ؿجد فبط  -اجلدء األّى -
اهيوخلٓ اهجّهٕ  :اخملطغػ اهـخيب اهغاكؾ ّاٗفبق ،وغنٕ–
 61-61أفخوط 8162
البريد اإللكترووي للمجلت :

Alomdamadjala@gmail.com

 الموقع الرسمي للمجلت -http://virtuelcampus.univ-msila.dz/fll/?p=5069

 -الترقيم الدولي Issn: 2572- 0058 :

 -تبريخ اإليداع القبوووي :مبي 8161

الرئيس الشرفي للمجلت
أد .كمــبل بداري
رئيس جبمعت محمد بوضيبف
مدير المجلت  /مسؤول الىشر
د ،عمبر به لقريشي
رئيس التحرير
د .صبلح غيلوس
هيئت التحرير
أ.د .محمد به صبلح

د .أسيب بغدادي

د ،سليمبن بوراس

د .العربي عبد القبدر

د .أميرة سوامس

د .وبصر محمد الحسىي
د .وبصر بركت

يويج ؿيٖج اهنوٖج
اهجيخغر :ؿيبر ؼع هلخوضٕ
مسب اهلل اهخـيع اهخـٖظ ّاهظالث ّاهشالى ؿىل أكخف اهيخقوني ّؿىل ّ آهَ ّالضبؼَ اؿيـني ّنع
اكخفٓ آؾبرُظ اهٓ وغى اهجوع.
اهشبدث هغاة نجوخ ؿبنـج اهيشٖوج.
اهشبدث اهتبـذني ّاهيضبريني األفبمط .
اهشبدث أقبؽحث ؿبنـج اهيشٖوج.
أؿداػٕ اهطوتج ّاهطبهتبح ،ـغخاح اهغٖغف ّاهدنالء اهنخاى
أُال ّقِال ؼنظ يف اهيؤؽيخ اهجّهٕ االّى ذلليخطغػ اهـخيب اهحي ؽٌظيَ يوٖج اٗداة
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وشـجين أً أقخِط ـجويث ؼبهضنخ اجلدوط هنط نع أقِظ يف فنخث اهـلبد ُحا اهيؤؽيخ
ّأفز ؼبهحيخ أؿغبء اهِٖئج اهـويٖج ّاهيٌظيج ذلليوخلٓ.
أوِب احلغغر اهنخوظ،

ّحنع هفخحت فـبهٖبح ُحا اهيوخلٓ هشحتغخ فوفٖبح ؽتوغر فنخؽَ

ّهغغؿِب ،ؼـج أً ؽالحقت اٗراء ّ،ؽٌبُت اهٓ اهـيط ؿىل اهـلبدٍ ّاهشـٕ اهٓ ادنبـَ .هنغً
اخلطبة اهيـخيف ؽخـجد فخّؿَ ّؽخضبؼض ؽأؾخا ّؽأؾٖخاّ ،هنغً اهشٖبق االؿخيبؿٕ ّاهشٖبيس ّاهذلبيف
ّيط اهخغٖخاح اهـبهيٖج احلبلوج ؽشِظ يف ذنجوج نالحم ُحا اخلطبة ،أّ يف ؽأقٖذ ريبػدٍ ،
ّهظخا هخـجد اُخيبنبح اهلبػيني ؿىل احبلث اهـويٕ هنوٖج اٗداة ّاذللغبح ّدؿيِظ هنط فخّؽ
اهيـخفج ،الـت فنخث ؿلج نؤؽيخ كبنط أّ ولخخة نع ذهض ،نع أؿط ؽـدود أّالخ اهخـبًّ
ّاهخـبرف اهـويٕ ّفوص راٌُٖج نـخفٖج ـغاروج راكٖج.
ّكج افخخهب نغمغؽ اخملطغػ اهـخيب هظخا ألُيٖج اإلكنبى اهحي وطخـَ يف اهـالكج اهيت ؼٌَٖ،
ّؼني اهيٌبُز يف خمخوش فخّؽ اهيـخفج اإلهشبهٖج ّ ،حنع إذ هلغى ذهض هحتخر نع اخلطبة األوجوغهغؿٕ

ّحنبّى ؽأقٖذ ّؿٕ نغمغؿٕ ،وخؽند ؿىل قيج اهختبدى اهيـخيف ،ؼجتبّز قوتٖبح اهـغهيج ّنب
ؽجؿغ إهَٖ نع اهفالح نـٖبرٔ ّكٖيٕ أّ ؽحّوً حللجّد ّكخط ذللِغوبح ّاهيخؿـٖبح؛ ّذهض
ؼبالقخفبدث نع إ ديبؼٖبؽِب ّؽلٌٖبؽِب احلجاؾٖج نع أؿط ؼٌبء ؿٖط ّجمخيؾ وـٕ ـجّد رقبهخَ ّوخؽند
ؿىل ّؿٕ نـخيف ألٖط ولجر كٖيج اهـوظ ّوؤطخُب نع أؿط ذنلٖص كٖيج اإلهشبً يف ـج ذاؽَ .
ّألً اهـيط يف جمبى اخملطغطبح وشخجؿٕ جميغؿج نع اهيـبرف ّاهـوغى فغال ؿع ـيوَ هِب
ؿتخ األزنٌج اهيخـبكتج ّاالؿٖبى اهيخفبّؽج  .هـوع نع ُحا اهيٌتخ افخخبش اهيوخلٓ اهجّهٕ األّى
ذلليخطغػ اهـخيب اهحي زنخٔ فـبهٖبؽَ يف رـبة ؿبنـج اهيشٖوج.
ّيف األفٖخ أؿجد ؽخـٖيب ّكنخٔ حللغغر اهنخوظ ؿىل ؽوتٖج اهجؿغث ّاإلقِبى يف ادنبش
فـبهٖبح ُحا اهيؤؽيخ .

يويج رػٖذ اهيوخلٓ
األقخبذ :يخوظ نـيخٔ
مسب اهلل اهخـيع اهخـٖظ
اهشٖج نجوخ اجلبنـج
اهشبدث هغاة رػٖذ اجلبنـج
اهشٖج األنني اهـبى
اهشبدث ؿيجاء اهنوٖبح ّهغاؼِظ
اهشبدث نجراء اهيـبُج
األقبؽحث اهغٖغف نع فبرر اهغطع
أقبؽحث اهيشٖوج

طوتج اهجيخغراٍ
اهغٖغف اهنخاى
وخظ هِب
ويٖدُب نع غٖخُب ،ؽخغالط ؼَ ؼني نبمِٖب ّـبمخُبّ ،ال ّ
هنط ّ
أنج نع األنظ ؽخاد ّ

ذهض إ ّ
ال ؼبحلفبؼ ؿوَٖ هنٕ ؽغيع ؼلبءُب ّاقخيخارُب ّؽأؾٖخُب.

يبّ ،اهيت دارح ـغى
اهخلجوظ اهيغؿد ؽتوغرح
إكنبهٖج اهيوخلٓ اهجّهٕ ـغى اخملطغػ اهـخ ّ
نع ُحا ّ
ّ
ؿجث نع ؼٌِٖب :
ؽشبؤالح ّ

نب ُغ ا ّهخخشٖز اهـويٕ ّ
ّاإلقالنٕ ّذنلٖلِب؟
يب
ّ
اصل حي هغمـٖج اخملطغطبح يف اهـبهظ اهـخ ّ

ولجى ايخضبفبح إهشبهٖج رنجى
ُط ؼئننبً ذنلٖص اخملطغطبح أً وغحض نـبهظ ـغبرث نب أّ ّ
اإلهشبً يف ـبمخٍ ّيف كبؼط أنخٍ.
نع ُحٍ اإلكنبهٖبح ّغٖخُب هشـٓ إهٓ فوص أُجاف اهيوخلٓ اهيت خنخظخُب يف :
ؽخشٖز ّاكؾ اخملطغػ يف اجلداػخ ّفبرؿِب .
إؼخاز يٖفٖج اهخـبنط نؾ اخملطغػ ييـوظ ـغبرٔ ال ولط أُيٖج ؿع اهـوغى األفخْ.
مخّرث ّمؾ ذنلٖص اخملطغطبح ؼظٖغج رقيٖج ييلٖبس نٌفخد يف نخـوج اذللٖشبهذ ّنب ؼـج
اهخجرر.
اهجّهٕ ـغى اخملطغػ اهـخيب ّاهحي وضبرم فَٖ ؿيوج نع األقبؽحث اهيختظظني ّطوتج
اهيوخلٓ ّ
اهجيخغراٍ اهجارقني حتللٖص اخملطغطبح قٖجّر ـغى احملبّر اهخبهٖج:
ؿوظ اخملطغطبح يف اجلداػخ ّاهـبهظ اهـخيب .
ذنلٖص اهٌظغط احملفغظج (اهغاكؾ ّاهيٌِز).
يغدونغهغؿٖب اخملطغػ اهـخيب ،فِخقج اخملطغطبح ّركيٌخِب .
اهخغفٖص
يف األفٖخ ال وشـين إال أً أكنخ هنظ ـغغريظ ّـشع اُخيبننظّ ،أقأى اهلل هنظ ّ
يف ؿوشبح اهيوخلٓ ّّركبؽَ،
إه َّ ّهٕ ذهض ّاهلبدر ؿوَٖ

ّاهشالى ؿوٖنظ ّرـيج اهلل

يويج رػٖذ ادللٌج اهـويٖج ذلليوخلٓ
اهجيخغر :ؿتج احلفٖظ ؿغؼخ
مسب اهلل اهخـيع اهخـٖظ ّاهظالث ّاهشالى ؿىل قٖج اهيخقوني ّؿىل ّ آهَ ّالضبؼَ اهغخ اهيٖبنني
ّنع ؽتؾ قٖخؽَ اهٓ وغى اهجوع.
اهشبدث هغاة نجوخ ؿبنـج اهيشٖوج
اهشبدث اهتبـذني ّاهيضبريني األفبمط
اهشبدث أقبؽحث ؿبنـج اهيشٖوج
أؿداػٕ اهطوتج ّاهطبهتبح
ـغخاح اهغٖغف ّاهدنالء اهنخاى
إهَ نع دّاؿٕ اهشـبدث ّاهشخّر ّاهغتطج ّاحلتغر أً أرـً ؼنظ يف اهيؤؽيخ اهجّهٕ االّى
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نيضبيظ.
حفووخظ أُال ّ ،هدهخظ قِال ؛ ّطتخظ ّطبة ّ
أوِب احلغغر اهنخوظ.

إً اهيغرّد اهذلبيف ّاحلخيج اهفنخوج ُيب كوً األنج اهٌبؼسّ ،اهيخكج احللٖلٕ اهحي وجى ؿىل
إقِبنبح ؿويبػِب يف ؼٌبء جمجُب احلغبرّٔ ،اهجّى ال ؽلغى إال ؿىل ؿغاؽص رؿبى اهفنخ ّاهـوظ
ألهِظ ُظ اهخيبػد اهيخٌٖج اهيت وتٌٓ ؿوِٖب لخش احلغبرثُّ ،ظ ؿٖغهِب ّيٌد ؽخاؾِب.
ّاالؿخٌبء ؼخخاد هغج اهلخآً اهدافخ ؼيخخوش اهـوغى ّاهيـبرفّ ،اهنضش ؿع ؽوض اجلِغد اهـظٖيج
اهيت ؽخيِب هٌب رؿبى اهفنخ ّاهـوظ ،أنخ حيخبر إهٓ ؿِج يتٖخ ّؿيط نخغالط ّرغتج ؿيغـج.
ّـخٓ اهغلغى إهٓ هخبػز ؿويٖج ؽفٖج اهلخاء ّاهتبـذني يف احلبمخ ّاهيشخلتطّ ،ؽـخف ؼبهيؤهفني

ّاهجارقني ّاهتبـذني.
نع ُحا اهيٌطوص اؿخِجهب يف ؽٌظٖظ ُحا اهيوخلٓ اهحي ؽخلبطؾ فَٖ ؿيوج نع اهيـبرف ّاهـوغى
ّؽخالكص فَٖ األفنبر ّاٗراءّ .رغتج نٌب يف ؽـخوش األؿٖبى اهظبؿجث ؼبهنٌغز اهجفٌٖج نع
اخملطغطبح ّـخٓ هذيع ؽوض اجلِغد اجلتبرث اهيت ؼحهِب اقالفٌب.
اهٌب هأنط نع فالى ُحا اهيوخلٓ أً ويذط هتٌج ؿويٖج ُبدفج ّأً ؽنوط ؿِغدهب ؼبجنلبش ّاً هخْ
اهٌخبػز اهيأنغهج ؽحتلص.
ّال وفغؽين يف ُحا اهيلبى أً أؽلجى ؼبهضنخ اجلدوط إهٓ اهشٖج رػٖذ اجلبنـج اهحي ّفخ هٌب
اإلننبهٖبح اهالزنج جنلبش اهيوخلٓ ّؿيٖج يوٖج اٗداة ّاذللغبح اهحي رـً ؼبهفنخث ّؿيط ؿىل
ؽجشٖـِب.فيخـتب ؼنظ ؾبهٖج ّؾبهذج ّاُال ّقِال ؼنظ ّاهشالى ؿوٖنظ ّرـيج اهلل.

ُٖئج احتلخوخ
اخملطغػ ُغ اهغؿبء اهخبرخيٕ هخخاد أنخٌب ،أّ ُغ اجسلط اهٌظٕ األنني دييؾ األـجاد
اهخبرخيٖج اهيت ؿٌِٖب أؿجادهب ،ؼط ُغ أمخظ رلٖج فنخٔ ّلوٌب دًّ ذنخوش ،ؼبهخغظ
نع ؿيوٖبح اهخدوٖش ّاحتلخوش ّاالؽالف ّاحلخف إؼبً احليالح اهظوٖتٖجّ ،اهفخخاح
االقخجنبروج األّرؼٖج.
ّنؾ ذهض ؼلٓ اهـجوج نع اخملطغطبح ـتٖذ رفغف اخلداػع ّاهينختبح اهفخدوج،
ّأكط نب وغلش ؼَ ُحا اإلرد ،ؼأهَ وضنط فداهب ذللخخاد اهيبدٔ ّاهالنبدٔ اهضبُج
ؿىل يٌٖغهخٌب ى احلغبروج ( كنال ّنغيغهب).
ُحا اهخلٖج اخملطغػ ؼبهٖج ُغ ؼطبكج ؽـخوش هظٌبؿخٌب اهفنخوجّ ،اهذلبفٖج،
فطخَ ؼأوبدٔ آنٌَٖ. .

ؼٖج أً يط اخملطغطبح ُٕ ذيبؿج إهٓ نع وٌفس ؿٌِب اهغتبر اهحي وشبُظ
يط وغى يف اهجؾبرُبّ ،خيخؿِب إهٓ اهغاكؾ ،هٖشخفٖج نٌِب أؼٌبء ُحٍ األنجّ ،ذهض هيب هِب
نع كٖيج حسخوج ّكٖيج ُبدفج ،فِحٍ اهيـبرف يف كخٓ اهـوغى ّاهفٌغً ،كويب زنجُب يف
اهيجّهبح أّ اهيخّوبح ،أّكط ّ الّؿغد هيذوِبيف أننٌج أفخْ.
ّ غبهتب نب ؽخـجْ ُحٍ اهيـبرف دفٖيت اخملطغػ هخٌٖخ حمطبح نظويج ،دنِوِب يف
ؽبرخيٌب.
إً ذنلٖص اخملطغػ ُغ ؿِج ؿويٕ ؼبهخغظ نع لـغؼخَ ،ال ولط أُيٖج ؿع
اهخأهٖش ،فيب أـغؿٌب اهٖغى إهٓ ؽخاؾٌب ّهضخٍّ ،ريبلج نٌَ اهخخاد اهـويٕ ،هٌتني نجْ
إقِبى أؿجادهب يف لٌؾ احلغبرث اإلهشبهٖج.
فيع ّاؿً اهيؤقشبح اخملخظج القخـبهج ؼبخلتخاء ّاخملخظني حتلجوج اهيغمغؿبح
ذاح األّهٖج خللغع فِٖب نؾ ّمؾ ؿجّى زنين جليؾ ُحا اهخخاد اهيتـذخ يف ؿيٖؾ
أحنبء اهـبهظّ ،إفغبؿَ ذللخنٌغهغؿٖج نع هبـٖج اهيشص ّاهخظغوخّ ،اهـيط ؼني اخلتخاء
ؿىل ّمؾ فِخقج نغـجثّ ،االؽفبق ؿىل أّهغوبح اهٌضخ ؽتـب هيـبوٖخ ؿويٖج ذنجد (
كٖيج اهنبؽًّ ،كٖيج اخملطغػّ ،ؿظخٍ) ،نؾ ؽخسٖخ اهغقبػط اهغخّروج إلدنبش ُحا
اهـيط اخضلظ..

اهخكظ
16

ؿٌغاً اهيجافوج
فِخقت خمطغطبح ؿويبء اجلداػخ يف اخلداػع اهـبػوٖج ّاهدّاوب .د ،ؽٖذ هبلخ

اهظفضج
81 -66

دمحم احلشين ،أ ،ؿليب لبحل  ،ؿبنـج اهيشٖوج.
18

يغدونغهغؿٖب اخملطغػ اهـخيب اهغاكؾ ّاألفبق ،د ،دكـــــــٕ ؿوــــــغى،

83-86

ؿبنـج اهيشٖوج.
10

كخاءث يف فِخس إوجنغً فبهٖبً خملطغطبح اهينختج اهغطٌٖج ّأؾخٍ يف لٌبؿج

94-84

اهفِخقج يف اجلداػخ ،أ.د /ؿتج اهنخوظ ؿغيف  ،ؿبنـج ؼبؽٌج .6
19

نٌِز ذنلٖص اهضبُج اهضـخٔ ؿٌج ؿويبء اجلداػخ ،ؿتج اهنخوظ ؼع دمحم

10 -01

اهفنغً اهلشٌطٖين اجلداػخٔ (ح ُ 6120ـ) نع فالى يخبؼَ "،فحت اهي ْغهٓ يف

ؼع و ْـىل" أهيغذؿب ،د .ؿتج احلفٖظ ؿغؼخ ،أ .دنبش
اهض ِخ ِ
ك ْخ ِش كغا ُِ ِج َّ
وش ِ
أّيبهٕ

10

ّأُيٖخِب يف دراقج اهخخاد اهيغقٖلٕ اهخغهشٕ ،أد ،فبهج
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603 -691
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68
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ؿوٕ  ،ؿبنـج
ّأُيٖخِب يف يخبؼج ؽبرخي اجلٌغة اجلداػخٔ ،د.ؼضٖخ ؼويِجٔ
ّ
نـشنخ .
60

دّر اهخظض حي اذللغغٔ يف احلفبؼ ؿىل ؿغدث اهٌز احمللص.د ،لبحل غٖوغس ،
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دمحم ؿتج اهلل ؼع ّ
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ؿِغد خمتخ احبلغد ّاهجراقبح يف ـغبرث اهيغخة االقالنٕ ،يف دراقج ّذنلٖص

803 -863

اخملطغػ اهـخيب ،اهيٌِز اهفبػص أليب اهـتبس اهغهضخوشٕ ،أهيغذؿب ،أ  ،فؤاد
طغُبرث ؿبنـج  3نبٔ  6490كبهيج
63

اخملطغػ اهـخيب ؼني اُخيبى اهغخوً ّإُيبى اهلخوً ،فداهج اهلٌبدقج أهيغذؿب،

891 -804

د ،زاليف اؼخاُٖظ ،د ،ؿتج اهـدود ؼغكالهص.
64

اخملطغطبح اهـخؼٖج يف نٌطلج اهلتبػط ّظبُخث ؽـبور اذللغج ّاذللِسبح

808 -892

اهـخؼٖج نؾ األنبزوغٖج – خمطغػ اهضخي احلجاد – أهيغذؿب  -د ،قيٖخ ؼخاُظ،
ؿبنـج اهيشٖوج.
81

ذنلٖص اخملطغػ يف اجلداػخ ننبقً ّؿغاػص ،أ ،نـيخٔ ؿتج اهنخوظ ،
أ،قالف قـغدٔ

86

816 -800

 ،ؿبنـج اهيشٖوج .
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فهخُت خمطهطبث عممبء اجلداوخ يف
اخلداون العبوميت والدواهب.
د ،ييذ نبّخ دمحم احلشين،
أ ،عقيب ّبحل
ٌبمعت المشيمت
المخلص:
يعجبخ الدواهب والمجارس والمعبهج والمشبٌج يف
اجلداوخ قبل االٍجالو الفخنشي ىبنت يعج
ىبلمئبث مع العمم أنهب حتجهي خمطهطبث وَداون
ىبيخة للكجي ،وهحا ٍشي الفهبرس والهًبوق،
وللعمم أن يف زاوهت الهبمل ىبهُعبدة وٍجهب
ًالًمبوت خمطهط ،وال غخاىت يف ذلكٍ ،يث ىبنت
يهّيبث قبدة االٍجالو الفخنشي جليشهم الجهًيق
ًم الجهًيق ،وِخع يف القضبء عىل رواوع الثقبفت
اإلُالميت وههبىعهب المجمثمت يف المشبٌج والدواهب
اليت ىبنت قبومت مهجصبت يف خمجمف أحنبء الهطن
والمجن والقخى واألرهبف.
الكممبث المفجبٍيت :مقبو ،دولي ،خمطهط،
ٌبمعت ،المشيمت.
Résumé
Les angles, écoles, instituts et mosquées en Algérie
avant l'occupation française étaient numérotés par
centaines en sachant qu'ils contenaient des manuscrits
et de grands classeurs de livres, et cela selon les
catalogues et documents, et savoir que dans le coin du

elhamel boussada, seuls 300 manuscrits, sans surprise,
Et puis a procédé à éliminer les chefs-d'œuvre de la
culture islamique et sa continuation représentée dans
les mosquées et les angles qui se tenaient debout dans
diverses parties du pays et des villes, des villages et des
.zones rurales
:les mots clés
.International, manuscrit, université, m’sila

ال ؼً أن الضواًا واإلاعاحذ في الجضائش كبل
الاحخالٌ الفشوس ي حّذ مً أَم سوافذ اإلاخىىه،
حُث واهذ جحىي خضائنها هىىصا هبحرة مً الىخب،
وَزا حعب هشحر مً الذساظاث ،فلذ ِبث الاحخالٌ
الفشوس ي بهزا اإلاّحن وأجلف ما فُه ،غحر أن ظاكُخه
حافٍذ ِلى هضس مً َزٍ اإلافادس الىفِعت،
والاؼياٌ الزي ًىشح هفعه بئلحاح هُف ًمىً
جخدبْ مفادس َزٍ الزخائش؟ وأًً ًمىً أن هجذَا؟
حّخبر الجضائش مً أبشص حىالش اإلاخىىه في الّالم
الّشبي إلاياهتها الشلافُت والّلمُت في كلب الّالم
ؤلاظالمي ولخمشط أبىائها في مخخلف الفىىن والّلىم،
ولى حاولىا جدبْ َزٍ آلازاس ألنهىخىا الىفشة كبل
الفىشة ،لىىىا حاولىا في َزا البحث أن هشـذ ولى
مً صاوٍت لُلت بّن الىمارج اإلاخىىوت في الجضائش
اإلاحشوظت ،وهزهش ِلى ظبُل اإلاشاٌ:
فلذ وان في مذًىت كعىىُىت وحذَا كبل الغضو
الفشوس ي لها ظىت :1831
 زماهىن مذسظت – ظخت مّاَذ – زالزمائت صاوٍت فيمىىلتها ،فلم ًبلى منها بّذ الاحخالٌ الفشوس ي
مباؼشة إال:
 زالزىن مذسظت فلي.وباإلاشل جحذزذ الذهخىسة " جىسًٍ " ًِ الّمل الزي
كام به اإلاحخل في مذًىت ِىابت:
 حعْ وزالزىن مذسظت – خمعت وظبّىن مسجذا– كبل الغضو لم ًبم منها ظىي :
 -زالر مذاسط – خمعت ِؽش مسجذا.
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وٍخىشس َزا الّمل الهجىمي لإلوعان في مذًىت
ملُاهت حُث اظخىلى ِليها الٍاإلاىن ظىت ،1841
اإلاذًىت واهذ جمم:

 خمعت وِؽشًٍ مسجذا.خشبذ ولم ًبم منها إال:
 -وسجذ واحذ اظمه مسجذ ظُذي أحمذ بً ًىط

.1
ملياهة
عنابة
قصنطينة
املذن
كبل 1841
كبل 1830
كبل 1837
 25مسجذ
 39مذسظت
ما واهذ جحخىي ِلُه  80مذسظت
دمشوا ولهم إال مسجذ
 75مسجذ
ول مذًىت مً اإلاشاهض  6مّاَذ
واحذ َى مسجذ ظُذي
 3مذاسط
 30صاوٍت
أحمذ بً ًىظف
 15مسجذ
وما رهشٍ " سٍني باظذ " في هخابه " هذسومت وجشجشة " حىٌ معاحذ وهخاجِب هذسومت ولىاحيها.
العذد
النواحي
10
هذسومت اإلاذًىت – ِحن الىبحر
13
ظىاحلُت
03
صاوٍت اإلاحرة
06
حباهت مخبلت
07
مدعُلت
الُّىن
07
02
صاوٍت الُّلىبي
04
بني مىحر
09
أوالد ظُذَم
06
أوالد حعىت
05
بني ؼّبان
07
أوالد ٌؽى
12
بني معهذ
10
العىامشٍت
13
بني خالد
04
بني ِابذ
 118مسجذا وهخابا
اإلاجمىُ
 .1املعالم :املتنوعة لوجود التراث الجزائري املخطوط في القطر الجزائري.
مىه ،فئن ما بلي ٌل بّذٍ محٍىٌا بهزٍ اإلاىىلت
ٌّذ الترار الجضائشي ( ألاباض ي )في مىىلت
ووحذ بّمه آلاخش في " حبل هفىظت بلُبُا " و "
وادي محزاب ،غشداًت مً أبشص مّالم الترار
حشبت بخىوغ ".
الجضائشي الّشي ؤلاظالمي .وسغم هثرة ما لاُ
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ولّل الىمارج آلاجُت حّىي ـىسة مخخفشة
ًِ رلً:
 .1أبى غاهم بؽحر بً غاهم الخشظاوي :اإلاذوهت
الىبري ،وسخذ ظىت .ٌ1359
 .2أحمذ بً ِبذ هللا الىىذي :هخاب مفىف،
وسخ ظىت .ٌ9698
 .3أبى الحىاسي محمذ بً الحىاسي :الذساًت
وهجز الغاًت ،وبْ جفىٍشا ًِ وسخت
مخىىوت.
 .4محمذ بً ِبذ هللا بً حمّت بً ِبُذان:
حىاب مً ظلىان بً ظُف ،مخىىه.
 .5دًىان ِمش بً صٍاد ،وسخ ظىت .ٌ1310
 .6ابى اسحاق ابشاَُم أوفِؾ :بزٌ الجهىد
في مخالفت الىفاسي واليهىد ،وسخ ظىت
.ٌ1345
 .7أبى الّباط أحمذ بً محمذ بً بىش:
معائل في الفله ،وسخذ ظىت .ٌ1307
 .8أبى ٌّلىب ًىظف بً إبشاَُم الىسحالوي:
الّذٌ وؤلاهفاف ،وسخ ظىت -.ٌ1268
اإلاىٍىمت الحجاصٍت ،في 360بِخا.
 .9أبى ِماس ِبذ اليافي بً أبي ٌّلىب
الخخلىحي :ؼشح الجهاالث ،وسخذ ظىت
 – ٌ1328اإلاىحض في جحفُل العؤاٌ
وجلخُق اإلالاٌ ،وسخ ظىت  – ٌ1147هخاب
العحرة ،مخىىه في بمْ ـفحاث –
اخخفاس اإلاىاسٍث ،مخىىه.
 .11حىاباث أبي ظهل ،مخىىه.
 .11أبى ِباط أحمذ الذسحُني :وبلاث
اإلاؽاًخ باإلاغشب ،وسخ ظىت  ،ٌ1180ووبْ في
كعىىُىت ،وكام بخحلُله إبشاَُم والي.
 .12أبى كاظم بً إبشاَُم البرادي :الجىاَش
اإلاىخلاث في إجمام ما أخل به هخاب الىبلاث،
مخىىه ،وبْ في مفش ظىت .ٌ1302

 .13إظماُِل بً مىس ى الجُىاليِ :لُذة
الخىحُذ ،مخىىه في بمْ ـفحاث –
مخخفش مىاظً الحج ،مخىىه ،وبْ
بمفش ،ظىت .ٌ1310
 .14أبى صهشٍا ًحي الجىاووي :هخاب الىلْ،
وسخ بمفش ظىت  ٌ1110هخاب الفىم ،وسخ
ظىت  ،ٌ1207وق وبْ – هخاب الىياح ،وسخ
باألصَش ظىت  – ٌ1165هخاب ألاحيام،
مخىىه.
 .15أبى ظلُمان داود بً ًىظف :هخاب
الجامْ ،وسخ ظىت .ٌ1291
 .16أبى ظاهً ِامش بً ِلي الؽماخي :الهبت،
وسخ ظىت – ٌ1165الىـاًا ،وسخ ظىت
 – ٌ1161متن الذًاهاث ،وسخ .ٌ1310
 .17أبى ِمشو ِشمان بً خلُفت اإلااسغني:
سظالت في فشق ألابالُت ،وسخ ظىت .ٌ1191
 .18ـالح الجادوي الىفىس ي :اإلاىٍىمت،
وسخذ ظىت َّ ،ٌ1310
وجم وبّها بمفش ظىت
.ٌ1304
 .19دًىان أبي هفش فاجح بً هىح ،وسخ ظىت
َّ ،ٌ1310
جم وبّه بمفشظىت .ٌ1304
 .21أبى ِباط أحمذ بً ظُّذ بً ِبذ
الىاحذ :مخخفش الّذٌ وؤلاهفاف ،وسخ
ظىت .ٌ1064
 .21ابً ِِس ى اإلالؽىوي :أـىٌ الذًً
والخىحُذ ،وسخ ظىت .ٌ1312
 .22أبى ِبذ هللا بً الحاج أبي اللاظم:
حىاب لبّن اإلاخالفحن في مذًىت الجضائش،
وسخ ظىت .ٌ 637
 .23أبى ظلُمان داود بً إبشاَُم الشالسي:
ؼشح ِلُذة الخىحُذ ،مخىىه ،زم وبْ
ظىت .ٌ1392
 .24أبى ِبذ هللا اللفبي الجشبي :حاؼُت ِلى
هخاب الىياح ،وسخ ظىت  – ٌ1165جشجِب
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معىذ الشبُْ الىسحالوي ،وسخ ظىت ٌ1300
– حاؼُت ِلى هخاب الىلْ ،وسخ ظىت
.ٌ1110
 .25أبى مهذي ظُذي ِِس ى بً إظماُِل:
حىاب ِلى العؤاٌ ابً ِلي البهلىلي،
مخىىه.
 .26محمذ بً ًىظف أوفِؾ :الؽشح الفشٍذ
ِلى ِلُذة الخىحُذ ،وسخ ظىت – ٌ1319
جشجِب وحّلُم ِلى هخاب الللي ،وسخ ظىت
 – ٌ1355حاؼُت ِلى حىاب ابً خلفان
الّماوي ،مخىىه – حىاب إلاحمذ بً ظُّذ
الخلُلي ،وسخ ظىت  – ٌ1327أحىبت فلهُت
ِامت ،مخىىه – الشظالت الؽافُت،
مخىىوت وبّذ ظىت  – ٌ1326ؼشح
ألاحشومُت ،وسخ ظىت  – ٌ1306اإلاعائل
الخحلُلُت في بُان الخحفت ألاحشومُت – ؼشح
أبي اللاظم ،مخىىه – مّخمذ الفىاب مً
ؼىاَذ كىاِذ ؤلاِشاب ،مخىىه – حىاب
لّامش بً معّىد مً بني مالً – سد الؽشود
إلى الحىك اإلاىسود ،وسخ ظىت .ٌ1314
ِ .27مش ظّذ هللا الغشداوي :مىٍىمت
مخخفشة في الحُن والىفاط ،مخىىوت.
ً .28ىظف بً ِذون له :مخخفش واجب
الىهاساث ،وسخ ظىت  – ٌ1246ؼشح البائُت
ألبي هفش ،وسخ ظىت .ٌ1259
ِِ .29س ى بً كاظم اإلاحزابي :سظالت في رهش
أئمت اإلازَب ،مخىىوت في بمْ ـفحاث.
 .31ظلُمان بً الحاج أحمذ بً معّىد:
معائل ِامت ،مخىىوت.
 .31حم بً باحمذ بابا مىس ى :جشجِب
الفشائن ،وسخ ظىت  – ٌ1337الشحلت
العيُت اإلالخفُت لألحيام اللشآهُت العيُت،
وسخ ظىت .ٌ1374

 .32ابشاَُم بً باهىح :جاسٍخ واد بني مضاب،
مخىىه.
 .33محمذ بً ظلُمان حهالن :جاسٍخ اللشاسة،
مخىىه.
 .34محمذ بً ؼدُىي بً ظلُمان :جاسٍخ
اللشاسة ،مخىىه.2
وقفة مع التراث الجزائري ،الاشالمي،
العربي ،ألاباض ي.
حؽحر مشاحْ جاسٍخُت هشحرة ،إلى أن الترار
ؤلاظالمي ألاباض ي في ِهذ الذولت الشظخمُت
كذ بلغ مئاث آلاالف مً ألاِماٌ اإلاخىىوت
في ول اإلاجاالث ،مىصِت بخفاوث همي ،بحن "
جيهشث " وحبل " هفىظت " ،و " ُِمان ".
إال أن أهبر حضء مىه كذ حّشك –
ألظباب ظُاظُت مزَبُت – للحشق وؤلاجالف،
خفىـا ما واهذ له ِالكت مباؼشة باإلازَب
ألاباض ي ورلً ِلى ًذ الفاومُحن "
الّبُذًحن"  ،لىً سغم رلً ،فما بلي مً
َزا الترار ًذٌ ِلى الخمحز وألاـالت الشلافُت
للفىش الجضائشي ،ؤلاظالمي ،ألاباض ي.
ففي ِام 1971م ،هاٌ ابشاَُم فخاس
الذهخىساٍ حىٌ " الجماِاث ألابالُت بّذ
الفخح ؤلاظالمي لؽماٌ إفشٍلُت ،وكذ أؼاس
فيها إلى هشحر مً اإلاخىىواث ألابالُت في:
لُبُا ،جىوغ والجضائش ،معخفُذا مً هحى
 100مىخبت ِامت وخاـت منها – مشال – في
الجضائش :ظبْ وزماهىن مىخبت.
وكذ حمّذ بِبلىغشافُا بّىىان" :
ألابالُت مً خالٌ اإلافادس والذساظاث "،
مخىىه ،بلغذ ظخحن مشحّا ،باإللافت إلى
الذساظاث الاظدؽشاكُت التي اَخمذ بهزا
الجاهب وبلغذ خمعت وأسبّحن دساظت منها:
 .1فهشط اإلاعدؽشق الاهجلحزي :ج .ؼاخذ
(  ،) J.Shachtحىٌ اإلاخىىواث ألابالُت في

14

2018

واد محزاب حىىب الجضائش حُث حىي فهشظه
َزا مائت مخىىه.
 .2اإلاخىىواث الّشبُت في بىلىهُا وىبُان (
،) Kobik-Wladyslawحمْ فُه كائمت
بأظماء اإلاخىىواث الّشبُت اإلاحفىٌت في ول
مً :أوادًمُت الّلىم البىلىهُت ومّهذ اللغاث
الؽشكُت واإلاخحف الىوني وولها مىحىدة في
مذًىت هشاوىفُت  Krakowفي بىلىهُا ووان
َزا في ِام 1959م.
ولألبالُحن جشار ضخم ،مشاٌ رلً الخفعحر
الزي ألفه أبى ٌّلىب الىسحالوي ،الزي ًلْ
جذول في ركر مواقع املخطوطات ألاباضيين
مكان وجودها
املكتبات
الرقم
الجضائش
مىخبت جيهاسث
01
الجضائش
مىخبت واد محزاب
02
ِمان
مىخبت ِمان
03
جىوغ
مىخبت جىوغ
04
لُبُا
ظبْ مىخباث
05
حشبت – جىوغ
خمغ مىخباث
06
الجضائش
ظبْ وزمىىن مىخبت
07
املجموع

في ظبّحن مجلذا كُل إهه مً أحعً
الخفاظحر بحشا ،وجحلُلا ،وإِشابا ،ولغت ،ومً
أكذم ما وبْ لإلمام الىسحالوي " دلُل أَل
الّلىٌ " ،في مفش ،ظىت 1888م.
وهزلً جفعحر الّالمت إبشاَُم بً ِمش
بُىك ًلْ في أسبّحن مجلذا مً الحجم الىبحر
بمجمىُ  18500وسكت ،ومؤلفاث محمذ بً
ًىظف أوفِؾ ؤلامام الّالم حُث صادث ِلى
هخابا
ظخحن
مً
أهثر

 .2املخطوطات العربية باملكتبة
فهشط اإلاخىىواث الّشبُت في اإلاىخبت
الىوىُت الجضائشٍت ،أحمذ بُىك ِبذ الغاوي.
 .1فهشط اإلاخىىواث الّشبُت في اإلاىخبت
الىوىُت الجضائشٍت ،أحمذ بُىك ِبذ الغاوي.
 .2فهشط اإلاخىىواث الّشبُت في اإلاىخبت
الباسَعُت ظىت 1884م1924-م ،بلىش ي
 ،Blocheوبْ باسَغ1925 ،م.
 .3جاسٍخ الترار الّشبي ( كعم خاؿ بالترار
الجضائشي ) ،واسٌ بشولىمان وبّت أولى،
لىذن.

الوطنية

عذد املخطوطات فيها
 30000مخىىه
 100مخىىه
 9370مخىىه
 3000مخىىه
 14000خىىه
 1000مخىىه
 174000مخىىه
 519471مخطوط

بالحامة وأهم الفهارس املوضوعة لها.
 .4فهشط اإلاخىىواث الّشبُت اإلاحفىلت في
اإلاىخبت الجضائشٍت ( مذسظت جلمعان ) ،كىس
اهعذ ،الجضائش 1907م.
 .5فهشط اإلاخىىواث الّشبُت والترهُت في
اإلاىخبت الجضائشٍت ،فُىىن امُل ،ه .باسَغ،
1893م.
 .6فهشط اإلاخىىواث الّشبُت في اإلاىخبت
الباسَعُت ( جلمعان ولىاحيها ) ظالن ،ه.
باسَغ 1883م.
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 .7فهشط اإلاخىىواث الّشبُت اإلاىحىدة في
اإلاىخباث( صواوة ِ -حن ماض ي -عجاحت –
جُماظحن – وسكلت ) سووي باس ي René Basset
 ،ه .الجضائش 1885م.
 .8فهشط الشظائل الّشبُت اإلاخىىوت،
بللاظم بً ظذًشة ،ه .الجضائش 183م.
 .9فهشط ِام للمخىىواث في اإلاىخبت
الىوىُت الجضائشٍت ،أ .فىُان  ،A.Fagnonه.
باسَغ1893 ،م.
 .11فهشط مخىىواث صاوٍت الهامل ،سووي
باس ي ،René Bassetه .إًىالُا1883 ،م.
 .11الىشق الذًيُت والضواًا في الجضائش ،بُجي
اهذسي ، B.André ،ه .الجضائش 1870م.
 .12الىخاب الزَبي ًِ الجضائش ،فىوىن
هاسظِغ ،ه .الجضائش 1889م.
 .13فهشط اإلاخىىواث اإلاحفىٌت باإلاىخباث
الجضائشٍت بالجامْ الىبحر ،محمذ بً أبي
ؼيب1909 ،مً ،ىحذ في َزا الفهشط 150
مخىىوا.
 .14فهشط ِام ًِ الجضائش مً ِمل
ماسظُلُا ،باسَغ1892 ،م.
 .15فهشط مخىىواث حضائشي في مىخباث
اظىىبىٌ ،محمذ بً ِبذ الىشٍم ،رهش 80
مخىىوا ،وباإلاىشس.200
 .16فهشط الؽُخ أسصقي إمام الجامْ ألاٍِم
بالجضائش رهش فُه 159هخابا بحن اإلاخىىه
واإلاىبىُ.
 .17فهشط الىخب اإلاخىىوت اإلاىحىدة في
اإلاىخبت الىوىُت الجضائشٍت ( حضء خاؿ
بّلىم الحذًث ومفىلحه ) ،وهي 50
مخىىوا محفىٌت في َزٍ اإلاىخبت.
 .18الترار ألاباض ي الجضائشي اإلاخىىه
اإلاىحىد في مىىلت واد مضابً ،ىحذ فُه 43
مخىىوت أبالُت.

 .19الجضائش ودوسَا في وؽش الترار الّشبي
( داخل الجضائش وخاسحها ) ما بحن ( 1790م –
1950م ) رهشث فُه 30مخىىوا.
 .21تهزًب فهشظذ بً أبي ؼيب
( مخىىواث الجامْ ألاٍِم في الجضائش )،
ظىت 1909م.
 .21فهشظذ اإلاخىىواث إلاذًىت الجلفت ،وؽش
سٍني باس ي ،ظىت 1884م ،في "وؽشة اإلاشاظالث
ؤلافشٍلُت".
 .22فهشط اإلاخىىواث الّشبُت في اإلاىخبت
الجضائشٍت الشئِعت ،وؽشٍ وىاس غىظذ في
الجضائش1907 ،م.3
هفائض الصحراء.
وٍدىىُ الترار الشلافي الّشبي فيها ِلى
معخىٍاث أِالمها ،والخالي :
 الؽُخ محمذ بً محمذ الضحالوي. الحعً بً محمذ اللبالوي. ِبذ هللا الادغاغي. الحعً بً أبي مذًً الخىمُىُىي. أحمذ البياي الىىتي. ِبذ الىبحر بً محمذ اإلاىاسفي. ِىمش بً ِبذ اللادس الخىالوي. ِبذ هللا بً أحمذ الحبِب البلبالي. ظُذي اإلاخخاس الىىتي. ِلي أبى الؽملمم. الؽُخ محمذ بً بادي. الؽُخ محمذ باي بالّالم.وغحرَم الىشحر ،وألامش أًما مْ اإلاذن:
 جمىىُي. جىاث. أولف. وهخالث. اإلاىاسفت. -جُمُمىن.4
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وٍمىً ؼشح ما ظبم ِلى الىحى اإلابحن في

الجذوٌ آلاحي :

الرقم
01
02
03
04
05
06

مؤلفات الشيخ محمذ بن ّ
أب املزمري
الزخائش الىجزًت في حل ألالفاً الهمضٍت
سولت وعشًٍ في معائل الخمشًٍ
هُل اإلاشاد مً المُت ابً الجشاد
اإلاىسد الّىبري ِلى اإلاىٍىمت اإلاعماة بالّبلشي
سوائم الحلل في أللاب الضحاف والّلل
هضَت الحلىم في هٍم ملذمت ابً آحشوم

اللغت
الفشائن
الىحى
الفله
الّشوك
الىحى

الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08

مؤلفات الشيخ باي بلعالم
هؽف الذزاس في جحفت آلازاس
لُاء اإلاّالم ؼشح ِلى ألفُت الغشٍب البً الّالم
الشحُم اإلاخخىم لجزَت الحلىم
هفاًت اإلاىٍىم ِلى اللؤلؤ اإلاىٍىم
فىاهه الخشٍف ؼشح ألفُت الؽشٍف
مشهب الخاًن لؽشح هُل الغاًن
سوائض الىـىٌ ِلى مىٍىمت الّمشٍىي الففىٌ
مِعش الحفىٌ ِلى ظفُىت الىـىٌ

املجال
الحذًث
اللغت
الىحى
الىحى
الفشائن
الفشائن
ألاـىٌ
ألاـىٌ

كما يمكن أن هتعرض أيضا للخزائن
املخطوطات العائلية املوجودة في الجزائر
( املكتبات الخاصة والعامة ).
فّلى ظبُل اإلاشاٌ ال الحفش هجذ :
 .1اإلاهذي بىِبذلي ( وَشان ) :واهذ له مىخبت
كُمت فيها مخىىواث أهذلعُت ِخُلت وؽش
مهىا " :حغش الجمان " ،ه .اإلاؤظعت الىوىُت
للىخاب ،الجضائش.
 .2الؽُخ مفىفاوي ( غشداًت ) :جىج ِىذٍ
مىخبت فيها مخىىواث حلها جشار أباض ي وهي
أِماٌ مً هفىظت وحشبت.
 .3الؽُخ ِلي بً ِمش ( الىىللي ) :له مىخبت
بها مخىىواث هشحرة بذأ في حمّها مً كبل

املجال

1830م ،إلى حذ آلان ،وٍىحذ بها أهثر مً
 1800مخىىه ،هما ًىحذ بها كعم خاؿ
مً اإلاىبىِاث ( البىالكُت ) اللذًمت.
 .4الؽُخ وُّم الىُّمي ( كعىىُىت )ِ :ىذٍ
مىخبت كُمت ال صالذ إلى حذ آلان ِىذ أبىائه.
 .5الؽُخ ظُذي خلُفت ( مُلت )ِ :ىذٍ
مىخبت كُمت وصاوٍت كائمت ِلى حفَ الترار
وبها  100مخىىه.
 .6الؽُخ واَش الّبُذي ( وسكلت ) :جحخىي
مىخبخه ِلى مخىىواث ومىبىِاث هفعُت ال
صالذ ِىذ ابىه اإلايي الّبُذي.
 .7الؽُخ اإلاخخاس بً خلُفت الحذباوي ( بىٍشة
ألاحذاب – الجلفت ) :واهذ جحخىي
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مخىىواث هفِعت جبلغ 100 :مخىىه لم
ًبلى منها إال ِؽشون مخىىوا.
 .8صاوٍت الهامل ( بىظّادة – اإلاعُلت ):
جحخىي مىخبتها ِلى حىالي  1400مخىىه،
وكذ اظخفادة الّالمت ِبذ الشحمان الذٌس ي
منها والؽُخ ابً ِاؼىس الخىلي.
 .9الؽُخ بً ِضوص اللاظمي ( ِحن وظاسة –
الجلفت ) :وٍلذس ِذد مخىىواث مىخبخه
بحىالي  1250مخىىوا ،ال صالذ ِىذ أحفادٍ.
 .11الؽُخ باي بلّالم ( أولف – أدساس ):
جحخىي مىخبخه ِلى مخىىواث هادسة حلم
بّمها ووبْ منها " :فىاهه الخشٍف "" ،
ألفُت الغشٍب "  " ،ألفُت الىياح ".
 .11صاوٍت الؽُخ محمذ بلىبحر ( أدساس ):
جحخىي ِلى مخىىواث َامت فلهُت وـىفُت
منها " :اللىٌ البعُي في أخباس الخمىُي
" " ،اإلاىاكب البىشٍت ".
 .12مىخبت الّالمت اإلافعش محمىد اظىىذس (
اإلاذًت ) :وهي آلان ِىذ ابىه :محمذ مخخاس
اظىىذس.
 .13وصاسة الؽؤون الذًيُت وألاوكاف (
الجضائش الّاـمت ) :جحخىي ِلى 1000
مخىىه جم حمّها مً حامْ " هدؽاوة "
والجامْ الجذًذ وكذ ولْ لها فهشط ،وهي
مخىىواث حلبها ألاجشان مً اإلاؽشق ،ووان
مً الترار الجضائشي إال ازىحن أو زالزت
مخىىواث ،والباقي مؽشقي.
 .14حامّت ألامحر ِبذ اللادس ( كعىىُىت ):
جحخىي ِلى  150مخىىوا.
 .15مىخبت الؽؤون الذًيُت وألاوكاف ( باجىت
) :جحخىي ِلى ظبّحن مخىىوا.
 .16اإلاىخبت الىوىُت بالجضائش :جحخىي ِلى
 3649مخىىوا مؽشكُا ومغشبُا وألُف
إليها في آلاوهت ألاخحرة  300مخىىه منها

بّن الىخب مً مىخبت ألامحر ِبذ اللادس وكذ
فهشظذ بّن الّىاوًٍ الجضائشٍت في هىاػ
وكذ بلذ حىالي  130هخابا وفهشظذ ،اإلاىخبت
الىوىُت بالجضائشٍت التي بلغذ مخىىواتها
حىالي  3649مخىىوا.
 .17الذهخىس الفالل أبى كاظم ظّذ هللا:
بحىصجه أهثر مً مائت مخىىه ،وكذ حلم
منها " :حياًت ِاؼم " البً حمادوػ " ،حضء
مً ِمل " لّبذ الىشٍم الفيىن ،وله اَخمام
بالغ باإلاخىىواث وكذ حمّها مً مىاكْ
مخىىِت مً الجضائش ومً الّالم الّشبي
ؤلاظالمي ومً الجامّاث الغشبُت بأوسبا
وأمشٍيا.
 .18صاوٍت ِحن ماض ي ( ألاغىاه ) :ـذس
هخاب ّ
كُم ظىت 1885م سـذ اإلاخىىواث
اإلاىحىدة بها ،وَى للمعدؽشق ( سووي باس ي )،
وَزٍ الضاوٍت ما صالذ وؽىت في وؽش الّلم
وجحفَُ هخاب هللا.
 .19اإلاىخبت اإلاشهضٍت ( حامّت كعىىُىت ) بها
 48مخىىوا.
 .21مشهض جىجشًٍ ( جمجراظذ ) ًحخىي ِلى
 160مخىىوا.
 .21مشهض جذلىذ ( جمجراظذ ) ًحخىي ِلى
 63مخىىوا.
 .22مىخبت العاحل اللُم ( أدساس ) جحخىي
ِلى  218مخىىه.
 .23مىخبت س ي بً ِشِاس بُن الغىٌ
( حاس ي بحبح – الجلفت ) جحخىي ِلى 15
مخىىوا.
 .24مىخبت بهلىٌ ـالح بً ظُّذ ( غشداًت ):
فيها كعم مً اإلاخىىه واإلاىبىُ.
 .25مىخبت الؽُخ ابً ددوػ كاض ي
( مّعىش ) :بلغذ مخىىواث مىخبخه 235
مخىىوا.
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 .26مىخباث واد مضاب ،حمُّت الترار
( اللشاسة – غشداًت )ِ :ذدَا  12فهشظا والتي
جفىق  100مىخبت.
 .27مىخبت الحاج محمذ بً ًىظف أوفِؾ:
حّخبر مً أغنى مىخباث وادي مضاب وواهذ
أـال للّالم الىبحر أوفِؾ ،وكذ احخفٍى بها
– أي الىسزت – مىز ِام 1914م إلى 1966م،
وجحخىي اإلاىخبت ِلى ِؽشًٍ ( )20خضاهت
جمم كشابت ألف هخاب ما بحن مخىىه
ومىبىُ.
 .28مىخبت الحاج محمذ الشمُني :واهذ
للؽُخ مىخبت في جىوغ بعىق الّىاسًٍ
الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

أشماء املكتبات
صاوٍت إبشاَُم الخاصي
مىخبت محمذ الضحاي
صاوٍت جىاث
الضاوٍت اللُىاهُت
مىخبت أبي ساط اإلاّعىشي
مىخبت والذ الىسجُالوي
مىخبت الؽُخ مهذي بً اظماُِل
مىخبت ابً الفيىن اللعىىُني
مىخبت باؼا جاسصي
مىخباث هشحرة
مىخبت جىكشث
مىخبت ابً الصخشي
مىخبت ابً مشٍم
مىخبت الحاج مخخاس بً خلُفت الحذباوي
مىخباث ألابالُحن كذًما وحذًشا
مىخبت ِلي بً ِمش الىىللي
مىخبت الهامل
مىخبت ابً ِضوص اللاس ي

باللشب مً حامْ الضٍخىهت وبّذ وفاجه هللذ
اإلاىخبت إلى بني ًضكً وأـبحذ في حىصة
الىسزت.
 .29مىخبت الؽُخ ًىظف الّىفاوي :وغحرَا
مً اإلاىخباث التي جضخش بها الجضائش.
 .31مىخبت الحاج ظُّذ الّىفاوي ( خاـت
) :اؼتهش الؽُخ بأن حمُْ أمىاله أهفلها في
الشحلت وحمْ الىخب ،وَى في ول سحلت ًلخني
مّه ِذدا مً اإلاؤلفاث واإلاخىىواث.
وِلُه وهخالـت إلاا ظبم ًمىً حفش
الخىىُ بمىلم اإلاىخباث ظىاء الّامت أو
الخاـت في الجذوٌ الخال ي: 5
مكان وجودها
وَشان
جلمعان
جىاث
وَشان
مّعىش
صواوة
جيىسان
كعىىُىت
كعىىُىت
مّعىش /جلمعان
جىكشث
مّعىش
جلمعان
كشب حاس ي بحبح
الجضائش
بعىشة
بىظّادة
ِحن وظاسة

عذد املخطوطات
املجودة بها
 400مخىىه
 300مخىىه
 400مخىىه
 400مخىىه
 700مخىىه
 300مخىىه
 1500مخىىه
 2500مخىىه
 500مخىىه
 500مخىىه
 200مخىىه
 1000مخىىه
 700مخىىه
 160مخىىه
مئاث اإلاخىىواث
 800مخىىه
حىالي 600
 800مخىىه
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مىخبت صاوٍت ابً سحىىن
مىخبت صاوٍت ِبذاللادس الحمامي
مىخبت صاوٍت كفش اإلالىن
مىخبت الضاوٍت البىشٍت
مىخبت الضاوٍت اللادسٍت
مىخبت الضاوٍت الخُجاهُت
مىخبت الضاوٍت الىصاهُت
مىخبت الضاوٍت الىشصاصٍت
مىخبت الضاوٍت البيائُت
مىخبت الضاوٍت أوالد ظُذي ؼُخ
مىخبت الضاوٍت العىىظُت
مىخبت اإلاهذي بى ِبذلي
مىخبت الؽُخ اإلافىفاوي
مىخبت الىُّم الىُّمي
مىخبت ظُذي خلُفت
مىخبت حامّت ألامحر ِبذ اللادس
اإلاىخبت اإلاشهضٍت ،حامّت الجضائش
مىخبت الؽؤون الذًيُت وألاوكاف
مىخبت مىشظت جلمعان
مىخبت صاوٍت الؽُخ الحمالوي
مىخبت صاوٍت بىُىة
مىخبت صوٍت مىلى اللشكىس
مىخبت صاوٍت ظُذي خالذ
مىخبت صاوٍت اللىادظت
مىخبت صاوٍت بلّمؾ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
-

الهوامش:

 1بؽحر لُف ،فهشظذ مّلمت الترار الجضائشي ،داس
الجضائش ،الجضائش ،ه ،2002 ،1ؿ .102
 2محمذ فؤاد ،فهشظخه ،داس الخلُل ،ده ،دث ،ؿ 04وما
بّذَا
ً 3ىٍش ِبذ الىشٍم ِىفي ،مشاهض اإلاخىىواث في الجضائش،
مجلت الشلافتِ ،ذد  ،1990 ،117ؿ 22وما بّذَا.

حغشاظذ-بجاًت
البىٍشة
أدساس
جمىىُي
جمىىُي
ألاغىاه
جىكشث
أدساس
أدساس
البُن
جىاث
وَشان
غشداًت
كعىىُىت
مُلت
كعىىُىت
الجضائش
باجىت
جلمعان
كاإلات
وَشان
باجىت
بعىشة
بؽاس
جىذوف

 300مخىىه
 400مخىىه
 500مخىىه
 500مخىىه
 100مخىىه
 150مخىىه
 160مخىىه
 100مخىىه
 150مخىىه
 60مخىىوا
 300مخىىه
 200مخىىه
 70مخىىوا
 40مخىىوا
 30مخىىوا
 48مخىىوا
 300مخىىه
 70مخىىوا
 100مخىىه
 600مخىىه

 200مخىىه

6

 4بؽحر لُف ،فهشظذ مّلمت الترار الجضائشي ،ؿ 96
وما بّذَا.
 5ولب بً أحمذ الخُجاوي ،الىخاجِب اللشآهُت ،دًىان
اإلاخىىواث ،الجضائش ،ه ،1983 ،1ؿ 15وما بّذَا.
 6ولب بً أحمذ الخُجاوي ،الىخاجِب اللشآهُت ،ؿ  15وما
بّذَا.
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كوديكولوجيااخملطوطالعريب
الواقع واألفاق
د ،دقـــــــي جمــــــول
جامعة المسيمة
مما ال قً فُه ؤن ٖلم اإلاسُىَاث هى الٗلم
الظي يهخم وٍؤؾـ للماصة الخاعٍسُت باٖخباعه
ًبدث في اإلاسُىٍ وىزُلت جاعٍسُت ،ال يهخم
بمًمىن اإلاسُىٍ ،ؤو مخىه الضازلي ؤو كُمخه
الفىغٍت  ،وإهما ًضعؽ الىخاب مً الىاخُت
الخاعحُت .
ٌٗغف الخبراء هظا الٗلم اإلاٗغوف
باليىصًيىلىحُا  La codicologieؤو Codicologie
بإهه الٗلم الظي يهخم بضعاؾت اإلاسُىَاث
ونىاٖتها ؤو الٗلم الظي ًضعؽ الىخاب
واإلاسُىٍ ،واليىصًيىلىجي هى الخبحر في ماصة
اإلاىخىب ،و كُل ؤن اليىصًيىلىحُا هي ؤعهُىلىحُا
الىخب.
إن الجظع اللٛىي ليلمت "وىصًيىلىحُا" ,مغهب مً
حؼبحن ,مكخلحن ًٖ اإلافغصجحن,الالجُيُت( وىصهـ )
 ,codexالتي حٗني الهفت للمفغصة اإلاخٗللت
"بالىخاب" اإلاسُىٍ  ,واإلافغصة الُىهاهُت
اللضًمت( لىحىؽ )  ,logosالتي حٗني الىُم ؤو
الىالم ؤي ٖلم ؤو صعاؾت.1
وكبل إَالق هظا اإلاهُلح واهىا ًلىلىن
)(Paléo
()،Paléographie
بالُىٚغافُا:
حٗني:اللضًم ،و( ،)Graphieحٗني:الىخابت ،ومٗنى
اإلاهُلح بالُىهاهُتٖ :لىم الىخابت اللضًمت ،وواهذ
ججم٘ هظه اليلمت بحن ٖلم اإلاسُىٍ وٖلم
الىخابت ،لىً آلان وك٘ هىٕ مً الاؾخلالٌ بحن
الٗلمحن ،واكخهغث البالُىٚغافُا ٖلى ٖلم
الخُىٍ اللضًمت وهى" ٖلم صعاؾت ول ؤزغ ال

ًغجبِ بالىو ألاؾاس ي للىخاب الظي هخبه اإلاؤلف
بل يهخم بضعاؾت الىعق والخبر والخظهُب والخجلُض
والتزًحن وحجم الىغاؾاث والتركُم والخٗلُباث
وول ما صون ٖلى نفدت الٛالف مً ؾماٖاث
وكغاءاث وإحاػاث ومىاوالث وملابالث ومٗاعياث
ومُالٗاث وجلُُضاث و وكفُاث وما ٌؿمي خغص
اإلاتن وهى ما ٌؿمي زىاعج الىو  Exlibrisؤي
ً
صعاؾت الكيل اإلااصي للمسُىٍ  ،وؤًًا الٓغوف
الخاعٍسُت التي هخب فُه هظا اإلاسُىٍ ".2
وؤما ًٖ ْهىع هظا الٗلم فالضعاؾاث جؤهض ٖلى
ْهىع هظا الٗلم بكيل مؿخلل في مىخهف
اللغن الٗكغًٍ  ،هى ٖلم حضًض ختى باليؿبت
للٛغب ،وؤوٌ هخاب في اإلاىيىٕ ويٗه البلجُيي
حان لىمحر في اللغن اإلااض ي في ؤوازغ الشماهحن
ٖىىاهه (مضزل إلى ٖلم اإلاسُىٍ) ،خاوٌ فُه ؤن
ًجم٘ وَُٗي مسخلف الىٓغٍاث واإلافاهُم التي
ويٗها مجمىٖت مً الفُلىلىحُحن الٛغبُحن خىٌ
هظا اإلاىيىٕ ٌٗخبره الىشحر بإهه حاء امخضاصا
لٗلم جُىع الخِ ؤو ما ٌٗغف بـ La paleographie
 ،الظي ْهغ في اللغن الخاؾ٘ ٖكغ .
إن اهخمام ألاوعوبُحن بٗلم اإلاسُىٍ بغؤي
ً
ً
الباخشحن ال ًخٗضي وىهه جللُضا الجُيُاٌٗ ،ني
َىاٌ الٗهغ الىؾُِ ،وزانت مً لضن َابفت
مً اإلاؿُدُحن الٗلماء والغهبان البلجُىُحن؛ إط
واهىا مهخمحن بيسخ اإلاسُىَاث في مسخلف ألاصًغة
في ؤوعبا ،وهظا ما حٗل الٗلماء الفُلىلىحُحن
الٛغبُحن وزانت الفغوؿُحن ًخمىىىن مً الىلىج
الُه.
ومٗنى طلً ؤهه يهخم بضعاؾت مسخلف مٓاهغ
الهىاٖت اإلااصًت ألاولُت للىغاؽ ؤو اإلاسُىٍ ،وهى
ًفُض في ٖملُاث الفهغؾت ألهه ًًُف بُاهاث
حضًضة لبُاكت الفهغؾت هما ٌٗحن اإلافهغؽ
وؤزهاةي الترمُم ٖلى ػٍاصة مٗلىماتهم وإزغاء
ؤفياعهم خىٌ اإلاسُىٍ الٗغبي ؛ فاإلافهغؽ
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والٗالم اليىصًيىلىجي ًلخلُان في ونف ماصة
اإلاسُىٍ وٍُغح ٖضة ؤؾئلت جىحه الباخث ؤو
ًداوٌ هظا الٗلم ؤلاحابت ٖليها ،مشل هُف ومتى
وؤًً نى٘ هظا الىخاب؟ وألي ٚاًت جم إهجاػه؟
ومً هى مؿخىخبه؟ والترهحز ٖلى ؤهم ؤصواجه.
إن جُىع هظا الٗلم حاء في بضاًت ألامغ مً زالٌ
الاٖخماص في ٖلى صعاؾت اإلاىخباث وجاعٍسها ،
والاهخمام بإؾالُب نى٘ الىخاب واإلاجمىٖاث
واإلاىؾىٖاث ،زم الترهحز بكيل زام ٖلى الكيل
اإلااصي للىخاب اإلاسُىٍ وجلىُاجه مً خُث وىهه
وؤزغا ً
جغ ًازا ً
ماصًا ًٖ َغٍم صعاؾت الٗىانغ التي
جُىع منها اإلاسُىٍ.وؤصواجه.3
وٍماعؽ ٖلم اإلاسُىَاث ٖاصة في الخجغبت ,التي
جيىن باإلاماعؾت والخماؽ الضابم باإلاسُىٍ ,في
مغاحٗت صوع ألاعقُف ,والخؼاهاث الٗامت
والخانت ,وهى ٖلم ًىدؿب بالخللحن ،وٍلاٌ له
ؤهه صعاًت ًللنها اإلادترف للمبخضا ،والخللحن هى
زبرة جىدؿب ,بىاؾُت ألاؾخاط اإلادترف إلاهىت ٖلم
اإلاسُىَاث ,مً زالٌ ؾٗت الاَالٕ ٖلى فهاعؽ
اإلاسُىَاث ،واإلاىؾىٖاث اإلاىخبُت ,وؤصبُاث
كىاٖض جدلُم الىهىم ومغاحٗها.
الجهود العربية في دراسة املخطوطات :إن للٗغب حهىصا ال ٌؿتهان بها في هظا اإلاجاٌ
فلض بضؤ الخُبُم الفٗلي بضاًت مً ٖام 1986م
بٗض ؤن جم جُبُله ٖلى اإلاسُىَاث الُىهاهُت
والالجُيُت زالٌ اللغن ألاوٌ الهجغي وهى اللغن
الظي قهض جضوًٍ اإلاصخف ،ومٗغفت الٗغب
َ
للب ْرصي  ،و ً
ؤزحرا ْهىع بضاًاث خغهت الخإلُف
َّ
والترحمت .
زم اللغن الشاوي الظي ٖغف بدغهت اليكاٍ
َّ
والخإلُف فلض جضوًٍ الخضًث الىبى ّي  ،والخفؿحر ،
َّ
ّ
الٗغبُت بىي٘
والترحمت  ،وجُىعث الىخابت
ٖالماث ؤلاٖغاب اإلاؿخسضمت الُىم ،وفُه جم
الخٗغف ٖلى نىاٖت الىعق فيان بمشابت هللت

هىُٖت هامت ومغخلت مفهلُت في جاعٍش اإلاسُىٍ
ّ
الٗغبي .
وؤما اللغن الشالث والغاب٘ فُمىً اللىٌ بإنهما
مشل الاهُالكت الفٗلُت لىخابت جاعٍش اإلاسُىٍ
الٗغبي ؛ ؾىاء في خغهت ّ
ّ
الخإلُف والترحمت ،ؤم في
َ
الى َعاكت  ،مما ؤصي إلى وكاٍ ؤؾىاق
نىاٖت ِ
ّ
الىخب  ،وْهىع اإلاىخباث ّ
والخانت .
الٗامت
ُ
الىهً ًَ ُض ُّب في
وم٘ بضاًت اللغن الخامـ بضؤ
حؿض الىًَ الٗغبي و ّ
ّ
ؤلاؾالمُت،
ألامت الٗغبُت
وْهغث ٖىامل الاهدالٌ والخفسخ جضب ؤونالها ،
َّ
وقبذ
فٓهغث الفتن والجزاٖاث الضازلُت،
الشىعاث وحٗضصث الخغوب الخاعحُت .ولم ًىً
ً
ؿخٛغبا ؤن جإحي جلً الهغاٖاث ٖلى ؤٖضاص هابلت
ُم
مً اإلاسُىَاث الٗغبُت  ،ؾىاء بالخغق ؤو
الؿلب ؤو ٚحر طلً فًإ مٗٓم الترار اإلاضون ،
بٗضما جغن لىا كضماء الٗغب واإلاؿلمحن مالًحن
الىخب  ،و في مسخلف الٗلىم و الشلافاث لخًاعة
قهض لها الٗالم ٖلى ٖٓمتها وؾمى مياهتها .
و ٖلى الغٚم مً ؤهمُت هظا الترار في خلل
الىخابت الٗلمُت وألهه ًمشل اإلاسؼون الشلافي و
الفىغي لألمت الظي ًغؾم مالمذ جاعٍسها و
خًاعتها ٖلى مغ ألاػمان و في قتى اإلاجاالث 4إال ؤهه
ًىاحه الُىم ؤوياٖا ٖؿحرة ،هخج بًٗها ًٖ
هلله مً ؤمـاهىه ألانلُت ،مما حؿبب في إجالف و
يُإ بٌٗ اإلاسُىَاث الىاصعة ،هما ؤن جىػَٗه
ٖـبر مغاهؼ مخٗضصة ؾاٖض ٖلى بٗثرة بٌٗ ؤحؼابه،
و كض ًهٗب ججمُٗها مً حضًض هٓغا لٗىامل
هشحرة ال ًمىً طهغها في هظا اإلاجاٌ هما جخٗغى
وؿبت هبحرة مً هظا الترار اإلاسُىٍ إلى الخلف
ألؾباب َبـُٗـُت  ، Processus naturelsهبٌٗ
اليىاعر التي جدؿبب في إجالف هظا الترار،
والفًُاهاث ،والخغابم ،والٗىانف ،والؼالػٌ،
والخغوب ،والهغاٖاث ،وجبلى اللابمت َىٍلت
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والبٌٗ ألازغ ٌٗىص إلى هىُٖت الىعق » Papier
 » acideالظي ًخإزغ بالخغاعة والغَىبت والٛباع.
ولٗل اإلاكيلت لخلُلُت التي حٗترى ٖلم اإلاسُىٍ
الٗغبي الُىم والتي ٌكحر إليها عواص الازخهام في ول
مغة لىً صون حضوي في اإلاُضان جلً التي حكحر إلى
اوٗضام وحىص معجم مفهغؽ للمسُىَاث الٗغبُت،5
وجداش ي الخىزُم للىشحر مً اإلاسُىَاث ،وقيىي
الىهىم مً مدلليها ،واوٗضام صلُل زام
للمُبىٖاث الٗغبُت ،ومًٗلت فهم ؤلفاّ الىو
التراسي اللٛىٍت والانُالخُت ،وؤهه إلاا ًىحض معجم
جاعٍخي للمهُلح الٗلمي مً لضن اإلاؤؾؿاث
الٗلمُت ،وهظا وحه اؾخٗهاء مٗٓمه ٖلى جضزل
الخاؾىب في حؿهُل الاؾخفاصة مىه .
فلى هٓغها إلى واك٘ اإلاسُىَاث في البالص
الٗغبُت الُىم  ،لىحضهاها مكدخت مبٗثرة بِىمسخلف
الهُئاث الخيىمُت وألافغاص واإلاىخباث فاإلاخجىٌ في
بٌٗ اإلاىخباث في صولىا الٗغبُت ًلف مهضوما ؤمام
خالها ،وٍخملىه قٗىع ٖمُم باألس ى ،إلاا جللاه
اإلاسُىَاث مً إهماٌ ،بٗض ؤن جدىلذ في هٓغ
الىشحر مً اإلاؿؤولحن ٖنها إلى مىاص مخدفُت وًٖ
هظا الىاك٘ ًخدضر الضهخىع ٖبض ؤلاله هبهان ًٖى
مجم٘ اللٛت الٗغبُت فلاٌ" :واهذ اإلاسُىَاث
الٗغبُت هما جلضمها لىا هخب الفهاعؽ والبرامج
ً
والتراحم ٚؼٍغة حضا ،وواهذ الٗىاًت بالىخب فُما
بٗض والخغم ٖلى اكخىائها ًىدكغان بحن اإلاخٗلمحن
اهدكاعها لضي ألامغاء ،وكض ؤنابذ اإلاسُىَاث
مدً ووىاعر ٖضة ،وجيبه اإلاؿدكغكىن
(اإلاؿخٗغبىن) ألهمُتها فإوكئذ اإلاؤؾؿاث والهُئاث
لظلً ،وكام ؤفغاص منهم في البالص الٗغبُت وؤلاؾالمُت
بالخهىٌ ٖلى الىشحر منها ،وؤنبذ للمسُىَاث
ّ
ملاع ججم٘ فيها وجلخنى ألحلها وجفهغؽ وجهان ليىنها
ً
ً
ً
جمشل جغازا ضخما مىػٖا في ؤهداء الٗالم".6
والؿؤاٌ الظي ًُغح بدضة الُىم هل فلض هظا
الترار ؤمام الٗلىم الخضًشه بغٍله ؟ ؤال هظه

الضعحت ؤنبذ هظا الٗلم ًهىف في اإلاغاجب
ألازحرة في كًاًا البدث الٗلمي؟ هل فلضث
مضعؾت الخدلُم الٗغبُت التي ؤعس ى صٖابمها
فُاخل اإلادللحن جاحها ؤمم بلُت الٗلىم ؟ وما هى
الؿبُل إلاٗاوصتها إلى الخُاة مً حضًض؟! وؤًً
اللابمىن ٖلى الترار في اإلاجام٘ اللٛىٍت ،وولُاث
صاع الٗلىم ،واللٛت الٗغبُت ،وآلاصاب ،ومٗهض
اإلاسُىَاث الٗغبُت مً هظه الٓاهغة الخُحرة ؟
ً
وهُف ًمىً الاعجلاء بالخدلُم مغة ؤزغي،
بسانت ؤن ما هى ٌ
ٌ
ومحجىب ،ومسبإ مً
صفحن،
اإلاسُىَاث ؤهثر بىشحر مما َّ
جم إزغاحه ختى آلان؟
ٍ
ومتى حٗىص لغواص هظا الٗلم هغامتهم ،ومياهتهم ،
وصوعهم الخُىي في اإلاجخم٘ ؟! وهُف هجظب
ً
ً
وزُالء
ٖهغ ًدُه ُعجبا
ؤبىاءها إلى خب الترار ،في
ٍ
َّ
وٍدىضع مً ول ما هى ٖغبي
بٗكم ما هى ؤحىبي
الىحه ،واللؿان ،واإلايان ؟
ُ
فهلً -ا جغي  -ماجذ مضعؾت الخدلُم الٗغبُت
التي ؤعس ى صٖابمها فُاخل اإلادللحن؟ وما هى
الؿبُل إلاٗاوصتها إلى الخُاة مً حضًض ؟! وؤًً
اللابمىن ٖلى الترار في اإلاجام٘ اللٛىٍت ،وولُاث
صاع الٗلىم ،واللٛت الٗغبُت ،وآلاصاب ،ومٗهض
اإلاسُىَاث الٗغبُت مً هظه الٓاهغة الخُحرة ؟
ً
وهُف ًمىً الاعجلاء بالخدلُم مغة ؤزغي،
بسانت ؤن ما هى ٌ
ٌ
ومحجىب ،ومسبإ مً
صفحن،
اإلاسُىَاث ؤهثر بىشحر مما َّ
جم إزغاحه ختى آلان ؟
ٍ
ومتى حٗىص للمدلم هغامخه ،ومياهخه ،وصوعه
الخُىي في اإلاجخم٘ ؟! وهُف هجظب ؤبىاءها إلى
ً
ً
وزُالء بٗكم ما
ٖهغ ًدُه ُعجبا
خب الترار ،في
ٍ
َّ
هى ؤحىبي وٍدىضع مً ول ما هى ٖغبي الىحه،
واللؿان،واإلايان؟
ووان اإلادلم الكهحر الغاخل ٖبض اللُُف ٖبض
الخلُم (  ) 2014 – 1945في جلضًمه لىخابه
الخظواعي «صعاؾاث ٖغبُت وإؾالمُت مهضاة إلى
ٖاصٌ ؾلُمان حماٌ» كاٌ فيها ،وألاس ى ٌٗخهغه:
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ّ َ
" وإوي لُدؼهني آلان ؤن ؤعي مٗالم هظا الٗلم
ْ
صعؾذ قىاهضهٖ ،لى ًض ّ
الهبُت
الُٗٓم ،وكض
ِ
ُ ّ
الهٛاع ،مً َالب الكهاصاث الجامُٗت في
ً
الخدلُم ،إط ٚضا -جلغٍبا إال مً عخم عبً  -مهىت
مً ال مهىت له ،ولىال ُّ
الؿؤع الباقي في مشل ٖاصٌ
ؾلُمان ،والىبىي قٗالن ،وبلُت هظا الفغٍم
الهابغ اإلاددؿب ،وهظا ال ِٗلم الٗؿحر ،فمً
َّ
ؤال ٌُ َ
ٗخض به في هٓام التركُاث في الجامٗاث
العجب
َّ
ُ
ً
ُ
اإلاهغٍت ،في خحن يهخمىن  -بضال مً الىخب اإلاؤلفت
ؤمض كهحر  -ببدىر وؤوعاق هي
هما هى الخاٌ مً ٍ
ِ َ
كلُل هجض ؤؾاجظة
والخغق البالُت في ؤٚلبها وبٗض ٍ
ّ
لىاخض منهم هخاب ،ما
الجامٗاث ،ؤو ُحلهم ،ولِـ
ٍ
صام ونل إلى ألاؾخاطًت بسمؿت بدىر ،ال زمؿت
هخب ،هما وان الٗهض اإلااض ي".7
ووُٖا بسُىعة هخابج هظه اليىاعر اإلاضمغة،
جضزلذ هُئت الُىوؿيى اإلاؿئىلت ًٖ خماًت
الترار الشلافي الٗالمي للخهضي لٓاهغة الخسغٍب
وؤلاجالف التي ًخٗغى لها ول ًىم الترار
ؤلاوؿاوي ،ولهظا الٛغى قغٖذ في جُبُم بغهامج
ؾىت  1992ؤَلم ٖلُه طاهغة الٗالم .8
لاــفاااا املقبليةية لةطخطوا العربا ا ا ا ا ا :
ً
ً
للض ٖغفذ اإلاسُىَاث الٗغبُت اهخماما ملخىْا
في الؿىىاث اإلاايُت مً لضن اإلاسخهحن في مجاٌ
ٖل ـ ـ ـ ـ ــم اإلاسُىٍ وبٌٗ اإلاؤؾؿاث الغؾمُت
والخانت ، ،إال ؤن طلً ما ػاٌ بداحت إلى مؼٍض
مً الاهخمام والغٖاًت والضٖم ،ختى وُٗض لهظا
الترار بغٍل ـ ـ ـ ـ ــه .وفي مداولت للنهىى بٗلم
اإلاسُىَاث ,بهضف جلضمه وجُىٍغه ،اعجإي
اإلاسخهىن في هظا اإلاجاٌ ,الظًً فىغوا واٖخبروا,
ّ
ؤن صعاؾت اإلاسُىٍ ,ما واهذ إال إخضي الىؾابل,
لضعاؾت الخدىالث الشلافُت في اإلاجخمٗاث ،ألن
ٌٗخمضوا ملاعبت مٗاهؿت ,جخجلى في حٗل الخاعٍش
الشلافي ,ؤصاة ووؾُلت للبدث ,في جاعٍش اإلاسُىٍ.

لىً وؤمام الخدىالث الىبري التي ؤنبذ ٌكهضها
الٗالم في مسخلف اإلاُاصًً ،و الخُىع اإلاظهل
ّ
لىؾابل الٗلىم الخىىىلىحُت اإلاسخغة ألٚغاى
البدث الٗلمي ،و هٓغا الحؿإ ؤفم البدث
الخاعٍخي في عؾم الاؾتراجُجُاث الخالُت ،فئن
الاججاه الؿابض الُىم ًمُل إلى هفٌ الٛباع ًٖ
هظا ؤلاعر اإلاخىاعر ًٖ ألاحُاٌ الؿابلت  ،زانت
وؤن حل الضعاؾاث جؤهض ؤن هظا اإلاىعور ماػاٌ
ًفخلغ إلى هكاف قامل للبدث ٖما بلي مسبىءا
في هظا اإلاجاٌ.
ً
لظلً ًجب ؤن جإزظ هظه اللًُت كضعا ؤهبر
ً
مً عٖاًدىا واهخمامىا خفاْا ٖلى هىٍدىا ووحىصها
بحن ألامم .ولخدلُم هظه الٛاًت ،بضؤث بٌٗ
اإلاداوالث الجاصة جٓهغ هىا وهىان بكيل اهفغاصي
ؤو حماعي  ,في الُغٍم اللىٍم ,لللُام بهظه اإلاهمت
الىبُلت,وؤنبذ اليل ًخُل٘ إلى مىاهبت هظه
الخدىالث في مُضان جسههه ،و ًٓهغ هظا مً
زالٌ بٌٗ اإلاداوالث الجاصة و بٌٗ ألاٖماٌ مً
هظا اللبُل ,في حهت مً الجهاث وبكيل اهفغاصي,
في الُغٍم اللىٍم ,لللُام بهظه اإلاهمت ألاؾاؾُت,
مً مهام ٖلم اإلاسُىٍ الٗغبي لللُام بمسح
قامل لهظا الترارٖ ,لى اإلاؿخىي الٗغبي.
ومً هىا ًمىىىا جلضًم هٓغة مؿخلبلُت لٗلم
للمسُىَاث في الٗالم الٗغبي في قتى
ازخهاناتها فٗىاً ـ ـ ـ ـ ــت الجامٗاث واإلاجام٘
واإلاؤؾؿاث باإلاسُىَاث اللٛىٍت زانت وٖلىم
اللٛت ٖامت جضف٘ لالَمئىان بإن هظا الترار لً
ًًُ٘ إيافت إلى جسهو بٌٗ اإلاؤؾؿاث
بالترار الٗلمي  ،وهلىٌ إن ما ًمىذ ألامل في
ً
ً
مؿخلبل مكغق لٗلم اإلاسُىَاث ؤن ٖلما زانا
بها كض حكيل وؤَلم ٖلُه ؤصخابه اؾم
(اليىصًيىلىحُا) الظي ًجخم٘ فُه الٗلم في
مًمىن اإلاسُىٍ ٖلى ًض اإلاسخهحن وبماصجه ٖلى
ًض ٖلمابه".9
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إن الدؿهُالث الٗلمُت البدشُت التي وفغتها
بٌٗ اإلاىاك٘ الالىتروهُت الُىم  ,كض حؿهم في
الضعاؾت "الفُلىلىحُت" اإلاخلضمت للمسُىَاث ,في
الاَالٕ ٖلى مخىنها وههىنها ,وصعاؾتها وكغاءتها,
صون الخاحت للمكاهضة اإلااصًت اإلاباقغة
للمسُىٍ ,وهظلً كض جًمً الضعاؾت
"البالُىٚغافُت" للمسُىٍ ,في صعاؾت زُىَها
وعؾىمه ـ ـ ـ ـ ــا وهخاباتهاٚ ,حر ؤن طلً ال ًلبي مخُلباث
الضعاؾت "اليىصًيىلىحُت" التي جفغى الفدو
اإلااصي للمسُىَاث ,لٛغى صعاؾتها لظاتها,
واؾخٓهاع خالتها ,لٛغى الخٗغف ٖلى جاعٍسها,
وميان اهجاػها ,وخالتها اإلااصًـ ـ ـ ـ ـ ــت ,وْغوف جىللها
وجسؼٍنها ,واإلااصة اإلاىخجت منها ,وفلا القتراَاث هظا
الخلل الضعاس ي ,بُٛت جدلُم ألاهضاف الٗلمُت
مىه.
ٖلما ؤن هظه الكغوٍ جخُلب جىشُف الجهىص
في صوٌ الٛغب ,التي جدخفٔ بمسُىَاجىا الٗغبُت,
بهضف الٗىصة إلى مىاَنها ألانلُت ,بهفتها خاحت
ً
ٖلمُت بدشُت ,فًال ًٖ وىنها زغوة كىمُتً ,خُلب
الؿعي إلٖاصتها إلى مىَنها ,ؤؾىة باإلاىاص ألازغٍت
"ألاعهُىلىحُت" ,التي جخىلى مىٓماث صولُت ,الٗمل
ٖلى ٖىصتها لبِئتها ومىَنها.
ولىً طلً ال ًيىن بٛغى الٗغى وؤلاٖالم,
وإهما بهضف إهجاػ وكاٍ ٖلمي جدلُلي ,وإهجاػ
اإلاكغوٕ الىاٖض ,في وي٘ الفهغؾت "البِبلىٚغافُت"
اإلاىخبُت الكاملت اإلاخياملت ,للمسُىٍ الٗغبي
ؤلاؾالمي ,والكغوٕ بالضعاؾت اإلاىشفت لها ,بىؾابل
الخدلُم الٗلمي ,وألاصواث البدشُت اإلاٗانغة ,في
الضعاؾت اإلاٗملت للمىعر مً اإلاسُىَاث ,في في
جغازىا الٗغبي.
 آليات ثفعيل عطةية صيانة وإحياء التراثالعرب املخطا ا ااوا:
مما القً فُه ؤن الترار الٗغبـ ــي اإلاسُىٍ كض
حٗغى ٖلى مغ الٗهىع إلى خملت قغؾت ؤجذ ٖلى

ح ـ ـ ـ ــؼء مٗخبر مً طلً الغنُض الشلافي و الفىغي
لهظه ألامت  ،التي ؾٗذ الخمالث الهلُبُت
لُمـ مٗالم خًاعتها و كُمها و آزاعها الٗلمُت و
ألاصبُت والفىغٍت و الفىُت و ٚحرها  ،ما حٗل الىشحر
مً الخلابم الٗلمُت جسفى ًٖ الباخشحن و
اإلادللحن بال عحٗت .و لظلً ال ًيبغي ؤن ًترن
اليىصًيىلىحُىن اإلاجاٌ للٗىامل الُبُُٗت و
البكغٍت لخىمل اإلاؿحرة التي بضؤها الاؾخٗماع لضفً
هظه الخلابم  ،وإهم ــا اهلاص ما ًمىً إهلاطه كبل
فىاث ألاوان.
و مً آلالُاث الىفُلت بخفُٗل ٖملُت إخُاء
اإلاسُىٍ الٗغبي والخفاّ ٖلُه مً الؼواٌ و
الاهضزاع ،وؿىكه فُما ًإحي جبٗا :
أوال :خفٔ اإلاسُىَاث بالُغق الٗلمُت الخضًشت
فجل ألاكُاع الٗغبُت ال جؼاٌ جفخلغ إلى الُض الفىُت
لهُاهت اإلاسُىَاث  ،فهي ما جؼاٌ خضًشت
الخجغبت في مجاٌ نُاهت اإلاسُىَاث ،ليىنها
جفخلغ إلى مغممحن مخسههحن وال ًخإحى طلً إال
بئوكاء نىضوق ٖغبي زام لخمىٍل خماًت الترار
ً
اإلاسُىٍ ووكغه ،وحًُٗضا للجهىص التي جبظلها
الخيىماث واإلاؤؾؿاث الٗلمُت في هظا اإلاجاٌ ،م٘
جباصٌ الخبراث الفىُت والبٗشاث الخضعٍبُت اإلاخهلت
باإلاسُىَاث ،وجهىٍغها ،وخفٓها إلىتروهُا ،
وجغمُمها ،وجباصٌ الفهاعؽ للخٗغٍف بما جلخيُه ول
صولت مً مسُىَاث ،إلى حاهب الؿعي إلهجاػ
الفهغؽ اإلاىخض بئقغاف مٗهض اإلاسُىَاث
الٗغبُت .
ثانيا ااا :جلضًم مؼٍض مً الضٖم لجهىص مٗهض
اإلاسُىَاث الٗغبُت واإلاؤؾؿاث الٗلمُت و
الشلافُت لخهىٍغ اإلاسُىَاث الٗغبُت اإلاىحىصة في
الٗالم ،وبسانت في جغهُا ،التي جلخني مجمىٖاث
هبحرة مً جغازىا اإلاسُىٍ الظي جىاحض فيها زالٌ
الخىم الٗشماوي للبالص الٗغبُت .وٍجب إكامت مؼٍض
مً الخٗاون م٘ الُىوؿيى وصوٌ الٗالم في هظا
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الؿبُل ،م٘ يغوعة الاؾخٗاهت بمؤؾؿاث جهىٍغ
طاث زبرة ٖالُت في هظا الٗمل ،وجىكُ٘
الاجفاكُاث الشىابُت م٘ الضوٌ التي لها زبرة في
مجاٌ خماًت الترار اإلاسُىٍ في هظا اإلاُضان
لخدلُم هظه الٛاًت.
ثالث ااا :جىفحر ألاحهؼة الىفُلت بدفٔ اإلاسُىٍ في
وؾِ ؤهثر مالبمت الؾخمغاع خُاجه ٖلى ٚغاع
ٖملُاث الخىُُف اإلاغهؼي للخدىم في صعحت
الخغاعة و وؿبت الغَىبت في ؤماهً الخفٔ
زهىنا اإلاىخباث الٗامت  ،و هظا الخفاّ ٖلى
الىٓافت الضوعٍت ألعيُاث و عفىف اإلاساػن
جخًمً جلً اإلاسُىَاث و مغاكبتها بكيل مؿخمغ
و صوعي إلاٗاًىت ؤي يغع كض ًدُِ بها (.)22
رابع ا ااا :الٗمل ٖلى جىَُض الهلت بحن الباخث و
اإلاالً للمسُىٍ مً زالٌ الخىشُف للؼٍاعاث
اإلاُضاهُت للباخشحن والُلبت للمغاهؼ و اإلاىخباث و
الخؼابً التي جؼزغ باإلاسُىٍ الٗغبي  ،م٘ صعاؾت
ميىهاث لبٌٗ اإلاسُىَاث والىعق  ،الخبر ،
نىاٖت ؤصواث الىخابت و نىاٖت الىخاب  .م٘
الخىشُف مً ٖملُاث الخدؿِـ و جىُٖت اإلاالىحن
لهظا اإلاسُىٍ و اللابمحن ٖلُه بإهمُت جدلُم
اإلاسُىٍ و حمٗت و حغصه و فهغؾخه.
خامقا :وي٘ كاهىن ٖغبي مىخض لخماًت
اإلاسُىَاث هخخىٍج لللىاهحن الىَىُت ليل صولت،
وَكمل ول ما ًخهل بإمً اإلاسُىَاث ،ونُاهتها،
وإصاعتها وملىُتها وؾبل الخٗغٍف بها ،و يغوعة
ؾً كىاهحن جىُٓمُت ناعمت جدضص هُفُت حٗامل
الباخشحن و الُلبت م٘ هظه اإلاسُىَاث اإلاغاص
صعاؾتها بٗض جدلُلها  ،ججىبا إلجالف ؤوعاكها،
بٗضما ؤضخذ ؤوعاكها مفخخت و ملُٗت ال ًلضع
الباخث إلاؿها ؤو جللُب نفداتها.10
ووي٘ الٗلىباث الغاصٖت ليل ٖمل مً قإهه
ؤلاؾاءة إلى اإلاسُىَاث ؤو تهغٍبها للمخاحغة بها ،م٘
وي٘ اإلايافأث الالػمت ليل مً ٌؿهل حم٘

اإلاسُىَاث وويٗها جدذ جهغف الجهاث
اإلاؿؤولت ًٖ خماًتها وعٖاًتها.
سادسا :الاؾخمغاع في بظٌ الجهىص ٖلى ول
اإلاؿخىٍاث للخٗغٍف بإهمُت اإلاسُىَاث في خُاة
ألامم ،هئوكاء مىخباث ٖغبُت عكمُت للمسُىَاث
اإلاخىفغة في اإلاىخباث ،إلى حاهب هخب الترار الٗغبي
فهي طاهغة ألامت ،مً زالٌ إكامت اإلاؤجمغاث و
الىضواث الٗلمُت اإلادلُت و الىَىُت لخفُٗل
الٗملُت والاؾخفاصة مً ألابدار و الضعاؾاث
اإلاؿخجضة في مجاٌ جدلُم اإلاسُىٍ  ،و وي٘
مكاعَ٘ ٖلمُت لخدلُم هظا الترار الهام  ،م٘
جدضًض زغٍُت قاملت الىَىُت للمسُىٍ ٖلى
اإلاؿخىي الٗغبي ،م٘ الٗمل ٖلى الخجؿُض الفٗلي
للخىنُاث التي ًلغها اإلاؤجمغون ؤزىاء اإلالخلُاث و
الؿهغ ٖليها  ،ختى ال جبلى خبرا ٖلى وعق.
سابعاا :فخذ وعقاث و إكامت صوعاث جيىٍيُت فُما
ًخٗلم بخدلُم اإلاسُىٍ م٘ الاهخمام بٗملُاث
الجغص الٗام للمسُىَاث و جهيُفها مً زالٌ
إحغاء مسح قامل ٖلى مؿخىي ول صولت ٖغبُت
للمسُىَاث اإلادفىْت في اإلاىخباث الٗامت
ً
والخانت اإلاىحىصة فيها ،ووكغ كىابم بها ،جمهُضا
إلنضاع فهغؽ ٖام ومىخض للمسُىَاث ٖلى
اإلاؿخىي الٗغبي ، 11ووي٘ هظه الهىع جدذ
جهغف الباخشحن في ول صولت ٖغبُت
ثامن ااا :إجاخت اإلاسُىَاث للباخشحن و الضاعؾحن و
ول اإلاخسههحن  ،ؾىاء للباخشحن الٗغب ؤو ٚحرهم
مً اإلاهخمحن  ،مً زالٌ وكغها وكغا عكمُا ٖلى
ؤوؾ٘ هُاق ٖ ،لى مؿخىي ول الجامٗاث الٗغبُت
و مغاهؼ البدث الٗلمي اإلاخسههت  ،و طلً مً
ؤحل الاَالٕ ٖلى ؤهىإ الىىىػ الٗغبُت اإلاسُىَت
في قتى اإلاجاالث الٗلمُت  ،و الاهخهاب للٗىاًت
باإلاسُىَاث جهفُفا و جهيُفا و جدلُلا و صعاؾت
و حٗلُلا و فهغؾت مً لضن اإلادللحن بكيل
ّ
ؤزو.
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ثاسعا :اهجاػ هخب ببلىٚغافُا ومٗاحم جغنض ما
وكغ مً الترار الٗغبي اإلاسُىٍ  ،وما ال ًؼاٌ
بىغا في خاحت الهخهاب حهىص الباخشحن و
الضاعؾحن لخدلُله و صعاؾخه م٘ إبغاػ اللضعاث
الفىغٍت وؤلابضاٖاث الفىُت اإلادلُت اإلاؿخىخاة مً
اإلاسُىٍ الٗغبي بما ًدخىٍه مً فىىن زُُت و
ٖلم الىلىف وٚحرها و الخٗامل بخيامل وجيؿُم في
اهجاػ اإلاعجم اإلافهغؽ للمسُىَاث الٗغبُت في
الٗالم.
عاشرا :الخىشُف مً ٖملُت إكامت مغاهؼ البدث
الٗلمي اإلاخسههت في جدلُم اإلاسُىَاث و
اإلاسابغ اإلالخلت بالجامٗاث الٗغبُت اإلاسخلفت ٖبر
الىًَ  ،إلى حاهب جىؾُ٘ ٖملُت إنضاع اإلاجالث
الٗلمُت و اليكغٍاث الترازُت اإلاخسههت في مجاٌ
اإلاسُىٍ .12والؿهغ ٖلى ٖملُت إبغام الاجفاكُاث
م٘ الهُئاث الىَىُت و الضولُت الؾدشماع هظا
الترار و خماًخه ،بدُث جًاف حهىصهم وجضٖم
الجهىص التي جلىم بها اإلاغاهؼ واإلاسابغ اإلاىدكغة ٖبر
جغاب الىًَ الٗغبي في مجاٌ خماًت الترار
اإلاسُىٍ و حمٗه وجدلُله.
إحدى عشر :وي٘ حهىص جدفحزًت للباخشحن و
الضاعؾحن اإلاخسههحن و ول اإلاهخمحن بٗلم
اإلاسُىٍ و صعاؾخه مً َغف الؿلُاث الىنُت
مؤؾؿاث خيىمُت ؤو إصاعة الجامٗاث الٗغبُت  ،و
طلً بدشجُ٘  ،همىدهم حىابؼ حشجُُٗت لخدلُم
الترار اإلاسُىٍ م٘ إصزاٌ ملُاؽ الخدلُم
الٗلمي للمسُىٍ يمً اإلالغاعاث في الجامٗاث
الٗغبُت  ،زانت في الخسههاث اإلاخٗللت بضعاؾت
و الاحخماُٖت و اللٛت
الٗلىم ؤلاوؿاهُت
ّ
وألاصب ٌ ،ؿهغ ٖلى جلضًمها ؤؾاجظة مسخهىن ،
م٘ ٖضم الاكخهاع ٖلى الضعاؾت الىٓغٍت  ،بل
يغوعة الٗىاًت الفابلت بالجاهب الخُبُلي ،
ومغافلت الُلبت مُضاهُا  ،مما ٌؿمذ بالىنىٌ إلى
جيىًٍ عفُ٘  ،بدُث ًهبذ الُالب اإلايىن كاصعا

ٖلى الضعاؾت و اإلاخابٗت في خلل الخدلُم ،
فُمخلً ٖىضبظ الُالب الباخث اإلاباصا ألاولُت في
ٖلم جدلُم اإلاسُىٍ و جؼوٌ ؤمامه فىغة نٗىبت
جدلُم اإلاسُىٍ  ،و ًيىن إعهانا ؤًًا للخٗمم
في صعاؾخه في مغخلت الضعاؾاث الٗلُا  .و عٚم طلً
ال ؤخض ًىىغ ّ
ؤن هىان مجهىصاث حباعة جبضٌ في
ؾبُل جدلُم اإلاسُىَاث الٗغبُت  ،لىنها جبلى
مدضوصة في ْل الؼزم الهابل الظي جؼزغ به البالص
الٗغبُت في ٖضص مسُىَاتها.
وهلىٌ في ألازحر إن اإلاسُىٍ الٗغبي مؿخدم ؤن
ًُىغم في ًىم زام به فهى طاهغة ألامت ،لٛت
ً
وهخابت وجهىٍغا ،وحام٘ مٗاعفها وٖلىمها التي
نضعتها إلى الٗالم ؤحم٘.
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قراءة يف فهرس إهدمون فانيان
خملطوطاث المكجبت الوطهيت وأثرو يف
صهاعت الفهرست يف اجلزائر
أ.د /عبد الكرهم عويف
جامعت باتهت 1
مقدمة :
ُ
الترار الػغبي ؤلاؾالمي الظي ؤهخج غبر الػهىع
اإلاسخلفت ٌُ ،ػض ؤغنى جغار غغفخه الكػىب وألامم
ألازغي  ،فهى ًدبىؤ اإلاغهؼ ألاوٌ  ،مً خُث ؾػخه
وزغائٍ ،هبحر وٍىحض بكيل في هبرًاث مغاهؼ البدث
الػلمي في ؤهداء قتى مً الػالم  ،وطلً لػىامل
هثحرة  ،مىه جمحزٍ في مًامُىه ومىاهجه ،
وبدىم الاؾخػماع الغغبي الظي غمل غلى هلل
ؤهثرٍ بلى بلضاهه في ؤزىاء الحمالث الاؾخػماعٍت
التي قملذ مػظم اإلاىاَم الػغٍت وؤلاؾالمُت ؛
زالٌ اللغهحن اإلاايُحن  ،ففي جلً اإلاغاهؼ
الخاعحُت آالف اإلاسُىَاث  ،هما هي باإلاالًحن في
ؤوَانها ألانلُت  ،وَظا الترار ٌكيل مػلما باعػا
في خًاعة ألامت الػغبُت وؤلاؾالمُت.
ومػلىم غىض غلماء الخدلُم ؤن الفهاعؽ
الخىنُفُت هي اإلافاجُذ اإلااصًت بلى ازخُاع
اإلاسُىٍ الظي ًُغغب في جدلُله ؤو صعاؾخه،
مهما وان مجاله اإلاػغفي  ،ولظلً فةن فهاعؽ
اإلاسُىَاث الٌؿخغني غجها غالم اإلاسُىَاث ؛
حمػا وحػغٍفا  ،وجىنُفا  ،وفهغؾت  ،وجدلُلا ،
وصعاؾت  ،ووكغا  ،ووىصًيىلىحُا  ،وبالىغغافُا ،
وبِبلُىغغافُا .
بن الفهغؽ الخىنُفي ًلضم للباخث واإلادلم
جهىعا قامال غً اإلاسُىٍ اإلاغاص جدلُله
وصعاؾخه ؤو الاؾخفاصة مىه  ،وىغاء مً ؤوغُت
الػلم  ،وٍىفغ غلُه الىكذ في ازخُاع ماًدخاج

بلُه مً وسخه اإلاىػغت في اإلاىخباث الػامت
والخانت  ،ومغاهؼ البدث  ،والؼواًا واإلاخاخف في
ؤهداء الػالم  ،صون الخىلل بلى ميان وحىصٍ ،
صازل بلضٍ ؤو زاعحه  .في َظا الؿُاق جإحي َظٍ
الىعكت البدثُت التي جدىاوٌ كًُت مً كًاًا
اإلادىع الثالث للملخلى الخام باليىصًيىلىحُا
اإلاسُىٍ الػغبي ،والفهغؾت  ،لخجلي صوع
اإلاؿدكغكحن  -وزانت الفغوؿُحن – في جيىًٍ
الىىاة ألاولى للمىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت ،
وحهىصَم في حمؼ اإلاسُىَاث وصعاؾتها وفهغؾتها
 ،بطاإلاؿدكغكىن الفغوؿُىن والًباٍ اإلاثلفىن ،
وَىاة حمؼ اإلاسُىَاث واهذ ؤغمالهم في َظا
الحلل اإلاػغفي عاثضة  ،وهي حػىـ بجالء خللت
مً خللاث الترار الجؼاثغي  ،والحضًث غً َظا
الجاهب في زلافخىا الىَىُت مً ؤوهض ألامىع .
فاإلقيالُت التي ججُب غجها َاإلاىخبت الظٍ الىعكت
البدثُت ًمىً الخػبحر غجها بالؿااٌ آلاحي  :ما
الضوع الظي كام به اإلاؿدكغكىن والًباٍ
الفغوؿُىن في حمؼ اإلاسُىَاث وجيىًٍ كاغضة
بُاهاث اإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت ؟وٍخفغع غً َظا
الؿااٌ الػام ؤؾئلت ؤزغي  ،مثل ما الضوافؼ التي
واهذ وعاء جلً الحمالث التي كامىا بها في مىاَم
مسخلفت مً الجؼاثغ ؟
وما ؤَم الفهاعؽ واللىاثم البِبلُىغغافُا التي
ؤهجؼوَا خىٌ مسُىَاث الجؼاثغ ؟ وَل ًمىً
ؤن وػض ؤغمالهم بضاًت خلُلُت لخإؾِـ اإلاىخبت
الىَىُت الجؼاثغٍت ؟ وَل وان لخلً الجهىص
ههِب لػلماء الجؼاثغ فحها ؟ وبم جمحز فهغؽ
(بًضمىن فاهُان) باغخباعٍ ؤوؾؼ الفهاعؽ وؤوفاَا
؟ وما مىهجه في جىنُف اإلاسُىَاث وجغجُبها ؟
وما الحلىٌ اإلاػغفُت التي غُاَا ؟ وما اللغت التي
ُ
هخب بها ؟ وما حىاهب اللهىع فُه ؟ وما ؤزغٍ في
زضمت عواص اإلاىخبت الىَىُت  ،وجيكُِ الحغهت
الثلافُت والفىغٍت في الجؼاثغ ؟.
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الكلمات املفتاحية  :اإلاسُىَاث  ،اإلاىخبت
الىَىُت  ،الفهغؽ  ،فاهُان  ،اإلاىهج  ،الخىنُف ،
اإلاؿدكغكىن  ،البُاكت  ،الاؾخػماع ،الًباٍ ،
الحلل اإلاػغفي ،اليىصًيىلىحُا  ،الثلافت  ،نىاغت
الفهغؾت .
بن الجؼاثغ هغحرَا مً ألاكُـاع الػغبُت ،
غملذ مىظ وكإة الضولت ؤلاؾالمُت  ،بفًل عحالها
؛ مً الػلماء  ،والحيام غلى جيكُِ الحغهت
الػلمُت والثلافُت  ،فإوكإث اإلاغاهؼ الػلمُت ،
وشجػذ الخػلُم والخإلُف وحمؼ اإلاسُىَاث ،
وواهذ فحها مضن غلمُت قهحرة ال جلل غً مثُالتها
في ألاكُاع ألازغي  ،هما ؤنها واهذ مدُت غبىع
بحن اإلاكغق الػغبي والغغب ؤلاؾالمي  ،وبفغٍلُا .
وكض اؾخمغث َظٍ الحغهت وجىامذ ختى ؤًام
الاخخالٌ الفغوس ي  ،خُث كل وكاَها وواص ًلض ى
غلحها  .وإلاا اؾخػاصث البالص خغٍتها وَغصث
اإلاؿخػمغ اؾخإهفذ َظٍ اإلاغاهؼ وكاَها الخػلُـمي ،
مؼ ألازظ باإلاػُُاث الػلمُت واإلاىاَـج الحضًثت  ،فاػصاص
ث زغوتها الفىغٍت  ،ولىً بلُذ اإلاسُىَاث غحر مػخنى
بها  ،محجىبت غً ؤغحن الضاعؾحن  ،مهجىعة في
الؼواًا  ،والخؼاهاث الكػبُت  ،واإلاؿاحض ،
والىخاجِب اللغآهُت  ،واللهىع  ،وألاكبُت ،
1
ومىخباث ألافغاص وألاؾغ جخػغى لػاصًاث الؼمً
ولظلً لم جلم نىاغت فهغؾت اإلاسُىَاث في
الجؼاثغ عواحا بػض الاؾخلالٌ  ،بط بلُذ
اإلاسُىَاث في الجؼاثغ غامت مؿيىجا غجها ختى
بضاًت ألالفُت الثالثت  ،وطلً لظغوف ًإحي في
َلُػتها اوػضام الثلافت الترازُت واههغاف الىاؽ
غً الترار اإلاسُىٍ  ،مؼ ظهىع مداوالث فغصًت
طاث نبغت غلمُت بػض الاؾخلالٌ  ،ولىجها كلُلت
كُاؾا بما جم غىض ححراهىا في اإلاغغب وجىوـ وهظا
في بلضان اإلاكغق الػغبي .
وإلاا واهذ اإلاداوالث التي كام بها اإلاؿدكغكىن
وبػٌ الًباٍ في الجِل الفغوس ي حػض عاثضة

وهىاة لظهىع صعاؾاث غلمُت خىٌ اإلاسُىَاث ؛
حمػا وجىنُفا وفهغؾت  ،اعجإًذ جلضًم كغاءة لـ:
( فهغؽ بًضمىن فاهُان إلاسُىَاث اإلاىخبت
الىَىُت ) للخػغٍف به وبُان مىهجه في الخىنُف
وؤزغٍ في نىاغت الفهغؾت في الجؼاثغ.
فاالَخمام باإلاسُىَاث الػغبُت في الجؼاثغ
ًغحؼ بلى بضاًاث الاخخالٌ الفغوس ي للبالص، 2
وطلً غىضما كام بػٌ اإلاؿدكـغكحن الفغوؿُحن
 ،والًباٍ  ،وَـىاة حمؼ اإلاسُىَاث باالجهاٌ
باإلاؿاحـض والؼواًا  ،والىخاجِب اللغآهُت  ،فجمػىا
ما جدخفظ به مً مسُىَاث  ،ألن َظٍ اإلاغاهؼ
الػلمُت ًىمها حػخمض ؤؾاؾا غلى الىخب
اإلاسُىَت  ،في وكغ الػلم وجللحن اإلاػاعف  ،وحػض
َظٍ اإلاداوالث بضاًت ليكإة اإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت.
والحلُلت ؤن الفغوؿُحن لم ًىً غغيهم
زضمت الثلافت الػغبُت ؤلاؾالمُت بلضع ما وان
َضفهم زضمت مهالحهم الاؾخػماعٍت والخبكحرًت ،
هةوكاء اإلاضاعؽ الفغوؿُت لخػلُم اللغت الفغوؿُت
لألَالي  ،ومداعبت حل اإلاغاهؼ التي حػنى بيكغ
الػغبُت والػلىم الكغغُت  ،ولىً اإلاسُىَاث التي
واهىا ًجمػىنها مً اإلاىاَم اإلاسخلفت في الجؼاثغ ،
واهذ جسًؼ لػملُت الفغػ ،كبل ؤن جىصع في
اإلاىخباث التي ؤوكإَا الفغوؿُىن  ،بط ؤن هفاجـ
ُ
اإلاسُىَاث هللذ بلى اإلاىخباث الفغوؿُت في باعَـ
وغحرَا مً اإلاضن الفغوؿُت  ،وبلى اإلاىخباث
الخانت ألولئً الظًً واهىا ًلىمىن بجمػها .
وَاالء اإلاؿدكغكىن لم ًىخفىا بجمؼ
اإلاسُىَاث فدؿب  ،بل هخبىا خىلها صعاؾاث
وملاالث وؤغضوا لبػًها فهاعؽ وكىاثم  ،وَظا
ألامغ لم ًىً مإلىفـا في اإلاغاهؼ الػلمُت غىضها غلى
ازخالف ؤهىاغـها ؛ مً مؿاحض  ،وػواًا  ،وزؼاهاث
 ،وهخاجِب  ،وعباَاث .
ومؼ َظا لم ًىً الػلماء الجؼاثغٍىن في مػؼٌ
غً َظٍ الحغهت الػلمُت مؼ بضاًت اللغن
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الػكغًٍ  ،والؾُما الظًً ًىخبىن بالفغوؿُت ،
بط وحضها غاإلاا حؼاثغٍا ًلىم بمداولت َُبت ،
جخمثل في بهجاػ فهغؽ إلاسُىَاث واخض مً
ؤهبر اإلاؿاحض في الػانمت  ،وَى ألاؾخاط ابً
ؤبى قيب ناخب الخدلُلاث والخألُف
الػضًضة .
وكض غمل اإلاؿدكغكىن والجؼاثغٍىن غبر كغن
وههف مً الؼمً غلى بهجاػ غضص مً اللىاثم
والفهاعؽ للمسُىَاث التي صزلذ اإلاىخبت
الىَىُت ،لدؿهُل مهمت الباخثحن  ،وواهذ
خهُلت جلً الجهىص مجمىغت مً ألاغماٌ
الػلمُت .
واإلاداوالث التي كام بها اإلاؿدكغكىن
وبػٌ الًباٍ في الجِل الفغوس ي حػض عاثضة
باليؿبت للمىخبت الجؼاثغٍت  ،ولظا فةن الػىاًت
بها مً ؤوهض ألامىع – هما كلذ آهفا  ،ألنها
الىىاة ألاولى لظهىع صعاؾاث غلمُت خىٌ
اإلاسُىَاث في الجؼاثغ؛ حمػا وحػغٍفا
وجىنُفا وفهغؾت وصعاؾت .
وكض خاولذ في هخابي ( نىاغت فهغؾت
اإلاسُىَاث في الجؼاثغ مً 1830/ٌ1245م-
2010/ٌ1431م) كضع اإلاؿخُاع حمؼ ما هخب
خىٌ اإلاىيىع  ،فيان الظي وكفذ غلُه حملت
مً ألابدار واللىاثم والفهاعؽ التي طهغتها
خؿب جاعٍش ظهىعَا  ،وجإؾفذ لصح
اإلاػلىماث اإلالضمت بكإن بػًها  ،ألن الىثحر
مجها ؤنبذ هاصعا ؤوفي خىم اإلافلىص .
املطلب ألاول  :املؤلف والفهرس.
أوال :املؤلف  ( :ادمىن فانيان ، ) E FAGNAN
مؿدكغق فغوس ي ولض في لُُج ( Liegeبلجُيا) مً
ؤبىًٍ فغوؿُحن ،في  5صٌؿمبر ؾىت 1846م.
وجسغج في ولُت الحلىق بجامػت لُُج ،فدهل
غلى اللِؿاوـ زم الضهخىعاٍ في اللاهىن.
وإلاا طَب بلى باعَـ جسهو في اللغاث

