤدي إىل خامتة
ا  مُ  ببية، وفق تسلسل زمينٍّ مبنية على السَّ  وقد زاد من متاسكها يف الّرِواية أهنَّ

ُ
 ،تناميةتدرجة أو مُ الفتعال، مُ دفة أو ااصطَّرد، خالية من امل

ركب الرَّاعي البحر إىل ومقنعة،  ةمصر مث العودة إىل أسبانيا، يتحرك البطل وفق أسباب منطقيَّ نيا مُثَّ طنجة مثَّ أسبا يف فالقصَّة بدأتْ 
 طنجة للعمل نَّ أمواله ُسرقجت، وفقد نصريه، فكان مضطراا للبقاء يف على البقاء فرتة يف طنجة مع أن وجهته مصر، ألرب جْ طنجة، مثَّ أُ 
لكنه يتغلب  ،، وملا وصل إىل الفيوم اضطرته احلرب بني القبائل لإلقامة يف الواحة فرتة(2)ألموال حىت يستطيع مواصلة الرحلةوكسب ا

عاب بطريقة أسطوريَّة، ويصل إىل األهرامات، مثَّ يدرك البطل  لحصول على مرَّة أخرى إىل أسبانيا ل أنَّه جيب أن يعودعلى الصِّ
 (3)الكنز.

 جعل )سانتياغو(ملاذا  :منحها صفات تساعد يف تبنيها لألحداث الرئيسة يف الِقصَّة، فمثالا فقد  وطريقة بنائه لشخوصه جيدة،
من احلياة وليس  تهاوحقيقاحلياة معرفة يريد أن يصل إىل و ل، ه حيب التجواأنَّ سؤال جييب عنه يف صفحات عديدة، موجزها ؟ اراعيا 

 عندما خاب أمله وقلَّ حىتفر إىل طنجة، إىل السَّ  فيدفعه حبُّ التَّجوال وتُبىن الّرِواية حىت آخرها على رغبته هذه، (4)من الكتب
حال دفعه حبُّ رجاؤه، وقرر أن يعود إىل أسبانيا،  وأيضاا ه)كنزه(،  هنايتها حبثاا عن ُحلمحلة حىتَّ مواصلة الرِّ  مرَّة ُأخرى إىل الرتِّ

: "لقد كان الرُّعاة يقول في حواره مع اخليميائي اإلجنليزيِّ ف ؛رك الفىت ذلكديتحلَّى ابلصَّرب واحِلكمة واإلميان، ولقد أ هأنَّ  (راعياا)تفيد
 الّرِواية حمورية شخصيَّة البطل)سانتياغو( وتواجده يف كلِّ املشاهد،ومن مكوانت احلبكة يف  (5)"...رشج أنكره كلُّ البج  كٍ لِ أول من آمنوا مبج 

 إجالالا وبريقاا  (6)، وهو ما مينح مقولة "الشخصية هي احلبكة"ودوران الّرِواية من أوهلا إىل آخرها حول حتقيق أسطورته الشَّخصيَّة
 البطل ة للقاءقد مدَّ األسباب املنطقيَّ ف؛ اسك احلبكة، مما أسهم يف متيف بناء العالقات بني شخوص قصَّتهجيد و وسار على حن
قة عمي معاين فلسفيَّة ربط بني أغلب شخوصه من خاللكما  (7)وُحبِّه هلا املصريَّة فاطمةقائه بلوالتَّعرف عليها، أو ة ابلفتاة األندلسيَّ 

ه جلأ إىل بيد أنَّ ، ايةعلى امتداد الّرِو  ، ويرددوهنامعظم شخوصه معاين يؤمن هبا خصيَّة،األسطورة الشَّ  وح العامل،رُ  اللغة الكونيَّة، :مثل
 ين ظللتُ أنَّ  حىتَّ سوِّغات فنيَّة، بدون مُ فجأة  ، وأهنى دور اخليميائي اإلجنليزيِّ (8)ة بني الرَّاعي واخليميائي املصريِّ بناء عالقة أسطوريَّ 

 ؟واية منتظراا أن يعودات الرِّ أحبث عنه كثرياا عرب ممرَّ 
للشَّخصيات،  واملصاحب النَّسق العاطفي البارز يف كلِّ زوااي األحداث، واحدعوامل متاسك احلبكة وجناح الّرِواية يف آن  ومن أبرز

ينمائي، وسأترك اإلعراب عن  (9)وهو ما عدَّه النُّقاد من أسس احلبكة السينمائية وهو مرتبط بعمل)كويلو( يف التَّمثيل واإلخراج السِّ
 ذلك وشرحه للعنوان التَّايل.

 

                                                           
 م.2112إبريل-كتاب اجلمهورية-ترمجة: د. صربي حممد حسن-11-5ص-لورانس بلوك -نظر: كتابة الرواية من احلبكة إىل الطباعةي -1
 .53ص ينظر: اخليميائي-2
 .117ينظر اخليميائي ص-3
 24ينظر: اخليميائي ص-4
 .26اخليميائي ص -5
 م.2113وزارة الثقافة. دمشق-ترمجة: حممد منري اإلصبحي-27ص -لينداج كاوغيل-فن رسم احلبكة السينمائية  -6
 .111-111-12ينظر: اخليميائي ص-7
 كاوغيللينداج  -.فن رسم احلبكة السنمائية126ينظر: اخليميائي ص-8
 .25ينظر: فن رسم احلبكة السينمائية ص-9
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 :نعاجهبالرَّاعي عالقة 
 وعشرين مرة أربعاا(24فذكرها يف الّرِواية) ؛على حنو عجيب وصفاء حبٍّ تفاهم و عالقة ، تربطه هبا كان الرَّاعي دائم الذكر ألغنامه  

نادي كالا منها ابمسه، يُ كاء، باهة والذَّ نعاجه صديقاته الوفيات، يصفها ابلنَّ  والعالقة من خالهلا تتشكَّل على النحو اآليت: (1)تقريباا
دائم  ،الفراقه تأملَّ ي  ،هبِّ حُ  يبوح إليها أبسرار ،يف تصاريف احلياةثها حيدِّ ه، كتبالكلمات، يقرأ هلا فقرات من  و  معها بلغة اإلشارة يتعامل

لقد كانت  ضطربة لفراقها.مكه مشاعر ملَّ تت ،وحياته بعد فراقها يقارن بني حياته يف صحبتهاكر هلا واحلنني إليها بعد بيعها، الذِّ 
سامهة يف ،على طول الرَّواية شكيل الفينِّ ت التَّ نعاجه أحد أدوا

ُ
رسم صورة  وهو ما جيعلها ترقى إىل الشَّخصيات املهمَّة يف الّرِواية، امل

ي الذي فارقين من ر فو حنيين إىل عص روأراث ،نعاجه اعي  ُشجوين حبنينه املتواصل إىلوقد أراثر الرَّ البطل وسلوكه على امتداد الّرِواية. 
 زن.اإلنسان يف الفرح واحلشارك ر، وكيف يُ فكِّ كيف يُ   إىل عامل احليوان؛ ألشاهد (Google) البحث حمرك يردلين أع، وجزمن بعيد
ُحجْمِحم الشَّاكيصورة  :امنه حييل إىل مشاهبات كثرية يف أدبنا العريبِّ  هذاوحديثه 

فرس مالك بن  لباكيواألشقر ا ،فرس عنرتة امل
دجاجة و نني، طاة ابن عُ قوالوديعة ميامة عمرو بن العاص، واملستغيثة ، فالَّ ابن العج  هرُّ املفقود  اس، ووج يب نُـ كلب أاملغدور به  و ، يبالرَّ 

اجلميع حديث يفوق  ، ولكنَّ حديثه(2)...إخلالدجاجة ليسكي ، وأخرياا مأساةإبراهيم الفيومي، ودجاجة إسحق موسى احلسيين حممد
الكروان(،  عالقة آمنة ابلكروان يف رائعة طه حسني )دعاءوقريب منه  والتَّباكي،والتَّشاكي التَّحاور ؛ االمتداد والعمق واإلحساسيف 

 (3)إىل مأساة هنادي، ال تعدوها إىل غريها.شري دوماا تُ  (دعاء الكروان)يف  العالقة تْ وإن بقي

                                                           
-167-153-112-21-74-73-71-62-67-62-52-57-53-51-47-44-41-23-21-12-12ينظر: اخليميائي ص-1

171-172-125 . 
-ار العربم، مجهرة أشع2112 -هـ 1423دار احياء الرتاث العريب -1ط-263ص-الزوزين-شرح املعلقات السبع ينظر يف ذلك على الرتتيب: -2

ط دار الكتاب العريب. بريوت، -تح: أمحد عبد اجمليد الغزايل-643ص-ط هنضة مصر، ديوان أيب نواس-تح: علي حممد البجاوي-612ص-القرشي
مكتبة اإلميان. -1/11-مصطفى صادق الرافعي-م،)مقال ميامتان(وحي القلم1274مطبعة اجلامعة بغداد-تح: صجبيح رجديف -32ص-شعر ابن العالف

-2ط-17ص-د. حممد إبراهيم الفيومي-دار صادر. بريوت، أايمي -2ط-تح: خليل مردم بك25ص-م، ديوان ابن عنني1222-هـ1412نصورةامل
م، 123/2112عدد-كتاب الدوحة-إسحق موسى احلسيين-م، مذكرات دجاجة1222-هـ1421دار البيان

--https://arabic.rt.com/middle_east/1155584  
 م.2112دار املعارف. مصر-22ط-طه حسني-الكروانينظر: دعاء --3

https://arabic.rt.com/middle_east/1155584-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A/


 0200 ، مايو7العدد  -مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية
 

 59 

 :مة يف رواية اخلِيميائياحلك
ة لألمور، ومن شروعيَّ ويعطي م، يف كل زمان ومكان؛ هبا يستعني على احلياة، ويتسلَّى عن النَّوائب احلكمة مقصد من مقاصد العريبِّ 

)كويلو( يعمد  ولقد أعان على ذلك أن ئ يف مواجهة احلياة،واية يستضيء هبا القار من احلكمة يف الرِّ  مثَّ درجُت على التقاط أطرفٍ 
ا دينيًّا شفافاا السيما وأنَّ للّرِواية وجها من األحيان، يرسلها على لسان شخصياته،  إىل الوعظ املباشر، واحلكمة الصرحية يف كثري

رة األحالم، وأورمي وتوميم،  :يرتقرق يف خلفيَّة األحداث مثل وب قاهر األشرار، ومتثال مار يعقصورة )قلب يسوع( يف بيت ُمفسِّ
 ومن احِلكم الدِّينيَّة يف الّرِواية: ،(1)...إخلوهرمس احلكيم
 ب.األحالم لغة الرَّ 

 شيء يف احلياة إشارة.  كلَّ   إنَّ 
 .ات ملظهر واحد أوحدها ليست سوى جتليَّ لُّ األشياء كُ 

  (2)عيد هو من حيمل هللا يف أعماقه.اإلنسان السَّ  
 ة مثل:االجتماعيَّ  ومنها احلكم

 اس أكثر من سواه.اجلمال يغري النَّ 
 أحياانا يستحيل احتواء هنر احلياة.

 .بُّ حلب يقتضي البقاء قرب من حنُ ا
 كتسب األشياء معاين أكثر.ت بُّ عندما حنُ 

 جاعة هي الفضيلة العظمى.الشَّ 
 (3)ة.خصيَّ شيء أسطورته الشَّ  لكلِّ 

 دروب احلياة.وعالمات يستضيء هبا القارئ يف على غاية من غاايت الفنِّ القصصيِّ ، إشارات  وهذه احلكم 
 ة:مآخذ نقديَّ 

 عدد زورات احلُلم:
وهو يف طريقه إىل  (4)"ابقاوي: " لقد راوده احللم ذاته الذي راوده يف األسبوع السَّ قال الرَّ ات واية ثالث مرَّ يف الرِّ الرَّاعي لم احلُ  راود

فسرة مل الرَّاعي يقول وبناء على ذلك فقد ورد احللم ثالث مرات، بينما  (5)راوده احللم ذاته الذي راوده من قبل"انم فـ" مفسرة األحالم
لم ذا احلة الثَّالثة؟ وهل من املعقول أن ينسى ههل نسي البطل املرَّ ف .(6)لم: "جرى يل ذلك مرتني"األحالم بعد أن قصَّ عليها احلُ 

 
ُ
 ؟!هيف روايت  عن عدد مرَّات احلُلمفالا اغ، ةالعربيَّ كاية ر ابحلِ أتثَّ  أم أنَّ الرَّاوي  هم الذي جيعل احلياة مجيلة؟امل

 معرفة احلياة أهم من معرفة الرَّب:

                                                           
 .145-127-26-21-45-22ينظر: اخليميائي -1
 .142-22-27-22ائي صينظر يف ذلك على الرتتيب: اخليمي-2
 .165-122-112-116-74-73ينظر يف ذلك على الرتتيب: اخليميائي ص-3
 .17اخليميائي ص-4
 .27اخليميائي ص-5
 .31اخليميائي ص--6
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ة ، وذلك شيء أكثر أمهيَّ  احلياةربج ه كان حيلم منذ نعومة أظفاره أبن خيُْ ولكنَّ " درس الفىت الالتينية واألسبانية والالهوتقال الرَّاوي: 
 (1)ب وآراثم البشر"من معرفة الرَّ 
مة يف تصاريف كالوجود، ويطلب احلِ النَّفاذ إىل روح العامل، وحقيقة  عجيب من البطل الذي يسعى على طول الّرِواية إىل هذا موقف

وأجلب لألنس  ،أروح للنفس وأي شيءة من معرفة الرَّب؟! وأي شيء أكثر أمهيَّ  .احلياة، ويقرأ الكون قراءة صويف سابح يف امللكوت
مون قدِّ يُ  (2)(يف ِقصَّة )كويلو( )اجلبل اخلامس رف يف الفضاء لرأى أبطال التاريخ اإلنساينالطَّ  الرَّاعيلو أجال ب؟! من معرفة الرَّ 

 
ُ
ياط)أحد حتت السِّ   يستعذب األمل فيصيحجعلت بالالا صادقة ال معرفة العقول، معرفة معرفة القلوب ب؛ ثل من أجل معرفة الرَّ أروع امل
فجاْقِض مجا أجْنتج قجاٍض ِإمنَّجا تـجْقِضي هجِذِه احلْجيجاةج  واثق: من هول مفزع يعلنون يف اطمئنان على ما ينتظرهم  جعلت سحرة فرعونو أحد( 
نـْيجا تابع-بطلالتد عمر ولو ام (72:طه) الدُّ

ُ
ياة أسباب ت له احلو( وقد مدَّ ى العاشق املسكني)ممجُ ير  حني -هلاله ما هال القارئ امل

يكتمل  ، وملطلع شبابهيف مج نَّ البطل كان إهذه العثرة  ذراا عنتعا وإن قيل (3)م يف امللكوتيهي، و بثر معرفة الرَّ عادة، يؤ السَّ النجاة و 
ويف الفضاء،  بعثرة على األرض: "...كان يعرف أن تلك اإلشارات مُ اوييقول الرَّ  ؟!مام، فكيف هبذا اخلطأ وقد أشرف على التَّ هبناؤ 

 (4)"...قواُخلِ  موس وال البشر يعرفون ملج ايح وال الشُّ حارى وال الرِّ اهر أي غاية لوجودها وأي داللة، وأن ال الصَّ دون أن يكون يف الظَّ 
ًُ عنهذا انزالق آخر من الب ًّ ًّ كان جيب ،  (5)الكل واحد واية يتحدث كثرياا عن أنَّ األول، هو نفسه يف الرِّ االنزالق  طل ال يقّل
حني )أرين أنظر إليك(ةبطل رواي (مالك)فعل ما  يطان على حنوأن يعقبه ابستعاذة من الشَّ احلديث السَّمج، و عليه أال يتمادى يف هذا 

راسخ   ذه الشكوك؟ أنت تعرف ملاذا جئت، إميانكما ه يطان الرجيم،ابهلل من الشَّ  تستعيذُ  حتج : "رُ ، قال الراويحاصرته الشكوك
 (6)عيفة"فوس الضَّ صيب النُّ اليت تُ ة ريْ ال تعرف تلك احلج واسي، و كاجلبال الرَّ 

 :خامتة
ُقارجن، والبحث يفيف بعد هذه اجلولة من الدَّرس

حُت يف الكشف جن أكون قدأرجو أن  ،)الِقصَّة(احلديث الفنِّ آراثر   رحاب األدب امل
ُثاقفة العربيَّة 

آلخر، والتَّعايش معه، يف سالم تاٍح على ااالنف ما فيها من الدَّعوة إىل بيانوفِّقُت يف و ، رواية)اخليميائي(يف عن مظاهر امل
  .ووائم واحرتام
 تائج:النَّ  وهذه أبرز

 
ُثاقفة العربيَّة -1

  على األدب العريبَّ  وجود واية تشري إىلالرِّ يف  امل
ُ
واصل يف روائع األدب تمسرح األحداث، وأتثريه الفعَّال وامل

 مان.الزِّ  على مرِّ  العامليِّ 
 

 واهروتفسري الظَّ  لواقع،اطي مع اعوالتَّ  فاعل مع احلياة،التَّ  ، وتستلهم الفلسفة اإلسالميَّة يفاث العريبِّ الرتُّ الّرِواية تستمد من  -2
 .عادةالبحث عن السَّ يف رحلة  ،الكونيِّة

 
                                                           

 .24اخليميائي صينظر: -1
 م. 2111مرييت للنشر.القاهرة-1ط-ترمجة: ايسر شعبان-ابولو كويلو-ينظر: اجلبل اخلامس -2
 .115ينظر: ممو زين ص-3
 .171اخليميائي ص -4
 .22ينظر اخليميائي ص -5
 م.2121ط كيان للنشر والتوزيع. القاهرة-57ص-د. خولة محدي-رواية أرين أنظر إليك -6
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واجس اإلنسان يف من ه ا، وهاجسٍ الفكر اإلنسايّنِ قدميا  كأحد ثوابت ،واية جدليَّة االرتباط بني احلُلم والواقعتطرح الرِّ   -3
 العصر احلديث.

    
ة املصريَّ  ياحةلرتويج للسِّ امن لوحات  فهي لوحة، راآلراثبيعة والعلم و الطَّ ملصر؛  ةواجلماليَّ  ةأحد األوجه احلضاريَّ تصّوِر  وايةرِّ ال -4

 .يف العامل
 

 فاهم بني الشُّعوب والتَّواصل بني اأُلمم. جسور التَّ  أبرز الوسائل ملدِّ  من-رواية اخليميائي-األدب -5
 

ا آخي بني البشر على اختالف ألواهنم، ومنوذجاا ميائي تقدِّم مثاالا رائعاا للتَّ يرواية اخلِ  -6  ايش بني املسلمني وغريهم.عللتَّ جيدا
 

العام،  وعي الكوينِّ إىل ال احملدود مع األداين يف السَّعي لتحويل وعي اإلنسان من الوعي املادييتَّفق  وجه دييني  وايةلرِّ ل -7
 والنفاذ إىل روح العامل، وحقيقة الوجود.

 
تكرمي )ابولو كويلو(  ة( إىلعوديَّ ة السُّ اعية لإلسالم)اململكة العربيَّ ربى)األزهر( واحلكومات الرَّ ة الكُ قافيَّ وائر الثَّ أدعو الدَّ  -2

 .سينمائيٍّ  لمإىل في الّرِواية ة إىل حتويل هذهينما العربيَّ راما والسِّ أدعو الدِّ روبة واإلسالم، كما تعاطفه مع العُ ل
 

 فهرس املصادر واملراجع
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ور الفلسفة األفريقية عند الغرب: أوغسطينوس منوذجاحض  

 
 عمر حجامد.ط:                                                                                   

 أستاذ ابحث  يف سلك الدكتوراه بشعبة الفلسفة 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس ابلرابط
face.hajjam@gmail.com 
 

Abstract : 
 This article deals with some of the questions raised by some who are 
interested in African philosophy in current time. Here, I would like to mention the 
national conference which holds in Rabat on February 28, 2018, titled the topic of 
"The current Islamic personality" in celebration of the philosopher and former 
member of the Academy of Moroccan Kingdom, Mohamed Aziz AL-Habbabi. 
Among what was proposed: is there an African thought? Are there Civilizations in 
Africa? Did these Civilizations produce a philosophical thought that had an impact 
on the history of philosophy? Can we talk about African Wisdom? 
 To response to these questions, I tried to choose one of the great Africa 
philosophers in the middle ages, who represented African intellectual history and 
contributed in the universal philosophical heritage. This model is Saint Augustine, 
the African philosopher and theologian, who is the pillar of modern and 
contemporary western thought. So, we find his profound effects on the major 
philosophical doctrines, including existentialism, phenomenology, philosophy of 
language, hermeneutics, epistemology, and etc... This leads us to say that there is 
African Wisdom and African intellectual history. Therefore, to reinforce the idea 
of the presence of African philosophy in the west, it relies on the methods of analysis 
and comparison between Augustinian thought and some major philosophical 
doctrines in the modern and contemporary eras. 
Key words: 
 African spirit, African cogito, African personality, phenomenology. 

لعل احلديث عن حضور الفلسفة األفريقية عند الغرب يقودان إىل التسليم أوال بوجود تراث فكري فلسفي أفريقي مينحنا  
 نمشروعية االعرتاف بتاريخ الفلسفة األفريقية، أو احلكمة األفريقية، متاما كما جرت العادة أن نقول بتاريخ الفلسفة اليواننية، وإن كا
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اج تركيبة أفكار مستمدة من حضارات أخرى سامهت يف أتسيسه. مث إنه ينبغي أن نشيد ابلدور الذي لعبته هذا التاريخ هو أيضا نت
 الفلسفة األفريقية يف تطوير  وإعادة صياغة اتريخ الفلسفة السيما فلسفة أفالطون وأرسطو والذي يتجلى أساسا يف التفاسري 

والشروحات ومجع األعمال وتصنيفها اليت عرفت هبا مدرسة اإلسكندرية يف مصر. فمدرسة اإلسكندرية كجزء من اتريخ الفكر 
األفريقي القدمي مهد اجملال لظهور فالسفة فكروا من داخل هذه املدرسة، سيحدثون بدورهم أتثري قواي على العقل األورويب يف 

أو سانتوس أورليوس   Saint Augustinهوؤالء الفالسفة األفارقة نذكر القديس أوغسطني  العصرين احلديث واملعاصر. ومن بني
 كما يكتب ابمسه الروماين القدمي.   *Santus Aurelius Augustinusأوغسطينوس 
لقد حاول أوغسطينوس األفريقي أن يؤسس تراراث فكراي متماسكا مزج فيه بني الفلسفة والالهوت املسيحي يف العصر  

وسيط، وهو بذلك يعد مرجعا أساسيا ابلنسبة للعديد من الفالسفة يف ذلك العصر كالقديس طوما األكويين الذي استند إىل نظرية ال
أوغسطينوس حول الثالوث يف "خالصته الالهوتية"، مث يف العصر احلديث حيث سيأخذ ديكارت نظريته عن الكوجيطو، ونيقوال 

زمان والوجود، ة املعاصرة جند الفيلسوف األملاين هوسرل يف فكرته عن الفينومينولوجيا، وهيدجر يف المالربانش يف اخليال، مث يف الفلسف
وفيتجنشتاين يف نظريته حول اللغة. وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على قوة الفكر األوغسطيين، أو ابألحرى قوة الفلسفة األفريقية 

 العامل الغريب.وامتداداهتا داخل الفكر العلمي والفلسفي يف 
سنحاول من خالل هذا املقال أن نبني ابلتفصيل هذا التأثري العميق ردا على بعض الفلسفات اليت حاولت أن تضع   

علينا أن نرتك »أفريقيا واإلنسان األفريقي يف اهلامش، ونذكر على سبيل الذكر ال احلصر فلسفة فريدريش هيجل، حيث يقول: 
رها مرة أخرى، ألهنا ليست جزءا من اتريخ العامل، وال تكشف عن حركة أو تطور... والواقع أن ما نفهمه أفريقيا... وال نعود إىل ذك

  يمن إسم أفريقيا هو الروح غري املتطور الذي ال اتريخ له وال تطور أو منو، والذي ال يزال منغلقا متاما ويف حالة الطبيعة احملض، والذ
ابإلضافة إىل أن هيجل حاول أن يربط الروح التارخيية   1«على عتبة اتريخ العامل فحسب.كان ينبغي أن يعرض هنا بوصفه واقعا 

ابإلنسان الغريب؛ فالتاريخ احلقيقي لإلنسان ال يبدأ إال مع ظهور الوعي، وأورواب هي األرض اليت توفرت فيها شروط هذا الظهور، 
يها إال اطري ليست جزءا من اتريخ اإلنسان، فهي جمتمعات ال يسود فأما اجملتمعات األفريقية يف نظره اليت كانت تعتمد على األس

الفتقار الشخصية الزجنية تتميز اب: »الشخصية األفريقيةيقول يف هذا الصدد واصفا  .السحر، والرق، واإلستبداد، والكسل الفكري
طة اجلوهرية ار على حنو ما نراهم اليوم، والرابإىل ضبط النفس، وتلك حالة تعجز عن أي تطور أو أي ثقافة. وهلذا كان الزنوج ابستمر 

من مث ومن خالل هذا التصور نطرح اإلشكاالت التالية:  2«الوحيدة اليت وجدت ودامت بني الزنوج واألوروبيني هي رابطة الرق. 

                                                           

م  مبدينة عنابة  431غشت عام  22اليت تسمى اليوم سوق أهراس ابجلزائر، وتويف يف  (Thagaste )م بطاغاست  352مرب عام نوف 13. ولد يف * 
( Hippone) هو فيلسوف وريطوريقي والهويت أفريقي من أصول أمازيغية، كانت أمه مونيكا تعتنق الداينة املسيحية، بينما كان أبوه ابترسيوس وثنيا .

معية اجلا هطيلة حياته إىل أن دخل املسيحية وهو على فراش املوت. تلقى أوغسطينوس تعليمه االبتدائي مبسقط رأسه، والثانوي مبدورا، مث تلقى دراست
م، وبعدها إىل ميالنو حيث  323بعاصمة العلم واالقتصاد لشمال أفريقيا القدمي، قرطاج. درجس أوغسطينوس هبذه األخرية قبل أن ينتقل إىل روما عام 

املانوية قبل أن  ةحصل على لقب ومنصب أستاذ يف الريطوريقا. وبعد أريع سنوات من التدريس، رجع فيلسوفنا إىل وطنه األصل حيث اعتنق أوال الداين
ة وتطبيقاهتا"، منتدى " دراسة يف اتريخ العلوم الصوري مظاهر الفكر العقالين يف الثقافة األمازيغية القدميةيصبح مسيحيا . ) راجع: بن ميس عبد السالم ، 

 (121-122، ص ص 2111سور األزبكية، الطبعة الثانية 
. ترمجة إمام 123-122(، بريوت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ص ص العقل يف التاريخحماضرات يف فلسفة التاريخ ) . هيجل فريدريش، 1  

 .2117عبد الفتاح إمام، اجلزء األول، الطبعة الثالثة، 
 .121. املصدر نفسه، ص 2 



 0200 ، مايو7العدد  -مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية
 

 67 

كمة الغربية؟ وإذا حلهل ميكن احلديث عن فلسفة أفريقية؛ أي عن اتريخ الروح األفريقي، كما نتحدث بذلك عن احلكمة الشرقية وا
 سلمنا بوجود هذه الفلسفة، فهل استطاعت أن تضيف شيئا إىل التاريخ اإلنساين؟

لقد كانت أفريقيا خصوصا اجلزء الشمايل من هذه القارة يف العصر الروماين أرض الصراعات املذهبية والطوائف الدينية  
املبتدعة يف الداينة املسيحية واليت خلفت اترخيا يذكر يف أفريقيا، منها كاملانوية، واألريوسية، والدوانتية، والبالجية، حبيث كان 

 أن نقل إلينا أخبار هؤوالء من خالل املؤلفات اليت خصصها لكل مذهب من تلك املذاهب.  ألوغسطينوس دورا كبريا يف
كما إن أوغسطينوس استطاع أن يقعد ملبادئ التفكري يف الداينة املسيحية دفاعا عنها ضد التيارات املهرطقة استنادا إىل  

 ثة كما وردت يف بني مبادئ الثالوث يف املسيحية واألقانيم الثالفلسفة أفلوطني اليت حاول من خالهلا أن يربط وألول مرة يف التاريخ 
اتسوعات أفلوطني. وهو بذلك، مل خيرج عن تقليد مشال أفريقيا الذي أحىي روح املسيحية. وتعود قوة هذه الروح إىل قوة األفكار 

ااي الالهوتية وإمنا حاولت أن لى تناول القضالفلسفية األوغسطينية اليت تنبين عليها. مث إن فلسفة هذا الفيلسوف مل تقتصر فقط ع
تؤسس للقضااي الكربى يف اجملال الفلسفي؛ كفلسفة الوجود، وفلسفة العقل واللغة، واهلريمينوطيقا، ويكفي أن نعود هنا إىل املؤلفات 

رايهتم يف العلم والفلسفة، ها نظالكربى اليت كتبها يف هذا الصدد واليت تعد مرجعا رئيسيا للعديد من الفالسفة الذين أسسوا على إثر 
 .De la trinité، مث يف الثالوث la cité de Dieu، ومدينة هللا  les confessionsنذكر من هذه املؤلفات: االعرتافات 

يعد كتاب االعرتافات مشروعا حول فلسفة الوجود، حيث سعى من خالله أوغسطينوس أتسيس مفهوم الذات كشرط   
. وهي 1«ىت تعرفآمن ح» وتتجلى هذه الفلسفة لديه بشكل واضح يف نظريته املشهورة حول الكوجيطو  للوصول إىل احلقيقة.

نظرية جاءت كرد فعل إزاء املذهب الشكي الذي ينفي كل إمكانية للمعرفة ويتبىن فكرة خداع احلواس، بينما يقر أوغسطينوس أن 
أول من  . وهبذا يكون الفيلسوف األفريقي2«كنت خمطأ فأان موجود إذا  »وجود اخلطأ واخلداع رهني بوجود الذات، هلذا يقول: 

 دشن مشروع الذات يف اتريخ الفكر، لتنتقل هذه الذات إىل العامل الغريب وتعاد مع ديكارت.
يتناول إتيان جلسون العالقة القائمة بني كوجيطو أوغسطينوس وديكارت، فالحظ أنه ال يوجد هناك ما مييز بني "أان"  

إىل  Mersenneوينقل لنا جلسون حمتوى الرسالة اليت أرسلها مريسن »طينوس "وأان أفكر إذن أان موجود" لديكارت. أوغس
صديقه ديكارت حينما قرأ له كتاب " مقالة يف املنهج" حييل فيها صديقة إىل أن فكرته عن الكوجيطو مستوحاة من املذهب 

شتنرب( وروما  24-21ويف املؤمترين العامليني اللذان عقدا بباريس) » 3«ة هللا.األوغسطيين، وابلضبط من الكتاب العاشر من مدين
أكتوبر( حول موضوع" حماولة لتجديد األوغسطينية" مث فيهما تناول أوغسطينوس واملذاهب الفلسفية الكربى املعاصرة،  21-23)

اسا ورها عند احملدثني واملعاصرين واليت تتلخص أساليت تطرحها مؤلفات أوغسطينوس وحض 4«حبيث ركزوا على فلسفة الوجود والعقل
                                                           

1. Nash H. Ronald (2003), the light of the mind : St.Augustine’s theory of knowledge, U.S.A: 
Academic Renewal press, p 24. 
2. Bermon Emannuel (2001), le Cogito dans la pensée de Saint Augustin, Paris : librairie 
philosophique J. Vrin, p 5. 

  "أنظر: .حولنا إطالق هذا النسب بناء على اعرتاف أوغسطينوس نفسه:" أان األفريقي" وهي العبارة اليت صرحها هبا يف كتابه " ضد رسائل البالجية 
-Briel Patricia, «Saint Augustin L’Africain, une vieille histoire d’amitié avec la Suisse», le Temps, 
publié samedi 31 Mars 2001. 
3. Gilson Etienne (1930), Etude sur le rôle de la pensée Médiévale dans la formation de système 
Cartésien, Paris : J. Vrin, p 191.    
4. Thonnard F.J (1955), «Saint Augustin et les grands courants de la philosophie contemporaine», 
Revue d’etudes Augustiniennes et Patristiques, vol.1, issue.1 p 196. 
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. وإذا كانت امليتافيزيقا املعاصرة تنطلق من كوجيطو ديكارت الذي يفرتض وجود l’illuminationيف نظريته حول اإلشراق 
هللا والنفس.  ذات مفكرة، وهللا أو العقل املطلق، فإننا جند نفس الشيء عند أوغسطينوس، فهو ال يريد أن يعرف شيئا آخر غري

وهذه املشكلة قادت فيلسوفنا إىل البحث يف جمال املعرفة الذي درس فيه بعمق معضليت النفس واجلسد واليت ستعد أساسا لنظرية 
 الكوجيطو عند ديكارت.

ينوس  طنظرية الكوجيطو إذن أفريقية األصل، واألان هو أان أوغسطينوس قبل أن تصبح أان الديكارتية. وابلرغم من أن أوغس 
 كتب ابللغة الالتنية كباقي الفالسفة األفارقة يف ذلك العصر، فذلك يعود ابألساس إىل كون اللغة الالتنية  لغة العلم والسياسة يف 

ذلك الزمان، متاما كما كانت اللغة العربية يف القرون الوسطى، واللغة اإلجنليزية يف هذا العصر. إال أن أوغسطينوس فكر بعقل أفريقي 
ويف أرض أفريقية، حىت أن أغلب املؤلفات اليت ألفها كانت يف السنوات اليت يتنقل فيها بني املدن اجلزائرية قبل ذهابه وبعد عودته 

؛ la représentationقيصرية. وحينما نقرأ االعرتافات ألوغسطينوس جنده كلما أراد أن يعطينا تفسريا ملفهوم التمثل من روما ال
. وهذا داللة على حضور الشخصية األفريقية يف 1«يذكر حياة شخصه اليت عاشها يف قرطاج»متثل الصور احلسية يف الذهن، 
 املمارسة الفكرية ألوغسطينوس.

غسطينوس أن يؤسس ملذهب جديد يف الفلسفة يتجلى يف "اإلميان الفلسفي"، وهو املذهب الذي ستتأسس لقد حاول أو  
عليه "الوجودية املؤمنة" مع كريكجارد. واحلال أن هذا األخري بدوره كان أكرب قارائ ألعمال أوغسطينوس؛ حىت إن مكتبته تتوفر فيها 

كما إن كارل ايسبري   2.«ه الفيلسوف الالهويت الوحيد الذي يعرف "جدل الوجود"قال عنه كريكارد إن»مجيع أعمال هذا الرجل، وقد 
يف هذا الوجود،  3«يشكل قاعدة للفكر»اعتربه املؤسس الفعلي للفلسفة؛ ذلك أن مفهوم اإلميان الذي طوره أوغسطينوس هو ما 

علوم. ومنه يكون تجاوز مرتبة الظواهر اليت تدرسها الوليس العقل وحده كما تعتقد الديكارتية، حيث إن العقل وبراهينه ال ميكن أن ت
 اإلميان هو ما مينحنا التعقل بذواتنا وابألشياء، وهو الطريق الذي يقودان إىل معرفة احلقيقة.

إن البحث عن مفهوم احلقيقة عند أوغسطينوس قاده إىل البحث يف املسائل االبستيمولوجية املتعلقة بثنائية العقل واجلسد،  
من خالل دراسة طبيعة العقل البشري وعالقة الفكر مبوضوعات العامل اخلارجي. وأراد بذلك أن يثبت أن اإلنسان هو صورة  وذلك

هللا وليس صورة العامل كما يظن بذلك أصحاب املذهب التجرييب، من مث فإن العقل البشري خيتلف عن األشياء املادية ويتجاوزها. 
يث تنبين على أساس عقيدة الثالوث، فهو يتصور العقل راثلوراث، سواء من انحية املعرفة احلسية، حمث إن إبستيمولوجية أوغسطينوس 

إن هذه املعرفة تتشكل من خالل ثالثة عناصر رئسية: الشيء املدرك، والذات املدركة، واإلرادة، وهذا داللة على جتلي الثالوث يف 
ي الذي ن احلقيقة توجد يف الثالوث، وأن اتريخ املعرفة احلقيقي هو التاريخ الروحاملادة. وملا كانت املعرفة راثلوراث، فذلك حييل إىل أ

ن يتجه حنو اخلالص كغاية لتحقيق احلرية. هنا تتجلى فينومينولوجيا الروح األوغسطينية اليت ختلص إليها ظاهرية هيجل يف فلسفتها ع
 التاريخ. 

نجد منهجا يف الفلسفة. وإذا عدان إىل النصوص األوغسطينة سفكرة الفينومينولوجيا هي بنت الالهوت قبل أن تصبح  
هذه الفكرة حاضرة بقوة إىل جانب مفهوم القصدية، وهي املسائل اليت توضحها الدراسة العميقة ألوغسطينوس حول مفهومي 

 the innerن الباطين واإلنسا the outer manالذاكرة  والزمان، والتمييز اإلبستيمولوجي الذي أقامه بني اإلنسان اخلارجي 
man« . وهذا التمييز هو ما يشكل أساس الفينومينولوجيا عند كل من هوسرل وتلميذه هيدجر اللذان قرائ بتمعن فلسفة

                                                           

 (، الطبعة الرابعة.1221. ترمجة اخلوري يوحنا احللو)41، لبنان: بريوت، املكتبة الشرقية، ص االعرتافات.  أوغسطينوس، 1 
2. Thonnard F.J. op. cit., p 200. 
3. Ibid,p 200. 
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 2،«حول فينومينولوجيا الزمان 1215احملاضرات اليت ألقاها عام »وجند هسرل نفسه يذكر الفيلسوف األفريقي يف  1«.أوغسطني
 قالة احلادي عشرة من االعرتافات اليت أفردها أوغسطينوس ملوضوع الزمان. جند نفس التصور الذي ذهب بهحيث استحضر فيها امل

تتصل ابلوعي الباطين الذي يتم من خالله استحضار األزمنة الثالثة يف صيغة الزمن  3«مقولة عقلية»أوغسطينوس من أن الزمان 
وظاهرة فيه. إن ربط هسرل الزمان ابلوعي يتماشى مع التصور  4،«وعي الباطينابلنسبة هلسرل أيضا فإن الزمان خاصية ال»احلاضر. 

 األوغسطيين الذي وضع الزمان كظاهرة يف العقل، والذي على أساسه ارتكزت فينومينولوجيا هسرل.
املعنوان ب:  فيف كتاب ملارتن هيدجر بعنوان " فينومينولوجيا احلياة الدينية" وابلتحديد يف القسم الثالث من هذا املؤل 

يستحضر هيدجر أتويالت بعض الفالسفة للفكر األوغسطيين، من بينهم وليام ديلتاي،  5«أوغسطني واألفالطونية احملدثة"»"
وأدولف فون هرانك، وإرنست ترولتش. كل هؤوالء اعتربوا الفلسفة األوغسطينية ذلك الرتاث املتضمن جلميع القضااي اليت تطرحها 

ل هيدجر بدوره أن ينسج فلسفته يف كتابه العمدة " الوجود والزمان" بناء على ميتافيزيقا أوغسطينوس حول مفهوم الفلسفة. هلذا حاو 
تتوسطها فينومينولوجيا هوسرل اليت قلنا عنها إن هذا األخري  6«كما إن فينومينولوجيا هيدجر هي ذات جذور أوغسطينية»الزمان. 

أوغسطينوس. وإذا كان األمر على هذه احلالة، فإن الفكر الفينومينولوجي الذي ابت  قد استمد مضموهنا هو أيضا من اعرتافات
منهجا قائما بذاته، واليت أصبحت مجيع العلوم تستند إليه، مبا يف ذلك فلسفة العقل، واللغة، والتأويل، واملنطق، يكون فيها 

نظرا لتأثريه العميق  7«أب العلم احلديث»ان، وحيمل لقب أوغسطينوس حاضرا بقوة، األمر الذي جيعل منه فيلسوفا راهنيا يف عصر 
 يف القرن العشرين. Cercle de Vienneحلقة فيينا على علماء 
حاول لودفيج فيتجنشتاين كأحد األعضاء البارزين يف حلقة فيينا أن يؤسس فلسفته التحليلية بناء على فلسفة  

نوس ليبين حيث جنده يقتبس نصا من االعرتاف األول ألوغسطي»فلسفية"، أوغسطينوس، ويتجلى ذلك بوضوح يف كتابه " حبوث 
ل بني ويفص»جنده يتحدث عن اللغة،  -الكتاب الثامن -وإذا عدان إىل كتاب "الثالوث" ألوغسطينوس 8«.عليه مضمون مؤلفه

                                                           
1. See Jeffery olsen Biebighauser, M. A (2012), Augustine and the phenomenological Tradition, 
U. S. A: thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of philosophy, 
p 17. 
2. Husserl Edmund, sur la phénoménologie de la conscience intime du temps, Jérôme Million 
(2003), p 23. Traduit de L’allemand par Jean François Pesturean.   
3. Je cite le texte : «c’est en toi, mon Esprit que je mesure le temps». Saint Augustin, le confessions, 
Paris : GF Flammarion, p 277. Traduction par Joseph Trabucco, 1964. 

. Husserl Edmund, op. cit., p 23.4 
: Indiana Universtiy press, p  , U.S.Athe phenomenology of Religious life. Heidegger Martin, 5

115. Translated by Matthias Fritsch and Jennifer Anna Gosetti-Ferencei, 2004. 
: the Emergence of  Augustinian on Heidegger the influence of. De Paulo J.N. Craing (2006), 6

, U.S.A: Edwin Mellen Press, p 7.an Augudtinian phenomenology 
Saint 3, 1985 in Rome, «-. International conference of the Schiller institute, November 17

p 141. New Benjamin Franklin  Augustine Father of European and African Civilization»,
Hause.N. Yourk. 

, British Library Cataloguing in publication Philosophical Investigations. Wittgenstein Ludwig, 8

. ed, Translated by G.E.M. Amscombe, 1958.rdData, p 2. 3 



 0200 ، مايو7العدد  -مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية
 

 72 

ها رة للمعقوالت، ويضع هذه األخرية بوصف، حيث إن األوىل صورة لألشياء املادية، بينما الثانية صو 1«اللغة الطبيعة واللغة الصورية
عند  L’imageمرآة للثالوث، نظرا لطبيعة العقل اخلالدة اليت تشبه الطبيعة اإلهلية. وقد حاول فيتجنشتاين استثمار مفهوم الصورة 

يف الفلسفة  ةأوغسطينوس يف جمال قضااي املنطق الصوري والفلسفة التحليلية اليت تعد امليدان اخلصب للتداوليات التحرري
 األنكلوساكسونية.

ماذا عساان أن نقول بعد كل ما ذكرانها من آراثر أوغسطينوس على الشخصيات الكربى اليت شكلت عمود الفكر الغريب،  
 وإن مل نذكر ابلتفصيل أتثريه على شخصيات فلسفية أخرى إىل جانب هؤوالء، حاولت أن تستنري ابلفكر األوغسطيين وتبين نظرايهتا 

ومفهوم احلياة الروحية عند بيري أدو  Pascal، ونظرية الوجود عند ابسكال Kantالعلم والفلسفة؛ كفكرة التعايل عند كانط يف 
Pierre Hadot 

... وآخرون. أما يف الالهوت فقد أثر على الفيلسوف املسيحي بوؤثيوس، والقديس أنسليم، والقديس بوانفونتور، والقديس طوما 
م. ويرجع هذا االهتمام الكبري بفلسفة أوغسطينوس إىل كون هذا األخري استطاع أن يقدم تركيبة سحرية عجيبة األكويين... وغريه

جتمع بني الالهوت والفلسفة والعلم، حاول من خالهلا أن يقارب مجيع املباحث الكربى اليت طرحتها الفلسفة منذ القدم؛ منها  
 أوغسطينوس هو األسقف األول يف أفريقيا الذي قدم املسيحية أكثر»مث إن  كمبحث الوجود، ومبحث املعرفة، مث مبحث القيم.

وهكذا  2.«من سواه يف الغرب األورويب. من مث، فمن كل البلدان الغربية املسيحية تكون أفريقيا هي أول من عرف وعرجف املسيحية
 كري العاملي للحضارات اإلنسانية. يكون الفكر األفريقي كجزء من التاريخ اإلنساين قد ساهم يف بناء الرتاث الف

وقد كان أوغسطينوس وال يزال إىل اليوم ذلك الفيلسوف النموذج الذي ميثل اتريخ الفلسفة األفريقية. وقد حاول أن ينقل  
مة جسر معريف اهذا الرتاث إىل العامل الغريب أثناء مكوثه يف روما، وميالنو ليرتك بصمات فكره يف القارة األوربية، بل إنه سعى إىل إق

اترخيي إنساين بني الضفتني، حىت لقبه البعض ابألب الروحي يف الغرب، وال يعين ذلك سوى حلول الروح األفريقية على التاريخ 
ميكننا رؤية أوغسطني كأبوان الروحي... وإذا كانت بيننا وبينه عالقة اتصال، : »René Pottierاألورويب. يقول رينيه بواتييه 

  3«.يضا أن هناك عالقة بيننا وبني األمازيغفهذا يعين أ
كخالصة ملا سبق ميكن القول إن أفريقيا هي أرض حضارة وفكر امتد جذور أتثريها إىل التاريخ الفكري الغريب. من مث  

ثل أوغسطينوس ميتكون الروح األفريقية أو احلكمة األفريقية كجزء من التاريخ اإلنساين العاملي قد سامهت يف بناء الرتاث الكوين. و 
منوذج هذه الروح األفريقية إىل جانب مدرسة اإلسكندرية اليت أسس على إثرها مذهبه الفلسفي، ابلتايل فهو مل خيرج عن تقليد 
الشمال األفريقي يف فلسفته. مث إن أوغسطينوس أستطاع أن يبين نظرية حول الكوجيطو " أمن حىت تعقل"، وهي نظرية شكلت 

 يف القضااي الكربى اليت تثريها الفلسفة، كالوجودية، ونظرية اللغة، واهلريمينوطيقا...إخل عند الفالسفة الغربيني أرضية صلبة لتدارس
العصرين احلديث واملعاصر. وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على قوة احلضور الذي تتميز به الذات األفريقية ، أو ابألحرى 

 4مد وقيدي.الكوجيطو األفريقي كما يسميه الدكتور حم

                                                           
1. Saint Augustine, on the Trinity, books 8-15,  U.S.A: Cambridge University Press, p 23. 
Translated by Gareth B. Matthews, 2002.  
2. Abbé Vincent Serralda André Huard ( sans Date), Le Berbère Lumière de L’occident, Paris : 
Nouvelles Edition Latines, p 34. 
3. Pottier René (2006), Saint Augustin le Berbère, Paris : Edition Lenore, p 27.  

 .2116أبريل  16حوار جريدة الصحراء املغربية مع الفيلسوف املغريب حممد وقيدي ، حول موضوع " الكوجيطو األفريقي"، يوم اخلميس  4
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أفريقيا إذن حضارة اترخيية قائمة بذاهتا، بغض النظر عن التاريخ السياسي والديين، فهي ذات اتريخ فكري يتمثل يف  
احلكمة األفريقية اليت سامهت يف تنوير الروح الغربية. من هنا ميكن أن نقول إن الفيلسوف األفريقي اليوم ال يفتقد وجود تراث فلسفي 

 اإلنساين بصفة عامة، وتراثه الفلسفي األفريقي بصفة خاصة.هو الرتاث 
 البيبلوغرافيا

 املصادر واملراجع ابلعربية 
  ،2117(، الطبعة الرابعة، 1221، لبنان: بريوت، املكتبة الشرقية، ترمجة اخلوري يوحنا احللو)االعرتافاتأوغسطينوس. 

ة وتطبيقاهتا"، " دراسة يف اتريخ العلوم الصوري األمازيغية القدميةمظاهر الفكر العقالين يف الثقافة بن ميس عبد السالم ، 
 .2111منتدى سور األزبكية، الطبعة الثانية 

  ،لتوزيع،، ترمجة (، بريوت: دار التنوير للطباعة والنشر واحماضرات يف فلسفة التاريخ ) العقل يف التاريخهيجل فريدريش
 .2117الطبعة الثالثة إمام عبد الفتاح إمام، اجلزء األول، 

 املواقع االلكرتونية 
  حوار جريدة الصحراء املغربية مع الفيلسوف املغريب حممد وقيدي ، حول موضوع " الكوجيطو األفريقي"، يوم

 .2116أبريل  16اخلميس 
 Briel Patricia, «Saint Augustin L’Africain, une vieille histoire 

d’amitié avec la Suisse», le Temps, publié samedi 31 Mars 2001 
 املصادر واملراجع ابللغتني اإلجنليزية والفرنسية 

 Abbé Vincent Serralda André Huard ( sans Date), Le Berbère Lumière de 
L’occident, Paris : Nouvelles Edition Latines 

 Bermon Emannuel (2001), le Cogito dans la pensée de Saint Augustin, Paris : 
librairie philosophique J. Vrin 

 De Paulo J.N. Craing (2006), the influence of Augustinian on Heidegger : 
the Emergence of an Augustinian phenomenology, U.S.A: Edwin Mellen 
Press,  

 Gilson Etienne (1930), Etude sur le rôle de la pensée Médiévale dans la 
formation de système Cartésien, Paris : J. Vrin  

 Heidegger Martin, the phenomenology of Religious life, U.S.A : Indiana 
Universtiy press,  Translated by Matthias Fritsch and Jennifer Anna Gosetti-
Ferencei, 2004. 

 Husserl Edmund, sur la phénoménologie de la conscience intime du temps, 
Jérôme Million (2003), Traduit de L’allemand par Jean François Pesturean 

 International conference of the Schiller institute, November 1-3, 1985 in 
Rome, «Saint Augustine Father of European and African Civilization», New 
Benjamin Franklin Hause.N. Yourk. 
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 احلياة االقتصادية ببالد ماوراء النهر يف عهد األمري تيمور

 م1030ـــــ  1073هــــ/ 837ــــــ 771) 
                   

 د.أمحد سيد حممود حممد العطار                                                                 
 مصر العربية كلية اآلداب ـ جامعة الوادى اجلديد ـــ مجهورية                                                           

 
 م(1414ـــــ  1371هــــ/ 217ــــــ 771)وراء النهر يف عهد األمري تيمور ما احلياة االقتصادية ببالد

 :توطئة
تتناول ورقيت البحثية املوسومة بعنوان)احلياة االقتصادية ببالد ماوراء النهر يف عهد األمري تيمورلنك(، وقد اقتضت طبيعة      

البحث تقسيمه إىل متهيد وثالثة مباحث، يتناول التمهيد جغرافية بالد ماوراء النهر، واألحوال السياسية لبالد ماوراء النهر خالل 
 حكم األمري تيمور. 

خرياا الرعي وأ يتناول املبحث األول الزراعة من خالل عرض نظم الري والزراعة، وأشهر احملاصيل الزراعية، ونظام ملكية الزراعة،و 
وتربية احليوان، ويتطرق املبحث الثاين للصناعة من خالل إلقاء الضوء على عوامل التقدم الصناعى، وأشهر الصناعات واحلرف، 

 أثره على النشاط الصناعى.ونظام الطوائف احلرفية و 
 ويلقى املبحث الثالث الضوء على التجارة من خالل تناول التجارة الداخلية واخلارجية، والعالقات التجارية مع العامل اخلارجى.   

 أ ـ جغرافية بالد ما وراء النه
الذي يُعد احلد الفاصل بني األقوام الناطقة  ،(1)نيُقصد ببالد ما وراء النهر، تلك األقاليم الواقعة إيل الشمال من هنر ججْيُحو        

، وقبل الفتح العريب اإلسالمي هلذه البالد (3)، وحيد هذه البالد من الشمال هنر آخر يُعرف بنهر سجْيُحون(2)ابلفارسية والرتكية
فكانوا يطلقون علي هذه البالد ، أما الفرس (4)،كانت هناك تسمية شائعة عند العرب ذكرها بعض اجلغرافيني ابسم بالد اهليطل

 .(5)اسم توران
     
 

                                                           

يالدي السابع اهلجري/الثالث عشر املمث بنهر بلخ؛ ألنه كان مير أبعماهلا، ويف بداية القرن "  Oxus"  ( هنر جيحون:عرف قبل اإلسالم بنهر أوكسس1)
م،  1214هـ/1332اشتهر ابسم" امودراي "، وال يزال يعرف هبذا االسم حيت اآلن. )القلقشندي:صبح األعشي ىف صناعة اإلنشا، املطبعة األمريية، القاهرة 

هـ 1417رخيية والثقافية واالجتماعية (، القاهرة عبد السالم عبد العزيز فهمي: اتجيكستان ماضيها وحاضرها ) من النواحي التا -445 - 444ص4ج
 (.2م، ص1226/ 
 .476م، ص1225هـ / 1415، بريوت 2( لسرتنج )كي(: بلدان اخلالفة الشرقية، ترمجة بشري فرنسيس، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط2)
عليه العرب اسم سيحون، وُيسمي كذلك بنهر الشاش وهنر  ، مث أطلق"The Jaxartes"( هنر سيحون:عرف قبل اإلسالم ابسم جكسارتس 3)

عبد  - 445ص  4خجند، أما اآلن فيطلق عليه الرتك هنر سريدراي، وهو يقطع إقليم فرغانة من الطرف الشمايل الشرقي )القلقشندي:املصدر نفسه، ح
 (.2السالم عبد العزيز فهمي:املرجع نفسه، ص 

 . 22م ،ص1216ة األقاليم، مطبعة ليدن ( املقدسي:أحسن التقاسيم يف معرف4)
 .424ص 1( يزدي: ظفرانمة ،ج5)
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ْيُحون فيقوم يف       وتنقسم بالد ما وراء النهر إيل عدة أقاليم تنتشر حول أودية األهنار)ججْيُحون وسجْيُحون(، فبالنسبة لوادي هنر جج
ن ثالثة جوانب، لذلك ُعّد ضمن أقاليم بالد ما ، وكان املنعطف األعلى هلذا النهر يطوقه م(1)القسم اجلنويب منه إقليم بجذجْخشان

وراء النهر, رغم وقوعه علي ضفة النهر اجلنوبية، وهو إقليم جبلي يتخلله رافدان هلذا النهر، وقد ساعد موقعه اجلغرايف علي قلة 
 .(2)تعرضه للغزو، وكان يشتهر منذ القدم ابألحجار الكرمية, وقصبته مدينة "كثم" وهي من أشهر مدنه

وهى تقع علي فم  (4), وهو أشبه بواحة حتيط هبا الصحراء من كل جانب، ومن مدنه خّيوه(3)ويقع عند مصبه إقليم خوارزم       
املفازة على شعبة أُتخذ من يسار النهر، مدينة "هزار اسب" ومعناها ابلفارسية)ألف فرس(، وتقع يف مست خّيوه ؛إال أهنا أقرب 

 . (5)منها إيل ضفة ججْيُحون اليسرى
ْيُحون، فهو إقليم جبلي وعر املسالك تكسو قمته الثلوج أغلب         ضم والية شهور السنة، وي أما القسم الشمايل لوادي جج
ممر أابغ وهو مفرق معابر ممهدة علي هنر  (7)اليت تقع إيل الشمال من بذخشان، كما يصلها بوالية الصجِغانيجانُ  (6)ُختالن
ْيُحون ، وتتصل عن طريق ممر دربند)ابب احلديد( الشهري بوالية   (9)وتشمل الصغانيان عدة مدن، من أشهرها تِْرمذ   .(8)جج
  (10)كش

                                                           

م،  1277هـ/1327( بذخشان: تقع ىف أعلى طخارستان، والعامة يطلقون عليها بلخشان ابلالم. ) ايقوت احلموي:معجم البلدان، دار صادر، بريوت1)
 (.23 -22ص  2ح
 . 477 – 451( لسرتنج : املرجع نفسه، ص 2)
م:يقع يف آخر هنر جيحون، وليس بعده علي النهر عمارة إيل أن يصب يف حبرية خوارزم، وهو إقليم منقطع عن خراسان، لكنه أقرب اتصاال ( خوارز 3)

القزويين: آراثر البالد وأخبار العباد، دار صادر، بريوت  -222مبا وراء النهر،  لذلك اعُترب إقليم من أقاليمه.)املقدسي:املصدر نفسه ، ص 
 (.526،  525م، ص 1261ـ/ه1321

اإلقليم   ي( خّيوه:هي خيواف القدمية، تقع يسار هنر جيحون، وصارت يف عهد األوزبك بعد زمن التيموريني قصبة خورازم، ومبرور الوقت أطلق امسها عل4)
 -62ص1ران، جمطبوعايت امري كبري، هت كله.)اليزدي:ظفرانمه )اتريخ عمومي مفصل ايران در دورهء تيموراين (، بتصحيح واهتمام حممد عباس، مؤسسة

 (.424-423لسرتنج:املرجع نفسه، ص
 (.424-423( لسرتنج:املرجع نفسه، ص5)
كفر مما يلي ل( ُختالن: هي البقاع اجلبلية العظيمة الواقعة يف الزاوية اليت يؤلفها هنر وخشاب مع جيحون، وكان امسها يطلق من قبل علي مجيع بالد ا6)

هلا، وقصبتها مدينة هلبك.)اإلصطخري:املسالك واملمالك، حتقيق حممد جابر عبد العال، مراجعة حممد شفيق غرابل، دار القلم للنشر، شرق خراسان ومشا
 (.154م، ص1261هـ / 1321القاهرة 

 "صغاين" والنسبة إليه علي لفظني( الصجِغانيجاُن: والية عظيمة مبا وراء النهر متصلة األعمال برتمذ، تقع غرب هنر الوخش جنوب هنر جيحون، 7)
ذا االسم.) )القباذاين( نسبة إيل مدينة هب-و"صاغاين"، والعجم يبدلون الصاد جيماا فيقولون "جغانيان" .وكان القسم الشرقي من هذه الناحية يعرف ب

 (.561م، ص1274، بريوت2احلمريي:الروض املعطار يف خرب األقطار، حتقيق إحسان عباس، ط
 . 424:  421: املرجع نفسه، ص  ( لسرتنج8)
ملصدر ا( ترمذ:أجل مدن والية الصغانيان مبا وراء النهر،  تقع يف مشال مضيق هنر جيحون وهو آت من بلخ ابلقرب من ملتقي هنر زامل به)احلمريي:9)

 (424لسرتنج:املرجع نفسه، ص -212نفسه،  ص
إخرتاق  بنحو مخسني ميالا، ومساحتها ثالثة فراسخ يف مثلها. )اإلدريسي:نزهة املشتاق يف ( كش:بكسر أوله وتشديد راثنيه، وهي تبعد عن مسججرقـجْند10)

 (.231ص1م،  ج1224هـ/1414اآلفاق،  مكتبة الثقافة، القاهرة 
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، وشهر سبز)املدينة اخلضراء(، وهي مسقط رأس األمري (1)وهي كثرية املستنقعات، رديئة املناخ، وتقع فيها عدة مدن مثل قارشي
 (،2)تيمور

 (4)املعروف خبصب أراضيه, ووفرة مياهه, ومن مدنه الشهرية مسججرقـجْند (3)وإيل الشمال من والية كش, يقع إقليم الصُّْغدُ           
 .  (5)ىوخُبار 

أما فيما يتعلق أبقاليم وادي هنر سجْيُحون يف الشمال، فكانت يف أمهيتها دون أقاليم وادي هنر ججْيُحون، ومن أمهها إقليم        
وهو ضيق الرقعة، على جانب كبري من اخلصوبة، حييط به التالل من ثالثة جوانب، ماعدا اجلانب الغريب عند مسججرقـجْند  (6)فجرغانة

 فأرض سهلة منبسطة
وينقسم إقليم فرغانة إيل سبع والايت, تقع مخس منها إيل اجلنوب من هنر سجْيُحون وهي اجنِدجان وأُوش ومجْرغينان واجْسفجرجا       

وإيل الشمال من جمموعة التالل عند أجْخسي وكجاسان، يقع    (7)بينما تقع االثنتان الباقيتان إيل مشاله ومها:أخسي وكاسانوخجند, 
 ، أكرب أقاليم ما وراء النهر من حيث املساحة، يقع يف أرض سهلة، وحيده من الشمال جبال آال، كما جيري هنر (8)إقليم اتْشكجْند

                                                           

وتسمى أيضا "نجسجف" و  ، ( قارشي: تقع على مسافة مثانية عشر فرسخا من مسججرقـجْند ىف اجتاه اجلنوب الغرىب منها، و "قارشي" اسم مغوىل يعىن "القرب"1)
 (. 226، ص 2"خنججشب" )ايقوت احلموي: املصدر نفسه، ح

م، وقد اشتهر ابلفظاظة والقسوة وسفك الدماء وكثرة اخلراب والتدمري يف كل البالد اليت 1371هـ/771( تيمور بن ترغاي بن بركل، الذى ولد سنة 2)
زامباور:اتريخ الدول اإلسالمية ومعجم األسر احلاكمة،  ترمجة أمحد السعيد  -731ص1ج م. )اليزدي:املصدر نفسه،1414هـ/217غزاها، توىف سنة 

ارمينيوس فامربي: اتريخ خُبارى منذ أقدم العصور وحىت العصر احلاضر، ترمجه وعلق عليه أمحد  -561ص2م، ج1272سليمان، دار املعارف، القاهرة
 - 217-216م ،  ص1227هنضة الشرق، القاهرة  حممود السادايت، راجعه وقدم له حيىي اخلشاب، مكتبة

Prawdin(M):The Mongol Empire(Its rise and legacy) translated by Eden and cesar Paul ، the free 
press ، New York 1961 ، P.414  

لة خالل وكتابته ابلصاد أشهر، وهو عبارة عن قري متص( الصُّْغُد: ابلضم مث السكون وآخره دال مهملة، وقد يكتب ابلسني مكان الصاد، أي السغد، 3)
 (.513لسرتنج:املرجع نفسه، ص  -325-324ص  3األشجار والبساتني من مسججرقـجْند حىت خبارى )ايقوت احلموي:املصدر نفسه، ج

م، وقد أطلق 627هـ/62علي يد قتيبة بن مسلم سنة( مسججرقـجْند:مدينة مشهورة مبا وراء النهر، مبنية علي جانيب وادي الصُّْغُد، فتحت يف صدر اإلسالم 4)
راح يزينها بكل آايت و  عليها اجلغرافيون العرب)مسران( و)الياقوتة(، أما أقوام الرتك فيسموهنا)مثركند( أي املدينة الغنية، اختارها تيمورلنك حاضرة لدولته،

م، 1222هـ/ 1412إسالمية، دار الراتب اجلامعية، بريوت  حسان حالق:مدن وشعوب -231ص1الروعة والفخامة)اإلدريسي:املصدر نفسه، ج
 (.346-345ص
ة نزهة كثرية ن( خُباري:هي أول كور بالد ما وراء النهر، تقع يف هناية هنر الصُّْغُد، وترجع من حيث النشأة إيل ما قبل اإلسالم بقرون عدة، وهي مدي5)

حممد أمحد  - 32-21م،  ص1225هـ/1325اجمليد بدوي وآخر،  دار املعارف، القاهرةالبساتني والفواكه.)النرشخي: اتريخ خُبارى، ترمجة عبد 
 (.2-7م، ص1222هـ/1413حممد:خُبارى يف صدر اإلسالم، دار الفكر الغريب، القاهرة 

بال الىت تشكل ْند، ومن اجلنوب اجل( فجرغانة: ابلفتح مث السكون، مدينة مبا وراء النهر متامخة لرتكستان، حيدها من الشرق كاشغر، ومن الغرب مسججرقـج 6)
فاق العربية، آلحدود بذخشان، ومن الشمال هنر سيحون، وهى مدينة عامرة كثرية اخلريات )اببرشاه: اببرانمه ىف وقائع فرغانة، ترمجة ماجدة خملوف، دار ا

 (.57 -56، ص 2112هـ/1422، القاهرة 1ط
 .73 -72( اببرشاه:املصدر نفسه، ص7)
ف قدمياا إبقليم الشاش، يقع غرب إقليم فرغانة، علي ضفة هنر سيحون اليمين، أي الشمالية الشرقية.) اإلصطخري:املصدر نفسه، (اتشكند:ُعر 8)

 (.523لسرتنج:املرجع نفسه، ص -165ص
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الغربية فهي صحراء القجرجاُقويونْلو منه, وأما حدودهسجْيُحون إيل اجلنوب 

، وأهم مدن هذا اإلقليم بعد حاضرته اليت تعرف ابمسه، (1)
 .(3)اليت تقع بني خجند وطشقند (2)مدينة شاُهرِخيَّة

قـجْند وخبارى يف اجلنوب, ر أما إقليم أشروسنة أو اراتبيه، فيقع بني فرغانة شرقاا والصغانيان غرابا،كما تفصلها جبال آق عن مسجج        
وهنر سجْيُحون ومراعي قيالق عن اتْشكجْند يف الشمال مع صحراء الغز اليت تكّون بدورها جزءاا من حدوده الغربية، ومن مدنه 

 . (6)الواقعة يف الطريق بني فرغانة والصُّْغدُ  (5)وهي أكربها، مث زجمنيِ  (4)بـُْنججكيثُ 
وابلنظر إيل وجه األرض يف بالد ما وراء النهر عامة، ُيالحظ خصوبة وافرة يف أغلب أقاليم فرغانة وخوارزم والصُّْغُد، وعند     

إىل  (7)روافد هنر ججْيُحون، وأجزاء كبرية من بذخشان وكش وصغانيان, ويبدو أن هذه املناطق اخلصبة هي اليت حدت ابلقلقشندي
 النهر من أخصب أقاليم املشرق قاطبة وأكثرها خضرة. القول أن بالد ما وراء

وتزدهر بالد ما وراء النهر بزراعة أنواع خمتلفة من احلبوب والفاكهة، كما تزخر مراعيها بصنوف األنعام من ماشية ودواب      
 . (8)بريةروة الزراعية الكللحمل، السيما اخليل والبعري، ويّعد ِطيب املناخ من أكرب العوامل اليت تساعد علي قيام هذه الث

ولقد كانت احلياة يف إقليم ما وراء النهر وما حوله علي قدر كبري من االستقرار ابملدن، وفيها الكثري من الطمأنينة والرخاء      
  (9)عرفة هناكملطاملا خضع اإلقليم كله حلاكم قوي، وكثرياا ما أدي هذا االستقرار إيل زايدة مظاهر احلضارة والرقي، وازدهار فنون ا

                                                           

لغربية، شرق حبر اخلزر، إيل آسيا ا( القجرجاُقويونْلو: مجاعة من الرتكمان، هاجروا أثناء هجمات املغول من موطنهم األصلي حول أطراف حبرية آرال ، و 1)
اء، دوجنحوا يف أتسيس دولة هناك بعد صراع مع التيموريني وغريهم،  وقد اختلفت اآلراء حول تسميتهم، فريجع البعض ذلك إيل لون أعالمهم السو 

، القاهرة 1حضارهتم، دار الرائد العريب، طويرجعه البعض اآلخر إيل لون خرافهم )أي أصحاب اخلراف السوداء(.)بديع حممد مجعة: اتريخ الصفويني و 
م 221هـ/ 1343-هـ 215عباس إقبال: اتريخ إيران بعد اإلسالم من بداية الدولة الطاهرية حىت هناية الدولة القاجارية ) -21-13ص1م، ج1276

لقاهرة اعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ام(، نقله عن الفارسية وقدم له وعلق عليه حممد عالء الدين منصور، راجعه السباعي حممد السب1225-
 (.631-622م، ص1222

ليه.)ابن إ( شاُهرِخيَّة:ُعرفت قدمياا ابسم فناكث، وقد خرهبا املغول، مث أعاد األمري تيمور بناءها، وقد صادف عمارهتا مولد ابنه شاهرخ فنسبت 2)
 (.51-51م، ص1272هـ / 1322مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة عربشاه:عجائب املقدور ىف نوائب تيمور، حتقيق على حممد عمر، 

 . 525 – 523( لسرتنج : املرجع نفسه، ص 3)
 (.512-512( بـُْنججكيُث: تقع علي بعد تسعة فراسخ من مسججرقـجْند جنوب هنر الصُّْغُد )لسرتنج:املرجع نفسه، ص4)
 (.512يق خراسان اآليت من خبارا ومسججرقـجْند )لسرتنج:املرجع نفسه، ص( زجامنِي: تسمى كذلك "سوسنده" أو "سرسنده"،  تقع على طر 5)
 . 512 – 512( لسرتنج : املرجع نفسه، ص 6)
 .431ص4( املصدر نفسه، ج7)
 .432-431ص4( القلقشندي:املصدر نفسه، ج8)
-1253 دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة القاهرة(أمحد حممود السادايت: ظهري الدين حممد اببر مؤسس الدولة املغولية يف اهلندوستان، رسالة 9)

 .111م، ص1254
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 ب ـ األحوال السياسية ببالد ما وراء النهر أابن حكم األمري تيمور:
، مث (2)م البنه جغتاي1226هـ/624قبيل وفاته سنة (1)خضعت بالد ما وراء النهر وفقاا للتقسيم الذي ارآته جنكيزخان     

افة إيل إقليم ما وراء النهر يف الغرب، إقليم ، وكانت أسرة جغتاي حتكم ابإلض(3)م1241هـ/632ألوالده بعد وفاته سنة 
يف الشرق، وقد ُحكم كل من اإلقليمني بفرع خمتلف من األسرة اجلغتائية، مث استمر الصراع بني اإلقليمني من انحية، ( 4)ُمغولستان

عشرية  فيها، ومن تلك العشائر، وسيطرت العشائر املغولية والرتكية علي املناطق اليت أقامت (5)وداخل كل إقليم من انحية أخرى
 .(6)الربالس الرتكية اليت ينتمي إليها تيمورلنك، وقد سيطرت علي منطقة كشكاداراي)كش( يف إقليم ما وراء النهر

وكان تيمورلنك يف بداية حياته فارساا ممتازاا، وماهراا يف الرمي والسهام، كما كان طموحاا ليصبح من أصحاب النفوذ يف      
، وعلي ذلك كّون له اتباعاا مسلحني أخذ يستخدمهم يف غارات النهب والسلب، وبسبب غاراته أصيب يف أحد املعارك (7)إقليمه

 .(9)، فُلقب بـ )لنك( أي األعرج(8)يف كتفه وفخذه فأصبحت رجله عرجاء، وزراعه مشلولة
 

                                                           

م، جنح يف توحيد قبائل املغول، مث قادهم لشن العديد من احلمالت العسكرية 1155هـ/542( تيموجني بن يسوكاي هبادر، ولد يف هضبة منغوليا سنة 1)
 (.32ص1م، ج1221ريخ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوتعلي العامل اإلسالمي.)فؤاد عبد املعطي الصياد:املغول يف التا

ما وراء النهر  د( جغتاى : االبن الثاىن من أبناء جنكيز خان، والذى كلفه أبوه بتنفيذ وتطبيق قوانني الياسا، ومنحه ىف حياته بالد القراخطائيني وبال2)
 43م، ص 2112كمال الدين هبزاد املصور اإليراىن املبدع، املركز القومى للرتمجة، القاهرة م . )حممد نور الدين عبداملنعم :  1241هـ/632توىف سنة 
 ( . 5هامش 

 .25م، ص 2115( صربي سليم: تيمورلنك يف ميزان التاريخ، جملة كلية دار العلوم، جامعة الفيوم، العدد الرابع عشر، ديسمرب3)
تان منغوليا، إقليم يف مشال شرق تركستان يتبع الصني اآلن، حيده من الشرق منشوراي، ومن الغرب تركس( مغولستان:أي أرض املغول، ويُعرف اليوم ابسم 4)

 (.51هامش 23الغربية، ومن الشمال سيبرياي، ومن اجلنوب الصني)اببرشاه:املصدر نفسه، ص
ربية، التيين دي ميجناللي عن حياة تيمور، دار النهضة الع( أمحد عبد الكرمي سليمان:تيمورلنك ودولة املماليك اجلراكسة مع ترمجة مقال الكاتب ال5)
 .12م، ص1225هـ/ 1415، القاهرة 1ط
 .12( أمحد عبد الكرمي سليمان:املرجع نفسه، ص6)
 -25هـ، ص 1334ابرولد المب: تيمورلنك، ترمجة على جوا امر كالم، شركة سهامي جاب كهر، فروردين  -15ص  1( اليزدايملصدر نفسه، ح7)

27 - 
Robert Rand: Tumer lane's children ، OXford ، 2006, P.8. 

هـ، ص 1316اب أول، شركت جاخبانه فرهنك، هتران چازوكي: اتريخ إيران از مغول ات فشاريه، پرضا  -72-61ص  1( اليزدي: املصدر نفسه، ح8)
125. 