الكغكُت بمضعؾت اللغاث الكغكُت الحُت .حػلم
الػغبُت ،والفاعؾُت ،والترهُت ،والػبرًت ،وخهل
غلى صبلىم فحها.
وفي 1873م  ،ؤلحم بلؿم اإلاسُىَاث في
اإلاىخبت الىَىُت بباعَـ ،واقترن في جدلُم
مجمىغت مً الىخب وا الىهىم الػغبُت  ،وكض
غحن غًىا في الجمػُت الخاعٍسُت الجؼاثغٍت مً
ُّ
غام 1904-1892م ،وفي ؤفغٍل 1884م ولف
بةللاء مدايغاث في اللغخحن الػغبُت والفاعؾُت
بيلُت آلاصاب حامػت الجؼاثغ .واؾخمغ ٌػمل فحها
ختى جلاغض في ؤوٌ هىفمبر ؾىت 1919م.
جىفي في الجؼاثغ في  28فبراًغ ؾىت 1931م.وزلف
بهخاحا غلمُا مخىىغا خىٌ الترار الػغبي ؤلاؾالمي
.3
؛ جدلُلا وجغحمت وجإلُفا
ثانيا  :الفهرس :
ٌػض الفهغؽ الػام إلاسُىَاث اإلاىخبت
الىَىُت الجؼاثغٍت إلصمىن فاهُان(، )E. FAGNAN
اإلاؿدكغق الفغوس ي مً ؤحىص الفهاعؽ الػلمُت
التي ؤهجؼَا اإلاؿدكغكىن في الجؼاثغ  ،وما ػاٌ ختى
الُىم مً ؤَم الفهاعؽ التي جدخفظ بها اإلاىخبت
الىَىُت الجؼاثغٍت  ،ألهه عغم مغوع ؤػٍض مً كغن
غلى نضوعٍ فهى اإلافخاح الظي ٌؿخػمله الباخثىن
في الحهىٌ غلى مسُىَاث اإلاىخبت التي ونفها
فاهُان .
ُ
ؤهجؼ الفهغؽ باللغت الفغوؿُت وَبؼ في
باعَـ  ،ؾىت1893م  ،وَػض َظا الفهغؽ في هظغ
الفغوؿُحن (الجؼء الثامً غكغ) مً فهاعؽ
مسُىَاث اإلاىخباث الػمىمُت الفغوؿُت  ،ألنهم
واهىا ٌػخبرون الجؼاثغ ملاَػت فغوؿُت في طلً
الىكذ .
ًلؼ الفهغؽ في()680نفدت  ،مً الحجم
الهغحر  ،وَكمل ( )1987مسُىَت باللغت
الػغبُت والترهُت والفاعؾُت وألاماػَغُت  ،ؤما
اإلاىيىغاث الػلمُت التي غالجها اإلافهغؽ فلض
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بلغذ ؤهثر مً ؤعبػحن خلال مً الحلىٌ اإلاػغفُت
اإلاسخلفت هما ؾجري الخلا.
وهظغا ألَمُت َظا الفهغؽ  ،ولحاحت اإلاىخبت
الىَىُت زانت  ،والػغبُت غامت  ،ولىضعجه  ،فةن
اإلاىخبت الىَىُت -وهي مكيىعة -ؤكضمذ غلى بغاصة
َبػه مغجحن ،ألاولى ؾىت 1995م  ،هما َى في
ؤنله الفغوس ي  ،مؼ ملضمت هخبها اإلاضًغ الػام
اإلاؿاغض ألاؾخاط مدمض غِس ى ومىس ى  ،وكػذ في
نفدخحن بالػغبُت  ،بحن فحها خاحت الباخثحن بلى
َظا الفهغؽ ؛صازل الجؼاثغ وزاعحها لالؾخفاصة
مىه  ،وألن اإلاىخبت هفؿها جىحض فحها وسخت واخضة
مً الفهغؽ  ،وَى ال ًلبي خاحت عواصَا .
ؤما الُبػت الثاهُت فلض جمذ في غهض مضًغَا
الضهخىع ؤمحن الؼاوي  ،وهي َبػت جغحمها بلى
الػغبُت ؤخمض كاؾمي وجلضًم ص .ؤمحن الؼاوي ،
ومغاحػت ػاحُه باؾه ،ولِـ غلحها جاعٍش الُبؼ .
ولم جىخف اإلاىخبت الىَىُت بةغاصة َبؼ الفهغؽ ،
بل قغغذ في مكغوع جغحمخه بلى الػغبُت وجلضًمه
َ
وزضم ِخه باللؿان الػغبي  ،فلض
للغاء الترار
4
ؤزبروي اإلاضًغ في ؤزىاء ػٍاعحي للمىخبت ؤن اإلاىخبت
حػمل مؼ بػٌ َلبت مػهض غلم اإلاىخباث  ،في
حامػت الجؼاثغ غلى جغحمخه ،غً َغٍم بهجاػ
عؾاثل ماحؿخحر ومظهغاث الخسغج خىٌ مىاصٍ مً
5
كبل َالب غلم اإلاىخباث .
ؤما اإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت فهي اإلااؾؿت
ألاولى في البالص التي حػنى بلًاًا الىخاب اإلاسُىٍ
واإلاُبىع  ،ؤوكئذ بمغؾىم نضع في  5هىفمبر
1835م اإلاىافم للػام الهجغي  . 1251وهي جًم
خىالي ؤعبػت آالف مسُىَت ،6في قتى فىىن
اإلاػغفت ؤلاوؿاهُت  ،ولِـ صحُدا ما طهغٍ
اإلاغخىم غبض الىغٍم الضحُلي  ،كبل غكغًٍ ؾىت
بإن « في اإلاىخبت الىَىُت آلان في الجؼاثغ بػٌ
اإلاسُىَاث
الثاهىٍت »  ، 7ومسُىَاتها حمػذ مً اإلاؿاحض

والؼواًا والىخاجِب اللغآهُت  ،مىظ ألاًام ألاولى
لالخخالٌ الفغوس ي  ،بط عؤًىا ؤن اإلاؿدكغكحن
وبػٌ الًباٍ واإلاضعؾحن وَىاة حمؼ
اإلاسُىَاث اهدكغوا في ؤهداء مخفغكت مً البالص
في ؤزىاء الحمالث الاؾخػماعٍت  ،وخاولىا حمؼ ما
وكؼ بحن ؤًضيهم مً مسُىَاث ووزاثم  ،وبظلً
وىهىا الىىاة ألاولى للمىخبت الىَىُت  ، 8وكض
اػصاصث ملخيُاث اإلاىخبت الىَىُت بػض الاؾخلالٌ ،
غً َغٍم الكغاء  ،وؤلاَضاء  .وَظٍ اإلاسُىَاث
بالػغبُت  ،والالجُيُت  ،والفاعؾُت  ،والترهُت ،
والفغوؿُت  ،وألاماػَغُت .
املطلب ألاولي  :منهج الفهرس وحقىله املعرفية .
أوال :منهج الفهرس :مىهج الفهغؽ جىنُفي
مػخضٌ ً ،لىم غلى طهغ الغكم الدؿلؿلي  ،زم
ًلُه الغكم اللضًم في اإلاىخبت بحن كىؾحن ،
وألاوٌ َى عكم الُلب  ،زم طهغ غىىان
اإلاسُىٍ بالػغبُت ،وقغح مىحؼ إلاىيىع
اإلاسُىٍ  ،واؾم اإلاالف  ،وجاعٍش وفاجه
بالهجغي  ،وؤماهً وحىص اإلاسُىَاث  ،ؤي
اإلاهاصع التي ٌؿخلى مجها اإلاػلىماث  ،والػباعة
ألاولى التي ًبخضت بها اإلاسُىٍ  ،وهىع الخِ ،
وجاعٍـش اليسخ  ،وخالت اإلاسُىٍ مً خُث
حػغيه لػىامل الخػغٍت ،واؾم الىاسخ  ،وغضص
ألاوعاق  ،والؿُىع  ،واللُاؽ  ،والخملُياث ،
والىكف  ،والخجلُض وهىغه  ،وؤخُاها ًظهغ ؤن
اليسخت زؼاهُت مىخىبت ألمحرؤو شخو ما .
ؤما الحلىٌ الػلمُت (اإلاىيىغاث )التي
ٌكملها الفهغؽ فلض بلغذ ؤػٍض مً ؤعبػحن
مىيىغا عثِؿا وفغغُا  ،فهي في غلىم اللغت ،
والىدى  ،والهغف  ،والبالغت  ،وفى غلىم
اللغآن  ،واإلاهاخف  ،والخفؿحر  ،واللغاءاث ،
والخجىٍض  ،وغلم الحضًث ومهُلحه ،
والخىخُض  ،واإلاىاغظ وألاطواع  ،والىناًا ،
والخهىف  ،والفله(ماليي  ،وقافعي  ،وخىبلي
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 ،وخىفي )  ،والفخاوي والىىاػٌ  ،والغٍايُاث
 ،والفلـً  ،والخىجُم  ،والغخـالث ،
والجغغافُت  ،والخاعٍش  ،وكض كؿمه بلى  :جاعٍش
اإلاغغب  ،وجاعٍش بؾباهُا  ،وجاعٍش الػثماهُحن ،
والتراحم  ،والؿحر  ،والؿُاؾت  ،والُب ،
(الُب الىبىي ) ،والهُضلت  ،وغلم ألاصب ،
والضواوًٍ الكػغٍـت  ،والػغوى  ،والخُب ،
والىىاصع  ،والغؾاثل  ،واللهو والحياًاث ،
واإلاىُم  ،والفلؿفت ،وغلم الىالم  ،وغلم
الحُىان  ،والفىىن  ،وحػبحر ألاخالم  ،ومىايُؼ
ؤزغي مخفغكت  ،وهي غباعة غً ملحم ً ،بضؤ
مً الغكم(. )1987-1945
وػٍاصة في الخىيُذ ؤقحر بلى ؤن فاهُان كضم
لفهغؾخه بملضمت وكػذ في غكغ نفداث ،
ؤبان فحها غً اإلاىهج الظي ازخاعٍ لترجِب
مسُىَاجه وونفها  ،هما جدضر فحها غً
ألاغماٌ الػلمُت الؿابلت ،ليل مً بحر بغوجي،
والباعون صوؾالن ،وآلاوؿت صو فىوى وي ،
مكحرا بلى صوعَم في حمؼ مسُىَاث الجؼاثغ ،
وؤَمُت الفهاعؽ التي ؤهجؼوَا  ،وهظلً ما
ياع مً مسُىَاث اإلاىخبت الىَىُت  ،هما
الخظ ؤن هلل مسُىَاث مىخبت الكُش
الحضاص  ،بػض زىعة 1871م  ،وان غامال مهما
في بزغاء اإلاىخبت الىَىُت  .زم طهغ كاثمت حكمل
ملابلت ؤعكام اإلاسُىَاث في اإلاىخبت الىَىُت ،
وبحن ؤعكامها في فهغؾخه  ،وهبه بلى ؤعكام
اإلاسُىَاث اإلافلىصة مً اإلاىخبت  ،هما طهغ
بػٌ ألازُاء اإلاهىبت .
ولىً عغم خغم فاهُان غلى اجباع مىهج
مىخض بال ؤهه وان ٌغفل بػٌ الػىانغ
الخىنُفُت التي ؤزظ بها  ،فلض نغف الىظغ
غً هخابت الػىىان بالػغبُت في هثحر مً
اإلاسُىَاث  ،وؤَمل طهغ نهاًت اإلاسُىٍ ،
ولىن اإلاضاص  ،وميان اليسخ  ،وكض ًترن

غىانغ ؤزغي  ،فخيىن البُاهاث اإلالضمت غحر
وافُت للغغى الػلمي اإلاُلىب مً الخىنُف .
وفى اإلاجامُؼ هجضٍ ًغجب اإلاجمىع خؿب
الػىىان ألاوٌ في اإلاجمىع  ،فةن وان في الخاعٍش حاء
اإلاجمىع وله في الخاعٍش مؼ بلُت الػىاوًٍ ألازغي التي
جمثل مجاالث غلمُت ؤزغي. 9
وكض وحضجه في مىايؼ هثحرة ًظهغ مجامُؼ حكمل
ؤخُاها ؾخحن مسُىَت وٍىخفي فحها بظهغ الػىىان
10
ألاوٌ مجها وكض ًظهغالثاوي وَغفل البلُت .
ثانيا مصادره :
ؤما مهاصعٍ في الفهغؽ فلض ؤقاع بلحها في
ملضمخه  ،وكبل طهغ َا ؤغىص بلى ما ؤإلادذ بلُه في
الخمهُض بكإن صوع اإلاؿدكغكحن الفغوؿُحن في
ويؼ اللبىت ألاولى لهظا الىىع مً الضعاؾاث في
الجؼاثغ  ،وزانت اإلاىخبت الىَىُت .
للض غمل الفغوؿُىن مظ وَئذ ؤكضامهم
ؤعى الجؼاثغ غام 1830م الػمل غلى حمؼ طزاثغ
اإلاسُىَاث والىخب مً اهداء مسخلفت  ،فياهذ
مىخباث ألامحر غبض اللاصع في مػؿىغ ،والكُش
الحضاص في مىُلت اللباثل الىبري  ،ومىخبت ابً
الفيىن في كؿىُُىت  ،وهظا ما جدخفظ به الؼواًا
والىخاجِب اللغآهُت والغباَاث  ،وزؼاهاث ألافغاص
غغيت للجهب  ،وجدىٍلها بلى اإلاىخباث ألاوعبُت ،
والؾُما فغوؿا وَىالهضا وؤؾباهُا وبًُالُا  ،وهظا
جغهُا  .وما بلي مجها في الجؼاثغ َى الظي حكيلذ
مىه اإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت  ،وَى ما نغح به
(بًضمىن فاهُان ) بإهه ًمثل اإلااصة الخام
لفهغؾخه ،فلبل مجُئه بلى الجؼاثغ وان غضص مً
الًباٍ الفغوؿُحن وعحاٌ الضًً اإلابكغًٍ كامىا
بإغماٌ ؾابلت واهذ مغحػا ؤؾاؾُا له في جإلُف
فهغؾخه  ،ومجهم بحر بغوححر ،والباعون صوؾالن،
وآلاوؿت صوفىوىوي  ،مكحرا بلى صوعَم في حمؼ

33

2018

مسُىَاث الجؼاثغ  ،وؤَمُت الفهاعؽ التي
ؤهجؼوَا  ،هما ؤقاع بلى ما ياع مً اإلاسُىَاث
مً اإلاىخبت الىَىُت  ،والخظ ؤن هلل مسُىَاث
مىخبت ابً الفيىن مً كؿىُُىت بػض اخخاللها
غام 1837م  ،وهظا مىخبت الكُش الحضاص  ،بػض
زىعة 1871م  ،وان غامال مهما في بزغاء اإلاىخبت
الىَىُت  .زم طهغ كاثمت حكمل ملابلت ؤعكام
اإلاسُىَاث في اإلاىخبت الىَىُت  ،وبحن ؤعكامها في
فهغؾخه  ،هما هبه بلى ؤعكام اإلاسُىَاث اإلافلىصة
مً اإلاىخبت  ،وبػٌ ألازُاء اإلاهىبت ،ونىؼ في
ألازحر هكافحن هجاثُحن  ،ؤخضَما  :بالفغوؿُت
للمالفحن وؤؾماء ألاماهً واإلاىيىغاث  ،عجبه
مً( ، )A-Zوزاهحهما  :بالػغبُت بػىاوًٍ اإلاسُىَاث
.
وللفاثضة ؤطهغ ؤَم ألاغماٌ التي ؤهجؼَا
الفغوؿُىن وواهذ مهضعا لفاهُان في فهغؾخه:
 -1اإلاسُىَاث الػغبُت في مىخباث ػواًا :غحن
ماض ي  ،وجماؾحن  ،وعجاحت  ،بىعحلـت  :عوهُه
باؾُه (  .)RenéBassetوَى مؿدكغق فغوس ي
غمل مضعؾا في اإلاضعؾت الػلُا بالجؼاثغ  ،في جلً
الفترة الؼمىُت .
وكض ؤهجؼ َظا الفهغؽ وَبؼ في الجؼاثغ ،ؾىت
1885م ،باللغت الفغوؿُت  ،وَى ًلؼ في ()87
نفدت  ،مً الحجم اإلاخىؾِ  ،وَكخمل غلى
( )172مسُىَت  ،مىهجه ًجمـؼ بحن الخىنُف
الػـاصي واللىاثم الاؾمُت  ،بط لم ًلتزم َـغٍلـت
جىنُفُت مىخـضة  ،فهى ؤخُاها ًظهغ الػىىان ،
واإلاالف  ،والىاسخ  ،وجاعٍش اليسخ  ،وؤوٌ
اإلاسُىٍ  ،وؤخُاها ؤزغي يهمل َظٍ البُاهاث
وٍىخفي بظهغ اؾم اإلاسُىٍ واؾم اإلاالف ال غحر
 ،وَى غحر مخضاوٌ في اإلاىخباث  ،ألهه مً الىخب
الىـاصعة  ،ومىه وسخت في اإلاىخبت الىَىُت
الجؼاثغٍت  ،بغكم . )552550( :
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي حكملها مسُىَاث

الفهغؽ فهي  :الفلـه  ،وألانىٌ  ،والخىخُض ،
والؿحر  ،والحضًث  ،والىدى  ،والهغف ،والبالغت
 ،والخفؿحر  ،واللغاءاث .
ُ
ّ
ُ
ومً محزة الفهغؽ ؤهه نضع بملضمت  ،وطهغث
اإلاسُىَاث
غىاوًٍ
بالػغبُت  ،هما كضم اإلاالف جغحمت وافُت لبػٌ
الػلماء بالػغبُت  .وَى زاٌ مً الفهاعؽ
والىكافاث  ،وهظغا للضم الفهغؽ فةن
ً
اإلاسُىَاث التي جم ونفها ال وػلم غجها قِئا
الُىم  ،وفى خالت الىكىف غلحها فةن بغاصة الىظغ
في الفهغؽ  ،مً خُث الخىنُف اإلاػمىٌ به
الُـىم مً ؤوهض ألامىع .
 -2فهغؽ مىخبت الجؼاثــغ  :بحر بغوححر ( Ber
 . )Bruggerللض َاف الغحل في غضص مً اإلاضن
الجؼاثغٍت  ،واجهل باإلاؿاحض والؼواًا والىخاجِب
اللغآهُت  -والؾُما في مضًىت كؿىُُىت -التي حمؼ
مً مؿاحضَا  ،ؾىت 1837م غضصا مػخبرا مً
اإلاسُىَاث  ،وقغع في بغضاص الفهغؽ ؾىت
1844م واهخهى مىه ؾىت1851م  .وكض بلغذ
مسُىَاث فهغؾه ( ) 791مسُىَت  ،وحكحر
بػٌ الضعاؾاث بلى ؤن الغحل وصحبه كض حمػىا
ؤغضاصا هبحرة مً اإلاسُىَاث  ،لىً نػىبت هللها
مً كؿىُُىت بلى الػانمت  ،وغبث الجىىص
الفغوؿُحن بها  ،غامالن ؤصًا بلى يُاع الىثحر
مجه ا . 11وكض اغخمض في جغجِبه جاعٍش صزىٌ
اإلاسُىَاث بلى اإلاىخبت الىَىُت.12
وَظا الفهغؽ مفلىص مً اإلاىخبت الىَىُت ،
لىً اإلاسُىَاث اإلاىنىفت بػًها مىحىصة في
اإلاىخبت الىَىُت  .وهثحر مجها مىنىف ؤًًا في
فهغؽ فاهُان.
وإلاا وان َظا الغحل قغىفا بػلم اإلاسُىَاث
فةهه في غام 1879م كام بمغاحػت الفهغؽ الظي
ؤغضجه آلاوؿت :صوفىوىوي ، ) de fauconnetهما
ؤغاص الىظغ فُما هخبه ؾابلا  ،فإلف فهغؾا
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حضًضا ّ
ؾماٍ ( :الفهغؽ اإلاسخهغ إلاسُىَاث
اإلاىخباث الفغوؿُت)  ،وزهو الجؼء الثامً
غكغ مً ؤحؼاثه للمسُىَاث الػغبُت في
الجؼاثغ. 13
 -3فهغؽ الباعون صوؾالن ) Baron de slane( :
كضم صوؾالن بلى الجؼاثغ في مهمت زلافُت  ،واهخلل
بلى كؿىُُىت ووكف غلى مسُىَاث مىخبت
ّ
ؾُضي خمىصة  ،اإلاىخمي لػاثلت الػالمت ابً
الفيىن ؤخض ؤكُاب الػلم في الكغق الجؼاثغي ،
وكض سجل ول البُاهاث التي جسـو اإلاسُىَاث
التي وكف غلحها  ،زم هخب جلغٍغا وكؼ في ()16
نفدت وؤعؾله بلى وػاعجـه غـام 1845م  ،وكـض
َبػـه (بىٌ صي بىن). 14
ولىً صوؾالن بلي في الجؼاثغ ختى غام
1858م  ،زم غاص بلى باعَـ  ،وؤفاص مما هخبه
الظًً ؾبلـىٍ في مىيىع اإلاسُىَاث الجؼاثغٍت ،
فػمل غلى بزغاء ماهخبه ؾابلا  ،وكض ؤقاع فاهُان
في ملضمت فهغؾه بلى ؤن اإلاسُىَاث التي جدمل
ألاعكـام مً( )1041-990مً ويؼ صوؾالن.15
وَظان الػمالن خاولذ الىكىف غلحهما  ،في
اإلاىخبت الىَىُت بلؿم اإلاسُىَاث لىنى لم ؤحضَما
 ،ولػلهما في اإلاىخبت الىَىُت الفغوؿُت بباعَـ.
 -4فهغؽ آلاوؿت صو فىوىوي .)defauconnet( :
وكضؤقاع فاهُان بلى ؤن آلاوؿت صوفىوىوي كض
حمػذ كاثمت جًم ( )700مجلض  ،مً
اإلاسُىَاث  ،وطلً فُما بحن 1874م1875-م .
وؤفاص مما حمػخه في بهجاػ فهغؾخه. 16
 -5اإلاسُىَاث الػغبُت غىض باقاغا الجلفت:
عوهُه باؾُه ( ، )rené Bassetوكض وكغث
الضعاؾت في الجؼاثغ غام 1884م  ،لىجها مفلىصة .
 -6بِبلُىغغافُت محزاب  :اإلاؿدكـغق البىلىوي
مىجُالوؿيي ( ،)motylniskiوَى بدث مترحم ،
وكغ في اإلاجلت ؤلافغٍلُت  ،اإلاجلض الثالث  ،ؾىت
1885م  .م (.17)72-75

 -7اإلاسُىَاث الػغبُت في ػاوٍت الهامل  :عوهُـه
باؾُه (  )rené Bassetوكغ في صوعٍت بًُالُت ؾىت
1896/97م  ،الػضص ، 10مً (. )97-43
َظٍ الفهاعؽ واللىاثم والضعاؾاث  ،وغحرَا
مما وكغ في مجالث فغوؿُت وغحرَا ،والؾُما
اإلاجلت ؤلافغٍلُت مما لم هلف غلُه واهذ عافضا
إلًضمىن فاهُان في بوكاء فهغؾخه الظي جغن ؤزغا
واؾػافي مجاٌ نىاغت الفهغؾت في الجؼاثغ .
املطلب الثاني  :أثر فهرس إيدمىن فانيان في
صناعة فهرشة املخطىطات في الجزائر .
لم حػغف الجؼاثغ خغهت الفهغؾت بال بػض الخدغع
مً الؿُُغة الاؾخػماعٍت الفغوؿُت غام 1962م ،
باؾخثىاء مداولت فغٍضة كام بها الػالم اإلادلم
مدمض بً ؤبي قيب  ،الظي ؤهجؼ فهغؾخا
إلاسُىَاث اإلاسجض الىبحر بالػانمت الجؼاثغٍت
غام 1909م .
ولظلً فةن فهغؾت اإلاسُىَاث الػغبُت في
الجؼاثغ  ،لم جظهغ بمػىاَا الػلمي بال بػض
الاؾخلالٌ  ،مؼ ؤن البالص غىُت بىفاجـ
اإلاسُىَاث  ،بط مغاهؼَا الػلمُت ؛ مؿا حض ،
وػواًا وزؼاهاث  ،وهخاجِب  ،مألي بىىىػ اإلاػغفت
ؤلاوؿاهُت  ،التي ال جلل غما َى مىحىص مجها في
اإلاغاهؼ الػلمُت اإلاىدكغة في ؤكُاع الضهُا ؛ قغكا
وغغبا  ،وقماال وحىىبا .
لىً الباخث اإلاىهف ال ًمىً ؤن ٌؿىذ
غما كـام به هفغ مً اإلاؿدكغ كحن والًباٍ
الفغوؿُحن في فتراث ػمىُت مسخلفت  ،و ال ٌعجب
اإلاغء غىضما ًجض ؤن ول الضعاؾاث والفهاعؽ
باؾخثىاء فهغؽ ابً قيب -مً بهجاػ اإلاؿدكغكحن
 ،وهي حغُى فترة ػمىُت جلضع بإهثر مً كغن وعبؼ ،
وهي اإلاضة التي مىثها اإلاؿخػمغ الفغوس ي في الجؼاثغ،
والجؼاثغ ماػالذ لم حكهض الحغهت الػلمُت هفؿها
في خلل الفهغؾت  ،لػىامل غضة.18
وبطا وان فهغؽ بًضمىن فاهُان ٌػض مً ؤحىص
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الفهاعؽ التي ؤهجؼَا اإلاؿدكغكىن الفغوؿُىن
وغحرَم خىٌ اإلاسُىَاث الجؼاثغٍت فةن له ؤزغا
بًجابُا غلى خغهت الفهغؾت وزضمت عواص اإلاىخبت
الىَىُت  ،وَظا ألازغ ًخجلى في مجمىغت مً
ألاغماٌ الػلمُت  ،ؤهجؼَا غضص مً الباخثحن
والػلماء وَلبت الضعاؾاث  ،والؾُما َلبت غلم
اإلاىخباث في حامػت الجؼاثغ  ،جخمثل في صعاؾاث
وؤبدار وملاالث وجغحماث  ،وفهاعؽ غلى قيل
مظهغاث وعؾاثل ماحؿخحر.
ومً َظٍ ألاغماٌ ؤطهغ غلى ؾبُل الخمثُل ال
الحهغ ما وكفذ غلُه :
 -1فهغؽ مسُىَاث اإلاىخبت الىَىُت
(جىملت لفهغؽ فاهُان)  :ؤهجؼٍ مدافظ اإلاىخبت
الىَىُت غبضالغني ؤخمض بُـىى  ،في غهض
الاخخالٌ  ،وبػض الاؾخلالٌ اهخلل بلى اإلاىخبت
الىَىُت بباعَـ.19
والفهغؽ هخاب بسِ ًض اإلاالف جدخفظ به
اإلاىخبت الىَىُت  ،ؤهجؼٍ ؾىت 1953م  ،وكُل :
فى1956م  ،وهخب غلى الحاؾىب باللغت الػغبُت
وَى مً الحجم الىبحر  ،ونفداجه غُـغ مغكمت ،
ٌكخمل غلى ( )343مسُىَـت  ،ويمجها ()65
مجمـىغـا  ،وَـي جبخـضت مً الغكـم - 1988( :
 ، )2332مىهجـه جىنُفي غاصي  ،طهغ فُه :
اإلاالف  ،والػىىان  ،والبضاًت  ،واإلاىيىع ،
والخاعٍش  ،والىاسخ  ،واإلاالً  ،وهىع الىعق ،
وغـضص ألاوعاق  ،والؿُىع  ،والحجم  ،والخـِ ،
وهـىع اإلاـضاص  ،والخجلُض  ،واإلاهاصع اإلاػخمـضة .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي جًمجها فهي :
الفله  ،والخىخُض  ،وألانىٌ  ،والػلُضة ،
واإلاىُم  ،واللغت  ،والبالغت  ،وألاصب  ،والفلً ،
والخفؿحر  ،واللغاءاث .
وكض اغخمض بُىى في فهغؾخه مىهج فاهُان ،
وػاص غلُه طهغ مالً اإلاسُىٍ  ،وبضاًخه ،
ولىىه ؤَمل طهغ نهاًخه  .وٍظهغ ؤن للفهغؽ

وسخت ؤزغي ؤنلُت واهذ في مضًغٍت اإلاىخبت
الىَىُت بباعَـ  ،لىجها فلض ث، 20
واإلاسُىَاث اإلاىنىفت بػًها اقترًذ غً َغٍم
اإلاؼاص الػلني غام 1896م  ،ؤمام كاض ى مضًىت الجؼاثغ
 ،وبػًها صزل اإلاىخبت الىَىُت جبرغا مً مىخباث :
خؿً بىلحباٌ  ،وغلي بً الحاج مىس ى  ،وبصمىن
فاهُان  ،وبُاع بُالعص  . 21وَكخمل الفهغؽ غلى
هكافاث للمىيىغاث  ،واإلاالفحن  ،والػىاوًٍ
 ،واإلاالىحن  ،واليؿار  .وللفهغؽ ملحم آزغ
وكؼ في ( )59نفدت مً الحجم اإلاخىؾِ
كؿمه اإلاالف بلى كؿمحن  :كؿم ألؾماء
اإلاالفحن  ،وكؿم ألؾماء اإلاسُىَاث .
وكض ؤفاصجني مىظفت في مهلحت اإلاسُىَاث
ؤن الفهغؽ ُ
ؾُػاص جىنُفه مً حضًض  ،مً
كبل مىظفي اإلاىخبت  ،وطلً بالػىصة بلى كغاءة
اإلاسُىَاث  ،واؾخػماٌ البُاكت الىمىطحُت
الجضًضة  .وكض ؤهجؼث بُاكاجه الفىُت  ،وٍيخظغ
َباغخه  .وَظا الفهغؽ ؤًًا مخضاوٌ في اإلاىخبت
الىَىُت ال غحر.
 -2مسُىَاث اإلاالفحن الجؼاثغٍحن في اإلاىخبت
الىَىُت الجؼاثغٍت (فـهغؽ فاهُان)"صعاؾت
جدلُلُت"  :ؤهجؼٍ الُالب غبض اللاصع ؤوكاس ي ،
في كؿم غلم اإلاىخباث والخىزُم  ،بجامػت
الجؼاثغ ،والفهغؽ بدث ماحؿخحر  ،ؤقغف
غلُه ألاؾخاط الضهخىع غباؽ نالح َاقىىضي
 ،ؾىت 1997/1996م  ،مىخىب غلى
الحاؾىب ،جدخفظ اإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت
بيسخت مىـه جدذ عكم ً ، ) ٌ/1 (:لؼ في ()592
نفدت مً الحجم الىبحر  ،غضص اإلاسُىَاث
اإلاىنىفت ( )160مسُىَت ،وغضص اإلاالفحن ()95
ّ
مالفا ،غُى الفترة الؼمىُت ( مً اللغن الخامـ
ِ
الهجغي بلى اللغن الغابؼ غكغ الهجغي )  ،غحر
مخضاوٌ في اإلاىخباث الػمىمُت والخانت .
ؤما مجاالجه اإلاػغفُت فهي  :ؤصب  ،فله
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وؤنىله  ،ؤوكاف  ،جاعٍش  ،جغاحم  ،جهىف ،
غلاثض  ،خضًث  ،جىخُض  ،خؿاب  ،عخالث ،
كغآن  ،ؾُاؾـت  ،قػغ ،نغف  ،نُضلت َ ،ب ،
غغوى  ،ؤزالق  ،فلـً  ،هالم  ،مىُم  ،بالغت
 ،غغٍب اللغآن  ،فخاوي  ،كغاءاث  ،هدى  ،حػبحر
الغئٍا.
ّ
ُ
ن ِضع الفهغؽ بملضمت جىاوٌ فحها اإلافهغؽ
اإلاىيىع وؤَمُخه  ،واإلاىهج اإلاخبؼ  ،والهػىباث ،
واإلاسُىَاث في اإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت
وفهاعؾها  ،وزهو خضًثا لفهغؽ فاهُان،
هما ُ
نىؼ لىه حملت مً اإلاؿاعص الفىُت
َّ
واليؿار  ،واإلاخملىحن،
(الىكافاث) ،للمالفحن ،
وألاغالم  ،والػىاوًٍ  ،واإلاىايُؼ  ،واإلاىخباث ،
واإلاهاص ع،وؤلحلذ َظٍ اإلاؿاعص بػضص مً
اإلاالخم .
وَظا الفهغؽ – وىهه عؾالت غلمُت ٌُ -ػض
مً الفهاعؽ الجُضة التي جخىفغ غلى مىهج ؾلُم
واؾخلهاء صكُم  ،ولىىه غحر مخضاوٌ  ،هما
طهغث .
-3فهغؽ اإلاسُىَاث الػغبُت والترهُت باإلاىخبت
الىَىُت الجؼاثغٍت (فهغؽ فاهُان  ،مً الغكم
ً )552 -254لابلها في الفهغؽ الجضًض ()227-1
:ؤهجؼجه ًمُىت ؤوعاصي وؤزغٍاث َ ،الباث
بلؿم غلم اإلاىخباث والخىزُم في حامػت
الجؼاثغ ،والفهـغؽ مظهغة جسغج لىُل قهاصة
اللِؿاوـ  ،ؤقغف غلُه ألاؾخاط /مدمض غِس ى
ومىس ى  ،ؾىت 1998م  ،مىخىب غلى الحاؾىب
 ،وغحر مخضاوٌ في اإلاىخباث الػمىمُت والخانـت ،
جدخفـظ اإلاىخبت الىَىُـت بيسخت مىه جدذ عكـم
ً ، )ٌ/5 ( :لؼ في ( )294نفدت  ،مً الحجم
الىبحر  ،غضص مسُىَاجه (  )227مسُىَت .
ؤما مجاالجه اإلاػغفُت فهي :اللغآن الىغٍم ،
اإلاباخث اللغآهُت الػامت  ،عؾم اللغآن ،
كغاءاث  ،ججىٍض  ،جفؿُـغ  ،الحضًث الىبـىي ،

مهُلح الحضًث  ،الؿُـغ الىبىٍت  ،ؤنىٌ
الضًً  ،الخىخُض  ،الػلاثض  ،الفله وغلىمه ،
فله ماليي ،فله غام  ،فله خىفي  ،فغاثٌ ،
فخاوي  ،الخهىف  ،ؤصغُـت  ،ؤطواع  ،وغظ
وبعقاص  ،هدى  ،نغف  ،بالغت  ،غغوى ،
ؤصب  ،قػـغ  ،عٍايُاث  ،خؿاب َ ،ىضؾت ،
مُلاث َ ،ب َ ،ب هبـىي  ،غلم الحُىان ،
جاعٍش  ،جغاحم  ،عخالث .
َظا الفهغؽ َى بغاصة جىنُف لبػٌ
مسُىَاث فهغؽ فاهُان  ،عوغُذ فُه
غىانغ حضًضة  ،جم غلى يىئها جهىٍب
الىلاثو التي اغخىعث فهغؽ فاهُان ،وبيافت
حػلُلاث  ،وجلضًم غىانغ وجإزحر ؤزغي ،
وويؼ جغكُم حضًض  ،مؼ جلضًم جغحماث
للمالفحن  ،وجهىٍب غىاوًٍ اإلاسُىَاث ،هما
عوغُذ فُه بػٌ الػىانغ الفىُت ،والخجلُض
والؼزغفت .
ّ
وكض ُ
ن ِضع الفهغؽ بملضمت غغيذ فحها
اإلافهغؾاث اإلاىيىع وؤَمُخه  ،واإلاىهج اإلاخبؼ ،
ونػىباجه  ،واإلاسُىَاث في اإلاىخبت الىَىُت
الجؼاثغٍت وفهاعؾها  ،وجىكفً غىض فهغؽ فاهُان
باغخباعٍ مدىع الفهغؽ الجضًض .
والفهغؽ ٌكخمل غلى مجمىغت مً الفهاعؽ
للػىاوًٍ  ،واإلاالفحن  ،واليؿار  ،واإلاىزلحن ،
واإلاصحححن  ،واإلادللحن  ،والىاقغٍـً ،وجىاعٍش
اليسخ  ،واإلاىخباث  ،والجضاوٌ  ،واإلاهاصع ،
وغضص مً اإلاالخم .
 -4الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث الػغبُت
للمىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت (فهغؽ فاهُان  ،مً
الغكم  :)603-553 :ؤهجؼٍ الُالب زالض حماٌ ،
َالب بلؿم غلم اإلاىخباث والخىزُم في حامػت
الجؼاثغ ،والفهغؽ مظهغة جسغج لىُل قهاصة
اللِؿاوـ  ،ؤقغف غلُه ألاؾخاط  /ؤوكاس ي غبض
اللاصع ،ؾىت 2002/2001م  ،مىخىب غلى
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الحاؾىب  ،جدخفظ اإلاىخبت الىَىُت بيسخت
مىه جدذ عكم ً ، )ٌ/7( :لؼ في ( )186نفدت ،
مً الحجم الىبحر  ،غضص مسُىَاجه ()151
مسُىَـت  ،مىهجه جدلُلي مىؾؼ  ،لىىه غحر
مخضاوٌ في اإلاىخباث الػمىمُت والخانت .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي ٌكملها فهي :
اللغاءاث  ،الخفؿحر  ،الُالؾم  ،الخجىٍض ،
الحضًث  ،الخىخُض  ،الفله " خىفي  ،ماليي ،
قافعي "  ،ؤنىٌ الفله  ،فخاوي  ،مىاغظ ،
ؤصغُت  ،هدى  ،غغوى َ ،ب  ،قػغ ،زُب
 ،كهو  ،ؤصب  ،ؾحرة  ،فىىن .
والفهغؽ َى بغاصة جىنُف لبػٌ
مسُىَاث فهغؽ فاهُان  ،عوغُذ فُه
غىـانغ حضًضة  ،جم غلى يىئها اؾخضعان
وجهىٍب الىلاثو التي ظهغث في فهغؽ
فاهُان ،وبيافت حػلُلاث ،وجلضًم غىانغ
وجإزحر ؤزغي  ،وويؼ جغكُم حضًض  ،وجهىٍب
غىاوًٍ اإلاسُىَاث  ،هما طهغث فُه ؤمىع
فىُت  ،والخجلُض والؼزغفت .
ٌكمل الفهغؽ غضصا مً الفهاعؽ للػىاوًٍ ،
واإلاالفحن  ،واليؿار  ،وجىاعٍش اليسخ ،واإلاىخباث ،
والجضاوٌ  ،واإلاهاصع ،واإلاغاحؼ  ،واإلاالخم .
وكض جبحن مً كغاءة َظا الفهغؽ 22ؤن
َالب غلم اإلاىخباث هظغا لُبُػت جسهههم ،
وغضم ؤلاإلاام بالترار في مجاالجه الىاؾػت
واآلصاب والػلىم الكغغُت  ،فةنهم ًسلُىن
بحن اإلاىيىغاث وال ًمحزون بُجها  ،ولظلً
حاءث بػٌ اإلاسُىَاث اإلاىنىفت في غحر
خللها اإلاػغفي .
 -5الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث الػغبُت
للمىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت (فهغؽ فاهُان ،
مً الغكم  :)713-604 :ؤهجؼجه الُالبخان
ػعاعفت غاجكت  ،ولىماف هغٍمت َ ،البخان في
كؿم غلم اإلاىخباث والخىزُم بجامػت الجؼاثغ،

وَى مظهغة جسغج لىُل قهاصة اللِؿاوـ ،
ؤقغف غلُه ألاؾخاط /ؤوكاس ي غبض اللاصع ،
ؾىت 2002/2001م  ،مىخىب غلى الحاؾىب ،
جدخفظ اإلاىخبت الىَىُت بيسخت مىه جدذ
عكمً ، )ٌ/8( :لؼ في ( )190نفدت  ،مً
الحجم الىبحر ،غضص مسُىَاجه ()499
مسُىَت  ،مىهجه جىنُفي مىخمل  ،لىىه
هغحرٍ مً الفهاعؽ غحر مخضاوٌ في اإلاىخباث
الػمىمُت والخانت .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي ٌغُحها فهي :
الػباصاث  ،الخىخُض  ،اللغآن وغلىمه ،الؿحرة
 ،الفلً  ،الحؿاب  ،اإلاىُم  ،الىدى ،غلم
الىالم َ ،ب ،فله ماليي  ،فله خىبلي .
والفهغؽ َى بغاصة جىنُف لبػٌ
مسُىَاث فهغؽ فاهُان  ،عوغُذ فُه
غىانغ حضًضة  ،جم غلى يىئها اؾخضعان
وجهىٍب الىلاثو التي ظهغث في فهغؽ
فاهُان  ،وبيافت حػلُلاث  ،وجلضًم غىانغ
وجإزحر ؤزغي  ،وويؼ جغكُم حضًض  ،وجهىٍب
غىاوًٍ اإلاسُىَاث  ،هما طهغث فُه ؤمىع فىُت ،
والخجلُض والؼزغفت ُ ،وعوعي فُه ؤًًا طهغ اإلاجامُؼ
واإلافاعٍض .
ُ
ؤغض للفهغؽ غضص مً الفهاعؽ للػىاوًٍ ،
واإلاالفحن  ،واليؿار  ،وؾىىاث اليسخ ،
واإلاهاصع  ،واإلاغاحؼ  ،واإلاالىحن .
 -6الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث
الػغبُت والترهُت باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت
(فهـغؽ فاهُان  ،مً الغكم : )763 -714:
ؤهجؼجه الُالبخان مضاوي فًُلت  ،ومىكغي
خفهه َ ،البخان في كؿم غلم اإلاىخباث
والخىزُم بجامػت الجؼاثغ  ،وَى مظهغة جسغج
لىُل قهاصة اللِؿاوـ  ،ؤقغف غلُه ألاؾخاط/
ؤوكاس ي غبض اللاصع ،ؾىت 2002م  ،مىخىب
غلى الحاؾىب  ،جدخفظ اإلاىخبت الىَىُت
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بيسخت مىه جدذ عكم ً ، )ٌ/9( :لؼ في ()349
نفدت  ،مً الحجم الىبحر ،غضص مسُىَاجه
( )139مسُىَت  ،مىهجه جىنُفي مىخمل ،
وَى هغحرٍ مً الفهاعؽ غحر مخضاوٌ في
اإلاىخباث الػمىمُت والخانت .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي ٌكملها فهي :
الفلؿفت  ،اإلاىُم  ،جفؿحر ألاخالم  ،غلىم الضًً ،
آصاب  ،جاعٍش  ،حغغافُت  ،الهُضلت  ،فىىن غامت .
وَظا الفهغؽ ؤًًا جىنُف حضًض
إلاسُىَاث فهغؽ فاهُان  ،عوغُذ فُه
غىانغ حضًضة  ،جم غلى يىئها اؾخضعان
وجهىٍب الىلاثو التي ظهغث فُه  ،وبيافت
حػلُلاث  ،وجلضًم غىانغ وجإزحر ؤزغي ،
وويؼ جغكُم حضًض  ،وجهىٍب غىاوًٍ
اإلاسُىَاث .وكض كضم له بدضًث غً اإلاىخبت
الىَىُت ومسُىَاتها  ،ومىهج البدث ،
والهػىباث .
ٌكمل غضصا مً اإلاؿاعص الفىُت للػىاوًٍ ،
واإلاالفحن  ،واليؿار  ،وؾىىاث اليسخ ،
واإلاهاصع  ،واإلاغاحؼ  ،واإلاالىحن  ،وملحم بهىع
مً اإلاسُىَاث اإلافهغؾت .
 -7الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث الػغبُت
والترهُت والفاعؾُت باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت
(فهغؽ فاهُان  ،مً الغكم )942 -871 :
ًلابله في ألانل  : "131-1" :ؤهجؼٍ الُالبان
بالـي مباعن  ،وغغٍب غبض اللاصعَ ،البان في
كؿم غلم اإلاىخباث والخىزُم بجامػت الجؼاثغ ،
وَى مظهغة جسغج لىُل قهاصة اللِؿاوـ ،
ؤقغف غلُه ألاؾخاط /ؤوكاس ي غبض اللاصع،
ؾىت 2002م  ،مىخىب غلى الحاؾىب ،
جدخفظ اإلاىخبت الىَىُت بيسخت مىه جدذ عكم
ً ، )ٌ/24( :لؼ في ( )162نفدت  ،مً الحجم
الىبحر ،غضص مسُىَاجه ( )131مسُىَت  ،مىهجه
جىنُفي مىخمل  ،وَى هغُـغٍ مً الفهاعؽ غحر

مخضاوٌ في اإلاىخباث الػامت والخانت .
ؤما الحلىٌ اإلاػغفُت التي ٌكملها فهي :
الفلؿفت  ،اإلاىُم  ،حػبحر الغئٍا  ،الحضًث ،
الػلاثض  ،الفله وؤنىله  ،الخهىف  ،الىدـى،
البالغـت  ،الغٍايُاث ،الفلً  ،ألاصب  ،الكػغ ،
الخاعٍش  ،الؿحرة الىبىٍت .
ُ
ك ِّضم للفهغؽ بخػغٍف للمىخبت الىَىُت ،
ومهلحت اإلاسُىَاث  ،واإلاىهج اإلاخبؼ في
بغضاصٍ  ،وبصزاٌ حػضًل في البُاكت
الخىنُفُت  ،مً خُث الػىىان  ،واإلاًامحن ،
والاؾخضعاواث  ،والخهىٍباث  ،ومهاصع
الخسغٍج  ،والحضًث غً اإلاجامُؼ  ،والخملُياث
 ،والؼزاعف .
ُ
هما ط ًِّل الفهغؽ هؿابلُـه بجملت مً
الىكافاث الفىُت للػىاوًٍ  ،واإلاىايؼ ،
َّ
واليؿار  ،وؾىىاث اليسخ ،
واإلاالفُـً ،
واإلاىخباث ،واإلاغاهؼ البدثُت  ،واإلاهاصع ،
واإلاغاحؼ  ،ومالخم .
 -8الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث الػغبُت
والترهُت والفاعؾُت باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت
(فهغؽ فاهُان  ،مً الغكم : )870 -824 :
ؤهجؼجه الُالبخان ػاهي فاَمت  ،ونبرًىت بً
كلُل َ ،البخان في كؿم غلم اإلاىخباث
والخىزُم بجامػت الجؼاثغ ،وَى مظهغة جسغج
لىُل قهاصة اللِؿاوـ  ،ؤقغف غلُه ألاؾخاط/
ؤوكاس ي غبض اللاصع  ،ؾىت 2003م  ،مىخىب
غلى الحاؾىب  ،جدخفظ اإلاىخبت الىَىُت
بيسخت مىه جدذ عكم ً ، )ٌ/10( :لؼ في
( )209نفدت  ،مً الحجم الىبحر  ،غضص
مسُىَاجه ( )95مسُىَت  ،مىهجه جىنُفي
مىخمل  ،وَى هغحرٍ مً الفهاعؽ غحر مخضاوٌ
في اإلاىخباث الػامت والخانت .
ؤما خلىله اإلاػغفُت فدكمل  :اللغآن وغلىمه ،
َالؾم  ،كهو  ،خضًث  ،مهُلح الحضًث ،
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غلاثض  ،جىخُض  ،فله ماليي  ،فله خىبلي  ،جهىف
 ،ؤصغُت  ،مىاغظ  ،ؤزالق  ،قػغ ،ؾحرة هبىٍت ،
جغاحم  ،ؤصب  ،جاعٍش  ،حغغافُت  ،نُضلت .
وَظا الفهغؽ ؤًًا جىنُف حضًض
إلاسُىَاث فهغؽ فاهُان  ،عوغُذ فُه
غىانغ حضًضة  ،جم غلى يىئها اؾخضعان
وجهىٍب الىلاثو التي ظهغث فُه  ،وبيافت
حػلُلاث  ،وجلضًم غىانغ وجإزحر ؤزغي ،
وويؼ جغكُم حضًض  ،وجهىٍب غىاوًٍ
اإلاسُىَاث .
وللفهغؽ ملضمت غغيذ فُه اإلافهغؾخان
اإلاسُىَاث في اإلاىخبت الىَىُت  ،واإلاكاول
والهػىباث التي واحهتهما  ،والضعاؾاث
الؿابلت .
وَكمل الفهغؽ حملت مً اإلاؿاعص الفىُت
للػىاوًٍ  ،واإلاىايؼ  ،واإلاالفحن  ،واليؿار ،
وؾىىاث اليسخ  ،واإلاىخباث  ،واإلاغاهؼ البدثُت ،
واإلاهاصع  ،واإلاغاحؼ  ،وملحم بهىع مً اإلاسُىَاث
اإلاىنىفت  ،واإلاالىحن .
وَظا الفهغؽ ؤًًا ًفخلغ لػضم الضكت في
جهيُف اإلاجاالث الػلمُت  ،لللت الخجغبت .
الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث
-9
الػغبُت والترهُت والفاعؾُت باإلاىخبت الىَىُت
الجؼاثغٍت (فهغؽ فاهُان  ،مً الغكم -995 :
 : )1100ؤهجؼجه الُالبخان ػٍخىوي غىَكت ،
وبىحالٌ فغٍضة َ ،البخان في كؿم غلم
اإلاىخباث والخىزُم بجامػت الجؼاثغ ،وَى
مظهغة جسغج لىُل قهاصة اللِؿاوـ  ،ؤقغف
غلُه ألاؾخاط /ؤوكاس ي غبض اللاصع  ،ؾىت
2003م  ،مىخىب غلى الحاؾىب  ،جدخفظ
اإلاىخبت الىَىُت بيسخت مىه جدذ عكم :
(ً ، )ٌ/11لؼ في ( )157نفدت  ،مً الحجم
الىبحر ،غضص مسُىَاجه ( )119مسُىَت ،
مىهجه جىنُفي مىخمل  ،وَى هغحرٍ مً

الفهاعؽ غحر مخضاوٌ في اإلاىخباث الػامت
والخانت .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي ٌغُحها فهي :
غلىم اللغآن  ،والحضًث ومهُلحه ،وفله
ماليي  ،وفله خىبلي  ،هدى  ،وقػغ  ،وخؿاب.
وَظا الفهغؽ ؤًًا جىملت للفهاعؽ
الؿابلت  ،ؤي  :جىنُف حضًض إلاسُىَاث
فهغؽ فاهُان  ،عوغُذ فُه غىانغ حضًضة ،
جم غلى يىئها اؾخضعان وجهىٍب الىلاثو
التي ظهغث فُه  ،وبيافت حػلُلاث  ،وجلضًم
غىانغ وجإزحر ؤزغي  ،وويؼ جغكُم حضًض ،
وجهىٍب غىاوًٍ اإلاسُىَاث .
وللفهغؽ ملضمت غغيذ فُه اإلافهغؾخان
ما جدخفظ به اإلاىخبت الىَىُت مً مسُىَاث
 ،وهُفُت خفظها  ،واإلاكاول والهػىباث التي
واحهتهما  ،والضعاؾاث الؿابلت .
وَكمل الفهغؽ غضصا مً الىكافاث
الفىُت للػىاوًٍ  ،واإلاىايؼ  ،واإلاالفحن ،
واليؿار  ،وؾىىاث اليسخ  ،واإلاىخباث ،
واإلاغاهؼ البدثُت  ،واإلاهاصع ،واإلاغاحؼ ،
وملحم بهىع مً اإلاسُىَاث اإلاىنىفت ،
واإلاالىحن .
 -10الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث
الػغبُت باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت (فهغؽ
فاهُان ،مً الغكم:)1205 -1101 :ؤهجؼٍ
الُالبان ؤقمحر جىفُم  ،وعوابي ملغان ،
َالبان في كؿم غلم اإلاىخباث والخىزُم
بجامػت الجؼاثغ ،وَى مظهغة جسغج لىُل
قهاصة اللِؿاوـ  ،ؤقغف غلُه ألاؾخاط/
ؤوكاس ي غبض اللاصع  ،ؾىت 2004/2003م ،
مىخىب غلى الحاؾىب  ،جدخفظ اإلاىخبت
الىَىُت بيسخت مىه جدذ عكم ً ،)ٌ/12( :لؼ
في ( )187نفدت ،مً الحجم الىبحر  ،غضص
مسُىَاجه ( )112مسُىَت  ،مىهجه
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جىنُفي مىخمل  ،وَى هغحرٍ مً الفهاعؽ غحر
مخضاوٌ في اإلاىخباث الػامت والخانت .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي ٌكملها فهي:
َالؾم  ،ؤؾغاع الحغوف  ،اللغآن  ،الخجىٍض ،
الػلاثض  ،الخىخُض  ،الفله وؤنىله  ،الفله
اإلااليي ،الىدى  ،الؿحرة الىبىٍت  ،الخاعٍش ،
الجغغافُت .
ُ
وكض طًـل الفهغؽ بجملت مً الىكافاث
واإلاؿاعص الفىُت للمىايؼ  ،والػىاوًٍ ،
َّ
واليؿار ،
واإلاالفحن  ،وؤواثل اإلاسُىَاث ،
وجىاعٍش اليسخ  ،وألاوكاف والحبىؽ ،
والجضاوٌ ؤلاخهاثُت  ،واإلادللحن  ،واإلاترحمحن
ُّ
 ،واإلاصحححن  ،واليسخ وؤعكامها.
 -11الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث
الػغبُت والترهُت اإلاىحىصة باإلاىخبت الىَىُت
الجؼاثغٍت (فهغؽ اصمىهض فاهُان  ،مً الغكم :
 : )1411 -1311ؤهجؼٍ الُالبان بىػٍان
الغخمان غبض الىىعَ ،الب في كؿم غلم
اإلاىخباث والخىزُم بجامػت الجؼاثغ ،وَى
مظهغة جسغج لىُل قهاصة اللِؿاوـ  ،ؤقغف
غلُه ألاؾخاط  /ؤوكاس ي غبـض اللاصع  ،ؾىت
2004/2003م  ،مىخىب غلى الحاؾىب ،
جدخفظ اإلاىخبت الىَىُت بيسخت مىه جدذ
عكـم ( :غحر مغكم) ً ،لؼ في ( )187نفدت  ،مً
الحجم الىبحر  ،غضص مسُىَاجه ()160
مسُىَت  ،مىهجه جىنُفي مىخمل  ،وَى
هغحرٍ مً الفهاعؽ غحر مخضاوٌ في اإلاىخباث
الػامت والخانت .
ؤما خلىله اإلاػغفُت التي ٌكملها فهي :
الحضًث  ،والخىخُض  ،والفله اإلااليي  ،والفله
الحىبلي  ،والخهىف  ،والفغاثٌ  ،والىدى ،
والحؿاب  ،والُب  ،والؿحرة الىبىٍت ،
واإلاىاغظ  ،والخُب  ،والؿُاؾت وجضبحر اإلالً
 ،واإلاىُم .

َّ
كضم الُالب للفهغؽ بدضًث غً اإلاىخبت
الىَىُت ،وما جدخفظ به مً مسُىَاث،
وبمياهاتها اإلااصًت والبكغٍت  ،وهظام الػمل فحها
 ،وؤَمُت الفهغؽ  ،ومىهج الضعاؾت ،
والهػىباث  ،والضعاؾت ؤلاخهاثُت .
وكض نىؼ اإلافهغؽ غضصا مً الىكافاث
الفىُت للػىاوًٍ  ،واإلاىايؼ  ،واإلاالفحن،
َّ
واليؿار  ،وؾىىاث اليسخ  ،واإلاىخباث ،
واإلاغاهؼ البدثُت  ،واإلاهاصع  ،واإلاغاحؼ  ،ونىع
لبػٌ اإلاسُىَاث اإلاىنىفت  ،ومالخم .
 -12فهغؽ ونفي للمسُىَاث الػغبُت
والؿغٍاهُت باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت (فهغؽ
فاهُان  ،مً الغكم  : )107 -01 :ؤهجؼجه
الُالبت هجىي غحن غلىان َ ،البت في كؿم
غلم اإلاىخباث والخىزُم بجامػت الجؼاثغ  ،وَى
مظهغة جسغج لىُل قهاصة اللِؿاوـ  ،ؤقغفذ
غلحها ألاؾخاطة /فخُدت بىهفُست  ،ؾىت
2006/2005م  ،مىخىب غلى الحاؾىب ،
جدخفـظ اإلاىخبت الىَىُـت بيسخت مىه جدذ
عكمً ، )ٌ/14( :لؼ في ( )140نفدت ،مً
الحجم الىبحر  ،غضص مسُىَاجه ()30
مسُىَت  ،مىهجه جىنُفي مىخمل  ،وَى
هغحرٍ مً الفهاعؽ غحر مخضاوٌ في اإلاىخباث
الػامت والخانت .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي ٌكملها  ،فهي :
اإلاػاعف الػامت  ،الػلىم الضًيُت  ،اللغت
وألاصب.
وَظا الفهغؽ جىنُف حضًض إلاسُىَاث
فهغؽ فاهُان َ ،بلذ فُه غىانغ حضًضة ،
جم غلى يىئها اؾخضعان وجهىٍب الىلاثو
التي ظهغث فُه  ،وبيافت بػٌ الخػلُلاث
والكغوح ،وجلضًم غىانغ وجإزحر ؤزغي ،
وويؼ جغكُم حضًض .
وللفهغؽ ملضمت غغيذ فُه اإلافهغؾت ما
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جدخفظ به اإلاىخبت الىَىُت مً مسُىَاث ،
وهُفُت خفظها  ،واإلاكاول والهػىباث التي
واحهتها  ،والضعاؾاث الؿابلت  ،هما جدضزذ
فُه غً اإلاجامُؼ .
وَكمل الفهغؽ ؤًًا حملت مً الىكافاث
الفىُت للػىاوًٍ ،واإلاىايؼ ،واإلاالفحن ،
َّ
واليؿار  ،وؾىىاث اليسخ  ،واإلاىخباث ،
واإلاغاهؼ البدثُت  ،واإلاهاصع ،واإلاغاحؼ  ،وملحم
بهىع مً اإلاسُىَاث اإلاىنىفت  ،واإلاالىحن .
 -13الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث
الػغبُت باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت (فهغؽ
فاهُان  ،مً الغكم  : )1695 -1665 :ؤهجؼجه
الُالبخان خاهىحي نبرًىت ،وغبى لُىضٍ،
َالبخان في كؿم غلم اإلاىخباث والخىزُم
بجامػت الجؼاثغ ،وَى مظهغة جسغج لىُل
قهاصة اللِؿاوـ  ،ؤقغف غلُه ألاؾخاط/
ؤوكاس ي غبض اللاصع  ،ؾىت 2005م ،مىخىب
غلى الحاؾىب  ،جدخفظ اإلاىخبت الىَىُت
بيسخت مىه جدذ عكم ً ،)ٌ/15( :لؼ في
( )162نفـدت  ،مً الحجم الىبحر  ،غضص
مسُىَاجه ( )50مسُىَت  ،مىهجه جىنُفي
مىخمل ،وَى هغحرٍ مً الفهاعؽ غحر مخضاوٌ
في اإلاىخباث الػامت والخانت .
ؤما الحلىٌ اإلاػغفُت التي ٌغُحها فهي :
التراحم  ،والؿحرة الىبىٍت  ،والفله  ،وكض
بُيذ اإلافهغؾخان ؤن وؿبت  %94مً
اإلاسُىَاث اإلاىنىفت في َظا الفهغؽ جسو
خلل الؿحرة الىبىٍت .
كضمذ اإلافهغؾخان للفهغؽ بخػغٍف
للمىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت  ،وفهغؽ فاهُان ،
ومهلحت اإلاسُىَاث  ،وَغٍلت بغضاصٍ ،
وطهغجا ؤنهما ؤصزلخا غىانغ حضًضة في
الخىنُف  ،الؾخضعان ما فاث فاهُان ،
وجهىٍب ما وكؼ فُه مً ؤزُـاء  ،وجلضًـم

غىانغ وجإزحر ؤزغي  ،وويؼ جغكُم حضًض ،
وطلً في يىء اإلاىهج اإلاخبؼ في بغضاص الفهغؽ .
ُ
والفهغؽ ط ًِّل ؤًًا بجملت مً
الىكافاث الفىُت للػىاوًٍ  ،واإلاىايؼ ،
َّ
واليؿار  ،وؾىىاث اليسخ ،
واإلاالفحن ،
واإلاىخباث  ،واإلاغاهؼ البدثُت  ،واإلاهاصع،
واإلاغاحؼ  ،وملحم بهىع مً اإلاسُىَاث
اإلاىنىفت  ،واإلاالىحن .
 -14الفهغؽ الىنفي للمسُىَـاث
الػغبُت والترهُت باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت (
فهغؽ فاهُان  ،مً الغكم )1721 -1696:
:ؤهجؼجه الُالبخان زحرة بغًٍ  ،وهاحُت
قمؿاويَ ،البخان في كؿم غلم اإلاىخباث
والخىزُم بجامػت الجؼاثغ ،وَى مظهغة جسغج
لىُل قهاصة اللِؿاوـ  ،ؤقغف غلُه ألاؾخاط/
ؤوكاس ي غبض اللاصع ،ؾىت 2005/2004م ،
مىخىب غلى الحاؾىب  ،جدخفظ اإلاىخبت
الىَىُت بيسخت مىه جدذ عكم ً ، )ٌ/20(:لؼ
في ( )101نفدت  ،مً الحجم الىبحر ،غضص
مسُىَاجه ( )60مسُىَت  ،مىهجه جىنُفي
مىخمل  ،وهي هغحرٍ مً الفهاعؽ غحر مخضاوٌ
في اإلاىخباث الػامت والخانت .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي ٌكمله ـ ـ ـ ـا فهي :
جهىف  ،ؤوعاص  ،ؤصغُت  ،مىاغظ  ،جفؿحر ،
ؤنىٌ الفله  ،فله خىفي  ،فله قافػـي ،
مػاحم كهو  ،قػغ ،مضاثذ  ،ؾحرة هبىٍت ،
جاعٍش  ،جغاحم .
ُ
وكض ك ِّضم للفهغؽ ببُان ؤَمُت اإلاىيىع ،
واإلاىهج اإلاخبؼ  ،واإلاهُلحاث اإلاؿخػملت ،
والخػغٍف باإلاىخبت الىَىُت  ،ومهلحت
اإلاسُىَاث  ،وَبُػت البُاكت اإلاػخمضة.
ُ
والفهغؽ ؤلحم به غضص مً الىكافاث
الفىُت للػىاوًٍ  ،واإلاىايؼ  ،واإلاالفحن ،
َّ
واليؿار  ،وؾىىاث اليسخ  ،واإلاىخباث ،
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واإلاغاهؼ البدثُت  ،واإلاهاصع ،واإلاغاحؼ ،
والجضاوٌ  ،وملحم بهىع مً اإلاسُىَاث
اإلاىنىفت .
 -15الفهغؽ الىنفي للمسُىَـاث الػغبُت
والترهُت باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت (فهغؽ
فاهُان  ،مً الغكم  : )1817 -1782:ؤهجؼٍ
الُالبان َلىب ػٍان  ،ومُمىن ًاؾحن ،
َالبان في كؿم غلم اإلاىخباث والخىزُم
بجامػت الجؼاثغ  ،وَى مظهغة جسغج لىُل
قهاصة اللِؿاوـ  ،ؤقغف غلُه ألاؾخاط/
ؤوكاس ي غبض اللاصع ،ؾىت 2005/2004م ،
مىخىب غلى الحاؾىب  ،جدخفظ اإلاىخبت
الىَىُت بيسخت مىه جدذ عكم ً ، )ٌ/21( :لؼ
في ( )98نفدت  ،مً الحجم الىبحر ،غضص
مسُىَاجه ( )47مسُىَت  ،مىهجه جىنُفي
مىخمل  ،وَى هغحرٍ مً الفهاعؽ غحر مخضاوٌ
في اإلاىخباث الػامت والخانت .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي ٌكملها فهي :
َالؾم "الفلؿفت " ،الفله  ،ؤنىٌ الفله ،
الخهىف  ،الُب  ،ؤصب  ،قػغ  ،جاعٍش  ،ؾحرة
هبىٍت .
كضم اإلافهغؾان للفهغؽ بخػغٍف للمىخبت
وفهغؽ
،
الجؼاثغٍت
الىَىُت
فاهُان  ،ومهلحت اإلاسُىَاث  ،وَغٍلت
بغضاصٍ  ،وؤصزال غىانغ حضًضة في الخىنُف
 ،الؾخضعان ما فا ث فاهُان  ،وجهىٍب ما وكؼ
فُه مً ؤزُاء  ،وحػضًل غىانغ؛ جلضًما
وجإزحرا  ،هما ويػا جغكُما حضًضا
للمسُىَاث اإلاىنىفت ،وطلً في يىء اإلاىهج
اإلاخبـؼ في بغضاص الفهغؽ .
ُ
والفهغؽ ط ًِّل ؤًًا بػضص مً الىكافاث
الفىُت للػىاوًٍ  ،واإلاىايؼ  ،واإلاالفحن ،
َّ
واليؿار  ،وؾىىاث اليسخ  ،واإلاىخباث ،
واإلاغاهؼ البدثُت  ،واإلاهاصع ،واإلاغاحؼ .

 -16الفهغؽ الىنفي للمسُىَـاث الػغبُت
والترهُت باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت (فهغؽ
فاهُان  ،مً الغكم  : )1781 -1761:ؤهجؼجه
الُالبخان بً قامت هغٍمت  ،ومىس ى ؾهام ،
َالبخان في كؿم غلم اإلاىخباث والخىزُم
بجامػت الجؼاثغ ،وَى مظهغة جسغج لىُل
قهاصة اللِؿاوـ ،ؤقغفذ غلُه ألاؾخاطة/
بىهفُست فخُده  ،ؾىت 2005/2004م ،
َ1425/1424ـ  ،مىخىب غلى الحاؾىب ،
جدخفظ اإلاىخبت الىَىُت بيسخت مىه جدذ عكم
ً ، )ٌ/22( :لؼ في ( )151نفدت  ،مً الحجم
الىبحر  ،غضص مسُىَاجه ( )48مسُىَت ،
مىهجه جىنُفي مىخمل  ،وَى هغحرٍ مً
الفهاعؽ غحر مخضاوٌ في اإلاىخباث الػامت
والخانت .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي ٌكملها فهي :
الخفؿحر ،ؤؾباب الجزوٌ  ،مهُلح الحضًث ،
الؿىت وألازغ  ،فخاوي  ،الفله  ،ؤنىٌ الفله ،
الخهىف  ،الُب َ ،لؿماث "فلؿفت".
كضمذ اإلافهغؾخان للفهغؽ بخػغٍف للمىخبت
الىَىُت الجؼاثغٍت  ،وفهغؽ فاهُان  ،ومهلحت
اإلاسُىَاث  ،وَغٍلت بغضاصٍ  ،وؤصزلخا
غىانغ حضًضة في الخىنُف  ،الؾخضعان ما
فا ث فاهُان  ،وجهىٍب ما وكؼ فُه مً
ايُغا وؤزُاء  ،وبغاصة جغجِب بػٌ غىانغٍ
؛ جلضًما وجإزحرا  ،وويػخا جغكُما حضًضا
للمسُىَاث اإلاىنىفت  ،وطلً في يىء اإلاىهج
الػام اإلاخبؼ في بغاصة الىظغ في الفهغؽ ألانلي.
ُ
والفهغؽ ط ًِّل ؤًًا بػضص مً الىكافاث
الفىُت للػىاوًٍ  ،واإلاىايؼ  ،واإلاالفحن ،
َّ
واليؿار  ،وؾىىاث اليؿـش  ،واإلاىخبـاث  ،واإلاغاهؼ
البدثُت  ،واإلاهاصع  ،واإلاغاحؼ  ،ومالخم  ،ونىع
لبػٌ اإلاسُىَاث اإلاىنىفت .
 -17الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث الػغبُت
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باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت (فهغؽ فاهُان ،
مً الغكم : )1833 -1818 :ؤهجؼٍ الُالبان
غِؿاوي لخًغ ،وزالف لخًغَ ،البان في
كؿم غلم اإلاىخباث والخىزُم بجامػت الجؼاثغ،
وَى مظهغة جسغج لىُل قهاصة اللِؿاوـ ،
ؤقغفذ غلُه ألاؾخاطة /بىهفُست فخُده ،
ؾىت 2005/2004م  ،مىخىب غلى الحاؾىب ،
جدخفظ اإلاىخبت الىَىُت بيسخت مىه جدذ عكم
ً ، )ٌ/27( :لؼ في ( )156نفدت  ،مً الحجم
الىبحر ،غضص مسُىَاجه ( )50مسُىَت ،
مىهجه جىنُفي غاصي  ،وَى هغحرٍ مً
الفهاعؽ غحر مخضاوٌ في اإلاىخباث الػامت
والخانت .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي ٌغُحها فهي :
الخىخُض  ،الخهىف  ،البالغت  ،الىدى  ،الفلً
 ،اإلاُلاث  ،الكػغ ،اللهو  ،الخاعٍش ،
التراحم .
ُ
ك ِّضم للفهغؽ بخػغٍف للمىخبت الىَىُت ،
ومهلحت اإلاسُىَاث  ،واإلاىهج اإلاخبؼ في
بغضاصٍ  ،وبصزاٌ حػضًل في البُاكت
الخىنُفُت  ،مً خُث الػىىان  ،واإلاًامحن ،
والاؾخضعاواث  ،ومهاصع الخسغٍج .
ُ
وكض ؤلحم بالفهغؽ حملت مً الىكافاث
الفىُت للػىاوًٍ  ،واإلاىايؼ  ،واإلاالفحن ،
َّ
واليؿار  ،وؾىىاث اليسخ  ،واإلاىخباث ،
واإلاغاهؼ البدثُـت  ،واإلاهـاصع  ،واإلاغاحؼ ،
ومالخم .
 -18الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث
الػغبُت التي لم حكملها ؤصواث الًبِ
البِبلُىغغافي باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت ،
الجؼء الثامً ( فهغؽ فاهُان  ،مً الغكم:
 :)2631-2585ؤهجؼجه الُالبخان هغٍمت ػٍان ،
وهغٍمت مىهىعي َ ،البخان في كؿم غلم
اإلاىخباث والخىزُم بجامػت الجؼاثغ ،وَى

مظهغة جسغج لىُل قهاصة اللِؿاوـ  ،ؤقغف
غلُه ألاؾخاط  /ؤوكاس ي غبض اللاصع ،ؾىت
2008م  ،مىخىب غلى الحاؾىب  ،جدخفظ
اإلاىخبت الىَىُت بيسخت مىه جدذ عكم :
(ً ، )ٌ/29لؼ في ( )142نفدت  ،مً الحجم
الىبحر  ،غضص مسُىَاجه ( )51مسُىَت ،
مىهجه جىنُفي مىخمل  ،وَى هغحرٍ مً
الفهاعؽ غحر مخضاوٌ في اإلاىخباث الػامت
والخانت .
ؤما اإلاجاالث اإلاػغفُت التي ٌغُحها فهي :
الػلاثض  ،الخىخُض  ،اللغت الػغبُت  ،الخهىف
 ،الكػغ ،البالغت  ،ألاصب  ،الُلؿماث ،
ألاصغُت  ،الىدى  ،الفله  ،الؿحرة  ،الػغوى ،
اللىافي  ،الخاعٍش  ،وزاثم باللغت الفغوؿُت .
ُ
ك ِّضم للفهغؽ بخػغٍف للمىخبت الىَىُت ،
ومهلحت اإلاسُىَـاث  ،واإلاىهج اإلاخبؼ في
ُ
بغضاصٍ  ،والخػضًل الظي ؤحغي غلى البُاكت
الخىنُفُت  ،مً خُث الػىىان  ،واإلاًامحن ،
والاؾخضعاواث  ،ومهاصع الخسغٍج .
ُ
وكض ط ًِّل الفهغؽ ؤًًا بجملت مً
الىكافاث الفىُت للػىاوًٍ  ،واإلاىايؼ ،
َّ
واليؿار  ،وؾىىاث اليسخ ،
واإلاالفحن ،
واإلاىخباث  ،واإلاغاهؼ البدثُت  ،واإلاهاصع،
واإلاغاحؼ .
وَظٍ الفهاعؽ حكترن في مجمىغت مً
الخهاثو  ،ؤَمها :
ؤ -الاغخماص غلى البُاكت الىمىطحُت التي ؤغضتها
اللجىت الػلمُت اإلاجخمػت في ً 7-5ىهُى 1989م
 ،في ماؾؿت اإلالً غبض الػؼٍؼ آٌ ؾػىص
للضعاؾاث ؤلاؾالمُت والػلىم ؤلاوؿاهُت  ،في الضاع
البًُاء باإلاغغب .
ب -حمُػها غحر مخضاولت زاعج اإلاىخبت الىَىُت
ومػهض غلم اإلاىخباث والخىزُم.
ج -ؤغلبها مظهغاث جسغج مً بغضاص َلبت مغخلت
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اللِؿاوـ ،باؾخثىاء عؾالت ماحؿخحر واخضة .
صٌ -كترن الىثحر مجها في اإلاىهج الخىنُفي
الخدلُلي  ،وغىانغ البُاكت اإلاػخمضة .
ًٌ -فخلغ بػًها بلى الضكت الػلمُت في ؤلاهجاػ ،
وطلً بؿبب كلت الخجغبت واإلاماعؾت الػملُت في
كغاءة اإلاسُىَاث  ،ألن غمل الفهغؾت ًدخاج
بلى صعاًت بفً الخدلُم ومػغفت الخُىٍ.
ومً الضعاؾاث وألابدار التي جىاولذ فهغؽ
فاهُان بالضعاؾت والػغى في ؤزىاء خضًثها غً
اإلاسُىَاث الجؼاثغٍت :
 -1اإلاىخبت الجؼاثغٍت وغىاًتها بالىخاب الػغبي
اإلاسُىٍ  :ص.مدمض غبض اللاصع ؤخمض  ،ملاٌ
وكغ في مجلت مػهـض اإلاسُىَاث الػغبُت  ،اإلاجلض
 ، 18 :الجؼء  ،1 :ؾىتَ1392ـ1972-م ،
م( . )204-189ؤقاع فُه بلى اإلاداوالث التي
كضمذ خىٌ الفهغؾت الجؼاثغٍت مً كبل بػٌ
اإلاؿدكغكحن  ،ومدافظي اإلاىخبت الىَىُت  ،وكضم
غغيا لفهغؽ فاهُان  ،مً خُث مىهجه
23
ومدخىٍاجه .
 -2جلغٍغ غً اإلاسُىَاث في الجؼاثغ وؤماهً
جىاحضَا  :هىاع حضواوي  ،مدافظ في كؿم
اإلاسُىَاث باإلاىخبت الىَىُت ؾابلا  ،ملاٌ وكغ
في مجلت اإلاىعص الػغاكُت  ،اإلاجلض  ، 5 :الػضص 1 :
 ،ؾىتَ1396ـ1976-م  ،م( ، )45-40فُه غغى
لبػٌ مغاهؼ اإلاسُىَاث(الػامت والخانت) في الجؼاثغ ،
وإلادت مىحؼة غً صوع اإلاؿدكغكحن  ،ومجهم بًض مىن
فاهُان في حمؼ اإلاسُىَاث الجؼاثغٍت وفهغؾتها  ،وتهغٍب
ؤهفؿها بلى فغوؿا .
 -3مسُىَاث الجؼاثغ َ :الٌ هاجي  ،وَى غباعة
غً فهغؽ ؤؾماء اإلاسُىَاث التي ؤوعصَا فاهُان
ُ
في آزغ فهغؾخه إلاسُىَاث اإلاىخبت الىَىُت .وكغ
في مجلت اإلاىعص الػغاكُت  ،اإلاجلض الخامـ ،
الػضص الثالث ،ؾىت َ1396ـ1976-م  ،م(-207
.)230كضم له في نفدت وههف غً الجهىص التي

بظلذ في حمؼ مسُىَاث الجؼاثغ مً بػٌ
الفغوؿُحن  ،ومجهم بًضمىن فاهُان  ،مظهغا بما
حػغيذ له اإلاسُىَاث الجؼاثغٍت مً نهب مً
كبل اإلاؿخػمغ الفغوس ي ،وهلل الىكاف الظي وعص
في آزغ الفهغؾذ ووكغٍ هما  ،وفي اإلالضمت التي
هخبها عص غلى غبض الىغٍم الضحُلي –عخمه هللا –
الظي هخب ملاال غً (زؼاثً اإلاسُىَاث في
جىوـ والجؼاثغ واإلاغغب ) ووكغٍ في مجلت اإلاىعص
الػضص الغابؼ مً اإلاجلض الثالث َّ
مضغُا ؤن اإلاىخبت
الىَىُت الجؼاثغٍت الًىحض فحها آلان بال بػٌ
اإلاسُىَاث  ،طاهغا بإن فحها خىالي زالزت آالف
24
مسُىَت.
 -4جاعٍش الجؼاثغ الثلافي :ص.ؤبى اللاؾم ؾػض
هللاٌ ،ػض َظا الىخاب مً ؤَم الىخب التي اغخيذ
بصخهُت وهخاج بًضمىن فاهُان ,والؾُما
فهغؾخه ،فلض وان مدل غىاًت هبحرة مً الضهخىع
ؤبي اللاؾم ؾػض هللا  ،بط ال جسلى ؤحؼاء الىخاب
مً الحضًث غىه وؤزغٍ في حمؼ اإلاسُىَاث
وفهغؾتها  ،وجضعَـ اللغت الػغبُت وآصابها ،
25
وجدلُم وصعاؾت وجغحمت الترار الػغبي .
 -5خاثمة  :حكمل هخاثج اللغاءة والخىنُاث .
غلى يىء ما جم غغيه بكإن مىيىع الفهغؽ
ومىهجه ومهاصعٍ وؤزغٍ في نىاغت الفهغؾت في
الجؼاثغ ًمىً اؾخسالم الىخاثج والخىنُاث
آلاجُت:
أوال :النتائج :
 -1جهضع فهغؽ بًضمىن فاهُان َلُػت الفهاعؽ
اإلاىجؼة في الجؼاثغ غبر اإلاغاخل الخاعٍسُت التي
غغفتها خغهت الفهغؾت في الجؼاثغ  ،وَى ؤحىص
فهغؽ ؤهجؼ للمىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت  ،ألهه
خفظ مفاجُذ الظاهغة الترازُت والثلافت الىَىُت  ،التي
حكيلذ زالٌ كغن وههف مً الؼمً.
 -2بن ما كام به اإلاؿدكغكىن الفغوؿُىن مً
الًباٍ واإلابكغًٍ – عغم زبثهم وغضائهم للضًً
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والػغبُت والىًَ – فةن غملهم ٌػض هىاة إلوكاء
الفهغؾت في الجؼاثغ ،وطلً لخبرتهم بػلم
اإلاسُىَاث ومغاغاة اللىاغض الغثِؿت للخىنُف
والفهغؾت  .وكض بلغ بخهاء ما ؤهجؼوٍ مً
الفهاعؽ ( )15فهغؾا ،واإلاخضاوٌ مجها الُىم في
اإلاىخبت الىَىُت ( )3فهاعؽ فلِ .
 -3غغفذ الفهغؾت في الجؼاثغؤعبػت مغاخل :
ؤ-اإلاغخـلت ألاولى (  : )1909 -1837وهي فترة
الاخخالٌ  ،وفحها غمل اإلاؿدكغكىن غلى جإؾِـ
الىىاة ألاولى للمىخبت الىَىُت  ،وًٍاف بلحهم
غمل مدمض بً ؤبى قيب .
ث -اإلاغخـلت الثاهُت ( : )1953-1909وهي امخضاص
للمغخلت الؿابلت ، لىجها احؿمذ بالجمىص  ،ولم
جظهغ فحها فهاعؽ وصعاؾاث خىٌ اإلاسُىَاث بال
هاصعا.
ج -اإلاغخـلت الثالثت( : )1970 -1953وهي مغخلت
الثىعة الخدغٍغٍت وما بػض الاؾخلالٌ  .وكض غمل
فحها مدافظى اإلاىخبت الىَىُت غلى بغضاص فهاعؽ
إلاسُىَاث اإلاىخبت ،هما ظهغث فُـها هخب
مدللت في مجاالث مػغفُت مخػضصة .
ص -اإلاغخـلت الغابػت( : )2010 -1970وَظٍ
اإلاغخلت حػض مً ؤزهب اإلاغاخل التي وكِ فحها
البدث في خلل اإلاسُىَاث  ،بط ظهغث فحها
صعاؾاث وجدلُلاث وفهـاعؽ  ،وؤعقى فترة
للفهغؾت هي الػكغٍخان ألازحرجان مً اللغن
26
الػـكغًٍ والػـكغٍت ألاولى مً ألالفُت الثالثت.
ُ
 -4فهغؽ بًضمىن فاهُان وما ؤهجؼ مً ؤغماٌ
غلمُت بكإهه بداحت بلى غىاًت ؤهثر  ،فالفهغؽ
ألام فُه ؤزُاء وهىاكو هثحرة ًيبغي
اؾخضعاهها ،للض بلُذ اليسخت الفغوؿُت التي
ُ
ؤغُض َباغتها هماهي غام 1995م  ،وهظلً
الُبػت التي جغحمها ؤخمض اللاؾمي وكضم لها
الضهخىع ؤمحن الؼاوي .
 -5اليكاٍ الػلمي الظي كام به َالب غلم

اإلاىخباث والخىزُم في حامػت الجؼاثغ بكإن
صعاؾت فهغؽ فاهُان وحػغٍبه ٌػض مغىما
وبيافت هىغُت لفً فهغؾت اإلاسُىَاث في
الجؼاثغ  ،ألهه وكاٍ غلمي ًضزل في جيىًٍ
اليىاصعاإلاضعبت غلى الفهغؾت والخػامل مؼ
اإلاسُىَاث .
ثانيا :التىصيات :
اجضح لي مً زالٌ كغاءحي لفهغؽ فاهُان ،
وغملي في خلل اإلاسُىَاث زمؿت وؤعبػحن
ؾىت؛ صعاؾت وحػغٍفا وجىنُفا وفهغؾت وجدلُلا
وجضعَؿا ؤن زمت كًاًا ؤؾاؾُت ًدؿً ؤن ٌػنى
بها في َظا اإلاجاٌ  ،وؤكضمها غلى قيل جىنُاث
آمل ؤن ًإزظ بها اللاثمىن غلى الفهغؾت في
اإلاىخبت الىَىُت وفي الجامػاث و مغاهؼ البدث
ُ
التي حػنى بكإن اإلاسُىَاث :
 -1هإمل ؤن ٌػىص اإلاترحمىن بلى اإلاسُىَاث
وَػُضوا الىظغ في بُاكاتها الخىنُفُت،
الؾخضعان حىاهب الىلو التي اغخىعث الفهغؽ
ألانلـي  ،ختى ٌؿخجُب الفهغؽ اإلاػغب
إلاخُلبـاث الباخثحن  ،وهظلً ؤغماٌ َلبت غلم
اإلاىخباث والخىزُم فةنها ال جغقى بلى صعحت
27
الفهغؾت الفىُت  ،لللت ججغبتهم .
 -2بغاصة ججمُؼ وجغجِب الفهاعؽ اإلاىجؼة
خىٌ فهغؽ فاهُاث وَبػها في ؤحؼاء وجىػَػها
غلى اإلاىخباث الىَىُت ومغاهؼ البدث في
الجامػاث  ،لالؾخفاصة مجها  ،وهظلً الحاٌ
باليؿبت لفهاعؽ اإلاسُىَاث ؤلابايُت في
غغصاًت وغحرَا .
 -3يغوعة َبؼ الفهاعؽ اإلاىجؼة غلى
ازخالف ؤهىاغها  ،وجىػَػها غلى الجامػاث
واإلاسابغ واإلاغاهؼ الػلمُت اإلاػىُت بالترار  ،وهظا
البلضان الػغبُت وؤلاؾالمُت  ،والبلضان الغغبُت ،
وطلً في بَاع الخباصٌ الػلمي  ،ألن طلً ًيىن
مضغاة لجلب الفهاعؽ اإلاىجؼة في جلً البالص ،
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وَؿمذ بخيىًٍ كاغضة بُاهاث للمسُىَاث ،
وٍِؿغ مهمت الباخثحن .
 -4بصزاٌ ماصة غلم اإلاسُىَاث في مىاهج
الخػلُم بمػاَض غلم اإلاىخباث ،وبوكاء قػب
وجسههاث في ؤكؿام اللغت الػغبُت وآصابها
والخاعٍش لُخػغف الُلبت غلى كًاًا اإلاسُىَاث .
 -5اؾخسضام الغكمىت والىؾاثل الخُىىىلىحُت
الحضًثت في الفهغؾت  ،والحاؾىب وألاكغام
اإلالحزعة  ،واإلااسح الًىجي  ،والهاعصٌؿً ،
وألاهترهِذ  ،وغحرَا .
املصادر واملراجع :
 جاعٍش الجؼاثغ الثلافي -حؿػت ؤحؼاء : -ص.ؤبى اللاؾم
ؾػض هللا  ،صاع الغغب ؤلاؾالمي  ،بحروث ،1:ٍ ،
1998م.
 جاعٍش الجؼاثغ الثلافي مً اللغن الػاقغ بلى اللغن
الغابؼ غكغ الهجغي ( 20-16م)  :ص.ؤبى اللاؾم ؾػض
هللا  ،الكغهت الىَىُت لليكغ والخىػَؼ  ،الجؼاثغ ،
َ1401ـ1981-م .
 الخجاعب الػغبُت في فهغؾت اإلاسُىَاث  :جيؿُم
وجدغٍغ :فُهل الحفُان ،مػهض اإلاسُىَاث الػغبُت ،
اللاَغة 1998 ،م.
 جلغٍغ خىٌ اإلاسُىَاث الجؼاثغٍت  :مسخاع خؿاوي .
ؤوعاق في مىخب مضًغ مػهض غلم اإلاىخباث  ،حامػت
كؿىُُىت  ،الجؼاثغ .
جلغٍغ خىٌ اإلاسُىَاث في الجؼاثغ  :ص .غبض

الىغٍم غىفي  ،بدث ؤللي في الاحخماع الثاوي للهُئت
اإلاكترهت لخضمت الترار الػغبي في اللاَغة ً ،ىمي -18
1996/12/19م ( .مسُىٍ غلى الحاؾىب) .


جلغٍغ غً اإلاسُىَاث في الجؼاثغ وؤماهً جىاحضَا  :هىاع
حضواوي  ،مجلت اإلاىعص  ،الػضص  ، 5 :الػضص  ، 1 :وػاعة
ؤلاغالم الػغاكُت  ،بغضاص َ1396 ،ـ1976-م .

 الفهغؽ الىنفي للمسُىَاث الػغبُت التي لم
حكملها ؤصواث الًبِ البِبلُىغغافي في اإلاىخبت الىَىُت
الجؼاثغٍت (الخاعٍش  ،والغخالث  ،والغٍايُاث وغلم الفلً)
اللؿـم الغابـؼ َ :اَغ بً ؾالم  ،وفخحي غغاعمي  ،ومفتي
ًؼٍض لخلف  .مظهغة جسغج بمػهض غلم اإلاىخباث والخىزُم
 ،حامػت الجؼاثغ 1996 ،م.

 فهغؽ مسُىَاث مىخبت آٌ ً ّـضع  ،حمػُت الترار
باللغاعة  ،غغصاًت  ،الجؼاثغ 1994 ،م .
 اإلاسُىَاث ؤلاؾالمُت في اإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت
التي لم ٌكملها الًبِ البِبلُىغغافي  :فخُدت
بىهفُسه  ،ووػُمت بً غاقىع  ،مجلت اإلاىافلاث ،
مجلت اإلاػهض الىَني ألنىٌ الضًً  ،الػـضص 4 :الؿىت الغابػت
 ،الجؼاثغَ1416 ،ـ1995 -م .
 مسُىَاث الجؼاثغ َ ،الٌ هاجي مجلت اإلاىعص  ،اإلاجلض
الثالث  ،الػضص الغابؼ  ،الػغاق 1975 ،م.
 مسُىَـاث مضًىـت كؿىُُىت ومهحرَا بػض ؾلىٍ
1837م:
ؾىت
،
اإلاضًىت
ص .حاللي ناعي  ،مجلت الثلافت  ،الؿىت الغابػت غكغة ،
غـضص  ، 80 :وػاعة الثلافـت والؿُاخـت  ،الجؼاثغ َ1404 ،ـ-
1984م .
 مغاهؼ اإلاسُىَاث في الجؼاثغ -ؤماهجها ومدخىٍاتها  :ص.
غبض الىغٍم غىفي  ،مجلت مػهض اإلاسُىَاث الػغبُت
باللاَغة  ،اإلاجلض  ، 39 :الجؼء  ، 1 :اللاَغة َ1416 ،ـ-
1995م .


مكيلت الفهغؾت البدث غً خل  :ألاؾخاط مدمض
غهام الكىُي  ،بدث ؤللي في الاحخماع الثاوي للهُئت
اإلاكترهت لخضمت الترار الػغبي باللاَغة ً ،ىمي
1996/12/19-18م ( ،مسُىٍ) .



معجم مهُلحاث اإلاسُىٍ الػغبي"كامىؽ
وىصًيىلىجي" :ص.ؤخمض قىقي بيبحن  ،مهُفى َىبي ،
الخؼاهت الحؿيُت  ،الغباٍ 2005 ،3:ٍ ،م.



ملابالث شخهُت مؼ ؤصحاب اإلاىخباث والؼواًا
وعحاٌ الػلم  ،وؤخاصًث بطاغُت وخهو جلفؼٍىهُت ،
وملخلُاث  ،وهضواث فىغٍت ووَىُت .

 اإلاىخبت الجؼاثغٍت وغىاًتها بالىخاب الػغبي اإلاسُىٍ :
ص .مدمض غبض اللاصع ؤخمض  ،مجلت مػهض اإلاسُىَاث
الػغبُت باللاَغة  ،اإلاجلض  ، 18 :الجؼء  ، 1 :اللاَغة
َ1392 ،ـ1972-م .
 مالخظاث خىٌ الخؼاثً اإلاسُىَت في جىوـ والجؼاثغ
:
واإلاغغب
غبض الىغٍم الضحُلي  ،مجلت اإلاىعص  ،اإلاجلض  ،3 :الػضص
 ، 4 :وػاعة ؤلاغالم الػغاكُت  ،بغضاص 1974 ،م .
 مىؾىغت اإلاؿدكغكحن :ص .غبض الغخمً بضوي.
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وهُبُضًا:
 مىكؼ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D
8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%
84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%
D8%A9


des manuscrits de la Bibliotthéqe D’ Algérie Par
. Cataloge general

Fagnan 2e édition Bibliotheque Nationale 
. D’Algerie 1995
 الهىامش: - 1إلاػغفت اإلاؼٍض مً ؤؾماء اإلاغاهؼ الػلمُت ً ،ىظغ بدثىا:
مغاهؼ اإلاسُىَاث في الجؼاثغ-ؤماهجها ومدخىٍاتها ،
مجلت مػهض اإلاسُىَاث الػغبُت  ،اإلاجلض ، 39 :
الجؼء  ، 1 :م . 22
 - 2نىاغت فهغؾت اإلاسُىَاث في الجؼاثغ ،م.21-19
ً - 3ىظغ بكإن جغحمخه  :ملضمت مضًغ اإلاىخبت الىَىُت
الجؼاثغٍت لفهغؽ فاهُان  ،في َبػخه الجضًضة  ،جاعٍش
الجؼاثغ الثلافي  ، 27،34/6مىكؼ وهُبُضًا  ،مىؾىغت
اإلاؿدكغكحن لبضوي غبض الغخمً .
 - 4صامذ ػٍاعحي زالزت ؤًام (1997/09/29-27م)  ،ؤهجؼث
زاللها بػٌ مخُلباث هخابي (نىاغت فهغؾت
الجؼاثغ)،
في
اإلاسُىَاث
زم جىالذ الؼٍاعاث فُما بػض غضة مغاث  ،وطلً لبػض
بكامتي غً اإلاىخبت والعجباَي بالػمل.
ً - 5ىظغ ملضمت مضًغ اإلاىخبت لفهغؽ فاهُان في َبػخه
الجضًضة  ،م ، 1والفهغؽ الىنفي للمسُىَاث
الػغبُت َ ، . . .اَغ بً ؾالم وآزغون  ،م. 5
 - 6بلغ بخهاء مسُىَاث اإلاىخبت الىَىُت  ،ؾىت 1993م
( )3498مسُىَت ً .ىظغ  :اإلاسُىَاث ؤلاؾالمُت في
اإلاىخبت الىَىُت  ،م. 782
 - 7مالخظاث خىٌ الخؼاثً اإلاسُىَت في جىوـ والجؼاثغ
واإلاغغب  ،م. 300
 - 8طهغ َم الضهخىع ؤبى اللاؾم ؾػض هللا –عخمه هللا
ً.ىظغ:جاعٍش الجؼاثغ الثلافي . 32/6
 - 9وكض هبه الضهخىع مدمض غبض اللاصع ؤخمض في ونفه
َظا الفهغؽ في ملاله (اإلاىخبت الجؼاثغٍت وغىاًتها
بالىخاب الػغبي اإلاسُىٍ)  ،م (، )197-195
اإلايكىع في مجلت مػهض اإلاسُىَاث الػغبُت  ،اإلاجلض
الثامً غكغ  ،الجؼء ألاوٌ  ،ؾىت1972م .

ً - 10ىظغ غلى ؾبُل اإلاثاٌ اإلاجمىع (  ) 1830م 518
مً الفهغؽ .
 - 11اإلاسُىَاث ؤلاؾالمُت في اإلاىخبت الىَىُت  ،وػُمت بً
غاقىع ،وفخُدت بىهفُست  ،م. 783
 - 12اإلاىخبت الجؼاثغٍت وغىاًتها بالىخاب الػغبي اإلاسُىٍ ،
م. 194
 - 13فهغؽ فاهُان  ،م ، 2واإلاىخبت الجؼاثغٍت وغىاًتها بالىخاب
الػغبي اإلاسُىٍ  ،م . 195
 - 14اإلاغحػان الؿابلان .
 - 15فهغؽ فاهُان  ،م. 3
 - 16فهغؽ فاهُان  ،م . 3وٍىظغ ملاٌ  :مسُىَاث
كؿىُُىت ومهحرَا بػض ؾلىٍ اإلاضًىت  ،ؾىت1837م
 ،ص/حاللي ناعي  ،م. 153
 - 17مسُىَاث مىخبت آٌ ً ّـضع  ،م  :ح  ،ػ ،وجلـغٍغ غً
اإلاسُىَاث في الجؼاثغ  ،مسخاعخؿاوي ،
م. 2
ً - 18ىظغ  :مغاهؼ اإلاسُىَاث في الجؼاثغ ؤماهجها ومدخىٍاتها
 :ص/غبض الىغٍم غىفي  ،م. 9
 - 19الفهغؽ الخدلُلي للمسُىَاث الػغبُت التي لم
حكملها ؤصواث الًبِ البِبلُىغغافيى في اإلاىخبت الىَىُت
الجؼاثغٍت  ،وػُمت بً غاقىع وؤزغٍاث  ،م. 58
 - 20الفهغؽ الخدلُلي للمسُىَاث الػغبُت التي لم
حكملها ؤصواث الًبِ البِبلُىغغافي  ،وػُمت بً غاقىع ،
م. 60
 - 21الفهغؽ الخدلُلي  ،بً غاقىع  ،م . 58
َ - 22ظٍ اإلاالخظت ال جسو َظا الفهغؽ وخضٍ  ،بل
حكمل َظا الىىع مً الفهاعؽ التي ٌػضَا َلبت
غلم اإلاىخباث .وؤهبه بلى ؤهىا غىضما هظهغ َظٍ
اإلاالخظت فةهىا ال هللل مً كُمت َظٍ الفهاعؽ،
وحهض َاالء الُلبت .
 - 23اإلاىخبت الجؼاثغٍت وغىاًتها بالىخاب الػغبي اإلاسُىٍ :
ص.مدمض غبض اللاصع ؤخمض مجلت اإلاىعص  ،اإلاجلض  :الخامـ
 ، 5الػضص  :ألاوٌ  ،ؾىتَ1396ـ1976-م  ،م(.)45-40
 - 24مسُىَاث الجؼاثغ َ ،الٌ هاجي  ،مجلت اإلاىعص ،
الػضص الغابؼ  ،اإلاجلض الثالث  ،م1975 ،302-269م.
ً - 25ىظغغلى ؾبُل اإلاثاٌ  :جاعٍش الجؼاثغ /5 ، 305/1
 .108 /7 ،34 ،32 /6 ، 348 ،231ومىايؼ ؤزغي هثحرة.
ً - 26ىظغ هخابي :نىاغت فهغؾت اإلاسُىَاث في الجؼاثغ .
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 - 27غىضما هضغى بلى اؾخىماٌ حىاهب الىلو في الفهغؽ
 ،فةهىا الهلغي غمل اإلاالف ألانلي  ،بط ؤن اإلاىاص التي
حؿخضعن جغجب وفم َغٍلت مػُىت صازل الىو ،
لُػغف اللاعت ؤن َىان جصحُدا في الفهغؽ ،
وهظلً عؾاثل ومظهغاث الُلبت غىض َبػها ووكغَا.
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مههج حتقٌق الشاهد الشعري عهد عمماء
اجلزاور عبد الكرهم ىن دمحم الفكهن
القسهطٌين اجلزاوري (ت  3701هـ)
الم ْهلَى يف َش ْر ِح
حت َ
من خالو ىتاىه" َف ُ
ىن ه َ ْع ََل" أنمهذجا
الش ِر ِ
َش َها ِه ِد َّ
هف ِ

د .عبد احلفٌظ جهىر
أ .جناح أوىالً

مقدمت :
اإلاىعور الشٓافي والخغٖت الُ٘غٍت هما ْلب
ألامت الىابؼ ،واإلاغشض الخُٓٓي الظي ًض ٛنلى
بؾهاماث نلمائها في بىاء مجضها الخػاعي،
والضو ٛال جٓىم بال نلى نىاجٔ عحا ٛالُ٘غ والهلم
ألجهم هم الغٗاثؼ اإلاخِىت التي ًبنى نليها ضغح
الخػاعة ،وهم نُىجها وٖجز جغاثها.
والانخىاء بترار لًت الٓغآن الؼازغ بمسخلِ
الهلىم واإلاهاعٍ ،وال٘شِ نً جل ٚالجهىص
الهكُمت التي جغٖها لىا عحا ٛالُ٘غ والهلم ،ؤمغ
ًدخاج بلى حهض ٖبحر ونمل مخىاضل وعيبت
حمىخت .وختى الىضى ٛبلى هخاثج نلمُت جُُض
ّ
وحهغٍ
الٓغاء والباخشحن في الخاغغ واإلاؿخٓبل،
باإلاالُحن والضاعؾحن والباخشحن الجؼاثغٍحن.
والجؼاثغ بلض ؤهجب عنُال مً الهلماء وألاصباء
واللًىٍحن واإلابضنحن في شتى مىاحي الُ٘غٗ ،اهذ
لهم مشاعٗاث َهالت في بزغاء وبزطاب الخػاعة
الهغبُت ؤلاؾالمُت مشغْا ومًغبا .وهى ألامغ الظي
ًجب نلى ألاحُا ٛالطانضة ؤن حهغَه وج٘دشِ
ٖىىػه الضَُىت وجشمً جل ٚالجهىص الجباعة التي
بظلىها .
والظي ْام به ؤهل الهلم في الجؼاثغ ال ٌهض نمال
نلمُا مىُطال نما ْام وٍٓىم به الهلماء

والباخشىن في ٗل ؤْؿاع الىؾً الهغبي والهالم
ؤلاؾالميَ .هى خلٓت مخىاضلت ال جىُطل نً ما
ٖخب في مطغ وجىوـ واإلاًغب ويحرها .ألن اللًت
الهغبُت نامل جغابـ بحن ٗل ؤْؿاع الىؾً الهغبي
ومغج٘ؼ جالخمها وججمهها.
والجؼاثغ شهضث حهىصا مهخبرة بظلها الهلماء
والباخشىن والضاعؾىن الجؼاثغٍىن في مسخلِ
مىاحي اإلاهغَت ،وبساضت نلىم اللًت الهغبُت.
َكلذ الخغٖت الهلمُت مخىاضلت جؼصهغ خُىا
وجىدؿغ جاعة عيم الاغؿغاباث وْطغ َتراث
الاؾخٓغاع الؿُاس ي َػال نً الخٓبت الاؾخهماعٍت
الًاشمت والهضامت .وعيم طل ٚمدطىلها ألاصبي
والهلمي لِـ ٌؿحرا وال ّ
هُ ًىاَ .الجؼاثغ بلض نلم
ِ
وبؿىالث ،وهي بخضي خلٓاث الهلم واإلاهغَت،
والخاعٍش ٌشهض نلى طل.ٚ
وبطا ٗاهذ حل ال٘خاباث الهغبُت اإلااعزت
لئلبضام في اإلاجاالث اإلاسخلُت ْض عٖؼث نلى
ؤلابضاناث اإلاشغُْت مما حهل اإلاًاعبت ٌشخٙىن
مً الخجاهل اإلآطىص ؤو الهُىيَ ،ةن الهمل نلى
عَو هظا الخُِ هى ببغاػ مهالم ؤلابضام في عبىم
هظا البلض اإلاهؿاء ووغهه في مٙاهت ال جٓل ؤهمُت
نً يحره.
بن الباخث اإلاسخظ في صعاؾت جغار الًغب
َ
إلاهن َّي بخاعٍش الٓؿغ الجؼاثغي في
ؤلاؾالمي ،واإلااعر ا ِ
الهطىع الىؾؿى ،وٗل باخث ٌهنى بضعاؾت هظا
الجؼء مً ْاعجىا ،البض مً ؤن ٌهثر نلى حىاهب
ً
مُُضة ويىُت ،جشىحها مالمذ هظه الصخطُت
الجؼاثغٍت الُظة التي ٗاهذ لها بشهاناث نلى
مؿخىٍاث نضًضة .وعيبت مىا في ٖشِ اللشام ننها
اجِىا بهظا الهمل اإلاخىاغو ليؿدبحن ؾماث الىبىى
الهلمي والُ٘غي نىضها.
 جسحمت عبد النسٍم الفنىن :ضاخب ال٘خاب هى الهالم اإلاطلح اإلاُتي الىدىي
اإلاضعؽ نبض ال٘غٍم بً مدمض بً نبض ال٘غٍم
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َ
ُّ )َّ (1
مُمي الٓؿىؿُني ،ولض ؾىت  988هـ
الُٙىن الخ ِ
)(2وهىإ مً ٗان ًؿلٔ نلُه اؾم مدمض بً نبض
ال٘غٍم ٗالغخالت اإلاًغبي ؤبي ؾالم الهُاش ي) (3واإلااعر
مدمض الٓاصعي). (4
ًيخمي ألخض ؤنغّ وؤشهغ البُىجاث الهلمُت بدػاعة
ُّ
ْؿىؿُىت :بِذ آ ٛالُٙىنٗ .اهذ ألؾغجه مٙاهت
مجخمهُت وصًيُت وؾُاؾُت طاث انخباع ،وْض هىه به
ً ً
وبإؾغجه ـ هكما وهثرا ـ مهاضغه الهالمت ألاصًب ؤخمض
اإلآغي الخلمؿاوي هؼٍل َاؽ زم الٓاهغة (ث 1041
هـ)ًٓ .ى ٛاإلآغي)َ » :(5هى الهالم الظي وعر اإلاجض ال
نً ٖاللت ،وجدٓٔ الٙل ؤن بِخه شهحر الجاللت ،بِذ
ُّ
بني الُٙىن ،هػاب الهلم والىْاع والؿٙىن ،ال ػاٛ
الخلِ منهم ًدُىن مأزغ الؿلِ:
ً
َ
وص َام نبـ ـ ُـض ال٘ ـ ـ ـ ـ ــغٍم َـ ـ ـ ـ ـ ــغصا
ْ
َ
ُّ ْ
الىال ًَ ْـه
في ال ِهلـ ِـم والؼه ِض و ِ
ََ َ
هى َّالظي َخاػ ْ
زط َل َؾ ْب ٍـٔ
وضـ ـ ـ َـاع في َطا َّ
َ
الؼمـان آًـ ـ ْـه
وهللا ًبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُٓه طا ُؾ ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـى
ُ َّ
سل َض َ
ػ ـ ـ ـ ـ ــل و ّ
الُ ْ
الض َع َاًـ ْـه
م
ِ
َ َْ ْ
َُ
َ
َ
َّ
ِبجاه زحر الـ ـ ــىعي اإلاغح ـ ـ ـ ـ ــى
ْ
مً َز َّ
ط ـ ـ ـ ُـه هللا ِبال ِه َى َاً ـ ـ ـ ْـه
َن َل ُْ ِه َؤ ْػ َٗي َّ
الط ـ ـ ـ َـال ِة َج ـ ـ ْـت َري
َ
ل َـضي ْاب ِخ ـ َـض ٍاء َو َِـ ــي ِج َه َاًـ ْـه
واإلاترحم له مً ؾاللت الُُٓه ألاصًب الخؿً بً
ُّ
نلي بً الُٙىن الٓؿىؿُني ،ضاخب الغخلت
اإلاىكىمت التي ْام بها مً بلضجه ْؿىؿُىت بلى
مغاٖش ؤوازغ الٓغن الؿاصؽ الهجغي ،وْض اؾتهلها
بٓىله:
ُ
ّ
َّ
ؤال ْ ْل للؿغي ابـً الؿـغي
َ
الب ْـضع َ
بلى َ
الج َى ِاص ألا ْعٍَ ِـخي
ِ
وؾغٍٓخه في وضِ ؤخاؾِؿه ومغثُاجه اهبيذ نلى
اإلاىىا ٛالخالي:
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ ِجئ ُذ ِب َجـ ـ ـ ـ ـ َـاًت َ َجـلذ ُب ُـض ٌوع
َ ُ
ُٔ ب َى ْ
ض ُِ َها َخ ْغ ٍُ َّ
الغ ِوي
ً ِػ ِ

َْ
وفي َؤ ْ
ع الجؼاثغ َه َام ْل ِبي
ع
ِ
َ َ
ِب َم ْه ُؿ ـ ــى ِ ٛاإلاَ َغ ِاش ِِ ٖ ـ ـ ْـىز ِغي
ََْ ََ َ ْ َ َ َ ً
اب ش ْـىْـا
وَـ ــي ملُاهت ْـ ـ ــض ط
َ ْ
َْ ُ َ
)(6
الهؿ ِِ والٓلب الٓ ِس ي
ِب ِل ِحن
ً
والٓطُضة في ازىحن وزالزحن بِخا ،وْض اخخُل لىا
بىطها الٙامل الغخالت ؤبى نبض هللا مدمض الهبضعي
في "الغخلت اإلاًغبُت" .وهى مً خُضة الهالم نبض
ً
ً
ُّ
ال٘غٍم بً ًخي الُٙىن) ، (7الظي ٗان مىالُا مؿاهضا
للخىاحض الهشماوي بضًاع الجؼاثغ .وْض ْضم زضماث
َّ َ
ؾهلذ نملُت َخذ بلضة ْؿىؿُىت مً ْبل
مهمت
ألاجغإ .وبؿبب هظا اإلاىِْ »البؿىلي« اإلاؿاهض ،بلى
حاهب اإلاٙاهت الهلمُت ،مىده الهشماهُىن مىطب
عثاؾت عٖب الدجُج ،وهى اإلاىطب الظي اؾخمغ في
ؤؾغجه مً بهضه.
 ثقافخه وحعليمه :َّ
()9
حهلم نبض ال٘غٍم نلى ًض والضه( )8في َػاوٍت َ
الهاثلت
ُ
َ
خب الهلم ّ
شب َوه َما نلى ّ
خُث َّ
والؿعي في جدطُله
ِ
َ
َ ّ َ
ُ
جىاَض ُ
الهلماء مً
حى زٓافي نام ،ؤخضزه
وؾـ ٍ
َ
ُ
َّ
جىوـ واإلاًغب نلى هظه الؼاوٍت في مضًىت ْؿىؿُىت
َ
َ
مباصت
َٙ ،ان لبهػهم جإزحر نلُه َ .منهم ؤزظ
َ
ُ
َ
وبإزالْهم َ
اْخضيَ ،دُل الٓغ َآن ال٘غ ٍَم ،
الهلىم،
َّ
َ َّ
َ
ظٖغ ْؤن َؾ َ
َهت  .ولم ًُ ْ
اَغ
وحهلم الىدى  ،ونلىم الشغ ِ
َ
ْ
َّ ً
ْ َ
َ
ُ
مدلُت في
زٓاَخه
َٓض ٗاه ْذ
ؤو ج َّىٓل لؿلب ال ِهلم،
َ
َ
الهلماء َ
زالؿه مً َ
ألاؾغ ِة َّ
َ
الىاَضًً نلى
وممً
اوٍت
ػ ِ
مضًىت ْؿىؿُىت).(10
ِ
وٗان لطاخبىا نبض ال٘غٍم الخل ألاوَغ في هظا ألامغ
الظي م٘ىه مً امخُاػاث وَغص وخكىاث ْلما جخاح
في يحر هظا اإلاىطبًٓ .ى ٛاإلااعر البدازت الجؼاثغي
اإلاهضي البىنبضليَٙ " :ان ًظهب بلى الضًاع اإلآضؾت
ً
ؾىىٍا ،وٗاهذ زؿت بماعة عٖب الدج ال حؿىض بال
ألمشل نالم  ،جغاعى َُه نضة مٓاًِـ  ،ؤهمها
الخبدغ في الهلم والاؾخٓامت  ،بط هى اإلامشل لبالصه
ولىسبت نلمائها  ،خُث ًجخمو بجل نلماء ألاْؿاع
ؤلاؾالمُت ،وٍدباص ٛمههم ؤلاحاػاث والخألُِ،
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وَشاعٕ في اإلاىاقغاث الهلمُت التي ٗاهذ حهٓض لخل
اإلاشاٗل الهىٍطت َٙ .اهذ مهمت ؤمحر الغٖب في
عخالجه ؤلاَاصة والاؾخُاصة)." (11
 إسهاماجه العلميت وإلاضالحيت :ُّ
نني نبض ال٘غٍم الُٙىن نىاًت َاثٓت بخدبحر ألاوغام
والخٓاًُض التي ٗان ًغي في مىغىناتها وعضضها ما ًسضم
ؤهضاَه الخهلُمُت والتربىٍت والضًيُت بطُت نامت .وجألُُه
الهضًضة جُصح نً بانه الؿىٍل في الهلم واْخضاعه نلى
مماعؾت ال٘خابت بجضاعة واؾخدٓاّ .ولٓض وقِ الٓلم
ً
بدٔ في الضَام نً آعاثه ومهخٓضاجه ،مداعبا ؤهل
ً
الاصناء والبضم مىخطغا ألهل الاْخضاء والىعم .
ُّ
الُٙىن
ومً زال ٛالاؾالم نلى بهؼ جألُِ
وبالىكغ الى ؤؾماء بهػها آلازغ ًكهغ ؤن له مشاعٖت
جخىػم في مجاالث مسخلُت ٗاهذ مىاؽ الهىاًت
والاهخمام آهئظَٓ .ض ٖخب في الخضًث والُٓه واللًت
ً
ً
ً
هدىا وضغَا ،وؾاهم ؤًػا في مُضان هكم الٓغٍؼ
ٖما ؾجري.
ومما ًجضع الخظٖحر به في هظا الؿُاّ ،نىاًت
ُّ
الُٙىن واهخمامه بىطىص اإلاًاعبت .طل ٚبإن ٖخب
التراحم جظٖغ ؤهه عضض في بهؼ ؤنماله هطىص
بهؼ اإلاشاهحر مً ؤهل اإلاًغب ٗاإلاٙىصي وابً
آحغوم وابً الٓطاع مً زال ٛؤنما ٛالشغٍِ بً
َّ
آلاحغومُت ،واإلاجغاصي الؿالوي .وما ػالذ
ٌهلى شاعح
بهؼ هظه آلازاع مدُىقت الى ًىمىا وما خٓٔ منها
الا زالر نلى خض نلمي.12
وفاجـه :
بهض خُاة ؾىٍلت صامذ ما ًٓغب مً
زمؿت وزماهحن ؾىت (988هـ1073/هـ) خاَلت
ْ
َ
ّ
بالجض والاحتهاص واإلاشابغة في ؾبُل جدطُل ال ِهلم
ِ
َّ
ُ
َ
َ
واإلاهغَت ،والجلىؽ لئلْغاء والخهلُم ،وبماعة
ُ
َ
للبٓام اإلاُ َّ
ُ
ٓضؾت  ،وبظلٗ ٚان
الىَىص اإلاخىحه
ً
بماما ًُ َ
ٓخضي به بشهاصة ؤهل نطغه( ،)13ماث ُ
نبض
ً
ال٘غٍم في طي الدجت مً ؾىت  1073هـ( ،)14جاعٗا

ً
اإلاطىُاث في َّ
َّ
شتى َ
اإلاهاعٍ واعزا
وعاءه ُحملت مً
نلمُا ػازغا ًىم نً عؾىر الٓضم واؾالم واؾو.
 مىهج الفنىن في جحقيق الىطىص الشعسٍت:بن ٖخاب " الضعة الىدىٍت " البً ٌهلى ٌهخبر مً
ؤهم الشغوح التي وغهذ نلى ألاحغومُت ،وٍبضو
ُ
ّ
ؤهه ٗان مً اإلآغعاث التي جضعؽ للؿلبت في الؼواًا
واإلاؿاحض مو يحرها مً ٖخب اللًت والىدى،
ٖشغح ؤلُُت ابً مال ٚللمغاصي ،ومًني اللبِب،
وْؿغ الىضي ..الخ.
ولظل ٚنمض الُٙىن بلى شغخه شىاهضه ٖما ْا:ٛ
( َةهه إلاا ج٘غع نلى الؿلبت في الٓغاءة الىدىٍت مً
شغح الجغومُت للهالم الهلم الىدغٍغ ؤبي نبض هللا
مدمض بً ؤخمض بً ٌهلى الخؿني ما اؾدشهض به
مً الشىاهض ،ونؿغ َ ٚمُٓلها وبنغابها
واؾخسغاج ما َيها مً الُىاثض ،وٗان هظا الخإلُِ
ال ٌؿخًنى نىه ،وال بض إلاً ؾلب الاْخباؽ مً هظا
الهلم مىه ،الخخىاثه نلى ؤخٙام حمت ،وؤبدار
ّ
مهمت ،وعؤًذ ٖشحرا ممً هكغ َُه مً بلضها
لالؾخُاصةّ ،
وخل بدماه مً ؤهل ػمىىا ؾالبا مىه
ّ
ؤلاَاصة ،ال ّ
ًخهغع لٓغاءة شىاهضه بال ؾغصا ،وال
ًخيبه إلاا اهؿىث نلُه مً م٘ىىن لًاتها بضءا ّ
ّ
وعصا،
ّ
مو ؤهه ال ًسلى في ْغاءجه لها مً لخً َكُو،
وحًُحر شيُو ،لهضم الكُغ بةمام ًغحو بلُه ،ونماص
ًطاع في ٖشِ ما نؿغ مً طل ٚلضًه ،نلى ؤوي
عبما ؤلجإوي الخا ٛمً َٓض الهلماء بلى بْغاثه
لؤلصخاب ،وببضاثه للؿالب ،عؤًذ ؤن ّ
ؤجمم ه٘خه
الُاثٓت ،وٍىاُْخه الغاثٓت بال٘الم نلى ما ؤصزل
َُه مً الشىاهض الشهغٍت ،والخهغع إلاا َيها مً
ألالُاف اللًىٍت ،خغضا نلى ٖـما ٛؤلاَاصة به
لؿـالبها ،والاهخُام بما َُه لغايبها)) ، (15واْخطغ
نلى الشىاهض الشهغٍت منها ،التي بلًذ ؤػٍض مً
ماثت شاهض ،مضعحت في زماهُت ونشغًٍ بابا مً
ُ
ؤبىاب الىدى ،هدا َُه مىخى مً ؾبٓه مً شغاح
الجمل ٗابً الٓطاع في شغح شىاهض اإلآغب،
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وؤخمض الخضمحري (ث555هـ) في شغخه ألبُاث
الجمل للؼحاجي ،ومدمىص بضع الضًً الهُني
(ث855هـ) في شىاهضه ال٘بري التي ؾماها:
اإلآاضض الىدىٍت في شغح شىاهض ألالُُت،
وشىاهضه الطًغي اإلاؿماة َ :غاثض الٓالثض في
مسخطغ شغح الشىاهض ،ووش ى الخلل في شغح
شىاهض الجمل ،للشُش مدمض بً ًىؾِ اللبلي
الُهغي (ث691هـ) ،وشغح شىاهض اإلاًني للضمامُني
(ث837هـ) ،والخطغٍذ بمػمىن الخىغُذ
للجغحاوي (ث905هـ ) ،ويحرهم ممً اهخمىا بهظا
الًُ ،وهي هُـ اإلاطاصع التي اؾخٓى منها الُٙىن
ماصة شغخه.
ؤما اإلاىهج الظي اجبهه الُٙىن في شغخهَ ،هى
ًىم نلى اؾالم الغحل وؾهت نلمه وجم٘ىه،
ومهغَخه ل٘الم الهغب نخُٓه وخضًشه .وبإلاامه
بهلىم الهغبُت ،خُث هلمـ مهاإلاه في ما ًإحي:
ـ ًإحي بالشاهض الشهغي َُهؼوه لطاخبه وٍترحم
له جغحمت مٓخػبت ،خُث لم ًُخه مً وؿبت
ّ
ألابُاث بلى ؤصخابها بال الجزع الٓلُل.
ـ ٖما ؤهه ٌؿىّ في الًالب ألابُاث التي ْبل
الشاهض وبهضه مو طٖغ مىاؾبخه ،زم ًخؿغّ لشغح
ّ
ألالُافَُ ،كهغ ماصة اللُكت ،وٍػبـ عؾمها،
وٍبحن جغاُٖبها ،زم ٌؿلذ منها ما جدخمله مً
اإلاهاوي ،مخؿغْا لػىاصها ومىدىتها ،مخهغغا
ّ
الزخالٍ ؤهل اللًت في جإوٍل ألالُاف ،مؿدشهضا
في طل ٚبىطىص الٓغآن والؿىت وما اؾخدػغه
مً حمُل ٖالم الهغب.
ـ والشُش الُٙىن لم ًخىِْ نىض خض ؾغص
ّ
الشغاح في جدلُل مهاوي ألالُاف َٓـ،
ازخالٍ
ّ
بل بهه هاػنهم في ٖشحر مً ألاخُان ،مبضًا
انتراغاجه ،مبِىا ما هى ؤْغب للطىاب .وال جسلى
مىاوشاجه مً مخو لًىٍت وملح ؤصبُت ،جض ٛنلى ؤهه
لِـ ّ
بالىدُذ نلى هظا الًُ ؤو الضزُل نلى ؤهله.