، فانتبه له الراعي  بداية حياته فسرق يف إحدي الليايل غنمه ومحلها ليهرب هبا* تذكر املصادر العربية أن سبب عرج تيمورلنك، يرجع إيل أنه كان يتجرم يف
ن ، دار اوضربه بسهم فأصاب فخذه فجرحه حىت عرج منه طيلة حياته )ابن حجر العسقالين: إنباء الغمر أببناء العمر، حتت مراقبة حممد عبد املعيد خ

بو احملاسن:املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف، حققه ووضع حواشيه حممد حممد أمني، أ -17ص  1م، ح1226هـ / 1416الكتب العلمية، بريوت 
 (.      114ص  4م، ح1226اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة 

 .23-22م، ص1227هـ/1417( أكرم العليب: تيمورلنك وحكايته مع دمشق، دار املأمون للرتاث، دمشق 9)
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حد األمراء من ليم ما وراء النهر، عقب قتل أحانت الفرصة لتيمورلنك لتحقيق طموحاته عندما نشبت االضطراابت والفنت يف إق
 1363 -1322هـ/ 765ـــــــ 731) (2)م، عندئذ قرر تغلق تيمور1352هـ/747سنة  (1)أصحاب النفوذ وهو األمري قزعن

أعلن  داجلغتائيني يف إقليم مغولستان غزو إقليم ما وراء النهر حبجة إعادة توحيد مملكة جغتاي إىل ما كانت عليه، وق(3)م( خان
 .(4)زعيم عشرية الربالس يف منطقة كشكاداراي اليت هامجها تغلق تيمور املقاومة غري املتكافئة، فهزم وفر إيل ُخراسان

أما تيمورلنك فقد رأى بدالا من مقاومة الغزاة إلقليم عشريته، أن يسارع ابستغالل هذه الفرصة والدخول يف طاعة تغلق        
 . (5)ب بذلك تغلق وأسند إيل تيمورلنك حكم كشتيمور خان مغولستان، فرح

خاض تيمورلنك بعد ذلك نضاالا مريراا ضد األمراء احملليني املنافسني له، وضد اجلغطائيني أنفسهم حيت ختلص من معظم       
لكنه مع ، (6)م حىت أصبح تيمورلنك هو الشخصية الرئيسية يف بالد ما وراء النهر1371هـ/771خصومه، حبيث مل أتت سنة 

هـ/ 217ذلك احتفظ دائماا بوجود رمز للخاانت اجلغطائيني، يف حني أصبحت السلطة احلقيقية يف قبضته حيت وفاته سنة 
 .(8)، وهو يف طريقه لفتح الصني(7)م عند أُترار1414

 
 السياسية االقتصادية لتيمورلنك يف بالد ما وراء النهر

سعت اإلدارة التيمورية لدفع احلركة االقتصادية يف بالد ما وراء النهر إىل األمام، وكان قسم كبري من نشاط تيمور يف هذا اجملال       
علي حساب املناطق األخرى من اإلمرباطورية، ويبدو ذلك يف أعمال التخريب اليت أحلقتها جيوشه ابملرافق االقتصادية يف املناطق 

فيها، مث يف حرمان هذه املناطق من أبناءها املنتجني، ومحل أرابب احلرف والفنون إيل ما وراء النهر، وفرض اإلقامة اجلربية اليت قاتلت 
 .(9) عليهم يف تلك البالد

                                                           

وراء النهر قازان بن ساور، غري أنه مل يكن راضياا عن أفعال اخلان من الظلم والقسوة وسفك الدماء، لذلك سعى إىل اإلطاحة ( كان وزيراا خلان ما 1)
-27ص  1م )اليزدي:املصدر نفسه، ج1352هـ/752حبكمه، وجنح يف قتله بعد معارك دامية، وأصبح صاحب احلل والعقد يف البالد حيت قتل  سنة 

 (.212 -211ي: املرجع نفسه ، ص ارمينيوس فامرب  - 31
م. )عباس 1363هـ/765( هو تغلق تيمور بن أغول خواجه بن دواخان، وهو من نسل جغتاي بن جنكيز خان، وكان حيكم بالد كاشغر، تويف سنة 2)

 .521إقبال: املرجع نفسه، ص 
سها، ه األمراء من نسل جنكيزخان.)أمحد حممود السادايت:الرسالة نف( خان: هو حتريف للفظ خاقان يف اللغة األويغورية، ويعين األمري، وقد اختص ب3)

 (.2هامش115ص
 . 12( أمحد عبد الكرمي سليمان: املرجع نفسه، ص4)
ازوكي: املرجع نفسه، ص پرضا  -21هـ، ص 1342( تيمورگورگان: تزوگات تيموري، حترير أبو طالب حسيين، ابهتمام كتابفروشي أسدى، طهران 5)

125. 
  -213ارمينيوس فامربي: املرجع نفسه، ص  -116يمور گورگان:املصدر نفسه، ص ( ت6)

Arberry: the history of Persia ، oxferd ، 1924 ، P.67. 
قدسي: امل)( أُترار:تنطق كذلك )اوترار( أو )اطرار(، مدينة عظيمة ووالية واسعة يف أول حدود الرتك مبا وراء النهر على ضفة هنر سيحون الشرقية. 7)

 (.522لسرتنج:املرجع نفسه ، ص  -273 -262املصدر نفسه، ص 
اشبولر، العامل اإلسالمي يف العصر  -426( مريخواند:روضة الصفا ىف سرية األنبياء وامللوك واخللفا، ازانتشارات كتابفروشيهاي، هتران، جلد ششم، ص 8)

 -125م، ص 1222هـ/1412دار إحسان للطباعة والنشر، دمشق  املغويل، نقله للعربية خالد عيسى، راجعه وقدم له سهيل ذكار،
Beatrice Manz: Power  ، politics and religion in timurid Iran  ، Massachusetts  ، 1995  ، P.16. 

الدين  كمال  -242ص2شرف الدين يزدي: املصدر نفسه، ج -225ابن عربشاه: املصدر نفسه، ص -213( حافظ آبرو: زبدة التواريخ,ص9)
 .112ص 2هـ، ج1365مسرقندي :مطلع سعدين وجممع حبرين, تصحيح حممد شفيع، كتاخبشانه مركزى، المور 
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 أوال:الزراعة:
ظهرت مســــــــاعي اإلدارة التيمورية إلنعاش االقتصــــــــاد يف اجملال الزراعي، يف احلض علي زراعة األراضــــــــى البور، واســــــــتصــــــــالح       

، وتقدمي البذور واألدوات (1)األراضــــــــى الصــــــــحراوية، ويف إعفاء الفالحني من الضــــــــرائب خالل املرحلة األوىل من اســــــــتثمار األرض
، مث يف اعتبار تنفيذ مشــــــاريع الري وتنظيف (3)، ومحاية صــــــغار الفالحني من تصــــــرفات كبار املالك(2)الزراعية للمتعثرين منهم ابجملان

 .(4)األقنية والرتع وبناء اجلسور وإصالحها، واجباا من واجبات الدولة
 أ( نظم الري والزراعة:

 متيزت بالد ما وراء النهر بتنوع موارد الري، كاألهنار ومن أشهرها ما يلي:   
هو أعظم أهنار بالد ما وراء النهر، تقع منابعه ىف هضبة التبت، وعلى حدود بذخشان، مث يعظم جراينه من أهنار ِنر جيحون:     

جتتمع إليه بعد ذلك، منها هنر جرايب، وهنر برابب، وهنر وخشاب، واألخري يُعترب أكرب تلك األهنار وأساس هنر جيحون، بعدها 
 .(5)لخ، ومنها إيل خوارزم حىت يصب ىف حبرية آراليواصل النهر جراينه حىت ب

بـــــدالا مـــــن (6)ومـــــع بدايـــــة القـــــرن الســـــابع اهلجري/الثالـــــث عشـــــر املـــــيالدي تغـــــري جمـــــراه فصـــــار يصـــــب يف حبـــــر اخلزر)قـــــزوين(        
بقولــــــه إن  (8)ذلـــــك  حـــــافظ آبـــــرو ، وقـــــد اســـــتمر علــــــي ذلـــــك حـــــىت هنايـــــة العصـــــر التيمــــــوري، أشـــــار إىل(7)حبـــــرية آرال )خـــــوارزم(

هنـــــر جيحـــــون الـــــذي كـــــان قـــــدمياا يصـــــب يف حبـــــرية آرال، قـــــد اختـــــذ لـــــه جمـــــرى جديـــــداا فصـــــار اآلن ينحـــــدر مـــــاراا بكـــــرالوو إيل حبـــــر 
، وذكـــــر علـــــي ذلـــــك أن حبـــــرية آرال يف أايمـــــه كـــــادت أن ختتفـــــي، وهـــــو وال ريـــــب كـــــان حســـــن الوقـــــوف علـــــي جغرافيـــــة (9)اخلـــــزر

 هذه البالد مبا أطلع عليه بنفسه.

                                                           

 .256ص4( املقريزي : السلوك ملعرفة دول امللوك، ج1)
 .327ص2( ابن حجر العسقالين:املصدر نفسه ، ج2)
 .371-362( تيمور گورگان: املصدر نفسه، ص3)
 .141-132م، ص1226أبو ظيب 1نومكني: مسرقند، ترمجة صالح صالح، منشورات اجملمع الثقايف، ط -364فسه,ص( تيمورگورگان:ااملصدر ن4)
احلمريي:  -372-371ص 1م، ج2116( ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، حتقيق علي وايف، دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة5)

 . 221املصدر نفسه، ص 
من الشرق طربستان وجرجان وبعض املفازة بني جرجان وخوارزم، ومن الغرب أران وبالد اخلزر، ومن اجلنوب بالد الديلم، وهذا  ( حبر اخلزر: حيده6)

ع من فالبحر ليس له اتصال بشئ من البحار، وهو حبر ماحل ال مد له وال جزر، وال يرتفع منه شئ من اجلواهر من لؤلؤ أو مرجان أو غريه مما يرت
 ( .22ري.)اإلصطخري: املصدر نفسه، صالبحار األخ

م لإلستيالء علي أركنج بعد أن حاصرهتا مخسة أشهر 1221هـ/617( يرجع لسرتنج سبب هذا التحول إيل أن جحافل املغول بثقت السدود يف سنة 7)
اجلنوب الغريب  جماريها األويل ابجتاهفغمرت مياه جيحون وفروعه هذه املدينة، ومنذ ذلك احلني أخذت مياهها جتري من شرق هذه املدينة يف غري 

 حبرية يفإيل حبر قزوين، علماا أنه مع هناية النصف األول من القرن العاشر اهلجري/السادس عشر امليالدي عاد هنر جيحون إيل جمراه القدمي ليصب 
 ( .422آرال مرة أخري.)املرجع نفسه، ص

 . 27بنيادو فرهنك إيران، ص ( جغرافياى حافظ آبرو، بكوشش مايل مروي، انتشارات 8)
 . 316 – 315( انظر مالحق الرسالة، ص 9)
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ــــــنج ولقــــــد كــــــان إيل  (1)هلــــــذا التحــــــول أثــــــره الطيــــــب علــــــي النشــــــاط الزراعــــــي يف تلــــــك الفــــــرتة، إذ صــــــار الطريــــــق مــــــن أرْكج
 علي قزوين مزروع ببساتني الكروم، بعد أن كان أرض صحراوية جرداء ال زرع فيها.  (2)بـجْلخاجن

 
الصُّْغُد من جهة، وأهنار الصغانيان ووخشاب ، اليت تفصل بني أهنار إقليم (4)ينبع من جبال البتم الوسطى :(3)ِنر الصيْغدُ 

 من جهة أخرى ومها من روافد ميني هنر جيحون.
ويبدأ هذا النهر يف موضع يقال له "جن " أو " جي "، وهو مثل حبرية حواليها قرى، فيجرى النهر من البحرية بني جبال 

، ومنها إىل وجرجْغسجر(5)حىت بـُْنجكجيث
ألن عندها تتشعب من النهر أهنار تسقي مسرقند ورساتيقها اليت ، ومعناها )رأس الُسكر(، (6)

، بعدها يواصل (8)، وكرِمِينيجة(7)يف مشال هنر الصُّْغُد، ويتفرع من النهر أسفل مسرقند أهنار أخرى تسقي الرساتيق اليت حول الدبوسية
ف شبكة ا يليها من أراضي، وبعض هذه األهنار يؤلالنهر جراينه إيل خبارى فإذا وصل سورها تفرع إيل عدة أهنار تسقي املدينة وم

 . (9)غريها يفين بعدالسقي وهو ما كان يف اجلنوب الغريب للسقى تعود مياهها إىل عمود النهر مرة أخرى، بينما كان
خيـــــرج مـــــن بـــــالد الـــــرتك، وهـــــو يعظـــــم مـــــن أهنـــــار جتتمـــــع إليـــــه، أتيت إليـــــه مـــــن اجلبـــــال، ويــــــدخل وادى  ِنـــــر ســـــيحون:

ــــــدفرغانــــــة مــــــن  ْن ــــــدة وهــــــو يقطــــــع (10)الطــــــرف الشــــــماىل الشــــــرقى ىف حــــــدود اوزْكج ، فــــــاذا جــــــري النهــــــر شــــــرقاا اســــــتقبل روافــــــد عدي
فرغانـــــة، منهـــــا هنـــــر خرشـــــاب، وأورســـــت، وقـــــيب، وكـــــذلك هنـــــر جـــــدغل " هنـــــرين " الـــــذى يقطـــــع فرغانـــــة مـــــن الشـــــرق إىل الغـــــرب، 

ـــــــر مـــــــاءفترتامـــــــى علـــــــى ضـــــــفتيه الســـــــهول الواســـــــعة، وهـــــــذا النهـــــــر هـــــــو عمـــــــود هنـــــــر ســـــــيحون ا ، فـــــــاذا جـــــــاوز (11)ألكـــــــرب واألكث
ْنـــــدة، عنــــــدها يبـــــارح هنائيـــــاا إقلـــــيم فرغانـــــة، مث ينعطـــــف مشـــــاال فيســــــتقبل ىف  اخســـــيكث عاصـــــمة فرغانـــــة وصـــــل ســـــيحون إيل ُخجج
ميينـــــه هنـــــرى إيـــــالق وتـــــرك، وميـــــر بغـــــرب رســـــتاق إيـــــالق والشـــــاش، مث إذا اجتـــــاز مفـــــاوز الغـــــز والـــــرتك، توزعـــــت مياهـــــه علـــــي أهنـــــار 

 . (12)ىف حبرية آرال عديدة حىت يقع

                                                           

ة، وحيمل ي( أركنج: مساها العرب اجلرجانية، وهي قصبة إقليم خوارزم الغربية، تبعد عن جيحون علي هنر يقال له وذاك كان أيخذ من ضفة جيحون الغرب1)
 ( .311-311ص4السفن إليها )ايقوت احلموي: املصدر نفسه، ج

 ( .422( بـجْلخجان: تسمي كذلك أبو اخلان، وهي تقع خلف نسا يف خراسان)لسرتنج: املرجع نفسه، ص2)
( 62م، ص1214( هنر الصُّْغُد: يُعرف كذلك بنهر زرفشان)انشر الذهب( )أبو طاهر السمرقندي: ساماراي )السمريه(، طبع فسيولفسكي، بطرسبورج3)

. 
ببالد فرغانة، والغالب عليها النزهة واخلضرة، تنقسم إىل جبال البتم الداخل، األوسط، اخلارج )ايقوت احلموي:  ( جبال البتم: هى جبال شاهقة منيعة4)

 ( .336ص  1املصدر نفسه، ج
 ( .512-512( بنجكيث: تقع علي بعد تسعة فراسخ من مسرقند جنوب هنر الصُّْغُد)لسرتنج: املرجع نفسه ، ص5)
مسرقند، تقع يف منتصف الطريق بينها وبني بنجكيث)حممود شيت خطاب: قادة الفتح اإلسالمي يف بالد ماوراءالنهر، ( ورغسر: قرية كبرية من قري 6)

 ( .34م، ص1222هـ/1412دار األندلس، جدة
 ( .363( الدبوسية: تقع علي مرحلة من شرق كرمينية، وهي علي هنر أيخذ من ضفة الصُّْغُد اجلنوبية)احلمريي: املصدر نفسه، ص7)
 ( .245ص7( كرمينية: بلدة بني مسرقند وخباري، بينها وبني خباري مثانية عشر فرسخاا)ايقوت احلموي: املصدر نفسه، ج8)
 .222اإلدريسي: املصدر نفسه، ص  -55 -54( النرشخي: املصدر نفسه، ص 9)
(  333ص1ال هلا "اوزجند" )ايقوت احلموي: املصدر نفسه، ج( اوزكند: ابلضم والواو والزاي ساكنتان، بلد مبا وراء النهر من نواحي فرغانة، ويق10)

. 
 . 52 -57( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص 11)
 .445ص  4( القلقشندي: املصدر نفسه، ح12)
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ــــة وعــــدد مــــن أقضــــيتها ِنــــر كوهــــك: ــــاء تلــــك املدين ــــة مسرقنــــد، وحــــدائق وأحي ، كلهــــا معمــــورة مــــن (1)جيــــرى مشــــال مدين
ميتــــد إىل خبــــارى، هــــذا الســــهل أيضــــا عــــامر ومــــزروع مــــن هــــذا  (2)هــــذه النهــــر، كمــــا يوجــــد ســــهل طولــــه ثالثــــني أو أربعــــني فرســــخاا 

 .(3) يكفى إال للزراعة والعمران فقطالنهر، ورغم أنه هنر كبري؛ إال أنه ال
ـــــق بينهـــــا  ـــــة كـــــش عـــــدة أهنـــــار، منهـــــا هنـــــر كشـــــكه ىف جنوهبـــــا، وهنـــــر أســـــرود ىف مشاهلـــــا، كمـــــا يقطـــــع الطري وجيـــــرى مبدين
وبــــني مسرقنـــــد هنــــر يقـــــال لــــه جـــــاي رود، وإيل جنوبــــه علـــــي فرســـــخ مــــن كـــــش هنــــر خشـــــك رود )النهــــر اجلـــــاف( وفيمــــا يلـــــي هـــــذا 

ه، هنــــر خــــزار رود، وهــــذه األهنــــار بعــــد أن تســــقى رســــاتيق كــــش، تكــــّون فضــــالهتا هنــــرا واحــــدا ميــــر النهــــر علــــي مثانيــــة فراســــخ منــــ
 .(4)مبدينة قارشي إبقليم فرغانة

قامــــــت علــــــي هــــــذه األهنــــــار عــــــدة أنظمــــــة للــــــري، منهــــــا ري احليــــــاض، حيــــــث تفيــــــد كتــــــب البلــــــدانيني العــــــرب األوائــــــل 
-أنــــــه كــــــان أحــــــد أنظمــــــة الــــــري املتبعــــــة يف بــــــالد مــــــا وراء النهــــــر منــــــذ القــــــدم، وكــــــان يعتمــــــد  (6)والقــــــزويين(5)أمثــــــال ابــــــن حوقــــــل

ـــــــيت تبـــــــدأ يف فصـــــــل الربيـــــــع وتصـــــــل هنايتهـــــــا يف فصـــــــل الصـــــــيف، ويقـــــــوم علـــــــى تقســـــــيم  -ابألســـــــاس علـــــــى فيضـــــــاانت األهنـــــــار ال
ـــــه إيل غـــــريه، وكلمـــــا نضـــــب املـــــاء مـــــ ن حـــــوض ُزرعـــــت األراضـــــي إيل أحـــــواض، وكلمـــــا أخـــــذ حـــــوض حاجاتـــــه مـــــن املـــــاء ســـــد عن

.ومعـــــين هـــــذا أن األراضـــــي الـــــيت اعتمـــــدت علـــــى (7)أرضــــه، وبعـــــد احلصـــــاد تبقـــــى األرض بـــــوراا حـــــىت حيـــــني املوســـــم التــــايل للفيضـــــان
 نظام الري احلوضي كانت تزرع مرة واحدة يف السنة فقط.

 إىل جانــــــــب ذلــــــــك أقامــــــــت الســــــــلطة احلاكمــــــــة عــــــــدة مشــــــــروعات للــــــــتحكم ىف ميــــــــاه األهنــــــــار ومنبــــــــع فيضــــــــاهنا منهــــــــا
اجلســـــور، وهـــــي عبـــــارة عـــــن ســـــدود ترابيـــــة تبـــــىن علـــــى حافـــــة النهـــــر أو الرتعـــــة، حلـــــبس املـــــاء ومنعهـــــا مـــــن الفيضـــــان علـــــى ضـــــفتيه، 
فمـــــثالا قـــــام األمـــــري تيمـــــور بعمـــــارة أحـــــد اجلســـــور القائمـــــة علـــــى هنـــــر مسرقنـــــد كـــــان يعـــــرف جبســـــر)ذات األقـــــواس(، وذلـــــك حلمايـــــة 

، ممــــــا ترتــــــب عليــــــه حتــــــول أراضــــــى هــــــذه (9)مبدينــــــة كــــــش لــــــنفس الغــــــرض ، كمــــــا شــــــيد قنطــــــرتني كبريتــــــني(8)املدينــــــة مــــــن الفيضــــــان
 املناطق من رى احلياض إىل الرى الدائم .

 

                                                           

 ( .367حاشية  122( القضاء: تقسيم إدارى ومجعه أقضية، ويعترب أصغر التقسيمات االدارية )اببرشاه: املصدر نفسه، ص 1)
(، وهو يعادل اآلن مخسة كيلومرتات ابملقاييس املعاصرة أو ثالثة  541( الفرسخ: مقياس يساوي مسرية أربع ساعات )أبو الفدا: تقومي البلدان، ص2)

 (. 467ص3م، ج1221أميال )املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، دار التحرير للطباعة والنشر، القاهرة 
 . 33 -32ر نفسه، ص ( أبو طاهر السمرقندي: املصد3)
 . 513 -512لسرتنج: املصدر نفسه ، ص  -252ص  5( ايقوت احلموي: املصدر نفسه ، ح4)
 .322م، ص1222( صورة األرض، منشورات دار مكتبة احلياة،، بريوت 5)
 .326( املصدر نفسه، ص 6)
، بريوت 2ه وكتب هوامشه طالل حرب، دار الكتب العلمية، ط)رحلة ابن بطوطة(، شرح-( ابن بطوطة: حتفة النظار يف غرائب األمصاراملعروف ب7)

م، 1262طافور: رحلة طافور يف عامل القرن اخلامس عشر، ترمجة وتعليق حسن حبشي، دار املعارف، القاهرة  -412م، ص1222هـ/1413
 74-73ص

 .141-132( نومكني: املرجع نفسه، ص8)
 .121( اببرشاه: املصدر نفسه، ص9)
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ــــــة وكــــــان الــــــدافع  (1)كمــــــا أقــــــام عــــــدداا مــــــن مشــــــاريع الــــــري يف منطقــــــة احلــــــدود الشــــــمالية الشــــــرقية املتامخــــــة لــــــبالد اجلت
دائمــــة، لصــــد أيــــة  هنــــاك بصـــورة كــــن قواتــــه مـــن اإلقامــــةـــــ رغبــــة يف إقامـــة منــــاطق اســــتقرار وزراعـــة، مت لـــذلك ـــــــ كمــــا قـــال يــــزدي

، وقــــد كشــــفت احلفـــــرايت احلديثــــة عـــــن بقــــااي قنــــاة مائيـــــة يف تلــــك املنطقـــــة، يعتقــــد أهنـــــا (2)غــــارة مفاجئــــة أتيت مـــــن هــــذه الناحيـــــة
 .(3)شقت يف عهد تيمور، يف أواخر القرن التاسع اهلجري/اخلامس عشر امليالدي

، (4)هااألهنار بصفة مستمرة، وتشق القنوات منها لتوصيل املياه إىل األراضي البور لتعمري  وكانت السلطة تقوم بتطهري جماري
وكان األهايل يساعدون السلطة يف حفر بعض الرتع والقنوات الصغرية لسقي البساتني واملزارع، والقيام بعمليات التطهري والتنظيف 

لتطهري الرتع والقنوات اجلارية ىف أمالكه  (6)كانوا جيتمعون لدي عبيدهللا آحرار  عدد العمال الذين( 5) جملاريها، ويقّدر أحد املستشرقني
 بثالثة آالف عامل .

يتضــــــح ممــــــا ســــــبق أن نظــــــامّى الــــــرى احلوضــــــي والــــــدائم كــــــاان متبعــــــني ىف بــــــالد مــــــا وراء النهــــــر، وابلتــــــاىل كانــــــت هنــــــاك 
ــــــوع احملاصــــــيل الزراع ــــــؤدى إىل تن ــــــذى ي ــــــزرع طــــــوال العــــــام، األمــــــر ال ــــــري أراضــــــى ت ــــــد ل ــــــة، ومل تكــــــن األهنــــــار هــــــي املصــــــدر الوحي ي

األراضــــي بــــبالد مــــا وراء النهــــر، وإمنــــا كانــــت هنــــاك مصــــادر أخــــري، مثــــل العيــــون الــــيت تــــروى األراضــــى الواقعــــة بعيــــداا عــــن مســــار 
ــــــد ــــــال( و)اتون وان( علــــــى أطــــــراف مدينــــــة مسرقن ، وعــــــني "آب (7)األهنــــــار وفروعهــــــا، منهــــــا عيــــــون )آب رمحــــــت( و)خواجــــــه داني

 .(10)، وعني "زامني" أبشروسنة، و"عني اخلري" خبوارزم(9)بوالية مجسيجخا (8)"بوردن
، ويسمى الري عن طريق (11)وهناك أيضاا مياه األمطار اليت كانت تسقط يف فصلي الربيع واخلريف بصورة ال تكاد تنقطع

مل مباخس، إذ غلبت عليه الزراعة ابألمطار، و ، فعلي سبيل املثال كان رستاق أبغر جنوب مسرقند عامته (12)األمطار بـ)املباخس(
ويقال  وهو من الرساتيق اجلنوبية أيضاا، عامته مباخس، كثري القرى يعرف الري الصناعي، وكانت غلته وفرية، كما كان رستاق أوفر

 (13)إن غالته إذا أقبلت فإهنا تكفي الصُّْغُد كله وخبارى سنتني

                                                           

كان يعرف به كل عرق كان يقطن حدود منغوليا,ومل يبق منهم اليوم إال الربوت, وال يزال هؤالء املغول يعرفون حىت اليوم يف وسط آسيا ( اجلتة:علم  1)
 (. 3حاشية 212ابسم جتة مغول,أو مغول احلدود,نسبة إيل كلمة )جت( الرتكية مبعين حد.)فامربي:املرجع نفسه، ص

 .344ص1( يزدي:املصدر نفسه، ج2)
(3) Bouvat: L' Empire Mongolem, P18. 

 .364( تيمورگورگان،املصدر نفسه، ص4)
 .352-352م، ص2111هـ/1422، القاهرة 6( بطرشوفسكى : ااٍلسالم يف اٍيران، نقله عن الفارسية وعلق عليه السباعي حممد السباعي، ط5)
م، ودفن يف 1421-1421هـ/ 226ماوراءالنهر يف عصره، وكان من كبار املالك، توىف سنة ( عبيدهللا آحرار: كان شيخ الطريقة النقشبندية يف بالد 6)

( 3112ص4هـ، ج1316مسرقند، )مشس الدين سامي: قاموس األعالم )اتريخ وجغرافيا لغايت وتعبري اصحله كافة أمساء جامعدار(، طبع استانبول 
. 

 .33-32( ابو طاهر السمرقندي املصدر نفسه، ص7)
 .76رشاه: املصدر نفسه، ص( ابب8)
 ( . 515حاشية272( مجسيجخا: والية تقع جنوب غرب مسرقند، وهي الوادي العلوي لنهر الصُّْغُد.)اببرشاه: املصدر نفسه، ص9)
 .454-453ص 4( القلقشندي: املصدر نفسه، ج10)
  .25( اببرشاه: املصدر نفسه، ص11)
 .6( ابو طاهر السمرقندي : املصدر نفسه، ص12)
 .32-37ابو طاهر السمرقندي : املصدر نفسه، ص( 13)
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تتوافر لدينا معلومات عن نظامني منهم، أحدمها يعرف ابملقامسة أو املشاركة، وقد اشتهرت آنذاك عدة أنظمة للزراعة، 
 وهو أن يقوم شخص)املالك( بتسليم األرض والتقاوي واحليواانت إيل شخص آخر يلتزم بزراعتها، على أن يكون له مخس الناتج، 

 
، وذلك ألن الري (1)ي اليت تروى ابألمطارواملالك أربعة أمخاس وذلك يف األراضي اليت تروى ابآللة، والربع ىف األراض

 ابألمطار ال حيتاج إىل آله، ومن مث زايدة نسبة مشاركة املكلف ابلزراعة للمالك يف قسمة احملصول.
ومثة نظام آخر يعرف ابملغارسة، وهو عقد اتفاق على تعمري أرض بشجر، على أن يكون لصاحب األرض حق النصف 

يتجلى مما سبق أن أحد نظامى الزراعة كان يرتبط ابألراضى احلقلية، بينما يرتبط اآلخر ابألراضى  من مثرها، والثلثني من خشبها،
 .(2)البستانية

وكــــــــان األهــــــــايل يســــــــتخدمون يف حــــــــرث أراضــــــــيهم حمــــــــراث مــــــــن اخلشــــــــب جتــــــــره األبقــــــــار، كمــــــــا اســــــــتخدموا الفئــــــــوس 
لتقويـــــــة األرض وزايدة خصـــــــوبتها، وكـــــــانوا أيخذونـــــــه ، كـــــــذلك عرفـــــــوا التزبيـــــــل والتســـــــبيخ، (3)واملعـــــــاول يف عـــــــزق األرض وتقليبهـــــــا

مـــــن زبـــــل احلمـــــام الـــــذي كـــــان مـــــن أفضـــــل أنـــــواع الســـــماد الطبيعـــــي لـــــألرض، إىل جانـــــب روث احليـــــواانت مـــــن األبقـــــار واألغنـــــام 
 .(4)والبغال واحلمري

ـــــة اتمـــــة أبوقـــــات الفيضـــــان، وســـــقوط األمطـــــار والرويـــــة، وكـــــا ن هلـــــم كمـــــا كـــــان فالحـــــو بـــــالد مـــــا وراء النهـــــر علـــــى دراي
خــــــربة كبــــــرية ابلغــــــرس والتلقــــــيح، فمــــــثالا اهتمــــــوا برتبيــــــة النحــــــل الــــــيت كانــــــت ضــــــرورية لتلقــــــيح األشــــــجار املثمــــــرة، ابإلضـــــــافة إىل 

 .(5)استخدامهم لبعض الوسائل للقضاء على احلشرات الضارة ابملزروعات
  

 ب( أشهر احملاصيل الزراعية: 
 ( احلبوب الغذائية: 1

ـــــــالد مـــــــا وراء النهـــــــر  ـــــــه يف اخلتـــــــل اشـــــــتهرت ب ـــــــوب الغذائيـــــــة، ومـــــــن أمههـــــــا القمـــــــح الـــــــذى انتشـــــــرت زراعت بزراعـــــــة احلب
ـــــــد(7)وخبـــــــارى وكـــــــش ( 6)وفرغانـــــــة ـــــــة يف ترمـــــــذ حـــــــىت فـــــــاض عـــــــن حاجـــــــة (8)، وحـــــــول جمـــــــاري األهنـــــــار يف مسرقن ، كمـــــــا زرع بكثاف

 .(9)السكان، فكان ينقل منها عن طريق املراكب ليباع يف أسواق خوارزم 

                                                           

 .366( تيمور گورگان: املصدر نفسه، ص1)
 .366( تيمورگورگان: املصدر نفسه، ص2)
بوريبوي أمحدوف: العرب واإلسالم  -174هـ، ص1311( فخر الدين صفي: رشحات عني احلياة، ترمجة حممد مراد الفزاين، املطبعةاملريية، مكة املكرمة3)

 .353م، ص1222، بريوت2كستان)اتريخ آسيا الوسطي من أايم األسر احلاكمة حىت اليوم(، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، طيف أوزب
(4) Beatrice Manz : power, politics and religion in Timurid Iran, P.495  
(5) Maria. E. Subtelny: Timurdis in transition (Turko – Persian – politics and acculturation in 

medieval Iran), Leiden – Boston 2007.P.117 118 . 
 .351 - 352( بوريبوي أمحدوف: العرب واإلسالم يف أوزبكستان، ص6)
رجع نفسه ، ص فامربي، امل -222م، ص 2112( كالفيجو: سفارة إيل تيمورلنك، ترمجة سهيل زكار، دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق7)

33. 
 .313( كالفيجو: املصدر نفسه، ص8)
 .422لسرتنج: املرجع نفسه، ص  -5-3( ابن بطوطة: املصدر نفسه، ص9)
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، كمــــــــــا زرع األرز يف خــــــــــوارزم (1)شــــــــــعري بكثــــــــــرة يف مسرقنــــــــــد وترمــــــــــذ وفرغانــــــــــة وخــــــــــوارزموإيل جانــــــــــب القمــــــــــح، زرع ال
 (3)والذرة ىف فرغانة (2)وطشقند

 ( احملاصيل الصناعية:2
متيـــــزت بـــــالد مـــــا وراء النهـــــر بزراعـــــة بعـــــض احملاصـــــيل ذات الشـــــهرة الصـــــناعية، مثـــــل القطـــــن الـــــذي انتشـــــرت زراعتـــــه يف 

 .(5)، والكتان الذي جادت زراعته يف كل من اتشكند ومسرقند (4)اتشكند وخوارزم وكش وفرغانة
 ( اخلضر والفاكهة:3

وفّــــــــرت الزراعــــــــة مــــــــا حيتاجــــــــه الســــــــكان يف اســــــــتهالكهم اليــــــــومي مــــــــن اخلضــــــــروات الطازجــــــــة، كالطمــــــــاطم والبطــــــــاطس           
  (6)ليمون وغريهاوالباذجنان واجلزر واللفت والبصل والكرنب والفلفل واخليار واخلس والسبانخ والقرع وال

ـــــري             ـــــب والتـــــني والرمـــــان والتفـــــاح والكمث ـــــواع خمتلفـــــة مـــــن الفاكهـــــة، كالعن ـــــالد مـــــا وراء النهـــــر بزراعـــــة أن كمـــــا اشـــــتهرت ب
، ولقـــــد أشـــــاد املبعـــــوث الصـــــيين )تشـــــغينج(عند زايرتـــــه لـــــبالط تيمـــــور (7)واخلـــــوخ واملشـــــمش والشـــــمام والبطـــــيخ األصـــــفر واألخضـــــر

 ، (8)ار املثمرة مبختلف أنواع الفاكهةابلعدد الكبري من األشج
وكان يوجد من الفاكهة الواحدة عدة أصناف خمتلفة، فعلي سبيل املثال اشتهرت فرغانة بعدة أنواع من الشمام، منها نوع 

ه بذر بوآخر بشمام )امساعيل شيخى(، واألخري كان ذو قشرة مسيكة مبقدار أربعة أصابع، وبذره يش (9)ُعرف بشمام )األمري تيمور(
 . (11)، كما اشتهرت خُباري بزراعة نوع من الشمام متيز مبذاقه الطيب(10)البطيخ

واملالحـــــظ هنـــــا أن بعـــــض أنـــــواع الشـــــمام ارتبطـــــت أبمســـــاء بعـــــض احلكـــــام، فمـــــا الســـــبب يف ذلـــــك؟ الـــــراجح أن هـــــؤالء 
، وقــــــد (12)ارتبطــــــت أبمســــــائهماحلكــــــام كــــــانوا يفضــــــلون هــــــذه األنــــــواع مــــــن الفاكهــــــة، وكــــــانوا يطلبوهنــــــا أكثــــــر مــــــن غريهــــــا لــــــذلك 

ــــة مــــن الشــــمام إىل بــــالد مــــا وراء النهــــر فارتبطــــت أبمســــائهم، غــــري  ــــة معين يكــــون كــــل واحــــد منهمــــا هــــو الــــذى أدخــــل زراعــــة نوعي
 أن هذا األمر ليس هناك ما يؤكده .

                                                           

 .242ــــــ ابرتولد : اتريخ الرتك، ص 432ص4( القلقشندي: املصدر نفسه، ج1)
 .352-352( بوريبوي أمحدوف: املرجع نفسه، ص 2)
 .77، ص2111أمحد فؤاد املتويل: اجلمهورايت اإلسالمية يف آسيا الوسطي، مركز الدراسات الشرقية، القاهرة  -312( اببرشاه: املصدر نفسه، ص 3)
أركني رمحةهللا: احلضارة اإلسالمية يف اتجيكستان، منشوارت املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ايسيسكو  -222( كالفيجو: املصدر نفسه، ص 4)

 . 54م، ص1222هـ/1412
 .531لسرتنج: املرجع نفسه، ص -314( كالفيجو: املصدر نفسه، ص 5)
 - 37( ابو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه، ص6)

 Maria .E.subtelny : Timurids in transition, P118 
 . 433ص4( القلقشندي: املصدر نفسه ، ج7)

(8) Maria .E.subtelny;Ibid, P 119                      
 .121( اببرشاه: املصدر نفسه،  ص9)
 .124-123( اببرشاه: املصدر نفسه، ص 10)
 .121( اببرشاه: املصدر نفسه، ص11)
 .21اببرشاه: املرجع نفسه، ص( 12)
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، والبطيخ (1)ذاللذيوابإلضافة إيل الشمام، زرعت عدة أنواع من البطيخ، منها البطيخ الفرغاين ذو احلجم الكبري واملذاق 
يُوضع يف قوالب معبأة ابلثلج حىت وكان ، (2)اخلوارزمي الذي كان من فرط لذته حُيمل منها إيل أقصى بالد املشرق كاهلند والصني

  (4). وهناك أنواع أخري من البطيخ انتشرت زراعتها يف كش ومسرقند(3)يتحمل املسافات الطويلة
ام أبمســــاء بعـــــض احلكــــام، ارتــــبط البطـــــيخ أبمســــاء بعــــض البلـــــدان الــــىت اشـــــتهرت ممــــا ســــبق يتبـــــني لنــــا كمــــا ارتـــــبط الشــــم

 بزراعته كفرغانة وخوارزم .
وإيل جانب الشمام والبطيخ، انتشرت بساتني الكروم )العنب( ملسافات بعيدة حول زمام املدن، فعلي سبيل املثال كان 

 . (6)كما اشتهرت فرغانة بكثرة بساتني الكروم حوهلا (5)حييط بسمرقند بساتني الكروم ملسافة فرسخ ونصف إيل فرسخني
ــــــه   ومــــــن الفواكــــــه األخــــــرى الــــــيت حــــــازت علــــــى شــــــهرة عريضــــــة : الرمــــــان، فكــــــان يــــــزرع ىف مجْرغينــــــان نــــــوع يســــــمى )دان

ـــــده (7)كـــــالن ( وتعـــــين ابلفارســـــية احلبـــــة الكبـــــرية أو الضـــــخمة ْن ، وقـــــد فـــــاق غـــــريه ىف حالوتـــــه وقلـــــة محوضـــــته، كمـــــا اشـــــتهرت ُخجج
 . (8)نوع آخر متيز مبذاقه الطيببزراعة 

وهنــــاك أيضــــاا التفــــاح الــــذي متيــــزت مسرقنــــد إبنتــــاج نــــوع منــــه كــــان مــــن اجلــــودة وحســــن املــــذاق مــــا جعلــــه يــــرتبط ابمسهــــا 
، أمــــــا الربقــــــوق فقـــــد انفــــــردت مرغينــــــاب بفرغانـــــة بزراعــــــة نــــــوع منـــــه ُعــــــرف بـــــــ ) (9)فعـــــرف بـــــــ )ســـــيب مسرقنــــــد( أي تفــــــاح مسرقنـــــد

ففونـــــه بعـــــد أن خيرجـــــوا النـــــواه منـــــه ويضـــــعون اللـــــوز مكاهنـــــا، فيصـــــبح بضـــــاعة اندرة وحُيمـــــل منهـــــا إىل ســـــيحاين(، كـــــان األهـــــايل جي
 .(10)الوالايت األخرى

)مدينة اللوز( بزراعته، وكان لوزها عجيب ينقشر إذا فرك ابليد،  (11)وفيما يتعلق ابجلوز، فقد استأثرت مدينة كند ابدام 
 .(13)، كما اشتهرت اسفرة بنواحي فرغانة بكثرة أشجار اجلوز(12) اهلند وقد بلغ من جودته أنه كان يرفع منها إيل

 ( التوابل واألعشاب الطبية: 4
اشــــــتهرت بــــــالد مــــــا وراء النهــــــر بزراعــــــة عــــــدة أصــــــناف مــــــن التوابــــــل كــــــالكمون والكراويــــــة والرحيــــــان والشــــــبت والزجنبيــــــل 

 . (14)وغريها
                                                           

 .57( اببرشاه: املصدر نفسه، ص1)
 .364ص1( ابن بطوطة: املصدر نفسه، ج2)
حممد مجال الدين سرور: اتريخ احلضارة ااٍلسالمية يف الشرق من عهد نفوذ األتراك ٍايل  -122م، ص1267( الثعاليب: لطائف املعارف، ليدن 3)

 .132-131م، ص1265هـ /1324رالعريب، القاهرة منتصف القرن اخلامس اهلجري، دارالفك
  . 312 -222( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص 4)
 .312-311( كالفيجو: املصدر نفسه، ص 5)
 .42بوريبوي أمحدوف: املرجع نفسه ، ص -57( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص6)
 .76( اببرشاه: املصدر نفسه، ص 7)
 .72-72( اببرشاه: املصدر نفسه، ص 8)
 .173( اببرشاه: املصدر نفسه، ص 9)
 .121( اببرشاه: املصدر نفسه، ص 10)
 ( .72( كندابدام: قصبة صغرية تقع شرق خجندة بستة فراسخ) اببرشاه: ب املصدر نفسه ، ص 11)
 .72( اببرشاه: املرجع نفسه، ص 12)
 .77( اببرشاه: املرجع نفسه، ص 13)
 . 142 - 137( أبو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه، ص 14)
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، (1)لزراعة بعض األعشاب والنبااتت الطبية، منها عشب يسمى "الله"وإيل جانب التوابل، كانت تربة ما وراء النهر مناسبة 
، كان (3)، وهناك أيضاا عشب آخر يقال له " يربوج الصنم "(2)انتشرت زراعته يف مسرقند، وكان يساعد ىف عالج بعض األمراض

 .(4)ينمو ىف جبال " يىن كنيت " بوالية فرغانة واألهاىل يسمونه عشب األفاقة

                                                           

 ( . 142( نوع من العشب ينبت على شاطئ األهنار واجلبال واملناطق الرطبة. )أبو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه ، ص 1)
 . 142( أبو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه، ص 2)
 ( .47هامش) 22( نبات يعمل على جتلط الدم )اببرشاه: املصدر نفسه ، ص 3)
 . 22( اببرشاه: املصدر نفسه، ص 4)
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 اضي الزراعية: األر  ملكية
جنح تيمور يف أتسيس إمرباطورية مرتامية األطراف، فقد مشلت إيل جانب بالد ما وراء النهر، خراسان وإيران والعراق 
وغريها، وقد أدار دفة احلكم فيها مبساعدة أبنائه وأحفاده وأهل الثقة من األمراء.وحيت يتسىن له ذلك، قّسم الدولة إيل حيازات 

 .(2).وكانت يف بداية األمر منفعة ال ملكية، مث أضحت مبرور الوقت وراثية(1))إقطاعات(
ــــــات مــــــن حيــــــث املســــــاحة إيل نــــــوعني، األول: صــــــغرية املســــــاحة وتعــــــرف بـــــــ "تيــــــوال"  ــــــد انقســــــمت تلــــــك اإلقطاعي وق

احة ، والنــــــوع الثــــــاين:كبرية املســــــ(3)وكانــــــت تــــــوزع علــــــي كــــــل مــــــن يظهــــــر شــــــجاعة يف احلــــــرب مــــــن صــــــغار القــــــادة وعامــــــة اجلنــــــود
وتســـــــــمي "ســـــــــيورغال"، وكانـــــــــت تشـــــــــمل واليــــــــــة كاملـــــــــة، كاإلقطاعيـــــــــات املمنوحـــــــــة ألمــــــــــراء البيـــــــــت احلـــــــــاكم، وكبـــــــــار القــــــــــادة 
العســـــــكريني، وكانـــــــت بـــــــالد مـــــــا وراء النهـــــــر تنقســـــــم إيل عـــــــدة ســـــــيورغاالت مقســـــــمة بـــــــني األمـــــــراء التيمـــــــوريني، وكبـــــــار القـــــــادة 

ــــــة  (4)مــــــر شــــــيخع العســــــكريني، فعلــــــي ســــــبيل املثــــــال اقطــــــع األمــــــري تيمــــــور البنــــــه ــــــة، كمــــــا مــــــنح القائــــــد خــــــدادا والي واليــــــة فرغان
بذخشـــــــان، مقابـــــــل أن يقـــــــوم بتجهيـــــــز عـــــــدد مـــــــن اجلنـــــــود األكفـــــــاء علـــــــي نفقتـــــــه اخلاصـــــــة ليشـــــــارك هبـــــــم معـــــــه يف حروبـــــــه ضـــــــد 

 .   (5)األعداء
مثــــــة نــــــوع آخــــــر مــــــن الســــــيورغاالت، كــــــان يهبهــــــا احلــــــاكم هبــــــدف حتقيــــــق مــــــآرب سياســــــية، فعلــــــي ســــــبيل املثــــــال مــــــنح 

، حلرصـــــه علـــــى بنـــــاء ملكـــــه علـــــى التأييـــــد اإلهلـــــي، وصـــــبغ (6)األمـــــري تيمـــــور رجـــــال الـــــدين مـــــن العلمـــــاء واملشـــــايخ اقطاعـــــات كبـــــرية
ـــــذلك عنـــــدما شـــــّن عـــــدة محـــــالت عســـــكرية علـــــي الـــــبالد اإلســـــالمية، افـــــىت بعضـــــهم أبن  تصـــــرفاته السياســـــية ابلصـــــبغة الدينيـــــة، ل

 .(7)لواقع التارخييمحالته هذه جهاد مقدس وهو ما يناقض ـ بال شك ـ ا
ــــــــــات يف عهــــــــــد تيمــــــــــور، وعلــــــــــي األخــــــــــص أصــــــــــحاب الســــــــــيورغاالت بقــــــــــدر مــــــــــن  ــــــــــع أصــــــــــحاب اإلقطاعي وقــــــــــد متت
االســـــتقالل، حيـــــث كـــــان هلـــــم احلـــــق يف فـــــرض الضـــــرائب والرســـــوم وحتصـــــيلها، وإدارة شـــــؤون اإلقطاعيـــــة، ولكـــــن يف نفـــــس الوقـــــت 

 .(8)خضعوا مجيعا للسلطة املركزية العليا املمثلة يف شخصه
ل فقد حرص سالطني التيموريني على متسك املزارعني مبلكيتهم لألراضي الزراعية، ويف سبي، ابلنسبة للملكية اخلاصة أما

ذلك أقروا حزمة من التشريعات اليت تسَّهل على املزارعني عملية الزراعة، منها إعفاء كل من يقوم بتعمري أرضاا بوراا من الضريبة 

                                                           

 . 241( تيمورگورگان: املصدر نفسه ، ص1)
(2) Beatrice Manz : power, politics and religion, P.114 

 .  22بوريبوي أمحدوف: املرجع نفسه ، ص -241، 316( تيمورگورگان: املصدر نفسه، ص3)
م.)عبد هللا رازي: اتريخ كامل إيران) از أتسيس سلسلة مادات 1324هـ/726حياة أبيه سنة ( هو معز الدين عمر شيخ االبن الثاين لتيمور، تويف يف4)

 ( . 612-611عباس إقبال: املرجع نفسه ، ص -362هـ. ش، ص  1372اخبانة إقبال چانقراض قاجاريه(، 
  .412ص2م، ج2112/هـ1422( حسن كرمي اجلاف : موسوعة اتريخ إيران السياسي، الدار العربية للموسوعات، بريوت 5)
 -361-354( تيمور گورگان: املصدر نفسه ، ص6)

Beatrice Manz: power, politics and religion, P.114 . 
 .177-176ص1( أمحد حممود السادايت : اتريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية، ج7)
  - 221 - 221( بوريبوي أمحدوف: املرجع نفسه ، ص8)

The Cambridge history of Iran, vol.vl, P.95.  
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، وعدم (2)يد العون واملساعدة لكل من عجز عن تعمري أرضه بتقدمي الدواب والبذور واآلالت الزراعية ، ومدّ (1)املستحقة لفرتة معينة
 (3)إثقال كواهلهم مبزيد من الضرائب، فضالا عن محاية صغار املزارعني من ظلم كبار املالك

 
ــــــد هللا أحــــــرار أ ــــــدين، فكــــــان لعبي ــــــني رجــــــال ال ــــــة اخلاصــــــة ب ــــــك الفــــــرتة املِلكي ــــــر مــــــن )كمــــــا شــــــاعت يف تل ( 1311كث

ــــري مــــن املــــزارع األخــــرى، أشــــار إيل ذلــــك فخــــر الــــدين صــــفي  يف ســــياق حديثــــه عــــن  (4)مزرعــــة، عــــالوة علــــي قيامــــه بشــــراء الكث
الــــزايرة الــــيت قــــام هبــــا لعتبتــــه الشــــريفة بقولــــه: "ملـّـــا تشــــرفت بشــــرف اســــتالم عتبتــــه العليــــة مسعــــت بعــــض وكالئــــه يقــــول: إن مزارعــــه 

 ة".قد جاوزت ألف وثالمثائة مزرع
أن القطعة الواحدة منها كانت تقدر حبوايل مثانية  (5)وقد متيزت هذه املزارع ابتساع مساحتها، وقد ذكر أحد املستشرقني

 املزروعة، وكان جيتمع لتنظيف الرتع والقنوات اجلارية هبا وتنقيتها للري ثالثة آالف عامل. (6)أو تسعة من اهلكتارات
نفاق علي جهات الرب واخلري، وكان السالطني التيموريون وكبار رجال دولتهم من وهناك أراضي الوقف، وهي ختصص لإل

األمراء والوزراء وكبار املالك يوقفون مساحات كبرية من األراضي لإلنفاق على املؤسسات اخلريية واالجتماعية كاملساجد 
ات راضي املنزرعة يف املدن املختلفة على األضرحة ومزار فمثالا أوقف األمري تيمور بعض القرى واأل (8)واملدارس وغريها (7)واخلانقاهات

. كما كان أرابب األراضي حيبسون مساحات كبرية من أراضيهم على املؤسسات اخلريية السيما اخلانقاهات، وكانت هذه (9)األولياء
 .(10)األراضي تعفى من مجيع أنواع الضرائب، ابعتبارها أوقاف تنفق إيراداهتا على جهات الرب واخلري

ومـــــيت مت وقـــــف هـــــذه األراضـــــي مل يعـــــد يف ااٍلمكـــــان إلغائهـــــا أو بيعهـــــا أو مصـــــادرهتا، ومـــــن األدلـــــة علـــــي ذلـــــك ملـــــا أراد 
الـــــــوزيران كـــــــالن تـــــــركش وعلـــــــي بـــــــن األمـــــــري خواجـــــــه إلغـــــــاء املوقوفـــــــات علـــــــي املســـــــاجد واملـــــــدارس واخلانقاهـــــــات، والتصـــــــرف يف 

ـــــورة علـــــى هـــــذين الـــــوزيرين، وإعـــــادة خمصصـــــات األوقـــــاف مـــــرة إيراداهتـــــا، عـــــم الســـــخط والغضـــــب بـــــني عامـــــة النـــــاس وقـــــاموا  ابلث
 .(11)أخرى لتنفق على مؤسسات اخلري

 د(الرعي وتربية احليوان:
                                                           

 .256ص4( املقريزي: املصدر نفسه ، ج1)
 .327ص2( ابن حجر العسقالين: املصدر نفسه ، ج2)
 .135ابرولدملب: املرجع نفسه ، ص -371-362( تيمور گورگان: املصدر نفسه ، ص3)
 .174(املصدر نفسه ، ص4)
 .352-352( بطرشوفسكي : املرجع نفسه ، ص5)
فدان )حممد عبد اجمليد: جغرافية املوارد ااٍلقتصادية يف العامل، منشأة املعارف،  2.25( اهلكتار: وحدة مساحة تستخدم يف الزراعة الواسعة، ويعادل 6)

 ( .  1حاشية  147م، ص 1222ااٍلسكندرية 
عبادة والذكر غة الفارسية وهو رابط كان الصوفية يقيمون فيه لل( مجع خانقاه: وهي من"خان"مبعين احملل أو املكان و"گاه"الحقة تفيد الظرفية يف الل7)

لرتكية، احتت امرة شيخهم. انظر)حسان حالق وآخر: املعجم اجلامع يف املصطلحات األيوبية واململوكية والعثمانية ذات األصول العربية والفارسية و 
 ( . 21م، ص1222دار العلم للماليني، بريوت

ازل بوا: متدين تيموراين، ترمجة ابقرمريخاين، نشريهء دانشگاه ادبيات تربيز، مشارهء أول،  - 23-22فهمي: علي شرينوائي، ص ( عبدالسالم عبدالعزيز8)
 .72-77ص

 .354( تيمور گورگان: املصدر نفسه ، ص9)
 .361( بطرشوفسكي: املرجع  نفسه ، ص10)
 .413-411( خواندمري: دستور الوزراء، ص11)
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، (1)كان إقليم ما وراء النهر من أكثر أقاليم املشـــــــــــــــرق ماء ومرعي، فلم يكن هناك مدينة أو قرية إال وهبا مرعي أو أكثر
ا مرعي "قرة ســو" يف الطرف الشــرقي للمدينة، علي مســافة فرســخ واحد يف إجتاه الشــمال، وكان حييط بســمرقند املراعي اجليدة، منه

وهو مرعي غاية يف اجلمال، وقد أنشـــــــأ ســـــــالطني التيموريني يف هذا املرعي أماكن إلقامتهم خيرجون إليها للنزهة مرة واحدة يف العام 
 (2)ملدة شهر أو شهرين

يوجد مرعي آخر امسه "خان يوردو"، وهناك أيضــــــــــاا مرعي "بوداان" ويقع بني كش وأعلي منه يف اجتاه اجلنوب الشــــــــــرقي، 
ومسرقند، ويف الشــــــــمال قليالا من مسرقند علي مســــــــافة فرســــــــخني انحية الغرب يقع مرعي "كوك مغاك" وهو مرعي مجيل حيث يقع 

 .(3)علي حافة حبرية كبرية، ومن املراعي األخرى مرعي "قلبه" وهو أصغر تلك املراعي
، يليها إقليم خوارزم حيث كان يرعي يف مراعيها (4)وتُعد السهوب الواقعة يف جنوب هنر سيحون من أكرب املناطق الرعوية

 . (5)قرب آرال قطعان املاشية، كما كان حييط مبدينة أخسيسك الواقعة علي الطريق إيل قارشي السوائم)املراعي(من اإلبل والغنم
األثــــــر األكــــــرب علــــــي حركــــــة الرعــــــي، ففــــــي الشــــــتاء تســــــقط األمطــــــار علــــــي الســــــهول  وكــــــان ملنــــــاخ بــــــالد مــــــا وراء النهــــــر

واألوديــــــة املنخفضــــــة، فتنمــــــو احلشــــــائش وتزدهــــــر املراعــــــي، أمــــــا يف الصــــــيف جتــــــف هــــــذه املنــــــاطق وترتفــــــع درجــــــة حرارهتــــــا، بينمــــــا 
ــــي املرتفعــــات، نتيجــــة اخنفــــاض درجــــات احلــــرارة، وســــقوط األمطــــار بغــــزارة، ــــة عل ــــاة النباتي ــــة  تزدهــــر احلي ــــا كــــان لكــــل قبيل ومــــن هن

 .(6)(، كانت تفصل بينهما مسافة طويلةqishlaq(، واآلخر شتائي)Tailaqمرعيان أحدمها صيفي)
وكان تيمور يعهد بقطعانه من اخليول، واألغنام إيل بعض نبالئه، الذين عليهم أن يوفروا املراعي هلا يف األراضي اليت 

ابلكامل، وهكذا جتد واحدا من النبالء مسئوالا عن تربية قطيع مكون من ألف رأس، وآخر عن ميلكوهنا، وأن يشرفوا علي تربيتها 
قطيع من عشرة آالف، وعندما حيني الوقت الذي يقوم فيه تيمور ابسرتداد قطعانه، ينظر إن كانت أعدادها تناقصت، أو أن أحواهلا 

ذا هو نبيل، ومن احملتمل كثرياا أن يضيف إيل ذلك إعدامه، ألن هليست كما ينبغي، وقتها يقوم ابالستيالء علي كل ما ميلكه ال
 (7)نظامه وتلك هي أحكامه

أمــــــا عــــــن تربيــــــة احليــــــواانت، فقــــــد شــــــاع يف بــــــالد مــــــا وراء النهــــــر تربيــــــة أنــــــواع كثــــــرية، منهــــــا األغنــــــام واملــــــاعز واألبقــــــار 
ا ذات اإلليـــــة الكبـــــرية الـــــيت تـــــزن بعضـــــها العشـــــرين واإلبـــــل واخليـــــل والبغـــــال واحلمـــــري، فبالنســـــبة لألغنـــــام اشـــــتهرت مسرقنـــــد أبغنامهـــــ

 .(8)رطال، وهي رخيصة الثمن نظراا لوفرهتا
وإىل جانــــــــب األغنــــــــام، اشــــــــتهرت بعــــــــض املنــــــــاطق برتبيــــــــة املــــــــاعز، كناحيــــــــة "ســــــــكرتيكو" الواقعــــــــة علــــــــى ضــــــــفة هنــــــــر 

 .(9)سيحون واليت أطلق عليها )منطلق املاعز(، إشارة إيل وفرة األعداد اليت كانت تريب هبا

                                                           

 .432-431ص4ر نفسه ، ج( القلقشندي: املصد1)
 .172( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص2)
 .172( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص3)
 .65( أمحد فؤاد متويل: املرجع نفسه ، ص4)
 .512 - 426( لسرتنج: املرجع  نفسه ، ص5)

(6) The Cambridge history of Iran, vol.vI, P.49 . 
 .327( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص7)
 .313كالفيجو: املصدر نفسه، ص( 8)
 .22( اببرشاه: املصدر نفسه، ص9)
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ـــــــرباري  ـــــــك انتشـــــــار املراعـــــــي الطبيعيـــــــة وال كمـــــــا شـــــــاع يف بـــــــالد مـــــــا وراء النهـــــــر تربيـــــــة األبقـــــــار، وقـــــــد ســـــــاعد علـــــــى ذل
، ولقـــــد كـــــان لرتبيـــــة األبقـــــار أمهيـــــة كبـــــرية عنـــــدهم، فهـــــم أيخـــــذون منهـــــا األلبـــــان (1)الواســـــعة، كمـــــا هـــــو احلـــــال يف مسرقنـــــد وخـــــوارزم

ـــــــون عليهـــــــا (3)، فضـــــــالا عـــــــن اســـــــتخدامها يف أعمـــــــال الزراعـــــــة(2)واللحـــــــوم ـــــــا أهنـــــــم كـــــــانوا يركبوهنـــــــا وحيمل ـــــــف هن ـــــــي أن الطري ، عل
لـــــون البقـــــر ويركبوهنـــــا"، وإيل جانـــــب  (4)األثقـــــال جنبـــــا إيل جنـــــب مـــــع الـــــدواب، يشـــــري إىل ذلـــــك ابـــــن عربشـــــاه بقولـــــه: "كـــــان حيمِّ

 (5)األبقار اشتهرت مقاطعة "جكرك" بوالية فرغانة برتبية نوع من الثريان تعرف بـ)القطاس(
مســـــة  –نســـــبة للـــــدواب، فقـــــد أحتـــــل احلصـــــان مكانـــــة عظيمـــــة لـــــيس فقـــــط لكونـــــه احليـــــوان الرئيســـــي يف احلـــــروب أمـــــا ابل

ــــد ــــه، حيــــث كــــان (6)هــــذا العصرـــــ أو الســــتخدامه يف النقــــل وأعمــــال الربي ــــه االقتصــــادية املتمثلــــة يف حلمــــه ولبن ، لكــــن أيضــــاا ألمهيت
 .(7)لبنه بعد حتليته ابلسكر شراب يقال له "بوسا"حلم اخليل من أطيب اللحوم لدي التيموريني، كما صنعوا من 

 .(9)، فكان تيمور ممن يعرف خصائص اخليل، ويفرق بني أنواعها مبجرد النظر إليها(8)وقد اهتم التيموريون برتبية اخليل
وكانـــــت فرغانـــــة مـــــن أشـــــهر األمــــــاكن لرتبيـــــة اخليـــــل، نظـــــراا ملــــــا متيـــــزت بـــــه مـــــن ســــــهول خصـــــبة ســـــاعدت علـــــى إنتــــــاج 

، كمـــــا اشـــــتهرت ترمـــــذ خبيوهلـــــا األصـــــيلة، وهـــــي تتميـــــز بنشـــــاط (11)الغـــــذاء املفضـــــل هلـــــا (10)ري مـــــن الربســـــيم احلجـــــازيحمصـــــول وفـــــ
 . (12)وحيوية

وكذلك احلمري واليت اشتهرت بقوهتا  (13)وابإلضافة إيل اخليل رىب التيموريون البغال، الستخدامها يف أعمال النقل واجلر
 .(14)لسروجوسرعتها الفائقة، لذا كانوا يسرجوهنا اب

                                                           

 .143-142( اببرشاه: املصدر نفسه، ص1)
 .143-142( اببرشاه: املصدر نفسه، ص2)
 . 353( بوريبوي أمحدوف: املرجع نفسه ، ص3)
 .345-343( ابن عربشاه: املصدر نفسه ، ص4)
 143-142( اببرشاه : املصدر نفسه، ص5)

، (ثور طويل الشعر تنتشر تربيته يف التبت أبواسط أسيا.)الياس انطون الياس: قاموس الياس العصري، دار الياس العصرية للطباعة والنشر)د.ت *القطاس:
 ( .246ص2ج

 .2.ت(، ص( طاشكربي زاده: الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية، معهد الثقافة والدراسات الشرقية، جامعة طوكيو، الياابن)د6)
(7) Michael Burgan: Great Empires of the past Empire of the Mongols, New York 2008, P.97     

 .112( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص8)
 .6( ابن عربشاه: املصدر نفسه ، ص9)
، حيث يشكل منطقة احلجاز ابجلزيرة العربية( الربسيم احلجازي: نبات عشيب معمر، موطنه األصلي وسط وجنوب شرق آسيا، انتشرت زراعته يف 10)

ة )اجلت( و)القضب( و)الفصيفصة(، وأييت يف مقدم -من املساحة املنزرعةمبحاصيل األعالف هبا، ولذلك نسب إليها، ويعرف أيضاا ب64٪
ربسيم، مطابع جامعة امللك زراعة ورعاية ال حماصيل األعالف ملا يتمتع به من وفرة يف اإلنتاج وإرتفاع يف قيمته الغذائية. )عبدالعزيز حممد السعيد:

 ( . 4م، ص2115هـ/1426سعود، الرايض، 
 .41م، ص1227( ايرين فرانك: طريق احلرير، ترمجة أمحد حممود، اجمللس األعلي للثقافة ) املشروع القومي للرتمجة ( القاهرة 11)
 .227( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص 12)
 .432ص4ج( القلقشندي: املصدر نفسه ، 13)
 .132ص4( ابو احملاسن: املصدر نفسه ، ج14)
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أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق ابإلبــــــل، فكــــــان هنــــــاك نــــــوع بســــــنام واحــــــد، وآخــــــر بســــــنامني، ولقــــــد اشــــــتهرت بــــــالد مــــــا وراء النهــــــر 
ــــوبر ــــة ال ــــوق البخــــايت(، وهــــي مجــــال جفــــاة القــــدود، طويل ــــل امســــه )الن ــــوع مــــن اإلب ــــوع (1)بن ــــة ن ــــد برتبي ــــة مسرقن ، كمــــا انفــــردت مدين

 . (2)من اإلبل اجليدة عرفت بـ)النوق السمرقندية(
 .(5)، واألرانب(4)واحلمام(3)وإيل جانب ذلك رىب السكان أنواعاا كثرية من الطيور، منها الدجاج      واإلوز

أما ابلنسبة للصيد، فلقد كانت بالد ما وراء النهر بيئة جيدة لصيد احليواانت والطيور الربية، فكانت مسرقند جبباهلا العالية 
 .(6)للعديد من احليواانت، مثل الثعالب والذائب واخلنازير والغزالن والفهودوصحاريها الواسعة مرتعاا خصباا 

كما كانت آخسي بفرغانة بيئة مناسبة لصيد احليواانت والطيور، فهي من جهة هنر سيحون عبارة عن صحراء يكثر فيها 
، ويقال إن فخذ (7)ك الربية، وكلها مسينة جداا الغزال األبيض، أما انحيتها من جهة اندجان فعبارة عن غابة يكثر فيها الغزالن والديو 

، كما وجد بوالية قارشي طائر ذو ذيل من الشعر، وهو كثري جداا هناك، (8)الواحد منها إذا أكله أربعة أشخاص ال يستطيعون إهناءه
 .(9)ويطلقون عليه "ديك قارشي" 

يزخر  املصائد السمكية علي سواحل البحار واألهنار، فكانوفيما يتعلق بصيد األمساك، متيزت بالد ما وراء النهر بكثرة 
 .(10)هنر جيحون بكميات وفرية من األمساك، كما كان يصب يف حبر قزوين عند خلخال وهي مشهورة بصيد األمساك

كمـــــا كـــــان هنـــــر ســـــيحون يـــــنعم بكميـــــات كبـــــرية مـــــن األمســـــاك، وقـــــد تكونـــــت وراءه بعـــــض البحـــــريات الغنيـــــة ابألمســـــاك 
، وحبــــــرية "بلكــــــاش"، وإيل الشــــــرق منهــــــا تقــــــع حبــــــريات "آال" و "زيســــــان"، ويف الشــــــمال حبــــــرية (11)هــــــا حبــــــرية "إســــــيك"املتنوعــــــة، من
، وهنـــــاك أيضـــــاا حبـــــرية " اســـــكندر كـــــول " اجلميلـــــة عنـــــد سالســـــل جبـــــال (13)، وحبـــــرية " قراكـــــول " البحـــــرية الســـــوداء(12)"تنكيـــــز" 

 .(14)جيسار، ومنها خيرج هنر كوهك املتجه إىل مسرقند
 اثنياً: الصناعة:

 أ( عوامل التقدم الصناعي يف بالد ما وراء النهر خالل العصر التيموري:
تقـــــدمت الصـــــناعة تقـــــدماا كبـــــرياا يف عصـــــر األمـــــري تيمـــــور، وقـــــد ســـــاعد علـــــى ذلـــــك حزمـــــة مـــــن العوامـــــل ميكـــــن إمجاهلـــــا 

 فيما يلي: 
                                                           

 .33ص2( القلقشندي: املصدر نفسه، ج1)
 .122( ايرين فرانك: املرجع نفسه، ص2)
 .121-121( اببرشاه: املصدر نفسه، ص3)
 .24( اببرشاه: املصدر نفسه، ص4)
 .121، 72، 73( اببرشاه: املصدر نفسه، ص5)
 .31-22نفسه ، ص( ابو طاهر السمرقندي، املصدر 6)
 . 21( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص 7)
 .73( اببرشاه: املصدر نفسه، ص8)
 .122( اببرشاه: املصدر نفسه، ص9)
 . 511لسرتنج : املرجع نفسه ، ص -445ص 4( القلقشندي: املصدر نفسه ، ج10)
 .73أمحد فؤاد: املصدر نفسه ، ص -33-32( أبو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه، ص11)
 . 52( أمحد فؤاد: املرجع نفسه، ص12)
 . 37( النرشخي: املصدر نفسه ، ص 13)
 . 42، عبد السالم عبد العزيز فهمي: املرجع نفسه ، ص 145( أبو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه، ص 14)
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راء املواد نباتية أو حيوانية أو معدنية، فقد اشتهرت بالد ما و  وفرة املواد اخلام الالزمة للكثري من الصناعات، سواء كانت هذهأوالا: 
، كما متيزت بكثرة حيواانت (1)النهر إبنتاج حمصويّل القطن والكتان لصناعة املنسوجات، وتربية دودة القز إلنتاج احلرير

لصناعات وجلودها مادة أساسية ل كانت أوابرهااملراعي)كاألغنام واإلبل واملاعز(، واحليواانت الربية)كاألسود والنمور والغزالن( اليت  
، كذلك زخرت جباهلا ابلعديد من املعادن واألحجار اليت قامت عليها الصناعات املعدنية كاألسلحة، واحللي، واألواين (2)اجللدية
 .(3)وغريها
التجــــــارة الدوليــــــة الســــــيما طريــــــق املوقــــــع املتميــــــز إلقلــــــيم مــــــا وراء النهــــــر بــــــني الشــــــرق والغــــــرب، فقــــــد كــــــان ميــــــر بــــــه طــــــرق راثنيــــــاا: 
 . (4)احلرير
، ويف هذا الصدد يشري ابن عربشاه  (5)عناية األمري تيمور أبرابب احلرف والصناعات، وكان يقوم برتحيل املهرة منهم إيل بالدهراثلثاا: 

لب أمهر النساجني من بالد وقيامه أيضا جب(6)إيل قيام األمري تيمور برتحيل أمهر الصناع واحلرفيني من دمشق إيل حاضرة دولته
 .(9)، وابجلملة كل العمال املهرة يف كل حرفة وصنعة(8)، وصانعي األقمشة من أنقرة(7)الصني
 .(10)حرصت السلطة احلاكمة على محاية مراكز الصناعات احمللية، والقائمني عليها من احلرفيني والصناعرابعاا: 

ـــــات الصـــــناعية للخـــــارج لدراســـــةسادســـــاا:  ـــــه الســـــلطان شـــــاهرخ بـــــن  إرســـــال البعث ـــــك مـــــا قـــــام ب ـــــي ذل ـــــون الصـــــناعة، يشـــــهد عل فن
 .(11)تيمور إبرسال بعثة صناعية لبالد الصني هبدف اإلطالع على فنون الصناعة الصينية وأسرارها

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .22-24م، ص1277سعاد ماهر: النسيج اإلسالمي، مطابع دار الشعب، القاهرة  -265( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص1)
      -127( اببرشاه : املصدر نفسه، ص2)

The Campbridge history of Iran, vol IV, P.542 .  
(3) Clavijo : Embassy to Tamerlane(1403-1406, )translated from the spanich by guyle strange, 

London 2005, P.143 
 .61م، ص1254( حممد حممد فياض: تيمور لنك، دار املعارف القاهرة 4)
 .42ص3( السخاوي: الضوء الالمع، ج5)
 .164(املصدر نفسه ، ص6)
 .24م، ص1241( زكي حممد حسن: الصني وفنون اإلسالم، مطبعة املستقبل، القاهرة7)
وي: املصدر نفسه قوت احلم( أنقرة: ابلفتح مث السكون وكسر القاف وراء وهاء، ويطلق عليها الفرس والرتك "انكورية"، مدينة مشهورة أبرض الروم.)اي8)

 ( 341القزويين: املصدر نفسه ، ص-361ص1، ج
 .26عبد العزيز جنكيز خان: تركستان قلب آسيا، طبع اجلمعية اخلريية الرتكستانية )د.ت(، ص -412( عبد هللا رازي: املرجع نفسه ، ص9)

(10) The Cambridge history of Iran, vol.Vi, P.56 . 
 .61م، ص1262التصوير اإلسالمي ومدارسة، دار القلم للنشر، القاهرة ( مجال حممد حمرز:11)



 0200 ، مايو7العدد  -مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية
 

 93 

 
 
 أشهر الصناعات واحلرف: -ب
قد عمد إيل ملموساا، وال عجب يف ذلك فتقدمت صناعة النسيج على يد تيمور تقدماا ( صناعة النسيج واحلرف املتصلة هبا:1

، فضالا عن وفرة املادة اخلام الالزمة من (2)واستقدم نّساجني مهرة من الصني وبالد الشام (1)النهوض هبذه الصناعة والقائمني عليها
 .(3)حرير وقطن وصوف وكتان

ـــــت أهـــــم  ـــــد الـــــيت كان ـــــد اختـــــذت هـــــذه الصـــــناعة عـــــدة مراكـــــز مهمـــــة، منهـــــا مدينـــــة مسرقن مراكـــــز صـــــناعة النســـــيج يف وق
، مث (4)عهـــــد تيمـــــور علـــــى اإلطـــــالق، يليهـــــا مدينـــــة خبـــــاري الـــــيت وجـــــد هبـــــا مصـــــانع كبـــــرية للحريـــــر والـــــديباج واملنســـــوجات القطنيـــــة

 .(5)مدينة خّيوه اليت اشتهرت ابنتاج املنسوجات احلريرية والقطنية واألقمشة شبه الصوفية
النهـــــر، فبالنســـــبة للمنســـــوجات احلريريـــــة اشـــــتهر منهـــــا نـــــوع يعـــــرف بــــــ وقـــــد تنوعـــــت املنســـــوجات املنتجـــــة بـــــبالد مـــــا وراء 

 .(6)" ونسيج الكريب والتفتا Kimkas" وآخر امسه "كمكاس zaytuni"زيتوين 
كما تبوأت املنسوجات الكتانية شأانا كبرياا ىف ميدان صناعة املنسوجات ىف تلك اآلونة، إذ يرجع الفضل إىل التيموريني يف 

ُْخمجل 
السيما ذلك النوع ذو اللون األسود  (7))القطيفة( الذي كان يُعد حدراثا جديداا يف صناعة املنسوجات الكتانية آنذاكإدخال امل

  (8)الذي اقتصر إنتاجه على مدينة مسرقند، فنسب إليها، وكان ُيّصدر منها إيل خمتلف األحناء
املسمى  املنسوجات القطنية، وعلي األخص ذلك النوعوابإلضافة إىل صناعة املنسوجات احلريرية والكتانية، تقدمت صناعة 

بصناعة املالبس القطنية ذات اجلودة  (11)، كما اشتهرت بلدة الطواويس(10)، والذي ظهر ألول مرة يف قرية زندنة ببخارى(9)الكرابس
، أما فيما (13)لعريض والبفت، كذلك متيزت مدينة خّيوه بكميات كبرية من القطن، كانوا ينسجون منه الرباقع واخليش ا(12)العالية

 .(15)بصناعة األكسية الصوفية، وقد عمل هبا معظم السكان (14)يتعلق ابملنسوجات الصوفية، فقد اشتهرت مدينة دارّزجني

                                                           

(1) The Cambridge history of Iran, vol.vI, P.56 . 
 .232م، ص1222، القاهرة 5( نعمت إمساعيل عالم: فنون الشرق األوسط ىف العصور اإلسالمية، دار املعارف، ط2)
 -22-24( سعاد ماهر: النسيج اإلسالمي، ص3)

Beatrice Manz : power, politics and religion, in timured Iran, P.169 
 .25( فامربي: املرجع نفسه ، ص4)
 .353( بوريبوي أمحدوف: املرجع نفسه، ص5)
 .142م،، ص2115سعاد ماهر: الفنون اإلسالمية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة  -314-313( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص6)
 .142( سعاد ماهر: الفنون االسالمية، ص7)
 .172( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص8)
 ( .3242-3247ص5م، ج211( الكرابس: ثوب فارسي من القطن ومجعها كرابيس.)ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بريوت9)
 .516لسرتنج: املرجع نفسه ، ص -31( النرشخي: املصدر نفسه ، ص10)
 ( .434ص4من مضافات خباري، بينها وبني خباري سبعة فراسخ )القلقشندي: املصدر نفسه ، ج( الطواويس: بلدة 11)
 .357( زكي حممد حسن: فنون اإلسالم، ص12)
 .353( بوريبوي أمحدوف: العرب واإلسالم يف أوزبكستان، ص13)
 ( .423قية، ص ( دارزجّني: تقع علي منتصف الطريق بني الصغانيان وترمذ.)لسرتنج: بلدان اخلالفة الشر 14)
 .423( لسرتنج: املرجع نفسه، ص 15)
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واتصلت بصناعة املنسوجات عدة حرف، كاخلياطة والتطريز، فقد اشتهر أهايل مسرقند حبياكة احلرير، وكانوا يصنعون بطائن 
، كما برع أهايل خباري يف التطريز، فكان هباء الدين البخاري (1)خاصة من الفرو للثياب احلريرية، ويطرزون األقمشة ابلذهب 

 .(3)ش وتطريز املنسوجات ووالديه يعملون بنق (2)النقشبندي
وقـــــد بلغــــــت صـــــناعة احلريــــــر املطـــــرز درجــــــة عاليـــــة مــــــن اإلتقـــــان يف عهــــــد التيمـــــوريني حــــــىت أن كالفيجـــــو ســــــجل أثنــــــاء 
ـــــام مقامـــــة وســـــط احلـــــدائق ومغطـــــاة مـــــن  ـــــة اخلي ـــــي هيئ ـــــد يف أجنحـــــة عل ـــــه ُأســـــُتقبل هـــــو وأفـــــراد ســـــفارته يف مسرقن ـــــه لتيمـــــور أن زايرت

، ويف عهـــــد تيمـــــور وجـــــدت رقـــــع مـــــن القمـــــاش واحلريـــــر منقـــــوش عليهـــــا اســـــم كـــــل (4)ابلزخـــــارفالـــــداخل ابحلريـــــر املوشـــــي واملطـــــرز 
 .(5)قائد من قادة جيوشه إيل جانب صورته

وابإلضـــــافة إىل حرفـــــة اخلياطـــــة والتطريـــــز، كانـــــت هنـــــاك حرفـــــة الصـــــباغة وكانـــــت تقـــــوم علـــــي صـــــبغات نباتيـــــة وحيوانيـــــة، 
، وكـــــان الســـــمرقنديون يصـــــبغون (6)ج مــــن جـــــذوره مـــــادة للصـــــبغ ابألمحــــرفيجــــود يف الصـــــغانيان زراعـــــة نبــــات الفـــــّوة الـــــذي يســـــتخر 

 .(7)األقمشة ابللون األزرق واأللوان األخرى من خمتلف ألوان األصباغ
 ـ صناعة السجاد: 9

، ومن احملتمل أن تكون (8)صناعة شرقية، حيث تشري الدالئل إيل نشأهتا يف آسيا –كانت صناعة السجاد ـ ابألساس 
صنعته، فاإليرانيني بطبعهم صناع مهره، ومن مث فحاجتهم إيل تغطية أرضيات خيامهم، وحاجتهم إيل الدفء من برد  إيران أول من

جباهلم القارس، رمبا دفعتهم إيل استخدام قدراهتم يف ابتكار نوع جديد من األبسطة الوبرية السميكة ذات ألوان زاهية، وقد ساعد 
 .(9)الصناعة على ذلك توفر اخلامات الضرورية هلذه

وقــــــد انتقلــــــت تلــــــك الصــــــناعة إيل بــــــالد مــــــا وراء النهــــــر مــــــع غريهــــــا مــــــن أســــــاليب التمــــــدن مــــــع التغلغــــــل الفارســــــي يف 
تلــــــك املنطقــــــة، وتواجــــــدت مراكــــــز لصــــــناعتها يف مسرقنــــــد، وقــــــد أعطــــــي امللــــــوك واألمــــــراء واألغنيــــــاء دفعــــــة قويــــــة لتلــــــك الصــــــناعة 

 .(10)ناا إبقباهلم علي اقتناء أفضلها وأجودها وأغالها مث
 صناعة اخليام:  -3

ـــــك يف  ـــــى ذل ـــــة مـــــن التقـــــدم واالزدهـــــار، جتل ـــــوغ النهضـــــة املعماريـــــة يف العصـــــر التيمـــــوري درجـــــة عالي ـــــرغم مـــــن بل علـــــى ال
ـــــدور الفخمـــــة، ابإلضـــــافة إىل الكثـــــري مـــــن املنشـــــآت الدينيـــــة واالجتماعيـــــة الـــــيت شـــــغلت  العـــــدد الكبـــــري مـــــن القصـــــور العظيمـــــة وال

                                                           

 . 314-313( كالفيجو: سفارة إيل تيمورلنك، ص1)
م. )حممد أمحد درنيقة: الطريقة النقشبندية 1322هـ/721م، وتويف سنة 1317هـ/717( هو شيخ الطريقة النقشبندية يف عصره، ولد ببخاري سنة2)

 . ( 12-15م، ص1227هـ/1417وأعالمها، طرابلس 
 . 314-313، 225( بوريبوي أمحدوف: املرجع نفسه، ص3)
 . 266-262( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص 4)
 . 23م، ص1223، بريوت1( ثروت عكاشة: التصوير الفارسي والرتكي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط5)

(6) Maria .E.subtelny : Timurids in transition ،P118 . 
 -314املصدر نفسه، ص( كالفيجو: 7)

Maria .E.subtelny : Ibid, P. 118 . 
 .162( سعاد ماهر: الفنون اإلسالمية، ص8)
 .311-311( أربري: تراث فارس، ص9)
 .314-313( كالفيجو: املصدر نفسه، ص10)
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ولعـــــل الســـــبب يف ذلـــــك يرجـــــع إىل أمـــــرين،  (1)ربى، إال أن صـــــناعة اخليـــــام ظلـــــت رائجـــــة حينئـــــذٍ مســـــاحات كبـــــرية مـــــن املـــــدن الكـــــ
ــــــل التيمــــــوري ــــــه العــــــادة أن (2)أوهلمــــــا: أن اخليمــــــة كانــــــت إحــــــدى األدوات األساســــــية املصــــــاحبة للمقات ، وراثنيهمــــــا: مــــــا جــــــرت ب

التمتــــــع والزينــــــة يف شــــــكل معســــــكرات،  إىل املــــــروج اخلضــــــراء علــــــى أطــــــراف املــــــدن، هبــــــدف -صــــــيفاا وشــــــتاءا  -خيــــــرج التيموريــــــون
، ممــــــا يبــــــني أن اخليمــــــة قــــــد تبــــــوأت أمهيــــــة كبــــــرية يف حيــــــاة (3)فتضــــــرب اخليــــــام والــــــيت قــــــّدر عــــــددها خبمســــــة عشــــــر ألــــــف أو يزيــــــد

 التيموريني يف وقيت السلم و احلرب.
ـــــام، وأن يســـــتقدموا إليهـــــا أمهـــــر الصـــــن اع مـــــن كـــــل ابت مـــــن الضـــــروري بعـــــد ذلـــــك، أن يهـــــتم التيمـــــوريني بصـــــناعة اخلي

 .(4)مكان، ولعل حرص األمري تيمور على استقدام اخليمية الشاميني عند غزوه لبالدهم ما يفسر هذا االهتمام
وقــــــد تنوعــــــت أشـــــــكال اخليــــــام، فمنهــــــا مـــــــا كــــــان علـــــــى شــــــكل النــــــاقوس، وهـــــــو الشــــــكل الــــــذي كانـــــــت عليــــــة خيـــــــام 

ــــوم( ــــبالد حــــىت الي ــــوع شــــائعاا يف تلــــك ال ــــزال هــــذا الن ــــرتك)وال ي ــــيت تعــــرف (5)ال ، ومنهــــا مــــا علــــى شــــكل اخليمــــة الفارســــية املربعــــة ال
ــــأثري اخليميــــة (6)ابســــم ســــرابردة )قصــــور الســــتائر(  ــــدو أهنــــا كانــــت بت ــــة املســــتطيلة، وهــــذه األخــــرية يب ، أوعلــــى شــــكل اخليمــــة العربي

 .(7)الشاميني الذين أمر تيمور برتحيلهم إىل بالده
ـــــــى  ولقـــــــد عـــــــين التيموريـــــــون ابلطـــــــابع اجلمـــــــايل للخيمـــــــة، فأســـــــدلوا عليهـــــــا األبســـــــطة املوشـــــــاة ابلـــــــذهب والفضـــــــة، وعل

 .(8)نوافذها نسيج من سندس مسيك، فيما وضعوا على جانبيها ستائر من حرير لتحجب أشعة الشمس عنها
وكانت األعمدة اليت تقوم عليها اخليام مدهونة ابللون األزرق والذهيب مع ألوان أخري، أما اجلدران الداخلية للخيمة 

مبطنة أبقمشة مسيكة قرمزية اللون، ومطرزة يف بعض األماكن خبيوط ذهبية، وكان سقف اخليمة تزينه أربعة نسور جالسني فكانت 
وأجنحتهم مغلقة، وكانت اجلدران اخلارجية معمولة من القماش احلريري املنسوج علي شكل خيوط بيضاء، وسوداء، وصفراء، وخارج  

 . (9)هناك عصا طويلة جداا متوجة بتفاحة من النحاس املصقول، ويوجد فوقها هاللكل زاوية من الزوااي األربع للخيمة 
 ( الصناعات الغذائية:0

ــــــــرت األمــــــــن الغــــــــذائي للســــــــكان، جــــــــاءت يف  ــــــــة، الــــــــيت وف قامــــــــت بــــــــبالد مــــــــا وراء النهــــــــر بعــــــــض الصــــــــناعات الغذائي
ــــز ــــة صــــناع مهــــرة لصــــناعة اخلبــــز، وكــــان اخلب ــــز، إذ وجــــد بكــــل مدين املصــــنوع يعــــرض يف ســــاحات مفتوحــــة  مقــــدمتها صــــناعة اخلب

 .(10)مع غريه من األطعمة واملأكوالت يف شكل الئق ونظيف كثرياا 

                                                           

ر، جامعة يف شرق العامل ااٍلسالمي، كلية اآلراث( اٍبراهيم اٍبراهيم عامر: العمارة يف مسرقند يف العصر التيموري، حبث ضمن ندوة اآلراثر االسالمية 1)
 .142م، ص1222القاهرة

 .226-222( تيمور گورگان: املصدر نفسه ، ص2)
 .245( فامربي: املرجع نفسه ، ص3)
م، 1226اهرةم(، دار اهلداية للطباعة والنشر والتوزيع، الق1411-1411هـ/213( حممد أمحد حممد أمحد: الغزو التيموري لبالد الشام وآراثره)4)

 .31ص
 .245( فامربي: املرجع نفسه، ص5)
 .263-261( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص6)
 .31( حممد أمحد حممد بديوي: املرجع نفسه، ص7)
 .142( اٍبراهيم اٍبراهيم عامر: الدورية نفسها ، ص8)
 .262-261( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص9)
 .316- 256( كالفيجو: املصدر نفسه، ص 10)
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وكــــــان يــــــتم طحــــــن الغــــــالل يف مطــــــاحن منصــــــوبة علــــــي ضــــــفاف األهنــــــار، فعلــــــي ســــــبيل املثــــــال كــــــان هنــــــر )قــــــره ســــــو( 
 .(1)بشرق مسرقند منصوبة علي ضفافه سبع أو مثاين طواحني لطحن الغالل 

أو البطيخ، واألخري كان يطلق عليه (2)اعة اخلبز، كانت هناك صناعة السُّكَّر الذي كان يصنع من البنجروإيل جانب صن
 .                                                                                                           (4)، يف حني مل ينتج من القصب لعدم مالئمة ظروف زراعته ملناخ ما وراء النهر(3)سكر البطيخ، وقد حاز علي شهرة واسعة آنذاك

ولقـــــــد ارتبطـــــــت بصـــــــناعة الســـــــكر بعـــــــض الصـــــــناعات األخـــــــرى، منهـــــــا صـــــــناعة احللـــــــوى الـــــــيت كانـــــــت مـــــــن األطعمـــــــة 
 . (5)ات االجتماعيةاملفضلة لدى التيموريني، وكانوا يتهادون هبا يف األعياد واملناسب

ــــــــى األخــــــــص مــــــــن اخليــــــــل، فهــــــــم  وهنــــــــاك كــــــــذلك صــــــــناعة األلبــــــــان، وكــــــــانوا حيصــــــــلون عليهــــــــا مــــــــن احليــــــــواانت، وعل
 .(6)يستخدمون لبنه بعد حتليته ابلسكر يف صنع شراب يقال له"بوسا"، كانوا يقبلون علي تناوله يف فصل الصيف

انت هناك مناصب ثالثية القوائم، مصنوعة من اخلشب، ومطلية إيل طريقة إعداد هذا الشراب بقوله: ك (7)ويشري كالفيجو
ابللون األمحر، وقد علقت عليها ظروف مليئة ابلقشدة وحبليب املهاري، وكان اخلدم يقومون بتحريك هذه الظروف، وخض احلليب 

ن الشراب اخلدم الطبقة العليا محنو األمام وحنو اخللف، وقاموا بني آونة وأخري إبلقاء ألواح من السكر فيها، وبعد فرتة جيلى 
ويضعوهنا ىف أواىن كبرية احلجم مرصوصة إىل جوار بعضها، مث يغرفون منها ىف كاسات فضية وذهبية توضع على صحيفة مسطحة 

 وتوزع على الضيوف .
كان حيمل من ، كما  (8)وكانوا يصنعون من األلبان أيضاا اجلن والسمن والقشدة، فقد اشتهرت ترمذ إبنتاج اجلن والسمن

 10)، أما القشدة فكانت تُعد بعد حتليتها ابلسكر من األطعمة املفضلة لدى عدد كبري من الناس(9)خوارزم أصناف كثرية من اجلن
ومن الصناعات األخرى الىت اشتهرت هبا بالد ما وراء النهر يف تلك الفرتة، صناعة الزيت، وكان يستخرج من بذور 

، وكانت تعصر البذور يف معاصر تدار من خالل حيواانت، أو توضع على طول جماري (11)والكتاناحملاصيل الزيتية كالسمسم 
 .  (12)األهنار، فتتحرك بقوة املياه املندفعة

 ( استخراج األحجار ااٍلقتصادية واملعادن وأهم الصناعات املعدنية: 5

                                                           

 .172اببرشاه: املصدر نفسه ، ص (1)
 .35م، ص1225هـ / 1415، دار الكتاب املصري، القاهرة 2( دوانلدولرب: إيران ماضيها وحاضرها، ترمجة عبد النعيم حسنني، ط2)

(3) Michael Kort: Centrol Asian Republics ،NewYork 2004, P.10 . 
 .432ص4( القلقشندي: املصدر نفسه ، ج4)
 242فامربي : املرجع نفسه ، ص -262-267كالفيجو: املصدر نفسه، ص( 5)

Maria .E.subtelny : Timurids in transition ،P.159-160 . 
 .247( كالفيجو: املصدر نفسه، ص6)
 .222(املصدر نفسه ، ص7)
 .472( لسرتنج: املرجع  نفسه ، ص8)
 .512( لسرتنج: املرجع نفسه، ص9)
 .242نفسه ، ص( فامربي: املرجع 10)
 .314( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص11)

(12) The Cambridge history of Iran ،vol.vI ،P.496 . 
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ومعــــــادن، فكــــــان يســــــتخرج مــــــن بذخشــــــان وهــــــب هللا بــــــالد مــــــا وراء النهــــــر ثــــــروات طبيعيــــــة مــــــن أحجــــــار اقتصــــــادية 
واألخـــــري (6)وحجـــــر اجلشـــــم (5)والرخـــــام واملرمـــــر والكحـــــل (4)، ومـــــن مسرقنـــــد أجحـــــار اجلـــــص(3)والـــــالزورد (2)واليـــــاقوت (1)الـــــبلخش

 .(7)القى إقباالا كبرياا من التيموريني، وكانوا يصنعون منه فصوص اخلوامت
جبــــــال أوش هبــــــا حجــــــر متمــــــوج ابألمحــــــر واألبــــــيض، وهــــــو ، كمــــــا ظهــــــر يف (8)وكــــــان يســــــتخرج مــــــن فرغانــــــة الفــــــريوزج

، كمــــا وجـــــد أبســــفرة جبـــــل حجـــــارة (9)حجــــر بـــــديع يســــتخدم يف صـــــنع مقـــــابض الســــكاكني واألحزمـــــة وبعــــض األشـــــياء األخـــــرى
 .(10)سوداء حترق كما حيرق الفحم، ورماده يبيض الثياب

كــــــان يوجــــــد   (11)ذكر كالفيجــــــووفيمــــــا يتعلــــــق ابلبحــــــث والتنقيــــــب عــــــن األحجــــــار يف ابطــــــن األرض واســــــتخراجها، يــــــ
ـــــي تكســـــري الصـــــخور  ـــــون عل ـــــو اآلخـــــر، ويعمل ـــــاس يومـــــاا تل ـــــذهب الن ـــــاك ي ـــــاقوت، وإيل هن ـــــاجم الي ـــــه من ـــــل في جبـــــوار بذخشـــــان جب

وعنــــدما جيــــري اكتشــــاف عــــرق ويُعــــرف مكــــان تواجــــده بتتبـــــع  علــــي جانــــب ذلــــك اجلبــــل للعثــــور علــــي هــــذه األحجــــار الكرميـــــة،
الصـــــخور ابألزميـــــل قلـــــيالا قلـــــيالا، إيل أن يـــــتم  صـــــول إيل اجلـــــوهرة، ينبغـــــي وقتهـــــا تقطيـــــعهـــــذا العـــــرق بعنايـــــة، وعنـــــدما يتحقـــــق الو 

إزاحــــة مجيــــع الغشــــاء، مث يشــــحذ احلجــــر الكــــرمي علــــي أحجــــار الطــــواحني حــــىت يصــــقل متامــــاا، وكانــــت الدولــــة توضــــع علــــي تلــــك 
 املناجم حراسة مشددة حلمايتها من اللصوص

ـــــالد مـــــا و  ـــــد والرصـــــاص والنحـــــاس أمـــــا فيمـــــا خيـــــص املعـــــادن، اشـــــتهرت ب ـــــذهب والفضـــــة واحلدي راء النهـــــر ابســـــتخراج ال
، (13)، كمـــــا كانـــــت األخــــرية أيضـــــاا إحـــــدى بــــالد اإلســـــالم القليلــــة الـــــيت يســـــتخرج منهــــا ملـــــح النوشـــــادر(12)مــــن خجنـــــدة وفرغانــــة

                                                           

وده، ج( البلخش: وهو علي ثالث اضراب أمحر، وأخضر، وأصفر، واألمحر أجودها، وهو ال يؤخذ من معدنه إال بتعب كثري، وإنفاق زائد، وهلذا أعز و 1)
 ( .111- 22ص2در نفسه ، جوغلت قيمته)القلقشندي: املص

مل يف ع( الياقوت: أحد األحجار النفيسة مييل لونه إىل لون النيل أو إىل السواد ما دام صحيحاا، وإذا سحق أشرق لونه، يربد وجيلى ويطحن ويست2)
 ( . 172.ت(، صملتنيب، القاهرة)داألصباغ، كما يستخدم يف صناعة احللي واالشياء الزخرفية .)البريوين: اجلماهر يف معرفة اجلواهر، مكتبة ا

العني،  ب( الالزورد: أصلب من الفريوز، ولونه ضارب إىل اللبنية، ويقطع ابألملاس وينحت منه اخلوامت ونصب السكاكني، ومن منافعه انه يدفع مضار 3)
 ( .125وخيفف من أوجاع املعدة )البريوين: املصدر نفسه، ص

 .31ص( أبو طاهر السمرقندي: السمرية، 4)
 .122( أمحد فؤاد: الرتاث العلمي للحضارة اإلسالمية، ص5)
اكن )املعجم د( اجلشم: يقال له ايضاا "اليشم" وهو مصطلح عام يشمل جمموعة من املعادن الصلدة اليت تتدرج ألواهنا من األبيض تقريباا إىل األخضر ال6)

 ( .626ص2الوجيز، ج
 .73( أبو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه، ص7)
، وهو س( يعرف ابلفارسية "ايكند"، واهلنود يسمونه "يدم" وهو من أغلى اجلواهر وأنفسها، وهو يغلب بصالبته ما دونه من أحجار مث يغلبه األملا8)

 ( .46-32متعدد األلوان كاألبيض واألصفر واألمحر .)البريوين: املصدر نفسه ، ص
 .76( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص9)
 .55ةهللا يف: احلضارة اإلسالمية يف اتجيكستان، ص( أركني رمح10)
 .311(املصدر نفسه ، ص11)
 .433ص4( القلقشندي: صبح األعشي، ج12)
 .57( اببرشاه: املصدر نفسه، ص13)
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اش ، ووجـــــد خباجســـــتان مالحـــــة كبـــــرية كـــــان منهـــــا ملـــــح الشـــــ(1)يف حـــــني كـــــان يســـــتخرج مـــــن خبـــــاري نـــــوع آخـــــر امســـــه "البـــــارون"
 .(2)وخجندة وغريمها، وهي ال تزال ابقية حىت اليوم

وقــــــد ســــــاعد اســــــتخراج هــــــذه األحجــــــار واملعــــــادن علــــــي تــــــوافر املــــــادة اخلــــــام للعديــــــد مــــــن الصــــــناعات، منهــــــا صــــــناعة 
ـــــك الصـــــناعات بشـــــيء مـــــن التفصـــــيل   ـــــاول تل ـــــا علـــــي تن ـــــي، واألســـــلحة، وستنصـــــب الدراســـــة هن ـــــة، واحلل األواين والتحـــــف املعدني

 كاآليت :
 صناعة األواين والتحف املعدنية:أ( 

، وقد (3)متيزت تلك الفرتة عموماا ابالزدهار يف صناعة املعادن بعد فرتة من الركود أصابتها بصفة مؤقتة نتيجة للغزو املغويل
 :اشتملت التحف املعدنية يف العصر التيموري علي عدد من القطع املتنوعة لتلبية األغراض املختلفة وفق التصنيف التايل

وتتفــــــق مـــــن حيـــــث الشــــــكل العـــــام، وهـــــي البــــــدن الكـــــروي، والرقبـــــة األســــــطوانية ــــــ أابريـــــق حناســـــية مكفتــــــة ابلفضـــــة والـــــذهب: 1
 املتسعة نسبياا، واملقبض املقوس الذي ينتهي أحد طرفيه بشكل التنني، ومن اجلهة األخرى بشكل حلزوين.

 وهي آنية واسعة تعمل كخزان للمياه.ـ مراجل من الربونز:2
متيزت حبافــــــة مسيكــــــة وبــــــدن قصــــــري متســــــع ابســــــتدارة ورقبــــــة مقعــــــرة، وكانــــــت هــــــذه األشــــــياء مــــــن اإلضــــــافات األواين املعدنيــــــة:ـــــــ 3

ـــــــف ابلقصـــــــدير كـــــــان مـــــــن االبتكـــــــارات  ـــــــدة ابلشـــــــكل العـــــــام يف هـــــــذا العصـــــــر، كمـــــــا أن اســـــــتخدام النحـــــــاس األمحـــــــر املغل اجلدي
 .(4)اجلديدة يف اتريخ التحف املعدنية التيمورية آنذاك

تعترب الشمعداانت التيمورية من أبرز التحف املبتكرة يف هذا العصر، وإن كانت قد اقتبست بعض عناصر من لشمعداانت: ـ ا4
يت الشمعة، مرت، ويتكون من كتلة ب أصول أجنبية، فظهر يف هذا العصر ثالثة أمناط من الشمعدان.األول:مرتفع ويصل إيل حوايل

 تعددة، وكتلة القاعدة وتتكون من كتف وبدن وقاعدة.ورقبة طويلة يتخللها حلقات وبروزات م
وجــــاء الــــنمط الثــــاين أكثــــر بســــاطة، وهــــو عبــــارة عــــن كتلــــة أســــطوانية مفرغــــة هبــــا بــــروزان انتئــــان جتــــاه احلافــــة والقاعــــدة، 

مـــــزدوج جمـــــدول ينتهـــــي  أمـــــا الـــــنمط الثالـــــث فكـــــان مـــــن األشـــــكال املتفـــــردة، وهـــــو يتكـــــون مـــــن كتلـــــة الرقبـــــة وهـــــي علـــــي شـــــكل
 .(5)برأسني حليوان التنني اخلرايف، وكتلة القاعدة اليت تتكون من كتف وبدن وقاعدة 

ـــــ الكشـــــاكيل:5 ـــــي شـــــكل زورق، تصـــــنع مـــــن املعـــــدن كالـــــذهب أو الفضـــــة أو النحـــــاس، وكـــــان ميســـــك هبـــــا ـ علبة بيضـــــاوية أو عل
 الدرويش ليضع فيها طعامه وشرابه.

وري ابتداع أشكال جديدة من الطاسات النحاسية، فأحياان يبالغ يف حتدب البدن ليعطي مزيداا حاول الصانع التيمـ الطاسات: 6
من اإلحساس ابلرشاقة والثبات، وأحياانا يعطي بعض الطاسات القائمة اجلوانب وتنحدر بتقوس جتاه القاعدة إلعطاء اإلحساس 

 ابلعمق
ــــ الســــلطانيات واملقــــامل: 7 ــــب احملدبــــة نوعــــا مــــا، بعضــــها لــــه هيئــــة عامــــة مألوفــــة، مـ ثــــل الســــلطانيات ذات القــــاع املســــتديرة واجلوان

وبعضـــــها كـــــان مـــــن النمــــــاذج املبتكـــــرة اجلديـــــدة يف هــــــذا العصـــــر، جتلـــــي ذلــــــك يف املقـــــامل الصـــــغرية الــــــيت أصـــــبحت أكثـــــر بســــــاطة 

                                                           

 .122أمحد فؤاد: املرجع نفسه ، ص -47( الكاشفي: املصدر نفسه ، ص1)
 .55( أركني رمحةهللا يف: املرجع نفسه ، ص2)
 .142م، ص2112، القاهرة 1عبيد: الكتاابت األثرية على املعادن ىف العصرين التيموري والصفوي، دار القاهرة للكتاب، ط ( شبل إبراهيم3)
 . 252 – 246ص  1م، ج2111هـ/1431( نبيل على يوسف: موسوعة التحف املعدنية اإلسالمية، دار الفكر اإلسالمى، القاهرة 4)
 .255-246ص1( نبيل علي يوسف: املرجع نفسه ، ج5)
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ــــــة امل (1)وعمليــــــة مــــــن قريناهتــــــا يف العصــــــور الســــــلجوقية وعصــــــور اإليلخــــــاانت ــــــك املقــــــامل هيئ ــــــي الســــــابقة، وأتخــــــذ تل نشــــــور الثالث
 .(2)الذي يتكون وجهه من مثلث متساوي الساقني

 اجلوانب التقنية وأسلوب الصناعة:
أتبع الصانع التيموري التقاليد الصناعية املوروثة يف تشكيل املعادن من حيث مهارات الطّرق واجلمع والتشكيل ابلطّرق 

 ابلذهب والفضة ابستثناء األابريق النحاسية. (3)واللحام علي التحف املعدنية، ويالحظ تراجع استخدام طريقة التكفيت 
نوعة يف مسرقند ببالد ما وراء النهر، يالحظ مهارة الصانع يف جتميع املرجل علي ومن خالل دراسة املراجل الربونزية املص

 عدة أجزاء أحسن ترابطها وإخراجها فنياا.
 أما عن املهارات الصناعية اجلديدة اليت ادخلها الصانع يف هذه الفرتة فيمكن إمجاهلا يف النقاط التالية:

  تعطـــــــي اإلحســـــــاس ابلقيمـــــــة والثقـــــــل واجلمـــــــع بـــــــني الصـــــــلب اســـــــتخدام ســـــــباكة النحـــــــاس مـــــــن أجـــــــل صـــــــنع حافـــــــة مسيكـــــــة
والتشــــــــكيل ابلطــــــــرق، مــــــــع تطــــــــور مهــــــــارة الســــــــباكة لتصـــــــــنع أشــــــــكال معقــــــــدة، كمــــــــا يبــــــــدو يف أشــــــــكال التنــــــــني املنفـــــــــذة 

 ابلشمعداانت علي سبيل املثال.
 .مهارة تغليف النحاس األمحر ابلقصدير بغرض إعطاء أتثري الفضة كمادة غالية الثمن 
 (4)ة حلقات معدنية وبروزات مقعرة وحمدبة علي حمور واحدمهارة جتميع عد. 

 ب( صناعة احللي:
بلغــــت صـــــناعة احللـــــي علــــى يـــــد التيمـــــوريني درجــــة عاليـــــة مـــــن الرقـــــي واالزدهــــار، ســـــاعد علـــــى ذلــــك وفـــــرة املـــــواد اخلـــــام 

الصــــياغ مـــــن تركيــــا وبـــــالد ، ابإلضــــافة إىل اســــتقدام احلكـــــام ألمهــــر (5)الالزمــــة مــــن معـــــادن نفيســــة وأحجــــار كرميـــــة ونصــــف كرميـــــة
 .(7)، مما كان له أبلغ األثر يف ازدهار هذه الصناعة(6)الكرج

ولعل الباعث وراء اهتمام التيموريني بصناعة احللي يرجع إىل حبهم الشديد للبهرجة والزينة، فمثال كان األمري تيمور يتزين 
رمية من الياقوت البلخشي، وبعض الآللئ واألحجار الك ابألقراط الطويلة، ويضع علي رأسه قبعة بيضاء، علي قمتها جوهراتن

األخرى ومل يكن حبال يكره الزينة والبهرج أبداا، بل كان كلفاا بذلك إىل درجة تلفت النظر، كما كانت سيدات البالط يتبارين يف 
 (8)اقتناء كل ما غلى مثنه وثقل وزنه من احللي واملساغ

 
                                                           

م، وإيلخان كلمة مغولية من مقطعني )إيل( وتعين خاضع أو مطيع، 1355 -1256هـ/756 -645( ميتد العصر اإليلخاين يف إيران من سنة 1)
و)خان( أي احلاكم.)كليفورد بوزورث: األسرات احلاكمة يف التاريخ اإلسالمي، ترمجة حسني علي اللبوي، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية 

 ( .211-212م، ص1225هـ/1412، 2واإلجتماعية، ط
 .252ص1( نبيل علي يوسف: املرجع نفسه، ج2)
 ة( التكفيت: هو زخرفة معدن مبعدن آخر خيتلف عنه يف اللون والقيمة، فمثالا تكفيت النحاس أو الربونز ابلفضة أو ابلذهب، أو تكفيت الفض3)

 ( .147م، ص1254حممد عيسي، مراجعة وتقدمي أمحد فكري، دار املعارف، القاهرة ابلذهب)دمياند: الفنون اإلسالمية، ترمجة أمحد 
 .221( نبيل علي يوسف: املرجع نفسه ، ص4)
 .122أمحد فؤاد: املصدر نفسه ، ص -73( ابو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه ، ص5)
ام القرن يف عداد الوالايت اإلسالمية، إال بعد أن فتحها تيمور يف خت( الكرج: تسمي كذلك كرجستان، قصبته مدينة تفليس، ومل يدخل هذا اإلقليم 6)

 ( .217لسرتنج: املرجع نفسه ، ص -361ص4الثامن اهلجري/الرابع عشر امليالدي. )القلقشندي: املصدر نفسه ، ج
 . 26عبد العزيز جنكيزخان: املصدر نفسه ،ص -412( عبدهللا رازي: املرجع نفسه ، ص7)
 .243فامربي: املرجع نفسه ، ص -242ملصدر نفسه ، ص( كالفيجو: ا8)
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للمصوغات من ترصيع وزخرفة، ويتجلى ذلك يف خامت من الذهب مؤرخ ولقد اهتم التيموريون ابلشكل الفين 
م منقوش بزخارف لتوريقات نباتية وشريط من الزخارف الكتابية مشكل على هيئة تنينني، مما يدل على التأثر 1431هـ/234بسنة

 .(1)( يف ترصيع هذا اخلامتJadeابألساليب الصينية، كما استخدم التيموريون حجر اجلشم األخضر )
 ج( صناعة السالح:

إن كثرة احلروب اليت خاضها التيموريون قد شكلت لديهم دافعاا قوايا لتصنيع كميات كثرية ومتنوعة من األسلحة واملعدات 
احلربية، وملّا كان هذا يتطلب توفر عدد كبري من صناع السالح، فقد حرص تيمور علي ترحيل صناع السالح من كل بلد يغزوه، 

من دمشق صناع القسّي، ومن تركيا صناع البنادق، كما حشد إيل مسرقند رجال املدفعية، من النوعني:العاملني فمثالا جلب 
، وابلقصف، وذلك إيل جانب الذين يعملون احلبال اليت تعمل هبا آالت القذف، فضالا عن صناع الدروع واخلوذ (2)ابجملانيق
 .(3)والنشاب

تيمور من صناع السالح إيل مسرقند، أبلف صانع، وقد أاتح هلم أسباب املعيشة عدد من استجلبهم (4)ويقّدر كالفيجو
 الدائمة، وكذلك الظروف املناسبة اليت تساعدهم علي أداء أعماهلم دون إنقطاع .

ــــــة، وخمــــــازن للســــــالح، وورش  وقــــــد اختــــــذ تيمــــــور مــــــن قصــــــر كــــــوك ســــــراي )القصــــــر األخضــــــر( بســــــمرقند ترســــــانة حربي
أعمـــــال صــــــناع الســـــالح ابســـــتمرار، وأيمـــــر أن يعـــــرض أمامــــــه مـــــا صـــــنعوه مـــــن األســـــلحة والــــــدروع،  ، وكـــــان يتفقـــــد(5)لتصـــــنعيها

مــــن ألــــواح الـــــدروع، وعــــدداا هــــائالا مـــــن اخلــــوذ، كانــــت كـــــل  (6)وكــــان مــــن بـــــني األشــــياء الــــيت جلبوهـــــا لرياهــــا ثالثــــة آالف ســـــاِبغجة
لتيمـــور، ومــــن معــــه مـــن الســــادة والنــــبالء الــــذين   واحـــدة مــــن هــــذه اخلـــوذ مــــع ســــاِبغجتها مـــن ألــــواح الــــدروع، وقــــد قـــدم الكثــــري منهــــا

 .(7)كانوا خبدمته آنذاك
وكــــــان شــــــكل اخلــــــوذة مســــــتديراا مــــــن اخللــــــف إيل نقطــــــة حمــــــددة، لكــــــن مــــــن األمــــــام هنــــــاك قطعــــــة تنــــــزل حنــــــو األســــــفل 
حلمايــــــة الوجــــــه واألنــــــف، وهــــــذه القطعــــــة عبــــــارة عــــــن لــــــوح عرضــــــه إصــــــبعني يصــــــل إيل مــــــا دون مســــــتوي الــــــذقن، ومــــــن املمكــــــن 

 ل هذه القطعة أو رفعها حسب الرغبة، وهي ختدم يف إبعاد الضرابت ابلسيف.إنزا
أما سوابغ الدروع فهي مصنوعة من الصفائح، وهم يرتدون حتتها قميصاا طويالا مصنوعاا غري القميص املصنوع من صفائح 

 .  (8)الدرع، وينزل هذا حنو األسفل، ويظهر دون الدرع 
 ( الصناعات اخلشبية6

                                                           

 .236( نعمت امساعيل سالم: املرجع نفسه ، ص1)
( املنجنيق: آلة من اخلشب تستخدم لقذف احلجر علي العدو ملسافات بعيدة، وقيل إهنا من الرتكيب الفارسي "من چه نيك"أي) كم أان مجيل( 2)

 ( 212-211حالق وآخر: املعجم اجلامع، ص، حسن 137ص2.)القلقشندي: املصدر نفسه ، ج
 .316-314( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص3)
 .316( كالفيجو: املصدر نفسه، ص4)
 .221( بوريبوي أمحدوف: املرجع نفسه ، ص5)
درها أبنواع ذهب، ويرصَّع ص( السابِغجة : الدروع الواسعة، وهى عبارة عن ُجبَّة مشقوقة املقدم، تصنع من الصوف وأحياانا من الديباج وتنسج ابل6)

 ( .225، 171الياقوت واجلواهر. )رجب عبداجلواد إبراهيم: املعجم العرىب ألمساء املالبس، ص 
 .321-312( كالفيجو: املصدر نفسه، ص7)
 .321( كالفيجو: املصدر نفسه، ص8)
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ــــــبالد مــــــا وراء النهــــــر بعــــــض الصــــــناعات اخلشــــــبية، كصــــــناعة الســــــهام والعصــــــي ومقــــــابض الســــــياط وأقفــــــاص قامــــــت  ب
 .(3)، وصناعة املراكب من جذوع األشجار يف خوارزم(2)، وصناعة األراثث يف مسرقند(1)الطيور بفرغانة

ــــــق، والعــــــراد ــــــل املنجني ــــــون األخشــــــاب أيضــــــاا يف صــــــناعة أدوات احلصــــــار، مث ــــــة(4)ةوقــــــد اســــــتخدم التيموري ، (5)، والدابب
، وقــــــد متيــــــزت الصــــــناعات اخلشــــــبية بدقــــــة الصــــــنعة، وبلــــــغ الصــــــانع يف احلفــــــر علــــــى اخلشــــــب (8)وغريهــــــا(7)، والزحافــــــة(6)والكــــــبش

 .(9)مبلغاا عظيماا، يظهر ذلك يف بعض أبواب املساجد واملدارس املنسوبة هلذا العصر
 ( الصناعات الزجاجية:7

ابلصناعات الزجاجية، وقد ساعد علي ذلك وفرة العجينة اليت كان يصنع منها الزجاج واليت اشتهرت بالد ما وراء النهر 
، ابإلضافة إيل حرص حكام ما وراء النهر من التيموريني علي استقدام (10)امتازت بقلة وزهنا ورقتها مما يسهل تشكيلها وزخرفتها

د من أهم مراكز صناعة الزجاج آنذاك، وال تزال أطالل أفران الزجاج أمهر صناع الزجاج من خمتلف األحناء إيل بالدهم، وكانت مسرقن
 .(11)ابقية حىت اليوم

وقد متيزت املنتجات الزجاجية بتنوع أشكاهلا وتعدد أحجامها، منها على سبيل املثال ال احلصر؛ األكواب واألابريق 
 . (12)والقناديل والقوارير وغريها

 ( الصناعات اجللدية:2
الصــــــناعة مـــــع بدايـــــة عهــــــد تيمـــــور، أزمــــــة يف نقـــــص املـــــادة اخلــــــام )اجللـــــود( الالزمـــــة، مــــــا دفـــــع صــــــانعو واجهـــــت هـــــذه 

ــــــة والصــــــنادل علــــــى رفــــــع أســــــعارها، وملواجهــــــة هــــــذه األزمــــــة ألــــــزم تيمــــــور اجلــــــزارين وصــــــائدي احليــــــواانت الربيــــــة إبرســــــال  األحذي
ذلـــــــك ســـــــد العجـــــــز يف نقـــــــص اجللـــــــود الالزمـــــــة اجللـــــــود إىل املـــــــدابغ جـــــــرباا، بعـــــــد أن كـــــــان األمـــــــر مرتوكـــــــاا هلـــــــم، وقـــــــد نـــــــتج عـــــــن 

ــــــــع األســــــــعار دون مــــــــربر، ومل يســــــــتجيبوا ألوامــــــــر الســــــــلطة احلاكمــــــــة (13)للصــــــــناعة ــــــــة اســــــــتمروا يف رف ، غــــــــري أن صــــــــانعي األحذي

                                                           

 .21( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص1)
 .22-22حممد فياض: املصدر نفسه ، صحممد  -427( زكي حممد حسن : فنون اإلسالم، ص2)
 .512( لسرتنج: املصدر نفسه ، ص3)
 ( 152( العرادة: آلة حربية أصغر من املنجنيق، ترمي ابحلجارة األهداف البعيدة)حسان حالق وآخر: املعجم اجلامع، ص4)
ق األسوار، أدوار تصعد إليها اجلند ملهامجة احلصون وتسل( الداببة: برج من اخلشب املصفح ابلرصاص واحلديد يتحرك علي عجالت، ويتكون من عدة 5)

 ( .222وتستخدم أيضاا يف هدم األسوار وهي أقدم من املنجنيق. )أمحد شوقي: احلضارة اإلسالمية، ص
 .( 126( الكبش: آلة حربية هلا رأس ضخم وقرانن تدفعها اجلنود حنو األسوار بغية هدمها.)حسان حالق وآخر: املرجع نفسه، ص6)
م، 1276، القاهرة 2( الزحافة: آلة من آالت احلرب واحلصار. )سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر املماليكي ىف مصر والشام، دار النهضة العربية، ط7)

 ( 444ص
 .433ص2ابو احملاسن: املصدر نفسه: ج -221( ابن عربشاه: املصدر نفسه ، ص8)
 .127( دمياند: املرجع نفسه ، ص9)
 .161د حسن: فنون اإلسالم، ص( زكي حمم10)
 . 121ابراهيم ابراهيم عامر: الدورية نفسها نفسه ، ص  - 31( أبو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه ، ص11)
 .162( زكي حممد حسن: املرجع نفسه، ص12)

(13( The Cambridge history of Iran ،vol.vI ،P.542 . 
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بضـــــرورة خفـــــض األســـــعار بعـــــد تـــــوفري اجللـــــود، وإزاء ذلـــــك قـــــام األمـــــري تيمـــــور بشـــــنق بعـــــض القـــــائمني علـــــي الصـــــناعات اجللديـــــة  
 1)هلمكاألساكفة عقاابا 

 
ـــــون اجللـــــد يف جتليـــــد املخطوطـــــات، وكانـــــت اخلامـــــات املســـــتخدمة تصـــــنع مـــــن جلـــــود اجلمـــــال،  وقـــــد اســـــتخدم التيموري
ــــــيس  وقــــــد هنضــــــت صــــــناعة جتليــــــد الكتــــــب آنــــــذاك، وظهــــــرت أســــــاليب صــــــناعية جديــــــدة مــــــن ابتكــــــار اجمللــــــدون التيموريــــــون، ول

أحيــــــاانا بــــــني هــــــذه األســــــاليب القدميــــــة، واألســــــاليب الــــــيت معــــــين هــــــذا أهنــــــم اســــــتغنوا عــــــن األســــــاليب القدميــــــة، بــــــل أهنــــــم مزجــــــوا 
 .(2)ابتكروها فيما بعد برباعة وإتقان ليس هلما مثيل

يف أول األمر استخدم اجمللدون طريقة احلز بواسطة قطعة خشبية أو قطعة من العاج يضغط هبا علي اجللد إلنتاج خطوط 
ن هم الفين، السيما وأهنم أرادوا أن ينوعوا يف أساليب الزخرقة، وخيرجوا عحمززة، لكن يبدو أن هذه الطريقة الصناعية مل ترض طموح

األساليب اهلندسية القدمية يف الزخرفة، فاستخدموا القوالب املعدنية الكبرية)االسطمبات(، وكان اجمللدون يضغطون هذه القوالب 
 .(3)ور اآلدمية أيضاا صر الزخرفية النباتية واحليوانية بل والصاملعدنية علي اجللدة بقوة فتظهر النتوءات الشديدة الربوز علي شكل العنا

وقــــــد كــــــان الســــــتخدام هــــــذه الطريقــــــة الصــــــناعية اجلديــــــدة أثرهــــــا املباشــــــر علــــــي التطــــــور الزخــــــريف الــــــذي حلــــــق ابجللــــــود 
الصــــــناعي التيموريــــــة، الســــــيما تلــــــك اجللــــــود ذات املنــــــاظر الطبيعيــــــة التصــــــويرية الــــــيت ال ميكــــــن ختيــــــل عملهــــــا بــــــدون هــــــذا التطــــــور 

 املذهل.
س(، وقد نفذت ابلطريقة 6117ومن األمثلة علي ذلك جلدة خمطوط بستان سعدي احملفوظ بدار الكتب املصرية برقم)

 .(4)السابقة وذهبت ابلكامل، وال ميكن تصور تنفيذها ابلطرق القدمية املعتمدة علي الضغط بواسطة قطع عاج أو خشب
  ( صناعة اخلزف:2

ـــــك لصـــــاحل الفسيفســـــاءينظـــــر الـــــبعض إيل  ـــــي أنـــــه عصـــــر تـــــدهور يف صـــــناعة اخلـــــزف، وذل الـــــيت (5)العصـــــر التيمـــــوري عل
، ورغـــــم قلـــــة مـــــا عثـــــر عليـــــه مـــــن أوان خزفيـــــة منســـــوبة هلـــــذا العصـــــر، فـــــإن هـــــذا ال يعـــــد (6)شـــــاعت بشـــــكل كبـــــري يف تلـــــك الفـــــرتة

ين الــــــيت كانــــــت معاصــــــرة هلــــــا دلــــــيالا علــــــي تــــــدهور الصــــــناعة، حيــــــث احتفظــــــت املخطوطــــــات التيموريــــــة ابلكثــــــري مــــــن صــــــور األوا
 .(7)وذلك من خالل مناظر االحتفاالت واالستقباالت

                                                           

 .236ص3( براون: اتريخ األدب يف إيران، ج1)
كتاب ل( سامح فكري البنا: الفنون اإلسالمية)دراسة يف جتليد املخطوطات يف العصور اإلسالمية العصر التيموري(، تقدمي أبواحلمد فرغلي، دار ا2)

  -117احلديث، القاهرة، ص 
Harthan(John) : Book bindings. London .1950. P. 6. 

 .122( سامح فكري البنا: املرجع نفسه ، ص3)
 .122فكري البنا: املرجع نفسه، ص ( سامح4)
صغرية ومتعددة  رسوم كائنات حية( املؤلفة من أجزاء -نباتية -( الفسيفساء: كلمة مشتقة من اللغة اليواننية، واملقصود هبا األشكال الزخرفية)هندسية5)

 ( . 345لفنون ااٍلسالمية، صاأللوان من الزجاج واحلجر وتثبيت بعضها إيل جانب بعض فوق اجلص أو األمسنت )سعاد ماهر: ا
 .212-217( دمياند: املرجع نفسه ، ص6)
، كلية ي( اندر حممود عبد الدامي: اخلزف التيموري من خالل تصاوير املخطوطات املعاصرة له، حبث ندوة اآلراثر االسالمية يف شرق العامل االسالم7)

 .571م، ص1222االراثر، جامعة القاهرة
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ولقد ظهر يف صور تلك املخطوطات عدة أنواع من األواين اخلزفية، منها ااخلزف األزرق الذي يعرف بتقليد البورسلني، 
 .(1)واخلزف ذو الربيق املعدين، واخلزف األبيض

رسومة يف صور املخطوطات، فمنها األابريق والقدور والزهرايت واألطباق وقد تنوعت أشكال األواين اخلزفية امل
 والسلطانيات.فبالنسبة لألابريق كانت عبارة عن بدن لوزي له قاعدة متوسطة االرتفاع ورقبة تضيق من املنتصف وتتسع قليالا عند 

 
 

انب الفوهة حىت األخرى مقبض يبدأ من جالفوهة، وخيرج من منتصف البدن صنبور يلتف عند هنايته، ويقابله يف اجلهة 
 .(2)أعلي البدن اللوزي

وجاء شكل القدور كمثري البدن، ينتهي بفوهة ختتلف من حيث اتساعها تبعاا الستخدامها، فكان استخدام القدور ذات 
 .(3)فوهة الضيقةال الفوهة املتسعة حبيث تستخرج منها املشروابت بواسطة أكواب ذات مقابض، بينما ال يتاح هذه للقدور ذات

وختتلــــــف أشــــــكال األطبــــــاق، فمنهــــــا األطبــــــاق الكبــــــرية متوســــــطة العمــــــق والــــــيت هلــــــا قاعــــــدة صــــــغرية ولــــــيس هلــــــا حافــــــة، 
ــــه حافــــة متســــعة قلــــيالا  ــــاك مــــن ل ــــه حافــــة أيضــــاا، وهن ــــيس ل ، أمــــا الســــلطانيات (4)وشــــكالا آخــــر ذو قاعــــدة متوســــطة االرتفــــاع، ول

 .(5)العميقة ذات القاعدة املتوسطةفقد احتفظت بشكل واحد، وهو السلطانية 
 ( صناعة الورق: 11

بدأت صناعة الورق يف الشرق ابلصني، مث انتقلت إىل مسرقند مبا وراء النهر على يد بعض األسرى الصينيني الذين ظفر 
 .(6)م751هـ/133هبم املسلمون بعد معركة طاالس اليت انتصرت فيها اجليوش اإلسالمية على اجليوش الصينية يف سنة

ــــورق املصــــنوع  ــــورق ابملشــــرق اإلســــالمي، وقــــد ُعــــرف ال ــــد مــــن أهــــم مراكــــز صــــناعة ال ــــك الوقــــت صــــارت مسرقن ــــذ ذل ومن
 . (9)، وكان يصَّدر منها إيل سائر البالد علي حد قول )القزويين( (8)السمرقندية(7)هبا ابلكواغد
ن واجلــــــودة، حــــــىت فــــــاق الـــــــورق طــــــوَّر الســــــمرقنديون صــــــناعة الــــــورق، وخطـــــــوا بــــــه خطــــــوات واســــــعة يف طريــــــق اإلتقـــــــا 

بقولـــــه إن " كواغيـــــد مسرقنـــــد عطلـــــت قـــــراطيس مصـــــر  (10)املصـــــري الـــــذي مل يكـــــن لـــــه مثيـــــل يف اجلـــــودة، يشـــــري إىل ذلـــــك الثعـــــاليب
 واجللود اليت كان األوائل يكتبون فيها، ألهنا أحسن وأنعم وأرفق وأوفق".

                                                           

 .572-571: الدورية نفسها، ص( اندر حممد عبد الدامي1)
 .575-574( اندر حممد عبد الدامي: الدورية نفسها ، ص2)
 .577-576( اندر حممد عبد الدامي: الدورية نفسها، ص3)
 -572-571( اندر حممد عبد الدامي: الدورية نفسها، ص4)

Lane(A) : Later Islamic Pottery, London 1939, P.18.  
 .572مي: الدورية نفسها، ص( اندر حممد عبد الدا5)
 ،( ابرتولد: تركستان من الفتح العريب حىت الغزو املغويل، نقله عن الروسية صالح الدين عثمان، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألداب6)

 .367م، ص1221هـ/1411الكويت
أليب عبيد القاسم بن سالم واتريخ نسخ الكتاب ( يوجد مبكتبة جامعة ليون أقدم كتاب عريب على الكاغد وهو كتاب "غريب احلديث" 7)

 ( .312هـ )أمحد شوقي: املرجع نفسه ، ص266هـ/252سنة
 .512( لسرتنج: املرجع نفسه ، ص8)
 .361(املصدر نفسه ، ص9)
 .542م، ص1265هـ/1324( مثار القلوب يف املضاف واملنسوب، حتقيق حممد أبو الفضل ابراهيم، دار هنضة مصر 10)
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من  ن مادة احلرير غالية الثمن، مث ملّا انتقلت صناعتهأما عن املادة املستخدمة يف صناعة الورق، فقد استخدم الصينيو 
.فقد ُعثر على خمطوط يف (1)الصني إىل مسرقند، استبدل السمرقنديون احلرير مبواد أخرى أكثر توافراا وأيسر مناالا، كالقطن والكتان

  (2)الورق من القطن والكتانم يثبت أن املسلمني هم أول من صنع 1112هـ/422مكتبة االسكورايل يرجع اترخيه إىل سنة
ويف العهد التيموري استبدل السمرقنديون القطن والكتان بلحاء شجر اجلوز املنتشر يف مسرقند، وكان الورق املصنوع آنذاك 

 3)من أجود أنواع الورق يف الدنيا
تيموريني السبب وراء جلوء الوقبل طي صفحات احلديث عن صناعة الورق، مثة تساؤالن ال بد هلما من إجابة. أوهلما: ما  

 إىل صناعة الورق من حلاء شجر اجلوز بدالا من القطن والكتان ؟ وراثنيهما: ملاذا حلاء شجر اجلوز ابلذات دون غريها؟
لإلجابة على هذين التساؤلني .ميكن القول إن السبب احلقيقي وراء ذلك يعود يف الغالب إىل ما فرضته احتياجات الفرتة 

 تيموريني( وتفصيل ذلك كاآليت: )املعاصرة لل
( وجه سالطني التيموريني عنايتهم للنهوض ابلصناعات والعمل على تنميتها وتطويرها، وبطبيعة احلال كانت صناعة النسيج يف 1

. كان البد من توفري أكرب  (5)على القطن والكتان -يف األساس -، وملا كانت هذه الصناعة تعتمد(4)مقدمة هذه الصناعات
منهما لسد ٍاحتياجات هذه الصناعة، وهو ما أثر سلبياا على صناعة الورق اليت اعتمدت كلياا على تلك اخلامات،  كمية

 ويبدو أن التيموريني أدركوا ذلك فسعوا إلجياد بديل مناسب هلما، فلم جيدوا أفضل من حلاء شجر اجلوز .
، وملـــــا كــــــان (6)ن ســـــالطينهم مـــــن أكـــــرب رعـــــاة العلـــــم واألدب( ازدهـــــار النشـــــاط العلمـــــي والثقـــــايف يف عصـــــر التيمـــــوريني، إذ كــــــا2

الــــــورق ابلنســــــبة للتقــــــدم العلمــــــي والثقــــــايف ميثــــــل عدتــــــه وآلتـــــــه وشــــــرطه املــــــادي، فقــــــد زاد الطلــــــب عليــــــه، مــــــا يعـــــــين زايدة 
الكتــــــــان(، فســــــــعى التيموريــــــــون إيل اســــــــتخدام حلــــــــاء شــــــــجر اجلــــــــوز -الطلــــــــب علــــــــى اخلامــــــــات الــــــــيت يصــــــــنع منهــــــــا)القطن

 ليهما لصاحل صناعة املنسوجات.لتخفيف الضغط ع
وفيمــــــا خيــــــص ااٍلجابـــــــة علــــــي التســــــاؤل الثـــــــاين، وهــــــو اســــــتخدام حلـــــــاء شــــــجر اجلــــــوز دون غـــــــريه، رمبــــــا يعــــــود إيل قلـــــــة 
تكلفتــــه ااٍلقتصـــــادية مقارنـــــةا ابلقطــــن والكتـــــان، فضـــــالا عــــن وفرتـــــه. أو مبعـــــىن أدق رمبــــا يكـــــون التيموريـــــون قــــد أكثـــــروا مـــــن زراعتـــــه 

 يته الكاملة لصناعة نوع جيد من الورق.بعدما أيقنوا من صالح
يف ضــــــوء التفســــــريات الســــــابقة. يتضــــــح أن الســــــبب وراء صــــــناعة الــــــورق مــــــن حلــــــاء شــــــجر اجلــــــوز يعــــــود إىل التنــــــافس 
ـــــيت جنحـــــت فيهـــــا صـــــناعة املنســـــوجات  ـــــى خامـــــات القطـــــن والكتـــــان، وال ـــــورق عل ـــــني كـــــل مـــــن صـــــناعة املنســـــوجات وال العنيـــــف ب

تفرضـــــه مـــــن اســـــتحواذ علـــــى خـــــاميت القطـــــن والكتـــــان، ومـــــن مث أصـــــبح مـــــن الضـــــروري مـــــن إزاحـــــة صـــــناعة الـــــورق عمـــــا كانـــــت 
ــــه مــــن أســــهم يف هــــاتني اخلــــامتني، وهــــو مــــا جتســــد يف حلــــاء أشــــجار اجلــــوز  ــــورق عمــــا فقدت ــــديالا هلمــــا لتعــــويض صــــناعة ال إجيــــاد ب

 اٍلعتبارات منها: جودته، قلة تكلفته ااٍلقتصادية، وفرة زراعته.
 ( صناعة العقاقري: 11

                                                           

 .422لوبون: حضارة العرب، ترمجة عادل زعيرت، مطابع عيسي احلليب وشركاه)د.ت( ص ( غوستاف1)
 .136( أمحد شوقى: املرجع نفسه ، ص2)
 .172(املصدر نفسه ، ص3)

(4) The Cambridge history of Iran ،vol.vI ،P.56 . 
 .516( لسرتنج: املرجع نفسه ، ص5)
 .336-333ص3( خواندمري: حبيب السري، ج6)
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، (1)اشــــــتهرت بــــــالد مــــــا وراء النهــــــر بصــــــناعة بعــــــض العقــــــاقري الطبيــــــة، منهــــــا عقــــــار يشــــــبه املــــــرهم يوضــــــع فــــــوق اجلــــــروح
 4)، ورابع يساعد علي جتلط الدم(3)، وراثلث يستخدم للتخفيف من أوجاع القلب(2)وآخر يستخدم يف عالج السموم

 
ا علي يف شيخوخته تركب له املعاجني ليستعني هبكما عرف التيموريون صناعة املعاجني الطبية، فكان األمري تيمور 

 .(6)، كما كان السلطان عمر شيخ مريزا يتعاطي املعجون املصنوع من األفيون حىت يغشي عليه(5)افتضاض األبكار
   ( صناعة الفخار واآلجر:12

ة الواقعة بني رج من املنطقتقدمت صناعة الفخار يف بالد ما وراء النهر، ساعد على ذلك وفرة الطينة الالزمة اليت تستخ
، وقد أقيمت أفران الفخار ابلقرب من هذه املنطقة، وقد كشفت احلفائر األثرية يف الوقت (7)وهك بسمرقندگهنر الصُّْغُد وجبل 

 .(8)احلاضر الكثري من بقاايها
ازة، من رمال وأتربة ممتكما ازدهرت صناعة اآلجر )الطوب احملروق(كذلك، ويعود السبب يف ذلك إىل وفرة املادة اخلام 

أجاد صناع اآلجر حرقها ومزجها وإخراج أشكال وألوان منها يف غاية املتانة والصفاء، وقد استخدم املعماري اآلجر بدرجة ال تقل 
 مهارة عن استخدامه األحجار، كما أبدع البناءون يف استخدامه يف البناء والزخرفة على حنو ال يضارعهم فيه أحد، فاستخدموه يف

 .(9)بناء الواجهات والقباب واملآذن فضالا عن استخدامهم له يف عمل أشكال زخرفيه من جمرد تشكيل أوضاعه
 جـ( نظام الطوائف احلرفية )نقاابت العمال( وأثره على النشاط الصناعي:

ئف، وكان طواشّكل العمال فئة مستقلة يف اجملتمع التيموري، فكانوا يتجمعون يف أحياء خاصة هبم على شكل 
أصحاب كل طائفة يلقبون ابسم احلرفة اليت حيرتفوهنا، فمثالا لُقب صانعو األحذية بـ)األساكفة( وابئعي األقمشة املنسوجة من 

 .(10)القطن والكتان بــــــ )البزازين( فضالا عن طائفة النساجني والفخارين واخلياطني وغريهم
ب ن أفرادها ويوجههم التوجيه الفين الصحيح ويرعى مصاحلهم، وكان يلقوكان علي رأس كل طائفة رئيس يهيمن على شؤو 

ن مث حرص واخلربة يف ختصصه، وم . واألستاذية هي أمسى الرتب وأرفعها، فهي تعين وصول صاحبها إىل قمة املهارة(11)ابألستاذ

                                                           

 226، 27اببرشاه: املصدر نفسه ، ص  (1)
 .446( خواندمري: دستور الوزراء، ص 2)
م، 1222هـ / 1412( العيين: عقد اجلمان يف اتريخ أهل الزمان، حتقيق وتعليق عبد الرازق الطنطاوي القرموط، الزهراء لالعالم العريب، القاهرة 3)

 .371ص
 . 142( ابو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه ، ص4)
ابن عماد احلنبلي: شذرات الذهب ىف أخبار من ذهب، حتقيق جلنة إحياء الرتاث، منشورات اآلفاق  -137ص 4( أبو احملاسن: املنهل الصايف، ح5)

 .66ص 7م، ح1226اجلديدة، بريوت 
 .226، 27( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص 6)
 .31( ابو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه ، ص7)
 .31م عامر: الدورية نفسها ، ص( ابراهيم ابراهي8)
 .151( ابراهيم ابراهيم عامر: الدورية نفسها، ص9)
 .162ص6( أمحد الشنتناوي وآخر: دائرة املعارف االسالمية، مراجعة حممد مهدي عالم، دار املعرفة، بريوت )د.ت(، ج10)
ذجية، دية. )أدي شري: االلفاظ الفارسية واملعربة، نشر املطبعة النمو ( أستاذ أو)أسطاد( كلمة فارسية تعين الرئيس، ومنها )اوسطى( ابلرتكية والكر 11)

 ( .11، ص1221بريوت
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عمل استاذ مشس تحف املعدنية عبارة )أرابب هذا اللقب بتسجيله على املنتجات الصناعية قبل أمساءهم، فنقرأ على وجه بعض ال
 .(1)الدين( وعبارة )عمل استاذ على نسفى(

ــــــة مصــــــاحلهم، ومحــــــايتهم  ــــــة يف االرتقــــــاء ابلصــــــناعة، وتنظــــــيم شــــــئون العمــــــال ورعاي ــــــف احلرفي وقــــــد ســــــاهم نظــــــام الطوائ
 . (2)لى السواءمن ظلم اإلرستقراطيني الذين سيطروا علي اخلامات واملواد األولية للصناعة يف املدن والقري ع

وكـــــان أصـــــحاب كـــــل حرفـــــة يتجمعـــــون يف مكـــــان واحـــــد، ممـــــا خلـــــق حالـــــة مـــــن التنـــــافس الشـــــريف بيـــــنهم، وأظهـــــر روح 
 .(3)التقارب اليت جتمع بينهم

غري أن هذا األمر كان له آراثره السلبية على النشاط الصناعي، فاحتفاظ كل طائفة أبسرار ما متارسه من صناعة دون 
 من شأنه أن يعرض هذه الصنعة للخطر احملدق إذا ما تعرض أصحاهبا للفناء يف حالة وقوع وابء أو كارثة،إطالع غريهم عليها، 

نظراا لتجمعهم يف مكان واحد، وقد فطن تيمور إيل هذا اخلطر، لذلك ملا غزا مدينة يزد منع جنوده من استخدام العنف 
                                 .(4)ضد أهلها الذين كانوا من أمهر صناع النسيج يف تلك الفرتة

 اثلثاً: التجارة
ــــــاج احملاصــــــيل الزراعيــــــة، وازدهــــــار يف اجملــــــال الصــــــناعي،  ــــــالد مــــــا وراء النهــــــر مــــــن وفــــــرة يف إنت كــــــان ملــــــا اتســــــمت بــــــه ب

، وتســــــيري دورايت مـــــــن احلـــــــرس بشـــــــكل (5)ابإلضــــــافة إيل حـــــــرص اإلدارة التيموريـــــــة علــــــي حتقيـــــــق األمـــــــن علــــــي الطـــــــرق التجاريـــــــة
 ، دور واضح يف ازدهار النشاط التجاري سواء داخلياا أم خارجياا يف العهد التيموري.(6) تظم علي تلك الطرقمن
 التجارة الداخلية:  -أ
 ـ األسواق:1

كانت األسواق هى مركز التجارة الداخلية، ولقد اهتمت السلطة احلاكمة بتنظيفها وإضاءهتا، لتسهيل حركة البيع والشراء 
 .(7)والنهار، كما قامت بتغطية شوارعها أبسقف خشبية حىت تقي روادها من حرارة الشمس احملرقة وهطول األمطارطوال الليل 

وراقبـــــــت الســـــــلطة احلاكمـــــــة حركـــــــة البيـــــــع والشـــــــراء داخـــــــل اأٍلســـــــواق مـــــــن خـــــــالل تعيـــــــني احملتســـــــب الـــــــذى كـــــــان مينـــــــع 
قــــــوابت مغلظــــــة علــــــى مــــــن خيــــــالف ذلــــــك، فيشــــــري التالعــــــب ىف املكاييــــــل واملــــــوازين، ويراقــــــب حركــــــة األســــــعار، وكانــــــت هنــــــاك ع

 إىل إعدام بعض ابئعى األطعمة، وصانعى األحذية، لبيعهم أبسعار مرتفعة  (9)نقالا عن كالفيجو (8)براون

                                                           

 .234( شبل ابراهيم عبيد: املرجع نفسه ، ص1)
 .411ص2( حسن كرمي اجلاف: املرجع نفسه 2)
 .232( نعمت امساعيل عالم: املرجع نفسه ، ص3)

(4) The Cambridge history of Iran ،vol.vI ،P.56 . 
 .122( حافظ آبرو:ص5)

(6) Langies:Instituts Politiques et Militaires de Tamerlake Proprement apples Timour ecrits Par 
Lui meme en Mongol et tradqits en francois sur la version P12. 

             22( نومكني: املرجع نفسه ، ص7)
      .236ص3،ج ( براون: املرجع نفسه8)
 .275( كالفيجو: املصدر نفسه،ص9)
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وقد متيزت بالد ما وراء النهر بكثرة أسواقها، فاشتهرت مسرقند أبسواقها العامرة ذات احلوانيت املكتظة ابلبضائع، كسوق 
، وقد اكتظ ابلوافدين (1)سط املدينة، وكان يُعقد مرتني اسبوعياا يومييَّ األحد واألربعاء، وميوج مبختلف السلع والبضائع"ريكستان" بو 

عليه حىت ضاق هبم، وملواجهة تلك األعداد الغفرية، اضطر األمري تيمور إىل مد شارعاا جتارايا من هذا السوق إىل مسافة مثامنائة مرت، 
احلوانيت، وكان لكل حانوت قاعتان، واحدة يف األمام لعرض السلع، وأخري يف اخللف لتخزين البضائع، وكان وأنشأ على جانبيه 

الطريق مقنطراا وفوق القناطر سقف مقبب، فيه نوافذ لدخول الضوء، ومباشرة جري شغل هذه احلوانيت من قبل التجار، الذين 
 خاص به يعرض فيه سلعته وال خيتلط التجار ببعضهم، وتبقي احلوانيت، وكان لكل اتجر حانوت (2)ابعوا البضائع من كل نوع

على أن األمري تيمور كان صاحب فكر اقتصادي فريد جتلي يف ما أبداه من حلول جتاه ما واجهه  وهذا يدل (3)مفتوحة ليالا وهناراا 
 من مشكالت وأزمات.

 هر، وقد ابع جتار خباري سلعهم علي منصات يف أسواقكما اُعتربت أسواق خباري األكرب واألغين يف بالد ما وراء الن
 مسقوفة، أو يف ساحات مفتوحة، وكان يتوجب علي املشرتين الذهاب إيل سوق معني أومنصة حمددة كي جيدوا ما يودون شراءه، 

ملالبس احيث تنتشر حمالت لبيع اللحوم واخلبز والقشدة، وأخري للعلف واحلبال واألحذية، ابإلضافة إيل سلع أخري ك
 .(4)واالقمشة والبخوروالعطور واألدوية واألواين واألطباق واجملوهرات، كل هذه وأكثر كانت تباع يف أسواق خباري

ـــــراء ـــــرية مـــــن الث ـــــي درجـــــة كب ـــــيت تعـــــود (5)ولقـــــد كـــــان جتـــــار خبـــــاري عل ـــــرية ال ، إذ كـــــانوا ابرعـــــني يف عقـــــد الصـــــفقات الكب
 عليهم أبموال كثرية.

أو املدنية، كان هناك نوع آخر من األسواق ارتبطت إقامتها ابحلمالت العسكرية، وكان  وإيل جانب األسواق الشعبية
يسمى بسوق "معسكر اجليش" أو "السوق احلريب"، فإذا نزل اجليش بناحية ما جاء مجع غفري من أهلها وجتارها حمملني مبختلف 

، يف املقابل كانت الغنائم اليت جتمع (6)ه أفراده من متطلبات السلع والبضائع فحّولوا معسكر اجليش إىل سوق يزخر بكل ما حيتاج إلي
 .(7)يف احلروب يتم تسويقها يف هذا السوق

 طرق التجارة الداخلية: -2
 الطرق النهرية:

متيــــزت بــــالد مــــا وراء النهــــر بكثــــرة مــــا جيــــرى عــــرب أراضــــيها مــــن أهنــــار، كانــــت جلهــــا صــــاحلة للمالحــــة، وعبــــور الســــفن 
ــــــة طــــــوال الســــــنة، ماعــــــدا  بعضــــــها كانــــــت جتمــــــد مياههــــــا يف شــــــهور الشــــــتاء، وقــــــد شــــــّكل النقــــــل النهــــــري أحــــــد الشــــــرايني احليوي

 للتبادل التجاري من خالل عدة طرق، من أمهها مايلي :

                                                           

 121ابراهيم ابراهيم عامر: املرجع  نفسها، ص -512( لسرتنج: املرجع نفسه ، ص1)
 .22حممد حممد فياض: املرجع نفسه ، ص - 315-314( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص2)
 . 242، 172( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص3)
 .22( نومكني: املرجع نفسه ، ص4)
م 1225، أبو ظيب 1نومكني: خبارى، ترمجة صالح صالح، مراجعة عايدة خوري، منشورات اجملمع الثقايف، ط -322الفيجو: املصدر نفسه، ص( ك5)

 .22ص
(6)David Nicolle: the age of Tamerlane ،Oxford 2000 ،p13 . 
(7) The Encyclopaedia Of Islam ،vol.IV" Iran " ،Leiden 1997 ،P.33 . 
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الطريــــــق مــــــن بذخشــــــان إيل خــــــوارزم عــــــرب هنــــــر جيحــــــون، وكانــــــت متــــــر بــــــه العديــــــد مــــــن الســــــفن التجاريــــــة احململــــــة ابلبضــــــائع  -1
 . (1)طوال شهور الصيف

الطريق من فرغانة إيل خورازم عرب هنر سيحون، وكان من الطرق التجارية الرئيسية، وهو صاحل للمالحة ونقل البضائع وجراين  -2
 (2)السفن، إال أن مياهه جتمد يف الشتاء

ــــــْغُد، وكــــــان يبــــــدأ مــــــن مكــــــان يعــــــرف ابســــــم جــــــن، مث يتجــــــه ايل بنجكيــــــث  -0 الطريــــــق مــــــن مسرقنــــــد إيل خبــــــاري عــــــرب هنــــــر الصُّ
 . (3)مر حىت إيل ورغسر، بعدها يتجه إيل مسرقند، مث يتابع سريه حىت خباريويست

الطريــــق بــــني ترمــــذ إيل خــــوارزم عـــــرب هنــــر جيحــــون، وكــــان اخلوارزميــــون يســـــافرون يف أايم الصــــيف ابملراكــــب إيل ترمــــذ جللـــــب  -0
 .(4)القمح والشعري

 الطرق الربية: 
التجــــــــاري، لكـــــــن اخنفــــــــاض درجــــــــات احلــــــــرارة شــــــــتاءا كــــــــان جيمــــــــد كانـــــــت األهنــــــــار أحــــــــد الشــــــــرايني احليويــــــــة للتبــــــــادل 

 مياهها، مما يعوق حركة املالحة فيها، فكان يتم التحول إيل الطرق الربية، واليت كان من أبرزها :
 
ــــْغُد اليســــري إيل مسرقنــــد مــــارا مبــــدن (5)( طريــــق يبــــدأ مــــن بيكنــــد1 ، مث يتجــــه إيل خبــــاري، بعــــدها يصــــعد يف حمــــاذاة ضــــفة هنــــر الصُّ

 .(6)ه الناحيةهذ
( طريــــــق خيــــــرج مــــــن مشــــــال ترمــــــذ ويتجــــــه إيل الصــــــغانيان، ومنهــــــا إيل قبــــــاذاين، مث إيل واشــــــجرد، وهنــــــاك يعــــــرب قنطــــــرة احلجــــــارة 2

ــــــد حــــــىت يصــــــل إيل انحيــــــة اخلتــــــل ــــــق آخــــــر مــــــن ترمــــــذ إيل ابب احلديــــــد، بعــــــدها (7)وميت .ويف الشــــــمال الغــــــريب يصــــــعد طري
ــــد، وإيل الشــــمال الغــــريب ينتهــــي الطريــــق األيســــر يتفــــرع فــــإيل الشــــمال يــــذهب الطريــــق األميــــن إيل   كــــش، ومنهــــا يبلــــغ مسرقن

 .(8)إيل قارشي، وهناك ينعطف فرع منه يتجه شرقاا فيعود إيل كش
( طريـــــــق يتجــــــــه مشـــــــاالا مــــــــن مسرقنـــــــد إيل زامــــــــني يف أشروســــــــنة حيـــــــث يتشــــــــعب، فكـــــــان الطريــــــــق األيســـــــر يتجــــــــه إيل الشــــــــاش 3

 وفرغانة.وسيحون األسفل، واألمين إيل أعايل سيحون 
( طريـــــق خيـــــرج مـــــن فرغانـــــة إيل بوجنكـــــث قصـــــبة أشروســـــنة، مث إيل خجنـــــدة علـــــي ســـــيحون، ومنهـــــا يبقـــــي حمـــــاذايا ضـــــفة النهـــــر 4

 .(9)اجلنوبية صاعداا معها حىت يصل إيل اخسيكث قصبة فرغانة عند معرب هنر سيحون

                                                           

 .477-472لسرتنج : املرجع نفسه ، ص -445ص 4القلقشندي: املصدر نفسه ، ج( 1)
 .32-33( أبو طاهر السمرقندي: املصدر نفسه،ص 2)
 .445ص4( القلقشندي: املصدر نفسه، ج3)
 .427( لسرتنج : املرجع نفسه ، ص4)
: املرجع ها يعملون ابلتجارة؛ لذا عرفت مبدينة التجار) فامربي( بيكند: تقع بني خباري وجيحون، وهي راثين مدن خباري التجارية، وكان أغلب أهل5)

 ( 26نفسه ، ص
 .514( لسرتنج : املرجع نفسه، ص6)
 . 45( أركني رمحةهللا يف: املرجع نفسه ، ص7)
 .514( لسرتنج : املرجع نفسه ، ص8)
 .532-531( لسرتنج : املرجع نفسه، ص 9)
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 . (1)ق امللكي"( طريق يربط بني مدينة مسرقند وخباري، يعرف بـ"الطريق الذهيب" أو "الطري5 
وهكـــــــذا كانـــــــت كـــــــل والايت مـــــــا وراء النهـــــــر مرتبطـــــــة مـــــــع بعضـــــــها الـــــــبعض بشـــــــبكة مـــــــن الطـــــــرق الـــــــيت مجعـــــــت بـــــــني 

 أجزائها، وساعدت علي التبادل التجاري بينها.
 ب( التجارة اخلارجية:

 ( طرق التجارة اخلارجية:1
النمـــــــو، كـــــــان الســـــــفر بـــــــراا آخـــــــذاا يف تشـــــــعبت طـــــــرق التجـــــــارة اخلارجيـــــــة، فبينمـــــــا كانـــــــت التجـــــــارة البحريـــــــة آخـــــــذه يف 

 التطور، وستنصب احملاولة علي عرض أهم تلك الطرق بشيء من التفصيل كاآليت:
 الطرق البحرية:

كانت هناك عدة طرق حبرية ربطت بالد ما وراء النهر ابألقطار اخلارجية ربطا حمكما، مما سهل على التجار نقل بضائعهم 
 :من مكان آلخر، ومن أهم تلك الطرق

ر يبدأ من حدود بذخشان، ومنها إيل بلخ، مث ينحدر ماراا بكرالوو إيل حبالطريق البحري من هنر جيحون إيل حبر اخلزر )قزوين(:-1
 .(2)اخلزر)قزوين(، وكان هذا الطريق هو املنفذ البحري الرئيسي لتصريف البضائع من وإيل بالد ما وراء النهر

ن عرب كانت بضائع ما وراء النهر تنقل من هنر جيحون إىل حبر قزويوين( والبحر األسود:طريق حبري يربط بني حبر اخلزر )قز  -2
 .(3)ميناء اصطرخان، وبعد عبورها قزوين كانت حتمل علي الدواب إىل موانئ البحر األسود ساراي وآزووف اخلاضعة للعثمانيني

3 
 
 
سيحون وادي فرغانة من الطريق الشمايل الشرقي يف حدود اوزكند، يدخل هنر ـ الطريق البحري من هنر سيحون إيل حبرية آرال: 3

 .(4)فإذا جاوز أخسيكث قصبة فرغانة وصل إيل الشاش، مث مير مبفاوز الغز والرتك حىت يصب يف حبرية آرال
 الطرق الربية:

شاش فسمرقند، ففرغانة، ومنها إيل ال هو أشهر الطرق التجارية وأعظمها، وكان يبدأ من الصني مروراا مبدينة كاشغر،طريق احلرير:  -1
، ومنها إىل الشام ليصل بعد ذلك إىل أهم مراكز التجارة (6)وصوالا إىل بغداد(5)مث يعرب هنر جيحون إيل خراسان، مث إىل مهذان

 األوروبية.