ـ وبهض شغخه للبِذ ًخؿغّ بلى بنغابهَُ ،بحن
ؤوحهه ومىاػناث الىداة َُه ،والتي حشبه بلى خض
بهُض ازخالَاث الُٓهاء ومجاصالتهم في الخهلُل
والخىحُه والخُغَوَ ،هى في ٗل طلٌ ٚهٓب نلى
ّ
الشغاح ؤزىاء جؿغْهم إلنغاب الشاهضَُ ،هلل
وٍبحن مظاهب الىداةُ ،وَهغب نما جغجح نىضه،
وؤمشلت طل ٚفي ٖخابه ٖشحرة ،بل ّ
حل شغخه ال ًسلى
مً هظه اإلؾخؿغاصاث ،التي جشبذ ؤن الشُش نبض
ال٘غٍم الُٙىن ،لم ًً٘ مً ؤؾغاٍ هظا الهلم بل
هى مً الىؾـً ،ىاْش وٍجاص ٛوٍصدح وٍىحه
ّ
ٖالم ؤْغاهه وؾابُٓه مً َدى ٛنلماء اللًت
والىدى.
ـ وفي زاجمت شغخه ًظٖغ اإلآطىص مً البِذ،
ومدل الشاهض مىه ،والًغع الظي مً ؤحله
ؾاْه ضاخب ألاضل ،زم ًىشح مؿٖ ٚالمه
بلؿُُت ؤو يغٍبت ؤو ه٘خت مؿخىخاة مً هىاصع ٖخب
اللًت .
ُ
َ
وٍدؿً بىا ؤن هُ ّ
طل طلٗ ٚله بخدبو مىهجه في
ِ
جدُٓٔ الىطىص اللًىٍت مً زالٖ ٛخابه َخذ
اإلاىلى ونلى عؤؾها الشىاهض الشهغٍتَٓ .ض نمض
الُٙىن في جدُٓٓه الشاهض الشهغي بلى حىاهب
نضة مً ؤحل الىضى ٛبلى بزباث وؿبخه بلى ْاثله
والخإٖض مً صخخه وؾالمخه .وٍكهغ احتهاصه
وخغضه حلي مً زال ٛجدبهىا إلاىهجه الظي التزمه
في ٖخابه ،ولظل ٚنمضها جُطُل طل ٚفي حىاهب
هي:
 1ـ ـ وسبت البيذ إلى قابله :
ًبضو لىا الُٙىن مجتهضا مدٓٓا بهُضا نً
الدؿغم في الخ٘م ،خُث ال ٌؿىْه ْى ٛما في
البِذ صون ؤن جٙىن هىإ ْغاثً ْىٍت ٌؿخهحن
بها .وٖخابه َخذ اإلاىلى ؤٖبر شاهض نلى طل ،ٚوألن
الشغٍِ ؤوشض ما ًؼٍض نً مئت بِذ ًسلى ٖشحر
منها مً اليؿبت بلى ْاثل مهحنَٓ .ام الُٙىن
ووؿب ال٘شحر منهاَ ،شاهض هدىي نغٍ ْاثله
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وصعحت َطاخخه وؾالمت الاخخجاج به وجم جىزُٓه
زحر مً شاهض مجهى ٛال ٌهغٍ ضاخبه .ولىػغب
ؤمشلت إلاا ْلىاه جىغُدا وجىُٖضا.
ـ َٓض ْا ٛالُٙىن في البِذ الظي اوشضه
الشغٍِ(:)16
ْ
ً
َو َح ْد َها ْال َىل َ
يد ْب ًَ ال َي ِز ًِد ُم َب َازما
ِ
َشد ًًدا ب َؤ ْع َباء ْالخ َال َفت َماه ُلهْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ّ
ّ
" وهظا البِذ البً ّ
مُاصة ،شانغ مخٓضم ،ومُاصة
اؾم ّؤمه ،واؾمه ّ
الغماح بُخذ الغاء اإلاهملت
وحشضًض اإلاُم ابً ؤبغصً .مضح بها الىلُض بً الحزًض
بً نبض اإلال ٚبً مغوان ،وؤوشضه اإلاغاصي ويحره :
عؤًذ ،بض ٛوحضها ّ .
وؤولها:
ؤال حؿإ ٛالغبو الظي لِـ هاؾٓا
ّ
ّ
وبهـي نلى ؤال ًبحن ؤؾاثله
وْبل البِذ:
هممذ بٓى ٛضاصّ ؤن ؤْىلـه
وبوي نلى عيم الهضاة لٓاثله
وبهضه:
ؤغـاء ؾغاج اإلالَ ٚىّ حبِىه
يـضاة جىاجي بالىجاح ْىاثله ".
وألامشلت ٖشحرة في َخذ اإلاىلى َلُهض بليها مً ؤعاص
الاؾتزاصة.
ـ وقد ًىزد اخخالفا في وسبت البيذ مً غير أن
ًسجح قىال على قىى وٍنخفي بعسغهِ ،م ْشل ْىٛ
الشانغ(:)17
َ
َ
ُ
َ ْ
غ َدث ِم ًْ َعل ْي ِه َب ْع َد َما ج َّم ِع ْمؤ َها
َ ُّ َ َ ْ َ ْ
ؼ ِب َصٍْ َص َاء َم ْج َه ِل
ج ِطل وعً قي ٍ
البِذ َُما ْاله ابً ؾبهىن إلاؼاخم بً نمغو
الهُٓلي ،وْا ٛالبؿلُىس ي هى مؼاخم بً الخاعر،
وازخلِ هل هى حاهلي وبلُه طهب ابً ؾُضة ؤو
بؾالمي وبلُه طهب ؤبى خاجم ،وْا ٛابً ؾبهىن
ّ
ؤقىه ؤصعٕ الجاهلُت وؤلاؾالم .ألاؾُىؾي :وطٖغه
الجمخي في الؿبٓت الهاشغة مً الشهغاء
ؤلاؾالمُحن.

ـ وقد الحغذ إًساده لهرا النم مً أقىاى
العلماء مع ذلس مغانها بشٙل مؿغص في َخذ اإلاىلى
مما ًض ٛنلى ؾهت اؾالنه وخغضه الشضًض في
الخشبذ مً وؿبت البِذ بلى ْاثلهٖ .ما ًكهغ حلُا
في ٖشحر مً اإلاىاؾً عؤًه في وؿبت البِذ بلى ْاثله
ؤو هُيها ،مضنما بًاه بالدجج وألاصلتَُٓ .ى ٛفي
البِذ(:)18
َ َ ُّ َ ُّ َ
ًَا َ
مىع الر َّزفا
ض ِاح ما هاج الد
َ
َ
ْ
ََ َ ْ ْ
ِم ْـً طل ٍل ماْلج َح ِم ّ ِي أه َـه َجا
نلى وهم جبو الشغٍِ في خٙاًت اإلاطغام الشاوي
مً جمام ّ
ألاو ٛابً مال ٚوابىه بضع الضًً ويحرهما.
ُ
وْا ٛالهُنيَ :و َه َما في طلَ ٚو ْه ًما َاخشا ،بل ِلّ ٍ ٙل
منهما ْاَُت ُح ًَاً ُغ ما َُه ألازغيّ ،
َةن جمام ّ
ألاو:ٛ
ِ
مً طلل أمس ى ًحامي املصحفا
زسىمه واملرهب املصخسفا
م ّـسث عليه السٍح حتى قد عفا
وهي ْطُضة ؾىٍلت .وجمام الشاوي :
مىاهجا وشجىا قد شجا
مً طلل ماْلجحمي أههجا
وهي ْطُضة ؾىٍلت.
وٍٓى ٛفي البِذ(:)19
َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ
يست ًَ ْى ًما
ِإن مً ًدخل الن ِى
ْ
ًَـل َق ِفي َـها َح ِآذ ًزا َو ِع َب ًاء
ّ
الٓطاع :لم
البِذ ميؿىب لؤلزؿل ،وْا ٛابً
ًىحض في صًىان شهغه .بهـ .وفي وش ي الخلل :ؤه٘غ
ّ
ألانلم وؿبخه لؤلزؿلْ ،ا :ٛوبهما خملهم نلى
وؿبخه لؤلزؿل حشبِبه بالىطغاهُاث وطٖغ
ّ
ألهه ال مجاّ ٛ
ألن
ال٘ىِؿت وٗىن ألازؿل هطغاهُا
ّ
ًخًؼ ٛبيؿاثه في ّ
مخهبضه ومىغو وؿ٘ه ،وألاصح
ؤن ًٙىن الشانغ مؿلما وما ْاله ألانلم لِـ َُه
صلُل نلى ؤهه لِـ لؤلزؿلّ ،
ألن حمانت مً
ّ
اإلاخٓضمحن واإلادضزحن ٖشحرو
الشهغاء ؤلاؾالمُحن
الاؾتهخاع ،ؤال جغي بلى ألاخىص ونمغ بً ؤبي عبُهت
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والُغػصّ ويحرهم ٗاهىا ّ
ٌشببىن بيؿاء مضًىت
عؾى ٛهللا ضلى هللا نلُه وؾلم.
ـ وأحياها ًصحح اليسبت بالسحىع للسواةٖٓ ،ىٛ
الشانغ(:)20
ََْ
َ َّ ُ َ َ َ َ ْ
احىن ق ْد َبلغذ
القىا ِف ِد هد
َ َ َ َ َ َ
ه ْج َسان أ ْو َبلغذ َس ْى َء ُات ُه ْم ُه ُج ُس
البِذ لؤلزؿل نلى الصخُذ وُْل للخؿُئت وهٓله
في وش ي الخلل.
()21
ـ وٍٓى ٛؤًػا في البِذ الظي اوشضه الشغٍِ :
َ َُ َ
َ
أ َب ِني مل ْي ٍب أ ًْ ًَ َع َّم َّي اللرا
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ
ىك َوفنها ْلاغالال
قخال املل
البِذ للُغػصّ ًُسغ نلى حغٍغَ ،هى مً بني
ٗلُب بً ًغبىمْ ،ا ٛالهُني :ووؿبه الطاياوي بلى
ّ
وألاو ٛؤشهغ .وْا ٛألاؾُىؾي :هظا
ألازؿل،
لؤلزؿل ًهجى حغٍغا.
ـ وٍصحح اليسبت أًػا بالسحىع للدواوًٍ لقىى
الشاعس(:)22
َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ
يست ًَ ْى ًما
ِإن مً ًدخل الن ِى
ْ
َ
َ
ًَـل َق ِفي َـها َح ِآذ ًزا و ِعب ًاء
ّ
الٓطاع :لم
البِذ ميؿىب لؤلزؿل ،وْا ٛابً
ًىحض في صًىان شهغه .بهـ.
ـ وٍصحح اليسبت أًػا مً دون ذلس الدليل
لقىى الشاعس(:)23
َ ْ
َْ
َ
َوأغ ِف ُس َع ْـى َز َاء الن ِس ٍٍم ِ ّادخ َاز ُه
َ ْ ًّ َ َ
َو ُا ْعس ُ
ع َع ًْ شخ ِم الل ِئ ِيم جن ُّس َما
ِ
البِذ وؿبه الهُني لهضي بً خاجم الؿاجي وَُه
ّ
هكغ ،والظي طٖغه ابً الؿُض ويحره بهما هى لخاجم
الجىاص اإلاشهىع.
ـ وٍرلس في قػيت ْلابياث مجهىلت القابل لقىى
الشاعس:
()24
وٍٓى ٛفي البِذ الظي اوشضه الشغٍِ :
ُ
ْ َْ َ ْ َ َ
أ ِح ُّب ِم ْن َها ْلاهف َوال َع ْيىاها
ّ
اإلاُػل لغحل
" البِذ َُما ْا ٛؤبىػٍض ؤوشضهُه
مً بني غبت هل ٚمىظ ؤٖثر مً ماثت ؾىتْ .اٛ

الهُني في شغح الشىاهض :وهى الصخُذ .وُْل
ْاثله مجهى ،ٛوُْل :هى عئبت .وٖالهما يحر
صخُذ .وُْل :البِذ مطىىم ولِـ مً ٖالم
ّ
الٓطاع :هى مظهب اإلابرص .والبِذ
الهغبْ .ا ٛابً
وْو في ّ
نضة ؤبُاث في هىاصع ؤبي ػٍض وهى مو
احؿانه في اللًت وٖثرة عواًخه ؤنغٍ مً يحره
باإلاطىىم والصخُذ.بهـ .وؾبٓه ّ
للغص ابً هشام.
وفي عواًت ؤبي نلي في هىاصع ؤبي ػٍض نلى ما ْغؤه
ابً ّ
حني :الىحه :بض ٛالجُض في الشهغ اإلاظٗىع في
عواًت الهُني ،وفي ما ؤوشضه ضاخب اإلآغب :ألاهِ
بضلهّ .
وؤما ُؤ ّ
خب بض ٛؤنغٍ َلم ؤعه لًحر الشغٍِ.
ـ ـ والبِذ الظي اوشضه الشغٍِ(:)25
َ ْ َ
َو َد ِاو ِب ِل ٍين ما َح َس ْحذ ٍب ِغلغ ٍت
ُ َ
َ ّ
َْ
الم ِه
الم املس ِء طيب ل ِ
ف ِطب ِل ِ
ّ
لم ؤع هظا البِذ ميؿىبا وال مً جٙلم نلُه.
 2ـ ـ جىثيق زواًاث الشاهد:
ال ًغقى الىظ اإلادٓٔ بلى الضعحت الهالُت مً
الصخت والشبىث ،ختى ًٓضم اإلادٓٔ ما اؾخؿام
مً الغواًاث ،وَهمض بلى جىزُٓه منها بالترحُذ
اإلااٍض بالٓغاثً الىاضخت .وَخذ اإلاىلى ضج باألمشلت
ال٘شحرة هظٖغ منها الغواًاث اإلاسخلُت لٓىٛ
الشانغ(:)26
ـاها َو َأ َبـا َأب ـ ـ ـ ـ َ
إ َّن َأ َبـ ـ ـ َ
ـاها
ِ
َق ْد َب َل َغا في ْاملَ ْجد َغ َاً َخاهاَ
ِ
ِ
جىبيهْ :ض ّ
جٓضم مً عواًت الجىهغي إلاا ُْل هظا
البِذً :ا لُذ نُىاها لىا وَاها بالُاء َُما هٓله
الهُني نلى ما عؤًخه في وسخت مىه ،وهى بطا ّ
صخذ
ّ
ٌه٘غ نلى ما جٓضم مً ّ
ؤن الهغبي ال
الغواًت بظلٚ
ّ
ًخٙلم بلًخحن ،وٍاٍضه ما طٖغه الضمامُني خؿب ما
ّ
جٓضم بط ْض هطب اإلاشنى بالُاء ّؤوال وباأللِ زاهُا.
وال ًلؼم هظا نلى مً عوي نلى ّ
ؤن ّؤو ٛألابُاث:
ّ
ؤي ْلىص عاٖب جغاها شالىا نالهً َشل نالها
ّ
اإلاُطل .ؤوشضه ؤبى الًىٛ
بلى آزغها َُما ْاله
ّ
لبهؼ ؤهل الُمً نلى ؤن الظي عؤًذ في وسخت
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نخُٓت مً شغح ؤلاًػاح للخػغاويً :ا لُذ
نُىاها باأللِ .ومشله ؤوشض ألاؾُىؾي .ونلُه َال
ًغص ما ّ
جٓضم مً ؤلاًغاص َاهكغه.
هظا ْلُل مً ٖشحر مما ؤوعصه البًضاصي في
زؼاهخه وألن اإلآام ال ٌؿخىحب طٖغ نضص ؤٖثر.
 3ـ ـ شسح الشاهد :
نني الُٙىن بخىغُذ مهاوي الشاهض بشغح ؤلُاقه
وجبُان يمىغه وْض ٗان هظا مٓطضا عثِؿُا مً
مٓاضضه في ٖخابه .ومً طل:ٚ
ـ ْى ٛالشانغ:
َ َ َ َّ َ َ ُ
َ
ُّ
َ
شها ِإلي حم ِلي طىى السسي
َ ََ َ َ
ً
َم ْهال ُز َّو ٍْ ًدا ف ِنالها ُم ْبخلى
ومهنى البِذ(ّ :)27
ؤن الشانغ إلاا ًدبحن له مً خاٛ
حمله ؤلانُاء والٙلل هؼ ٛطل ٚمىه مجزلت شٙىاه
بما هاله مً الخهب ,وؾلب مىه الخىءصة في الؿحر
وٍٙىن ًمهل مهال ال ّ
ٌشٔ مهه نلُه ما ًٌبؿه مً
الؿبل .وٍدخمل ؤن ًٙىن مهال عوٍضا مً ٖالم
ّ
ضاخب الجمل وؤهه إلاا ؤنلمه بداله ؤػا ٛشٙىاه
ّ
وؤمغه بإن ٌؿحر مهال وؾاله بإهه مشله في الىطب
الظي ضاصَه ،بٓىلهَ٘ :الها مبخلى.
ـ ْى ٛالشانغ:
ْ
َ ْ
َما َش َ
اى ُمر َعق َدث ًَ َد ُاه ِإ َش َاز ُه
ََ
َ
َ َ َْ
ف َس َما فؤ ْد َز َك خ ْم َست ْلاش َب ِاز
ومهنى البِذ (ّ :) 28
بن اإلامضوح ْض قهغث َُه
ّ
وجىؾمذ َُه مساًل الخحر والُػل مً
الىجابت
ّ
خحن جغنغم ونٓضث ًضاه بػاعه ألن الؿُل الطًحر
ال ًدؿً نٓض ؤلاػاع نلى ؤخض الاخخمالحن في ؤلاػاع
َلم ًؼ ٛمً خحن الؿُىلُت ووْذ الٓضعة نلى
نٓض ؤلاػاع بلى ؤن ٖمل وبلٌ حؿمه وهما َإصعٕ
زمؿت ألاشباع ،وهللا ؤنلم.
ـ وْض ٌشغح الُٙىن َػال نً الشاهض بِخا آزغا
في الباب ألهه ًغي في طل ٚجماما إلاهىاه واؾدُُاء
لًغغه ومً طل ٚخحن اوشض:
ْ
ََّ
َو ٍَ ْ
ط َه ُل ِفي ِمث ِل َح ْى ِف الطىي

َ ً ُ ْ
ض ِـهيال ًُ َب ّين ِلل ُم ـ ْـع ِس ِب
" وْا ٛالؿُض في شغح شىاهض الجمل :نلى ّ
خض
ْى ٛالشانغ(:)29
ختى لخٓىا بهم حهضي َىاعؾىا
ؤي حهضي َىاعؾىا الخُل .ونلى الشاوي َال ًٙىن
في ال٘الم خظٍ.
ّ
ومهنى البِذ ؤن هظه الُغؽ لهكمه ٖإهما ًطهل
في حىٍ بئر َهى ؤنىن نلى ضضي ضىجه ،بشاعة
بلى ؾهت الجىٍ وهى مً ؤوضاٍ الخُل الخؿان.
ْا ٛؤبىضُىان ألاؾضي:
وشضّ عخاب وحىٍ هىا
ّ
ؤعاص ؤهه واؾو الجىٍ وْطغ الهىاء في ٖالمه وهى
ممضوص غغوعة .وفي البِذ بشاعة بلى ؾى ٛنىٓه
ونكمه وطل ٚمً ؤوضاٍ الهخاّ ؤًػا".
ـ وْض ً٘خُي بهغع عؤي اخض الهلماء الظًً
ؾبٓىه مهخٓضا بصخخه .ومً طل ٚفي شغح البِذ:
ُْ ُ ْ
َم ًْ ًَ ِن ْد ِوي ِب َس ّ ٍي ٍء لىذ ِمى ُه
ْ
َ ْ
َ َّ
مالش َجا َب ْين َحل ِق ِه َوال َى ِز ٍِد
ومهنى البِذ( :)30بن ٗاصوي ؤخض بؿىء ْابلخه ؤهذ
ّ
بإشض مىه بدُث ال ٌؿخؿُو صَهه ،وغغب الصجا
ّ
الٓطاع.
مشالْ .اله ابً
 4ـ ـ مساعاة عسوع الشاهد:
نمل الُٙىن ؤخُاها نلى بْامت الىػن الهغوض ي
للشاهض بالىكغ بلى صخت نغوغه بخدُٓٔ عواًت
هطه الشهغي ،وطٖغ بدغه وجُهُالجه .ومً طل:ٚ
ـ ْى ٛالشانغ(:)31
َ ُ ُ َّ ُ
َ َ َ
اضلني
ذاك خ ِليلي وذو ًـى ِ
َْ َ َ
وبام َسل ْ
زاة َي ُ
بامس ُهم ْ
مه
ًسمي و
ِ
ٍ
وهظا البِذ مً اإلايؿغح .وؤضله :مؿخُهلً
مُهىالث مؿخُهلً مغجحن.
ـ وْى ٛالشانغ(:)32
إ َّن َم ًْ َس َاد ُث َّم َس َاد ُأب ُ
ىه
ِ
ُث َّم َق ْد َس َاد َق ْب َل َذل َو َح ُّدهْ
ِ
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والبِذ مً بدغ الخُُِ وال ٌؿخُٓم وػهه بال
بةزباث ْض وؾٓؿذ ؾهىا في بهؼ اليسخ
اإلاهخمضة.
َ
َّ
ُّ
ْ
َ
إلاًجاش ً :خجىب الاؾخؿغاص والخؿـىٍل ؤخُاها َـي
َ
َ
َنغع بهؼ اإلاؿاثل وشـغخها:
َ
ـ ٖٓىله( :واإلاؿإلت طاث زالٍ نىضهم وبدث
ٌهغٍ مً ٖخب ؤصخابه) نىض بنغابه للُكت
َلى ُامىا مً الشاهض الشهغي(:)33
َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ
اح ـ ـ ـ ٍـس
ف
حلفذ لـه ـ ـ ـ ـا ِبالل ِه حلفت ِ
َ
َ
ََ
ْ ْ َ
َ
ًث َوال ض ِاى
لى ُامىا ف َما ِإن ِمً ح ِد ٍ
ـ وْىله ّ ( :
وجٓضم البدث في صنىي زطىضُت َخذ
الىىن في لًت مً ؤنغب اإلاشنى باأللِ مً ٖالم
الضمامُني َُما ؾبٔ)(.)34
ْ
الاسخطساد ْ ٌَ :ؿخؿ ِغص ؤخُاهاَُ ،ؿُل الخضًث في
حلب ألامشلت وجىىَهها في اإلابدث صون الخاحت
لظلًٓ .ٚى ٛفي جهاًت خضًشه نً الشاهض(:)35
َ َْ َ ُ َ َ َ
َمتى جؤ ِج ِه ح ْعشى ِإلى غ ْى ِء ه ِاز ِه
َ
َ
َ َ ْ
ج ِج ْد خ ْي َر ه ٍاز ِعى َد َها خ ْي ُر ُمى ِق ِد
ّ
( وبهم ـ ــا ؤؾل ـ ــذ ال ـ ــىُـ ف ـ ــي ه ـ ــظا البِ ـ ــذ الخخم ـ ــاٛ
ال٘ ـ ــالم َيهـ ـ ــا الخؿىٍ ـ ــل وبال َـ ـ ــالًغع الٓطـ ـ ــض فـ ـ ــي
البُـان ) .ول٘ىـ ــه ً ـ ــغي ؤن الخؿىٍـل ؤخُاهـا غــغوعي،
ّ
َُٓـ ـ ــىَ ٛـ ـ ــي بدـ ــث ؤن ( :وبهمـ ــا ؤؾلـ ــذ الـ ــىُـ فـ ــي
ّ
ّ
اإلادل ْابال له )(.)36
هظا الخغٍ ألوي عؤًذ
ُّ
َ
َ
 5ـ ـ شسح َمعاوي ْلالفاظ اللغىٍت :
ًخؿغّ الُٙىن لشغح ألالُافَُ ،كهغ ماصة
ّ
اللُكت ،وٍػبـ عؾمها ،وٍبحن جغاُٖبها ،زم ٌؿلذ
منها ما جدخمله مً اإلاهاوي ،مخؿغْا ألغضاصها
ّ
ومىدىتها ،مخهغغا الزخالٍ ؤهل اللًت في جإوٍل
ألالُاف ،مؿدشهضا في طل ٚبىطىص الٓغآن
والؿىت وما اؾخدػغه مً حمُل ٖالم الهغب.
مىه ؤوعصه الشغٍِ في باب مهغَت نالماث ؤلانغاب
نىض شغخه للشاهض :
ْ
َ
َ َْ
ِبؤ ِب ِه اقخ َدي َع ِد ٌّي ِفي الن َس ْم
َ َ َ ََ
َو َم ًْ ٌُش ِاب ْه أ َبا ُه ف َما عل ْم

َٓاٌ ( :)37(ٛشابهً :مازل وٍداٗي مً اإلاشابهت،
ّ
ّ
ومىه خضًث « :أهه ههى أن حسترغع الحمقاء ْلن
اللبن ًدشبه » ؤي اإلاغغهت بطا ؤعغهذ يالما،
ّ
َةهه ًجزم بلى ؤزالْها َِشبهها ،ولظلً ٚسخاع
للغغام الهاْلت الخؿىت ألازالّ الصخُدت
الجؿم.
َما قلم :الكلم في ألاضل الجىع ومجاوػة الخض،
ومىه خضًث الىغىء « فمً شاد أو هقــظ فقد
أسـ ــاء وعلم » ؤي ؤؾ ــاء ألاصب  ،وجغٕ الؿىت ..الــش
) .زم نٓب ْاثــال ( :وهظا الشاهض مٓخبـ مً
اإلاشل الؿاثغ ( مً ؤشبه ؤباه َما قلم ) ،وازخلِ
في مهنى الكلم اإلاىُي في اإلاشلَُٓ ،ل َما قلم في
وغو الشبه في مىغهه ،وُْل َما قلم ؤبىه خحن
وغو ػعنه خُث ؤصي بلُه الشبه ،وُْل الطىاب
َما قلمذ ؤمه خُث لم جؼن ،بضلُل مجيء
الىلض نلى مشابهت ؤبُهْ ،اله اللخُاوي ).
 6ـ ـ ـ ـ ـ ـ أس ـ ـ ـ ــلىبه ا لخعليم ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي عسغ ـ ـ ـ ــه للم ـ ـ ـ ــادة
املشسوحت:
ُ
َ
َ
َّ
مم ــا ًُالخ ــل نل ــى نبـ ـض ال٘ـ ـغٍم الُ ٙــىن الاؾ ــلىب
الخهلُم ــي اإلابن ــي نل ــى َؾغٍٓ ــت َ
ؤلُىاه ــا ف ــي الش ــغوح ،
َ
َ
الؿااَ ٛ
نلى ُّ
والجىاب ومً طل:ٚ
حهخمض
ـ ْى ٛالُٙىن( ( :)38فئن قلذّ :
ألي ش يء حمو نُض
نلى ؤنُاص بالُاء ولم ًجمو نلى ؤنىاص ٖإعواح؟
ّ
قلذ :طٖغ الىدىٍىن ؤهه للُغّ بِىه وبحن حمو
نىص ).
()39
ـ ـ ـ وْىل ـ ــه ؤًػ ـ ــا  :ف ـ ــي حهُٓب ـ ــه نل ـ ــى الهُن ـ ــي ( :بن
حهل ــذ ْ :ــا ٛالهُن ــي :ش ــغؾُت وحىابه ــا ؾ ــلي ،وج ــغٕ
الُــاء غــغوعة ،وْــض ًٓــو الجــىاب َهــال ؾلبُــاٖ ،مــا
َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ
ـاعل ْم  ومُه ـ ــىٛ
ف ـ ــي ْىل ـ ــه حه ـ ــالى  ف ـ ـ ِـئن جىل ـ ــىا ف ـ ـ
حهل ـ ــذ مد ـ ــظوٍ ،ؤي بن حهل ـ ــذ خالى ـ ــا وخـ ـ ــالهم،
اهخهــى ٖالمــه .وفــي حهلــه ؾــلي حــىاب الشــغؽ هكــغ
ألن مــظهب البط ــغٍحن امخىــام جٓ ــضًم الجــىاب نل ــى
الشــغؽ ،وبهمــا الجــىاب مدــظوٍ لضاللــت مــا جٓــضم.
فــان قلــذ :لــِـ مـغاص الهُنــي بال طلــ .ٚقلــذ :اإلاــاوو
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مــً خمــل ٖالمــه نلُــهْ ،ىلــه :وجــغٕ الُــاء غــغوعة،
وهظا بهما ًالثم ما قهغ ال ما هى مٓضع َانغَه ).
ـ وٖــظلْ ٚىلــه( ( :)40فــئن قلــذُٖ :ــِ هــظا الشــغؽ
والج ـؼاء؟ َــةن ٗــىن طلــ ٚالبــذ بخــه ال ًدؿـ ّـبب نــً
ٗ ــىن يح ــره طا ب ـ ّـذ .قل ــذ :اإلاهن ــى م ــً ٗ ــان طا ب ـ ّـذ
َإه ـ ــا مشل ـ ــهّ ،
ألن ه ـ ــظا الب ـ ـ ّـذ بت ـ ــيَ .د ـ ــظٍ اإلاؿ ـ ـ ّـبب
وؤهاب نىه الؿبب ).
وْــض ٗــان ؤؾـ ُ
ـلىب الُٙــىن فــي هــظا الشــغح خؿــً،
ؾــهل بؿــُـ فــي مخىــاو ٛالٓــاعت فــي ؤيلــب ألاخُــان،
ً
ْ
َلم ًً٘ ؾهال ممال  ،وال مىحؼا مسـال  ،بـغػث َُـه
ُحملــت مــً اإلاطــؿلخاث اللًىٍــت فــي الىدــى والطــغٍ
والبالي ــت والهـ ــغوع بشـ ــٙل َالَ ــذ لالهدبـ ــاه ُ
ًضَهـ ــه
اؾخٓطاء الخٓاثٔ في َ
ُ
نضص يحر ٌؿحر مً آزاع
لظلٚ
ُ
َ
الٓ ـ ــضماء  ،بـ ـ ـ ً
ـضءا بالخلُـ ـ ــل وؾـ ـ ــِبىٍه بلـ ـ ــى شـ ـ ــُىزه
الظًً ؤزظ ننهم نلمه.
َ
َ
 7ـ ـ غ ْبط الىظ:
ًالخــل ؤن الُٙــىن ٌهمــض بلــى غــبـ ألالُــاف التــي
حؿدشــٙل نلــى الٓــاعت مــً الشــىاهض التــي ٌشــغخها
وؤحغي نلى ايلب الىظ .ومً طل:ٚ
ُ
ـ ْىله ( :والـظ َّعٍ :بالـظا ٛاإلاججمـت اإلاػـمىمت ،وعاء
به ـ ــضها مُخىخ ـ ــت مش ـ ـ ّـضصة ،ز ـ ــم َ ـ ــاء :حم ـ ــو طاعَ ـ ــت
وطعٍ الضمو بطا ؾا.)41() ٛ
ـ وْىلــه ( :والٓــُؼ :بالٓــاٍ َُــاء مشىــاة مــً ؤؾــُل
َػ ـ ــاص مججم ـ ــتْ :ش ـ ــغة البُػ ـ ــت الهلُ ـ ــا ،وحؿ ـ ــمى
ِزشـ ـ ــاء ب٘ؿـ ـ ــغ الخـ ـ ــاء اإلاججمـ ـ ــت والشـ ـ ــحن اإلاججمـ ـ ــت
مم ـ ــضوصا وْشـ ـ ــغتها الؿ ـ ــُلى حؿـ ـ ــمى ال ًِ ِغقـ ـ ـئ ب٘ؿ ـ ــغ
الًحن اإلاججمت وبالٓاٍ بهضها همؼة )(.)42
ُ ُ
َخس ّ ِغ ُمىا :حملـت مـً الُهـل اإلااضـ ي اإلابنـي
ـ وْىله( :
للمُهـ ــى ٛوهاثبـ ــه الـ ــظي هـ ــى غـ ــمحر حمانـ ــت ألاوالص
مهؿىَــت بالُــاء الؿــببُت نلــى مــا ْبلهــا .وهــى بػـ ّـم
الخــاء ّ
اإلاشىــاة مــً َــىّ وغـ ّـم الخــاء اإلاججمــت وٖؿــغ
ّ
اإلاشضصة )(.)43
الغاء

َ
ـ ـ وْىل ــه ( :وألاخ ــىطًحن جشيُ ــت ؤ ْخ ـ َـى ِط ّي بُ ــخذ الهم ــؼة
ّ
وؾ ـ ــٙىن الخ ـ ــاء اإلاهمل ـ ــت وَ ـ ــخذ ال ـ ــىاو وٖؿ ـ ــغ ال ـ ــظاٛ
اإلاججمت وحشضًض الُاء في آزغ الخغٍ )(.)44
ـ وْىلــه ( :خــظام  :الــظي وُْــذ نلُــه فــي وســخت مــً
شـ ـ ــغح شـ ـ ــىاهض اإلاًنـ ـ ــي بـ ـ ــالجُم وال ـ ـ ــظا ٛاإلاججمـ ـ ــت
ّ
مش ـ ــٙىال ال مػ ـ ــبىؾا وَؿ ـ ــغه بإه ـ ــه ش ـ ــانغ ْ ـ ــضًم،
وٍدخمــل ؤن ًٙــىن بالخــاء اإلاهملــت ،وْــض وْــو ٖــظلٚ
َُما عؤًخه مً وسخ الشغٍِ )(.)45
 8ـ ـ إحالت القازا إلى املطىفاث :
وهــي ؾــمت بــاعػة فــي الشــغح ،عٖــؼ نليهــا نبــض ال٘ــغٍم
مخىىنــت َ
ٌ ّ
اإلاه ــاعٍ،
فــي ٖشحــر مــً ألاخُــان .وهــي ٖشحــرة ِ
َ
َ
ّ
لًىٍــتَّ ،
وَٓهُــت ،انخمـ َـض َنليهــا نبـ ُـض ال٘ــغٍم
وؤصبُــت،
َّ
ْ
َ
مباخـ ــث َ
إلزـ ـ َـغاء َ
ٖخابـ ــه مـ ــً هاخُـ ــت ،وصَـ ــو الؿالـ ــب
ْ
للخهمٔ في َ
وألازظ م ْـً َم َىاهـل َ
ُّ
الهلمـاء نلـى
البدث،
َ
َ
مشاعبهم مً َّ
هاخُت ؤزغي ،وؾإْخطغ نلى
ازخالٍ
َ
ْ
طٖغ ْؤمشلت مً طل ٚفي َما ًلي :
 1ـــ َ
منهـ ـ ــا بخاالجـ ـ ــه ل٘خ ـ ــاب ؾـ ـ ــِبىٍه :وهـ ـ ــي ٖشحـ ـ ــرة ،
َ
ٖدضًشه نً الشاهض:
َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ
ضل َها
ِإذا قطسث أسيافىا مان و
ُ َ َ َ َ
َ َُ َ
خطاها ِإلـى أ ْع َدا ِبىا فىػ ِاز ُب
(َىْو في ٖخاب ؾِبىٍه ميؿىبا لِٓـ بً الخؿُم
ألاهطاعي ،ونلى هظا ّ
ضمم ؤٖثر الىاؽ)(.)46
ـ وْىله خحن طٖغ الشاهض(:)47
َم ْـً َ
ض َّـد َع ًْ ِه َير ِان َها
َََ ْ ُ ْ
قيس َال َب َس ْ
اح
فؤها ابً ٍ
( ّ
وْضعه ابً مال ٚؤزظا مً ٖخاب ؾِبىٍه :اها
نبض هللا مىؿلٓا في خاحخ ،ٚحىابا إلاً ؾمو
خـ ـ ّ
ــ بوؿان وعاء ح ـ ــضاعَٓ ،ا :ٛمً ه ـ ــظا ،وطلٚ
بطا ٗان بُنهما الاهؿالّ مههىصا ).
ً
ـ وؤًػا نً الشاهض(:)48
َ َ َ َ َ ْ ُ َ
آلان ق َّسْبذ ج ْه ُجىها َوحشخ ُمىا
َ
َ
َ ْ
فاذ َه ْب ف َما ِب َو َوْلا ًَّ ِام ِم ًْ َع َج ِب
( هظا البِذ مً ؤبُاث ال٘خاب ،ؤوشضه ؾِبىٍه ).
ـ والشاهض:
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َ َ َ ً َّ َ َ ْ َ َ ّ َ
غذ ف َب ِلغ ًْ
فيا ز ِالـبا ِإما عس
َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ان َأ ْن َال َج َالقياَ
هداماي ِمً هجس
ِ
( البِــذ وؿــبه ابــً هشــام وابــً الؿــُض البؿلُىسـ ي
ف ـ ــي ؾاثُ ـ ــت م ـ ــً الى ـ ــاؽ لهب ـ ــض ًٌ ـ ــىر ٖ ـ ــظا وؿ ـ ــبه
ؾِبىٍه في ٖخابه )(.)49
وْض ًدُل بلى عؤي ؾِبىٍه صون طٖغ لُكت
( ٖخاب ) ٖٓ ،ىله( ( :)50بطنْ :ا ٛؾِبىٍه مهىاها
الجىاب والجؼاء ).
ـ وْىله( ( :)51وما عواه ؾِبىٍه هى اإلاىزىّ به في
عواًخه ونلمه ).
ـ وْىله( ( :)52لى :خغٍ شغؽ يحر حاػم ،واإلاشهىع
ّؤجها خغٍ ّ
جض ٛنلى امخىام ما ًلُه واؾخلؼامه
وَهبر ننها ؾِبىٍه ّ
لخالُهّ ،
بإجها خغٍ إلاا ٗان ؾُٓو
لىْىم يحره ).
 2ـ ـ ـ ـ وطٖــغ ٖخــاب اإلآــغب فــي خضًشــه نــً بغــاَت زيخــا
بلــى خىكــلْ ،ــا ( :ٛوؤوشــضه يحــره ٖطــاخب اإلآــغب
نلى بغاَت زيخا بلى خىكل غغوعة )(.)53
 3ـ ومً طل ٚبخالخه الٓاع َت نلى ٖخاب شغح
الدؿهُل للضمامُني في ؤزىاء خضًشه نً لُكت
(مىسغًٍ)ْ ،ا ( : ٛوْض ؤشاع الضمامُني في شغح
ّ
الدؿهُل بلى ْغٍب مً طل .ٚخُث جٙلم نلى:
ومىسغًٍ ؤشبها غبُاها )(.)54
وهك ًغا ل٘ثرة بخاالجه ،اؾخىحب َ
الخضًث طٖغ
َ
حججه وؤصلخه
مطاصعه اإلاسخلُت التي اؾخٓى منها
وؤمشلخه في ؤزىاء نغغه للٓػاًا الىدىٍت واللًىٍت
اإلاخىىنت.
هظا حاهب بؿُـ مما هى مبشىر في ٖخاب َخذ
اإلاىلى لهبض ال٘غٍم الُٙىن الظي ًىم نً ؾهت
اؾالم وْضعة َاثٓت في الجمو والخدلُل واإلآاعهت في
َترة ْل َيها الغاَض الهلمي والاهخمام باهله وهظا
ما ضغح هى به بٓىله (( :قلذ :بهظا وؤمشاله ٖثر
نلم مً ؾلِ إلاا ٗاهذ ألامغاء مهخىحن بالهلم
ّ
وؤهله باخشحن نلى َغغه وهُله َبؿاهتهم بهما
جٙىن مً الهلماء ومجالؿهم ٖظل .ٚختى هاٛ

الهلماء منهم الشغٍ الهالي في الٓضع واإلاا،ٛ
والىُىؽ مجبىلت نلى ّ
خب الغثاؾت الضهُىٍت،
ّ
َٙل ناْل ًغٍض لىُؿه الترقي بلى مٓامهاَ ،دطل
لهم الخىاَـ َُه ،لٙي ًىالىا الخكىة إلاا نلمىا
مً ؤخىا ٛؤمغاء ػماجهم ما طٖغ .وؤمغاء ػماهىا
ّ
باله٘ـ مً طلَ ،ٚال ّ
ًٓغبىن مً مجالؿهم بال
الُؿٓت وا ّ
لجها ،ٛواإلاغصة وألاهظا ،ٛومً نلُه
ؾُما الهلم عمٓىه بإنحن البًػاء ،وْلىه ياًت
ّ
الٓليَ ،طاع ؤهل الؼمً إلاا طٖغها مً جؿلب
الىُىؽ الغَهتّ ،بهما ًدغضىن نلى ما ّ
ًٓغبهم مً
صاع ؤلاماعة ػلُى ،ولى ٗان في طل ٚيػب اإلاىلى حل
ونالَ .بانىا آلاحل بالهاحل ولم ًدطلىا مً
الضًً نلى ؾاثلَٙ .اهىا نلى شٙل ؤمغائهم،
مؿاعنحن بلى هىاهم َاهٓؿو الهلم باهٓؿام ّ
مدبت
ّ
بمدبتهم ألهله،
الهلماء ألامغاء لهم ،وَشا الجهل
ومجالؿتهم لهَ .بائوا مً هللا بالخغمان والهٓىبت
نلى الهطُان بط ٗاهىا الؿبب في ْؿهه في ألاعع،
َىبا ٛطلً ٚجغي نليهم في الخُاة وٍد ّل نليهم
حؼائه بهض الىَاةَ ،ةها هلل وبها بلُه عاحهىن )).55
الهىامش:
ُّ
) (1غبـ الخػُٙي اؾم الُٙىن بػم الُاء والٙاٍ
اإلاشضصة ،نلى خحن غبؿه الهُاش ي بُخذ ألاو ٛوغم
الٙاٍ اإلاشضصة ،وهى الطىاب الظي عصصه الُُٓه ابً
عجُبُت في "ؤػهاعه" .وفي جاعٍش الخلِ  168/1:هٓال نً
ضُىة مً اهدشغ ( :البٙىن ) وهى جصخُِ .وُْل َّ :بن
ٗلمت ( الُٙىن ) وؿبت بلى (َٙىهت) باألوعاؽً .ىغس جاعٍش
الجؼاثغ الشٓافي . 349/2 :
)ً (2ىغس جسحمخه في :شُش ؤلاؾالم نبض ال٘غٍم الُٙىن ص
 57وما بهضها وميشىع الهضاًت  .17-7 :عخلت الهُاش ي
 390/2وما بهضها ،وحهغٍِ الخلِ  ،169-166/1وألانالم
للؼعٖلي  ،56/4وجاعٍش الجؼاثغ الشٓافي ٖ. 519/1ما ؤشحر بلى
ال٘خابحن اإلادٓٓحن مً ؤنماله بٓؿم اللًت الهغبُت وآصابها
بجامهت الجؼاثغ وهماَ :خذ اللؿُِ وَخذ اإلاال(ٚعؾالتي
صٖخىعاه).
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) (3في الغخلت الهُاشُت ً .206/2ظٖغ  " :ؾُضي نبض ال٘غٍم
ُّ
بً مدمض بً نبض ال٘غٍم الُٙىن " وفي عخلخه .390/2
ًٓى » :ٛؾُضي مدمض بً الهالمت الُهامت
الىاؾ ٚالخاشو الجامو بحن نلمي الكاهغ والباؾً ؾُضي
ُّ
نبض ال٘غٍم بً مدمض بً نبض ال٘غٍم "الُٙىن « .ولهل
اإلآطىص واخض.
) (4هٓل طل ٚنً الهُاش ي في الخٓاؽ الضعع ،ص  ،155عْم
.253
)ً (5ىغس :ميشىع الهضاًت ص.231
)ً (6ىغس :مىؾىنـت ؤنالم اإلاًغب  84/2وعخلـت الهبضعي
ص  34وصعة الدجـا 127/1 ٛوالجظوة ص 114ونبض
ُّ
ال٘غٍم الُٙىن ،مجلت ألاضالت ،نضص  ،51ص .15
) (7جىفي ؾىت  988هـ ،وهي الؿىت التي اػصاص َيها نبض
ُّ
ال٘غٍم الُٙىن.
)ً )8ىغس :شجغة الىىع ص . 310– 309
) )9ػاوٍت جدمل اؾم ناثلت الُٙىن ً .ىغس :ميشىع الهضاًت
ص.8
)ً (10ىغس :شُش ؤلاؾالم نبض ال٘غٍم الُٙىن ص  63وَخذ
اللؿُِ ص .11
ُّ
)(11نبض ال٘غٍم الُٙىن ،مٓا ٛمظٗىع ،ص .15
َ 12خذ اللؿُِ في شغح مىكىمت اإلاٙىصي في الخطغٍِ
جدُٓٔ ص .الؿهُض بً بغاهُم  ،وَخذ اإلاال ٚفي شغح المُت
ابً مال ٚجدُٓٔ ص .وعصة مؿُلي ،وَخذ اإلاىلى مىاؽ
البدث ،هىْشىا ٖغؾاثل صٖخىعاه بجامهت الجؼاثغ.
ً 13ىغس :حهغٍِ الخلِ . 168/1
ً 14ىغس :عخلت الهُاش ي  ، 390/2وشجغة الىىع الؼُٖت ص
.310
ً 15ىغسَ :خذ اإلاىلى في شغح شىاهض الشغٍِ بً ٌهلى ،
نبض ال٘غٍم بً مدمض الُٙىن  ،جدُٓٔ نبض الخُُل
حىبغ ،ؤؾغوخت صٖخىعاه  ،حامهت الجؼاثغ  ،2014ص.99
َ 16خذ اإلاىلى ص  .143البِذ وعص :بإخىاء في :شهغ ابً
مُاصة ،حمو وجدُٓٔ خىا حمُل خضاص ،مؿبىناث مجمو
اللًت الهغبُت بضمشٔ ،نام  ،1982ص ،192وزؼاهت
ألاصب للبًضاصي  ،198/2واإلاد٘م  ،86/9ولؿان الهغب
َ
(ػٍض) ،ونؼوه البً مُاصة .ووعص بإ ْنباء في :ؤلاهطاٍ
(317/1وَُه بال وؿبت) ،وؾغ ضىانت ؤلانغاب (451/2وَُه
البً مُاصة) ،ووعص بلُل "عؤًذ" في :ػهغ ألاٖم ،325/1
وؤوضح اإلاؿال 73/1 ٚواإلاُطل  30/1وشغح الغض ي نلى
الٙاَُت  369/1وشغح شاَُت ابً الخاحب 36/1

و(12/4وَُه البً مُاصة) .شغح ْؿغ الىضي  53/1ومًني
اللبِب  75/1وهمو الهىامو  .92/1وشغح اإلاُطل 44/1
وشغح الدؿهُل . 41/1
ّ
ُ
ٌ
َ
َ 17خذ اإلاىلى ص  .155هظا بِذ مً الؿىٍل ،وهى ِإلاؼ ِاخم
ّ
َُْ ّ
ليًُ .ىغس في :صًىاهه -غمً مجلت مههض
بً الخاعر الهُٓ ِ
ّ
ّ
الهغبُت بالٓاهغة ،اإلاجلض  .120/1 - 22وهىاصع
اإلاسؿىؾاث
ؤبي ػٍض  ،163وؤصب الٙاجب  ،504والاْخػاب ،331/3
وشغح شىاهض الاًػاح ،230وغغاثغ ابً نطُىع ،305
وزؼاهت ألاصب للبًضاصي  ،150 ،147/10شغح شىاهض
اإلاًني  .154/7 ،267-266/3وهى بال وؿبت في :الجني
ّ
وألاػهُت
الضاوي  ،470ال٘خاب  ،231/4واإلآخػب ،53/3
ّ
اإلاُطل  ،38/8وعضِ اإلاباوي  .433ومًني
 ،194وشغح
اللبِب  ،194وهمو الهىامو .36/2
َ 18خذ اإلاىلى ص ًُ .127ىغس هظا البِذ في :ال٘خاب 207/4
وألاضى 387/2 ٛوالخطاثظ ّ 171/1
والى٘ذ 1122/2
ّ
وشغح الٙاَُت الشاَُت  1428/3وعضِ اإلاباوي 417
الضاوي  146وشغح ّ
والجنى ّ
ّ
الىعصًت  115ومًني
الخدُت
َْ
والخطغٍذ ّ ،37/1
اللبِب ّ 487
والضًىان  321وَُه (ؤه َه َجا).
َ19خذ اإلاىلى ص .392
 20هُـ اإلاطضع ص  .351البِذ مً البؿُـ ْاثله ألازؿل
الخًلبي مً ْطُضة في مضح بني مغوان وهجاء حغٍغ
وْىمه ،ومؿلهها:
َ ْ ََ
َ َّ
ُ
زِ الٓؿحن َغاخىا مى ٚؤو ب٘غوا
ْ
ـغَها ُ
يحر
وؤػعجخـهم هـىي في ض
ًىغس :ؤمالي ابً الصجغي  136/2وجاج الهغوؽ (هجغ)
ولؿان الهغب (هجغ) والخمشُل واإلاداغغة  76/1والٙامل
للمبرص  290/1وٖخاب الشهغ ص  107والىؾاؾت 123/1
وزؼاهت ألاصب للبًضاصي  273/9وشغح شىاهض اإلاًني
اث)  .وبال
الهُاع ِ
 972/2ومىخهى الؿلب َُ(264/1ه :نلى ِ
وؿبت في :اإلاسطظ  303/2وخاشُت الخػغي 356/1
ومًني اللبِب  917/1وألاضى ٛفي الىدى  .464/3وفي
الجمل ( 79/1لجغٍغ) .وشغح الٙاَُت الشاَُت .612/2
والغواًت في الضًىان ص :178
نلى الهُاعاث هضاحىن ْض بلًذ
هجـ ـغان ؤو خضزذ ؾىآتهم هجغ
ُ
البِذ مً الٙامل ،وهى
 21هُـ اإلاطضع ص  .243هظا
ّ
ّ
(اللظا) خُث خظٍ ّ
والش ُ
الىىن مً
اهض َُه:
لؤلزؿل.
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ُ
(اللظان) للػغوعة الشهغٍتً .ىغس في :ال٘خاب ،186/1
واإلآخػب  ،146/4وما ًىطغٍ وما ال ًىطغٍ  ،112وما
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ّ
ّ
الػغوعة  ،248واإلاىطِ ،67/1
ًدخمل الشهغ مً
ّ
ّ
ّ
اإلاُطل
وألاػهُت  ،296وؤمالي ابً الصجغ ّي  ،55/3وشغح
ّ
 ،155 ،154/3وغغاثغ الشهغ  ،109وزؼاهت ألاصب
للبًضاصي ّ 7/6
والضًىان .246
 22هُـ اإلاطضع ص .392
 23هُـ اإلاطضع ص  .532ما طٖغه الُٙىن َّؤن الهُني وؿب
البِذ بلى نضي ،ولهله عحو بلى اليسخت التي انخمضها ؤو
الهه زؿإ مً الىاسخ .بِىما البِذ لخاجم الؿاجي في ٖخابه
اإلآاضض الىدىٍت (اإلادٓٔ)  318/2وهى ؤًػا في صًىاهه ص
 ،224وزؼاهت ألاصب للبًضاصي  ،124 ،123 ،122/3وشغح
ؤبُاث ؾِبىٍه  ،45/1وشغح شىاهض اإلاًني  ،952/2وشغح
اإلاُطل  ،54/2وال٘خاب ،368/1ولؿان الهغب (نىع)
واللمو ص  ،141وهىاصع ؤبى ػٍض ص  ،110وجاج الهغوؽ
(نىع) .وهى بال وؿبت في ؤؾغاع الهغبُت ص  ،187وشغح ابً
نُٓل  ،190/2شغح الغض ي نلى الٙاَُت  ،513/1الٙامل
للمبرص  ،232/1مسخاعاث ابً الصجغي .13/1
َ 24خذ اإلاىلى ص َ .231ا ٛالبًضاصيْ :ا ٛؤبى خاجم
مؿؿىع
وألازُش في شغح هىاصع ؤبي ػٍض  :والبِذ مً عحؼ
ٍ
في هظه الىىاصع ْا : ٛوؤوشضوي اإلاُػل لغحل مً بني غبت
هل ٚمظ ؤٖثر مً ماثت ؾىت :
ً
بن لـؿهضي نــىضهـا صً ـ ـ ــىاها ًســؼي َالها وابىه َ ـ ـ ـ ــالها
ً
ٗاهذ عجىػا نمغث ػماها وهــي جغي ؾُئها بخؿاها
ؤنغٍ منها ألاهِ والهُىاها ومىس ـغًٍ ؤشبها ق ـ ـ ـبُاها
ًىغس :زؼاهت ألاصب للبًضاصي  .424/7وٍىغس البِذ ؤًػا
في :ؾغ ضىانت ؤلانغاب  ،489/2شغح ألاشمىوى .41/1
اصعى بهؼ الىداة ؤن البِذ مطىىم ،وؤهه مً وغو
الىدىٍحن ،وحجتهم ؤن الشانغ هطب اإلاشنى في ْىله:
(والهُىان) باأللِ .وفي ْىله( :ومىسغًٍ) بالُاء َ .جمو بحن
لًخحن وطلْ ٚلما ًخُٔ لهغبي وهظا مغصوصَ ،ةن ؤبا ػٍض
ألاهطاعي  -وهى زٓت  -ؤوعصه في ٖخابه (ومىسغان) باأللِ.
َةن زبذ طلَ ٚةن الىدىٍحن ؤزؿإوا في عواًت البِذ ،وبىىا
نلى طل ٚاصناء ؤهه مطىىم.
 25هُـ اإلاطضع ص .123
َ 26خذ اإلاىلى ص  .196هظا بِذ مً ّ
الغحؼ اإلاشؿىع،
ْ
ُوٍيؿب ُلغئ َبت ،وهما في ملخٓاث صًىاهه ٖ ،168ما ًيؿب
بلى ؤبي ّ
ّ
الججلي ،وهما في صًىاهه ٖ ،227ما ًُيؿب بلى
الىجم
ّ
عحل مً بني الخاعر ،ؤو لغحل مً الُمً .والشاهد َُه:
ّ
الشاهُت ّ
ألجها في مىغو ّ
الجغ بةغاَت ما ْبلها بليها،
(ؤباها)
ومو طلَٓ ٚض حاء بها باأللِ نلى لًت الٓطغًُ .ىغس :ؾغّ

ّ
اإلاُطل
ضىانت ؤلانغاب  ،705/2وؤلاهطاٍ  ،18/1وشغح
 ،53/1وشغح الجمل  ،151/1وجىغُذ اإلآاضض ،75/1
وؤوضح اإلاؿال ،33/1 ٚواإلآاضض ّ
الى ّ
دىٍت ،133/1
ّ
والخطغٍذ  ،65/1وزؼاهت ألاصب للبًضاصي .455/7
والخؼاهت للخمىي  ،336/2ؤؾغاع الهغبُت .62/1
َ 27خذ اإلاىلى ص  .111طٖغ ابً خمضون في جظٖغجه ؤهه :
ؤحى ؤنغابي الخػغ َجهل ًاحغ بهحره وٍدمل نلُهَُٓ ،ل:
ْض ؤحهبذ هُؿ ٚوٖضصث بهحرَٕٓ ،ا:ٛ
ُ
َ
َ
ٌَ ْش ُٙى َّ
بلي َح َملي ؾى َ ٛالؿغي
ُْ َ َ
ًَا َح َملي َ
لِـ بلي اإلاشخ٘ ــى
ِ
َ
َ
الض َعه َم ِان ٗ َلُ ِاوي َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ َـغي
ِ
ََ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
َخ َمل الجى ِالُٔ وحظبا ِبالهغي
َ ً َ ً
ُال ََ ِ٘ َال َها ُم ْب َخ َ
لى
ضبرا ح ِم
ًىغس :الخظٖغة الخمضوهُت .109/8 ،وٍىغس البِذ فيَ :غخت
ألاصًب للًىضحاوي ص .179ووعص بال وؿبت ؤًػا في:
ال٘خاب  321/1وخُاة الخُىان ال٘بري (باب الجُم)
 192/1وحمهغة ألامشا ٛللهؿ٘غي .91/1
َ 28خذ اإلاىلى ص  .166البِذ للُغػصّ في صًىاهه ص،267
واإلآخػب  ،174/2والجمل ص ،129والخ٘ملت ،264
وشغح شىاهض ؤلاًػاح ص ،310وشغح اإلاُطل ،33/6
وشغح الٙاَُت الشاَُت  ،815/2وحىاهغ ألاصب ،399
والجني الضاوي ص ،504وبضالح اإلاىؿٔ  ،303/1والخلل
 ،29/1والخماؾت البطغٍت  ،63/1والخماؾت اإلاًغبُت
 ،12/1والغؾاثل  ،67/1وزؼاهت ألاصب للبًضاصي ،213/1
وؤوضح اإلاؿال ،61/3 ٚوالهباب الؼازغ  ،95/1وصعة
الًىاص  ،282 /1وشغح ألاشمىوى .90/1
َ 29خذ اإلاىلى ص  .183البِذ للىابًت الجهضي مً ْطُضة
مؿلهها:
َ
ُ
وحغص حىاهذ وعص الٓــؿا
ًااثلً مــً َن ـ َـى ٍٔ ُمؿ ــىب
وْبله:
ُ
َ
لؿمً بترؽ شضًض الطُا
ِّ مـً زشب الجىػ لم ًُشٓب
ًىغس :صًىاهه ص  ،23الخُل  39/1والٙامل في اللًت 35/3
وجاج الهىؽ(نغب) وتهظًب اللًت(نغب) ولؿان
الهغب(نغب) واإلاهاوي ال٘بحر  414/1وؾمـ الآللي 118/1
وفي مداغغاث ألاصباء (110/2اإلاىؾىي :وٍطهل في مشل
ْهغ الؿىي) والخلل ص .251
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وبال وؿبت في :الازخُاعًٍ لؤلزُش ص ( 477وَُه:
وجطهل ،في مشل ْهب الىلُض) والخطاثظ  36/1واإلاد٘م
(نغب) واإلاسطظ  104/2وحمهغة اللًت  141/1والجُم
.138/1
َ 30خذ اإلاىلى ص  .338البِذ ألبي ػبُض الؿاجي ًىغس:
صًىاهه ص  52وابً نُٓل  )33/4وشغح ألاشمىوى 364/1
وزؼاهت ألاصب للبًضاصي  79/9وفي حمهغة ؤشهاع الهغب
ص (َ 589م ًْ ًُ ِغ ْصوي) .وبال وؿبت في :اإلآخػب .73/1
َ 31خذ اإلاىلى ص  .135البِذ لبجحر بً يىمت في :الضعع
 ، 446/1وشغح ْؿغ الىضي  ،137ومًني اللبِب ، 48/1
والطاهل والشاحج  . 485ولؿان الهغب (طو وطاث )
(خخىما) (ؾلما) ،والبِذ ملُٔ مً بِخحن [ :اإلايؿغح]
طإ زلُلي وطو ًىاضلني
ال بخ ـىــت نى ــضه وال ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغمــت
ًىطغوي مى ٚيحر مهخظع
ًغمي وعاجي بإمؿهم و ؤمؿلمت
وفي جاج الهغوؽ (طو)ْ ،ا :ٛوؤوشض َ
ّ
الج ْى َه ِغي :
َ َ َ
إ ز ِل ــُلي وطو ٌُها ِج ُب ِني ي
ط
وام َؿل َمهْ
بام َؿ ْهم ْ
ْعمي وعاج َي ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ًغٍض بالؿهم ّ
ؤوشضه ؤبى ُن َب ُْض  ،وهي مً
والؿلمت  .وه٘ظا
ّ
ُلًاث خ ْم َحر  .وْاُ ٛ
ابً َب ّ ِغ ّي  :هى ُلب َج ْحر بً َن َىمت الؿ ِاجي ،
ِ ِ
َ
وض ُ
ىابه :
ُ
وب َّن َم ـ َ
ـىالي طو ٌُها ِج ُب ِني
ِ
ٌ
ال ِبخ ـ َـىت ن ــىضه وال َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـغ َم ْه
ًَ ْى ُ
ط ُغِوي مىَ ٚ
يحر ُم ْه َخ ِظ ٍع
وام َؿل ْ
ًغمي وعاج َي ِبا ْم َؿ ْهم ْ
مه
ِ
ِ
ِ
َ 32خذ اإلاىلى ص  .437مً ؤبُاث ألبي هىاؽ :الخؿً بً
هاوي في مضح الهباؽ بً نبُض هللا بً حهُغ والغواًت:
ْل إلاً ؾاع..الخ
وبهضه:
وؤبى حضه َؿاص بلى ؤن
ًخالقى هـ ـؼاعه ومهضه
ًىغس البِذ في شغح الغض ي نلى الٙاَُت  390/4ومًني
اللبِب  159/1وهمو الهىامو  195/3وجىغُذ اإلآاضض
 999/2وزؼاهت ألاصب للبًضاصي  39/11وشغح ألاشمىوى
.211/1
ّ
ٌ
َ 33خذ اإلاىلى ص  .185هظا بِذ مً الؿىٍل المغت
الِٓـًُ .ىغس في :صًىاهه ص  125وألاضىّ 242/1 ٛ
وؾغ
ضىانت ؤلانغاب ّ 374/1
ّ
وألاػهُت
والخبطغة 452 ،77/1

ّ
ّ
واإلآغب  205/1وشغح
اإلاُطل 97/9
ص  ،452 ،52وشغح
ّ
مهـ  431/1ومًني اللبِب ص 229وزؼاهت
ؤلُُت ابً ٍ
ّ
و(الطالي) :الظي ًطؿلي ّ
ّ
بالىاع.
ألاصب للبًضاصي .71/10
ْ
ُ
ّ
واملعنيَ :إلاّا ّ
ً
ّ
زىَخني مً الؿماع ؤْؿمذ لها ٗاطبا ؤن لِـ
ّ
منهم ٌ
ؤخض ب َّال ً
هاثما .والشاهد َُه( :لىامىا) خُث ؤصزل
ِ
ّ
الالم في الجىاب وهى َهل ماع ،بضون ْض.
َ 34خذ اإلاىلى ص .234
 35هُـ اإلاطضع ص  .320البِذ مً الؿىٍل ًيؿب
للخؿُئت في صًىاهه ص  ،51مً ْطُضة ْالها في مضح
بًُؼ بً نامغ مؿلهها:
ؤزغث بصالجي نلى لُل خغة
هػُم الخشا خؿاهت اإلاخجغص
ل٘ني نثرث نلُه في صًىان الىابًت ص ،26ؽ بحروث .نشا
بلى الىاع ٌهشى :عآها لُال مً بهض َٓطضها ،وْض عوي ؤن
نمغ بً الخؿاب ْ ا ٛإلاا ؾمو البِذ :جل ٚهاع مىس ى
ألن مىْضها هللا نؼ وحلً .ىغس :ؾمـ الآللئ ص .345
َ 36خذ اإلاىلى ص .280
 37هُـ اإلاطضع ص .193
 38هُـ اإلاطضع ص .284
 39هُـ اإلاطضع ص .383
 40هُـ اإلاطضع ص .364
 41هُـ اإلاطضع ص .127
 42هُـ اإلاطضع ص .157
 43هُـ اإلاطضع ص .203
 44هُـ اإلاطضع ص .233
 45هُـ اإلاطضع ص .389
 46هُـ اإلاطضع ص  .330وؿب البِذ بلى ِْـ بً
الخؿُم في :صًىاهه  8/1وألاشباه والىكاثغ  120 /1و ؤمالي
اإلاغػوقي  52/1والبضٌو في هٓض الشهغ  46/1والخلل 11/1
الشهغ والشهغاء  63/1واإلاشل الؿاثغ  362/2و مىخهى
الؿلب  281/1وال٘خاب  .189/1ووؿب بلى ألازيـ بً
شهاب الِش٘غي في :زؼاهت ألاصب للبًضاصي  24/3والخلل
 11/1وػهغ ألاٖم  .99/1وفي خماؾت ابً الصجغي 49
لؿهم بً مغة اإلاداعبي.
ٌ
 47هُـ اإلاطضع ص  .508هظا بِذ مً مجؼوء الٙامل،
ّ
وهى لؿهض بً مال ٚالِٓس ّي .والشاهض َُه( :ال بغاح) خُث
ؤنمل (ال) نمل (لِـ) َغَو اؾمها  -بغاح  -وخظٍ
زبرها .و ًُىغس هظا البِذ ؤًػا في :ال٘خاب 58/1
ّ
واإلآخػب  360/4وؤمالي ابً الصجغ ّي  431/1وؤلاهطاٍ
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ّ
اإلاُطل 109 ،108/1
 367/1واإلاُطل ص  53وشغح
وشغح الغض ي نلى الٙاَُت  293/1وعضِ اإلاباوي ،337
ومًني اللبِب ّ 315/1
والخطغٍذ  199/1وزؼاهت ألاصب
للبًضاصي  .467/1مؿلو الٓطُضة:
ًا باؽ للخــغب التي وغهذ ؤعاهـ َاؾتراخىا
 48هُـ اإلاطضع ص  .447وعص بلُل َالُىم .وهى مً
شىاهض ؾِبىٍه التي لم ٌهلم لها ْاثل ،وهى مً البؿُـ.
ًىغس :ال٘خاب  383/2الٙامل للمبرص  30/3شغح ؤبُاث
ؾِبىٍه  191/2وألاشمىوي  ،430/2وابً نُٓل 178/2
وشغح ألالُُت للمٙىصي ص 122وشغح اإلاُطل 78/3
وهمو الهىامو  139/2وغغاثغ الشهغ ص  147وزؼاهت
ألاصب للبًضاصي .123/5
 49هُـ اإلاطضع ص  .506البِذ مً ْطُضة لهبض ًٌىر
الخاعسي الُمنيٗ .ان ْض ؤؾغ في ًىم ال٘الب الشاوي واهخهى
ؤمغ ؤؾغه بلى عحل اؾمه نطمت بً ؤبحر الخُميَٓ .ا ٛنبض
ًٌىر وْض نغٍ ؤهه مٓخىً :ٛا بني جمُم :اْخلىوي ْخلت
ٖغٍمتَ ،جاءه نطمت بشغاب َؿٓاه وْؿو نغْه ألاٖدل
وجغٖه ًجزٍ وجغٕ نىضه عحلحن َإزظا ًىبسان نبض ًٌىر
وٍلىماهه نلى ؤهه ٗان ًغٍض يؼوهم َٓا ٛهظه الٓطُضة
وؤولها:
ؤال ال جلىماوي ُٖى اللىم ما بُا
َما ل٘ما في اللىم زحر وال لُا
وهي ْطُضة حُضة .وإلاال ٚبً الغٍب ْطُضة حشبهها في
الىػن والٓاَُت وَيها بِذ مشل بِذ الشاهض ،حهل بهؼ
شغاح الشىاهض ًيؿبىن البِذ الظي هىا إلاال ،ٚوبهما بِذ
مال ٚهى:
َُا ضاخبي ؤما نغغذ َبلًً
بني ماػن والغٍب ؤن ال جالُْا
ًىغس جُطُل طل ٚفي زؼاهت ألاصب للبًضاصي 414/1
و 194/2ـ .200
وٍىغس البِذ ؤًػا في :ؤمالي الٓالي  133/3ومىخهى الؿلب
 71/والهٓض الُغٍض  84/6وألاياوي  361/16والخلل
ص ،31وشغح الغض ي نلى الٙاَُت  357/1واإلاُػلُاث
ص ،156وال٘خاب  ،133/جاج الهغوؽ(نغع) ،وحمهغة
ؤشهاع الهغب ،ص .614
َ 50خذ اإلاىلى ص .265
 51هُـ اإلاطضع ص .331
 52هُـ اإلاطضع ص .391
 53هُـ اإلاطضع ص .585

 54هُـ اإلاطضع ص .197
 55هُـ اإلاطضع ص 239
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ٌأيميثًا يف درادة
دٌر اخملطوطات
ّ
الثراج الموديلي الثوششي

أد ،خالد اجلمل
كفصة ،توشس
«إن اإلحشاس بثراثها اخملطوط يو
إحشاس طبيعي بالمازي ٌحاجة احلازر إليى،
فالمازي ٌاحلازر إذا طاليما صشحتوذان
عىل أعماق ذعورشاٌ ،االحشاس بليمة يذا
الثراجٌ ،العمل عىل ادثحمارو عىل األروض
ٌاألدس العلمية اليت جيين سهًا الواكع أزطى
الحمار ٌأذًايا يو بعيهى الرؤصة احصلحية
للجتدصد».

()1

ُ
وحػخبر اإلاخقىفاث الػشبُت في َزا السُاق،
وزائم مكخىبت حػىد بىا إلى حلباث صمىُت ماؽُت
مً الخاسٍخ ؤلاسالمي .وجىلل إلُىا ما جذاوله
ّ
ومسىداث وسسائل حضمل
ؤسالفىا مً كخاباث
صتى اإلاػاسف والػلىم غل غشاس الخاسٍخ وألادب
والخفسير والفله والقب وغلىم الفلك
واإلاىسُلى ...وجكضف لىا َزٍ اإلاخقىفاث غً
جشار حؾاسي غلمي صاخش مً ؤلاهخاج الفكشي
ّ
ساَمذ فُه زلت مً الفالسفت واإلاىظشًٍ
ّ
واإلاؤلفين الزًً هبغىا في الخؾاسة الػشبُت
ؤلاسالمُت وامخذ عُتهم وفكشَم إلى مخخلف
ؤعلاع الػالم.
وساَمذ اإلاىسُلى ؽمً َزا الترار
الفكشي الػشبي بشعُذ َام مً اإلاخقىفاث التي
ّ
جىاول مؤلفىَا الجاهب الىظشي والشٍاض ي

ّ
والفلسفي للمسائل اإلاىسُلُت وبلغىا لىا
خغائػ الىاكؼ الػملي اإلاىسُلي اإلاخذاول خالل
ّ
غغشَم ،هزكش منها مؤلفاث الكىذي (اللشن
الخاسؼ مُالدي) وابً سِىا (اللشن الػاصش
مُالدي) والفاسابي (اللشن الػاصش مُالدي) ،وعفي
الذًً ألاسمىي (اللشن الثالث غضش مُالدي).
في حين ًجذ الباحث في الجاهب الخاسٍخي
والىظشي للمىسُلى الخىوسُت ؤن ؤَم اإلاخقىفاث
اإلاىسُلُت ّ
جقشكذ إلى الخغائػ الفىُت للشعُذ
ّ
واَخمذ في
الكالسُكي اإلاخذاول في اللقش الخىوس ي
مؾمىجها بالقبىع اإلاىسُلُت مً حُث ؤعىلها
وفشوغها وجإزيرَا الىفس ي غلى فبُػت ؤلاوسان
وغالكتها بالضػش والقب والفلك واسخخشاج
الىغماث غلى آلت الػىد الخىوس ي وحسىٍت ؤوجاسٍ،
كما " ّ
جخؾمً غالبا دواوًٍ صػشٍت حمػذ فيها
هغىظ عىائؼ الىىباث ؤو غيرَا مً الترار
الغىائي اإلاخذاول" ( ) 2ولم جى ّل الاَخمام الكافي
ّ
ّ
بالجاهب اإلاىسُلي الىظشي اإلاخػلم بالسلم
اإلاىسُلي للقبىع الخىوسُت .وٍلىل محمىد كقاـ
بإن َزٍ اإلاخقىفاث اإلاىسُلُت التي بين ؤًذًىا
"وعلخىا غً فشٍم الىلل الضفاهي في عىس
()3
(سفاًً) ؤو (كىاصاث)".
ّ
في هفس السُاق ،جخىفش لذًىا مخقىفاث
مىسُلُت ّ
مذوهت جحخىي غلى جشاكُم مىسُلُت،
محفىظت في ألاسصُف الىزائلي إلاشكض اإلاىسُلى
ّ
واإلاخىسقُت الىجمت الضَشاء بسُذي ؤبى
الػشبُت
ّ
سػُذ ،وكذ جم جفحػ َزا الشعُذ اإلاىحىد
وسكمىخه في اإلاىكؼ الخاظ ألاسصُفّ .
وبُيذ لىا
َزٍ الىزائم ّ
اإلاذوهت وحىد جشار َام غير مخذاول
ومخقىفاث مىسُلُت لىغىظ وجذوٍىاث مً
ّ
ومسىداث حىل القبىع
اإلاالىف الخىوس ي
ّ
الخىوسُت .وفي مذاخلخىا َزٍ سىحاول
الخقشق إلى
ؤبشص َزٍ اإلاخقىفاث ،وما ساَمذ به في دساست
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الترار اإلاىسُلي الخىوس ي ،وكذ هدساءل في َزا
ؤلافاس كُف ًمكً جحلُم اإلاخقىفاث ّ
اإلاذوهت
ّ
ّ
خاعت التي ال جخىفش فيها جاسٍخ كخاباتها ؤو مؤلفها؟
ّ
مسىدة كاهذ
وَل كل ما َى مكخىب بالُذ سىاء
ّ
ٌسمى
ؤو وزُلت جحخىي غلى جشكُم مىسُلي
مخقىفا؟
 .1جعشيف املخعوط:
 .2املخعوظات املوسيقية للتراث املوسيقي
الحووس ي:
ركشها في جلذًمىا لهزا اإلالال غً وحىد
عىفين مً اإلاخقىفاث اإلاىسُلُت للترار
ّ
اإلاىسُلي الخىوس ي ،وجخمثل في مخقىفاث راث
القابؼ ألادبي الخاسٍخي ومخقىفاث ؤخشي ّ
مذوهت
جحمل جشاكُم مىسُلُت مكخىبت بالقشٍلت الغشبُت
وبقشٍلت الكخابت ألابجذًت الػشبُت.
 .1.2املخعوظات املوسيقية رات
العابع ألادبي الحاسيخي:
هي مخقىفاث ّ
ؤدبُت هلل لىا مً خاللها
ّ
ّ
وكُفُت الؾشب غلى
مؤلفىَا مػشفت كىاغذ الػىد
ؤوجاسٍ وؤلاًلاع وعىاغت اإلاىسُلى ومػشفت ألافباع
ووغماتها وميزاتها وغالكتها بالقبىع الخىوسُتَ ،زا
ّ
إؽافت إلى جلذًم بػؿ اإلاؤلفين لخكم الذًً في

ُ
اإلاخقىـ «َى كل ما كخب بخك الُذ سىاء
كان سسالت ،ؤو وزُلت ؤو غهذا ،ؤو كخابا ،ؤو هلضا
غلى حجش ؤو سسما غلى كماش وسىاء ؤكان بلغت
ُ
غشبُت ؤو غير غشبُت )4(».وكذ هذسج في َزا ؤلافاس
الىزائم اإلاىسُلُت اإلاذوهت بالتركُم الغشبي ؤو
بالخشوف الػشبُت باغخباسَا وزائم مكخىبت بخك
الُذ جشمض إلى فترة صمىُت ّ
مػُىت.
سماع الػىد وغيرٍ مً آلاالث .وهزكش ؤبشص َزٍ
اإلاخقىفاث:
أ .مخعوط "قاهون ألاصفياء في علم
وغمات ألاركياء" 
ٌػخبر مخقىـ كاهىن ألاعفُاء مً اإلاغادس
الىادسة التي ّ
اَخمذ بالجاهب الخىظيري آللت الػىد
في اإلاغشب الػشبي مً حُث مىاؽؼ ألاعابؼ غلى
ألاوجاس ألاسبػت وجلذًم ألاعىاث الثماهُت في صكل
ّ
حشوف ؤبجذًت إؽافت إلى حسىٍت الػىد .وكذ ؤلفه
محمىد بً محمذ السُالت الغفاكس ي اللادسي في
الىغف ألاول مً اللشن الخاسؼ غضشّ ،
وحلله
الذكخىس مغقفى غلىلى سىت  51986باغخمادٍ
ّ
غلى وسخخين :وسخت مخىفشة في داس الكخب
الىفىُت في الػاعمت جىوس ،ووسخت زاهُت مىحىد
بمخحف في مذًىت عفاق

الغفحت ألاولى مً مخقىـ "كاهىن ألاعفُاء في غلم وغماث ألاركُاء"
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حمؼ َزا اإلاخقىـ بين الىظشٍاث اللذًمت
للمىسُلى الػشبُت وجىظير اإلاىسُلى اإلاغشبُت
ّ
اإلاهمت
ألاهذلسُت وَى ما حػله بمثابت الىزائم
باليسبت لخاسٍخ اإلاىسُلى اإلاغشبُت غامت واإلاىسُلى
الخىوسُت خاعت مً خالل ما ًمكً ؤن ًفُذها مً
مػلىماث حىل اإلاىسُلى وؤعىلها وفشق حػلُمها
وغالكتها بالضػش والقب والفلك وغً مذي جإزيرَا
الىفس ي غلى ؤلاوسان وؤَم آالتها إؽافت إلى

غالكتها باألبشاج ،إؽافت إلى كُفُت جىظُف
مىاؽؼ ألاعابؼ غلى آلت الػىد اإلاغشبي وصشح
لألعىاث اإلاىسُلُت ومػشفت مخخلف القبىع
اإلاىسُلُت ألاعلُت منها والفشغُت .وفي هفس سُاق
الخذًث غً القبىع ،اغخمذ السُالت غلى جغىٍش
شجشة جشمض إلى ؤعىل وفشوع القبىع الخىوسُت،7
والتي ّ
جخكىن مً ؤسبػت ؤعىل وسخت غضشة فشغا.

شجشة القبىع اإلاىسُلُت الخىوسُت مً مخقىـ "كاهىن ألاعفُاء في مػشفت وغماث ألاركُاء"
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 جلذًم الصجشة بالشسم الخىؽُحي:9

ب.
مخعوط الشيخ محمذ ألاصشم 
إؽافت إلى محمىد السُالت ومخقىفه
"كاهىن ألاعفُاء في غلم وغماث ألاركُاء" حػخبر
ملاالث محمذ ألاعشم 10كزلك مً الىزائم الىادسة
التي ّ
اَخمذ باإلاىسُلى الخىوسُت مً حُث بػؿ

حىاهبها الخاسٍخُت والفلسفُت والىظشٍت ؤو الخلىُت
ّ
والجمالُت وؤلفها الكاجب في الثالزِىاث ألاولى مً
اللشن الػضشًٍ ّ
وكذمها في مسامشة ؤللاَا في هادي
كغش الجمػُاث الفشوساوٍت في سمؾان 1934م.

عىسة لغفحت مً اإلاخقىـ
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وكذ كام فخحي صغىذة بالخحلُم والخػلُم حىل
ّ
مخفشكت في
َزٍ اإلالاالث في كخاب "صزساث
اإلاىسُلى" وكذ ّ
جقشق محمذ ألاعشم إلى مسإلت
غذد القبىع اإلاىسُلُت الخىوسُت ،حُث ًلىل بإن
غذدَا َى ؤسبػت غضش وهي بالترجِب الاعقالحي( :
الشَاوي ،الزًل ،الػشاق ،الغُكت ،الخسين
وؤهىاغه الخمست ،الشعذ ،سمل اإلااًت ،الىىي،
ألاعبػين ،سعذ الزًل ،الشمل ،ألاعبهان ،اإلاضمىم
ّ
واإلااًت) 12.وَى جشجِب وسد في مىشح مً كسم
البراول مً هىبت الىىي ،وملخبس ومً كغُذة
ّ
اإلاخغىف محمذ الظشٍف الخىوس ي (مخىفي
الضُخ
سىت  787هجشي  1366 /مُالدي) ورلك حسب
الترجِب الزي اغخمذٍ في كغُذجه إلاذح الشسىل
ّ
على هللا غلُه وسلم وركش فيها القبىع اإلاىسُلُت
للشعُذ الغىائي ألاهذلس ي خالل الػهذ الخفص ي
في اللشن الشابؼ غضش .13واغخبر َزا ألاخير ؤن َزٍ
ّ
مخفشغت مً ؤسبػت
القبىع ألاسبػت غضش حسب
ؤعىل وهي الخسين ،الشمل ،اإلااًت والزًل ،ؤي ما
جلىم غلُه حسىٍت الػىد اإلاغشبي وبالخالي ًلىل
ّ
اإلاؤلف بإن َزٍ الىغماث ألاسبػت ّ
سمُذ ؤوجاس
الػىد الخىوس ي .14ؤما مً حُث الفشوع لم ًزكشَا
محمذ ألاعشم في ملالخه حىل اإلاىسُلى الخىوسُت
جفشع رلك منها س ّ
وإهما كال" :وكُفُت ّ
ىبُىه في
فشعت ؤخشي إن صاء هللا وٍكىن رلك بالخقبُم
غلى آلالت "15.وبالخاي فئن الباحث في ؤعل القبىع
الخىوسُت ؤو الػىد الخىوس ي ال ّبذ ؤن ٌػىد إلاثل
َزٍ اإلاخقىفاث في جلذًم دساساجه.
-2-2

املخعوظات املوسيقية ّ
املذوهة

ّ
ّ
اإلاذوهت كل
جمثل اإلاخقىفاث اإلاىسُلُت
ّ
مسىدة جحخىي غلى جشاكُم مىسُلُت.
وزُلت ؤو
ّ
وغىذ ّ
جفحغىا للشعُذ ّ
اإلاذون اإلاخىفش لذًىا هجذ
ؤن البػؿ منها وسد في صكل كخب مخقىفت
ُجىدسب إلى الؾباـ الػسكشٍين خالل اللشن

ّ
الخاسؼ غضش ،منها ما َى ميسىب اإلاؤلف والخاسٍخ
ّ
ّ
"مػشف" ،وؤخشي مجهىلت اإلاؤلف والخاسٍخ
ؤي
ُ
" "anonymeكذ جىدسب إلى فترة الىغف الثاوي
مً اللشن الخاسؼ غضش وبذاًت اللشن الػضشًٍ.
وكذ احخىث غلى همارج مً اإلاالىف الخىوس ي
ّ
مذوهت بقشٍلت الكخابت الغشبُت.
 .1.2.2ثحقيق املخعوظات املوسيقية
ّ
املذوهة
ًىذسج جحلُم اإلاخقىـ حسب _ ؤًمً فؤاد
ُ
سُذ_ ؽمً الذساست الفُلىلىحُت التي حػنى
بمشاحػت وجصخُح هػ الكخاب ومؾمىهه الػلمي
ّ
الزي كخبه اإلاؤلف )16(.وغادة ما ٌضمل الخحلُم
اإلاخقىفاث التي جحخىي غلى هغىظ غلمُت
ؤدبُت مً حُث "الخحلُم الػلمي في الػىىان
ّ
واسم اإلاؤلف ووسبخه إلُه ،وجحشٍشٍ مً الخحشٍف
والخقإ والىلػ والضٍادة بلشاءجه كشاءة صخُحت
ًكىن فيها مخىه ؤكشب ما ًكىن إلى الغىسة التي
ّ
ّ
اإلاحلم
ّجمذ غلى ًذ مؤلفه 17".وٍلخط ي رلك مً
حمؼ مخخلف اليسخ اإلاىحىدة للمخقىـ
و"دساست اخخالف سواًاث الىغىظ واسخخشاج
ُ
الصخُح منها )18( "،ومػشفت "الػغش الزي كخبذ
فُه وجىزُم َزٍ اليسخ إلاػشفت جباًنها
جم في َزا الجاهب جحلُم ّ
واخخالفها )19(".وكذ ّ
غذة
مخقىفاث مىسُلُت ؤدبُت جاسٍخُت هزكش جحلُم
محمذ ألاسػذ كشَػت "للشسالت الضشفُت في اليسب
ّ
الخإلُفُت" إلاؤلفها عفي الذًً غبذ اإلاؤمً ألاسمىي
( ،)2008وكذ اسخذل في جحلُله غلى زالزت وسخ.
ؤًؾا جحلُم مغقفى غلىلى إلاخقىـ "كاهىن
ألاعفُاء في غلم وغماث ألاركُاء" إلاحمىد بً
محمذ السُالت الغفاكس ي اللادسي وكذ اغخمذ في
رلك غلى وسخخين .جحلُم صكشٍا ًىسف لشسالت
ابً اإلاىجم في اإلاىسُلى ( ،)1962وكخاب الكافي في
اإلاىسُلى البً صٍلت ( ،)1964وسسالت هغير الذًً
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القىس ي في اإلاىسُلى ( ،)1964وكزلك جحلُم
ًىسف صىقي لشسالت الكىذي في خبر عىاغت
الخإلُف ( ،)1969وجحلُم ؤوس غشاب لكخاب
ّ
ألادواس لىفس اإلاؤلف (.)2009
ّ
اإلاذوهت
ومً بين اإلاخقىفاث اإلاىسُلُت
اإلاخى ّفش لذًىا والزي ّ
كذم إلاحت غً الجاهب
اإلاىسُلي الىظشي ،هجذ بػؿ ّ
اإلاذوهاث اإلاىدسبت
إلى الؾباـ الػسكشٍين خالل اللشن الخاسؼ غضش
والتي ساَمذ في جبلُغ عىسة غً اإلاىسُلى
الخىوسُت الكالسُكُت ومميزاث الىظام اإلاىسُلي
اإلاخذاول .هزكش مخقىـ "غاًت السشوس واإلانى
إلاػشفت دكائم سكائم اإلاىسُلى والغىاء" )20(.وَزا
ّ
ًخؾمً بابين :باب ُحمػذ فُه مخخلف
اإلاخقىـ
ّ
القبىع الخىوسُت مذوهت إؽافت إلى جلذًم مخخلف
مساساتها اللخىُت ،كما ّ
جؾمً ؤًؾا مجمىغت مً
ّ
(اإلاذوهت مػضوفت آلُت ملخبست مً
البضاسف
اللىالب اإلاىسُلُت آلالُت التركُت) ،باب زاوي
ّ
خغػ للخذًث غً بػؿ آلاالث اإلاىسُلُت
اإلاخذاولت في جىوس كألت الػىد الخىوس ي ،وآلت
الكمىجت وآلت الكشهُقت (حضبه الكالسٍيذ) ...وكان
ّ
رلك بخإلُف زلت مً اإلاىسُلُين الػسكشٍين سىت
ّ
.1872وجخىفش لذًىا مخقىفاث ؤخشي مجهىلت
ّ
اإلاؤلف والخاسٍخ ،مخقىـ ُمحخفظ به في ألاسصُف
الىزائلي للقاَش غشست ( ) 21ولم جخم دساسخه
وجحلُله بػذ .ومخقىـ زان ًُحخفظ به في
ألاسصُف الىزائلي في كغش الىجمت الضَشاء ،وكذ
بشصث بػؿ اإلاحاوالث التي غالجذ محخىاٍ
اإلاىسُلي وكامذ بخحلُله ،وكذ ًُىدسب إلى هفس
الخلبت الضمىُت مً الىغف الثاوي مً اللشن
الخاسؼ غضش )22(.وصملذ َزٍ اإلاخقىفاث همارج
ّ
مذوهت بقشٍلت الكخابت
مً اإلاالىف الخىوس ي
الغشبُتّ ،
جبِىاَا ؤًؾا في بػؿ الكخاباث ألاخشي
إلاىسُلُين مسدضشكين خالل اللشن الخاسؼ غضش
وبذاًت اللشن الػضشًٍ ،مً خالل محاولتهم

دساست اإلاىسُلى الػشبُت غمىما وجىزُلهم لبػؿ
الترار الخىوس يّ .
وجميزث َزٍ الكخاباث بخذوًٍ
القبىع الخىوسُت في صكل ساللم دًاجىهُت ،جلابل
ساللم اإلالاماث ؤلاغشٍلُت )23(.وكذ ًغػب غلُىا
الخحلُم في مثل َزٍ اإلاخقىفاث خاعت ألجها غير
ّ
ّ
ؤدبُت ،وكذ لم جىدسب لىفس اإلاؤلف .لزلك
ّ
مضشوغُت اللىل
هدساءل في َزا ؤلافاس غً مذي
باكخغاس الخحلُم غلى مشاحػت عُغ اإلاحخىي
ّ
والخثبذ في اخخالفاتها
اإلاىسُلي لهزٍ اإلاخقىفاث
وزىابتها.
وكذ كمىا في سسالت اإلااحسخير بمحاولت لخحلُم
اإلاحخىي اإلاىسُلي بين مخقىفين ورلك مً خالل
اللُام بخحلُل ملاسن لبػؿ الىمارج اإلاىحىدة في
مخقىـ "غاًت السشوس واإلانى" ومخقىـ مجهىل
ّ
اإلاؤلف والخاسٍخ مً فترة الىغف الثاوي مً اللشن
الخاسؼ غضش ،حُث ّ
جبِىا ؤن الاخخالفاث الىاسدة
ّ
جمثلذ في فشٍلت الخذوًٍ ،ورلك غلى مسخىي
جىظُف الضخاسف الغىجُت ،ؤو في بػؿ الخالًا
ؤلاًلاغُت اإلاػخمذة ،ؤو حغُير فبلت الىػ
اإلاىسُلي التي حػىد إلى اخخالف آلاالث اإلاىسُلُت
اإلاسخػملت في الفشق الػسكشٍت .واسخيخجىا مً
خالل رلك بػؿ هلاـ الاخخالف التي ّ
جبِىاَا ،ؤن
اسخفخاح هىبت الزًل كان مىصوها بئًلاع  4/2في
مخقىـ "غاًت السشوس واإلانى الجامؼ لذكائم
سكائم اإلاىسُلى الغىاء" ؤو  4/3في اإلاخقىـ
اإلاجهىل "الجامؼ لىمارج مً اإلاالىف الخىوس ي"...
ّ
وجبِىا ؤًؾا دوس َزٍ اإلاخقىفاث في جبلُغ سعُذ
مً اإلاالىف الخىوس ي لم ٌػذ ًخذاول خالل اللشن
الػضشًٍ وال بػذ جإسِس مػهذ الشصُذًت خالل
سىت  ،1934حُث الحظىا خالل َزٍ اإلاخقىفاث
غُاب بػؿ ألاحضاء واللقؼ اإلاىسُلُت التي هجهل
سبب حزفها مً سعُذ اإلاالىف الخىوس ي.
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ّ
املذوهة من
 .2.2.2ملحة عن بعض املخعوظات
خالل دساسة لعبع الزيل 

هالحظ مً خال َزٍ الػُىاث ؤن مخخلف
اإلاخقىفاث اإلاىسُلُت اإلاخىفشة لذًىا كذ اهخهجذ
ألاسلىب الغشبي في جذوٍنها وجىظيرَا للقبىع
الخىوسُت غامت وفبؼ الزًل غلى وحه الخغىظ.

همىرج لخذوًٍ حملت رًل في مخقىـ" غاًت السشوس واإلانى الجامؼ لذكائم سكائم اإلاىسُلى والغىاء (")1872

()24

()25

همىرج لخذوًٍ حملت رًل في مخقىـ مً الىغف الثاوي مً اللشن الخاسؼ غضش "
 .2.2.3ظبع الزيل في ثذويىات أهعوهين الفاج ")1111( 26"Antonin LAFFAGE

همىرج لخذوًٍ اسخفخاح في فبؼ " الزًل" ألهقىهين الفاج ()1915
جىدسب َزٍ الىزُلت ألهقىهين الفاج جم
جذوٍنها سىت  1915وجىذسج ؽمً جذوًٍ إلالذماث
مىسُلُت مػضوفت .وكذ وكؼ حمػه َزٍ الىزائم

ظبع الزيل في ثذويىات أحمذ الوافي ()1121-1511



()27



خالل سىت  1938مً كبل خمِس الترهان وغلي
()28
الذسوَط".
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همىرج لخذوًٍ هػ في فبؼ " رًل" ألحمذ الىافي (ؤوث )1938
ّ
ّ
جبين لىا الىزُلت جلذًم ؤحمذ الىافي لسلم
فبؼ الزًل كبل ؤن ٌستهل جذوٍىه للمساس اللخني.
وكذ ّبُيذ لىا ؤًؾا ؤن الػالماث الذاللُت وكؼ
إؽافتها باللىن ألاحمش ،وهي غالماث الىظام
اإلاىسُلي اإلاضشقي الزي جم إكشاسٍ خالل مؤجمش
اإلاىسُلى الػشبُت سىت  .1932وٍبذو ؤن ّ
خمِس
ّ
الترهان كذ ؤؽاف َزٍ الػالماث غىذ جىلُه حمؼ
جذوٍىاث ؤحمذ الىافي.

()29



وثيقة مخعوظة لعبع الزيل بحذوين محمذ
30
غاهم
ّ
جمثل َزٍ الىزُلت مخقىفت ّ
ّ
إلاحمذ
مذوهت
غاهم كخبها بالقشٍلت ألابجذًت الػشبُت التي اهخهجها
الفالسفت الػشب عفي الذًً ألاسمىي والفاسابي
وابً سِىا وغيرَم .وكذ جم فك َزٍ الشمىص
وجشحمتها إلى دسحاث مىسُلُت وؤصكال إًلاغُت
ملشوءة في دساساث ؤكادًمُت باإلاػهذ الػالي
للمىسُلى بخىوس.

وزُلت ّ
مذوهت لقبؼ الزًل باألحشف الػشبُت
هالحظ مً خالل فشحىا إلاخخلف اإلاخقىفاث ،ؤن
الخذوًٍ اإلاىسُلي ّ
مش بمشحلخين ،اإلاشحلت ؤولى
ّ
جمثلذ في كخابت مىسُلُت غشبُت وجلذًم القبىع
في صكل ساللم لخىُت دًاجىهُت كبيرة ؤو عغيرة ؤو

()31

كما اغخبرَا البػؿ حضبه اإلالاماث ؤلاغشٍلُت،
مً خالل الكخاباث اإلاىسُلُت اإلاخىفشة لذًىا في
مخقىـ "غاًت السشوس واإلانى الجامؼ لذكائم
سكائم اإلاىسُلى والغىاء" سىت  ،1872وفي
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مخقىفاث ؤخشيّ .
وجميزث اإلاشحلت الثاهُت ببروص
الػالماث الذالت غلى الذسحاث اإلالامُت ،مً
ؽمنها غالمتي هغف الشافؼ "

-

ّ
مخفشكت في اإلاىسُلى،
ألاعشم ،محمذ ،صزساث
جلذًم وحػلُم :فخحي صغىذة ،وصاسة الثلافت،
الذاس الػشبُت للكخاب ،جىوس164 ،2001 ،ظ.

-

الجمل ،خالذ ،خغائػ كىالب اإلاىسُلى
الخىوسُت الخللُذًت في الىغف الثاوي مً اللشن
الخاسؼ غضش ،سسالت هُل صهادة اإلااحِسخير في
الػلىم الثلافُت اخخغاظ مىسُلى وغلىم
مىسُلُت ،جىوس ،اإلاػهذ الػالي للمىسُلى،
. 207 ،2012ظ.

-

خلُل( ،الخاج ؤحمذ اللشٍخلي) ،وآخشون ،غاًت
السشوس واإلانى الجامؼ لذكائم سكئم اإلاىسُلى
والغىاء ،جىوس/فشابلس ،الذاس الػشبُت للكخاب
(وضشجه وصاسة الثلافت واإلاحافظت غلى الترار
بػىىان "في فً اإلاىسُلى :سفاًً اإلاالىف
الخىوس ي").478 ،2005 ،ظ.

-

السُالت ،محمىد بً محمذ ،كاهىن ألاعفُاء في
غلم وغماث ألاركُاء ،داس الكخب الىفىُت (A-
 ،)MSS-19241جىوس.

-

سُذ ،ؤًمً فؤاد ،الكخاب الػشبي اإلاخقىـ
وغلم اإلاخقىفاث ،اللاَشة ،الذاس اإلاغشٍت
اللبىاهُتً ،ىلُى  614 ،1997ظ.

-

القباع ،إًاد خالذ ،مىهج جحلُم اإلاخقىفاث،
دمضم ،داس الفكش208 ،ظ.

-

غسُالن ،غبذ هللا بً غبذ الشحُم ،جحلُم
اإلاخقىفاث بين الىاكؼ والىهج ألامثل ،الشٍاؼ،
مكخبت اإلالك فهذ الىفىُت1994/ٌ1415 ،م،
ظ.32 .

-

غلىلى ،مغقفى ،جحلُم مخقىـ كاهىن
ألاعفُاء في غلم وغماث ألاركُاء إلاحمىد
السُالت اللادسي الغفاكس ي وجحلُل الىظشٍاث
ّ
الخػمم في
اإلاىسُلُت الىاسدة في الىػ ،صهادة
البحث ،الجامػت الخىوسُت ،كلُت آلاداب
والػلىم ؤلاوساهُت ،جىوس ،1986 /1985
435ظ.

" وهغف

الخافؿ " " ،التي جخفؿ الغىث اإلاىسُلي
بشبؼ بػذ فىُني ّ
مػذل وكذ وكؼ جثبُتها والػمل بها
سسمُا بػذ اوػلاد مؤجمش اللاَشة سىت  .1932كما
سؤًىا ؤًؾا مً خالل فشحىا ؤسلىب مخخلف
للخذوًٍ مً خالل مخقىـ إلاحمذ غاهم الزي
ّ
دون فُه فبؼ الزًل بالقشٍلت ألابجذًت الػشبُت
التي غشف بها الفالسفت الػشب.
-

املصادس واملشاجع :


خالصة :

سؤًىا في مذاخلخىا َزٍ ؤن اإلاخقىفاث التي
اغخيذ باإلاىسُلى الخىوسُت وسدث بغىفين،
مخقىفاث راث فابؼ ؤدبي جاسٍخي ومخقىفاث
ؤخشي ّ
مذوهت وكذ كضفذ َزٍ ألاخيرة غً جشار
مىسُلي خالل اللشن الخاسؼ غضش مغاًش إلاا َى
مخذاول بػذ جإسِس مػهذ الشصُذًت بخىوس سىت
ّ
1934مً حُث الشعُذ الغىائي وآلاالحي اإلاىزم.
ّ
وٍمكً ؤن جفخح لىا َزٍ الكخاباث اإلاخىفشة لذًىا
آفاق حذًذة في البحث الػلمي مً خالل اغخماد
ّ
اإلاذون للؾباـ
مىهج اإلالاسهت بين اإلاىسور
الػسكشٍين وما َى مخذاول حالُا مً وسخ
للمالىف الخىوس ي والخذوٍىاث ألاخشي ،ومشاحػت
ألاحضاء الىاكغت والتي جم حزفها ؤو الاسخغىاء
غنها .وَزا ما ًمكً ؤن ًفخح مجال لذساست
ّ
مػملت إلاخخلف ؤفىاس الخذوًٍ اإلاىسُلي الخىوس ي
للمالىف اهقالكا مً َزٍ اإلاخقىفاث وعىال إلى
ًىمىا َزا كغذ مػشفت ؤَم الشواًاث ومذي
ّ
اإلاذوهت .وهقمح ؤًؾا ؤن ًخم
اخخالف اليسخ
اغخماد محخىي َزٍ اإلاخقىفاث وجىظُفها في
اإلاىاهج الخػلُمُت ألاكادًمُت خاعت في مادة
القبىع الخىوسُت.
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-

كقاـ ،محمىد« ،مً اإلاخقىفاث اإلاىسُلُت»،
مجلت الفكش ،الػذد  ،7سلسلت الػلىم
الاحخماغُت ،الذاس الػشبُت للكخاب ،جىوس،
ؤفشٍل  ،1986ظ.40 .

-

مسفش ،غبذ الػضٍض بً محمذ ،اإلاخقىـ
الػشبي وش يء مً كؾاًاٍ ،القبػت ألاولى ،داس
اإلاشٍخ لليضش ،اللاَشة 201 ،1999 ،ظ.

GUETTAT, Mahmoud, Musiques du
monde Arabo- Musulman : Guide
bibliographique et discographiqueApproche analytique et critique, Paris, Dâr
-El-Ouns, 2004, 463p.

-

SALVADOR - DANIAL, Francisco, Musique
et instruments de musique au Maghreb, La
boite à document, Paris, 1986, p. 55.

-
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اإلاخقىفاث بين الىاكؼ والىهج ألامثل ،الشٍاؼ ،مكخبت
اإلالك فهذ الىفىُت1994/ٌ1415 ،م ،ظ.32 .
 2كقاـ ،محمىد« ،مً اإلاخقىفاث اإلاىسُلُت» ،مجلت
الفكش ،الػذد  ،7سلسلت الػلىم الاحخماغُت ،الذاس الػشبُت
للكخاب ،جىوس ،ؤفشٍل  ،1986ظ.40 .
 3اإلاشحؼ السابم ،ظ.40 .
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حس ا ّلشَاوي ّ
وحش الزًل مً فشب
وجاٍ في ّ
الشمل ؤحُاها فإحُاوي
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ّ
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ٌضكى الىىي ودمىع الػين حسبله
حتى سزِذ له صىكا فإبكاوي
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وألاعبػين غذا ًحكي بغىلخه
حتى ؤراب فؤاد اإلاذهف الػاوي
 14ألاعشم ،محمذ ،الػىىان السابم ،ظ.73
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اإلاخقىفاث ،اللاَشة ،الذاس اإلاغشٍت اللبىاهُتً ،ىلُى
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20خلُل( ،الخاج ؤحمذ اللشٍخلي) ،وآخشون ،غاًت السشوس
واإلانى الجامؼ لذكائم سكئم اإلاىسُلى والغىاء،
جىوس/فشابلس ،الذاس الػشبُت للكخاب (وضشجه وصاسة
الثلافت واإلاحافظت غلى الترار بػىىان "في فً اإلاىسُلى:
سفاًً اإلاالىف الخىوس ي").478 ،2005 ،ظ.
َ 21زا اإلاخقىـ في صكل وسخت سكمُت ًحخىي غلى حمُؼ
ّ
هىباث اإلاالىف الخىوس ي مشجبت ،وَضبه في محخىاٍ وفشٍلت
كخابخه مخقىـ  1872اإلاىدسب للؾباـ الػسكشٍين .وكذ
ّ
ؤمذها إًاٍ ابً الضُخ القاَش غشست صٍاد غشست في وسخخه
الشكمُت ،غلى ؤن اإلاخقىـ كان ًحخفظ به الضُخ في
مكخبخه ولم جخىفش لذًىا إلى حذ آلان مػلىماث جخػ
اهدسابه ؤو جاسٍخه.
 22الجمل ،خالذ ،خغائػ كىالب اإلاىسُلى الخىوسُت
الخللُذًت في الىغف الثاوي مً اللشن الخاسؼ غضش،
سسالت هُل صهادة اإلااحِسخير في الػلىم الثلافُت اخخغاظ
مىسُلى وغلىم مىسُلُت ،جىوس ،اإلاػهذ الػالي
للمىسُلى. 207 ،2012 ،ظ.
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SALVADOR - DANIAL, Francisco, Musique et
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29الىزُلت اإلاىدسبت إلى ؤحمذ الىافي مً اإلاشحؼ الخالي:
Al- OUAFI, Ahmed, « 26 modes andalous, selon
 Ahmed Al-Ouafi », Archives du Baron d'ErlangerCMAM, Tunis, Aout 1938. (consulté le 30 janvier
)2016
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وحسب اإلاػلىماث الىاسدة في الشابك ،فئن ّ
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سىت .1938
30مىسُلي جىوس ي اصتهش بالػضف غلى آلت الشباب ولذ سىت
ّ
 1886وجىفي سىت .1948
 31ؤصشث سابلا ؤن الكخابت الػسكشٍت للقبىع الخىوسُت
خالل اللشن الخاسؼ غضش لم ُج ّ
حذد الذسحاث اإلالامُت
وملادًشَا الغىجُت وإهما اكخفذ بخلذًمها في صكل ساللم
مىسُلُت غشبُت ؤو كما اغخبرَا فشاوضِسكى سالفادوس
داهُال حضبه اإلالاماث ؤلاغشٍلُت.

instruments de musique au Maghreb, La boite à
document, Paris, 1986, p. 55.
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»ré.
 24في فً اإلاىسُلى سفاًً اإلاالىف :غاًت السشوس واإلانى
الجامؼ لذكائم سكائم اإلاىسُلى والغىاء ،اإلاشحؼ السابم،
ظ.189 .
25
Anonyme, « Manuscrit des premières notations du
Mālūf », Archives du Baron d'Erlanger, Tunis,
)CMAM. (consulté le 30 janvier 2016
http://archives.cmam.tn/files/fullsize/5a6bb84991
3c045aa3878fafd29caedc.jpg
26مسدضشق فشوس ي ( )1926-1858صاس بلذان صمال
إفشٍلُا خالل جهاًت اللشن الخاسؼ غضش وبذاًت اللشن
الػضشًٍ ّ
ودون بػؿ الىمارج اإلاىسُلُت مً جشاثها
اإلاىسُلي.
 27ؤخزها الىزُلت اإلاىدسبت إلى ؤهقىهين الفاج مً اإلاشحؼ
الخالي:
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عرض حتلقيق الكتاب اخملطوط
(ث ََةت الندرومي)

عمر أنور الزبداين
دولة قطر

وال عٍب أن الػمل غلى ئخُاء الترار
الػلمي لألمت اإلاؿلمت واظب غظُمً ،ىظبه
غليها صًنها ،ويغوعة ُم ِل َّخت،جهخًيها َظٍ
اإلاغخلت مً الخاعٍش التي جمغ بها ألامت
ؤلاؾالمُت ،ونض جضاعى غليها أغضاؤَا مً ًل
خضب ونىب ،يما جخضاعى ألاًلت ئلى
نهػتها.
وألَمُت ئخُاء الترار الػلمي لهظٍ
ً
ألامت ،قهض ًان َظا البدض لُػغى غمال
ًّ
غلمُالٌخاب مسُىٍ بػىىان (زبذ
ً
ً
ً
الىضعومي)مخسظا َضقا عةِؿا له ،وَىبُان
أَمُت َظا الٌخاب اإلاسُىٍ ،وبُان اإلاٍاهت
الػلمُت إلاإلكه ،ومً زم الىنىف غلى اإلاىهج
الظي ؾلٌخه في جدهُههظا الٌخاب
اإلاسُىٍ.
ونض ؾاعث زُت البدض في َظٍ الضعاؾت
ْ
َوق َو الػىاوًٍ الكغغُت الخالُت:
ً
َّ
أوال :جغظمت مسخهغة إلاإلل "الش َبذ".
ً
زاهُا :بُان مًمىن َظا الٌخاباإلاسُىٍ
وبُان نُمخه الػلمُت.
ً
زالشا :بُان اإلاىهج الظي ؾلٌخه في جدهُو
َظا الٌخاب اإلاسُىٍ.