                                                           

 .25( حممد حممد فياض: املرجع نفسه ، ص1)
 .27( حافط آبرو: جغرافياي حافظ آبرو، ص2)
 .137-135( طافور: املصدر نفسه ، ص3)
 . 25( حممد حممد فياض: املرجع نفسه، ص4)
وع، وقد ر ( مهذان: هي إحدي مدن إقليم فارس، مسيت بذلك نسبة إىل مهذان بن الفلوج بن سام بن نوح، وهي مدينة رحبة كثرية املياه والبساتني والز 5)

 ( .217م )احلمريي: املصدر نفسه ، ص 644هـ/ 24املغرية بن شعبة يف سنة فتحها 
م )احلمريي: 762هـ/ 145( بغداد: مدينة السالم وقبة اإلسالم وعاصمة اخلالفة العباسية بناها أبو جعفر املنصور اخلليفة العباسي الثاين يف سنة 6)

 ( .175املصدر نفسه ، ص 
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وقــــــد جــــــاءت شــــــهرة هــــــذا الطريــــــق مــــــن اعتمــــــاده علــــــى نقــــــل أحــــــد األركــــــان األربعــــــة األساســــــية للتجــــــارة يف العصــــــور 
ــــــر (1)الوســــــطى ــــــق، وإمنــــــا كــــــان هنــــــاك أيضــــــاا (2)أال وهــــــو احلري ــــــه التجــــــار عــــــرب هــــــذا الطري ــــــر وحــــــده مــــــا كــــــان ينقل ،ومل يكــــــن احلري

 .(3)الذهب والفضة والزجاج والتوابل والعقاقري واحلبوب وغريها
ذا مور، كان هوقد شهد هذا الطريق فرتات من التطور واالزدهار وأخرى من الكساد واالنقطاع، وعندما ظهر األمري تي

الطريق قد فقد قدراا من أمهيته التجارية لصاحل طريق آخر يقع يف الشمال منه، وكان خيضع لسيطرة العثمانيني، لذا مل يكد تيمور 
جارية على هجوما على أهم املراكز الت ذلك قام بشن يعتلي احلكم حىت سعي إيل إعادة طريق احلرير ايل سابق جمده، ويف سبيل

على املرور على طريق احلرير كما كان من قبل، وقد جنح يف ذلك ايل ( 4)يل ودمرها، وذلك إلجبار جتارة آسيا الوسطيالطريق البد
، حيث وفر األمن والطمأنينة واالستقرار فيه، ومتكن من إنعاش احلركة التجارية علي امتداده، وكانت هذه احلركة مقطوعة (5)حد كبري

 .(6)النهرمنذ غزو املغول لبالد ما وراء 
غري أن النشاط التجاري الذي أوجده تيمور على طريق احلرير، مل يستمر طويال، فقد إهنار بوفاته، وعمت الفوضى 
السياسية آسيا الوسطي وغاب األمن، ومن مث أضحت الرحلة على هذا الطريق الطويل حمفوفة ابملخاطر، يف الوقت الذي تطورت 

 .(7)حبرية جديدة كانت بال شك أكثر آمنافيه املالحة البحرية، واكتشفت طرق 
2 
 
 
 
 
 

                                                           

لتوابل( اليت كانت عماد ا -الذهب  -الرقيق -ي يف العصور الوسطى بصفة أساسية على أربعة سلع جوهرية هي )احلرير( اعتمدت حركة التبادل التجار 1)
 ( . 15-7التجارة يف تلك الفرتة )ايرين فرانك: طريق احلرير، ص

 . 15-7( ايرين فرانك: املرجع نفسه، ص2)
 . 163( دوانلدولرب: املرجع نفسه ، ص3)
 ا الوسطى اترخيياا ابسم الرتكستان وتعترب موطن الرتك ومتتد من حبر اخلزر وقزوين غرابا إىل حدود التبت ومنغوليا والصني شرقاا، ومن( تعرف منطقة آسي4)

. )ابرتولد: اتريخ احلضارة اإلسالمية، ترمجة طاهر محزة، دار املعارف، القاهرة   .132م، ص 1223سيبرياي مشاالا حىت إيران وأفغانستان جنوابا
 .2-7( ايرين فرانك: املرجع نفسه ، ص5)
 .112( أركني رمحة هللا يف: املرجع نفسه ، ص6)
 .24ص 37م، العدد 1224( مايونج: طريق احلرير من الصني إىل انطاكية، جملة الرسالة اليونسكو، يونيو7)
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ــــــيم طريــــــق خراســــــان العظــــــيم : -2 ــــــق يــــــربط بغــــــداد مبــــــدن إقلــــــيم خراســــــان ومــــــا وراء النهــــــر يف ختــــــوم الصــــــني، وميــــــر إبقل هــــــو طري
ــــــال وبــــــالد فــــــارس، مث يتجــــــه شــــــرقا فيجتــــــاز إقلــــــيم قــــــومس  (4)فمــــــرو (3)مث طــــــوس (2)، ويــــــدخل خراســــــان فيمــــــر بنيســــــابور(1)اجلب

ـــــيم الصُّـــــْغُد فيمـــــر ببخـــــاري فســـــمرقند، وعنـــــدها يفـــــرتق يف اجتـــــاهني  (5)وآمـــــل ـــــد ضـــــفة هنـــــر جيحـــــون، مث يتجـــــه بعـــــدها إيل إقل عن
ميضــــــي أحــــــدمها يف إجتاهــــــه األصــــــلي حــــــىت يصــــــل الشــــــاش، ومنهــــــا ايل مدينــــــة آتــــــرار أســــــفل هنــــــر جيحــــــون، وميضــــــي اآلخــــــر مــــــن 

ـــــة وهنـــــر ســـــيحون األعلـــــى حـــــىت يصـــــل إيل اوزكنـــــد ـــــي ختـــــوم الصـــــني، وكـــــان جتـــــار خراســـــان يســـــلكون زامـــــني، إيل إقلـــــيم فرغان ، عل
هــــــذا الطريــــــق أثنــــــاء جلــــــبهم وتصــــــديرهم للســــــلع التجاريــــــة، وكانــــــت قوافــــــل التجــــــارة احململــــــة ابلبضــــــائع املتنوعــــــة ختــــــرج عــــــرب هــــــذا 

 .(6)الطريق إيل نواح كثرية منها بالد العراق، وبالد ما وراء النهر، واهلند والصني وغريمها
درب جبلــــــى ضــــــيق ميــــــر بــــــني اجلبــــــال املمتــــــدة مــــــن بــــــالد اهلنــــــد إىل مسرقنــــــد، وهــــــو ينســــــب إىل احــــــدى درب ابب احلديــــــد : -0

املــــدن الــــىت ميـــــر هبــــا، وكــــان يـــــدر دخــــالا كبــــرياا مـــــن عوائــــد الســـــلع والبضــــائع الــــىت متـــــر بــــه كاألحجــــار الكرميـــــة واملعــــادن واألصـــــباغ 
 . (8( )7)والعقاقري والبهارات وجوز اهلند

كـــــان يبـــــدأ مـــــن مشـــــال روســــيا متجهـــــاا صـــــوب اجلنـــــوب، حيـــــث تنقـــــل د الـــــروس إيل مــــا وراء النهر:الطريــــق التجـــــاري مـــــن بـــــال -4
التجــــارة إيل مــــرو وبلــــخ إبقلــــيم خراســــان، وخبــــاري ومسرقنــــد إبقلــــيم مــــا وراء النهــــر، وحيمــــل التجــــار الــــذين أيتــــون مــــن هــــذا الطريــــق 

 .(9)الفراء واجللود املصنوعة والعسل ومشعه والسيوف وغريها
ســــــبق أن كــــــل طريــــــق مــــــن الطــــــرق الســــــابقة كــــــان ميــــــر بــــــه جمموعــــــة مــــــن الســــــلع والبضــــــائع املعينــــــة، والــــــىت  يالحــــــظ ممــــــا 

كانــــت تشــــتهر هبــــا الــــبالد الــــىت يبــــدأ منهــــا كــــل طريــــق، فعلــــى ســــبيل املثــــال كــــان ميــــر بــــدرب ابب احلديــــد الــــذى يبــــدأ مــــن اهلنــــد 
 جوز اهلند والعقاقري والبهارات الىت تشتهر هبا هذه البالد .

                                                           

ي: ي وخراسان، ومن اشهر مدهنا بسطام ودامغان.)احلمري ( قومس: ابلضم مث السكون وكسر امليم وشني مهملة، تقع يف ذيل جبال طربستان بني الر 1)
 ( . 743املصدر نفسه ، ص

ملصدر ا( نيسابور: تنسب ايل سابور بن اردشري أحد ملوك الفرس، وتسمى "عتبة الشرق "، وقد اخُتذت يف بعض الفرتات حاضرة خلراسان. )أبوالفدا: 2)
 ( . 451-451نفسه ، ص

 ( .56-55ص4تقع على بعد عشرة فراسخ من نيسابور.)ايقوت احلموي: املصدر نفسه ، ج( طوس: إحدى نواحي خراسان، 3)
ا هل ( مرو: هي من أشهر مدن خراسان وأعظمها، وهي مرو الكربي، كانت تُعرف "مبرو الشاهجان"، ومعناها ابلفارسية روح السلطان، وذلك متييزاا 4)

اها مرو النهر، واملسافة بينهما مسرية مخسة أايم)ايقوت احلموي: املصدر نفسه، "مرو الروذ" ومعن -عن مرو الصغري اليت كانت تُعرف ب
 ( .116-112ص5ج

 ( .445( آمل: بضم امليم بعد املد وآخره الم، تقع يف يسار هنر جيحون على حنو مائة وعشرون ميالا شرق مرو)لسرتنج: املصدر نفسه ، ص5)
 . 471( لسرتنج: املرجع نفسه ، ص6)
 .227-225و: املصدر نفسه ، ص( كالفيج7)
 .136م، ص1242الدوري: اتريخ العراق االقتصادي، طبعة بغداد  -51-42ص1( شرف الدين اليزدي: ظفرانمه، ج8)
تاب، للك ة( هايد: اتريخ التجارة يف الشرق األدين يف العصور الوسطي، ترمجة أمحد حممد رضا، مراجعة وتقدمي عزالدين فوده، اهليئة املصرية العام9)

 .41ص2م، ج1225القاهرة
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ــــــدة للتجــــــارة،  وابإلضــــــافة ــــــا جدي إيل هــــــذه الطــــــرق التجاريــــــة الضــــــاربة يف القــــــدم، قــــــام ســــــالطني التيمــــــوريني خبــــــط طرق
، وآخـــــر ميتـــــد مـــــن مسرقنـــــد إيل بـــــالد الشـــــام ممـــــا  (1)فعلـــــي ســـــبيل املثـــــال قـــــام األمـــــري تيمـــــور مبـــــد طريـــــق مـــــن مسرقنـــــد إيل بـــــالد اهلنـــــد

 .(2)هم وتلك البالدكان له أبلغ األثر يف ازدهار حركة التبادل التجاري بني بالد
 

 ـ أهم مراكز التجارة اخلارجية:  
 مسرقند: 

ـــــى  ـــــة عظيمـــــة، نظـــــرا لوقوعهـــــا عل ـــــة جتاري ـــــوأت مكان ـــــد مـــــن أعظـــــم مـــــدن مـــــا وراء النهـــــر وأجلهـــــا، وقـــــد تب كانـــــت مسرقن
النهــــــر، ، وكانــــــت حمــــــط القوافــــــل القادمــــــة لــــــبالد مــــــا وراء (4)وطريــــــق خراســــــان العظــــــيم (3)طــــــرق التجــــــارة الرئيســــــية كطريــــــق احلريــــــر

 .(5)وأسواقها جممع التجارات بني الشرق والغرب
على أن االنطالقة احلقيقية لسمرقند كمركز جتاري عظيم بدأت عندما اختارها تيمور حاضرة لدولته اآلخذه يف النمو 

من مكانة جتارية  كان هلاواالزدهار، فراح يزينها بكل آايت الروعة والفخامة، ومل يدخر وسعاا يف تشجيع التجارة هبا، مدفوعاا مبا  
، وأقام تيمور أيضاا سوقاا عظيماا بوسط املدينة متيز ابحلركة والنشاط، (6)قدمية، فمد هلا طرق جتارية جديدة تربطها ابهلند وبالد الشام

رقند التوابل  مس، لذلك سرعان ما أصبحت سوقا عاملياا للتجارة بني الشرق والغرب، فحملت قوافل اهلند إىل(7)وكان حتط فيه القوافل
والعقاقري وكل طريف ولطيف من نسيجها، وصدرت الصني إليها اخلزف واملسك والعقيق واألحجار الكرمية، وجاء إليها الفراء الثمني 

 . (8)من الشمال
وصـــــــّدرت مسرقنـــــــد أجـــــــود أصـــــــناف الـــــــورق، وأفضـــــــل أنـــــــواع الثيـــــــاب احلريريـــــــة والكتانيـــــــة الســـــــيما ذلـــــــك النـــــــوع الـــــــذي 

، (10)، فضـــــــــالا عـــــــــن الـــــــــدروع والســـــــــرتات الواقيـــــــــة(9)الـــــــــذي كـــــــــان حـــــــــدراثا جديـــــــــداا يف صـــــــــناعة املنســـــــــوجاتيعـــــــــرف ابملخمـــــــــل و 
 . (11)والصناعات الزجاجية، واملشغوالت اخلشبية وغريها

                                                           

 .223ص2( أمحد حممود السادايت: اتريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية، ج1)
أمحد الشنتناوي:  -27م، ص1225هـ/1415، القاهرة 1( دي ميجافللي: حياة تيمور، ترمجة أمحد عبدالكرمي سليمان، دار النهضة العربية، ط2)

 .163ص6املرجع نفسه ، ج
 .341انك: املرجع نفسه ، ص( ايرين فر 3)
 .22( نومكني: املرجع  نفسه ، ص4)
 .512( لسرتنج : بلدان اخلالفة الشرقية، 5)
 .223ص2( أمحد حممود السادايت: اتريخ املسلمني يف شبة القارة اهلندية، ج6)
 .121( إبراهيم إبراهيم عامر: الدورية نفسها ، ص7)
 .253( فامربي: املرجع  نفسه ، ص8)
 .61حممد حممد فياض: املرجع نفسه ، ص - 172اببرشاه: املصدر نفسه ، ص( 9)
 .255( آيرين فرانك: املرجع نفسه، ص10)
 .262-262( زكي حممد حسن: الفنون اإليرانية، 11)
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، وهكذا أصبحت مسرقند مركزاا جتارايا (1)كانت السلع املنتجة ىف مسرقند ال تصدر إىل آسيا فحسب، وإمنا إىل أورواب أيضاا 
لتبادل السلع واملنتجات بني الشرق والغرب، فال عجب إذن أن يقصدها التجار من خمتلف اجلنسيات، كالصينني واهلنود عاملياا 

 . (2)واملغول، ومن مناطق أخري كثرية جماورة، ألن التجارة يف البلدان اليت من حول مسرقند كانت مزدهرة كثرياا 
فوق مقادير البضائع الواردة إيل أماكن أخرى كثرية، وذلك ملوافاة هذه شك أن مقادير البضائع الواردة إليها، كانت ت وال

 ةاألعداد الغفرية من التجار مبطالبهم، ومن هنا كانت هناك ضرورة ملحة إلعادة تنظيم احلياة التجارية ابملدينة، وتزويدها مبرافق جتاري
:"يف كل عام كان يصل إيل مسرقند كثري من (3)كالفيجو جديدة من شوارع جتارية وخاانت وخمازن وغريها. ويف هذا الصدد يذكر

د مكان داخل املدينة حيث ميكن ختزين البضائع به بشكل الئق، وبع التجار والتجارات من مجيع األنواع، لكن مل يكن هناك بعد
 ذلك عرضها من أجل البيع، لذلك أعطي تيمور أوامر قضت ببناء شارع يعرب خالل مسرقند كلها ". 

ذا الشارع التجاري ميتد من امليدان الرئيسي يف املدينة إىل النهر بطول مثامنائة مرت، وقد عهد تيمور لإلشراف على كان هو 
هذا العمل إىل اثنني من األمراء، وأمرهم أن يفرغوا منه يف غضون عشرين يوماا، وإال تعرضوا للمساءلة والعقاب، فاشتغل جيش من 

القدمية، ومتهيد أرض الشارع، وإقامة احلوانيت على جانبيه، ونقل التجار إليها، ومضت املدة احملددة العمال ليل هنار يف هدم البيوت 
 .(4)فمر تيمور يف الشارع الفسيح، وتفقد منشأته، واطمأن قلبه ألنه زود مدينته مبرفق جتاري هام
يوت أن األمري تيمور أمر هبدم بعض البكان هلذا املشروع العديد من الفوائد، كما كان له أيضاا بعض السلبيات، منها 

 . (5)اململوكة لألهاىل أثناء تنفيذ املشروع دون اعتبار، لكنه اضطر إىل صرف التعويض املناسب هلم أمام إحلاحهم
 خبـــارى:

، (6)واليـــــة كبـــــرية مبـــــا وراء النهـــــر، وهـــــي تنـــــاظر مسرقنـــــد وتقـــــع يف الغـــــرب منهـــــا، علـــــى مســـــافة مخســـــة وعشـــــرين فرســـــخاا 
ــــــْغُد( الــــــذي جيــــــري يف أجــــــزاء كثــــــرية منهــــــا بقولــــــه:" إهنــــــا (8)، وصــــــفها القلقشــــــندي(7)وابلتحديــــــد يف هنايــــــة هنــــــر زرافشــــــان)هنر الصُّ

ـــــرية والبســـــاتني واســـــعة الفواكـــــة"، ووصـــــفها اببرشـــــاه ـــــرية (9)مدينـــــة قدميـــــة هبـــــا نزهـــــة كث ـــــة رائعـــــة اجلمـــــال، فاكهتهـــــا وف ـــــه:" مدين بقول
 ومجيلة".

عظيمــــــة ىف عهـــــــد الســــــامانيني، فقـــــــد اختــــــذها األمـــــــري إمساعيــــــل بـــــــن أمحــــــد الســـــــاماىن  تبــــــوأت خبـــــــارى مكانــــــة سياســـــــية
 . (10)م( حاضرة لدولته، وأقام فيها املنشآت الضخمة والقصور املنيفة واملدارس217- 222هـ/271-225)

                                                           

 .254( فامربي: املرجع نفسه، ص1)
            .314( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص2)
            . 314( كالفيجو: املصدر نفسه، ص3)
 .315-314( كالفيجو: املصدر نفسه، ص4)
 . 22( حممد حممد فياض: املرجع نفسه ، ص5)
 .121( اببرشاه: املصدر نفسه ، ص6)
 .2( النرشخي: املصدر نفسه ، ص7)
 .434ص 4(املصدر نفسه: ج8)
 .121(املصدر نفسه ، ص9)
  6م، ص  2116عة أسيوط، العدد العشرون، يناير( أسامة حممد فهمى: رسوم السامانيني، جملة كلية اآلداب، جام10)
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غربية، فضال عما  ال أما عن أمهيتها التجارية، فكانت خباري مركز جتاري مهم، ألهنا ملتقي التجارة القادمة من الصني وآسيا
 (2)، وكان ببخاري عدة مراكز جتارية(1)كان هبا من مصانع احلرير واملنسوجات القطنية، وأجود األبسطة واملصنوعات الفضية والذهبية

 سامهت بشكل كبري يف صياغة حياة جتارية نشطة هبا، كان من أشهرها: 
التجاريـــــة، وكـــــان أغلــــــب أهلهـــــا يعملـــــون ابلتجــــــارة؛ لـــــذا عرفــــــت تقـــــع بــــــني خبـــــاري وجيحـــــون، وهــــــي راثين مـــــدن خبــــــاري بيكنـــــد: 

 .(3)مبدينة التجار
هلا سوق وجممع جتاري عظيم، كان ينتابه التجار من خمتلف  (4)بلدة من نواحى خباري، بينها وبني خباري سبعة فراسخ الطواويس:

 سنة، ويزيد عدد زواره عن العشرة آالف نسمة. أن هذا السوق كان يقام ملدة عشرة أايم يف كل (6)وقد أشار فامربي(5)االقطار
قرية من قري خباري، بينها وبني خباري أربعة فراسخ يف مشال املدينة، اشتهرت إبنتاج نوع من األقمشة القطنية يعرف ابلكرابس،  زندنة:

 .(7)وهو جيد وموفور، وحيمل منها إىل كثري من البالد كالعراق وفارس وكرمان واهلند والصني وغريها
ـــــــيت كـــــــان يتهافـــــــت عليهـــــــا التجـــــــار وأصـــــــحاب  كانـــــــت هـــــــذه املراكـــــــز التجاريـــــــة تعـــــــج مبختلـــــــف الســـــــلع واملنتجـــــــات ال

 احلاجات من شيت األحناء.
ــــــــــــــــــــــــــران  ــــــــــــــــــــــــــد والصــــــــــــــــــــــــــني وإي ــــــــــــــــــــــــــة نشــــــــــــــــــــــــــطة مــــــــــــــــــــــــــع اهلن ــــــــــــــــــــــــــات جتاري  ولقــــــــــــــــــــــــــد ارتبطــــــــــــــــــــــــــت خبــــــــــــــــــــــــــاري بعالق

قمشــــــة املختلفــــــة، واملنســــــوجات وتركســــــتان الشــــــرقية وروســــــيا، وغريهــــــا مــــــن البلــــــدان، وكانــــــت خبــــــاري تصــــــدر إيل هــــــذه الــــــبالد األ
 احلريريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورق والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاجيد واملصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوعات 
املعدنيــــــــة، واخليــــــــول والفواكــــــــه اجملففــــــــة وإخل، وتســــــــتورد منهــــــــا املعــــــــاطف املصــــــــنوعة مــــــــن فــــــــراء الســــــــمور والســــــــناجب، والعقــــــــاقري 

 .(8)واألدوية، واألواين الصينية
، فقـــــد ظهـــــرت فئـــــة مـــــن التجـــــار برعـــــوا يف اســـــتثمار وكـــــان ألهـــــايل خبـــــاري نشـــــاط ملحـــــوظ يف جمـــــال التجـــــارة اخلارجيـــــة

األمـــــــوال، وعقـــــــد الصـــــــفقات التجاريـــــــة مـــــــع العمـــــــالء الوافـــــــدين عليهـــــــا مـــــــن خمتلـــــــف اجلهـــــــات، وجنـــــــوا مـــــــن وراء ذلـــــــك ثـــــــروات 
 .(9)هائلة

 فرغانة:
ـــــــوت احلمـــــــوي ـــــــد، وصـــــــفها ايق ـــــــث عشـــــــر (10)مدينـــــــة عريقـــــــة تقـــــــع شـــــــرق مسرقن ـــــــع القـــــــرن الســـــــابع اهلجري/الثال يف مطل

 بقوله:"فرغانة مدينة وكورة واسعة مبا وراء النهر متامخة لبالد تركستان، بينها وبني مسرقند مخسون فرسخاا"امليالدي 

                                                           

 . 33-25( فامربي: املرجع  نفسه ، ص1)
 125( ماجدة خملوف: املرجع نفسه ، ص2)
 26( فامربي: املرجع نفسه، ص3)
 .434ص 4( القلقشندي: صبح األعشي، ج4)
 516( لسرتنج : بلدان اخلالفة الشرقية، ص5)
 .26( اتريخ خباري، ص6)
 516املرجع نفسه، ص( لسرتنج : 7)
 .333( بوريبوي أمحدوف: املرجع  نفسه ، ص8)
 -322( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص9)

Beatrice Manz: power, politics and Religion in Timurid Iran, P.174 
  .364ص6(املصدر نفسه ، ج10)
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ومـــــــع بدايـــــــة القـــــــرن العاشـــــــر اهلجـــــــرى/ الســـــــادس عشـــــــر املـــــــيالدى أشـــــــار الســـــــلطان التيمـــــــورى اببرشـــــــاه إليهـــــــا بقولـــــــه: 
حيــــــث أشــــــار ىف موضــــــع  غانــــــة نفســــــها دون توابعهــــــا،، ورمبــــــا كــــــان يقصــــــد هنــــــا واليــــــة فر (1)"واليــــــة صــــــغرية يف طــــــرف املعمــــــورة"

 . (2)آخر إىل سبع قصبات من نواحيها، وذكر أن كل منها حيتوى على عدد كبري من القرى
وفرغانة مدينة عامرة كثرية اخلريات، حماصيلها وفاكهتها كثرية، فتنمو فيها أشجار التفاح والكمثري واخلوخ واملشمش 

 .(3)وم والرمان والبطيخ، كما يوجد هبا معادن الذهب والفضة والفريوز والرصاص وملح النوشادروالفستق واللوز والرمان والكر 
وقد ازدهرت التجارة يف فرغانة منذ القدم، فكانت تتبادل السلع واملنتجات مع مدن ما وراء النهر كسمرقند وخباري وخّيوه،  

 .(4)القات جتارية قوية مع كل من الصني واهلند وبالد الروسكما شاركت مشاركة فعالة يف التجارة الدولية، حيث احتفظت بع
كانــــــــت فرغانــــــــة تســــــــتورد مـــــــــن اخلــــــــارج األواين الصــــــــينية والفــــــــرو والعقـــــــــاقري والتوابــــــــل، وتصــــــــدر األصــــــــباغ واألقمشـــــــــة 

 . (5)القطنية واحلريرية والفواكه اجملففة
 ج( العالقات التجارية مع العامل اخلارجي:

 
ــــن شــــد وجــــذب، ارتبطــــت بــــالد مــــا وراء  النهــــر زمــــن التيمــــوريني مــــع بلــــدان العــــامل اخلــــارجي بعالقــــات جتاريــــة ترحنــــت ي

 ألهنا توقفت بشكل كبري على طبيعة العالقات السياسية السائدة بني التيموريني وحكام هذه البالد.
 ( العالقات التجارية بني التيموريني واملماليك:1

د الشـــــام كانــــــت القلـــــب النـــــابض للمنطقــــــة احمليطـــــة هبـــــا، وانفــــــذهتا أرســـــي املماليـــــك دعــــــائم دولـــــة قويـــــة يف مصــــــر وبـــــال
 املطلة على تركيا وبالد أورواب، اليت كانت أسواقها نقطة تفريغ السلع والبضائع القادمة من الشرق.

امها، كسعي األمري تيمور إيل السيطرة علي الدولة اململوكية، ولدراسة أحواهلا قبل الغزو حاول إقامة عالقات جتارية مع ح
يدعوه فيها إىل عقد معاهدة صداقة وتيسري جتارة معه، لكن رفضها برقوق معلالا أن رغبة تيمور  (6)فأرسل رسالة إىل السلطان برقوق

يف إقامة عالقة جتارية معه ليست هي الغاية بل جمرد ذريعة اختلقها حىت ميكنه إرسال جواسيسه داخل بالده لدراسة مواطن الضعف 
 .(7)اا لالستيالء عليها، ولعل ذلك جاء على إثر اكتشافه جواسيس لتيمور يف القاهرة يف زى جتاروالقوة متهيد

أُوصــــــد البــــــاب أمــــــام تيمــــــور مــــــن جانــــــب الســـــــلطان برقــــــوق حــــــىت وفاتــــــه، وقتهــــــا أدرك تيمــــــور أن الفرصــــــة أصـــــــبحت 
ـــــدبري احل ـــــذ، ومل يعـــــد يف حاجـــــة إىل ت ـــــز التنفي ـــــه الســـــابقة وإدخاهلـــــا حي ـــــاء فكرت ـــــل مـــــع خلفـــــاء برقـــــوق األقـــــل ذكـــــاءا ســـــاحنة إلحي ي

خـــــط طرقـــــاا جتاريـــــة جديـــــدة ، مث قبضـــــة يـــــده واألكثـــــر ضـــــعفاا، وإمنـــــا ســـــارع ابالنقضـــــاض علـــــى بـــــالد الشـــــام التابعـــــة هلـــــم وجعلهـــــا

                                                           

  .72( اببرانمه، ص1)
 . 21 – 73( اببرشاه: املصدر نفسه، ص 2)
 .56املصدر نفسه، ص( اببرشاه: 3)
 .361( بوريبوي أمحدوف: املرجع نفسه، ص4)
 .361( بوريبوي أمحدوف: املرجع نفسه، ص5)
م، وتويف سنة 1322هـ/724( هو سيف الدين أبوسعيد برقوق بن أبص اجلاركسي البلبغاوي، أول سالطني دولة املماليك اجلراكسة، تويل احلكم سنة 6)

إميان عمر شكري: السلطان  -67م، ص1212هـ / 1326منقريوس: اتريخ دول اإلسالم، مطبعة الفجالة، مصر م.) رزق هللا 1322هـ/211
 ( .4-1م، ص2112برقوق )مؤسس دولة املماليك اجلراكسة، مكتبة مدبويل، القاهرة 

ابن قاض شهبه: اترخيه، حققه  -362ص 2م، ج1236( ابن الفرات: اتريخ ابن الفرات، حققه وضبط نصه قسطنطني زريق وآخر، بريوت سنة 7)
 .516ص3م، ج1227عدانن درويش، املعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق 
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ــــــبالده ــــــب(1)تربطهــــــا ب ــــــافس بُورصــــــة (2)، الســــــيما وأن حل ــــــذي ين ــــــت الســــــوق الوحيــــــد ال ــــــبالد الشــــــام كان يف اســــــترياد احلريــــــر  (3)ب
.وبنــــاء عليــــه ميكــــن القــــول:إذا مل يكــــن العامــــل التجــــاري (4)اخلــــام مــــن التيمــــوريني، والــــذي كــــان مصــــدر الثــــراء والثــــروة ابلنســــبة هلــــم

 هو الدافع األول وراء استيالء تيمور على بالد الشام من املماليك، فإنه ـ وبكل أتكيد ـ كان العامل األبرز يف ذلك.
 : (5)تجارية بني التيموريني والعثمانيني( العالقات ال2

كان الهنيار احلكم املغويل آبسيا يف أواسط القرن الثامن اهلجري /الرابع عشر امليالدي تداعياته على اقتصاد املنطقة، إذ 
 .(6)تراجعت حركة استرياد احلرير اخلام الصيين، ومن مث زاد الطلب على احلرير اخلام من إيران وبالد ما وراء النهر

وملّا كانت صناعة احلرير احمللية يف الدولة العثمانية تعتمد بشكل رئيسي على هذا احلرير اخلام فقد سعى سالطينها إىل 
م، 1322هـ/725م، وعثمان جق سنة1354هـ /755سنة(7)السيطرة على املراكز الرئيسية علي طريق احلرير، فسيطروا على أنقرة

بحر األسود مما مكنهم من بسط سيطرهتم على كل األسواق اهلامة لتجارة احلرير اخلام عرب آسيا عالوة علي ضم بعض املرافئ علي ال
 . (8)الوسطى

ـ كســـــابق عهدهاــــــ مركـــــزاا رئيســـــياا لتجـــــارة احلريـــــر اخلـــــام، وكانـــــت حمـــــاوالت  (9)يف املقابـــــل ســـــعى تيمـــــور إىل إعـــــادة تربيـــــز
اصــــطرخان مباشـــــرةا،  اخلـــــام ابلبحــــر إىل ا حيــــث كـــــانوا ينقلــــون احلريــــرالعثمــــانيني الســــيطرة علــــى طريـــــق احلريــــر قــــد أفقـــــدهتا أمهيتهــــ

ـــــذلك قـــــام تيمـــــور ســـــنة ـــــى حبـــــر قـــــزوين، وســـــاراي وأزووف علـــــى 1325هــــــ/ 722ل ـــــة يف اصـــــطرخان عل ـــــدمري املراكـــــز التجاري م بت
 .(10)البحر األسود، هبدف إعادة موارد احلرير اخلام إىل تبزير

                                                           

 .27( دي ميجنانللي: املصدر نفسه ، ص1)
وهلما: أنه  أ( مدينة عظيمة من قواعد الشام القدمية، بينها وبني قنسرين اثنا عشر ميالا، وقد اختلفت الرواايت يف سبب تسميتها حلب على قولني. 2)

 كان مكان قلعتها ربوة، كان إبراهيم اخلليل )عليه السالم( أيوي إليها وحيلب غنمه ويتصدق بلبنها فسميت حلب بذلك. وراثنيهما: نسبة إىل
 ( .123رجل من العماليق امسه حلب. )القزويين: املصدر نفسه ، ص 

هلم لبعض الوقت، وهى مدينة كبرية حسنة األسواق، حييط هبا البساتني من مجيع  ، اختذها العثمانيون حاضرةPrusa( بورصة: وتسمى أيضا بورسة 3)
 ( .122اجلهات )لسرتنج: املرجع نفسه ، ص 

 -334ص1م ج2117( خليل إيناجلك: التاريخ اإلقتصادي واإلجتماعي للدولة العثمانية، ترمجة عبد اللطيف احلارس، دار املدار اإلسالمي، بريوت 4)
The Cambridge history of Iran ،vol.VI ،P.420 

( ينتسب العثمانيون إيل عثمان بن أرطغرل بن سليمان الذي يُعد مؤسس الدولة اليت نشأت يف آسيا الوسطي)مشال غرب األانضول( 5)
) حممود حممد احلويري: ربية.م، واليت اتسعت بعد ذلك لتضم األانضول والبلقان والبالد العربية: العراق والشام ومصر واجلزيرة الع1222هـ/622سنة

 ( .32-34م، ص2112هـ / 1422، القاهرة 1اتريخ الدولة العثمانية ىف العصور الوسطي، املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، ط
 332-322ص1( خليل إيناجلك: املرجع نفسه ، ج6)
لسرتنج: املرجع نفسه ،  -341قرمان.)القزويين: املصدر نفسه ، ص( أنقرة: تسمي كذلك أنكورية، مدينة مشهورة أبرض الروم، تقع مشال والية 7)

 ( .122ص
 .333-332( خليل إيناجلك: املرجع نفسه ، ص8)
 - 362ص2( تربيز: من أشهر مدن آزربيجان، وهي مدينة عامرة، يف وسطها أهنار جارية، وبساتني مثمرة.)ايقوت احلموي: املصدر نفسه ، ج9)

 ( .222ص القزويين: املصدر نفسه ،
 .333-332ص1( خليل إيناجلك: املرجع نفسه، ج10)
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التيموريني والعثمانيني، فسعى كل منهما للسيطرة على هذا الطريق التجاري من أجل ذلك ابت الصدام أمراا حتمياا بني 
يف معركة أنقرة (1)العظيم، لكن األمري تيمور جنح يف إهناء األمر لصاحله ابالنتصار على السلطان العثماين ابيزيد األول

. ولسوف يسجل التاريخ حبزن (3)توسطعلى ساحل البحر امل (2)م وفرض سيطرته على األانضول حىت مرفأ إزمري1412هـ/214سنة
ما أحدثه تيمور من دمار للمراكز التجارية على طول هذا الطريق، ولكنه سيحفظ ـ يف نفس الوقت ـ له حماولته يف إعادة إحياء 

 املراكز القدمية هلذا الطريق ابعتبارها حق مشروع ملا سيعود علي دولته بربح وفري.
 التيموريني والدول األوروبية:( العالقات التجارية بني 3

، منهـــــا معاهـــــدة مـــــع ملـــــك فرنســـــا شـــــارل (4)عقـــــد تيمـــــور مـــــع ملـــــوك أوراب عـــــدد مـــــن املعاهـــــدات واالتفاقيـــــات التجاريـــــة
م( ىف ابريـــــــس، وقـــــــد أرســـــــل تيمـــــــور مبعـــــــوراثا إىل هنـــــــاك إلمتـــــــام املفاوضـــــــات 1422 – 1321هــــــــ/225 -722)  (5)الســـــــادس

 وعقد املعاهدة، الىت اشتملت على عدد من البنود، أمهها التبادل التجارى بني البلدين، وإلغاء كل دولة للرسوم 
 

خـــــرى، ومـــــا يتصـــــل ذلـــــك حبمايـــــة التجـــــار اجلمركيـــــة علـــــى جتـــــار األخـــــرى، كمـــــا تراعـــــى كـــــل دولـــــة املصـــــاحل التجاريـــــة لأل
 .(6)وعوائلهم وثرواهتم

م(، جـــــــاءت 1413-1322هــــــــ/ 216-212)  (7)كمـــــــا عقـــــــد تيمـــــــور معاهـــــــدة جتاريـــــــة أخـــــــرى مـــــــع هنـــــــرى الرابـــــــع
مـــــع بنـــــود املعاهـــــدة الســـــابقة، وقـــــد تبـــــادل الطـــــرفني الرســـــائل الـــــىت أكـــــد كـــــال منهمـــــا لألخـــــر  –إىل حـــــد كبـــــري  –بنودهـــــا مشـــــاهبة 
 .(8)نفيذ بنود املعاهدة، مما يساعد على نشاط احلركة التجارية بني البلدينعلى حرصه ىف ت

ســـــــعى تيمــــــــور أيضـــــــاا إيل إقامــــــــة عالقــــــــات جتاريـــــــة مــــــــع جنـــــــوة، الــــــــىت زاد نفوذهــــــــا التجـــــــاري يف أراضــــــــي اإلمرباطوريــــــــة 
هــــو حــــي غـــــاالات  ، فأضــــحي هلـــــا يف العاصــــمة البيزنطيــــة حــــي جتـــــاري خــــاص(9)البيزنطيــــة، واملنــــاطق األخــــرى مـــــن البحــــر األســــود

(Galata ،ســـــيطرت مـــــن خاللـــــه علـــــي كـــــل الطـــــرق التجاريـــــة الـــــيت متـــــر ابلقســـــطنطينية، وأقامـــــت لنفســـــها مســـــتعمرات جتاريـــــة ،)

                                                           

، واستمر ه( هو أبويزيد بن مراد ابك بن أرخان بن أردن علي بن عثمان، لُقب بيلدرم "الصاعقة"، كان ملكاا عادأل كثري الغزو، كسره تيمورلنك وآسر 1)
 ( .21 -27ص م.)حممد حممود احلويري: املرجع نفسه ،1413هـ/215يف اآلسر حىت مات سنة 

 -( إزمري: وتسمي أيضاا بلؤلؤة إجية؛لوقوعها علي الشاطئ الشرقي لبحر إجبة، وكانت تسمي قدمياا )مسريان( 2)
(Daniel Goffmam: Izmir akd the Levantine Worgd Washindton 2000 P17) . 

زبيدة عطا: الرتك ىف العصور الوسطى )بيزنطة  – 616-615عباس إقبال: املرجع نفسه ، ص -474-471ورقة2( منجم ابشي: جامع الدول، ج3)
 . 172 – 177وسالجقة الروم والعثمانيون(، دار الفكر العرىب، القاهرة، ص 

(4) Langies: Instituts Politiques et Militaires,  P.39. 
جلنون, وقد الوصاية املفروضة عليه, حىت أصيب حبالة من ا( تويل العرش خلفاا لوالده وكان اليزال طفال,ومل يكد يصل إيل سن البلوغ, ويتحرر من 5)

 (.162م، ص1262لُقب بـ)امللك اجملنون(. )نظري حسان سعداوي: اتريخ إجنلرتا وحضارهتا يف العصور القدمية واحلديثة,دار النهضة العربية,القاهرة
(6)Bouvat: L'  Empire Mongolem, P.93  - Delaville Le Roulx(j):La france en orient au xiv, Paris 

1886, P.393. 
: املرجع ي( هو أول ملوك بيت النكرت,أتصف ابلظلم واالستبداد,أدخل حماكم التفتيش إيل إجنلرتا,كما أبطل ترمجة األجنيل للعامة.)نظري حسان سعداو 7)

   ( .161نفسه، ص
      .242-241( المب: املرجع نفسه، ص8)

)9( Diehl(CH):Histoire de L' Empire Byzaktain, Paris 1920, P.260 - 261 . 
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، (1)(اليـــــوانين ابلقـــــرب مـــــن أثينـــــاPiza( يف ســـــواحل القـــــرم الشـــــرقية، ومركـــــزاا جتـــــارايا يف مينـــــاء بيـــــزا )Caffaمنهـــــا مســـــتعمرة كافـــــا)
ـــــه كـــــان ملناف ـــــرغم مـــــن أن ـــــي ال ـــــاء اتان )وعل ـــــرة القـــــرم هـــــو مين ـــــة مركـــــز جتـــــاري هـــــام يف شـــــبه جزي (، فقـــــد ظـــــل Tanaســـــتها البندقي

ــــــــه ســــــــنة  ــــــــد غــــــــارة تيمــــــــور علي ــــــــدقي كــــــــان عن ــــــــاء البن ــــــــاطق جلنــــــــوة، حــــــــىت أن هــــــــذا املين النفــــــــوذ التجــــــــاري األقــــــــوى يف هــــــــذه املن
 . (2)م خيضع إلشراف جنوة1226هـ/722

الواســـــعة يف املنطقة)منطقـــــة البحـــــر األســـــود وفروعـــــه(، وظـــــروف وقـــــد دفـــــع حـــــرص اجلنـــــويني علـــــي مصـــــاحلهم التجاريـــــة 
املنافســــــة مــــــع البنادقــــــة إيل االتصــــــال ابألمــــــري تيمــــــور، وكــــــانوا يعتــــــربون مســــــألة توطيــــــد العالقــــــات مــــــع دولتــــــه أمــــــراا ابلــــــغ األمهيــــــة 

م، وأراد 1326هــــــ/722ابلنســــبة هلــــم، علـــــي الــــرغم مــــن الضـــــربة الــــيت أنزهلـــــا تيمــــور مبينــــائى اتان وكافـــــا عنــــد غارتــــه عليهمـــــا ســــنة 
تيمـــــور مـــــن انحيـــــة أخـــــرى أن يســـــتغل قـــــوة األســـــطول اجلنـــــوي عنـــــدما يفكـــــر يف قتـــــال ابيزيـــــد، ملنـــــع القـــــوات العثمانيـــــة مـــــن عبـــــور 

 .(3)البوسفور من أمالك العثمانيني األوروبية، إلمداد جيوشهم اليت ستقف يف وجه القوات املغرية يف آسيا الصغري
 تيموريني وملوك اهلند:( العالقات التجارية بني ال4

كانــــــت بــــــالد اهلنــــــد مــــــن قــــــدمي الزمــــــان قبلــــــة للفــــــاحتني وحمــــــط للتجــــــار والســــــياح ودارســــــي احلكمــــــة والعلــــــوم واملبشــــــرين 
.وملـــــــا  (4)معابرهـــــــا الشـــــــمالية الغربيـــــــة ابألداين واملـــــــذاهب والشـــــــعراء والكتـــــــاب وســـــــائر الفنـــــــون، حيـــــــث كـــــــانوا يفـــــــدون إليهـــــــا مـــــــن

ســــــعي ســــــالطينهم إىل  عظــــــيم، فقــــــد وريني علــــــى أهنــــــا منطقــــــة ثــــــراء ورخــــــاء ومركــــــزاا للتجــــــارةكانــــــت أخبــــــار اهلنــــــد تــــــرد إىل التيمــــــ
 م قام األمري تيمور 1322هـ/ 211االستيالء عليها اترة، وإقامة عالقات جتارية مع حكامها اترة أخري، ففي سنة

بتأمينهــــا ممــــا كـــان لــــه أبلــــغ اآلثــــر ، وخــــط طرقــــاا بريــــة جيـــدة تــــربط بينهــــا وبــــني بـــالده، وعــــين (5)بغـــزو اهلنــــد ودخــــل دهلـــي
 .(6)يف إزدهار حركة التبادل التجاري على طوهلا

 ( العالقات التجارية بني التيموريني وأابطرة الصني: 3
السيطرة علي مقاليد (7)يف الوقت الذي جنح تيمور يف فرض سيطرته علي بالد ما وراء النهر، استطاعت أسرة منج القومية

 .(9)، وكان تيمور يدفع جزية سنوية إلمرباطور الصني، ألن بالد ما وراء النهر كانت من قبل إقطاعاا للصينني(8)احلكم يف بالد الصني

                                                           

(1) Grousset(r):L' Empire des Stepps, Paris 1948, P582- 585 . 
(2)  Prawdin: The Mongol Empire, p227 . 
(3) Delaville: Op. cit, P.394. 

هـ، زهدي للطباعة، 242حىت  245بن تيمور ىف الفرتة من ( مين فراج حممد: كمال الدين عبدالرازق السمرقندي وسفارته للهند ىف عهد شاهرخ 4)
 .7م ص1223القاهرة 

نة س ( دهلي: امسها الصحيح "دهلي"، ومعناه يف اهلندية الرتاب غري املتماسك، ألن أرضها كانت لينة رخوة، لكن األجنليز عندما سيطروا عليها5)
عبد املنعم النمر: اتريخ اإلسالم يف اهلند،  -62-62ص5جم، حرفوه إيل دهلي.)القلقشندي: املصدر نفسه ، 1257هـ/1274

 ( ( .1هامش)111ص
(6) The Cambridge history of Iran ،vol.VI ،P.16 . 

 الفرتة يف( أسرة منج الصينية: هي أويل األسر الوطنيةاليت أعقبت حكم املغول للبالد، أتسست على يد األمرباطور )مينغ تشنج تسو(، وحكمت البالد 7)
 ( . 54-53ص2م ج1227م( .)جيا وجيان: اتريخ الصني، دار بناء الصني للنشر، بكني1643-1362هـ /1153 -771بني)

 .54-53ص2( جيا وجيان: املرجع نفسه، ج8)
 .317( كالفيجو: املصدر نفسه ، ص9)
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م تويف إمرباطور الصني)كزخان(، وتنازع ابناءه الثالث علي احلكم، حىت جنح االبن األكرب من 1327هـ/211ويف سنة 
ه سنوات، وقد قام هذا اإلمرباطور اجلديد إبرسال السفراء إيل تيمور تطالب التخلص من أخويه واالنفراد ابحلكم بعد صراع دام سبع

 إبرسال اجلزية املقررة علي السنوات السبع األخرية، وكان تيمور قد توقف عن الدفع منذ وفاة اإلمرباطور الكبري.
ـــــد، وأمـــــر بشـــــنق الســـــفراء مجيعـــــاا، ولعـــــل الســـــبب  ـــــة لإلمربطـــــوار اجلدي ـــــك يرجـــــع إيل قـــــرر تيمـــــور عـــــدم دفـــــع اجلزي يف ذل

أن تيمــــــور مل يكــــــن يعطــــــي اإلمرباطــــــور اجلديــــــد وزانا كبــــــرياا، بعــــــد أن أصــــــبح يتمتــــــع بقــــــوة كبــــــرية عقــــــب الفتوحــــــات العظيمــــــة الــــــيت 
حققهــــا يف الغــــرب، حــــىت أنــــه فكــــر يف غــــزو بــــالد الصــــني نفســــها، وأعــــد العــــدة لــــذلك، لكــــن املــــوت مل يســــعفه فتــــويف وهــــو علــــي 

 .  (1)أعتاب الصني 
ـــــة بـــــني البلـــــدين، ففـــــي الوقـــــت الـــــذي اســـــتقبل تيمـــــور وقـــــد أثـــــرت  األحـــــوال السياســـــية الســـــيئة علـــــي العالقـــــات التجاري

الســـــفارة الصـــــينية، وصـــــلت قافلـــــة مؤلفـــــة مـــــن مثامنائـــــة بعـــــري حمملـــــة بســـــلع مـــــن الصـــــني، فـــــأمر تيمـــــور علـــــي الفـــــور ابعتقـــــال مجيـــــع 
 .(2)رجال هذه القافلة ووضعهم ابلسجن، ومبصادرة البضائع

 
 

 املصادر واملراجعقائمة 
 

 أواًل:املخطوطات:
 م(.1712هـ/1113أمحد بن لطف هللا الرومي املولوي)ت منجم ابشي:

 ( اتريخ.125ـــــ جامع الدول,اجلزء الثاين,خمطوط حمفوظ مبعهد املخطوطات العربية حتت رقم)1
 اثنيًا:املصادر العربية واملعربة: 

ــــــــــــــــــــس احلمــــــــــــــــــــودي احلســــــــــــــــــــيين أبــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــد هللا حممــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن حممــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــاإلدريســــــــــــــــــــي:  ــــــــــــــــــــن إدري  د هللا ب
 م (.1166هـ /  561) ت 

 
 
 
 م.1224هـ /  1414ـــ نزهة املشتاق ىف إخرتاق اآلفاق، مكتبة الثقافة، القاهرة 1

 م (.252هـ/341أبو أسحاق إبراهيم بن حممد الفارسي املعروف ابلكرخي )تاإلصطخري: 
هــــــ 1321ـــــــ املســـــالك واملمالـــــك، حتقيـــــق حممـــــد جـــــابر عبـــــد العـــــال، مراجعـــــة حممـــــد شـــــفيق غـــــرابل، دار القلـــــم للنشـــــر، القـــــاهرة 2
 م. 1261/ 

 م(.1531هـ / 237ظهري الدين حممد اببرشاه بن السلطان عمر شيخ مريزا )ت اببرشاه:

                                                           

 -125اشبولر، املرجع نفسه ، ص  -426( مريخواند: املصدر نفسه ، جلدششم، ص 1)
Beatrice Manz: Power, politics and religion in timurid Iran, P.16. 

 .312( كالفيجو: املصدر نفسه، ص2)
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ـــــــ اتريــــــخ اببرشــــــاه املعــــــروف بـــــــ " اببرانمــــــه ىف وقــــــائع فرغانــــــة "، ترمجــــــة 3 ، القــــــاهرة 1ماجــــــدة خملــــــوف، دار اآلفــــــاق العربيــــــة، ط ـ
 م. 2112هـ / 1422

 م (. 1377هـ / 722أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن إبراهيم اللوايت )ت  بن بطوطة:
ــــــ حتفـــــة النظـــــار يف غرائـــــب األمصـــــار املعـــــروف ب4 ـــــب هوامشـــــه طـــــالل حـــــرب, دار الكتـــــب -ـ ـــــن بطوطة(،شـــــرحه وكت )رحلـــــة اب

 م.1222هـ/1413ت , بريو 2العلمية ، ط
 م(.1132هـ / 441أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين )ت  البريوين:

 ـــ اجلماهر ىف معرفة اجلواهر، مكتبة املتنيب، القاهرة )د.ت(. 5
 م(.1137هـ/422أبو منصور عبدامللك بن حممد إمساعيل النيسابوري)الثعاليب: 

 م.1265هـ/1342حممد أبو الفضل إبراهيم,دار هنضة مصرـــ مثار القلوب يف املضاف واملنسوب,حتقيق 6
 م.1267ـــــ لطائف املعارف,نشره برايل, جامعة ميتشيغان, الوالايت املتحدة 7

 م(. 1442هـ / 252أمحد بن على العسقالين )ت  ابن حجر العسقالين:
 م. 1226هـ / 1416لعلمية، بريوت ــ إنباء الغمر أببناء العمر، حتت مراقبة حممد عبد املعيد خان، دار الكتب ا2

 م(.  1425هـ/211حممد بن حممد بن عبدهللا بن عبد املنعم)تاحلمريي:
 م. 1274, بريوت2ــــ الروض املعطار يف خرب األقطار,حتقيق إحسان عباس, ط2

 م(. 1415هـ/212عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي املغريب)تابن خلدون: 
 م. 2116يق عبد الواحد وايف،دار هنضة مصر،القاهرة ــــــ املقدمة، حتق11

 م(.1535هـ / 242: غياث الدين بن مهام الدين احلسيين )ت خواندمري
ــــــــ ســـــتور الـــــوزراء، ترمجـــــة وتعليـــــق حـــــريب أمـــــني ســـــليمان، تقـــــدمي فـــــؤاد عبـــــد املعطـــــي الصـــــياد، اهليئـــــة املصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب، 11

 م. 1221القاهرة 
 

 م(.1347هـ/742الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن قامياز)ت:احلافظ مشس الذهيب
 م. 1226هـ/1417ـــ سري أعالم النبالء,حتقيق شعيب األرنؤوط,مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع,بريوت12

 م(. 1426هـ / 212: مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي )ت السخاوي
 التاسع،منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت )د.ت(.ـــــ الضوء الالمع ألهل القرن 13

 م(. 1561هـ / 262: عصام الدين أبو اخلري أمحد بن مصطفي بن خليل )ت طاش كربي زاده
 ـــ الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية,معهد الثقافة والدراسات الشرقية,جامعة طوكيو,الياابن)د.ت(. 14

 التاسع اهلجري/اخلامس عشر امليالدي(.:)عاش يف القرن ابن طافور
 م. 1262ـــ رحلة طافور يف عامل القرن اخلامس عشر امليالدي,ترمجة وتعليق حسن حبشي,دار املعارف,القاهرة16
 
 

 م(.1451هـ / 254: أمحد بن حممد بن عبد هللا الدمشقي )ت ابن عربشاه
 م.1272هـ / 1322مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة  ــ عجائب املقدور ىف نوائب تيمور، حتقيق على حممد عمر،17
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 : أبـــــــــــــــــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــــــــــــــــالح عبـــــــــــــــــــــــــــــــد احلـــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــــــــــــاد احلنبلـــــــــــــــــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــــــــــــاد احلنبلـــــــــــــــــــــــــــــــي
 م(.1672هـ/1122)ت 
، حتقيــــــــق جلنــــــــة إحيــــــــاء الــــــــرتاث، منشــــــــورات اآلفــــــــاق اجلديــــــــدة، بــــــــريوت 7ــــــــــ شــــــــذرات الــــــــذهب ىف أخبــــــــار مــــــــن ذهــــــــب، ج12

 م.1226
 م(. 1451هـ / 255: بدر الدين حممود بن أمحد بن موسي بن أمحد بن احلسني بن يوسف بن حممود )ت العين
ـــــ عقــــد اجلمــــان ىف اتريــــخ أهــــل الزمــــان، حتقيــــق وتعليــــق عبــــد الــــرازق الطنطــــاوي القرمــــوط، الزهــــراء لإلعــــالم العــــريب، القــــاهرة 12 ــ

 م. 1222هـ/1412
 م ( .1532هـ/232) :علي بن حسني الواعظ الكاشفيفخر الدين صفي

 هـ.1311ــــ رشحات عني احلياة,ترمجة حممد مراد الفزاين, املطبعة املريية, مكة املكرمة21
 م (1331هـ /732:عماد الدين إمساعيل بن علي )ت أبو الفدا

 ـــــ تقومي البلدان, اعتين بتصحييه وطبعه رينود والبارون ماك,دار صادر,بريوت)د.ت(. 21
 م( 1415هـ /217ر الدين حممد بن عبد الرحيم بن الفرات )ت : انصابن الفرات

ـــــــــــ اتريـــــــخ ابـــــــن الفـــــــرات، اجمللـــــــد التاســـــــع )اجلـــــــزء الثــــــــاين(، حققـــــــه وضـــــــبط نصـــــــه قســـــــطنطني زريـــــــق وآخـــــــر، بـــــــريوت ســــــــنة 22
 م. 1236

 م(.1442هـ / 251: تقي الدين أيب بكر بن أمحد بن قاضي شهبة األسدي الدمشقي )ت ابن قاضي شهبة
ــــــ ات23 ـــــع(، املعهـــــد ــ ـــــع )اجلـــــزء الراب ـــــث(، اجمللـــــد الراب ـــــد األول )اجلـــــزء الثال ـــــش، اجملل ـــــخ ابـــــن قاضـــــي شـــــهبة، حققـــــه عـــــدانن دروي ري

 م.1227الفرنسي للدراسات العربية، دمشق 
 م(. 1227هـ / 626: عماد الدين زكراي بن حممد بن حممود )ت القزوين

 م. 1261هـ / 1321ـــ آراثر البالد وأخبار العباد، دار صادر، بريوت  24
 م(. 1412هـ / 221: أبو العباس أمحد بن على )ت القلقشندي

ــــــــ صـــــــبح األعشـــــــي ىف صـــــــناعة اإلنشـــــــا، ج 25 , تقـــــــدمي فـــــــوزي حممـــــــد أمـــــــني، اهليئـــــــة العامـــــــة لقصـــــــور الثقافـــــــة، القـــــــاهرة 4,  2ــ
 م. 2115
 :روي غونزالس دي كالفيجو القشتايل األسباين.كالفيجو

 م 2112,ترمجة سهيل زكار,دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر,دمشقــــ سفارة إيل تيمورلنك26
 م(.1462هـ / 274: مجال الدين يوسف بن تغري بردي )ت أبو احملاسن

ــــوايف، ج 27 ـــــ املنهــــل الصــــايف واملســــتويف بعــــد ال ــــاب، 4ــ ، حققــــه ووضــــع حواشــــيه حممــــد حممــــد أمــــني، اهليئــــة املصــــرية العامــــة للكت
 م. 1226القاهرة 

 : مشــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــدين أيب عبـــــــــــــــــــــــد هللا حممــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــن أمحــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــن أيب بكـــــــــــــــــــــــر البنــــــــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــــــــامي املقدســـــــــــــــــــــــي
 م(.227هـ / 232)ت 
 م. 1216ـــ أحسن التقاسيم ىف معرفة األقاليم، مطبعة ليدن 22

 م(.1441هـ / 245: تقي الدين أمحد بن على )ت املقريزي
31 
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ـــــــ الســــــلوك ملعرفــــــة دول امللــــــوك، ج 31 ووضــــــع حواشــــــيه ســــــعيد عبــــــد الفتــــــاح عاشــــــور، مطبعــــــة دار ، حققــــــه وقــــــدم لــــــه 4, ج3ــ

 م.1272الكتب، القاهرة 
 م(.1312هـ/711:مجال الدين أبوالفضل حممد بن مكرم بن علي بن منظور)تابن منظور

 ـــــ لسان العرب: حتقيق عبدهللا الكبري وآخرون, دار املعارف, القاهرة )د.ت(.31
 القرن التاسع اهلجري/اخلامس عشر امليالدي(. :ليوانردي دي ميجنانللي)عاش يفميجنانللي

 م. 1225هـ/ 1415، القاهرة 1ــــ حياة تيمور,ترمجة أمحد عبد الكرمي سليمان،دار النهضة العربية، ط 32
 م(. 1122هـ / 342: أبو بكر حممد بن جعفر )ت النرشخي

 م.1225هـ / 1325القاهرة ـــــ اتريخ خبارى، ترمجة عبد اجمليد بدوي وآخر، دار املعارف،  33
 م(. 1222هـ / 626: شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا احلمودي الرومي )ت ايقوت احلموي

 م.1277هـ / 1327أجزاء، دار صادر، بريوت  5ــــ معجم البلدان، 34
 اثلثًا:املصادر الفارسية:

 م(. 1415هـ / 217األمري تيمور بن ترغاي بن ابغاي الربالسي )ت تيمور گورگاين: 
 هـ. 1342ــــ تزوگات تيموري، حترير أبو طالب حسيين، ابهتمام كتابفروشي أسدي، طهران 1 

 شــــــــــــــــــــــــهاب الـــــــــــــــــــــــــدين عبــــــــــــــــــــــــد هللا بــــــــــــــــــــــــن لطـــــــــــــــــــــــــف هللا بــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــد الرشــــــــــــــــــــــــيد اخلـــــــــــــــــــــــــوايف حــــــــــــــــــــــــاف  آبـــــــــــــــــــــــــرو: 
 م(.1422هـ/233)ت 

 ـــــ جغرافياي حافظ آبرو,بكوشش مايل مروي,انتشارات بنيادو فرهنك إيران. 2 
ــــــد3 ـــــــ  زب ــــــك وإرشــــــاد ــ ــــــد دوم، تصــــــحيح وتعليقــــــات ســــــيد كمــــــال حــــــاج ســــــيد جــــــوادي، انتشــــــارات وزارت فرهن ــــــواريخ، جل ة الت

 هـ.  1372اسالمي، جاب أول، هتران 
 م(.1535هـ / 242غياث الدين بن مهام الدين احلسيين )ت خواندمري: 

 هـ. 1353ــــــ حبيب السري ىف أخبار أفراد البشر, جلدسوم, از انتشارات كتابفروش خيام، هتران 4 
 :أبوطاهر بن أبوسعيد خواجة السمرقندي)عاش يف القرن الثالث عشر اهلجري(.أبوطاهر السمرقندي

 م.1214ــــــ ساماراي)السمريه(,طبع فسيولفسكي,بطرسبورج5
 م(.1427هـ / 213اه )ت حممد بن خاوندشمريخواند: 

 ـــــ روضة الصفا ىف سرية األنبياء وامللوك واخللفا، جلد هفتم، ازانتشارات كتابفروشيهاي، هتران.6 
 م(.1454هـ / 252شرف الدين على يزدي )ت يزدي: 

ؤسســـــــة ــــــــــ ظفرانمــــــه) اتريــــــخ عمــــــومي مفصــــــل ايــــــران در دورهء تيمــــــوراين (، بتصــــــحيح واهتمــــــام حممــــــد عبــــــاس، جلــــــداول، م7 
 مطبوعايت أمري كبري.

 رابعًا:املراجع العربية واملعربة: 
أمحــــد عبـــــد الكــــرمي ســـــليمان: تيمورلنـــــك ودولــــة املماليـــــك اجلراكســــة مـــــع ترمجـــــة مقــــال الكاتـــــب الالتيــــين دي ميجنـــــاللي عـــــن  -1

 م. 1225هـ/ 1415، القاهرة 1حياة تيمور، دار النهضة العربية، ط
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، القــــــــاهرة 1ارة اإلســـــــالمية ومكانتـــــــه ىف اتريـــــــخ العلـــــــم واحلضـــــــارة، دار املعـــــــارف، طأمحـــــــد فـــــــؤاد: الـــــــرتاث العلمـــــــي للحضـــــــ -2
 م.1223هـ / 1413

 م. 2111,مركز الدراسات الشرقية,القاهرة ىأمحد فؤاد:اجلمهورايت اإلسالمية يف آسيا الوسط -0
 م. 1227القاهرة أمحد حممود السادايت: اتريخ الدول اإلسالمية آبسيا وحضارهتم، مكتبة هنضة الشرق،   -4
5 
 
ـــــــــــة وحضـــــــــــارهتم، ج ------------ -5 ـــــــــــخ املســـــــــــلمني ىف شـــــــــــبه القـــــــــــارة اهلندي ـــــــــــة(، املطبعـــــــــــة 2: اتري ـــــــــــة املغولي ، )الدول

 النموذجية.
أمحــــــــــــــــــــــــد النقشــــــــــــــــــــــــبندي:جامع األصــــــــــــــــــــــــول الطــــــــــــــــــــــــرق الصــــــــــــــــــــــــوفية,حتقيق أديــــــــــــــــــــــــب نصرهللا,مؤسســــــــــــــــــــــــة اإلنتشــــــــــــــــــــــــار  -6

 م.1227,بريوت1العريب,ط
، نقلــــــه إىل العربيـــــــة حممــــــد عـــــــالء الــــــدين منصـــــــور، 3إدوار بــــــراون: اتريـــــــخ األدب ىف إيــــــران مـــــــن الســــــعدي إىل اجلـــــــامي، ج -7 

 م.2115اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة 
آرثـــــــــر آربـــــــــري: تـــــــــراث فـــــــــارس،  -14م. 1221آدي شـــــــــري:األلفاظ الفارســـــــــية واملعربة,نشـــــــــر املطبعـــــــــة النموذجيـــــــــة,بريوت  -2

 م.  1252العربية، مطبعة البايب احلليب وشركاه،  دار إحياء الكتب
أركـــــــني رمحـــــــة هللا وآخـــــــر: احلضـــــــارة اإلســـــــالمية ىف اتجيكســـــــتان، منشـــــــوارت املنظمـــــــة اإلســـــــالمية للرتبيـــــــة والعلـــــــوم والثقافـــــــة  -2 

 م. 1222هـ / 1412ايسيسكو 
ـــــــه أمحـــــــد حممـــــــود  -11  ـــــــدم العصـــــــور وحـــــــىت العصـــــــر احلاضـــــــر، ترمجـــــــه وعلـــــــق علي ـــــــخ خبـــــــاري منـــــــذ أق ـــــــوس فـــــــامربي: اتري أرميني

 م.1227السادايت، راجعه وقدم له حيي اخلشاب، مكتبة هنضة الشرق، القاهرة 
 أرنست كونل:الفن اإلسالمي,ترمجة أمحد موسي,دار صادر,بريوت)د.ت(  -11
مي ىف العصـــــر املغـــــويل، نقلـــــه للعربيـــــة خالـــــد أســـــعد، راجعـــــه وقـــــدم لـــــه ســـــهيل زكـــــار، نشـــــر وتوزيـــــع اشـــــبولر: العـــــامل اإلســـــال -12 

 م.1222هـ 1412دار حسان للطباعة والنشر، دمشق 
 م.1227هـ/1417,دمشق4ـــــ أكرم العليب:تيمورلنك وحكايته مع دمشق,دار املأمون للرتاث,ط13
 , دار الياس العصرية للطباعة والنشر)د.ت(.2الياس انطون الياس: قاموس الياس العصري،ج  -14
 م.1227ايرين فرانك: طريق احلرير، ترمجة أمحد حممود، اجمللس األعلي للثقافة ) املشروع القومي للرتمجعة ( القاهرة  

م(، مكتبــــــة مـــــــدبويل، 1322هــــــــ / 211إميــــــان عمـــــــر شــــــكري: الســـــــلطان برقــــــوق )مؤســـــــس دولــــــة املماليـــــــك اجلراكســــــة ) -15
 م. 2112القاهرة 

ابرتولـــــــد: اتريـــــــخ الـــــــرتك ىف آســـــــيا الوســـــــطي، ترمجـــــــة أمحـــــــد الســـــــعيد ســـــــليمان، اهليئـــــــة املصـــــــرية العامـــــــة للكتـــــــاب، القـــــــاهرة  -16
 م. 1226

ــــــــد الوهــــــــاب عــــــــزام، دار ---- -17 ــــــــه عب ــــــــدم ل ــــــــة محــــــــزة طــــــــاهر، ق ــــــــة للعربي ــــــــه مــــــــن الرتكي ــــــــخ احلضــــــــارة اإلســــــــالمية، نقل :اتري
 م.1252, القاهرة 2املعارف،ط

تان مـــــــن الفـــــــتح العـــــــريب حـــــــيت الغـــــــزو املغويل,نقلـــــــه عـــــــن الروســـــــية صـــــــالح الـــــــدين عثمـــــــان,اجمللس الـــــــوطين :تركســـــــ---- -12 
 م.1221هـ/1411للثقافة والفنون واآلداب,الكويت

 م. 1276، القاهرة 1، دار الرائد العريب، ط1بديع حممد مجعة وآخر: اتريخ الصفويني وحضارهتم، ج -12
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ــــــــــران، نق -21 ــــــــــه الســــــــــباعي حممــــــــــد الســــــــــباعي، طبطرشوفسكي:اإلســــــــــالم ىف إي ــــــــــق علي ــــــــــه عــــــــــن الفارســــــــــية وعل ، القــــــــــاهرة 6ل
 م.2111هـ / 1422

بوريبــــــــــــوي أمحــــــــــــدوف:العرب واإلســــــــــــالم يف أوزبكســــــــــــتان)اتريخ آســــــــــــيا الوســــــــــــطي مــــــــــــن أايم األســــــــــــر احلاكمــــــــــــة حــــــــــــيت  -21 
 م.1222, بريوت2اليوم(,شركة املطبوعات للتوزيع والنشر, ط

 م.1223,بريوت1كي,املؤسسة العربية للدراسات والنشر,طثروت عكاشة:التصويرالفارسي والرت  -22
 م. 1262مجال حممد حمرز: التصوير اإلسالمي ومدارسه، دار القلم للنشر، القاهرة  -23
 م.1227،بكني1,دار بناء الصني,ط2جياوجيان:اتريخ الصني,ج -24
25 
 

ـــــؤا -25 ـــــه دســـــتور الوزراء,تقـــــدمي ف ـــــدو يف كتاب ـــــة املصـــــرية العامـــــة حـــــريب ســـــليمان:خواندمري كمـــــا يب ـــــد املعطـــــي الصـــــياد، اهليئ د عب
 م.1221للكتاب، القاهرة 

 م.1222هـ / 1412حسان حالق:مدن وشعوب إسالمية، دار الراتب اجلامعية، بريوت  -26
ــــــــــة والعثمانيــــــــــة ذات األصــــــــــول العربيــــــــــة والفارســــــــــية -------- -27 :املعجــــــــــم اجلــــــــــامع يف املصــــــــــطلحات األيوبيــــــــــة واململوكي

 م.1222العلم للماليني,بريوتوالرتكية,دار 
 م.2112هـ/1422حسن كرمي اجلاف:موسوعة اتريخ إيران السياسي,الدار العربية للموسوعات,بريوت -22
ــــــــل إيناجلــــــــك: التــــــــاريخ االقتصــــــــادي واالجتمــــــــاعي للدولــــــــة العثمانيــــــــة، اجمللــــــــد األول ) -22 م(، ترمجــــــــة 1611 – 1311خلي

 م.2117بريوت عبد اللطيف احلارس، دار املدار اإلسالمي، 
 م.1222خري الدين الزركلي:األعالم,دار العلم للماليني,بريوت -31
هـــــــ 1415، دار الكتــــــاب املصــــــري، القــــــاهرة 2دوانلــــــدولرب: إيــــــران ماضــــــيها وحاضــــــرها، ترمجــــــة عبــــــد النعــــــيم حســــــنني، ط  -31
 م. 1225/ 

دميانــــــــد: الفنـــــــــون اإلســـــــــالمية، ترمجــــــــة أمحـــــــــد حممـــــــــد عيســــــــي، مراجعـــــــــة وتقـــــــــدمي امحــــــــد فكـــــــــري، دار املعـــــــــارف، القـــــــــاهرة  -32
 م. 1254

رجــــــب عبــــــد اجلــــــواد إبــــــراهيم:املعجم العــــــريب ألمســــــاء املالبـــــــس يف ضــــــوء املعــــــاجم والنصــــــوص املوثقــــــة مــــــن اجلاهليــــــة حـــــــيت  -33
 م.2112هـ/1423العربية,القاهرةالعصر احلديث,تقدمي حممود فهمي حجازي,دار اآلفاق 

،ترمجــــــــة أمحــــــــد الســــــــعيد ســــــــليمان,دار املعــــــــارف، 2زامبـــــــاور: اتريــــــــخ الــــــــدول اإلســــــــالمية ومعجــــــــم األســــــــرات احلاكمـــــــة، ج -34
 م. 1272القاهرة
ـــــروم والعثمـــــانيون( دار الفكـــــر العـــــرىب ، القـــــاهرة )د.ت(  -35 ـــــرتك ىف العصـــــور الوســـــطى ) بيزنطـــــة وســـــالجقة ال ـــــدة عطـــــا: ال زبي
.. 

 م. 1241:الصني وفنون اإلسالم، مطبعة املستقبل، القاهرة -------- -36
 م.1242:فنون اإلسالم، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة -------- -37
 م.1241:الفنون اإليرانية ىف العصر اإلسالمي، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة -------- -32
ســـــــــــــة يف جتليـــــــــــــد املخطوطـــــــــــــات يف العصـــــــــــــور اإلســـــــــــــالمية(,دار الكتـــــــــــــاب ســـــــــــــامح فكـــــــــــــري البنـــــــــــــا:الفنون اإلسالمية)درا -32

 احلديث,القاهرة)د.ت(. 
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 م. 2115سعاد ماهر: الفنون اإلسالمية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة  -41
 م.1277:النسيج اإلسالمي، مطابع دار الشعب، القاهرة  ----- -41
 م. 1227ة,دار العرب للبستاين,القاهرةسعرد الكلداين:األلفاظ العربية واملعرب -42
 م.1276، القاهرة 2سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر املماليكي ىف مصر والشام، دار النهضة العربية، ط -43
ــــــــــــــــــز رفعت,راجعــــــــــــــــــه حممــــــــــــــــــود النحاس,مكتبــــــــــــــــــة هنضــــــــــــــــــة  -44 ســــــــــــــــــونيا.ي.هاو:يف طلــــــــــــــــــب التوابل,ترمجــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــد عزي

 م. 1257مصر,القاهرة
، 1الكتــــــاابت األثريــــــة علــــــى املعــــــادن ىف العصــــــرين التيمــــــوري والصــــــفوي، دار القــــــاهرة للكتــــــاب، طشــــــبل إبــــــراهيم عبيــــــد:  -45

 م.2112القاهرة 
م 221هــــــ / 215عبـــــاس إقبـــــال: اتريـــــخ إيـــــران بعـــــد اإلســـــالم مـــــن بدايـــــة الدولـــــة الطاهريـــــة حـــــىت هنايـــــة الدولـــــة القاجاريـــــة ) -46
حممــــــد عــــــالء الـــــدين منصــــــور، راجعــــــه الســــــباعي حممــــــد  م(، نقلــــــه عــــــن الفارســــــية وقــــــدم لـــــه وعلــــــق عليــــــه1225هــــــ / 1343 –

 م.  1222السباعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
ـــــــة (، القـــــــاهرة  -47 ـــــــة واالجتماعي ـــــــة والثقافي ـــــــواحي التارخيي ـــــــد الســـــــالم فهمـــــــي: اتجيكســـــــتان ماضـــــــيها وحاضـــــــرها ) مـــــــن الن عب

 م. 1226هـ / 1417
 م. 1223:على شري نوائي ) أمري الشعر اجلغتائي (، القاهرة -------- -42
 عبد العزيز جنكيزخان: تركستان قلب آسيا، طبع اجلمعية اخلريية الرتكستانية )د.ت(.  -42
 م. 2115هـ/1426عبد العزيز حممد:زراعة ورعاية الربسيم,مطابع جامعة امللك سعود,الرايض -51
 م.1252هـ / 1372: اتريخ اإلسالم ىف اهلند، دار العهد اجلديد للطباعة عبد املنعم النمر -51
 غوستاف لوبون: حضارة العرب، نقله إىل العربية عادل زعيرت، مطبعة البايب احلليب وشركاه.   -52
 م.1221، دار النهضة العربية، بريوت 1فؤاد عبد املعطي الصياد: املغول ىف التاريخ، ج -53
ــــــايل نــــــومك -54 ــــــدة خــــــوري، منشــــــورات اجملمــــــع الثقــــــايف، طفيت ، أبــــــو ظــــــيب 1ني: خباري،ترمجــــــة صــــــالح صــــــالح، مراجعــــــة عاي

 م. 1225
، أبــــــــو ظــــــــيب 1: مسرقند،ترمجــــــــة صــــــــالح صــــــــالح، مراجعــــــــة عايــــــــدة خــــــــوري، منشــــــــورات اجملمــــــــع الثقــــــــايف، ط------- -55

 م.1226
لـــــــي اللبـــــــوي, عـــــــني للدراســـــــات والبحـــــــوث كليفـــــــورد بوزورث:األســـــــرات احلاكمـــــــة يف التـــــــاريخ اإلســـــــالمي,ترمجة حســـــــني ع  -56

 م. 1225هـ/1412,  2اإلنسانية واالجتماعية,ط
ــــــع، ط -57 ، 2لســــــرتنج )كــــــي(: بلــــــدان اخلالفــــــة الشــــــرقية، ترمجــــــة بشــــــري فرنســــــيس، مؤسســــــة الرســــــالة للطباعــــــة والنشــــــر والتوزي

 م. 1225هـ ، 1415بريوت 
ـــــدي اببرشـــــاه  -52 ـــــب اإلنســـــانية واألدبيـــــة ل مـــــن خـــــالل كتابـــــه " اببرانمـــــه " ، مـــــع ترمجـــــة منـــــاذج منـــــه، ماجـــــدة خملـــــوف: اجلوان

 م.2111هـ / 1421، القاهرة 1مطابع دار الصحيفة، ط
 م.1227هـ/1417حممد أمحد درنيقة:الطريقة النقشبندية وأعالمها,طرابلس -52
 م.1226حممد أمحد حممد أمحد:خباري يف صدر اإلسالم,دار الفكر العريب,القاهرة -61
ــــــــــــــبالد الشــــــــــــــام,وآراثره):الغــــــــــــــز ---- -61   ــــــــــــــة للطباعــــــــــــــة والنشــــــــــــــر 1411-1411هـــــــــــــــ/213و التيمــــــــــــــوري ل م(,دار اهلداي

 م.1226والتوزيع,القاهرة
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ـــــراك إيل منتصـــــف القـــــرن اخلـــــامس  -62 ـــــدين ســـــرور:اتريخ احلضـــــارة اإلســـــالمية يف الشـــــرق مـــــن عهـــــد نفـــــوذ األت حممـــــد مجـــــال ال
 م.1265هـ/1324اهلجري,دار الفكر العريب,القاهرة

 م.2112الدين عبد املنعم: كمال الدين هبزاد املصور االيراين املبدع، املركز القومي للرتمجة، القاهرة  حممد نور ـ63
 م. 1222هـ/1412حممود شيت خطاب:قادة الفتح اإلسالمي يف بالد ما وراء النهر, دار األندلس,جدة -60
، 1ملكتـــــــب املصـــــــري لتوزيـــــــع املطبوعـــــــات، طحممـــــــود حممـــــــد احلـــــــويري: اتريـــــــخ الدولـــــــة العثمانيـــــــة ىف العصـــــــور الوســـــــطي، ا -65

 م.2112هـ / 1422القاهرة 
 م.1221، القاهرة 1املعجم الوجيز، معجم اللغة  العربية، دار التحرير للطباعة والنشر، ط -66
ـــــدين عبـــــد الـــــرازق الســـــمرقندي وســـــفارته إىل اهلنـــــد ىف عهـــــد شـــــاهرخ بـــــن تيمـــــور ىف الفـــــرتة مـــــن  -67  245مـــــين فراج:كمـــــال ال
 م.1223هـ ، زهدي للطباعة، القاهرة 242حىت 
 م. 2111هـ/1431ــــــ نبيل علي يوسف: موسوعة التحف املعدنية اإلسالمية,دار الفكر العريب,القاهرة67
 م. 1262نظري حسان سعداوي:اتريخ إجنلرتا وحضارهتا يف العصور القدمية واحلديثة,دار النهضة العربية,القاهرة -62
 م.1222، القاهرة 5م: فنون الشرق األوسط  ىف العصور اإلسالمية، دار املعارف، طنعمت إمساعيل عال -62
هايـــــــــد:اتريخ التجـــــــــارة يف الشـــــــــرق األدىن يف العصـــــــــور الوســـــــــطي,ترمجة أمحـــــــــد حممـــــــــد رضـــــــــا,مراجعة وتقـــــــــدمي عـــــــــز الـــــــــدين  -71
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 سؤال اإلتيقا  يف العالقات الدولية
 الكسموسياسي إىل قانون الشعوب . من القانون

 )اميانويل كانط وجون رولز(
 فاطمة الزهراء مفيد، طالبة ابحثة .
 معهد الدوحة للدراسات العليا / برانمج الفلسفة السياسية واالجتماعية  ـ الدوحة ـ قطر. 

 ملخص: 
( من خالل  كتابه  1214ـ  1724يناقش هذا املقال فكرة القانون الكسموسياسي عند كل من اميانويل كانط )

م الذي ألفه هبدف الدفاع عن هذه الفكرة حيث بلور يف مشروعه قانوانا يروم  1775املوسوم بـ " مشروع السالم الدائم"  سنة  
 قضاء على احلرب وويالهتا، وإقامة عالقات تعاون وثقة واحرتام متبادل بينها.من خالله إقناع الدول إبنشاء حلف بني الشعوب لل

 وفكرة االنتقال ابلقانون املرتبط ابلعالقات الدولية من قانون الدول إىل قانون الشعوب. 
 الكلمات املفتاحية: 

 الكسموسياسي، العدالة، احلرية، املساواة.
Abstract: 
This article discusses the idea of cosmopolitan law according to Immanuel 

Kant (1724 - 1804) through his book entitled " Perpetual Peace " in 1775, which he 
wrote with the aim of defending this idea. To eliminate war and its scourge, and to 
establish relations of cooperation, trust and mutual respect between them. And the 
idea of moving the law related to international relations from the law of states to the 
law of peoples. 
key words: 

Cosmopolitan, justice, freedom, equality. 
 :املقدمة

وأن األخالق يف حضرهتا ال قيمة هلا و اذا حضر الفعل األخالقي دائما ما ترتبط السياسة يف أذهاننا أبهنا مكر وخداع 
داخل حقل السياسة فقد يكون حضوره العتبارات نفعية ويبقى هذا الفعل حماطاا ابلشك ألن السياسة شيء واألخالق شيء آخر. 

بشري يف األخالق ل يف كتابه اجملتمع الابعتبار أن أفعال الفرد يف مجيع مناحي حياته حتركها إما الرغبة أو النزعة كما أكد ذلك راس
 والسياسة قائال :

"إن الدافع إىل النشاط البشري كله هو إما الرغبة أو النزعة وهناك نظرية ومهية تقدم هبا بعض األخالقيني املتحمسني 
 ا وهم ." مقتضاها أن اإلنسان يستطيع أن يقاوم الرغبة يف سبيل الواجب واملبادئ األخالقية . وأان أقول أن هذ

وهنا نطرح سؤاال لطاملا يرتدد كثريا يف مثل هذا السياق هل يستطيع متقلد احلكم أن يقاوم رغبته يف التمسك ابحلكم اذا 
مل حيقق املنفعة العامة لشعبه ؟ وهل يستطيع استحضار الواجب واملبادئ األخالقية حني يتعارض الفعل األخالقي املرتبط مبا هو 

حيازة أكرب قدر ممكن من متاع السلطة؟ ففي الدول الدميقراطية املستقرة سياسيا مثال، جند أن عملية االنتخاب  سياسي مع الرغبة يف
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واالحتكام إىل صناديق االقرتاع وتكريس مبدأ تداول السلطة من خالل األحزاب السياسية، آلية دميقراطية تكشف على كذب 
نظمة لون يف حتقيق املصلحة العامة، وهذه ميزة مفقودة يف الدول اليت حتكمها أالسياسيني ومتكن من استبداهلم، خاصة عندما يفش

 ملكية أو مجهورية. لكن يف الدول املتقدمة جداا مثل سنغافورة وغريها من الدول جندها تتبىن نظاما دميقراطيا وعدالة ال جند هلا مثيال
كم الدميقراطي خبالف دول كثرية بعاملنا العريب  وهلذا السبب يعد احليف دول أخرى فسويسرا مثال تعترب منوذجا مثاليا للدميقراطية 

القائم على املبادرة الشعبية واالستفتاء الشعيب؛ هو األمثل ألنّه يهتم بتحسني أوضاع الناس اجتماعيا وسياسيا واقتصاداي. ويعتمد 
تداول السلطة أو التناوب على احلكم، إذا فشل مبدأ املشاورة ويكون حكمه انبعا من إرادة الشعب، ومثل هذا النظام يسمح ب

 احلاكم يف تدبري شؤون شعبه حبنكة.
وهذه هي السياسة احلقة اليت ختدم الصاحل العام وحتقق املنفعة للشعوب خبالف السياسة الالأخالقية القائمة على مبدأ 

 الغاية تربر الوسيلة فهي تؤدي إىل تفقري الشعوب وهتميشها  .
واليب السياسة واملهمني على املمارسة السياسة يف عاملنا هو الفعل الالأخالقي، حبيث أضحت الفلسفة وما يدور يف د

األخالقية يف هذا احلقل للحاملني فقط، ولكن هذا ال يعين أن العامل ليس فيه بلدان تعتمد يف تدبري شأهنا السياسي على املبادئ 
ورة وسويسرا والدمنارك تعترب النموذج األمثل يف هذا الشأن، لكن هناك دول األخالقية فكما ذكرت سالفا هناك دول مثل سنغاف

اتن اغربية ـ خاصة تلك الدول اليت حتشر أنفها يف األزمات السياسية للعامل العريب ـ  متثل سياستها اجلانب الالأخالقي وتتبىن مبدأ الليفي
د تدخلها من حدة النزاعات واألزمات السياسية يف البلدان العربية، فيزييف إطالقيته حبيث تعترب نفسها متلك احلكمة املطلقة إلدارة 

 التوتر وخلق بؤر صراع أخرى كما حدث يف العراق وسوراي مما يؤثر على قيمة السالم يف هذه البلدان.
تمعات اليت وجتدر اإلشارة إىل أن ظاهرة احلرب ال تنفصل عن الطريقة اليت تدير هبا دولة ما شأهنا داخل حدودها، فاجمل

هي ذات طبيعة سياسية عادلة ستعتمد سياسية خارجية جتنح إىل السلم ولن تدخل غمار احلرب إال هبدف الدفاع عن نفسها. أما 
الدول االستبدادية فنجدها تعتمد جيوشاا تربت يف كنف االستبداد و داعمة لكل قرار ينحو منحى العنف واشعال فتيل احلرب. 

السياسة العادلة، فكلما تطورت البلدان واجتهت حنو نظام حكم يقوم على دستور حيمي احلقوق ويسمح  ومن هنا أتيت أمهية 
للمواطنني ابملشاركة يف صناعة القرار السياسي وخاصة  القرارات اليت تتعلق ابحلرب، ففي هذا الشكل من احلكم لن يدعم الناس 

 مات . سياسة جتنح إىل إشعال احلروب وتغذيتها وافتعال االز 
لذلك بلور كل من اميانويل كانط وجون راولز مفاهيم جديدة من نوعها لطبيعة العالقات بني الدول على أرضية تقوم 
 على القانون الدويل هبدف إقامة السالم الدائم بني الشعوب، وذلك من خالل إخضاع أمور السياسة لقانون األخالق، لذلك تعترب 

والثوابت األخالقية السياسية، بل و يشكل مفهوم السلم  قطب الرحى يف فلسفتهم  كتاابهتم مهمة يف  جمال احلقوق
 األخالقية وجانب تنظريهم للعالقات الدولية. 

م والذي ألفه هبدف  1775يناقش اميانويل كانط من خالل  كتابه املوسوم بـ " مشروع السالم الدائم"   الصادر سنة  
نون الكسموسياسي، حيث بلور يف مشروعه قانوانا يروم من خالله إقناع الدول إبنشاء حلف الدفاع عن فكرة السالم يف ضوء القا

بني الشعوب للقضاء على احلرب وويالهتا، وإقامة عالقات تعاون وثقة واحرتام متبادل بينها.   ويتم ذلك وفق رأيه من خالل إبرام 
ية أي الم العاملي والتعاون الدويل .  وهو ما يستلزم أن ال تنطوي نعقد فيما بينها يتضمن جمموعة من البنود تضمن استمرارية الس

طرف يف هذا العقد على أي سلوك من شأنه أن يثري النزاع واحلروب يف املستقبل. إذ يقول كانط:  " إن معاهدة من معاهدات 
 "   السالم ال تعد معاهدة، إذا انطوت نية عاقديها على أمر من شأنه إراثرة  احلرب من جديد.

إن مشروع السالم الدائم لكانط هو دفاع عن الكونية وحق الفرد فيها، وقد تبىن هذا املصطلح يف جل كتاابته السياسية 
واألخالقية. و يطلق عليه القانون الكسموسياسي  حبيث يتجاوز القانون بعده املدين أو قانوانا مدنياا خاصاا ببلد معينة بل قانوانا  
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ومن أجل إنشاء دستور مدين مثايل البد من العناية بقانون حيكم العالقة اخلارجية مع الدول األخرى، وال  كونياا لألرض مجعاء .
 ميكن حل أزمة احلرب إال إذا مت العناية ابلقانون الكسموسياسي .

 أما جون راولز فيهدف  من خالل كتابه "قانون الشعوب" بلورة رؤية جديدة للعالقات بني احلضارات والشعوب،
أساسها التعايش السلمي بعيدا عن مظهر العنف واحلرب. وأتسيس منوذج جديد يف العالقات الدولية، يضمن االستقرار ويقوم على 
العدالة وعلى وفاق أخالقي بني شعوب "متعقلة". وتقدمي معاجلة تعاقدية للتهديد الذي متثله احلرب على القانون الدويل، وعالقات 

ا عوب اليت ال ميكن تطبيقها إال إذا جنحت الشعوب املتعقلة يف االتفاق على مجلة من املبادئ، حتدد حقوقهالتعايش السلمي بني الش
وواجباهتا يف إطار نظام دويل قائم على التعاون. حيث يتم كل مظاهر الالمساواة بني الشعوب، النامجة عن أسباب طبيعية واترخيية 

 سيتم االتفاق عليها، و ال بد أن يشعر األطراف أهنم  على قدم املساواة، ويف حالة من ومنعاا من أن تؤثر يف طبيعة املبادئ  اليت
 التناظر الكامل يف ما بينها، حىت يتم اختيار مبادئ العدالة الدولية ضمن شروط يتوفر فيها االنصاف. 

كتاابت كانط وجون رولز يف ضوء األزمات السياسية للعامل العريب والتدخالت اخلارجية والبحث عن إمكانية خلق 
سياسات جديدة تسمح ابلقيم وتفسح اجملال للفعل األخالقي يف العالقات الدولية والوقوف على أهم اإلشكاالت واحللول اليت جاء 

ويل الدائم وحل إلستباب األمن والطمأنينة بني خمتلف الشعوب. لذلك كّرس كانط هبا من أجل صياغة قانون عاملي للسالم الد
جهده للبحث عن صيغة تعاقدية ترضى هبا مجيع الدول واألمم حتول دون التهديد الذي متثله احلرب على القانون الدويل وعلى السلم 

ول  ختامران عندما نقرأ كتاب كانط مشروع سالم دائم حالعاملي. ونروم أيضا يف عملنا البحث عن أجوبة للعديد من األسئلة اليت
عالقة األخالقي ابلسياسي يف عالقة الدول ببعضها البعض. وكيف ميكن للدول أن تتصرف ال وفق مصاحلها االقتصادية والسياسية 

صدق واحرتام حق  قة املتبادلة والوحب اهليمنة والسيطرة واجملد والقوة وإمنا وفق مصلحة اجلميع يف سيادة مبادئ أخالقية قوامها الث
كل شعب يف االستقالل واحلرية. فأهم سؤال يطرح يف هذا اجملال هو كيف نظجر كانط إلمكانية تصاحل األخالق والسياسة لتحقيق 

 مبادئ السالم العاملي ؟  وماهي العوائق اليت حتول دون حتقيق هذا املقتضى الكانطي ؟ 
 االطار النظري 
الكسموسياسي تتلخص يف اعتبار اإلنسان العامل كله وطناا له، وظهر هذا املفهوم مع  الرواقية اليت  إن فكرة القانون

ك مآرهبم والتآلف الشامل، فكانت تل الكونيةعملت على تقوية الضمري الفردي السياسي واحلسي ابلواجب، والشعور ابألخوة 
انت " حيث قدم جمموعة من املبادئ كتطور الفكر السياسيابه " ( وقد أكد جورج سيباين ذلك يف كت2111األساسية.)سارتون، 

 مبثابة قطب الرحى للرواقية يف جهودهم السياسية وهي كاآليت :
إن وحدة اجلنس البشري، ومساواة الناس، ومن مث العدالة يف الدولة، وتساوي قيم الرجال والنساء، 

طهارة األسرة، والتسامح، واإلحسان إىل اآلخرين، واحرتام حقوق الزوجات واألطفال، وعمل اخلري، واحلب، و 
والشعور ابإلنسانية يف كل األحوال حىت يف حالة الضرورة القاسية اليت تقضي مبعاقبة اجملرم ابإلعدام. كل هذه األشياء 

 (32: ص:  2111هي األفكار األساسية اليت متأل كتب الرواقيني املتأخرين . ) سباين،
ة الرواقية انبعة من شعور "التعاطف الكوين"  وابلنسبة هلم  كل شيء حيدث يف جزء من الكون لقد كانت فلسفة املدرس

( وقد امتد مفهوم التعاطف الكوين ليشمل اجلانب السياسي. فإذا كان أبيقور  2113يؤثر يف سائر األجزاء األخرى. )ديورانت، 
 أن روف اخلاصة، فإن زينون مؤسس الرواقية كان له رأي آخر واعتربقد اختذ موقفاا من اخنراط احلكيم يف السياسة إال يف بعض الظ

احلكيم احلقيقي هو الذي ينخرط يف السياسة ما مل مينعه شيء. بل إن التزام الرواقي ابلسياسة هو جزء من خطة الطبيعة العقالنية 
 (. 2117للسعادة البشرية. )أوريليوس،
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ض النتقادات كثرية من طرف مذهب الُشكَّاك لكن هذه االنتقادات عدها وجتدر اإلشارة إىل أن مذهب الرواقية قد تعر 
جورج سيباي مبثابة تنقيح ملذهب الرواقية، حيث قام بنائتوس الرودسي الذي ترأس الرواقية قبيل هناية القرن الثاين بتنقيحها وعلى 

فلسفة شعبية يف  الا عند طبقة املثقفني ـــــ ألهنا كانتالرغم من أهنا فقدت صالبتها املنطقية إال أهنا اكتسبت رقة وأصبحت أكثر قبو 
وكانت هذه مسألة يف الدرجة األوىل من األمهية ابلنسبة إىل التأثري  .البداية ــــ  الذين مل يلقوا ابالا  ابجلوانب الفنية للمدراس الفلسفية 

لوب جعله تيوس إبعادة كتابة املذهب الرواقي يف أساالجتماعي والسياسي الذي استطاعت هذه الفلسفة أن تنشره. وقد اهتم بنائ
سهل القبول لدى أفراد الطبقة االرستقراطية من الرومان، الذين جيهلون الفلسفة كل اجلهل. ومع ذلك كانوا شديدي التلهف إىل 

الرواقية يف استنهاض الفضائل  وقتلقي العلوم اليت ختتلف كثرياا عن كل ما أنتجته روما من علوم. ومل تكن أية فلسفة يواننية أخرى لتف
الطبيعية يف ضبط النفس واإلخالص للواجب والروح العامة، وهي فضائل جيعلها الرومان إجالالا خاصاا ويزهون هبا، ومل تكن هناك 

لروماين ا نظرية سياسية أخرى غري نظرية الرواقيني يف الدولة الكونية تصلح إلدخال بعض املبادئ املثالية على وسائل االستعمار
اجلشع، أما نقطة االتصال بني الرواقيني والرومان أثناء تلك الفرتة احلرجة. وهي الربع الثالث من القرن الثاين فكان منشؤها العالقة 

 (2111اليت قامت بني اثنني من اليواننيني مها بناتتيوس وبوليبيوس اإلنسانية أثراا قوايا يف الرواقيني من الرومان  . )سباين، 
أخذت الرواقية احلديثة بفكرة أفالطون عن الواجب االجتماعي والسياسي، فلما كان اإلنسان كائناا اجتماعيا فإن من 
واجب الفرد أن يقوم بدوره يف الشئون السياسية العامة. وقد أكد ذلك ماركوس بقوله " إنين أصحو من نومي لكي أؤدي عملي  

: ص: 2117ما خلقت من أجله وما وجدت يف العامل لكي أؤديه" )أوريليوس، كإنسان، أمازلت  كارهاا أن أذهب لكي أؤدي
211 .) 

غري أن طبيعة النظام السياسي عند الرواقية ظل حمل خالف بني خمتلف الفالسفة الرواقيني واليت مشلت كالا من اجليل 
 تصوير اهتم السياسية شخصية حيث متاألول لقادة املذهب، وشخصيات الحقة ازدهرت يف الفرتة الرومانية. وكانت جل تفسري 

النظام السياسي عند الرواقية على أنه مدينة هبا جمموعة من الناس يعيشون يف نفس املكان ويديرها القانون. 
(https://plato.stanford.edu وكانت ترى الرواقية أن عالقة الفرد ابلدولة، حتكمها القوانني واليت شرعت حلماية اجملتمع )

من خرق احلمقى وظلمهم، إذ ال يستطيع أن يسلك الفرد يف حياته طريقاا قومية عادلة غري احلكماء، أما أوساط الناس فال مندوحة 
األمر  سها، ويرى األبيقوريني أن الدولة بقوانينها قد نشأت يف ابدئمن ردعهم بقوة القانون لعجز نفوسهم عن تقومي نفسها بنف

(. ويف  2117ابلتعاقد بني أفراد اجملتمع، ولذا جيب علينا أن حنرتم القانون، وأن نطيعه يف حدود  العدالة واإلنصاف )حممود وأمني، 
الصنف األفالطوين بعنوان مجهورية، جتمع بني أعماالا يف  Chrysippusاجلانب املتعلق ابملؤلفات فقد كتب كل من زينون و 

الفكرة الرواقية عن القانون الطبيعي الذي يتم مبوجبه مواءمة السلوك البشري مع النظام الكوين، والرؤية الكالسيكية للسياسة 
ية أن كل انسان خاضع للقوانني، أي قانون مدينته وقانون (. وعدت الرواق https://plato.stanford.eduاألفالطونية )

لتزمه ت املدينة الكونية، وقانون العقل، فقد دافعوا على أن يكون للقانون الثاين ـــ املدينة العامليةـــ اليد العليا، وجيب أن يضع معياراا 
تالف ينبغي أن يكون هنالك قدر من وحدة الغرض، شرائع املدن وعاداهتا، فالعادات خمتلفة. ولكن العقل واحد. ووراء هذا االخ

وهبذا هتدف الفلسفة الرواقية إىل فرض وجود نظام قانوين كوين له فروع حملية ال هناية هلا، فاختالف األماكن والظروف شيء معقول 
وهره يطابق الرأي يف جولكن معقولية النظام الكسموسياسي حتول دون  أن تتغري هذه االختالفات إىل مشاحنات ونزاعات، وهذا 

" مبدأ احتاد القلوب" الذي اندى به اإلسكندر املقدوين، حيث كانت املدن تتمتع بنوع من احلكم الذايت، وكان القانون العام، يربط 
 ( 2121هذه املدن بعضها ببعض.)العالق،

 أوال: سؤال اإلتيقا يف الرؤية الكانطية للعالقات الدولية

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
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لي )األخالقي(، الواجب األخالقي و اإلرادة اخلرية، مبثابة راثلوث بنيت على أساسها فلسفة تعترب مفاهيم العقل العم
اميانويل كانط.  وقد أدخل كانط نظريته األخالقية إىل حقل السياسة فكانت كتاابته السياسية تسري جنبا إىل جنب مع فلسفته 

الم األبدي" على مبادئ أخالقية كونية. وعندما نقارن ذلك مبا ورد لدى األخالقية. وقد بين النسق الفكري لـــــــــ "كتاب مشروع الس
ماكيافللي يربز لنا الفارق إذ أن صاحب كتاب األمري أعلن رفضه التام لربط السياسة ابألخالق واعترب أن مهمة احلاكم سياسية 

اإلنسان تلك  بحث أيضا عن مدينة هللا ومدينةوليست أخالقية، فهو ال يبحث عن شروط السعادة يف مجهورية حمكمة التدبري، وال ي
املدينة اليت حبث عنها اوغسطني من قبل. فبالنسبة إليه كسياسي تقتصر مهمته يف وضع قوانني السلطة وفرض الطاعة على رعيته. 

موسياسية كس  لكن كانط اعترب أن مهمته السياسية هي إخراج السياسة من شرك اخلداع واملكر إىل آفاق (938، ص 9331)إمام، 
 حتقق من خالهلا الدولة مواطنة كونية وسالماا دائماا .

تقوم الفلسفة الكانطية على أساس أخالق الواجب، فالسياسة األخالقية عنده هي عدم التخلي عن األخالق من أجل 
ل سياسة. وميكن و أفضالسياسة. بل جيب ترمجة مبادئ احلذر السياسي بشكل جيعلها تتواجد مع األخالق ألن الشرف يف نظره ه

من خالل فلسفته أن حنكم أبنه ال يوجد أي تناقض أو تعارض بني األخالق والسياسة، فالعمل ابلقوانني األخالقية هو احلجر 
األساس يف فلسفة كانط، واألخالق بدورها تنسجم مع السياسة على أساس الواجب، وديدنه يف هذا كله هو االنتقال من حالة 

اع اليت حتدث عنها هوبز وغريه من فالسفة العقد االجتماعي( إىل حالة النظام والسالم، عرب العقل العملي االخالقي احلرب أو )الصر 
 (12)كانط، ص الذي يصدر إلينا أمراا صارما نتلقاه صاغرين  "جيب أال تكون هناك حرب" . 

اها ويقصد املطلقة اليت ينبغي العمل مبقتض يعرف كانط األخالق أبهنا علم العمل، لكوهنا تشمل على مجلة من القوانني
ابلقوانني املطلقة؛ تلك القوانني األخالقية املرتبطة مببدأ الواجب، ألن كانط يربط األخالق ابلواجب مباشرة، وأشار إىل ذلك بعبارة 

"و إنه ملا يناقض العقل مناقضة بيِّنة أن نسلم لفكرة الواجب هذه مبا هي جديرة به من سلطان، مث نزعم بعد ذلك أننا ال   !ساخرة
لذلك يستند تفسري كانط حملتوى  (26)كانط، ص نستطيع أداء ما هو واجب: فلو كان كذلك للزم حمو الفكرة من األخالق."

رف. وقوة ألخالقي، على حتليله للقوة الفريدة اليت متتلكها االعتبارات األخالقية كأسباب للتصاملتطلبات األخالقية وطبيعة القانون ا
املتطلبات األخالقية كأسباب هي أننا ال نستطيع جتاهلها مهما كانت الظروف قد تتآمر ضد أي اعتبار آخر. إن املتطلبات األخالقية 

اها عاملي. تتمتع بصالحية عاملية. لذا، أايا كان ما ميكن قوله عنها فإن حمتو األساسية حتتفظ بقوة إعطاء العقل حتت أي ظرف، فهي 
ا إال بطريقة "ميكن أن تصبح قاعديت عتربه  قانوانا عاملياا". هذا هو املبدأ الذي حيفز حسن النية، والذي ي إذ ال جيب أن أتصرف أبدا

ن السياسة هي علم العمل يف القانون وأل ( Johnson & Cureton,2004)كانط املبدأ األساسي لكل األخالق.
واألخالق هي علمه النظري، ال يرى كانط أن هناك نزاع بني النظر والعمل، وال حيصل النزاع بينهما إال يف حالة النظر إىل األخالق 

ون دافعنا يف مثل: أن يك (26)كانط، ص على أهنا جمرد نظرية عامة وقواعد الختيار أنسب الوسائل لتحقيق أغراضنا النفعية. 
احرتام القوانني املدنية والقوانني األخرى هو اخلوف من العقوابت أو فقدان املكانة والسمعة، وغري ذلك من نتائج السلوك القانوين. 
لكن يعتقد كانط أننا يف العمل ابلواجب لسنا مدفوعني على اإلطالق بنتيجة مستقبلية أو بعض السمات اخلارجية األخرى لسلوكنا 

 & Johnsonبقدر ما تكون هذه متطلبات الواجب حبد ذاهتا، فنحن مدفوعون جملرد امتثال إرادتنا للقانون لذاته.  إال 
Cureton, 2004)) 

وتضيف األخالق  (  6)بن علي، ص:إن السياسة عند كانط جيب أن ترتكز على مبدأين "كونوا فطنني مثل األفاعي" 
ا مل يستطع مُمارس السياسة أن جيمع بني فطنة األفاعي وبساطة احلمائم ويُوفق بينهما  فإذ (88)كانط، ص: كن بسيطاا كاحلمائم." 

كان هناك خالف بني السياسة واألخالق، وعد هذه األخرية مرتبطة مببدأ االستقامة كشرط البد منه للسياسة نفسها.  مؤكداا أن 
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غب الق، ويف هذا الصدد يعترب كانط أن الطبيعة اإلنسانية ال تر حالة السالم ال ميكن الوصول إليها إال إذا مت العمل مبقتضى األخ
يف الوصول هلذه احلالة ابعتبار أن طبيعتها متيل إىل احلرب. ورأى أن االقتصار على مبدأ احلرية  ال يكفي وحده بل جيب احتاد إرادة  

. ن يكون للمشرع قدر من األخالقية واالستنارةكلية إلقامة مجاعة مدنية ولن يتحقق ذلك إال بقوة القانون العام، هلذا يشرتط أ
واهلدف من هذا الشرط هو الوصول إىل صيغة قانونية كونية، فإذا رفض املشرع مثال أن ميلي عليه الشعب القوانني فمن املؤكد أن 

لكه يف ما تسهذه الدولة سرتفض اخلضوع لقانون يفرض عليها من اخلارج، ألن السلوك الذي تنهجه الدول داخل حدودها هو 
وابلتايل؛ فإن غابت أخالقية املشرع فال جدوى من القانون املدين وقانون الشعوب والقانون  (8)الكشو، ص عالقاهتا اخلارجية. 
 (23)الكشو، ص: الكسموسياسي. 

ة مع االسرتشاد يولبناء سياسة متينة هتدف إىل السالم، البد أن تستند أحكام القوانني على املبادئ التجريبية للطبيعة البشر 
مبا هو حاصل يف احلياة العملية، إىل جانب تبين مبادئ احلرية والقانون األخالقي ألن غياهبما عن السياسة سيؤثر يف حالة السالم. 
 لوطبعاا إذا كان كل ما حيدث يف دواليب السياسة انجتاا عن آلية الطبيعة احملضة، فحينئذ تكون السياسة هي كل احلكمة العملية بفض
 نآلياهتا اليت متلك القدرة على كشف ميول املنفعة واألاننية اليت اعتربها كانط وسيلة لبلوغ مبادئ احلق واستتباب السالم وابلتايل؛ فإ

 (21ط، ص: )كاناحلرية والقانون األخالقي وآلية الطبيعة هي شروط ميكن من خالهلا حتقيق التآلف بني األخالق والسياسة. 
 القانون الكسموسياسيي واملواطنة الكونية وتطوراهتا يف الفلسفة السياسية عند كانط: اثنيا : فكرة 

خصص كانط فلسفته األخالقية والسياسية من أجل الدفاع عن التنوير بشكل عام وعن فكرة احلرية بشكل خاص. 
إال  من خالل قوله : " إن األنوار ال تشرتط ما األنوار ؟""حيث ربط مشروطية عصر األنوار هبا، مؤكداا ذلك  يف مقاله املوسوم بـ  

احلرية. وعلى األصح إهنا ال تتطلب إال أقل احلرايت إيذاء وأعين؛ تلك اليت تتعلق ابالستخدام العمومي للعقل يف مجيع امليادين." 
ام عقله. يف استخد مبعىن؛ أن يكون اإلنسان هو سيد نفسه، وأن تتوفر لديه الشجاعة (988، ص:9313)سبيال و بنعبدالعايل، 

وقد انفح كانط عن حق اإلنسان يف احلرية، وعدها حقا فطرايا للخروج من حالة الطبيعة  واالنتقال  (973، ص 9313)اخلضريي، 
ا، الرشد وأن نفكر أبنفسنا. لذلك ال ميكننا فصل احلرية عن مذهبه الفلسفي، فجميع آرائه الفلسفية مرتبطة هبو حلالة املدنية والسالم 

 هي حمور أعماله الفلسفية كلها. ف
وجتدر اإلشارة إىل أن احلرية ارتبطت عند كانط بكل مكوانت اللحظة احلديثة يف تنظريه السياسي، وآمن ابحلرية كشرط 

 عديد منحرية األفراد. لذلك وجه كانط سهام النقد لل يف املمارسة السياسة ولن تتحقق أخالقيات السياسة يف نظره إال إذا احرتمت
 The" النظرية والتطبيق"املفكرين، مثل ماكيافللي الذي فصل األخالق عن السياسة وتوماس هوبز الذي اختص له مقال "

theory and  practice"   للرد على أفكاره، ورفض آراءه  يف االستبداد ابلسيادة وانتقد عقالنيته وحماولته تطبيق املناهج
وقد اعترب كانط أن تطبيق املنهج الرايضي  (987، ص: 9313)اخلضريي، والطرق اهلندسية على الشؤون اإلنسانية واالجتماعية. 
للتفكري  لك جيب على من يسعى إىل املعرفة الفلسفية أن يبحث عن تقنياتداخل املعرفة الفلسفية ال ميكن أن يكون مفيداا هلا، لذ

 تناسب خصوصية الفلسفة ألن استعمال الفكر الرايضي داخل جمال التفلسف، لن يصنع سوى وهم املعرفة واليقني.
مال النظري يف االستع" فإذا مل يكن مثة من دغمائي  نقد العقل احملضوهو ما أشار إليه  يف كتابه ( 096، ص: 9337)منصف،

للعقل حىت من حيث املضمون، فإنه ال ميكن أن يناسبه أي منهج دغمائي سواء استعاره من الرايضي أم حصل عليه بطريقة خاصة، 
إال أن القضية ( 038)موسى، ص: ذلك أن هذا النوع من املنهج ال يفعل سوى أن خيفي األخطاء واألغالط وخيدع الفلسفة." 

ن كانط وهوبز كانت واحدة، وهي االنتقال من حالة احلرب إىل حالة النظام وأضاف كانط مبدأ السالم وأن القانون السياسية لكل م
 مادو لن تتحقق احلالة املدنية إال من خالل اعت يعد أمراا واجباا، ومن الضروري فرض االمتثال له  وإجبار اآلخرين على طاعته. 
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تمع بصفته إنساانا وتساوي كل إنسان مع كل إنسان آخر، وأخرياا استقاللية كل عضو يف ثالثة مبادئ وهي حرية كل عضو يف اجمل
 (188، ص: 9311)مصباح، مجاعة بصفته مواطناا. 

هذه املبادئ هي قوانني يتم من خالهلا إنشاء دولة مبفردها وفقاا للمبادئ العقالنية البحتة حلقوق اإلنسان، وقد أسهب  
 ين ؟  فما هي هذه املبادئ اليت اعتربها كانط أساساا لكل تشريع قانو  "النظرية والتطبيق"يف مقاله  كانط يف شرح هذه املبادئ

 اثلثا: املبادئ املُؤِسسة للقانون الكسموسياسي:
" رية والتطبيقالنظميكن عزو مفهوم احلق العاملي بشكل مباشر إىل كتاابت كانط السياسية كما هو موضح يف مقاله  "

إذ يستلزم املفهوم األساسي للحق؛ تقييد حرية كل فرد حبيث تنسجم مع حرية أي شخص آخر، ابعتبار أن احلق العام هو السمة 
املميزة للقوانني اخلارجية اليت جتعل هذا التناغم املستمر ممكناا. إذ سيناقش كانط احلق الكسموسياسي بشكل شامل، وسيحدد أيضا 

لى حتكم بشكل صحيح التفاعالت البشرية العاملية يف املقام األول التفاعالت بني اجملتمعات و بعضها ع تلك املبادئ اليت جيب أن
املستوى الفردي. ابلنسبة إىل كانط يرى أن مجيع األفراد مشرعني و مشاركني يف احتاد فدرايل أخالقي عاملي وهم معنيون ابحرتام 

 ( Caerera 9338 ,p18,)ملكية بشرية مشرتكة. استقاللية مجيع األفراد ابعتبار أن األرض هي 
 مبدأ احلرية  

إن احلرية عند كانط هي؛ مصدر كل حق خارجي الذي جيعلها قريبة جداا من مقصد الرؤية الليربالية، اليت حتدد على 
قاللية الفرديّة م االستغرار طوماس هوبز و جون لوك و مونتسكيو؛ أبهنا عدم التدخل يف اجملال اخلاص للفرد، أو بلغة أخرى احرتا

 قاليت تدفع إىل املماهاة بني الفرد واملواطن. وهو تصور جيعل احلرية ترتبط على حنو بنيِّ مبعىن التحديد، أو بعبارة أخرى؛ حيددها احل
العمومي.   ذاته سلباا، ألنه هو ذاته حتديد خارجي حلرية كل فرد على حنو جيعلها تتالءم مع حرية اآلخرين يف نطاق احلق املدين

وميكن تعريف احلق املدين على أنه جممل القوانني اخلارجية اليت جتعل تعايش األفراد ممكناا، ابعتبار أنه ليس ابإلمكان توحيدهم حتت 
مبدأ خارجي آخر يكون مشرتكا بينهم مبا يف ذلك السعادة ذاهتا، ابعتبار تنوع أفكارهم حول تلك املبادئ واختالفها. ومُيجكن ذلك  

انط من اجلزم أبن " ال أحد يستطيع أن يرغمين أن أكون سعيدا طبق فهمه لرفاهية اآلخرين، إذ ميكن  لكل شخص أن يسعى ك
 ,Kant, 2010)إىل سعادته ابلطريقة اليت يراها مناسبة له، طاملا أنه ال يتعدى على حرية غريه  يف السعي إىل حتقيق غاية مماثلة " 

p 74 )ميز عن كل نزعة تسلطية مثل النزعة اليت يقدمها هوبز واليت جترب على حنو أبوي على مقايضة احلياة وهذا ما جيعل كانط يت
 (121)مصباح، ص: واألمن والسعادة ابحلرية. 

عتبارهم ذوات "  مؤكداا ضرورة احرتام األفراد ابالنظرية والتطبيقوقد فصل كانط يف شرح وتوضيح هذا املبدأ يف مقاله "
يق ينتهك الفرد احلرية اليت يتعني على اآلخرين السعي إليها لتحقيق غاايهتم اخلاصة، حبيث تكون هناك إمكانية للتوف حرة، بشرط أال

بينها وبني حرية أي شخص آخر يف إطار قانون. و جيب كذلك أن مينح األفراد نفس احلقوق اليت يتمتع هبا الفرد داخل اجملتمع، 
ة وقد تُؤسس حكومة ما على مبدأ اإلحسان جتاه الناس، مثل حكومة األب جتاه أبنائه لكن وهو شرط أساسي لصياغة دستور الدول

يظل األشخاص يف ظل هذه احلكومة األبوية يعاملون بصفتهم أطفاالا غري انضجني مقتصرين على التمييز بني ما هو مفيد وما هو 
كيفية حتصيل دون على حكم رئيس الدولة فيما يتعلق بضار ألنفسهم. وابلتايل سيكونون ملزمني ابلتصرف بشكل سليب وسيعتم

السعادة ابعتباره املسؤول عن سعادهتم بشكل مطلق. وستكون حكومة مثل هذه، يف نظر كانط، أعظم استبداد ميكن تصوره. لذلك 
 تتأسس على حرية مواطنيها، وليس األبوية ألن الدستور ليس حضناا لألم أو البلد ابعتبارها األرض اليت يدعو إىل احلكومات الوطنية

األبوية اليت نشأ منها واليت جيب أن يورثها ألحفاده. فكل فرد خمول حبماية الدستور مبوجب قوانني اإلرادة العامة، ولكن ال خيضعها 
عضو يف الدولة كإنسان، ابلقدر الذي يكون كل فرد قادراا على امتالك  الستخدامه الشخصي. إذن فحق احلرية هو ملك لكل
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وما ميكننا فهمه من خالل هذا املبدأ أن الدولة مسؤولة عن احلرية كحق قانوين وليست ملزمة هبا    (70)مصباح، ص:  احلقوق. 
 كحق مرتبط بتحديد سعادة الفرد ورفاهيته.

 
 مبدأ املساواة:

يف هذا املبدأ يرفض كانط أن يُكره احلاكم األفراد على اخلضوع إىل قوانني قسرية بل وجب عليه احرتام القانون وإشراك  
كل فرد من أفراد الرعية يف كل التشريعات كواحد من املشرعني. وعندما يشارك احلاكم يف التشريع ويسن القوانني، ينبغي عليه أن 

ه ويف هذا ضمان حلرية وأمن اجلميع؛ وهو هنا يدعو إىل االنفصال واالستقالل على اإلكراه والقسر حيرتم ويراعي حقوق أفراد رعيت
الذي تفرضه إرادة أخرى. وإذا كانت احلرية هي أول حق رئيسي للمواطن داخل الدولة، فإن املساواة هي احلق الثاين وهذه املساواة 

تساوون كأفراد أمام القانون و ال أحد يستطيع إكراه أي شخص آخر إال من هي املوحدة للبشر كذوات للدولة مبعىن أن اجلميع م
خالل القانون العام، الذي يعرفه كانط أبنه حالة ينظمها تشريع حقيقي يتوافق مع مبدأ املساواة وتدعمه السلطة، ويعيش مبوجبه 

 (73صباح، ص : )مفقاا لقانون احلرية العام. شعب كامل كرعااي يف دولة مدنية ، وتتميز ابملساواة اليت تقيد بعضها البعض و 
مييز كانط هنا بني املساواة اخلربية واملساواة املدنية، ولذلك فإنه ال يفهم احلق الطبيعي على حنو خربي كما عند هوبز 

ىت يكون موجوداا، وهو ما حمثالا، بل  يعتربه حقاا طبيعياا عقلياا أي بعبارة أخرى قبلياا، وهو بذلك يفرتض وجود احلالة املدنية ذاهتا 
جيعل املساواة ذاهتا يف حقيقتها مدنية أي مرتبطة أو مشروطة بوجود القانون املدين ذاته، على حنو جيعل كانط أقرب إىل روسو فيما 

فسه، فيما ن يتعلق ابملساواة املدنية، ويف عدم قابليتها ألي تنازل، ولكنه كذلك بعيداا عن التصورين اهلوبوزي والروسوي، يف الوقت
)مصباح، ص:  .يتعلق أبمهية املساواة الطبيعية. وهو ما ينعكس على تصوره ملعىن احلالة الطبيعية ذاهتا والعقد االجتماعي كذلك

120) 
 مبدأ اإلستقاللية

 ميكن تعريفها؛ أبهنا استقاللية عضو يف الدولة كمواطن أي؛ كمشرع مشارك يف مسألة التشريع الفعلي حبيث يكون مجيع
األفراد متساوين مبوجب القوانني العامة القائمة، أما أولئك الذين ال يستحقون هذا احلق فيكونون ملزمني كأعضاء يف الدولة ابالمتثال 
هلذه القوانني ويتمتعون ابحلماية القانونية ال كمواطنني وإمنا كمستفيدين. لكن القانون العام الذي يُعرِّف لكل فرد ما هو مسموح له 

ظور عليه، هو فعل إرادة عامة ينبثق عنه كل احلق، وابلتايل؛ ال جيب أن يكون هو نفسه سبباا  إلحلاق الظلم أبي شخص. به وحم
(Kant, p: 75) 

تصوراا خمتلفاا للحرية، حبيث حيدد  the independence يقدم كانط يف هذا السياق املرتبط مبفهوم االستقالل
املواطنة بصفتها املشاركة يف التشريع، مما قد يدفع إىل إدراجه ضمن احلداثة اجلمهورية اليت حتدد احلرية على غرار روسو، من جهة  

-Emmanuelكوهنا حرية موجبة تتمثل يف املشاركة يف السلطة السياسية. ويتجلى ذلك يف تصنيفه اجلمهوري الذي أخذه عن 
Joseph Sieyès 1  الثوري الفرنسي الشهري بني املواطن العامل أو بعبارة كانط "املواطن وبني املواطن غري العامل أو التابع" على

اة حنو مسح للفيلسوف ابعتبار املواطنة حمصلة توفر صفات احلرية القانونية اليت تعرف؛ أبهنا طاعة القوانني اليت شاركنا يف سنها واملساو 

                                                           

* Emmanuel-Joseph Sieyès ( ولد القّس والسياسي إميانويل جوزيف سياس يف فرجييسFréjus جنوب شرقي فرنسا، يف )ماي سنة  3
واملواطن"، ويف بعث اجلمعّية الوطنّية. وقد لعب دورا مهّما يف جملس طبقات األّمة . يعد من أبرز املسامهني يف صياغة "إعالن حقوق اإلنسان 1742
؟"،وجاء موضوعه حول مفهوم  Qu’est-ce que le Tiers Etat، وهي السنة اليت اشتهر فيها كتابه الذي محل عنوان: "1722سنة 

 ؤّسسة للثورة الفرنسّية.الشعب والسيادة الشعبّية، واعترب نّصا من أبرز النصوص املرجعّية وامل
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دنية اليت تتحدد ابلعالقة مع من ميلك احلق املشروع يف اإللزام اخلارجي لألفعال، وأخرياا صفة االستقالل املدين اليت تعرف أيضاا امل
على حنو مجهوري ولكل الذين ال يستطيعون القيام أبنفسهم بل والذين ال ميلكون ال أنفسهم وال أي شيء آخر من دائرة االستقالل 

 (120)مصباح، ص: ن دائرة املشاركة السياسية أي من املواطنة الفاعلة. املدين وابلتايل م
إذن، فالدستور املدين يقوم أوالا على حرية كل فرد داخل الدولة، مث مساواته مع اآلخر كذات، وأخرياا استقالله كمواطن. 

 .ائم" ىل املوسومة بـ " لتحقيق السالم الدوتتحقق هذه املبادئ يف ظل نظام مجهوري وهو ما أورده كانط يف املادة النهائية األو 
إن الدستور الوحيد املستمد من فكرة العقد األصلي اليت جيب أن يقوم عليها كل تشريع قانوين لشعب من الشعوب هو 

ع يالدستور اجلمهوري وذلك ألنه قائم على مبدأ احلرية الذي يعتنقه أعضاء مجاعة ما من حيث هم أفراد على مبادئ تبعية اجلم
 (01كانط، ص:)لتشريع واحد مشرتك من حيث هم خماطبون هبذا التشريع الذي تبىن عليه مجيع أنواع الدساتري يف املدينة. 

ويعترب كانط أن هذا النظام هو املؤدي إىل السالم نظراا ألنه سيمكن من إقامة احتاد فيدرايل بني الدول ومن مساهتا تبنيها  
الذين يسعون إىل التجارة أو تبادل األفكار، حسب كانط، ميكن للدول اجلمهورية أن تعمل كنقاط لنظام مجهوري ومضيافة للزوار 

حمورية للسالم ألنه يف هذه الدول تكون موافقة املواطنني مطلوبة لتحديد ما إذا كانت ستندلع حرب أم ال و من الطبيعي أن يفكروا 
لة ألن ملخاطر على عكس الدول االستبدادية ، فإهنا ختوض احلرب بسهو يف كل مصائبها قبل أن يلزموا أنفسهم بلعبة حمفوفة اب

حكامها ال حيتاجون إىل موافقة عامة وميكنهم عادة جتنبها ويالت احلرب بشكل أوسع فإن الدول اجلمهورية على عكس الدول غري 
 :Linden, 1995, p) ياسي ملواطنيها.الدميقراطية تعزز "االستخدام العام للعقل" ، وهي بذلك تسهل التنوير األخالقي والس

72) 
يتبىن كانط يف صياغته هلذا املشروع نظرية هوبز يف الطبيعة اإلنسانية اليت متيل إىل احلرب. "والبد من وجود سلطة قوية 

صورة مشروعة بتردع هذه النزعة وعند انعدام السلطة، أو إن مل تكن مبا يكفي لتوفري محايتنا، قد يلجأ كل فرد إىل قوته اخلاصة 
( إذ يعترب كانط هذه الطبيعة املتأصلة يف الفطرة اإلنسانية، 176وأبسلوبه اخلاص بغية محاية نفسه من اآلخرين." )هوبس، ص: 

( وجتدر اإلشارة إىل أن  114، ص: 2112اليت وصفها هوبز يف كتابه اللفيااتن هي العقبة اليت حتول دون السالم الدائم. )عقوين، 
عديالا على فلسفة هوبز وذلك ابملرور من مؤسسة الدولة إىل فكرة احتاد فيدرايل، أي؛ االنتقال من القانون العام كانط أدخل ت

الداخلي )للدولة( إىل القانون اخلارجي )دويل(. وهذا تصور مل يتخيله هوبز فحسب بل رفضه؛ ألنه كان يتصور أن الدول تبقى يف 
( لذلك يعترب كانط zarka & caroline, 2016,p:24ي يف حالة حرب دائمة. )حالة الطبيعة بشكل هنائي وابلتايل فه

أن حالة السالم بني أانس يعيشون جنباا إىل جنب ليست حالة فطرية: إذ أن احلالة الفطرية أدىن إىل أن تكون حالة حرب. وهي 
كانط، ص )عدوان. وإذن فينبغي إقرار حالة السالم. وإن مل تكن دائماا حرابا معلنة، إال أهنا على األقل منطوية على هتديد دائم ابل

20) 
 رابعاً: القانون الكسموسياسي واملواطنة الكونية: 

إن مشروع السالم الدائم لكانط هو دفاع عن الكونية وحق الفرد فيها، وقد تبىن هذا املصطلح يف جل كتاابته السياسية 
بح قانوان  يتجاوز القانون بعده املدين أو قانوانا مدنياا خاصاا ببلد معينة ليصواألخالقية. و يطلق عليه القانون الكسموسياسي حبيث 

كونيا لألرض مجعاء .ولإلشارة فإن القانون ينقسم إىل ثالث مواد رئيسية وهي القانون احمللي والقانون الدويل والقانون الكوين. ومن 
ال إذا إ القة اخلارجية مع الدول األخرى، وال ميكن حل أزمة احلربأجل إنشاء دستور مدين مثايل البد من العناية بقانون حيكم الع

 (319، ص:9319)زندكولر،  متت العناية ابلقانون الكسموسياسي.
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هلذا على الدساتري أن تشرع لقوانني تضمن احلقوق للجميع. و حتمي حقوق الناس خاصة وأن املبدأ الكانطي يقول أبنه 
البعض كغاايت  لينفتح هبذا املبدأ على سياسة كونية تتخطى حدود الدولة لتؤسس الوطن لآلخر على األفراد أن يعاملوا بعضهم 

وتعيد أيضا طرح كل نظام وكل قانون وكل سلطة على حمك األخالق و الكونية اليت جتعل الفرد يرى نفسه من خالهلا. إن املواطنة 
اهتم ا هو العامل وأعضاؤها هم أفراد البشر مجيعاا، بصرف النظر عن اختالفالكونية قائمة على مبدأ اعتبار اإلنسانية أسرة واحدة وطنه

( ولن تتحقق هذه املواطنة إال عندما تكسر دوائر االنغالق الثقايف، وتتصل الذات 2الدينية والعرقية واجلنسية. )إدريسي، ص: 
ة متساوية لذلك  يعاملون كغاايت إال عندما يتمتعون حبريابلطبيعة. وهذا األمر لن يتحقق إال ابحلرية؛ فاألفراد يف اجملتمع املدين ال

يعرتف  كانط بثالثة مستوايت من احلقوق " حق الدولة " وهو الذي حيدد احلق بني األشخاص داخل الدولة و "حق الشعوب" 
 ,Benhabib) هم.بين الذي يهتم بعالقات الدول فيما بينهم والقانون الكسموسياسي الذي يتعلق بعالقات األفراد والدول فيما

2004, pp: 25- 29)  القانون الكسموسياسي خياطب الدول واألفراد، ويعتربهم  "مواطنو األرض" وليس مواطنني يف دولة إن
 (.Kleingeld, 1998,p: 79) معينة؛ فكل البشر  بصرف النظر عن جنسيتهم  هم مواطنون عامليون.

عاملياا ابملعىن الكامل للمصطلح؛ فاملواطنة الكونية  تتوافق مع الوالء يعتقد كانط أنه ميكن للمرء أن يكون مواطناا 
والشرط يف إمكان حتقق قانون كسموسياسي  والواجبات اخلاصة جتاه جمموعات معينة كما لو كانت دولة واحدة أو عائلة واحدة.
انون ميكن تصوره خارج هذه احلالة ال يعدو أن هو أن تقوم أوالا حالة شرعية اليت من دوهنا ال وجود ألي قانون عام؛ إذ أن كّل ق

يكون قانوانا خاصاا. وجتدر اإلشارة إىل أن موضوع املواطنة الكونية طرح خماوفاا مرتبطة بظهور دولة عاملية حبيث تنصهر الدول يف 
الكونية اليت دعا إليها   وهذه املواطنة (317)زندكولر، ص: ضرب من اململكة الكونية، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل استبداد. 

كانط وأتثر هبا يف سياق نزعته الكونية التنويرية ختلى عنها وانتقدها ألنه توصل إىل أن احلكومة العاملية ال ميكن أن تكون شيئا آخر 
 وقد أبدهلا ابحلق الكسموسياسي املتمثل يف واجب الضيافة.( 99)الكشو، ص: غري إمرباطورية تشقها النزاعات واحلروب. 

 خامسًا: من املواطنة الكونية إىل واجب الضيافة 
إن الدور الرئيسي للقانون الكسموسياسي هو تغيري وضع األجنيب. ألنه غالباا ما  يُنظر لألجنيب على أنه العدو. لذلك 

ذا القانون هو هدعا كانط إىل ضرورة حتديد قانون كسموسياسي يضع اآلخر األجنيب يف أفق عامل حيكمه القانون فقط. واهلدف من 
نقل اآلخر من العداء إىل الضيافة سواء على مستوى األفراد أو على مستوى الشعوب. ومن أجل حتقيق ذلك  يؤسس كانط حسن 

؛ حق كل فرد يف ( أيzarka & caroline, p28)الضيافة، ليس على الفضيلة  بل على احلق وهو يف نظره حق عاملي. 
هذه األرض أبال يعامل معاملة العدو من البلد الذي حيل فيه، مادام مساملاا. وهنا وضع كانط شرط املساملة مؤكدا على شرط السلم 
يف الضيافة بني الطرفني ـ و جيوز للبلد أن يرفض إيواءه إذا كان يف ذلك ما يضر مبصلحته. وليس لألجنيب أن يدعي لنفسه حق 

 (61)كانط، ص: ابعتباره ضيفاا، ألن ذلك يقتضي اتفاقات خاصة تتيح له الضيافة.  االكرام 
وتوضح سيال بن حبيب أبن "الضيافة" ليست عمل خريي بل حق. إذ ال ينبغي فهم الضيافة على أهنا فضيلة التواصل 

عال الفرد يف أرضه أو الذين يعتمدون على أف االجتماعي  مثل اللطف والكرم اللذين ميكن للمرء أن يظهرمها للغرابء الذين أيتون إىل
ضيافة هو عقد لكن "حق" ال  اللطف، بل الضيافة "حق" جلميع البشر بقدر ما نعتربهم مشاركني حمتملني يف مجهورية عاملية.

قامة ضحااي احلروب إ اإلحسان. إذ يستلزم احلق يف الضيافة املطالبة ابإلقامة املؤقتة اليت ال ميكن رفضها، ألن كانط  يعترب أن رفض
الدينية، أو ضحااي القرصنة أو حطام السفن، عندما يؤدي هذا الرفض إىل زواهلم، أمراا غري أخالقي. فالضيافة ابلنسبة لكانط هي 

 .(Benhabib, p: 29) نداء الواجب األخالقي  واعرتاف بـ "حقوق اإلنسانية يف شخص اآلخر".
 سادسا: من القانون الكسموسياسي إىل قانون الشعوب 
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يريد جون رولز بكتابه املوسوم بـ " قانون الشعوب" االنتقال من جمتمع الدول إىل جمتمع الشعوب مسرتشداا ابلعقل  
ساوين وأحرار تالعام؛ الذي هو عبارة عن مبادئ حيتكم إليها جمتمع الشعوب أي أن يتصرف املواطنون مبقتضى لبادئه ابعتبارهم م

ومشرعني، ال خاضعني لضغوط سياسية أو اجتماعية. وال ميكن أتسيس فكرة جمتمع عادل وشعوب جيدة التنظيم إىل أن توجد 
شعوب تتمتع بكامل احلرية واملساواة، وجيب على هذه الشعوب أن تتقن التنسيق بني ما تقوم به حكوماهتا من أعمال لتحقيق تعاون 

سياسي. وابلتايل سيكون جمتمع هذه الشعوب جمموعة شعوب راضية أبحواهلا، وألهنا ستكون حريصة على اجتماعي واقتصادي و 
مصاحلها األساسية لن يكون لديها سبب يدعوها للدخول يف حرب ضد بعضها البعض. وهي فكرة هنلها جون رولز من كانط 

 عقيدته من تلك الشعوب إىل أن يرغم شعباا آخر على تغيري وابلتايل؛ فالدوافع املعتادة للحرب لن يكون هلا وجود ولن يسعى أي
 (01، ص:9337)رولز، صالدينية، أو يسعى إىل التوسع بغزو أراضي غريه، أو إىل أن تكون له هيمنة سياسية على شعب آخر. 

الثة أجزاء م العدالة إىل ثإن اللبنة األوىل لصياغة قانون الشعوب هي حتديد مبادئ العدالة وجتدر اإلشارة إىل أن جون رولز يقس
جانب يتعلق بعدالة املؤسسات القومية، وآخر خيص األفراد وأخرياا جانب يتعلق ابلعدالة الدولية وسلوك الدول وال ميكن التفكري يف 

الداخلي  قابرام اتفاق تعاقدي بني االمم حول مبادئ العدالة الدولية إال بعد االتفاق حول مبادئ العدالة اليت تنطبق على النطا
وحتكم منط اشتغال املؤسسات الكربى يف كل جمتمع على حدة واجلزء الثالث من ابدئ العدالة هو الذي انقشه يف كتابه قانون 

والرتكيز أيضا على مسات الشعوب تلك السمات املهمة اليت متيزها عن الدول وفقا للتصور التقليدي،  (1)الكشو، ص:الشعوب.
صفة األخالقية للشعوب والطبيعة العادلة لنظمها حمدداا مساهتا من خالل قوله:  " تستمد ما هلا من حقوق وكذا إلقاء الضوء على ال

وكل  (33، ص: 9337)رولز، وما عليها من واجبات من سيادة قانون الشعوب ذاته وال تسرتشد يف سلوكها العتبارات الدولة." 
والشعوب أساسها التعاون والتعايش السلمي بعيداا عن مظاهر العنف  هذا من أجل رسم مالمح جديدة للعالقات بني احلضارات

واحلرب، وعالقات القوة واهليمنة وإحداث قطيعة مع املقاربة الواقعية اليت سيطرت على التفكري الفلسفي يف جمال العالقات بني 
تتمتع ابلسيادة  لقوى العسكرية اليت متتلكها دولالدول واليت جتعل من الدول الفاعل القانوين الوحيد. وترى السلم جمرد توزان بني ا

الكاملة وذات مصاحل متضاربة على نقيض املقاربة اليت يريد بلورهتا جون رولز، إذ حياول صياغة تصور جديد قائم على وفاق أخالقي 
 لمي بني الشعوب. ش السبني الشعوب وتقدمي معاجلة تعاقدية للتهديد الذي متثله احلرب على القانون الدويل وعالقات التعاي

 خامتة 
إذن، خنلص يف هناية هذا املقال إىل أن القانون الذي صاغه كانط له ثالثة أبعاد: بعد متمثل يف القانون املدين؛ هو 

رياا خالذي ينظم العالقات بني األفراد داخل الدول، والبعد الثاين مرتبط ابلقانون الدويل إذ ينظم العالقات املتبادلة بني الدول، وأ
قانون كسموسياسي ينظر إىل األفراد والدول ابعتبارهم مواطنني ضمن دولة إنسانية كونية. وهذه األبعاد مرتابطة مع بعضها البعض 
حيث ال ميكن أن يكون هناك حق مدين مبعزل عن القانون الداخلي للدولة والقانون الكسموسياسي، إذ جيب أن يقوم احلق املدين 

دستور مجهوري. وجيب كذلك أن يقوم القانون الدويل على أساس احتاد دويل حر، حبيث تتوافق مبادئه مع  لكل والية على أساس
القانون الكسموسياسي الذي بدوره جيب أن يضمن شروط الضيافة الكونية. كما ال ميكن حتقيق هذه القوانني مجيعها مبعزل عن 

ث هي اليت ب أن تضمنها مجيع القوانني وتكفلها مجيع الدساتري وهذه املبادئ الثالاحلرية واملساواة واالستقاللية؛ ابعتبارمها حقوقاا جي
 سيجعلها جون رولز أرضية لبلورة مشروعه ن أجل الوصول إىل جمتمع عادل حيكمه قانون الشعوب ال قانون الدول.
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 مدينة عدن أمنوذج للمدينة احملصنة يف العصور اإلسالمية الوسطى

 
 حممد منصور علي بلعيدد. 

 أستاذ التاريخ واحلضارة اإلسالمية املشارك جبامعة أبني/اليمن
 

 امللخص:
لتجارة البحرية اتُعدُّ مدينُة عدن حاضــــــــرة بالد اليمن االقتصــــــــادية يف العصــــــــر اإلســــــــالمي، وذلك ملوقعها املتميز على طريق 

، وهو ما جعل الدول اليمنية املتعاقبة حترص على حتصـــينها ومحايتها من أي أخطار قد تتعرض هلا املدينة من الرب  العاملية شـــرقاا وغرابا
 أو البحر. وهذه الدراسة تناقش حتصينات املدينة الربية والبحرية، بوصفها أمنوذجاا للمدينة احلصن يف العصور الوسطى.

 الكلمات املفتاحية: املدينة اإلسالمية، عدن، األسوار، القالع، التحصينات.
Abstract: 

The city of Aden is the capital of Yemen's economic countries in the 
Islamic era, because of its privileged position on the way of international 
maritime trade east and west, which made successive Yemeni countries 
take care to protect it (Aden) from any dangers the city may face from 
land or sea, and this study discusses the fortifications of the land and sea 
city. As a model of the fortress city. 

Keywords: Islamic city , Walls , castles , fortifications. 
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 املقدمة:
أســـــــــهم موقع مدينة عدن املميز احلصـــــــــني يف شـــــــــبة جزيرة حبرية تطل على أهم املضـــــــــايق البحرية، يف التحكم بطرق التجارة 

ضالا عن حتوهلا فالبحرية املارة عرب اخلليج املسمى ابمسها)خليج عدن( بني البحر األمحر غرابا واحمليط اهلندي الواقع إىل الشرق منها، 
خالل العصـــــور اإلســـــالمية الوســـــطى إىل وســـــيط جتاري بني جتار اهلند والصـــــني وجتار الكارم )مصـــــر(،  فأصـــــبحت حمطة )ترانزيت( 

 لتجارة العبور بني أقطار العامل.
ستفادت الدول اسعت الدراسة إىل إيضاح الدور الوظيفي ملدينة عدن كأمنوذج للمدينة اإلسالمية احملصنة )املدينة احلصن(، 

املتعاقبة على حكم اليمن من هذا املوقع الطبيعي احلصــــــني، ومنّته وعززته بتحصــــــينات معمارية أقوى وأشــــــد وهو ما لوحظ يف حجم 
الكم اهلائل من األســـوار والقالع اليت حولت املدينة إىل حصـــن آهل ابلســـكان والتجارة والســـفن، فضـــالا عن انتظام عناصـــر املدينة 

 مع وامليدان واألسواق واحلّمامات وغريها من عناصر التّمدن اإلسالمي.األخرى كاجلا
وعلى ذلك فقد قســمت الدراســة إىل متهيد يتناول موقع عدن وتســميتها ومبحثني: األول يتناول التحصــني الطبيعي للمدينة 

، والقالع، م التحصـــــــــينات)األســـــــــوارمن جبال وحبار ووداين، وأثرها يف حتول املدينة إىل حصـــــــــن طبيعي، واملبحث اآلخر يتناول أه
 واألبواب، والّنوب( اليت أقامتها الدول اليمنية على تلك اجلبال والسواحل حول املدينة.

 متهيد:
 املوقع اجلغرايف املكاين :  -1

مسها على الساحل اجلنويب الغريب من شبة جزيرة العرب، على اخلليج املسمى اب (i)تقع عدن على سواحل شبة اجلزيرة العربية
 .(iv)، أو فوهة بركان قدمي(iii)يف شبة جزيرة عدن، اجلزء املقعر لفوهة بركان منطفئ (ii)إىل اجلنوب الشرقي من مضيق ابب املندب

وعلى ذلك فعدن تقع يف أقصــــــى اجلنوب الغريب لشــــــبه اجلزيرة العربية على خليج عرف ابمسها، وبذلك حتكمت يف املدخل 
مكــانــة اســـــــــــــــرتاتيجيـة  (vi)، فــأعطــاهــا هــذا املوقع اجليوبولتيكي(v)ميــل 111إىل الغرب منهــا بنحو  اجلنويب للبحر األمحر الــذي يبعــد

 جعلتها حمل أطماع القوى السياسية املتصارعة على حكم اليمن عرب املراحل التارخيية املختلفة. 
بربزخ  اجلهات، وتتصـــــــــــــــل ابلربوإذا ما عدان لعدن خالل فرتة الدراســـــــــــــــة جندها جزيرة جبلية تطّوقها مياه البحر من مجيع 

، تكون نتيجة لعوامل التعرية من الرواســــب البحرية والفيضــــية للوادي (vii)املكســــر، وهو عبارة عن لســــان رملي يفصــــل عدن عن الرب
، وميكن (ix)، وعند منطقة الربزخ أنشــأت قنطرة مسيت ابملوضــع)املكســر(تعود لفرتات قدمية من اتريخ املدينة(viii)الصــغري )وادي تن(

بقوله:" ورجعت عدن  (x)القول أبن عدن كانت عبارة عن جزيرة خالل مدة العصــــــور اإلســــــالمية، ويؤكد ذلك ما أورده  ابن اجملاور
يف القرن العاشــر دون أن يناقضــه أو ينفيه، كما تبدو صــورة عدن كجزيرة تصــلها قنطرة املكســر ابلرب يف  (xi)جزيرة" ونقله عنه ابخمرمة

 .(xii)هـ212غزاها يف العقد الثاين من القرن العاشر اهلجري سنةن قبل أحد مرافقي البويكرك الذي لعدن م التصوير)الرسم(
 تسمية عدن :  -9

ْن يف املصادر بفتح العني والدال وسكون النون ْن اسم قدمي ورد يف التوراة يف مواضع عديدة،  (xiii)يضبط اسم عجدج واسم عجدج
منها يف اإلصـــــحاح الســـــابع والعشـــــرين من ســـــفر حزقيال"جتار شـــــبا، ورعمه هم جتارك، أبفخر كل أنواع الطيب، وبكل حجر كرمي، 

النقوش يف موضــعني ، كما ورد اســم عدن يف (xiv)والذهب أقاموا أســواقك، حران،  وكنه، وعدن، وجتار شــبا، وأشــور وكلمد جتارك"
ا لآلهلة ذات بعدان تكفرياا عن خطيئة أبنتها بتدنيسها صهريج عدن" ، أما (xv) األول مقروانا بصهاريج عدن"قليدز قد قدمت مسندا

، بينما يشري هلا (xvi)بصيغة )ح ي ق ن / ذ ع د ن ( 6يف املوضع اآلخر فورد اسم عدن صرحياا ومقروانا مبينائها يف نقش املعسال 
، (xvii))العربية الســــــــعيدة( حمدداا موقعها EUDMMONARABIAيعود للقرون امليالدية األوىل بصــــــــيغة أخرى مصــــــــدر 

أما املصـــادر اإلســـالمية فرتبط تســـمية  (xviii)أي فرضـــة بالد لعرب  EMPORIOM ARABIAوأطلق عليها بطليموس 
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،أو عدن بن (xxi)وتنســــــــبها إىل اســــــــم شــــــــخص تســــــــميه عدن بن عدانن (xx)، متييزاا هلا عن العدانت األخرى اجملاورة(xix)عدن أببني
، وهي تســـميات (xxv)، أو ابســـم رجل يدعى عدن حبس هبا ومسيت به(xxiv)، أو عدن بن عاد(xxiii)، أو عدن بن ســـنان(xxii)ســـبأ

ات اترخيية يإىل تعليل تســــــمية كثري من املناطق اليمنية األخرى وربطها بشــــــخصــــــ اليمنية تفتقدها الدقة العلمية؛ إذ درجت املصــــــادر
 قدمية. 

بينما حتاول مصـــــادر أخرى أن جتد تعليالا لتســـــمية عدن ابشـــــتقاقها من العدن مبعىن اإلقامة واالســـــتقرار هبا؛ إذ إن احلبشـــــة 
أهنا مسيت عدانا من الُعُدون وهو اإلقامة، ( xxvii)، ويورد ابخمرمة(xxvi)خرجوا يف ســــــــفنهم إىل عدن فقالوا: "عدوان" فســــــــميت بذلك

، ويوافق ذلك ما جاء عن عدن يف املعاجم اللغوية أهنا تعين اإلقامة (xxviii) جاءت)جنات عدن(، أي جنات إقامةومن هذا املعىن
، أبن العدن القطعة (xxxii)، وكذا اإلرايين(xxxi)الفريوز آابديو  ،(xxx)، ويفيد بذلك ابن منظور(xxix)والســـــــــــــــكن أو ســـــــــــــــيف البحر

جمرى واٍد أو منخفض أو على أرض ال تصـــــــــــــــلح للزراعـــة، وعنـــدمـــا يتم األخرية أو املتطرفـــة اليت تقع يف هنـــايـــة األرض املطلـــة على 
استصالحه يسمى العدن ويعرف إبضافته إىل اسم املكان الذي هو فيه فيقال:)عدن كذا ..(، ولعل اسم عدن املدينة التارخيية جاء 

 ملتطرف من األرض.من هذا املفهوم، فهي آخر قطعة ممتدة من الرب اليمين داخل البحر كأهنا العدن البارز وا
وعدن هي الفردوس األرضـــــــي، أو حمطة القوافل، أو مرســـــــى الســـــــفن، وتعين اجلنوب يف األلســـــــنة اليمنية، مثلها مثل لفظة  

)اليمن(، فالعدين هو)اليماين( واليماين هو)العدين(، والعدين يف املعاجم العربية الفصـــــــــــــــيحة هو الكرمي األخالق واملمتثل للمرؤة يف 
 . (xxxiv)، وأطلقت عليها املصادر الرسولية طيلة اترخيها اسم الثغر احملروس(xxxiii)أحلى مظاهرها

املصدر الوحيد الذي يعلل التسمية أهنا مشتقة من املعدن، وهو معدن احلديد، ويورد قصة أن سباكاا  (xxxv)يـُعجد ابن اجملاور
الفرس)آخر سكني(، واهلنود)سريان(،  سبك من جبل حديد مقدار مسمار، ويورد تسميات أخرى لعدن عند الشعوب، ومنها عند

 والتجار)صريه(، و)ساحل البحر(، و)فرضة اليمن(، و)دار السعادة (، و)دار الطويلة(، و)دار املنظر(.
بعد أن اســـتقصـــى مجيع  (xxxvi)أما الدراســـات احلديثة و املعاصـــرة لتاريخ عدن فجمعت خالصـــة تلك اآلراء، فريجح حمريز 

وقع إقامة يتميز أبنه منتجع يف ســفح جبل، يصــبح علماا إذا أضــيف إىل اســم جبل أو شــعب أو قبيلة العدانت األخرى، أهنا صــفة مل
فيوافق رأي  (xxxviii)كرمي إبضــــافة جنات عدن، دار مقام إىل التســــمية، أما حممد (xxxvii)أو فرد، ويوافقه يف ذلك حممد أمحد حممد

بني عدد من اآلراء، ويرى أهنا ســـــــــــــــاحل البحر، وكذا  (xxxix)ليابن اجملاور ويرى أهنا امساا جغرافياا ملكان، وجيمع فيصـــــــــــــــل عبده ع
 االستيطان واالستقرار، فهي أقرب األماكن المسها.

وبعد دراســـة مجيع اآلراء اليت ســـبقت حول تســـمية عدن، يرجح الباحث رأي أهل اللغة واملعاجم، فعدن دار املقام والقرار،   
ها علي جمرى واٍد أو منخفض أو على أرض، ال تصــــلح للزراعة كما وهي ســــاحل البحر أو ســــيف البحر، وهي طرف أرض أو آخر 

 ؛ إذ إنه يورد تعليالا يطابق كثرياا وصف عدن وموقعها. (xl)أورد ذلك املعجم اليمين يف اللغة والرتاث
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 التحصني الطبيعي ملدينة عدن: املبحث األول 
عادهتا يف أن ذلك االجتهاد صــبغ بصــفة أســطورية خرافية كاجتهدت املصــادر التارخيية اليمنية يف تفســري تكوين عدن؛ إال  

، فنســــبت ذلك إىل ذي القرنني، الذي حفر خليجاا جرى فيه (xli)نســــبة األمور املبهمة إىل شــــخصــــيات خرافية أو اترخيية مينية قدمية
جري البحر إىل أن املندب فاملاء إىل أن وقف على جبل ابب املندب، فبقيت عدن يف البحر واملاء مســـــــــــــــتديراا حوهلا، مث فتح ابب 

، ونشـــــــــف ما حول عدن من جهة الشـــــــــام من املياه، فلما حكم (xlii)وقف آخر القلزم فطال وعرض، وأنبســـــــــط جنات أرض عدن
العجم عدن وخشــيوا من قوى أقوى منهم حتاصــر البلد فتحوا مما يلي عمران، فاندفق البحر إىل أن أغرق ما حول عدن مكوانا حبرية 

 .(xliii)األعاجم
ا جند الدراســات اجليوموفولوجية احلديثة تفســر املظاهر اجليولوجية اليت شــهدهتا األرض يف مراحل تكوهنا األخرية بشــكل بينم

علمي رصــــني، إذ إنه خالل الزمن األيوزوي )ما قبل الكمربى( كانت شــــبه جزيرة العرب متصــــلة ابلقارة األفريقية غرابا وهضــــبة إيران 
، ومنذ عصــــــر امليوســــــني كان البحر (xliv)ية واملتحولة، اليت هي جزءا من قارة جندواانالند القدميةشــــــرقاا، وتكونت من الصــــــخور النار 

األمحر ذراعاا للبحر املتوســـط)حبر ثتس( ومنفصـــالا عن احمليط اهلندي، ويف بداية عصـــر البليوســـني، حدث ارتفاع يف ســـطح األرض، 
ألن  ودخلت مياه احمليط اهلندي إىل البحر األمحر؛ ونتيجة أنفصـــــــــــــــل بســـــــــــــــببه البحر األمحر عن حبر ثثس، مث تكون ابب املندب

الطبقات االركية القدمية يف شبة اجلزيرة العربية شديدة الصالبة قاومت احلركات اإللتوائية، فحدث تصدع هائل فيها أدى إىل تكوين 
األخري لعدن فتكون نتيجة للنشـــاط ، أما الشـــكل (xlv):أي: أخدود البحر األمحر grabenاالنكســـار األخدودي الضـــخم جربني 

خالل الزمن اجليولوجي  (xlvi)مليون ســـــــــــــــنـــة، وآخرهـــا قبـــل مليون ســـــــــــــــنـــة 6.5الربكـــاين الـــذي حـــدث على مرحلتني: أوالهـــا قبـــل 
 . (xlvii)الثالث

ولكي نفهم طبيعة عدن وحتصـــــــينها الطبيعي ينبغي النظر إىل التضـــــــاريس احمليطة هبا واليت أقيمت عليها تلك التحصـــــــينات،  
 يت:كاآل
،وُعرِفجت بســــلســــلة براكني عدن (xlviii)اجلبال: تكونت جبال عدن نتيجة للنشــــاط الربكاين الذي حدث يف املليون ســــنة األخرية -1

aden volcani  اليت امتدت عرب الشــــــواطئ اجلنوبية للبحر األمحر وخليج عدن من ميون-(خرزseries)-  ،جبل أم بركة
  . (xlix)ة إىل أحوررأس عمران، عدن الصغرى، عدن) كريرت(، شقر 

جبل وهو بقوله:" فعر عدن ( l)السـلسـلة اجلبلية الرئيسـية اليت تطوق مدينة عدن، أشـار له اهلمداينيشـكل  جبل العر )مشسـان(: -أ
، متتد (lii)ابســــــــم )العر(، ويف زمن ابخمرمة القرن العاشــــــــر اهلجري أُطلق عليه )مشســــــــان( (li)حييط البحر به" وورد عند ابن اجملاور

، ويشــــــكل اجلدار الغريب لفوهة بركان (liii)العر إىل الغرب من جبل التعكر إىل جبل حقات جنوب شــــــرق عدنســــــلســــــلة جبل 
، (lvi)، وحجر اخلفاف املعروف حملياا ابلبوميس(lv)، يتكون جبل العر من صــــــــــخور الرتاشــــــــــيت والرتاشــــــــــي أندســــــــــايت(liv)عدن

، ينحدر ســــطحه بقشــــرة إىل داخل الفوهة (lvii)م553 وبســــبب تكوينه اجليولوجي أصــــبح جبالا وعراا يبلغ ارتفاع أعلى قمة فيه
، وشـــيد عليه الزجنيلي ســـوراا دائراا من جبل املنظر إىل آخر جبل العر (lviii)وخارجها ومنه خط تقســـيم املياه بني األودية الرئيســـة 

لقالع ا، ويظهر جبــل العر يف الصـــــــــــــــور اليت رمســت للمــدينــة يف محلــة )البوكريك( عليــه عــدد من (lix)وركــب عليــه ابب حقــات
 واحلصون وقد ُأشعلت فيها النريان.