وزخمذ أوعام البدض بظيغ أَم
الىخاةج التي زغظذ بها مً َظا البدض.
والبضاًت مؼ مإلل َظا الٌخاب اإلاسُىٍ
َ
(ز َبذ الىضعومي) قلىبضأ...
َّ
ً
:مؤلف "الث َبت"
 أوال َِّظا
ناخب
ًدظ
لم
َّ
"الش َبذ"الكُش الىضعومي بترظمت واقُت في
يخب التراظم ،ؾىاء في طلَ في يخب جغاظم
اإلاالٌُت ،أو يخب التراظم الػامت .وأوُ مً
جغظم له -قُما ونكذ غلُه -الخاقظ ابً
حجغ في "الضعع الٍامىت" ،قهض وؿبه ئلى
ظضٍ ًىؾل ،وأؾهِ اؾم ظضٍ ًديى،
قؿماٍ ،قهاُ" :مدمض بً مدمض بً مدمض
بً ًىؾل بضع الضًً اإلاالٍي الهضس ي"،1
قهى لم ًظيغ اؾمه بالٍاملَّ ،
ولهبه بـ "بضع
الضًً" ،وَى "قمـ الضًً" ،يما ظاء في
َّ
"الش َبذ" في أيثر مً مىيؼ ،وجغى وؿبت
الىضعومي ،وطيغ أهه ؾمؼ ظؼء ابً غغقت
غلى اإلاُضومي ،وَى يظل َ ، 2وزالزُاث
مإوؿت غلى الهالوس ي ،وَى يظلَ .3وطيغ
أهه َّ
"خضر ببِذ اإلاهضؽَّ ،
وزغط لبػٌ
الكُىر".4
وطيغٍ السخاوي في "الًىء الالمؼ"
في ؾُام جغظمخه ألخمض بً مدمض بً
ً
مدمض بً خامض .5وطيغٍ أًًا في أزىاء
جغظمخه لػبض الغخُم بً غبض الٌغٍم بً
ههغ هللا بً ؾػض هللا بً أبي خامض .6وقاث
ناخبي "يكل الظىىن" ،و"قهغؽ
ً
الكهاعؽ" ،قلم ًظيغا غىه قِئا.

75

2018

وزحر مً جغظم للكُش الىضعومي مً
ّ ْ
الؼ ِعيلي في
اإلاخأزغًٍ -قُما أخؿب -الكُش ِ
يخابه الهُم "ألاغالم" ،خُض ناُ في
جغظمخه ،ونض طيغ وؿبخه بـ (الظاُ) اإلاعجمت:
"مدمض بً مدمض بً ًديى ،أبى غبض هللا
الىظعومي ،الٍىمي ،اإلاؿغبي :مً قًالء
اإلاالٌُت".7وطيغ أهه ًان في بِذ اإلاهضؽ ما
بحن ؾىت (َ751ـ) و(َ767ـ) ،وحج ؾىت
(َ757ـ)َّ ،
ومغ بمهغ ؾىت (َ758ـ) ،وًان في
َ ً
صمكو ؾىت (َ775ـ) .وأن له (ز َبخا)
ً
مسُىَا اَلؼ غلُه ،وأن وؿبخه ئلى
(هظعومت ) ،)Nedroma( 8وهى بلضة في
الجؼاةغ .وأن وقاجه ًاهذ في خضوص ؾىت
ّ ْ
الؼ ِعيلي.
(َ775ـ)َ .ظا مدهل ما طيغٍ ِ
وجغظم له عيا يدالت في "معجم
اإلاإلكحن" 9جغظمت مسخهغة مؿخكاصة مً
ّ ْ
الؼ ِعيلي ،وطيغ وؿبخه بـ (الظاُ)
يالم ِ
ً
اإلاعجمت "الىظعومي" ،وطيغ أًًا أهه
"الٍىفي" ،وال قَ أن َظا جصخُل،
ّ ْ
الؼ ِعيلي ،ويما
نىابه (الٍىمي) ،يما طيغ ِ
َّ
طيغ الىضعومي هكؿه في "الش َبذ".10
وجغظم له ألاؾخاط غاصُ هىيهٌ في
"معجم أغالم الجؼاةغ" ،وطيغ وؿبخه بـ
ْ
(الضاُ) اإلاهملت ،ولم ًَس ُغط قُما جغظم له
ّ ْ
الؼ ِعيليَ ،ب ُْض أهه أياف في
غما طيغٍ ِ
وؿبخه ،قهاُ" :الخلمؿاوي" ،وونكه بأهه
"قهُه مالٍي" ،وطيغ أن وقاجه هدى
( ،11)777وَى في َظا ًسالل ما طيغٍ
ّ ْ
الؼ ِعيلي.
ِ
وال قَ ،قان يخاب اإلاإلل هكؿه

َّ
جدهل لضًىا مً
مترظم له ،ونض
َى أنضم ِ
َظا الٌخاب اإلاسُىٍ أن اؾم ناخب
ً
َّ
"الش َبذ" ًامال َى :قمـ الضًً ،أبى غبض
هللا ،مدمض بً مدمض بً ًديى بً مدمض
بً ًىؾل 12الىضعومي ،أو الىظعومي، 13
اإلاؿغب ي ، 14زم اإلاهضس ي ، 15اإلاالٍ ي، 16
اإلاػغوف بالٍىمي .17وال وػلم غً جاعٍش مىلض
ً
الىضعومي قِئاَ ،ب ُْض أهه مً اإلاإيض أهمىلضٍ
نبل ؾىت (َ693ـ) ،خُض ئنها الؿىت التي
َّأعر قيها لىقاة أبُه .18يما ال وػلم الؿىت
التي جىفي قيها ،وونكذ مً جىاعٍش وقُاث
َّ
قُىزه في "الش َبذ" ًان ؾىت (َ772ـ) ،19ما
ٌػني أهه غلى ألانل ًان ًّ
خُا ختى َظا
الخاعٍش.
وطيغ السخاوي في ؾُام جغظمخه
البً خامضأهه ًاهذ له ئظاػة باؾخضغاء
الىضعومي مإعزت ؾىت (َ774ـ) ،20ما ًكُض
أن الىضعومي ًان ًّ
خُا ختى طلَ الخاع َّ
ٍش.وأعر
ّ
الؼ ِعيلي وقاجه في خضوص ؾىت (َ775ـ)،
ِ
ولػله اغخمض في َظا الخأعٍش غلى ما ظاء في
َّ
"الش َبذ" مً ؾماع الىضعومي بضمكو في
َظا الخاعٍش ،21وَى أنص ى جاعٍش لؿماغه
َ
ُو ِظض في "ز َبخه".وأعر وقاجه ناخب "معجم
أغالم الجؼاةغ" ؾىت (َ777ـ) ،ولؿذ أصعي
ئلى ما اؾدىض غلُه في ئزباث َظا الخاعٍش.
وأؾكل ابً حجغ جاعٍش وقاجه ،وجغى مٍاهه
ً
َّ
مبًُا .يما لم ًظيغ وعزت "الشبذ" مً آُ
ً
خامض قِئا غً جاعٍش وقاجه -عؾم خغنهم
َّ
غلى طيغ الىقُاث في "الش َبذ" هكؿه -ما
ًىحي أن وقاة الىضعومي ًاهذ زاقُت.
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وظاَغ مً اؾم ناخب "الشبذ"
وأوناقه أهه ًان ًُيؿب ئلى هضعومت ،زم
أنبذ ًُيؿب ئلى الهضؽ ،قهل ًان مىلضٍ
بـ (هضعومت) البلضة الجؼاةغٍت الخابػت لىالًت
جلمؿان ،واهخهل منها ئلى اإلاكغم؟ أم َى
مهضس ي اإلاىلض واليكأة ،وئهما ًُيؿب ئلى
هضعومت وؿبت ألبُه؟
يال ألامغًٍ مدخمل ،ولِـ زمت ما
ًغجح أخضَما ،والظي أمُل ئلُه أهه ولض
ُ
ًّ
هضعومُا ئلى
ووكأ في الهضؽ ،وئهما وؿب
أبُه؛ وطلَ أن أؾلب الؿماغاث والهغاءاث
وؤلاظاػاث التي َّ
سجلها الكُش الىضعومي،
ًاهذ في مضًىت الهضؽ ،وأن أيثراإلاكاًش
الظًً جلهى غنهم ؤلاظاػاث َم مً
ً
الهضؽ.وَػًض َظا أًًا أن زُه في
َّ
"الش َبذ" زِ وسخ مكغقي.
 أوصافه الخلليت:َ
َّ
َ
ُو ِنل الىضعومي في "الشبذ"
بأوناف جٌكل لىا غما ًان غلُه مً
أوناف زلهُت؛ قهض ظاء في ونكه" :الكُش
الهالح ،الؼاَض ،الغاؾب ،الىبُه "، 22
"الىاؾَ ،الػابض ،الهضوة ،اإلاىهُؼ ئلى هللا
حػالى "" ، 23الخهي "" ، 24الكهحر ،الؿالَ،
الػاعف"" ،25الكايل".26
 أوصافه العلميت:أما غً أوناقه الػلمُت ،قهض
َ
ّ
"الػالم،
"اإلادضر"" ،27الكهُه"،28
ُو ِنل بـ
ِ
ِ
َّ
الػالمتَّ ،
الغ َّخاُ"" ،29اإلاهغب"" ،30اإلاكخؿل،
ّ
اإلادهل".31
ِ
زحلته العلميت:
-

ًبضو مً ألاوناف التي ُونل بها
َّ
ناخب "الش َبذ" أهه ًان ناخب عخلت،
خُض ظاء في بػٌ أوناقه "الغخالت"،32
والظاَغ أن عخلخه ًاهذ عخلت في َلب
الػلم ،وَلب الخضًض الىبىي زانت ،أزظ
قيها غً مكاًش غهغٍ مً مؿمىغاتهم،
ً
َّ
ومإلكاتهم .وٍبضو -وقها إلاا في "الش َبذ" -أن
أوُ ؾماغه ًان ؾىت (َ742ـ) ،خُض ؾمؼ
قغف الضًً
في الخاعٍش اإلاظًىع غلى قُسه
ِ
ناؾم بً ؾلُمان بً ناؾم ألاطععي
ِ
33
الكاقعي الجؼء الشامً مً اإلاداملُاث ,
وؾمؼ في الخاعٍش هكؿه غلى الكُش نُب
الضًً ابً اإلاٌغم الجؼء ألاوُ مً مكُست
ابً اإلاهخضي باهلل ،ويخاب "الكماةل"
للترمظي.34
َ
ووػغف مً "ز َبخه" أهه ًان في هابلـ
في نكغ ؾىت (َ754ـ ) ، 35وؾمؼ
بمىىىمٌتفي طي الدجت ؾىت (َ757ـ)،36
وؾمؼ بضمكو ؾىت (َ775ـ) ،وؾمؼ بمضًىت
الخلُل بكلؿُحن ؾىت (َ761ـ) ،37وؾمؼ
باإلؾٌىضعٍت ،والهاَغة بمهغ ؾىت
(َ758ـ) ،38وًاهذ أيثر ؾماغاجه بالهضؽ
الكغٍل؛ ئط ًاهذ َّ
مهغ ئنامخه قُما ًبضو،
ومؿًٌ الػضًض مً مكاًسه.
ونض جغصص في أزىاء عخلخه غلى ظملت
مً اإلاؿاظض ،واإلاغايؼ الػلمُت ،والخلهاث
اإلاكُسُت؛ قكي مضًىت الهضؽ ؾمؼ
باإلاسجض ألانص ى صازل باب الخضًض،39
وصازل باب الغباٍ ،40ومجزُ قُسه ظىاع
باب ألاؾباٍ ،41ومسجض اإلاؿاعبت ،42وعوام
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الٌغٍمُت ،43وػاوٍت قُسه نضع اإلاسجض
ألانص ى ،44وبالخاههاٍ الكسغٍت ،45واإلاضعؾت
الهالخُت ،46وهابلـ الخًغاء ،47وبمجزُ
قُسه بالُىع بمضًىت الهضؽ ،48وبمسجض
الخلُل بمضًىت الخلُل ،49وبالجامؼ ألامىي
بمضًىت صمك و ، 50وصاع الخضًض
بالظاَغٍ ت ، 51وصاع الخضًض اإلاضعؾت
الًُاةُت بالهالخُت بضمكو ،52وبالخغم
اإلاٍي الكغٍل ،53وبمجزُ قُسه بمنى،54
وبمجلـ خٌم قُسه باإلؾٌىضعٍ ت، 55
وبجامؼ غمغو بً الػام بالكؿُاٍ
بمهغ ، 56وبمىـؼُ قُسه جهلُبت ظامؼ
َىلىن ،57وبالجامؼ ألاخمغ بالهاَغة.58
 مشيخته وجالمرجه:أزظ الىضعومي غً زلت مً مكاًش
غهغٍ ،وزانت مكاًش بِذ اإلاهضؽ،
َ
والكام ،وأوعص في "ز َبخه" أؾماء ما ًهغب مً
ً
ؾخحن قُسا .ونض ازخو بالهغب مً
قُسحن منهم ،وَما :نالح الضًً زلُل بً
يٍُلضي الػالتي ،ونضع الضًً مدمض بً
مدمض بً أبي الهاؾم اإلاُضومي ،قأيثر
الغواًت غنهما ،واؾخؿنى بمغوٍاتهما الػالُت
ؤلاؾىاص ،والهغٍبت مً مغوٍاث ؾحرَم ممً
ً
َى صونهم ،وأبػض غىه.ومً مكاًسه أًًا:
 مجض الضًً أبى غبض هللا مدمض بًالكُش ؤلامام جهي الضًً ٌػهىب بً أبي غبض
هللا مدمض الكحراػي الكاقعي .نغأ غلُه
يخاب "ظامؼ ألانىُ" البً ألازحر.59
 الكُسان قمـ الضًً مدمض بًغبض هللا الهكىي الؿاغاحي ،أبى الػباؽ

أخمض بً غلي بً ظماػ الخلبي .ؾمؼ غليهما
زالزُاث الضاعمي.60
 قمـ الضًً أبى غبض هللا مدمضبً ؾلُمان بً غلي الؼَغي .ؾمؼ غلُه
ش يء مً يخاب "الدجت".61
 الخاقظ أبى غبض هللا مدمض بًؤلامام الخاقظ مدب الضًً غبض هللا بً
أخمض بً اإلادب غبض هللا اإلاهضس ي .ؾمؼ
مىه نُػت مً "صخُذ ابً زؼٍمت".62
 يُاء الضًً أبى الكًل مدمض بًغبض الغخمً بً مدمض بً غمغ بً مدمض
بً غمغ بً الخؿً الهؿُالوي اإلاالٍي اإلاٍي
ئمام اإلاالٌُت بدغم هللا الكغٍل وبػغقت
وبمنى.63
 الهاض ي مدمض بً غبض الغخُمبً غلي بً غبض اإلالَ اإلاالٍي اإلاؿالحي،
ناض ي نًاة اإلاالٌُت بالكام.64
 ظماُ الضًً أبى غبض هللا مدمضبً أخمض بً أبي الهاؾم َبت هللا الهغش ي
َ
ألامىي ؤلاؾٌىضعيُ ،غ ِغف بابً البىعي
الكاقعي.65
 أخمض بً مدمض بً أخمض بًمدمىص ،أبى الػباؽ ابً الجىدي ،وٍهاُ له:
ابً ػنام .66نغأ غلُه اإلاػاص ألازحر مً
"صخُذ البساعي".
 ناض ي الهًاة قمـ الضًًمدمض بً غبض اإلاػُي بً ؾالم الكاقعي
الكهحر ،بابً الؿبؼ .نغأ غلُه زالزُاث
البساعي.67
 -الخاقظ غالء الضًً أبى الخؿً

78

2018

غلي بً أًىب بً مىهىع بً وػٍغ بً عاقض
بً مػً بً غبض الػالي بً مدمض بً
ئبغاَُم الخىاص ي .ؾمؼ غلُه اإلاػاص ألازحر
مً "الجامؼ الصخُذ" للبساعي.68
 قمـ الضًً أبى غبض هللا مدمضغشمان بً غمغ الخلُلي اإلاؿغبي ألانل .ؾمؼ
غلُه اإلاػاص ألازحر مً "صخُذ البساعي".69
 قمـ الضًً أبى غبض هللا مدمضبً خامض الكاقعي اإلاهضس ي .ؾمؼ غلُه
َّ
الؿلكي
زمؿت أظؼاء نؿاع عواًت ؾبِ ِ
َّ
الؿلكي ،مً أخاصًض مً مؿىض
غً ظضٍ ِ
جمُم الضاعي مً "معجم الُبراوي".70
 ناض ي الهًاة جاط الضًً أبى بٌغأخمض بً مدمض الٌغًي ،ناض ي الهضؽ
ً
ًىمئظ .ؾمؼ غلُه ظؼءا قُه زماهُت أخاصًض
مً "مؿىض الضاعمي".71
 ظالُ الضًً أبى مدمض غبض اإلاىػمابً الكُش هجم الضًً أخمض ابً قمـ
الضًً مدمض بً الجالُ الكاقعي .ؾمؼ
غلُه زالزُاث الضاعمي.72
 ظماُ الضًً مدمض بً الخؿًبً غماع الضمكهي ،اإلاػغوف بابً ناض ي
الؼبضاوي .ؾمؼ غلُه ظؼء أبي مدمض غبض
هللا بً مدمض بً ظػكغ بً خُان الىعام.73
 قمـ الضًً ؾالمت بً قهابالضًً أخمض بً ظمػت ألاطععي ،زم
اإلاهضس ي .ؾمؼ غلُه ظؼء أبي الجهم الػالء
بً مىس ى الباَلي.74
 الكُش مىس ى بً مدمض بً غُااإلابٌُ .ؾمؼ غلُه غكغة أخاصًض مً

الٌ ِّس ي".75
زالزُاث "مؿىض غبض بً خمُض ِ
 أبى خكو غمغ بً أبي ػٍض غبضالغخمً بً الخؿحن بً ًديى الهبابي
الخىبلي .ؾمؼ غلُه خٍاًاث ئبغاَُم بً
أصَم عخمه هللا.76
 الكُش بغَان الضًً ئبغاَُم بًغبض الغخمً بً ئبغاَُم بً ظماغت
ً
الكاقعي .ؾمؼ غلُه أخض غكغ خضًشا
مىخهاة مً خضًض ابً زؼٍمت.77
 الكُش نالح الضًً أبى الخؿًغلي ابً هجم الضًً صاوص بً أبي بٌغ
ً
اإلاؿهو ،أو اإلاكهو .ؾمؼ غلُه ظؼءا
قُه أخاصًض مىخهاة مً "مؿىض الضاعمي".78
 الكُش مدمض بً غشمان بً غبضالغخمً بً غبض اإلاىػم بً وػمت بً
ؾلُان .ؾمؼ غلُه ظمُؼ الخمؿت أبىاب
ُ
ألا َوُ مً "ؾجن ابً ماظه".79
 الكُست الهالخت أم مدمض مغٍمبيذ غبض الغخمً بً أخمض بً غبض
الغخمً بً غبض اإلاىػم بً وػمت بً ؾلُان
بً ؾغوع اإلاهضؾُت الخىبلُت .ؾمؼ منها
ظمُؼ الجؼأًً مً "مىَأ ؤلامام مالَ"
عواًت أبي مهػب غىه ،أخضَما:
اإلاىاقهاث ،وآلازغ :قُه غكغة أخاصًض
بؿىض واخض.80
 الكُش مدمض بً غلي بً غبضالغخمً الخاصم .ؾمؼ غلُه أظمؼ زالزُاث
الضاعمي.81
 أخمض بً غبض ألاخض بً أبي الكخذالخغاوي .ؾمؼ غلُه ظمُؼ يخاب "الجمػت
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وقًلها" ألبي بٌغ أخمض بً غلي اإلاغوػي.82
 الكُش هانغ الضًً مدمض بًمدمض الخىوس ي .ؾمؼ غلُه ظمُؼ مكُسخه
التي زغظها له الخاقظ ػًٍ الضًً غبض
الغخُم بً الػغاقي.83
 الكُش ؤلامام الخاقظ قهابالضًً أبى الػباؽ أخمض بً مدمض بً غبض
الغخمً الػسجضي .ؾمؼ غلُه نُػت مً
"اإلاؿخسغط غلى صخُذ البساعي" ألبي بٌغ
ؤلاؾماغُلي.84
 الكُش مدمض بً مدمض بً ًديىبً غبض الٌغٍم الػؿهالوي ألانل ،زم
اإلاهغيً ،هاُ له :الػُاع .ؾمؼ غلُه أظمؼ
الٌ ِّس ي".85
زالزُاث "مؿىض غبض بً خمُض ِ
وغني الىضعومي بػض الخدهُل
بالغواًت وؤلاؾماع؛ قؿمؼ مىه أخمض بً
مدمض بً مدمض بً خامض ألاههاعي
الهضس ي الكاقعي بالهضؽ ؾىت (َ771ـ)،86
َّ
والظاَغ أهه َى الظي وعر َظا الش َبذ غً
ً
قُسه .وؾمؼ مىه أًًا غبض الغخُم بً
غبض الٌغٍم بً ههغ هللا بً ؾػض هللا بً
أبي خامض الهغش ي البٌغي الهضًهي
الكحراػي ،87باإلياقت ئلى ؾماع ابيُه مىه.
َّ
ًّ
ثاهيا :الكتاب املخطىط (الث َبت"):
وَظا الٌخاب اإلاسُىٍ ال أغغف له
وسخت ؾحر َاجه التي بحن أًضًىا ،والتي
خهلذ غليها مً ألاؾخاط غلي مدمض
مػىى ،وٍبضو أهه خهل غليها غً َغٍو
الكابٌت (ؤلاهترهِذ) ،وهي وسخت مدكىظت
يمً مسُىَاث ظامػت اإلالَ ؾػىص

يمً مجمىع جدذ عنم (،)1/3006
وحكخمل غلى ئخضي وزمؿحن وعنت ،يما
ًبضو أهه جىظض وسخت مهىعة غنها في مغيؼ
اإلالَ قُهل للبدىر والضعاؾاث ؤلاؾالمُت
بغنم (.88)7956406
أ -عىىاهه:
لِـ َىاى نكدت في اإلاسُىٍ
مكغصة للػىىان ،بل ظاء ما ٌكحر ئلُه في
َّ
مىايؼ مىه ،يهىُ ناخب "الش َبذ":
َّ
"وؾمؼ ناخب الش َبذ اإلاباعى" ،89ونىله
ً
َّ
أًًا" :ونغأ...ناخب َظا الش َبذ" ،90ونىله:
َّ
"ؾمؼ ناخب الش َبذ" ،91ونض جٌغع َظا
الػىىان في مىايؼ غضة مً "الشبذ" ،بل ال
جٍاص نكدت جسلى مً طيغ َظا الػىىان.
ب -جىثيم وسبته:
ّ ْ
الؼ ِعيلي في "ألاغالم" ،وفي
ًكُض يالم ِ
الهكدت التي أعقهها بهظا الٌخاب
َ
اإلاسُىٍ ،أن َظٍ اليسخت مً "ز َبذ"
الىضعومي ًاهذ بدىػة ألاؾخاط أخمض غبُض
ناخب اإلاٌخبت الػغبُت بضمكو ،ومىه
ّ ْ
الؼ ِعيلي .ولِـ مً
اهخهلذ ئلى خىػة ألاؾخاط ِ
مغظؼ وػخمض غلُه في جىزُو وؿبت َظا
َّ
"الش َبذ" ئلى الكُش الىضعومي ئال ما طيغٍ
ّ ْ
الؼ ِعيلي في "أغالمه" ،خُض طيغ في أزىاء
ِ
َ
َ
جغظمخه للىضعومي أهه اَلؼ غلى "زب ٍذ" له
مسُىٍ ،92وطيغٍ في مىايؼ مً يخابه
آلاهل الظيغ ،93وأخاُ غلُه في أيثر مً
ً
مىيؼ مً "ألاغالم" . 94وأًًا ما طيغٍ
السخاوي في جغاظم مً نغأ غلى
الىضعومي ،95ما ًُمئن بصخت وؿبت َظا
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َّ
"الش َبذ" ئلى الىضعومي.
ط -وصف اليسخت املعتمدة:
ًخألل َظا الٌخاب اإلاسُىٍ مً
ئخضي وزمؿحن وعنت ،مً الىعنت عنم ()1
ئلى الىعنت عنم ( ،)51بُض أن الىعنت عنم
( )18ؾحر مىظىصة .وٍىظض زالر أوعام
ملخهت بالىعنت عنم ( ،)29وغلى َظا ًٍىن
ً
مجمىع أوعام َظا الٌخاب اإلاسُىٍ أعبػا
وزمؿحن وعنت.
وَى ٌكخمل غلى زالزت أنؿام:
ألاوًُ :مخض مً الىعنت عنم ( )1ئلى
َ
الىعنت عنم ( ،)34وَكخمل غلى "ز َبذ
الىضعومي" ،اإلاخًمً لؿماغاجه ،ونغاءاجه،
وئظاػاجه .وٍخمحز َظا الهؿم بظيغ
مؿمىغاث اإلاكُست بأؾاهُضَا ئلى أصخابها
الغواة ،أو اإلاإلكحن ،قاطا َ
زخم طيغ الؿىض،
ً
َ
أزبذ بػضٍ أخُاها جاعٍش وقاة قُسه ناخب
الؿىض غلى َامل الىعنت .وجىاعٍش الىقُاث
َظٍ مً ئلخاناث الىضعومي هكؿه ،لِؿذ
لؿحرٍ قيها ًض ،قاطا ًاهذ (اإلاشبخاث) خالُت،
ُ
نض يخبذ في ػمً الؿماع غلى خؿبه ،قان
ُ
(الىقُاث) 96ػماهُت ،يخبذ بػض مضة ،نض
جُىُ ونض جههغ ،أي بػض وقاة الكُش
وبلىؽ زبرٍ.
ً
يما هجض أخُاها في َظا الهؿم
جصخُداث للؿماغاث وؤلاظاػاث الىاعصة
َّ
في هو "الش َبذ" مً اإلاكاًش وبسُىَهم.
وٍبخضب َظا الهؿم بىعنت مً
نكدت واخضة قضًضة الُمـ ،غؿحرة
الهغاءة ،مدكىقت ظىباث الىعنت ،جليها

الىعنت الشاهُت ،وهي قُما ًبضو بضاًت
َّ
"الش َبذ" الخهُهت ،خُض جبضأ بضًباظت
ُ
مسخهغةَ ،مؿذ ًلماتها ألاولى ،ظاء قيها
نىله..." :باآلزغة للػلماء الػاملحن .والهالة
والدؿلُم غلى ؾُضها مدمض ؾُض اإلاغؾلحن،
ً
وئمام اإلاخهحن ،والهاةل( :مً ًغص هللا به زحرا
ًكهه في الضًً) ،وغلى آله وأصخابه
وأػواظه وطعٍخه والخابػحن لهم باخؿان ئلى
ًىم الضًً ،وبػض".97
ومً زهىنُاث َظا الهؿم ؾحر
ما جهضم ،الكهل بحن مؿمىغاجه اإلاشبخت
بؿُغ نهحر ،98أو باخاَت اإلاشبذ ًله مً
ظىباجه بؿُغ مخهل مكهىُ أغالٍ ،99أو
باخاَت اإلاشبذ ًله مً ظىباجه ألاعبػت،100
ونض ال ٌؿخػمل َظا ئطا قمل اإلاشبذ
ً
نكدت ًاملت101؛ ئط ال خاظت به ،وأخُاها ال
ٌؿخػمله عؾم الخاظت ئلُه.102
ً
ومً زهىنُاجه أًًا ويؼ
غىاوًٍ ظاهبُت ألؾماء اإلاإلكاث اإلاؿمىغت،
ً
ً
مؿخػمال أخُاها اللىن ألاخمغ في يخابتها.103
وَظا الهؿم مٌخىب بأًاص يشحرة؛
لظا ازخلكذ زُىَه ،مً أخؿنها زِ
الىضعومي هكؿه ،وزُه واضح ظلي مىهىٍ
في أيثرٍ ،ؾهل الهغاءة ،وأما بهُت الخُىٍ
قخسخلل أخىالها ما بحن واضح وعصب.
الشاوي :نؿم ؤلاظاػاثً ،مخض مً
الىعنت ( )35ئلى الىعنت ( ،)38وٍمخاػ َظا
الهؿم بأهه خىي ظملت مً ئظاػاث مكاًش
ً
ُ
الهغن الشامً الهجغي ،يخبذ بأًضيهم ،بضءا
باظاػة الخاقظ ابً يشحر ،104واهتهاء باظاػة
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مدمض بً الخؿً بً مدمض بً غماع
ُ
الخاعسي الكاقعي . 105وزخم َظا الهؿم
ببػٌ الكىاةض الجؿغاقُت غً يغى
الكىبَ ،والجحزة.106
الشالض :نؿم اإلاىالُض والىقُاث،
ًمخض مً الىعنت ( )39ئلى الىعنت (،)51
وأيثرَا ًدمل مىالُض ووقُاث مكاًش الهغن
الشامً الهجغي ،ونلُل مً مكاًش الهغن
َُ
الخاؾؼ .وزمت ظملت مً ألاؾماء اإلاـت ْرظم لهم
ً
ؾحر مٌخملت اإلاػلىماث ،قأخُاها ًُظيغ الاؾم
مً ؾحر طيغ جاعٍش اإلاىلض والىقاة ،وجاعة ًُظيغ
الاؾم ُوٍظيغ مػه جاعٍش اإلاىلض ،مً ؾحر طيغ
جاعٍش الىقاة ،ونض ًُظيغ الاؾم مؼ جاعٍش
الىقاة مً ؾحر طيغ جاعٍش اإلاىلض ،ونض ًُظيغ
اإلاخىفى باللهب ،قما هضعي مً اإلاغاص.
َُ
ُ
وأيثر ألاؾماء اإلاـت ْر َظم لهم يخبىا
ُ
بسِ الىضعومي هكؿه ،وبػًها يخب بسِ
أخمض بً خامض الهضس ي (َ854ـ) جلمُظ
الىضعومي ،وابىه مدمض أبي خامض (َ874ـ).
وَظا الهؿم ٌُ ُّ
ػض مً قًاةل َظا الٌخاب
اإلاسُىٍ ،خُض أقاصها بجملت نالخت مً
مىالُض ووقُاث غلماء الهغن الشامً
ً
الهجغي ،بُض أهه ألانل ويىخا ،وألانػب
نغاءة بحن ألانؿام الشالزت للٌخاب.
وَظا الٌخاب اإلاسُىٍ مسخلل
اإلاؿُغة (17.5×13ؾم) ،يما أن أوعانه
َ
ً
مسخلكت غضص ألاؾُغ يشحرا؛ الزخالف ي َخ َبخه،
قبػًها ٌكخمل غلى زمؿت وغكغًٍ ()25
ً
ؾُغا ،وبػًها ٌكخمل غلى زالزت وغكغًٍ
ً
( )23ؾُغا ،وبػًها ٌكخمل غلى زمؿت

ً
غكغ ( )15ؾُغا.
وَظا الٌخاب اإلاسُىٍ مٌخىب
َ
بسِ و ْسخ مخػضص؛ مىه زِ الىضعومي
ُ
هكؿه ،وَى مً أخؿنها وأوضخها ،ويخب
بػًه بسُىٍ ؾحرٍ مً أصخابه ،وبػًه
ُّ
ُ
ُ
يخب بسِ قاعس ي .ويخب ُظله بدبر أؾىص،
ُ
ُ
وبػًه يخب بدبر بني قاجذ ،ويخبذ بػٌ
الػىاوًٍ الجاهبُت بدبر أخمغ .والٌخابت قُه
واضخت غلى الػمىم ئال الىعنخحن ألاولى
وألازحرة قهما قضًضجا الُمـ ،وال ًٍاص
الخِ قيهما ًُهغأ ،وفي بػٌ الخىاش ي جلل
واضح ،أناب بػٌ الٌالم ،قأطَب
مػاإلاه ،وأحػب ناعةه.
ونض ًغص ؾإاُ َىا ،وَىَ :ل
الهؿمان الشاوي والشالض صازالن في مؿمى
َّ
"الش َبذ" ،أم َما ئلخاناث أوعصَا
الىضعومي؟ والظاَغ أن َظا الٌخاب
ُ
اإلاسُىٍ غمل ظماعي ،وئن وؿب لصخو
َ
واخض؛ قهى ز َب ٌذ للىضعومي ،وأبىاةه،
وأصخابه وأبىاء أصخابهٌّ ،
ًل أزبذ قُه
بػٌ مغوٍاجه وئظاػجه ،وأن الىضعومي ظمؼ
ً
قُه ُ
بػض نؿما للمىالُض والىقُاث ،بػًها
َّ
ظاءث في أزىاء "الش َبذ" ،وأزغي ظاءث في
َّ
الهؿم ألازحر مىه ،قٍُىن بظلَ اإلاإلل
َ
يخاب ز َب ٍذ إلاؿمىغاث ،وئظاػاث ،ويخاب
ً
وقُاث أًًا.
ّ ْ
َّ
الؼ ِعيلي أن "الش َبذ" ًيخهي
وعأي ِ
بالىعنت نم ( ،)34وأن الهؿمحن ُ
بػض ؾحر
ع
صازلحن قُه ،بُض أهه ٌػٌغ غلى َظا أن
َ
الهؿمحن آلاز ِغًٍ -وألازحر زانت -مىه
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بسِ الىضعومي ،ولِـ زمت قانلت ،أو
صًباظت بُنهما ،ما ًغجح أنها ملخهاث مً
َّ
نمُم "الش َبذ" ،ومً َىا ظاػ أن وؿمي َظا
َ
الخألُل "ز َبذ ووقُاث الىضعومي" ختى
ٌؿخىفي مًمىن َظا الٌخاب اإلاسُىٍ
أظمؼ.
َّ
 أهميت هرا "الثبت":لِـ مً ؤلاههاف الخهلُل مً
أَمُت َظا الٌخاب اإلاسُىٍ ،ولى لم ًًٌ
له مً قًل ؾىي ئقاصجىا بمىالُض ووقُاث
الػضًض مً غلماء الهغن الشامً الهجغي
لٌكاٍ طلَ .ومؼ َظا ،قهض بهي َظا
ً
اإلاسُىٍ مجهىال غىض غلماء الخضًض
والتراظم؛ قغؾم مػغقت ابً حجغ والسخاوي
بالىضعومي ،قانهما لم ٌكحرا ئلى َظا
َّ
"الش َبذ" ،ونض طيغ ابً حجغ للىضعومي يخاب
َ
"الخسغٍجاث" ،ولم ًظيغ "ز َبخه" َظا ،ماًضُ
غلى أهه لم ًهل غلُه ،قبهي َظا الٌخاب
ّ
َّ
الؼ ِعيلي
اإلاسُىٍ َي اليؿُان ،ختى أظهغٍ ِ
في "أغالمه".
ومً ظىاهب أَمُت َظا الٌخاب
اإلاسُىٍ أهه اظخمؼ غلى يخابخه َظ ْمؼ مً
اإلاكاةش وَلبت الػلم؛ قالظًً يخبىا َظا
َّ
"الشبذ" زالزت أنىاف:
ُ
َّ
ألاوُ :ناخب "الش َبذ" اإلاـ َد ِّضر
الكُش الىضعومي.
ََّ
الشاوي :أصخاب ناخب "الشبذ"
مً َلبت الػلم ممً صخبهم الىضعومي،
وممً قاعيه في الؿماع وؤلاظاػة؛ قٍان
ً
يشحرا ما ًُشبذ ئزىة الػلم َإالء ما ؾمػىٍ

مً قُسهم بدًغة الىضعومي وؾماغه،
َّ
ًاهىا ًُشبخىهه بأًضيهم في "الش َبذ" ،وًان طلَ
قُما ًبضو -باطن ،أو بُلب مً ناخبَّ
"الش َبذ" ،وًان أيثر َإالء مً َلبت الػلم
اإلاهضؾُحن؛ ومً َىا ظاػ حؿمُت َظا
َّ
الٌخاب اإلاسُىٍ بـ "الش َبذ اإلاهضس ي"؛ إلاا
خىاٍ مً مكُست مهضؾُت ،وَلبت
مهضؾُحن .ومً َإالء الظًً اقترًىا في
َّ
يخابت َظا "الش َبذ اإلاباعى"أطيغ:
 غبض الغخمً بً ًىؾل الهنهاجيالٍالضًني اإلاالٍي ، 107وزُه زِ وسخ
غؿحر ،ونغاءجه لِؿذ باألمغ الِؿحر.
108
 مدمض بً ؾاػي الخىك ي ،وزُه قاعس ي.
 غبض الغخُم بً ًديى بً غبضالغخمً ابً الػغاقي ،109وزُه قاعس ي نغٍب
مً اليسخ.
الشالض :مكاًش الىضعومي الظًً
ؾاَمىا بسُىَهم في ئزباث صخت
الؿماغاث وؤلاظاػاثَ ،وم ْىذ ؤلاظاػاث
َّ
والػامت ،ولهم مؼ َظا قىاةض في
الخانت
طيغ مىالُضَم ،وأؾمائهم ،وألهابهم،
ومكاًسهم ،ومؿمىغاتهم ،وعبما مإلكاتهم،
ما أيكى غلُه مهضانُت غلمُت ،وجاعٍسُت،
ال ًًاَُه قيها مشُله ،زانت ما حػلو
بػلماء الهغن الشامً الهجغي ،قٍان َظا مً
أقًل مداؾىه.
َ
َ
أما غً أؾلىب الىضعومي في "زبخه"
قهى أؾلىب أصبي بؿُِ واضحً ،بضأ غاصة
اؾخكخاح اإلاشبخاث بهىله" :الخمض هلل غلى
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وػمه " ، 110أو نىله" :الخمض هلل عب
الػاإلاحن" ،111أو نىله" :الخمض هلل بجمُؼ
مدامضٍ غلى ظمُل غىاةضٍ" ،112وهدى طلَ
مً الاؾخكخاخاث ،زم ٌؿىم ؾىض الؿماع
أو الهغاءة ،وٍسخمه بمشل نىله" :يخبه الػبض
الكهحر ئلى هللا حػالى مدمض بً مدمض بً
ًديى بً مدمض بً ًىؾل الىضعومي
اإلاالٍي ،غكا هللا غىه ،وؾكغ له ّ
بمىه ويغمه،
ِ
وغامله بسكي لُكه ،وخؿبىا هللا ووػم
الىيُل".113
وَى غاصة يشحر البُان في ونل
ُ
"لبؿذ
قُىزه والٌالم غنهم ،يهىله:
زغنت الخهىف مً ًض ؾُضي وقُذي
الػالم
ؤلامام
الكُش
ونضوحي ئلى هللا حػالى
ِ
ِ
ِ
الهضوة ؾُضي أبي
اإلادهو
الػابض
اَض
ِ
الؼ ِ
ِ
ِ
غمغان مىس ى بً ٌػِل بً صاووص ا ُ
لج ُّؼولي
حؿمضٍ هللا بغخمخه ،وأؾٌىه الكغصوؽ مً
ظىخه ،وأغاص غلُىا مً بغًاجه".114
َظا غً أؾلىبه في البُان ،أما
أؾلىبه في الٌخابتُ ،
قُلخظ غىه اَخمامه
ً
بالىهِ لٌخابخه ،وَػخني أخُاها بىيؼ
ً
الكضة قىم الٍلمت اإلاكضصة ،وأخُاها أزغي
ًًبِ بالكٍل الٍلمت التي جدخاط ئلى
يبِ .115ووظضث غىضٍ ظملت مً ألازُاء
الىدىٍت في الٌخابت ،وَى أمغ ؾغٍب ،لم أظض
ً
له جكؿحرا.116
أما غً اليؿو اإلانهجي للمسُىٍ،
قهض ؾاع الىضعومي غلى ههج غاصة اإلاإلكحن
في قىىن الخضًض ،مً جىيُذ اإلاؿمىغاث،
وؤلاظاػاث ،والكهل بحن مهضاع الؿماع

وؤلاظاػة ،ويبِ جىاعٍش الؿماع،
ْ
ومجالؿه ،ومىايػهِ ،وطي ٍغ للؿامػحن مػه،
ُ
والهاعب اإلاـ ْؿ ِمؼ ،مؼ حؿمُخه وونكه
ً
أخُاها ،وَؿخكاص مً َظٍ الُغٍهت في ئزباث
الهاعب مػغقت الػضًض مً أصخاب
الىضعومي ،الظًً قاعًىٍ الؿماع مً
ً
مكاًسه ،بل وٍؼٍض أخُاها قُظيغ الؿاةل
للؿماع ،أو ؤلاظاػة مً الكُش ،يهىله:
"وصح طلَ ،وزبذ ،وأظاػ لىا مغوٍاجه أظمؼ
بؿإالي ،يخبه الكهحر ئلى هللا مدمض
الىضعومي".117
يما ًُشبذ خًىع الؿماع لىلضًه:
أبي اإلاجض غبض هللا ،وأبي الخحر مدمض،
َّ
الؿً التي ؾمػا قُه ،يهىله:
ُوٍشبذ
"وؾمؼ َ
معي ولضاي :أبى الخحر مدمض ،وأبى
اإلاجض غبض هللا خايغ في الشالشت مً
غمغٍ".118
وَى في ئزباجه مؿمىغاجه غً
مكاًسه قضًض الًبِ لخضوص َظٍ
الؿماغاث ،ال ًُس ُّل في ّ
خض الؿماع وَغٍهه،
ِ
ِ
قمً طلَ نىله" :ؾمػذ...ظمُؼ يخاب
الضغاء...زال مً أوله ئلى باب :ما ًُ َى ِ ّص ُع به
اإلاؿاقغ"ٌ ،119ػني والبهُت ئظاػة.يما ٌػضص
ً
اإلاجالـ التي َّ
جم قيها الؿماع ،ئن مجلؿا
ً
واخضا ،أو أيثر ،مؼ طيغ جىاعٍسها .يما ًظيغ
ما ياع مً مجلضاث اإلاؿمىغاث،
ومجالؿها ،يهىله" :وَظا الهضع الظي ُو ِظ َض
غلى الُبام غلى اإلاجلضاث الؿخت ٌ-ػني مً
"صخُذ البساعي" -مً أنل ؾماع الكُش،
واإلاجلض الؿابؼ ياتؼ ،لم ًىظض ،وقُه ؾخت
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ُ
أظؼاء" .120يما أهه ًًبِ أوناف وسخ
الؿماغاث ،يهىله في وسخت زالزُاث
الضاعمي" :مً وسخت بسِ الظَبي" 121؛
القتهاع زِ الظَبي ُ
بالخؿً َّ
والغ ْوم.122
وَى -قىم ما جهضمً-ظيغ وقُاث مكاًسه،
ً
وأخُاها مىالُضَم.123
َّ َ
ْ
الؿجن ٌؿحر في
وغلى َوقو َظا
ئزباث ؤلاظاػاث ،قهى خغٍو ًل الخغم
غلى يبِ َغنها ،ويُكُاتها ،وزهاةهها،
وقاعيه في َظا اإلاؿلَ أصخابه الٍاجبىن لـ
َّ
"الش َبذ"؛ قمً طلَ نىُ أخضَم" :وأظاػ
ُ
اإلاـ ْؿ ِم ُؼ -أَاُ هللا لىا في غمغٍ آمحن في زحر
َّ
َ
ناخب "الش َبذ" الكُش مدمض
وغاقُت-
َ
َ
اإلاظًىع عواًت البساعي غىه ،وعواًت ظمُؼ
ما ججىػ له عواًخه غىه مً مىهىُ ،ومهىُ،
ومػهىُ ،ومىظىم،ومىشىع ،وؾحر طلَ،
بكغَه اإلاػغوف غىض أَل َظا الكأن.
وؾىض قُسىا بسُه في الىعنت اإلاسُُت
مهابل َظٍ الىعنت في وعنخحن مً نُؼ
ُّ
الش ُمً .قلله الخمض وا ِإلا َّىت".124
َ
 مزايا ث َبت الىدزومي:َّ
لػل أَم ما ًمحز َظا "الش َبذ" يثرة
اإلاغوٍاث التي ؾمػها الىضعومي ،وأزبتها غً
مكاًسه ،والتي بلـ غضصَا أعبػحن وماةت
َّ ً
ُ
مإلكا ،غضا اإلاٌغع منها ،وهي جخكغع ئلى يخب
ُ
الؿج ن ، 125ويخب ألاظؼاء الخضًصُ ت، 126
ُ
ُ
ويخب غلىم الخضً ض ، 127ويخب ؾغٍب
ُ
الخضًض ،128ويخب التراظم والُبهاث،129
ُ
ُ
ويخب خضًصُت مىيىغُ ت ، 130ويخب
مىيىغُت ؾحر خضًصُت ،131ئياقت ئلى طيغٍ

الػلمُت

والخاعٍسُت

بػٌ الكىاةض
والجؿغاقُت.132
ً
َّ
ومً مؼاًا َظا "الش َبذ" أًًا مُل
مإلكه ئلى طيغ وقُاث ومىالُض مكاًسه،
والظاَغ أن ًل اإلاىالُض الىاعصة في اإلاسُىٍ
َّ
في نؿم "الش َبذ" مىه هي مً قىاةضٍ
وبسُه .وَى قيها خغٍو غلى ئزباث ما
ًلؼمه ؤلازباث في طيغ الىقاة ،مً ًىم وقهغ
ً
وؾىت ،وٍؼٍض غليها أخُاها بػٌ الكىاةض،
مٍان الضقً ،يهىله في وقاة قُسه غالء
الضًً الهضس يُ :
"وصقً بأعى الؿاَغة".133
ونض ًكٌُ في الىقُت ،قِؿخىفي زبر
قُسه ،يما قػل بىقاة قُسه ابً
ُ
الج َى ِدي ،134خُض ناُ"ُ :وِل َض قُسىا َظا
ؾىت زالر وزماهحن وؾخماةت .ؾمؼ مً ابً
البساعي ،وػٍيب بيذ مٍي ،وابً الهىاؽ،
والُىهُني ،وابً الىاؾُي ،وبالٌغى مً
الجماُ ابً أبي الىخل ومً ؾحرَم ،وله
مكُست يبحرة عخمه هللا .جىفي ئلى عخمت هللا
حػالى في قهغ عمًان اإلاػظم ؾىت أعبؼ
وؾخحن وؾبػماةت".135
ومً مؼاًاٍ ؾحر ما جهضم أهه خىي
ؾلؿلت مً ههىم ؤلاظاػاث بسُىٍ
أصخابها مً غلماء ومكاًش الهغن الشامً
ً
الهجغي؛ ئط يشحرا ما ًان الكُش اإلادضر
ًغاظؼ مشبخاث الؿماغاث التي ًًػها
الىضعومي وأصخابه ،قُصدخها بسُه ،أو
بامالةه ،وٍجحز عواًتها وما له مً عواًت في
ئظاػة غامت بكغوَها .ونض جًمىذ َظٍ
ؤلاظاػاث قىاةض يشحرةً ،اؾم الكُش ،وؾىت
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ً
مىلضٍ ،وأخُاها اؾم قُىزه ،ومغوٍاجه،
ّ
اإلاجلُت
ومإلكاجه وؾحرَا مً الكىاةض
ِ
للتراظم ،يما في ئظاػة ُّ
الؿ َغ َم ّ ِغي الخىبلي،
ُ
"أظؼث للجماغت
التي ظاء قيها بامالةه:
ؿمحن ُ
اإلاُـ َّ
بػض ما ُؾئل لهم بكغَه غىض
أَله .ويخب ًىؾل بً مدمض بً مؿػىص
ُّ َّ َ ّ 136
بً مدمض بً غلي بً ئبغاَُم الؿغم ِغي
ً
ً
ً
مىلضا وميكأ ،البؿضاصي صاعا ،الضمكهي
ً
َُ َ ً
اظغا ،الػهُلي َم ْد ِخضا ،ألاخمضي
مه
ً
مظَبا...ومىلضي في ؾابؼ غكغًٍ عظب
اإلاػظم مً ؾىت ؾذ وحؿػحن وؾخماةت.
ومً مؿمىغاحي الٌخب الؿخت ،و"مؿىض"
ؤلامام أخمض ،و"الؿجن الٌبحر" للبيههي...ومً
ُ
قُىدي الػىالي باإلظاػة اإلاـ ْؿ ِىض غكُل
الضًً ،أبى غبض هللا ،مدمض بً غبض
اإلادؿً بً أبي الخؿً الىاغظ البؿضاصي.
ُ
واإلاـ ْؿ ِىض قهاب الضًً ،أبى الػباؽ ،أخمض
بً أبي َالب الدجاع الهالخي،
ْ
ُ
وؾحرَم...وخ ّ ِغع في ظماصي آلازغة في َؾلخ
طي الدجت الخغام مً ؾىت ؾبؼ وؾخحن
وؾبػماةت بمضعؾت قغف الضًً ،ئبغاَُم
بً الخىبلي بضمكو اإلادغوؾت".137
وله غالوة غلى ما جهضم بػٌ
الكىاةض الخضًصُت التي أقغصَا بالظيغ بػٌ
قُىزه ،منها بسِ قُسه الػالتي بغواًخه
بؿىضٍ مً "مؿىض غبض الخمُض" خضًض أبي
ً
َغٍغة مغقىغا" :مً زاف أصلج"
الخضً ض ، 138ناُ الػالتي" :خضًض
ً
خؿً " . 139وله أًًا بػٌ الكىاةض
140
الخاعٍسُت ،يسبر مػً بً ػاةض ة

والػب ض ، 141وبػٌ يالم الكالؾك ت، 142
وبػٌ يالم الجاخظ ،143وٍبضو أنها ًلها
ملخهاث بسِ الىضوعمي ،لِؿذ مً أنل
َّ
"الش َبذ".
َّ
وغلى الجملت ،ال ًسلى َظا "الش َبذ"
غلى الغؾم مً نؿغٍ -مً قىاةض ظمت،ً
قًال أهه َّ
غغقىا غلى مىالُض
وٌٍكُه
ووقُاث غضص ّ
ظم مً مدضسي وغلماء الهغن
ٍ
ً
الشامً الهجغي ،قًال غلى أهه أونكىا غلى
غضص مً زُىَهم التي وعزذ لىا
مؿمىغاتهم الخضًصُت ،يما أهه -وَى ألاَم-
أػاح لىا الٌشحر مً ؾىامٌ شخهُت غلمُت
مؿغبُت مكغنُتً ،اصث يخب التراظم أن
تهملها في ػاوٍت اليؿُان.144
 املىهج املتبع في التحليم:ههجذ في جدهُو َظا الٌخاب
اإلاسُىٍ الىهج الخالي:
 -1وسخ اإلاسُىٍ وقو نىاغض
الغؾم اإلاػانغة ،واؾخػىذ لخىيُذ الىو
بػالماث الترنُم.
 -2نابلذ اإلايؿىر مؼ الٌخاب
اإلاسُىٍ مً أوله ئلى آزغٍ.
 -3عؾمذ آلاًاث الهغآهُت بالغؾم اإلاػانغ،
ً
اغخماصا غلى بغهامج ظامؼ الٌخب
ؤلالٌترووي.
ُّ
أزبذ اؾم الؿىعة الهغآهُت
-4
وعنم آلاًت في الهامل.
َّ -5
زغظذ ألاخاصًض الىاعصة في اإلاتن
مً "الصخُدحن" ئن ًان الخضًض قيهما ،أو
في أخضاَما ،قان لم ًًٌ قيهما َّ
زغظخه مً
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ُ
يخب الؿجن ألاعبؼ ،قان لم ًًٌ قيها زغظخه
ُ
مً مظاهه مً يخب الؿىت ألازغي.
 -6جغظم لألغالم ؾحر اإلاكهىعًٍ.
ونض خغنذ في الترظمت غلى ججىب ؤلاَالت،
ئال ئطا عأًذ زمت قاةضة في ؤلاَالت ،قأزغم
ً
الهاغضة؛ جدهُال للكاةضة.
 -7يبُذ الٍلماث التي جدخاط ئلى
يبِ بالكٍل.
ً
 -8صدخذ غضصا مً ألازُاء
الىدىٍت التي وعصث في اإلاتن ،قجػلذ
الهىاب في اإلاتن ،وأقغث ئلى الخُأ في
الهامل.
 -9طيغث اإلاىالُض والىقُاث التي
طيغَا الىضعومي في الهؿم ألاوُ في
الهامل ،ولم ألخهها في اإلاتن.
 -10ايخكُذ في ؤلاخالت غلى
اإلاهاصع واإلاغاظؼ في الهامل بظيغ اؾم
اإلاهضع ،أو اإلاغظؼ قدؿبَّ ،
وقهلذ بُاهاث
اإلاهضع واإلاغظؼ في قهغؽ اإلاهاصع واإلاغاظؼ.
 -11أقغث ئلى عنم وعناث
اإلاسُىٍ في خاقُت الهكدت ،ولم أيػه
يمً اإلاتن ،أو َامكه ،يما َى مخبؼ؛
ً
خكظا لظًَ الهاعب مً الدكدذ
والدكىَل.
َّ -12
نضمذ بػٌ الكهغاث اإلاخػلهت
ُ
باإلاىالُض والىقُاثَّ ،
وأزغث أزغي مخًمىت
لبػٌ الكىاةض الخاعٍسُت ،وألامايً
الجؿغاقُت؛ لخدؿو اإلاهاماث ،وجترابِ
ألاقٍاع ،وجلخئم اإلاخكغناث.
ً
 -13غملذ نؿما للكهاعؽ الكىُت؛

ً
ً
َّ
يمىخه قهغؾا لألغالم ،وقهغؾا ألؾماء
ً
مكاًش الىضعومي ،وقهغؾا ألؾماء الٌخب
ً
الىاعصة في اإلاتن ،وقهغؾا لألمايً واإلاضن،
ً
وقهغؾا لخىاعٍش الؿماغاث وؤلاظاػاث،
ً
وقهغؾا لألوؿاب.
َ -14ابهذ جىاعٍش الؿماغاث
َّ
الىاعصة في َظا "الش َبذ" غلى بغهامج جدىٍل
ً
الخاعٍش ؤلالٌترووي ،قىظضث أيثرَا مىاقها
مً خُض الُىم ،والخاعٍش ،ووظضث بػًها
ً
مسالكا ،قتريذ اإلاسالل غلى خاله في اإلاتن،
وأقغث في الهامل ئلى ما في بغهامج جدىٍل
الخاعٍش ؤلالٌترووي.
 خاجمت البحث:جىظه َظٍ البدض بكٍل عةِـ ئلى
حؿلُِ الًىء غلى الخػغٍل بالٌخاب
اإلاسُىٍ "زبذ الىضعومي" ،والخػغٍل
بأَمُخه ،ومٍاهت مإلكه ،ئياقت ئلى الػمل
اإلاخبؼ في جدهُو َظا الٌخاب اإلاسُىٍ .ونض
َز َل َ
و البدض ئلى غضص مً الىخاةج ،هي وقو
الخالي:
ً
أوال :أن غلماءها اإلاخهضمحن ًاهىا
ً
خغٍهحن أقض الخغم غلى الغخلت َلبا
لخدهُل الػلم ،وًاهىا ًطخىن بالؿالي
والىكِـ مً أظل َظا اإلاههض .ونض ًان
ً
الكُش الىضعومي واخضا مً َإالء الغخالت،
الظًً جغًىا الضًاع وألاَل ،وظابىا البالص
ً
ً
َلبا للػلم ،وخبا باإلاػغقت .ونبل ًل ش يء
ً
َلبا إلاغياة هللا ؾبداهه.
ً
زاهُاِ :خ ْغ ُ
م غلماةىا غلى جىزُو
غلمهم ؾاًت الخىزُو ،وجشبُخه بالؿماع
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والهغاءة والخاعٍش واإلاٍان؛ ئط الػلم أماهت،
والػلم مً الضًً ،مً َىا وظضهاَم أخغم
الىاؽ غلى يبِ غلمهم ،ويبِ ما
ًخلهىهه مً أقىاٍ الػلماء .وَظا ما ًان
غلُه خاُ قُسىا الىضعومي مىيىع َظٍ
الضعاؾت.
ً
زالشا :اخترام غلماةىا بػًهم
لبػٌ ،وججزًل ّ
ًل مجزلخه الػلمُت التي
ٍ
ٌؿخدهها .وَظا اإلاىخى وال قَ مً باب
غضم بسـ الىاؽ أقُاءَم .ونض إلاؿىا َظا
اإلاىخى ألازالقي والػلمي غىض غاإلاىا
ً
الىضعومي ،خُض ًان ًُُلو ألهابا غلمُت
ً
غلى الػلماء الظًً جلهى غنهم ؾماغا أو
نغاءة أو ئظاػة ،وٍهكهم باألوناف التي
ٌؿخدهىنها ،والتي َم أَل لها .قخاعة هجضٍ
ًهىُ :أنط ى الهًاة ،أو ؤلامام ،أو
اإلادضر ،أو الكهُه ألاوخض ،أو الػالم
الػالمت ،أو الػالم ألانُل ،الػالم الػامل،
وهدى طلَ مً ألالهاب الػلمُت التي لها
وػنها واغخباعَا في باب الػلم.
ً
عابػا :أن الكُش الىضعومي نض
أمط ى أيثر جدهُله الػلمي في مضًىت
الهضؽ ،خُض ئن أيثر الؿماغاث اإلاظًىعة
َّ
في (الش َبذ) ًضغم َظٍ الىدُجت ،وَكض مً
أػعَا .وًٍاف ئلى َظٍ الىدُجت أزغي ،وهي

أن مػظم الهغاءاث والؿماغاث التي سجلها
َّ
الىضعومي في (الش َبذ) ًان مىيىغها غلم
الخضًض.
ً
َّ
زامؿاٌُ :ؿخكاص مً نغاءة (الش َبذ)
الىضعومي الخىظه الهىفي غىض الكُش
الىضعومي ،خُض طيغ في أيثر مً مىيؼ في
َظا الشبذ َغٍهت ما ٌؿمى لبـ (الخغنت)
الهىقُت ،وعواَا بالؿىض غً مكاًسه.
ً
ؾاصؾا :لم جبحن لىا اإلاهاصع التي
جغظمذ لؿحرة الكُش الىضعومي ،وال
ً
َّ
مًمىن (الش َبذ) قِئا غلى خُاة الكُش
الىضعومي نبل أن ًههض صًاع اإلاكغم
ً
ؤلاؾالمي .وَظا أًًا ًدخاط إلاؼٍض بدض
وجىهُب.
وال ًكىجني -في الخخام -أن أجىظه
بالكٌغ ئلى الهاةمحن غلى أمغ َظا اإلاإجمغ،
هكؼ هللا بهم ،آمحن .وهللا أؾأُ أن ًىقهني
ئلى ُخؿً الههض ،وصخت الكهم ،ونىاب
الهىُ ،وؾضاص الػمل ،آمحن .ونلى هللا غلى
ؾُضها مدمض وغلى آله وصخبه وؾلم .وآزغ
صغىاها أن الخمض هلل عب الػاإلاحن.
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الىعنت اإلاسُُت ألاولى مً "زبذ الىضعومي"
َ
 ث َبت املصادز:*ألاعالم :زحر الضًً ػعيلي .بحروث :صاع الػلم للمالًحن،
ٍ2002 ،15م.
* جاعٍش بؿضاص :أخمض بً غلي بً زابذ بً أخمض بً مهضي
الخُُب البؿضاصي .جدهُو :الضيخىع بكاع غىاص مػغوف.
بحروث :صاع الؿغب ؤلاؾالميَ1422 ،1ٍ ،ـ2002-م.
*جىضيح املشتبه في ضبط أسماء السواة وأوسابهم
وأللابهم وكىاهم :مدمض بً غبض هللا (أبي بٌغ) بً مدمض
ابً أخمض بً مجاَض الهِس ي الضمكهي الكاقعي ،الكهحر
بابً هانغ الضًً .جدهُو :مدمض وػُم الػغنؿىس ي.
بحروث :مإؾؿت الغؾالت1993 ،1ٍ ،م.
*ثبت الىدزومي :مدمض بً مدمض بً ًديى الىضعومي.
اغخنى به :غمغ أهىع الؼبضاويَّ ،
نضم له :ئًاص الُباع .صمكو:
صاع عواص اإلاجض ،صاع الػهماءَ1439 ،1ٍ ،ـ2018-م.
*ذيل لب اللباب في جحسيس ألاوساب :أخمض بً أخمض بً
ّ
الكاقعي الىقاتي
مدمض بً أخمض ابً ئبغاَُم العجمي
اإلاهغي ،ألاػَغي .صعاؾت وجدهُو :قاصي بً مدمض بً
ؾالم آُ وػمان .الُمً :مغيؼ الىػمان للبدىر والضعاؾاث
ؤلاؾالمُت وجدهُو الترار والترظمتَ1432 ،1ٍ ،ـ2011-م.
*السوض املعطاز في خبر ألاكطاز :مدمض بً غبض اإلاىػم

الخمحري .جدهُو :ئخؿان غباؽ .بحروث :مإؾؿت هانغ
للشهاقت1980 ،2ٍ ،م.
*معجم أعالم الجزائس :غاصُ هىيهٌ .بحروث :مإؾؿت
هىيهٌ الشهاقُت للخألُل والترظمت واليكغَ1400 ،2ٍ ،ـ-
1980م.
*معجم البلدانً :انىث بً غبض هللا الخمىي .بحروث :صاع
ناصع1995 ،2ٍ ،م.
*معجم املؤلفين :غمغ عيا يدالت .غىاًت :مٌخب جدهُو
الترار في مإؾؿت الغؾالت .بحروث :مإؾؿت الغؾالت،
ٍَ1414 ،1ـ.
*هزهت املشتاق في اختراق آلافاق :الكغٍل مدمض بً
مدمض ؤلاصعَس ي .بحروث :غالم الٌخب.ٌ1409 ،1ٍ ،
*وفياث ألاعيان وأهباء أبىاء الزمان :أخمض بً مدمض بً
ئبغاَُم بً أبي بٌغ ابً زلٍان البرمٍي ؤلاعبلي .جدهُو:
ئخؿان غباؽ .بحروث :صاع ناصع ،ألاظؼاء َبػذ بخىاعٍش
مخكغنت.
الهىامش:
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1الضعع الٍامىت.235-234/4 :
َّ
ًُ 2ىظغ :الش َبذ/22 :أَ .ظا ،وال بض مً ؤلاقاعة َىا ئلى أن
ؤلاخالت في َظٍ اإلاهضمت غلى الٌخاب اإلاسُىٍ ،قأطيغ عنم
ً
الىعنت ،مكحرا ئلى الهكدت الُمنى منها بالخغف (أ) ،وئلى
الهكدت الِؿغي بالخغف (ب).
3الؿابو/14 :أ.
4الضعع الٍامىت.235/4 :
5الًىء الالمؼ.173/2 :
6الؿابو.181/4 :
7ألاغالم.40/7 :
 8طيغ الؼعيلي اؾم َظٍ اإلاضًىت بـ(الضاُ) و(الظاُ) ،ناُ:
"هضعومت ،أو هظعومت :بلض بالجؼاةغ" .ولم ًظيغَا ًانىث في
"معجمه" .وطيغَا في "الغوى اإلاػُاع" بـ (الضاُ) ،قهاُ:
"هضعومت :مضًىت في َغف ظبل جاظغا بأعى اإلاؿغب ،وهي
مضًىت خؿىت ،يشحرة الؼعع والكىايه ،عزُهت ألاؾػاع،
ولها بؿاةِ زهِبت ،ومؼاعع يشحرة ،وبُنها وبحن البدغ هدى
غكغة أمُاُ ،ولها مغس ى مأمىن مههىص ،وغلُه عباٍ
ً
خؿًًُ ،خبرى به ،وٍهاُ :ئهه مً أحى قُه مىٌغا ،لم جخأزغ
غهىبخه ،نض ُغغف طلَ مً بغيخه ،ومً نىؼ هللا قُه".
ً
وطيغَا في "هؼَت اإلاكخام" بـ (الضاُ) أًًا ،قهاُ:
"هضعومت :مضًىت يبحرة غامغة آَلت ،طاث ؾىع وؾىم،
مىيػها في ؾىض ،ولها مؼاعع يشحرة ،ولها واص ًجغي في
قغنيها ،وغلُه بؿاجحن وظىاث وغماعة وؾهي يشحر"،
ُوٍكهم مً يالمه ،أن مىنػها في الُغٍو ئلى مضهُت
ً
جلمؿان غلى هدى غكغًٍ مُال منهاًُ .ىظغ :الغوى اإلاػُاع
في زبر ألانُاع :مدمض بً غبض اإلاىػم الخمحري .جدهُو:
ئخؿان غباؽ .بحروث :مإؾؿت هانغ للشهاقت،2ٍ ،
1980م576/1 :؛ هؼَت اإلاكخام في ازترام آلاقام:
الكغٍل مدمض بً مدمض ؤلاصعَس ي .بحروث :غالم الٌخب،
ٍ534/2 :ٌ1409 ،1؛ ألاغالم :زحر الضًً ػعيلي .بحروث:
صاع الػلم للمالًحن2002 ،15ٍ ،م،329/5 ،78/3 :
.214/8
9معجم اإلاإلكحن :غمغ عيا يدالت .غىاًت :مٌخب جدهُو
الترار في مإؾؿت الغؾالت .بحروث :مإؾؿت الغؾالت،
ٍَ1414 ،1ـ.310/11 :
َّ
ًُ 10ىظغ :الش َبذ ،مدمض الىضعومي ،وسخت مسُىَت،
يمً مجمىع (م ،)34-1ػوصوي بها الكُش غلي مدمض
ً
مػىى مً مهغ ،ظؼاٍ هللا زحرا ،م/22 :ب/29 ،أ.

11معجم أغالم الجؼاةغ :غاصُ هىيهٌ .بحروث :مإؾؿت
هىيهٌ الشهاقُت للخألُل والترظمت واليكغ،2ٍ ،
َ1400ـ1980-م.331 :
َّ
12الش َبذ/4 :أ.
َّ
13ظاءث اليؿبت في ظمُؼ اإلاىايؼ مً "الش َبذ":
(الىضعومي) بالضاُ اإلاهملت ،وظاءث في زالزت مىايؼ مىه:
(الىظعومي) بالظاُ اإلاعجمتًُ .ىظغ :الؿابو/4 :ب/15 ،أ،
/26أ.
14الؿابو/11 :أ.
15الؿابو/34 :ب.
16الؿابو/4 :أ/9 ،ب/31 ،أ.
17الؿابو/11 :ب/22 ،ب/29 ،أَ .ظا ،ولم ًغص اؾم
ً
اإلاإلل ووؿبخه ويىِخه ولهبه مؿخىقا في مىيؼ مً
َّ
مىايؼ "الش َبذ" ،وال في اإلاغاظؼ التي جغظمذ له،
َّ
واؾخىقُىاٍ َىا بىاء غلى ما ظاء في "الش َبذ" في مىايؼ
َّ
غضةًُ .ىظغ :الش َبذ/4 :أ/4 ،ب/9 ،ب/11 ،ب/12 ،أ،
/29أ/31 ،أ/34 ،ب؛ ألاغالم ،ؾابو40/7 :؛ معجم
اإلاإلكحن ،ؾابو310/11 :؛ معجم أغالم الجؼاةغ ،ؾابو:
.331
َّ
َ
ًُ 18ىظغ :الشبذ/39 :ب.
ًُ 19ىظغ :الؿابو/19 :ب.
 20الًىء الالمؼ.173/2 :
َّ
 21الش َبذ/2 :ب.
22الؿابو/7 :أ/7 ،ب/11 ،أ/13 ،ب/20 ،أ/20 ،ب،
/22ب/24 ،أ/31 ،أ/34 ،أ.
 23الؿابو/11 :أ/29 ،أ/31 ،أ.
 24الؿابو/11 :أ.
 25الؿابو/4 :ب/12 ،أ/24 ،أ.
 26الؿابو/31 :أ.
27الؿابو/7 :أ/7 ،ب/13 ،أ/13 ،ب/16 ،أ/20 ،أ/34 ،ب.
28الؿابو/13 :أ.
29الؿابو/13 :ب/16 ،أ.
30الؿابو/31 :أ.
31الؿابو/20 :ب/22 ،ب.
 32الؿابو/13 :ب/16 ،أ.
 33الؿابو/33 :أ.
 34الؿابو/33 :أ.
 35الؿابو/11 :ب.
 36الؿابو/3 :ب/4 ،أ.
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 37الؿابو/15 :أ.
 38الؿابو/12 :ب/13 ،أ/14 ،أ/25 ،أ.
 39الؿابو/5 :ب.
 40الؿابو/5 :ب.
 41الؿابو/6 :أ.
 42الؿابو/6 :أ.
 43الؿابو/16 :ب.
 44الؿابو/14 :ب/26 ،أ/28 ،أ.
 45الؿابو/21 :أ/21 ،ب/22 ،أ/22 ،ب/23 ،أ/23 ،ب.
46الؿابو/10 :ب/12 ،أ ،الىعنت اإلاسُُت مؼ الىعنت عنم
(.)29
 47الؿابو/11 :ب/12 ،ب.
 48الؿابو/31 :أ.
 49الؿابو/15 :أ.
 50الؿابو/2 :ب.
 51الؿابو/16 :أ.
 52الؿابو/3 :أ.
 53الؿابو/16 :أ.
 54الؿابو/3 :ب.
 55الؿابو/25 :أ.
 56الؿابو/13 :أ.
 57الؿابو/13 :أ.
 58الؿابو/14 :أ.
 59الؿابو/2 :أ.
 60الؿابو/2 :أ.
 61الؿابو/3 :أ.
 62الؿابو/3 :أ.
 63الؿابو/3 :ب.
 64الؿابو/4 :أ.
 65الؿابو/4 :أ.
 66الؿابو/4 :ب.
 67الؿابو/4 :أ.
 68الؿابو/5 :أ.
 69الؿابو/5 :أ.
 70الؿابو/6 :أ.
 71الؿابو/6 :أ.
 72الؿابو/7 :ب.
 73الؿابو/7 :أ.
 74الؿابو/8 :أ.

 75الؿابو/8 :أ.
 76الؿابو/8 :ب.
 77الؿابو/10 :أ.
 78الؿابو/11 :أُ .وٍىظغ حػلُهي غلى لهب الكُش اإلاظًىع
َ
في جدهُهي لهظا الٌخاب اإلاسُىٍ :ز َبذ الىضعومي :مدمض
بً مدمض بً ًديى الىضعومي .اغخنى به :غمغ أهىع
الؼبضاويَّ ،
نضم له :ئًاص الُباع .صمكو :صاع عواص اإلاجض،
صاع الػهماءَ1439 ،1ٍ ،ـ2018-م.119 :
 79الؿابو/11 :ب.
 80الؿابو/12 :أ.
 81الؿابو/12 :أ.
 82الؿابو/12 :ب.
 83الؿابو/12 :ب.
 84الؿابو/13 :أ.
 85الؿابو/13 :أ.
 86الًىء الالمؼ.173/2 :
 87الؿابو.181/4 :
88
ّ
الؼع ِيلي ونل غلى وسخت مً
وال بأؽ أن أطيغ َىا أن ِ
"الشبذ" غىض اإلاغخىم (أخمض ُغبُض) ناخب اإلاٌخبت الػغبُت
بضمكو ،ونض خاولذ الخىانل مؼ الهاةمحن غلى أمغ َظٍ
ّ
الؼ ِعيلي ،قلم
اإلاٌخبت للىنىف غلى اليسخت التي اَلؼ غليها ِ
أعظؼ بُاةل .يما ونل ئلى غلمي أن ألاؾخاط غاصُ هىيهٌ
َّ
ًاهذ لضًه وسخت مً "الش َبذ" واجهلذ بػاةلخه في بحروث
َّ
َاجكُا ،وظغث بُيىا مباخشاث في َظا الخهىم ،قلم
ً
َّ
أعظؼ بُاةل أًًا ،قؿلمذ ألامغ ئلى هللا ،وايخكُذ بهظٍ
اليسخت.
َّ
ُ
َ
 89الشبذ/2 :أ .و(الشبذ) بكخذ الشاء اإلاشلشت ،والباء اإلاىخضة:
الكهغؽ الظي ًجمؼ قُه اإلادضر مغوٍاجه وأقُازه ،يأهه
ُأزظ مً ُ
الد َّجت؛ ألن أؾاهُضٍ وقُىزه ُح َّجت له .ونض
ّ
اإلادضزحن .ونُل :ئهه مً انُالخاث
طيغٍ يشحر مً
ِ
َّ
ّ
ْ
اإلادضزحن ،وٍمًٌ جسغٍجه غلى اإلاجاػ .والشبذ ،بؿٍىن
ِ
ُ
الباء :الػانل الشابذ الغأيً .ىظغ :جاط الػغوؽ؛ اإلاعجم
الىؾُِ ،ماصة (زبذ).
 90الشبذ/4 :ب.
91الؿابو/5 :ب.
 92ألاغالم ،ؾابو.40/7 :
ًُ 93ىظغ :ألاغالم.37/7 ،329/5 ،224/1 :
ًُ 94ىظغ :ألاغالم،49/5 ،126 ،78/3 ،322/2 ،320/1 :
.237/8 ،210/7 ،182
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ًُ 95ىظغ :الًىء الالمؼ ،ؾابو.210/9 ،181/4 ،173/2 :
 96عواٍ البساعي في "صخُده" يخاب الػلم ،باب :مً ًغص
ً
هللا به زحرا ًكههه في الضًً ،عنم ( )71وعواٍ في مىايؼ
أزغ مً "صخُده" .وعواٍ مؿلم في "صخُده" يخاب
ؤلاماعة ،باب :نىله ( :ال جؼاُ َاةكت مً أمتي ظاَغًٍ
غلى الخو ال ًًغَم مً زالكهم) عنم ( )1037وعواٍ في
ُ
مىايؼ أزغ مً "صخُده".
َّ
 97الش َبذ/2 :أ.
 98الؿابو/2 :ب/17 ،أ،ب.
 99الؿابو/3 :أ/20 ،أ/25 ،ب/26 ،أ،ب/27 ،أ،ب.
 100الؿابو/25 :أ28 ،ب.
 101الؿابو/2 :أ/3 ،ب/20 ،ب.
 102الؿابو/6 :أ،ب/7 ،أ/16 ،أ،ب/19 ،أ/21 ،ب،
/23أ،ب/24 ،أ،ب.
 103الؿابو/20 :ب/21 ،أ،ب/22 ،ب/23 ،أ،ب/24 ،أ.
 104الشبذ/34 :ب.
 105الؿابو/38 :ب.
 106الؿابو/38 :ب.
َّ
ًُ 107ىظغ :الش َبذ/5 :ب/6 ،أ،ب/7 ،أ.
 108الؿابو/7 :ب/7 ،أ.
 109الؿابو/14 :أ.
 110الؿابو/4 :ب/12 ،أ/31 ،ب.
 111الؿابو/8 :أ/14 ،ب/15 ،أ/16 ،ب.
 112الؿابو/3 :ب.
 113الؿابو/4 :أ.
 114الؿابو/9 :أ.
 115الؿابو/3 :ب/15 ،أ/16 ،أ/31 ،ب.
َّ
ًُ 116ىظغ غلى ؾبُل اإلاشاُ :الش َبذ/9 :أ ،ب.
َّ
 117الش َبذ/15 :أ.
 118الؿابو/2 :أ/14 ،ب.
 119الؿابو/4 :أ.
 120الؿابو/27 :أ.
 121الؿابو/6 :أ.
َّ 122
(الغ ْو ُم) الهافي مً اإلااء ،وؾحرٍ.
َّ
ًُ 123ىظغ غلى ؾبُل اإلاشاُ :الش َبذ/4 :ب/5 ،أ/8 ،أ،ب،
/9أ/10 ،ب/11 ،ب.
 124الؿابو/29 :أ.
 125الؿابو/2 :أ/3 ،ب/5 ،أ/11 ،أ،ب/19 ،أ،ب/20 ،ب.
 126الؿابو/7 :ب/8 ،أ/17 ،أ،ب/20 ،أ.

 127الؿابو/7 :أ/31 ،أ .
 128الؿابو/28 :أ.
 129الؿابو/32 :أ/17 ،ب/21 ،أ/28 ،ب.
 130الؿابو/32 :ب/33 ،أ.
 131الؿابو/14 :ب/15 ،ب/19 ،ب/32 ،ب.
ًُ 132ىظغ :الؿابو/33 :ب/38 ،ب.
 133الؿابو/5 :أ.
ُ 134
(الج َى ِدي) بًم أوله ،وقخذ زاهُه ،ويؿغ زالشه :وؿبت
ئلى نىؼ نماف الجىر ،أو بُػهًُ .ىظغ :جىيُذ اإلاكدبه في
يبِ أؾماء الغواة وأوؿابهم وألهابهم ويىاَم :مدمض بً
غبض هللا (أبي بٌغ) بً مدمض ابً أخمض بً مجاَض الهِس ي
الضمكهي الكاقعي ،الكهحر بابً هانغ الضًً .جدهُو:
مدمض وػُم الػغنؿىس ي .بحروث :مإؾؿت الغؾالت،1ٍ ،
1993م.514/2 :
 135الؿابو/4 :ب.
ُّ 136
(الؿ َغ َم ّ ِغي) وؿبت ئلى ُؾ َّغ مً عأي :مضًىت ًاهذ بحن
بؿضاص وجٌغٍذ غلى قغقي نهغ صظلت ،ونض زغبذ ،وجسكل،
قُهاُ لها :ؾامغاءًُ .ىظغ :معجم البلضانً :انىث بً غبض
هللا الخمىي .بحروث :صاع ناصع1995 ،2ٍ ،م178/3 :؛
طًل لب اللباب في جدغٍغ ألاوؿاب :أخمض بً أخمض بً
ّ
الكاقعي الىقاتي
مدمض بً أخمض ابً ئبغاَُم العجمي
اإلاهغي ،ألاػَغي .صعاؾت وجدهُو :قاصي بً مدمض بً
ؾالم آُ وػمان .الُمً :مغيؼ الىػمان للبدىر والضعاؾاث
ؤلاؾالمُت وجدهُو الترار والترظمتَ1432 ،1ٍ ،ـ2011-م:
.149-148
 137الؿابو/35 :أ.
 138138هو الخضًض (مً زاف أصلج ،ومً أصلج بلـ اإلاجزُ،
أال ئن ؾلػت هللا ؾالُت ،أال ئن ؾلػت هللا الجىت) عواٍ
الترمظي في "ظامػه" أبىاب :نكت الهُامت والغناةو
والىعع ،عنم ( )2450ناُ الترمظي :خضًض خؿً ؾغٍب،
وناُ الكُش ألالباوي :صخُذ.
 139الؿابو/10 :أ.
 140مػً بً ػاةضة بً غبض هللا بً مُغ الكِباوي :مً أقهغ
أظىاص الػغب ،وأخض الصجػان الكصخاء .أعصى الػهغًٍ:
ألامىي ،والػباس ي .أزباعٍ يشحرة معجبت .وللكػغاء قُه
ار مً غُىن الكػغ ،أوعص بػًها ابً زلٍان،
أماصًذ ومغ ٍ
والخُُب البؿضاصي ،وقاجه (َ151ـ) .جغظمخه في :ألاغالم،
ؾابو.273/7 :
 141الؿابو/33 :ب/38 ،ب.
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 142الؿابو/33 :ب.
 143الؿابو/39 :أ.
 144ال بض مً الهىُ َىا ئلى أهني اؾخكضث قُما جهضم مً
َ
مهاُ ألاؾخاط َاعم َّوعاص( ،نغاءة في مسُىٍ "ز َبذ
َ
َووقُاث قمـ الضًً الىضعومي") ،مجلت ؤلاوؿان
واإلاجخمؼ ،الػضص (ً ،)1ىهُى 2011م ،م.95-81
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حفريات يف ذاكرة خمطوطات الموسيقى
بثونس يف فثرة القرن الثاسع عشر
دمحم أنيس احلمادي
قفصة ،تونس
ًخمدىع مىيىٕ بدثىا في ج٣ضًم البٌٗ مً
مسُىَاث اإلاىؾُ٣ى بخىوـ التي و ٘٢جإلُٟها في
ٞترة ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،وهي ٖلى الخىالي
مسُىٍ مجهى ٫لىماطج مً ٢ىالب اإلاالىٝ
الخىوس ي والبكاع ٝوألاقٛا ٫والؿحر الٗؿ٨غٍت
وال ُ٘٣ألاوعوبُت الظي ؾى٣ىم بخ٣ضًمه وبخدضًض
ُ
الٟترة الؼمىُت التي ٦خب بها مً زال ٫جاعٍش جإلُ٠
اإلاضوهاث اإلاىؾُُ٣ت التي وعصث به٦ ،ما ؾى٣ىم
بالخٗغٖ ٝلى ؤنى ٫ومؤلٟي البٌٗ مً َظٍ
اإلاضوهاث التي يلذ مجهىلت ،زم ؾى٣ضم مسُىٍ
"مجمىٕ في  ًٞاإلاىؾُ٣ى" وؾى٣ىم باؾخٗغاى
مٗلىماث ٦ىا ٢ض ٖثرها ٖليها مؤزغا جسو خُاة
مؤلٟه الظي ب٣ي مجهى ال مىظ ٦خابت اإلاسُىٍ،
وفي النهاًت ؾى٣ضم مسُىٍ "ٚاًت الؿغوع واإلانى
الجام٘ لض٢ائ ٤ع٢ائ ٤اإلاىؾُ٣ى والٛىاء" الظي ٢ام
بالقترا ٥في جإلُٟه زلت مً يباٍ اإلاىؾُ٣ى
الٗؿ٨غٍت بخىوـ والظًً ؾى٣ىم ٦ظل ٪بظ٦غ
مٗلىماث جسو خُاتهم اإلاهىُت ٦ىا ٢ض بدثىا ٖنها
مؤزغا.
 .1مخطوط مجهول لنماذج من قوالب
املالوف التونس ي والبشارف وألاشغال
والسير العسكرية والقطع ألاوروبية
َى مسُىٍ مجهى ٫الٗىىان واإلاؤل ،٠ا٢خيخه
وػاعة الث٣اٞت الخىوؿُت ؾىت  2011مً باعَـ،
مدٟىّ خالُا بمغ٦ؼ اإلاىؾُ٣ى الٗغبُت
واإلاخىؾُُت " الىجمت الؼَغاء " بمضًىت ؾُضي
بىؾُٗض وٍدمل ٖضص جغً ،L-204 ٠ُٞدخىي ٖلى

هماطج مىؾُُ٣ت مضوهت مً بٌٗ ألاهماٍ
الضاعحت في جىوـ ،ومً صو ان وحىص ؤي ههىم
خغُٞت ؤو زُب في َُاجهُ ،وٍظ٦غ ؤن صاعؾت َظا
اإلاسُىٍ جىضعج خالُا يمً ؤقٛا ٫ؤَغوخخىا
اإلاٗضة لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ .ا
اإلاسُىٍ َى ٖباعة ًٖ ٦خاب ٦بحر الحجمً ،بلٜ
م٣اؾه  255 × 310ممً ،دخىي ٖلى  62وع٢ت ٚحر
مغ٢مت باهخٓام ،و٢ض جم وسخه ٖلى َغٍ٣ت
ال٨خابت الٛغبُت ؤي مً الِؿاع إلى الُمحن ،له
ٚال ٝزاعجي ؾمُ ٪ؤخمغ اللىنً ،ىحض بمغ٦ؼٍ
عمؼ مخمثل في َالً ٫خىحه إلى الِؿاع ًخىؾُه
هجم طو ؾخت ؤقٗت.
ُ ّ
زُذ اإلاضوهاث اإلاىؾُُ٣ت اإلاىحىصة في اإلاسُىٍ
ُ
بالحبر ،باؾخٗما ٫اللىن ألاؾىص ،و٢ض ؤع٣ٞذ
ُ
ؤٚلبها بٗىاوًٍ ٦خبذ باللٛت الٗامُت الخىوؿُت
بالخِ اإلاٛغبي ،وَى هىٕ مً ؤهىإ الخُىٍ
الٗغبُت ،و٧ان ٌؿخسضم ٦ثحرا في بلضان اإلاٛغب
الٗغبي.
ا
ًدخىي اإلاسُىٍ ٖلى واخض وزماهىن مضوهت
مىؾُُ٣ت لىماطج مسخلٟت مً ألاهماٍ اإلاىؾُُ٣ت
التي ًبضو ؤنها ٧اهذ عائجت بالبالص الخىوؿُت في
ُ
الٟترة التي ٦خب بها ،واإلاخمثلت ٖلى الخىالي في بٌٗ
ؤحؼاء الىىبت الخىوؿُتٖ :لى ٚغاع بٌٗ
الاؾخٟخاخاث وبٌٗ البراو٫ا وألاصعاج وٚحرَا،
و٦ظل ٪بٌٗ ألاقٛا ،٫باإلياٞت إلى بٌٗ ؤٚاوي
الؼهضالي ،وبٌٗ البكاع ،ٝواؾخسباعًٍ ،و٢ؿم
ؤزحر لم ٌؿب ٤ؤن حٗغى له ؤي مسُىٍ جدضر
ًٖ اإلاىؾُ٣ى بخىوـ وَى ٢ؿم للمٗؼوٞاث
ألاوعوبُت البىلُٟىهُت وال٣ىالب الترُ٦ت واإلااعقاث
الٗؿ٨غٍت .ول ً٨ججضع ؤلاقاعة إلى ؤهه ًب٣ى مً
الهٗب إٖاصة ٖؼ ٝوٚىاء ؤٚلب ما وعص مً هٓغا
ألن اإلاضوهاث ُص ّوهذ ٧لها ٖلى َب٣ت ٖالُت (ػائض
صًىان ًٖ الُب٣ت ألانلُت) وهي َب٣ت زانت
بألث الىٟش الىداؾُت ٖمىما ،م٘ ٖضم اؾخٗما٫
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للٗىاعى الىه ٠زاًٞت والىه ٠عاٗٞت مما
ٌُٖٗ ٤ملُت الخىُٟظ اإلاىؾُ٣ي للمُ٣ىٖاث

الىاعصة باإلاسُىٍ واإلاؤزثت لغنُض هىباث اإلاالىٝ
الخىوس ي والبكاع ٝوألاقٛا ٫وٚحرَا .ا

نىعة ٖضص  :1همىطج مً نٟداث اإلاسُىٍ ا
ا
لم ًدخىي اإلاسُىٍ ٦ظل ٪في َُاجه ٖلى ؤًت
مٗلىمت ؤو إقاعة ٢ض جضلىا ٖلى جاعٍش الٟترة التي
٦خب بها ،ول ً٨إطا ما هٓغها إلى جاعٍش بٌٗ
اإلاضوهاث الٛغبُت التي اخخىاَا ال٨خاب ،مً اإلامً٨
خهغ الٟترة خؿب الخ٣غٍبٞ ،مضوهت "ال صوها إي
مىبُلي La donna è mobileا" التي وعصث باؾم
"امغقه ؾىعٍ ٞلوا" باإلاسُىٍ ،والتي جىضعج
يمً ؤوبحرا "عَٛىلُخىا٢ "Rigolettoام اإلالحً
"احُىؾُبي ٞحرصي Giuseppe Verdiا" بٗغيها
ألو ٫مغة ًىم  11ماعؽ  1851بمؿغح
"ٞىهِـا " Feniceبمضًىت "ٞىهِـا"Venise
ؤلاًُالُت ، 1وؤوبحرا "إًلاجغوٞاجىعيا"Il trovatore

التي وعصث باإلاسُىٍ ٖغيها ملحنها "اٞحرصي
verdiا" ؤو ٫مغة ًىم  19حاهٟي  ،21853و٦ظل٪
ؤوبحرا "ال جغاُٞاجا La Traviataا" التي وعصث ٦ظل٪
باإلاسُىٍ ٢ام هٟـ اإلالحً اإلاظ٧ىع حىػٍبي
ٞحرصي بٗغيها ألو ٫مغة ًىم  6ماعؽ ،31853
ٞيؿدىج مً طل ٪ؤن اإلاسُىٍ ٢ض ؤهجؼ ّإما في
ٖهض مدمض الهاص ١باي ،)1882-1859( 4ؤو
باخخما ٫ؤ٢ل في ٖهض مدمض باي.)1859-1855( 5
ّ
ًخىؾِ ٚالٞه الخاعجي
إطن ٢لىا ؤن اإلاسُىٍ
ّ
ألامامي والخلٟي عمؼ ًخمثل في َال ٫مخجه إلى
الِؿاع ،به هجم طو ؾخت ؤقٗتٌ ،كبه بٌٗ
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الص يء الٗلم الخىوس ي و حؼء مً الٗلم الجؼائغي

الحالُان .ا

نىعة ٖضص 2ا :الكٗاع الٓاَغ ٖلى الٛال ٝالخاعجي للمسُىٍ ا
ا
6
الحؿُيُت التي خ٨مذ البالص الخىوؿُت في جل٪
وٍبضو مً زال ٫بٌٗ ألابدار التي ٢مىا بها ،ؤن
الٟترة ٧ان ٌٗلىٍ َال ٫مخجه هدى الِؿاع .ا
الهال ٫اإلاخجه للِؿاع ٧ان حاعي الٗمل به في بٌٗ
الكٗاعاث اإلاٗمى ٫بها آهظاٞ ،٥كٗاع الضولت

نىعة ٖضص  :3قٗاع الضولت الحؿُيُت ا
ا
٦ظل ٪ومً زال ٫بدثىا في مؤؾؿت ألاعقُ٠
الىَني الخىوس ي ،لخٓىا ؤن ألاٖضاص ألاولى مً

حغٍضة الغائض الخىوس يًٓ ،7هغ في قٗاعَا بىيىح
الهال ٫مخجها إلى الِؿاع .ا

96

2018

نىعة ٖضص 4ا :الهٟدت ألاولى مً الٗضص ألاو ٫مً حغٍضة الغائض الخىوس ي ،الهاصع بخاعٍش  /12/22ا
ومً زال ٫ػٍاعجىا إلى مخد ٠البرًض وحضها ؤن ؤوَ ٫اب٘ بغٍضي بخىوـ ٢ض خمل ٦ظل ٪قٗاعا به َال ٫مخجه هدى
الِؿاع .ا

نىعة ٖضص 5ا :ؤوَ ٫اب٘ بغٍضي جىوس ي نضع ؾىت  1888وُ٢مخه ملُم واخض ا
ا

97

2018

ؤما الىجمت الؿضاؾُت ٣ٞض لخٓىا وحىصَا في
جل ٪الٟترة في ٖلم الباي اإلاٗمى ٫به في ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ ،وَى ٖلم مؿخُُل ّ
م٣ؿم إلى زِ
ؤزًغ ؤ٣ٞي ٦بحر ًخىؾِ الٗلم وبه ؾُ ٠طو
الٟ٣اع ،وزماهُت زُىٍ نٟغاء وبغج٣الُت مخىاػٍت

ومدؿاوٍت اإلا٣اؽ ،جدخىي ٖلى ٖضة عمىػ مخىىٖت،
مً بُنها ٞئخحن مً الىجمت الؿضاؾُتا :واخضة
خمغاء بها صائغة زًغاء ،وؤزغي بًُاء بها صائغة
ػع٢اء .ا

نىعة ٖضص 6اٖ :لم باي جىوـ ا
ا
٦ما ٖثر الباخث زالض الجمل ٖلى نىع للىخاث
٢ضًمت مً ؾالح الٟغؾان واإلاكاة الخانت

بالٗؿ٨غ الخىوس ي حٗىص لٟترة ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ،
جدخىي ٖلى الىجمت طاث الؿخت ؤقٗت .ا

نىعة ٖضص 7ا :لٞخاث ٢ضًمت للجىىص الٟغؾان واإلاكاة بالٗؿ٨غ الخىوس ي 8ا
ا
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وٖثر ؤًًا هٟـ الباخث زالض الجمل ٖلى نىع
ألوؾمت اؾخد٣اٖ ١ؿ٨غٍت في ق٩ل مُضالُت ٧اهذ

مسههت ل٣ىاث الامبراَىعٍت ،حكبه ٦ثحرا الغمؼ
اإلاىحىص في ٚال ٝاإلاسُىٍ .ا

نىعة ٖضص 8ا٢ :الصة اٞخساع ٖؿ٨غي جغ٧ي ؾىت َ 1270ـ1854/م 9ا
ا
٦ما ٖثر هٟـ الباخث ٖلى الٗلم الخىوس ي في
ٞتراث خ٨م خؿحن باي وؤخمض باي به ما ٌكبه

نىعة ٖضص 9ا :الٗلم الىَني الخىوس ي في ٞترة
خ٨م خؿحن باي 10وؤخمض باي 11به هجمت طاث
ؾخت ؤقٗت 12ا

الىجمت طاث الؿخت ؤقٗت الٓاَغة ٖلى ٚالٝ
اإلاسُىٍ ول ً٨بهال ٫مخجه إلى الُمحن .ا

و٢ض ٖثرها في بدثىا ٖلى هِكان اٞخساع ٧ان ًمىذ
في ٞترة خ٨م مدمض بايا( )1859-1855إلى
الًباٍ بغجبت "اٞغٍ٤ا" وهجض به الىجمت طاث
ؾخت ؤقٗت الٓاَغة بٛال ٝاإلاسُىٍ .ا

99

2018

نىعة ٖضص 10ا :نىعةا:اهِكان "اٞغٍ٤ا" 13ا
َظا باإلياٞت إلى ٖثىعها في اإلاخد ٠الٗؿ٨غي
بخىوـ ٖلى عاًت لجِل اإلاكاة الخىوس ي في وؾِ
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ حكبه الٗلم الخىوس ي الحالي

م٘ هجمت طاث ؾخت ؤقٗت حكبه مثُلتها الٓاَغة
ٖلى الٛال ٝالخاعجي للمسُىٍ .ا

نىعة ٖضص  : 11عاًت لجِل اإلاكاة الخىوس ي في مىخه ٠ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ 14ا
٢ىالب الىىبت الخىوؿُت وألاٚاوي الىاعصة في
ومً زالَ ٫ظٍ اإلاُُٗاث ًم ً٨جإُ٦ض ؤن
ُ
الهٟداث ألاولى للمسُىٍ ،والىنىُٞ ٫ما بٗض
اإلاسُىٍ ِ ٦خب إبان خ٨م الضولت الحؿُيُت
ّ
إلى الخم ً٨مً ٖؼ ٝاإلااعقاث والؿحر الترُ٦ت
بخىوـ وبالخدضًض في ٞترة الىه ٠الثاوي مً
ّ
اإلاىحىصة في الهٟداث الىؾُى للمسُىٍ ٖىض
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ٦ ،ما لٗله مً اإلام ً٨باليؿبت
اإلاىاؾباث الغؾمُت التي ٌكغٖ ٝليها الباي ،وفي
ألؾباب ٦خابت اإلاسُىٍ َغح ٞغيُت ؤن
ّ
النهاًت ونى ٫الخالمظة الٗؿا٦غ إلى الخم ً٨مً
للمسُىٍ ٖال٢ت ٦بري باإلاضعؾت الحغبُت بباعصو –
ٖؼ ٝاإلاُ٣ىٖاث ألاوع اوبُت اإلاخٗضصة ألانىاث في
االتي حٗخبر هىاة الخٗلُم اإلاىؾُ٣ي في جىوـا– ٦إن
بًٗها والىاعصة بالهٟداث ألازحرة للمسُىٍ في
ً٩ىن الٛغى مً جإلُٟه َى حٗلُم الخالمظة
اإلاىاؾباث الاخخٟالُت الخانت التي ٦ثحرا ما صؤب
الٗؿا٦غ ؤولى زُىاث ٢غاءة ألاق٩ا ٫والتراُ٢م
ّ
الباًاث اإلاىلٗىن باإلاىؾُ٣ى الٛغبُت ٖلى جىُٓمها،
اإلاىؾُُ٣ت ،وحٗلم الخضوًٍ ،وبضاًت الخضعب ٖلى
وٖغيها ٖىض اؾخ٣با ٫والاخخٟاء ببٌٗ الًُىٝ
الٗؼٖ ٝلى آلالث الىداؾُت وطل ٪باؾخٗما٫
الضًبلىماؾُحن ألاحاهب في ال٣هغ اإلال٩ي .ا
بٌٗ الىماطج اإلاإلىٞت ٖىض ٖامت الكٗب مً
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ًُظ٦غ ؤهىا جم٨ىا ٦ظل ٪مً الخٗغٖ ٝلى ؤنى٫
الٗضًض مً اإلاضوهاث اإلاىؾُُ٣ت الخانت باإلااعقاث
ُ
الٗؿ٨غٍت الىاعصة باإلاسُىٍ والتي ٧اهذ حٗؼ ٝفي
الٟغ ١اإلاىؾُُ٣ت الخانت بالٗؿ٨غ الخىوس ي في
ٞترة الىه ٠الثاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،والتي
هظ٦غ مً بُنها مضوهت "مغقه ؾىعة ٞلو" التي
ط٦غهاَا ؾاب٣ا وهي مُ٣ىٖت "ل صوها إي مىبُلي"
لجُىؾُبي ٞحرصي ،وؤًًا اإلاُ٣ىٖت التي وعصث
باؾم "مغقه ؾىعٍ باڤاىحز" وهي مُ٣ىٖت "لى
٧اعهاٞا ٫صو ُٞىِـ  "Le carnaval de Veniseمً
ؤوبحرا "لى ٧اعهاٞا ٫صو ُٞىِـ Le carnaval de
 "Veniseالتي ٢ام بخلحُنها الٟغوس ي "ؤهضعي ٧امبرا
ا
 .2مخطوط مجموع في فن املوسيقى
َى واخض مً ؤضخم ؾٟاًً اإلاالى ٝالخىوس ي التي
جدخىيها م٨خباث اإلاىؾُ٣ى الخىوؿُت ،و٢ض ؾب٤
ؤن و ٘٢ج٣ضًمه مً ٢بل مجمىٖت مً الباخثحن .17ا
ّ
ؤلَ ٠ظا اإلاسُىٍ الحاج ٖلي بً ٖبض ّعبه
الٟضاوي وحٗىص ٞترة ٦خابخه إلى ؤوازغ ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ ،خُث ؤقاع اإلاؤلٖ ٠ىض نهاًت هىبت

 "André Campraوٖغيها ألو ٫مغة في ألا٧اصًمُت
اإلالُ٨ت ًىم ُٟٞ 28غي  ،151699و٢ض ٢ام ُٞما
بٗض اإلالحً الٟغوس ي الٗاػٖ ٝلى آلت ال٩ىعوي آ
بِؿخىن
ؤعبان
بابخِؿذ
"حان
ٖ "Jean Baptiste Arbanىضما ّ
ٖحن ؾىت 1857
ؤؾخاطا ٖلى آلت الؿا٦ؿىعن باإلاضعؾت الٗؿ٨غٍت
بئٖاصة جىػَ٘ اإلاٗؼوٞت وإصزا ٫حُٛحراث ٖليها ٖلى
مىىا ٫الٗضًض مً اإلالحىحن ٦ىُ٩ىل باٚاهُني،
وؾماَا "ٞاعٍاؾُىن ؾحر لى ٧اعهاٞا ٫صو ُٞىِـ
وهي
"Variation sur le carnaval de Venise
16
اليسخت ألا٢غب للمضوهت الىاعصة في اإلاسُىٍ .
اإلااًت إلى ؤهه ٞغ ٙمً جإلُ٢ ٠ؿم الىىباث في
ؤوازغ قهغ عحب مً ؾىت َ1303ـ ؤي ما ًىا٤ٞ
ماي 1886م .و٢ض ٢امذ وػاعة الث٣اٞت واإلادآٞت
ٖلى الترار الخىوؿُت ؾىت  1998بئٖاصة اؾخيؿار
اإلاسُىٍ في ق٩له الخام اإلاهىع باأللىان ووكغٍ
ّ
ؾىت  1998في ٢الب ٦خاب مجلض ٦بحر الحجم
ًدمل ٖلى ٚالٞه ألاػع ١الخاعجي ٖىىان "في ًٞ
اإلاىؾُ٣ىا–اؾٟاًً اإلاالى ٝالخىوس ي" .ا

نىعة ٖضص 12ا :الٛال ٝالخاعجي إلاسُىٍ مجمىٕ في  ًٞاإلاىؾُ٣ى ًدخىي مسُىٍ "مجمىٕ في  ًٞاإلاىؾُ٣ى"
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ٖلى م٣ضمت متر٦بت مً ؤعبٗت نٟداث ،جًمىذ
ؤعبٗت ؤبىاب ٦بري؛ وهي باب ؤو ٫في الُبائ٘
ألاعبٗت وَغٍ٣ت وكإتها ،وباب زاوي زام بخٟؿحر
الُبائ٘ البكغٍت وما ًدغ٦ها مً الُبىٕ
اإلاىؾُُ٣ت ،وباب زالث لظ٦غ الُبىٕ ألانى٫
وٞغوٖها ،و٢ض جسلل َظا ألازحر ٞهالن ؤولهما في
مٗغٞت الُبىٕ وما ًىاؾبها مً ألابغاج والُبائ٘،
والثاوي للحضًث ًٖ جإزحر الُبىٕ اإلاىؾُُ٣ت في
الىٟـ البكغٍت ،وفي النهاًت باب عاب٘ في الهىث

الحؿً .ا
ؤما الجؼء الثاوي مً ال٨خاب ٣ٞض جم جسهُهه
ل٨خابت الىهىم الكٗغٍت اإلاؤزثت لىىباث اإلاالىٝ
ُ
الخىوس ي الثالر ٖكغة ،ومً زم ّ ٢ؿمذ باقي ؤوعا١
ال٨خاب إلى حؼء زام باإلاىشحاث ،وحؼء آزغ
لألقٛا ،٫وحؼء زام باألػحا ،٫وحؼء ؤزحر
زام بال٣هائض وألابُاث واإلاىالاث اإلاهغٍت
والٗغوبُاث .ا

نىعة ٖضص  : 13همىطج مً نٟداث اإلاسُىٍ ا
ومما ًم ً٨اؾخسالنه بٗض صعاؾدىا اإلاٗضة لٛغى
لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في اإلاىؾُ٣ى والٗلىم
اإلاىؾُُ٣ت لهظا اإلاسُىٍ ، 18ؤن ؤَمُت ألازحر
ج٨مً في الغنُض الكٗغي الطخم للىىباث مً
خُث الٗضص م٣اعهت م٘ هىبت اإلاالى ٝالخىوس ي في
وسختها الحالُت ،وَظا ما ًضٖ ٫لى اهضزاع وه٣و

ٖضص َام منها ،إياٞت إلى جىؾ٘ ؤنى ٫الىهىم
الكٗغٍت في الؼمان واإلا٩ان خُث ًغح٘ جاعٍش
البٌٗ منها إلى بضاًاث ال٣غون ألاولى لإلؾالم
ونىل إلى خضوص ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ٦ ،ما ؤنها
حكمل ٧اٞت البالص الٗغبُت اإلاكغُ٢ت واإلاٛاعبُت
وألاهضلؿُت .ا
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وؤما ٖلى مؿخىي جغُ٦بت ٢الب الىىبت٣ٞ ،ض
لخٓىا ازخالٞا مً خُث جغجِب وزهائو
ألا٢ؿام ،خُث وعص الاؾخٟخاح في ق٩ل ؤبُاث
ولِـ م٣ضمت مىؾُُ٣ت آلُت زالُت مً الٛىاء ٦ما
هغاَا في اليسخت الحالُت مً هىبت اإلاالىٝ
ّ
اإلاهضع
الخىوس يَ ،ظا باإلياٞت إلى ُٚاب ٢ؿم
والُى ١والؿلؿلت و٢ؿم الخىقُت ،ووحىص باقي
ألا٢ؿام مغجبت خؿب الترجِب الخ٣لُضي ؤي ٢ؿم
البُاًدُت ،زم ٢ؿم البراو٣ٞ ،٫ؿم ألاصعاج،
و٢ؿم الخٟاً ،٠والاهتهاء ب٣ؿم ألازخام .ا
٦ما ًم ً٨الاهدباٍ مً زال ٫الجؼء ألازحر
للمسُىٍ الخام بال٣هائض وألابُاث واإلاىالاث
اإلاهغٍت والٗغوبُاث ،إلى ؤن اإلاىالاث اإلاهغٍت ٢ض
٧اهذ خايغة وصاعحت في اإلاكهض اإلاىؾُ٣ي بخىوـ
في ٞترة ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،وَى ما ٢ض ً ُ٘٣م٘
اإلاٗلىمت الؿائضة ب٩ىن ّ
اإلاىالاث وألاصواع وألاٚاوي
اإلاهغٍت ٢ض طإ نُتها في جىوـ بضاًت مً
زالزُيُاث ال٣غن الٗكغًٍ٦ .ما ًم ً٨في َظا
الجؼء مالخٓت وحىص ٖضصا مً ال٣هائض الهامت
التي جًمىذ في ههىنها ط٦غا ألؾماء الُبىٕ
اإلاىؾُُ٣ت الخىوؿُت ٖلى ٚغاع ال٣هُضة التي
مُلٗهاا :ا
ح ـــ الغَ ــاوي ٞـ ــاحغ ا وخحــر ال٨ٟــغ بالخدؿــحن
الـ ـ ـ ــضم٘ م ـ ـ ـ ــً َـ ـ ـ ــغب ا ؤخُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ا
ا
ا

قٗغٍت ّ
مٛىاة في ق٩ل ٢هُض مضحي للىبي ﷺ
مثلما َى مٗمى ٫به في هىبت الُ٣غ اللُبي،
ا
ناخب َظا اإلاسُىٍ َى ٖلي بً ٖبض ّعبه
الٟضاوي و٢ض ؤقاع إلى طلٖ ٪ضًض اإلاغاث في
اإلاسُىٍ بٗض ٞغاٚه مً ٦خابت الىهىم
الكٗغٍت لبٌٗ الىىباث ،خُث ُط٦غ اؾمه ألو٫
مغة في الهٟدت  47مً اإلاسُىٍ ٖىض اؾخ٨ما٫
هىبت الٗغا ،١و٢ض يل شخو "ٖلي بً ٖبض ّعبه
الٟضاوي" مجهىل وٚحر مٗ اغوٞا مىظ وكغ اإلاسُىٍ
ؾىت  1998صازل ألاوؾاٍ الث٣اُٞت .وبٗض ُ٢امىا
مؤزغا بإبدار مخٗضصة في مؤؾؿت ألاعقُ٠
اإلال٠
في
ٖثرها
الخىوس ي،
الىَني
 FPC / D / 0080 / 0012 /الخام بـ "مغاؾالث
جخٗل ٤بدؿمُت قُش ٖلى ػاوٍت ؾُضي ٖبض عبه
بال٨غٍب ،وَلب ؤخٟاص الؼاوٍت مؿخد٣اتهم مً
ؤو٢ا ٝالؼاوٍت اإلاظ٧ىعة"ٖ ،ثرها ٖلى وزائ ٤جُٟض ؤن
قُش الؼاوٍت الظي وٗ٢ذ حؿمُخه َى "ٞغخاث بً
الحاج ابغاَُم بً مدمض بً ٖبض عبه" الظي
ّ
ؾُدبحن لخ٣ا ؤهه ابً ؤر ٖلي بً ٖبض عبه مؤل٠
اإلاسُىٍ .ا

وزُ٣ت ٖضص ٦ :1ك ٠مً الهىضو ١الً٣ائي الخىوس ي ًسو ٞغخاث بً إبغاَُم بً مدمض ٖبض ّعبه ،ابً ؤر ٖلي
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بً ٖبض ّعبه  ،وؤما ؤخٟاص الؼاوٍت اإلاظ٧ىعون في
واإلاُالبىن بد٣همٞ ،هم مدمض ونالح ؤبىاء
اإلال٠
ِ
ٖلي بً ٖبض عبه ،وؤمهم هي قلبُت بيذ ؤخمض
البضًغي ٦ما ًبِىه الؿُغان الثالث والغاب٘ في
الىزُ٣ت الخالُت ٖضصا2ا :ا
« ا ..اقلبُت بيذ مدمض البضًغي مً ؾ٩ان
الحايغٍ .ا

وبٗض ٣ٞض ٖغيذ اإلاغا [٥طا] اؤٕ٫ياؤناابنيٌاا
مدمض ونالح مً ػوحها الحاج ٖلي بً مدمض بً
ٖبض عبه اللظًً [٦ظا] َما جدذ هٓغَا بالخ٣ضًم
الكغعي ِٞؿخد٣ان مىابا مً َيكحر ؾُضي ٖبض
عبه ال٩اًً [٦ظا] بال٨غٍبا..ا» .ا

وزُ٣ت ٖضص  :2مُلب مً قلبُت ابىت ؤخمض البضًغي ػوحت ٖلي بً ٖبض ّعبه ٖلى مىاب ابىيها مدمض ونالح مً
َيكحر حضَما ٖبض عبه ال٩ائً بمضًىت ال٨غٍب ا
ا
وهجض في الىزُ٣ت اإلاىالُت ٖضصا ،3في ألاؾُغا 3و4
ُ
و 5و ،6اإلا ْغ َؾلت مً الؿُضة قلبُت ػوحت ٖلي بً
ُ َ
ْ
ٖبض عبه اإلاُ ِالبت بد ٤ؤبىائهاِ ،طً ٦غا لخاعٍش وٞاة
الحاج ٖلي بً ٖبض عبه ٧اآلحيا :ا«ا..اٞئن ؤزخ٨م
اإلاظ٧ىعة ًمنىا[٥طا]اؤٖالٍ لها ج٣ضًم قغعي ٖلى

ابىيها مدمض ونالح مً ػوحها اإلاىٗم الحاج ٖلي
بً مدمض بً ٖبض عبه اإلاخىفي في ؾىت 1903اوؤن
لها مىاب مً َيكحر حضَما ؾُضي ٖبض عبه
ال٩ائً بال٨غٍب مً ٖمل جبرؾ.. ٤ا» .ا
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وزُ٣ت ٖضص  :3مُلب مً قلبُت ابىت ؤخمض البضًغي ٖلى مىاب ابىيها مدمض ونالح مً َيكحر حضَما ٖبض عبه
ال٨غٍب ا
ال٩ائً بمضًىت ا
ا
ّ
ْ
َ
زم ٖثرها في الىزُ٣ت الخالُت ٖضصا 4في الؿُغ ألاو ٫والثاوي مٗلىمت مٟاصَا ؤن عؾم وٞاة الحاج ٖلي بً ٖبض عبه
مؤعر في  23طي الحجت  1320ؤي ما ًىا 22 ٤ٞماعؽ  .1903ا

وزُ٣ت ٖضص  :4جىاعٍش إنضاع عؾىم جسو ٖائلت الحاج ٖلي بً ٖبض ّعبه ا
ا
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و٢ض جدىلىا إلى مضًىت ال٨غٍب للبدث ًٖ ؤي
مٗلىمت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ٢ض جُٟضها ؤ٦ثر في
زهىم بدثىا ًٖ َىٍت الحاج ٖلي بً مدمض
بً ٖبض عبهٞ ،ىحضها في اإلاضزل الكغقي للمضًىت
ٖلى حاهب الُغٍ ٤الىَىُت الغابُت بحن جىوـ
.ا

وال٩ا ٝم٣ام الىلي الهالح ؾُضي ٖبض عبه ،الظي
َ
اإلاخس َ
انم ٖلُه باؾمه ،وَى حض
ُؾ ِ ّ امي الهيكحر
الحاج ٖلي بً ٖبض عبه الٟضاوي مؤل ٠مسُىٍ
مجمىٕ في  ًٞاإلاىؾُ٣ى اإلاظ٧ىع في الىزائ٤
الؿاب٣ت

نىعة ٖضص  : 14م٣ام الىلي الهالح ؾُضي ٖبض عبه بمضًىت ال٨غٍب ا
في النهاًت إطن وؿدىج مً زالَ ٫ظٍ الىزائ ٤ؤن
مؤل ٠اإلاسُىٍ َىٖ :لي بً مدمض بً ٖبض ّعبه،
والٟضاوي هي مجغص ٦ىُت له٧ ،ان ٖلى ُ٢ض الحُاة
ؾىت 1886م ،وجىفي ؾىت 1903مَ ،وع ْؾ ُم وٞاجه
مؤعر في  23طي الحجت َ1320ـا/ا22ماعؽ
1903م٧ ،ان ً ًُ٣بـا11اههج بً ػاًض جىوـ ،وَى
ؤنُل مىُ٣ت ال٨غٍب الخابٗت لىلًت ؾلُاهت
خالُا ،وَى مً ؤخٟاص الىلي الهالح ؾُضي ٖبض
عبه ،و٢ض ٧ان متزوحا مً الؿُضة قلبُت بيذ
ؤخمض البضًغي وله منها ابىحن َما مدمض ونالح.