، أوردته املصــــادر ابســــم جبل املنظر، وجبل حقات، واشــــارت إىل (lxi)، يقع شــــرق عدن(lx)جبل حقات )املنظر(: تل صــــغري  -ب
يشـــري إىل أنه ُمد  (lxii)ذلك يف أكثر من موضـــع قاصـــدة الرأس اجلبلي املمتد من العر)مشســـان( شـــرقاا ابجتاه صـــرية، فابن اجملاور

ور أايم بين زريع من حصــــــن اخلضــــــراء إىل جبل حقات، يف عهد الزجنيلي أدار ســــــوراا دائراا على جبل املنظر إىل آخر جبل ســــــ
، كما أشــار يف رواية اجلين ذي الســبعة الرؤوس أنه " يســكن جبل املنظر ويتفرج على رملة (lxiii)العر، وركب عليه ابب حقات
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، ومن النصـــــــــوص الســـــــــابقة (lxv) "بركة يف آخر جبل حقات وجبل صـــــــــرية"، وكذا عند حديثه عن معجلني أهنا (lxiv)حقات"
يتضـــــح أن املصـــــادر تطلق على هذه الســـــلســـــلة اجلبلية اســـــم جبل حقات وجبل املنظر، ويطلق على اخلليج الواقع خلفه رملة 

ىل تـد إ، ويوافقـه البـاحـث أن املنظر هو جزء من جبـل حقـات، ويقع يف آخره ومي(lxvi)حقـات أو خليج حقـات، خيلص حمريز
، وأطلق على هذا اجلبل يف (lxvii) البحر مقابل جبل صــرية اليت وصــفت أهنا "جبل شــامخ يف البحر مقابل عدن وجبل املنظر"

، وأما اســـــــــم حقات فتطلق على اجلبل أبكمله من املعجلني إىل جبل العر، ابإلضـــــــــافة إىل الرملة (lxviii)فرتة الحقة جبل النوبة
، وعلى هذا (lxix)واحد فصــــل بينهما ابب مســــتحدث ال يعرف ابلتحديد فرتة إنشــــائهواخلليج، وبذلك فاملنظر وحقات جبل 

 اجلبل تركزت معظم دور وقصور حكام عدن يف خمتلف العصور وأمهها دار املنظر ودار السعادة. 
ضـــــر األخ، وهو عبارة عن جزيرة جبلية يشـــــكل ابإلضـــــافة إىل جبل العيدروس واجلبل (lxx)جبل جزيرة صـــــريْة: يقع شـــــرق عدن -ج

املخروط الرئيسي، الذي تّكون يف املراحل األوىل للنشاط الربكاين املكون لعدن،  الذي  نتج عنه تصدع األجزاء الوسطى هلذه 
، أشــــــار هلا (lxxi)التكوينات وانفتاح الفوهة شــــــرقاا ملســــــافة كيلومرتا واحد، وهي املســــــاحة اليت تقع بني صــــــرية وجبل املنصــــــوري

أهنا "جبل شـــــــامخ يف البحر مقابل عدن  (lxxiii)لبحر دون أن حيدد امسها، ووصـــــــفها ابن اجملاورأهنا جبل يف ا (lxxii)املقدســـــــي
، ومحاية للميناء من رايح األزيب (lxxv)، شــكلت موقع دفاعي حصــني(lxxiv)قدم431وجبل املنظر"، يبلغ ارتفاع جبل صــريه 
 نة من جهة البحر. ، ومحاية طبيعية ونقطة مراقبة حلماية املدي(lxxvi)فكانت جزءاا من ميناء عدن القدمي

ـــــــــ جبل الدروب: وهو جزء من جبلي التعكر، وجبل اخلضراء) املنصوري(، يفصل بينه وبني جبل التعكر ابب عدن، إذ شق يف  -هـ
، ميتد من اجلنوب إىل الشــــــــــمال ابجتاه الربزخ، يشــــــــــرف على املباة، وبنيت عليه عدد من الدروب (lxxvii)أوطأ جزء منه الباب

 . (lxxviii)درب حوشحلماية املدينة، أبرزها 
، مسي بذلك الرتباطه مبادة احلديد اليت قيل إن حداداا ســـــــــــــــبك منها بعض (lxxix)جبل حديد: يتكون من صـــــــــــــــخور البازلت -و

، وهو نقطة التقاء املكســـــر جبزيرة عدن، وشـــــكلت (lxxxi)م24، يفصـــــله عن جبل الدروب الربزخ، ويبلغ ارتفاعه (lxxx)احلديد
 ملياه ملدينة عدن. منطقة جبل حديد وما جاورها منطقة متوين ا

جبل التعكر)اخلســاف(: من جبال عدن املشــهورة، يقع على يســار اخلارج من الباب، وتســمية التعكر من التســميات املشــهورة  -ز
، وأقيم على هذا اجلبل حصـن التعكر الذي لعب دوراا كبرياا يف (lxxxiii)، وعرف يف فرتة الحقة ابسـم اخلسـاف(lxxxii)يف اليمن

، وعلى هذا اجلبل شـــــــــــــــق ابب عدن يف أوطأ جزء (lxxxiv)ريع إىل عهد بين رســـــــــــــــول مث بين طاهراتريخ عدن منذ عهد بين ز 
، وبعد (lxxxviii)، وآخرون مشســـــــــــــان(lxxxvii)، والبعض اجلبل األمحر(lxxxvi)، وقد جعله بعض املؤرخني جبل حديد(lxxxv)منه

 رجحه الباحث. ي تقصي املعلومات يتضح أن ما ذهب إليه حمريز هو األوثق لقرائن أعتمدها يف فهم نصوص املصادر وهو ما
جبل اخلضـــــراء)املنصـــــوري(: يقع مشال عدن، ومتتد ســـــلســـــلته اجلبلية من الشـــــمال الشـــــرقي ابجتاه الشـــــمال الغريب، يشـــــكل جبل  -د

اخلضــراء وجزيرة صــرية وجبل العيدروس جدار الفوهة من اجلهات الشــرقية والشــمالية، ويطلق عليها اســم املخروط الرئيســي اليت 
والبازلت tracht، يتكون من الصــــخور الربكانية اليت كونتها مركبات الرتاشــــيت،(lxxxix)للنشــــاط الربكاين مثلت املراحل األوىل

، تظهر صـــــــــــــــخور األنديزيت الرتاكيين يف peralkaline rhyoliteوالريوليت العايل القلوية،trachybasaitالرتاكيين،
، ومبا أن جبل اخلضـــــراء جزء من بركان (xc)الرتبية(أمام مكتب -منحدرات املنصـــــوري)رأس العرق(، ورأس اجلارف)جبل الربق 

عــدن فقــد كونــت مقــذوفــاتــه عــدداا من الرؤوس اجلبليــة اليت امتــدت داخــل البحر، أبرزهــا رأس شـــــــــــــــرشـــــــــــــــرة، رأس قطم، رأس 
م وأعلى قمة 151، يرتاوح ارتفاع سـلسـلة اجلبل األخضـر (xci)عرق)سـاحل أبني(، رأس اجلارف، الربزخ الصـغري، ورأس املكرمي

 .(xcii)م212يبلغ ارتفاعها  به
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شــــــــــكل جبل اخلضــــــــــراء احلماية الطبيعية ملدينة عدن عرب خمتلف مراحلها التارخيية، وعليه تركزت معظم االســــــــــتحكامات      
العسكرية، كونه الواجهة الربية للمدينة، أقام عليه الزجنيلي السور الثاين لعدن من الناحية الشمالية الشرقية، ابتدئ من حصن 

، كما أقيم على (xciii)إىل حصــن التعكر على رؤوس جبال املنصــوري، وكذا ابتدا منه الســور البحري إىل جبل حقات اخلضــراء
جبل اخلضــراء أقيم حصــن اخلضــراء الذي كان حمط، إقامة حكام الدول املختلفة كونه يتحكم بباب الســاحل واحلركة التجارية 

خيلط عدد من الباحثني يف اتريخ عدن بني هذا اجلبل  (xcv)نصـــــــــوري، وعرف هذا اجلبل الحقاا ابســـــــــم جبل امل(xciv)يف املدينة
 . (xcvi)وجبل معاشق املعروف اليوم

الســـــــــهول الســـــــــاحلية: تتكون عدن من عدد من الســـــــــهول الســـــــــاحلية واخللجان، نركز يف الدراســـــــــة على الســـــــــهل الســـــــــاحلي  -2
 الشرقي)اخلليج األمامي(، أو ساحل صرية، والسهل الساحلي الشمايل: 

 لي الشرقي)اخلليج األمامي(: الساح  -أ
ا جزءه اجلنويب والشــــرقي املتصــــل ابلبحر، ونقطة  يتكون من املفتتات الربكانية والغرينية وهو الســــاحل املســــتوطن، وخصــــوصــــا
االتصـــال توجد يف موقع أبعد إىل الغرب من موقعها احلايل، ويســـتدل على ذلك من اآلراثر اجليوموفولوجية للمســـتوى القدمي لســـطح 

، وميتد اخلط الرئيســي للســاحل من ســطح اجلبل األخضــر)مدرســة (xcvii)املنتشــرة حتت أقدام اجلبل األخضــر املطل على البحر البحر
و  211الســـــاحلي بعد الســـــاحل مبســـــافة ترتاوح بني لطفي جعفر أمان( موازايا لقصـــــر الرباق إىل أســـــفل جبل املنظر، ويقع الســـــور 

 ، وعلى هذا السهل الساحلي أقيمت الفرضة وعدد من املنشآت التجارية يف العصور اإلسالمية الوسيطة. (xcviii)ايردة 311
 الساحل الشمايل)املكسر(:    ب ـــ

السهل احملصور بني ساحل أبني و حبرية األعاجم، يتكون من الرواسب الشاطئية املكونة من الرمال والكثبان الرملية ويشكل 
اكن اللون دقيق التحبــب اجلزء األكرب يف تركيــب الرتبــة لســــــــــــــــاحــل أبني، وكــذا الســـــــــــــــبخــات ذات الرواســــــــــــــــب معــدن )املــايكــا( الــد

، ومن الرواســــب الغرينية اليت كوهنا مصــــب وادي تن بشــــقيه الوادي الكبري الذي يصــــب يف احلســــوة والوادي الصــــغري، (xcix)امللحية
 . ويتكون هذا السهل من أجزاء أشارت هلا املصادر منها: (ci)، وبني املكسر وبني رابك فرسخ(c)الذي تصب مياهه يف املكسر

  البـــرزخ : -1
، كونته الرواســـــــب البحرية و (cii)ايردة بني جبل حديد ورأس العرق 1321يقع بني ســـــــاحل أبني واملكســـــــر، ويبلغ عرضـــــــه 

مياه البحر ومياه حبرية األعاجم)حبر ، ويبدو أنه كان مغطى ابلبحر، وتتصـــل (ciii)الفيضـــية للوادي الصـــغري)الفرع الشـــرقي( لوادي تن
أن  (cv)، وأشــــــار البوكريك(civ)التواهي( هبذا املوضــــــع، ويتضــــــح ذلك من الصــــــورة اليت ُرمست، وترجع إىل غزو الربتغاليني لعدن-املعال

 عرضه زهاء ربع فرسخ من حبر إىل آخر. 
 قنطرة املكسر)املزف(:  -2

، عبارة عن (cvi)ها وبني )املباة( فرسخ، ومنها إىل جبل حديد نصف فرسختقع على املكسر، بينها وبني )رابك( فرسخ وبين
ـــــــــــ، وجددها 511، قيل بناها الفرس، وقيل رجل جبلي سنة (cvii)خطوة على سبعة قواعد 61ذراع و 311قنطرة )جسر( طوهلا  هـ

 .(cviii)الشيخ عبدهللا بن يوسف بن حممد املسلماين )التلمساين( العطار وأوقف عليها مستغالت بعدن وحلج
وقبل إنشـــــــــــــــاء هذه القنطرة كانت تتم عمليات النقل بني عدن والرب عرب القوارب إىل الرب وتقوم اجلمال والدواب بنقلها إىل 

ا عصــــــــر االحتالل الفارســــــــي لليمن)(cix)خمتلف اجلهات   -575، ومما  ورد ســــــــابقاا فإن أتســــــــيســــــــها يرجع للعصــــــــور القدمية وحتديدا
ا عصـــــر الزريعيني مطلع القرن الســـــادس وعهدت يف  م(، وشـــــهدت عمليات تطوير وترميم611 يف عصـــــر الدول اإلســـــالمية وحتديدا

ــــــــــــــــــــ كادت 222ذلك إىل مقاول جبلي، مث ُجددت يف العصـــــر األيويب على يد أحد جتار املدينة ويدعى العطار التلمســـــاين، ويف  هـ
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اليك على ي بتدمريها بســـبب خشـــيتهم من محلة املممشـــورة بعض جتار املدينة من املغاربة والشـــاميني لواليها مرجان الظافري أن تود
 ، وهو ما يعين أهنا استمرت ردحا طويالا من الزمن يف أداء وظيفتها األساسية.(cx)املدينة، غري أن تلك املشورة مل يعمل هبا الوايل

 األسوار والتحصينات : املبحث الثاين
ية، الســــــــوار ابملعصــــــــم، من اجلهات اجلنوبية، والغربية، والشــــــــمالشــــــــكَّل املوقع الطبيعي لعدن احملاط ابجلبال والبحر كإحاطة 

، (cxi)وانفتاح ذلك البحر من جهة الشـــــرقية لعدن محايةا طبيعيةا للمدينة، وتبعاا لذلك وصـــــفتها املصـــــادر أهنا "بلد... آهل حصـــــني"
 (cxiv)ليمن"، ووصـــــــــفها فارتيما:أهنا "أمنع مدائن ا (cxiii)" بلد قدمي اهلجرة أزيل حصـــــــــني" ووصـــــــــفها ابن خلدون(cxii)وعند الربيهي

أبهنا" أكثر املدن اليت ميكن وصفها أبهنا حصينة" وورد يف وثيقة تعود للربتغاليني، "أن عدن من أمجل وأقوى املدن يف جنوب اجلزيرة 
واضـــحة  ة، ووصــــف العثمانيون يف الربع األخري من القرن العاشــــر تلك التحصــــينات بصــــورة مبالغ فيها، إال أن فيه دالل(cxv)العربية"

على قوة ومتانة تلك التحصـــــــــينات " أبعد من الثراي، وطراز حصـــــــــوهنا يســـــــــتعري من اجلوزاء ُحليها، تناطح يف العلو والشـــــــــهوق قرين 
 الشــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــس، ال يـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــذ فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــهـــــــــــام احلـــــــــــدراثن، وال يـــــــــــطـــــــــــمـــــــــــث عـــــــــــذرة قـــــــــــالعـــــــــــهـــــــــــا إنـــــــــــس 

يّدت الدول املتعاقبة على حكم عدن من األســــوار(cxvi)وال جان"  والتحصــــينات؛ للدفاع عن املدينة من أي , وعلى تلك اجلبال شــــا
غزو، فجُشيدَّت حول مدينة عدن ثالثة أسوار، ووضعت عليها عدد من األبواب واحلصون والقالع؛ لتأمني احلماية الالزمة للمدينة، 

 ونشري هلا كما أوردهتا املصادر على النحو اآليت:
: سور جبل اخلضراء :   أوالا

ملدينة عدن، وأقامت عليه الدول املتعاقبة على عدن ســـلســـلة من التحصـــينات واألســـوار  شـــكل جبل اخلضـــراء محاية طبيعية
والدروب واألبواب، وحبكم اتصــــــــــاله برب عدن فقد شــــــــــهد معظم الغزوات اليت كان هدفها االســــــــــتيالء على عدن، لذلك وصــــــــــفت 

، أقيم على هذا اجلبل يف زمن (cxvii)لبحر"حتصـــــــــــينات املدينة من جهة اخلضـــــــــــراء أهنا "أكثر حتصـــــــــــيناا من جهة الرب منها من جهة ا
، وأقيم على هذا الســـــور حصـــــنان من أهم (cxviii)الزجنيلي ســـــور على رؤوس جبل اخلضـــــراء من حصـــــن اخلضـــــراء إىل حصـــــن التعكر

، على الرغم أن املصــــــادر مل تشــــــر إىل ما قام به بين رســــــول من إضــــــافات (cxix)حصــــــون املدينة، كاان مقر حكم ســــــالطني بين زريع
وترميمات هلذا الســــور إال أنه يبدو أن التحصــــينات على هذا اجلبل كانت من أقوى االســــتحكامات؛ إذ مل يســــتطع واســــتحكامات 

ا -كما أن مناعة أســـوار اخلضـــراء والدروب كانت مانعاا  (cxx)هـــــــــــــــــــ، رغم أنه رأى فيه درب شـــعث625املؤيد اخرتاقها ســـنة   -أيضـــا
ضــــخامة اجليوش اليت امتلكها، ومل يســــتطع دخول عدن إال ابالتفاق مع  لقوة، على الرغم منللمجاهد من االســــتيالء على عدن اب

رتبتها من ايفع، وكانت أسوار اخلضراء حتوي دروابا ومسالك سلكها اجملاهد من حصن التعكر إىل اخلضراء حيث أقام، ومنه أصدر 
  .(cxxi)أحكامه على وايل املدينة وانظرها اللذين كاان من أنصار الظاهر

هذه التحصـــــينات اليت أقيمت على جبل اخلضـــــراء، وعملوا على ترميمها، فعند غزو الربتغاليني لعدن بقيادة ورث بين طاهر 
هــــ، ذُِكرج أنه على طول الطريق املؤدية إىل قمة هذا اجلبل توجد كثري من القالع واألبراج212البوكريك

(cxxii) ووصف أن أهل عدن ،
ا للدفاع وملراقبة وإشـــــعال النريان ال يهام العدو وتضـــــليله ووصـــــف هذا الســـــور أقاموا على تلك األســـــوار القالع والتحصـــــينات نقاطا 

وعلى هذا الســــور املمتد من  -وهي ميزة عامة ألســــوار عدن-،(cxxiii)املمتد على اخلضــــراء إىل الســــور البحري أن" ارتفاعه شــــاهق"
 اخلضراء إىل التعكر أقيم أهم أبواب املدينة:

  ابب الرب)العقبة(: -1
"فقطع يف اجلبل ابب بزبر احلديد"، وكذا ( cxxv)أشــــــار له اهلمداين (cxxiv)موضــــــع بني جبلي التعكر واخلضــــــراء يقع يف أوطأ

وصــــــفة "شــــــصــــــر مقطوع يف جبل كان حميطجا مبوضــــــع عدن من الســــــاحل فلم يكن هلا طريق إىل الرب إال للّرجل ملن ركب ظهر اجلبل 
، وأشـــــــــــــــار له (cxxvi)حملامل واحملفات " وعده من عجائب اليمنفقطع يف اجلبل مبلغ عرض اجلبل حىت ســـــــــــــــلكه الدواب واجلمال وا
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يف القرن الرابع" شق فيه طريق يف الصخر عجيب"، وبذلك تكون مصادر القرن الرابع اهلجري قد أمجعت أنه شق  (cxxvii)املقدسي
 .(cxxviii)أو شصر

يه من طرفيه نقبان  قب فووصــــف أبنه نقب يف اجلبل" حييط بعدن من جهة مشاهلا على بعد منها جبل دائر إىل البحر، قد ن
كالبابني يدخل منهما وخيرج عليهما، وبني الباب والباب على ظهر اجلبل مســـــــــــــــرية أربعة أايم، وليس ألهلها دخول وال خروج إال 

، يبدو أن ما قصـــــــــد به مها ابب الرب وابب البحر)حقات( ومع ذلك فليســـــــــت املســـــــــافة (cxxix) على هذين النقبني أو على البحر"
 م وإمنا ذلك من هتويل الناقل أو الراوي فاحلمريي مل يزر عدن ومل ير بنفسه املدينة وال ابهبا.مسرية أربعة أاي

يف القرن الســــابع أن أول من فتح الباب شــــداد بن عاد، ميكن ارجاع شــــق ابب عدن الربي إىل  (cxxx)كما حيدد ابن اجملاور
؛ إذ إن عدن خضـعت (cxxxii)ا إىل عهد أحدث أايم احلمرييني، ورمب(cxxxi)عهد الدولة القتبانية وإىل امللك يدع أب ذبيان بن شـهر

حلكم الدول اليمنية القدمية واشــتهرت هذه الدول بشــق األنفاق وعمل التحصــينات واالســتحكامات العســكرية، ويظهر أن الزجنيلي 
الذي زار عدن ( cxxxiv)، وأكد ابن بطوطة(cxxxiii)يف عهد األيوبيني أعاد ترميم ابب الرب ضــمن أعماله العمرانية العســكرية يف عدن

 هـ" وال مدخل هلا إال من جانب واحد".731يف 
أدى ابب عدن دوراا مهماا يف اتريخ عدن خالل العصــــــر اإلســــــالمي؛ إذ تركزت عليه اســــــتحكامات عســــــكرية قوية، ورتبت 

ا من قبيلة ايفع حلراســـــــــــة ابب الرب، ورمبا أوكلت إليهم مهمة محاية اســـــــــــتحكامات ع يعها، فكان هلم دن مجالدول املتعاقبة عليه جندا
الدور البارز يف محاية الباب والدفاع عن املدينة، ويف أواخر عهد الدولة الرســــــولية كان بنو أمحد يســــــيطرون على احلصــــــون والدروب 

 .(cxxxv)والباب، ومل يتمكن بنو طاهر من االستيالء على املدينة إال بعد إبرام إتفاق مت بني الطرفني
 ابب الزايدة:  -2

يف عهد السلطان الناصر أمحد إىل جوار ابب الرب، بسبب اقتضاء احلاجة إىل توسعة الباب، ففي زايرة السلطان  ابب ُشيَّد
ـــــــــــــــ، ُشّيد هذا الباب إىل جوار ابب الرب من جهة الرب ومساه ابن احلاسب املصري212شوال سنة  25لعدن يف  املعاصر  (cxxxvi)هـ

 .(cxxxvii)إضافية هلذا الباب من اجلهة الواقعة خارج املدينةللحدث ابب الزايدة، والظاهر أنه بوابة استحكامية 
وإذا ما عدان للحديث عن ابب الرب واســـــــــتحكاماته فإن بعض الباحثني اجتهد عند دراســـــــــتهم ألبواب عدن وأســـــــــوارها يف 

ا يف جعــل ابب ا رب عبــارة عن لحتــديــد ابب الرب، ورغم حمــاوالهتم حتــديــد زمن تشـــــــــــــــييــد ابب الرب، إال أن هــذا االجتهــاد مل يــك موفقــا
كان أكثر توفيقاا يف دراســته لعدن وجوانب   (cxxxix)، بينما جند أن حمريز(cxxxviii)البغدتني املشــيدة أســفل جبل اخلضــراء)املنصــوري(

من اترخيها يف حتقيق موضــــع ابب الرب، كما أثبته الباحث ســــالفاا؛ إذ إن البغدتني حمدثتان شــــيدها اإلجنليز يف عصــــرهم، وانتهى من 
املعاصــر هلذه الفرتة وهو ما يؤكد ترجيح الباحث أن ابب الرب هو ما  (cxli)وأثبت ذلك هندي (cxl)م1252 ديســمرب 21شــقهما يف

 يعرف اليوم العقبة.
أما عن ما أورده احلمريي وصبح األعشى حول أن ابب عدن عبارة عن نقب له اببني، وبني البابني مسرية أربعة أايم فذلك 

مدينة عدن من ابهبا إىل أقصــاها لن يســتغرق غري ســاعات قليلة، ولعل النقب إن صــح هو من املبالغات؛ إذ إن قطع املســافة حول 
حول ابب الرب، أي: موقع العقبة اليوم؛ إذ إن صخوره أسهل للحفر والنقب والقطع والشصر فيها عن تكوينات املنصوري الربكانية 

امللتوي  ليت تعود ألايم اإلجنليز، تظهر ابب العقبة كالســــــيقالصــــــلبة، اليت حتتاج إلمكانيات أحدث وأقوى، كما أن الصــــــور احلديثة ا
 )املشابه للسيق مبدينة البرتاء(.

 
  حصن القفل: -3
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أقيم يف فرتة متأخرة من العصــــر الطاهري، وذلك اســــتكماالا الســــتحكامات جبل اخلضــــراء يف املنطقة األضــــعف من تلك  
هــــــــــــــــــ، وكذا ما قام به آل كلد 625تســـلق التحصـــينات من هذا املوضـــع ســـنة األســـتحكامات، ســـبق اإلشـــارة حملاولة املؤيد الرســـويل 

ــــــــــــــــ؛ لذلك تنبه الطاهريون هلذه الفجوة يف التحصــينات 261والكندي من حماولة اخرتاق تلك التحصــينات من هذا املوضــع ســنة  هـ
 .(cxlii)للمدينة وأقاموا حصن عليها عرف حبصن القفل؛ نظراا ألنه أكمل تلك االستحكامات وكان كالقفل ابلنسبة

 راثنياا:السور البحري: 
تظهر عدن يف الرسـومات والصـور اليت تعود إىل العصـور الوسـطى، حييط هبا سـور حبري مزود أببراج، وأبواب، من اجلبل إىل 

لقرن؛ ا، يرجع تشــييد الســور البحري لعدنِ إىل القرن الرابع اهلجري ورمبا أقدم؛ لكون أقدم إشــارة مصــدرية تعود إىل هذا (cxliii)اجلبل
 :"مدوا من حنو البحر حائطاا من اجلبل إىل اجلبل فيه مخسة أبواب".(cxliv)إذ أورد املقدسي

وبعد ثالثة قرون زار عدن ابن اجملاور ونســــب الســــور البحري إىل عصــــر بين زريع رغم أن املقدســــي زار عدن وأقام هبا أايم  
ور، وأنه بين ســــــوراا من احلصــــــن األخضــــــر إىل جبل حقات على حكاية مبهمة يف ســــــبب بناء الســــــ (cxlv)بين زايد، وأورد ابن اجملاور

ســــاحل البحر وبســــبب ضــــعفه اهندم بفعل املوج، مث أقيم ســــور آخر على أنقاضــــه من القصــــب شــــبك، ويف القرن الســــادس أايم بين 
-الســــــور القدمي ضأيوب شــــــيد وايل عدن أبو عثمان الزجنيلي، الذي اهتم بتســــــوير وحتصــــــني عدن، ســــــوراا حبرايا يظهر أنه على أنقا

من حلف جبل اخلضـراء إىل جبل حقات وأقام فيه سـتة أبواب، إبضـافة ابب عن السـور الذي  -الظاهر إهنا أعمال ترميمات حديثة
أورده املقدسي، ورّكب عليه: )ابب الصناعة، ابب حومة، ابب السكة )السيل،السيلة( ومها ابابن خيرج منهما السيل إذا نزل الغيث 

لفرضة تدخل منه البضائع وخترج، وابب مشرق)مشرف( ال يزال مفتوحاا للداخل واخلارج وابب حيق)حبق(، ال يزال بعدن، وابب ا
يف القرن العاشر، بنفس األمساء الواردة؛  (cxlviii)، أشار إىل هذا السور ابخمرمة(cxlvii)، وشيد هذا السور ابحلجر واجلص(cxlvi)مغلقاا

كســـور( وابب مشـــرق )ابب الســـاحل(، وهو مفتوح للداخل واخلارج، وابب غري أنه أعطى تســـميات جديدة لباب الســـيلة )ابب م
حيق )حبق( وأمساه )ابب الســــر( وينفذ إىل حوش ابب الدار)أشــــار له ابن اجملاور وابخمرمة أنه مغلق(، وأضــــاف ابابا ســــابعاا ابلقرب 

شـــــــبونة ينة عدن أنه قرابة ســـــــور مدينة لمن اجلبل واملعروف جببل النوبة، ومع مطلع القرن العاشـــــــر وصـــــــف طول الســـــــور البحري ملد
 .(cxlix)الربتغالية

حول هذا الســــــور البحري تركز النشــــــاط البشــــــري لســــــكان عدن يف عصــــــور الدول اليمنية املختلفة؛ إذ إىل الغرب منه )حنو 
جاري املزدهر تالداخل( تركزت املدينة وإىل شــرقه على ســاحل البحر أقيمت الفرضــة اليت حوهلا دارت صــريورة النشــاط االقتصــادي ال

. من املالحظ أن املصادر الرسولية مل تشر إىل هذا السور وأمهيته رغم إيرادها للنشاط املزدهر للفرضة، ويرجع ذلك ألن (cl)يف عدن
عدن خالل مدة احلكم الرســـــــــويل الطويلة، مل تتعرض ألي غزو حبري، وهو التفســـــــــري الوحيد لذلك، وابســـــــــتثناء تشـــــــــييد الســـــــــلطان 

، مل يرد أي ذكر هلذا السور وأبوابه، رغم أنه ظل يؤدي وظيفته املعهودة له (cli)ملدرسته عند ابب الساحل هـــــــــ(242-231الظاهر)
 منذ القدم. 

، أول أبواب السور يف اجلهة الشمالية الشرقية، (clii)ابب الصناعة )الصباغة(: يبدو أن امسه ابب الصباغة كما ورد عند ابخمرمة -1
، وتركز ذلك (cliv)نفســــه تركز حوله اهلجوم الربتغايل على مدينة عدن بقيادة أفونســــو دلبوكريك، (cliii)أقرب إىل اجلبل األخضــــر

؛ إال أن حصــــانة الســــور وبســــالة املقاومة العدنية يف هذه اجلهة حالت دون (clv)اهلجوم من جهة رأس شــــرشــــرة والشــــيخ قنعان
 اقتحامه من الربتغاليني.

، ويظهر أن الســـائلة كانت كبرية؛ إذ وضـــع عليها اببني أو أهنا تنقســـم إىل (clvi)ابب حومة: وابب الســـيلة ويقعان على الســـائلة -2
 شقني عند مصبها يف البحر.
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ابب الفرضــــــة: أهم أبواب الســــــور، وعليه يتم تفتيش الداخل واخلارج للمدينة بشــــــكل دقيق، وهو الباب الرئيســــــي لعدن جهة  -3
 .(clvii)البحر، إذ تدخل فيه البضائع بعد أن تعشر إىل املدينة

عّده ، و (clviii)مساه ابخمرمة ابب الساحلب مشرق )مشرف(: وابب مشرق هو األصح كونه، يقع يف جهة املدينة الشرقية، اب -4
، ويبدو أنه الباب الذي عاله موج (clx)الظاهر مدرستهالسلطان ابب املدينة البحري أو ابب الساحل، وعنده أقام  (clix)حمريز

 .الباب البحري الرئيسي (clxii)، وأمساه الروك(clxi)هـ214مجادي األوىل سنة 12البحر يف ليلة األحد 
ــــــــــ من 212هاجم الربتغاليون عدن يف ، (clxiii)ابب)حيق/حبق(: وهو املعروف بباب السر الباب ويرتبط حبوش دار السعادة -5 هـ

ب ايسار السور البحري حبسب نبوءة )بشارة( أهنم يستولون على عدن من هذا الباب، وكان قائد الفيلق الربتغايل املهاجم للب
 مغلقاا طوال الوقت هلذا الغرض.هذا الباب وكان ، (clxiv)يدعى )جارسيا( وبعد أن كسره وجد خلفه سوراا مبنياا)بوابة مضلله(

 .(clxv)ابب النوبة: يقع على جبل املنظر يف آخر السور جهة اجلنوب الشرقي -6
الرســـــــــولية؛ إذ ســـــــــاهم الســـــــــور البحري وقالعه وقد لعب هذا الســـــــــور دوراا مهماا يف عهد الدولة الطاهرية اليت ورثت الدولة 
 . (clxvi)هـ212م/1513وأبراجه يف الدفاع عن عدن من غزو الربتغاليني بقيادة أفونسودلبوكريك سنة مارس 

 راثلثاا: سور املنظر)حقات(: 
الســـــتكمال االســـــتحكامات احلربية حول عدن أدير ســـــور راثلث على عدن من جهة اجلنوب، ويلحظ أن هذا الســـــور كان 
اســتكماالا للحلقة اليت طوقت عدن بعد ســور اجلبل األخضــر وســور الســاحل الذي مت ربطه جببل حقات؛ إذ تشــري املصــادر إىل أن 

؛ إذ ميتد هذا الســــــور على طول ســــــلســــــلة جبل املنظر، مث (clxvii)أاب عثمان الزجنيلي أدار ســــــوراا على جبل املنظر إىل آخر جبل العر
، الذي هو اآلخر شق يف الصخر (clxviii)اجلنوب الغريب، ووضع على هذا السور ابب حقاتحقات إىل جبل العر )العيدروس( يف 

ا مــا تقــام فيــه فعــاليــات خمتلفــة كحلقــة بيع اخليــل وصـــــــــــــــالة العيــدين واحتفــاالت  إلجيــاد منفــذ إىل اجلنوب)حقــات(، والــذي غــالبــا
 .(clxix)دول املتعاقبة على حكم املدينةالسالطني)األمسطة(، وعلى هذا لسور شيدت دار املنظر، اليت كانت مقر سالطني ال

 رابعاا: حتصينات جبل صرية:
من التحصــينات املهمة للمدينة من اجلهة الشــرقية، وقد ســاهم موقع جبل صــرية يف اإلشــراف على امليناء ومحايته، وكذا كان 

، وعلى جبل صرية (clxxi)هـــــــــــــــ531ورد ذكر جبل صرية يف غزو ابن العميد ملك جزيرة قيس لعدن سنة ،(clxx)موضعاا لرسو السفن
ّيد حصـــــــــــــن قدمي، وترتب فيه حامية عســـــــــــــكرية حلماية املدينة ، وعلى جبل صـــــــــــــرية وضـــــــــــــع نظام أمين دقيق مّكون من (clxxii)شـــــــــــــُ

 -صـنالربج واحل -حاجز)كاسـر أمواج(؛ حلماية مرسـى السـفن، وكذا ُبين برج على ذلك احلاجز، وحصـن، وقد أتصـف هذا النظام 
ن، األمين والربج واملتاريس جببل صرية بثالثة وستني مدفعاا من نوع)الكاميلو(، اليت ميتلكها الربتغاليو ، وزود هذا النظام (clxxiii)ابملتانة

ـــــــــــــــ، إال أنه سقط سريعاا 212وأخرى أصغر حجماا، ومتكن هذا املوقع وحاميته يف مواجهة الربتغاليني عندما هامجوا املدينة يف حمرم هـ
، وقد عملت السلطات يف عدن على إعادة ترميم حتصينات صرية، (clxxiv)ء على املدينةبعد أن فشلت محلة الربتغاليني يف االستيال

 .(clxxv)وأضافوا سوراا حول اجلزيرة وزودوه أببراج كثرية
 خامًسا: األبراج والقالع:

و  ةأضـــــــــيف هلذا النظام األمين احلصـــــــــني ملدينة عدن عدٌد من األبراج والقالع حلماية املدينة، ولتمركز اجلند عليها للحراســـــــــ
الدفاع عن عدن جتاه أي هجوم؛ حيث انتشــــرت على تلك األســــوار على اجلبل والســــاحل طرق تؤدي إىل قمة اجلبل، وعليها عدد 

، فانتشـــــــــرت األبراج على تلك التحصـــــــــينات واألبواب، وأبرزها برجان على ابب الرب من اجلهة اخلارجية (clxxvi)من القالع واألبراج
ِحنج هذان الربجان مبدافع ، ابإلضـــــا(clxxvii)"برجان شـــــديدان حمصـــــنان" فة إىل برجني آخرين حمصـــــنني على الســـــور البحري، وقد شـــــُ
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، فضــالا عن عدد من األبراج الصــغرية على طول الســور البحري دارت حوهلا معارك شــديدة بني أهل (clxxviii)وعدد من املنجنيقات
 .(clxxx)، وكذا برج آخر يف هناية النظام األمين جبزيرة صرية(clxxix)عدن والربتغاليني

منتشرة على رؤوس اجلبال، ومن خالل استقصاء تلك القالع يبدو  (clxxxi)أما القالع فقد أشري إىل أنه بعدن مخسة قالع
أن املقصود هبا تلك احلصون ومنها حصن اخلضراء، وحصن التعكر، وقلعة العر )قلعة مشسان/القلعة الرتكية(، وقلعة وحصن صرية، 

، وتبدو تلك القالع (clxxxii)الشـــرقي )دار املنظر(.ويف كل تلك القالع خمزون من الذخائروقلعة أخرى أشـــري هلا يف اجلانب اجلنويب 
 واألبراج بشكل واضح يف الصور اليت رمست هلجوم الربتغاليني على عدن.

 اخلالصة:
ا للمدينة اليمنية ذات الطابع اإلســــــــالمي املميز، بعناصــــــــرها ومكوانهتا املســــــــتمدة ج ورها من ذتـُّعُد مدينة عدن أمنوذجاا فريدا

عمق التاريخ واحلضــــــــارة اليمنية، ذات التأثريات احلضــــــــارية املتعددة اجلذور والثقافات، بوصــــــــفها مدينة ســــــــاحلية ذات طبيعة متدنية 
 جاذبة ملختلف التيارات والعقائد واألفكار، وميكن إبراز نتائج الدراسة على النحو اآليت:

قاء اســــــــتمدت من وجودها اجلغرايف وطبيعتها التمدنية احلريصــــــــة على البكان لعدن نصــــــــيب وافر من بيئتها، فتســــــــميتها بعدن  -1
 واالستقرار التمدين.

أدى موقعها اجلغرايف إىل حتوهلا إىل نقطة ارتكاز ومرور ملختلف البضـــــــــــــــائع التجارية املتبادلة بني خمتلف بلدان العامل الواقع إىل  -2
 الشرق والغرب منها.

ووداين وحبار إىل جعل املدينة حصــــــن طبيعي ملدينة إســــــالمية حمصــــــنة ذات تركيبة فريدة أســــــهمت طبيعتها اجلغرافية من جبال  -3
 واندرة.

معظم حتصــينات املدينة تعود لفرتات ســابقة لإلســالم وأعادت الدول املختلفة ترميمها وصــيانتها؛ لتأمني مصــاحلهم االقتصــادية  -4
 يف املدينة.

تناسب ة العصور الوسطى تلك التحصينات الطبيعية بتحصينات ذات طبيعة تعززت الدول اإلسالمية املتعاقبة على املدينة طيل -5
مع بيئتها اجلبلية والبحرية من أسوار وحتصينات وقالع ونوب وخنادق جعلت عدن حصناا حصيناا جتاه خمتلف القوى الطامعة 

 يف املدينة.
وى احمللية اخرتاق هلذا النظام من قبل خمتلف الق أحيطت املدينة بنظام حتصــــــيين فائق القوة واملناعة، إذ مل تســــــجل املصــــــادر أي -6

 واخلارجية، فصمد يف وجه ابن العميد حاكم قيس، واملؤيد واجملاهد الرسوليني، وأطماع الطاهرين، واملماليك والربتغاليني.
ى املتنفذة يف قو أمام قوة حتصـــــــــــــــينات عدن ونظامها األمين الفريد جلأت كثري من القوى احمللية إىل عقد اتفاقات ســـــــــــــــرية مع ال -7

 املدينة لتسليم املدينة للقوى املنتصرة يف صراعات تلك القوى احمللية على احلكم يف اليمن.
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 أوال: املصادر:
، تر، تح: عبدالرمحن عبدهللا الشـــيخ، منشـــورات 3االبن غري الشـــرعي للبوكريك، الســـجل الكامل ألعمال افونســـو دلبوكريك، ج .1

 .م2111ـ/ه1421اجملمع الثقايف، أبوظيب،
، دار التنوير للطبــاعـة 2أوســـــــــــــــكرلوفجرين،ط ابخمرمــة، أيب حممــد عبــد هللا الطيــب بن عبــد هلل بن أمحــد، اتريخ ثغر عــدن، تح: .2

 م.1226هـ/1417والنشر، بريوت، ومنشورات مكتبة املدينة، صنعاء، 
 م.2114صنعاء،  والسياحة،قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر، تح: حممد يسلم عبدالنور، وزارة الثقافة ------ .3
 الربيهي، عبدالوهاب بن عبد الرحيم السكسكي اليمين، طبقات صلحاء اليمن املعروف)اتريخ الربيهي(، تح: عبدهللا احلبشي، .4

 م.1224هـ/1414، مكتبة اإلرشاد، صنعاء،2ط
ار, وعجائب ر يف غرائب األمصـــــابن بطوطة، حممد بن عبد هللا اللوايت الطنجي، مهذب رحلة ابن بطوطة املســـــماة حتفة النظا .5

 م.1225، دار احلداثة، بريوت،2األسفار، هذبه أمحد العوامري وحممد أمحد جاد املوىل، ط
اجلندي، هباء الدين حممد بن يوســـــف بن يعقوب الكندي، الســـــلوك يف طبقات العلماء وامللوك، تح: حممد بن علي األكوع،  .6

 م.1225مكتبة اإلرشاد، صنعاء، 
ال الدين حممد بن علي احلاسب املصري، اتريخ الدولة الرسولية يف اليمن، تح: عبدهللا حممد احلبشي، مط: ابن احلاسب، مج .7

 م.1224ه/1415الكاتب العريب، دمشق، 
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 .27-26م، ص1271، مطبعة السعادة، القاهرة،1األكوع، حممد بن علي، اليمن اخلضراء مهد احلضارة ، ط .34
م، اهليئة املصـــــــــــــــرية العامة للكتاب، 1212-1232روق عثمان، عدن والســـــــــــــــياســـــــــــــــة الربيطانية يف البحر األمحرأابظة، فا .35

 م.1276القاهرة،
ــــــــــــــــــ/626-476إبراهيم، حممد كرمي، عدن دراســـة يف أحواهلا الســـياســـية واالقتصـــادية  .36 م، منشـــورات مركز 1222-1123هـ

 م.1225جامعة البصرة،  –دراسات اخلليج العريب 
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 صورة توضح ابب عدن (0ملحق رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 اهلوامش:
(i)  ،3/453االبن غري الشرعي للبوكريك، السجل الكامل . 
(iiاألكوع، اليمن اخلضراء مهد احلضارة، ص )51، إبراهيم ، حممد كرمي، عدن دراسة يف أحواهلا السياسية واالقتصادية، ص27-26. 
(iiiإبراهيم، عدن، ص )32 . 
(iv األكوع ، اليمن )(.1. ينظر: ملحق رقم)54، إبراهيم، عدن، ص25اخلضراء، ص 
(vالعبادي، موقع عدن دراسة جيوبوليتيكية، ص )176 . 
(viاملرجع السابق، ص )175. 
(viiحممد أمحد حممد، عدن من قبيل اإلسالم حىت إعالن الدولة العباسية، ص )52 . 
(viii) 22حمريز، صرية، ص . 
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(ix)  ـــــــــــــــــ، وجددت عمارة القنطرة من قبل عطار يف 511إىل الفرس وإىل رجل جبلي)من املعافر أو احلجرية( ســنة ُنســب تشــييدها إىل شــداد بن عاد و هـ
، ابخمرمة، اتريخ ثغر 142،ابن اجملاور، صــفه بالد اليمن ومكة، ص12، ص)املســلماين(عدن يعرف ابلشــيخ عبدهللا بن يوســف بن حممد التلمســاين

 . 12عدن، ص
(xصفة بالد اليمن، ص)116 . 
(xiاتريخ ثغرعدن، ص)2-2 . 
(xii(ينظر ملحق رقم)3.) 
(xiiiاحلموي، معجم البلدان، مج )212،االسكندري، األمكنة واملياه واجلبال، ص6،1/126  . 
(xiv)  وهناك تشكيك حول هل عدن املقصودة هي عدن موضع الدراسة أم عدن أخرى تقع يف حوض 27الكتاب املقدس، سفر حزقيال، اإلصحاح .

 . 21عدن موضع الدراسة قدمية ترجع إىل ستة قرون قبل امليالد، حمريز، العقبة، ص الفرات؛ إال أن
(xv)13حمريز، صهاريج عدن، ص . 
(xvi)(ص6، 5ابفقيه ، حمتوى نقش املعاسل ،)226-221 . 
(xvii) 27جمهول، الطواف يف البحر، ص . 
(xviii) 23حمريز، العقبة، ص . 
(xixابن خردذابه، املسالك واملمالك، ص)شيخ الربوة، خنبة الدهر يف عجائب الرب والبحر، 25، املقدسي، أحسن التقاسم يف معرفة األقاليم، ص132 ،

 . 216ص
(xxك)ن محادة، عدن أهور، عدن محري، عدن أرود، عدن جعشــــــان) الضــــــالع(عدن الشــــــبهي، عدن الدقيق، عدن اجلحال، عدن احلوشــــــيب ) ايفع(، عد

 .32عدن الراحة)ردفان(، عدن العة)حجة(، عدن املناصب)حضرموت(، عدن بين شبيب)إب(: حمريز، العقبة، ص
(xxi ،الطربي، اتريخ األمم وامللوك)4، ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص111، ابن اجملاور، صفه بالد اليمن، ص2/121 . 
(xxii ،احلمريي، الروض املعطار يف خرب األقطار)412ص . 
(xxiii) ،2/126، 6 معجم البلدان، مج احلموي . 
(xxiv) 22-22، ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص111إبن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص . 
(xxv) 22-22ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص . 
(xxvi)  2/126، 6احلموي، معجم البلدان، مج. 
(xxvii) 2اتريخ ثغر عدن، ص . 
(xxviii)  مرة ، ويراد هبا االســــــــــتقرار واالطمئنان يف كذا  11، وورد اســــــــــم عدن يف القرآن الكرمي مقروانا ابجلنات)جنات عدن(51إبراهيم، عدن ، ص

، 12، الصـــــــف: 2، غافر: 51، ص:33، فاطر: 76، طه: 61، مرمي: 31، الكهف: 31، النحل: 23، الرعد: 72موضـــــــع يف اجلنة،)التوبة: 
 .442د عبدالباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، ص(، حممد فؤا2البينة: 

(xxix) 25حمريز، العقبة، ص. 
(xxx) 222مجال الدين حممد بن املكرم، لسان العرب، ، ص . 
(xxxi) ،1/1567القاموس احمليط. 
(xxxii) 611-611مطهر علي، املعجم اليمين يف اللغة والرتاث، ص. 
(xxxiii)  32والقبائل اليمنية، صالظفاري، معاين األمساء واألمكنة. 
(xxxiv) ينظر: اخلزرجي، يف العقود اللؤلؤية، جمهول، اتريخ الدولة الرســــــولية ،جمهول، نور املعارف، احلســــــيين، ملخص الفطن ومجيعها تشــــــري إىل عدن 

 حتت هذا االسم.
(xxxv) 111صفة بالد اليمن، ص . 
(xxxvi) 33-32العقبة، ص . 
(xxxvii) 43عدن من قبيل اإلسالم، ص . 
(xxxviii) 51راسة يف أحواهلا السياسية، صعدن د . 
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(xxxix) 27التنمية السياحية ملدينة عدن وآفاق تطورها، ص . 
(xlاإلرايين، ص )611– 611 . 
(xli)235شهاب، أضواء على اتريخ اليمن البحري، ص . 
(xlii)117ص– 116، ص25ابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص . 
(xliii) 2ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص . 
(xliv)  21ص -12ص العالء، جغرافية شبة جزيرة العرب،حممود أبو . 
(xlv)21حممود أبو العالء، املرجع السابق، ص . 
(xlvi) 22قادري عبد الباقي، اجلوانب اجليومورفولوجية واملناخية لبناء صهاريج عدن ومسألة متوينات املياه للمدينة، ص. 
(xlvii ) 21كوكس،و ابحاج ، التطور اجليولوجي لرباكني عدن وعدن الصغرى، ص . 
(xlviii ) 22قادري، اجلوانب اجليومورفولوجية، ص. 
(xlix ) 35-34بلفقيه، جغرافية اجلمهورية اليمنية، ص . 
(lأبو حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب، صفة جزيرة العرب، ص)117 . 
(liصفة بالد اليمن، ص)122 . 
(liiحمريز، العقب )57ة، ص . 
(liiiاملصدر السابق، ص )56 . 
(livقادري، اجلوانب اجليومورفولوجية، ص )22 . 
(lvاملرجع سابق، ص )21 . 
(lviلقمان، اتريخ عدن وجنوب اجلزيرة العربية، ص )54. 
(lviiقادري،اجلوانباجليومورفولوجية، ص  )قدم1211، منهم من جيعله 21 ،ALSHAMROOK, the commerce and trade of 

the Rasulids in the Yemen. P58. ، م،أابظة، عدن 331، أو 15قدم، باليفري،اتريخ العربية الســـــــــــعيدة أو اليمن، ص1775أو
 .24م، ابوزير، ميناء عدن دراسة اترخيية، ص335، أو 25والسياسة الربيطانية يف البحر األمحر، ص

(lviii،قادري، اجلوانب  ) 21ص. 
(lix) 122ابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص  . 

(lxحمريز، العقبة، ص  )34 . 
(lxiالعدين، قالئد اجلمن، ص )41، جلنة اجلغرافية العدنية، جغرافية عدن وبالد العرب، ص21 . 
(lxiiصـــــــفة بالد اليمن، ص  )اخلضـــــــراء إىل جبل ، يبدو النص واضـــــــحاا حول جبل حقات؛ حيث إن الســـــــور البحري ميتد من جبل 122ص– 127

 .62حقات وهو ما يعين أن حممد أمحد قد جانبه الصواب عندما قال: إن املنظر هو معاشق، ينظر: عدن قبيل اإلسالم، ص
(lxiiiابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص  )14، ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص122ص-127 . 
(lxivابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص )17دن، ص، ابخمرمة، اتريخ ثغر ع111 . 
(lxvابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص )34، ابخمرمة، اتريخ ثغرعدن، ص115. 
(lxviحمريز، صرية، ص )14. 
(lxviiابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص )17،ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص111 . 
(lxviiiابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص )31، حمريز، صرية ، ص14 . 
(lxixحمريز، صرية ، ص )34 . 
(lxx،إبراهيم ) صـــــــاحل حممد مبارك ووديع غاح،املالئمة والوظيفية لبناء األســـــــور وحتصـــــــينها ابلقالع والبواابت، 13، حمريز، صـــــــرية، ص 56عدن، ص ،

 .     334ص – 333ص
(lxxiقادري، اجلوانب اجليومورفولوجية، ص )21 . 
(lxxiiأحسن التقاسيم، ص )612 . 
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(lxxiiiصفة بالد اليمن، ص )111 . 
(lxxiv أابظة، عدن والسياسية )56، إبراهيم، عدن، ص26الربيطانية، ص. 
(lxxvإبراهيم، عدن، ص )57ص-56 . 
(lxxviرابضة،معامل اتريخ عدن ، ص )(.2. ينظر: ملحق)24 
(lxxviiحمريز، العقبة ، ص )35  . 
(lxxviiiحمريز، العقبة ص )51، ص32 . 
(lxxixالنخعي، حتليل العالقات املكانية الستخدامات األرض يف مديرية خور مكسر، ص )12 . 
(lxxxابن ا )12، ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص116جملاور، صفة بالد اليمن، ص . 
(lxxxiالنخعي، حتليل العالقات، ص )22 . 
(lxxxii ،الزبيدي، اتج العروس )11/266 . 
(lxxxiiiحمريز، العقبة، ص )54 . 
(lxxxiv يتحكم هذا احلصن ابلداخل واخلارج من ابب عدن وإيراداته وحوله دارت عدد من املعارك التارخيية اليت هتدف )دن. للسيطرة على ع 
(lxxxvحمريز، العقبة، ص )35 . 
(lxxxviلقمان، اتريخ عدن، ص  )212احلداد، ، اتريخ اليمن العام، ص، 26، صاتريخ اجلزر اليمنية، نفسه: 254ص – 245 . 
(lxxxviiحممد أمحد، عدن، ص )62 . 
(lxxxviiiعمارة، اتريخ اليمن، ص)72، ص121، هامش 52، إبراهيم، عدن، ص174. 
(lxxxixقادري، اجلوانب اجليومورفولوجية، ص )21   . 
(xcالنخعي، حتليل العالقات املكانية ، ص )12 . 
(xciحمريز، العقبة، ص )45 -44 . 
(xciiالنخعي، حتليل العالقات، ص )24 . 
(xciiiابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص )14، ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص122ص -127 . 
(xciv،ابن اجملاور، صفة بالد اليمن ) 26-21،رابضة، معامل اتريخ عدن، ص35، حمريز، العقبة، ص125ص  . 
(xcvحمريز، العقبة، ص)254، لقمان، اتريخ عدن، ص36  . 
(xcviينظر: إبراهيم، عدن، ص)26، رابضة، معامل اتريخ عدن، ص57  . 
(xcviiقادري، اجلوانب اجليومورفولوجية، ص)22  . 
(xcviiiحمريز، صرية، ص)مرت. 1.2144بوصة، أو  36أو قدم  3، والياردة تساوي 23– 22 
(xcixالنخعي، حتليل العالقات، ص)12  . 
(c)22قادري، اجلوانب اجليومورفولوجية، ص . 
(ci)22كم، هينس، املكاييل واألوزان اإلسالمية، ص6أميال، حوايل 3. والفرسخ يساوي 115ابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص. 
(cii)66حمريز، العقبة، ص . 
(ciii)12، قادري، اجلوانب اجليومورفولوجية، ص52، صحمريز العقبة . 
(civ)62حمريز، العقبة، ص . 
(cv) ،3/455السجل الكامل . 
(cvi)62، حمريز، العقبة، ص235، شهاب، أضواء، ص12، ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن،142ابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص . 
(cvii)235، شهاب،أضواء، ص62-62، حمريز، العقبة ، ص12، ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن،142، 116، 115ابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص . 
(cviii) ،12، ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن،142ابن اجملاور، صفة بالد اليمن . 
(cix)23-22ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص. 
(cx)23ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص. 
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(cxi)25قدسي، أحسن التقاسيم، صامل . 
(cxii)327عبدالوهاب بن عبد الرحيم السكسكي اليمين، طبقات صلحاء اليمن، ص . 
(cxiii) ،2/212عبدالرمحن بن حممد، العرب وديوان املبتدأ  . 
(cxivلودفيكو، رحالت فارتيما، ص)67 . 
(cxv لنشوتن، وصف شاهد عيان يعود إىل)153م، ص1513 . 
(cxviالنهروايل، الربق الي)251ماين يف الفتح العثماين، ص. 
(cxvii ،االبن غري الشرعي، السجل الكامل )3/454 . 
(cxviiiابن اجملاور، صفة بالد اليمن ، ص )14 -11، ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص122ص-127 . 
(cxixابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص )121 . 
(cxx،اخلزرجي، العقود اللؤلؤية يف اتريخ الدولة الرسولية )1/122 . 
(cxxi ) ،616-2/615اجلندي، السلوك يف طبقات العلماء وامللوك. 
(cxxii االبن غري الشرعي، السجل الكامل )453-3/451 . 
(cxxiii،املصدر السابق )3/454 . 
(cxxivحمريز، العقبة، ص )(.4. ينظر: ملحق رقم)35 
(cxxvصفة جزيرة العرب، ص )24 . 
(cxxviاهلمداين، صفة جزيرة العرب، ص )(.4.ينظر: ملحق )316 
(cxxviiأحسن التقاسيم، ص )25 . 
(cxxviii ،والشــصــر يوافق الشــق قال األكوع: الشــصــر: بكســر الشــني املعجمة وســكون الصــاد املهملة آخره راء: وهو الشــق، ينظر: صــفة جزيرة العرب )

 . 4، هامش316ص
(cxxix ) ، 412املعطار، ص، احلمريي، الروض 11-5/2القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء . 
(cxxxصفة بالد اليمن، ص )15، ابخمرمة، اتريخ ثغر عدن، ص112 . 
(cxxxiشهاب، أضواء ، ص )241 . 
(cxxxiiالويسي، اليمن الكربى، ص )35 . 
(cxxxiiiابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص)122 . 
(cxxxivحممد بن عبد هللا اللوايت الطنجي )، 124مهذب رحلة ابن بطوطة، ص . 
(cxxxv، ابخمرمة ، قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر)3/3522 . 
(cxxxviمجال الدين حممد بن علي، اتريخ الدولة الرسولية يف اليمن، ص)147 . 
(cxxxviiحمريز، العقبة ، ص)121 . 
(cxxxviiiشهاب، أضواء، ص )67ص – 61، رابضة، معامل اتريخ عدن، ص237ص – 235 
(cxxxixالعقبة، ص)126من قبيل اإلسالم ، ص ، حممد أمحد، عدن26ص – 23، ص125-115 . 
(cxlحمريز، العقبة، ص)26  . 
(cxliالعدين، قالئد اجلمن، ص)75. 
(cxlii،ابخمرمة، قالدة النحر)ويبدو أن موقعة اليوم موضع اإلرسال التلفزيوين على جبل املنصوري.3/3612 . 
(cxliiiحمريز، صرية،، ص)(.  4، ملحق رقم)هـ212، ينظر الصور اليت تعود إىل 73، رابضة، معامل اتريخ عدن، ص27 
(cxlivأحسن التقاسيم، ص)156، العمري، وآخرون، يف صفة بالد اليمن، ص 25   . 
(cxlvصفة بالد اليمن، ص)122ص– 127 . 
(cxlviابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص )122  . 
(cxlviiابن اجملاور، صفة بالد اليمن، ص)317ينة عدن، ص، صاحل حممد مبارك، وآخرون، مسات ومالمح العمارة التقليدية يف مد122. 
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(cxlviiiاتريخ ثغر عدن، ص)14 . 
(cxlix ،االبن غري الشرعي، السجل الكامل)3/454 . 
(cl،ينظر: ، ، عدن يف عصر الدولة الرسولية)122-113 . 
(cliابن الديبع، بغية املستفيد يف اتريخ مدينة زبيد، ص)111 . 
(cliiحمريز، صرية، ص)34، ص 31 . 
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 امللخص:
 وتغرياهتا يف اإلبداع الروائي العريبإشكاالت املدينة 

تناقش هذه الدراسة قضية املدينة يف الرواية العربية، وكيف عرّبت عنها، ويتفرع عن هذه القضية مجلة نقاط، نبدأها مبناقشة عالقة 
البنية السردية، ومسات املدينة و  الرواية ابملكان، مث عرّبت الرواية العربية عن تغريات املدينة العربية وحتوالهتا، ,وأيضا شخصية املدينة

امش هلالعربية احلديثة كما جتلت روائيا، وكذلك مفهوم الواقعية القذرة يف الرواية العربية اجلديدة، وأخريا الرواية العربية وتعبريها عن ا
 االجتماعي يف املدينة.

 
Abstract: 

The city’s problems and its changes 
in the creativity of Arab novelists 

 
This study discusses the issue of the city in the Arab novel, and how it expressed 
it, and this issue is divided into a number of points. As well as the concept of dirty 
realism in the new Arab novel, and finally the Arab novel and its expression of the 
social margin in the city. 

 :مقدمة
وثقت الرواية العربية التجربة اإلنسانية وخصوصية املكان، كما نبهت إىل حاالت تغريه أو تدهوره أو اندراثره يف أحيان أخرى،     

وذلك يف على الصعيد اإلقليمي والقطري، وأيضا يف داخل القطر الواحد، مما أوجد نتاجا روائيا شديد التنوع، وشديد الثراء، ويعرب 
والدينامية اجملتمعية اليت حدثت يف العصر احلديث. وبعيدا عن ثنائية الريف واملدينة، فإن املدن العربية على عن حالة اخلصوبة 

اختالف مواقعها، وعدد سكاهنا، وطبيعة تكوينها، وتنوع مواضعها اجلغرافية؛ أمّدت الروائي العريب أبفكار وأحداث وشخصيات ال 
لنشأة وإىل يومنا بكثري من السردايت، متنوعة األشكال واملستوايت واالجتاهات واألفكار، آخر هلا، ففاضت الرواايت العربية منذ ا

تصف واقع املدن العربية، وترصد التغيريات اهلائلة اليت طرأت عليها، وتوازي يف طرحها ما بني النمو الدميوغرايف، والتبدالت 
إىل األحياء  ين للمدن، وانتقال العائالت املدينية األصيلة من األحياء القدميةاالجتماعية، والتباينات الثقافية، وترصد أيضا النمو العمرا

اجلديدة، وما أصاب هذه العائالت من تبدالت، وتفاعلها مع قضااي الوطن. وهو ما يفتح اجملال لقراءة املدينة العربية يف منظور 

mailto:mostafaateia@gmail.com
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طبيعة املهن عمرانية: الشوارع واألحياء واألزقة والبيوت وامليادين و عمراين، حبثا عن التفاعل بني العمران واإلنسان، فطبيعة املدينة ال
اليت يشتغل فيها أهلها، ختتلف وتؤثر على نوعية الشخصيات وسلوكها وطريقة تفكريها، وبعبارة أوجز: فإن املكان يف املدينة ينعكس 

 على اإلنسان، مثلما أن اإلنسان يساهم يف صنع املكان واحلدث.
ّظف الروائيون وقد شكلت عنصرا هاما يف البناء الروائي؛ فقد و ، ت العربية، تنعكس شخصية املدينة على البنية السرديةويف الروااي  

العرب أمناط العمارة، وحققوا أهدافا فنية وسردية جوهرية يف رواايهتم، بل إن األساليب السردية، ميزت يف أوصافها بني الطبيعة 
 واستطاعت أن تعرب عن الثقافات العربية احمللية يف اختالفاهتا بني املدن.العمرانية يف املدن العربية، 
نة العربية  ، وأبرزها: ما عالقة الرواية العربية بتغريات املدينة العربية وحتوالهتا؟ ما أبرز مسات املديأسئلة الدراسة يف ضوء ما تقدم، أتيت 

ش االجتماعي اهتا يف الرواية العربية اجلديدة؟ كيف عربت الرواية العربية عن اهلامكما جتلت روائيا؟ ماذا عن قضية الواقعية القذرة وجتلي
 يف املدينة العربية؟ 

ضمن حماور وهي: عالقة الرواية ابملكان، والرواية العربية وإشكالية املدينة والريف، ، لتناقش قضااي عديدةخطة الدراسة  وقد جاءت
ة. كما ياملدينة العربية: التحوالت والتشابكات. رابعها: مسات املدينة العربية روائيا وواقعيا، وأخريا: الواقعية والتهميش يف الرواية العربو 

اهلامش ن شخصية املدينة والبنية السردية، مفهوم الواقعية القذرة يف الرواية العربية اجلديدة، وسبل التعبري عسنتطرق يف هذه احملاور إىل 
 االجتماعي يف املدينة روائيا.  

املعرفية وطرائق املنهج التحليلي املقارن، يف تقاطعه مع األبعاد الفكرية و  عدة يف دراسته، تتمثل يفمنهجيات  وقد اتبع الباحث يف
 االستدالل، كما سيتم ذكر أمثلة من الرواايت العربية للربهنة والتدليل والتوضيح. 

 
 ة واملكان:اسرتاتيجية الرواي

من الفضاء املكاين؛ تنطلق اسرتاتيجيتنا يف قراءة عالقة الرواية العربية ابلقضااي اإلنسانية بشكل عام، أي أننا سنتخذ من املكان   
سبيال لقراءة قضااي اإلنسان ومهومه كما تبدت يف السردايت الروائية العربية. فاملكان سيكون راثبتا يف املنطلق والدرس، آخذين يف 

 احلسبان تغري األزمنة، وتعدد الرواة، واختالف القضااي املتناولة. 
إن الوطن العريب حيفل بفضاءات مكانية خمتلفة، ما بني ريف وابدية، وقرية ومدينة، وسواحل وصحراء، وجبال وسهول، ويف كل   

لكلور وجامعيه، من يدّوهنا؛ من فناين الفو  هذه الفضاءات تواجد اإلنسان بسردايته، اليت تناقلتها األلسنة شفاهيا، قبل أن أييت
وعلماء االجتماع وابحثيه، وكتّاب القص ومبدعيه؛ سجلوا الرتاث احلكائي، مع اهلموم املعاصرة وأحداثها وشخصياهتا، وقد استطاع 

رادا ومجاعات، عشائر وقبائل، فالروائيون العرب صياغتها والتعبري عنها يف رواايهتم؛ فقد كان الفضاء املكاين مبثابة احلاضنة للبشر: أ
رجاال ونساء وأطفاال، أفراحا وأتراحا، أغاين وحكاايت، مروايت ومدوانت، فاملكان وعاء لكل هذا، ابختالف األزمنة، وتعاقب 

 األجيال. 
ومن املهم االنتباه إىل خصوصية املكان؛ اليت تفرض نفسها على اإلنسان وعلى قضاايه ومهومه. صحيح أن هناك مهوما مشرتكة    

بني أبناء العروبة قاطبة، مثل مشكالت الفقر والتنمية والبطالة وسوء استغالل املوارد، ولكن هناك أيضا مهوما خاصة بكل بيئة 
معدالت الفقر واخلدمات يف القطر الواحد، بني سكان الريف وسكان املدن مثال، وأهل البادية وأهل مكانية، فثمة تفاواتت يف 

احلضر. كذلك املشكالت اليت يواجهها سكان الساحل العاملني يف الصيد والغوص، ختتلف عن املشكالت اليت يعانيها الفالحون 
 يف الريف، أو سكان املدن واحلواضر.

بني نوعني للمكان، فهناك املكان األليف واملكان اخلارجي، فاألول هو الذي يعيشه اإلنسان ويتفاعل معه،  وكما يفّرق ابشالر   
بوصفه مؤثرا عاطفيا يف كينونة اإلنسان، وابلتايل يصبح املكان قيمة يف صناعة الذات اإلنسانية، ويف إضفاء اخلصوصية عليها، بل 
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(، 1227لذات، كلما تعاظم أتثريه فيها، جبانب األشياء املتواجدة يف املكان)ابشالر، إن املكان األليف يتمدد وينمو ويكرب يف ا
واليت يقيم اإلنسان عالقات معها، قد تكون محيمية أو عدائية، ولكنها يف احلالتني تفرض نفسها على النفس اإلنسانية. أما املكان 

 الوعي فيها من موارد طبيعية، سواء كانت ثرية أو فقرية، ولكنها حاضرة يفاخلارجي، فهو مبثابة اإلطار العام للبيئة املكانية، بكل ما 
ورا، سوالشعور. فالبيئة املكانية الغنية متنح أهلها االستقرار والسعادة والسالم، فال سبيل للتصارع فيها، ما دام اخلري موفورا، والرزق مي

لى النفوس متانة العالقات االجتماعية. أما البيئة الفقرية فهي تنعكس عجبانب لني الطبع، ورقة الوجدان، ومسو السلوكيات الفردية، و 
فتزيدها قسوة، وعلى السلوك فيصبح عنيفا، وعلى الطباع فتكون غليظة، وعلى العالقات االجتماعية فتكون صراعا، جبانب اتصاف 

كس هو على الرواية يف متنها السردي، وينع الشخصية الفردية ابلعناد والتمرد، والتقلب النفسي، وسوء املزاج. وكل هذا تعكسه
شخصيات الرواية وأحداثها وتقلباهتا وصراعاهتا. وبذلك يصبح املكان مصدرا للتنوع يف خصائصه البيئية املادية، وأيضا عنواان على 

 االختالف يف مسات البشر القاطنني فيه، ويف سلوكياهتم وتشكيل شخصياهتم. 
ضااي اإلنسان يف الرواية العربية من خالل املدينة وأهلها وتغرياهتا. حيث نرى أن دراسة السردايت ويف هذا البحث، سنتناول ق   

الروائية اليت تناولتها ستعطي صورة متكاملة عن مهوم اإلنسان وقضاايه يف العامل العريب بشكل عام، مع مراعاة ما تضفيه خصوصية 
يب ذا اخرتان هذين حمور املدينة؟ فألهنا يف نظران سبيال للرؤية املشرتكة، فالعامل العر املكان من نكهة خاصة يف السرد الروائي. أما ملا

اآلن، وبعد عقود من التحديث، اختفت منه بشكل كبري احلياة البدوية، اليت تعين تنقال وترحاال، والعيش يف خيام، وذلك بعد 
هد  تزايد قاطين املدن، وتزايد أيضا يف أعداد املدن، لينتهي املشاستقرار البدو يف قرى، وهجرة أهل الريف إىل املدن، مما أدى إىل

العمراين العريب يف جممله إىل ريف ومتدين، قرى ومدن، وهذا ال يعين أن اإلنسان العريب قد غرّي من قناعاته املوروثة عن جذوره يف 
ة بقيم الريف، لقبيلة، مثلما عاش ابن الريف يف املدينالبادية أو الريف، بل إن ابن البادية عاش يف الريف بروح العشرية، وثقافة ا

 -وأخالق أهله. صحيح أن هناك أتثريات وتغريات، نتجت عن زايدة املتعلمني، وطغيان احلياة املادية العصرية، ولكن التغري الثقايف
ون إليها، مجيعا مرجعية، يعود بطيء، ومهما كان شهد من احنراف، فإن اإلنسان الفرد، واجلماعة واجملتمع؛ تظل هلم -بطبيعته

 ويسرتشدون هبا، وحيكمون من خالهلا على العالقات واملواقف اإلنسانية. 
 ذلك ألن هناك قيما إنسانية وعربية وإسالمية ال ميكن اجلدال بشأن التغيري الذي ميكن أن يصيبها، فالثقافة العربية مرجعيتها إسالمية،

كار وخريي وفطري. أما التغريات اليت نرصدها على صعيد انتشار بعض السلوكيات اخلطأ، واألف وجذورها عربية، تنتصر ملا هو إنساين
من جهة مدى  -يف النهاية-املنحرفة، فهي من قبيل االحنراف عن اجلادة، حبكم التأثر الذي البد من حدوثه، ولكن حُيسب األمر 

ر فيها، هناك موروراثت من تقاليد وقناعات حتتاج إىل غربلة، وإعادة نظتقدم اإلنسان العريب، وهنضته، وتطوره، مع االنتباه إىل أن 
فهي معيقة عن التقدم والرقي، متّثل أسوارا البد من هدمها، وأساور البد من خلعها، خاصة منها ما يتعلق ابملرأة ومتكينها من التعليم 

عصب ملا شئ أحقادا، وتسبب قتال ودماء، ألهنا انجتة عن تواإلرث واختيار شريك احلياة، وما يتعلق ابلعداوات التقليدية، اليت تن
 هو غري إنساين. 

وسيكون هنجنا انتخاب أبرز الرواايت اليت عربت عن قضااي اإلنسان يف البيئة املكانية، على امتداد الوطن العريب، أبن ندرس مثال    
ملدن العربية. لعريب والسودان، ونرصد مثال أبرز اهلموم واملشكالت يف ااملدينة يف الرواية العربية املمتد من العراق إىل مصر إىل املغرب ا

واهلدف من هذا، تكوين رؤية كلية، جتمع املتناثر، وتنظر يف املشرتك، وتقارن وتوازن، هبدف التعرف على أوجه التمايز، وعالمات 
 االختالف، مثلما تتوقف عند نقاط التالقي، وحماور التجاذب. 

عملنا حصر كل الرواايت اليت تناولت األمكنة وقضااي اإلنسان، فهذا يتناسب مع العمل الببيوغرايف، وال يتفق مع ولن يكون من   
اهلدف املتوخى من الدراسة، بل سنكتفي إبيراد بعض األمثلة الدالة، مع حتليل واستنتاج، وأتمل وربط، ويف مجيع األحوال واألمكنة 
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اايه ومشكالته، سواء كانت قضااي ذات خصوصية حملية وقطرية ويف أزمنة سابقة، وأمكنة واألزمنة، فاإلنسان هو احلاضر بقض
 متعددة، أو قضااي تشرتك مع اهلموم وأزمات اإلنسان على وجه األرض عامة. 

 الرواية العربية وإشكالية املدينة والريف: 
 فضاءاته كري األوىل هلا جاءت معربة عن عامل الريف العريب يفمن املفارقات يف نشأة الرواية العربية يف العصر احلديث، أن البوا     

 املختلفة، كما يف وادي النيل، وأرض الرافدين والريف الشامي، وقرى املغرب العريب وبالد اليمن وعمان. 
ا فيه من تفصيالت، مما م وقد عمد جيل الرواد من الروائيني العرب، يف حماوالهتم الروائية األوىل إىل تصوير واقع الريف العريب بكل  

يدفعنا إىل إصدار حكم أبن التجارب الروائية األوىل ُكِتبت لتصوير الريف، وإن كان مبدعوها مقيمني يف املدن، ولكنهم منتمون يف 
كربى مثل   نغالبيتهم إىل العائالت الريفية. وكأهنم رأوا أن الريف هو األصل، وأن املدينة فرع، على الرغم من العراقة التارخيية مد

 القاهرة ودمشق وبغداد والقريوان واجلزائر ووهران، وفاس ومكناس، واألبّيض وعطربة. 
فالريف هو أساس احلياة وعماد االقتصاد يف العامل العريب، ويف وسط قراه، تكونت املدن، ونشأت احلواضر والعواصم، فحياة الريف   

عنواهنا االستقرار، حيث األرض مصدر اخلري والعطاء لإلنسان، والفالح ملتصق أبرضه، وجماور ألبناء عشريته. ويكاد يكون جمتمع 
، فالقرية العربية تنتج كل شيء: اخلضر والفاكهة واحلبوب من األرض، ومشتقات األلبان من البقر واجلاموس الريف العريب متكامال

والغنم، وتدخل يف تبادل جتاري وعالقة نفعية مع غريها من القرى، وتصدر فائض إنتاجها إىل املدن، كما تستورد منتجات املدينة 
 من مصنوعات ومنسوجات وآالت.    

فارقة الواضحة فيما نالحظه يف أطر املدن العربية احلديثة وأيضا القدمية أن الريف يقع على حوافها، أو ابألدق حتيط هبا إن امل    
القرى والنجوع والكفور، بل إن الناظر يف اتريخ كل مدينة عربية، يكتشف أهنا كانت قرى يف األساس، ومنت جرّاء عوامل عديدة، 

ينة ني الريف واملدينة قدميا، أقرب إىل التكامل منها إىل التصارع والتزاحم وأحزمة الفقر اليت حتطي ابملدلتصبح مدان، وبدت العالقة ب
 العربية املعاصرة. 

فكثري من املدن العربية اليت نشأت يف العصر احلديث متت إعادة ختطيطها وفقا لنظم العمارة الغربية، من جهة تنظيم الشوارع،   
 األقطار اليت سقطت حتت نري االستعمار الغريب مبكرا، كما هو احلال يف أقطار املغرب العريب ومصر وشكل البيوت، خاصة يف

 والسودان، مما أوجد ازدواجية يف احلياة، فوجدان حياة حضرية مدنية يف املدينة، وحوهلا يف أطرافها حياة قروية ريفية، الطابع واملعاش
وجود أشكال من الصراع االجتماعي اخلفي أو املعلن بني القرويني واملدنيني، تعزز مع الزايدة وامللبس والعادات والتقاليد، مما أدى ل

السكانية، وظاهرة اهلجرة من الريف إىل املدينة بعد االستقالل، بكل مظاهرها وآراثرها، وأبعادها الثقافية واالجتماعية)الكناين، 
يها من استعالء حضاري وثقايف، ومنظور الريفيني املتمسكني ابلعادات (، جبانب نظرة أهل املدن إىل أبناء الريف وما ف2116

 ني. موالتقاليد والقيم، ضد ما أيخذونه على أهل املدن من انفتاح يف العالقات االجتماعية واألسرية، وحرية املرأة، وجرأة املثقفني واملتعل
ها فنا أدبيا ترة يف النقد العريب احلديث؛ أبن الرواية العربية بوصفويف هذا الصدد، جيدر بنا نقاش إحدى القناعات النقدية املتوا    

حديثا مقتبس من الغرب؛ جاءت معربة عن تطور املدينة العربية يف العصر احلديث، على حنو ما يقول حممد حسن عبد هللا أبن 
اره بنشأة املدن الكبرية، نشأة املدن الكبرية، وارتبط ازده"الفن الروائي اُبتدِع ليعربِّ عن املدينة وليس الريف أو القرية، وارتبط ازدهاره ب

وانتشار التعليم، ألن الرواية فن يُقرأ، كما ارتبط حبصول املرأة على قدر من احلرية االجتماعية، وخباصة حق العمل وحق احلب اللذين 
ابالستزادة")عبد  الكشف والتشويق ما يغرييتيحان قيام شبكة من العالقات تسمح بصنع نسيج فين متعدد األلوان. فيه من عناصر 

(. ونستغرب من هذا املنظور، ذي احلكم املسبق؛ أبن يقصر فنا أدبيا على بيئة بعينها، يعرّب عنها، ويتوّجه مبدعوه إليها؛ 1222هللا، 
يئة، وإمنا هو وسيلة يعرف بفهل ميكن أن نقصر الشعر العريب على البيئة اجلاهلية الصحراوية فقط؟! فالشكل األديب، أاي كان، ال 

إبداعية، يتم توظيفها وفق موهبة مبدعيها، ال تنحصر يف مكان أو زمان، أو أفراد أو فئات. كما أن التربير املقّدم هلذا الرأي جيعل 
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ه العالقات. إن ذالرواية معربة عن أجواء املدينة املنفتحة: العمل، واحلب، والعالقات العاطفية واالجتماعية، وكأن الريف ال يعرف ه
الرواية فن سردي، يوفّر أطرا وقوالب وأساليب للحكي، ميكن استخدامها للتعبري عن اإلنسان ومشاعره واألحداث اليت مرت يف 
 ،حياته، أاي كانت البيئة اليت سيعرب عنها. وحقيقة، فإن الواقع اإلبداعي العريب والعاملي على الصعيد الروائي يرد بقوة على هذا الرأي

ذلك أن الرواية العربية استطاعت أن تكون الشكل السردي احلديث الذي يقدم سردايت عن خمتلف البيئات واجملتمعات واألزمنة 
واألجيال والقضااي العربية، بل إن الريف حظي ابلنصيب األوفر يف اإلبداعات الروائية، ومنه خرج الروائيون الكبار، وكتبوا عن عامله 

والعاطفية ومشكالته وأزماته، مبا يدفعنا إىل القول أبن الرواية قدمت الريف بكل دقائقه وتفصيالته وأانسه،  وعالقاته االجتماعية
وبكل ما فيه من بيوت طينية وأبراج محام، وبشر متساحمون، ومياه صافية، وأرض خضراء، وكذلك خمتلف الصراعات اليت حتفل هبا 

بسطاء، وبني األفراد بعضهم وبعض، وعشنا قصصا للحب مع خرير املاء العذب وهو القرية، بني العائالت الغنية والفالحني ال
 يداعب املزروعات. 

وهي نفس القناعة اليت تربط نشأة الرواية العربية بعصر النهضة العربية احلديثة، وظهور مدن جديدة، مل تنشأ كتطور طبيعي للقرية    
دان ا السلطة االستعمارية أو احلكومات اليت جاءت بعد التحرر من االستعمار، فجاءت مالعربية، وإمنا أُنِشئت بقرارات فوقية، اختذهت

حمملة بكثري من املشكالت واهلموم، ومكدسة ابألحياء الفقرية، والطبقات املهمشة، مما أوجد أزمة على صعيد السرد، عرّبت عن 
ة، يف حماولة يثة، بُنيت جماورة للمدن القدمية أو على أنقاض أحيائها القدمياألزمة يف احلياة املدنية العربية. وكثري من املدن العربية احلد

للجمع ما بني الرتاث واحلداثة، ولكن كانت احملصلة مدان مشوهة العمارة، سيئة التخطيط، فيها أحياء راقية على النظام األورويب، 
 ويف مقابلها أحياء شعبية تشبه يف ختطيطها القرية الريفية. 

الرأي الذي تصوغه ميىن العيد مؤكدة أن الرواية فن يستجيب لكل ما حنن حباجة إىل قوله ابلفعل، وقد أقبلج على إبداع فنها وهو    
روائيون عرب، مع بداايت النهضة واالنتقال إىل حياة مدينية مربكة، يتجاور فيها القدمي واحلديث بكل مكوانته وظواهره اليت ختص 

لى س والسلوك وجممل نظم العيش وتقاليده. لقد كانت الكتابة الروائية العربية تواجه قلقا والتباسا، ليس فقط عالثقافة والعمارة واللبا
مستوى املسرود، أو احلكاية اليت هي حكاية الواقع املعيش؛ يف هنضته وحروبه وهزائمه، وما يُبينج وما يُهدجم؛ وإمنا  عاىن أيضا قلقا 

غري واملختلف، وقلق اإلفادة من جتربة اآلخر، دون السقوط يف التقليد واحملاكاة، والعجز عن قول ما على مستوى املتخيل، وقلق املت
. ورمبا تكون وجهة نظر ميىن العيد تنظر إىل القضااي واهلموم وأشكال السرد اليت قدمتها الرواية (2111العيد، تود الكتابة قوله)

ة ظر حتمل فصال بني الريف واملدينة من جهة، ومها يف رأينا كل واحد، ذلك أن املدينالعربية، يف مراحلها املختلفة، ولكنها وجهة ن
العربية احلديثة استوعبت ماليني من أبناء الريف، خاصة الفئات املتعلمة منهم، والذين جاءوا للمدينة للتعليم أوال، مث استقروا فيها 

هلهم ، ولكن مل تنقطع روابطهم عن قراهم، بل ظلوا على تواصل دائم مع أللعمل يف املصانع واملتاجر والشركات واملؤسسات احلكومية
 فيها، ومحلوا أيضا إىل املدينة كثريا من عادات وقناعات القرية. 

كما أن أزمات اجملتمع العريب وحتوالته السياسية والفكرية واالجتماعية واالقتصادية؛ مل تقتصر على املدينة فقط، بل كان الريف     
نها، إن مل حيمل العبء األكرب فيها، فمن الريف خرج اجلنود والضباط امللتحقون يف اجليوش العربية، أو حركات مناهضة جزءا م

 االستعمار األجنيب، وكانت القرى متد الثوار والثورات بوقود من أبنائها، الذين ضحوا يف سنوات احلرب، وشيدوا يف حقب السالم. 
، ت عن مظاهر القلق واحلرية واضطراب البوصلة اليت أصيبت هبا اجملتمعات العربية، يف العصر احلديثفيمكن القول إن الرواية عرب   

 يستوي يف ذلك الريف واملدينة.
فالقص هو سبيلنا الذي نعقل به األشياء يف احلياة، اليت ال تتبع املنطق العلمي بقدر ما تتبع منطق القص؛ فاملنطق السردي يهتم     

ية اليت يفضي هبا شيء إىل شيء آخر، والكيفية اليت ميكن أن حيدث هبا شيء من األشياء ويزداد األمر أتكيدا أبن إبدراك الكيف
(، فالرواية أساسها اخليال، وإن استندت إىل 1222الروائيني غري معنيني بتقدمي تفسريات علمية لألحداث القصصية)عصفور، 
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ماعية، طقية العقالنية والسببية، إىل التعمق يف جوانب النفس اإلنسانية، وعالقاهتا االجتالواقع، واخليال يعين التحرر من هيمنة املن
 وأفكارها ومشاعرها، وما حتمله من إرث فكري قد يكون به من اخلرافات والقناعات غري املنطقية، يف عقلية متعلمة تعليما حداثيا. 

 الريف، بكل ما فيها من شخصيات وعالقات وقصص، إمنا هو جزء أساسي ويف مجيع األحوال، فإن تعبري الرواية عن احلياة يف    
من حياة الشعب، الذي يعيش يف الريف واملدن، بل إننا جند روائيني يلجأون إىل التعبري عن الريف، وإن قضوا أكثرية أعمارهم يف 

سد واجملتمع، يف املدينة، كما هو حترر من قيود اجلاملدينة، ألن املعىن الذي متنحه الرواية لفضاء الريف هو التحرر من منطية العيش 
(، خاصة ملن كان مقيما يف الريف وملتصقا أبرضه، وظل به، 2117وألنه فضاء مسرتجع من الذاكرة، وبراءة السين األوىل)التازي، 

  تواصل االجتماعي.ومل يرحل إىل املدينة، أو رحل إىل املدينة وال يزال حين إىل الريف، حيث البساطة واجلمال ودفء ال
ت تكوينه واقعا يعيش فيه، وال يغادره إال قليال، وهو يرتبط بنشأته وسنوا -غالبا -ولعل املفارقة يف هذا الشأن، أن الروائي لديه    

األوىل، مبا ميكن أن نسميه احلقبة احلميمية يف حياته، جبانب أيضا التجارب والشخصيات اليت عاشها عن قرب، وتفاعل معها، 
وأثّرت فيه. فنجد مثال أن كثريا من الروائيني تكاد تكون رواايهتم مقتصرة على الريف، مثل حممد عبد احلليم عبد هللا، فالريف هو 
العامل األثري عنده، يصوغ منه موضوعاته، وحيمله إيديولوجيته، وجيعل من شخصياته حاملة ألفكاره، ورموزا ملعان يريد توصيلها 

ك يف املدينة، فعامل جنيب حمفوظ يقتصر متاما على القاهرة املدينة واملكان واإلنسان والقضااي، ألنه ابن للقاهرة للقارئ. واألمر كذل
القدمية، بكل عبقها وزمخها والصراعات اليت متت على تراهبا. وهناك فئة كتبت عن الريف واملدينة، وفق اخلربات والتجارب اليت مرت 

ن اخلربة اليت عاشها، وتفاعل معها، وعرف خصائصها وتفصيالهتا، وعايش شخصياهتا عن قرب. هبم، فعادة ما يكتب الروائي ع
بل إن بعضهم كان يواصل متابعة التطورات يف الريف واملدينة، غري مقتصر على حقبة زمنية عايشها يف طفولته وشبابه، بل هو راصد 

 يف ضوء تتابع سنوات عمره.متابع مسجل، مبا يدفعنا إىل قراءة مسرية الروائي وإبداعه، 
 

 املدينة العربية: التحوالت والتشابكات:
البيتها تركيبا اجتماعيا غري متجانس، حيث يعمل غالبية سكاهنا يف أنشطة خمتلفة، غختتلف املدينة عن القرية، حبكم احتضاهنا    

 املدينة، للمدينة، فهناك عائالت متجذرة يف جتارية وصناعية، وأيضا يف مؤسسات احلكومة والشركات. يتنوع الرتكيب االجتماعي
وهناك القادمون عليها لإلقامة والعمل، سواء بشكل وقيت أو دائم، وهو ما يعلل كون املدينة أكثر انفتاحا، أما القرية فتميل لالنغالق 

 االجتماعي، نظرا للطبيعة العشائرية الغالبة عليها، وضيق مساحتها، وقلة سكاهنا. 
نع أن تنتهي أطراف املدينة بقرى وأراض زراعية، خاصة يف املدن اليت نشأت حبكم النمو العمراين يف وسط املناطق وهذا ال مي   

الزراعية، كما هو احلال يف مصر والسودان والعراق والشام واملغرب، على العكس من املدن اليت أتسست حديثا، وابتعدت عن الزحام 
لتكوين جمتمعات جديدة، مدنية الطابع، على غرار التخطيط احلداثي للمدن يف العامل، كما هو التقليدي، ومت بناؤها يف الصحراء، 

احلال يف دول اخلليج العريب، ويف غريها من أقطار العروبة، ضمن خطط التوسع العمراين، حىت ابتت كثري من املدن العربية احلديثة، 
ة ناايت شاهقة، شوارع واسعة، طرق سريعة، مطارات متعددة، كثافة سكانيشبيهة مبثيالهتا يف أمريكا وأورواب والشرق األقصى: ب

 عالية، وأخالط شىت من القاطنني: متعددي األصول واجلنسيات، مع تباينات يف اهلوية والسلوكيات، حبكم التعددية الثقافية لسكاهنا. 
لقدمية حديثة ألحياء جديدة فيها، مع بقاء األحياء ا فاملشهد العمراين احلايل يف العامل العريب: مدن قدمية، مت وضع خمططات   

وتطويرها، أبزقتها وبيوهتا الصغرية، كما هو احلال يف العواصم العربية التقليدية: القاهرة، دمشق، بغداد، الرابط، بريوت، وأيضا يف 
كله اجلامعة يف خم الفكري الذي تشاملدن الكربى اليت تشكل عواصم للمحافظات. واُفتتحت يف غالبية املدن اجلامعات، بكل الز 

 حياة املدينة. 
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لقد وثقت الرواية العربية التجربة اإلنسانية وخصوصية املكان، كما نبهت إىل حاالت تغريه أو تدهوره أو اندراثره يف أحيان أخرى،     
لثراء، ويعرب ا شديد التنوع، وشديد اوذلك يف على الصعيد اإلقليمي والقطري، وأيضا يف داخل القطر الواحد، مما أوجد نتاجا روائي

 عن حالة اخلصوبة والدينامية اجملتمعية اليت حدثت يف العصر احلديث.
وبعيدا عن ثنائية الريف واملدينة، فإن املدن العربية على اختالف مواقعها، وعدد سكاهنا، وطبيعة تكوينها، وتنوع مواضعها اجلغرافية؛  

داث وشخصيات ال آخر هلا، ففاضت الرواايت العربية منذ النشأة وإىل يومنا بكثري من السردايت، أمّدت الروائي العريب أبفكار وأح
متنوعة األشكال واملستوايت واالجتاهات واألفكار، تصف واقع املدن العربية، وترصد التغيريات اهلائلة اليت طرأت عليها، وتوازي يف 

ائالت تماعية، والتباينات الثقافية، وترصد أيضا النمو العمراين للمدن، وانتقال العطرحها ما بني النمو الدميوغرايف، والتبدالت االج
املدينية األصيلة من األحياء القدمية إىل األحياء اجلديدة، وما أصاب هذه العائالت من تبدالت، وتفاعلها مع قضااي الوطن. وهو 

نية: الشوارع ا عن التفاعل بني العمران واإلنسان، فطبيعة املدينة العمراما يفتح اجملال لقراءة املدينة العربية يف منظور عمراين، حبث
واألحياء واألزقة والبيوت وامليادين وطبيعة املهن اليت يشتغل فيها أهلها، ختتلف وتؤثر على نوعية الشخصيات وسلوكها وطريقة 

 أن اإلنسان يساهم يف صنع املكان واحلدث. تفكريها، وبعبارة أوجز: فإن املكان يف املدينة ينعكس على اإلنسان، مثلما 
د وّظف الروائيون وقد شكلت عنصرا هاما يف البناء الروائي؛ فقشخصية املدينة على البنية السردية، ويف الرواايت العربية، تنعكس   

ا بني الطبيعة ميزت يف أوصافهالعرب أمناط العمارة، وحققوا أهدافا فنية وسردية جوهرية يف رواايهتم، بل إن األساليب السردية، 
ظ العمرانية يف املدن العربية، واستطاعت أن تعرب عن الثقافات العربية احمللية يف اختالفاهتا بني املدن. فقد اختلفت حارات جنيب حمفو 

حابه يف سيف وصف القاهرة القدمية، عن ديوانيات وأحواش عبده خال يف مدن اخلليج ، وعن  أبراج هاين النقشبندي وانطحات 
مدينة ديب، وعن بيوت القرية الطينية يف سرد الطيب الصاحل، أو تطوان البيضاء ومراكش احلمراء يف رواايت املغاربة أمثال حممد 

 (.2113شكري وحممد زفزاف وسامل بن محيش)عبد الرؤوف، 
لقاهرة يف دراسة هذا التاريخ، وما متيزت به افال ميكن قراءة رواايت جنيب حمفوظ دون النظر إىل اتريخ القاهرة العمراين، بل و     

بيوهتا وحواريها، كي نفهم الدقائق والتفصيالت اليت ذخرت هبا رواايت حمفوظ، وكانت خري معني يف التسجيل الوصفي لعالقة 
فذه ذات املشربيات، ااإلنسان ابلعمران يف القاهرة القدمية. لقد عشنا يف ثالثيته مع البيت القاهري القدمي؛ بساحته الواسعة، ونو 

وأسطحه اليت هبا غرف الغسيل وعشش الدجاج، كذلك الفرن البلدي، والعيش الساخن، وعمارة البيت الداخلية، فغرف النوم يف 
األدوار العليا، بينما اجمللس العائلي يف املدخل. وتصميم البيت نفسه، انبع من الروح اإلسالمية، اليت متنع كشف حرمة البيت لدى 

رة يف الشارع، أو الزائرين، بدءا من املطرقة على الباب اخلشيب الكبري، مرورا ابلدهليز يف املدخل. بينما تعطي أهل البيت من املا
النساء والبنات كامل احلرية يف احلركة صعودا ونزوال، دون أن يتلصص عليهن أحد، مع األخذ يف احلسبان طبيعة اجملتمع القاهري 

األبوي، الذي يضع األب يف منزلة سامقة، والكل خاضع له، ويظهر األم طيبة مطيعة، مدبرة لشؤون بيتها،  وقتئذ، من خالل النظام
 وراعية ألوالدها. 

كما رصدان يف عامل جنيب حمفوظ التطور العمراين الذي حدث يف القاهرة، من خالل انتقال أبناء عائلة السيد أمحد عبد اجلواد     
من حي بني القصرين الشعيب، إىل حي قصر الشوق، مث مع األحفاد يف حي السكرية، ورأينا وصفا دقيقا لبيوت األغنياء واملوسرين، 

عي لديهم، كل هذا جبانب األحداث املتوالية للعائلة، وأيضا تفاعل أبناء العائلة مع قضااي الوطن، ومع التغريات وطبيعة النظام االجتما
 السياسية واالجتماعية اليت حدثت يف مصر، وأبرز االجتاهات الفكرية اليت سادت. 

تعادهلا الطاعة يف شخصية سي السيد يف املنزل، و وسنجد أن الرواايت العربية عربت عن السلطة األبوية التقليدية، اليت رأيناها    
العمياء ألهل احلكم والسلطان. تلك السلطة اليت تالشت بشكل كبري اآلن، مع اجملتمع اجلماهريي، حيث ظهرت األسر الصغرية، 
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دم هبا للوظائف أو تكون قوصار الفرد يف املدينة احلديثة، جمرد ذرات وسط ماليني الناس، يتم التعرف عليه من خالل مؤهالته اليت يت
 (.2113يف سريته الذاتية املهنية، جبانب بقية اللصقات اخلارجية املتعلقة هبوية الفرد، فتعاظمت الفردانية)هاو، 

ومن هنا، ميكن القول إن الرواية تتشابه يف بنيتها السردية مع العمارة اليت تعرب عنها، فاملكان هو مسرح األحداث، وهو مبثابة     
نصة أو خشبة املسرح اليت تقف عليها الشخصيات، وتتفاعل مع بيوهتا يف داخلها وخارجها، فإحدى دعائم الرواية هي قيمة امل

املكان وقدرته على إجياد ساحة التفاعل بني اإلنسان واحلدث. فاملدينة القدمية كانت البيوت جتمع العائلة الكبرية: اجلد، واألبناء 
ديثة فهي مصممة على الشقق السكنية، حيث األسرة الصغرية، حمدودة العدد، أو العيش بال أسرة، أو واألحفاد، أما املدينة احل

األمهات بال أزواج، أو الرجل وصديقته كما هو يف الغرب. وقد عربت الرواية العربية عن املدينة القدمية من خالل العائلة الكبرية يف 
(، وهي مسرية حياة أسرة مصرية، تعيش يف 1274-1213" لعبد احلميد جودة السحار)الثالثية، وأيضا يف رواية "يف قافلة الزمان

 منزل واحد، وفيها اجلد وأوالده وأحفاده. 
هذا، ومن املهم أال ننظر إىل املدينة بوصفها مكاان ماداي جامدا، بل هي أتخذ يف الرواية بعدين: بعد حقيقي واقعي، من خالل    

يف الشخصيات وأثر الشخصيات فيه. وبعد خيايل من خالل املشاعر واإلحساسات واخلياالت اليت تكّنها  ما هو كائن ابلفعل، وأثره
 (. 2113الشخصيات للمكان، وارتباط تفاصيل املكان بوجداهنم)عبد الرؤوف، 

دي للمكان: األراثث، اوهو ما ينعكس على وعي الروائي، فهناك روائيون يكتفون ابلكتابة البصرية، اليت ال تتخطى الوصف امل    
البيت، الشارع، وهناك من يغوص يف الشخصيات، ويعرض تفاعلها مع املكان، وكيف أن كل جزء من املكان يعيش يف أعماق 
الشخصيات، على هيئة ذكرى، وهذا ما مييز أعمال جنيب حمفوظ، فالقاهرة ليست جمرد وصفا مكانيا يصوغه يف رواايته، إهنا 

، وكانت شاهدة على أحداث وقعت فيها، وأثّرت يف نفوسها، ومل يندثر املكان من نفوسهم، بل ظل شخصيات عاشت يف أمكنة
 حييا فيهم، حىت وهم يتنقلون من حي إىل حي، مع مرور السنني.

، البيوت وهناك رواايت عربية، قدمت املدينة على أهنا منوذج للعيش الكرمي، واخلدمات املتوافرة، فظهر املكان كأنه عامل مثايل    
فخمة، والشوارع المعة، واألسر ميسورة، واألبناء والبنات يف أفضل املدارس، وتكمن املشكلة يف صراعات النفوس، والعائالت، 
وقصص احلب، وأزمة الفرد. وخري منوذج على ذلك رواية "السراب" لنجيب حمفوظ، فالبطل يعيش يف أسرة ميسورة، األم مطلقة منذ 

قضت أسبوعني فقط يف منزل زوجها الذي عاد إىل السكر والعربدة، ومل يستطع التوبة كما وعدها، فعاشت سنوات طويلة بعدما 
األم واالبن الذي ولد بعد ذلك مع اجلد املتقاعد عن رتبة كبرية يف اجليش. وتبدو القاهرة فيها من خالل حي املنيل الراقي، حيث 

 تتطور م اليت تعلقت به بشدة، ورفضت الزواج من أجله، فنشأ الولد مدلال، عنيدا، مثترىّب الطفل يف كنف اجلد الذي راح يدلعه، واأل
األحداث لتعاجل عقدة أوديب، حيث الولد عشق أمه ومجاهلا، واختار فتاة تشبه أمه، فعجز عن القيام مبهام الزوجية)حمفوظ، 

1223 .) 
 مسات املدينة العربية احلديثة واقعيا وروائيا:

العربية احلديثة هلا مسات، ختالف ما عرفناه عن املدينة العربية التقليدية والقدمية، وما فيها من بنية اجتماعية تراتبية  إن املدينة   
وعائالت ارستقراطية، حيث أصاب املدينة احلديثة تبدالت كثرية، وفقدت بشكل كبري التجانس القدمي الذي كانت عليه يف القرن 

(: 2114رن العشرين تقريبا، واشتدت اهلجرة إليها، وأصبحت متتاز بثالث مسات)صاحل، صالح، التاسع عشر، وحىت منتصف الق
أوهلا: التنوع واالختالف، الذي قد يبلغ حدا كبريا من العداء والتناحر، نظرا لطبيعة العيش يف املدينة، فجذور الناس االجتماعية 

فرد املدين انتماءه شعور ابلوالء اجلمعي لعشرية أو قبيلة، وأقصى ما يستشعره الخمتلفة، والشعور ابلفردية يتعاظم، ويضمر يف املقابل ال
يف  ءإىل عائلته: األعمام واألخوال، مث االنتماء إىل أسرته الصغرية: زوجته وأوالده. فمن الطبيعي أن تتزايد الفردانية، فعندما يسري املر 

ها، و عليهم، بعكس إحساسه إذا كان يعيش يف القرية، وينتمي إىل عائلة فيشوارع املدينة، ال يعرفه أحد من املارين، وال يتعرف ه
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فأهل القرى يعرفون بعضهم البعض، وتتعاظم احلميمية بينهم، لدرجة أن اخلصوصية أحياان تتالشى، ويصبح ما هو خاص جزءا من 
 التدخل اليومي لألقربني واجلريان. 

ا ين إليها من بقاع وأرايف خمتلفة، يبحثون عن فرص عمل، وحتسني مدخوهلم املادي، ممراثنيها: أن املدن العربية، وحبكم وجود وافد 
أدى إىل ظاهرة الفقر، اليت تبدو شديدة الفجاجة، ابلقياس إىل العمارات العالية، والفيالت األنيقة، والسيارات الفارهة، وأدى إىل 

يعيش الفقراء  لني بسياراهتم، ومالبسهم، ومتتعهم ابلوظائف اجليدة، بينماضغائن متبادلة، فالفقراء حاقدون على هؤالء األغنياء املختا
على اهلامش، وأقصى ما يعملون فيه هو املهن احلرفية واملصانع املرخصة أو غري املرخصة، وأيضا اخلدمات املختلفة: النظافة، املطاعم، 

 وسائل النقل العامة واخلاصة. 
خالقي، فاملدينة يف اتساعها وتكوينها االجتماعي؛ تعطي حرايت نسبية، تساعد على حترر/ تسيب أراثلثها: متّيع الرقابة االجتماعية، 

ال ميكن أن جنده يف القرية، حبكم صغر مساحتها، وصلة الرحم بني أهلها. فالفرد ال يبايل بنظرات الناس إزاء ما يفعله، ألنه منخرط 
 يف كتلة بشرية مدنية، تشمل أخالطا من البشر. 

وأدى هذا إىل نشوء ما يسمى ابألحياء العشوائية اليت ختالف يف بنيتها العمرانية األحياء القدمية يف املدينة، فالعشوائيات حتوي     
مباين أنشئت على عجل، ال تعرف نظاما يف شوارعها، وال أشكاهلا، وال حىت يف مكوانت بنائها، فمنها ما ُبين ابلطوب اللن، ومنها 

 اسانة املسلحة، وهناك مدن الصفيح. وعلينا أن نتخيل أية نوعية من البشر سيعيشون فيها، وأي سلوكيات ينتهجوهنا. ابألمسنت واخلر 
وقد أنتج هذا الواقع ما يسمى الواقعية القذرة، اليت تُعرَّف أبهنا: فن للقص على نطاق خمتلف، مكرس للتفاصيل احمللية، واملشاعر     

، ة يف اللغة واالمياء، ومن املناسب متاما أن الشكل األويلّ لفن القص يقّدم قصصا غريبة، بعيدة عن التجميلالعاطفية، والقالقل الصغري 
إهنا تراجيدايت سردية، عن هؤالء الذين يعيشون على هامش احلياة يف املدن، ويعملون يف املهن الوضيعة، وقد جاءت هذه السردايت 

اضبة، اليت تتخذ من القصة القصرية أساسا شكال لإلبداع ، وان مل حيل ذلك دون على شكل سالسل متتابعة من الكتاابت الغ
االمتداد اىل الرواية، بل والشعر، واليت تعرب عن االحتجاج على اخليبات الكبرية وانكسار األحالم، وآتكل اإليديولوجيات، وسيطرة 

طبيعي كية تستمرئ ذاهتا، وال تضر إال بنفسها. فكان من الليل طويل من الالمعين والالجدوى والسقوط االنساين يف نزعة استهال 
 لكتاابت الواقعية القذرة أن تتأمل االنسان واملكان من حوله واالنتقام املطلق هلوية هذا املكان يف صورة الرحيل الدائم، ومن هنا فإن

ء، أو هدف، اىل الالموضع، وال تفضي اىل شيالطريق وقصص التشرد واملقاهي واحلاانت والنزل على جانيب طرق متتد من الال مكان 
 (.1227أو مكان أو غاية تلعب دورا ليس ابهلني يف كل كتاابت الواقعية القذرة)حسني، 

إن هذا التيار ميّثل الوجه اآلخر/ اخلفي/ املظلم يف الواقعية، اليت انصبت يف جزء كبري منها على وصف حياة األسر املستورة     
طة واألرستقراطية، وكلها ضمن النسيج االجتماعي يف املدينة، بل وتعيش متجاورة يف أحياء واحدة. واألدب الذي )الفقرية( واملتوس

تنتجه هذه الفئات يراعي دائما القيم والتقاليد، وال ينظر كثريا إىل مشاكل املهمشني، من اخلدم والبسطاء واملعدمني، و لذا ينعته 
دنيا عرفه أبنه األدب الذي يرتفع أدابؤه عن مستوى الشعب، وال حيفل كثريا ابلفئات والشرائح العلى الوردي أبنه األدب الرفيع، وي

من الشعب، فاألدابء يتوجهون أبدهبم إىل الفئات املوسرة، من التجار واألغنياء ومالك األراضي وأصحاب الوظائف واملناصب 
ها. بل إن األديب ء الشعب، ويعتربهم مستحقني للحالة املزرية اليت وقعوا فيالعالية. وحيتقرون يف املقابل الصعاليك واملساكني من أبنا

يشمخ أبنفه وهو ينظر إىل سواد الناس، كما ينظر إىل احليواانت، وجيتمع مع أمثاله ليبدي تذمره من احنطاط  -كما يقول الوردي–
ة  لة، شبه قدسية، حيث يُنظجر إىل العامل من حولنا بنظر (.وهو يشابه أيضا الفن احملاط هبا1224الناس، وروائحهم الكريهة)الوردي، 

كلها احرتام وتبجيل، ويقابله الفن الدميقراطي، املتاح لعموم اجلمهور، وفيه مساحة أكرب من التحرر اإلنساين حنو مجيع الشرائح)هاو، 
2115 .) 
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هنم أدابء مرتفعون العربية وشعرائها قدميا وحديثا أب ونرى أن منظور الوردي فيه تعميم، أكثر منه ختصيص، فال ميكن أن نصم كل أدابء
عن الشعب، وينسى ظاهرة الشعراء الصعاليك املتمردين يف العصر اجلاهلي، وأيضا األدابء الشعبيني البسطاء، الذي مألوا التاريخ 

سطاء. وحنن ال ننفي عن الفقراء والبالعريب، إببداعاهتم العامية والفصيحة، ومنهم من صاغ السري الشعبية، واحلكاايت، وكلها تعرب 
وجود هذه الفئة املرتفعة، فهي كانت وال زالت، فيما يسمى أدابء امللوك والسالطني قدميا، وكّتاب السلطة ومثقفيها حديثا، ولكن 

ات اإلكليشيهات، ذ ال ميكن أن نضع احلابل يف النابل، ونصدر حكما إمجاليا دون تفصيل. ولكن نتفق معه يف إدانة الكتابة املزخرفة،
واليت ال هتتم ابلعامل والفيلسوف واملفكر والشاعر واألمري، وال تنظر إىل احلّمال والبقال والزجني والنبطي، أو اليت تزين األسلوب 
ابلسجع والتشبيهات، على معىن مكرر، سطحي، ال جديد فيه، فيما يسميه البعض أدب الفقاقيع، الذي ال يتغلغل يف أعماق 

 (.1224ع، بل يكتفي بظاهره)الوردي، اجملتم
فأدب الواقعية القذرة أو السوداء، وما شاهبه؛ له جذوره يف الفكر النقدي احلديث، مع اختالف منطلقات الناقد، ولكن حتما     

دب ليس ألالبد من وجود أدب يعرب عن خمتلف شرائح اجملتمع، مهما تدىن مستواهم االجتماعي، واحندرت ثقافتهم وسلوكياهتم. فا
 للتسلية، وإمنا للكشف، والتنوير، والوعي، والفضح، وتسليط الضوء .   

يف املدن احلديثة، هناك جتمعات، وليست أسرا وال عائالت، إهنم أطفال الشوارع، واملشردون، واخلدم، والعمالة الوافدة، وابعة    
ما ، حيث القوي له السطوة والغلبة، وغالبا ما يكون زعياألرصفة، الذين يعيشون يف أوضاع مذرية، وتسود بينهم أخالق الغاب

لعصابة، أو مروجا للمخدرات، أو قوادا يف بيوت الدعارة السرية، إهنا أوضاع شديدة القسوة، خاصة أهنا اتسعت يف العقود األخرية، 
يح فقر، يف أكواخ وبيوت الصفمع زايدة اهلجرة من الريف إىل املدن، ووجود أجيال من أبناء القادمني من الريف، عاشت يف 

واألخشاب، أو يف البيوت املبنية على عجل، وغالبا ما تكون يف األراضي الزراعية احمليطة ابملدينة، واليت آتكلت سريعا بفعل التمدد 
التخطيط الغريب  بالعمراين: العشوائي واملنظم، وصارت املدينة العربية عبارة عن أحياء راقية، تقع يف وسط املدينة غالبا، خمططة حس

احلديث، أو تقع يف التوسعات اجلديدة اليت جتريها الدولة أو الشركات اخلاصة بشكل خمطط، ويف املقابل، هناك العشوائيات، اليت 
 بدأت أكواخا، وحتولت إىل حوار وأزقة وبيوت، بال نظام وال مجال.

ئبة، ومظاهر فظهرت رواايت كثرية تتناول العشوائيات، والعمالة السا تتسرب إىل الرواايت العربية، الواقعية القذرةوقد بدأت موجة    
العيش على أطراف املدن، فيما يسمى أبدب املهمشني، بكل ما محله من ظواهر اجتماعية وثقافية، فلم نعد نرى الشوارع النظيفة، 

اها القادمون عجل، وبدون تصميم معماري، بن والبناايت الكبرية، والشقق الواسعة، وإمنا صران نقرأ عن بيوت خراسانية بنيت على
من الريف، فجاءت الشوارع عبارة عن أزقة شديدة الضيق، ال تتسع ملرور سيارة، فضال عن افتقادها اخلصوصية، فاجلريان يسمعون 

كالت العائلية، شبعضهم، والعيون تتلصص على الشقق، وتراقب حركة النساء والفتيات. انهيك عن انتشار اجلرائم، والتعاطي، وامل
والفقر املدقع. وأصبحت هذه العشوائيات هي حمور البؤر السردية يف الرواايت، بينما تراجعت املدينة اجلميلة، وعمارهتا لتكون يف 
اهلامش السردي، وهذا طبيعي، فعني السارد تكشف واقع أليم، تعانيه فئات فقرية من الشعب، حبثت عن احلياة الكرمية، فوجدت 

 عيش على هامشها، فهناك من حيتكر الثروة، والوظائف، واخلدمات. نفسها ت
ويف واقعية القاع واملهمشني، تظهر أزمة الذات مع اجملتمع، فالشخصيات غالبا ما تكون متأزمة، تعاين ازدراء اجملتمع هلا،     

ه اخلاصة)صاحل، تمع املهمش صراعاته وقوانينوالعالقات تنبين على التصادم واالستالب، والبشر غارقون يف احلياة املأزومة، فللمج
(، وهي غالبا قوانني انبعة من البيئة اليت جاء منها املهمشون، فالقادمون من األرايف حيتكمون دائما إىل عرف 2115هويدا، 

ني من البادية أو مالريف يف حل مشكالهتم، بل وقد يسافرون إىل قراهم، للقاء كبري العائلة لالحتكام إليه. ونفس األمر مع القاد
حىت مع اجلنسيات الوافدة يف املدن اخلليجية، فكل هؤالء يلوذون بثقافاهتم، ويعيشون يف املدن ويعملون يف حرفها، ولكنهم متمسكون 

 جبذورهم. 
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قبل القاطنني فيها،  نوقد مت أتويل املدينة يف الرواية العربية أتويالت عديدة، فهناك "املدينة املتهمة" حيث تصبح املدينة مدانة م    
سواء من الوافدين إليها من أبناء الريف، الذين مل جيدوا فرص عمل مناسبة هلم، ووجدوا صّدا وصدودا من أهل املدينة، فنظروا إليها 

نظرة  ؛ابهتام وإدانة، يف الوقت الذي نظر أهل املدينة األصليون إىل الدخالء على مدينتهم، والذين أساءوا إىل مرافقها وخدماهتا
احتقار، ونعتوهم أبهنم رعاع. وتنهض دمشق وبريوت كأمثلة على ذلك، فالروائية غادة السمان يف "الرواية املستحيلة" تشري إىل 
السيدات الدمشقيات البسات السواد، وهن يدرجن على األرصفة، وتطاردهن ممحاة كبرية. ويصف حسن صقر، أوضاع الرجال يف 

ابملدينة، حيث ينتظرون حلول املساء، حىت يقفزوا إىل النساء، ويقومون بعمليات مضاجعة انجحة، بعد  األحياء العشوائية احمليطة
ئي اذلك، أييت األوالد مث تطلقهم احلرارة يف الشوارع ويستفيقون حبثاا عن العدالة اليت يعد حتقيقها أمراا يف غاية الصعوبة. ويتتبع الرو 

رمن تل أبيض ابجتاه أن تتحول إىل مدينة، ويصفها أبهنا "خلطة رابنية من العرب والكرد واألالسوري ايسني عبد اللطيف منو بلدته 
والشراكسة والرتكمان ويتحدث بتفصيل أكرب يف الرواية نفسها عن جسر )غت( يف مدينة الرقة: "بني قطعان الغنم املتالحقة، 

در، ال خلاثر على رؤوسهن هبمة عالية. ويف "الزمن املوحش" حليدر حياملتزامحة، انتشر الرعيان والنساء الاليت حيملن طناجر اللن ا
حتتل احلشود البشرية داخل دمشق أنساقاا وصفية طويلة بل أتيت اإلشارات إليها على شكل ومضات متناثرة بني ثنااي الرواية: 

 مغارات ألنبياء الذين ماتوا جوعاا وعطشاا يف"خممورون وعشاق، مقامرون وحزاىن" ودمشق يف نفس الرواية :"مدينة امللعونني، مدينة ا
(. تلك هي 2114قاسيون وما كّفنوا". وهي أيضاا: "مدينة العظماء والسكارى واملخذولني والشهداء والتجار)صاحل، صالح، 
يون، الكل يلعنها، لاملدينة، كما مت تصويرها روائيا، هي متهمة من مجيع األطراف، الوافدون إليها، وساكنو العشوائيات، وأهلها األص

والكل حيبها، وال أحد راغب يف تركها. هي مدينة جتمع السكارى، واخلدمات، والتجار، وأهل السياسة والفن. هي جتمع كل شيء، 
حىت القرى اليت بصدد حتوهلا إىل مدينة، فإن من عالمات متدينها أن تكون مقصدا لوافدين كثريين. وكأن التنوع السكاين، وهذا 

العجيب عالمة على التمدين، وكأن األطفال الفقراء الذين ميألون الشوارع، بعدما تلفظهم أمهاهتم وبيوهتم هم عالمة أيضا اخلليط 
 على ساكين العشوائيات. 

وتصبح عاصمة عظيمة مثل بريوت عنواان للصراعات السياسية واالجتماعية، ونقرأ يف نصوص روائية عديدة، لروائيني من فلسطني    
ن وسورية ومصر، كيف أن بريوت اليت أنتجت احلرب، حبكم التعقيدات السياسية والطائفية فيها، قد غريهتا  احلرب، وصارت ولبنا

مدينة أخرى أنتجتها احلرب، حىت لو كان الناتج على غري الصورة اليت كانت تبتغيها القوى الفاعلة يف احلرب. بل تعىن بسرد بريوت 
ها، وخصوصاا عرب مستوييها العمراين واالجتماعي. ومن الالفت أن النصوص اليت سردت بريوت سردت املدينة خالل احلرب وما بعد

املوت، وأخرج بعضها املوت أبلوان مغايرة للونه العميق العصي على االكتناه والتحديد. فبريوت هي املدينة الثقافية، واحلزبية، 
بني ة أوكار جتار املخدرات، ومسوقي البغاء، ودكاكني السياسة، والسماسرة، واهلار واملصرفية، والطائفية، وحياة العنف واالقتتال، وحيا

من قمع سلطات بلداهنم، واحلاملني ابحلرية، واملنفيني، واملطاردين ومطارديهم، وصناع قرارات املوت اجلماعي. ونقرأ كل ذلك يف 
جابر، وعلوية صبح، وهدى بركات، وحليم بركات،  أعمال: إلياس خوري، وحسن داود، ورشيد الضعيف، ورينيه حايك، وربيع

وكذلك أعمال غري لبنانية سردت بريوت خالل الفرتة نفسها، كما يف نصوص صنع هللا إبراهيم، وايسني رفاعية، وأمحد يوسف داود، 
 (2114وإمساعيل فهد إمساعيل، وسليم بركات)صاحل، صالح، 

وعالمة فارقة يف التاريخ العريب احلديث، وشاهدة على صراعات سياسية، فبريوت ليست عاصمة عادية، لقد كانت حمطة      
وفكرية، وطائفية، جبانب اهلجرات املتعددة اليت شهدهتا، سواء من العرب الذين وفدوا للعمل هبا واإلقامة، ألهنا كانت ميداان للصحافة 

يت أضحت أحزمة النكبة الكربى، وأحاطوا هبا يف خميماهتم، ال والنشر والفنون واحلرايت، أو من الفلسطينيني الذين تقاطروا عليها بعد
للفقر حول بريوت اجلميلة، مث صارت املخيمات أحياء عشوائية، متخمة ابلزحام البشري، ووقودا لصراعات احلركات الفلسطينية، 

، كانت وراثئق نون، والنزاعات واحلروبوتقاطعات أجنداهتا اخلارجية والداخلية. فالرواايت اليت سردت أحداث بريوت أايم السلم والف
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لتأريخ بريوت روائيا، وفضح املكسوت عنه من حكاايت ومآس، واستعادة لذكرايت مجيلة، وأخرى دامية، خزّنتها النفوس، وكان 
 البد من تسييلها على الورق. 

 الواقعية والتهميش يف الرواية العربية:
ي لقاع على املهمشني يف املدن، بل امتدت إىل الفئات املهمشة من كافة الشرائح، ففإن واقع املهمشني ال يقتصر على واقعية ا     

( "العربة الذهبية تصعد إىل السماء"، حيث اختارت شخصيات نسائية، يعانني التهميش  -1242رواية الكاتبة املصرية سلوى بكر)
خصية الفتاة ال اليت عايشتها املؤلفة، حيث نعايش فيها شيف عائالهتن، فأحداث الرواية تدور يف سجن النساء، إاّبن فرتة االعتق

عزيزة اإلسكندرانية، اليت حتيا بني أسوار عديدة: أسوار السجن املادي الذي دخلته وهى مل تزل يف مرحلة شباهبا، نتيجة اختالفها 
(، 2111، كبري، بعد وفاة أمها)بكروما اعتنقته من أفكار، وأسوار هواجسها، وما حتمله من أرق وقلق على حياهتا، يف بيتهم ال

وشخصية عائشة اليت ال متلك إال اسرتجاع ذكرايهتا حلوها ومرها، ذكرايت البيت ذكرايت معجبيها من الشباب أو من أحبت، 
(. 2111وكيف أهنا قررت قتل زوج األم، ألنه وقف أمام تزوجيها، وعمل على التحرش فيها، حىت سالت دماؤه على أيديها)بكر، 

ل نزيالت  السجن، كن حيلمن بعربة ذهبية تصعد هبن إىل السماء، وتنفذ هبن من حديد النوافذ، واجلدران الصلدة. بنية الرواية  فك
كانت فريدة، أساسها أن كل شخصية تتحدث عن نفسها، فوجدان كل فصل مروي على لسان بطلته، فالسجن جيمعهن ابلفعل، 

ال تستطيع الفكاك منه، فاحلاضر مؤمل، وليس أمامها إال االنفالت إىل املاضي، بكل ما ولكن كل واحدة تعيش يف عاملها اخلاص، 
فيه آالم وأحالم وأفراح وأتراح. فالرواية تناقش واقعية السجون، وتلك الشخصيات اليت عاشت يف بيوت املدينة األنيقة أو املتوسطة 

 امش إىل هامش أسود، تعرف أهنا ستمضي ما تبقى من حياهتاأو الفقرية، وفجأة وجدت نفسها نزيلة يف السجن، لتعيش من ه
 فيه، بال أمل وال مستقبل، وهكذا نقرأ املدينة والواقع كله يف منظور نزيالت السجن. 

( للروائي املصري سيد 2111وميكن أن نقرأ عددا من الرواايت يف هذه الدائرة، فهناك رواية "فوق احلياة قليال")الوكيل،     
(، وتتحدث عن شاعر مهمش اجتماعيا، وال جيد فرصته لتحقيق ذاته اإلبداعية، يف خضم مدينة كبرية مثل  -1253الوكيل)

(، ويتدفق السرد، يسرتجع من خالله عالقته 2111القاهرة، ويعيش مأزوما يعاين قلة الدخل، مع متطلبات أسرته الكثرية)الوكيل، 
ر احندار ماهلا، وأمسعها مهومه، وحكى هلا عن قراءاته. وتتناول الرواية الكثري من مظاهبزوجته اليت كتب فيها أشعارا كثريا، تغىن جب

احلياة الثقافية يف القاهرة، وحتول األدابء الذين كتبوا يف احلداثة إىل شخصيات جالسة على املقاهي، ترطن مبصطلحات غامضة، 
 مثقف حامل ابلتغيري، إزاء طوفان من املادية الطاغية. (، لتصبح اهلامشية شاملة كل 2111وتتصارع فيما بينها)الوكيل، 

(، للروائي حممد املنسي قنديل، منوذجا خمتلفا، مجع ما بني الرومانسية، وتشريح الواقع 2112ومتثل رواية "أان عشقت" )قنديل،   
 . املهرتئ يف املدينة العربية احلديثة، موضحة أسباب انفجار الشعوب فيما يسمى الربيع العريب

تبدأ أحداث الرواية حببكة مشوقة، رمبا يكون ظاهرها تقليداي، هبدف جذب أنفاس القارئ،بينما الواقع أهنا جمرد إطار سردي،  
سيكشف لنا عن عامل القاهرة املدينة املتوحشة، كما وصفها أحد القادمني إليها. لقد كادت الفتاة ورد أن تلقى حتفها، بعد فراق 

ه إىل القاهرة ليعمل معيداا يف كلية اهلندسة. وألهنا غري قادرة على  فراقه، فقد جتمدت مكاهنا، وهي حبيبها حسن الرشيدي وسفر 
(، ومل يهدأ أهلها، إال بعد أن 2112ترنو إىل القطار الذي أخذ حمبوهبا وغادر، لتعود إىل منزل أهلها، يف حالة من املوات)قنديل، 

ة، إهنا حكاية شديدة البساطة، لرومانسيتها، يف واقعة ميكن أن يتم حلها بكل بساط تفوه الطبيب مؤكدا أن قلبها ال يزال ينبض.
أبن تسافر احلبيبة وراء حبيبها، وتتزوجه، ولكن السارد آثر، أن تكون هذه الواقعة سببا لبناء أحداث الرواية عليها. فقد حترّي  أهُل 

ن حسن الطالب يف السنة النهائية لكلية الطّب تطوع للسفر والبحث عيف معاجلة حالة ابنتهم، لكن علّي  -ومعهم الشرطة-الفتاة 
 وإحضاره إىل احملطة ليلمس ورد فتستعيد عافيتها ومعها احلياة، فما العالج إال برؤية احلبيب وملسه. 
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العمال ضد غالء  ةيسافر علّي إىل القاهرة حبثاا عن حسن احلبيب، ابن األسطى الرشيدي الذي مات يف إضراابت املصنع، يف ثور   
(. ورمبا يكون السرد مفتعال بعض الشيء، ولكنه مشوق، ألنه أيخذان يف عامل 2112األسعار، نتيجة التدافع كما يقال)قنديل، 

عجيب، حيث يبدأ علي حبثه متوغالا يف متاهات الشوارع والفضاءات واملفاجآت، ونقرأ معه عرضا لنماذج من الشخوص واملواقف،  
نب عن خفااي اجملتمع القاهري، يف أوضاعه املتدهورة القاسية املتوارية خلف األضواء والضوضاء والزحام. إنه عامل كلها تكشف جوا

مّوار ابلدسائس واالحتيال، زاخر ابلعصاابت والعنف، ويتواطئ رجال الدولة مع أابطرة املال والفساد، يف الظاهرة املعروفة: زواج 
 السلطة ابملال والفساد. 

اك عيون تراقب سلوك الطالب، ونشاطهم السياسي، وكان هناك خمرب مسلط على حسن، ومهمته مراقبة حركاته وسكناته، وهن   
 (. 2112وإبالغ أمن الدولة عنه)قنديل، 

أتلفت الرواية من تسعة فصول، يروي علّي منها مخسة من خالل جتربته يف خضم القاهرة، ليلها وهنارها، ويسرُد بقّية الفصول   
(، وجمسّية ُيسري الطالبة يف الفرقة الرابعة بكلية 2112األربعة كل من: عزوز ُمهرّج الشوارع، وعبداملعطي خرّيج السجون)قنديل، 

اهلندسة، وجذكرى الربعي سّيدة األعمال. وهناك شخصيات سردية أخرى، نسمع صوهتا يف ردهات السرد، وتوضح لنا مآالت حسن، 
ريق. وهذا يعطي تربيرا فنيا وموضوعيا لفراقه حبيبته، وعدم قدرته على الزواج منها، فال يزال يف بداية الطوتفسر أسباب اختفائه، مما 

راتب ابشا الصديق الشخصي لرئيس الدولة، وجأكرم البدري رجل الصفقات املشبوهة وقّواد الباشا، وجالل عمران األستاذ اجلامعي 
ابة وتسهر يستسلمن مث يلفظهّن، وتلك ثراي البغّي اليت جعلت جسدها مطية لرجال العصاملتيم إبغواء الطالبات والضغط عليهن حىت 

على إرضاء الباشا العجوز املتصايب، املولع ابألجساد، وال يكاد يشبع منهن. أما حسن الرشيدي فنعلم أن أجهزة األمن قتلت أابه 
(، وحتريضه للطالب على العصيان، غري مبال بتعيينه 2112، وطُرد حسن من عمله يف كلية اهلندسة بسبب مواقفه السياسية)قنديل

(.ودخل السجن حيث تعّرض للضغط ليصبح أداة يف تنفيذ جرائم تصفية 2112ابلكلية، والذي ال يزال ابلقلم الرصاص)قنديل، 
 (. 2112احلساابت بني عصابة أابطرة املال)قنديل، 

هذه الرواية جتعل املدنية شبيهة ابلغابة يف شخصياهتا ومعاملها وأحداثها وصراعاهتا، ومتتزج فيها السياسة مع املال، والسلطة مع   
الثروة، وندرك كم املأساة اليت حيياها الوطن، وأن العقلية املسيطرة هي العقلية األمنية، املتوجسة من كل نشاط سياسي، وترى أنه 

ن كله. بدت القاهرة املدينة شديدة القتامة والبؤس، وابنت أمعاؤها، وانتثر ما فيها من فضالت، وعرفنا أن القاهرة خطر على الوط
 مثل كثري من العواصم العربية، صارت عمالقة يف متددها، وتعاظمت أخالط البشر فيها. 

***** 
 ا ذكرانه كان صحيحا، فرمبا تكون املدينة أكثر خصوبة يفإذا أعدان نقاش مقولة أن الرواية تعبري عن املدينة، سنكتشف أن م   

شخصياهتا وأحداثها، بل هي مثل املنجم الذي كلما حفرت فيه أخرجت منه كنوزا، ولكنها شديدة القسوة على اإلنسان، وإن عاش 
قرن، إال أن فيها ما  منذ فيها يف حببوحة وطيب عيش، ألهنا مدينة ال قلب فيها، بعكس القرية اليت إن تغريت، عما كانت عليه

تفتقده املدينة، أال وهو تقارب النفوس، وتالقي األفئدة، وأن القرية فيها قلوب ترتاحم، فال ترتك أطفاال جيوبون الشوارع حبثا عن 
ف وأيضا يلقمة العيش، وال تلفظ من متّرد عليها، بل يعود إليها، وينام يف حضنها من جديد. فالرواية هي تعبري عن املدينة والر 

 البادية، ألهنا تعبري عن اإلنسان، أينما سار، وكيفما عاش، ووقتما ولد أو مات. 
 

 البحث نصل إىل مجلة من النتائج: يف خامتة هذا اخلامتة:
 فيما يتصل بقضااي اإلنسان كما تبدت يف الرواايت العربية املعنية ابلريف على امتداد الوطن العريب:   
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لوطن، يف واملدينة ميكن أتويل مسريهتا يف الرواية العربية أبهنا تواصل بني الريف بوصفه أصال اقتصاداي واجتماعيا لإن ثنائية الر  أوهلا:
واملدينة بوصفها مركزا للعلم والسلطة واحلداثة، مث تطورت إىل صراع بني ساكين املدن املتعالني على الريف، وأهل الريف الرافضون 

 ها، مث إدانة الريف للمدينة، بعدما تعاملت السلطة يف املدينة مع الريف على أنه منبع للتطرف واإلرهابلتفسخ املدينة واستعالء أهل
 ةواجلمود، وأن املدينة عنوان لالستنارة واالعتدال والرقي. ونظر الريف إىل املدينة على أهنا سبب لنكده، واستغالل أبنائه، وأن التنمي

 أهل السلطة يف املدينة آذاهنم عن االستماع لشكوى الفالح وجماهرته مبظلوميته.   تتجه إىل املدن وهتمل الريف، ويصم
هناك مشرتكات بني املدينة )خاصة العواصم( يف العامل العريب، تبدو يف أن كثريا منها مت ختطيطها وفق املنظومة املعمارية  اثنيها:

ما حظيت به من هنضة واهتمام، جعلتها مقصدا ألهل الريف وحلاحلديثة، بكل ما تعرب عنه من ثقافة املستعمر، وأيضا بكل ما 
يداعب خميلتهم، وهو ما يفسر ظاهرة اهلجرة من الريف إىل املدينة، وتكوين أحزمة للفقر واملهمشني حول املدن، مما أضفى على 

 . عدائهم ملن غزا مدينتهماملدينة ممارسات الريفيني وعاداهتم، وأنشأ يف املقابل رؤية متعالية من قبل أهل املدينة، و 
جتّلت املدينة يف الرواية العربية يف مواضيع وطروحات كثرية، فاملدينة أشبه ابلعامل الزاخر، الذي ال ينضب من احلكاايت  اثلثها:

لعشوائيات، ا والسردايت، النابعة من الرتكيبة االجتماعية اخلاصة هبا، فهناك األسر األرستقراطية، واملتوسطة والفقرية، وهناك سكان
الذين ميثلون الوجه األسود للمدينة، مما استدعى ظهور أدب الواقعية القذرة، بكل ما فيه من سردايت شديدة القتامة، ال ميكن أن 
يقاس فقر الريف عليها، فالريف يف النهاية حيوي صالت رحم، وألفة وتعاون وإيثار، ال يعرفه سكان العشوائيات، الذين جاءوا من 

، منهم أبناء الريف، ومنهم املشردون، ومنهم الوافدون من دول أخرى، كما هو احلال يف املدن اخلليجية، والالجئني يف بقاع شىت
 لبنان واألردن، ومصر، وأيضا أصحاب اهلجرة غري الشرعية يف بلدان املغرب العريب.

ا، مثل أعمال ثروت رواايت تقتصر على القصور، وصراعاهت ميكننا قراءة عامل املدينة وفق اسرتاتيجيات تتصل ابألمكنة، فهناك رابعها:
ة ري أابظة، وهناك رواايت عن األحياء الشعبية، بعائالهتا التقليدية، اليت تعتز أبصوهلا وجذورها املمتدة يف املدينة، وهناك األحياء الفق

ايت، وفق تمع املدينة العربية، كما تبدى يف الرواوالعشوائيات، األمر الذي يدفعنا إىل النظر إىل املدينة من عٍل، مبعىن قراءة جم
 خصوصية املكان/ األحياء/ فيها، وطبيعة البشر ومشكالهتم. 

تظل الرواايت العربية اليت عربت عن املدينة عنواان على تطور اجملتمع العريب، فدائما يبدأ التطوير والتحديث من املدن،  خامسها:
اتريخ املدينة كما تبدى يف املدن العربية، خالل مئة العام املنصرمة، سنكتشف حجم التغريات ومنه ينتقل إىل الريف، وإذا قرأان 

والتبدالت والتحوالت: السياسية والفكرية واالجتماعية اليت شهدهتا األقطار العربية. وبعبارة أخرى: إن الرواايت العربية اليت عربت 
فريدا، يغذي الدراسات االجتماعية والفكرية والسياسية، فالروائي شاهد من  ، قدمت أترخيا-خاصة العواصم -عن املدينة العربية

نوع خمتلف، ألنه يكتب عما عايشه عن قرب، واحتك به، وصاغه يف رواايته، وابلتايل فإن شهادته تشكل وثيقة ليست أدبية 
 الثقافة. فحسب، وإمنا ميكن قراءهتا يف ضوء علوم: السياسة، واالجتماع، والفلسفة، والنفس، و 

 
 املصادر واملراجع

 (، بريوت، لبنان، ترمجة: غالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر. 2(، خصوصية املكان)ط1224ابشالر، غاستون.)-
 (، العربة الذهبية تصعد إىل السماء،اإلسكندرية، منشورات مكتبة اإلسكندرية.2111بكر، سلوى.)-
(، اخلطاب الروائي العريب اجلديد: السرد والفضاء والتناص، القاهرة، وكالة الصحافة العربية 2117)التازي، حممد عز الدين.  -

 انشرون.
 1227( الواقعية القذرة ريتشارد فورد منوذجا، ُعمان، جملة نزوى، يناير 1227حسني، كامل يوسف.)-

https://www.nizwa.com/ 

https://www.nizwa.com/
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 ( املدينة الضحلة يف الرواية العربية: تثريب املدينة يف الرواية العربية، دمشق، اهليئة السورية العامة للكتاب. 2114، صالح.)صاحل-
 ( اهلامش االجتماعي يف األدب: قراءة سوسيوثقافية، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع.2115صاحل، هويدا. )-
(،  العمارة واملدينة والرواية: نص البناء وبناء النص: حتليل العمران املصري والعريب يف اإلبداع الروائي 2113عبد الرؤوف، علي. ) -

 /https://www.academia.eduاملعاصر، على موقع أكادمييا 
  الرواية العربية، الكويت، سلسلة عامل املعرفة. (، الريف يف1222عبد هللا، حممد حسن. )-
 (، زمن الرواية، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب.1222عصفور، جابر. )-
 لبنان، دار الفارايب.   -(، الرواية العربية: املتخيل وبنيته الفنية، بريوت2111العيد، ميىن.)-
 ة، دار الشروق.( أان عشقت، القاهر 2112قنديل، حممد املنسي.)-
( ختطيط املدينة العربية اإلسالمية: اخلصوصية واحلداثة، بغداد، العراق، جملة املخطط والتنمية، مركز 2116الكناين، كامل.) -

 (.15التخطيط احلضري واإلقليمي، جامعة بغداد، العدد)
 ، مكتبة مصر للطباعة والنشر.  3(،السراب، القاهرة، ط1221حمفوظ، جنيب، )-
 (، النظرية النقدية، ترمجة: راثئر ديب، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب.2115، آلن. )هاو-
 ، دار كوفان للنشر.2( أسطورة األدب الرفيع، لندن، ط1224الوردي، علي.)-
 (،فوق احلياة قليال، القاهرة، منشورات كتب عربية. 2111الوكيل، سيد. )-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.academia.edu/
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 الفكر؟كيف جندد 

 مفهوم جتديد الفكر من خالل فلسفة جيل دولوز. قراءة يف
 سعاد زرييب. ط  د                                                                      
 تونس -ابحث دكتوراة                                                                     

 املفاهيم املفاتيح 
 الصورة الفكر ، البدء، الصدمة ، الصرخة، الدماغ و االميان ابلعامل، املقاومة، الصداقة.       
 ملخص:

األساسي من أجل هنضة الشعوب وتقدم احلضارات. أن االشتغال اليوم على ضرورة البحث يف مقومات  يعترب جتديد الفكر املسار
ضـــــروري للشـــــعوب العربية اليوم اليت تبحث عن مقومات جذرية تقدم األمم والشـــــعوب هو مشـــــروع فكري ،اتيقي وســـــياســـــي 

إلرساء جمتمعات متقدمة ،حرة قادرة على حتقيق استقالهلا الفكري والسيادي .يساهم تطوير الفكر يف تطوير مهارات األفراد 
هما أبرز بوصـــــــف الذين بدورهم يســـــــاهم بدورهم يف تطوير اجملتمع وحفظ العالقات داخل نطاق اجتماعي من الســـــــالم واألمن

مالمح التقدم الشــعوب. إن الفكر هو الدعامة األســاســية من أجل حتقيق احلرية والكرامة اإلنســانية. لقد عمد الفالســفة منذ 
" االنســـــان وكل كائن  أي كائن يفكر homo sapiensبداية التاريخ الفلســـــفي إىل تعريف االنســـــان بوصـــــفه كائن عاقل 

ه ال كمجرد وســـــــــــــيلة ميكن هلذه اإلرادة أو تلك أن تســـــــــــــتخدمه على هواها فهو يف كل عاقل بوجه عام يوجد كهدف يف ذات
أفعاله ســــــــــــــواء كانت هذه األفعال متعلقة به هو نفســــــــــــــه أو بغريه من الكائنات العاقلة األخرى ينبغي أن ينظر إليه يف الوقت 

لها وهو أي قادرين على تطوير ذواتنا وصــق كائنات عاقلةنفســه على أنه غاية يف ذاته" أي ذات عاقلة ،مفكرة وحرة. فنحن 
مبعىن قادرين انطالقا من الفكر على تطوير حماســـن االخالق و العادات اجلميلة يف  كائنات أخالقيةما يشـــكل ذاتنا بوصـــفنا 

س فالتعامل داخل اجملموعة أي نعي قواعد ضــبط الســلوك و التمتع بكل هذه اخلصــال :املعاملة اللطيفة، الشــجاعة، صــفاء الن
، عمل اخلري ،العـدالـة، احلكمة ،احلب . إن حتقق الذات العـاقلـة والذات األخالقيـة يبشـــــــــــــــر بوالدة مرحلـة جـديدة يف تطور 

العقل  أي قادرة على حتقيق ذاته وحتقيق التناغم بني قواعد كائنا حراالذات البشــــــــرية وهي بلوغ احلرية أي أن تصــــــــبح الذات 
دته و مواطنيته الفاعلة يف اجملتمع وابلتايل قادر على حفظ كرامته بوصــــــــفها قيمة وضــــــــوابط األخالق من أجل أن حيقق ســــــــعا

فريدة ميلكها االنســــــــــان و هي انبعة من اإلحســــــــــاس بقيمة االنســــــــــان يف الكون .إن العقل واألخالق واحلرية هي الســــــــــمات 
فها عالمة من عالمات مع بناء الثقافة بوصاألساسية اليت حتدد مفهوم اإلنسان و الركائز اليت يستطيع بواسطتها االنسان واجملت

التقدم .أن هذا الربانمج هو عبارة عن أمل وحلم مجاعي لكل الشـــــــــعوب العربية اليت  مل هلا أن ترســـــــــي ســـــــــفنها على مرافئ 
ة ياألمن والســــالم .ويف هذا جيب أن تســــري كل الكتاابت الفكرية والفنية يف العامل العريب من أجل إصــــالح األوضــــاع الالنســــان

اليت تعيشــــــها الشــــــعوب العربية .أن العمل على شــــــروط جتديد الفكر هو شــــــكل من أشــــــكال املقاومة لكل أشــــــكال التطرف 
الفكري واإلرهاب الذي دمر شعوب املنطقة العربية و أضفى على مالحمها لوحات سوداوية يغيب فيها األمل ،احلب والسالم 

ترســــم مالمح أســــاســــية للتقدم الغرب .لقد شــــكل القرن العشــــرين حلظة  . يف هذا احللم نقتدي بتجارب فكرية اســــتطاعت ان
مميزة من اتريخ الفكر اإلنســـــاين بظهور أبرز مفكرين منادين ابحلرية والكرامة اإلنســـــانية  من أبرزهم جون بول ســـــارتر ،ميشـــــار 

ورة جتديد الفكر ذين سعوا إىل ضر فوكو، جون لوك اننسي ،جاك رنسيار ،جيل دولوز الذي يعترب من أبرز املفكرين الغربيني ال
وخلق مســــــــارات جديدة وخطوط افالت من أجل خروج االنســــــــان  من كل أشــــــــكال الغطرســــــــة و الذي يعترب أن الفكر هو 
دعامة من أجل املقاومة. يقدم جيل دولوز من خالل كتاابته أســاليب جتديد الفكر انطالقا من الدماغ البشــري و من الصــورة 
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اغ البشــــــــــري ويســــــــــتغل ديل دولوز يف هذا النطاق تقنيات الفن الســــــــــينمائي كفن جديد قادر على حتقيق اليت تبىن داخل الدم
"اجلدة " بوصـــــــــفها أبرز مالمح اليت جيب على الفكر أن يتحلى هبا. يســـــــــعى هذا املقال إىل حتديد ثالث غاايت أســـــــــاســـــــــية 

ما حيدث ضــــد االنســــان والعامل ،ودعم الفنون و خاصــــة لتجديد الفكر وهي إعادة االميان ابلعامل الذي فقدانه اليوم جراء كل 
الصــــورة من أجل الدفاع عن الفكر وعن اإلنســــانية ضــــد كل أشــــكال التطرف و اإلرهاب أي على الفن أن يســــاهم يف حتقيق 
حرية االنســان و ان ال يكون وســيلة من أجل صــناعة  جمتمعات اســتهالكية أو جمتمعات متطرفة اليت تعمل ضــمن ســياســات 

يض الشـــــعوب  و الســـــيطرة على أفكارها ضـــــمن أجندات ســـــياســـــية لإلنســـــانية حتاك ضـــــد احلضـــــارة واألداين والذي ندينه  ترو 
كسياسة مضادة من أجل زراعة الكراهية والتطرف .أما من جهة راثلثة وكرهان أقصى  مل من الفكر اجلديد إرساء جمتمعات 

ني م أن تتحقق يف اجملتمعات اإلنسانية احلالية ألن الصداقة اإلنسانية بمتجددة أي قادرة على الصداقة كأبرز الغاايت اليت نرو 
الشــعوب هي عالمة على املناعة اإلنســانية اجليدة ضــد كل أشــكال الالإنســانية اليت تســعى األجندات الســياســية إىل طمســها. 

 إن الفكر هو سالح من أجل املقاومة.
                       :متهيد  

الفكر انشــــغاال فلســــفيا جذراي ابلنســــبة جليل دولوز إذ جعله مفهوما مرتبطا مبفهوم الفلســــفة -شــــكل مفهوم الصــــورة لقد           
نفســــــها. حيلل جيل دولوز يف الفصــــــل الرابع من كتابه االختالف والتكرار إشــــــكالية الفرق بني الصــــــورة الدغمائية اليت عمرت 

.ترتبط الصـــــــــــــورة الدغمائية يف نظر جيل دولوز   صـــــــــــــور جديدة للفكرطويال يف اتريخ الفكر الفلســـــــــــــفي وحاجة الفكر إىل 
بفلســفات التمثل يف حني أن رهان جيل دولوز هو اإلطاحة بكل اإلرث الفلســفي لفلســفات التمثل. تنطلق فلســفات التمثل 
من مســــــــــــــلمة أســــــــــــــاســــــــــــــية مفادها :"ان كل إنســــــــــــــان يفكر طبيعيا ،ومن املفروض أن كل شــــــــــــــخص يعرف ضــــــــــــــمنيا ماهو 

. ان التفكري الطبيعي هو الشـــــــــــــــكل األكثر عمومية أي الذي بوســـــــــــــــع كل )267دولوز،االختالف و التكرار ،ص  (ريالتفك
إنسان .إن فرضية احلس املشرتك تضمن العدالة بني األفراد أي حق أي كان يف التفكري :إن احلس املشرتك هو أعدل األشياء 

. إن التوزيع العادل للحس  ه أن يفكر بشـــكل فردي و خاصأي إن كل شـــخص ميتلك حســـا ســـليما بوســـع توزعا بني الناس
الســـليم "كرم طبيعي" أما الفكر فهو شـــأن شـــخصـــي أي انبع من اجتهاد ذايت ألنه مترين فردي مضـــين وشـــاق تلتزم به الذات 

رادة الطيبة  إلمن أجل اإلرتقاء إىل مرحلة الفكر أو التذوت املؤســــس على الفكر. يفرتض احلس املشــــرتك الطبيعة املســــتقيمة وا
كمســلمات أولية من أجل عملية التفكري انتج عن عقلنة الذات ملختلف قضــااي الفكر حبيث أن كل شــخص ميتلك ابلطبيعة 
رغبة املعرفة و "إرادة حســــنة" ذات صــــيغة أخالقية متتعها ابحلصــــانة الكاملة من كل الشــــرور اليت ميكن أن تعرتض الفكر أمام 

ة  والبديهية اليت ال تقل أخالقية عن مصدرها أي اإلرادة الطيبة. حييل جيل دولوز بنقده اىل فلسفرحلته حنو املعرفة الصحيحة 
كانط األخالقية: هاهنا يظهر دولوز النيتشـــــــوي الذي ســـــــلط انتقاداته الصـــــــارمة توجاه األخالق "الطيبة" الكانطية بوصـــــــفها 

 قل وداعة عن ديكارتية أطنبت يف تسوية الطريق السالكة. خيتلط الفكر هاهنا ابألخالق لدى كانط الذي ال ي*أخالق عبيد
ألنين أميل إىل االعتقاد أن العقل أو احلس مادام هو الشـــــــــيء الوحيد يقول ديكارت " حنو احلقيقة ســـــــــالحها "حس ســـــــــليم"

 العلوم، ص ديكارت، مقالة الطريقة حلســــــــــن قيادة العقل والبحث عن احلقيقة يف(ي جيعلنا بشــــــــــرا و مييزان عن احليواانت" ذال
ميكننا أن نسمى صورة الفكر هذه صورة دغمائية  أي طيع من أجل أن يقود العقل اىل غايته احملتومة مسبقا يقول دولوز" )4

أو مســتقيمة الرأي ، ارتوذكســية أو صــورة أخالقية عندما تســأل نيتشــه حول املفرتضــات املســبقة األكثر عمومية للفلســفة قال 
االختالف و التكرار،  دولوز،( ألن األخالق وحدها قادرة على إقناعنا أن الفكر ميتلك طبيعة طيبة"أهنا يف ماهيتها أخالقية 

 )262ص 
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. يرى دولوز أن الفكر حباجة إىل أكثر من اإلرادة الطيبة. ال يعتقد جيل دولوز يف األخالق الطيبة إذ ال تقود اإلرادة الطيبة الفكر 
أن حتدث شـــــــرخا يف الزمن وتغيريا يف احداثيات جغرافيا الفكر. أن ما حنتاجه يف  إىل غاايت قصـــــــوى أي إىل أفكار بوســـــــعها

اللحظة الراهنة هو فكر شـــرس أي متغري وحيوي عكس كل الصـــور الدغمائية. تفرض الصـــورة الدغمائية صـــورة وحيدة للفكر 
هوتية أي دائرة األخالق أو القيم الالالصـــــاحلة بشـــــكل أبدي. ان ارتباط الصـــــورة الدغمائية ابإلرادة الطيبة يســـــقط احلقيقة يف 

 احلقائق األبدية  .كيف ميكن للفلســـــــــفة ابلنســـــــــبة جليل دولوز أن تشـــــــــكل صـــــــــور أخرى للفكر خالفا للصـــــــــورة الدغمائية،
 األخالقوية ،الالهوتية؟ 

وأن ختلق  ةجييب جيل دولوز "على الفلســـــــفة أن تتخلى عن شـــــــكل التمثل" أي على الفلســـــــفة أن تكســـــــر جربوت احلقيقة الواحد
خطوط افالت خارج اتريخ اللوغوس الذي ســـــيطر طويال يف اتريخ الفكر البشـــــري بوصـــــفه ســـــيدا ومالكا للحقيقة أي مالكا 

الطبيعة مثلما عاش اإلنسان احلديث ،إنه يعيش املرحلة األسوأ يف اترخيه ألهنا  للطبيعة .مل يعد اإلنسان املعاصر سيدا يف بيته:
ا مرحلة التقدم اهلائل يف العلوم واملعرفة وتدهور كامل ملفاهيم اإلنســــــانية .حنن نعيش يف مرحلة صــــــعبة مرحلة حتمل مفارقة: إهن

من اتريخ اإلنسانية تلزم الفكر الفلسفي مبعاودة التفكري يف أسلوب الفكر الذي بوسعه أن جيمع مفارقات اإلنسانية املعاصرة 
بحث على ثالث مفاهيم أساسية وهي الفكر من أجل إعادة اإلميان ابلعامل وخيلق سبل جديدة للحياة يف العامل .يراهن هذا ال

،عالقة الصورة السينمائية كفن ابلصورة اجلديدة للفكر أي الفن بوصفه دعامة للفكر واملقاومة داخل اجملتمعات ،تشكل هذه 
 ى "الصداقة".املفاهيم جمتمعة أساليب من أجل األمل يف جمتمعات إنسانية كونية متصاحلة وقائمة عل

من أجل أن نفهم هذه املفاهيم و الرهاانت ميكننا ها هنا أن  نســـــــــأل :ماهو الفكر ؟كيف نفكر ؟ومن أين يبدأ الفكر ابلنســـــــــبة   
جليل دولوز؟ ماهي االليات اليت يشتغل وفقها الفكر ابلنسبة هلذا الفيلسوف الفرنسي؟ ماهي عالقة الصورة السينمائية بصورة 

انت الفكر ابلنسبة للفرد واجملتمع والعامل ؟ كيف حتقق الصورة اجلديدة للفكر ابلنسبة لإلنسان االميان ابلعامل الفكر؟ ماهي رها
وابحلياة ؟ كيف ميكننا أن نفهم عالقة الفن ابلفكر وابملقاومة؟ ماهي االليات اليت يشتغل وفقها الفكر والفن من أجل الدفاع 

 يف العامل؟ عن األمل يف جمتمعات الصداقة الكونية
من أجل اإلجابة على هذه اإلشــــكاليات نرســــم يف هذا البحث خطة بوســــعها أن تبني خريطة العالقات بني كل هذه املفاهيم واليت 
نفصلها إىل  إشكاليتني أساسيتني  ولئن فصلنها إال أهنا متشابكة و تلتقى يف فضاء واحد تنطلق من جتديد الفكر و وتنتهى 

وب . تفكك اإلشــــكالية األوىل  عالقة فلســــفة جيل دولوز بتاريخ الفلســــفة وضــــرورة حترير الصــــورة برســــم مالمح هنضــــة الشــــع
الفكر من كل إرثها الفلســـــــــفي من جهة  و ابلبناء املفهومي الدولوزي الداخلي ملفهوم اجلديد للفكر. بعد أن اســـــــــتطاع خرق  

ضـــــع يدا قادر على خلق الصـــــورة اجلديدة هاهنا يكل اإلرث الفلســـــفي ،يعتمد دولوز على الفن الســـــينمائي بوصـــــفها فنا جد
يقرتح دولوز على الفلسفة شكال جديدا من الصورة الفكر وهي  دولوز الفن السينمائي يف مواجهة اإلرث الفلسفي احلديث.