 .3مخطوط غاية السرور واملنى الجامع لدقائق
رقائق املوسيقى والغناء
َى وسخت مً اإلاسُىٍ ألانلي اإلاهىع باأللىان،
واإلادٟىّ خالُا باإلاخد ٠الٗؿ٨غي الىَني ب٣هغ
الىعصة ّ
ّ
زهه
بمىىبت ،و٢ض ؾب٦ ٤ظل ٪ؤن
بالخ٣ضًم والضعاؾت ٖضص مً ؤؾاجظجىا وبٌٗ
الؼمالء الباخثح ن٢ ، 19امذ وػاعة الث٣اٞت
واإلادآٞت ٖلى الترار ؾىت  2005بئٖاصة
ّ ُ
اؾخيؿازه ووكغٍ في ٦خاب ٦بحر مجلض ٦خب ٖلى
ٚالٞه الخاعجي ٖىىان "في  ًٞاإلاىؾُ٣ىا–اؾٟاًً
اإلاالى ٝالخىوس ي" .ا
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نىعة ٖضص  :15الٛال ٝالخاعجي إلاسُىٍ ٚاًت الؿغوع واإلانى الجام٘ لض٢ائ ٤ع٢ائ ٤اإلاىؾُ٣ى والٛىاء ا
ا
اخخىي اإلاسُىٍ في بضاًخه ٖلى ٢ؿم لظ٦غ
ؤؾاؾُاث حٗلُم بٌٗ آلالث اإلاىؾُُ٣ت ٖلى ٚغاع
الجغاهه وٍ٣هض بها ال٨مىجت ،وآلت الٗىص وآلت
البُاهى ،زم ِْ ٢ؿم و ٘٢جسهُهه لخٗغٍ ٠اإلا٣اماث
الٛغبُت وآزغ في مٗغٞت اإلا٣اماث الٗغبُت ،ومً زم
ِْ ٢ؿم وعصث ُٞه جغاُ٢م وههىم قٗغ مصحىبت

باللُالي والترالُم لبٌٗ ألامثلت اإلاسخاعة مً ٧ل
هىبت مً هىباث اإلاالى ٝالخىوس ي الثالزت ٖكغ .ا
زم جًمً اإلاسُىٍ في نهاًخه جضاوًٍ ل٣ىالب
مىؾُُ٣ت ؤزغي ملحىت في َبىٕ جىوؿُت ٖلى
ٚغاعا :البكغ ٝوالُاعم والحغبي واإلاغب٘ والىىاص ي .ا

نىعة ٖضص  :16همىطج مً نٟداث اإلاسُىٍ ا
ا
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ُّ
ؤ ِل ٠مسُىٍ ٚاًت الؿغوع واإلانى الجام٘
لض٢ائ ٤ع٢ائ ٤اإلاىؾُ٣ى والٛىاء في  15قٗبان
ؾىت  1288اإلاىا ٤ٞلـ  29ؤ٦خىبغ  ،1871وؤقغٝ
ٖلى جإلُٟه ٦ما حاء في اإلا٣ضمت زالر مً يباٍ
اإلاىؾُ٣ى الٗؿ٨غٍت َم ٖلى الخىاليا :ال٣ائم م٣ام
بً الحاج ؤخمض ال٣غٍخلي زلُل ،والها٢ ٙالٚمي
زاوي ٖماع بً ؤخمض الٛغبي ،والُىػباش ي الُاَغ بً
مدمض الُُب ُٚلب ،واقتر ٥مٗهم ٖلي بً ٖبض
هللا قلبي .ا
و٢ض يل َؤلء اإلاؤلٟحن مجهىلحن ٦ظل ٪صازل
الىؾِ الٗلمي الخىوس ي إلى ؤن ٢مىا مؤزغا ببدث
في الضٞاجغ الخانت بظ٦غ ؤؾماء يباٍ وحىىص
الٗؿ٨غ الخىوس ي في ٞترة ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ
اإلاىحىصة بمؤؾؿت ألاعقُ ٠الىَني الخىوس ي،
ٗٞثرها ٞيهم ٖلى بٌٗ اإلاٗل اىماث اإلاهىُت التي
جسههما :ا
الضابط ألاول بن الحاج أحمد القريتلي خليلا:
ّ
حاء في م٣ضمت اإلاسُىٍ ؤهه ٧ان ٌكٛل عجبت ٢ائم
م٣ام في الجِل الخىوس ي ،وهي ج٣ابل عجبت ّ
"م٣ضم"

خالُا ، 20وبٗض اَالٖىا ٖلى الضٞاجغ الخانت
بإؾماء يباٍ الجِل الخىوس ي وزانت يباٍ
الٟغ٢ت الٗؿ٨غٍت في جل ٪الٟترة ،لم وٗثر في
الح٣ُ٣ت ٖلى اؾم "بً الحاج ؤخمض ال٣غٍخلي
زلُل" بهظٍ الُغٍ٣ت ،ول ً٨في الضٞتر ٖضص 3379
الخام بـا"ؤؾماء الًباٍ والجىىص اإلا٩لٟحن
بدغاؾت باعصو" وحضها بُاها ألؾماء يباٍ وحىىص
الٟغ٢ت اإلاىؾُُ٣ت الٗؿ٨غٍت به ِط٦غ للمؤل٠افي
الؿُغ الثاوي مثل ما جىضحه الىزُ٣ت ٖضصا5
الخالُتا :ا
«االحمض هلل بُان ؤؾماء اإلاىػ٢ه [ًغٍض اإلاىػٍ٨ه ؤو
ا٫موؽي١ي] ا
آلي امحن س ي مهُٟى بً خؿً ؾ٣ؿلي مً
جىوـ ؾىت  1245ا
بيباش ي س ي زلُل بً ؤخمض التر٧ي ؾىت  1246ا
ًىػباش ي مدمض بً ؤخمض بً للىقه ؾىت  1249ا–
ه٣ل للمىػ٦ه الجضًضٍ ا
مالػم ٖماع بً ؤخمض الٛغبي ؾىت  1247مثلها..ا».

اا

وزُ٣ت ٖضص  : 5بُان ؤؾماء يباٍ الٟغ٢ت اإلاىؾُُ٣ت الٗؿ٨غٍت بالضٞتر ٖضص  3379ا
ا
ومما هالخٓه مً زالَ ٫ظٍ الىزُ٣ت التي لم ً٘٣
ؤلاقاعة لخاعٍش ٦خابتها ،ؤن َىا ٥ط٦غا لخلُل بً
ؤخمض التر٧ي وَى اإلاؤل ٠ألاو ٫اإلاظ٧ىع في م٣ضمت
اإلاسُىٍ ،ومً زم في الؿُغ الغاب٘ هجض ط٦غا

لٗماع بً ؤخمض الٛغبي اإلاؤل ٠الثاوي للمسُىٍ
والظي ؾُ ٘٣ج٣ضًمه لخ٣ا .ا
وؿخيخج إطن مً زال ٫الاَالٕ ٖلى الىزُ٣ت ٖضصا5
ؤن "زلُل" َى اؾم الًابِ ،وؤن الحاج ؤخمض
ال٣غٍخلي اإلاظ٧ىع مٗه في الاؾم في م٣ضمت
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اإلاسُىٍ َى والضٍ٦ ،ما ؤن الجضًغ بالظ٦غ ؤن
مثلما َى مظ٧ىع ولِـ جىوس ي ،و٢ض الخد٤
بالجِل الخىوس ي ؾىت َ1246ـ ؤي ما ًىا ٤ٞؾىت
1830م .و٢ض ٧ان ٌكٛل إبان ٦خابت الىزُ٣ت عجبت
بيباش ي ،وهي ج٣ابل عجبت "عائض" خالُا ..21ا
وحضها ُٞما بٗض ط٦غا زاهُا للًابِ زلُل م٘
يباٍ الٟغ٢ت الٗؿ٨غٍت في هٟـ الضٞتر الؿاب٤
ط٦غٍ ،ومٗه ٖماع بً ؤخمض الٛغبي الظي ؾُ٘٣
ج٣ضًمه لخ٣ا ،في الىزُ٣ت الخالُت ٖضصا 6واإلاؤعزت
في  22قىا ٫ؾىت  1280اإلاىا ٤ٞلـا 30ماعؽ

ألانل
جغ٧ي
َى
زلُل
الؿُض
1864اوالخانت بظ٦غ الًباٍ ويباٍ الٟغ٢ت
اإلاىؾُُ٣ت الٗؿ٨غٍت الظًً نضع ٞيهم ؤمغ مً
الباي بدغاؾت ٢هغ باعصوا :ا
«ايباٍ اإلاىػ٢ه [ًغٍض اإلاىػٍ٨ه ؤو اإلاىؾُ٣ى] ا
آلي ؤمحن س ي مهُٟى ؾا٢ؿلي ا
البُيباش ي س ي زلُل ا
الُىػباش ي س ي خمضٍ بً للىقه ا
اإلاالػم س ي ؤخمض الٛغبي بل س ي ٖماع بً ؤخمض
الٛغبيا..ا» ا

وزُ٣ت ٖضص  :6بُان ؤؾماء يباٍ الٟغ٢ت اإلاىؾُُ٣ت الٗؿ٨غٍت ًىم  30ماعؽ 1864ا ا
 1867إلى عجبت ٢ائم م٣ام ٦ما َى مظ٧ىع في
ووؿخيخج مً زاللها ؤن زلُل بً ؤخمض
ُ
م٣ضمت اإلاسُىٍ .ؤهٓغ الىزُ٣ت الخالُت ٖضصا7ا :ا
ال٣غٍخلي ،الظي ط٦غ اؾمه  ِ٣ٞصون الل٣ب في
َظٍ الىزُ٣ت ،وهي زانُت وحضهاَا ٦ثحرا ما جخ٨غع
«االحمض هلل بُان ؤؾماء يباٍ وٖؿ٨غ مىػ٦ت
[يعيص اا٫موػي ٌ٥اؤو اا٫موؽي١ي] امو٫اناا
ٖىض ط٦غ الًباٍ الؿامحن في الضٞاجغ٧ ،ان ٌكٛل
صام ٖالٍ ٖلى الترجِب جدغعث في "٥[ 1طاا
في  30ماعؽ  1864عجبت بُيباش ي .ا
با٫ؤم]٫اعبيٕاا٫رانياؽنةا 1284ا
إزغ طل ٪وحضها ط٦غا زالثا للؿُض زلُل بً ؤخمض
آلي ؤمحن س ي مهُٟى ؾ٣ؿلي عح٘ بىه٠
ال٣غٍخلي في هٟـ الضٞتر ،في ٢ائمت جغُ٢اث لًباٍ
مغجب ا
الٟغ٢ت الٗؿ٨غٍت الخىوؿُت ،مؤعازت في 1اعبُ٘
بُيباش ي س ي زلُل عح٘ ٢اًم م٣ام ا
الثاوي مً ؾىت  ،ٌ1284اإلاىا ٤ٞلـاٚغة
نا٢ ٙالٚس ي س ي خمضٍ بً ًالىقه جىفي ا
ؤوثا1867م ،وؿخيخج مً زالله ؤن زلُل بً
ًىػباش ي ٖماع الٛغبي عح٘ نا٢ ٙالص ي..ا» ا
الحاج ؤخمض ال٣غٍخلي وٗ٢ذ جغُ٢خه في ٚغة ؤوث
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وزُ٣ت ٖضص ٢ :7ائمت ؤؾماء يباٍ اإلاىؾُ٣ى الظًً وٗ٢ذ جغُ٢تهم ًىم ؤوث  1867ا
ّ
الضابط الثاني عمار بن أحمد الغربي :حاء في
ّ
م٣ضمت اإلاسُىٍ ؤهه ٧ان ٌكٛل عجبت ناٙ
٢الٚمي زاوي في الجِل الخىوس ي ،وببدثىا في
مؤؾؿت ألاعقُ ٠الىَني الخىوس ي وحضها في
الضٞتر ٖضصا 3138الخام بـ "ؤؾماء الجىىص
والًباٍ وٚحرَم الظًً ً٩ىهىن اللىاء الثالث"
ّ
مدغم َ1273ـ اإلاىا٤ٞ
والظي و٦ ٘٢خابخه في

لؿبخمبر-ؤ٦خىبغ 1856مٖ ،ثرها في الىزُ٣ت الخالُت
ٖضصا 8الخانت ببُان ؤؾماء يباٍ اإلاىؾُ٣ى،
ْ
ِط٦غا لٗماع بً ؤخمض الٛغبي في الؿُغ ألاوٖ ٫لى
الىدى الخالي ا :ا
« مالػم ٖماع بً ؤخمض الٛغبي جىوس ي ؤجا [٦ظا] في
نٟغ ؾىت  .» 1258ا

وزُ٣ت ٖضص 8ا :ؤؾماء يباٍ اإلاىؾُ٣ى الخابٗحن للىاء الثالث بالجِل الخىوس ي ا
ا
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ا
ّ
ّ
هدبحن مً زال ٫الىزُ٣ت ؤن ٖماع بً ؤخمض الٛغبي
َى مً مدؿا٦ني جىوـ الٗانمت ،و٢ض الخد٤
بالجِل الخىوس ي في نٟغ َ1258ـ ؤي ما ًىا٤ٞ
ماعؽ-ؤٞغٍل 1842م ،و٢ض ٧ان ٌكٛل إبان ٦خابت
الىزُ٣ت في ّ
مدغم َ1273ـ اإلاىا ٤ٞلؿبخمبر-ؤ٦خىبغ
ّ
1856م عجبت مالػم جاب٘ للىاء الثالث بالجِل
الخىوس ي .ا

ٚحر ؤهىا في الضٞتر ٖضصا 3379الظي ؾب ٤ج٣ضًمه،
وحضها في الىزُ٣ت ٖضصا 5التي ؾبٖ ٤غيها ؤن
ّ
ٖماع بً ؤخمض الٛغبي الخد ٤بالجِل الخىوس ي في
ؾىت َ1247ـ اإلاىا ٤ٞلؿىت 1831م ،وَى ٌٗاعى
ما ؾب ٤ط٦غٍ في الىزُ٣تا 8خى ٫جاعٍش صزىله
الٗؿ٨غ .ا

وزُ٣ت ٖضص  : 5بُان ؤؾماء يباٍ الٟغ٢ت اإلاىؾُُ٣ت الٗؿ٨غٍت بالضٞتر ٖضص  3379ا
ا
ومً زال ٫الىزُ٣ت ٖضصا 6التي ؾب ٤ج٣ضًمها،
هدبحن ؤهه ماػاٌ ٫كٛل ختى جاعٍش  30ماعؽ 1864
عجبت مالػم بالجِل الخىوس ي .ا

وزُ٣ت ٖضص  :6بُان ؤؾماء يباٍ الٟغ٢ت اإلاىؾُُ٣ت الٗؿ٨غٍت ًىم  30ماعؽ 1864ا ا
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ا
وٍم ً٨ؤن هىدبه مً زال ٫الىزُ٣ت ٖضصا 5إلى ؤهه
جم ؤلاقاعة لى٣ل الؿُض ٖماع بً ؤخمض الٛغبي إلى
ٞغ٢ت مىؾُُ٣ت زاهُت في نلب الٗؿ٨غ الخىوس ي
إؾمها "اإلاىػ٦ه الجضًضٍ" ،و٢ض وحضها في الضٞتر
 3379ط٦غا له في الىزُ٣ت الخالُت ٖضصا 9التي لم

ً ٘٣ط٦غ جاعٍش ٦خابتها ،والخانت ب٣ائمت يباٍ
وحىىص ٞغ٢ت "اإلاىػ٦ه الجضًضٍ" ،وهالخٔ ٞيها ؤن
ٖماع بً ؤخمض الٛغبي ٢ض ؤنبذ ٌكٛل عجبت
ًىػباش يا :ا

ٞغ٢ت اإلاىػ٦ه الجضًضٍ ا
وزُ٣ت ٖضص 9ا :بُان ؤؾماء يباٍ وحىىص ا
ا
بٗض طل ٪ومً زال ٫الىزُ٣ت ٖضصا 7التي ؾب٤
ج٣ضًمها ،هدبحن ؤن ٖماع بً ؤخمض الٛغبي و٘٢
جغُ٢خه في ٚغة ؤوث  1867إلى عجبت نا٢ ٙالٚمي
.ا

٦ما َى مظ٧ىع في اإلاسُ اىٍ ،بٗض ؤن ؾب٣ذ
ًىػباش ي
عجبت
إلى
جغُ٢خه

وزُ٣ت ٖضص 7ا :بُان ؤؾماء يباٍ اإلاىؾُ٣ى الظًً وٗ٢ذ جغُ٢تهم ا
ا
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ٖضصا 3204الخام بـ "يبِ م٩اجِب وؤوامغ
ومً َىا ًم ً٨الاؾخيخاج ؤهه مً ؾىت 1856م إلى
خضوص ؾىت 1871م جاعٍش ٦خابت اإلاسُىٍ ّ
ناصعة ًٖ وػاعة الحغب" ِط٦غا للُاَغ ُٚلب
جضعج
٧اآلحي في الىزُ٣ت الخالُت ٖضصا10ا :ا
ٖماع بً ؤخمض الٛغبي في الغجب الٗؿ٨غٍت مً
«امالػم الكاصلي بىٖهُضة ا
مالػم إلى ًىػباش ي ونىل إلى نا٢ ٙالٚمي زاوي .ا
مالػم الُاَغ ُٚلب ا
 الضابط الثالث الطاهر بن محمد الطيبمالػم مدمض بً مدمض ا
غيلبا :وعص في م٣ضمت اإلاسُىٍ ؤهه ٧ان ٌكٛل
مالػم مدمض بً نالي ا
عجبت ًىػباش ي بالجِل الخىوس ي وهي حٗاص ٫خالُا
ألاعبٗت ؤهٟاع اإلاظ٧ىعًٍ ؤٖالٍ نضع ؤمغ مىلها ؤًضٍ
عجبت هُ٣ب في بٌٗ الجُىف الٗغبُت .22وببدثىا
هللا
في مؤؾؿت ألاعقُ ٠الىَني ٖثرها في الضٞتر
في زبىتهم بٗؿت 23باعصو اإلاٗمىع مؤعر 27افي مدغم ؾىت ٖ 1283ضص 3623ا» .ا

وزُ٣ت ٖضص  :10ؤمغ باي في زهىم الُاَغ ُٚلب وزالر يباٍ آزغًٍ
ا
وؿدىج مً زالَ ٫ظٍ الىزُ٣ت ؤن الُاَغ ُٚلب
ل ًيخمي إلى الٟغ٢ت اإلاىؾُُ٣ت الٗؿ٨غٍت ولِؿذ
له ٖال٢ت باإلاىؾُ٣ى ،وإهما ٧ان ٌكخٛل م٘
الًباٍ اإلاؿؤولت ًٖ الحغاؾت ،ومً ّ
اإلاغجح ؤهه
َى مً جىلى ٦ ِ٣ٞخابت اإلاسُىٍ بُضٍ ،مثلما
ُون ٠في اإلا٣ضمت ب٩ىهه ال٩اجب ألاعٍب ألا٦خب .ا
علي بن عبد هللا شلبي :لم ًَ ِغص ٖىه في م٣ضمت
اإلاسُىٍ ٖىض ج٣ضًم اإلاؤلٟحن بإهه ًيخمي للٗؿ٨غ
الخىوس ي ،لظلّ ٪
عجح ؤٚلب الباخثحن الظًً جىاولىا
مسُىٍ ٚاًت الؿغوع واإلانى الجام٘ لض٢ائ ٤ع٢ائ٤
اإلاىؾُ٣ى والٛىاء بالبدث ،بإن ً٩ىن مضهُا ،ولً٨
مً زال ٫اَالٖىا في الضٞاجغ ٖلى ٢ائماث ؤؾماء

الٗؿا٦غ ،لخٓىا بإن الجىىص الهٛاع وختى منهم
مً ًيخمي للٟغ٢ت اإلاىؾُُ٣ت الٗؿ٨غٍت ٦ما َى
مىحىص في الىزُ٣خحن ٖضصا 8وٖضصا 9الؿاب٤
بُانهما ،ل ً ٘٣إعٞا ١ؤؾمائهم بغجبهم الٗؿ٨غٍت،
لظلً ٪ب٣ى مً الهٗب الجؼم إن ٧ان ٖؿ٨غٍا ؤو
َى مىاًَ مضوي له صعاًت باإلاىؾُ٣ى .ا
في النهاًت وكحر إلى ؤن ج٣ضًم َظٍ اإلاسُىَاث
وٚحرَا ٢ض ٌؿاَم بك٩ل ٦بحر في لٟذ اهدباٍ
الباخثحن إلى ال٨م الىاٞغ ِمً اإلاسُىَاث
اإلاىؾُُ٣ت التي لم ٌكملها الخد ٤ُ٣والبدث
والضعاؾت عٚم ما ج٨خجزٍ صازلها مً مٗلىماث ٢ض
جمثل ُُٗ٢ت م٘ ألا٩ٞاع الؿائضة خى٢ ٫ىالب هىبت
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اإلاالى ،ٝووي٘ اإلا اىؾُ٣ى بالبالص الخىوؿُت في جل٪
الٟترة ،وٚحرَا مً اإلاىايُ٘ ألازغي في ّ
قتى
الٗلىم ،وزخاما هغحى ؤن ه٩ىن ٢ض و٣ٞىا في ج٣ضًم
وجثمحن زالزت مً ؤبغػ اإلاسُىَاث التي جدضزذ
ًٖ مالمذ اإلاكهض اإلاىؾُ٣ي بخىوـ في ٞترة ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ.
 قائمة املراحع :بيبلُٛث ،الكِباوي ،الجِل الخىوس ي في ٖهض مدمض
الهاص ١باي،اجىوـ ،مؤؾؿت الخمُمي للبدث الٗلمي
واإلاٗلىماث و٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت حامٗت
نٟا٢ـ .1995 ،ا
الحماصي ،مدمض ؤهِـ ،ج٣ضًم مسُىٍ مجمىٕ في ًٞ
اإلاىؾُ٣ى لٗلي بً ٖبض عبه الٟضاوي ،عؾالت هُل قهاصة
اإلااحؿخحر في اإلاىؾُ٣ى والٗلىم اإلاىؾُُ٣ت ،اإلاٗهض الٗالي
للمىؾُ٣ى ،جىوـ.2015 ،
الؿمحراوي ،محجىب ،الجِل الخىوس ي (1831ا–ا)1881
عاٞض نهًت وإنالح ،جىوـ ،صاع ؾىجُمُضًا لليكغ
والخىػَ٘.2017 ،
ٖبض الىَاب ،خؿً خؿني ،زالنت جاعٍش جىوـ ،ج٣ضًم
وجد ٤ُ٣خماصي الؿاخلي ،جىوـ ،صاع الجىىب لليكغ،
 .2001ا
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ركينت اخملطهطبث ودورهب يف ٍرػيت
األظسبق اهثلبفيت
د ،ظبصر ىرػت
ٌبطعت اهيسيوت
اهيخلص:
ععد االهجيبى ىبخملطهطبث طؤشرا عىل
ّ
إدرام دورهب اهفبعل يف ٍبضر األٌيبغ
وطسجلبوهب ،وطن أشنبغ هذا االهجيبى
االسجفبدة طن اهجطهر اهجلين واهيعوهطبيت
هالٍجفبظ ىبخملطهطبث وختزعنهب وهه طب
عجطوؼ يهفير احلهاسيؼ واهيبحسبث اهضهويت
االهنجروظيت وطهاكم خمجصت يف هذ اجملبغ،
ويوك طهيت يضطوع ىهب هيئبث وٌيعيبث يف
إطبر سهسيه ًلبيف عراعى فيه طسبراث اهجطهر
اهجبرخيي وواكع احتلهالث اهيعرفيت اهيت يحتدد
ىيهٌبهب طسجهعبث اهركينت وٌدواهب.

ئن عكمىت اإلاهلىماث بما جىفغ مً وؾاةل
جلىُت يهضف باألؾاؽ ئلى خماًتها مً
الاهضزاع والػُام مً حهت وجِؿير الاؾالم
نليها والاؾخفاصة منها مً حهت أزغي؛ لظا
ّ
فان لهظه الغكمىت صوعا اؾتراجُجُا فانال في
خغهُت ألاوؿاق زلافُت التي ال جىفطم نً
واكهها اإلاىخمُت ئلُه مإزغة ومخأزغة.
ً
باث لؼاما ئطا الخىىٍه بما للغكمىت مً
أبهاص مهغفُت وؾىؾُى-جاعٍسُت لها

امخضاصها في خُاة ألافغاص وطاهغة
اإلاجخمهاث ،وال ًسفى أهمُت هظا اإلاهؿى في
مىاحهت جضانُاث الهىإلات وواكو اإلاثاكفت
الاؾخالبُت التي تهضف باألؾاؽ ئلى فغع
وؿم زلافت ّ
ًخميز شىال ومػمىها صوهما
مغاناة لخطىضُت الثلافت ألازغي وؾبُهت
هكمها اإلايىهت.
ثوطئة:
جمثل اإلاسؿىؾاث ميىها أؾاؾُا
مً ميىهاث الترار اإلادلي ،وهظا ما ًضٌ
نلى وحىب اإلادافكت نليها ألهمُتها وصوعها
آلاوي واإلاؿخلبلي؛ ألن جؿىع اإلاجخمهاث
مغهىن في انخلاص الىثير بمضي ضىنها
إلاسؿىؾاتها وئصعان كُمتها الهلمُت والفىُت،
وهظا ما ًثبذ صوعها الفانل في قل
الخدىالث اإلاهغفُت والهىإلات الثلافُت
الاؾخالبُت الؿانُت ئلى اللػاء نلى
الخطىضُت الثلافُت والهلضًت واللغىٍت
التي جخميز بها ّ
أي أمت مً ألامم ،خُث
ًىطب حهض ألافغاص في قل هظه الهالكاث
الطضامُت نلى مداولت الخمؿً بما.
ئن ضىن اإلاسؿىؾاث مً الػُام
والاهضزاع مهمت ًيبغي أن حؿهم في خغهُت
ألاوؿاق الثلافُت إلاا لها مً كُمت مهغفُت
ؾخدلم وال شً جغاهما كُمُا وجغبىٍا لضي
ألافغاص في الخاغىت الاحخمانُت الىاخضة،
فمً الػغوعي في زػم ما ٌهغفه الهالم
مً ججاطباث وجدىالث اؾخغالٌ الخؿىع
الخىىىلىجي للىؾاةـ الالىتروهُت وأؾالُب
الغكمىت في الخفاف نلى اإلاسؿىؾاث وجِؿير
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الاؾالم نليها ،وللباخث أن ًدؿاءٌ بأي
ؾغٍلت ًمىً اإلادافكت نلى اإلاسؿىؾاث؟
وما صوع هظه الهملُت في خغهُت ألاوؿاق
الثلافُت؟
 -1علم املخطوطات:
كبل حهغٍف اليىصًيىلىحُا ًجضع
بالباخث ابخضاء الىكىف نلى مهنى ولمت
مسؿىؽ لغت واضؿالخا؛ فهي ولمت مشخلت
ّ
ّ
زؿا ،أي ًىخب أو ّ
ضىع
مً زـ ًسـ
ً
اضؿالخا ،فهى
اللفل بدغوف هجاةُت 1أما
ّ
ول ما هخب باإلاضاص نلى الىعق ؾىاء أوان
ً
مطىىنا مً كغاؾِـ البرصي أم مً
الىعق
الغكىق أو الياغض أو ألاهخاف أو نلى شيل
لفاةف أو هغاعَـ أو أوعاق مدفىقت بين
2
صفخين
ّ
وَهغف أًػا بأهه اإلاىخىب بالُض في
أي هىم مً أهىام ألاصب ،ؾىاء أوان نلى
الىعق أم نلى ماصة أزغي ما نضا اإلاىاص
اإلاؿبىنت ،3نلى أن الىخابت في الخلُلت لم
جىً ملطىعة نلى ألاصب فدؿب بل
شملذ أهىام اإلاهغفت ؤلاوؿاهُت بازخالف
اهخماءاتها وحهضص مشاعبها.
وهلفي باإلالابل صاعؾين آزغًٍ
ًظهبىن ئلى ّ
نض اإلاسؿىؽ ،مً مىكىع
اضؿالحي ،ول هخاب كضًم هخبه اإلاإلف
بسـ ًضه أو بسـ أخض جالمظجه.4
اليىصًيىلىحُا
نلم
ّأما
codicologieمهىاه صعاؾت ول ازغ ال ًغجبـ
بالىظ ألاؾاس ي للىخاب الظي هخبه اإلاإلف،
أي ئهه ٌهني بضعاؾت الهىاضغ اإلااصًت للىخاب

اإلاسؿىؽ مخمثلت في الىعق ،الخبر ،واإلاضاص،
الخظهُب ،الخجلُض وأًػا حجم الىغاؾت
والتركُم والخهلُباث ،وول ما صون مً
ؾماناث وكغاءاث وئحاػاث وملابالث
ومؿالهاث وجلُُضاث وما ٌسجل في آزغ
الىخاب اإلاسؿىؽ مً اؾم الىاسخ وجاعٍش
اليسخ ومياهه واليسخت اإلاىلىٌ نليها وما
نلى اليسخت مً أزخام وما شابه طلً.
وبهباعة أزغي" :هى نلم يهضف ئلى
صعاؾت ول ما هى مىخىب في الهىامش مً
شغوح وجصخُداث ،وما ئلى طلً مً
مهلىماث نً ألاشخاص الظًً جمليىه أو
وسخىه أو اؾخهملىه أو وكفىه ،زم الجهت
التي آٌ ئليها واإلاطضع الظي حاء مىه ،زم
الهىاضغ اإلااصًت اإلاخهللت بطىانت اإلاسؿىؽ؛
مً جغجِب وجىعٍم وجغكُم وغير طلً ،زم
جاعٍش اإلاجمىناث ووغو اللىاةم والفهاعؽ
والىشافاث وفهاعؽ الفهاعؽ".5
وَؿخؿُو اليىصًيىلىجي أن ًثبذ ّأن اليسخت
اإلاسؿىؾت لِؿذ بالػغوعة أن جيىن مً
وسخ وؿار مسخلفين بل
هي مً زـ هاسخ واخض وسخها في خاالث
هفؿُت مسخلفت أو في فتراث ػمىُت مخبانضة
6
حغير مهها زؿه  ،وجلً مهمت ًػؿلو بها
لِؿهم بظان في الخهغٍف بجؼء مً اإلاىعور
الفىغي لألمت ممثال فُما هخبه ألاكضمىن
وأضخذ الخاحت ماؾت لالؾخفاصة مما
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ًخػمىه مً مهاعف وآعاء نلى كضع هبير مً
ألاهمُت.
 -2دواعي رقمنة املخطوطات :
جغجبـ نملُت الغكمىت اعجباؾا وزُلا
باػصهاع الخلىُت وقهىع ضىانت الخاؾىب،
وجؿىع شبياث الاجطاالث الؿلىُت
والالؾلىُت ،وجؼامىا مو اؾخسضام الىكم
آلالُت في زضمت الترار الهغبي اإلاسؿىؽ،
بضأث مشاعَو عكمىت اإلاسؿىؾاث الهغبُت
لخماًتها مً الخلف والػُام بىغهها نلى
وؾـ آلي ،وحؿهُل ؤلاؾالم نليها نً بهض مً
كبل الباخثين.7
لظا لم ًىً الاهخمام باإلاسؿىؽ
بمهؼٌ نً هظه الخؿىعاث الالفخت في
اإلاىكىمت الخىىىلىحُت وما اعجبـ بها مً
جلىُاث الغكمىت للمػامين الىطُت التي
جمثل في حىهغها حاهبا مهما مً الجىاهب
اإلاهغفُت أو الخاعٍسُت أو الثلافُت ،ونلُه ال
ًخىكف ألامغ نلى الغكمىت فدؿب بل ئن
مً وعاء طلً أهضافا ؾامُت ًغججى جدلُلها
آهُا أو مؿخلبلُا ومنها نلى الخطىص:
الخهغٍف باإلاىعور الىخابي ممثال فياإلاسؿىؽ بىؾاؾت عكمىخه؛ خُث جمىً
هظه الخلىُت مً خماًت اإلاسؿىؾاث مً
الخلف والاهضزاع التي جخهغع لها بخأزير مً
نىامل الؼمً ،وما كض جخهغع له مً
مإزغاث زاعحُت واإلجالف مثال.
 جىؾُو صاةغة ؤلاؾالم نلى اإلاسؿىؾاثوالاؾتزاصة ّ
مما فيها مً مهاعف وجطىعاث؛
ئط ًمىً أن ًسطظ في خاٌ عكمىتها مىاكو

الىتروهُت نلى شبىت ألاهترهذ وهظا بدؿب
مجالها اإلاهغفي الظي ًيخمي ئلُه ّ
ول منها.
 ئن الاغؿالم بغكمىت اإلاسؿىاؾاث ٌهنيفُما ٌهىُه اؾدثماع جؿىع الخلىُت في جفهُل
ألاوؿاق الثلافي ختى ًخدلم الخيامل بين
ألاحُاٌ مهغفُا وزلافُا ،وهى البانث الظي
مً شأهه أن ًدفل حهض اإلاخلضمين مً
اإلافىغًٍ واإلابضنين في ألامت الىاخضة؛
فاإلاسؿىؽ ،مثلما ًغي الىثيرون ،عوح ألامت
واللىاة الىاضلت بين اإلااض ي وخاغغ ألامت،
وئطا جظهغها ّأن أمت بال خاغغ وال مؿخلبل،
أصعهىا كُمت ما ّ
ًلضمه اإلاسؿىؽ لألحُاٌ،
وول منها ًىكغ فُما وعزه نً ألاحُاٌ
الؿابلت فِؿخدؿً مىه ما هى خؿً مفُض،
ّ
وٍىضح ما هى غامؼ وٍفؿغ ما هى في خاحت
8
ئلى جفؿير
 جِؿير ؾغنت الاهخلاٌ بين أحؼاء اإلاسؿىؽوبساضت خُىما ًخهلم ألامغ باإلاسؿىؾاث
هبيرة الدجم؛ وجلً نملُت حهخمض نلى كضعة
الىكم البرمجُت نلى جىفير هظه ؤلامياهُت
التي حؿانض نلى الخطفذ والاؾالم صوهما
خاحت ئلى اليسخت ألاضل.
 جلضًم مؿانضة الؿالب اإلاخسططين فيصعاؾت اإلاسؿىؾاث وجمىىيهم مً اؾخيؿار
ما ًغغبىن في صعاؾخه والخهمم فُه ختى
ٌؿهمىا في خغهُت ألاوؿاق الثلافُت بما
ؾِخىضلىن ئلُه مً هخاةج بدثُت في
أؾغوخاتهم ومظهغاث جسغحهم ،هىظا ًخاح
للمهخمين الاؾالم نليها والاؾخفاصة منها
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وجباصٌ مهلىماتها بِؿغ وؾهىلت نً ؾغٍم
شبىت ألاهترهذ أو البرًض الالىترووي أو أي
واؾؿت الىتروهُت أزغي.9
 -3مرحلية رقمنة املخطوطات:
الغكمىت مىهج ٌؿمذ بخدىٍل
البُاهاث واإلاهلىماث مً الىكام الخىاقغي
الى الىكام الغكمي ،وَهغفها آزغون بأنها
نملُت أو ئحغاء لخدىٍل اإلادخىي الفىغي
اإلاخاح نلى وؾُـ جسؼًٍ فيزًاتي جللُضي،
وجخم مهالجت اإلادخىٍاث اإلاغاص عكمىتها
بمغاناة الخدىم في هىنُت الطىع اإلاأزىطة
للمسؿىؽ ختى ًيخلى أخؿنها وأوضخها،
ومهاًىت شيل اإلاسؿىؽ اإلاهالج الىتروهُا
وملاعهخه باألضل للىكىف نلى مضي الخؿابم
بُنهما مً نضمه مو الازخُاع اإلاىاؾب
ألخؿً البرامج التي ٌؿهل مهها الاؾالم نلى
اإلاسؿىؽ والاهخلاٌ بين أحؼاةه وميىهاجه
وكض ٌؿخهان ههىا بطُغت الىخاب
اإلاطىع( )PDFنلى أكغاص مػغىؾت
لِؿخفاص فُما بهض مً ناةضاتها اإلاالُت مً
حهت واحؿام مجاٌ اهدشاعها مً حهت
أزغي ،وكض ًُ ــسطظ مىكو للمسؿىؾاث
ُوٍ ــىغو لها عابـ نلى شبىت الاهترهِذ
بمؿ ّماها أو بمؿمى الهُئت اإلاشغفت نلى
عكمىتها وجدُُنها بين الفُىت وألازغي نلى أن
ُ
ج ـ ــؿىض ئصاعة اإلاىكو لهُئت مسخطت.
ومً اإلاهلىم بضاهت ،في هظا ؤلاؾاع،
أن الاهخلاٌ باإلاسؿىؽ مً وسخخه ألاضلُت
ئلى وسخخه الالىتروهُت ٌؿخضعي اإلاغوع
بمغاخل زاضت ًػمً خػىعها جدلُم

الغاًاث التي مً أحلها ًخأؾـ مشغوم
الغكمىت  ،وجخمثل هظه اإلاغاخل فُما ًأحي:
 غبـ كاةمت نىاوًٍ اإلاسؿىؾاث اإلاغاصعكمىتها بدؿب كُمتها اإلاهغفُت وأهمُتها
الخاعٍسُت ًخم ازخُاعها وفلا إلاهاًير جلُُمُت
إلاػامُنها وجىحهاتها ونمم جطىعاتها وما
حؿخؿُو أن جػُفه ئلى أوؿاكها الثلافُت
اإلاىخمُت ئليها ،وهظا الػبـ كاةم نلى
خؿً ازخُاع اإلاسؿىؽ والهلم بمدخىاه
"وبمياهت مإلفه بين نلماء هظا الخسطظ،
ومياهت الىخاب بين اإلاإلفاث في مىغىنه،
وهظا وله ًخؿلب جسططا مىغىنُا
لخدضًض ما ئطا وان الىخاب حضًغا لالهخلاء
أو الخطىٍغ ،فاطا واهذ ؤلاحابت باإلًجاب
واحهخىا مشيلت اليسخ اإلاخهضصة،
فمسؿىؾاث الىخاب الىاخض لِؿذ
مدؿاوٍت في كُمتها هما هى الخاٌ باليؿبت
10
للمؿبىناث ،وئهما ليل منها كضعه ومنزلخه"
 جدضًض الهضف الهام مً الغكمىت وماجلخػُه مً وؾاةل لىحِؿدُت وؾغاةم فىُت
ًمىً في ؾُاكها وغو بغهامج ػمني إلهجاح
هظه الهملُت نلى ضهىبتها ،وجلً زؿىاث
ًيبغي أن جػؿلو بها مإؾؿاث جىزُلُت
جدبنى مشغوم الغكمىت وجضعن زؿـ
الخىفُظ وئحغاءاث الخجؿُض.11
 جىفير الخىاؾِب وألاحهؼة الػغوعٍتللىضىٌ ئلى جدلُم ألاهضاف اإلاغحىة مً
وعاء الغكمىت ،مو الخغص نلى ضىن
اإلاسؿىؾاث أزىاء ئزػانها للمهالجت
الخاؾىبُت.
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 ئؾىاص نملُت الغكمىت لألؾغ اإلاخسططتواإلاشهىص لها بالىفاءة والجضًت وجىػَو اإلاهام
اإلاىىؾت بيل نىطغ مً جلً ألاؾغ ،وئطا ما
جىفغ الهىطغ البشغي الفانل ّ
فان اؾخغالٌ
الىؾاةل اإلااصًت ؾُإحي زماعه ولى بهض خين.
 جسطُظ أغلفت مالُت صوعٍت نلى ناجماإلاإؾؿت الثلافُت ألحل النهىع بغكمىت
اإلاسؿىؾاث وجؿىٍغها ،مو غغوعة الخىىٍه
بضوع اإلاسؿىؽ خاغغا ومؿخلبال لضي
ألافغاص واإلاإؾؿاث وهظا بطُاغت كىاهين
وحشغَهاث جطىن اإلاسؿىؽ وجدفكه.
 -4الوسائل اللوجيستية لرقمنة
املخطوطات:
ًخؿلب هجاح الغكمىت جىفغ ئمياهاث
ماصًت ووؾاةـ بغمجُتٌ ،ؿهم في الاؾخفاصة
منها هفاءاث مسخطت مضنمت بالخافؼ
والغغبت في النهىع بالفهل الثلافي ،ومً
هظه الىؾاةل:
 الهىطغ البشغيً :مثل الجاهب ألاهم فيوؾغفا مإزغا مً أؾغاف هجاح نملُت
الغكمىت ،وٍمىً في هظا الطضص الاؾخهاهت
بالخبراث اإلادلُت وألاحىبُت في مجاٌ خفل
اإلاسؿىؽ وجغكُخه اؾدشاعة أو ئؾهاما
جمىٍلُا مباشغا في ئؾاع شغاهت وحهاون
زلافُين.
 اإلاىاعص اإلاالُت :ال ًمىً جىفير الىؾاةلاللىحِؿدُت ما لم جخىفغ ؤلامياهاث اإلاالُت
اليافُت للىضىٌ ئلى الىخاةج اإلاغحىة مً
وعاء الغكمىت.

 أحهؼة الخطىٍغ الفىجىغغافي الغكمُت:ٌؿمذ وحىص هظه الىؾُلت باؾدثماعها في
خفل اإلاسؿىؾاث كلُلت الهضص والغؾاةل
والىزاةم الخاعزُت واإلالؿىناث الىطُت
اللطيرة واإلاهاهضاث التي جلاصمذ فُطير
لؼاما اإلادافكت نليها.
اإلااسخاث الػىةُتٌ :ؿخهين بها أهلالازخطاص في جدلُم اإلاسؿىؾاث الىاصعة
وي ال جخهغع للخلف ّ
حغاء اإلاالمؿت
وجدىٍلها مً ميان ئلى آزغ ،وٍلجأ ئلى
اإلااسخاث الػىةُت أًػا للغكمىت
الالىتروهُت في اإلاىخباث وأعشُف الىخب
واليسخ الىاصعة.
 الخىاؾِب والبرمجُاثّ :ٌهض الانخماص نلى
الخىاؾِب مً الشغوؽ اإلااصًت الىاحب
جىفغها لخدلُم اإلاأمىٌ مً الغكمىت ،وٍبلى
أن نضصها ّ
ًلضع بىاء نلى نضص اإلاسؿىؾاث
اإلاغغىب جسؼٍىه أو جطىٍغه ،وجسخاع أًػا
الىؾاةل البرمجُت اإلاالةمت للغكمىت.
 -5أهمية الرقمنة ثقافيا :جخأؾـ مؿاءلت
اليؿم 12نلى البدث في ؾبُهت مغحهُاجه
وغاًاجه اإلاخأؾؿت نلى فانلُت خػىعه
الظي ًفترع اهخكام نىاضغه اإلايىهت
وكابلُت مداوعة واكهها ،بما جملىه مً
ئمياهُت جمىكهها واكتراح ملىالتها ومفاهُمها
غمً امخضاصاتها الؼمىُت واإلاياهُت وما
حهىؿه مً كضعة نلى الخجاوػ والخأزير،
لظلً وان اغؿغاب اليؿم مإشغا نلى
نضم فانلُخه واهىفاةه نلى هفؿه ،وهظه
أؾباب كض ّ
جدض مً امخضاصاجه التي ًُفترع
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أال جخىكف نىض مدؿت قهىع مهُىت؛ ألن
اليؿم ،مثلما ًغي نبض هللا الغظامي،
ًخدضص نبر "وقُفخه ولِـ نبر وحىصه
اإلاجغص ،والىقُفت اليؿلُت ال جدضر ئال في
وغو مدضص وملُض ،وهظا ًيىن خُىما
ًخهاعع وؿلان أو هكامان مً أهكمت
13
الخؿاب أخضهما قاهغ وآلازغ مػمغ"
فاليؿم "ًخدلم بىحىص زابذ
ًىغغؽ في وحضان اإلاجخمو وٍخغلغل صازل
طاهغجه ،ولم ًلبث أن ٌؿُؿغ نليها ألهه
َّ
ًيبني مً جغاهم أزغ في الهلل الجماعي زم
الاهدشاع وهىا ًمخلً اللضعة نلى الخدىم في
عصوص ألافهاٌ ومً ّ
زم الؿُؿغة والهُمىت
نلى ألافغاص " ، 14ونلُه فهى مديىم
بملطضًت اإلاغؾل أو اإلاىخج فغصا أو حمانت
مدىلت ّئًاه ئلى مفاهُم جخجاوػ اإلاىحىص ئلى
اإلااهُت واإلاهلً ئلى الخفي ،وال ًدشيل هظا
البهض الاضؿالحي ئال بخأؾِـ الغؤٍا نلى
كغاءة اإلاهاعف الؿابلت ،بما ًػمً ونيها
ونُا ؾلُما زاغها للىلض والخدلُل
واإلاغاحهت.
لظا ًضٌ اليؿم ( )Systèmeفي
ؾُاكاجه اللغىٍت نلى مهاوي الاهخكام
والترجِب الضاٌ نلى الخيامل البيُىي
والىقُفي؛ فاليؿم مفهىما "هكام ًخيىن
مً نىاضغ لؿاهُت جىؿىي مً حهت نلى
اؾخلالٌ طاحي ،ومً حهت أزغي حشيل هال
مىخضا؛ أي ئنها في نالكت ججاوع واوسجام
وجماؾً ليي حهؿي الضاللت اإلالطىصة".15

ولليؿم مهىُان نىض الالهض أولهما مخهلم
ّ
بالخباصٌ بهػها مو بهؼ لدشيل هال
نػىٍا ووخضة وؿلُت ججهل نضة خغواث
جطب في هضف واخض ،وزاهيهما ًمثل
مجمىنت أفياع نلمُت أو فلؿفُت متراضت
مىؿلُاّ ،
وئن الىشف نً ماهُت اليؿم
ومؿخىاه الضاللي ،مهىاه كغاءة ؾماث اإلاخغير
الخػاعي اإلادشيل ونلُه أال ًفغع هظا
اليؿم همؿا مهُىا مً أهماؽ الخهامل مو
عكمىت اإلاسؿىؽ؟ وهل باإلميان ضىانت
فهل زلافي اهؿالكا مً هظه الغكمىت؟
ًيبغي ابخضاء ئصعان ما للغكمىت مً
أهمُت بالغت في الخهغٍف بما ًؼزغ به
اإلاسؿىؽ مً مهاعف قلذ في اعجداٌ صاةم
ئلى أن صنذ الخاحت اإلاهغفُت ئلى مداولت
اهخىاه ما فيها مً خلىٌ إلاشىالث الغاهً
ومخؿلباث الهطغ نلى الغغم مً ُبهض
الشلت الؼمىُت التي جفطل اإلاسؿىؽ نً
اللخكت آلاهُت بخدىالتها وحغيراتها ،لظا ًدم
للضاعؽ أن ًدؿاءٌ نً حضوي الغكمىت بما
هي نملُت جلىُت زالطت ،ونً خضوص
اؾخغاللها في قل مدُـ ؾىؾُى-زلافي
حهىإلاذ فُه هثير مً اإلافاهُم واللػاًا ختى
ضاع مً الطهىبت أن جدخفل أمت ما
بمهالم هىٍتها الثلافُت واللغىٍت.
وكبل الخىع في جفطُل هظا اإلاهؿى
ؤلاشيالي ًجضع بىا الىكىف نلى ؤلاغافت
اإلاهغفُت والثلافُت التي ًمىً للغكمىت
جلضًمها لخدلُم الخىاضل بازخالف أشياله
بين ألاحُاٌ اإلاخهاكبت بما أن هظا اإلاسؿىؽ
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هى في شيل مً أشياله حؼء مً مىعور
ماصي زاص .ونلُه ًمىً ئحماٌ ما
للغكمىت مً صوع زلافي وخػاعي في الىلاؽ
آلاجُت:
 جمىين الىاشئت مً الاؾالم نلى وسخمطىعة مً اإلاسؿىؾاث طاث ألاهمُت في
خُاة الفغص واإلاجخمو ،وهظا بىؾاؾت أكغاص
مػغىؾت أو الطُغت اإلاهغوفت ) (PDFالتي
ٌؿهل جدمُلها وجسؼٍنها لالؾخفاصة ّ
مما فيها
أو بخطىٍغها عكمُا بخدىٍلها ئلى مُىغوفُلم
بالخيؿُم مو الجامهاث ومضًغٍاث الثلافت،
ومً زمت الشغوم في ؾبهها وعكُا.
ّ
 الخهغف نً كغب نلى اإلاسؿىؽ في خلخهالجضًضة لالنخماص نلى شغوؽ نغع
زاضت مهخمضة باألؾاؽ نلى الىؾاةـ
الالىتروهُت اللاةمت نلى ؤلازغاج الػىتي
والػغـ نلى أػعاع لىخت اإلافاجُذ ،وهى ما
ًخؿلب صعاًت بأؾالُب البدث وؾغق
الدشغُل لجهاػ الخاؾىب ،وٍمىً ،في هظا
الطضص ،بىاء كانضة بُاهاث ًخاح جطفدها
مً زالٌ مىكو وػاعة الثلافت نلى الاهترهذ.
خاثمة:
هىظا ،وبىاء نلى ما ؾبم ،لم جىً
خُاة اإلاجخمهاث بمىأي نً الخؿىع
الخىىىلىجي اإلادؿاعم الظي ّ
مـ بخأزيراجه
اإلاباشغة وغير اإلاباشغة هثيرا مً اإلاجاالث،
وهى ما أصي ئلى حغُير في أهماؽ اإلاهِشت
وؾغاةم الخفىير التي ُ
ؾهل مهها الخهامل مو
هظا الخىىم إلاطاصع اإلاهغفت وزغائها ،ونلى
الغغم مً أن طان اإلاهؿى ّ
ٌهض بدم ؾالخا

طو خضًً بما هى شيل مً أشياٌ الهىإلات
وجضانُاتها ئال أن ؾغنت جضفم اإلاهلىماث
وصكت جىكُمها وجغجُبها وجِؿغ ؤلاؾالم نليها
فخذ أنين اإلاهخمين باإلاسؿىؾاث نلى واكو
ُ
ّ
وجدض زلافي آزغ وان لؼاما أن حؿدثمغ
حضًض
فُه الخلىُت لخضمت اإلاسؿىؽ وخفكه.
ئن أهمُت عكمىت اإلاسؿىؾاث ال
جخهلم باللخكت التي اعجبؿذ بها والصة
وقهىعا بلضع ما ًفترع أن ًمخض خػىعها
اإلاهغفي ،وأن ال ًلخطغ هظا الخػىع نلى
ملمدها الؿيىوي غير اإلاإزغ بل ئن مً
أشغاؽ فانلُتها أن حؿهم في خغهُت
ألاوؿاق الثلافت اإلاىخمُت ئليها ،وأن حؿدثمغ
لىضل الخاغغ باإلااض ي ،ومً زمت حؿدىير
مالمذ الغؤٍت وجخطح مهالم اإلاؿخلبل أمام
الىاشئت.
للض أضبذ لظوي الازخطاص مً
اإلاهخمين بلػاًا اإلاسؿىؽ وؾبل جؿىٍغه
والانخىاء صوع مهم ًغاعى فُه ألابهاص زلافُت
للمسؿىؽ اهؿالكا مً بُئخه التي ًيخمي ئليها
ووضىال ئلى مداولت الخهغٍف بمػامُىه
الفىغٍت واإلاهغفُت التي ًػمها بين صفخُه،
وهى ما ؾُدفل لألمت هىٍتها وٍطل
خاغغها بماغيها.
-
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بيروث ،ص/ؽ ،ج  ، 10ص 563
 -2ؾهض الهجغس ي :مطؿلخاث اإلاىخباث واإلاهلىماث ،البِذ
الهغبي للمهلىماث ،اللاهغة ، ، 1988 ،ص 44
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 - 3فػل حمُل ولُب ،فإاص مدمض زلُل نابض:
اإلاسؿىؾاث الهغبُت :فهغؾتها نلمُا ونملُا ،صاع حغٍغ
لليشغ والخىػَو ،نمان ألاعصن ،2006 ،ص30
 -4نبض هللا الىمالي :هخابت البدث وجدلُم اإلاسؿىؾت،
ؽ 01صاع ابً خؼم للؿبانت واليشغ ،2001 ،ص91
 - 5نلم اإلاسؿىؽ الهغبي :ئضضاع وػاعة ألاوكاف ،اليىٍذ،
ؤلاضضاع  ،79الهام  ،2014ص14
 - 6فُطل الخفُان :فً فهغؾت اإلاسؿىؾاث الهغبُت،
مضزل وكػاًا ، ،مههض اإلاسؿىؾاث الهغبُت ،اللاهغة ،
 ،1999ص42
 - 7مدمض هطغ مهىا :الخضعٍب الخاعٍخي والخضماث اإلاغحهُت
في اإلاىخباث الجامهُت ،صاع الفجغ لليشغ والخىػَو ،اللاهغة،
 ، 1996ص 124
ً - 8ىكغ :نؼ الضًً ػغُبت :ضىانت اإلاسؿىؽ ، ،ؤلاماعاث،
صبي ، 1997 ،ؽ ، 1ص 540
ً - 9ىكغً :خي ػهغٍا الغماصي :عكمىت مجمىناث اإلاىخباث
الجامهُت ،صاع اإلاهغفت الجامهُت للؿبانت واليشغ
والخىػَو ،2013 ،ص73
 - 10نبض الؿخاع الخلىجي :اإلاسؿىؾاث والترار الهغبي،
ؽ ،01الضاع اإلاطغٍت اللبىاهُت ،اللاهغة ،2002 ،ص.52
 - 11إلاؼٍض مً الخفطُل لهظه اإلاغاخل والخؿىاث ًىكغ:
ؾامذ ػٍنهم نبض الجىاص :اإلاىخباث وألاعشُفاث الغكمُت:
الخسؿُـ والبىاء وؤلاصاعة ،ؽ ،02شغهت جاؽ للؿبانت،
 ،2013ص49
ً - 12لاٌ في الهغبُت "اليؿم" مً ول ش يء ما وان نلى
ؾغٍلت هكام واخضٌ ،
نام في ألاشُاء ،وكض وؿلخه جيؿُلا،
ووؿم الىالم نؿفه بهػه نلى بهؼ ،واليؿم ما حاء
مً الىالم نلى هكام واخضً .ىكغ :ابً مىكىع :لؿان
الهغب ،صاع ضاصع ،بيروث ،لبىان ،ص /ؽ ،مجلض،14
 ،2014ماصة :وؿم ،ص .165وٍىكغ أًػا :الفيروػ أباصي:
اللامىؽ اإلادُـ ،مإؾؿت الغؾالت ،بيروث ،لبىان ،ؽ،8
ج ،2005 ،3ماصة :وؿم ،ص.285
 - 13نبض هللا الغظامي :الىلض الثلافي -كغاءة في ألاوؿاق
الثلافُت الهغبُت ،ؽ ،2اإلاغهؼ الثلافي الهغبي بيروث،
لبىان ،2001 ،ص.77
 - 14نبض الفخاح أخمض ًىؾف :كغاءة الىظ وؾإاٌ
الثلافت (اؾدبضاص الثلافت ووعي اللاعب بخدىالث اإلاهنى)
نالم الىخب الخضًث ،ئعبض ،ألاعصن ،2009 ،ص.79

 - 15ؾهُض الغاهمي وآزغون :مهغفت آلازغ-مضزل ئلى
اإلاىاهج الىلضًت الخضًثت ،اإلاغهؼ الثلافي الهغبي ،بيروث،
لبىان ،ص/ؽ ،1990 ،ص40
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الرقمنة وحفظ اخملطوط يف اجلامعة
اجلزائرية -اآلليات واحتلديات-
د،بخلير أرفيس
جامعـــــــة المسيلة
مقدمة:
بن الاهفجاع اإلاهغفي الظي شهضه نالم ما
بهض الظعة كض حهل خُاة ؤلاوؿان جخمحز بإمغًٍ:
الؿغنت والضكت ،وهم ما حغ نلى ول مجاالث
الهلم غغوعة مىاهبت ول ما جؿغخه الخىىىلىحُا
ختى جبلي لىفؿها مياها في نالم ال ٌهترف بال
بالؿغَو والضكُم.
لم جىً نملُت خفل اإلاسؿىؾاث بمىإي نً
جلً الخغحراث ،فلض خاولذ الاؾخفاصة مً ول ما
جؿغخه الخىىىلىحُاث الحضًثت مً وؾائـ في
مجاٌ الحفل والخسؼًٍ والاؾترحام ،وحهض
الغكمىت مً ؤهم جلً الىؾائـ نلى ؤلاؾالق .
الغكمىت نملُت اؾخيؿار عاكُت جمىً مً
جدىٍل الىزائم بشيل نام ،واإلاسؿىؾاث ،والىخب
الىاصعة بشيل زاص بلى ؾلؿت عكمُت،وهظا ألامغ
لِـ بالهحن؛فهي جدخاج بغافت بلى اإلاىاعص البشغٍت
الىفإة بلى الهضًض مً ألاشُاء:واإلااسح الػىئي،
وؤحهؼة الىمبُىجغ وغحرها.
وهداوٌ في هظه اإلاضازلت ؾبر واكو الغكمىت في
الجامهت الجؼائغٍت مً زالٌ نغع بهؼ
الىماطج وطلً مً زالٌ الىلاؽ الخالُت:
اإلادىع ألاوٌ:حهغٍف اإلاسؿىؽ .
اإلادىع الثاوي :الغكمىت مفهىمها وآلُاتها
اإلادىع الثالث :واكو عكمىت اإلاسؿىؽ في الجامهت
الجؼائغٍت.

املحور ألاول:تعريف املخطوط .
لغة:ولمت مشخلت مً الفهل زـ ًسـ ،ؤي هخب
1
ؤو ضىع اللفل بدغوف هجائُت
اصطالحا:هىان نضة حهغٍفاث للمسؿىؽ هظهغ
منها:
حاء في اإلاىؾىنت الهغبُت الهاإلاُت" اإلاسؿىؾاث
طلً الىىم مً الىخب التي هخبذ بسـ الُض لهضم
وحىص الؿبانت وكذ جإلُفها ،و جمثل اإلاسؿىؾاث
مطاصع ؤولُت للمهلىماث ،مىزلت و جسظ صعاؾت
مىغىناث مخهضصة ،وَهخمض نضص مً الباخثحن
بشيل هلي ؤو حؼئي نلى اإلاهلىماث الىاعصة في
2
اإلاسؿىؾاث"
نغفه ؤًمً فااص ؾُض بلىله" :مطؿلح ألًت وزُلت
مىخىبت بالُض ؤو بألت مثل آلت الؿبانت ؤو الحاؾىب
الصخص ي ،و حؿخهمل اليلمت للخفغٍم بحن اليسخت
ألاضلُت لهمل واجب ما و اليسخت اإلاؿبىنت ،هما
ٌشحر اإلاطؿلح ألًت وزُلت جاعٍسُت مىخىبت بالُض مىظ
الهطىع اللضًمت ختى قهىع الؿبانت في اللغن
3
الخامـ نشغ اإلاُالصي"
ووعص حهغٍف آزغ لألؾخاطًً:نامغ ببغاهُم وعبحي
مطؿفى" هخاب ًسـ بالُض لخمُحزه نً الخؿاب ؤو
ؤي وزُلت ؤزغي هخبذ بسـ الُض زاضت جلً الىخب
4
التي هخبذ كبل نطغ الؿبانت
ومً زالٌ هظه الخهاعٍف وؿخيخج ماًلي:
اإلاسؿىؽ ما زـ بالُض ،ؤو ؤي وؾُلتؤزغي.ولهلىا هجض هىا ازخالف الخهاعٍف في ؾبُهت
ما هخب بغحر الُض،والحاؾىب وغحره .ومضي
بمياهُت بؾالق نلُه حؿمُت اإلاسؿىؽ.
اإلاسؿىؽ هى ما لم ًؿبو مؿللا وهى ما ؤحمونلُه الباخثىن
املح ـ ـ ــور الثاني :الرقمنة مفهومها وآلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتها
حهغٍفها :نغفذ الغكمىت نلى ؤنها نملیت اؾخيؿار
عاكیت جمىً مً جدىیل الىزیلت مهما وان هىنها
وونائها بلى ؾلؿلت عكمیت ،یىاهب هظا الهمل
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الخلني نمل فىغي ومىخبي لخىكیم ما بهض اإلاهلىماث
مً احل فهغؾتها وحضولتها وجمثیل مدخىي الىظ
اإلاغكم،الغكمىت ؤو الخدىیل الغكمي هي نملیت
جدىیل البیاهاث بلى شيل عكمي وطلً بىاؾؿت
الحاؾب الالىترووي وفي ؾیاق هكم اإلاهلىماث ناصة
ما حشحر الغكمىت بلى جدىیل الىطىص اإلاؿبىنت ؤو
الطىع بلى بشاعاث زىائیت ،باؾخسضام هىم ما مً
ؤحهؼة اإلاسح الػىئي التي حؿمذ بهغع هدیجت طلً
نلى شاشت الحاؾب
5
 أه ـ ـ ـ ـ ــداف الرقمنة:الحفل:خیث ؤن الىؾائـ الغكمیت حهض اكلنغغت للخلف والػغع ملاعهت بالىؾائـ الىعكیت
التي جخهغع لهضة ؤزؿاع.
الخسؼیً:بن كغص مػغىؽ یمىىه جسؼیً ؤالفالطفداث فما بالً بلغص عكمي بطا الغكمىت جىفغ
نلیىا الىثحر مً اإلاؿاخاث.
الاكدؿام:مً زالٌ الشبياث ؾمدذ الغكمىتباالؾالم نلى هفـ الىزیلت مً كبل مئاث
ألاشخاص في هفـ الىكذ.
ؾغنت الاؾترحام وؾهىله الاؾخسضام:جخمحز الىكمالغكمیت بؿغنت هبحرة في الاؾترحام خیث بنها نىضما
جدىٌ اإلاىاص اإلاىخبیت والىزائلیت بلى الشيل الغكمي
یمىً للمغءاؾترحانها في زىان بضال مً نضة
6
صكائم
 أشك ـ ـ ـال الرقمنة:جخم نملیت الخمثیل الغكمي للىطىص بةخضي
الؿغیلخحن الخالیخحن:
الؿغیلت ألاولى :خُث ول خغف ممثل لىخضه بشيل
عكمي .
الؿغیلت الثاهیت:وجخمثل في نملیت الخطىیغ الػىئي
التي جخم باؾخسضام اإلااسحاث الػىئیت و حهؿیىا
ضىعا عكمیت للىزائم وهي زالزت ؤشياٌ
ؤ -الغكمىت في شيل ضىعة :مً ؤهىام الغكمىت
ألاهثر اؾخهماال نلى الغغم مً اخخاللها مؿاخت

هبحرة نىض الخسؼیً ،و لها ؤهمُت هبحرة في مجاٌ
الىخب و اإلاسؿىؾاث اللضیمت وزاضت للباخثحن و
اإلاسخطحن بضعاؾت اللیم الفىیت و لیؿذ الىطیت.
و الطىعة جخيىن مً مجمىنت هلاؽ جضعى بیىؿاٌ
و ول  PIXELبیىؿاٌ یمىً جغمحزه ب:
1بایذ لطىعة ؤبیؼ و ؤؾىص  . 8بایذ لطىعة في
مؿخىي عماصي  24 ،بایذ ؤو ؤهثر لطىعة ملىهت
.ونلى هظا ألاؾاؽ یمىً ؤن همحز زالزت ؤهىام
7
للترمحز في شيل ضىعة
 ؤخاصي البایذ اإلاؿخىي الغماصي باأللىانالغكمىت في شيل هظMode texte:
ؤ-
یدیذ هظا الىىم الفغضت للبدث صازل الىظ ،بط
یؿمذ بالخهامل مباشغة مو الىزیلت الالىتروهیت
بانخباعها هطا ،و للحطىٌ نلى هظا الىىم یخم
اؾخهماٌ .OCRبغمجیت الخهغف الػىئي نلى
الحغوف
ج -الغكمىت في شيل اججاهيmode vectoriel:
حهخمض نلى الهغع باؾخهماٌ الحؿاباث الغیاغیت
وحؿخهمل زاضت في مجاٌ الغؾىم بمؿانضة
8
الحاؾب آلالي
 تعریف املسح الضوئي:یهخبر اإلاسح الػىئي ؤو هما یترحمه و یهغفه
البهؼ اإلاسح الالىترووي مً جلىیاث الخهامل مو
اإلاهلىماث ،ؤما ألاصاة اإلاؿخسضمت في هظا ا اإلاجاٌ
فهى اإلااسح الػىئي  ،اإلاؿخسضم في نملیت
)(scannerاإلاسح و الفدظ و الخطىیغ بمسخلف
ؤهىام الىزائم و الغؾىماث والطىع و ألاشياٌ
اإلاؿلىب بصزالها في الحاؾىب .وهىا ًجب الترهحز
ؤوال بإن حهاػ الحاؾىب ،ؤو باألخغي هكام
الحاؾىب وهى هكام بلىترووي ،یؿخلبل مسخلف
ؤهىام البیاهاث )(dataنً ؾغیم لىخت اإلافاجیذ ؤو
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اإلااسح الػىئي )(scannerؤو ؤیت وؾیلت بصزاٌ
ؤزغي ،زم یلىم بمهالجت مثل جلً البیاهاث و جىفیظ
حمیو الهملیاث الحؿابیت و اإلاىؿلیت آلُا،وفلا
إلاجمىنت مً الخهلیماث و ألاوامغ الطاصعة بلُه
اإلايؿلت جيؿیلا مىؿلیا بػىء زؿت و بغهامج
مخفم نلُه مؿبلا ،و مً زم اؾترحام اإلاهلىماث
9
والىخائج اإلاؿلىبت بهض بحغاء نملیت اإلاهالجت نليهاا
 مزایا املاسح الضوئي:یمىً خطغها في ما ًلي:
یؿخسضم اإلااسح الػىئي هبضیل مفػل نلى لىختاإلافاجیذ ،التي جدخاج بلى مجهىصص ؤهبر ،و التي یمىً
ؤن جخهغع بلى مشاول آلیت مهغكلت إلصزاٌ
البیاهاث بلى الحاؾىب.
بمياهُت الحطىٌ نلى وسخ ؾبم ألاضل مًألاضىٌ الىعكیت و الىزائلیت اإلاؿلىب مهالجتها
باإلااسح الػىئي ،و بصزالها في طاهغة الحاؾىب
بغؼ الىكغ نً الشيل ألاضلي للىزیلت.
غمان بهخاج هىنیت نالیت الجىصة مً اإلاسغحاث،ختى في خالت وىن الىزیلت ألاضلیت غهیفت الجىصة
ؤو یشىبها الدشىیش و الدشىٍه ،بفػل بمياهاث
البرامج اإلاؿخسضمت
 الؿغنت الىبحرة في مسح الىزائم و الخهامل مومهلىماتها.
بمياهیت جطمیم و بهخاج الغؾىماث و اإلاسؿؿاث والطىع ،و بحغاء ؤلاغافاث و الخهضیالث لخىاؾب
اخخیاحاث اإلاؿخفیضیً
 بؿاؾت اإلاؿاخاث الػىئیت و ؾهىلت اؾخسضامها بمياهیت اؾدثماع كضعاث اإلااسحاث في نغعالطىع و الغؾىماث واإلاسؿؿاث في اإلااجمغاث و
الللاءاث نً بهض و بضكت نالیت.
جىىم ؤشياٌ اإلااسحاث و جسططها للخهامل مو
10
شيل ؤو آزغ مً الىزائم ومطاصع اإلاهلىماث.
ؤهىام اإلااسحاث الػىئیت:

وؿخؿیو جلؿیم اإلااسحاث الػىئیت ،مً خیث
ألالىان التي جخهامل مهها بلى هىنحن:
ماسحاث زىائُت اللىن (ألابُؼ وألاؾىص)اإلااسحاث اإلالىهت.ؤما مً خیث شيل اإلااسحاث ،فیمىىىا جلؿیمها بلى
زالزت ؤهىام:
اإلااسحاث الیضویتاإلااسحاث اإلاؿؿدت.اإلااسحاث ألاؾؿىاهیت.مؿخلؼماث اإلاسح الػىئي:
یدخاج الصخظ اللائم بهملیت اإلاسح الػىئي
للىزائم و ألاشياٌ و الطىع نضص مً اإلاؿخلؼماث و
ألاحهؼة و اإلالحلاث اإلاؿلىبت ،وهي:
خاؾىب مطغغ میىغوهمبیىجغ.شاشت الهغع.ؤكغاص الحفل اإلاىخجزة) (compact discو التيحؿمى ؤخیاها ؤكغاص الحفل الػىئیت Optical
) Storageو التي جمخاػ بلابلیتها الخسؼیيیت الىبحرة
mbا( 650
ؾابهت لحزعیتحهاػ اإلاسح و الخطىیغ)scannerبغامج جؿبیلیت application software11 العناصر املطلوبة في البرامج التطبیقیة:ویهخمض هجاح البرامج الخؿبیلیت نلى مياهتها و
كضعاتها في مهالجت ألاشياٌ :و الطىع و الىزائم ،مً
زالٌ جىافغ نضص مً الهىاضغ و الشغوؽ،منها:
 صكت الطىعة :و یهخمض مضي صكت الطىعة نلىنضص الىلاؽ الػىئیت التي جلاؽ ناصة بإحؼاء
البىضت ،فهىض ػیاصة نضص الىلاؽ في البىضت
الىاخضة یهني ػیاصة في صكت الطىعة ،و الهىـ
صحیذ.
صكت اإلاسح :و وهني بها بغافت ؤو خظف نىاضغ بلىالطىعة اإلاؿلىبت مسحها ،صون حغیحر في حجم
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الطىعة و ؤبهاصها نً ؾغیم بغامج مسططت لهظا
الغغع .
التنظیم التلقائي :وهى نباعة نً مفخاح لهاللابلیت نلى ازخیاع الهىاضغ اإلاؿلىب الخسلظ منها
و مسحها و یشمل الخىكیم الخللائي نلى الكل
12
والػىء ،و صعحت اوهياؾاث و ؾؿىم ألالىان
اإلادىع الثالث :واكو عكمىت اإلاسؿىؽ في الجامهت
الجؼائغٍت
ؤ-اإلاسؿىؾاث في الجؼائغ:
جدخفل الجؼائغ هىىػا هاصعة مً اإلاسؿىؾاث ٌهىص
جاعٍسها بلى آالف الؿىحن ،و نلى الغغم مً كُمتها
الهلمُت والخاعٍسُت والفىُت بال ؤنها ماػالذ خبِؿت
الغفىف،والضهالحز ،والطىاصًم الخشبُت نغغت
للخلف والػُام ،وكض اػصاص اهخمام اإلاىخباث
الجامهُت بهظا الترار الثلافي والحػاعي في
الؿىىاث ألازحرة ،إلناصة بخُائه مً حضًض ،ليىهه
حؼءا هاما مً الترار الىؾني ،والحفاف نلُه ٌهني
الحفاف نلى الهىٍت الىؾىُت بمسخلف ؤبهاصها و
مفاهُمها ،و مً ؤهم مغاهؼ اإلاسؿىؾاث في الجؼائغ
13
جلؿم بلى كؿمحن مغاهؼ عؾمُت و مغاهؼ زاضت.
املراكز الرسمية:اإلاىخبت الىؾىُت الجؼائغٍت ،هي اإلااؾؿت اإلاهىُت
ألاولى بلػاًا الىخاب اإلاسؿىؽ واإلاؿبىم وجػم
خىالي  4000مسؿىؽ.
اإلاىخبت اإلاغهؼٍت ص.ؤخمض نغوة لجامهت ألامحر نبض
اللاصع للهلىم ؤلاؾالمُت جدخىي نلى  719مسؿىؽ
اإلاىخبت اإلاغهؼٍت لجامهت مىخىعي كؿىؿُىت جدخىي
نلى  480مسؿىؽ
مىخبت هكاعة الشاون الضًيُت بباجىت جدخىي نلى 70
مسؿىؽ
 .مىخبت اإلاغهؼ الثلافي ؤلاؾالمي بلؿىؿُىت جدخىي
نلى  170مسؿىؽ
مىخبت زاهىٍت بً عحب بخلمؿان جدخىي نلى 100
مسؿىؽ

مىخبت مضًغٍت الترار بىػاعة الشاون الضًيُت
بالهاضمت جدخىي نلى  700مسؿىؽ
اإلاغاهؼ الغحر الغؾمُت( ألاشخاص):
الخؼاهاث الشهبُت في مىؿلت ؤولف بالجىىب
مىخباث ؤصعاع بخىاث و كغاعة و جضولذ
مىخبت الشُش الخىهامي صحغاوي بباجىت
مىخبت ػاوٍت اللغكىع بؿغٍاهت بباجىت
زؼاهت الؼاوٍت اللىضٌؿُت ببشاع
زؼاهت الؼاوٍت الهثماهُت بؿىللت بؿىغة
زؼاهت الشُش خؿحن بؿُضي زلُفت مُلت
زؼاهت واصي محزاب بغغصاًت
زؼاهت نلي الؼاغا بإم البىاقي.
زؼاهت مدمض ػكاصب بإوالص حالٌ بؿىغة.
زؼاهت ػاوٍت مدمض اإلاسخاع الحياوي بدىضوف
زؼاهت ؤهل الهبض بلطغ الغماغحن الضوٍغة
جىضوف.14
للض نىِذ الجامهت الجؼائغٍت باإلاسؿىؾاث نىاًت
هبحرة ليىنها الؿبُل الىخُض للحفاف نلى ما
ؤهخجه الهلل الجؼائغي مً مطىفاث وعؾائل
مىغىنها جغار الامت الجؼائغٍت ولؿان خالها في
اإلااض ي ،فجهلذ منها جدفا فىُت زمُىت ،وٍىفي
ؤن وشحر بلى حجم هظه اإلاسؿىؾاث مً زالٌ ما
جدخفل به عفىفها ،بط ًىحض بمىخبت ؤخمض نغوة
بجامهت ألامحر نبض اللاصع وخضها  717مسؿىؾا
مً اإلاسؿىؾاث الىاصعة مهكمها لم ًضعؽ بهض.
وٍبضو ؤن ضىانت اإلاسؿىؽ كض جؿىعث بشيل لم
ٌؿبم له مثُل في ؤي فً مً الفىىن الؿابلت
خُث امخاػث بضكت ػزاعفها اإلاظهبت وحاطبُت
ضىعها و ببضام ؤلىانها وحماٌ زؿها وعشاكخه ،بط
حشهض نلى ما وضل بلُه فً ضىانت اإلاسؿىؽ
؛فالهىاًت بجىصة الخـ ؤمغ ؾبُعي  ،فلض وان
الخؿاؾىن ًخمخهىن بمياهت مغمىكت وزاضت في
الشخغالهم بىخابت مسؿىؾاث اإلاطاخف بلى حاهب
وسخ مسؿىؾاث ألاصب والشهغ.
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وما ًدحز في الىفـ ؤن هجض مهكم اإلاسؿىؾاث
ً
ؾىاء بالحغق ؤو بؿغق
اللضًمت كض جم بجالفها
ؤزغي وطلً إلاا شهضجه الجؼائغ مً خلبت
اؾخهماعٍت ؤصث بلى بلحاق الػغع بالهضًض مً
اإلاسؿىؾاث .
ؤما الُىم فمً اإلاالخل ؤن هىان اهخماما هبحرا مً
كبل الهضًض مً اإلااؾؿاث والهُئاث،وال ؾُما
الجامهت الجؼائغٍت إلناصة الانخباع لها  .زطىضا
وهدً في نطغ حغلب نلُه الخلىُاث الغكمُت خُث
جم جبني مفهىما حضًضا لحماًت اإلاسؿىؾاث مً
الؼواٌ وبجاختها بلى ؤهبر نضص مً اإلاؿخفُضًً
مؿخهُىحن في طلً بالخىىىلىحُاث الحضًثت التي
ؾاهمذ وبلضع هبحر في الخغلب نلى الىثحر مً
اإلاشىالث و ؾغخذ الهضًض مً البضائل.
– مبرعاث وؤؾباب عكمىت اإلاسؿىؾاث في
الجامهت:15
خماًت اإلاسؿىؾاث ومطاصع اإلاهلىماث بشيلنام ،لظلً حهخبر الغكمىت وؾُلت فهالت للحفاف
نلى هظه اإلالخيُاث مً الؼواٌ.
 خماًت اإلاسؿىؾاث مً الخلف والػُام ،خُثجمىً جلىُت الغكمىت مً هلل حمُو مسؿىؾاث
اإلاىخبت نلى وؾُـ بلىترووي ٌؿانض اإلاؿخفُض
الاؾالم نلى اإلاسؿىؾاث الغكمُت صون الحاحت
للغحىم بلى اإلاسؿىؽ ألاضلي بال في خاالث زاضت،
وهظا ًللل مً بمياهُت حهغٍؼ اإلاسؿىؾاث
الىاصعة للخلف ؤو الحغق ؤو اليىاعر الؿبُهُت.
بن وغو اإلاسؿىؾاث اإلاغكمىت نلى شبىتالاهترهذ ٌؿانض اإلاؿخفُضًً والباخثحن للىضىٌ
بليها نً بهض ،وبالخالي الاكخطاص في الجهض والىكذ.
 نمل كانضة بُاهاث اإلاسؿىؾاث اإلاغكمىت جخىفغنلى حمُو اإلاالمذ اإلااصًت والفىغٍت إلاسخلف ؤشياٌ
اإلاسؿىؾاث.
مىاهبت الخؿىع الخلني واؾخغالله في الحفاف نلىاإلاسؿىؾاث الهغبُت.

 حؿانض نملُت الغكمىت نلى خفل وضُاهتاإلاسؿىؾاث الهغبُت وطلً بخسؼٍنها نلى ألاكغاص
اإلاىخجزة ( ،)CD-ROMsوبالخالي حؿاهم في ػٍاصة
صزل اإلاىخباث نً ؾغٍم بُو هظه ألاكغاص التي
جدخىي نلى مسؿىؾاث هاصعة مً زالٌ الاشتران
مو كىانض بُاهاتها.
16
نىائم عكمىت اإلاسؿىؽ في الجامهت الجؼائغٍت:
لهل مً ؤهم الهىائم التي جدىٌ صون عكمىت
اإلاسؿىؽ في الجؼائغ هى الجاهب اإلااصي وطلً
لدؿضًض الخيالُف الخالُت:
 جيلفت اللىي البشغٍت :الغواجب ،والخضعٍب،والؿفغ وؤلاكامت ،والهمل ؤلاغافي.
 جيلفت اإلاهضاث وألاحهؼة :مً شغاء ،وضُاهت،وبضالح.
 جيلفت البرمجُاث :شغاء البرمجُاث ،وجدضًثاتها. جيلفت اإلاغافم الهامت :الخىُُف ،والخضفئت،وؤلاغاءة ،واإلاُاه ،والهىاجف والبرًض.
 جيلفت اإلابنى :لضي اإلااؾؿت اللضعة نلى اؾدُهاببوشاء ملغ ؤو مبنى مسخظ للمىخبت الغكمُت.
 جيلفت ؤلاحغاءاث الفىُت لخدىٍل اإلاسؿىؾاثاإلاغاص عكمىتها.
 الجانب البشري:ٌهخبر الهىطغ البشغي اإلااهل مً ؤهم ؤؾـ
ونىامل هجاح مشاعَو الغكمىت ،ونضص الهاملحن في
بغامج الغكمىت ًسخلف مً ماؾؿت بلى ؤزغي
خؿب نضص اإلاسؿىؾاث اإلاغاص عكمىتها وهظا
ؤلامياهُاث اإلااصًت التي جمخلىها هظه اإلااؾؿاث
والتي جاهلها بلى اهخضاب ناملحن ؤهفاء إلهجاػ
مشاعَو الغكمىت .بهؼ اإلااؾؿاث الخىزُلُت جمىذ
مشاعَو الغكمىت بلى مخهامل زاعجي مخسطظ,
هما ؤن اإلاشاعَو الىبري للغكمىت جىجؼ مً كبل
ناملحن مسخطحن بالػبـ لللُام بهظه اإلاشاعَو،
هما ؤن هىان مشاعَو ؤزغي جىجؼ مً كبل
الهاملحن باإلااؾؿاث الىزائلُت بضون حغحر في
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الىقائف الهاصًت للماؾؿت وهظا ما ًطهب نليها
جلىٍم ؤنماٌ الغكمىت في بؾاع اليشاؾاث الهامت
للهاملحن.
وٍغحو جفػُل بهؼ اإلااؾؿاث اللجىء بلى
ماؾؿت زاعحُت إلهجاػ مثل هظه اإلاشاعَو
لألؾباب الخالُت:
– الخيلفت الىبحرة لخىفحر الهخاص اإلاؿلىب للغكمىت.
– هلظ الخبرة ،واوهضام الهمالت اإلااهلت
واإلاخسططت في نملُاث الغكمىت.
 بشيالُت خلىق اإلالىُت الفىغٍت حهخبر مًاإلاشىالث ألاؾاؾُت التي جىاحه مشغوناث
اإلاىخباث الغكمُت.
 جىىم ؤحجام اإلاسؿىؾاث وهظلً هىنُت الخـفي اإلاسؿىؽ الىاخض.
 وحىص هخاباث وحهلُلاث نلى الحىاش ي جإزظً
ؤشياال مخهضصة ( ؤفلُت -مائلت ونمىصًت) وجدخل
اماهً مسخلفت في اإلاسؿىؽ( الجاهب ألاًمً,
الجاهب ألاٌؿغ ,ألانلى  ,ألاؾفل)
 خالت اإلاسؿىؾاث مً خُث الحفل خُثحهغع اإلاسؿىؾاث للغؾىبت ًاصي بلى جلف بهؼ
ألاحؼاء مً الىعق ؤو جأول ؤحؼاء ؤزغي بفهل
الحشغاث ,هما ؤن نامل الؼمً ؾانض نلى قهىع
هلاؽ ؾىصاء نلى اليلماث وبالخالي هُف لبرهامج
آلي ؤن ًمحز بحن اليلماث بهظه الؿغٍلت.
 ضهىبت في مغفلاث اإلاسؿىؾاث زاضت الخغائـاللضًمت والغؾىماث وألاشياٌ.
 وحىص الىخابت غمً بؾاع فني مً الؼزاعفوألاشياٌ في ملضمت بهؼ اإلاسؿىؾاث.
 هخابت اإلاسؿىؽ الىاخض بلغخحن ؤو زالزت نلىهفـ الطفدت.
 الخىلُـ اإلاخبو ًسخلف مً مسؿىؽ بلى ؤزغً
فمنها ما ًإزظ ؤشياال صائغٍت ضغحرة ؤو مثلثاث ؤو
ؤػهاع بإلىان مسخلفت.

وعغم ول هظه الطهىباث والهغاكُل بال ؤن الهضي
مً الامهاث الجؼائغٍت كض كؿهذ شىؾا هبلحرا في
ماٌ اؾترام اإلاسؿىؾاث وعكمىتها ،بل وهي آلان في
مخىاوٌ اللغثء والباخثحن
 خاتمة :مما ؾبم طهغه وؿخيخج ماًلي:
بن اهخمام اإلاىخباث الجامهُت باإلاسؿىؾاث فيالؿىىاث ألازحرة عاحو لللُمت الهلمُت والخاعٍسُت
والفىُت التي جدملها
 حشيل اإلاسؿىؾاث حؼءا هاما مً الترار الىؾني ،والحفاف نليها ٌهني الحفاف نلى الهىٍت الىؾىُت
 للض ؾهذ اإلاىخباث الجامهُت بيل ما جملً مًبمياهُاث مً ؤحل حمو ؤهبر نضص ممىً مً
اإلاسؿىؾاث وعكمىتها ،زطىضا وما جلضمه الضولت
الجؼائغٍت مً بناهاث مالُت هبحرة في هظا اإلاجاٌ
 عغم ول ما جم اللُام به في مجاٌ عكمىتاإلاسؿىؾاث وخفكها ؛بال ؤهه ًيبغي ؤلاكغاع ؤن جلً
الجهىص ال جغقى بلى اإلاؿخىي الظي ًخؿلبه
اإلاسؿىؽ؛ فهى طاهغة ألامت والىاقي لها مً ألاؾلام
والهلل الحػاعٍت.
 الهىامش:1مدمض ،الشامي.ؤخمض ،خؿب هللا .اإلاعجم اإلاىؾىعي
إلاطؿلحاث اإلاىخباث و اإلاهلىماث.الغٍاع:صاع اإلاغٍش1988 ،
.ص. 704
2مدمض ،الشىٍساث.ؤخمض ،مهضي اإلاىؾىنت الهغبُت
الهاإلاُت.ج . 22 .الغٍاع:ماؾؿت ؤنماٌ اإلاىؾىنت1999 ،
.ص. 25
3ؤًمً فااص ،ؾُض .الىخاب الهغبي اإلاسؿىؽ و نلم
اإلاسؿىؾاث.ج . 1.اللاهغة:الضاع اإلاطغٍت اللبىاهُت1997 ،
.ص . 2
4نامغ ببغاهُم ،كىضلُجي.عبحي مطؿفى ،نلُان .مطاصع
اإلاهلىماث مً نطغ اإلاسؿىؾاث بلى نطغ ؤلاهترهذ.نمان
:صاع الفىغ 2000 .،ص. 44
5خافكي  ،ػهحر ،صوع جيىلىحیا اإلاهلىماث في خفل
اإلاسؿىؾاث الهغبیت،ص25
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6مهغي ؾهُلت  .،اإلاىخبت الغكمیت في الجؼائغ :صعاؾت للىاكو
ماحؿخحر:نلم
مظهغة
اإلاؿخلبل:
وجؿلهاث
اإلاىخباث:كؿىؿیىت، 2005 ،ص.ص73
7هفؿه ص6
8هفؿه ص7
الىخاب الهغبي اإلاسؿىؽ و نلم .ؤًمً.ص 5فااص ،ؾُض
9اإلاسؿىؾاث
10كىضلجي ،نامغ ببغاهُم الؿامغائي ،بیمان فاغل .
جىىىلىحیا اإلاهلىماث و جؿبیلاتها .ألاعصن :الىعاق لليشغ و
الخىػیو، 2009 ،ص34
11ا هفؿه ص350
12هفؿه ،ص3
13نبض الىغٍم ،نىفي .الترار الجؼائغي اإلاسؿىؽ بحن ألامـ
والُىم .في:مجلت آفاق الثلافت والترار.م. 20 .صبي:مغهؼ
حمهت اإلااحض 1998 . ،ص103
14هفؿه ص107
15هفؿه .ص105
16هفؿه ص107
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قراءة يف فهرس خمطوطاث المكجبت
القاسميت بزاويت الهامل (اجلزائر)
ّ

د ،عبد الرحمان بن يطو
جامعت المسيمت

حٗخبر ػاوٍت الهامل التي جىدؿب ئلى الُغٍ٣ت
ّ
الغخماهُت الٗغٍ٣ت في الجؼاةغ مً أقهغ الؼواًا
ّ
الخٗلمُت في اإلاٛغب الٗغبي ال٨بير  ،بالىٓغ ئلى
ُ
الضوع ؤلاًجابي الظي ايُل٘ به أبىاؤَا الَ ٛير وما
٢ضمىٍ مً حهىص ٖلمُت وحٗلُمُت زضمت للىًَ
٢بل الثىعة الخدغٍغٍت وبٗض الاؾخ٣ال٣ٞ ٫ض ٧اهذ
الؼاوٍت وال جؼا ٫جلٗب صوعا ّ
ٗٞاال في الخٟاّ ٖلى
وخضة ألامت في حمُ٘ الىىاحي الضًيُت والىَىُت
ّ
ّ
الىَىُت  ،و٢ض
والظوص ًٖ م٣ىماث شخهُتها
خٟٓذ لؤلمت جغاثها اإلااصي والٗلمي  ،ئط جًم
م٨خبتها الٗامغة مجمىٖت هاصعة مً اإلاسُىَاث ّ
جم
وسخها بسِ الُض ًًا ٝئلى طل ٪مجمىٖت مً
اإلاجالث والجغاةض ال٣ضًمت التي نضعث في ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي مٗٓمها مً اإلاٛغب الٗغبي
وختى مً اإلاكغ٧ ١الكام والٗغا٦ ، ١ما جدخىي
بين حىباتها مجمىٖت مً الىزاة ٤الىاصعة
والغؾاةل الُ٣مت التي جؼٍض ًٖ زمؿماةت وزُ٣ت
في ق٩ل عؾاةل وعصث مً أٖالم ال٨ٟغ والث٣اٞت
في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي ئلى قُىر الؼاوٍت ٖبر
ٞتراث ػمىُت مسخلٟت  ،و٢ض جم َب٘ ووكغ ٖضة
٦خب بٗض جد٣ُ٣ها مً َغ ٝأؾاجظة حامُٗين
لهم بإ َىٍل في َظا اإلاجاٞ ٫أزغحىا لىا صععا
هانٗت ٧اهذ وؾخٓل قاَضة ٖلى ئزالم عحا٫
َظٍ الؼاوٍت وؾٗيهم الضؤوب ٖلى وكغ الخٗلُم
وخ٦ ٟٔخاب هللا للُلبت الىاٞضًً مً قتى
أعحاء َظا الىًَ الٗؼٍؼ  ،ومً زالَ ٫ظٍ الىع٢ت
ّ
البدثُت خاولىا الُ٣ام بجىلت مٗغُٞت في ٞهغؽ

م٨خبت َظٍ الؼاوٍت الغاةضة  ،والاَالٕ ٖلى ّ
أَم ما
ٞيها مً ٦ىىػ مٗغُٞت جثير ق ٠ٛالباخثين وطوي
الازخهام  ،ومً زاللها وؿدىُ ٤حاهبا مً
جغار َظٍ ألامت ووؿدكغ ٝمؿخ٣بلها ،ومهما ًً٨
ٞاهىا هداوَ ٫غح بٌٗ الدؿاؤالث اإلاٗغُٞت خى٫
ٞهغؽ اإلاسُىَاث في م٨خبت الؼاوٍت ال٣اؾمُت
ّ
الُ٣مىن ٖليها مً زال٫
وآلالُاث التي اٖخمضَا
ّ
الاؾخٟاصة ّ
الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت
مما حاصث به
التي جيخهج هٓام الغ٢مىت أؾلىبا ٖلمُا لها في
مٗالجت مىاص اإلاسُىٍ َ ًٖ،ظٍ الاوكٛاالث
وٚيرَا هداو ٫ج٣ضًم ئحاباث ٖملُت للمخل٣ي
إلاٗغٞت خُثُاث وأؾالُب الٟهغؾت في الؼاوٍت
ال٣اؾمُت بالهامل الخابٗت لىالًت اإلاؿُلت .
" ج( ٘٣بلضًت الهامل)ٖلى ُبٗض ٧250لم حىىب
الٗانمت الجؼاةغ ،وٖلى مؿاٞت ٧12لم حىىب
قغ ١مضًىت بىؾٗاصة ً ،دضَا مً الجىىب
والكما ٫أوالص ٖامغ ل٣بالت  ،ومً الكغ١
بىؾٗاصة ومً الجىىب الكغقي اإلاغا٢هت  ،ومً
الجىىب حبل مؿاٖض .
وهي مداَت ب٣مم حبلُت ٚير مغجٟٗت بدُث ال
جخجاوػ أٖلى ٢مت 1050م جخسللها بٌٗ الهًاب
ّ
واججاٍ ّ
ّ
والؿهى٫
الؿهى ٫الجبلُت هدى
الًُ٣ت
الجىىب الكغقي  ،أٖلى ًَبت هي ًَبت الهامل
850م الىاٗ٢ت ٖىض ؾٟذ حبا ٫ألازىا، )1( " . ١
و٢ض أؾؿها أخض الكُىر ألاٞايل ال٣اصمين مً
مىُ٣ت خاس ي بدبذ والًت الجلٟت الُىم وَى "
الكُش مدمض بً أبي ال٣اؾم الهاملي  ،الكغٍ٠
ؤلاصعَس ي ،وٍيخهي وؿبه ئلى ؾُضي بىػٍض  ،وَى
ٌٗخبر ّ
حض مٗٓم ألاقغا ٝاإلاىحىصًً في اإلاىاَ٤
الهًاب الٗلُا وقما ٫الصخغاء  ،ولض ٖام
1784م بمىُ٣ت أوالص هاًل  ،وانل َم ّ
همت آباةه
ْ
باإلاىُ٣ت ئط ٧اهىا ٢ضمىا ئلى الهامل للخضعَـ
بُلب مً مً أَالي الىاخُت ّ ،
حج ئلى بِذ هللا
الخغام مغجين ؾيرا ٖلى ألا٢ضام  ،و٧ان مً ُمغٍضي
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ّ
الغخماهُت  ،ومً أجبإ الكُش اإلاسخاع بً
الُغٍ٣ت
ّ
زلُٟت قُش ػاوٍت أوالص حال . ٫جىفي ٖام 1861م
بالهامل وصٞ ًٞيها " ()2
وَى ما ًظ٦غٍ الكُش هٟؿه بًمير الٛاةب
٢اةال  " :وبأو ٫ؾىت َ 1279ـ عح٘ لبالصٍ ٢غٍت
الهامل ٞبنى ػاوٍت للُلبت وؤلازىان وألاعامل
وألاًخام والٗمُان ٞ ،خٗلم ٖىضٍ بالؼاوٍت اإلاظ٧ىعة
زل٦ ٤ثير ٢غاءة ال٣غآن وال٣ٟه ّ
والىدى وٚير طل٪
مً الٗلىم الٗ٣لُت والى٣لُت وئُٖاء أوعاص
ّ
الغخماهُت  )3( " .بِىما ًغي ألاؾخاط
الُغٍ٣ت
مدمض وؿِب وَى ٌؿخٗغى الضوع الخٗلُمي
والتربىي للؼواًا في الجؼاةغ في ٦خابه (ػواًا الٗلم
وال٣غآن بالجؼاةغ)  ،وفي مٗغى خضًثه ًٖ ػاوٍت
الهامل ً٣ى ًٖ ٫الصخهُت ّ
اإلاإؾؿت لهظا اإلاٗلم
ِ
ّ
الخىىٍغ ّي  " :أؾؿها مدمض بً أبي ال٣اؾم الهاملي
 ،وَى أبى ٖبض هللا مدمض ابً أبي ال٣اؾم  ،بً
عبُذ بً ٖبض الغخُم  ،الكغٍ ٠الخؿني  ،مً
ّ
ّ
الخهى ، ٝمخًل٘ في ٖلىم ال٣ٟه
٦باع عحا٫
ّ
والخٟؿير والخضًث  ،وٖالم بالٟىىن اللٛت الٗغبُت
باإلاىُ ٤والخاعٍش .
ولض عخمه هللا زالٖ ٫ام َ1323ـ 1817م  ،في
ّ
الخامضًت بباصًت خاس ي بدبذ والًت الجلٟت ،
ّ
خ ٟٔال٣غآن ال٨غٍم  ،وحٗلم مباصب اللٛت
ّ
الٗغبُت والضًً في بلضٍ الهامل  ،وإلاا بل ٜالثالثت
ٖكغة مً ٖمغٍ ٢ ،هض ػاوٍت ؾُضي ٖلي الُُاع،
بال٣باةل الهٛغي ٞأزظ الٗلم ًٖ مكاةسها ،
مضة ؾيخين  ،اهخ٣ل بٗضَا ئلى ػاوٍت ؾُضي ؾُٗض
بً أبي صاوص ٢ ،غب أ٢بى ٖام َ1252ـ 1838م
خُث أزظ ًٖ مإؾؿها ٖلىم ال٣ٟه والخٟؿير
والخضًث  ،وصعؽ الٗغبُت وٞىىجها ٞ ،برػ في َظٍ
الٗلىم  ،وأحاػٍ قُىزه ٞيها .
عح٘ ئلى الهامل ٖام َ1265ـ 1848م ٞ ،خىلى
الخٗلُم في ٢غٍخه مضة حؿ٘ ؾىىاث  ،و٧ان ًخهل
باألمير ٖبض ال٣اصع الجؼاةغ ّي ًٖ َغٍ ٤اإلاغاؾلت ،

واحخم٘ به في هاخُت الخُُغي (والًت اإلاضًت) بيُت
الالخدا ١بهٟى ٝاإلاجاَضًً  ،جدذ لىاةه ،
ٞضٖاٍ ألامير ئلى ّ
جدمل أٖباء التربُت والخٗلُم
وئٖضاص ألامت للجهاص  ،والاؾخبؿا ٫في اإلا٣اومت ،
ولخدَ ٤ُ٣ظا الهض ٝهصخه بخأؾِـ ػاوٍت
لخد٦ ُٟٔخاب هللا  ،ووكغ لٛت ال٣غآن  ،وٖلىم
ؤلاؾالم .
ومىظ ٖام َ1271ـ 1854م ٧،ان الكُش ًدى٣ل
مضة زالر ؾىىاث بين ٢غٍخه وػاوٍت الكُش اإلاسخاع
بأوالص حال( ٫والًت بؿ٨غة)  ،للخٗلُم ٞيها زم أ٢ام
ٞيها مٗلما ؾىت ٧املت اؾخجابت لغٚبت الكُش
اإلاسخاع الظي َلب مىه أن ًب٣ى ٖىضٍ ختى ًهلي
ٖلُه ًىم وٞاجه .وٖاص الكُش ئلى مىَىه الهامل في
مُل٘ قهغ عمًان َ1277ـ 1860م  ،اؾخأه٠
ال ّخٗلُم وقغٕ في بىاء ػاوٍخه الخالُت  ،زالٖ ٫ام
َ1279ـ 1862م  ،واٞخخدها في ٚغة مدغم
ّ
ال٣اؾمُت مىظ
َ1280ـ 1863م وأنبدذ الؼاوٍت
طل ٪الخين ٖامغة بُلبت ال٣غآن والٗلم ،
ً٣هضوجها مً ّ
٧ل أهداء الُ٣غ  ،وباػصَاعَا ،
اػصَغث الىىاحي والجهاث اإلاجاوعة لها بل ّ
وٖم
ئقٗاٖها الىًَ ّ٧له " ( )4و٢ض ّ
جسغج منها آالٝ
الُلبت وخٟٓت ال٣غآن ال٨غٍم ٢بل الاؾخ٣ال،٫
ُ
وخين ٖاص َإالء الُلبت ئلى أَلهم وخُث ٢غاَم
ومضجهم جىلىا مؿإولُت الخٗلُم في ال٨خاجِب
لخضعَـ ألاَٟا ٫الجؼاةغٍين مباصب اللٛت الٗغبُت
وخ ٟٔال٣غآن  ،وبٗض الاؾخ٣ال ٫الخد ٤أٚلبهم
ّ
لِؿضوا الٟغا ٙالظي
بالخضعَـ في الخٗلُم الٗام
الٟغوؿُىن في اإلاضعؾت الجؼاةغٍتّ
ّ
جغ٦ه اإلاٗلمىن
وناع بًٗهم ئَاعاث ؾامُت في وػاعة التربُت
ّ
الىَىُت آهظا. ٥
٦ما ٧ان للؼاوٍت عحا ٫في الٗلم وال٣ٟه هظ٦غ منهم
زالزت هماطج عاةضة مصخىبت بكهاصتهم ًٖ م٩اهت
الؼاوٍت  .وَم ّ
ممً ّ
أو٢اث ؾاب٣ت
جسغحىا منها في
ٍ
٦ـ " الكُش مدمض اإلا٩ي بً ٖؼوػ ٖالمت الجؼاةغ
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وجىوـ صٞين آلاؾخاهت (جغُ٦ا) " جضزل ػاوٍخه
ٞخلٟيها عويت ؾغ ّ
٧ل زير ٞيها ما قئذ مً
جضعَـ ٖلم مىه ومً عحا ٫أزظوٍ ٖىه ٞان ٜئلى
ما جبرػ ألاطوا ١وأًً مىه الى٣ل وألاوعا" ١
و٢ا٢ ٫اٖ ٫نها الٗالمت الجؼاةغي وألاصًب ٖبض
الغخمً الضٌس ي قٗغا :
" مً أٖاص الٛغب عويا ٌكخهي
بٗض أن ٧ان مىاجا لم ًإم .
ّ
حضص الضًً و٢ض ٧ان وهي
هصح ألامت في الى٢ذ ألاَم .
ول٣ض أخُا عؾىما صعؾذ
بضعوؾ٨م لها ًٞل و٦م .
ّأما الكُش أبى ال٣اؾم الخٟىاوي  ،ناخب ٦خاب
(حٗغٍ ٠الخل ٠بغحا ٫الؿل ، ) ٠وجلمُظ الكُش
مدمض بً أبي ال٣اؾم ٣ُٞ ،ىّ : ٫
ئن ػاوٍت الهامل
ال جُأَئ عأؾها للؼٍخىهت وال٣غوٍين )5( ".
و٧اهذ الؼاوٍت حٗخمض قتى نىى ٝاإلاٗغٞت في
بغامجها الضع ّ
اؾُت ػٍاصة ٖلى ٖلىم اللٛت الٗغبُت
وال٣ٟه ؤلاؾالمي  ،ومً جل ٪الٗلىم ٖلم الخؿاب
لخاحت الُلبت ئلى طل ٪في اإلاىاعٍث وَظا ما ّ
ًدبين
ُ
لىا في اإلا٣غعاث ّ
الضع ّ
اؾُت اإلاٗخمضة مً ِ٢بل
الُُ٣مين ٖلى الؼاوٍت .
ـ  -م٣غعاث ػاوٍت الهامل و٦خبها الضع ّ
اؾُت :
ّ
اللٛىٍت هي :
 ٞالٗلىمالىدى والهغ ٝوالبالٚت وألاصب ،ههىنا وجاعٍسا
ّ
الكغُٖت ٞهي الخٟؿير ال٣غآن،
وجظو٢ا  .أما الٗلىم
ّ
والخضًث وال٣ٟه  ،وأنى ٫ال٣ٟه والخىخُض ٦ .ما
حكخمل الخُت ٖلى ش يء مً الخاعٍش ؤلاؾالمي ،
والؿيرة الىبىٍت وٖلم اإلاىُ ، ٤والٟل ٪والخؿاب
.
والٗلىم الثالزت ألازيرة جضعؽ لهلتها بالٗلىم
الك ّ
غُٖت ٞ ،الخؿاب مثال ًضعؽ لٗال٢خه بٗلم
(اإلاىاعٍث) ٞهى يغوعي ل٣ؿمت التر٧اث ٖلى

الىعازت  ،واإلاىًُ ٤ضعؽ لهلخه بٗلم الخىخُض ،
والٟلً ٪ضعؽ إلاٗغٞت أو٢اث الٗباصاث وَ٨ظا .
و٧ان الخٗلُم ٞيها ٌكمل ٖلى وحه الخ٣غٍب
اإلاغاخل الخٗلُمُت الثالر  :الابخضاةُت  ،والثاهىٍت ،
والٗالُت  ، )6( .وخغم اإلاؿإولىن ٖلى الؼاوٍت
ٖلى الهض ٝألاؾاؽ التي جنهٌ ٖلُه الؼاوٍت وَى
ّ ّ
ّ
والخمً٨
ًخمثل في امغًٍ وَما  ٥خ٦ ٟٔخاب هللا
ّ
الٗغبُت " .حكخمل زُت ػاوٍت الهامل
مً اللٛت
ػٍاصة ٖلى الاَخمام بد ٟٔال٣غآن ٧له خٟٓا حُضا
ٖلى الٗلىم اللٛىٍت والكغُٖت ")7(.
و٧اهذ ػاوٍت الهامل ٖلى نلت وزُ٣ت بمىُ٣ت ػواوة
ّ
الغخماهُت اإلاىدكغة في عبىٖها َىا، ٥
وبالُغٍ٣ت
بل ٧اهذ َظٍ اإلاىُ٣ت في ٞترة الاخخال ٫الٟغوس ي
َ َ
هي مً ّ
بد َٟٓت ال٣غآن
جؼوص اإلاىاَ ٤الجؼاةغٍت
ال٨غٍم وحٗغٍ ٠الىاؽ بضًنهم ولٛتهم ا ّ
إلاهضصة مً
َغ ٝاإلادخلين الٟغوؿُين ٧ ".اهذ بالص الؼواوة في
حبا ٫حغحغة بكما ٫البالص جًم وخضَا أ٦ثر مً
أعبٗين ػاوٍت ًإمها ٖضص ٦بير مً َلبت الٗلم
ّ
ؤلاؾالمُت وألاصب الٗغبي مً حهاث
والث٣اٞت
الُ٣غ  ، )8( " .ومً َىا لٗب اإلاسجض صوعا
ّ
أؾاؾُا في خغ٦ت اإلاجخم٘ وجهًخه ال٨ٟغٍت
ّ
والاحخماُٖت ٞـ " اإلاسجض الجام٘ َ ،ى الٗىهغ
ألاؾاس ي في الؼاوٍت ومدىع وكاَها الضازلي  ،وَى
اإلاغ٦ؼ الظي ًجخم٘ ُٞه ّ
٧ل اإلاُ٣مين بالؼاوٍت أزىاء
أصاء الهلىاث الخمـ ٦ ،ما ٌؿخٛل في ئُٖاء
صعوؽ حٗلُمُت للُلبت وصعوؽ الىٖٔ وؤلاعقاص ،
وَى ًخىؾِ الؼاوٍت .
ّ
ال٣اؾمُت بالهامل
وًٖ ْغو ٝجأؾِـ الؼاوٍت
٦مغ٦ؼ ئقٗإ في مىُ٣ت مٛمىعة في أعى الجؼاةغ
الكاؾٗت ً٣ى ٫أخض أبىائها ّ :أما مً خُث ق٩له
وَىضؾخه ُٗٞخبر جدٟت ّ
ٞىُت  ،وحض في لىخت
ّ
الخأؾِـ ما ًلي (مسجض يغٍذ ألاؾخاط الُ٣ب
الغباوي  ...ولض عخمه هللا في َ1237ـ وٖمغ ػاوٍت
الهامل َ 1282ـ اإلاىا ٤ٞلـ  1865م وجىفي عخمه
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ّ
وجم بىاء مسجضٍ في ًىم 4
هللا ٖام َ1315ـ
قىاَ 1321 ٫ـ اإلاىا ٤ٞلـ 1904م ) ٞ .ا٢ذ ٢بابه
ال٣باب الصخغاوٍت ٖامت ومىُ٣ت بىؾٗاصة
زانت عوه٣ا وحماال وئن ّ
٦ىا هجض مسجضا ٌكبهه
َى مسجض الكُش اإلاسخاع الجُاللي والظي ًغي
البٌٗ أهه أؾب ٤مً اإلاسجض ال٣اؾمي .الظي بىاٍ
ٖلي الخىوس ي وبأمىا ٫ضخمت  ،قاع ٥في بىاةه
مهىضؾىن مً ئًُالُا وجىوـ واإلاٛغب )9(.
" جًم م٨خبت الؼاوٍت مجمىٖت مً اإلاسُىَاث ،
ج٣ضع بىدى أل ٠مجلض  .وكغث ٞهغؾت الزىين
وزمؿين ٖىىاها منها بٗىاًت اإلاؿدكغ ١عٍيُه
باؾُِه ٖام 1897م  ،وأٖض الٗاملىن ٞيها آلان
ٞهغؾت قملذ زالزماةت ٖىىان  ،وكغث ٖلى
مؿخىي اإلا٨خباث الىَىُت ٖام 1998م أي بٗض
٢غن مً الؼمً مً وكغ باؾُِه ٞهغؾخه .
ّ
ال٣اؾمُت ًٞ ،ال ًٖ اإلاسُىَاث ،
جًم اإلا٨خبت
مجمىٖت مً اإلاُبىٖاث الدجغٍت الىاصعة  ،منها ما
َب٘ بسِ الُض ٧ ،التي وكغث في الهىض واإلاٛغب
ألا٢ص ى  ،ومنها مً ٧ان بالخغ ٝاإلاُبعي ،
٦ميكىعاث اإلاُبٗت الؿلُاهُت بٟغوؿا  ،ومُبٗت
بىال ١بمهغ .
٦ما جًم اإلا٨خبت مجمىٖت ُ٢مت مً الىزاة٤
والغؾاةل الىاعصة مً أٖالم الٗالم ؤلاؾالمي ئلى
قُىر الؼاوٍت .
و ّ
ّ
جٟ٨ل قُىر الؼاوٍت بُب٘ ووكغ ٖضة ٦خب أَمها
( :اإلاىذ الغباهُت لباف جاعػي ال٣ؿىُُني)َ ،ب٘ في
جىوـ ٖام 1890م و (الؼَغ الباؾم لل٣اؾمي )،
َب٘ في جىوـ ٖام 1891م ٦ما ؾاَمىا وؾاٖضوا
في وكغ وجد٦ ٤ُ٣خب مً بُنها (جىَين الٗ٣ل
اإلاخين للضٌس ي) َ ،ب٘ في الجؼاةغ  .و(البؿخان في
ط٦غ ٖلماء جلمؿان ) البً أبي مغٍم  ،جد ٤ُ٣ابً
أبي قيب َ ،ب٘ في الجؼاةغ ٖام 1908م  ،و(مىاع
ؤلاقغا ٝللخى٣ي) َب٘ في الجؼاةغ 1914م .و
(جغجِب اإلاضاع ٥لل٣اض ي ُٖاى)  ،جد ٤ُ٣ووكغ