بة جليل ســـــــالصـــــــورة احلركة اليت تقدم الســـــــينما منوذجا هلا. أما اإلشـــــــكالية الثانية من البحث فتتعلق برهاانت جتديد الفكر ابلن
دولوز: الرهان األول من جتديد الفكر يتعلق مبســــألة قدرة الصــــورة الســــينمائية على التفكري يف اشــــكاليات االميان ابلعامل الذي 
يعتربه دولوز قد أصبح مشكال فلسفيا وروحيا ابلنسبة لإلنسان املعاصر جراء الويالت التارخيية اليت عاشها االنسان يف القرن 

هان الثاين و الذي يتعلق بعالقة الصــــــــــــورة الســــــــــــينمائية ابملقاومة أي ما تقدمه الصــــــــــــورة يف ما أبعد من كل  العشــــــــــــرين ،مث الر 
كليشيهات احلضارة املعاصرة املبنية على ثقافة وسلطة املعلومة. هاهنا وبني كل هذه الرسومات اخلطية صار بوسعنا أن  مل 

فكر. إن فن الصــــداقة ممكن للعقول اليت بوســــعها أن تتحرر من كل يف جمتمعات األصــــدقاء كرهان راثلث من مســــألة جتديد ال
 اترخيها الفكري املبين على جربوت الذات املتغطرسة حتت إرث ثقايف أو ديين أو فكري .
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 سوحدها العقول احلرة واليت تتمتع ابحليوية واحلركية القصــوى بني فضــاءات اشــتغاهلا الفكري والعملي  قادرة على الصــداقة .لي     
هذا االمل ممكن إال بعد أن يكون اإلنســان نفســه متصــاحلا مع عامله ومؤمنا به وقادر على مقاومة كل أجهزة صــناعة األدمغة 

 اجلاهزة و املستهلكة للمعلومة فحسب. 
  :آليات جتديد الفكر

 من أين يبدأ الفكر؟ -1
يعترب جيل دولوز أن اإلشـــــكال احلقيقي يف فلســـــفات التمثل يتعلق ب"البدء" أي من أين يبدأ الفكر؟ ومىت يبدأ الفكر؟            

 هل يبدأ طوعا أم قسرا؟ هل يبدأ حرا أم جمبوال على ذلك؟ 
ســفية و املفاهيم رب املناهج الفلمثل مفهوم البدء املشــكل احلقيقي ابلنســبة للفلســفة و مصــدر اختالف الفالســفة وتضــا           

اليت بنتها كل فلســـفة: منذ بداية التاريخ الفلســـفي ظل هاجس البدء يف فعل التفلســـف هاجســـا أســـاســـيا لتعريف الفلســـفة و 
فهم أليات اشتغاهلا . انطلقت الفلسفة األفالطونية من قرار فك أغالل اليت تربط االنسان إىل الكهف أي إىل ضرورة التحرر 

أشــكال اجلهل و الرذيلة من أجل الصــعود إىل عامل املثل فمن اســتطاع التحرر من الكهف فهو قد كســب معركة ضــد من كل 
اجلهل ،القبح والرذيلة و إرتقى إىل مرتبة االنســــان احلر الفاضــــل أي القادر على احلقيقة بوصــــفها أســــاس املعرفة و القادر على 

ح مالمســة اخلري بوصــفه أمسى الفضــائل االنســانية :من اجلهل ،الرذيلة و القبرؤية اجلمال بوصــفه قيمة إســتطيقية و قادر على 
إىل احلق ،اجلمال واخلري و الســــعادة: هناك جدل صــــلب صــــاعد خيلص االنســــان من الظالل و األغالل وبني هذا وذاك قرار 

جلدل األفالطوين يرنو إىل بلوغ .اجلدل بدء ومســــــــار تفلســــــــف و حترر. لئن كان ا حترر وإرادة ترنو إىل حتقيق اخلري والســــــــعادة
أفالطون ،أمثولة   (احلقيقة و املعرفة فإن الرهان أخالقي إبمتياز وهو بلوغ عامل املثل بوصــــفه أســــاس احلياة الفاضــــلة والســــعيدة

:هناك غاية أخالقية يف كل اخلطاب األفالطوين وهي غاية حكمت  )517-514الكهف ،الكتاب الســـــــــــــــابع ،اجلمهورية 
لسفي إىل حدود نيتشه .عمرت القيم الفاضلة طويال وسعى الفكر االنساين إىل توطيدها بشراسة يف اتريخ األفكار التاريخ الف

واتريخ الشـــــــــعوب فرغم كل التحدايت اليت وضـــــــــعتها الفلســـــــــفات الغربية الحقا خاصـــــــــة يف الفرتة احلديثة من نزعة إىل جتاوز 
فات تؤمن أبخالق أفالطونية وهو ما ابن بشــــــــــــكل واضــــــــــــح من خالل األفالطونية إال أهنا مازلت يف نظر جيل دولوز فلســــــــــــ

 الفلسفة الديكارتية والفلسفة الكانطية.  
انطلقت الفلســــــــفة احلديثة مع مؤســــــــســــــــها الرمسي رونيه ديكارت على مبدأ "الشــــــــك" أي القرار الواعي أبن كل املعارف            

املعارف القدمية للعقل البشـــري وبناء حقائق جديدة انبعة الســـابقة قد شـــاخت وســـتســـقط حتما ولذلك جيب الشـــك يف كل 
من مســــــــــلمة احلس الســــــــــليم و اإلرادة الطيبة وهو ما متيزت به  : من فكر منهجي قادر على بناء حقائق "صــــــــــادقة وبديهية"

فلســـفة ديكارت اليت أتســـســـت على مســـلمة احلس الســـليم بوصـــفه "قانوان" حيث بوســـع الفكر أن ينشـــئ أيضـــا صـــورة فكر 
 بوصفها حقيقة و قانوان انبعا من وحدة الذات املفكرة اليت تكون كل ملكاهتا "وحدة" .

تتكون الذات املفكرة بوصــــــفها كلية ووحدة متجانســــــة من توافق امللكات واليت مبســــــتطاعها أن متارس ســــــلطاهنا على كل           
قانوان و  : فكر مستقيم بطبيعته و حس مشرتك طبيعيموضوع "تؤسس هوية الـــــــ أان أفكر، يف الـــــــ أان أفكر توافق كل امللكات

. لقد شكل الكوجتو "األان أفكر أان موجود" مصدر )274،ص ،مصدر سابقاالختالف والتكرار (التحقق كنموذج متعايل"
لكات: أان ملقوة الفلســــــفة الغربية احلديثة إال أن هذا الكوجتو هو املبدأ األكثر عمومية للتمثل. أان افكر يعين وحدة كل هذه ا

أتصـور ،أان أحكم ،أان أختيل و أتذكر ،أان أدرك بوصـفها املكوانت األربع للكوجتو ،لقد شـكل الكوجتو حلظة مميزة وابهرة يف 
اتريخ الغرب ويف اتريخ اإلنسان بوصفه سيدا على الطبيعة و قادرا على خلق القانون الذي جيعل اإلنسان سيد نفسه وحاكم 

 للطبيعة وللعامل .
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عرفت الفلســـــــــفة احلديثة بعد ميالدها مع الفلســـــــــفة الديكارتية حلظة هامة وهي ظهور الفلســـــــــفة النقدية الكانطية .نشـــــــــأت        
الفلســـــــفة النقدية يف ظروف فلســـــــفية اترخيية وفكرية هامة كشـــــــفت عن حرية العقل الفلســـــــفي من مدى إمكانية حتقق املعرفة 

يعة و العامل وعالقة الفكر واالنســـــان بكل مقتضـــــيات احلياة :هل هناك حقيقة وحتصـــــيل احلقيقة الكاملة حول اإلنســـــان والطب
مطلقة ميكن للعقل البشـــري حتقيقها ؟ظهرت يف طيات هذا األشـــكال الفكري ،الفلســـفي واحلضـــاري شـــكلني من التفلســـف 

فة التجريبية أو الريبية ويعترب لفلســـــعرب على نوعني من الفلســـــفة :الفلســـــفة الوثوقية الدغمائية و تعترب الديكارتية أبرز ممثليها وا
هيوم وجون لوك أبرز املدافعني فلســــــفيا على أطروحات عدم إمكانية العقل البشــــــري على حتصــــــيل احلقيقة املطلقة ألن العقل 
البشـــري حمكوم ابلشـــك الدائم. نشـــأ النقد الكانطي بني شـــكلني من الشـــك الشـــك املنهجي الديكاريت و الشـــك الرييب هليوم 

سار الشك بني التشدد الوثوقي و الرييب بتقدمي شكل جديد من التفلسف وهو "النقد". يعرف كانط النقد يف مقدمة  فعدل م
كتابه نقد العقل احملض "للعقل البشــري ،يف نوع من معارفه ،هذا القدر اخلاص ،أن يكون مرهقا أبســئلة ال ميكنه ردها ،ألهنا 

كانط ،نقد (أيضــــــــا أن جييب عنها ،ألهنا تتخطى كليا قدرة العقل البشــــــــري"  مفروضــــــــة عليه بطبيعة العقل نفســــــــه ،وال ميكنه
يف غاية "االحرتام" ،ميكننا أن نعترب كانط من أعظم الفالســـــــــفة قدرة على  لقد كان النقد الكانطي). 25ص  العقل احملض،

راف إذ لكل طرف حدوده فيها األط التصــنيف و التســوية الســلمية بني املفاهيم .تعترب فلســفة كانط خريطة مفهومية ال تتنازع
اخلاصــــــــــــة اليت ال تتعدى على حدود املنطقة األخرى .ان الصــــــــــــياغة الفلســــــــــــفية للنقدايت الثالثة تبدو األكثر ترتيبا يف اتريخ 
الفلسفة من جهة التحليل املفهومي ومن جهة العالقة بينها إذ يقول دولوز "جند كل شيء يف النقد :حمكمة قاضي السالم و 

للمساحة إال قدرة سياسية جديدة تقلب صورة الفكر: فصل دقيق بني مناطق النفوذ الصلبة و  ادارة التسجيل و سجل غرفة
دولوز ، االختالف  ( clxxxiiاملصـاحل املختلفة و فصـل بني احلدود القصـوى و املصـاحل املقدسـة املؤسـسـة على حق ال يسـلب"

 )272و التكرار، ص 
يعترب جيل دولوز أن على الفلسفة أن تغري الدرب وأن تصنع دروب ال أمنة للفكر خارج كل إرثها الفلسفي التقليدي أي           

األفالطوين، الديكاريت و الكانطي. تولد الفلســـــــــــــــفة يف نظر جيل دولوز يف الدروب على هيئة منحدرات وانزالقات أو ثنااي 
ي يف الفكر واالرتطام به. جيب على الفلســـــفة أن  ال تبدأ انطالقا من مفرتضـــــات مســـــبقة متعرجة أي قادرة على خلق الفجائ

من أي منط كان لتبدأ من أي مكان وتولد من الشــــــدائد ومن األزمات. يولد الفكر من صــــــدمة ما ، نوع من الضــــــغط الذي 
ولد الفكر من رائط ال امنة . ال يجيعل الفكر يرتطم بشدة ما تلقى به يف حرب أفكار من كل صوب وجتعله يرسم خطوط وخ

 رهافة احلس السليم أو اإلرادة الطيبة  .
لقد عرب "التمثل" عن عدم قدرته على التفكري يف االختالف أي عجزه عن التفكري من نقاط خمتلفة و من بداايت خمتلفة        

نتهي وال رار بوصــــــــفه عود أبدي ،اي ال يوابلتايل فهو عاجز أيضــــــــا من جهة كونه يفكر يف نطاق اخلط املســــــــتقيم، على التك
يكف عن االختالف يف كل مرة. ان الفكر ال يفكر ابلبدء أو حبس ســـــــــــــــليم و إبرداة طيبة ، يولد الفكر "ابلنادر" ،"بدمغة 
عنف أصــــلي " أي أن هناك ضــــرورة ما دفعت الفكر قســــرا أو ســــلطت عليه عنفا دفعه حنو الفكر حبيث يصــــبح الفكر حدراث 

ا أي قادر على أن يقاوم الشــدة اليت نبع من داخلها وتتمثل بشــكل أســاســي يف احلاضــر .إن الفكر هو شــكل خالقا ،جســور 
من اجلســـــارة هو القوة واالقتدار  .إن الفكر النابع من الشـــــدة هو فكر راهن أي انبع من اللحظة اليت تتداخل فيها املعطيات 

هة اخر: ارتطام بني املعطيات يدفع الفكر إىل خلق مفاهيم جديدة الزمنية ،التارخيية و االنســـــــــــــــانية من جهة و الفكر من ج
 وصور جديدة للفكر.

ال ينفصــل الفكر عن زمانه كما ال ميكنه أن ميثل زمن اخر .الفكر انبع من العنف الصــادم املخلخل لركائزه فال وجود لفكر         
لى ني طيات الضـــــــــغط :الفكر هو "اكراه الفكر" فهو مرغما عيبدأ من قرار بداية التفكري أو قواعد فكر. الفكر يولد فجأة  ب
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لق أن كان من الضــــــــــروري بشــــــــــكل مطالتفكري إذ يكفي ألزمة ما أن جتعل الفكر ممكنا إهنا متارس عليه العنف يقول دولوز "
بعض  نيولد من الفجائي يف العامل بواســــطة الكســــر و العنف وهو العدو و ال شــــيء يولد من الفلســــفة ،كل شــــيء ينطلق م

 la cogitatio nature"  ال يبــــــدأ الفكر من فطرة اجملبولــــــة على التفكري الكلي  misosophieالفلســـــــــــــــفــــــة  
universalis   أو من ارادة بوصفها عزم على الفعل اجملبول على حتمل مسؤولية السري من أجل احلقيقي أو من حس سليم

االختالف و التكرار، مصــــــــــدر ســــــــــابق، ص  دولوز،(و مرغما "يســــــــــري يف منهج مســــــــــتقيم وفقا لقواعد، بل "انه يبدأ مكرها 
275.( 

ان الصــورة اجلديدة للفكر هي "اهنيار مركزي" ختلخل الثوابت، تفتت الصــورة الدغمائية لفلســفات التمثل. ال يفكر الفكر اال       
لفكر اإلشتدادي ر هي "الشدة" . امكره وابلتايل فهو ال يفكر وفق تسلسل ألنه ذو طبيعة "اشتداديه". الصورة اجلديدة للفك

انبع من أزمـة ويســـــــــــــــعى إىل إثبـات معطيـات جـديـدة خـارج األزمـة كخطوط جـديـدة للحيـاة. يعرب عنهـا جيـل دولوز خبطوط 
نيتشه يف نقده لتاريخ الفلسفة. يبدي جيل دولوز إعجابه بنيتشه  إىل صف اإلفالت. ضد كانط وديكارت ينحاز جيل دولوز

يت تعكس جســـــــــارة فكرية تروم حتطيم كل األوهام الفلســـــــــفية واحلقائق اليت عمرت طويال يف اتريخ الفلســـــــــفة و برؤيه الثورية ال
بوصفها حقائق ميتافزيقية تكبل احلياة واالنسان لذلك فكر نيتشه يف ضرورة أن تكون للفلسفة مطرقة من أجل أن حتطم كل 

لى التوجه حدود كانط . يعترب دولوز أن التاريخ الفلسفي مبين ع ركائز الفكر الفلسفي اليت عمرت منذ اللحظة السقراطية إىل
األخالقي الذي تقســـيم االنســـان إىل ملكات وتقســـيم املعرفة واالفعال إىل ثنائيات ال حصـــر هلا :خري و شـــر، اخلطأ واحلقيقة 

نواع الفهم و نا تتســـــــع لكل أ،الذات والطبيعة ...يقول نيتشـــــــه "أما حنن الال أخالقيون فإننا على عكس ذلك ،قد جعلنا قلوب
نيتشه ،غسق األوراثن و كيف  (االدراك و القبول واملوافقة .حنن ال ننفي بسهولة ونرى شرفنا يف أن نكون مستجيبني ابإلثبات

 )61،ص  2111نتعاطى الفلسفة قرعا ابملطرقة ،
فات اليت نصــبت العقل البشــرية أي كل الفلســيعترب مفهوم االثبات مفهوما فلســفيا مضــادا لكل فلســفات اليت تقســم وحتلل الطبيعة 

"هناك جنس أبســـــــره من القضـــــــاة مما جيعل اتريخ الفكر ميتزج  حاكما مســـــــتبدا على احلياة وعلى غرائز االنســـــــان يقول دولوز
بتاريخ احملكمة .ينادي هذا اجلنس مبحكمة للعقل اخلالص أو االميان اخلالص ...هلذا الســـــــــبب يتكلم الناس بســـــــــهولة ابســـــــــم 

، ص 1222دولوز ، كلري ابرين ،حوارات يف الفلســـــفة و االدب و التحليل النفســـــي و الســـــياســـــة ،  (خرين ويف مكاهنم "اال
17.( 

لقد قتلت العقالنية "البهاء" والبهجة اليت كان يتمتع هبا اإلنســـــان اإلغريقي القبل ســـــقراطي.. إن مطلب الفلســـــفة منذ نيتشـــــه هو   
 كيف نعيد للعامل هبجته وأصالته أي عامل جد إنساين ؟ 

قد تورمت أوجاع العامل مبا بشــر ،لمل تعد مهمة الفيلســوف منذ نيتشــه تنظيم املعارف أو حتليل الطبيعة البشــري، لقد تغريت أوضــاع ال
ال ميكن للعقل أن ميارس عليها ســلطانه وســلطته من أجل التحكم فيها ،لقد أصــبح الفيلســوف طبيبا للحضــارة يســمع وحيس 
أوجاع العامل. مل يعد بوســـــع اإلنســـــان املعاصـــــر أن يتمتع ابلربجوازية احلديثة لديكاريت يتأمل من شـــــرفته ماذا حيدث يف اخلارج، 

أصبحت الفلسفة شكال من "املسؤولية" اإلنسانية توجاه االنسان والعامل والطبيعة. لقد ابت من واجب الفكر أن يتصاحل  لقد
مع احلياة أي أن يتخلى عن حمكمته ويشــــــــارك احلياة يف إنفعاالهتا األشــــــــد أبســــــــا "وهي وحدة معقدة خطوة للحياة و خطوة 

ره" وخلق أمناط الفكر طرق حياة .تنشــــــــــــط احلياة الفكر ويثبت الفكر احلياة بدو للفكر. إن أمناط احلياة توحي بطريق تفكري ،
صـــــــــريورات ال حصـــــــــر هلا وإمكانيات جاحمة من احليوات الفاعلة. يعترب جيل  أي أن خنلق "الوحدة اجلميلة " بني معطيات و

د من عالقة ة يف خلق شـــــكل جديدولوز قارائ جيدا وكاتبا متحمســـــا للفكر النيتشـــــوي إذ ســـــامهت الرؤى الفلســـــفية النيتشـــــوي
االنســان ابحلياة والفكر. لقد صــاحل نيتشــه الفلســفة مع احلياة و أصــبح الوجود البشــري مبين على "االثبات" بوصــفه قوة وفعل 
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بديال عن كل ســــياســــات التنظري العقلي للعامل. عندما يتعلق الفكر ابحلياة لن يعود البدء مشــــكال فلســــفيا وال املنهج الصــــارم 
ة لبلوغ ،لقد أصبح بوسع الفكر أن يبدأ من كل مكان وأن خيلق حقائق وقيم ال حصر هلا هي ابألساس قيم حيوية أي وسيل

قيم حياة وكلما اقرتبت القيم واحلقائق من احلياة أصــــــــــــــبحت أكثر "هباءا" يقول دولوز" إن البهاء هو منبع احلياة ...ال تكمن 
جيـل دولوز، حوارات يف الفلســـــــــــــــفـة و االدب والتحليل ( حيـاة هلم إهنم كـاألموات" احليـاة يف اتريخ الفرد فمن ال هبـاء هلم ال

.إن الفكر هو لعبة نرد خيلق عدد كبري من "اخلطوط الفريدة" اليت ال حتتمل االختزال أو البرت )14ص  النفســــــي والســــــياســــــة،
دع خطوط أي سعى إىل خلق "أفكار" أي يبوالضبط .ال يسعى الفكر ابلنسبة جليل دولوز للحكم والتسوية أو التقسيم إمنا ي

نســــــبة إىل شــــــجرة ديكارت  (إمكانيات ال ينطلق الفكر من "املركز" وال ينتهي إىل نقطة حمددة وال يفكر وفق تفكري شــــــجري
 ءالذي مياثل يف كتابه "مبادئ الفلسفة" بني الفلسفة والشجرة هلا جذور وجذع و أطراف : جذورها امليتافزيقا ،جذعها الفيزاي

يقول جيل دولوز " ليســت األشــجار بتاات اســتعارة ،إهنا صــورة الفكر ،إهنا طريقة يف  ) وفروعها الطب وامليكانيكا و األخالق
الســــري ،إننا نغرس جهازا أبســــره يف الفكر لنفرض عليه االســــتقامة وجنعله ينتج األفكار الصــــحيحة. جند يف الشــــجرة كل أنواع 

صــــــــــل أو بذرة أو مركز إهنا الة مزدوجة أو مبدأ للتقســــــــــيم الثنائي بتفرعاته املوزعة واملنتجة اخلصــــــــــائص :إهنا تتوفر على نقطة أ
ابســــــتمرار وخبصــــــائصــــــها الشــــــجرية. يعترب جيل دولوز أن على الفكر الفلســــــفي أن يتحرر من التفكري الشــــــجري الذي يؤمن 

اايت واملناهج  العقل تربط بني البداايت والنهابلبداايت وابلغاايت ،يرســـم "نقاط" بداية ومنهج ســـري وخيطط لرســـم "دوائر" يف
"إهنا حمور الدوران املنظم لألشـــــياء على شـــــكل دائرة و الدوائر حول املركز، إهنا بنية و نســـــق من النقاط و املواضـــــع اليت تعمل 

 )36املصدر السابق، ص  (على حصر كل املمكن يف خاانت
لق ة ومنتجاهتا ،يعترب دولوز أنه جيب قلع الشــــــجرة من عقول البشــــــر، جيب خمل يكن دولوز فيلســــــوفا متســــــاحما مع الفلســــــفة احلديث

"اجلذمور" و زرع "العشـــــب" أي متجيد الكثافة و االختالف. ينمو الفكر "ابلســـــرعة" و "االبداع" فيخلق تفرعات ال حصـــــر 
ميكن إرجــاعهــا إىل مســــــــــــــــار نقطـة هلــا ،خطوط بال مركز ،إزالــة االلــة املزدوجــة وحتطيم كــل الثنــائيــات. إن اجلــذمور هو مــا "ال 

مصـــــدر ســـــابق (،خطوط تنفلت من البنية ،خطوط هروب و صـــــريورات ،خطوط بدون مســـــتقبل و ال ماض و بدون ذاكرة" 
 )37،ص 

يعترب دولوز أنه جيب على الفكر أن ينفتح على الســـــــــــــــرعة املطلقة و أن حيرر الطاقات كافة من أجل خلق إمكانيات "صـــــــــــــــريورات 
كر على اجلغرافيا الشـــــــاســـــــعة للصـــــــحراء:  عندما يرســـــــم الفكر جغرافيا "الصـــــــحراء" ويتحرر من "الشـــــــجرة جزيئية"، وفتح الف

"والغاابت يصــبح حرا وإثباتيا .الفكر الصــحراوي هو الفكر الذي حترر من املركز و أصــبح أكثر قدرة على الرتحل داخلها أي 
دد حيث ال ع وتفتح الفرصة للفكر البشري لإلبداع املتع"التجريب" ورسم خرائط وخطوط ال حصر هلا . متتد الصحراء وتتس

تتزاحم املواقع إمنا تلتقى ضــــــــمن لقاءات مفاجئة : ليســــــــت اللقاءات الصــــــــحراوية لقاءات صــــــــراع و الة حرب مثلما يف اجملال 
ويب ر احلضــــري "الدولة" بل هي لقاءات متنح الفرصــــة لرســــم "خط مكســــر يســــري دائما جبوار اخلطوط األخرى نوع من خط ه

 ) 12،ص املصدر السابق (،نشيط ومبدع ؟و...و....و" 
و  6و  3و  2و  1يعترب دولوز أن الصــــــــــحراء هي اجلغرافيا اليت بوســــــــــعها أن ختلق فكر فيما أبعد من الفكر الثنائي أي فكر      

كر يرتحل داخل ...إىل ما ال حصـــــــــــــــر له من اإلمكانيات ومن اللقاءات. ينمو يف الصـــــــــــــــحراء الفكر البدوي أي أن الف13
الصحراء يف رحالت ال امنة ألهنا رحالت بال مركز وبال نقطة وال ميكن أن نرسم دائرة يف الصحراء. لكن لنحرتس البدوي ال 
خيرج عن الصــــــحراء إنه األكثر متســــــكا ابألرض أي ال يتجاوزوا حدود الصــــــحراء وال ينتقلون إىل املدينة البدوي ويف وصــــــديق 

أبعد من كل أشــــــكال الســــــلطة بكل أشــــــكاهلا. يعترب دولوز أن املدينة فضــــــاء خمددة  بكل أشــــــكال الصــــــحراء أي يفكر فيما 
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الســلطة متمثلة أســاســا مبكنة الدولة فحني يســكن البدو الصــحراء ويتمســكون هبا بوصــفها فضــاء حرية ويرمسون احلدود و هلم 
 اقة.ت األكثر حيوية أي قادرين على الصدطاقة كربى على التجريب واالبداع .ويتمتعون ابلقدرة على حتقيق اللقاءا

 صدمة الفكر وجتديد صورة الفكر  -9
تعترب الصـــورة الفكر من املفاهيم األســـاســـية يف فلســـفة جيل دولوز. خصـــص جيل دولوز كتابه الصـــورة الزمن فضـــاء فلســـفيا         

 استطيقيا لالشتغال على العالقة بني الفكر والصورة .فأي صورة يفرتضها دولوز للفكر مقاما لتغيري مسار الفكر الفلسفي؟ 
حرا للتفكري يف مفهوم الفكر اجلديد، فمن خالل الصورة السينمائية أبدع دولوز شكال جديدا  وجد دولوز يف السينما مسطحا     

من الصـــــورة الفكر. تتميز الصـــــورة الســـــينمائية بقدرهتا على احلركة وهي خاصـــــية أســـــاســـــية جعلت دولوز يعول على الســـــينما 
ارجتاج و اهتزاز  صـــــــة لذلك و تضـــــــع تفكريان يف حالةبوصـــــــفها فنا وفكرا. إن الســـــــينما ختلق فينا إمكانية التفكري وتعطيه الفر 

،الســينما خمتلفة عن الفنون األخرى خاصــة حينما تضــع يف حركة عن طريق الصــورة احلركة ، noochoc،يســميه دولوز ب 
 .ذلك أهنا عكس فن الرسم الذي يعطينا صورا بدون حركة وعلى الروح أن تضيف هلا احلركة

على ضـــرورة حتطيم كل أشـــكال الغطرســـة اللوغوســـية من أجل صـــورة جديدة للفكر إال أنه يتقدم يف  لئن عرب دولوز بطريقة نيتشـــوية
أحباثه حول الصورة اجلديدة للفكر من خالل فلسفة برغسون الذي وفر جليل دولوز ولتاريخ الفلسفة و لتاريخ الصورة مفهوما 

املفاهيم  فلســفة اليت تروم التحرر من كل أشــكال الكلية وجديدا وهو مفهوم :"احلركة" اليت تعترب مكســب منوذجي ابلنســبة لل
األبدية .يقول دولوز منذ الصفحات األوىل  لكتابه الصورة احلركة "ال تقدم لنا السينما صورة ستنضاف إليها احلركة و لكنها 

ردة. وما + حركة جمتقدم لنا مباشــــــرة صــــــورة حركة ،تقدم لنا بكل أتكيد مقطعا ،ولكنه مقطع متحرك و ليس مقطعا ســــــاكنا 
يثري الفضول مرة أخرى هو ان برغسون كان قد اكتشف على الوجه األكمل وجود مقاطع متحركة أو صور حركة قبل صدور  

و اكتشــــــــــــــافه  1226كتاب التطور اخلالق و قبل الوالدة الرمسية للســــــــــــــينما و ذلك يف كتابه املادة و الذاكرة الذي ألفه عام 
كة. ما كان يدركه برغســــــون أكثر من أي شــــــخص اخر و هو الذي قد أحدث حتوال يف الفلســــــفة اخلارق ملفهوم الصــــــورة احلر 

دولوز ،الصـــورة احلركة، ( بطرحه مســـألة "اجلديد" بدال من مســـألة األبدية أي كيف يكون إنتاج شـــيء جديد و ظهوره ممكن"
 )2،ص 7ص

 
 األعصـــــاب. يعترب جيل دولوز أن الصـــــورة توقظ الفكرســـــار جيل دولوز يف دروب برغســـــون متجاوزه بســـــرعة معتمدا على علم     

فهي ابألساس صدمة أي حدث صادم يوقظ الفكر: حتدث اهتزازات يف "قشرة الدماغ" و حترك يف داخلنا جهاز ذايت روحيا 
ناك ه فتنتج حركة ألية اتوماتيكية .تنشـــر الصـــدمة اهتزازات عرب ســـلســـلة متحركة تغوص يف داخلنا :نوع من اإلنذار مفزع أبن

شيء ما على قيد احلدوث شبيه ابلوالدة  للفكر .ان الصدمة هي ما يدفع الفكر على فعل التفكري مما جيعل من الفكر حدراث 
 اثباتيا .

إن الصـــــدمة حركة بني أجزاء الصـــــور، خلخلة للنظام وألعماقه. يعترب دولوز أنه مل يعد بوســـــع الفلســـــفة ان تفكر حســـــب           
رد كإســــــــتدالل أرســــــــطي لألفكار أو عرب منهج صــــــــارم للقواعد الديكارتية أو نقد كانط مفرط احلذر أو التمشــــــــي املنطقي اجمل

دايلكتيكية هيغلية صــــــارمة.  لقد فقد كل شــــــيء مكانه و ســــــقطت كل احلقائق الوثوقية من مساءها .لقد انســــــحبت شــــــبكة 
ن هذا وجتو ،االان ،املنهج ،الذات املتعالية...مل يكمفهومية حديثة كاملة من مساء الفلســـــــــــفة املعاصـــــــــــرة من قبيل احلقيقة ،الك

االنســـحاب ترف فلســـفي بل ضـــرورة فرضـــت على الفلســـفة نظرا لبؤس الوقائع التارخيية احلاصـــلة طيلة قرن كامل من الويالت 
 والصدمات االنسانية املتالحقة.
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ينمائية راثبتة الفجائع اإلنسانية. مل تكن الصورة الس يتجه دولوز إىل السينما بوصفها الفن اجلديد الذي تزامن ظهوره مع سلسلة من
بل كســــــــــــرت حدود املكان والزمان ،قربت الكامريا االنســــــــــــان من حقيقة ما حيدث حوله هنا وهناك. إن الصــــــــــــورة هي حركة 

ة يف لوحدث حقيقة .هاهنا أمام الصــــــورة حنن أمام احلدث وأمام احلقيقة. ليســــــت احلقيقة اليت تصــــــورها الســــــينما حقيقة متمث
العقل بل حقيقة حمايثة للواقع وانبعة منه. هذا املكســـــب الفين واحلضـــــاري اجلديد جعل دولوز يفكر يف االلية اليت تشـــــغل من 
خالهلا السـينما أي طريقة عملها واليات إخراج الصـورة وتصـوير الواقع التارخيي للعامل املعاصـر .كتب دولوز يف االدب ويف فن 

مكثف على الســــينما ألهنا القدر القادم للتاريخ الفلســــفي وملســــتقبل احلقيقة. ســــتتكفل الكامريا الرســــم ولكنه إشــــتغل بشــــكل 
 ابحلقيقة وستتكفل الصورة بتشغيل العقل البشري وبدأ الفكر يف رسم مسارته ودروبه.

ر السينما يف ة .مل تفكيفكر دولوز يف الصورة الصدمة كمفهوم أساسي و حدث شعوري انبع من لقاء الذات ابلصورة احلقيق       
مفهوم الصدمة اليت تلحقها الصورة على الفكر اعتباطا ذلك ألن الصدمة يف حد ذاهتا السمة العامة اليت سيطرت على العامل 
طيلة قرن كامل من األحداث اخلارقة لإلنســــــــــــانية .لئن مرت األحداث إال أن ما بقي وثقته الصــــــــــــور ليبقى التاريخ البشــــــــــــري 

تى واجلثث واألحداث املفزعة من احلرب العاملية الثانية إىل أحداث القنبلة الذرية :تطور يف تقنيات احلرب مســــــرحا لصــــــور املو 
والنتيجة واحدة وهي دمار اإلنســــــان .حول دولوز مفهوم الصــــــدمة من ميدان األحداث التارخيية إىل فضــــــاء البحث املفهومي 

 الفلسفي وجعله مفهوما فلسفيا .
ة هي مسة العصـــــر و خاصـــــية الفكر الراهن: إن فكر ال تصـــــدمه الوقائع غري قادر على التفكري بشـــــكل راهن ان الصـــــدم           

.تؤشــــــر الصــــــورة الصــــــدمة  ليقظة الذهن وانفتاحه على املرئي الصــــــادم أي على "احلقيقة". ختلق الصــــــدمة ذبذابت بني املرئي 
لغربية طقها ومكنت الثقافة الغربية من بناء العقالنية اوالذهن حيث تفقد الصـــــــــــرامة اليت نســـــــــــجت الفلســـــــــــفة احلديثة على من

الكربى. خلخل الفضــــــــــاء البصــــــــــري الصــــــــــادم ثوابت العقالنية وعقائد اللوغوس وكأن ما حيدث جتاوز قدرة اللوغوس الغريب. 
ن ما ا  يصــــــطدم الذهن ابلوقائع فيســــــتيقظ من ســــــباته املنطقي التحليلي الدغمائي، لقد صــــــار تركيبيا لكل عضــــــوي متناغم .

وفرته الســـــينما للتفكري الدولوزي هو التخلص من الدايلكتيكية، فلقد صـــــار الفكر مونتاج تتداعى الصـــــور "ســـــريورة ذهنية "، 
"ايقاعات متناغمة"، "حركية ال حمدودة"  على غري نغمية واحدة: امام الصدمة مل يعد بوسعنا القول اان ارى صورة او اان امسع 

 بل اان أحس ابلصورة .
 ما الذي جيربان على التفكري؟   

ان ما جيربان على التفكري هو العجز عن التفكري وانفراط روابط الكل حيث مل يعد مثة من "كل" ميكنه ان يكون متصـــــــــــــــورا او      
لى عمفكرا به. لقد أصـــــبح على الفكر ان يولد من "ما ال يطاق يف احلياة اليومية او من ما ال معىن له". ان الصـــــورة ال حتيل 
على   واقع العامل او الوضـــــــــعية البشـــــــــرية لإلنســـــــــان يف العامل كما لو اننا ازاء "لوحة "أو كما لو اننا نطل على العامل من النافذة

"ال يطاق"  الطريقة الديكارتية احلديثة بل إهنا ختلق ذبذابت تشوش سبات الفكر . ان الصرخة خترب عن شيء ما ال متوقع و
فكر هي ابداع صــــارخ ، احتجاج ضــــد النســــق وضــــد نظام احلقيقة املتمثلة، قوة تســــعى خللق خطوط : ان الصــــورة اجلديدة لل

 ,Dosse, Frodon, Gille Deleuze et les images) افالت خـارج الصـــــــــــــــرخـة من اجـل "تغيري العـامل".
, 2008, p119) 

بح تيارا وشـــــكل عالقتنا به ، جيب على الفكر ان يصـــــان "متزيق الرأس" و تغيري الية اشـــــتغاله من اجل تغيري صـــــورة العامل            
électricité  تربك املعيش واليومي يقول دولوز" من اجل ان نتعلم رؤية االشـــــــــــــــياء جيب فتح االنفاق داخل   و  لذعة

هي  راالرض الصـــــلبة، "وان تتبدى االفكار مبثابة " احلجارة" او "قطع من النار"، صـــــرخات تظهر معزولة ومنفعلة. ان االفكا
طاقة انبعة من االم الذات واالحســــاس أبوجاع االخر . قد غريت الصــــورة الفكر مفهوم التفكري والية اشــــتغاله ،مل يعد بوســــع 
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االنســــــان املعاصــــــر ان يؤمن ابلنســــــق او ابملنهج يف الفكر. ان العامل املعاصــــــر على قلق وليس بوســــــع الفلســــــفة ان تبقى ازاءه 
منا يعرف ان الناس يفكرون ابلنادر، وحتت أتثري صـــــــــــــــدمة ما، اكثر مما يفكرون ابندفاع  ديكارتيية. يقول دولوز "كل واحد

ليســـــت الصـــــورة اجلديدة للفكر نتاج االرادة الطيبة فنحن يف عصـــــر حنتاج اىل اراءة ســـــيئة مبعين الشـــــرســـــة من أجل  ".ذوق ما
إلرادة الطيبة وابلفكر الطبيعي ،انه فريد و ممتلئ ابيقول دولوز  إن الفكر "ليس فرداي متمتعا ابإلرادة   مقاومة ســــــــــــــدمي العامل:

 )266االختالف والتكرار،ص (السيئة ...بال مفرتضات مسبقة
اجيايب جدا ، قوة على االثبات ،التفكري مبا هو  يراهن دولوز على الفكر االثبايت يقول دولوز "ان جنعل من الفكر شــــــــيئا ما اثباتيا ،

 36)حوارات يف الفلسفة واالدب والتحليل النفسي والسياسة ، ص ( ذاته"قوة و حدث خارق للفكر يف حد 
:ان الفكر حباجة اىل العنف كي يثبت فعاليته. ان الفكر هو طوبولوجيا القوى اليت تســــــــعى إىل توســــــــيع جغرافيا الصــــــــحراء. هاهنا  

ار  حيث صرح دولوز ان الف والتكر ترتبط الصورة الفكر يف فلسفة دولوز بتوجه فلسفي اسسه منذ اطروحته يف كتاب االخت
 )266االختالف والتكرار، مصدر سابق، ص   ( على الفكر أن يكف على رسم الدوائر و يفكر ابملسارات و اخلطوط

ينبع الفكر من العجز يولد اســئلته من "العجز عن التفكري الذي يضــعه يف الفكر ، والبعد املزدوج الذي يوســعه يف االســئلة املتطلبة  
يفجر الفكر احللقات . )266املصـــدر الســـابق، ص  (ختص ،يف وقت واحد ،البدء االكثر جذرية والتكرار االكثر عنادا"اليت 

والدوائر املغلقة للفكر ويرسم دروب ال حصر هلا من اإلمكانيات واألمل . يعترب دولوز أن الفلسفة مل تفكر بعد لقد سجنت 
عية حلسنة و"الطبيعة املستقيمة" و"املفكر الطيب" الذي يعترب أن الفكر ممارسة طبيصورة الفكر يف "دعابة "االرادة الطيبة أو ا

أي متمتع ابحلقيقي ومتالئم معــه يقول دولوز "ان نفكر معنــاه ان جنرب ،لكن التجريــب يفيــد دائمــا مــاهو طور االجنــاز أي 
 )123،ص املصدر السابق (اجلديد و املثري و املهم

كر تشــــــرئب أعناقه حنو احلقيقي "كان يســــــعى إىل بديهيات يتوصــــــل إليها  عن طريق ذاته :إبنتظار ذلك  يف القدمي كان الف        
كان يضـــع موضـــع الشـــك مجيع حقائق الطبيعة "أما االن فإن الفكر ال يطلب   5=3+2كان يشـــكك يف كل شـــيء حىت يف 

من احملال أن يصــــــــــــري اقتدار الفكر أي  كان يبغي احملال ويطلب  5=2+3البديهيات أبدا "ال يســــــــــــتســــــــــــلم قط أمام ما تعنيه 
  (72دولوز، ماهي الفلسفة ،ص  ) "االبداع"

إن الفكر هو صــــــريورة من أجل البحث عن ماهو مفقود ،حمال و ماهو غري قابل للفهم و إشــــــكايل. يتحرك الفكر قدميا بقانون و  
فكر إذ وز الفن وقدرته على جتديد صورة السلطة اللوغوس بوصفه حكما أما الفكر الراهن فهو حيوي و ديونوزي .ميجد دول

يعترب أن الفن ال يقل عن الفلســـــــــــــــفة يف قدرته على ابداع صـــــــــــــــورة جديدة للفكر إذ يعترب أن هولدرلني ،كاليســـــــــــــــت ،رامبوا 
،ماالرميه ،كافكا ،ميشــو ،ابشــوا، أرتو ،ملفيل ،لورانس و أوملري بوصــفهم حكماء اســتطاعوا أن يبدعوا طاقة هائلة يف جتذير 
االختالف ،التشــعيب و التفريع "إهنم عبقرايت متعددة املواهب ال متحو اختالف الطبيعة وال تســتوعبها ولكنها على العكس 
تستخدم مجيع مواردها هلدف االستمرار يف هذا االختالف عينه" . ال هتدف الفلسفة إىل املعرفة فحسب بل تسعى إىل خلق 

 .، اهلام. إن على الفلسفة املعاصرة خلق أفكار "أصيلة وفردية " مقوالت جديدة للحياة مثل املثري، البارز
 يعترب دولوز أن على الفالسفة يف اللحظة الراهنة التفكري يف خلق قيم حرة أي ابرزة ومثرية ومهمة تتمتع جباذبية "البهاء" .         

اجلماهري. ال  عة يف فهم وضـــــــــــع اجلماهري وتغيري واقعخيرج دولوز الفيلســـــــــــوف من غرفته املغلقة ليبدع مفاهيم ذات أمهية أي جنا    
خيتلف دولوز ها هنا على مفكري عصــــره الذين راهنوا من أجل فلســــفة قادرة على خلق مقوالت جديدة من أجل تغيري واقع 
اجلماهري. اتســــــم النصــــــف الثاين من القرن العشــــــرين بظهور فلســــــفات امنت ابجلماهري وبضــــــرورة مناهضــــــة االســــــتبداد وخلق 
مقوالت حرة من أجل كل الشـــعوب املضـــطهدة يف العامل ففي فرنســـا عرب الفالســـفة الفرنســـيني مثل جون بول ســـارتر ،ميشـــال 
فوكو ،البار كامو مث فيما بعد جون لوك اننســي وجاك رنســيار اليوم على مفهوم احلرية وعلى ضــرورة تغيري مســارات الفكر من 
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 ال االضطهاد و احلروب اليت يعيشها االنسان املعاصر اليت يعتربها الفالسفةأجل خلق مقوالت حيوية فيما أبعد من كل أشك
 انبعة من تضخم الفردية أو الذاتية احلديثة.

تعترب الفلســـــفات املعاصـــــرة أن الفن قوة حترر مجاهريي من كل أشـــــكال الغطرســـــة و  االســـــتبداد و الدفاع عن كل أشـــــكال الظلم يف 
.إن كل )121املصــدر الســابق ،ص ( ولني عن الضــحااي ولكننا مســؤولون أمام الضــحااي"العامل يقول جيل دولوز "لســنا مســؤ 

 اجلرائم اليت حتدث ضد البشر اليوم هي انجتة عن فكر مركزي ،شجري .
 :رهاانت جتديد الفكر 

 اإلميان ابلعامل وحترير احلياة 1   
لئن يعترب جيل دولوز أن على الفلســـــــفة أن تفلت من الصـــــــورة الدغمائية للعقل احلديث مقدما الســـــــينما بوصـــــــفها فكرا نورو لوجيا 

neurologie ) انظر حوار دار بني جيــل دولوز كلري ابرنــت واليت اختــارت أن يكون بكــل حروف اهلجــاء يف اللســــــــــــــــان
عرب دولوز عن مدى إعجابه مبفهوم علم األعصـــــــاب الذي يســـــــمى  الفرنســـــــي حول كل مفاهيم الفلســـــــفية جليل دولوز حيث

 )وعالقة هذا الفرع العلمي والطيب بفلسفته   neurologie ابلفرنسية 
يعترب دولوز أن هذا الشكل من التفكري قادر على  أن يعيد لإلنسان إميانه ابلعامل. لقد مثلت السينما ابلنسبة جليل دولوز رهاان     

عن اإلنســان واحلياة أي على حضــور االنســان يف العامل بوصــفه فكرا و جســدا. ان هدف الســينما هو الدفاع من أجل الدفاع 
عن قوة الفكر و اثبات جســـــــارة اجلســـــــد اإلنســـــــاين من أجل احلضـــــــور العميق داخل برانمج اثباتية احلياة . ان الســـــــؤال الذي 

 ة؟. نطرحه هاهنا هو كيف تعيد لنا السينما املفهوم األصيل للحيا
لقد حققت الســـــــــــــــينما االنزايح يف مفهوم االنســـــــــــــــان من ذات تتحكم هبا قوة اللوغوس ،اىل ذات دماغية ابمتياز. حيقق دولوز    

انزايحا جذراي يف املفاهيم الفلســـــــــــــــفية من مفهوم العقل و اللوغوس بوصـــــــــــــــفهما مفاهيم حديثة إىل مفهوم الفكر و الدماغ 
طيم هالة مفهوم اللوغوس الغريب احلديث. ان الدماغ هو مســــــــتقبل الفكر البشــــــــري بوصــــــــفهما مفاهيما جديدة قادرة على حت

بوصــــفه قادر على حترير االنســــان من الزمن الكرو ولوجي الذي ســــعى الفكر املنهجي إىل أتســــيســــه. يســــعى دولوز إىل خلق 
متيـاز حيـث  اعي هو زمن ســـــــــــــــينمـائي إبالزمن االيقـاعي املبين على اإليقـاعـات املختلفـة اليت حتـاكي نغميـة احليـاة. الزمن اإليقـ

يندفع الكل حنو اخلارج و تتحرر احلواس والشـــــــــعور من اســـــــــتبداد اللوغوس و انغالقيته. ان قوة الفكر تفســـــــــح اجملال اذن للال 
متصـــــــــــــــور داخل الفكر ، ينفتح الفكر على نقطة الالمعقول الذي يتطلع إىل اخلارج فيما وراء العامل اخلارجي و لكنها قادرة 

ى أن تعيــد إلينــا االميــان ابلعــامل .يلتقي الــدمــاغ ابلنقــاط الالمعقولــة داخــل زمن ال كرونولوجي أي زمن منفتح على املمكن عل
الالحمدود. يشـــــــــــــــتغل الدماغ داخل دينامية الزمن الالكرونولوجي من أجل خلق صـــــــــــــــورة ال متوقعة يف الفكر وقد وقع اطاق 

  سراحها.
ن نغمية الدماغ مها الســـــــياســـــــة اجلديدة اليت بوســـــــعنا أن نقيم من خالهلما يف العامل. تعيد الســـــــينما ان حترير الفكر و الدفاع ع      

للعامل إيقاعه وحترر قواه من كل أشكال االستبداد والسيطرة اللوغوسية . حيثما هناك لوغوس هناك سلطة وجربوت و أخالق  
 لنا السينما االميان ابلعامل؟كانطية . هاهنا ميكننا أن نطرح السؤال التايل هو كيف تعيد 

 دولوز، الصـــــــــورة(يعيب جيل دولوز على دراســـــــــات علم النفس انشـــــــــغاهلا ابجلســـــــــد املعيش وعدم تطرقها اىل الدماغ املعيش        
 ).332،ص الزمن

ان هتميش الدماغ يف عالقتنا ابحلياة خيلق عالقات قصــــــرية املدى مع العامل. عندما ال يصــــــبح الدماغ تيارا معيشــــــيا يصــــــعب حينها  
حترير ابقي املعطيات املتعلقة ابلعالقة بني االنسان و االميان ابلعامل .لقد جسدت السينما من خالل ايزنشتاين مفهوم الدماغ/ 

يتمكن الدماغ من خلق "أدمغة الكرتونية أو كيميائية" فحني أن .ري الســـــــــينما اىل "فن دماغي ابمتياز"العامل اذ حول هذا األخ
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الكرتونية قادر على حتقيق حلمة  انفصــلنا عن العامل ينتج عصــااب. ان الدماغ بوصــفه طاقة قادرة على صــنع امكانيات تواصــلية،
 و السرعة: الدماغ هو ألية اثباتية جديدة ابلعامل، إن الدماغ هو الوسيطعميقة بني الدماغ ،االنسان و العامل وفق منطق احلركة 

احليوي واحلركي النشيط بني االنسان والعامل. فحني أن العقل ميارس سلطانه و قوته على الظواهر اإلنسانية والطبيعية والكونية 
 امل.ن العالقات احليوية بني االنسان والعمن أجل قولبتها يف قوانني كلية يسعى الدماغ إىل فتح إمكانيات ال حمدودة م

ان السينما/الدماغ هي فن مضاد مبعين مضاد لكل أشكال الفكر اللوغوسي ، األخالقوي أو التسلطي السياسي الذي ينصب      
اة يف يالعقل قاض حيكم على احلياة وهو ما جتســــــد يف فلســــــفة كانط.  يعترب دولوز ان املخرج املتميز هو القادر على بعث احل

سدمي العامل أي القادر على خلق امكانيات لإلميان ليس بعامل اخر أي متخيل بل خبلق "اضافة" للعالقة بني االنسان و العامل 
يف العامل الذي نسكنه ، جيب على هذه االضافة أن تكون مشحونة بطاقات احلب و احلياة ،انه قادر على خلق املمكن كما 

.وحده الدماغ كحيوية قصـــوى تتجاذهبا قوى/تيار قادرة  )335املصـــدر ســـابق ،ص  (كن تصـــوره االميان ابملســـتحيل مبا ال مي
على امكانيات هائلة أي قادر على خلق مســـــــــــــــافات "تيه" و حاالت من "اهلذاين" أي ماال يتوقع حدوثه و خلق ابداعات 

ة االنســان و"تقســيم املكان" و زعامة ســيادغري متمركزة ،فلئن كشــف العقل احلديث عن قدرة جبابرة يف الســيطرة على املكان 
على الطبيعة ،اســـــــــــــــتطاع الدماغ كقوة الكرتونية من تنويع وتفريع املكان، مأل االنقســـــــــــــــامات و "القفز فوق احلواجز و ختلط 

ينه و نامللكيات". إن الدماغ بشــري إبمتياز ألنه حيايث احلياة يف حني أن اللوغوس يرتفع عن احلياة وينفصــل عنها وميارســه قوا
سلطانه على احلياة ،على الطبيعة ،على اإلنسان وعلى العامل. ان عالقتنا ابلعامل رهينة حتويل الفكر من مملكة العقل اىل حيوية 

 الدماغ و حترير االنفعاالت األشد قسوة .
الميان ابلعامل حياة و لقيمة اان الدماغ هو الشــــدة بوصــــفها أســــاس الفكر ابلنســــبة جليل دولوز وبوصــــفها الســــمة األكثر إثباات لل     

وهو ما عربت عنه سينما أنطونيوين اليت أكدت على ضرورة إثبات احلياة والعامل .سعى أنطونيوين إىل ضرورة تلوين العامل مثلما 
 . .(Mouren, la couleur au cinéma, 2012 ,p 219)جيب خلق ألوان للحياة

لقد اســـــتطاع الفكر البشـــــري تقدمي مفاهيم علمية وفكرية جديدة لكنه مل يطور بعد احلياة من خالل حترير األخالق من بوتقة       
األســــــــــــاطري و املثل القدمية يقول دولوز" إن معرفتنا ال ترتدد يف جتريد نفســــــــــــها ويف التصــــــــــــدي للتحوالت الكربى يف حني أن 

.إن عدم  )327الصـــــــــورة الزمن، ص (يم غري مالئمة وأســـــــــاطري ال أحد ابت يؤمن هبا " أخالقنا و عواطفنا تبقى ســـــــــجينة ق
امياننا ابلعامل انتج عن االنفصـــام بني دماغ متطور و جســـد منهك . جيب على الدماغ و اجلســـد أن خيلقا معا إبداعية جديدة 

إن العامل مرسوم أبلوان رائعة  " ول هذا املخرج االيطايلللعامل وخلق تلوينية جديدة للعامل. لقد امن أنطونيوين ابللون وابلعامل  يق
 ).322صدر السابق ،ص امل (يف حني أن األجساد اليت تسكنه مازلت اتفهة و عدمية اللون"

 إن االميان ابلعامل يفرتض صورة جديدة للفكر وعالقة  جديدة مع اجلسد ومع احلياة.
 االبداع بوصفه فعل مقاومة   9

لقد شكل كتاب الصورة الزمن مصدرا هاما من مصادر البحث حول مفهوم الصورة السينمائية .مل تكن السينما وحدها            
املعنية ابلبحث يف مفهوم الصــــورة ابلنســــبة جليل دولوز ولكن رهان دولوز هو الفلســــفة ابألســــاس .ان الربانمج الرمسي ابلنســــبة 

ذا الســـــؤال يتقاطع مع أســـــئلة اخرى . ميكننا من خالل قراءة كتاب ماهي الفلســـــفة ؟ و  لدولوز هو ماهي الفلســـــفة ؟ لكن ه
الزمن أن نعترب أن سؤال ما الفلسفة ابلنسبة للفيلسوف يتوازي مع سؤال ماهي السينما؟ ابلنسبة للسينمائيني –كتاب الصورة 

لزمن متعلقة حاول أن يوطد روابطها يف كتابه الصـــورة اأو املخرجني الســـينمائيني أو حميب الســـينما لكن العالقة املعقدة اليت ســـي
بني الفلســـفة و الســـينما تكمن يف تغيري أســـاليب التفكري الفلســـفي واليت تتقاطع مع األســـاليب اإلبداعية الســـينمائية.   بعالقة

 لقد شكل كتاب الصورة الزمن مصدرا مهما يف صياغة جديدة ملفهوم الفكر الفلسفي. 
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لصــورة يف فلســفة جيل دولوز مل يكن ذو طابع حتليلي أو نقدي لألفالم الســينمائية فذلك من شــأن نقاد الســينما إن فكر ا         
إن شـــأن الفيلســـوف خيتلف عن التحليل الفين لألراثر الفين .يراهن الفيلســـوف أمام كل اثر فين على  أو احملللني الســـينمائيني ،

ذا اجملال  لق احلقيقة أو صــورة جديدة للفكر أي كيف يصــبح الفكر فنيا و يف هالكيفية اليت من خالهلا يســتطيع االثر الفين خ
 ك للفلسفة وللسينما.بوصفه املفهوم املشرت  االبداع كيف يكون الفكر سينمائيا. ترتبط الفلسفة ابلسينما لدى دولوز مبفهوم

 تبدع الفلسفة املفاهيم وتبدع السينما الصور.
جبامعة الســــــــــربون  عنواهنا:ماهو العمل  1227مارس  17بداع من خالل حماضــــــــــرة ألقاها بتاريخ حيلل جيل دولوز مفهوم اإل      

وهي حماضرة حلل فيها جيل دولوز مفاهيم عديدة من قبيل  )1227مارس  17دولوز ،ماهو العمل اإلبداعي ،(اإلبداعي؟  
ب البشري يعترب جيل دولوز أن اإلبداع هو األسلو  السينما ،الفلسفة ،الصورة ،الفكر، املقاومة ،اللمسي يف أفالم بريسون ...

الوحيد املتبقي من أجل احلفاظ على الفلســــــــفة و على الفكر من جهة وعلى عالقة الفلســــــــفة ابلفن و ابحلياة اإلنســــــــانية من 
 و جهة اخرى. يعترب جيل دولوز أن اإلبداع هو شـــــــــــــــكل من املقاومة ابلتايل على الفكر من هنا فصـــــــــــــــاعدا أن يكون إبداعا

 مقاومة. ما الذي سيقاومه الفكر حبسب جيل دولوز؟
يشـــــتغل جيل دولوز يف حماضـــــرته حول مفهوم االبداع على العالقة الثالثية املتكونة من ثالثة أقطاب أســـــاســـــية وهي الســـــينما،      

قة بني الفلســـــفة و الفلســـــفة و املقاومة. جتيب احملاضـــــرة على ثالث أســـــئلة، هي مبثابة خطوط رمسية ابلنســـــبة لنا يف نســـــج عال
 السينما، وهي أسئلة من قبيل "ماذا يعين أن تكون لدي فكرة عن السينما؟"، ماهي الفلسفة؟ وماهي املقاومة؟

يوضـح جيل دولوز منذ بداية حماضـرته أن التفكري الفلسـفي يف السـينما ليس تفكري على جهة البحث والتدقيق الفلسـفي يف         
يات الســــــينما على اعتبار أن الفلســــــفة هي "تفكري يف كل شــــــيء". يعارض جيل دولوز هذا الفهم مفاهيم الســــــينما أو يف تقن

املغلوط عن الفلســــفة بوصــــفها تفكري يف "كل شــــيء" ، تكمن العالقة بني الفلســــفة و الســــينما ابلنســــبة جليل دولوز يف حبث 
ر ر البشـــــــري من فكر لوغوســـــــي إىل فكالفلســـــــفة عن صـــــــورة جديدة للفكر وعن تقنيات جديدة من أجل تغيري مســـــــار الفك

 إبداعي أي من فكر منطقي ،حتليلي إىل فكر إبداعي وجديد.
إن "اجلدة" رهان أســـاســـي ابلنســـبة لفلســـفة جيل دولوز ،اجلدة هي املختلف و املغاير ،الصـــورة الســـينمائية بوصـــفها صـــورة حركة     

درة على إبداع صـورة جديدة ،على الفكر أن يكون سـينمائيا إن الفكر هو الق وهي صـورة قادرة على التداعي املتنوع للصـور.
 مبعىن فكرا جديدا أي قادر على تغيري ذاته يف كل مرة أي فكرا خمتلفا.

يعرف جيل دولوز الفلســـــــــــفة أبهنا "علم مبدع و خالق مثلها مثل أي علم آخر و كأي إبداع بشـــــــــــري آخر كالرســـــــــــم و العلم،     
يعترب دولوز أن املفاهيم ال توجد يف الســــــــماء تنتظر من  )نفس املصــــــــدر الســــــــابق(يد املفاهيم فالفلســــــــفة معنية ابإلبداع و حتد

الفيلســـــوف أن يلتقطها يتعلق األمر ابلنســـــبة جليل دولوز إببداع املفاهيم بل صـــــناعتها: "فال بد من صـــــناعة املفاهيم ". ولكن 
اطيا و ال ة بضـــــــــرورة ما "ألن ابلطبع ال تصـــــــــنع املفاهيم اعتبعملية ابداع املفاهيم ليس صـــــــــناعة اعتباطية أو الية ولكنها مرتبط

ميكن القول أبين ســـأقوم بعمل أو اخرتاع مفهوما ما. "فال ميكن للرســـام أن يقول يف العموم يف أحد األايم "هيا ســـأقوم برســـم 
دفع الفكر رة ما ،دافع يلوحة". يعترب دولوز أن الضــــرورة اترخيية أو ســــياســــية أو فكرية هي أســــاس االبداع: حيثما هناك ضــــرو 

حنو اإلبداع تولد املفاهيم اجلديدة و الصــــــور اجلديدة للفكر. يعترب أن الفلســــــفة اليوم انبعة من شــــــعور احلزن و "اخلزي" الذي 
يشــــــعر به الفيلســــــوف إزاء ما حيدث يقول دولوز" و إمنا ينبثق اخلزي الذي هو من املمكنات احلياة اليت تعرض لنا من داخلنا 

ر أننا خارج عصـــــــران بل على العكس فنحن ال تكف عن إبرام تواطؤا خمزية معه يشـــــــكل هذا الشـــــــعور ابلعار احدى ال نشـــــــع
 الدوافع القوة للفلسفة"
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لئن تبدع املفاهيم فإن الســـينمائيني أو الذين يشـــتغلون يف الســـينما كاحملرجني و حميب الســـينما ونقاد الســـينما فهم يبتكرون "كتل     
ر العامل من ألوان و يبتك–ثلما يف املوســـــيقى يرتب املوســـــيقي النغمات و اإليقاعات ،خيلق الرســـــام خطوط زمن " م–حركات 

جهته  أيضا حقائق انطالقا من فرضيات و احتماالت متثل "اكتشافات ".يوحد اإلبداع الفكر البشري حبيث يستطيع الفنان 
إن  للعامل "وذلك وفقا للنشـــاط اإلبداعي لكل منهم". أن يعطي شـــئ ما للفيلســـوف و الفيلســـوف يســـتطيع أن يقول شـــئ ما

األلوان و االكتشــــــــافات هي إبداعات بشــــــــرية مقاومة ألهنا انبعة من –اخلطوط  الزمن،–املفاهيم الفلســــــــفية ،الكتل احلركات 
وات ضـــــــــرورة ما و تطمح خللق حدث ما جديد ومغاير. إن الصـــــــــورة و املفهوم خيلقان من الضـــــــــرورة و الشـــــــــدة بذلك مها أد

 مقاومة. 
يعترب جيل دولوز أن كل أثر فين هو فعل مقاومة. يقدم جيل دولوز الســــــــينما بوصــــــــفها فنا على أهنا فعال مقاومة .ليس الفن وحده 
فعل مقاومة رمبا ،فقد جند حركات إنســــانية اخرى أفعال مقاومة كاحلركات الشــــعبية و النضــــاالت الفردية ،"قد ال يكون الفن 

هنا تكمن العالقة الوثيقة بني العمل الفين و  يقاوم ولكن هو "ما يصـــــــمد" أي ما يدوم و ما يســـــــتمر، الشـــــــيء الوحيد الذي
 املقاومة". للمقاومة وجهان فهي من جهة فعل بشـــــري إنســـــاين وهي أيضـــــا إبداع فين .املقاومة هي فعل يصـــــمد أمام املوت،

ام ل مالرو "الفن هو الشــــيء الوحيد الذي يصــــمد أميزيح صــــورة و خيلق صــــورة ،يزيح أكليشــــيهات و خيلق صــــورة حقيقة يقو 
. تولد الصــــور من الشــــدة فتخلق ماهو جديد لكي يصــــمد. كل فكر جتاوز الصــــورة الوثوقية وقادر )املصــــدر الســــابق (املوت"

على خلق صـــــــور جديدة هو فعل مقاوم .هنا تكمن النقطة األســـــــاســـــــية للســـــــينما بوصـــــــفها فكرا وبوصـــــــفها إبداعا من أجل 
ة. ان رهان الســــــينما هو "التغري" ،خلق "احلدث" و إبداع أســــــاليب احلياة. أن الرابط بني النضــــــال اإلنســــــاين و العمل املقاوم

الفين يقول جيل دولوز "رابط وثيق جدا متاما مثلما كان بول كلي يريد أن يقول :أتعلمون أن الشعب يريد". إن الشعب يريد 
تكمن املقاومة من جهة الفكر  الذي مل خيلق بعد ليس جمتمع معلومة.أو الشــــــــــــــعب  حقوق وحرايت. إن "الشــــــــــــــعب األيت"

.تقاوم الفلســــفة والســــينما جمتمع املعلومة، تولد  الفلســــفي أو من جهة الســــينما بوصــــفها ابداع فين يف جتاوز مفهوم "املعلومة"
ختتلف الصورة و  من أجل احلقيقة.املعلومة اليات سيطرة من أجل التحكم يف األفراد ويف الشعوب، وتولد الصورة من الشدة 

الفكرة عن املعلومة: إن الصــورة حقيقة، صــمود ومقاومة انبعة من فكر ختلص من أوراثنه فحني أن املعلومة تصــنع كليشــيهات 
أي صــور خاطئة. يراهن دولوز من خالل توطيد عالقة الصــورة يف الســينما ابلصــورة اجلديدة للفكر من أجل نشــر الصــورة يف 

ومة أي صـــــور جديدة ومتغرية على الدوام ضـــــد كل أشـــــكال الكليشـــــيهات ، حتطم الصـــــورة  الكليشـــــيهات و تدمر وجه املعل
احلقيقة ســــياســــات  املعلومة اليت تســــعى إىل صــــناعة جمتمعات إســــتهالكية. ميكننا أن نرســــم شــــبكة مفهومية متضــــادة: حيارب 

وهي جمتمعات مقاومة قادرة على خلق صــــور جديدة للفكر دولوز جمتمع املعلومة واليات الكليشــــيه من أجل جمتمعات قادمة 
احلقيقة هي جمتمعات مبدعة و مقاومة أما جمتمعات  وهي جمتمعات احلقيقة أي جمتمعات مبدعة. إن جمتمعات الصـــــــــــــــورة

الصــورة الدغمائية للفكر والكليشــيهات هي جمتمعات مســتضــعفة وتقودها ســياســات تســعى إىل الســيطرة على عقول البشــر .  
ن الصـــورة اجلديدة للفكر و الصـــورة الســـينمائية مها شـــكال املقاومة اجلديدة يف جمتمع املعلومة ،على الصـــورة أن خترتق النظام أ

املعلومايت وتفضــــح ســــياســــاته . تقاوم الصــــورة مبفهومها الدولوزي كل أشــــكال الصــــناعة البصــــرية اليت تســــعى إىل تعتيم احلقيقة 
يمنة والســيطرة :هاهنا تتعاون الصــناعة مع االقتصــاد مع الســياســات العاملية وتســعى إىل وطمســها من أجل مترير ســياســات اهل

"إنتاج" كليشـــــــــيهات من أجل تظليل احلقيقة يقول رجييس دوبري يف كتابه حياة الصـــــــــورة وموهتا "كلما كانت الصـــــــــورة فقرية 
املصــــدر  (مثة كليشــــيهات يف كل مكان"،كلما كان جانبها التواصــــلي املصــــاحب مالزما هلا ..فالصــــناعة تنســــخ كل شــــيء و 

 )السابق



 0200 ، مايو7العدد  -مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية
 

 195 

                                                                                                                                                                                     

ان ما ندركه من الصــــورة هو ما يتوافق مع مصــــاحلنا االقتصــــادية ،االجتماعية ، الدينية والســــياســــية .ان ما ندركه بوصــــفه ذو         
ة يف  ثخاصــــــــيات مصــــــــلحية وابلتايل تســــــــقط الصــــــــورة يف الســــــــياســــــــة املعاكســــــــة لقيمة احلياة .ان ما ندركه هو مغالطات مبثو 

كليشــيهات وليســت صــور حقيقية :حنن لســنا يف حضــارة الصــورة حنن يف حضــارة الكليشــيهات "حيث لدى مجيع الســلطات 
مصـــــلحة يف إخفاء الصـــــورة عنا ...لتخفي عنا شـــــيئا ما يف الصـــــورة .ومن جهة أخرى ويف الوقت ذاته ،تســـــعى الصـــــورة دائما 

.ان الســــــــــــياســــــــــــة اجلديدة اليت جيب اتباعها يف حضــــــــــــارة )42ص  الصــــــــــــورة الزمن،(خلرق جدار الكليشــــــــــــي و اخلروج منها" 
 الكليشيهات هو اخراج الصورة من الكليشه، "جيب أن نكشف العناصر و العالقات املتمايزة اليت تغوينا داخل صورة مبهمة.

اضـــية و وســـائل فرت تشـــكل اآلليات اليت تفرضـــها احلضـــارة املعاصـــرة خطر فضـــيع على الفكر البشـــري من خالل الوســـائل اال        
توحيد الرأي بوصــــــفها تدعم ســــــياســــــات بوليســــــية لنشــــــر املعلومة أو كتماهنا. املعلومة هي "مجلة من اإلرشــــــادات و األوامر و 
النواهي فلما نعلمكم بشـــيء ما أبنكم من املفرتض أن تكونوا مؤمنني بصـــحته مســـبقا بشـــكل ما فلما يقدم اإلعالم لك خربا 

ملفروض أنه جيب عليك تصـــــــــــــديق ذلك اخلرب فهذا بعبارة اخرى ترويج لفرض معني .فالبوليس فلســـــــــــــان حاله يقول لك من ا
.لقد شكلت املعلومة أساس "جمتمع املراقبة" و )دولوز، ماهو العمل االبداعي(يبلغنا ابملعلومات عن طريق السياسات العامة" 

يولد  شــــتغل عليها ميشــــال فوكو. يف هذه الظروف"جمتمعات التحكم" و"جمتمعات انضــــباطية" أو "جمتمعات ســــلطوية" اليت ا
الفن و تولد ضــــرورة صــــورة جديدة للفكر بوصــــفهما يشــــكالن "املعلومة املضــــادة". ان املعلومة املضــــادة تكون فعالة يف حالة 
واحدة فقط عندما تكون ذات طبيعة مقاومة أو أتخذ شـــــــــــــــكل فعل إبداعي مقاوم . ليس العمل الفين أداة اتصـــــــــــــــال إذ "ال 

توي العمل الفين على أي قدر من املعلومة" وال عالقة لألثر الفين ابالتصـــال أو ابلتواصـــل . ان األثر الفين هو فعل إبداعي حي
. إن مهمة )ماهو العمل االبداعي دولوز،(.كل اثر فين جمبول  على خلق فكرة ما :فكرة مقاومة من أجل خلق شـــــــــــــــعب 

للعامل ولإلنســــــــــــان خارج كل ما حيدث. يعترب جيل دولوز أن على الفنان  الصــــــــــــورة يف العامل املعاصــــــــــــر هي خلق رؤى جديدة
والفيلســــــوف اليوم أن يشــــــعرا ابخلزي وابلعار ملا حيدث يف العامل اليوم. جيب على الســــــينما اليوم أن ال تســــــقط يف ســــــياســــــات 

ة على ثورية" أي قادر الســـــــــوق كما ال جيب على الفلســـــــــفة أن تســـــــــقط يف خلق مفاهيم جمردة بل إن من واجبهما خلق قيم "
التطلع لاليت بشكل مجيل قادر على إستعاب طموحات الشعوب . يقول دولوز "ان فعل القول له رؤوس عديدة ،وهو ينبت 
تدرجييا عناصـــــــر شـــــــعب ســـــــيظهر يف املســـــــتقبل و كقاعدة عامة هتدف ســـــــينما العامل الثالث اىل االيت :ان تشـــــــكل عن طريق 

.إن الطروحات )357ص  الصورة الزمن،دولوز،(جزاء الفعلية ،كي تنتج منطوقات مجاعية" االخنطاف ابلروح تناغما جيمع األ
 اجلماعية هي بذور لشعوب عتيدة.      

 خامتة :من أجل جمتمع األصدقاء    
 (اضـــــــــــــر" حليقول "حنن ال نفتقر اىل التواصـــــــــــــل ،بل على العكس نتوفر على الكثري منه ،بل نفتقر اىل االبداع .نفتقر إىل مقاومة ا 

.إن مقاومة احلاضـــــر مهمة ثورية ابلنســـــبة لشـــــعوب امنت ابالختالف أي قادرة على حتقيق ) 352،ص الصـــــورة الزمندولوز،
عدد ال حمدود من اللقاءات مع االخر، أي شــعوب حترر من املاضــي وخلقت فضــاءات صــحراوية تشــتغل ضــمنها كل العقول 

ب صــــــحراوية أي قادرة على رســــــم خطوط موازية ومتقاطعة مع االخر أي القادرة على االبداع .إن الشــــــعوب احلرة هي شــــــعو 
قادرة على الضـــيافة واللقاء. يف الفضـــاءات احلرة فحســـب ميكننا أن حنقق الصـــداقة بوصـــفها قيمة فكرية وإنســـانية جتاوزت كل 

. وحدها إنه االيت و الغريبأشـكال الصـراع ونزاعات الذاكرة ورمست جغرافيا ممتدة على املمكن الذي يتجاوز حدود املخيلة :
الشــــعوب اليت تفكر ابلصــــداقة الكونية قادرة على خلق مفاهيم جديدة و مقوالت متميزة أي "ان نعمل ضــــد العصــــر ، كأننا 

غري –نعمل من خالله وذلك لصاحل عصر ات كما أرجو ..العمل ضد املاضي و ابلتايل العمل على احلاضر لصاحل مستقبل 
ر أن يعمل من هنا يف صــــــاعدا على اجلديد و املهم أي الراهن أي على ما نصــــــريه أو ما حنن بصــــــدد اترخيي .جيب على الفك
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اخر .إن هذه الفلسفة ممكنة ابلنسبة للشعوب اليت أمنت كما يقول دولوز أبن "كل واحد –صريورته أي االخر أي صريورتنا 
ىل أي و ترتســــــــم صــــــــريورة و تتحرك ككتلة ال تنتمي إينفذ مهمته اخلاصــــــــة مع االلتقاء ابآلخرين و حيضــــــــر كل واحد غنيمته 

 )12حوارات يف الفلسفة و االدب و التحليل النفسي والسياسة، ص  (شخص وإمنا "بني" اجلميع"
 قائمة املصادر واملراجع  
 املراجع ابللسان العريب 

الطباعة والنشــــــــــــــر ،مصــــــــــــــر  ،ترمجة فؤاد زكراي ،دنيا517-514،الكتاب الســــــــــــــابع ،اجلمهورية  أمثولة الكهفأفالطون ، -1
،2114 

 دولوز، ماهي الفلسفة، ترمجة مطاع صفدي، مركز االمناء القومي، بريوت ،لبنان.  -2
 2112، ترمجة وفاء شعبان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل ،لبنان ،االختالف والتكراردولوز ، -3
 لرتمجة ،مركز سياسات الوحدة العربية، بريوت ،لبنان،ترمجة مجال شجيد، املنظمة العربية ل الصورة احلركةدولوز ، -4
د العلمي ترمجة عبد احلي أزرقان ،أمححوارات يف الفلســفة و االدب و التحليل النفســي و الســياســة ،دولوز ، كلري ابرين ، -5

 .1222،إفريقيا الشرق ،املغرب ،
 ،ترمجة مجال شحيد ،املنظمة العربية للرتمجة ،مركز سياسات الوحدة العربية بريوت لبنان . الصورة الزمندولوز ، -6
نيس للنشــــر ، ترمجة مجيل صــــليبا ،دار األمقالة الطريقة حلســــن قيادة العقل والبحث عن احلقيقة يف العلومرونيه ديكارت،  -7

 .والتوزيع
 ،ترمجة موسى وهبة ،مركز اإلمناء القومي ،لبنان. نقد العقل احملضكانط ، -8
 

 املراجع ابللسان الفرنسي 
1- Dosse François, Frodon Jean Michel, Gille Deleuze et les images, Cahiers de 

cinéma , 1 ère édition, 13 Mars , 2008. 
9- Mouren Yannick, la couleur au cinéma , CNRS, Paris, 2012. 

 املراجع االلكرتونية 
،جـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــربـــــــــــون  1227مـــــــــــارس  17جـــــــــــيـــــــــــل دولـــــــــــوز ،مـــــــــــاهـــــــــــو الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل اإلبـــــــــــداعـــــــــــي ، -1

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_Xnhttps://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK

=https%3A%2FEwjzmJvhq_XnAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url
%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOv
Vaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRbAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA
&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTAr

HK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRb 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_Xnhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_XnAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRbAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_Xnhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_XnAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRbAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_Xnhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_XnAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRbAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_Xnhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_XnAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRbAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_Xnhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_XnAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRbAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_Xnhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_XnAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRbAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_Xnhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_XnAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRbAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_Xnhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzmJvhq_XnAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRbAhWxyKYKHUkbCGMQtwIIJTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYFFTArHK7WQ&usg=AOvVaw2tTwYzQbkJAiSUvVEV5tRb
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حــــــــــــــــــــــــوار بــــــــــــــــــــــــني جــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــل دولــــــــــــــــــــــــوز و كــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــري ابرنــــــــــــــــــــــــت ،ألــــــــــــــــــــــــف ابء   -2
.https://www.youtube.com/watch?v=kJyFvNhnRY8 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kJyFvNhnRY8
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