صاع الؿٗاصة  ،اإلاٛغب 1952م ٦ ،ما ّ
جم مإزغا
جد ٤ُ٣مسُىَاث ٖضًضة منها مً ٢بل باخثين
حامُٗين حؼاةغٍين  .و٢ض نضع ًٖ صاع الٛغب
ببيروث ؾىت  2006الٟهغؽ ال٩امل إلاسُىَاث
اإلا٨خبت مً ئٖضاص مدمض ٞإاص ال٣اؾمي الخؿني
)10(.
و٢ض اٖخمضها في صعاؾدىا ٖلى مهى ٠اإلاسُىَاث
ّ
ال٣اؾمُت وَى
اإلاٟهغؽ مً ِ٢بل أخض أبىاء الؼاوٍت
ألاؾخاط مدمض ٞإاص الخلُل ال٣اؾمي الخؿني في
٦خابه اإلاىؾىم بـ ( ٞهغؽ مسُىَاث اإلا٨خبت
ّ
ال٣اؾمُت ـ ػاوٍت الهامل بىؾٗاصة  ،خايغة
اإلاؿُلت ـ الجؼاةغ ـ اإلا٨خبت ال٣اؾمُت ـ ػاوٍت الهامل ـ
الجؼاةغ حغص ٞهغؾت مسُىَاث بٌٗ زؼاةً
ال٣اؾمُين  ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي بيروث ٖام
).2006
ـ ال٨خابت بالخِ اإلاٛغبي الظي ٌٗ٨ـ َُىٍت
اإلاىُ٣ت التي وكأ بها
ـ اؾخٗما ٫الخغو ٝألالٟباةُت في جغجِب مدخىٍاث
الٟهغؽ وهي زماهُت وٖكغون خغٞا عجبذ ٖلى
الىدى آلاحي ( :أ ،ث  ،ر ،ج ،ح، ،ر ص،ط).. ،
ـ اٖخمض ناخب ّ
الخهيُٖ ٠لى أؾاؽ الخغٝ
ولِـ ٖلى أؾاؽ اإلاىيىٕ
ّ
اؾتهل ٞهغؽ اإلاسُىَاث باإلاهاخ ٠الكغٍٟت:
و اإلاهاخ ، ٠هي زالزت وٖكغون مصخٟا
واؾخثىاَا مً الترجِب الٗام م٘ ط٦غ أحؼائها وجاعٍش
وسخها .
زم الاهخ٣ا ٫للمسُىَاث ألازغي خؿب الترجِب
ألالٟباتي بضءا مً باب ألال ، ٠ع٢م  24ئلى ٚاًت
باب الُاء و الغ٢م ألازير 697
 حرف ألالف ] 98/ 24[ :ّ
ألاحغومُت  :وجغجب في الغ٢م الغاب٘ والٗكغًٍ
مباقغة بٗض اإلاهاخ ٠الكغٍٟت .وناخبها مدمض
بً مدمض بً أحغوم الهنهاجي (َ673ـ ـ َ723ـ /
1273م ـ1323م) .
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واهتهاء ب٨خاب :
البدغ اإلاىعوص في اإلاىازُ ٤والٗهىص ٖ :بض الىَاب
بً أخمض بً ٖلي بً مدمض بً أبى ٖبض هللا ٦ما٫
الضًً الؼٖلي (..مَ159ـ )
 حرف الباء ]118 / 99[ :بضاًت الخٗغٍ ٠في قىاَض الؿُض الكغٍ : ٠أخمض
بً مدمض بً ًىؾ ٠الهنهاجي أبى الٗباؽ
الض٢ىن ألاهضلس ي اإلاال٩ي (َ921ـ 1515/م)
واهتهاء ب٨خاب  :بُان وخضة الىحىص والىحىص
اإلاُل ٤اإلاخالش ي في ؾاةغ الىحىص  :اإلاىلى بهاء الضًً
بً الكُش لُ ٠هللا بً الكُش الخاجي بيرام
(َ895ـ 1488/م)
 حرف التاء ]178 / 119[ :جأؾِـ ال٣ىاٖض وألانى ٫وجدهُل الٟىاةض لظوي
الىنى : ٫أخمض بً أخمض ػعو ١قهاب الضًً
البروس ي الٟاس ي الكاطلي (َ846ـ ـ َ899ـ 1442/م ـ
1493م)
واهتهاء ب٨خاب  :الخِؿير و الدؿهُل في ط٦غ ما
أٟٚله زلُل ٖ :بض الغخمً بً ٖبض ال٣اصع بً ٖلي
بً أبي اإلاداؾً ًىؾ ٠أبى ػٍض الٟاس ي (َ1040ـ
ـَ1096ـ)
 حرف الثاء  :ال يوجد باب حرف الثاء . حرف الجيم ]207 / 190[ :حىت اإلاغٍض  :مدمض بً اإلاسخاع بً أخمض بً أبي
ب٨غ أبى ٖبض هللا ال٨ىتي (َ1270ـ ـ 1854م).
واهتهاء ب٨خاب  :الجىَغ اإلا٨ىىن في نض ٝالثالزت
ٞىىن ٖ :بض الغخمً بً مدمض الهٛير بً مدمض
بً ٖامغ ألازًغي (َ918ـ َ 983ـ 1453/م ـ
1583م)
 حرف الحاء ]262 / 208[ :خاقُت ألاحهىعي ٖلى جىىٍغ اإلا٣الت ٖ :لي بً
مدمض أبى ؤلاعقاص هىع الضًً ألاحهىعي اإلاال٩ي
(َ967ـ َ1066ـ 1560/ـ 1656م)

واهتهاء ب٨خاب  :خلُت طوي ألاٞهام بخد ٤ُ٣صاللت
الٗام  :مدمض بً أخمض بً الخؿً بً ٖبض
ال٨غٍم أبى َاصي الخالضي الخؿُني الجىَغي
(َ1151ـ َ1215ـ 1738/م ـ 1801م)
 حرف الخاء ]269 / 263[ :زاجمت ٖلى الخالنت  :مدمض بً مدمض بً ٖبض
الغخمً الضٌس ي (َ1270ـ َ1340ـ 1840/مـ
1922م)
واهتهاء ب٨خاب :
زىام ؾىعة الٟاجدت  :أخمض بً حٟٗغ أبى
الٗباؽ الخؼعجي الؿبتي اإلاغا٦ص ي(َ524ـ َ601ـ
1130/مـ1204م)
 حرف الدال ]282 / 270[ :الضع اإلاسخاع في قغح جىىٍغ ألابهاع  :مدمض بً ٖلي
بً مدمض ٖالء الضًً الخهني الضمك٣ي ألازغي
الخهٟ٨ي (َ1025ـ ـ َ1088ـ 1616/ـ 1505م)
واهتهاء ب٨خاب  :صًىان اإلاخىبي أخمض بً الخؿين بً
الخؿً بً ٖبض الهمض أبى الُُب اإلاخىبي الجٟٗي
ال٨ىضي ال٩ىفي (َ303ـ ـ َ354ـ 915 /مـ 965م)
 حرف الذال ( :كتاب واحد ) []283طزيرة ألاخبت في ٢ىله ٖلُه الهالة والؿالم مً
ٖغ ٝهٟؿه ٖغ ٝعبه :
مدمض بً ابً ٖىصة بً ؾلُمان بً ٖبض هللا
اإلاخٛىمي الىضعومي ()..
 حرف الراء]332 / 284[ :الغامؼة الكاُٞت في الٗغوى وال٣اُٞت ٖ :بض هللا
بً مدمض يُاء الضًً أبى مدمض ابً أبي الجِل
ألاههاعي الخؼعجي ألاهضلس ي (َ262ـ 1229 /م)
واهتهاء ب٨خاب  :عٍاى الهالخين وجدٟت اإلاخ٣ين :
ٖبض الغخمً بً مدمض بً مسلى ٝأبىػٍض
الثٗالبي الجؼاةغي (َ786ـ ـ َ875ـ 1384/م ـ
1470م )
 -حرف الزاي ]337 / 333[ :
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الؼبضة في قغح ٢هُضة البرصة  :زالض بً ٖبض هللا
بً أبي ب٨غ بً مدمض الجغحاوي ألاػَغي (َ838ـ
ـَ905ـ 1434/مـ 1499م)
واهتهاء ب٨خاب :
الؼواَغ ألاُ٣ٞت في قغح الجىاَغ اإلاىُُ٣ت  :أخمض
بً ٖبض الٗؼٍؼ بً عقُض بً مدمض أبى الٗباؽ
الهاللي السجلماس ي (َ1113ـ ـ َ1175ـ 1701/م ـ
1761م)
 حرف السين  ]350 / 338[ :ؾاحٗتالخغم ٖ :بض الغخمً بً أبي ب٨غ حال٫
الضًً الؿُىَي (َ849ـ ـ َ911ـ 1445/م
ـ 1505م)
ّ
واهتهاء ب٨خاب  :الؿُى ٝوألاؾىت الظابت ًٖ
مظَب أَل الؿىت والغماح الؿمهغٍت الظابت ًٖ
الهىُٞت  :مدمض الُٗض بً البكير الكغٍ٠
الهاملي (َ1364ـ  /وبٗض 1945م)
 حرف الشين ]420 / 351[ :قاةمت البر ١و مىخجٗت ُٚث الىهغة مً أ٤ٞ
الكغٖ : ١مغ بً ٖلي بً ٖمغ أبى ٖلي اإلاال٣ي (٢بل
1451/855م)
واهتهاء ب٨خاب :
الكهاب في اإلاىأٖ وآلاصاب  :مدمض بً ؾالمت
بً حٟٗغ بً ٖلي بً خ٨مىن أبى ٖبض هللا
الً٣اعي الكاٞعي (َ454ـ 1062/م)
 حرف الصاد ]425 / 421[ :نالح الؼٍاعة  :مهُٟى بً ٦ما ٫الضًً الب٨غي
الخلىجُالخىٟي (َ1099ـ َ1162ـ 1688/م ـ
1749م)
واهتهاء ب٨خاب  :نالح الٗمل الهخهاع ألاحل ٖ :لي
بً أخمضبً الخؿً أبى الخؿً ٞسغ الضًً
الخغالي الخجُبي ألاهضلس ي (َ638ـ 1241/م )
 -حرف الضاد ]428 / 426[ :

ّ
اإلاىحهاث وحٗغٍٟها  :زلُل بً مدمض
يبِ
اإلاٛغبي أبى اإلاغقض الخىوس ي اإلاال٩ي (َ1177ـ
1763/م)
واهتهاء ب٨خاب  :يىء الآللي بكغح بضء ألامالي ٖ :لي
ّ
بً ؾلُان مدمض هىع الضًً اإلاال ال٣اعي الخىٟي
(َ1014ـ 1606/م)
 حرف الطاء ]431 / 249[ :َلٗت ألاهىاع في ٖلم آزاع الىبي اإلاسخاع ٖ :بض هللا بً
ئبغاَُم أبى مدمض الٗلىي الكىُُ٣ي اإلاال٩ي
(َ1235ـ 1820/م)
واهتهاء ب٨خاب ّ :
َي ألاهٟاؽ وألاؾماء الؿبٗت :
مدمض بً ٖبض الغخمً ال٣كُىلي الجغحغي
ألاػَغي (َ1126ـ ـ َ1208ـ 1715/مـ 1793م)
حرف الظاء  :ال ًىحض باب خغ ٝالٓاء
حرف العين ]457 / 432[ :
الٗب٣غي في هٓم ؾهى الخًغي  :مدمض بً أخمض
بً أخمُض بً ٖثمان اإلاؼمغي الخىاحي اإلاسؼومي
(٢بل ال٣غن َ13ـ 19/م)
واهتهاء ب٨خاب  :الُٗىن الٛامؼة ٖلى زباًا الغامؼة
 :مدمض بً أبي ب٨غ بً ٖمغ بً أبي ب٨غ بً مدمض
اإلاسؼومي ال٣غش ي الضمامُني (َ763ـ ـ َ827ـ
1362/م ـ 1424م)
 حرف الغين ]460 / 458[ :ٚىُت الىاٞض وبُٛت الُالب اإلااحض ٖ :بض الغخمً
بً مدمض بً مسلى ٝأبىػٍض الجٟٗغي الثٗالبي
الجؼاةغي (َ782ـ ث َ875ـ 1384/م ث 1470م)
واهتهاء ب٨خاب  :الُٛث الكا ٘ٞفي قغح حم٘
الجىام٘  :أخمض بً ٖبض الغخُم بً الخؿين أبى
ػعٖت ال٨غصي الغاػٍاوي ابً الٗغاقي (َ762ـ ـ َ826ـ
1361/م ـ 1423م)
 حرف الفاء ]499 / 461[ :ٞا٦هت الخل٣ىم في هبظة ٢لُلت مً أخىا ٫ال٣ىم :
الخؿين بً ٖلي بً ٖمغ الُىل٣ي الجؼاةغي
(َ1246ـ ـ َ1309ـ 1830/م ـ 1891م)
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واهتهاء ب٨خاب  ٌُٞ :ألاعخم وٞخذ ألا٦غم ٖلى
الخؼب ألآٖم والىعص ألاٞسم  :ئبغاَُم بً ٖبض
هللا الؿا٢ؼي الغومي الخىٟي (َ1134ـ
/بٗض1721م)
حرف القاف ]526 / 500[ :
ال٣امىؽ اإلادُِ و ال٣ابىؽ الىؾُِ الجام٘ إلاا
طَب مً ٦الم الٗغب قماَُِ  :مدمض بً
ٌٗ٣ىب أبى َاَغ مجض الضًً الكيراػي
الٟيروػاباصي (َ729ـ ـ َ817ـ 1329 /م ـ 1415م)
واهتهاء ب٨خاب  :ال٣ى ٫اإلاىجي ٖلى مىلض البرػهجي :
مدمض بً أخمض بً مدمض ٖلِل أبى ٖبض هللا
الُغابلس ي اإلاهغي (َ1217ـ ـ َ1299ـ 1802/م ـ
1882م) .
 حرف الكاف ]543 / 527[ :ال٨برًذ ألاخمغ في بُان ٖلىم الكُش ألا٦بر ٖ :بض
الىَاب بً أخمض بً ٖلي الخىٟي الكٗغاوي
الكاٞعي (َ898ـ ـ َ973ـ 1463/مـ 1565م ) واهتهاء
ب٨خاب  :ال٩ىا٦ب الؼاَغة في احخمإ ألاولُاء ًٓ٣ت
بؿُض الضهُا وآلازغة  :مدمض بً مٗين اإلاٛغبي ()..
ّ
 حرف الالم ]557 / 544[ :الآللي في جد ٤ُ٣الجام٘ الخُالي  :مدمض بً مدمض
بً مدمض الخؿني الخىوس ي اإلاٛغبي البلُضي اإلاال٩ي
( ÷ٌ1096ـ َ1176ـ 1685/مـ )1763
واهتهاء ب٨خاب  :اللإلإة اإلاًِئت في الٗمل باليؿبت
ّ
الؿخِىُت ٖبض الٗؼٍؼ بً مدمض ٖؼالضًً أبت الُمً
وأبى الًٟاةل الىٞاتي اإلاإٍضي ( 811ـ َ876ـ
1408/ـ1476م)
 حرف امليم ]652 / 558[ :ّ
الُٗاقُت ـ ٖبض هللا بً مدمض
ماء اإلاإٍض ـ الغخلت
بً أبي ب٨غ أبى ؾالم ٖ ٠ُٟالضًً الُٗاش ي
الٟاس ي اإلاٛغبي (َ1037ـ ـ َ1090ـ 1408/مـ
1472م)

واهتهاء ب٨خاب  :مى ٔ٢الهمم في قغح الخ٨م :
مدمض خُاة بً ئبغاَُم الؿىضي اإلاضوي الخىٟي
(َ1193ـ 1750/م)
 حرف النون ]679 / 558[ :ّ
ّ
البضٌُٗت ٖ :بض الٗؼٍؼ
ألاإلاُٗت في قغح ٧اُٞت
هخاةج
بً ٖلي بً أبي ال٣اؾم نٟي الضًً بً ؾغاًا
الؿىبس ي الُاتي (َ677ـ ـ َ750ـ 1278/مـ
1349م)
واهتهاء ب٨خاب  :هىع ؤلاًًاح وهجاة ألاعواح :
ّ
الكغهباللي
خؿً بً ٖماع بً ٖلي أبى ؤلازالم
الىٞاتي اإلاهغي الخىٟي (َ994ـ ـ 1585/ 1069م
1659م )
 حرف الهاء ]682 / 680[ :َضم اإلاىاع و٦ك ٠الٗىاع  :مدمض بً مدمض بً
ٖبض الغخمً الضٌس ي (1270ـ َ1340ـ ـ 1845م ـ
1922م)
واهتهاء ب٨خاب  :الهىاج : ٠مدمض الخاػي بً مدمض
بً أخمض بً ًىؾ ٠ابً ٖؼوػ البرحب
(بٗضَ1309ـ بٗض1891م)
 حرف الواو ]694 / 683[ :الىجغٍت في مضح زير ّ
ّ
البرًت  :مدمض بً أبي ب٨غ بً
حما ٫الضًً الغقُض أبى ٖبض هللا مجض الضًً
ومخي الضًً وحما ٫ؤلاؾالم الىأٖ الىجغ ّي
البٛضاصي (َ662ـ 1263/م)
واهتهاء ب٨خاب  :الىَب ال٣ضس ّي في جٟؿير جىخُض
آًت ال٨غس ي ( :مجهى ٫اإلاإل)٠
 حرف الياء ]697 / 695[ :الُا٢ىجت ٖ :بض ال٣اصع بً مدمض بً ؾلُمان ابً
أبي ؾماخت ( .ال جخىٞغ بُ٣ت البُاهاث) ،.وَىا٥
ٖىىان آزغ ًدمل هٟـ الاؾم (الُا٢ىجت) وإلاإل٠
آزغ وَى :
الُا٢ىجت ال٩اُٞت الهاعوهُت البضٌُٗت اإلاترج٣ٟت :
ِٖس ى بً بً خ٨م مؿُذ أبى الخؿً الضمك٣ي
هدى (َ200ـ  /وهدى800م)
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واهتهاء ب٨خاب  :الُاو٘ الجني مً أؾاهُض الكُش
ٖبض الٛني  :مدمض بً ًخي أبى ٖبض هللا اإلادؿً
الترَتي الٟغٍني الهىضي (هدىَ1282ـ /
هدى1797م)
مخطوطات الرسائل املتوفرة في املكتبة
ّ
القاسمية بالهامل :
جىحض باإلا٨خبت خىالي ازيخين وؾبٗين عؾالت
مسُىَت أٚلبها ألٖالم حؼاةغٍين لهم خًىع في
وكغ اللٛت الٗغبُت والضًً ؤلاؾالمي الخىُ٠
زانت أًام الاخخال ٫الٟغوس ّي  ،وزًٗذ َظٍ
الغؾاةل هي ألازغي للترجِب ألالٟباتي الظي
اٖخمضٍ مإل ٠ال٨خاب مً البضاًت بضءا مً الكُش
ؤلابغاَُمي مدمض الهضً ٤بً أخمض بً الهالح
(بٗض َ1368ـ 1948/م) ،واهتهاء بالكُش أبي
الُٓ٣ان ئبغاَُم بً ِٖس ى بً ًخي بً صاوص
(َ1306ـ ـ َ1393ـ1888/مـ 1973م)
وما هسلو ئلُه ًم ً٨أن هىحؼٍ ُٞا ًلي :
ـ ٖضم ج٩اٞإ ألابىاب اإلاٗىىهت بالخغو ٝبدُث
َىا ٥باب َىٍل ٦باب (خغ ٝاإلاُم) و(خغٝ
الكين)  ،بِىما َىا ٥أبىاب ٢هيرة ّ
حضا ،
٦دغ( ٝالظا )٫الظي ًخىٞغ ٖلى مسُىٍ واخض
 ِ٣ٞوَٗض أ٢لهم حمُٗا.
ـ وَىا ٥أبىاب لم ًأث ط٦غَا ُمُل٣ا ّ
ألن اإلاإلٟين
في طل ٪الى٢ذ ججىبىَا عبما لث٣ل خغوٞها وٖضم
اؾخهاٚت أنىاتها ٦دغفي (الثاء)و(الٓاء) .
ـ َبُٗت الٗىاوًٍ َىاٖ ٥ىاوًٍ َىٍلت و ٖىاوًٍ
٢هيرة ول ً٨ال٣اؾم اإلاكتر ٥بُنها َى اللٛت
اإلاسجىٖت التي ٧اهذ قاتٗت في طل ٪الٗهغ .
ُ
ـ ٢ض ٌٗاص ط٦غ ناخب اإلاسُىٍ ئطا ط٦غ له
مسُىٍ آزغ ٦ما َى الخا ٫للكُش مدمض بً ٖبض
الغخمً الضٌس ي .
ـ جىاولذ اإلاسُىَاث الؿاب٣ت الظ٦غ أٚلب خ٣ى٫
اإلاٗغٞت (الخٟؿير وال٣ٟه والىدى ،والغؾالت و
الٗغوى ّ
الكٗغ و َ
والخهى ٝوٚيرَا )

ـ وجيؿب َظٍ اإلاسُىَاث ئلى مظاَب مخٗ ّضصة
٧اإلاظَب اإلاال٩ي اإلاٗخمض ٖىض أَل اإلاٛغب الٗغبي
واإلاظَب الكاٞعي واإلاظَب الخىٟي .
ـ وٍىدؿب أصخاب اإلاسُىَاث ئلى بلضان ٖغبُت
مسخلٟت ٦خىوـ واإلاٛغب وصمك ٤وبٛضاص وٚيرَا .
وفي ألازير الخٓىا ّ٢لت اإلاغاح٘ التي ّ
تهخم بٟهغؾت
ّ
ال٣اؾمُت بالهامل ّ
مما
اإلاسُىَاث في الؼاوٍت
حٗلىا ه٨خٟي ب٨خاب أخض أبىائها الظي ًٟهغؽ
ّ
ألالٟباةُت الكاتٗت ،بدُث ٢ض هجض
بالُغٍ٣ت
٦خاب ال٣ٟه م٘ الكٗغ أو م٘ الٟل ٪في باب واخض
أي لم ٌٗخمض في جغجِبه ٖلى َغٍ٣ت الخ٣ى٫
ّ
اإلاٗغُٞت ُ٦غٍ٣ت ّ
ّ
أ٧اصًمُت .
ٖلمُت
إلاحاالت والهوامش :
()1ـ مىير ال٣اؾمي الخؿني ،ػاوٍت الهامل الخاعٍش اإلاهىع
،صاع الخلُل ال٣اؾمي لليكغ والخىػَ٘  2007 ،بىؾٗاصة
(اإلاؿُلت)  ،م.11
()2ـ مىير ال٣اؾمي الخؿني ،ػاوٍت الهامل ،اإلاغح٘ هٟؿه ،
م. 21
()3ـ مىير ال٣اؾمي الخؿني ،ػاوٍت الهامل ،اإلاغح٘ هٟؿه ،
م.18
()4ـ مدمض وؿِب  ،ػواًا الٗلم وال٣غآن بالجؼاةغ ،صاع
ال٨ٟغ صمك( ٤ص.ث) م.157،15
()5ـ مدمض وؿِب  ،ػواًا الٗلم وال٣غآن بالجؼاةغ ،اإلاغح٘
هٟؿه  ،م . 159
()6ـ ًىٓغ  :عابذ جغ٧ي ،الخٗلُم ال٣ىمي والصخهُت
الجؼاةغٍت ،اإلاإؾؿت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘
،الجؼاةغ،1981م .269،268
()7ـ مدمض ٖلي صبىػ ،جهًت الجؼاةغ الخضًثت وزىعتها
اإلاباع٦ت  ،مُبٗت الخٗاون  ،صمك ،1965 ٤م.69
()8ـ ًىٓغ  :باٖؼٍؼ بً ٖمغ ،مجلت الكهاب (،ج ٕ م)،
الٗضصٞ ،9براًغ ، 1939م.14،15
()9ـ مىير ال٣اؾمي الخؿني ،ػاوٍت الهامل ،اإلاغح٘ الؿاب٤
،م.62،63
()10ـ ًىٓغ :مىير ال٣اؾمي الخؿني ،ػاوٍت الهامل الخاعٍش
اإلاهىع ،اإلاغح٘ الؿاب، ٤م.65
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 وخمةخ اخملطهطاج اجلداوخٕث يف غخب،ىههخاو
 وإُهآها يف،إفخٕقيا الحاىع جللآعث اإلفخٕقيث ىأدرار
،الحعخٕف ىالجور احلظاري والدقايف للهجحهع اجلداوخي
وإٔقاذ العجٕج ٓن الىضهص اليت ٗاد ٕطهٕها
 وظمت لفحخاج طهٕمث قاىعث يف ٓخاٗد،الىسياو
اخملطهطاج والهكحةاج والدوإا واخلداون العآث
.واخلاّث
Abstract:
One of the most significant domains that raises
the interest of scholars and researchers is the exploration
in the contents of manuscripts and their credibility as
well as their printing and edition, as all Arabs and Islamic
countries, Algeria is filled with a diversity of heritage and
manuscripts, this incites its researchers, institutions,
laboratories, and specialized centers in civilizational
heritage and manuscripts to engage in their
investigation, exploration and edition so as to serve and
benefit researchers.
In this research we want to highlights the role
played by Algeria to revitalize its heritage in manuscripts
by investigating in their credibility and contents before
their edition, we will focus on universities laboratories
and research centers which held a key role in
encouraging researchers to preserve manuscripts. We
also refer to the efforts provided by the national center of
manuscripts laboratory of north Africa in Oran and
Algerian manuscripts in west Africa belonging to the
African university of ADRAR. Moreover we point to the
role played by all these institutions in the propaganda of
the civilizational and cultural role of the Algeria society
and in saving a great number of texts that nearly
perished and reminded for long enclosed in centers,
libraries and in public or private closets.

: جقذًم
 الٗغبُت التي٫حٗض الجؼائغ مً بحن الضو
ثحرة مً الترار اإلاسُىٍ في قتى٦ ىىػ٨ٔ بٟجدخ
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إُهان وٌههد ٓخاٗد وخماىخ احبلث يف
اخملطهطاج ىاجلآعاج اجلداوخٕث يف َجٓث
الحخاخ اخملطهع" دراُث وحتقيقا وفهخُث و
. "ٔشخا
ٓطهخي
ّ  فطيهث،د
- اجلداوخ- ٌآعث يمهساو
: الهخلص
إو احبلث يف جماٖ اخملطهطاج ٓن ٍيث
 ًم إَخاٌها ؤشخها ٕعج ٓن أهم،فهخُحها وحتقيقها
،اجملاالج اليت ٍظيت ىاهحهان الجارُني والةاٍدني
واجلداوخ ٗغيخها ٓن ىمجاو العالم اإلُالٓي
 وهحا،والعخيب يهحاز ىحىهع يخاًها وإٔحاٌها اخملطهع
ٓا دفع ىاٍديها وٓؤُسايها وخماىخها وٓخاٗدها
اخملحضث يف الحخاخ احلظاري واخملطهطاج َهط
 ًم ٔشخها و وْعها حتت،غهار حتقيقها ودراُحها
يضخف الةاٍدني والجارُني قضج االُحفادت ٓىها
ويف هحا احبلث ُىعهل عىل إىخاز

.واإلفادت ىها

الجور الحي أديه اجلداوخ يف ُةيل إٍياء يخاًها
 وُىخٗد، ىفهخُحه وحتقيقه وإَخاٌه،اخملطهع
عىل اجلآعاج وخماىخ وٓخاٗد احبلث اليت ٗاو لها
دور ٗةيخ يف يجشيع الةاٍدني عىل اإلقةاٖ والعىإث
 ؤسمط الظهء عىل اجلههد الهةحولث،ىاخملطهطاج
 و خمةخ،للهخٗد الهطين للهخطهطاج ىاجلداوخ
خمطهطاج احلظارت اإلُالٓيث يف ِهاٖ إفخٕقيا
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أهىإ اإلاٗغٞتٖ ،بر مسخل ٠الؼواًا وال٣هىع واإلاؿاحض
وَظا ما ٌك٩ل مجاال واؾٗا في البدث الٗلمي الٗغبي
وؤلاؾالمي بهٟت ٖامت ،وٍٟخذ اإلاجا ٫أل٦بر ٖضص مً
الباخثحن لل٨كٖ ٠ىه والخٗغٍ ٠به ًٖ َغٍ٤
صعاؾخه وئٖاصة ٢غاءجه وجد٣ُ٣ه زم ئزغاحه ووكغٍ
لإلٞاصة به والاؾخٟاصة مىه.
و مً مىُل ٤أن اإلاسُىَاث حك٩ل مُٗاعا
لُ٣اؽ مضي جُىع البدث الٗلمي لضي الضو ٫وألامم،
ٞالضولت أو ألامت التي جداٖ ٔٞلى جغاثها اإلاسُىٍ،
وحٗمل ٖلى نُاهخه والخٗغٍ ٠به للباخثحنٞ ،هي
جدا ٔٞبظلٖ ٪لى طا٦غتها وماييها ،ومً زم جاعٍسها
مً الؼوا ،٫وهي بظل ٪جبجي خايغَا ،ومؿخ٣بلها
اهُال٢ا مً ماييها.
ًمثل الترار اإلاسُىٍ حؼءا َاما مً جاعٍش
وخًاعة ألامم ،و محرار ألاحُا ٫اإلاخٗا٢بت ،لظا خُٓذ
باَخمام ٦بحر مً َغ ٝالباخثحن واإلاهخمحن بها صعاؾت
وجد٣ُ٣ا ،بهض ٝئٖاصة بٗث م٩ىهاتها وه ٌٟالٛباع ًٖ
مٗاإلاها ال٨ٟغٍت والٗلمُت والخًاعٍت بهٟت ٖامت ،
والجؼائغ ٛ٦حرَا مً البلضان الٗالم ؤلاؾالمي والٗغبي
جمخاػ بدىىٕ جغاثها وئهخاحها اإلاسُىٍ ،ئال أهه ٦ما ٢ا٫
ألاؾخاط ٖبض هللا بابا" :أن جدَ ٤ُ٣ظا الترار وئزغاحه
في خلت حضًضة باث ٌٗغٞ ٝخىعا وَؿحر بىجحرة بُُئت
حضا ،م٣اعهت م٘ أق٣ائىا اإلاٛاعبت واإلاكاع٢ت" ،وَظا ما
ايُغ باخثي الجؼائغ ومإؾؿاتها ومسابغَا اإلاسخهت
في الترار الخًاعي واإلاسُىَاث زىى ٚماع
جد٣ُ٣ها وصعاؾتها ،زم وكغَا وويٗها جدذ جهغٝ
الباخثحن والضاعؾحن ٢هض الاؾخٟاصة منها وؤلاٞاصة بها،
ٞبرػ في َظا اإلاجا ٫زلت مً الٗلماء وألاؾاجظة والظًً
أه٣ٟىا و٢خا وحهضا مًاٖٟا في صعاؾت وجد٤ُ٣
ومغاحٗت مجمىٖت مً اإلاسُىَاث الخاعٍسُت
واإلاسخهت في جاعٍش وخًاعة اإلاٛغب ؤلاؾالمي.
و باٖخباع الجامٗاث أَم مإؾؿاث اإلاجخم٘
اإلاٗىُت بالبدث الٗلمي ،خُث ٌك٩ل اإلاهمت ألاؾاؾُت
الثاهُت للجامٗاث بٗض مهمت الخضعَـ٣ٞ ،ض قهضث
الجؼائغ اؾخدضار مإؾؿاث ومغا٦ؼ حٗجى بضعاؾت

اإلاسُىَاث ،حٗغ ٝبمسابغ البدث الٗلمي في مجا٫
اإلاسُىَاث ،وبالخهىم في اإلاضن اإلادىعٍت ال٨بري
٧الجؼائغ الٗانمت و٢ؿىُُىت ٖانمت الكغ،١
ووَغان ٖانمت الٛغب ومضًىت أصعاع في الجىىب.
و في َظا البدث ؾجر٦ؼ ٖلى هماطج مً اإلاغا٦ؼ
واإلاسابغ الخانت باإلاسُىَاث مثل :مسبر مسُىَاث
الخًاعة ؤلاؾالمُت في قما ٫ئٞغٍُ٣ا بىَغان ،ومسبر
اإلاسُىَاث الجؼائغٍت في ٚغب ئٞغٍُ٣ا الخاب٘ للجامٗت
ؤلاٞغٍُ٣ت بأصعاع والتي هٓمذ اإلالخ٣ى الضولي الثالث
للمسُىَاث في  ،2016/11/15ومسبر حم٘ و صعاؾت
وجد ٤ُ٣اإلاسُىَاث بجامٗت الجلٟت والتي جىٓم
ملخُ٣اث صولُت صوعٍت بالخٗاون م٘ مغا٦ؼ وحامٗاث
ٖغبُت وئؾالمُت مسخهت في اإلاسُىَاث ،ئلى حاهب
صوعاث جضعٍبُت مجاهُت ،واإلاغ٦ؼ الىَجي للبدىر في
ٖهغ ما ٢بل الخاعٍش وٖلم ؤلاوؿان والخاعٍش بالجؼائغ
الٗانمت واؾهامه في وكغ وٞهغؾت اإلاسُىَاث مثل
٦خاب "مسُىَاث والًت أصعاع" وٚحرَا مً اإلاسابغ،
وهبرػ أَضاٞها وحهىص باخثيها واؾهاماتهم في زضمت
الترار اإلاسُىٍ مً خُث ٞهغؾخه وجد٣ُ٣ه ووكغٍ .
ٟٞي اَاع ألاَمُت ال٨بري التي جىليها الجؼائغ
ٛ٦حرَا مً الضو ،٫للبدث الٗلمي في مجا٫
اإلاسُىَاث٣ٞ ،ض أوكأث ٖضص مً اإلاسابغ ووخضاث
البدث ٖلى مؿخىي الجامٗاث ٖبر ٧امل التراب
الىَجي ،عؾمذ لها أَضاٞا ومهاما مخباًىت ،وحؿحر و٤ٞ
م٣اًِـ وأؾـ جىٓم الٗمل صازل َظٍ اإلاسابغ.
ٞما َى واَ ٘٢ظٍ اإلاسابغ؟ وما مهام ووحىٍ
البدث الٗلمي في مجا ٫اإلاسُىَاث بالجامٗاث
الجؼائغٍت؟.
أوال  :أهذاف وقىاعذ مخابر البحث العلمي في
الجزائر:
ٞباليؿبت لألَضا٩ُٞ ،ٝل ٠مسبر البدث بمىحب
اإلااصة الغابٗت مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 244-99
واإلاإعر في 31أ٦خىب ،والظي ًدضص ٢ىاٖض ئوكاء
مسبر البدث وجىُٓمه وؾحرٍ iبما ًلي :
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جد ٤ُ٣أَضا ٝالبدث الٗلمي والخُىٍغ الخ٨ىىلىجيالٗلمي ،وإلهجاػ الضعاؾاث وأٖما ٫البدث التي لها
ٖال٢ت بهضٞه.
اإلاكاع٦ت في ئٖضاص بغامج البدث اإلاخٗل ٤بيكاَاجه،واإلاكاع٦ت في جدهُل مٗاعٖ ٝلمُت وج٨ىىلىحُت
حضًضة ،والخد٨م ٞيها وجُىٍغَا.
أما ُٞما ًسو ٢ىاٖض ئوكاء اإلاسابغٞ ،خ٩ىن ٖلى
أؾاؽ اإلا٣اًِـ واإلاٗاًحر الخالُت :
 أَمُت وكاَاث البدث باليؿبت لخاحاثالخىمُت الاحخماُٖت ،والا٢خهاصًت ،والث٣اُٞت،
والٗلمُت ،والخ٨ىىلىحُت للبالص.
 حجم وصًمىمت البرهامج الٗلمي أو الخ٨ىىلىجي،الظي جىضعج ُٞه وكاَاث البدث أزغ الىخائج
اإلاىخٓغةٖ ،لى جُىٍغ اإلاٗاع ٝالٗلمُت
والخ٨ىىلىحُت ،هىُٖت وحجم ال٣ضعاث الٗلمُت
والخ٣ىُت اإلاخىٞغة ،أو اإلام ً٨ججىُضَا ،الىؾائل
اإلااصًت واإلاالُت اإلاخىٞغة ،أو الىاحب ا٢خىاؤَا.2
 وػٍاصة ٖلى َظٍ اإلا٣اًِـٞ ،ال بض أن ًدخىي3
مسبر البدث ٖلى أعب٘ ٞغ ١بدث ٖلى ألا٢ل
أما الىٓام الضازلي للمسبر ٩ُٞىن ٖلى الك٩ل
الخالي :
 -1مذًر اإلاخبر :وَى الظي ًخىلى ؤلاصاعة الٗلمُت
والدؿُحر اإلاالي للمسبرٞ ،هى اإلاؿإو ٫ألاوًٖ ٫
الؿحر الخؿً إلاسبر البدث ،ومماعؾت الؿلُت
الؿلمُت ٖلى ٧ل مؿخسضمي البدث٦ ،ما ًم٨ىه
ٖ٣ض وئبغام الاجٟاُ٢اث بٛغى ئهجاػ أٖما٫
البدث ،والضعاؾاث وج٣ضًم الخضماث م٘
مإؾؿاث وَىُت م٘ مإؾؿاث وَىُت أو صولُت
طاث نلت بمهام اإلاسبر ،وٍم ً٨للمضًغ أن ٌؿخٗحن
في ئهجاػ مهام اإلاسبر بباخثحن ٌٗملىن بى٢ذ حؼئي،
بٗض اؾدكاعة مجلـ اإلاسبر.4
 -2مجلس اإلاخبر  :وٍخ٩ىن مً مؿإولي ٞغ١
البدث وعؤؾاء مكاعَ٘ البدث ،5ومً أَم مهام
اإلاجلـ هظ٦غ منها :

اإلاكاع٦ت ٖلى مؿخىاٍ في جدؿحن ج٣ىُاث وأؾالُبؤلاهخاج ،واإلاىخجاث والؿل٘ والخضماث وجُىٍغ طل.٪
اإلاكاع٦ت في الخ٩ىًٍ بىاؾُت البدث ومً أحلالبدث ،وجغُ٢ت هخائج بدثه ووكغٍ.
حم٘ اإلاٗلىماث الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت التي لها ٖال٢تبهضٞه ،ومٗالجتها وجثمُنها ،ومً زم حؿهُل الاَالٕ
ٖليها ،واإلاكاع٦ت في وي٘ قب٩اث بدث مالئمت
 اإلاكاع٦ت في ئٖضاص البرامج وجُُ٣م وكاَاثالبدث صوعٍا.
 صعاؾت خهُلت وكاَاث البدث والدؿُحر،واإلاىا٣ٞت ٖليها واإلاهاص٢ت ٖلى الجضاو ٫الخ٣ضًغٍت
ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث التي ً٣ضمها اإلاضًغ.
 الؿهغ ٖلى الاؾخٗما ٫الٗ٣الوي للمىاعص البكغٍت،و اإلاالُت واإلااصًت ،وئٖضاص هٓامه الضازلي زم
اإلاهاص٢ت ٖلُه.
ثاهيا :وحىه البحث في مجال اإلاخطىطاث
بمخابر البحث في اإلاخطىطاث بالجامعاث
الجزائريت:
ٞبد٨م زهىنُاث اإلاسُىَاث ،وَبُٗتها
اإلااصًت والٗلمُت ،حٗضصث وحىٍ البدث الٗلمي
ٞيها ،وجٟاوجذ بضعحاث مسخلٟت مً حامٗت ئلى
أزغي ،ومً َظٍ الىحىٍ هظ٦غ:
-1الىحه ألاول  :صياهت وجرميم اإلاخطىطاث:
أ) الصياهت :تهضٖ ٝملُت نُاهت اإلاسُىَاث ئلى
ئخُاء الترار ال٣ضًم ،أي الخٗامل م٘ اإلاسُىَاث
التي أنِبذ ٗٞال ،أو طاث الاؾخٗضاص لإلنابت،
وبالخالي ً٨مً صوعَا في ئػالت البهماث وئٖاصة
اإلاسُىَاث ئلى ما ٧اهذ ٖلُه ٢بل ؤلانابت ،ب٣ضع
ما حؿمذ خالت ئنابخه ،ؾىاء ازخو طل٪
بخثبِذ ألاخباع و٦ك ٠الىو اإلا٨خىب مً بحن
الب ٘٣و ألاوؾار ،أو مٗالجت وجغمُم ألاوعا١
والجلىص ، 6ومً أهىإ ٖملُاث نُاهت اإلاسُىٍ
هجض:
 التعقيم ( التعفير ،التبخير) :أي الً٣اء ٖلى٧ل أق٩ا ٫نىع الخُاث ،بازخُاع الُغٍ٣ت
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والىؾُلت اإلاىاؾبت التي ج٣طخي ٖلى َظٍ ال٩ائىاث
الًاعة ،7و٢بل البضء في ٖملُت الخٟٗحر البض مً
ع ٘ٞاإلاسُىَاث مً الغٞى ٝوالخؼاهاث وأعيُاث
اإلاساػن ،وفي خالت وحىص بٌٗ الخكغاث ًيبغي
م٩اٞدتها والً٣اء ٖليها بهىعة مباقغة.8
 اإلاعالجت الكيميائيت :وحكمل الخىُٓ ٠وئػالتالب ٘٣والخمىيت ،الخُغٍت والٟغص ،ال٪ٟ
والخ٣ىٍت ،ول٩ل منها َغٍ٣ت زانت جسخل ٠بحن
ألاوعا ،١والبرصًاث ،والغ٢ى ١والجلىص. 9
ب) الترميم :وٍمثل اإلاغخلت ٢بل النهائُت ،لهُاهت
اإلاسُىٍ خُث حؿب٣ه ٖملُت الخُٗ٣م واإلاٗالجت
الُ٨مُائُت ،ومٗىاٍ ؤلانالح واإلاٗالجت باػالت
بهماث الؼمً ومٓاَغَا مثل :الدك٣٣اث
وال٨ؿىع والتهخ٩اث والث٣ىب ،وحٗمل مهالح
الخ ٟٔوالخجلُض ٖلى مٗالجت اإلاسُىَاث،
والىزائ ٤الىاصعة بًٟل ألاحهؼة اإلاخسههت،
واإلاخمثلت في مسابغ الخدلُل والترمُم ،وأحهؼة
الخُهحر و وعف الخجلُض ،ومً أهىإ ٖملُاث
الترمُم هظ٦غ:
 الترميم اليذويٖ :ملُت ًضوٍت جدخاج ئلى ٦ثحر مًالهبر والخبرة الٗالُت والض٢ت ،وهي أٚلى أهىإ
الترمُم واإلاهىت الىاصعة في الٗالم ،10وٍسخو بترمُم
اإلاسُىَاث الىاصعة والُ٣مت و٦ظا اإلاُبىٖاث
والىزائ ٤الثمُىت.
 الترميم آلاليٌٗ :ض مً الٗلىم الخضًثت ،جُىع م٘بضاًت الؿبُٗىاثٌ ،ؿخسضم بك٩ل واؾ٘ في جغمُم
اإلاُبىٖاث ،وبك٩ل أيُ ٤في مجا ٫اإلاسُىَاث
وبسهىم اإلاسُىَاث طاث ألاخباع الثابخت،11
وبٗض نُاهت وجغمُم اإلاسُىَاث اإلاخًغعة مً
مسخل ٠الٗىامل الُبُُٗت والُ٨مُائُت
والبُىلىحُتٞ ،اجها جهبذ حاَؼة للخٗامل مٗها في
اَاع وحىٍ البدث الٗلمي ألازغي في مجا٫
اإلاسُىَاث ،وأوَ ٫ظٍ الىحىٍ والتي تهمىا في َظا
البدث َىٖ :ملُت الٟهغؾت.

 -2الىحه الثاوي :فهرست وجصييف اإلاخطىطاث :
هي ئهجاػ اإلااصة ألاؾاؾُت ًٖ اإلاسُىَت،
أو هي ٖملُت ون ٠وئٖضاص ٞجي مخ٩امل
للمسُىَاث ،بدُث جؼوص الباخث وحُُٗه نىعة
٧املت و واضخت للماصة الٗلمُت اإلاسخلٟت اإلاىحىصة
ٞيها٦ ،بُان ٖىىاجها ومإلٟها وؾىت وٞاجه ،وأولها
وآزغَا ،وٖضص أحؼائها وأوعا٢ها ،ومؿُغتها واؾم
هاسخها وجاعٍش وسخها ،وم٩اهه ،وهىٕ الخِ ،وط٦غ
الخملُ٩اث والؿماٖاث ،وؤلاحاػاث اإلاثبخت ٖليها،
وبُان مىيٗها ،وٖغى اإلاهاصع التي جىز ٤اؾم
اإلاسُىَت ووؿبتها ئلى ناخبها ،وٚحرَا مً
اإلاٗلىماث اإلاُٟضة ًٖ اإلاسُىَتٞ ،12هي ج٣ضم
بُاهاث ًٖ مدخىي اإلاسُىٍ ،وًٖ الك٩ل اإلااصي
له وؤلاقاعة ئلُه باٖخباعٍ ٧ائىا في خض طاجه،13
وجبرػ أَمُت ٞهغؾت اإلاسُىَاث في الى٣اٍ
الخالُت:
 حٗخبر ٞهاعؽ اإلاسُىَاث بمثابت أصواث يبِببلُىٚغافي يمً قب٨ت البِبلُىٚغاُٞا الىَىُت
 الخٗغٍ ٠الٗلمي بالترار ال٨ٟغي في قتى أهىاٖهوأق٩اله.
 حؿهُل ٖملُت الضعاؾاث والبدىر ،الخانتبخاعٍش البلضان وحٛغاُٞتها ،وئؾهامها ألاصبي
وال٨ٟغي والضًجي.
 حؿهُل مهمت اإلاد٣٣حن والىاقغًٍ للمسُىَاث،باْهاع اليسخ اإلاخاخت ،وأوناٞها ومىايٗها،
وجاعٍش اليسخ وأهىإ الىع ،١والخِ ومىاص ال٨خابت
والخجلُض وٚحرَا مً اإلاٗلىماث.
 حؿاٖض الٟهغؾت ٖلى خ ٟٔاإلاسُىَاث مًالًُإ والؿغ٢ت ،وختى ئطا حٗغيذ للنهب،
ٞاألونا ٝالض٣ُ٢ت لها جم ً٨مً اؾخٗاصتها.
 -3الىحه الثالث :جحقيق ووشر اإلاخطىطاث:
ئن اإلا٣هىص بخد ٤ُ٣اإلاسُىَاث َى
ئزغاحها ٖلى الهىعة التي أعاصَا مإلٟىَا ،أي
الاحتهاص في حٗل الىهىم اإلاد٣٣ت مُاب٣ت
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لُبُٗتها في اليكغ٦ ،ما ويٗها ناخبها ،مً
خُث الخِ والل ٟٔواإلاٗجىٞ ،الخدَ ٤ُ٣ى وكغ
الىهىم التي ونلذ ئلُىا ،بهىعة أ٢غب ما
ج٩ىن ئلى ما اهخهى ئلُه مإلٟها ،وج٣ضًمها للباخثحن
في َُئت صخُدت م٣غوءة ،مًاءة بالًغوعي
اإلاُٟض ،مً ٞغو ١اليسخ والخٗلُ٣اث والكغوح،
التي ج٨كٚ ًٖ ٠مىى أو لبـ ،صون ئؾغاٝ
ٞيها ،14وال٨خاب اإلادَ ٤٣ى الظي صح ٖىىاهه،
واؾم مإلٟه ،ووؿبت ال٨خاب ئلُه ،و٧ان مخىه
أ٢غب ئلى الهىعة التي جغ٦ها مإلٟه ،وَظ َى
َضٖ ٝملُت الخد.15٤ُ٣
-4الىحه الرابع :رقمىت اإلاخطىطاث :
ل٣ض أنبدذ حك٩ل الغ٢مىت ٧ىؾُلت
ج٨ىىلىحُت خضًثت ،أَمُت بالٛت في جضلُل
الهٗىباث التي ٢ض جىاحه الباخثحن ،في مجا٫
اإلاسُىَاث ؾىاء حٗل ٤ألامغ بالخهىٖ ٫لى
اليسخ ،أو ٞهاعؽ مسُىَاث اإلا٨خباثٞ ،الغ٢مىت
أو الخدىٍل الغ٢مي ،هي ٖملُت جدىٍل البُاهاث ئلى
ق٩ل ع٢مي ،إلاٗالجتها بىاؾُت الخاؾىب،
وَؿخسضم مهُلح الغ٢مىت ٖاصة في هٓم
اإلاٗلىماث ،لإلقاعة ئلى جدىٍل الىو اإلاُبىٕ ،أو
الهىع ،ئلى ئقاعاث زىائُت باؾخسضام أخض أحهؼة
اإلاسح الًىئيً ،مٖ ً٨غيها ٖلى قاقت
16
و٢ض جُىعث الخ٨ىىلىحُا التي
الخاؾىب
حٗاملذ م٘ مسخل ٠أهىإ ومهاصع اإلاٗلىماث
جسؼٍىا ،ومٗالجت واؾترحاٖا والتي ؾهلذ َغٍ٤
اإلاؿخسضمحن في الىنى ٫ئلى ما ًدخاحىهه مً
مٗلىماث ،بؿغٖت وص٢ت ،وقمىلُت واُٞت ،بك٩ل
٦بحر وؾغَ٘ٞ ،17غ٢مىت اإلاسُىَاث ئطن هي ٖملُت
جدىٍل اإلاسُىَاث مً أق٩الها الخ٣لُضًت
الىعُ٢ت ،ئلى أق٩ا ٫ع٢مُت ًم ً٨مٗالجتها
بىاؾُت الخاؾىب وبىاؾُت أحهؼة الغ٢مىت،
ٞخيخج مً زال ٫طل ٪مسُىَاث ع٢مُت .

واإلاسُىَاث اإلاغ٢مىت أو الغ٢مُت هي التي جم
جدىٍلها مً الك٩ل الخ٣لُضي( الىع ،١البرصي،
الجلىص ،ألاحجاع) ئلى الك٩ل الغ٢مي( ألا٢غام
بأهىاٖها ،والخىامل ؤلال٨تروهُت ألازغي) ًٖ َغٍ٤
ٖملُت الغ٢مىت ٖلى ق٩ل :هو أو نىعة ،بٌٛ
الىٓغ ًٖ وؾُلت الخدىٍل ،ؾىاء ٧اهذ بالخهىٍغ
أو اإلاسح الًىئي ،أو باٖاصة ؤلاصزاٞ ،٫ىخدهل
ٖلى مسُىَاث مغ٢مىت وبالخالي ع٢مُت.18
ثالثا :حهىد مراكز ومخابر البحث في اإلاخطىطاث
بالجامعاث الجزائريت :
اؾخدضزذ في الؿىىاث ألازحرة مإؾؿاث جابٗت
للجامٗاث الجؼائغٍت ،حٗغ ٝبمسابغ البدث الٗلمي
في الضعاؾاث واإلاسُىَاث ،وهي جخمخ٘
باالؾخ٣اللُت ؤلاصاعٍت واإلااصًت ومً َظٍ اإلاسابغ
هظ٦غ :
 مسبر مسُىَاث الخًاعة ؤلاؾالمُت في قما٫ئٞغٍُ٣ا ،الخاب٘ ل٩لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والخًاعة
ؤلاؾالمُت ،بجامٗت وَغان.
 مسبر اإلاسُىَاث ب٩لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُتوالاحخماُٖت ببىػعَٗت ،حامٗت الجؼائغ الٗانمت.
 مسبر اإلاسُىَاث وجد ٤ُ٣الترار ألاصبيواللٛىي ،بجامٗت الجؼائغ اإلاغ٦ؼٍت.
 مسبر مسُىَاث البدىر والضعاؾاث في خًاعةبالص اإلاٛغب ،بجامٗت مىخىعي اإلاغ٦ؼٍت
ب٣ؿىُُىت.
 مسبر البىاء الخًاعي للمٛغب ألاوؾِ ،بجامٗتالجؼائغ.
 مسبر الضعاؾاث الخًاعٍت وال٨ٟغٍت ،بجامٗتأبي ب٨غ بل٣اًض بخلمؿان.
 مسبر مهاصع وجغاحم ،ب٩لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُتوالخًاعة ؤلاؾالمُت٢ ،ؿم الخاعٍش وٖلم آلازاع
بجامٗت وَغان.
و ٢ض ٧ان لهظٍ اإلاسابغ صوع ٦بحر في
حشجُ٘ الباخثحن في ؤلا٢باٖ ٫لى الٗىاًت بالترار
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اإلاسُىٍ ،وجثمُىه وئه٣اطٍ مً الًُإ ،و٢ض
بضأث بالٟٗل باحغاء خهغ للم٨خباث وٞهغؾت
إلادخىٍاتها بك٩ل ٖام٦ ،ما قغٖذ في ٖملُت
ٞهغؾت مبضئُت لٗضص مً زؼائً اإلاسُىَاث في
والًت أصعاع ،يمً قب٨ت ئه٣اص الترار اإلاسُىٍ
وجخأل ٠مً:
 مسبر اإلاسُىَاث ،حامٗت الجؼائغ.– مسبر البىاء الخًاعي للمٛغب ألاوؾِ ،حامٗت
الجؼائغ.
 مسبر اإلاسُىَاث وجد ٤ُ٣الترار ألاصبيواللٛىي ،حامٗت الجؼائغ
 مسبر مسُىَاث الخًاعة ؤلاؾالمُت في قما٫ئٞغٍُ٣ا ،حامٗت وَغان.
 مسبر مسُىَاث البدىر والضعاؾاث في خًاعةبالص اإلاٛغب ،حامٗت ٢ؿىُُىت.
و ٢ض جم٨ىذ َظٍ اإلاسابغ مً ئهجاػ ٞهغؾت لىالًت
أصعاع جخأل ٠مً  2500مسُىٍ.19
ل٣ض خُٓذ اإلاسُىَاث بالجؼائغ
باَخمام متزاًض مً ٢بل الباخثحن وألاؾاجظة
الجامُٗحن ،الظًً ٢امىا بٟهغؾت وجد ٤ُ٣ووكغ
الٗضًض منها ،و٧ان إلاغا٦ؼ ومسابغ البدث الجامُٗت
صوع ٦بحر في حشجُ٘ الباخثحن ٖلى ؤلا٢با ٫والٗىاًت
باإلاسُىَاث ،مً خُث ٞهغؾتها وجد٣ُ٣ها زم
َبٗها ووكغَا ،ومً أبغػ َظٍ اإلاسابغ واإلاغا٦ؼ
هظ٦غ :
 -1مخبر اإلاخطىطاث بجامعت الجزائر:
جأؾـ َظا اإلاسبر ؾىت٧ ،2001ان ًًم
في بضاًت الخأؾِـ أعبٗت ٞغ ،١وًٍم خالُا ؾذ
ٞغ ١منها أعب٘ ٖاملت وهي:
 الٟغ٢ت ألاولى :مهمتها جُُ٣م الخٗلُم في ٖلماإلا٨خباث ،بغئاؾت ألاؾخاط الض٦خىع أٖغاب ٖبض
الخمُض.
 الٟغ٢ت الثاهُت :وهي زانت بالبدث خى ٫ألاؾغةالجؼائغٍت مً زال٦ ٫خب الىىاػ ،٫و وزائ٤

ألاو٢ا ٝزال ٫الٗهىع الىؾُى والخضًثت،
وٍغأؾها ألاؾخاط الض٦خىع مسخاع خؿاوي .
 الٟغ٢ت الثالثت :مهمتها جد ٤ُ٣الترار اإلاسُىٍ،م٘ التر٦حز ٖلى مسُىَاث الجىىب الجؼائغي،
وٍغأؾها ألاؾخاط الض٦خىع بً ٢غبت نالح.
 الٟغ٢ت الغابٗت :مخسههت في ٞهغؾتمسُىَاث واصي محزاب ،وٍغأؾها ألاؾخاط الض٦خىع
ِٖسخى مىسخى.20
و ؾاَم الباخثىن في مسبر اإلاسُىَاث
في ٖ٣ض وجىُٓم ملخُ٣اث وَىُت وصولُت ،وَب٘
ووكغ أٖما ٫اإلالخُ٣اث في مجلت اإلاسبر" اإلاجلت
اإلاٛاعبُت للمسُىَاث" والتي نضع ٖنها أٖضاص
مسخلٟت ،وكغ ٞيها أٖماٖ ٫ضة ٦خب وملخُ٣اث.21
ًم ً٨ؤلاقاعة ئلى أن مً بحن ألاَضاٝ
التي ؾُغَا مسبر اإلاسُىَاث الخاب٘ لجامٗت
الجؼائغ مىظ ئوكائهٞ ،هغؾت وؿبت ٦بحرة مً
الخؼائً ٖلى اإلاؿخىي الىَجي ،ولخد ٤ُ٣الٗمل جم
ج٩ىًٍ مجمىٖت مً الُلبت مً والًت أصعاع في
مجا ٫الترار اإلاسُىٍ ،زانت وأن بٌٗ َإالء
الُلبت ًمل٩ىن زؼائً للمسُىَاث ،لظل٧ ٪لٟىا
بخ٣ضًم صعاؾت ًٖ زؼائنهم ،وبالٟٗل جدهل
اإلاسبر ٖلى صعاؾاث لبٌٗ الخؼائً ،ؾاٖضث ٖلى
ج٣ضًم مٗلىماث جخٗل ٤بىيُٗت جل ٪الخؼائً ،لتي
ؾخضزل يمً مكغوٕ ئه٣اص الترار اإلاسُىٍ،
ؾاَم أًًا اإلاسبر في ج٩ىًٍ اؾخٟاص مىه َ 18البا
جدهلىا ٖلى قهاصة الخسهو في اإلاسُىَاث،22
٢ام أًًا مسبر اإلاسُىَاث وجد ٤ُ٣الترار ألاصبي
واللٛىي الخاب٘ لجامٗت الجؼائغ بٟهغؾت بٌٗ
الخؼائً بالىالًت ،مً بُنها زؼاهت ػاوٍت ٦ىخت (
حىىب والًت أصعاع ب٧77لم) والتي جدخىي ٖلى ٦م
َائل مً اإلاسُىَاث اإلاخىىٖت بدىىٕ الٗلىم
والٟىىن ،ئياٞت ئلى جهىٍغ اإلاسُىَاث ع٢مُا. 23
 – 2اإلاركز الىطني للمخطىطاث بجامعت أدرار:
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َى مإؾؿت ز٣اُٞت ٖلمُت جغازُت و ًٞاء
للبدث ،أوصخئ بأصعاع بمغؾىم جىُٟظي ع٢م 10-6
اإلاإعر في  15طي الدجت ؾىت َ1426ـً 15/ىاًغ
ً ،2006خمخ٘ َظا اإلاغ٦ؼ بالشخهُت اإلاٗىىٍت و
الاؾخ٣ال ٫اإلاالي ،مً أَضاٞه :حم٘ و جغمُم
اإلاسُىَاث ،الٗىاًت بالترار اإلاسُىٍ الجؼائغي
ٞهغؾت وحغصا و جد٣ُ٣ا و جىػَٗا و وكغا ،اؾترحإ
اإلاسُىَاث الجؼائغٍت مً زاعج الىًَ ،و الٗمل
ٖلى جُٟٗل الخ٩امل الٗغبي و الاؾالمي و الاٞغٍ٣ي
في مجا ٫الث٣اٞت الترازُت للمسُىَاث.24
و جم ازخُاع والًت أصعاع ألجها مغ٦ؼ ججاعي
ًغبِ الجؼائغ م٘ الضو ٫الاٞغٍُ٣ت ًٞال ٖلى أجها
مً أ٦بر الىالًاث اخخىاء ٖلى اإلاسُىَاث ٖبر
الىًَ ،و اإلاىدكغة في الؼواًا بد٨مها مإؾؿاث
صًيُت وٖلمُت م٘ جىاحض زؼائً زانت ،و مً بحن
مهام اإلاغ٦ؼ هظ٦غ:
 حغص اإلاسُىَاث ٖلى اإلاؿخىي الىَجي ا٢خىاء اإلاسُىَاث ٖىذ َغٍ ٤الكغاء و الخباص٫و الاَضاء
 خ ٟٔاإلاسُىَاث بالُغ ١الٗلمُت الخضًثت الُ٣ام بٟهغؾت ٖلمُت للمسُىَاث جد ٤ُ٣أَم اإلاسُىَاث مً َغ ٝالباخثحناإلاسخهحن
 جدضًض الخغٍُت الىَىُت للمسُىٍ.25 ابغاػ ال٣ضعاث ال٨ٟغٍت و الابضاٖاث الٟىُتاإلادلُت مً زال ٫اإلاسُىٍ.
و ٢ض جم اٖخماص بُا٢ت الٟهغؾت اإلاٗخمضة
في اإلا٨خبت الىَىُت بالخامت (الجؼائغ الٗانمت)
أقغٖ ٝلى ويٗها هسبت مً الباخثحن و
اإلاخسههحن في اإلاسُىَاث مً الجؼائغ و مً صو٫
ٖغبُت أزغي جدذ اقغا ٝألاؾخاطة ٞاَمت ل٨دل
و هي م٨خبُت باإلا٨خبت الىَىُت زال ٫جضعٍبها َغ ١و
أؾالُب الٟهغؾت للٟغٍ ٤الخ٣جي باإلاغ٦ؼ.26

و في ؾبُل ٞهغؾت اإلاسُىَاث باإلاىُ٣ت
ٌٗمل اإلاغ٦ؼ ٖلى:
 الُ٣ام بدمالث وهضواث و ملخُ٣اث ٨ٞغٍت ٢هضحلب اإلاهخمحن و ع ٘ٞمؿخىي الٗما ٫مً هاخُت
الخسهو.
 صٖىة مال٩ي اإلاسُىَاث في ٧ل الؼواًا واإلا٨خباث و ئ٢ىاٖهم بًغوعة الٗمل مً أحل
الترار.
 َب٘ الٟهاعؽ اإلاىجؼة و اؾخسضام الىؾائلالخ٨ىىلىحُت الخضًثت في الٟهغؾت ٧الخاؾىب و
ألا٢غام وٚحرَا.
 جىُٓم ملخُ٣اث صولُت آزغَا اإلالخ٣ى الضوليالثالث ما بحن  15و  2016/11/16و جيكغ أٖما٫
َظٍ اإلالخُ٣اث في مجلت اإلاسبر ،مجلت عٞىٝ
الضولُت.27
 -3اإلاركز الىطني للبحىث في عصىر ما قبل
التاريخ:
مً أَم أٖماله في زضمت اإلاسُىَاث
َى ئٖضاصٍ و وكغٍ لـٞ" :هغؽ مسُىَاث والًت
أصعاع" أٖضٍ ٧ل مً ألاؾخاط بكاع ٢ىٍضع و ألاؾخاط
خؿجي مسخاع ،و وكغٍ اإلاغ٦ؼ الىَجي للبدىر في
ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش ،28و يم َظا الٟهغؽ
خىالي  476مسُىَا في مسخل ٠الٗلىم مً ٣ٞه و
جهى ٝو جٟؿحر و أصب و ٢ىاٖض اللٛت و ٖلم
ال٨الم و الخىخُض و الؿحرة الىبىٍت و الخاعٍش و ٖلم
الٟغائٌ و بٌٗ مً مسُىَاث الُب و الٟل،٪
٦ما اخخىي الٟهغؽ ٖلى حٗغٍ ٠لبٌٗ زؼائً
اإلاسُىَاث باإلاىُ٣ت و اجب٘ ُٞه الىهج الخالي:29
 ط٦غ اؾم اإلاإل ٠أو قهغجه في بٌٗ ألاخُان أوال٨ىُت.
 ط٦غ ٖىىان اإلاسُىَت ٦ما ؾماٍ مإلٟه. ط٦غ الىاسخ وجاعٍش اليسخ. ون ٠اإلاسُىٍ ماصًاٖ :ضص ألاوعا ،١والؿُىع ،هىٕ الخِ و اإلاُ٣اؽ و اإلاؿُغة .و عجبذ
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اإلاسُىَاث في َظا الٟهغؽ يمً ٧ل م٨خبت أو
زؼاهت هجائُا و٣ٞا لغؤوؽ اإلاىيىٖاث.30
 -4مخبر مخطىطاث الحضارة الاسالميت بشمال
افريقيا:
أوصخئ َظا اإلاسبر الخاب٘ لجامٗت وَغان،
٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت و الخكاعة الاؾالمُت َب٣ا
للمغؾىم الىػاعي ع٢م  88و اإلاإعر في حىٍلُت
ؾىت  ،2000و َى مسبر حهخم بالترار الٗغبي
اإلاسُىٍ ٖامت والجؼائغي زانت ٞهغؾت و
جد٣ُ٣ا و وكغا ،و ًًم مجمىٖت مً الباخثحن
اإلاسخهحن ًٟىٖ ١ضصَم  60باخثا مىػٖحن ٖلى
زمؿت ٞغ ١بدث م٣ؿمت خؿب مىايُ٘
اإلاسُىَاث.
 الفريق ألاول :مسُىَاث الؿُاؾت الكغُٖت،ًترأؾه ألاؾخاط الض٦خىع ٖبض اإلاجُض بً وُٗمت ،ئلى
حاهب مجمىٖت مً ألاؾاجظة الباخثحن مثل
ألاؾخاط بىع٦بت مدمض ،ألاؾخاط الخمضي أخمض...
 الفريق الثاوي :مسُىَاث الخاعٍش بغئاؾتألاؾخاط مدمض بً مٗمغ ئلى حاهب مجمىٖت مً
ألاؾاجظة منهم ألاؾخاط خمضاوي بً ٖمغ و ألاؾخاط
بدغي أخمض...
 الفريق الثالث :مسُىَاث الٗلىم ال٣غآهُتبغئاؾت ألاؾخاط الض٦خىع حُاللي ؾلُاوي و
مجمىٖت مً ألاؾاجظة أمثا ٫ألاؾخاط ٞالح زحر
الضًً ،اؾماُٖل زالضٖ ،باؽ بً قُش...
 الفريق الرابع :مسُىَاث ال٣ٟهً ،ترأؾهألاؾخاط الض٦خىع اخؿً ػ٢ىع ئلى حاهب مجمىٖت
مً الباخثحن أمثا ٫مدمض مبروٖ ،٥بض ال٣اصع
ؾلُماوي ،قغٍٟت قٗكىٖت...
 الفريق الخامس :مسُىَاث الٗلىم الٗ٣لُت،ًترأؾه الض٦خىع ؾلُمان بىٖهباهت ٖمغ و
مجمىٖت مً ألاؾاجظة الباخثحن أمثا ٫مالح
الهىاعي ،ؾٗض ٞغح ،مدمض قىالحن...
و مً أَضا ٝاإلاسبر ما ًلي:

 الٗىاًت بالترار اإلاسُىٍ حمٗا و خٟٓا وجهيُٟا و جد٣ُ٣ا و وكغا.
 جهىٍغ و وسخ اإلاسُىَاث و ٞهغؾتها لتهُئتها٦غؾائل أ٧اصًمُت أو أٖما ٫مؿخ٣لت.
 الخٗاون م٘ اإلاغا٦ؼ و الهُئاث التي لها اَخمامباإلاسُىَاث ،و ٦ظا أصخاب زؼائً اإلاسُىَاث.
 صٖم خغ٦ت البدث الٗلمي و جُىٍغَا ٖلى أؾـٖلمُت في مجا ٫الترار و الخًاعة الاؾالمُت.
ومً الؿبل والُغ ١التي ًدبٗها لخد٤ُ٣
أَضاٞه هظ٦غ:
 ٖ٣ض اإلاإجمغاث و اإلادايغاث و الىضواث ،و اٖضاصالبدىر و الضعاؾاث ًٖ الترار الجؼائغي
 ازغاء اإلا٨خبت بال٨خب و اإلاسُىَاث و الضوعٍاث والدسجُالث الؿمُٗت و اإلاغئُت
 الٗمل ٖلى ا٢خىاء أ٦بر ٖضص مً اإلاسُىَاثألانلُت أو اإلاهىعة و ج٩ىًٍ م٨خبت ع٢مُت مً
حسجُل َظٍ اإلاسُىَاث.
 ئًٟاص البٗثاث الٗلمُت للُ٣ام باألبدار والٟهغؾت اإلاُضاهُت.
 جىٞحر مجمىٖت مً الخجهحزاث الخ٣ىُت مثلأحهؼة ال٨مبُىجغ ،أحهؼة الؿ٩اهحر ،و آالث
الخهىٍغ الؿغَٗت والٗضؾاث اإلا٨برة.
ل٣ض اؾخُإ اإلاسبر أن ً٩ىن م٨خبت جغازُت ،جىمى
همىا مُغصا جًم اإلاسُىَاث ألانلُت واإلاهىعة،
والىزائ ٤والهىع الٟىجىٚغاُٞت ،والخغائِ
واإلاهٛغاث الُٟلمُت و عواٞضَا الغئِؿُت زالزت:
 -1اإلاخطىطاث واإلاصىراث :ئط ًًم اإلاسبر ٖضصا
مً اإلاسُىَاث اإلاهىعة في مسخل ٠الٗلىم
والٟىىنٞ ،بل ٜما ًمل٨ه اإلاسبر ما ًؼٍض ًٖ 400
مسُىَت ،31في مسخل ٠اإلاىايُ٘ وٖضصَا ًتزاًض
بهىعة ًىمُت ،ومً أبغػَا :عجائب ألاؾٟاع
ولُائ ٠ألازباع ألبي عاؽ الىانغي ،مسخهغ
الخلُل في ال٣ٟه لخلُل بً اسخا ١اإلاال٩ي ،هثر
أػاَغ البؿخان ُٞمً أحاػوي بالجؼائغ وجُىان
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إلادمض بً ٢اؾمبن ػا٧ىع الٟاسخي ،هىاػ ٫الكُش
باي بً ٖمغ ال٨ىتي ،مجمىٖت مً مإلٟاث الكُش
ٖبض ال٨غٍم اإلاُٛلي منها :عؾالت ئلى ٧ل مؿلم
ومؿلمت ،مهباح ألاعواح في أنى ٫الٟالح،
ألاحىبت اإلاهمت إلاً له بأمغ الضًً َمت وٚحرَا ٦ثحر
مً اإلاسُىَاثٖ ،لما أن البٌٗ منها لها أ٦ثر مً
وسخت.
 -2الكتب واإلاطبىعاث :جخ٩ىن م٨خبت اإلاسبر مً
اإلاإلٟاث والضوعٍاث ًؼٍض ٖضصَا ًٖ  500مهضع
ومغح٘ مً أمهاث ال٨خب ،قغٕ اإلاسبر في حمٗها
م٘ بضاًت وكأجه ،وحجمها ًؼصاص ًىما بٗض ًىم ختى
أنبدذ حؼءا مهما مً اإلاسبر ،32والصخيء الجمُل
واإلاهم َى جىٞغ ٞهاعؽ اإلاسُىَاث اإلايكىعة ًٖ
بٌٗ زؼائً الٗالم ،وجمحز ال٨خب بدالتها الجُضة،
وحٗخمض اإلا٨خبت في ئزغاء م٣خيُاتها ٖلى ما جؼوصٍ بها
الجامٗت ،ئياٞت ئلى ؤلاَضاءاث التي جغص ئلُه.
– 3اإلاكتبت ؤلالكتروهيت :ج٩ىهذ مً زال ٫ع٢مىت
اإلاسُىَاث والىزائ ٤التي ًمل٨ها اإلاسبر ،وٍخم
خٟٓها ٖلى وؾائِ ئل٨تروهُت ًم ً٨اؾترحاٖها
وه٣لها وئحغاء اإلاٗالجت ؤلال٨تروهُت ٖليها ،وبٗض
اإلاٗالجت وحك٩ل الهىعة الغ٢مُت ،وؿخُُ٘ جهٟذ
اإلاسُىٍ اإلاغ٢مً ٖلى حهاػ ال٨مبُىجغ أو ٚحرٍ مً
وؾائل ال٣غاءة الخضًثت ،و٦أهىا أمام وسخت
اإلاسُىٍ الىعُ٢ت الخُ٣ُ٣تٞ ،مؼاًا اإلا٨خبت
ؤلال٨تروهُت ٦ثحرة منها:
 ئم٩اهُت الاخخٟاّ بم٨خبت ضخمت في م٩اننٛحر.
 الخدمُل الٟىعي والؿغَ٘ للىزائ ٤واإلاسُىَاث. الخدغ ٥بحن الهٟداث بلمؿت واخضة مًاإلااوؽ .وٍخُل٘ اإلاسبر مؿخ٣بال ئلى ئجاخت َظٍ
اإلاسُىَاث ،مً زال ٫قب٨ت ألاهثرهذ زضمت
للمُلٗحن والؼواع إلاى ٘٢اإلاسبر. 33و مً أَم
اليكاَاث الٗلمُت للمسبر هجض:

 -1فهرست اإلاخطىطاث :أَم وكاٍ وسجله
للمسبر في مجاٞ ٫هغؾت اإلاسُىَاث ،جمثل في
ئنضاعٍ ٞهغؽ زؼائً اإلاسُىَاث لىالًت أصعاع(
زؼائً صائغة أول ،34) ٠والظي ًه ٠خىالي 258
مسُىَا قملذ مىيىٖاث قتى ،اإلاهاخ،٠
ٖلىم ال٣غآن ،الخضًث وٖلىمه ،ال٣ٟه وأنىله،
الخهى ،ٝالؿحر والتراحم ،ألاصب وٖلىم اللٛت،
الخاعٍش والجٛغاُٞا ،الٗلىم والٟىىن ،وٍمثل ٖضص
مسُىَاث ال٣ٟه وأنىله خهت ألاؾض ب 100
مسُىَت ،جليها مسُىَاث الخهى ٝب68
مسُىَت ،وفي ؾذ عخالث جم ٞهغؾت أٚلب
الخؼائً بأول ،٠وأ٢بلي ،وجُِ ،زم البضاًت م٘
زؼائً أزغي حضًضة ،و٧ان طل ٪بحن قهغي
صٌؿمبر  2005وحاهٟي  ، 2006وللمسبر ججغبت
ممحزة في جهمُمه البُا٢ت الٟهغؾُت ٖلى مىهج
ٖلمي مٟهلٌُٗ ،ي للباخث نىعة ٧املت ًٖ
اإلاسُىٍ.35
 -2جحقيق اإلاخطىطاث :مً أَم مؿإولُاث
اإلاسبر ألاؾاؾُت جد ٤ُ٣اإلاسُىَاث جد٣ُ٣ا
ٖلمُا ،و ٤ٞانى ٫و٢ىاٖض الخد ٤ُ٣الصخُدت ،و
خؿب ٖملُت اإلاسح وؤلاخهاء التي ٢ام بها
ألاؾخاط الُٗض خاج ٢ىٍضعٞ ،ان ئحمالي
اإلاسُىَاث اإلاد٣٣ت ،ونل ئلى ٖ 14مال ٧امال،
قمل الخٟؿحر والخضًث والخاعٍش وألاصب وٚحرَا
مً الٗلىم والٟىىن ،منها ما وكغ في ٦خاب ،ومنها
ما أٖض ٦غؾالت جسغج لىُل قهاصحي الض٦خىعاٍ
واإلااحؿخحر ،باؾخثىاء ما ٧ان م٣اال وكغ يمً
مجلت اإلاسبر ،أو يمً مكاعَ٘ البدث الىَىُت،36
ومً َظٍ اإلاسُىَاث اإلاد٣٣ت هظ٦غ:
 مً ال٨خب اإلاد٣٣ت واإلاُبىٖت٦ :خاب عخلتاإلا٣غي ئلى اإلاٛغب واإلاكغ ١ألبي الٗباؽ أخمض
اإلا٣غي ،37و٦خاب جاعٍش مُىع٢ت لبي اإلاُغ ٝأخمض
بً ٖمحرة اإلاسؼومي اإلاخىفى ؾىت 1260/ٌ658م. 38
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 مً ألاَغوخاث والغؾائل الجامُٗت٦ :خابالكامل في ال٣ٟه (الؼ٧اة ،الهىم ،الدج) لل٣اضخي
جاج الضًً أبي الب٣اء بهغام بً ٖبض هللا الضمحري،
صعاؾت و جد ٤ُ٣بلجُاللي ؾُض ٖلي ،عؾالت
ماحؿخحر ،حامٗت وَغان ،ؾىت ،2007 -2006
٦خاب الكامل لل٣اضخي جاج الضًً (٣ٞه ألاؾغة)،
صعاؾت و جد ٤ُ٣مؿٗىص بىٖؼة ،ماحؿخحر ،حامٗت
وَغان٦ ،2006 -2005 ،خاب وؿب ػٚبت و مىخهى
أنلهم ألبي الخؿً ٖلي بً مدمض بً الخُُب
ال٣غشخي الخلمؿاوي ،صعاؾت و جد ٤ُ٣الُُب
بىحمٗت وُٗمت٦ ،39خاب عجائب ألاؾٟاع ولُائ٠
ألازباع للكُش أبي عاؽ الىانغي اإلاٗؿ٨غي،
صعاؾت و جد ٤ُ٣مدمض بىع٦بت ،عؾالت ص٦خىعاٍ،
حامٗت وَغان.2008 -2007 ،
 و مً اإلا٣االث و الىهىم :عؾالت حىابُت مًأَل الغباٍ و ؾال مً ٦خاب الخلُٟت اإلاىخضي
الغقُض ،جد ٤ُ٣مدمض بً مٗمغ ،40عؾالت أزىٍت
مً الٗغبي اإلاكغفي ئلى الؿُض ٖبض ال٣اصع بً
خلُمت جهاًت الٗ٣ض الثامً مً ال٣غن الخاؾ٘
ٖكغ ،جدٖ ٤ُ٣بض الخ ٤قغ ، 41ٝج٣ضًم
مسُىٍ أعحىػة البلُضي في الخًاهت إلادمض بً
مدمض الخؿجي البلُضي اإلاال٩ي ،جد ٤ُ٣أخمض
بدغي . 42أما مكاعَ٘ البدث ٞمنها :أعحىػة
الخلٟاوي في ٞخذ وَغان للخلٟاوي ،جد ٤ُ٣حُاللي
ؾلُاوي ،عؾائل مدمض بً ٖمحرة ،جد ٤ُ٣مدمض
بً مٗمغ ،عجائب ألازباع في لُائ ٠ألاؾٟاع في ما
حغي بحن اإلاؿلمحن و الٟ٨اع في ألاهضلـ ،جد٤ُ٣
مدمض بىع٦بت.
 -3التعاون والتيسيق بين اإلاخبر واإلاؤسساث
ألاخري :خغم اإلاسبر ٖلى جىزُ ٤الغوابِ
والهالث باإلاإؾؿاث ألا٧اصًمُت واإلاسابغ ومغا٦ؼ
البدث ،طاث الاَخماماث اإلامازلت٢ ،هض الخٗاون
والخيؿُ ،٤زم اؾدثماع حهىص الباخثحن في مسخل٠
الهُئاث وبالك٩ل ألاخؿً ،و٧ان َظا الخٗاون

والخيؿُٖ ٤لى اإلاؿخىٍحن الضازلي والخاعجي،
وأمثلت طل:٪
أ) -عالقت اإلاخبر باإلاؤسساث واإلاراكز الثقافيت:
فعلى اإلاستىي الذاخلي٣ٞ :ض جم ٖ٣ض اجٟاُ٢ت بحن
اإلاسبر واإلا٨خبت الىَىُت  ،لخ٣ضًم الدؿهُالث
اإلاسخلٟت وجباص ٫الؼٍاعاث والخٗاون في احغاء بدىر
مكتر٦ت في مُاصًً الخًاعة ؤلاؾالمُت ،و٦ظا
جباص ٫اإلاُبىٖاث واإلاسُىَاث ،وٞهاعؽ
اإلاسُىَاث ،وجىحذ َظٍ الاجٟاُ٢ت بٗ٣ض ًىم
صعاسخي بخاعٍش ٞبراًغ  2001أ٢غ مجمىٖت مً
الخىنُاث منها :جؼوٍض الباخثحن والُلبت
باإلاسُىَاث ،الاٖخماص ٖلى ٞهغؾت مىخضة بحن
٧ل اإلاسابغ ،وحٗل أصعاع ٦ىُ٣ت اهُال ١للمكغوٕ
الىَجي لٟهغؾت مسُىَاث والًت أصعاع.43
أما على اإلاستىي الخارجي٣ٞ :ض أَضي اإلاسبر
مغ٦ؼ حمٗت اإلااحض للث٣اٞت والترار بضبي ،وسخا
مً ميكىعاجه التي أنضعَا ،وبٌٗ اإلاسُىَاث
في أ٢غام مًٛىَت ،بهض ٝجىزُ ٤الغوابِ
الٗلمُت ،وجىخُض الجهىص بحن اإلاسبر واإلاغ٦ؼ،
وباإلا٣ابل أبضي اإلاغ٦ؼ اؾخٗضاصٍ باُٖاء أي مُبىٕ
ٌكاع ٖلُه ،ئياٞت ئلى وكغ م٣االث لبٌٗ أًٖاء
اإلاسبر بمجلت آٞا ١الث٣اٞت والترار الخابٗت للمغ٦ؼ
٦ما وَض اإلاسبر أًًا ٖال٢اجه م٘ مغ٦ؼ أخمض بابا
للضعاؾاث بخيبى٦خى قما ٫مالي ،وطلَ ًٖ ٪غٍ٤
الؼٍاعاث اإلاُضاهُت اإلاخ٨غعة ،والاَالٕ ٖلى أهٟـ
اإلاسُىَاث ،و ًدباص ٫اإلاسبر أًًا الٟهاعؽ
واإلاُبىٖاث م٘ مإؾؿت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ آ٫
ؾٗىص بالضع البًُاء.44
ب) -عالقت اإلاخبر بمخابر البحث ألاخري :جم
حسجُل ٖال٢اث مخِىت بِىه وبحن اإلاسابغ ،مً
زال ٫جباص ٫الؼٍاعاث اإلاُضاهُت ،أو جباص ٫الٟهاعؽ
واإلاسُىَاث ،و٦ظا الخٗاون في جىُٓم اإلالخُ٣اث
٧الخٗاون في قغاء الخظا٦غ وٖملُت ؤلا٢امت لًُىٝ
الكغ ٝواإلادايغًٍ ،وَظا ما خضر م٘ مسبر
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اإلاسُىَاث بجامٗت الجؼائغ أزىاء الخيؿُ ٤في
جىُٓم اإلالخ٣ى اإلاٛاعبي ألاو ،٫وم٘ مسبر
مسُىَاث البدىر والضعاؾاث في خًاعة اإلاٛغب
بجامٗت ٢ؿىُُىت قاع ٥في اإلالخ٣ى اإلاٛاعبي ألاو٫
والثاوي ،و٧اهذ للمسبر مكاع٦ت م٘ مسبر
مسُىَاث البىاء الخًاعي للمٛغب ألاوؾِ
بجامٗت الجؼائغ ،في اإلالخ٣ى اإلاٛاعبي الثالث ،خى٫
"اإلاسُىَاث الٗلمُت في اإلاٛغب ؤلاؾالمي".45
ج) -عالقت اإلاخبر باإلاكتباث وخزائً اإلاخطىطاث
وشيىخ الزواًا:
على اإلاستىي الذاخلي :جم الاَالٕ مً َغٝ
أًٖاء اإلاسبر ٖلى الٗضًض مً زؼائً مىُ٣ت
أصعاع ،وطل ٪في اَاع مكغوٕ ئه٣اط اإلاسُىَاث
الجؼائغٍت .و بىاؾُت الض٦خىع بىٖهباهت ؾلُمان
ٖمغ ،جم ٖ٣ض حٗاون م٘ زؼائً مىُ٣ت ٚغصاًت
مً أحل ا٢خىاء مسُىَاث ٚغصاًت ،وجىُٓم
ػٍاعاث مُضاهُت لخؼائً اإلاىُ٣ت ،و٢ض ججؿضث
الاجٟاُ٢اث با٢امت ملخ٣ى خى ٫اإلاسُىٍ في قما٫
الصخغاء.
و٢ض جم جؼوٍض اإلاسبر بأ٢غام مًٛىَت
إلاسُىَاث هِٟؿت مً م٨خبت الؼاوٍت الٗثماهُت
ببؿ٨غة٧ .ان َىا ٥اجٟا ١بحن اإلاسبر وزؼاهت ػاوٍت
الهامل ببىؾٗاصة لخباص ٫اإلاسُىَاث والٟهاعؽ
اإلاخىىٖت٦ ،ما جم الاَالٕ ٖلى زؼاهت الكُش البكحر
مدمىصي بمٗؿ٨غ ،وػٍاعة زؼاهت الُُب الكاعي
ب٩ىؾام مً َغ ٝبٌٗ أًٖاء اإلاسبر وٖمُض
وَغان.
و٧ان للمسبر خغم قضًض ٖلى الخيؿُ ٤في مؿألت
ٞهغؾت وحم٘ اإلاسُىَاث م٘ قُىر الؼواًا ،وَظا
ما خضر بِىه وبحن قُىر الؼاوٍت بخمجراؾذ ،مً
أمثا :٫الكُش خمُض ،الكُش ولض الُالب الىاحم،
الكُش ٖبض الىَاب التهامي ،الكُش مدمىص
الهضً ،٤الكُش أوالص ب٩اي وٚحرَم ٦ثحر .ئن َظٍ
الٗال٢اث الىاؾٗت ٖلى اإلاؿخىٍحن الضازلي

والخاعجي ،ؾهلذ مهمت اإلاسبر وأٖاهخه في جد٤ُ٣
أَضاٞه ،والُ٣ام بضوعٍ ٦ما ًجب.
و على اإلاستىي الخارجي ٢ :ام اإلاسبر بدباص٫
ٞهاعؽ اإلاسُىَاث والؼٍاعاث اإلاُضاهُت للخؼاهت
الٗامت بالغباٍ ،و٦ظا زؼاهت ال٣غوٍحن بٟاؽ.
وأبضث ٖضة م٨خباث اؾخٗضاصَا و عٚبتها في
جيكُِ الٗال٢اث بُنها وبحن اإلاسبر بدباصٞ ٫هاعؽ
اإلاسُىَاث واإلاُبىٖاث ،ومنها :م٨خبت ألاخمضًت
بخىوـ ،م٨خبت اإلاسجض الىبىي باإلاضًىت اإلاىىعة،
اإلا٨خبت الٓاَغٍت بضمك ،٤اإلا٨خبت الىَىُت
بباعَـ ،م٨خبت ئ٦ـ ًبروٞيـ بٟغوؿا ،وم٨خباث
مخٗضصة بؿلُىت ٖمان ،وأٚلب م٨خباث حامٗاث
اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت مثل م٨خبت حامٗت أم
ال٣غي.46
 -3جىظيم اإلالتقياث والىذواث ووشر وشاطاتها:
ؾاَم اإلاسبر في ٖ٣ض هضواث ومإجمغاث وَىُت
وصولُت ،بالخٗاون م٘ مإؾؿاث وَُئاث ومسابغ
بدث لها هٟـ الاَخمام ،ومنها:
أ) -ملتقياث وهذواث دوليت :هظ٦غ منها ٖلى ؾبُل
اإلاثا ٫ال الخهغ:
 ئؾهامه في جىُٓم اإلالخ٣ى اإلاٛاعبي ألاو ٫خى٫اإلاسُىَاث ،في حامٗت جُاعث ،في صٌؿمبر.2003
 مكاع٦خه في جىُٓم اإلالخ٣ى اإلاٛاعبي الثاوي خى٫اإلاسُىٍ اإلاٛاعبي ،بالخيؿُ ٤م٘ مسبر جاعٍش
اإلاٛغب الىؾُِ ،في حامٗت ٢ؿىُُىت ،في صٌؿمبر
. 2004
 وبالخيؿُ ٤م٘ مسبر مسُىَاث البىاء الخًاعيللمٛغب ألاوؾِ بجامٗت الجؼائغ ،ؾاَم أًًا في
جىُٓم اإلالخ٣ى اإلاٛاعبي الثالث خى ٫اإلاسُىَاث
الٗلمُت في الٛغب ؤلاؾالمي ،في هىٞمبر .2005
 اإلاؿاَمت في جىُٓم اإلالخ٣ى اإلاٛاعبي الغاب٘ خى٫مسُىَاث ال٣ٟه والخهى ،ٝبجامٗت وَغان ،في
قهغ صٌؿمبر .2006
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 مكاع٦خه في جىُٓم اإلالخ٣ى الضولي خى ٫مؿاَمتالجؼائغ في الخًاعة الٗغبُت ،مً زال ٫الترار
اإلاسُىٍ ،وطل ٪في اَاع الجؼائغ ٖانمت الث٣اٞت
الٗغبُت ،بمضًىت أصعاع في ٞبراًغ .2008
ب) -ملتقياث وهذواث وطىيت :وهي ٦ثحرة ه٣خهغ
في ط٦غ بًٗها:
 جىُٓم هضوة ٖلمُت وَىُت ،بالخيؿُ ٤م٘ اإلا٨خبتالىَىُت بم٣غ َظٍ اإلا٨خبت بالٗانمت ،في
ٞبراًغ.2001
 ملخ٣ى وَجي خى ٫اإلاسُىٍ في قما ٫الصخغاء،باإلاكاع٦ت م٘ مسبر اإلاسُىَاث بالجؼائغ ،و٧ان في
قهغ حاهٟي .2003
 جىُٓم الهالىن الىَجي ألاو ٫للمسُىٍ،بالخيؿُ ٤م٘ اإلاغ٦ؼ الث٣افي للىالًت ،بمٗؿ٨غ في
.2003
 جىُٓم ملخ٣ى وَجي خى ٫اإلاؿدكغ٢ىنواإلاسُىَاث الٗغبُت ،بجامٗت وَغان ،ما بحن -9
 10حىان. 2010
 جىُٓم ملخ٣ى وَجي خى ٫ئه٣اط اإلاسُىٍ،بجامٗت أصعاع ،في ٞبراًغ .200447
وخغنا ٖلى َب٘ ووكغ أٖما ٫ووكاَاث
اإلالخُ٣اث والىضواث ،وما ٢ام به اإلاسبر مً جد٤ُ٣
وٞهغؾت ،أنضع اإلاسبر مجلت حٗغ ٝب" مجلت
اإلاسُىَاث الجؼائغٍت" وهي مجلت صوعٍت مد٨مت،
ٌكغٖ ٝلى جىُٓم وجه ٠ُٟوجدغٍغ مدخىٍاتها
هسبت مً ألاؾاجظة والض٧اجغة مً مسخل ٠حامٗاث
الجؼائغ ،و٢ض أنضعث ٖضصَا ألاو ٫في حىان
 ،2003وهي بمثابت اإلاغح٘ الخاعٍخي والخًاعي ل٩ل
الضعاؾاث في مجا ٫اإلاسُىَاث في الجؼائغ،
بمٗض ٫زمؿت ٖكغ م٣اال في الٗضص الىاخض،
وأ٦ثر اإلا٣االث جضوع خى ٫جد ٤ُ٣مسُىَاث في
الٗلىم ؤلاؾالمُت ،والخاعٍش ،والؿحر والتراحم،
وألاصب.
رابعا :حهىد أخري متفرقت :ومنها:

 صوع ال٩لُاث وألا٢ؿام زانت بٗض ئصعاجالجامٗت الجؼائغٍت ،جد ٤ُ٣الىهىم يمً
ألاٖما ٫ألا٧اصًمُتً ،إَل ناخبها لىُل صعحت
اإلااحؿخحر أو الض٦خىعاٍٞ ،جهىص الجامٗت بأؾاجظتها
وباخثيها وَلبتها ٧ان باعػا في جد٦ ٤ُ٣خب الترار
والخٗغٍ ٠به ووكغٍ ،ومً ال٩لُاث واإلاٗاَض هجض:
مٗهض اللٛت الٗغبُت وآصابها بجامٗت الجؼائغ ،التي
ق٩لذ زالزت ٞغوٕ لخد ٤ُ٣اإلاسُىَاث ،حٗ٠٨
الٟغ٢ت الثاهُت ٖلى جد٦ ٤ُ٣خاب اإلاىا ،٠٢لألمحر
ٖبض ال٣اصع ،والٟغ٢ت ألاولى حٗمل ٖلى جد٤ُ٣
الجؼء ألاو ٫مً ٦خاب أهىاع الخجلي ٖلى ما
جًمىخه ٢هُضة الخلي ،ألبي ال٣اؾم الٟاسخي،48
ومٗهض ألاصب واللٛت الٗغبُت بجامٗت وَغان٢ ،ام
ُٞه الُلبت بخد ٤ُ٣بٌٗ اإلاسُىَاث مثل ٦خاب
قغح الجىَغ اإلا٨ىىن في الثالزت الٟىىن ،لٗبض
الغخمً ألازًغي ،و٦خاب ال٩افي في الخهغٍ،٠
إلادمض بً ًىؾ ٠أَِٟل ،أما مٗهض اللٛت
الٗغبُت وآلاصاب بجامٗت ٢ؿىُُىت٣ٞ ،ض أ٦ض في
الخىنُاث التي زغج بها ملخ٣ى ابً باصٌـ الثالث
(الترار ومىاهج جد٣ُ٣ه) ٖلى يغوعة جهىٍغ
حمُ٘ اإلاسُىَاث اإلاخىازغة في الٗالم و الٗىاًت
بترمُم اإلاسُىَاث في الٗالم الٗغبي و خٟٓها و
ٞهغؾتها و جضعَـ ٖلم الخد ٤ُ٣في حاهبُه الىٓغي
و الخُبُ٣ي و اٖخماص الخد ٤ُ٣في عؾائل اإلااحؿخحر
و الض٦خىعاٍ ،و جباصٞ ٫هاعؽ اإلاسُىَاث الٗغبُت
و اإلاُبىٖاث الترازُت الخ٩ىمُت بحن الجامٗاث
الٗغبُت.
 حهىص َلبت الضعاؾاث الٗلُا زانت بٗض ئنالحهٓام اإلااحؿخحر ؾىت  ،1994بدُث أنبذ مً خ٤
الُلبت جد ٤ُ٣الىهىم و اإلاسُىَاث ،منها:
مسُىَي ألاهىاع في آًاث اإلاسخاع لٗبض الغخمً
الثٗالبي و صًىان لؿان الضًً بً الخُُب،
جد ٤ُ٣مدمض الكغٍ٢ ٠اَغ ،ال٣غاءاث الٗكغ،
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جدٞ ٤ُ٣غخاث ُٖاف ،صًىان مدمض بً وٞا
الكاطلي ،جد ٤ُ٣و صعاؾت ٖبض ال٨غٍم ٖىفي.
 الجهىص الخانت لبٌٗ ألاؾاجظة الباخثحن،ُٞجضع بىا الخىىٍه بجهىص أؾاجظة ٖضة منهم:
ألاؾخاط الض٦خىع خؿاوي مسخاع الظي ٢ام
بخد ٤ُ٣الترار الجؼائغي اإلاسُىٍ في الجؼائغ و
الخاعج في ؾبٗت أحؼاء ،الجؼء ألاو ٫مىه زام
بخاعٍش الجؼائغ مً زال ٫مسُىٍ٦ :خاب الكماعٍش
ألبي ٖبض هللا ألاٖغج الؿلُماوي ،و الجؼءًً
الؿاصؽ و الؿاب٘ زانحن بٟهغؽ اإلاسُىَاث
زاعج الجؼائغ .ألاؾخاط الض٦خىع ٖبض ال٣اصع بىباًت
الظي ٢ام بخد٦ ٤ُ٣خاب جاعٍش ألاهضلـ إلاإل٠
مجهى ،٫و ٦خاب الخلل اإلاىقُت في ط٦غ ألازباع
اإلاغا٦كُت البً ؾما ٥الٗاملي ،ومسُىٍ
البؿخان في ط٦غ الٗلماء وألاولُاء بخلمؿان ،البً
مغٍم اإلاضًىوي الخلمؿاوي.
و ألاؾخاط الض٦خىع ٖبض الخمُض خاحُاث
الظي خ ٤٣و ٢ضم ٖضة ٦خب ،وال ًؼاٌ ٫كخٛل
ٖلى بٌٗ اإلاسُىَاث وَٖٗ ٠٨لى جد٣ُ٣ها،
الجىاَغ الخؿان في هٓم أولُاء جلمؿان ،49و
أػحا ٫أبي ؾهل ألاهضلسخي و لؿان الضًً ابً
الخُُب ،50أزباع اإلاهضي بً جىمغث ألبي ب٨غ
الهنهاجي اإلال٣ب بالبُض ،١بُٛت الغواص في ط٦غ
اإلالى ٥مً بجي ٖبض الىاص ،لُدحى بً زلضون،51
جاعٍش صولت ألاصاعؾت مً ٦خاب الضع والُٗ٣ان ألبي
ٖبض هللا الخيسخي ،و ٢ض خ ٤٣ألاؾخاط خاحُاث
الٟهل الخام باألصاعؾت باإلاٛغب ألا٢صخى ،و
أبىاء ٖمىمتهم الخمىصًحن باألهضلـ والؿلُماهُحن
باإلاٛغب ألاوؾِ ،ػَغ البؿخان في صولت بجي ػٍان
إلاإل ٠مجهى ،٫و به ملخ ٤ل٣هائض قٗغٍت منها
٢هُضة حٗؼٍت أبي خمى مىسخى الثاوي ئزغ وٞاة
والضٍ أبي ٌٗ٣ىب ًىؾ.52٠
ألاؾخاط الض٦خىع ابغاَُم بداػ الظي خ٤٣
٦خاب "ٚهً البان في جاعٍش واعحالن" إلبغاَُم بابا

خمى أٖؼام٦ ،53خاب أيىاء ٖلى واصي محزاب
خايغٍ ومايُه إلاٟضي ػ٦غٍاء ،54و مسُىٍ أزباع
ألائمت الغؾخمُحن البً الهٛحر.55
 خاجمت :ئن ٖملُت جد ٤ُ٣وٞهغؾت اإلاسُىَاث لِؿذ
باألمغ الؿهل والهحنٞ ،هي جخُلب ال٨ثحر مً الجهض
والى٢ذ والخ٩ىًٍ ،وجدخاج ئلى ج٩از ٠ال٣ىي
وجباص ٫الخبراث واإلاهاعاث ،إلاا لها مً أَمُت بالٛت،
بمؿاَمتها في زضمت الترار ال٨ٟغي ،وجهل
الخايغ باإلااضخي ،وجسغج اإلاسُىَاث مً خحز
ؤلاَما ٫ئلى الىحىص الٟٗلي ،لظا ًجب الؿعي
إلوكاء مكاعَ٘ و وخضاث البدث ٖلى ٧ل ألانٗضة
واإلاؿخىٍاث ،مً مٗاَض وحامٗاث ومغا٦ؼ البدث
الٗلمي ،حٗخجي بجم٘ الترار والخٗغٍ ٠به ونُاهخه
وخٟٓه وٞهغؾخهَ ًٖ ،غٍ ٤الاؾخٟاصة مً
الخبراث الؿاب٣ت بالخيؿُ ٤م٘ الهُئاث الٗلمُت
ومغا٦ؼ البدث اإلاخسههت زاعج الجؼائغ ،ومنها
ٖلى ؾبُل اإلاثا ،٫مٗهض اإلاسُىَاث الٗغبُت
بال٣اَغة ،ومغ٦ؼ حمٗت اإلااحض بضبي ،ومإؾؿت
الٟغ٢ان للترار ؤلاؾالمي بلىضن ،وبالخهىم
ُٞما ًخٗل ٤بجم٘ اإلاسُىَاث وٞهغؾتها.
ومما ال قُٞ ٪ه أن الٗىهغ البكغي َى
ألاؾاؽ ،وله الضوع الٟٗا ٫في زضمت الترار
اإلاسُىٍ ،والنهىى به ،لظا ًجب ئ ٖضاص اإلاٟهغؽ
واإلاد ٤٣اإلاإَل بخ٨ثُٖ ٠ملُاث الخضعٍب،
والاؾخٟاصة مً الخضماث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت،
وئوكاء بى ٪وَجي للمٗلىماث ًجم٘ ٧ل ٞهاعؽ
اإلاسُىَاث ،الهم مً طل٧ ٪له البض مً ئقاٖت
الث٣اٞت الترازُت بحن الىاؽ ،بدسخحر حمُ٘ وؾائل
ؤلاٖالم اإلا٨خىبت واإلاغئُت واإلاؿمىٖت ،ئياٞت ئلى
الُ٣ام بىضواث وأًام صعاؾُت خىً٢ ٫اًا
اإلاسُىَاث .وهسخم بما ٢اله ألاؾخاط الُٗض خاج
٢ىٍضع " :ئهىا لىأمل أن ًجض  ًٞالخد٤ُ٣
والٟهغؾت ،مً الباخثحن مً ٌُٗض ئليهما الخُاة
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وحهب لهما الخُىٍت الخهبت ،ألن اإلاىيىٕ بالغٚم
مً خضازخه وحضًخه ٞال ًؼاٌ ٫ك٩ل مجاال للبدث
والىٓغ والخض ٤ُ٢والضعاؾت ،وال ٌؿخىفي خ٣ه ئال
بُ٣ام الٗلماء اإلاخسههحن في ألاصب والٗلىم
ؤلاوؿاهُت بىي٘ الٗالماث الصخُدت وال٣ىاٖض
الخضًثت ،لخدٟحز الباخثحن وجىحيههم هدى البدث
ًٖ جغار أمتهم ٨ٞغا وجاعٍسا وأصبا"...
وبالغٚم مً اإلاداوالث والجهىص
للمإؾؿاث واإلاغا٦ؼ الخانت باإلاسُىَاث ،جب٣ى

أ٦ثر اإلاسُىَاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت في الجؼائغ
مجهىلت الهىٍت ،في خحن هجض مثُالتها والتي جهبذ
جمثل ع٦حزة أؾاؾُت في م٨خباث أوعوبُت ،أنبدذ
لها ٞهاعؽ م٣ىىت مىظ ٖكغاث الؿىحنٞ ،الى متى
ًب٣ى َظا الؼزم ال٨بحر مً اإلاسُىَاث ٌٗترحها
الخٛاضخي واليؿُان وؤلاَما٫؟ .
اإلاالحق:
اإلالحق  :1أٖما ٫اإلالخ٣ى الىَجي للترار اإلاسُى

56

ٍ مً  11/30ئلى  2011/12/01بجامٗت الجؼائغ
اإلاىضىع
ويُٗت الترار ال٨ٟغي اإلاسُىٍ في الجؼائغ
صوع اإلاسُىَاث الٗغبُت الاؾالمُت في البدث الٗلمي بالجؼائغ
مسابغ البدث في اإلاسُىَاث بالجامٗاث الجؼائغٍت همىطحا
اإلاسُىَاث ئبان الٗهىع الىؾُى
البرصًاث و صوعَا في ٦خابت الخاعٍش
الىعا٢ت الاؾالمُت
زُىٍ ال٨خاباث الٗغبُت في الجؼائغ
نُاهت الىزائ ٤و جغمُمها
٢غاءة في مسُىٍ عٍاى الهالخحن و جدٟت اإلاخ٣حن للكُش ٖبض
الغخمً الثٗالبي
٢غاءة في مسُىٍ الىُٞاث ألخمض بً ٢ىٟظ ال٣ؿُىُُجي
الخضً٣ت اإلاؼزغٞت في خىاشخي ال٣هىة اإلاغحكٟت إلادمض بً ٖبض
الغخمً الضٌسخي
ٖال٢ت اإلاسُىَاث الٗغبُت الاؾالمُت بالضعاؾاث الخضًثت
صعاؾت جاعٍسُت ل٣لٗت بجي عاقض

الكاجب
صٖ.لي زالصخي
مىالي امدمض

الصفحت
9
21

أ.عقُض جىمي
ص.حمُلت بً مىسخى
أ.هجحرة جملُ٨كذ
صٖ.بض الخ ٤مٗؼوػ
ص.الؼًٍ مدمض
أ.بغٍ ٪هللا خبِب الج٨جي

69
83
95
109
133
143

أ.أمُىت ناعي
أٖ.اص ٫لخًغ

161
199

أ٦.غٍمت بى٢ؼاَت
الض٦خىع خؿاوي مسخاع

213
223

اإلالحق :2أٖما ٫اإلالخ٣ى الضولي ألاو ٫خى ٫اإلاسُىٍ ،مسبر اإلاسُىَاث الجؼائغٍت في ٚغب اٞغٍُ٣ا ،حامٗت أصعاع
اإلاىضىع
أَمُت الخد ٤ُ٣الٗلمي للترار اإلاسُىٍ في ٚغب اٞغٍُ٣ا
بحن ال٩ىصً٩ىلىحُا و الخد٤ُ٣

الكاجب
أ.ص.مىحر بؿ٨غي
أًٞ.ت مُلىص

57

الصفحت
9
30
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صوع الغ٢مىت في خ ٟٔو اؾترحإ اإلاسُىَاث الجؼائغٍت
لٛغب اٞغٍُ٣ا
آلالُاث ال٣اهىهُت لخماًت اإلاسُىَاث و زؼائنها في ال٣اهىن
الجؼائغي
آلُاث جُٟٗل الجاهب الضعاسخي في جد ٤ُ٣اإلاسُىَاث
الترار اإلاسُىٍ لٗلماء الجؼائغ في ٚغب اٞغٍُ٣ا ،مداولت
اخهاء و حٗغٍ٠
اإلاسُىَاث الجؼائغٍت في الخؼاهت الٗامت بالغباٍ ،حغص و
اخهاء
اإلاسُىَاث اإلاٛغبُت و حضلُت اإلادآٞت و الغ٢مىت
حهىص صاع اإلاٗغٞت في ابغاػ اإلاسُىَاث الجؼائغٍت ٖبر اٞغٍُ٣ا
اإلاسُىَاث الجؼائغٍت في ٚغب اٞغٍُ٣ا( ،مسُىَاث
اإلا٨خبت الٗمغٍت في ؾُٛى همىطحا)
زؼائً اإلاسُىَاث في ٚغب اٞغٍُ٣ا ،الىا ٘٢و اإلاأمى٫
(مغ٦ؼ الجامٗت الاؾالمُت بالىُجغ للمسُىَاث همىطحا)
ماَُت اإلاسُىَاث الخىاجُت في زؼائً ٚغب اٞغٍُ٣ت مً
زال ٫صعاؾت ُٖىت
الؼاوٍت الب٨غٍت ،أٖالم و مسُىَاث ،الكُش ؾُضي الب٨غي
بً ٖبض الغخمً أهمىطحا

ص.مىالي امدمض

44

صً.دحى وهاؽ

95

أ.ص.صبا ٙمدمض
صٖ.بض هللا م٣الحي

137
145

أ.ب٣اصع ٖبض ال٣اصع

169

ص.لخؿً جاوقُسذ
أ.ؾلُمان ٢ىعاعي
أ.ع ٤ُٞزلُٟي

201
235
260

صٖ.لي ٌٗ٣ىب

279

أ.مباع ٥حٟٗغي ،أ٦.مىن
ٖبض الؿالم
أ.ب٨غاوي ٖبض الخ،٤
أ.ب٨غاوي اإلاهضي

302
337

اإلالحق :3أٖما ٫اإلالخ٣ى الضولي الثاوي خى ٫اإلاسُىٍ ،مسبر اإلاسُىَاث الجؼائغٍت في ٚغب اٞغٍُ٣ا ،حامٗت أصعاع
الصفحت
الكاجب
اإلاىضىع
8
ص.مدمض مؿٗىص،
أنى ٫جد ٤ُ٣اإلاسُىَاث و السجالث و الضٞاجغ و خٟٓها
ص.مدمض أبى ؾالم
ٖىض ال٣ضامى واإلادضزحن
58
ص.مدمض يُاء الضًً
ٖبض ال٣اصع بً ٖمغ البٛضاصي و مىهجه ٣ٞي جد٤ُ٣
زلُل ابغاَُم
الىهىم في ٦خابه زؼاهت ألاصب
111
ص.مُٛلي زضًغ
الىو الٗغبي اإلاد ٤٣بحن ُٖىب اليسخ والُباٖت و
اق٩الُت الخأوٍل و ال٣غاءة
الترار الٗغبي الاؾالمي و صوع اإلاؿدكغ٢حن في الخٟاّ ٖلُه ص.مدمض ٖبض مغػو١
120
أ.حُجُ ٪ػعو١
135
اَخمام ال٨خاباث الٟغوؿُت باإلاسُىَاث اإلادلُت (اإلاجلت
الاٞغٍُ٣ت أهمىطحا)
صً.دحى بً بىَىن
152
م٘ الترار الجؼائغي حمٗا و جد٣ُ٣ا وصعاؾت
خاج مدمض

58
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صوع مإؾؿت الٟغ٢ان للترار الاؾالمي بلىضن في خ ٟٔاإلاسُىَاث
حم٘ الترار الٗلمي و خماًخه خالت اإلاسُىَاث الٗغبُت و اإلا٨خىبت
بالخغ ٝالٗغبي في صاع الىزائ ٤بىالًت ؾى٧ىجى الىُجحرًت
هماطج مً اإلاسُىَاث الجؼائغٍت في م٨خبت عوا ١اإلاٛاعبت باألػَغ
الكغٍ ٠بال٣اَغة
ئؾهاماث اإلاسُىَاث الٗغبُت في النهٓت الث٣اُٞت ،الجؼائغ و
مىعٍخاهُا همىطحا
حهىص ألامحرة بضٌٗت الخؿجي الجؼائغي في خماًت مسُىَاث ألامحر
ٖبض ال٣اصع الجؼائغي (ما لها و ما ٖليها)

ص.مىالي امدمض
أ.مدمض باو ئصعَـ

182
222

أ.ص.مجاَض جى٤ُٞ
الجىضي
أ.مدمض ألامحن ولض أخمض

238
278

ص.ؾلُمان ٢ىعاعي

330

اإلالحق:4

اإلالحق:5
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اإلالحق :6همىطج ًٖ بُا٢ت ٞهغؾت اإلاسُىٍ
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 قائمت اإلاصادر واإلاراحع: أبى الٗباؽ أخمض اإلا٣غي ،عخلت اإلا٣غي ئلى اإلاٛغبواإلاكغ ،١جد ٤ُ٣مدمض بً مٗمغ ،مسبر مسُىَاث
الخًاعة ؤلاؾالمُت في قما ٫ئٞغٍُ٣ا ،م٨خبت الغقاص
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ.
 الجغٍضة الغؾمُت الجؼائغٍت ،الٗضص ٢ ،77اهىن،1998ؾىت.1999
 الُٗض خاج ٢ىٍضعٞ ،هغؾت وجد ٤ُ٣اإلاسُىَاث فيالجؼائغ ،صعاؾت جُبُُ٣ت إلاسبر مسُىَاث الخًاعة
ؤلاؾالمُت بكما ٫ئٞغٍُ٣ا – حامٗت وَغان ،ماحؿخحر في
ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم الىزائُ٣ت٧ ،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والخًاعة ؤلاؾالمُت٢ ،ؿم ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم
الىزائُ٣ت ،وَغان. 2012 -2011 ،
 بكاع ٢ىٍضع ،مسخاع خؿجيٞ :هغؽ مسُىَاث والًتأصعاع ،اإلاغ٦ؼ الىَجي للبدىر في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش،
الجؼائغ.1999 ،
 مدمض بً مىسخى بابا ٖمي وآزغون :معجم أٖالمؤلابايُت مً ال٣غن ألاو ٫ئلى الٗهغ الخايغ٢ ،ؿم
اإلاٛغب ؤلاؾالمي ،جٖ ،2الم اإلاٗغٞت لليكغ والخىػَ٘،
الجؼائغ .2009
 مسخاع خؿاوي ،الترار الجؼائغي اإلاسُىٍ في الجؼائغوالخاعجٞ ،هغؽ مسُىَاث ٖلماء الجؼائغ بالخؼائً
الىَىُت (الكما ،)٫الجؼء الغاب٘ ،ميكىعاث الخًاعة ،
الجؼائغ .2009
 ابً الهٛحر ،أزباع ألائمت الغؾخمُحن ،صاع البٗث لليكغوالخىػَ٘٢ ،ؿىُُىت.1986،
 أبى الخؿً ٖلي بً مدمض بً الخُُب  :وؿب ػٚبت ومىخهى أنلهم ،صعاؾت و جد ٤ُ٣وُٗمت الُُب بىحمٗت،
ماحؿخحر ،حامٗت وَغان.2006 -2005 ،
 أبى اإلاُغ ٝأخمض بً ٖمحرة اإلاسؼومي ،جاعٍش مُىع٢ت،صعاؾت وجد ٤ُ٣مدمض بً مٗمغ ،ميكىعاث مسبر
مسُىَاث الخًاعة ؤلاؾالمُت في قما ٫ئٞغٍُ٣ا ،حامٗت
وَغان ،الجؼائغ.
 أبى مضًً قُٗب :الجىاَغ الخؿان في هٓم أولُاءجلمؿان ،جد ٤ُ٣وج٣ضًم ٖ ،بض الخمُض خاحُاثَ ،بٗت
زانتٖ ،الم اإلاٗغٞت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ.2011 ،
 أخمض بدغي :جد ٤ُ٣و ج٣ضًم  ،مسُىٍ أعحىػةالبلُضي ،اإلاجلت الجؼائغٍت للمسُىَاث،الٗضص.2009 ،7
 اخمض مىالي ،صوع اإلاسُىَاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت فيالبدث الٗلمي بالجؼائغ مسابغ البدث في اإلاسُىَاث

بالجامٗاث الجؼائغٍت همىطحا ،اإلاجلت اإلاٛاعبُت
للمسُىَاث ،أٖما ٫اإلالخ٣ى الىَجي للترار اإلاسُىٍ ،مً
 2011/11/30ئلى  ، 2011/12/11الٗضص  ،3حامٗت
الجؼائغ.2013،
 الجغٍضة الغؾمُت الجؼائغٍت ،اإلااصة ألاولى اإلاخٗل٣ت باوكاءاإلاغ٦ؼ ،الٗضص  18 ،3طو الدجت ً 18/ٌ1426ىاًغ.2006
 الخاج ؾُٗض ًىؾ ٠بً ب٨حر :الهىٍت اإلاحزابُت أَمٖىانغَا وحك٩لها ٖبر الخاعٍش ،2 ٍ ،اإلاُبٗت الٗغبُت
ٚغصاًتَ1435،ـ2014/م.
 الكغٍ ٠مغٍبعي ،حهىص الجؼائغ في جد ٤ُ٣اإلاسُىَاث،مٗهض اللٛت الٗغبُت وآصابها بجامٗت الجؼائغ همىطحا ،مجلت
الث٣اٞت ،الٗضص ، 118-117الؿىت.1999 ،24
 خؿام الضًً ٖبض الخمُض مدمىص ،ج٨ىىلىحُا نُاهتوجغمُم اإلا٣خيُاث الث٣اُٞت :مسُىَاث ،مُبىٖاث ،وزائ،٤
حسجُالث ،مُاب٘ الهُئت اإلاهغٍت لل٨خاب ،ال٣اَغة.1979 ،
 خؿً خال ،١مىاهج ال٨ٟغ والبدث الخاعٍخي والٗلىماإلاؿاٖضة وجد ٤ُ٣اإلاسُىَاث.
 ٖبض الخ ٤قغ :ٝجد ٤ُ٣عؾالت أزىٍت ،اإلاجلت الجؼائغٍتللمسُىَاث ،الٗضص  ،5ؾىت .2008
 ٖبض الؿالم َاعون ،جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا،7ٍ ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة.1998 ،
 ٖهام مدمض الكىُي ،أصواث جد ٤ُ٣الىهىم:اإلاهاصع الٗامت ،ؤلاؾماُٖلُت ،م٨خبت ؤلامام البساعي،
.2007
 ٖهام مدمض الكىُي ،اإلاسُىَاث الٗغبُت :أما٦نها،الاقخٛا ٫بهاٞ ،هغؾتها وجهيُٟها ومك٨التها ،في مإجمغ
اإلاسُىَاث الٗغبُت في الٛغب ؤلاؾالمي ،ويُٗت
اإلاجمىٖاث وآٞا ١البدث ،مإؾؿت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ،
الضاع البًُاء.1990،
 مدمض بً مٗمغ  :جد ٤ُ٣عؾالت حىابُت مً أَل الغباٍو ؾال مً ٦خاب الخلُٟت اإلاىخضي الغقُض ،اإلاجلت
الجؼائغٍت للمسُىَاث ،الٗضص  3-2ؾىت .2005 -2004
 مإل ٠مجهى :٫ػَغة البؿخان في صولت بجي ػٍان ،جذٖ ،بضالخمُض خاحُاثَ ،بٗت زانتٖ ،الم اإلاٗغٞت ،الجؼائغ،
.2011
 ًدحى بً زلضون :بُٛت الغواص في ط٦غ اإلالى ٥مً بجي ٖبضالىاص ،جدٖ ،٤ُ٣بض الخمُض خاحُاثٖ ،الم اإلاٗغٞت،
الجؼائغ.2011 ،
 ًىؾ ٠مهُٟى الؿُض ،نُاهت اإلاسُىَاث ٖلماوٖمالٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة.2002،
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 الهىامل : -1اخمض مىالي ،صوع اإلاسُىَاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت في
البدث الٗلمي بالجؼائغ مسابغ البدث في اإلاسُىَاث
بالجامٗاث الجؼائغٍت همىطحا ،اإلاجلت اإلاٛاعبُت
للمسُىَاث ،أٖما ٫اإلالخ٣ى الىَجي للترار اإلاسُىٍ ،مً
 2011/11/30ئلى  ، 2011/12/11الٗضص  ،3حامٗت
الجؼائغ ،2013،م . 39
 -2الجغٍضة الغؾمُت الجؼائغٍت ،الٗضص ٢ ،77اهىن،1998
ؾىت ،1999م.6
 -3هٟؿه ،م.6
 -4مدمض مىالي ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.41
 -5الجغٍضة الغؾمُت الجؼائغٍت ،الٗضص  ،77اإلاهضع
الؿاب ،٤م.7
 -6امدمض مىالي ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.48
ً -7ىؾ ٠مهُٟى الؿُض ،نُاهت اإلاسُىَاث ٖلما
وٖمالٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة ،2002،م.101
ً -8ىؾ ٠مهُٟى الؿُض ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.102
 -9امدمض مىالي ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.49
 -10خؿام الضًً ٖبض الخمُض مدمىص ،ج٨ىىلىحُا نُاهت
وجغمُم اإلا٣خيُاث الث٣اُٞت :مسُىَاث ،مُبىٖاث ،وزائ،٤
حسجُالث ،مُاب٘ الهُئت اإلاهغٍت لل٨خاب ،ال٣اَغة،
 ،1979م.151
 -11خؿام الضًً ٖبض الخمُض ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.183
ٖ -1هام مدمض الكىُي ،اإلاسُىَاث الٗغبُت :أما٦نها،
الاقخٛا ٫بهاٞ ،هغؾتها وجهيُٟها ومك٨التها ،في مإجمغ
اإلاسُىَاث الٗغبُت في الٛغب ؤلاؾالمي ،ويُٗت
اإلاجمىٖاث وآٞا ١البدث ،مإؾؿت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ،
الضاع البًُاء ،1990،م.206
 -13امدمض مىالي ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.50
ٖ -14هام مدمض الكىُي ،أصواث جد ٤ُ٣الىهىم:
اإلاهاصع الٗامت ،ؤلاؾماُٖلُت ،م٨خبت ؤلامام البساعي،
 ،2007م.8
ٖ -15بض الؿالم َاعون ،جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا،7ٍ ،
م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة ،1998 ،م.42
 -16خؿً خال ،١مىاهج ال٨ٟغ والبدث الخاعٍخي والٗلىم
اإلاؿاٖضة وجد ٤ُ٣اإلاسُىَاث ،م.162
 -17امدمض مىالي ،اإلاغح٘ الؿاب،٤م.54
 -18امدمض مىالي ،م .54

 -1الُٗض خاج ٢ىٍضعٞ ،هغؾت وجد ٤ُ٣اإلاسُىَاث في
الجؼائغ ،صعاؾت جُبُُ٣ت إلاسبر مسُىَاث الخًاعة
ؤلاؾالمُت بكما ٫ئٞغٍُ٣ا – حامٗت وَغان ،ماحؿخحر في
ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم الىزائُ٣ت٧ ،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والخًاعة ؤلاؾالمُت٢ ،ؿم ٖلم اإلا٨خباث والٗلىم
الىزائُ٣ت ،وَغان ، 2012 -2011 ،م.60
 -20الُٗض خاج ٢ىٍضع ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.100
 -21و مً َظٍ ألاٖما :٫أٖما ٫اإلالخ٣ى الىَجي للترار
اإلاسُىٍ اإلاىٗ٣ض ما بحن  11/30ئلى 2011/12/01
بالجؼائغ ،ووكغَا في الٗضص الثالث في اإلاجلت اإلاٛاعبُت
للمسُىَاث ؾىت  ،2013و للمؼٍض ًٖ َظٍ اإلاىايُ٘ و
ألاٖماً ٫ىٓغ اإلالخ ٤ع٢م  ،01م .23
 -22مسخاع خؿاوي ،الترار الجؼائغي اإلاسُىٍ في الجؼائغ
والخاعجٞ ،هغؽ مسُىَاث ٖلماء الجؼائغ بالخؼائً
الىَىُت (الكما )٫ميكىعاث الخًاعة  ،الجؼائغ ،2009
ج ،4م.31
 -23الُٗض خاج ٢ىٍضع ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.61
 -24الجغٍضة الغؾمُت الجؼائغٍت ،اإلااصة ألاولى اإلاخٗل٣ت
باوكاء اإلاغ٦ؼ ،الٗضص  18 ،3طو الدجت 18/ٌ1426
ًىاًغ ،2006م.3
 -25هٟؿه ،م هٟؿها.
 -26الُٗض خاج ٢ىٍضع :اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.46 -45
 -27مجلت عٞى ،ٝهي مجلت صولُت صوعٍت أ٧اصًمُت مد٨مت،
حٗجى بً٣اًا اإلاسُىَاث والذراساث ؤلاوؿاهُتً ،هضعَا
مسبر اإلاسُىَاث الجؼائغٍت في ٚغب ئٞغٍُ٣ا ،حامٗت
أصعاع ،الجؼائغ ،و للمؼٍض ًٖ َظٍ اإلاىايُ٘ و اإلادايغاث،
ًىٓغ اإلالخ٣حن الثاوي والثالث ،م-م .25-24
ً -28ىٓغ اإلالخ ٤ع٢م  ،4م .26
 -29بكاع ٢ىٍضع ،مسخاع خؿجيٞ :هغؽ مسُىَاث والًت
أصعاع ،اإلاغ٦ؼ الىَجي للبدىر في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش،
الجؼائغ ،1999 ،م.199
 -30الُٗض خاج ٢ىٍضع :اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.45
 -31الُٗض خاج ٞىٍضع ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .141
 -32الُٗض خاج ٢ىٍضع ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .142
 -33الُٗض خاج ٢ىٍضع ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .143
ً -34ىٓغ اإلالخ ٤ع٢م  ،5م .27
ً -35ىٓغ الىمىطج الخىيُحي في اإلالخ ٤ع٢م  ،6م . 28
.
 -36الُٗض خاج ٢ىٍضع ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م 165
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 -3أبى الٗباؽ أخمض اإلا٣غي ،عخلت اإلا٣غي ئلى اإلاٛغب
واإلاكغ ،١جد ٤ُ٣مدمض بً مٗمغ ،مسبر مسُىَاث
الخًاعة ؤلاؾالمُت في قما ٫ئٞغٍُ٣ا ،م٨خبت الغقاص
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ.
 -38أبى اإلاُغ ٝأخمض بً ٖمحرة اإلاسؼومي ،جاعٍش مُىع٢ت،
صعاؾت وجد ٤ُ٣مدمض بً مٗمغ ،ميكىعاث مسبر
مسُىَاث الخًاعة ؤلاؾالمُت في قما ٫ئٞغٍُ٣ا ،حامٗت
وَغان ،الجؼائغ.
 -39أبى الخؿً ٖلي بً مدمض بً الخُُب  :وؿب ػٚبت و
مىخهى أنلهم ،صعاؾت و جد ٤ُ٣وُٗمت الُُب بىحمٗت،
ماحؿخحر ،حامٗت وَغان.2006 -2005 ،
 -40مدمض بً مٗمغ  :جد ٤ُ٣عؾالت حىابُت مً أَل
الغباٍ و ؾال مً ٦خاب الخلُٟت اإلاىخضي الغقُض ،اإلاجلت
الجؼائغٍت للمسُىَاث ،الٗضص  3-2ؾىت ،2005 -2004
م -م .34 -25
ٖ -41بض الخ ٤قغ :ٝجد ٤ُ٣عؾالت أزىٍت ،اإلاجلت
الجؼائغٍت للمسُىَاث ،الٗضص  ،5ؾىت  ،2008م -م
.182 -169
 -42أخمض بدغي :جد ٤ُ٣و ج٣ضًم  ،مسُىٍ أعحىػة
البلُضي ،اإلاجلت الجؼائغٍت للمسُىَاث،الٗضص،2009 ،7
م .43 -27
 -43الُٗض خاج ٢ىٍضع ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .144
 -44الُٗض خاج ٢ىٍضع ،اإلاغح٘ هٟؿه ،م.144
 -45الُٗض خاج ٢ىٍضع ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .145
 -46الُٗض خاج ٢ىٍضع ،م .146
 -47الُٗض خاج ٢ىٍضع ،اإلاغح٘ الؿاب.147 ،٤
 -2الكغٍ ٠مغٍبعي ،حهىص الجؼائغ في جد ٤ُ٣اإلاسُىَاث،
مٗهض اللٛت الٗغبُت وآصابها بجامٗت الجؼائغ همىطحا ،مجلت
الث٣اٞت ،الٗضص ، 118-117الؿىت ،1999 ،24م.77
 -49أبى مضًً قُٗب :الجىاَغ الخؿان في هٓم أولُاء
جلمؿان ،جد ٤ُ٣وج٣ضًم ٖ ،بض الخمُض خاحُاثَ ،بٗت
زانتٖ ،الم اإلاٗغٞت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ،2011 ،
م.7
 -50هٟؿه ،هٟؿها.
ً -51دحى بً زلضون :بُٛت الغواص في ط٦غ اإلالى ٥مً بجي
ٖبض الىاص ،جدٖ ،٤ُ٣بض الخمُض خاحُاثٖ ،الم اإلاٗغٞت،
الجؼائغ.2011 ،

 -52مإل ٠مجهى :٫ػَغة البؿخان في صولت بجي ػٍان ،جذ،
ٖبض الخمُض خاحُاثَ ،بٗت زانتٖ ،الم اإلاٗغٞت،
الجؼائغ ،2011 ،م.12-11
 -53ئبغاَُم بً نالح بابا خمى أٖؼام (َ1311ـ1893/م)
وَى ٖالم ومإعر مً وعحالن ،ولض بخىوؿٟي ،وهٓغا
لىلىٖه بُلب الٗلم وقٟٛه باإلاُالٗت ٣ٞض ل٣ب بل٣ب
أٖؼام التي حٗجي باألماػَُٛت :ال٣غاءة ،مدمض بً مىسخى بابا
ٖمي وآزغون :معجم أٖالم ؤلابايُت مً ال٣غن ألاو ٫ئلى
الٗهغ الخايغ٢ ،ؿم اإلاٛغب ؤلاؾالمي ،جٖ ،2الم اإلاٗغٞت
لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ ،2009م.17،18
 -54الكاٖغ ال٨بحر "مٟضي ػ٦غٍاء" ( )1977-1908اإلاىايل
في خؼب هجم قما ٫ئٞغٍُ٣ا ،زم خؼب الكٗب الجؼائغي،
ٞدغ٦ت الاهخهاع للخغٍاث الضًم٣غاَُت وحبهت الخدغٍغ
الىَجي ،وناخب اليكُض الىَجي (٢ؿما) ،الخاج ؾُٗض
ًىؾ ٠بً ب٨حر :الهىٍت اإلاحزابُت أَم ٖىانغَا وحك٩لها ٖبر
الخاعٍش ،2 ٍ ،اإلاُبٗت الٗغبُت ٚ،غصاًتَ1435،ـ2014/م،
م.32
 -55ابً الهٛحر ،أزباع ألائمت الغؾخمُحن ،صاع البٗث لليكغ
والخىػَ٘٢ ،ؿىُُىت.1986،
 -56اإلاجلت اإلاٛاعبُت للمسُىَاث ،مسبر اإلاسُىَاث،
حامٗت الجؼائغ ،الٗضص ،3صاع الهضي للُباٖت و اليكغ و
الخىػَ٘ ،الجؼائغ.2013 ،
 -57مجلت عٞى ،ٝمسبر اإلاسُىَاث الجؼائغٍت في ٚغب
اٞغٍُ٣ا ،حامٗت أصعاع ،الٗضص ،1صٌؿمبر .2013
 -58مجلت عٞى : ٝاإلاهضع الؿاب ،٤حامٗت أصعاع الجؼائغ،
الٗضص ،5ماعؽ .2015
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خمطهطاج امسنسنث األرِٔفٔث 22H
ىاألرِٔش امهطين موا ُراء احبلار ىفخٔسا
ُأٍؤحَا يف ٗحاىث يارخي اجليهب اجلداوخْ
عنٓ
د.ىشٔخ ىنوَجْ
ّ
قسم امعنهه اإلٔسأٔثٌ ،آعث ٓعسلخ
اموخلز:
يحياُٖ ٍحً اموجاَنث اموحهاْعث أٍج أٔهاع
امحخاخ اجلداوخْ اموهٌهد ىاألرِٔش امهطين موا
ُراء احبلار ىآٗذ أُى ىخُفأذ ىفخٔساLes ،
)Archives d’outre-mer d’Aix-en-Provence (France
ٍُه عىل ِلل ًُاوص خمحنفث امشلل
ُاموضوهىْ ،ون امسنسنث األرِٔفٔث امحاىعث
حلللهٓث امعآث ُاميت يعخف ىاُم ُ 22H:اميت
يخٓد إمّ إقنٔم اجليهب ُامعونٔاج امعسلخٕث
ُامحهغل يف احصلخاء(Gouvernement Général de l’ ،
Algérie: Territoire du Sud ,Opérations Militaires et

خمطهطاج أغنةَا يةجأ ٓع ىجإث االٍحالٖ
ُييحَٓ ٓع امعشخٕث األُمّ ٓن امقخى
()3

امعشخٕن ٍٔ ،ث

ِخعت إدارت االٍحالٖ
()4

ىاُحعواٖ إمث امخاقيث ُ ،راٍت ختز ٗل
ٕةني أٍؤث ٗل
ٓسؤمث
ٓعٔيث يقخٕخا يفصٔنٔا ّ
ّ
قضٔث أُ خشز ُٓجِ يؤًٔخً َُطهريٌ عىل
ٓسحقةل فخٔسا يف اجلداوخ احملحنثٍُ ،حً امهًاوص
أغنةَا ىطةٔعث احلاٖ يؤرخ ٓن ٌأ٘ ُاٍج للغدُ
امعسلخْ

االُحعوارْ

امفخٔسٓ

للصحخاء

اجلداوخٕث ٓن ٌَُث ٔظخ ىعس اموؤرَني .
اميهع امداينٍُ:ه ٓهْهع ٓجاَنحيا ٍحً ُٕحياُٖ
ىعس امهًاوص اميت أٔجتحَا أٔآل ٌداوخٕث ٗأت
ييشط يف احلقل امجٕين ُامدقايف ُاالٌحواعٓ
ُيةجأ ٓن امسنسنث األرِٔفٔث  22H12إمّ 22H25
أٍْ :هامٓ ًالخ عشخت عنةث ٍُه رقم مٔذ
ىامَني ُ ،عادت ٓا ٗأت ٍحً امهًاوص أُ
ّ
اخملطهطاج عةارت عن عخاوس ُرُاول

) ُ Pénétration Saharienneيةجأ فحخيَا امدٓئث ٓن

ٌواعٔث ُفخدٕث يخشز ٍاالج ٓخ ىَا ُلاى

 2953إمّ ٓ ،2:71حسنسنث ٓن  22H01إمّ 22H93

اجليهب إًخ االٍحالٖ

امعسلخْ امفخٔسٓ

أٍْ :ها مٓ ًالًث ُيسعني ( ):4عنةث أرِٔفٔث

ُحتنل ُْعٔاج ّعةث إلزامث امشلهك عن

ٔهعني:
ٍُٓ
ّ

ىعس امقضإا اموحعنقث ىقضإا ٓصٔخٕث ٓدل

اميهع األَُٖ:طحٌ ٌُخيٌ إٔادْ قادت ٌٔر

قضٔث اجتلئج اإلٌةارْ ألىياء ىين ٓٔداب اميت

االٍحالٖ ُٓساعجَٕم  ،ىاإلْافث إمّ أعهاى

ٗأت ُٔال ٌارفا ٓن ٍةخ اخلط امعخيب،

اإلدارت االُحعوارٕث ىاللغث امفخٔسٔث ٓن َالٖ
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ىاعحةار احصلخاء رافج ٓن رُافج اللغث امعخىٔث اميت
ٍافظت عىل خشصٔحَا األّٔنث.

ـــــ إٌخاء عونٔث ٌخد ٌُوع ُيصهٕخ يف ظخف
قٔايس ٗل امهًاوص اموهٌهدت ْون امسنسنث

ٍحا اميهع ٓن امحخاخ اجلداوخْ امحي ٕعج أدات

األرِٔفٔث َ 22Hصهّا امعن٘ ٓن  22H12إمّ

يارخي اجلداوخ يف فحخت

امغئث ىامحخاخ احملنٓ ٓن أُواء ٓياطص
ّ 22H25

أُأُث يف ٗحاىث

االُحعوار امفخٔسُٕٓ ،عةخ يف آى ُاٍج عن

ُخشصٔاج ُردُد فعل ُطئث (ُاَز ىامحٗخ

ردُد امفعل امهطئث ٓن ٌَُث ٔظخ اموؤرَني

ٓحٕالج امخُاول).

اميدٍاء ُ ،ؤَصز مٌ ٍحً اموجاَنث ٍُحا ٓن
َالٖ احملهر امداين مونحقاٗم اموهقخ.

ــــــــــــ ٓهْهع رفس اجتلئج اإلٌةارْ ٓن َالٖ
امخُاول ُامعخاوس ٗاى ٓهْهعا ُطئا ِول

ــــــــــــــــــ أٍؤث امعخاوس ُامخُاول اميت آحازج

ٗل أىياء ىين ٓٔداب عةخ امحخاب امهطين أْ َارذ

ىَا ٓيطقث ىين ٓٔداب يف ٓسؤمث رفس اجتلئج

داوخت غخدإث  ،ىين ٕدقن  ،ىهٔهرت ،ىخٕاى ،

اإلٌةارْ ُ ،اعحةارٍا يخاًا حمنٔا يف ٗحاىث يارخي

امعاطشٓ ،نٔلث ُامقخارت ٍُحا ىوساٍوحَم

امويطقث.

ىاملحاىث ْج قخاراج إدارت االُحعوار ٍهٖ

ـــــــــــــــــ ٍحّ ُإى ٗح٘ ٍهٖ ٓهْهع اجتلئج

اجتلئج ُقضإا أَخِ ختز امويطقثٌ .هدت

اإلٌةارْ يف ٓيطقث ىين ٓٔداب  ،إال أى

ُٔهعٔث اخلط امعخيب ُمغحٌ امحي ٗحةت ىٌ ٍحً

خمطهطاج امخُاول ُامعخاوس الزامت ىعٔجت

امخُاول ُامعخاوس يخقّ إمّ اٍحواه امجارُني

عن ٓحياُٖ امجارُني ُامةاٍدني.

ٓن داَل َُارذ امعنهه اإلٔسأٔث.
املنواج اموفحأٍث:

والزسائل

الصحزاء رافد من روافد اللغت هىعُت مخعىط السلسلت العزائض
كمخعىظاث حشائزٍت
ألارشُفُت 22H
العزبُت في الجشائز
العطائض كضُت الخجىُس ؤلاحباضي في هىعُت الخغ الصي اؿتهطث به
مصًالث
ؤَمُت
والطػائل في الخعطٍف بإعالم اإلاذعىط الجعائطي
الصخطاء الجعائطٍت
اإلاىعلت

جمهُد:

جدىاوٌ َصٍ اإلاسادلت اإلاخىاضعت ؤحس ؤهىاع
الترار الجعائطي اإلاىحىز باألضؿُف الىظني إلاا
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وضاء البحاض بأهؽ ؤون بطوفاوؽ بفطوؼا( Les ،
Archives National d’outre-mer d’Aix-en) Provence) (Franceوَى على ؿيل وزائم
مذخلفت الـيل واإلاضمىن;
وهي عباضة عً مذعىظاث جىاولذ ّ
ػحر
وجطاحم عسًسة ألعالم وشخلُاث وظىُت ،وكضاًا
ملحرًت عبر ضبىع الىظً الجعائطي ؿماله وحىىبه،
ومثاٌ على شلً ; مذعىظت"هعَت الؼامع في ؤدباض
الصخابي علبت بً هافع"( )1لللاض ي ؤبى محمس
ؤحمس بً زاوز بً الخاج العلمي ألادضطي التي
هخبذ في ػىت 2:17ومذعىظت "الـُر علي بً
عثمان السوػني" ()2في ػىت  2:12مً ظطف
"عمط بً ّ
علي بً عثمان" مطابغ ظاوٍت ظىللت،
ومذعىظت "في بالز ظىللت ;الـُر ػُسي علي بً
عمط بً عثمان "( )3في ػىت 2:17لىفؽ اإلاالف
ومذعىظت "الـُر ػُسي محمس بً ععوظ البرجي"
()4جاضٍر هخابت اإلاذعىظت مجهىٌ وهصلً لىفؽ
اإلاالف ،ومذعىظت "حاحت العباز بلى الاكخلاز
والاجحاز"(")5إلاحمس بً ظُبت بً ؤحمس بً محمس
اإلالُاوي" جاضٍر هخابتها مجهىٌ ،ومذعىظت "
اإلااجمط الىظني الجعائطي" ( ) 6للمعلم واإلاىاضل
العطبي ضولت ؤو"غىلت" ػىت  ،2:66باإلضافت بلى
هم الهائل مً الطػائل اإلاذعىظت .
ول َصٍ اإلاذعىظاث محفىظت في
ألاضؿُف الىظني إلاا وضاء البحاض بفطوؼا التي
جحخاج بلى جحلُم وزضاػت ألنها حاءث هخابتها في
ظطف جاضٍخي ػُعط فُه هباض ماضخي الاػخعماض
الفطوس ي على هخابت جاضٍر الجعائط ،بل شَب َاالء
اإلااضدىن ؤبعس مً شلً ،فإػؼىا اإلاطاحـل
الخاضٍذـُت للجـعائط ،واعخبروا الاحخالٌ الطوماوي
البحزهعي والىهسالي مطحلت ضومـاهُت وؤن َصٍ الطكعت
الجغطافُت امخساز لئلمبراظىضٍت الطوماهُت ،ؤما
فترة الفخح ؤلاػالمي لبالز اإلاغطب فاعخبروَا فترة
الغعو ؤلاػالمي لبالز اإلاغطب .

هما جطي زاللت واضخت على ؤن العطب
الفاجححن َم ؤحاهب عً َصٍ الطكعت الجغطافُت،
ؤما مطحلت الغعو الاػخعماضي الفطوس ي فعبروا عنها
بمطحلت وكىٌ الفطوـؼُحن للــمـاٌ ؤلافـطٍـلي،
باعخباض َصٍ اإلاىعلت لم حـهس حضاضة وال جعىضا،
بل هي حعِف الخُاة البسائُت ،وحاءَا الفطوؼُىن
بطػالت الخحضط والخمسن.
َصٍ اإلاطاحل الخاضٍذُت الثالزت ولفذ
ماضخي مسضػت الاحخالٌ حبرا ػائال وػُال حاضفا
مً ألاكالم للخإضٍر إلاىعلت ؿماٌ بفطٍلُا والجعائط
بالخلىق ،مؼذ بالخضلُل لىُان الهىٍت
الجعائطٍت ،بل ؿىىذ في اهخماء الجعائط اللىمي
ّ
وجمُحزٍ عً زوٌ الجىاض; اإلاغطب
والخضاضي،
ألاكص ى وجىوؽ ،وَصا بعبُعت الخىم الاػخعماضي
وألاَمُت التي جىليها فطوؼا للجعائط همؼخعمطة مً
()7
السضحت ألاولى ولِؼذ هبلس حماًت.
ػخذلم َصٍ اإلاسادلت في َصٍ اإلاىاػبت
العُبت للؼلؼلت ألاضؿُفُت الخابعت للخيىمت
العامت والتي حعطف باػم )8(Série : 22Hالتي جطمع
بلى بكلُم الجىىب والعملُاث العؼىطٍت والخىغل
في الصخطاء(Gouvernement Général de ،
d’Algérie: Territoire du Sud ,Opérations
)  Militaires et Pénétration Saharienneوجبسؤ
فترتها العمىُت مً  2953بلى  ،2:71مدؼلؼلت مً
العلبت  22H01بلى العلبت  22H93ؤي; حىا لي
زالزت وحؼعحن ( ):4علبت ؤضؿُفُت.
أ ـ ـ ـ أقسام السلسلت ألارشُفُت ً :22Hمىً
جلؼُم َصٍ الؼلؼلت ألاضؿُفُت مً حُث
اإلاىاضُع بلى ؤضبعت ()44ؤكؼام;
 القسم ألاول :وٍبسؤ مً العلبت 22H01بلىالعلبت  )9( 22H11وهي علب مً الىظن الثلُل ؤي;
وزائم عؼىطٍت عً اهخفاضت ؤوالز ػُسي الـُر
الغطابت والـطاكت ّ
غىُت بإػماء وؤعالم ؤبطظَم
الـُر ّ
بعُب وس ي ػلُمان وس ي بً كسوض وس ي
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عالٌ ومطاػالث الـُر بىعمامت()2:19 _2944
 ،باإلضافت بلى ؤػماء اللُازاث العؼىطٍت
الاػخعماضٍت التي واهذ لها كلت باإلاىعلت وعلى
ضؤػهم الججراٌ "اًمابل حىن حان
جبُلِس ي((Aimable Jean Jacques ")2975 _28:5
) Pélissierو"لُىن ضوؾ"((Léon )2:12_291:
)Rochesوبُلُلطٍني)(Pelegriniوآدطون  ،ؤما
بظاضَا العمني فهي محلىضة مابحن(2953ـ ـ .)2:18
 القسم الثاوي :وٍبسؤ مً العلبت 22H12بلىالعلبت )10( 22H25وهي علب جذخم بمىعلت
وازي محزاب  ،وهي مىضىع زضاػدىا  ،بش جعدط
بجملت مً اإلاذعىظاث وهي على ؿيل ضػائل
وعطائض وكىاهحن داكت باإلاصَب ؤلاباض ي في عسة
كضاًا تهم اإلاجخمع اإلاحزابي ،باإلضافت بلى
الاجفاكُاث اإلابرمت بحن الؼلعت الاػخعماضٍت
واإلاجخمع اإلاحزابي مىص الىَلت ألاولى الحخالٌ وازي
محزاب ،ؤما بظاضَا العمني فهي جمخس مً  2964بلى
.2:41
 القسم الثالث :وٍبسؤ مً العلبت 22H26بلىالعلبت  ،)11( 22H79عسزَا حىالي ( )53علبت
وهي علب جذخم بلبائل العىاضق مً حُث
الىالء والعلُان ّ
غىُت بالسضاػاث الجغطافُت
للمىعلت اهعالكا مً وضكلت واإلاىُعت بلى بالز الهلاض
زم بالز جىاث التي حعس َمعة وكل بحن الجعائط
وبفطٍلُا ،دلىكا الىـىفاث الجغطافُت التي
ؿملذ العطق الخجاضٍت اإلاازًت بلى الؼىزان
الغطبي ،باإلضافت بلى غىاَا بإػماء وؤعالم
اإلاىعلت.
هما جخىفط على جلاضٍط عؼىطٍت حطضتها ؤغلب
اللُازاث العؼىطٍت التي كازث الغعو الفطوس ي
ألكص ى الجىىب الجعائطي ،هما جىحس ضمً َصٍ
الخلاضٍط ؤظماع ػالظحن اإلاغطب ألاكص ى حىٌ
الجىىب الجعائطي والؼىزان الغطبي ،باإلضافت بلى

السولت العثماهُت ووـاظها في حىىب لُبُا
وبالخحسًس بمسًىت غسامؽ.
وضمً َصٍ اإلاجمىعت َىان علبت واحسة
مذللت للؼُاػت العامت الفطوؼُت ،وجضم ول
الاجفاكُاث الفطوؼُت التي ؤمضتها مع بهجلترا
حىٌ الىُجط ومع ؤػباهُا حىٌ الصخطاء الغطبُت
وزوٌ الؼاحل  ،باإلضافت بلى اللطاضاث واإلاطاػُم
التي ؤكسضتها الؼلعاث الاػخعماضٍت إلوـاء كىاث
اإلاهاضي ضزًفت الجِف الفطوس ي في غعوٍ للصخطاء
الجعائطٍت مً حطهت وكىمُت  ،وهي في ألاكل
جخيىن مً بعض كبائل الجىىب ،ومستها العمىُت
محلىضة مابحن (2958ـ ـ .)2:24
 القسم الزابع :وٍبسؤ مً العلبت 22H80بلىالعلبت )12( 22H93وهي علب جذخم بيل ؿاون
الصخطاء الجعائطٍت وجبسؤ جاضٍذُا مً ( 2:29بلى
 )2:71وهي مخعسزة اإلاىاضُع  ،حعالج ول اللضاًا
التي ؿملتها مىعلت الصخطاء ؤزىاء الخطب العاإلاُت
ألاولى ( )2:29-2:25والثاهُت (، )2:56-2:4:
باإلضافت بلى الثىضة الخحطٍطٍت الىبري(-2:65
.)2:71
ب ـ ـ ـ ـ أهىاع التراث الىجائقي :وهي مً حُث الـيل
ّ
هىعحن;
 1ـ ـ الىىع ألاول من هذا التراث:دعخه وحطجه
وحطضجه ؤًازي كازة حِف الاحخالٌ ومؼاعسيهم ،
باإلضافت بلى ؤعىان ؤلازاضة الاػخعماضٍت باللغت
الفطوؼُت مً دالٌ مذعىظاث ؤغلبها جبسؤ مع
بساًت الاحخالٌ وجيخهي مع العـطٍت ألاولى مً
اللطن العـطًٍ ،حُث ؿطعذ بزاضة الاحخالٌ
باػخعماٌ آلالت الطاكىت( ،)13وضاحذ جذم ول
معُىت جلطٍطا جفلُلُا ّ
مؼإلت ّ
ًبحن ؤَمُت ول
كضُت  ،وهي في ألاكل مهماث اػخعالع عؼىطٍت
ؤو السدىٌ في معاضن مع اإلالاومت الجعائطٍت في ول
مىعلت ًللها الغعو الفطوس ي ؤو عً شخم
ومسي جإزحرٍ ودعىضجه على مؼخلبل فطوؼا في
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الجعائط اإلاحخلت ،وَصٍ الىزائم ؤغلبها بعبُعت
الخاٌ مازة دام مً حاهب واحس جذسم الغعو
العؼىطي الاػخعماضي الفطوس ي للصخطاء
الجعائطٍت(.)14
َصا الىىع مً الخلاضٍط العؼىطٍت وألامىُت
حعس ؤزاة ؤػاػُت في هخابت جاضٍر الجعائط في فترة
الاحخالٌ الفطوس ي ،وهي حعبر في آن واحس عً وحهت
هظط بعض اإلااضدحن الفطوؼُحن ػىاء واهىا هعَاء
ؤو غحر شلً.
 2ـ ـ ـ الىىع الثاوي من هذا التراث :وَى مىضىع
ملالىا َصا وٍدىاوٌ بعض الىزائم التي ؤهخجتها
ؤهامل حعائطٍت واهذ لها وـاظاث مذخلفت في
الخُاة الُىمُت الجعائطٍت عبر الصخطاء الـاػعت ،
وجذم حعء ضئُل مً الؼلؼلت ألاضؿُفُت 22H
 ،مً العلبت ألاضؿُفُت  22H12بلى  22H25ؤي;
حىالي زالر عـطة ( ، )24علبت وَى ضكم لِؽ
ّ
بالهحن  ،وعازة ما واهذ َصٍ الىزائم ؤو
اإلاذعىظاث عباضة عً ضػائل لبعض علماء وازي
محزاب ٌـطح فيها بعض ألاحيام الـطعُت للؼلعت
الاػخعماضٍت ؤو اػخفؼاض عً وكىٌ مذعىط
حىٌ اإلاىضىع( )15ؤو ضػائل ضػمُت مً الخيىمت
العامت حـطح وحهت هظطَا في الخعامل مع بعض
ألاوضاع التي ال ًيبغي الؼيىث عنها والتي جطاَا
مهسزة لها  ،وبالخالي فةن لغتها لغت تهسًس( ، )16ؤو
ؿياوي عً جلطفاث ظائـت لبعض مؼاعسي
ؤلازاضة الاػخعماضٍت مً اللُاز والباؿا اغاواث ،
وَم ؤكال مً بني حلستهم  ،فعالهم الظلم
والعغُان( )17ؤو عطائض وضػائل حماعُت وفطزًت
حصخم حاالث مط بها ػيان الجىىب بزط الاحخالٌ
العؼىطي الفطوس ي وجحلل وضعُاث كعبت إلظالت
الـيىن عً بعض اللضاًا اإلاخعللت بلضاًا
ملحرًت مثل كضُت الخجىُس ؤلاحباضي ألبىاء بني
محزاب عبر اإلاسن الؼبع اإلاحزابُت وهي; بني ًعكً ؤو
ٌؼلً ،غطزاًت ،العاظف ،بىهىضة  ،اللطاضة،

وبطٍان ( )18وملُىت ( )19التي واهذ ػُال حاضفا مً
الخبر ألاػىز بالخغ العطبي بإؿياله اإلاغطبُت
واإلاـطكُت،باإلضافت بلى جلً اللغت السبلىماػُت
التي جخلسض ول زًباحت مثاٌ على شلً عباضة;"
ؤفضل ألاعماٌ اإلابروضة ـ ـ ـ حبر الللىب اإلاىؼىضة"
( ،)20بش واهذ مىعلت محزاب في فترة الاحخالٌ
الفطوس ي ضافس مً ضوافس اللغت العطبُت التي
حافظذ على شخلُتها ألاكُلت.
 2ـ ـ  1ـ ـ ـ أصىاف هذا الىىع الثاوي من التراث
الىجائقيً:مىً جليُفها بلى زالزت ( )43ؤكىاف;
2ـ ـ ـ  1ـ ـ 1ـ ـ ـ الزسائل املحجىسة :جخىفط الؼلؼلت
اإلاصوىضة ؤعالٍ على مجمىعت َامت مً الطػائل
اإلاذجىظة على مؼخىي هلاط اإلاطاكبت ؤو بملالر
البرًس مً كبل ملالر ألامً الخاكت التي
ادخلذ بمطاكبت ول اليـعحن في الخُاة الُىمُت
للجعائطٍحن باعخباض الجىىب الجعائطي مىعلت
عؼىطٍت واػعت ال ًمىً الخحىم فيها  ،بش هجس
ّ
َصٍ الطػائل معوزة بيسخ مترحمت لها باللغت
الفطوؼُت ،باإلضافت بلى جلاضٍط حؼاعس في معطفت
مغعي الطػالت وألاَمُت التي جىدؼيها وألاػماء
اإلاصوىضة فيها والخىاضٍر التي جحملها ،مما ججعل
الباحث في جاضٍر الجعائط ًالمؽ وزائم ّ
حُت جيخمي
بلى جطازه ،جىحر العطٍم ؤمامه للبحث في فترة
علِبت عاؿتها الجعائط ؤزىاء الاحخالٌ وكبله(.)21
ّ
املىحهت إلى السلعاث
 2ـ ـ  1ـ ـ  2ـ ـ الزسائل
الاستعمارٍت :عازة ما واهذ جىخب باللغت العطبُت
مطفلت بترحمت بلغت ؤلازاضة الاػخعماضٍت ،حطضتها
الىذبت السًيُت الجعائطٍت مً علماء وؿُىخ العواًا
ومفخىن وؤئمت وكضاة ،وبعض ظعماء اللبائل
باإلضافت بلى ضئػاء الجمعُاث ،بش ؤكبحذ َصٍ
الىزائم مليا للخيىمت العامت زم حىلذ بلى
ألاضؿُف الفطوس ي مىص وكىٌ الججراٌ ؿاضٌ
زٌغىٌ بلى الؼلعت ػىت .2:69
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ؤما البعض منها فحطضَا هخاب عمىمُىن هُابت
عً بعض اإلاىدؼبحن بلى الخلل السًني الصًً ال
ًحؼىىن الىخابت باللغت العطبُت الفلُحت
وٍجهلىن لغت اإلاؼخعمط.
وبشا جلفحىا عسز ومضامحن َصٍ الطػائل
فهي هثحرة ومخعسزةً ،مىً شهط البعض منها ; وهي
علب جذخم بمىعلت وازي محزاب عبر مسهه
الؼبع ()18بني ًعكً ،غطزاًت ،العاظف ،بىىضة ،
اللطاضة ،ملُىت وبطٍان( ، )22بش جعدط بجملت مً
اإلاذعىظاث وهي على ؿيل ضػائل وعطائض
وكىاهحن داكت باإلاصَب ؤلاباض ي في عسة كضاًا
تهم اإلاجخمع اإلاحزابي باإلضافت بلى الاجفاكُاث
اإلابرمت بحن الؼلعت الاػخعماضٍت واإلاجخمع اإلاحزابي
مىص الىَلت ألاولى الحخالٌ وازي محزاب ودطائغ
للمىعلت وحساوٌ جىظُمُت إلزاضة ؿاون اإلاىعلت
جذم لؼيان جذم زائطة
وبحلائُاث
غطزاًت(.)23
 2ـ ـ  1ـ ـ 3ـ ـ ـ الكتب املحجىسة :جخىفط الؼلؼلت
ألاضؿُفي) (série :22Hعلى هخب وهخِباث
وهطاضَؽ وهىاؿاث سجلذ عليها بعض اإلاعلىماث
ؤغلبها حىٌ الصخلُاث السًيُت اإلاعطوفت في
الؼاحت السًيُت ػىاء حعلم ألامط ببعض
الصخلُاث التي عاكطث الاػخعماض الفطوس ي ؤو
التي ػبلخه و هصهط على ػبُل اإلاثاٌ مً بحن َصٍ
الىخب; هخاب "الخحفت البهُت في الطحلت
الـطكُت"( )24للاض ي اإلاحىمت الـطعُت ؤلاباضُت
إلاسًىت معؼىط الـُر "ًسض الخاج ؤحمس بً الخاج
حم ؤو ّ
ُ
حمى" والصي ظبعه على هفلخه وهفلت
ضفُلُه بلى بالز الدجاظ "الخاج عِس ى بً مىس ى"
جاحط بللط البذاضي و"بىحر بً زاوز" جاحط بلاإلات
ػىت 2:25|ٌ2443م باإلاعبعت الجمالُت بحاضة
الطوم ملط ،والصي ًلع في  243كفحت  ،بش ٌعس
ؤحس اإلالازض الهامت للخإضٍر للطحالث الدجاظٍت في
الجعائط في فترة الاػخعماض الفطوس ي.

خاجمت:
حعس َصٍ الطػائل مهمت باليؼبت للباحث في
الخاضٍر الجعائطي ،فمً داللها ًخعطف على ؤحىاٌ
اإلاجخمع والىضع العام للجعائط واللضاًا اإلالحرًت
التي وان الجعائطٍىن ٌعِـىنها ،باإلضافت اإلاىاكف
اإلاخباًىت حىٌ َصٍ اللضاًا.
َصا الىىع مً الترار الجعائطي الصي ٌعس ؤزاة
ؤػاػُت في هخابت جاضٍر الجعائط في فترة الاػخعماض
الفطوس ي ،وَعبر في آن واحس عً ضزوز الفعل
الىظىُت مً وحهت هظط اإلااضدحن الجزَاء  ،لصا
دللىا له َصا اإلالاٌ.
ؤَمُت العطائض والطػائل التي امخاظث بها
مىعلت بني محزاب في مؼإلت ضفض الخجىُس
ؤلاحباضي  ،واعخباضَا جطازا محلُا في هخابت جاضٍر
اإلاىعلت.
حتى وبن هخب حىٌ مىضىع الخجىُس
ؤلاحباضي في مىعلت بني محزاب  ،بال ؤن مذعىظاث
الطػائل والعطائض الظالذ بعُسة عً مخىاوٌ
الساضػحن والباحثحن.
بحطاء عملُت حطز وحمع وجلىٍط في ظطف
كُاس ي ول الىزائم اإلاىحىزة ضمً الؼلؼلت
ألاضؿُفُت  22Hدلىكا العلب مً  22H12بلى
ّ 22H25
الغىُت بالترار اإلاحلي مً ؤػماء مىاظم
وشخلُاث وضزوز فعل وظىُت (وؤدم بالصهط
مصًالث الطػائل).
مىضىع ضفض الخجىُس ؤلاحباضي مً دالٌ
الطػائل والعطائض وان مىضىعا وظىُا ؿمل ول
ؤبىاء بني محزاب عبر التراب الىظني ؤي داضج زائطة
غطزاًت  ،بني ًعكً  ،بىهىضة ،بطٍان  ،العاظف،
ملُىت واللطاضة وَصا بمؼاَمتهم بالىخابت ضس
كطاضاث بزاضة الاػخعماض حىٌ الخجىُس وكضاًا
ؤدطي جذم اإلاىعلت.
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حىزة وهىعُت الخغ العطبي ولغخه الصي
هخبذ به َصٍ الطػائل والعطائض جطقى بلى اَخمام
الساضػحن مً زادل وداضج العلىم ؤلاوؼاهُت.

ملحق رقم 41:رسالت من أحد فقهاء املذهب
إلاباض ي ٌشزح بُان أصل قاهىن بلدة بني ٌسقن
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ملحق رقم 42:رسالت من الحاكم العام "لىَس جيرمان "إلى سكان وادي ميزاب ًلشمهم بالعاعت والىالء مقابل
الحماًت والزعاًت التي جىفزها السلعاث ألاستعمارٍت لهم  ،مؤرخت في  41هىفمبر .1882
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ملحق رقم 43:رسالت من سكان غزداًت إلى القائد العسكزي ملحُغ غزداًت ٌشتكىن فيها من ظلم وظغُان
القاًد حمى بن الحاج الذي هصبته إلادارة العسكزٍت على املىعقت  ،مؤرخت في49أفزٍل1894

ملحق رقم 44:عزٍضت من عزائض سكان مدًىت بزٍان إلى حاكم دائزة غزداًت ًعلبىن فيها عدم ججىُد
أبىاءهم إلى الخدمت العسكزٍت جحت العلم الفزوس ي  ،مؤرخت في  48ماي .1912
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ملحق رقم  45:مذًلت العزٍضت املذكىرة أعاله وهي عبارة عن جىقُعاث سكان بزٍان.

ملحق رقم 46 :الصفحت ألاولى من عزٍضت سكان بلدة ملُكت إلى الحاكم العسكزي لدائزة غزداًت ًعلبىن
فيها عدم ججىُد أبىاءهم إلى الخدمت العسكزٍت جحت العلم الفزوس ي  ،مؤرخت في  47ماي 1912
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ملحق رقم  :47الصفحت الثاهُت من عزٍضت سكان بلدة ملُكت إلى حاكم العسكزي دائزة غزداًت ًعلبىن فيها
عدم ججىُد أبىاءهم إلى الخدمت العسكزٍت جحت العلم الفزوس ي  ،مؤرخت في  47ماي .1912
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ملحق رقم 48 :الصفحت الثالثت من عزٍضت سكان بلدة ملُكت إلى حاكم العسكزي دائزة غزداًت ًعلبىن فيها
عدم ججىُد أبىاءهم إلى الخدمت العسكزٍت جحت العلم الفزوس ي وهي عبارة عن مذًلت من التىقُعاث ،مؤرخت
في  47ماي .1912
الهىامش:
(-)1مذعىظت"هعَت الؼامع في ؤدباض الصخابي علبت بً
هافع" لللاض ي ؤبى محمس ؤحمس بً زاوز بً الخاج العلمي
ألادضطي ( )2:17هخبذ بعلب مً كبل مثلفي مىعلت
بؼىطة اإلاخععـحن لخاضٍر ؤػالفهم  ،ملؼمت بلى ()17
فلىٌ وجلع في  31كفحت .محفىظت في ألاضؿُف الىظني
إلاا وضاء البحاض بفطوؼا بمسًىت اهؽ ؤون بطوفاوؽ  ،ضمً
الؼلؼلت ألاضؿُفُت 16Hالتي تهخم باإلاؼائل السًيُت
والخابعت للخيىمت العامت (Questions Religieuses
).Gouvernement général de l’Algérie
( -)4مذعىظت "الـُر علي بً عثمان السوػني"()2:12
"لعمط بً ّ
علي بً عثمان" مطابغ العاوٍت الطحماهُت
بعىللت ،جلع في ( )18كفحاث .محفىظت في ألاضؿُف
الىظني إلاا وضاء البحاض بفطوؼا بمسًىت اهؽ ؤون
بطوفاوؽ ،ضمً الؼلؼلت ألاضؿُفُت . 16H
( -)5مذعىظت "في بالز ظىللت ;الـُر ػُسي علي بً عمط
بً عثمان"( " )2:17لعمط بً ّ
علي بً عثمان"  ،مطابغ

العاوٍت الطحماهُت بعىللت  ،جلع في ( )24كفحت.
محفىظت في ألاضؿُف الىظني إلاا وضاء البحاض بفطوؼا
بمسًىت اهؽ ؤون بطوفاوؽ ،ضمً الؼلؼلت ألاضؿُفُت
. 16H
( -)6مذعىظت "الـُر ػُسي محمس بً ععوظ البرجي"
جاضٍر هخابت اإلاذعىظت مجهىٌ ،لعمط بً ّ
علي بً عثمان" ،
مطابغ العاوٍت الطحماهُت بعىللت  ،جلع في ( )17كفحاث.
محفىظت في ألاضؿُف الىظني إلاا وضاء البحاض بفطوؼا
بمسًىت اهؽ ؤون بطوفاوؽ ،ضمً الؼلؼلت ألاضؿُفُت
. 16H
( -)7مذعىظت "حاحت العباز بلى الاكخلاز
والاجحاز""إلاحمس بً ظُبت بً ؤحمس بً محمس اإلالُاوي"
جاضٍر هخابتها مجهىٌ ،جلع في ( )35كفحت .محفىظت في
ألاضؿُف الىظني إلاا وضاء البحاض بفطوؼا بمسًىت اهؽ ؤون
بطوفاوؽ ، .ضمً الؼلؼلت ألاضؿُفُت .10Hزضاػاث
وإلاحاث الخابعت للخيىمت العامت(Etudes et Notices. .
)Gouvernement général de l’Algérie
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(11)- (A.N.O.M ):
Du carton 22H12Conventions passeés entre la France et le M’zab
(18531883).Affaires diverses (1913-1921).
22H13-M’zab. Palmiers habous. Jardins dans
l’Aghalik
d’Ouargla.visite
du
colonel
Margueritte (1860).Rapport Labrousse (1862).
Commerce.Amendes.Meurtres,divers.(18501877).
22H14- M’zab.Motylinski .Manuscrits Ibadites
“NIL”(1884-1888).Rouissat
(1880).Guerrara
(1880).Amendes collectives (1882).Contrebande.
Caravanes.Pétitions.Troubles.Divers
(1875-1889).
22H15M’zab.Pétitions.Internements.Djemaas.Circulati
on (1890-1897). (36 miom96)
22H16-Tolbas de Guerrara ,Tebria contre le
caid(1906-1907).Justice de paix (1898).
Mariages d’ impubères(1896).Mozabites hors
du M’zab. Successions d’ anciens esclaves
(1897).Impots.
Djemaas.
Caids.
Internements.Plaintes Divers.(1893-1910).
22H17- Mosqeés Ibadites et Malékites (19031904).Regime du Mzab.Service Militaire
(1908-1913).Installation des pères blancs
(1914).Etudes du watin sur les Tolbas.Les
kanouns, la Taçlia (1912-1913).Attitude
pendant la guerre .divers (1903-1918).
22H18-M’zab.correspondances pour affaires
diverses avec le gouvernement général (19191928).
22H19- M’zab.Affaires politiques et questions
locales (Ibadites et Malékites. Juifs).(19261946).
22H20M’zab.Toutes
questions
sauf
recencements (1937-1950).
Mzab.Situation
politiques
.Fiches
de
renseignements (1946-1958).(comm:2018).
22H21- Mzab.Recrutement de 1919 et Affaires
antérieures.
22H22- M’zab.statut politique des Mozabites.
Conseil d’état (1923-1926).Revendications
Mozabites (1931-1938).Problèmes Militaires,
Recrutements (1925-1944).(1923-1944).
22H23- Service Militaire (1923-1947).
22H24- Insoumis.(1919-1938).
Au carton 22H25- M’zab.Problèmes de
recrutement (1920-1932).
(12) -- (A.N.O.M ): Du carton 22H26Rapports et Etudes :Léon Roches(1854),de
Slane(1855),Snider-Pelegrini
(1857),Marty(1858),
Colonieu,
Marguerite(1860).Polignac(1864) ;Ben Driss,
Vallier
(1876) ;
Féraud(1879) ;le
Souf
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) للمعلم2:66(" مذعىظت " اإلااجمط الىظني الجعائطي-)8(
)25(،) كفحت37( ًلع في،"واإلاىاضل العطبي ضولت ؤو"غىلت
ٍ َص،) كفحت باللغت الفطوؼُت23(باللغت العطبُت و
اإلاذعىظت هي وسخت ظبم ألاكل للمذعىظت ألاكلُت التي
كازضَا السضن الفطوس ي مً محفظت الـُر العطبي الخبس ي
في حاحع ؤمني بحن وَطان وػُسي بلعباغ وبالخحسًس
 ؤما عً ػبب،2:66 ببىدىافِؽ في بساًت ؿهط ؤوث
ٌوحىزَا عىس الـُر العطبي الخبس ي فيؼخلُه مً دال
ّ
الىم الصي دعه كاحب الىزُلت بالغالف ;"بلى ععٍعي
الـُر العطبي الخبس ي ؤكسم َصٍ الىزُلت المعان الىظط فيها
َصا وآمل ؤن جظفط (جظهط)آلاضاء التي جخضمنها باإلاىافلت.
اإلاخبلطة مً ظطف اإلاؼلمحن اإلاذللحن وحمُع ألافطاز
. الصًً حغمطَم ضوح ؤلاحؼان والىُت الخؼىت في َصا البلس
 زم ًدبع بخىكُع. "مع ؤحط عىاظف ألادىة اللازكت
 محفىظت في ألاضؿُف الىظني إلاا وضاء.كاحب الىزُلت
ً ضم،البحاض بفطوؼا بمسًىت اهؽ ؤون بطوفاوؽ
ٌ مللخت عالئم الـما92|5I الؼلؼلت ألاضؿُفُت
(Prefecture D’oran (. ؤلافطٍلي الخابعت لعمالت وَطان
.Service des Liaisons Nord-Africaines
ّ )ـ ـ بـحر بلمهسي9(
 الخعاب السًني في الجعائط ومؼإلت،علي
)ؤظطوحت زهخىضاٍ في الخاضٍر2:67-2:36( الهىٍت الىظىُت
ًعبس اإلاجُس ب.ز. جحذ بؿطاف; ؤ، الخسًث واإلاعاكط
.3:; ق،)3122 -3121(، حامعت وَطان،وعمُت
(9)- Les Archives Nationals D’outre - Mer
De France En Aix-En-Provence) (A.N.O.M
): série 22H, Gouvernement Général de
l’Algérie: Territoire du Sud ,Opérations
Militaires et Pénétration Saharienne ).
Du carton 22H01- Ouled sidi cheikh Ghraba
et Cheraga.
-Notices généalogiques-expedition Pélissier.
-Si cheikh ben Tayeb,Si Slimane Ben
Kaddour.(1849-1881)
Au carton 22H93-Evenements d’Algérie
(décembre 1957-avril1960).
(01)- (A.N.O.M ): Du carton 22H 01 Ouled
sidi cheikh Ghraba et Cheraga.
-Notices généalogiques-expedition Pélissier.
-Si cheikh ben Tayeb,Si Slimane ben
Kaddour.(1849-1881).
Au carton
22H11- Ouled sidi cheikh , si
Allal (gheraba)(1877-1907).
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-

Etude faite par le capitaine Berrian sur la
région du sud – ouest (1911) Mesures
défensives à prendre pour assurer la
sécurité des soud-oranais.
Eventualité de l’occupation du Tafilalet ,
préconisés par le capitaine Berrian.
Travail géographique établi par le capitaine
Doury “Du Guir à la Mauritanie”( Harkas,
Des Doui Menia) (1910).
Reconnaissance d’Ain-Chair (1909).
Visite du colonel Laquière Reconnaissance
des groupements de Bèrguent et de
Forthassa (Décembre 1909).
Travaux du lieutenant Tommy Martin
(notes d’histoire sur la basse vallée de
Ouled Ait Aissa sur le Kssour et sur la tribu
des Ouled En-Naceur (Janvier 1910).
Observations
barométriques
et
hypométriques faites par le lieutenant
Saint- Léger en pays Ajjer et Ahaggar
(Février- Juin 1910).
Renseignement sur l’ouest du lieutenant
Goujon et de l’officier –intèrprète
Ambrisini,recueil d’itinéraires vers la
Saguiat el-Hamra et la Mauritanie (1909).
Reconnaissance exécutées en Octobre 1909
par les postes de Forthassa, BouAman,Beni-Ounif et Colomb.
Combat d’Esseyen (lieutenant Gardel)
(Mai 1913).
Combat de Toulla (Tebbous) (1914).
Action Saharienne – instructions (1913)
instructions données au Général Lapérine
pour l’organisation d’un commandement
saharien.
(13) -- (A.N.O.M ): Du carton 22H80Rapports Lapérine sur son commandement
supérieur saharien
-- Programme d’action Saharienne, rapport
Dinaux sur la politique d’Ajjer (1918)
-- Télégammes du XIXe corps sur les
évenements sahariennes
--Au caron 22H93 – Evènements
d’Algérie (Décembre 1957- Avril 1960)

) ـ ؿطعذ الؼلعاث الاػخعماضٍت في الجعائط بخجهحز41(
 وَصا، حمُع ملالخها ؤلازاضٍت والعؼىطٍت باآللت الطاكىت
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(1846) ;chefs du Touat(1859) ;Jules Gérard et
flatters(1862)
- Notes Flatters sur le commerce, sur les
missionnaires et sur la pénétration dans le
sud(1876) ; sur les exploitations, le commerce
la traite des esclaves et son projet d’expédition
(1877)
- Touaregs a Alger (1855-1856) Cheikh
Othman,
voyage
en
France
(18601864);mission Mircher et Polignac et traite de
Ghadamès(1862);
Autruches
(18751879):(1847-1879).
Au carton 22H79- Monographie de Ait Atta
par l’officier - interprète Denoun (1913).

-

Voyage
transaharien
Thomas(1912).

du

capitaine

Croquis schématique du Hoggar(1916),
Rapport du tourneé du sergent Garnier sur
les évenements qui se sont déroulés du 25
octobre au 26novembre 1914).
Itinéraire d’El-oued à Ghadamès par le
capitaine Gousset(1915).
Rapport du tourneé par le groupe mobile de
la Cie Saharienne du Touat – Gourara en
mars-avril-mai 1915 par le lieutenant
Augieras.
Carte du sud- ouest du Sahara , region
Iguidi et Erg-chech; Itinéraire Gros
,Humbert, Vigan, Nicloux.
Reconnaissance de la région TinjoubTinfichi-,
Rapport
du
capitaine
Martin(1914).
Reconnaissance de la région sud et sudouest de l’Erg-Iguidi et de la Hammada de
Tindouf par le capitaine Martin (1914).
Rapport du lieutenant Girod
reconnaissance de l’Erg-chech.

sur

la

Rapport du lieutenant de la Rode sur la
reconnaissance de la région frontière
Algéro - Soudaneuse (mai 1914).
Piste carosable (Biskra-Tozeeur ) (BiskraGabès)(avril 1913).
Rapport du lieutenant Canavy sur la
mission Géodésique dans la région
d’Anoual (1911).
Le Haut Guir vu par un médecin par le
lieutenant Trenchant, médecin chef de
l’hopital de Bou-Dnib (1911).
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مع معلع اللطن العـطًٍ  ،بش ًخطر َصا مً دالٌ
جلفحىا لىزائم ألاضؿُف الخيىمت العامت باألضؿُف
الىظني إلاا وضاء البحاض بفطوؼا بمسًىت اهؽ ؤون بطوفاوؽ.
(15)—voir la boite d’archive 22H79.
( )27ـ ؤهظط اإلالخم ضكم ;  12بعىىان; ضػالت مً ؤحس فلهاء
اإلاصَب ؤلاباض ي بُان ؤكل كاهىن بلسة بني ًعكً ؤو بني
ٌؼلً.
( )28ـ ؤهظط اإلالخم ضكم;  13بعىىان; ضػالت مً الخاهم
العام "لىَؽ جحرمان " ) (Louis Tirmanبلى ػيان وازي
محزاب ًلعمهم بالعاعت والىالء ملابل الخماًت والطعاًت
التي جىفطَا الؼلعاث الاػخعماضٍت لهم ماضدت في الفاجح
مً ؿهط هىفمبر .2993
( )29ـ ؤهظط اإلالخم ضكم;  14بعىىان; ضػالت مً ػيان
غطزاًت بلى اللائس العؼىطي إلاحُغ غطزاًت ٌـخيىن فيها
مً ظلم وظغُان اللاًس حمى بً الخاج الصي هلبخه
ؤلازاضة العؼىطٍت على اإلاىعلت ماضدت في 1:مً ؿهط
ؤفطٍل .29:5

( )2:ـ ؤهظط اإلالخم ضكم; 15بعىىان; عطٍضت مً عطائض
ػيان بلسة بطٍان بلى الخاهم العؼىطي إلاحُغ غطزاًت
ًعلبىن فيها عسم ججىُس ؤبىاءَم في الخسمت العؼىطٍت
جحذ العلم الفطوس ي ماضدت في  19مً ؿهط ماي .2:23
( )31ـ ؤهظط اإلالخم ضكم;  17و 18بعىىان; عطٍضت مً
عطائض ػيان بلسة ملُىت بلى الخاهم العؼىطي إلاحُغ
غطزاًت ًعلبىن فيها عسم ججىُس ؤبىاءَم في الخسمت
العؼىطٍت جحذ العلم الفطوس ي  ،ماضدت في  18مً ؿهط
ماي .2:23
( )32ـ ؤهظط اإلالخم ضكم;  17بعىىان; زًباحت عطٍضت مً
عطائض ػيان بلسة ملُىت بلى الخاهم العؼىطي إلاحُغ
غطزاًت ًعلبىن فيها عسم ججىُس ؤبىاءَم في الخسمت
العؼىطٍت جحذ العلم الفطوس ي،جبسؤ بعباضة "ؤفضل
ألاعماٌ اإلابروضة ـ ـ ـ ـ ـ حبر الللىب اإلاىؼىضة" ،ماضدت في 18
مً ؿهط ماي .2:23
( _)33ؤهظط اإلالخلحن ضكم ; 16وضكم; 19ألاوٌ بعىىان;
مصًلت العطٍضت اإلاصوىضة ؤعالٍ ّ
جبحن جىكُعاث ػيان بلسة
بطٍان وهي مهمت للباحث في الخاضٍر للخعطٍف بإعالم
وشخلُاث اإلاىعلت.والثاوي بعىىان; مصًلت عطٍضت مً
عطائض ػيان بلسة ملُىت بلى الخاهم العؼىطي إلاحُغ

غطزاًت ًعلبىن فيها عسم ججىُس ؤبىاءَم في الخسمت
العؼىطٍت جحذ العلم الفطوس ي ، ،ماضدت في  18مً ؿهط
ماي 2:23
(23)—voir les boites d’archives Du 22H12 Au
22H25
(24)- voir les boites d’archives Du 22H12 Au
22H25
( )36ـ َصا الىخاب وحسجه باللسفت زادل العلبت
ألاضؿُفُت  22H17ألن فهطػتها ال حـحر بلى وحىزٍ ،وَعس
َصا الىخاب ملسض مهم في الخإضٍر للطحالث الدجاظٍت
دلىكا وؤن واجبه كاض ي اإلاحىمت الـطعُت ؤلاباضُت
إلاسًىت معؼىط ،وٍمىً ؤن وـحر ؤن َصٍ الفترة بالصاث ؤي
فترة الاحخالٌ الفطوس ي ظغذ الىخاباث الفطوؼُت حىٌ
الطحالث الدجاظٍت التي ًمىً ؤن وؼميها بــ; "جلاضٍط
محافظي الدج" (Les Rapports Des Commissaires De
) ، Pèlerinageبش جعدط الؼلؼلت ألاضؿُفُت Série : 16H
بحىالي واحس وزالزحن ( )31علبت ؤي;مً العلبت 16H83
بلى العلبت ( 16H116ماعسا العلبت  114و 115الخاكخحن
بالسعاًت والخىلحر لآلباء البُض في الجىىب الجعائطي
واإلاؼإلت اليهىزًت والخطواث اإلاضازة للؼامُت واللهُىهُت
العاإلاُت والجعائط بالخلىق)بهصٍ الخلاضٍط اإلاهمت  ،ؤما عً
هُفُت ادخُاض َاالء اإلاحافظحن فياهىا ًذخاضون مً كبل
الخاهم العام على ول ػفُىت حج وَم في ألاكل مً بحن
اإلاخلطفحن ؤلازاضٍحن للبلسًاث اإلاذخلعت (Les
)Administrateurs Des Communes Mixtesعبر ضبىع
الجعائط ،والتي جخىفط فيهم ؤكسمُت ؤهثر مً عـط ػىىاث
دسمت ،وفي هفؽ الىكذ ًحؼىىن اللغت العطبُت واللهجاث
اإلاحلُت للجعائطٍحن ،ولهم ؤعحن ؤي; حىاػِؽ مؼلمحن
مىسػحن في وػغ الدجاج ًجمعىن ألادباض شَابا وبًابا
دلىكا في بالز الدجاظ التي واهذ جمىع زدىٌ غحر
اإلاؼلمحن لؤلضاض ي اإلالسػت (مىت اإلاىطمت واإلاسًىت اإلاىىضة).
َصٍ الطحلت العابطة عبر الخسوز ػطعان ما ؤكللذ
الؼلعاث الاػخعماضٍت وحعلتها ججىس ول ما لسيها حتى
جطكس جحطواث ول حعائطي حتى ولى وان حاحا.
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دَر الحصححي اللغهّ يف احلفاظ ػىل
ٌهدت الىص احملقق.
دّ ،احل غٓمهس
ٌآؼث الهشٓمث
الهخلص:
زادج احلاٌث إلِ الحص ٌححي اللغهّ يف الهقت
الراٌنََ ،اّث يف جماٖ حتقٓق اخملطهطاج،
ٔظرا لحفش َِهع ظاٌرت األغالط اللغهٕث،
َىالرغم ٓن ٌَهد ٓؼإٓر َٓقإٓس الحصححي
اللغهّ َالهصاٍةث لكل ػهمٓث حتقٓق ػةر
الزٓاو ،لكىىا ٔشمم ىهٌهد ىؼض اخملطهطاج
ىٍا ٌهمث ٓن األغالطٍ ،دًت ٍُها أَ ػىهت أَ
ألُةاب أَرُٓ ،ىٍا  ( :يفشْ الؼآٓثً ،ىاوٓث
اللغث ،ػدن ايقاو اللغث الؼرىٓث ،ػدن ٓؼرفث
اخلطهط الؼرىٓث .)...لذلك ّار لزآا ٓصاٍةث
الحصححي اللغهّ لؼهل حمقق اخملطهط،
ىاػحةاري الرقٓ٘ ػىل االُحؼهاٖ اللغهّ ،فٓها
ٕجتىل ٓن أغالط َاحنرافاج ،أَ يهٌهاج يفشد
ىىٓث الىص األّمْٗ ،أو ٕهْغ اللفظ يف
غٓر ٓكأً َّرف داللحً ػن ٌٍٍَا
احصلحيَٓ .ن ٌىا ٕأيت الشؤاٖ الحالْ :إلِ أّ
ٓدت ٕشاٌم الحصححي اللغهّ يف احملافظث ػىل
ٌهدت الىص احملقق؟

اهخم الِسب بلٔتهم ،باُخبازها لٔت الٜسآن،
ولٔت ؤهل ،وهرا ػسٖ لم جدسشه ؤي لٔت في
ال٢ىن ،وبدزى ٤ألاُاحم بلى ؤلاطالم ٗظدث
ألالظً اإلاخددزت بها ،وبخ٘ص ي هره الٌاهسة
الٔسٍبت ،طعى ُلماء الِسبُت إلاٜاومت هرا اإلاد،
وٛوّ ؤوؿالهٗ ،ىكِىا كىابى الخصخُذ
اللٔىي ،و اخخ١مىا بليها في جددًد مىاهً
ألآالن ،في خدًث الِامت ؤو ؤصخاب السجب
واإلاٜاماث ،في ٠لماتهم وُبازاتهم ،وزطاثلهم،
وٟخبهم ، ...ومداولت جـىٍبها  .بما ًخىاٗٝ
واطخٜامت اللظان الِسبي .
وذهب الِلماء والىداة بلى اُخماد مِاًير
للُٜاض ُنها وهي زمظتٟ ،ما ذٟسها ؤخمد ُمس
مسخاز بسمظت " اُخمد ُليها اللٔىٍىن والىداة في
حمُّ ؤل٘اي اللٔت وؿُآت ٛىاهُنها وؤخ٢امها
اللٔىٍت ،ج٘اوجذ ُٗما بُنها في حجم الاُخماد
وُُٟ٘خه ،وهي " :الٜسآن ال١سٍم ،والٜساءاث
الٜسآهُت ،والخدًث الؼسٍ ،ٙوالؼِس الِسبي،
واإلاسوٍاث الىثرًت " 1 .زم جىطِذ ُٗما بِد
اإلاٜاًِع لدؼمل مادة اللٔت الِسبُت بإؿىاتها
وؿسٗها ،وهدىها ومعجمها.
و هٌسا للدوز ال١بير الري للخصخُذ اللٔىي
في البدث الِلمي وفي ججىٍد اإلاسوىن الِسبي
ٛدًما وخدًثاٗ ،هى ال ًٜل ؤهمُت ًُ ؤي ٜٗسة في
البدث الِلمي ،وهره الِملُت ٌِخبرها البِم
ػاٛت ومخِبت ،ل١نها في خُٜٜت ألامس ؤٟثر مً
كسوزٍت ،وهي حظخلصم ؤزر الخُوت والخرز ؤزىاء
وسخ اإلاسوىن ومساحِخه لٔىٍا ٛبل بزساحه .
الخصخُذ اللٔىي ًساه ؤهل الازخـاؾ ،بإهه
ُمل ُلمي ٛاثم ُلى خماًت اإلاسوىن مً
ألازواء ،التي ٛد ًٗ ّٜيها اإلاال ٙواإلادُ ٜٝلى
خدي طىاء وهي جخِدد وجدىىَ بدظب اإلاٜدزة
اللٔىٍت ل٢ل مً ( :اإلااال /ٙاإلاد ،)ٜٝومنها( :
ألازواء في التراُٟب ،ؤو اإلا٘سداث و الِبازاث ،ؤو
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ألاطالُب ....ؤو ُُىب وؤزواء في اإلاتن في لٔت
ال١خابت ٟـ ( :الـسٖ ؤو ؤلاُساب ،ؤو ُالماث
الترُٛم ،ؤو ختى في الخىاش ي....
وؤهلُ ٝلُه جمام خظان اإلاظخىي الـىابي،
واُخبره مُِازا لٔىٍا " َ
ًسض ى ًُ الـىاب،
وٍسٗم الخوإ في الاطخِما ،٤وهى ٠الـىْ
الُٜاس ي ،ال ًم ً١الىٌس بلُه باُخبازه ٗ١سة
ٌظخِين بها الباخث بىاطوتها في جددًد الـىاب
والخوإ اللٔىٍين ُلى ألاٗساد ،وٍسحّ ألاٗساد بلُه
ُىد الاخخ٢ام في الاطخِما" ٤؛ 2وهرا ٌِني َّؤهه
السُٛب ُلى الاطخِما ٤اللٔىي للخ٘اي ُلى اللٔت
وطالمتها في اإلاسوىنٗ ،ال ًم ً١الاطخٔىاء ُىه
بإي خا ٤مً ألاخىا .٤لٜدزجه ُلى ؿىن متن
اإلاسوىن مً الخوإ والخلل والؼىاثب ،ؤو مما
ًخمثل بىكّ اللٍ٘ في ٓير مىكِه ،وؿسٖ
داللخه ًُ وحهها ،ؤو ما ًيؼإ مً الخدسٍ ٙفي
بيُت اللٍ٘ ،ؤو في الترُٟب اللٔىي الظلُم ،ؤو
بالىهم الىاش ئ ًُ وكّ ؿُٔت مىكّ ؿُٔت
ؤزسي ،ؤو مما ًخـل باالػخٜاُ ٚلى ما ًمثله
الىحه الصخُذ لها ،ؤو ما ً ّٜمً الىهم في
اطخِما ٤ؤبيُت الصٍادة ،بذ ؤن ُٛام ألابيُت
اإلاخِددة ُلى ؤؿل واخد مما ًى ّٛفي الخوإ ،مما
ًيؼإ ًُ ُدم الخىبُه في ال٘سو ٚفي الداللت ،مّ
3
ازخالٖ مىاكّ الصٍادة وخسوٗها.
ٟما ؤهه ًسجبى ؤػد الازجبان بالـىزة التي
ًسجليها اإلاجخمّ للٔتٗ ،الخوإ اللٔىي ٌس ئ للٔت
اإلاظخِملت دازل اإلااطظت الاحخماُُت التي جخد١م
في مِاًير اإلامازطت اللٔىٍت ،وهجد ُبد الـبىز
ػاهين ًلّ مظخىٍين إلاُٜاض الخوإ والـىاب
وهما:
 مظخىي الـىاب الىدىي ،وهى الري
ج٘سكه الٜىاُد الىدىٍت الـازمت.
 مظخىي الـىاب اللٔىي ،وهى اإلاظخىي
الري ًخـل باللٔت الخُت اإلادسٟت اإلاخوىزة،

التي جازس في اإلاجخمّ وجخإزس به ،وهرا
اإلاظخىي ال ًىاٛم اإلاظخىي ألاو ، ٤ول١ىه
ًخىطّ في جوبُٛ ٝاُدة ما ؤو بهما ٤ؤزسي،
بما ًىاثم مّ الخاحاث اللٔىٍت لهرا اإلاجخمّ.
4

 -1معايير التخطئت والتصىيب عند اللغىيين:
ٌِخبر الخصخُذ اللٔىي الؼٔل الؼآل
للٔىي ،بل هى ؤخد اإلاىاكُّ الهامت ،والخويرة،
التي ال جٜل زوسا ًُ الخوإ ه٘ظه ،لرل٠ ٣ان
لصاما ؤن ٌِخمد اإلاصدح اللٔىي مِاًير واضخت في
ُملُت الخصخُذ اللٔىي ،منها ماهى مِسوٖ
ومؼهىز ُىد اإلادٜٜين ومنها ،وبِلها ًجتهد
َّ
ً
ٗيها؛ ألن الرًً " ؤل٘ىا في اللخً ٛدًما وخدًثا لم
ًخٜ٘ىا ُلى مُٜاض مدددً ،سحِىن بلُه في
ّ
جددًد الخوإ والـىاب ،وبهما اهٜظمىا ٗسٍٜين،
ٗسٍ ٝمدؼدد ًُ ٜٙىد ألاٗصح ،وٍسٗم ما
طمِذ ًُ
ُداه ،وٗسٍ ٝمدظاهل ًجيز ٠ل ؿُٔت ِ
الِسب ،وَِترٖ ب٢ل لٍ٘ وزد في اإلاإزىز مً
ػِسهم وهثرهم" 5.
 القرآن الكريم بقراءاته املتعددة ٌِ :خبر
الٜسآن ال١سٍم ؤصح ٟخاب ُلى وحه
البظُوت ،وهى اإلاسحّ ألاو ٤للٔىي وللمدٜٝ
مِا ٗ ،هى ال ًإجُه الباهل ال مً بين ًدًه
وال مً زل٘ه ،وهص ٤الٜسآن ال١سٍم بلظان
ُسبي مبين ،وٛساءاجه اإلاخِددة حاءث جِظيرا
ُلى ألامت ،وذٟس ؤلامام الظُىهي َّ
ؤن َّ
٠ل ما
ُ
وزد ؤهه ِ ٛست به حاش الاخخجاج به في الِسبُت،
طىاء ٠ان مخىاجسا ،ؤو آخادا ،ؤو ػاذا6.
 الحديث النبىي الشريف :مما ال ػُٗ ٣ه
ؤن زطى ٤هللا –ؿلى هللا ُلُه وطلم–
ؤٗصح الِسب ،وٟالمه –ؿلى ُلُه وطلم–
بلٕ ذزوة ال٘ـاخت ،وؤهه –مً هرا الجاهب
–في اإلاسجبت الثاهُت بِد الٜسآن ال١سٍمٛ ،ا٤
ؤلامام الخوابي(ث 377هـ( َّ ):
بن هللا – ّ
حل
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وُص-إلاا وكّ زطىله مىكّ البالْ مً وخُه،
وهـبه مىـب البُان لدًىه ،ازخاز له مً
اللٔاث ؤُسبها ،ومً ألالظً ؤٗصخها وؤبُنها
 ...زم ؤمده بجىامّ ال٢لم التي حِلها ز ً
دءا
ِ
َ
لىبىجه ،وُلما لسطالخه ،لُيخٌم في الٜلُل
َ
ِٗظهل ُلى الظامِين
منها ُلم ال١ثير،
ُ
ُ
خٌ٘ه ،وال ًاودهم خمله  ...ومً ٗـاخخه
وخظً بُاهه :ؤهه ٛد ج٢لم بإل٘اي اٛخلبها
لم حظمّ مً الِسب ٛبله ،ولم جىحد في
َ
مخٜدم ٟالمهاٜٟ ،ىله :ماث خخ ٙؤه٘ه،
خمي الىهِع.
وٛىلهِ :
 كالم العرب شعرا وهثرا :ؤما ٟالم الِسب
ُٗدخج مىه بما زبذ ًُ الِسب ٛبل بِثت
الىبي – ؿلى هللا ُلُه وطلم – وفي شمىه،
وبِده( ،ؤي :الِسب ال٘صخاء اإلاىزىٚ
ُ
بِسبُتهم) بلى ؤن ٗظدث ألالظىت ب١ثرة
َّ
اإلاىلدًً ،طىاء ؤ٠ان هٌما ؤم هثراًُ ،
٠اٗس ،والاُخماد  -في ذلُ – ٣لى
م ٍ
ظلم ؤو ٍ
ما زواه الثٜاث ًُ الِسب  .باألطاهُد
7
اإلاِخبرة ،مً هثرهم وهٌمهم.
باإلكاٗت بلى ألاطع الخالُت:
 اطدؼازة الٜىاُد الخٜلُدًت اإلاسجلت في
ٟخب اللٔت اإلاىزى ٚبها.
 الاطخئىاض بأزاء ؤهل الازخـاؾ في البِئت
اللٔىٍت اإلاِىُت،
 اهساد الاطخِما ٤اللٔىي .
 الُٜاض :الُٜاض لِع حدًدا ُلى اللٔت
الِسبُت
لم ج ً١مِاًير الخسوئت مدى اج٘ا ٚوبحماَ
بين اإلاصدخين ألاٛدمين واإلاددزين اللٔىٍين،
ولِل ما ذهب بلُه نهاد اإلاىس ى مً طِت
الِسبُت ،وهرا ما حِل اللٌ٘ت الىاخدة جدُا
بإٟثر مً وحه  ،وؤكبذ الخ١م ُلى لٌ٘ت ما

بالخوإ هىُا مً الـِىبت ،وفي هرا ًٜى ٤ؤخمد
مسخاز  :بن الخ١م بالخوإ ٌِني ُدم وزود
اللٌ٘ت ؤو الِبازة في ألاطالُب ال٘ـُدت ،وهرا
ٌظخلصم الاطخٜساء الخام وهى ما ًـِب ؤو
ٌظخدُل ؤو ٌظخدُل الُٜام به في ٟثير مً
ألاخُان.
بُد ؤن ُمس مسخاز هى آلازس وكّ حملت مً
اإلاِاًير التي ال ٓنى ُنها وهي:
باإلكاٗت بلى اإلاِاًير التي وكِها اللٔىٍىنٗ ،ةهه
ًسي ؤن بِم الترجِباث مً مثل ُ :دم الُٜاض،
ُدم الظماَ ،وُدم وزود اللٌ٘ت في اإلاِاحم،
جلس اللٔت ؤٟثر مً ٓيرها.
 -2ضبابيت املعايير املتبعت في التخطئت
والتصىيب :
اإلاخدبّ لظيروزة الخصخُذ اللٔىي ٛدًما
وخدًثا ً ،جدها ج٢اد جدؼابه في مِاًير
الخسوئت والخـىٍب ،ومنها اإلادؼدد
واإلادظاهل بلى خد بُِد ،وهرا الخباًً حِل
الراجُت جوغى في ازخُاز اإلاِاًير للخ١م ُلى
ً
الاطخِماالث اللٔىٍت ؤل٘اًا وجساُٟبا ودالالث
بالخوإ ؤو الـىاب ،وهرا ما ًجِلىا هٜى ٤ؤن
اإلاِاًير حؼىبها اللبابُت وُدم وكىح اإلاِاًير
ُلى اإلاظخىٍين :ال٘سدي والجماعي .و اإلاظخىي
ال٘سدي.
 اإلاظخىي ال٘سديً :خ٘اوث اإلاصدخىن بال٘١اءةاللٔىٍت وألاداثُت ٟـ ( :الخبرة ،الدزاًت ،اإلاِسٗت.)...
 اإلاظخىي الجماعي :بن ٠ل ُمل حماعيًخىُ ٙٛلى حملت اللىابى التي حظير هرا
الجمل الجماعي ،بدث ج٢ىن واضخت " ،بذ لى
اج٘ ٝاللٔىٍىن ُلى مِاًير واضخت ومدددة
ُّ
لخلذ ٟثير مً
للخ١م بالخوإ ؤو الـىاب
مؼ١الث الخصخُذ اللٔىي ،و آلحى زمازه
ً
هاضجت هاِٗت ُلى الِ١ع مما هي ُلُه مىر
ًهس هرا الخصخُذ بلى آلان" 8.
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 التخطئت للتخطئت :ً
لٜد جىاو "٤بِم اللٔىٍين ؤل٘اًا
وؤطالُب لٔىٍت بالخسوئت ألحل الخسوئت في
ذا ،بذٌِ ،سٖ اللٔىٍىن ّ
ؤن لهره ألال٘اي ؤو
ألاطالُب وحها صخُدا في الِسبُت ،وال جدخاج
ً
جسوئت ؤو مىاٛؼت في باب الخوإ والـىاب،
ومّ ذلٌ ٣ؼيرون بليها زبما خسؿا منهم ُلى
ً
بًهاز اإلاِسٗت اللٔىٍت ،ؤو زٓبت في الخصخُذ
وحمّ ألازواء"9 .
 وظبت الخوإ بلى ؤصخاب الخـاهُ:ٙ ًيظب في هره الخالت الخوإ بلى اإلاـى ،ٙبذاوسخها بُده بذا ٠اهذ اليسخت بسوه؛ ٗخخجلى
ٗيها ؤٓالن وؤوهام.
 ؤن ٌُِسٖ اإلاـى ٙبالىهم في الىٜل ،وهراهدُجت اليظُان ،ؤو الاهما.٤
َُّ
 ؤن ٌُِسٖ اإلاـى ٙبالىٜل مً اليسخ وبن٠اهذ طُٜمت.
في ًل ٟثرة ألازواء و ج١سازها في مجا٤
جد ُٜٝزواًاث و هـىؾ اإلاسوىهاث و
زوىزتها ُلى ال١خابت الِلمُت اإلاخىىُت .
ُ -2ملُاث الخصخُذ اللٔىي :جمس ُملُت
الخصخُذ اللٔىي بمجمىُت مً اإلاساخل
ومً ؤبسش هره اإلاساخل:
 حظخلصم الِملُت حملت مً ؤلاحساءاث التي
حُب ؤن ًخسرها اإلاصدح مثل :ؤدواث
الخصخُذ  ٟـ  ( :ألاٛالم ،ال١خب ،واإلاساحّ،
والجى اإلاىاطب).
 الاهالَ ُلى اإلاسوىن وهره زوىة هامت
حدا إلاِسٗت شخـُت ال٢اجب ،ؤطلىبه،
لٔخه.
 جدلير مـادز الىف اإلاسوىن.
 -1-2ؤزواء اليسخ ّ :
ؤن ُملُت وسخ اإلاسوىن
لم حظلم مً ألازواء  ،ؤزىاء الىٜل ًخِسق

الىاسخ بلى الظهى  ،وهرا الخوإ ٛد ًخ١سز ،
ِٗس يء لليسخت ألاؿلُت.
ً
 خرٖ خسٖ ؤو ٠لمت ؤو ؤخُاها طوس بإٟمله
ً
خُث ج ّٜالِين طهىا ُلى الظوس الخالي.
 ج١ساز ٠لمت ؤو طوس ًُ هسٍ ٝالظهى،
 ؤزواء هجاثُت إلخدي ال٢لماث.
 بِم وحىه هره الازخالٗاث التي ً١ثر
10
وحىدها في زوىن بِم اليظار.
 زلى بِم الخسوٖ اإلاعجمت مً الىٜى ،ؤو
ُ
ً
ً
مسال٘ا إلاا هى
ؤن ًُ َى ِّٜوها الىاسخ جىُٜوا
ُلُه خا ٤ال١خابت الخدًثت؛ مثل :بهما٤
ال٘اء والٜاٖ والىىن ،ؤو هٜى ال٘اء واخدة
مً ؤط٘ل ،وهٜى الٜاٖ واخدة مً ؤُلى؛
ُلى هسٍٜت اإلأازبت وألاهدلظُين.
ً
ؤخُاها مً وطى ال٢لمت؛ ٟما
 خرٖ ألالٙ
في طلُمان وخازر ومال ٣وببساهُم وهازون
بذ ً١خبىنها  :طلُمً ـ خسر ـ مل ٣ـ ببساهُم ـ
هسون.
 خرٖ الهمصة ،ال طُما في ؤوازس ال٢لماث
مثل :دُاء وطماء ً١خبىنها :دُا ـ طما.
 ألال ٙاإلاٜـىزة ًسطمىنها في ؿىزة ألال،ٙ
وال ًسطمىنها في ؿىزة الُاء؛ مثل :زمى
وطعى١ً ،خبىنها  :زما ـ طِا.
 ال ًىٜى اليظار الُاء في آزس ال٢لمت؛
ٗدؼدبه باألل ٙاإلاٜـىزة ٗال ّ
ً٘س ٚالٜازت
بين ؤبي باإلكاٗت ،وبين ؤبى بمِنى  :امخىّ،
خٜي ) و ( ُ
وال بين ( ّال ّ
الخٜى ) و( طى ّي )
ً
ؤخُاها ًىٜوىن ألالٙ
و(طىي ) بل
ِ
اإلاٜـىزة.
 جىكّ الىٜوخان جدذ الُاء ً
مىِا لاللخباض
بُنها وبين ألال ٙاإلاٜـىزة مثل (ؤبي) التي
جإحي ملاٗت بلى ٠لمت ؤزسي و(ؤبى) التي جإحي
بمِنى امخىّ.11.
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 -1إصالح ألاغالط:
ٓ لى اإلاالً :ٙسالى ُمل اإلاال ٙوهم
وطهى  ،والطُما في ألاُما ٤ال١بيرة هٌسا
ألطباب ُدًدة منها:
 ضخامت الِمل. الظسُت في الخإلُ.ٙ12
 ُدم اإلاساحِت.وٛد جخجلى هره ألآالن في ؿىز مخِددة ،
ٟإن ًسٍد اإلاال ٙازباث السواًت بسوئها،
ٗيرطم ( ّ
كبت) ٗى ٚالخوإ .والخىبُه بلى
الـىاب في الخاػُت.
 ًجب ازباث ٓلى الؼاُس ؤو ألادًب ٟما هى ،ولى٠ان طهىا مىه ؤو لخىا ؤو وهما ،ألن ألاماهت
الِلمُت جٜخض ي ببساش آلازاز ال٘ىُت ٟما زسحذ مً
ؤًادي ؿاوِيها ،بإٗ٢ازها وؤل٘اًها ،وزطمها.
ٗاألزواء في ُملُت اليسخ ٗةهما حؼير ٜٗى بلى
ً
ُدم ُـمت البؼسٗ .الىاسخ مهما ٠ان خاذٛا؛
ٗةن ال٘١س ًرهب ،والىٌس ًصَٕ ،والٜلب ٌظهى،
والٜلم ًوغى.
 في بِم ألاخُان جىحد هٌاثس للىف اإلألىن،الري ٌِالجه اإلاال ٙوزدث ُلى الـىاب.
 ًلخ ٝفي الخ١م باإلؿالح ٠ل ؤهىاَ الظهىالٌاهس مً اإلاال ،ٙوٟرل ٣بؿالح ال٘اخؽ مّ
الخىبُه بلى ما ٠ان في ألاؿلٗ .مً" وُٗ ٙٛه ُلى
جٜـير ؤو زلل ؤو ُثر ُٗه ،ؤو شلل ٗلُِرز ؤزاه في
ذل ٣موىال ،ولُـلح منها ما ًدخاج بلى بؿالح
مخ٘لالٗ ،الخٜـير مً ألاوؿاٖ البؼسٍت،
13
ولِظذ ؤلاخاهت بالِلم بال لبازي البرًت".
َّ
ٗالخرا ٚمً اليظار ٌِىىن بالخلبُب
والخصخُذ ٗ ،خلاٖ (ـذ) بلى (ؿـ) ٗخـبذ (صح)،
وبال ً١خب في الخاػُت وحه الـىاب لل١الم
ُ
ُ
ؼ٢ل ٠لمت
ؼ٢ل ،وبِلهم ًلّ ٗى ٚال١الم اإلا ِ
اإلا ِ
(ٟرا) ،ؤي :ه١را وحدجه في اليسخت التي ؤهٜل
ُنها ،زم ً١خب في الخاػُت (ؿىابه) وٍ١خب ما

ًسي ؤهه الـىاب بذا جد ٜٝمً ذل ،٣ؤو ً١خب
(لِله) زم ًرٟس ما ًً ؤهه الـىاب؛ بذا لم
ًخدٜٝ؛ٌِ 14ني وكّ ٠لمت (صح) ٗى ٚال١الم
ً
ً
ومِنى ،ول١ىه ُسكت لؼ ٣الٜازت
الري صح هٜال
والىاسخ؛ وذل ٣للخىبُه ُلى ؤن ؿاخب اليسخت
لم ٌٔ٘ل ًُ ذل ،٣وهرا ما ًٌَهس مً مِنى
ال٢لمتًٜ ،ا :٤صدح ال١الم ،بذا ؤزبذ صخخه،
وهرا هى مسادها مً الخصخُذ .مثاله :خدًث (( ...
بذا اطخإذهىٟم صح)) وألاؿل (اطخإذه١م)
15
.
لليظاء
 عالج السقط:ًخم الاطخدزا ٞوالظاٛى في الخاػُت خسؿا ُلى
حما ٤الـ٘دت وٍلِىن م٢ان الظٜى ُالمت
َّ
(اللخ ،ٝؤو ؤلالخا ٚؤو ؤلاخالت) ،وهي زى ؿاُد
في م٢ان الظٜى زم ًىِو ٙبلى حهت الُمين ؤو
الِظاز (ؤي - :الخىبُه ُلى ألازواء الِلمُت التي
وِٛذ في الىف .ؤما ألازواء ؤلامالثُت واللٔىٍت
ٗخـىب في مىكِها ما لم ج ً١اليسخ التي
هيؼسها هي ؤؿل اإلاال٘ٗ .ٙي هره الخالت
ٌظدبٜي السطم ؤلامالجي ٟما هى ،وَظدبٜي
ألازواء اللٔىٍت والىدىٍت ٟما هع ألنها حصء مً
ج٢ىًٍ اإلاال ٙودلُل ُلى زٜاٗخه ،ومّ ذلً ٣يبغي
الخىبُه بلى الـىاب في الخاػُت . 16بن ٠ان
الباخث ٌِخمد ُلى وسخت اإلاال ٙاطخِان باليسخ
ألازسي وؤػاز بلى ازخالٗها . .
وبن لم ًٌِ ً١خمد ُلى وسخت اإلاال ٙوخدر
طٜى مً ألام اُخمد ُلى اليسخ ألازسي •وبن
ؤحمِذ اليسخ ُلى هرا الظٜى ٟإن جىٜل ًُ
بِلها ؤػاز اإلاد ٜٝبلى ذل ٣في الخاػُت ،احتهد
في مِسٗت ملمىن الظٜى بمثابت ؤلاػازة بلى
17
ُىىان في ؤطوس مددود.
ُ -الج الصٍادة:
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مّ ُدم وحىد اإلاصٍل اإلاخىٗس في هرا ألاًام٠ ،ان
ً
ً
ُّ
الي َّظار بذا ؤزادوا ؤن ًلٔىا ػِئا شاثدا في ال١الم،
ً ُ
ؤو ػِئا ِ ٟخب ُلى ٓير وحهه .
ومً ؤمثلت ذل:٣
* الكشط:
هى ُملُت جٜىُت ًخم بمىحبها خ ٣الىزٛت ؤو
طلخها بظ١ين خاد ،ل١ؼى ما ٟخب ُليها .
* اإلادى :بشالت ال١الم دون ٟؼى .وذل ٣بىكّ
زى ممخد ؤو زوىن مخٜوِت ٗى ٚال١الم اإلاساد
بلٔائه ،ؤو وكّ ما ٌؼبه الباء اإلاٜلىبت جدُى
بال١الم اإلاساد بلٔائه مً ؤُاله ( ).ؤو ٟخابت (مً)
ؤو (ال) ؤو ال١الم اإلاساد بلٔائه ،وٟخابت (بلى) ُىد
نهاًت ال١الم اإلاساد بلٔائه ،ؤو وكّ هٜوت مجىٗت
ؤو ال١الم اإلاساد بلٔائه ،وهٜوت ؤزسي في نهاًت ما
ًساد بلٔائه ،وٛد اطخِملذ ٠لمت (الىٜى) بمِنى
ؤلالٔاء في بِم ُبازاث الظل.ٙ
زاجمت  :لجىدة اإلاسوىن ًدسؾ اإلاصدح
ُّ
اللٔىي ُلى الظالمت اللٔىٍت ،لُدٌ٘ه مً
ألآالن والصلل والخلل ،والصٍادة والىٜـان ،إلاا له
مً ٟ٘اءة لٔىٍت ،وٛدزة ؤداثُت ،ألن هرا الِمل
ُلمي هادًٖ ،ـىن اللٔت مما اُتراها مً
َ
ؤطالُب مً ؤل٘اي مؼِىت ،وُبازاث طُٜمتٛ ،د
جاذي باإلاِاوي ،وج٘ظد ألآساق.

 -2جمام خظان اللٔت بين اإلاُِازٍت والىؿُ٘تُ ،ال٣
ال١خب ،الٜاهسة ،ن ،4،2001ؾ 72
 - 3زلُل بيُان الخظىن :في الخصخُذ اللٔىي وال١الم
اإلاباح ،م١خبت السطالت الخدًثت ،ألازدن ،ن،2006 ،1
ؾ16
ً - 4ىٌسُ ،بد الـبىز ػاهينُ :لم اللٔت الِام،
ماطظت السطالت ،بيروث ،ن ،1993 ،6ؾ 237 /231
5
 وِمت زخُم الِصاوي ٗـى ٤في اللٔت والىٜد ،ؾ 66
 ًىٌس :الاٛتراح في ُلم ؤؿى ٤الىدى ،ؾ 76/757
 ه٘ظه ،ؾ77ً - 8ىٌس ،بًمُل ٌِٜىب :معجم الخوإ والـىاب في
اللٔت ،داز الِلم للمالًين ،الٜاهسة ،ن، 1983 ،1
ؾ54/33
 -9الِدهاوي مدمد :معجم ألازواء الؼاجِت ،هبِت
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ا
اًٌث
اجملّلج ا
الحخ ا

ب
ودورها يف َجمث اخملطهط العخ ا

أ /الةشٌخ عدوزيا ،

ٌامعث¨ىخذ ىهعخهخجي.
أ /ىن هطه دمحم الغدالً
الهخلاص:
اجملّلج له
نحىاوو يف هحا احبلث نهعا من
ا

أههٌث ىةٌخت ي ا
للحخاخ،
جتّل يف َجمحه اجلمٌمث ا
ا
َاصث اخملطهط مىه .ولهـاا ىاو اإللهان ىكلا
ا
ا
ختصصث وٌههدها أمخا هحطماي
اجملّلج اله ا
َاصاٌ ،عمىا احبلث هلحصخ عّل
مشخوعا
ا
نههذٌني اًىني هها :جمماث ا
(الحَاوخ) اليت ٌعمىاها

مداال عن الهشخق ،وجمماث (رفهف) اجلداوخهاث اليت
ٌعمت أىةخ اهحهامها خمطهطاج الغخب
ا
الضهء عّل ٌههد
اإلُّلمًٌٍ .ث نسماط
ا
اجملماحني الحني فحتت الةاب للهح اللني من خمحمف

ب للهساههث يف إَخاذ فخاوج
أكطار العالم العخ ا
جملمحاو
الحخاخ حتلٌلا ويهًٌلا ،ونحلصى ما ا
كجمحه ا ا
ا
اإلُّلمً.
اّتللٌق يف العالم
لعمم ا
ا
اّتللٌق ،اخملطهط، ،
الحخاخ ،ا
الكمهاج الهفايحي :ا

جمماث ا
الحَاوخ ،جمماث رفهف.

Abstract:
In this research we sort of magazines is of great
importance is reflected in the solemn service of
heritage, especially the manuscript from him.

Literacy was not all journals and their efforts
requires special project, we find only two models:
Magazine (ammunition) which made it an example
of the Orient, and magazine (shelving) that made the
largest Algerian interest Islamic West scrolls. So
highlight the efforts of the magazines teen opened
the door for investigators from different countries of
the Arab world to contribute towards heritage and
pioneer, output documentation, tracing the actions
in both magazines for investigation in the Muslim
world.
Keys:
 Ammunition؛ Manuscript؛ Investigation؛ Heritage
 Magazine racks.؛magazine

ّ
ّ
الٗغبي
ْهغث مجّلث ٖضًضة في الٗالم
ّ
ؤزظث ٖلى ٖاج٣ها ّ
ّ
الٗغبي صعاؾت
النهىى بالترار
مما ظٗلها جدىي ٦شحرا مً ّ
وجد٣ُ٣اّ ،
الضعاؾاث
ّ
اإلاهمت التي ب٣ي ؤ٦ثرها عهحن ّ
الغٞى ٝومهابغ جل٪
ّ
اإلاجّلثّ ،
والىاْغ في هظه ّ
الضعاؾاث ًجض ال٨شحر
ّ
منها ٢ض اٖخنى بخد ٤ُ٣اإلاسُىٍ ّ
و٧ل ما ًخٗل ٤به
مً َغّ ١
الخد ٤ُ٣و٢ىاهِىه إلى جد ٤ُ٣ال٨ىىػ
ّ
واإلاسبأث وإزغاظها ٖلى الىظه الظي ًغجًُه ٖلم
ّ
ّ
ولٗل
الخد ،٤ُ٣واهتهاء بئٖضاص الٟهاعؽ وع٢مىتها.
ّ
اإلاهخمحن بٗلم ّ
ّ
الخدً ٤ُ٣غ٦ؼون
٦شحرا مً الباخشحن
ّ
ٖلى ال٨خب اإلاسُىَت التي جمُل إلى الُى ٫في
ّ
٦شحر مً ألاخُان ،وال ًسٟى ّ
ؤن ُٖىن الترار وصععه
ّ
ال ج٣خهغ ٖلى ال٨خب واإلاجلضاث بل منها
اإلاسخهغاث ّ
والغؾابل والىزاب ٤التي جدمل في
مجملها مٟاجُذ بٌٗ الٗلىم وؤؾؿها ،ومنها ما
ّ
جاعٍسُت وصلُّل ٖلى
ً٩ىن قاهضا ٖلى مغخلت
ّ
ّ
ّ
ّٖل٢اث ؾُاؾُت ،وهظا ٧له مما اهخمذ به
ّ
ّ
ّ
الٗغبي بهٟت ّ
ّ
ٖامت
اإلاخسههت في الترار
اإلاجّلث
ً
وُٖا منها ّ
بإهمُت جل ٪الىمًاث اإلاسُىَت.
ّ
ّ
ّ
العزبي وطزق الخعامل معه:
التراث
-1
هّلخٔ في ٦شحر مً ال٨خب الخضًشت جغصاصا
ّ
ّ
ُملٟخا ل٩لمت التراث في اللٛت وألاصب وال٨ٟغ
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والٟلؿٟت ّ
والخاعٍش ّ
والضًًّ ،
مما ؤٞض ى إلى ٖؿغ
في جدضًض مٟهىم قامل لهظه ال٩لمت؛ ٞازخّلٝ
ّ
مجاالث اؾخٗمالها وَغّ ١
الخٗامل مٗها ولض لىا
ّ
٦ما مً اإلاٟاهُم التي في ٚالب ؤخُانها جىبئ بك٩ل
ّ
واضح ًٖ ٖاَٟت اإلاخٗامل م٘ الترار ّإما ج٣ضٌؿا
وجبجُّل ّ
وإما اهخ٣انا وجدامّل ،وٖلى هظا ناع
ً
ّ
مٟهىما « ّ
ّ
ّ
الخانت
بم٩ىهاجه
ًخدضص
مٟهىم الترار
وبمىّ ٠٢
ّ
وجهىعاتهم ٖىه») .1(1وؾجري
الىاؽ مىه
ّ
حٗضصث ػواًا ّ
ّ ٠ُ٦
الترار وَغ١
الىٓغ إلى
ّ
الخٗامل مٗه.
ّ
مفهىم التراث :
أ-
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاعجمي لل ٟٔالترار
إن الىٓغ في الخاعٍش
ًجضه ًضوع خى ٫مٗنى الاهخ٣ا ٫مً شخو إلى
ّ
الخُ٣ُ٣ت هي ؤن ًدهل لإلوؿان
آزغٞ ،الىعازت
ش يء ال ً٩ىن ٖلُه ُٞه جبٗت وال ٖلُه مداؾبت)،(1
وؤ٦ثر مٗاوي ال٩لمت في ال٣غآن ال٨غٍم جضوع في هظا
اإلاجاّ ،٫
ومما ًّلخٔ خى ٫هظه اإلاٗاوي ّؤنها جضوع في
ٞل ٪واخض «اإلاا ٫وبضعظت ّ
ؤ٢ل الخؿب») (2وفي
ّ
ّ
خضًض ّ
الى ّبي نلى هللا ٖلُه وؾلم هجضها حكمل
اهخ٣ا ٫الٗلم مً ّ
الؿل ٠إلى الخل٦ ٠ما في
الخضًض اإلاٗغو ،(3)ٝوالظي ّ
يهمىا في مٗنى ال٩لمت
ّ ّ
إقاعة الٗغوي ّ
ؤن الترار هى
اإلاهمت ،والتي ًغي ٞيها
ػزم مً اإلاىجؼاث التي جىدضع مً ألاظُاّ ٫
الؿاب٣ت
ً ّ ً
ّ
ّ )(4
مدضصا ال ًىٟهل وال ًخجؼؤ.
مك٩لت جاعٍسا
ّ
ّ
طزق الخعامل مع التراث:
ب-

ال ًم ً٨إه٩اع الٟىى ى الٗاعمت والجض٫
ّ
الخاص في ّ
الترار ،بحن ّ
ّ
م٣ضؽ خامل
الخٗامل م٘
إلاكاٖغ ّ
الهى ٍّت والاهخماء والخىحن إلى مجض ّ
ألامت،
وبحن مىسضٕ مسُى ٝملهى ،ٝإلا٘ بغ ١الٛغب
ٞإطهله وؤٖماه ،وبحن مٗخض ٫في ّ
الخٗامل م٘
ّ
ّ
التر ّ
ازُت ،و ٤ٞما ً٣خًُه الٗهغ
الٓاهغة
ّ
ّ
ٞالخٗامل م٘ الترار في هٓغ هؤالء «ال ٌٗني
الاهضعاط في ز٣اُٞت مايُت ب٣ضع ما ٌٗني اؾخدًاع
ً
ً
ً
ً
جمام ّؤمت مً ألامم؛ ُٖ٣ضة وقغَٗت ،لٛت وؤصبا،

ّ ً
ً
ً
ً
ٖاَٟت وّٖ٣ل ،خىِىا وجُلٗا») ،(5وٖلى ألاؾاؽ
ّ
الترار وػواًا ّ
ازخلَ ٠غّ ١
الىٓغ إلُه،
الخٗامل م٘
ّ
لخهل م٣اعبت الترار إلى زمؿت مضازل هي (6):
ّ
 ّالىٓغ إلى الترار مً هاخُت اإلاٟهىم؛
 الٗمّ ٤الخاعٍخي واإلاغاخل ّ
ّ
الؼ ّ
وإق٩الُت
مىُت
ّ ّ
ؤؾبُ٣ت الترار واهخمابه؛
والخدّ ٤ُ٣
(الخهيُّ ٠
 همِ اإلاٗالجت ّوالى٣ض
وٚحرها)؛

 اإلاى ٠٢مىه.ّ
إن وعي َغّ ١
ّ
الخٗامل م٘ الترار ً٣ي مً
ّ
الؿ٣ىٍ في مجزل٣حن زُحرًً ًدىالن صون
اؾدىُا٢ه واؾخسغاط صععه وهما:
ألاو :٫وهم ّ
ّ
الخمجُض واهههاع الٗ٣ل اإلاٗانغ في
ّ
٢غون مًذ وؤػمىت ولذّٞ ،ل ًم ً٨لهظا الٗ٣ل
ّ
ؤن ّ
ًمحز بحن صخُذ الترار وؾُ٣مه؛
ّ
واإلاجزل ٤الشاوي :هى الاوؿُا ١وعاء جُاع الاؾدكغا١
ّ
ّ
الٗغبي إلى
الظي يهض ٝمً وعاء ٢غاءة الترار
ّ
الىنى ٫إلى ٨ٞغة مُٗىت ٢ض ج٩ىن
جبكحرًت ؤو
ّ
اؾخٗماعٍت في ٚالب ألاخُان.
ً ّ ً
ً
ّ
ّ
خؿاؾا
وإلاا ٧ان الترار ٖهبا ص٣ُ٢ا ووجغا
ؤزض بٌٗ ؤبىاء ّ
ّ
مؿؤولُت
ألامت ٖلى ؤهٟؿهم
ّ
ومؤؾؿاث
الخٟاّ ٖلُه وإزغاظه ٞغاصي
ًّ
وظمُٗاث ،ومً ؤبغػ الىؾابل التي ؤصث صوعا هاما
ّ
ّ
الٗلمُت التي ّ
ّ
حٗض همؼة
في زضمت الترار اإلاجّل ُث
خُ٣ُ٣ت بحن الباخشحن الظي ًخ٣اؾمىن ّ
ّ
هم
ونل
ّ
ّ
ؤلاؾّلمي.
الترار في الٗالم
ّ
ّ ّ
ّ
-1مجلت الذخائز وخذمتها للتراث والخحليم :
ّ
ّ
ّ
مجلت ٖغ ّ
اُ٢ت حٗنى
مجلت الظزابغ
ّ
ّ
ّ
التر ّ
ألالُ٣ت
ازُت ْهغث في مُل٘
بالضعاؾاث
ّ
الشالشت ،خُض ؤزغظذ ٖضصها ألاو ٫ؾىت ؤلٟحن
زم جخابٗذ ؤٖضاصها بهٟت ّ
(ّ )2000
صوعٍت ؾاُٖت
ّ
ؾُغها ّ
مؤؾؿىها ٖلى
إلى جد ٤ُ٣ألاهضا ٝالتي
لؿان مضًغها (1):
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ّ
 الخٟاّ ٖلى الترار ًبضي نٟدت مكغ٢ت مًّ
ؤلاؾّلمُت ،وإزغاظه ٌٗحن
جاعٍش الخًاعة
ؤبىاء ّ
ألامت ٖلى الخل ٤وؤلابضإ؛
ّ
 ٚنى الترار بكتى الٗلىم التي ًّضعي الٛغبً
ً
وؿبتها إلُه ػوعا وْلما؛
ً
ّ
الترار وجد٣ُ٣ه ّ
ٌٗض خٟاْا ٖلى
 البدض فيّ
ّ
وؤلاؾّلمُت التي ؤوق٨ذ ٖلى
الٗغبُت
اإلاشل
ّ
ّ
ّ
الؿ ّ
ّ
ُاؾُت
الهغاٖاث
زًم
الؼوا ٫في
وؤلاًضًىلى ّ
ظُت؛
ّ
 الاهٟخاح بالترار ٖلى الىاٞض مً الٗلىم لخل٤الخٟاٖل وإْهاع ه٣اٍ ّ
ّ
الخ٣اَ٘ ،لُخطح ّ
جمحز
ّ
الترار وهبى ٙؤصخابه.
ّ
محاور اإلاجلت ومكاهت اإلاخطىط
أ-
فيها :
ّ
ُ
ّ ٢ؿمذ ؤٖضاص اإلاجلت إلى زمؿت ؤ٢ؿام
ّ
مخىىٖت وزابخت و٢ؿمحن ٚحر زابخحنّ ،ؤما ألا٢ؿام
ّ
الشابخت ٞهي:
٢ؿم ّ
الذراضاث وألابحاث :وٍدىاو٫
-1
الٗغبي ال٣ضًم ّ
ّ
ؤلاهخاط ال٨ٟغ ّي
وؤهم
الً٣اًا التي قٛلخه في ؾابغ
اإلاُاصًً؛
ّ
ّ
٢ؿم الىصىص اإلاحللت :وُٞه
-2
ّ
ّ
ّ
جيكغ اإلاجلت ّ
٧ل ما ًخٗل ٤بالخد٤ُ٣
واإلاسُىٍ ،وؾىٗىص إلى هظا اإلادىع
ّ
بالخٟهُل؛
اإلاخطىطاث
فهارص
٢ؿم
-3
والببليىغزافياث :وهى ظاهب
ّ
خؿاؽ مً ظىاهب ٖالم اإلاسُىٍ
ً
ّ
ْؤواله ال٣ابمىن ٖلى اإلاجلت اهخماما
ًّ
ّ
ٌٗغ ٝباإلا٨خباث
زانا٧ ،ىهه
ّ
الخانت في خ ٟٔاإلاسُىٍ ووسخه
ّ
ووؿازه ،وهى الجاهب الظي

ؾىبؿِ ال٣ىُٞ ٫ه في هظه
اإلاضازلت؛
ّ
٢ؿم العزض والىلذ :وُٞه هجض
-4
ّ
ّ
بٌٗ ال٣غاءاث اإلاخٗل٣ت بالترار
تهخم ببٌٗ ا َّ
ّ
إلاد ٤٣مً
والتي
ّ
واإلاد٣٣حن
اإلاسُىٍ ووسخه
وٚحرها ،و٢ض هغي ُٞه ٖغيا لبٌٗ
ال٨خب ّ
اإلاد٣٣ت م٘ إبضاء ّ
الغؤي ٞيها؛
ّؤما ال٣ؿم الخامـ ٞهى ٢ؿم أهباء
-5
ّ
التراث وهى ٢ؿم نٛحر ّ
يهخم بظ٦غ
ّ
بٌٗ ال٨خب ّ
اإلاد٣٣ت
والىهىم
ً
خضًشا في الٗالم الٗغبيٞ ،هى ّ
ٌٗض
ّ
بمشابت الجاهب ؤلاقهاعي مً اإلاجلت.
ّ
ّ
ال٣ؿمان ٚحر الشابخحن في اإلاجلت هما٢ :ؿم
ً
آلاجار و٢ؿم ألاعالم ،خُض هغي ال٣ؿمحن مٗا
ً
وجاعة ًدًغان ّ
بالخىاوب وجاعة ٌُٛبان مٗا ،وهما
ّ
ّ
زانت ٢ؿم آلاجار الظي
ألاهمُت
٢ؿمان في ٚاًت
ّ
ٌٗنى ببٌٗ آلازاع اإلااصًت ٧اإلاؿ٩ى٧اث التي حٗخبر
ّ
بد ٤قاهضا ٖلى حٗا٢ب ؤهٓمت الخ٨م وٖلى
والؿُاؾُت ،بل ّ
جىظهاتهم ّ
ّ
والى ّ
الض ّ
ٟؿُت في
ًيُت
بٌٗ ألاخُان.
ّؤما ٢ؿم ألاعالم ُٗٞغى لؿحرة شخهُتّ
ً
ّ
ؤلاؾّلميّ ،إما ٖاإلاا ؤو
جغ٦ذ بهماتها في الٗالم
ً
ً
ً
ّ
ال٨ٟغٍت
ها٢ضا ؤو قاٖغا ؤو مؿاهما في ص ٘ٞالخغ٦ت
ّ
الٗغبُت في ٖهغ مً الٗهىع.
ّ
ّ
الٗامت التي
هظه ؤ٢ؿام اإلاجلت ومداوعها
ّ
ً
ؾىاء ؤ٧ان
جضوع في ؤٚلبها خى ٫الترار بإهىاٖه
ً
ّ ً
مٗىىٍاّ ،
ولٗل هظا الٗغى اإلاٗخهغ ال ًٟي
ماصًا ؤو
ًّ
ً
ّ
ما ٞيها مً ٦ىىػ وصعع
زانا ًبضي
حؿخد ٤مدّٟل
ّ
م٨ىىنها وٍٓهغ مسؼونها ،وفي مضازلخىا ؾجر٦ؼ ٖلى
ّ
ظاهب اإلاسُىٍ ،والظي ًٓهغ اهخمام اإلاجلت به في
ّ
ّ
كطم الىصىص اإلاحللت وكطم الفهارص ،وفي
ّ
بٌٗ ألاخُان في ٢ؿم العزض والىلذ.
ّ
ّ
كطم الىصىص اإلاحللت:
-1
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ً
ًٟخذ هظا ال٣ؿم الباب واؾٗا ؤمام
ّ
ّ
ؤلاؾّلمي في
اإلاهخمحن بخد ٤ُ٣اإلاسُىٍ في الٗالم
ؾابغ ّ
الخ ّ
سههاث خُض هجض اإلاسُىَاث
ّ
وألاصبُت ّ
ال٣ٟهُت ّ
والى ّ
والل ّ
ّ
والخاع ّ
ّ
٣ضًت
ٛىٍت
ٍسُت
ٌؿغ ٖلى ا ّ
إلاد٣٣حن ّ
مما ّ
وٚحرهاّ ،
الخىانل م٘
ّ
اإلاجلت ليكغ ما ّ
خ٣٣ىه٦ ،ما ظٗل ال٣اعا ّ
ًخٗغٝ
ٖلى ٦شحر مً ّ
اإلاد٣٣حن الظي لم ٌؿٟٗهم ال٣ضع في
ّ
ّ
ّ
الٓهىع إال في هظه اإلاجلت.
ّ
ّ
الشعز هجض ّ
ؤن اإلاجلت ّؤصث
ٟٞي جاهب
ّ ً
ً
صوعا ّ
ومخمحزا في إزغاط ٦شحر مً اإلاسُىَاث
هاما
ً
ّ
الك ّ
ٗغٍت التي جدىي قٗغا ب٣ي عهحن اإلاسُىٍ،
ن ّ
الك ّ
ٗغٍت اإلاترو٦تٞ .مً
و٦ظا بٌٗ الٟىى
ّ
ّ
اإلاهمت هجض ؾلؿلت الخد ٤ُ٣الخانت
ألاٖما٫
بكٗغ بٌٗ الخلٟاء وألامغاء والتي ّ
ؤٖضها خؿحن
ٖبض الٗالي ،ومً طل :٪قٗغ اإلاإمىن الٗباس ي،
ّ
قٗغ هاعون ّ
الغقُض ،وقٗغ الىاز ٤بالله .خُض
ً ًّ
مهما مً خُاة هؤالء
ًٓهغ هظا الجهض ظاهبا
ّ
الؿاؾت.
ّ
ومً ّ
الك ّ
ٗغٍت ّ
اإلاهمت هجض ما
الخد٣ُ٣اث
٢ام به ّ
ّ
اإلاد٣َ ٣ان ٖباؽ ّ
ومدمض ٖلي صاغي،
الجغاح
ًّ
ُ
٣ٞض ؤْهغا ّ
ٞىا قٗغٍا ُمحي ؤزغه ووس ي ط٦غه وظهله
ّ
التربُ٘ ّ
٦شحر مً ّ
والخسمِـ ،هظان
الىاؽ ،وهى
ًّ
ً
ّ
مهما مً ٢ضعة
الٟىان اللظان ًبرػان ظاهبا
ّ
الخجضًض ّ
الكٗغاء ٖلى ّ
والخىىَٟ٘ٞ .ي جد٤ُ٣
ّ
بالتربُ٘ ؤو ّ
ّ
الضوبِذ ٦ما هى
الجغاح الظي اٖخنى
ّ
ٌٗض ؾُّ ٠
مكهىع ،والظي ّ
اإلاكض مً
الضًً
ؤّٖلمه اإلاٛمىعًٍ)ً ،(1ؼٍذ الٛباع ًٖ هظا ّ
الغظل
ٞئن ا ّ
الخدّ ٤ُ٣
وإبضاٖهّ ،ؤما ًٖ مىهج ّ
إلادّ ٤٣
ًبحن
ّؤهه اٖخمض ٖلى ؤعب٘ وسخ وهي ّ
٧ل ما ونل مً
وسخ ّ
الضًىان ،وهي :مسُىَت ؤلاؾ٩ىعٍا ٫جدذ
ع٢م ( -1619ؤصب) ،ومسُىَت الًبز ٥ألاإلااهُت
جدذ ع٢م (/545ص.ؽ ،)260ومسُىَت صاع ال٨خب
ّ
ّ
الخُمىعٍت جدذ ع٢م ( /623قٗغ-
اإلاهغٍت –
جُمىع) ،ومسُىَت اإلاخد ٠البرًُاوي جدذ ع٢م

( ،)O.r .316وفي زىاًا الخضًض ًٖ ٖمله ومىهجه
ّ
ّ
اإلاد٤٣
ًبحن الًٟل ال٨بحر لألؾخاط هّل ٫هاجي
ّ
ّ
الٗغ ّ
للمد ،٤٣وٍىعص
اقي اإلاكهىع في جىٞحر اليسخ
ّ
ّ
الكُبي
دُ٣ُ٣ت واؾخضعا٧اث ٖلى ألاؾخاط
إقاعاث ج
ّ
اإلاكض ووؿبت بًٗها زُإ إلى
في جد ٤ُ٣صوبِخاث
ّ
ّ
الىاْمّ ،
ّ
هاجي
ًٌٗض اؾخضعا٧اجه بغؤي هّل٫
زم
ً
مهم ًا في مٗاصلت ّ
ع٢ما ّ
الخد ٤ُ٣في الٗالم
باٖخباعه
ّ
الٗغبي.
ّ
ّؤما ّ
مدمض ٖلي صاغي ٞىجضه ًمُِ اللشام
ّ
ّ
شخهُت ٞغٍضة في ٖالم الكٗغ والابتها٫
ًٖ
ً
ّ
واإلاضابذ الىبىٍت ،وٍبضي ٖاإلاا مً ٖلماء اإلاؿلمحن
ّ
اإلاكاع٦حن في ؤٚلب الٗلىم ،وه٣هض بظل ٪الكاٖغ
ّ
ّ
ال٨غصي في زماؾُاجه
مدمض بً آصم البا٦لي
ّ
ّ
للمد ٤٣بًٟل إزغاظها
الٗغبُت ) (2التي جضًً
ّ
ّ ّ
والاٖخىاء بها مً زّل ٫مجلت الظزابغ ،خُض ًؤ٦ض
ّ
ّ
ّ
شخهُت هظا
وٍخإؾٖ ٠لى حُِٛب
اإلاد٤٣
اإلاىؾىٖت الظي ؤل ٠في ؾابغ الٟىىن ،وبُ٣ذ
ؤٖماله عهُىت اإلاسُىٍ جيخٓغ باصعة مً ّ
مد٤٣
خاػم؛ ٞالخماؾِخان اللخان ّ
خ٣٣هما ّ
مدمض ٖلي
ّ
صاغي ٢ض اؾخلهما مً مسُىَاث البا٦لي اإلا٨خىبت
ّ
ً
ًّ
صوعا ّ
مهما
ظضا ،ليؿخيخج
بسِ ًضه ،وهي ٦شحرة
ًؤصيها ا ّ
إلاد ،٤٣وهى ُ
مً ألاصواع التي ّ
لٟذ ألاهٓاع
اسي ا٦دكٟه و٢هغ به ّ
إلى مسؼون جغ ّ
الغ٦ب ًٖ
الاٖخىاء به بمٟغصه.
٦ما هجض بٌٗ ال٣هابض التي جىا٢لها الىاؽ
وخٟٓىها وؤولٗىا بهاٞ ،اقخٛل بها بٌٗ
ُ
ّ
اإلاد٣٣حن ّ
وجدبٗىا وسخها واٖخىىا بها وؤزغظىها
ّ
لل٣اعا مىز٣ت مًبىَت ،ومً جل ٪ال٣هابض
ّ ً
ً
وجُمىا،
(اإلاىٟغظت) التي خٟٓها ال٨شحر جبر٧ا
وقغخها ّ
ظم ٟٚحر مً الٗلماء والًّٟلء إلاا جدىٍه
ً
ّ
مً ؤؾغاع ،وجيكغ اإلاجلت في هظا اإلاىي٘ جد٣ُ٣ا
ّ
للمد ٤٣ػهحر ٚاػي الظي ابخضؤ ٖمله باإلقاعة إلى
وصخت وؿبتها إلى ابً ّ
ّ
الىدىي
ًٞل ال٣هُضة
ّ
ّ
زم ّ
الخىػع ّيّ (3)،
ًبحن ظهضه في جد٣ُ٣ها واليسخ
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ّ
التي اٖخمض ٖليها ،خُض ًٓهغ ؤهه اٖخمض وسخت
ّ
ّ
الىَىُت بخىوـ جدذ ع٢م
ؤؾاؾُت مً صاع ال٨خب
إلاٛغبي ّ
( )18547والتي ٦خبذ بالخِ ا ّ
زم ٢اعنها بما
ّ
في الكغوح كشزح سكزيا ألاهصاري – وهى ؤقهغها-
 ،وشزح عالء ّ
الذًً البصزوي وهى ؤًًا مً
ؤقهغ قغوح اإلاىٟغظت٦ ،ما اؾخإوـ ا ّ
إلاد٤٣
ّ
ّ
باإلاسمؿاث كخخميظ عبذ الله اللزطبي وهى
ّ
الىَىُت بخىوـ،
مسُىٍ مدٟىّ في صاع ال٨خب
ّ
ّ
وجخميظ ابً الشباط الخىسري  ،لُيخهي إلى
بٌٗ الازخّلٞاث في ٖضص ألابُاث ،ما بحن زمـ
ً
وزّلزحن إلى ؤعب٘ وؤعبٗحن بِخا لُصبتها في ألازحر ؤعبٗحن
ً
ً
ّ
بِخا اؾدىاصا إلى اليسخت اإلاسُىَت و٦ظا ما ؤزبخه
ّ
ّ
والؿ ُّ
خاجي زلُٟت في ٦ك ٠الٓىىن
ب٩ي في
ّ
ّ
ّ
البهغوي،
ال٣غَبي وقغح
الُب٣اث وجسمِـ
ِ
وألابُاث ألاعبٗىن مشبدخت في آزغ ّ
الخد.٤ُ٣
ّ
الىىاصع ّ
ومً ّ
اإلاد٣٣ت التي ّ
جٟغصث الظزابغ
ّ
الش ّ
ّ
إلادمض بً ؾُٗض
مطيت
بيكغها اللصيذة
وهي ٢هُضة ع ّ
ألاههاعيّ ،
ابُت َىٍلت في مضح
ّ
ّ ّ
وؾلم ،وَكحر ّ
ّ
اإلاد ٤٣إلى
الغؾى ٫نلى الله ٖلُه
ّ
الش ّ
ّؤهه هى مً ّ
مطيت وؿبت إلى هاْمها
ؾماها ب
ّ
اإلال٣ب بكمـ ّ
الضًً) ، (1وهي زمغة مٛامغة َىٍلت
في جد٦ ٤ُ٣خاب (كالئذ الجمان في فزائذ شعزاء
ّ
هذه ّ
الشمان) البً الكٗاع اإلاىنلي ،وهى اإلاهضع
جفزد بإًزادها على ؤلاطالق)ّ ،(2
الذي ّ
زم ٌٗغى
ّ
ّ
الك ّ
ّ
ّ
ًُ٢ت ّ
مؿُت
ؤؾبُ٣ت
مهمت وهي
اإلاد ٤٣إلى
َ
حكابه
ٖلى البرصة وإم٩اهُت جإزحرها ٞيها وٍىعص
ّ
بٌٗ ألابُاث واإلاٗاوي وألالٟاّ ) ،(3ولٗله ًبخٗض
الًُ٣ت لُتر ٥اإلاجاّ ٫
ّ
للىا٢ض
ًٖ الٟهل في
ّ
اإلاخس ّ
ّ
هو ،ولم ًٟهل في ُُٟ٦ت جد٣ُ٣ها
ّ
وٞاها ّ
خ٣ها مً ّ
الخد٤ُ٣
مغجخحن ؤن ً٩ىن ٢ض
يمً اقخٛاله ب٨خاب ّ٢لبض الجمان.
ّ
إن هظًً اإلاشالحن الباعػًٍ ًبِىان ّ
ؤهم ُّت
ّ
ّ
التر ّ
ازُت في إبغاػ بٌٗ الىمًاث
اإلاجّلث
ّ
ّ
دُ٣ُ٣ت التي ج٨ك ًٖ ٠مشل هاجه ال٣هابض
الخ

التي ٌٟٛل ٖنها ٦شحر مً ّ
ّ
زانت وؤنها مً
الىاؽ،
اإلاُىالث ألاوابل في مضح ّ
ّ
ؾُض الًٟابل وٖىىان
ّ
الكمابل .وإن ٧اهذ ألاولى ٖلى ٢ضع ُٖٓم مً
ّ
الكهغة ّإال ّ
ؤن يبُها وزبتها ًَب٣ى زاجمت ًٞلها
ومىخهى خؿنها.
ّ
ٗغٍت ّ
ومً اإلاسُىَاث الك ّ
الىاصعة التي
ّ
ّ
جٟغصث الظزابغ بخد٣ُ٣ها ووكغها هظ٦غ ما ًلي
ّ
صون جٟهُل ّ
ألن اإلا٣ا ٫ال ًدؿ٘ لظل٣ٞ ،٪ض
ّ
٢ضمىا ّ
ّ
ؤن ٦ىىػ هظه اإلاجّلث ًجب ؤن جٟغص لها
زانت جٟيها ّ
هضواث ّ
خ٣ها وجٓهغ مجزلتها:
 قٗغ ّمدمض بً ؾحر ّ
الغٍّاش ي ،ظم٘ وجد:٤ُ٣
مدمض ظباع ومؼهغ ّ
ّ
الؿىصاوي ،الٗضص ،2
 ،2000م م .138-55
 قٗغ ػهحر بً ظىاب ال٩لبي ،جدِ٢ :٤ُ٣ـ٧اْم ،الٗضص  ،2000 ،3م م .98-49
الهاخب بهاء ّ
 صًىان ّالضًً ؤلاعبُلي ،ظم٘
ّ
الجبىعي ،الٗضصان 6و،7
وجد٧ :٤ُ٣امل
 ،2001م م.136-35
 قٗغ ّمدمض بً ًؼٍض الخهني ،ظم٘ وجد:٤ُ٣
إبغاهُم بً ؾٗض الخُ٣ل ،الٗضصان  13و،14
 ،2003م م .174-143
ّ
الٗغبي ،في ٦خاب
 ٢غٌٍ ٖبض ال٨غٍم بً(الؿحر ّ
ّ
والؿلى ٥إلى مال ٪اإلالى ،)٥جد:٤ُ٣
ظىاص ّ
الغامي ،الٗضصان 15و ،2003 ،16م
م .114-109
ّ
ّ
ًسو بٌٗ الىهىم الك ّ
ّ
ٗغٍت
هظا ُٞما
ّ ّ
ّ
ّ
اإلاد٣٣ت والتي –٦ما ٢ضمىاّ -
جٟغصث مجلت الظزابغ
ؤن ا ّ
بيكغها ،وهّلخٔ ّ
إلاد٣٣حن صابما ًٟخدىن
البهابغ وٍلهبىن الٗؼابم لل٨ك٦ ًٖ ٠شحر مً
ً
ّ
ُ
ّ
الك ّ
ٗغٍت اإلاٛمىعة التي جىاٞـ ٦شحرا مً
الىهىم
ّ
الكٗغ الظي مأل ألاػمان وؾاع به ّ
الغ٦بان.
ّ
ّ
لم ج٣خهغ مجلت الظزابغ ٖلى جد٤ُ٣
ّ ّ ّ
ّ
ّ
للمد٣٣حن
ٗغٍت وإهما ٞخدذ اإلاجا٫
الىهىم الك
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ّ
٧ل ّ
الخ ّ
في ّ
سههاثٟٞ ،ي ظاهب الخاريخ
ّ
والترجماث وألاوطاب هجض مسُىَاث ّ
مهمت،
ُّ
ُ
خدذ اإلاجلت بخد ٤ُ٣في ٖلم ألاوطاب
خُض اٞخ ِ
مً زّل ٫مسُىَت ألبي ظٟٗغ ؤخمض بً ٖبض
ّ
الىلي البتي البليس ي ألاهضلس ي جضعى( :جذكزة
ّ
ألالباب بأصىل ألاوطاب) والتي جىلى جد٣ُ٣ها
ّ
ّ
مدمض اإلاهضي اإلاىؾىي الظي اٞخخذ
الؿُض
٧ل ا ّ
جد٣ُ٣ه بظ٦غ مىهجه ٦ما هي ٖاصة ّ
إلاد٣٣حن،
ّ
ّ
وزانت ُٞما ًخٗل ٤بًبِ اؾم ناخب
ّ
اإلادّ ٤٣
ؤن اؾم
اإلاسُىٍ ،خُض ًٓهغ مً ّ٦لم
ّ
ّ
اإلاؤل٢ ٠ض وٖ ٘٢لُه ْلم ٦بحر ٖلى خض حٗبحره،
ّ
ّ
واإلاد٣٣حن ،والظي ّ
قض اهدباهىا
مً لضن الي ّؿار
إلاهمت التي ؤوعصها ّ
في هظا ّ
الخد ٤ُ٣ؤلاقاعة ا ّ
اإلاد٤٣
ّ
خؿاؾُت اإلاىيىٕ الظي جىاولخه هظه
وهي
زانت م٘ اقخضاص ّ
ّ
الخسانم خى٫
اإلاسُىَت،
ّ
الخّلٞت م٘ الاخخ٩ام إلى اليؿب)ٗٞ ،(1ىا٢ب
ً
ّ ّ
ؾُاؾُت ّ
ّ
مما ؤزغ جإزحرا
صًيُت،
جإنُل ألاوؿاب
ً
ً
ابخضاء مً الٗىىان إلى
بالٛا ٖلى اإلاسُىٍ
ّ
ولٗل ّ
ّ
النهاًت اإلاإؾاوٍت) (2للمؤل ٠صلُل
اإلاًمىن.
ّ
ٖلى نٗىبت اإلاغخلت وزُغ الهضٕ بالخ.٤
ّ
ومً مسُىَاث الترجماث هجض ٦ظل٪
ّ
هماطط ٞغٍضة  ٦ـ ـ(جزجمت ّ
الحيذريت)
الطلطلت
ال٨غصي والتي ّ
ّ
خ٣٣ها مٗم خمضان ّ
ٖلي،
إلبغاهُم
ووكغ ّ
ّ
الخد ٤ُ٣في الٗضصًً ّ
والؿاب٘،
الؿاصؽ
ّ
خُض ّ
اإلاد ٤٣نٟاء ّهِخه وؾّلمت ٢هضه في
ًبحن
ّ
وَٗلل طلّ ٪
بإن ألاؾغة
الاٖخىاء بهظا اإلاسُىٍ
ّ
)(3
ّ
الخُضعٍت ؤؾغة ّ
ّ
ولٗل بإ اإلاؤل٠
ٖلمُت ٞايلت،
في قتى الٗلىم مً الضًً ّ
ب٩ل ٖلىمه ،إلى اإلاىُ٤
ّ
ّ
اإلاد،٤٣
إلى اللٛت والبّلٚتٌ ،كهض ٖلى ما ٢اله
وَٗخمض مًٗ خمضان ّ
ٖلي ٖلى وسخخحن ً٩اص ًجؼم
ّ
ؤن ال زالشت لهما ،وّ٦ل اليسخخحن في و٧الت ألاو٢اٝ
في بٛضاص ،وهما:
 ألاولى بغ٢م ( - ،)3797/19مجامُ٘  -وج ٘٣فيً
ؾب٘ وع٢اث في ّ
٧ل واخضة ؾبٗت ٖكغ ؾُغا.

ّ
الش ّ
اهُت بغ٢م (– )13856/1مجامُ٘ – وهي
ّ
ّ
ّ
مُاب٣ت لألولى إال في الخِ الظي ٢لو ظٗل
ً
واخضا وٖكغًٍ ؾُ ًغاّ ،
الىع٢ت جدىي
مما
ّ٢لو ٖضص ألاوعا ١إلى ؾذّ.
ّ
ّ
اإلاد ،٤٣وإهما هي إقاعاث
وال هُُل في ط٦غ مىهج
ّ ّ
إلى ُ٢مت اإلاسُىَاث اإلايكىعة في مجلت الظزابغ.
ّ
ّؤما في مجا ٫اللٛت ٞىجض الٗمل الظي ٢ام
به ألاؾخاط هّل ٫هاجي ،وطل ٪مً زّل ٫جد٤ُ٣
٦خاب (جىان الجىاص) لخلُل ؤًبّ ٪
الهٟضي
ّ
يمً ظؼؤًً ميكىعًٍ في الٗضصًً الشالض
زهو الجؼء ّ
والغاب٘ ،خُض ّ
ّ
ألاو ٫للخٗغٍ ٠بهظا
ّ
ً
الٟايل ،وط٦غ مؤلٟاجه التي ب٣ي ؤ٦ثرها مسُىَا
ّ
ُ
ولٗلىا ّ
هجض ؤلاقاعة إلى ّ
ؤهم ُّت
و٣ٞض ال٨شحر منها،
ّ
اإلاد٣٣حن،
ط٦غ اإلاسُىَاث التي لم جهلها ًض
ً
ً
ّ
الترار مؿؤولُتّ
حٗغٍٟا بها وإْهاعا لهاٞ ،خد٤ُ٣
ّ
ظماعي ً٣خض ي جٓاٞغ الجهىص
مكتر٦ت وٖمل
ن ّ
وجباص ٫الٗى  ،ألهه ال ًسٟى ٖلى مكخٛل
ّ
بالخد ٤ُ٣ما لخ ٤اإلاسُىٍ مً ٖىامل ٧اهذ
ُٟ٦لت بجٗل ّ
وجطخُت ّ
ّ
مالُت
الخد ٤ُ٣مٛامغة
الهبر والٗىن ّ
وهٟؿُت حؿخىظب ّ
ّ
وقض الُض.
ّ
الكغٕ هجض مسُىَت ّ
مهمت
وفي مجا٫
ّ
ّ
جخٗل ٤بجاهب ص ٤ُ٢مً ظىاهب الكغٕ والا٢خهاص
ّ
الاؾّلمي ؤال وهى ظاهب اإلاحزان ،وه٣هض مسُىَت
مدمض ٖبض الىاخض ابً ؤبي ّ
ؤبي ّ
الؿضاص اإلاال٣ي
ّ
ّ
الش ّ
ّ
زعيت مً
اإلاؿماة (ملادًز ألاوسان والىصب
ّ
اإلاىحذًً باألهذلظ) والتي ّ
ّ
خ٣٣ها عقُض
ضكت
ّ
ّ
إلاجلت ،وج٨مً ّ
ؤهمُت
الٟٗاقي في الٗضص الشالض مً ا
ً
ً
هظا اإلاسُىٍ في ٧ىهه ّ
ً٣ضم ونٟا ص٣ُ٢ا آلالث
ّ
ّ
زانت م٘ حكضًض الكغٕ ٖلى
الىػن باألهضلـ)،(1
ّ
الك ّ
غعي
جض ٤ُ٢الُ٨ل ويبِ اإلاحزان ،هظا ألامغ
الُٗٓم الظي ً٣ابله ّ٢لت ٞاصخت في ّ
الخإلُ ٠في
اإلا٣اصًغ وألاوػان لخٗلُم ّ
الىاؽ وإ٢امت الد ّجت
ٖليهم.
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ه٨خٟي بهظا ال٣ضع مً ٢ؿم ّ
الىهىم
ّ
اإلاد٣٣ت ،وهسلو في زاجمت ٖغيه اإلاىظؼ إلى
صوعه في إزغاط ّ
الىهىم وإجاخت الٟغنت
ّ
للمد٣٣حن٦ ،ما عؤًىا ُٞه إقاعاث ّ
مهمت في لٟذ
ألاهٓاع إلى اإلاسُىَاث ال٨شحرة التي لم جُلها ًض
ّ
الخد.٤ُ٣
ّؤما ًٖ ال٣ؿم آلازغ الظي اٖخنى باإلاسُىٍ
ٞهى ٢ؿم الفهارص والببليىغزافياث ،وال ًسٟى
٧ل مكخٛل ّ
بالخد ٤ُ٣ما للٟهغؾت مً ّ
ٖلى ّ
ؤهمُت
بالٛت في الاهخضاء إلى وسخ اإلاسُىَاث وٖضص
ّ
ّ
ّ
اليسخ والي ّؿازحن والى٢ىٖ ٝلى ؤؾماء اإلاؤلٟحن،
ّ
وإطا هٓغها في هظا ال٣ؿم وظضها الظزابغ ٖىِذ
ّ
ؤقض الٗىاًت بالٟهغؾت ،خُض ؤجاخذ الٟغنت
ّ
للمد ٤٣ؾلمان هاصي آَٗ ٫مت ٖلى مضي ٖكغة
ؤٖضاص ّ
ّ
للخٗغٍ ٠بم٨خبت ّ
الحطيييت في
الزوضت
كزبالء بالعزاق ،خُض اٞخخذ ا ّ
إلاد ٤٣ال٣ؿم ّ
ألاو٫
الخد ٤ُ٣بًغوعة ّ
مً ّ
الخٗغٍ ٠بهظه ال٣لٗت
ّ
جإؾؿذ ٖام ّ ،1979
ّ
زم ؤحي
الٗلمُت الباعػة ،والتي
ب٩ل ٦خاب ومسُىٍ لخهحر ّ
بد ٤مغً ٦ؼا ّ
لها ّ
مهما
ّ
ّ
ولٗل
ؤلاؾّلمي)،(2
مً مغا٦ؼ اإلاسُىٍ في الٗالم
ّ
الىاْغ في هظه ّ
ّ
الخىُٓم والترجِب ًضعُ٢ ٥مت
الٗمل الظي ٢ام به ا ّ
إلادٞ ،٤٣هى ٌٗتر ٝبمضي
ّ
ّ
زانت م٘ الٓغو ٝالتي ٢ض
نٗىبت ألامغ
والٗىامل التي ججٗل مٗغٞت اإلاسُىٍ وناخبه
وٖىىاهه ،بل في بٌٗ ألاخُان ّؤوله مً آزغه،
ّ
ّ
الهٗىبت ،تهض ٝإلى ج٣غٍب
ٖملُت ٚاًت في
ّ
اإلاهخمحن به.
اإلاسُىٍ مً
وؾىل٣ي هٓغة ٖاظلت ٖلى هظه الٟهغؾت
ّ
وُُٟ٦ت إٖضاصها.
ً
 وي٘ عمىػا لدؿهُل البدض والازخهاع ٦ـ ــ :ط/ظؼء ،م /نٟدت ،ح /خُاػة ،إلى ٚحر طل٪
مً ّ
الغمىػ؛
ّ
ّ
اإلاد ٤٣اإلاسُىَاث اإلاىظىصة في اإلا٨خبت
 عجبًّ
ً
ؤلٟبابُا؛
جغجِبا

 ؾعى إلى ّالخٗغٍ ٠باإلاسُىٍ ٢ضع اإلاؿخُإ
ّ
بازخهاع قضًض٦ ،ىىٕ الىع ١والخِ،
ومؿاخت الىع٢ت وٖضص ألاؾُغ ،وٖضص
ّ
الهٟداث ،وإن ٧ان به حٗلُ٣اث ؤو خىاف،
ّ
ّ
والًٟ
وجاعٍش الٟغا ٙمً اليسخ إن وظض،
ً
الظي ًيخمي إلُه ،وٍظ٦غ ٦ظل ٪قِئا مً
ً
ٞاجدت ال٨خاب وقِئا مً آزغه ،واهٓغ إلى
نٗىبت الٗمل ومك٣خه؛
 ًىعص في ٦شحر مً ألاخُان نٟداث مًّ
مسُىٍ ما ،بالُغٍ٣ت اإلاٗغوٞت وهي نٟدت
مً ّؤو ٫اإلاسُىٍ وؤزغي مً آزغه؛
ّ
الغويت
 ٖضص اإلاسُىَاث في م٨خبتّ
الخؿُيُت ًخجاوػ ألال ٠مسُىٍ ()1150
ً
مسُىَا منها ما هى ّ
مد ٤٣وؤ٦ثرها ًيخٓغ
الخٟاجت ا ّ
إلاد٣٣حن.
٧ان هظا ٖغيا مىظ ًؼا ّ
ؤقض ؤلاًجاػ للٗمل
ّ
اإلاد ٤٣ؾلمان هاصي آ٫
الُٗٓم الظي ٢ام به
ّ
ٌؿخد ٤ؤلاظّل ٫وؤلا٦باع ّ
زانت
َٗمت ،وهى ٖمل
ً
ّ
و٢ض ؤزض ٖلى هٟؿه مىهجا ً٣خض ي الخٗغٍ٠
ً
ال٩امل باإلاسُىٍّ ،
مما ًجٗله ٢غٍبا مً الباخض
ً
ؾهّل ٖلى ا ّ
إلاد.٤٣
ّ
ومً الٟهاعؽ اإلايكىعة في اإلاجلت هظ٦غ
بئًجاػ:
ّ
واإلاٛغبُت في ّ
ّ
ّ
الغص ٖلى ابً
ألاهضلؿُت
 اإلاؤلٟاثّ
ّ
جاعٍسُت
خؼم الٓاهغي – صعاؾت ببلُىٚغاُٞت
– ؾمحر ّ
ال٣ضوعي.
ً
ً
 مهاصع ٖلم ّالخهغٍ ٠مخىها وقغوخا
وخىاش ي ،هاقم َه قّلف.
ّ
الٗغبُت في م٨خبت الكُش
 ٞهغؽ اإلاسُىَاثّ
مدمض ٖلي آٖ ٫هٟىع بئًغان ،خبِب آ٫
ظمُ٘.
ّ
وفي ال٣ؿم ألازحر مً اإلاجلت وهى كطم أهباء
ّ
التراث وهى – ٦ما ٢لىا  -بمشابت الجاهب ؤلاقهاعي
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ّ
اإلاجلت ،خُض ُجظ٦غ ُٞه ألاٖما ٫ا ّ
إلاد٣٣ت
في
ً
واإلايكىعة خضًشاٌ ،كغٖ ٝلى هظه ال٣ؿم خؿً
ّ
ٖغٍبي الخالضي ،في ّ
ُٞخدب٘ ظضًض
٧ل ألاٖضاص،
ختى ٌٗلم ا ّ
الخد ٤ُ٣وٍٓهغه وَكهغهّ ،
ّ
إلاد٤٣
ّ
ألن ٢اهىن ّ
اإلاد٣٣تّ ،
الخد٣ً ٤ُ٣خض ي
اإلاسُىَاث
ػمىُت ٖلى ّ
ّ
الخد ٤ُ٣ختى ٌؿمذ
ُمض ّي ٞترة
ً ًّ
ً
بخد٣ُ٣ه٦ ،ما ّ
مهما،
ؤن هظا ال٣ؿم ٌٗخبرا خاٞؼا
ًخدب٘ ظهىص ّ
ٞهى ّ
الخد ٤ُ٣في مكاع ١ألاعى
ٌ
ٌّ
ٖملُت ّ
ومٛاعبها ُلُٗلم ّ
ؤن ّ
مؿخمغة ٢ابمت
الخد٤ُ٣
جؤحي ُؤ ُ٧لها ّ
٧ل خحن بئطن ّعبها.
٧اهذ هظه ومًت زاَٟت وهٓغة ؾغَٗت في
ّ
ّ
ّ
ؤٖضاص مً مجلت الظزابغ التي اٖخيذ بالترار
ً
ّ
الٗغبي صعاؾت وجد٣ُ٣ا ،لىسلو في ألازحر إلى
ّ
ّ
ًٞل هظه اإلاجلت في إزغاط ٦شحر مً ُٖىن الترار
ّ
ّ
ّ
إلى ال٣اعا
اإلاخسهو ،وٍخإ٦ض
وزانت
الٗغبي
ّ
ًٞلها في ّ
وؤؾبُ٣تها في وكغ مسُىَاث
جٟغصها
الضًً ألاصب ّ
ومما ّ
مهمت في ّ
والخاعٍش وٚحرهاّ ،
ّ
قضها
وازاع اهدباهىا طل ٪الٗمل اإلاهم الظي ٢ام به
ّ
مٟهل
ؾلُمان آَٗ ٫مت وهى إٖضاص ٞهغؽ
ّ
و٧امل إلاسُىَاث م٨خبت ّ
الغويت الخؿُيُت،
خُض ظٗل ّ
٧ل مسُىَاث اإلا٨خبت في مخىاو٫
ّ
اإلاخسههحن باخشحن وَلبت.
ّ
مجلت رفىف ودورها ّ
الزائذ في عالم
-2
اإلاخطىط:
ّ
ّ
صولُت ّ
مجلت عٞى ٝمجلت ّ
صوعٍت جهضع ًٖ
مسبر اإلاسُىَاث الجؼ ّ
ابغٍت في ٚغب إٞغٍُ٣ا،
بجامٗت ؤصعاعْ ،هغث في قهغ ظىان ٖام ،2013
ّ
ظٗلذ ؤ٦بر ّ
همها اإلاسُىٍ ّ
و٧ل ما ًخٗل ٤به ،ومً
ّ
اإلاّلخٔ ّ
ؤن هظه اإلاجلت ٢ض ؤزظث ٖلى ٖاج٣ها
ّ
الخام بؼاوٍت ّ
مهمت مً ػواًا
جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ
ّ
ؤلاؾّلمي ٟٚل ٖنها ٦شحر مً الباخشحنٖ ،لى
الٗالم
ّ
الغٚم مً ّؤنها جمشل خل٣ت ّ
ّ
مهمت في ٖالم اإلاسُىٍ
ؤلاؾّلمي إلاا جدىٍه مً ٦ىىػ ال ّ
ّ
حٗض وصعع ال
الصخغاء الجؼ ّ
ّ
ابغٍت ط٦غها
جدص ىٞ ،ئطا ط٦غها

اإلاسُىٍ ،وإطا ط٦غها اإلاٛغب ومىعٍُاهُا جىاهى إلى
ّ ّ
ؤن اإلاُل٘
ؤطهاهىا م٨خباث ملئذ باإلاسُىٍ٦ ،ما
ّ
ٖلى اإلاجلت ًضع ٥ما ظهله ٦شحر مً الباخشحن ،وهى
ّ
ؤلاؾّلمُت في صو ٍ٫
وظىص ٖضص ٦بحر مً اإلاسُىَاث
إٞغٍُ٣ت ٍ٧الىُجغ وهُجحرًا ّ
والؿِىٛا ،٫مسُىَاث
ً
صوعا ّ
مهما في وكغ ؤلاؾّلم والخٟاّ ٖلُه في
لٗبذ
ّ
جل ٪الضو ،٫وهظا ممً الًٟل الُٗٓم الظي
ّ
ًدؿب إلاجلت عٞى.ٝ
ّؤما إطا ؤعصها ؤن وٗ٣ض م٣اعهت بُنها وبحن
ّ ّ
ّ
مجلت الذخائز ٞئهىا هغي الٟغ ١الهاعر في ويىح
ّ
ّ
ىظه وإلاؿت ّ
ّ
الخ ّ
الخ ّ
سهو ،فالذخائز ع٦ؼث ٖلى
ّ
َّ
اإلاد ٤٣و٦ظا الٟهاعؽ اإلاخٗل٣ت
إزغاط اإلاسُىٍ
ّ
به ،وظضًض ّ
ّ
الخد ٤ُ٣اإلايكىع ،ؤما في مجلت رفىف
ً
ً
ّ
ٞئهىا ؾجري ّ
مخكامال مً ّؤو ٫زُىة

الخد ٤ُ٣عمال
إلى آزغها بضءا بإنىّ ٫
الخد ٤ُ٣ومىاهجه إلى
ؤهمُخه وؤّٖلمهّ ،
ّ
زم وؾابل خ ٟٔاإلاسُىٍ
ً
ّ
ّ
مخُىعة ،ومجاعاة للىا٘٢
ج٣لُضًت ؤو
اإلاسخلٟت
ّ
ً
ّ
ّ
وألا٧اصًمي ؾىجض بدىزا جخٗل ٤بىا٘٢
الٗلمي
اإلاسُىٍ في ّ
ّ
ألا٧اصًمُت مً عؾابل
الضعاؾاث
وؤن ّ
زانت ّ
ّ
الخد ٤ُ٣ؤنبذ قٗبت
وؤَاعٍذ،
ّ
ّ
ّ
ّ
مؿخ٣لت ،وال ًسٟى ٖلى مجلت بمشل هظا الخىظه
ظلُا ّ
ؤن حٟٛل ظاهب الٟهاعؽ خُض ؾِبضو ّ
جدب٘
مغا٦ؼ خ ٟٔاإلاسُىٍ ،بكتى ؤهىاٖهاّ ،
زم بٌٗ
الىهىم ّ
ّ
اإلاد٣٣ت في ٞىىن مسخلٟت.
جدب٘ ّ
وؾىداوّ ٫
الضوع الباعػ الظي ّؤصجه
ّ
ّ
ولٗلىا ّ
هجضص
مجلت رفىف في جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ،
ّ
ؤلاقاعة إلى وظىب الالخٟاث إلى مشل هظه اإلاجّلث
ً
ٖلى ما بظ ٫ؤصخابها مً ظهىص ظلُلت زضمت
ّ
ّ
للترار ،وإطا ٧ان ال٣ابمىن ٖلى اإلاجلت ٢ض جغ٧ىا
ً
ً ّ
ج٣ؿُمها إلى مداوع ؾهىا ؤو ٖمضاٞ ،ئهىا جدبٗىا
ّ
ّ
٧ل اإلا٣االث اإلاخٗل٣ت باإلاسُىٍ وزلهىا إلى
ً
ج٣ؿُمها إلى اإلاداوع التي ؤقغها إلى ؾاب٣ا،
وؾىٗغى لها بالىنّ ٠
والخدلُل.
ّ
الخحليم أصىله ومىاهجه ّ
وأهم ّيخه:
-1
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ًخٗغى هظا ال٣ؿم إلى الجاهب ّ
الىٓغ ّي
مً ٖلم جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ ،وإْهاع الخاظت إلُه،
ؤهمُت ّ
ّ
ّ
وؤهمُت
الخد ٤ُ٣مً ظهت
وال٨كًٖ ٠
ّ
ّ
اإلاسُىٍ في ظض طاجه مً ظهت ؤزغي ،والخاعٍش
ٌكهض ٖلى ألازغ البال ٜللمسُىَاث في مجخم٘
ؤهم اإلا٣االث التي ّ
ّ
ّ
جبحن ؤنى٫
مٗحن ،ومً
ّ
الخد ٤ُ٣م٣اّ ٫
مدمض مؿٗىص ؤبي ؾالم ،اإلاٗىىن
ّ ّ
والسجالث
ب ـ ــ( :أصىل جحليم اإلاخطىطاث
ّ
والذفاجز وحفظها عىذ اللذماء واإلاحذجين)،
خُض اٞخخذ ّ٦لمه بخٗغٍ ٠اإلاسُىٍ لٛت
ً
ّ ً
ّ
الهض ١ألاماهت في
مكضصا ٖلى
وانُّلخا
الخد ،٤ُ٣والابخٗاص ًٖ ّ
ّ
الخ ّ
هغ ٝفي اإلاسُىٍ
بإي ق٩ل مً ألاق ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاّ ،٫
ّ
و٧ل جهىٍب لٛى ّي ؤو
إمّلةي ؤو جبُحن ٚامٌ ً٩ىن في الهامل)ّ ،(1
ّ
زم
ًخاب٘ ال٩اجب زُىاث ّ
الخد ٤ُ٣اإلاٗغوٞت ،م٘ ط٦غ
ّ
ّ
الًٟ
الخانت بهظا
بٌٗ اإلاهُلخاث
٧الخصخُّ ٠
ّ
والخدغٍ ٠وٚحرها .وَكحر الباخض
ّ
ّ
ؤؾبُ٣ت الٗغب في
ألاهم ُّت هي
إقاعة ٚاًت في
ً
ّ
الخد ٤ُ٣مىظ ٢غون بُٗضة ،صاٖما عؤًه بإمشلت مً
جد٣ُ٣اث ألا٢ضمحن).(1
ومً الجىاهب ّ
الى ّ
ٓغٍت في جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ
ُ ّ
الّلػمت في بُان ّ
ؤهمُخه والخاظت إلُه
ؤلاياءاث
الخّل٢ذ ال٨ٟغ ّي ّ
و٦ظا صوع اإلاسُىٍ في ّ
والخباص٫
ّ
ّ
اإلاٗغفي ،وفي هظا اإلاجا ٫هجض م٣االث ٦شحرة ٧لها
اإلالخت إلى ّ
ّ
جبحن م٣ضاع الخاظت ّ
ّ
جدٌ
الخد٦ ٤ُ٣ما
ّ
ٖلى ّ
الش ّ
الضوع
٣افي الباعػ للمسُىٍ.
ؤهمُت ّ
ّ
الخدً :٤ُ٣برػ مىحر البه٨غي،
ؤ-
ّ َ
ّ
وهى باخض مً اإلاٛغب ؤهمُت جد ٤ُ٣الترار
ّ
بهٟت ّ
(أهم ّيت
ٖامت مً زّل ٫م٣ا ٫بٗىىان
ّ
ّ
الخحليم العلمي للتراث اإلاخطىط في غزب
ّ
ّ
وإوؿاهُت
خًاعٍت
أفزيليا) ُٞجٗله زضمت
ّ
ظلُلت ٞهى صلُل خغم ّ
هىٍتها
ألامت ٖلى
ً
ّ
ّ
وم٣ىماث وظىصها باٖخباع الترار قاهضا ٖلى
ّ
ّ
ّ
والخًاعٍت)،(2
وال٨ٟغٍت
الٗلمُت
إهجاػاتها

ّ
ّ
ّ
وزانت في ألاػمان اإلاخإزغة التي قيذ الخغب
ٖلى ألانىّ ٫
وقىٗذ ٖلى ّ
٧ل مىعور ،وحٗالى
نهُل الخضازتّ ،
بالغ ّ
واتهم ّ
اسي ّ
٧ل جغ ّ
ظُٗت
ً
ّ ّ
ّ
اما ّ
والضٞإ ٖىه
والخسلٞ ،٠هاع إْهاع الترار لؼ
ًُٞلت.
ّ ّ
ّ
ؤهمُت اإلاسُىٍ :في ؤٖضاص اإلاجلت ٧لها
ب-
ّ
م٣االث حكض ٖلى ألازغ الُٗٓم للمسُىٍ في
مجاالث ّ
قتى ،ؾيكحر إليها وإلى ؤصخابها:
ّ
ّ
بالٗغبُت
ؤلاٞغٍُ٣ت اإلا٨خىبت
(اإلاسُىَاث
ّ
وصوعها في ّ
ّ
ؤلاؾّلمي في ٚغب
الخٗغٍ ٠بالترار
إٞغٍُ٣ا) ،كاضم جاخاحي الطيىغاليًٓ ،هغ
الباخض صوع اإلاسُىَاث في إًها ٫ؤلاؾّلم إلى
ٚغب إٞغٍُ٣ا ّ
وؤنها ؾاهمذ ب٣ؿِ واٞغ في
ً
٢غوها َىٍلت٦ ،ما ّ
ًيبه الباخض
الخٟاّ ٖلُه
ٖلى ٦ثرة جل ٪اإلاسُىَاث ،والتي ًهٗب
خهغها ٖلى ّ
خض حٗبحره.
 (اإلاسُىٍ الجؼاةي وصوعه في ال٨خابتّ
الخ ّ
اعٍسُت) البكحر بى٢اٖضة؛
 (إؾهاماث اإلاسُىَاث الٗغ ّبي في ّالنهًت
ّ
الش ّ
٣اُٞت في الجؼابغ ومىعٍخاهُا)ّ ،
مدمض ألامحن
ولض ؤخمض؛

 (اإلاسُىَاث الجؼ ّّ
مٗغفي
ابغٍت بخىوـ ،جّل٢ذ
ّ
وجىىٕ ّ
ز٣افي) ،صوصان بىٟٚالت؛
ابغٍت في ّ
 (صوع اإلاسُىَاث الجؼ ّالنهًت
ّ
ؤلاٞغٍُ٣ت) ،ؤخمض بىاوي؛
 (إؾهاماث مسُىَاث إٞغٍُ٣ا في اإلا٨خباثّ
ؤلاًغ ّ
اهُت)ٖ ،لي الُاهغ ّي؛
ّ
أعالم اإلاخطىطاث والخحليم:
-1
ّ
هظا ٢ؿم ّ
مهم في ٖالم الخد ،٤ُ٣خُض
ً
ٌٗخبر الخٟاجت إلى الٗلماء اإلاٛمىعًٍ ٦ما
ُ
ّ
ٚمغث مسُىَاتهم٦ ،ما ؤهه اٖترا ٝبًٟل
الظًً بظلىا خُاتهم في ؾبُل ّ
النهىى
ً ّ
ّ
بالترار وجد٣ُ٣ه ،وال ه٩اص هجض ٖضصا إال
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وُٞه م٣ا ٫خىٖ ٫لم مً ألاّٖلمٟٞ ،ي
ً
ّ
ألاو ٫هجض م٣اال خى ٫أعالم
الٗضص
ّ
اإلاخطىط الجشائزي في ليبيا ،للباخض:
مدمض ّ
ّ
الؿلىقي ،والظي بظ ٫ظهضا
الهاصي
ً
٦بحرا في اؾخ٣هاء بٌٗ ٖلماء الجؼابغ الظي
جمأل مسُىَاتهم زؼابً الجامٗاث ومغا٦ؼ
اإلاٗغٞت في لُبُا ،خُض ّ
جدب٘ الباخض
مسُىَاتهم بالىنّ ٠
والخدلُل ،وٖلى عؤؽ
ّ
ّ
هؤالء الّٗلمت أبى العباص أحمذ اإلالزي،
ّ
الُُب) وٚحره مً ّ
الخهاهُ٠
ناخب (هٟذ
ً )(1
الٗضًضة التي ب٣ي ؤ٦ثرها مسُىَا ٦ــ:
ّ ّ
 إضاءة ّالطىت ،جحت
الذجىت في اعخلاد أهل
ركم ()1734
 إفادة اإلاغزم بخكملت شزح ّالصغزي)305( ،
ّ
 فىائذ وفزائذ في الخىحيذ ،جحت ركم ()503ومً ألاّٖلم الظًً ط٦غهم الباخض أحمذ
ّ
الخلمطاوي ،هظا الٗالم ّ
الغباوي الظي
بً حجلت
ّ
ظم٘ بحن ٖلم الخ٣ُ٣ت والكغَٗت ،وله في طل٪
جهاهُٖ ٠ضًضة ،اهخ ٟ٘بها زل٦ ٤شحر وقهض لها
٧ل بلض)ّ ،(2ؤما ًٖ اإلاسُىَاث ّ
ؤهل الٗلم في ّ
ٞئن
ً
ً
ّ
الصبابت)،
له صًىاها مسُىَا ؾماه (دًىان
مدٟىّ جدذ ع٢م (.)1158
ً
ومً ألاّٖلم ؤًًا أبى العباص أحمذ
الىوشزيس ي ،وله مسُىَخان في لُبُا:
ّ
ّ
ّ
 الطزرالفشخاليت،
الىوشزيطيت على الىجائم
جحت ركم)551( :

 إبضاح اإلاطالك إلى كىاعذ ؤلامام مالك،جحت ركم)480( :
ومً مً ط٦غهم ّ
الؿ ّ
لىقي مً ألاّٖلم أبى ًشيذ
ّ
عالبي ،ومً مسُىَاجه اإلادٟىْت في لُبُا
الث ّ
زّلزت هي:
 الجىاهز الحطان في جفطير اللزآن ،جدذع٢م.)85( :

 ألاهىار اإلاضيئت في الشزيعت والحليلت ،جدذع٢م.)288( :
 رضالت عً الحلائم ،جدذ ع٢م.)288( :ّ
زم ٌؿخُغص الباخض في ط٦غ ٦شحر مً
ٖلماء الجؼابغ الظًً ّ
نىٟىا في ّ
٧ل الٟىىن،
وطإ نُتهم في بّلص لُبُا واهخ ٟ٘زل٦ ٤شحر
ّ
ومما ًيبػي ّ
بمؤلٟاتهم اإلاسُىَتّ ،
الخىبُه
ُ
ٖلُه وؤلاقاعة إلُه ُ٢مت الٗمل الظي ٢ام به
ّ
ّ
الؿ ّ
اإلاٟهل ،وهى في
لىقي في هظا البدض
الخ٣ُ٣ت حٗغٍّ ٠
لألمت بإّٖلم زضمىا الٗلم
ّ
واهخ ٟ٘بهم الخل٦ ،٤ما ؤهه بمشابت الٟهغؽ
الظي ًغقض الباخض.
ّ
وفي اإلاجلت مً هظه الجهىص ما ٌكهض لها
بؿب ٤ال٨ك ًٖ ٠جغار ّ
امخض ُٖمغه وٖٓم
ً
ّ
َ
ؤمغه وَاٚ ٫مغه ،وهى في الخ٣ُ٣ت ٌك٩ل ع٦ىا
ّ
ؤلاؾّلمي بهٟت ّ
ّ
ٖامت،
مً ؤع٧ان الترار
ّ
لٗلىا ال هبال ٜإن خ٨مىا بغظىح ّ
ٟ٦ت اإلاٛغب
و
ّ
ً
ّ
ّ
ؤلاؾّلمي في ٖالم اإلاسُىٍ ،إال ؤن ْغوٞا
ً
٦شحرة خالذ صون وكغه.
وضائل حفظ اإلاخطىط:
-2
ْ
خ ٟٔاإلاسُىَاث مً ّ
ؤهم ألاولىٍاث في
ً
ّ
ّ
ٖالم اإلاسُىٍ ،هٓغا لُبُٗت اليسخ واليسخ
والخبرٞ ،هى ٖلى ّ
ؤهمُخه نٗب للٛاًتٞ ،الٗىاًت
ّ
ٌٗمغ ؤل ٠ؾىت لِـ ّ
بىع ،١مىه ما ّ
مما ًخاح إال
ّ
ّ
ل٣لت مً طوي الهمم الُٛىعًٍ ٖلى هظا الترار،
وبم ً٨إخهاء بٌٗ ؤما ً٦خ ٟٔاإلاسُىَاث
ّ
ّ
وُُٟ٦اث خٟٓه ،مً زّل ٫ما وكغجه هظه اإلاجلت.
أماكً حفظ اإلاخطىط وطزكهّ :
اهخمذ
ّ
ّ
بٌٗ اإلا ّ
ؤؾؿاث والجمُٗاث والؼواًا واإلا٨خباث
ّ
والخانت باإلاسُىٍ وؤولخه ٖىاًت بالٛت،
الٗا ّمت
مىٗخه مً ّ
الخبٗثر وخٟٓخه مً الاهضزاع ،ومً
ّ
ّ
اإلالٟذ في اإلاجلت َُٛان هظا الجاهب ،ولٗله مً
ّ
ّ
لًُ٣ت خ ٟٔاإلاسُىٍ،
ألاهمُت البالٛت
باب
ومً ؤمشلت البدىر في هظا ّ
الخ ّ
ىظه:
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 ظهىص صاع اإلاٗغٞت في إبغاػ ٖلى اإلاسُىَاثالجؼ ّ
ابغٍت ٖبر إٞغٍُ٣ا ،ؾلُمان ٢ىعاعي.
ّ
الب٨غٍت ؤّٖلم ومسُىَاث ،ب٨غاوي
 الؼاوٍتٖبض الخ ٤وب٨غاوي اإلاهضي.
ّ
 اإلاسُىَاث الجؼ ّابغٍت بسؼاهت ؤبي ٖبض الله،
ؤصعاع ،إصعَـ بً زىٍا وؾٗاص قابي.
الىَىُت الجؼ ّ
ّ
ابغٍت في خماًت
 ظهىص اإلا٨خبتوجغمُم اإلاسُىَاث مً زّل ٫صوعة ج٩ىٍيُتّ
بمسبر الخّ ٟٔ
والخجلُضً ،ديى لً بهىن خاط
ّ
امدمض.
ّ
ّ
الجمٗىٍت في الخٟاّ ٖلى الترار
 صوع الخغ٦تّ
الىَني اإلاسُىٍ ،مدمض بً ؾىَس ي.
ّ
الٗغبُت في إماعة إلىعن –
 اإلاسُىَاثهُجحرًا ،والجهىص ّ
الغامُت إلى خماًتها ،مكهىص
ّ
ّ
ومدمض ٖبض ّ
الغخُم.
مدمض ظىبا
 صوع ّّ
ؤلاؾّلمي بلىضن،
مؤؾؿت الٟغ٢ان للترار
ّ
امدمض.
وصوعها في خ ٟٔاإلاسُىَاث ،مىالي
ّ
الٗغبي وظهىصها في
 مغا٦ؼ البدض في الىًَاإلادآٞت ٖلى اإلاسُىَاث ووكغها ،بلضان
ً
ّ
الٗغبي ؤهمىطظا ،مىحر البه٨غي.
اإلاٛغب
ّ
اإلاؤؾؿاث ٚحر
 خ ٟٔونُاهت اإلاسُىٍ فيّ
الغ ّ
ّ
الخؿُيُت
ؾمُت في الجؼابغ ،الخؼاهت
ً
بىالًت مُلت همىطظاٖ ،تروػ بضٌـ.
والظي هسلو إلُه مً ؾغص هظه الٗىاوًٍ
ّ
هى ّ
ؤن الباخشحن اإلاكاع٦حن في هظه الجلت ٢ض
ّ
جّ ٣
هىا ؤهباء اإلاسُىٍ ووٟ٢ىا ٖلُه في مٓاهه،
ً
ّ
ؤلاؾّلمي في هظا ؤلاعر الٗؼٍؼ
إزباجا القترا ٥الٗالم
الظي اؾخُإ ؤن ّ
ًشبذ ؤوانغ ؤلاؾّلم في ؤ٢اص ي
ّ
إٞغٍُ٣ا٦ ،ما ع٦ؼث البدىر ٖلى الجهىص اإلابظولت
مً َغ ٝال٣ابمحن ٖلى مغا٦ؼ خ ٟٔاإلاسُىٍ في
ّ
والهىن ،مً
هظه البّلص بكتى َغ ١الخٟٔ
الُغّ ١
الخ ّ
ّ
ّ
الًىةي
٣لُضًت إلى الخضًشت ٧اإلاسح
ّ
اإلاخُىعة ،وإوكاء
واؾخٗما ٫مىاص الخٟٔ

ّ
وؾً ال٣ىاهحن ،وٚحرها مً اإلاباصعاث
الٟهاعؽ،
ً
ّ
التي جبضي ٚحرة ٖلى اإلاسُىٍ ووُٖا بإهمُخه ،
ّ
ّ
إال ما هؼع مً ال٣هىع الظي ٞغيخه البِئت وٚظجه
ّ
٢لت ؤلام٩اهُاث.
ّ
الذراضاث
واكع اإلاخطىط في
-3
ّ
ألاكادًميت:
وفي الخٟاجت ّ
مهمت هجض بٌٗ اإلا٣االث
ّ
حؿلِ الًىء ٖلى هظا الجاهب ،خُض ؤنبدذ
الغؾابل وألاَغوخاث ّ
٦شحر مً ّ
ج٣ضم ٖلى ق٩ل
مٗحن٦ ،ما ّ
ّ ًٞ
جد ٤ُ٣مسُىٍ في ّ
ؤن جد٤ُ٣
ً
ّ
جسهها ٢ابما بظاجه ،لظل٧ ٪ان
اإلاسُىٍ ؤنبذ
ً
ّ
ّ
لؼاما ٖلى اإلاسخهحن ؤن ًٟ٣ىا وٟ٢ت اإلاُ٣م لهظه
الجهىص ما لها وما ٖليهاٟٞ ،ي الٗضص ّ
ألاو ٫هجض
ً
م٣اال بٗىىان( :شزوط اخخيار اإلاخطىط في
ّ
الجامعيت) مً إٖضاص عابذ صٞغوع،
الزضائل
وٍدىاو٦ –٫ما هى مىضح في الٗىىان – يىابِ
جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ وقغوٍ نّلخه ألن ً٩ىن عؾالت
ّ
ؤ٧اصًمُت) ،(1ز ّم ّ
ّ
ّ
ًدضص جل ٪الكغوٍ ب ـ ــ (2):
ٖلمُت
ٖلمُت :ؤي ؤن ّ
 ؤن ً٩ىن طا ُ٢مت ًّ٣ضم إياٞت
ّ
خُ٣ُ٣ت ٚحر مىظىصة في ٚحره مً ال٨خب؛
ّ
َّ
ً
 ؤن ً٩ىن مؤلٟا ٢ضًماّٞ :ل ًُلٖ ٤لى اإلاؤل٠ّ
ً
إلاؤل٠؛
الخُض مسُىَا ولى ٧ان بُض ا ِ
ّ
ّ
زانت في مجا٫
 الىزى ١مً ز٣ت اإلاؤل:٠ّ
الكغٕ؛
ّ
 جىٞغ وسخ اإلاسُىٍ :وسخخان ٞإ٦ثر وال ًمً٨ّ
ّ
اٖخباع اليسخت اإلاؿخيسخت إال وسخت واخضة؛
 مىاؾبت حجم اإلاسُىٍ للمُلىب في عؾالتّ
اإلااظؿخحر وؤَغوخت ّ
الض٦خىعاه :ؤن ًمشل زلض
الغؾالت ؤوههٟها
ً
ً
ّ
 ؤن ال ً٩ىن ّمد٣٣ا مً ٢بل ؤو ُخ ٤٣جد٣ُ٣ا
ٚحر ّ
ٖلمي.
ُُٟ٦ت ّ
الٗلمي ّ
زم ٌؿغص ّ
ّ
ّ
الض ٤ُ٢م٘
الخٗامل
اإلاسُىٍ ،وَكحر الباخض إلى ّ
ؤن بٌٗ الجامٗاث
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ممً باصعث بهظا الٗمل وهى ٢بىّ ٫
ّ ِ٣ٞ
الخد٤ُ٣
لُ٣ىم م٣ام ألاَغوخت ،ومً هىا ظاء م٣ا٫
ّ
مدمض صبا ٙاإلاٗىىن ب ــ( :آلياث جفعيل
الباخض
ّ
الجاهب الذراس ي في جحليم اإلاخطىط) ،وُٞه
ًّ
وملخت الخخىاء ّ
ّ
ؤ٧اصًمُا،
الخد٤ُ٣
صٖىة نغٍدت
ً
وٍ٣ترح لظل ٪ؾبّل وآلُاث ًغاها ُٟ٦لت بخُٟٗل
ّ
هظا الُغح وإهجاخه ،وؤهج٘ الؿبل وؤو ٤ٞآلالُاث
ّ
في هٓغه ،جُٟٗل الجاهب ّ
الىٓغ ّي مً ّ
الضعاؾت ألهه
ؤهمُت بالٛت في ّ
ً٨دس ي ّ
الخٗغٍ ٠باإلاسُىٍ
والخ ّ
اعٍخي ،ومىيىٖه ّ
وٖهغه وؾُا٢ت ّ
الخ ّ
د ٤٣مً
ّ
وؿبخه إلى اإلاؤل ،(1)٠وٍإحي م٣ا( ٫جحليم
ّ
ّ
الىصىص في ّ
العلميت ماله
الزضائل وألاطاريح
إلادمض ظغاصي ٦خُُ٣م لهظا ّ
الخ ّ
وما عليه ) ّ
ىظه
ّ
اإلاسخهحن
الظي ًضٖىا إلى ج٩اج ٠الجهىص بحن
الٗغبُت وهى ما هاصي به ٖبض ّ
ّ
الؿّلم
والجامٗاث
هاعون ول٣ي نضي واؾٗا في الجامٗاث
ً
ّ
ّ
ّ
ٖملُت
مما اوٗ٨ـ إًجابا ٖلى
الٗغبُت)،(2
)(3
الخد ٤ُ٣مً ػاوٍخحن:
٦م ُّت :وطل ٪بدؿغَ٘ وجحرة ّ
 ػاوٍت ّالخد٤ُ٣
وػٍاصة مسغظاتها؛
ّ
ّ
 ػاوٍت ّوالجضًت ٖلى
اإلاهضاُ٢ت
هىُٖت :بئياٞت
ّ
مخسهو
الٗمل ،وطل ٪بىظىص مكغٝ
ّ
وٍصدح
ًغا ٤ٞالٗمل زُىة زُىة،
الهٟىاث،
ّ
ّ
ّ
ومً ؤبغػ الٟىابض ؤن هظا الخ ّ
ىظه ٢ض زلو
اإلاىٟعي ّ
الخد ٤ُ٣مً ّ
ّ
ّ
والخجاعي.
الخىظه
ٚحر ّ
ؤن هظه اإلاداؾً الىاضخت ال جسٟي
بٌٗ الهىاث التي ً٩ىن اإلاكغوٕ ٖغيت لها ،وهى
ّ
ول٨نها خاالث ٢لُلت
ما ؤقاع إلُه الباخض)،(4
ّ
الجاصة التي ج٣ترب مً
باإلا٣اعهت م٘ اإلاكاعَ٘
ال٨ما.٫
ّ
بُ٣ذ بٌٗ ألا٢ؿام التي ّ
اهخمذ بها اإلاجلت
ً
ؾغصا ّ
ّ
ألن اإلا٣ام
ألاهم ُّت ،هظ٦غها
وهي في ٚاًت
ّ
ّ
اإلاسخهحن
ًًُ ٤ولٗلىا مً هظا اإلا٣ام هيكض

ّ
ّ
زام بجهىص هظه اإلاجلت وؾاب٣تها
إل٢امت مدٟل
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
وٚحرهما مً اإلاجّلث الترازُت التي حٗبر بد ٤مدىعا
ً
هاما ًغج٨ؼ ٖلُه ٖمل ّ
ّ
الٗغبي.
الخد ٤ُ٣في الٗالم
مً هظه ألا٢ؿام :كطم الفهزضت الظي
ّ
ّ
جدب٘ ُٞه اإلاكاع٧ىن في ؤٖضاص هظه اإلاجلت مىاًَ
وُُٟ٦ت جغجِبه وخٟٓه ّ
ّ
والخٗغٍ ٠به،
اإلاسُىٍ
ً
ّ
ومً ألا٢ؿام ا ّ
إلاهمت ؤًًا كطم الىصىص
ّ
ًخم وكغ بٌٗ ّ
اإلاحللت ،وُٞه ّ
الىهىم ؤو ؤظؼاء
ً
ال٨خب في ٞىىن مسخلٟت ،ومً ألا٢ؿام ؤًًا ٢ؿم
ّ
ّ
الخحليمّ ،
لُخطح قمى ٫اإلاجلت ألٚلب
مشاكل
ّ
ظىاهب الخد.٤ُ٣
خالصت :
ّ
وفي نهاًت هظا الٗغى اإلاىظؼ لضوع اإلاجلخحن
في جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ هسلو إلى هخابج ّ
ؤهمها:
ّ
ّ
الترازُت صوع ال ًجب ؤن ّ
ٌُٛب وال
 للمجّلثًيبػي ؤن ًيس ى.
ّ
 وكغ عؾالت الترار وإبغاػ ُ٢مخه وُ٢متؤصخابه.
ّ
ّ
 جِؿحر اليكغ ٖلى اإلاد٣٣حن مً مسخل ٠البّلصّ
ؤلاؾّلمُت.
 ّٟغص بيكغ ههىم جغ ّ
ازُت ّ
الخ ّ
مهمت في ٖلىم
مسخلٟت.
ّ
ّ
ج٣ص ي ؤخىا ٫اإلاسُىٍ في ّ
٧ل مٓاهه.
ّ
اإلاد٣٣حن الجباعة مً
 ؤلاقاصة بإٖما٫ّ
الخد ٤ُ٣إلى الٟهاعؽ.
ّ
ؤلاؾّلمي ٧اهذ
 إبغاػ خىايغ مً الٗالمً
ّ
ميؿُت عٚم ّؤنها َخ َىث ٦شحرا مً اإلاسُىَاث
اإلاهمت في ّ
ّ
قتى الٟىىن.
 الهىامل:ّ
)ّ – (1
مدمض ٖابض الجابغي ،التراث والحذاجت ،دراضاث
ّ
ّ
الٗغبي ،1991 ،1ٍ ،م .21
ومىاكشاث ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي
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( - )2ألانٟهاوي ،اإلافزداث في غزيب اللزآن ،صاع اإلاٗغٞت،
بحروث ،لبىان ،ص ث ،كخاب الىاو ،م  .519و ابً مىٓىع،
ّ
الٗلمُت ،1992 ،ط ،2باب
لطان العزب ،صاع ال٨خب
الىاو ،م م .201-199
ّ
( - )3الجابغي ،التراث والحذاجت ،م .22
ّ
وإن ألاهبياء لم ّ
ًىرجىا درهما
( - )4الخضًض الُىٍل «...
ّ
ً ّ
وال دًىارا وإهما ّورجىا العلم فمً أخذه فلذ أخذ بحظ
وافز»الخضًض
ّ
ّ
(ً - )5ىٓغٖ :بض الله الٗغوي ،جلافخىا في ضىء الخاريخ،
ّ
اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البًُاء ،اإلاٛغب،1988 ،2ٍ ،
م .192
ّ
( - )6الجابغي ،التراث والحذاجت ،م .24
ّ
(ً - )7ىٓغٖ :لي الكبٗان ،الحجاج والحليلت وآفاق
ّ
الخأويل ،صاع ال٨خاب الجضًض ّ
اإلاخدضة ،لبىان،2010 ،1ٍ ،
م.46

(ً - )8ىٓغ٦ :ما ٫الجبىعيّ ،
ملذمت العذد ّ
ألاول مً
ّ ّ
مجلت الذخائزٖ ،ام ،2000م م .8-4
الجغاح ،دوبيخاث ضيف ّ
(ٖ - )9باؽ هاوي ّ
الذًً اإلاشذ،
ّ
الظزابغ ،الٗضصًً 18وٖ ،19ام ،2004م م .135-126
(ّ - )10
الكزدي،
ّ
مدمض ٖلي صاغي ،خماضياث الباكلي
ّ
الظزابغ ،الٗضصًً ٖ ،19-18ام  ،2004م م .201-183
ّ
وَكحر ّ
ّ
الٟاعؾُت،
اإلاد ٤٣إلى وظىص زماؾِخحن باللٛت
ّ
والخماؾُاث ألاعب٘ بسِ الكاٖغ هٟؿه.
( - )11ػهحر ٚاػي ،جحليم اللصيذة اإلاىفزجت البً
ّ ّ
ّ
الىحىي ،مجلت الظزابغ ،الٗضصٖ ،8ام  ،2001م .122
ّ
الش ّ
مطيت هادرة مً
( - )12زىعقُض عيىي ،اللصيذة
ّ
ّ
التراث ،الظزابغ ،الٗضص ٖ ،14-13ام  ،2003م .115
( - )13اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .118
( - )14اإلاغظ٘ هٟؿه ،م م .120-119
(ً - )15ىٓغّ :
الؿ ُّض ّ
مدمض مهمضي اإلاىؾىي ،جد٤ُ٣
لخذكزة ألالباب بأصىل ألاوطاب ،ألبي ظٟٗغ ّ
البتي

ّ
البليس ي ألاهضلس ي ،الظزابغ ،الٗضص  ،2000 ،1م .109

(ً - )16ىٓغ :اإلاغظ٘ هٟؿه ،م م  .80-79خُض ؤمغ
ًليؿُت بئيغام هاع ُٖٓمت جلٟذ ّ
ّ
الىاؽ مً بُٗض
خا٦م
ّ
وعمي ٞيها اإلاؤل ٠وٖابلخه.
ٖلي ،جد٦ ٤ُ٣خاب ّ
(ً - )17ىٓغ :مًٗ خمضان ّ
(الطلطت
ّ
ّ
ّ
ّ
ال٨غصي ،مجلت الظزابغ،
الحيذريت) ،جإلُ :٠إبغاهُم
الٗضصان  6و  ،2001 ،7م .136
( - )18عقُض الٟٗاقي ،جد٦ ٤ُ٣خاب (ملادًز ألاوسان
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
اإلاىحذًً باألهذلظ) ؤبي
زعيت مً ضكت
والىصب
ّ
مدمض ٖبض الىاخض ابً ؤبي ّ
ّ
الؿضاص اإلاال٣ي ،مجلت
ّ
الظزابغ ،الٗضص ،2000 ،3م .89
( - )19ؾلمان هاصي آَٗ ٫مت ،فهزص مخطىطاث
ّ
ّ
ّ
الحطيييت في كزبالء – العزاق ،الظزابغ ،الٗضص
الزوضت
 ،2000 ،1م .255
(ّ - )20
مدمض مؿٗىص ؤبي ؾالم ،أصىل جحليم
ّ ّ
جالث ّ
والذفاجز وحفظها عىذ اللذماء
اإلاخطىطاث والس
ّ
واإلاحذجين ،مجلت عٞى ،ٝالٗضص  ،5ماعؽ  ،2015م .9
(ً - )21ىٓغ :اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .18
(ً - )22ىٓغ :مىحر البه٨غيّ ،
أهم ّيت جحليم اإلاخطىط
في غزب إفزيليا ،عٞى ،ٝالٗضص  ،2ؤ٦خىبغ  ،20013م
م .10-9
(ً - )23ىٓغ :الهاصي ّ
مدمض الؿلىقي ،أعالم اإلاخطىطاث
ّ
ّ
الجشائزيت في ليبيا ،مجلت عٞى ،ٝالٗضص ،1ظىان ،2013
م م .41-39
(ً )24ىٓغ :اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .42
( - )25عابذ صٞغوع ،شزوط اخخيار اإلاخطىط في
ّ
ّ
الجامعيت ،مجلت عٞى ،ٝالٗضص ،ظىان ،2013
الزضائل
م .89
(ً - )26ىٓغ :اإلاغظ٘ هٟؿه ،م م .97-94
(ً - )27ىٓغّ :
مدمض صبا ،ٙآلياث جفعيل الجاهب
ّ
ّ
الذراس ي في جحليم اإلاخطىط ،مجلت عٞى ،ٝالٗضص،2
صٌؿمبر ،2013 ،م م .140-137
ّ
(ً )28ىٓغّ :
مدمض ظغاصي ،جحليم الىصىص في
ّ
ّ
ّ
العلميت ماله وما عليه ،مجلت عٞى،ٝ
الزضائل وألاطاريح
الٗضص ،11ماعؽ  ،2017م .90
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(ً )29ىٓغ :اإلاغظ٘ هٟؿه ،م ن.
(ً )30ظ٦غ ّ
مدمض ظغاصي بٌٗ اإلاؼال ٤التي ٢ض حكحن
ألا٧اصًمي ،مشل ،ؤلا٢باٖ ٫لى ّ
ٖملُت ّ
ّ
ّ
الخد٤ُ٣
الخد٤ُ٣

ّ
اؾخجابت لضا ٘ٞالٛحرة ٖلى الترار صون امخّل٢ ٥اٖضة
ّ
ٖلمُت ٧اُٞت ال٢خدام هظه اإلاٛامغة ،ومً طل ٪ؤًًا
ّ
ّ
مما ًجٗل ّ
الُلبت ّ
الهىة ٦بحرة
يٗ ٠اللٛت لضي ٦شحر مً
ّ
بحن لٛت ّ
اإلاد ٤٣ولٛت اإلاؤل.٠
 اإلاصادر واإلازاجع:-

ّ
الٗلمُت،
ابً مىٓىع ،لطان العزب ،صاع ال٨خب

-

 ،1992ط.2
ّ
الغاٚب ألانٟهاوي ،اإلافزداث في غزيب اللزآن ،صاع

-

اإلاٗغٞت ،بحروث ،لبىان ،ص ث.
ّ
ّ
ٖبض الله الٗغوي ،جلافخىا في ضىء الخاريخ ،اإلاغ٦ؼ
ّ
الش٣افي الٗغبي ،الضاع البًُاء ،اإلاٛغب.1988 ،2ٍ ،
ّ
ّ
ٖلي الكبٗان ،الحجاج والحليلت وآفاق الخأويل،
صاع ال٨خاب الجضًض ّ
اإلاخدضة ،لبىان.2010 ،1ٍ ،
ّ
ّ
مدمض ٖابض الجابغي ،الت راث والحذاجت ،دراضاث
ّ
ّ
الٗغبي.1991 ،1ٍ ،
ومىاكشاث ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي
ّ
اإلاجّلث:
ّ ّ
مجلت الذخائز ،الٗغا ،١ألاٖضاص مً  01إلى .19
ّ
مجلت رفىف ،الجؼابغ ،ألاٖضاص مً  01إلى .11
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خمابر احبلث العلمي يف اجلزائر وعنايتها
بالتراث العريب اإلسالمي اخملطوط
أ .عــمـــــر بــــن عــــــراج
جـامعة ســيدي بلعباس
مقدمت:
الترار زغوة ألامت ،ومسؼوجها الحػاعي الضخم،
ًمثل شخطُتها ،وجفغصها ،ونلىمها اإلاسخلفت ،وؤبهاصها
الغوخُت ،والفىغٍت ،والاحخمانُت ،وهى هلؿت جدىلها
الخاعٍخي ،وخػىعها نلى اإلاؿخىي ؤلاوؿاوي زالٌ كغون
زلذ.
واإلاسؿىؾاث مً ؤهم زؼائً هظه الثروة ،بهػها جم
فخده ،والانخىاء به ،وجدلُله ،وجىػَو مسؼوهه،
فاؾخفاصث مىه ألاحُاٌ اإلاخالخلت ،وبهػها آلازغ هثحر ما
ًؼاٌ ًيخكغ حهىص الجمُو إلناصة بخُائه.
ولهظا فلض ؤزظث الىثحر مً اإلااؾؿاث الثلافُت
الخهلُمُت في الهالم جدؿابم في البدث ،والخىلُب ،إلاا
بلي مً هظا الترار اإلاسؿىؽ بًُت ججمُهه ،وضُاهخه،
ومً زم بجاخخه للباخثحن بإؾهل الؿبل إلاا لظلً مً
ؤهمُت هبحرة في البدث الهلمي.
ومً ماؾؿاث اإلاجخمو اإلاهىُت بالبدث الهلمي
الجامهاث؛ خُث حهخبر مهمت البدث الهلمي اإلاهمت
ألاؾاؾُت الثاهُت لها بهض مهمت الخضعَـ .وفي الجؼائغ
اؾخدضزذ ماؾؿاث حامهُت حهغف بمسابغ البدث
الهلمي في اإلاسؿىؾاث؛ تهخم نلى الخطىص بالبدث في
مجاٌ اإلاسؿىؾاث ،وهظا في بؾاع ألاهمُت الىبري التي
جىليها الضولت للمسؿىؾاث خُث ؤوشإث هاجه اإلاسابغ
نلى مؿخىي زمـ حامهاث نبر الىؾً؛ وهي- :مسبر
اإلاسؿىؾاث بجامهت ألامحر نبض اللاصع بجامهت
كؿىؿُىت ،-و -ومسبر اإلاسؿىؾاث بجامهت الجؼائغ ،-و-
مسبر مسؿىؾاث الحػاعة ؤلاؾالمُت في شماٌ بفغٍلُا
بجامهت ؤخمض بً بلت  1بىهغان ،و-مسبر حمو وصعاؾت

وجدلُم مسؿىؾاث اإلاىؿلت ويحرها بجامهت ػٍان
ناشىع بالجلفت ،-و-مسبر اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت في
بفغٍلُا بجامهت ؤخمض صعاعٍت بإصعاع ،-وول طلً بهضف
بصعاج اإلاسؿىؽ واوشًاٌ مهغفي ،ومجاٌ بدث نلمي.
وفي هظا ؤلاؾاع حاءث هظه الضعاؾت لخىضح نالكت
اإلاسؿىؽ بالبدث الهلمي ،وطلً بمداولت حؿلُـ
الػىء نلى مسخلف ؤوحه البدث الهلمي في مجاٌ
اإلاسؿىؾاث في هاجه اإلاسابغ ،والؿغق اإلاؿخسضمت في
الحفاف ،وببغاػ هظا الىجز اإلاهغفي ،والحػاعي ،واليل
ًطب في بؾاع بصعاج اإلاسؿىؾاث واوشًاٌ مهغفي،
ومجاٌ بدث نلمي في الجامهت الجؼائغٍت.
هما نغفذ الجؼائغ في الؿىىاث ألازحرة اهخمام هبحر
باإلاسؿىؾاث جمثلذ ؤهم مكاهغ هظا الاهخمام في
اإلالخلُاث الىؾىُت ،والضولُت في مجاٌ اإلاسؿىؾاث،
باالقافت بلى تهافذ اإلااؾؿاث التي تهخم باإلاسؿىؾاث،
بحن مً ًجمو اإلاسؿىؾاث وٍدفكها ،ومً ًلىم
بضعاؾتها ،والخهغٍف بها ،وهظا ًاهض خاحت البدث
الهلمي الجؼائغي لالهخمام باإلاسؿىؾاث.
واهؿالكا مً ؤهمُت اإلاسؿىؾاث في البدث الهلمي،
خُث ؤجها جفخذ ؤمام الباخثحن مجاال واؾها؛ هكغا
لخطىضُتها؛ ؤصي طلً بلى حهضص وحىه البدث الهلمي
في مجاٌ اإلاسؿىؾاث ،ومً هىا شهضث الجامهاث
الجؼائغٍت ألازحرة اؾخدضار ماؾؿاث حهنى بضعاؾت
اإلاسؿىؾاث؛ حهغف بمسابغ البدث الهلمي في مجاٌ
اإلاسؿىؾاث.
ؤلاشيالُتً :ؿغح هظا البدث حملت مً الدؿائالث:
هل ٌهخبر اإلاسؿىؽ نىطغا ؤؾاؾُا في البدث الهلمي
بالجؼائغ؟
وفُما جخمثل اإلااؾؿاث اإلاهىُت بةصعاج اإلاسؿىؽ في
مجاٌ البدث الهلمي بالجؼائغ؟ ،وهُف جخهامل اإلاسابغ
اإلاظوىعة ؤهفا مو هظا الترار الحػاعي اإلااصي؟
* املبحث ألاول:
 -1حعريف املخطوط:
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للض نغف اإلاسؿىؽ بانخباعه ؤخض اإلاطاصع ألاؾاؾُت
للمهلىماث مً الجاهبحن اللًىي ،والاضؿالحي .فماطا
وهني بلفل اإلاسؿىؽ مً الىاخُت اللًىٍت ،وما هلطض
به مً الىاخُت الاضؿالخُت:
* الخهغٍف اللًىي للمسؿىؽ:
حاء في لؿان الهغب :الخـ :الؿغٍلت اإلاؿخلُمت مً
الص يء ،والجمو زؿىؽ ،وكض حمهخه العجاج نلى
الخؿىؽ.
.1
في ؤؾاؽ الباليت:
 زـ الىخاب بُضه ،وال جسؿه بُمُىً. هخاب مسؿىؽ ،وازخـ لىفؿه صاع ،ؤي غغب لهاخضوصا لُهلم ؤجها له.2
* الخهغٍف الاضؿالحي للمسؿىؽ:
 في اإلاعجم اإلاىؾىعي إلاطؿلحاث اإلاىخباثواإلاهلىماث :نغف بإهه هخاب بسـ الُض جمحزه نً
ألاػكت،
ؤو
الخؿاب
ؤو ؤي وزُلت ؤزغي هخبذ بسـ الُض ،زاضت جلً التي
3
هخبذ كبل نطغ الؿبانت
 ؤما هشمغي نمغ فُهغف اإلاسؿىؾاث بإجها طلًالىىم مً الىخب التي هخبذ بالُض لهضم وحىص
الؿبانت وكذ جإلُفها ،وجمثل اإلاسؿىؾاث مطاصع
ؤولُت للمهلىماث مىزلت ،وجسظ مىغىناث مخهضصة،
وَهخمض نضص مً الباخثحن بشيل هلي ،ؤو حؼئي نلى
اإلاهلىماث الىاعصة فيها.4
 -2ألاهميت الحضاريت والفكريت للمخطوطاث:
بن جضعَـ نلم اإلاسؿىؾاث ،والخهغٍف به مً
ؤهم واحباث ؤكؿام اإلاىخباث بالىؾً الهغبي ،ألن
الهاملحن في مجاٌ الىزائم ،واإلاىخباث لً ًيىهىا ملمحن
بإضىٌ صعاؾت نلم اإلاسؿىؽ ،وفهغؾخه ،وجلىِىه،
ووشغه ،وجدلُله؛ ألن الحػاعة الهغبُت جضًً لخلً
اإلاسؿىؾاث اػصهاع خػاعتها ،وجىىنها ،وحًؿُتها
الهضًض مً اإلاىغىناث ،والفىىن خحن بلًذ جلً
اإلاسؿىؾاث مً خُث الخإلُف ،واليسخ ،والتهظًب،

 الخـ :الؿغٍم ،وٍلاٌ الؼم طلً الخـ ،وال جكلم نىهشِئا.
 زـ الللم :ؤي هخب ،وزـ الص يء بسؿه زؿا :ؤيهخبه بللم يحره.
 الخسؿُـ :الدؿؿحر ،والتهظًب ،والخسؿُـ:والدؿؿحر ،فىلىٌ زؿؿذ نلُه ؤي ؾؿغث

والخجلُض شإها نكُما ،لم جبلًه ؤي خػاعة مً
الحػاعاث الاوؿاهُت نلى مغ الحلب.
ولضعاؾت نلم اإلاسؿىؾاث الهغبُت ال بض مً
مهغفت هُف وضلذ بلُىا ،والؿغٍلت التي هخبذ بها،
واإلاطؿلحاث التي خىتها ،ومهغفت ؤصواث الىخابت،
وؤهىام الخؿىؽ ،وجؿىعها ،والخهغف نلى ضىانت
الىعق ،ووسخ اإلاسؿىؾاث ،وجؿىع الخإلُف ،وؤلامالء،
زم مهغفت اإلاغاحو التي ٌهخمض نليها في مهغفت
اإلاسؿىؾاث ،ومدخىٍاتها ،وؤماهً خفكها ،وؾغٍلت
الخهامل مهها ،ويحر طلً مً اإلاىغىناث التي حؿحر
الخهغف باإلاسؿىؾا ث . 5هما ؤن الحضًث نً
اإلاسؿىؽ؛ هى خضًث نً فىغ البشغٍت نبر الهطىع،
وهي جلخظ خىاصر يابغة نً وحىص صعاؾت ما ،وهي
جسبئ بحن ؾُاتها زالضت خُاة مالف ما ،وشاهض
ٌهغفىا نلى ؤشاء ًطهب ؤن ٌهُضها الؼمً ،وألاًام.
وجخجلى كُمت اإلاسؿىؾاث مً خُث الشيل
واإلاػمىن:
* ؤما مً الشيل :فاإلاسؿىؽ وزُلت ؤزغٍت خػاعٍت،
ووهني بيلمت وزُلت ؤعبو نىاضغ هطفها :الىعق
(اليايض) ،اإلاضاص (الحبر) ،الللم (الخـ) ،والخجلُض،
وحهخم بضعاؾت هظه الهىاضغ نلم اليىصًىوىلىحُا.6
وجفخذ اإلاسؿىؾاث ؤمامىا آفاكا واؾهت ألصعان
الىثحر مً اإلاهلىماث والحلائم منها:
 /1جؿىع الطىانت والخضوًٍ والىخابت في نطغها:
وَشحر بلى طلً الضهخىع فااص الؿُض كائال" :قلذ
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ضىانت الىعق البرصي في الضوٌ ؤلاؾالمُت ضىانت
مطىهت زالطت"
 /2اإلاسؿىؾاث :الفػل في بخُاء فً مً الفىىن
الهغٍلت ،والاؾالم نلى مؿخىي الغقي الهمغاوي ،وببضام
الغؾىم والؼزاعف ،وجفىق الحغهت الفىغٍت ،والثلافُت
الظي وضل بلُه اإلاؿلمىن.
ٌ /3هغفىا اإلاسؿىؽ نلى ؤهىام الخؿىؽ ووشإتها،
وبضاًت قهىعها.
بطن فاإلاسؿىؾاث جمىً مً بلاء الهلىم اإلاسخلفت؛
فهلم اإلاسؿىؾاث ًدخاج بلى الىُمُائي لخدلُل مىاص
الىخابت ،ومهغفت هىنُت الحبر ،والىعكت ،وهظا
الخدلُل ٌؿاهم في جلضم ؤلاوؿان فخهمل نلى الخؿىٍغ
هفؿه نلى غىء ما كضمه اللضامى.7
* مً خُث اإلاػمىن :بطا واهذ اإلاسؿىؾاث كؿهت
فىُت ؤزغٍت فهي قاهغة بوؿاهُت ،وؾُاؾُت ،وؤصبُت
ؤزالكُت...بلخ.
فاإلاسؿىؾت جدضص لىا ؤبهاصا هثحرة ،منها الخاعٍخي
والاحخماعي ،والحػاعي ،وؤلاوؿاوي ،لهظا فةن صعاؾتها
جخؿلب حهضا وصعاًت واؾهت وزلافت خؿىت إلاهغفت
كُمتها.
ومً كُمتها ألاصبُت والخاعٍسُت ؤجها حؿمذ لىا
بالخهغف نلى الهلىم واإلاهاعف التي اهخم بها الهغب،
وؤللىا فيها ؤنمالهم ،وطلً باؾخسضام هكام الفهغؾت،
ونلم البِبلىيغافُا.8
هظلً اخخفاف اإلاىخباث الهغبُت ،وؤلاؾالمُت
بالهضًض مً اإلاسؿىؾاث يحر نغبُت ًبحن لىا الخىؾو
الفىغي ،والاػصهاع اإلاهغفي ،9وامتزاج الثلافاث ،هما
جىمً ؤهمُتها في وىجها حهلم ألامت ،وجاعٍسها ،ولًتها،
ويحر طلً ،وؤمت ال جاعٍش لها لِؿذ ؤمت ،وال جؼاٌ الُىم
بداحت بليها ،فيلما جلضمذ الؿىحن اػصاصث خاحخىا
بليها.
بهظا فةن الحفاف نليها واحب نلى ألامت ،ومً
فغوع الىفاًاث بدُث لى كضع ؤهه لم ًلم به ؤخض
فاإلزم نلى الجمُو.

 -3حعريف البحث العلمي:
 /1الخهغٍف اللًىي:
ًخيىن مضلىٌ البدث الهلمي مً ولمخحن :البدث،
الهلمي .ؤما البدث لًت :هى الؿلب والخفخِش ،10وهى
ؤًػا الخلص ي ،والضعاؾت .وؤما الهلمي :فهي ولمت
ميؿىبت بلى الهلم ،والهلم في اللًت الهغبُت :هلُؼ
الجهل ،وهى ٌهني :مهغفت ،وبصعان ألاشُاء بدلُلتها،
وؤلاإلاام بها ،وبالترهُب بحن مضلىٌ اليلمخحن جطبذ
نباعة البدث الهلمي لًت :الخلص ي ،والخدبو إلاىغىم
مً مىاغُو الهلم ،وفلا للىانض ،وشغوؽ.
 /2الخهغٍف الاضؿالحي:
للض وغهذ للبدث الهلمي حهاعف نضًضة اجفلذ
في نىاضغها وازخلفذ في البهؼ آلازغ ،فمنها
الخهغٍف الابؿخمىلىجي ،وحهغٍف نلم الىفـ ،ونلم
الاحخمام ،والخهغٍف الفلؿفي ،وؾإكخطغ نلى
الخهغٍف اإلاُخىصولىجي.
مً الىاخُت اإلاُخىصولىحُت هى وشاؽ نلمي ًخمثل
في حمُو اإلاهؿُاث وجدلُلها بهضف ؤلاحابت نً مشيلت
مهُىت ،11وهى الخلص ي اإلاىكم بةجبام ؤؾالُب ،ومىاهج
نلمُت مدضصة الحلائم الهلمُت بلطض الخإهض مً
صحتها ،وحهضًلها ،ؤو بغافت الجضًض لها.12
 -4مخابر البحث العلمي في الجزائر:
للض هظ اللاهىن الخىحُهي ،والبرهامج الخماس ي
نلى جإؾِـ اإلاسابغ ،ووخضاث البدث بهضف جغكُت
البدث الهلمي ،والخؿىع الخىىىلىجي ،ولبلىى هظه
ألاهضاف ولها هظ اللاهىن الخىحُهي ،نلى ؤن جلىم
ول الضوائغ الىػاعٍت ،واإلااؾؿاث الخاضت ول فُما
ًسطه باجساط ول ؤلاحغاءاث الػغوعٍت لتركُت البدث
الهلمي ،والخؿىع الخىىىلىجي في بؾاع الهُاول الخابهت
لها.
ؤ /مهام وؤهضاف مسابغ البدث الهلمي في الجؼائغ:
ًيلف مسبر البدث بمىحب اإلااصة الغابهت مً
اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  244-99اإلااعر في 31
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ؤهخىبغ ،1999والظي ًدضص كىانض بوشاء مسبر
البدث ،وجىكُمه ،وؾحرم بما ًلي:
 جدلُم ؤهضاف البدث الهلمي ،والخؿىع الخىىىلىجيفي مجاٌ نلمي مدضص.
 اهجاػ الضعاؾاث وؤنماٌ البدث التي لها نالكتبهضفه.
 اإلاشاعهت في جدطُل مهاعف نلمُت ،وجىىىلىحُتحضًضة ،والخدىم فيها ،وجؿىٍغها.
 اإلاشاعهت نلى مؿخىاه في جدؿحن جلىُاث ،وؤؾالُبؤلاهخاج ،واإلاىخجاث ،والؿلو ،والخضماث ،وجؿىٍغ طلً.
 اإلاشاعهت في الخيىًٍ بىاؾؿت البدث ،ومً ؤحلالبدث.
 حمو اإلاهلىماث الهلمُت ،والخىىىلىحُت ،التي لهانالكت بهضفه ،ومهالجتها ،وجثمُنها ،وحؿهُل الاؾالم
نليها.
13
 اإلاشاعهت في وغو شبياث بدثت مالئمت .* املبحث الثاوي:
14
 -1من مراكز املخطوطاث الجزائريت :
جؼزغ الجؼائغ بىحىص زغوة هبحرة نلى عبىنها جدخىي
نل هىىػ نكُمت في شتى نلىم اإلاهغفت ؤلاوؿاهُت،
وهي مخىاحضة في هىنحن مً اإلاغاهؼ؛ ألاولى مغاهؼ
عؾمُت زاضت بالضولت ،وؤزغي مغاهؼ مغحهُت ؤو
زاضت (ؤهلُت):
ؤ /اإلاغاهؼ الغؾمُت :هظهغ منها:
 مسؿىؾاث حامهت ألامحر نبض اللاصع ؤلاؾالمُتبلؿىؿُىت :نضص اإلاسؿىؾاث خىالي 150مسؿىؽ،
كؿم مً هظه اإلاسؿىؾاث وان في مىخباث زاضت،
وللض ؤوشإث الجامهت كؿم مسطظ إلاىخبتها ،وهي
مىػنت بدؿب مطاصع حمهها نلى الىدى الخالي:
 مىخبت الشُش زحر الضًً واجب عئِـ حمهُت الهلماءاإلاؿلمحن الجؼائغٍحن ،وفيها  16مسؿىؽ.
 مىخبت الشُش ضالح بً الهابض جدخىي نلى 44مسؿىؽ.

 مىخبت الشُش ابً اإلاىهىب مدمض اإلاىلض فيها 06مسؿىؽ.
 مىخبت الشُش شهُب ابً اإلاىهىب مدمض الهاصيفيها  36مسؿىؽ.
وٍىحض غمً اإلاسؿىؾاث اإلاظوىعة نضص مً اإلاجامو،
وهظه اإلاسؿىؾاث مفهغؾت ،لىنها في خاحت بلى بناصة
الىكغ لترجِب اإلاسؿىؾاث خؿب مىغىنها.15
 مسؿىؾاث اإلاىخبت اإلاغهؼٍت في حامهت كؿىؿُىت:كلُلت نضصها  48مسؿىؽ.
 مسؿىؾاث مىخبت حمهُت ألابدار ،والضعاؾاثالخاعٍسُت بإصعاعً ،ىحض بها نضص هبحر مً اإلاسؿىؾاث.
 مسؿىؾاث مىخبت حامهت الجؼائغ :واهذ نامغةباإلاسؿىؾاث لىً الاخخالٌ الفغوس ي لم ًبم منها
ش يء ،وما بلي منها ؤخغق بهض الاؾخلالٌ.16
 مسؿىؾاث اإلاىخبت الىؾىُت في الجؼائغ الهاضمت:فيها ؤهثر مً  3000مسؿىؽ ،نضا جلً التي ؤخغكذ
ؤًام الاخخالٌ الفغوس ي.
 مىخبت زاهىٍت بً ػعحب بخلمؿان ،وواهذ جدىي نلى100مسؿىؽ.
 مىخبت الترار بىػاعة الشاون الضًيُت بالهاضمت،وجدخىي نلى 700مسؿىؽ.
 مىخبت اإلاغهؼ الثلافي ؤلاؾالمي بلؿىؿُىت ،وجدخىينلى 17مسؿىؽ.17
مالحظت :هىىه بلى ؤن اإلاغاهؼ الغؾمُت للمسؿىؾاث
الجؼائغٍت هثحرة ،لىً ًطهب الخهغٍف بها زاضت جلً
اإلاغاهؼ الهلمُت ،والثلافُت ،وصوع الثلافت اإلاىدشغة في
عبىم الجؼائغ.
ب /اإلاغاهؼ الخاضت (ألاهلُت):
 مسؿىؾاث ػاوٍت الشُش خىحن ببلضًت ؾُضي زلُفتبمُلت ،واهذ جدخىي نلى  6000مسؿىؽ ،وؤضبذ
الُىم فيها 100مسؿىؽ.
 مسؿىؾاث مىخباث ؤصعاع (جىاث ،كىعاعة ،جضولذ):حهض ؤصعاع مً اإلاىاؾم الًىُت بىفغة اإلاسؿىؾاث ،وللض
ؤنض ألاؾخاط ملضم مبرون بدثا نً هظه اإلاسؿىؾاث
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وؾماه" :اإلاسؿىؾاث صازل الخؼاهاث الشهبُت زالٌ
اللغن 19وبضاًت اللغن 20بخىاث ،وكىعاعة ،وعهؼ فُه
نلى ؤهم اإلاغاهؼ التي جدخفل باإلاسؿىؾاث ،وفُما ًلي:
ؤهم اإلاغاهؼ التي هظهغها:18
 مغهؼ جىاث :وفُه ازيخا نشغ مىخبت ،وؤشهغها :مىخبتوحالن ،مىخبت ؾُضي خُضعة ،مىخبت وىؾام ،ومىخبت
بني زامغ.
 مغهؼ جىجغًٍ :ومً زؼاهخه :زؼاهت اإلاؿاعفت ،وزؼاهتؤوالص نِس ى ،وزؼاهت جملؿً.
 مسؿىؾاث مىخبت الشُش اإلاهضي البىنبضلي فيالًغب الجؼائغي :نمل الشُش اإلاهضي البىنبضلي ؾىاٌ
خُاجه نلى حمو ما جِؿغ مً اإلاسؿىؾاث الىفِؿت،
وهظه اإلاىخبت مً ؤينى اإلاىخباث الخاضت لم جفغؽ
بهض مسؿىؾاتها.19
 مسؿىؾاث مىخبت الشُش وهُم الىهُمي بلؿىؿُىت. مسؿىؾاث مىخبت الشُش اإلاىلىص بىػٍض بؿغٍاهتوالًت باجىت.
 مسؿىؾاث الؼاوٍت اللىضوؾُت ببشاع. مسؿىؾاث ػاوٍت الهامل ببىؾهاصة. مسؿىؾاث مىخبت الشُش شهُب بخلمؿان. مسؿىؾاث مىخبت الفيىن بلؿىؿُىت. مسؿىؾاث مىخبت ػاوٍت نلي بً نمغ بؿىللتببؿىغة.
 مسؿىؾاث مىخبت الؼاوٍت اإلاسخاعٍت بإوالص حالٌببؿىغة.
 مسؿىؾاث ػاوٍت زىلت ؾُضي هاجي بىالًت بؿىغة.وبلى حاهب ما جلضم طهغه مً مغاهؼ اإلاسؿىؾاث
الخاضت اإلاخىاحضة في شغق البالص ،ويغبها ،وشمالها،
وحىىبها ،جىحض مىخباث ،وػواًا هثحرة بها طزائغ مً
اإلاسؿىؾاث لم جؼٌ مجهىلت بلى ياًت آلان ،ولم ًخم
الىضىٌ بليها ،ومهغفت مدخىٍاتها.
ومً زالٌ هظا الهغع البؿُـ ألهم مغاهؼ
اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت ًمىً اللىٌ بإن بالصها جؼزغ
بثروة هائلت مً اإلاسؿىؾاث ،لىً في هفـ الىكذ

هجض هىان مسؿىؾاث هثحرة جىحض في اإلاغاهؼ الهلمُت،
واإلاىخباث ،واإلاخاخف ،في ول مً فغوؿا ،واؾباهُا،
وبغٍؿاهُا ،وهىلىضا ،وؤإلااهُا؛ كض هللذ هظه
اإلاسؿىؾاث ؤزىاء فترة الاخخالٌ الفغوس ي للجؼائغ .وفي
مىخباث جغهُا مجمىنت مً اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت؛
ؤنض لها الضهخىع مدمض بً نبض الىغٍم فهغؾت،
ووشغه نام 1972م ببحروث ،جدذ نىىان:
"مسؿىؾاث حؼائغٍت في مىخباث اؾؿىبىٌ".
 -2هماذج من مخابر البحث العلمي التي حعنى
بالتراث املخطوط في الجزائر:
 -1مخبر مخطوطاث الحضارة إلاسالميت في شما
إفريقيا بجامعت أحمد بن بلت  -11-بوهران:
 /1-1الخهغٍف باإلاسبر:
للض انخمض هظا اإلاسبر ؾىت 2000م مً ؾغف
الىػاعة اإلاىخضبت اإلايلفت بالبدث الهلمي ،وهى اإلاسبر
الىخُض في الًغب الجؼائغي ،وكغه بيلُت الهلىم
ؤلاوؿاهُت والحػاعة ؤلاؾالمُت ،وٍخمدىع وشاؾه
الهلمي خىٌ اإلاسؿىؽ مً حمُو حىاهبه ( :البدث
نً اإلاسؿىؽ ،الفهغؾت ،الخدلُم ،الضعاؾت،
اليشغ) ،وٍكم مجمىنت مً الباخثحن اإلاسخطحن
الظًً ًفىق نضصهم  60باخثا20؛ مىػنحن نلى زمؿت
فغق بدث ملؿمت خؿب مىاغُو اإلاسؿىؾاث؛ وهي:
 -1مسؿىؾاث الؿُاؾُت الشغنُت.
 -2مسؿىؾاث الخاعٍش.
 -3مسؿىؾاث الهلىم اللغآهُت.
 -4مسؿىؾاث الفله.
 -5مسؿىؾاث الهلىم الهللُت.
 /2-1مهامه:
وجدلُلا لألهضاف اإلاغحىة التي ؾؿغها اإلاسبر،
ٌؿعى بلى صعاؾت اإلاسؿىؾاث ،وجدلُلها ،ووشغها،
وبلى نلض ملخلُاث نلمُت ،وؾىُت ،ومنها صولُت خىٌ
اإلاسؿىؾاث.
هما ٌهمل اإلاسبر نلى البدث ،والخىلُب نً
اإلاسؿىؽ للحطىٌ نلُه ،كطض جطىٍغه؛ بىاؾؿت
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آلت الخطىٍغ الؿغَهت ،زم عصه بلى مالىه –هما هى
صون هلطان ،-وبوشاء مىخبت عكمُت نلى مؿخىي
اإلاسبر.
بغافت بلى هظه اإلاجهىصاث التي ًبظلها الباخثىن في
مسبر اإلاسؿىؾاث بىهغان ،فةجهم ٌهملىن نلى عبـ
الخهاعف مو اإلااؾؿاث اإلاًاعبُت ،والضولُت اإلاهخمت
باإلاسؿىؽ ،كطض جباصٌ اإلاهاعف ،واإلاهلىماث،
والخجاعب فُما ًخهلم باإلاسؿىؾاث.
 /3-1ؤهم وشاؾاجه الهلمُت:
مىظ انخماص مسبر مسؿىؾاث الحػاعة ؤلاؾالمُت
بجامهت وهغان كام بهضص مً اليشاؾاث الهلمُت في
بؾاع اإلاهام اإلاىىؾت به منها:
 نلض ملخلُاث نلمُت صولُت فاكذ  5ملخلُاث،ووؾىُت هظلً فاكذ  07ملخلُاث.
 /4-1بضضاع اإلاجلت:
للض ؤضضع اإلاسبر مجلت مسخطت في اإلاسؿىؾاث
جدذ اؾم" :اإلاجلت الجؼائغٍت للمسؿىؾاث "، 21
وجىاولذ مىاغُو اإلاسؿىؾاث بمسخلف حىاهبها؛ مثل:
الخهغٍف باإلاسؿىؽ ،ؤو زؼاهت مً زؼائً
اإلاسؿىؾاث ،ويحرها مً اإلاىاغُو التي تهخم بالترار
اإلااصي اإلاسؿىؽ في الجؼائغ نامت ،وشماٌ بفغٍلُا
زاضت.
 /5-1الخدلُم واليشغ:22
جبها إلاجهىصاجه في الحفاف نلى الترار اإلاسؿىؽ؛
كام اإلاسبر بخدلُم ،ووشغ مجمىنت مً اإلاسؿىؾاث
منها:
 -1عخلت اإلالغي بلى اإلاًغب واإلاشغق ألبي الهباؽ
ؤخمض اإلالغي.
 -2جاعٍش محروكت البً نمحرة اإلاسؼومي.
 -3هخاب آلازاع الهلمُت للشُش الؿُب اإلاهاجي.
 -4ؤعحىػة الحلفاوي في فخذ وهغان للحلفاوي.
 -5هىاػٌ الىىتي.

 -6وشغ هخاب :ؤنالم الجؼائغ مً ؾىت 1830م -
1954م ،وطلً بالخيؿُم مو اإلاغهؼ الىؾني للضعاؾاث،
وألابدار في الحغهت الىؾىُت ،وزىعة ؤوٌ هىفمبر.
 -7فهغؽ اإلاسؿىؾاث لدؿو زؼائً بضائغة آولف،
والًت ؤصعاع ،والظي جىفلذ وػاعة الثلافت بؿبهه.
 /6-1جىحُه ؾلبت الضعاؾاث الهلُا لضعاؾت وجدلُم
اإلاسؿىؾاث:
للض جدمـ الهضًض مً الباخثحن في مسبر
مسؿىؾاث الحػاعة ؤلاؾالمُت بجامهت وهغان لُيىن
اإلاسؿىؽ مىغىنا ألؾغوختهم الجامهُت ؾىاءا في
مغخلت اإلااحؿخحر ،ؤو الضهخىعاه؛ صعاؾت ،وجدلُلا.
 /7-1فهغؾت اإلاسؿىؾاث:
اإلاشاعهت ،واإلاؿاهمت في فهغؾت مسؿىؾاث والًت
ؤصعاع؛ بط ولف هظا اإلاسبر بفهغؾت مسؿىؾاث صائغة
آولف ،وطلً زالٌ ؾىت  2005و2006م ،خُث
اهخللذ مجمىنت مً الباخثحن اإلاىسغؾحن في اإلاسبر بلى
هظه الضائغة واؾخؿانىا ؤن ًفهغؾىا 1200مسؿىؽ
23
مً حؿهت زؼائً لُثمغ هظا الهمل في  03مجلضاث
 /8-1عكمىت اإلاسؿىؾاث:
جخم نملُت جطىٍغ اإلاسؿىؾاث في مسبر مسؿىؾاث
الحػاعة ؤلاؾالمُت بجامهت وهغان ،باؾخهماٌ
الىؾائل الخىىىلىحُت الحضًثت؛ مثل :ؾياهحر ،وآلت
جطىٍغ ؾغَهت ،وطلً بخدىٍل وعكت اإلاسؿىؽ بلى
ضىعة ًمىً كغاءتها نلى الحاؾىب ،وؾبو ما جم
جطىٍغه مً اإلاسؿىؽ ،مدافكا نلى شيله ،ولىهه
ألاضلُحن.

 -2مخبر املخطوطاث بجامعت الجزائر  -2-أبو
القاسم سعد هللا:
 /1-2الخهغٍف باإلاسبر:
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ٌشيل اإلاسؼون الىؾني مىعوزا خػاعٍا هاما،
وهدُجت لظلً فةهه ٌهض سجال وافُا للثلافت
الجؼائغٍت نبر الهطىع في مسخلف ؤشيالها،
ومػامُنها الخاعٍسُت ،والاحخمانُت ،والضًيُت،
والتربىٍت ،وختى الاكخطاصًت؛ خُث جخمثل مهمت
مسبر اإلاسؿىؾاث في الدصخُظ الهلمي الضكُم
لىغهُت اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت في اإلاغخلت ألاولى،
زم جليها زؿت للهمل الظي حهضف بلى بهلاطه بشتى
الىؾائل ،وطلً بةجبام مىهجُت نمل مىخضة
حهخمضها ول اإلاسابغ اإلاهىُت باإلاسؿىؽ ،خُث
جخمدىع جدخه زالر مداوعً :دضص ألاوٌ اإلاهام
اإلاسخلفت ،وٍطف الثاوي الاهجاػاث اإلاؿتهضفت،
والثالث نغع للىؾائل اإلاؿلىبت.
 /2-2الىقائف واإلاهام:
 الخىفل بالجىاهب الهلمُت فلـ. ؤلاؾغام في نملُت ؤلاخطاء الهام للغضُض الىؾنيللمسؿىؽ اإلادفىف في مسخلف الخؼائً الهامت،
والخاضت بخىثُف الهمل اإلاُضاوي ،والاؾالم نلى
مدخىي هظه الخؼائً
 وضف منهجي ملجن للشيل واإلاػمىن ٌهؿيمهلىماث وافُت نً :اإلاالف ،والهىىان ،وبضاًت
اإلاسؿىؽ ،وجهاًخه ،ومىغىنه ،واؾم اإلاىخبت
اإلاىحىص فُه ،ومياجها ،وعكم اإلاسؿىؽ ،ونضص
ألاوعاق ،ومهلىماث بغافُت ؤزغي نً هىم الخـ،
ووغهُت اإلاسؿىؽ ،وجاعٍش الخملًُ...24بلخ.
 جطىٍغ ،وجسؼًٍ اإلاسؿىؽ بمسخلف ألاشياٌ:مُىغوفُلم ،الخسؼًٍ الغكمي...بلخ.
 الهمل نلى الخللُل مً اؾخهماٌ ألاضىٌ بخىفحروسخ زاهىٍت خؿب الؿلب.
 /3-2ؤهضاف اإلاسبر:
 حمو ماصة مهخبرة مً اإلاضازل البِبلىيغافُت فيالؿىىاث الثالر اإلااغُت في كانضة بُاهاث
بِبلىيافُت.

 بضضاع مغخلي مخخابو لفهاعؽ شاملت للترارالىؾني اإلاسؿىؽ في اإلاؿخلبل.
 جمىحن الباخثحن مً الىضىٌ الؿغَو بلىاإلاسؿىؽ.
 /4-2الىؾائل:
ختى ًخمىً اإلاسبر مً آصاء مهمخه ال بض مً
جىفغ الحض ألاصوى مً الىؾائل مً طلً:
 هُئت نلمُت مخمىىت ًلو نلى ناجلها اهجاػ اإلاهاماإلاظوىعة.
 حسخحر الخلىُاث الحضًثت في زضمت اإلاسؿىؽبهضف ؤلاؾغام في الاهجاػ وغمان الجىصة في ألاصاء.
 بمضاص اإلاسبر بدىاؾب مخؿىعة ،وعبؿها بشبياثوؾىُت ،وصولُت.
 /5-2الاهجاػاث:
 اهجاػ فهاعؽ إلاجمىنت مً الخؼائً ججاوػنضصها ؤهثر مً  15زؼاهت زاضت ،مىػنت نلى
اإلاؿخىي الىؾني ،وزاضت زؼائً الجىىب
الجؼائغي.
 مؿاهمت اإلاسبر في مشغوم شبىت اإلاسابغ؛ خُثجم فهغؾت مسؿىؾاث والًت ؤصعاع ،وجىفل اإلاسبر
بضائغة ؤصعاع.
 بوشاء كانضة بُاهاث لخسؼًٍ ،ومهالجت،واؾترحام ما جم نمله باليؿبت للمسؿىؾاث،
وجػم خىالي  2500مسؿىؽ.25
 فخذ زالزت جسططاث لخدػحر شهاصة اإلااحؿخحر: -1نلم اإلاىخباث :عئِـ اإلاشغوم ألاؾخاط الضهخىع
ؤنغاب نبض الحمُض.
 -2مههض آلازاع :عئِـ اإلاشغوم ألاؾخاط الضهخىع
بً كغبت ضالح.
 -3كؿم الخاعٍش :عئِـ اإلاشغوم الضهخىع خؿاوي
مسخاع.
 الخهغٍف بالترار الفىغي الجؼائغي ،جىحُهالؿلبت ،وعبؿهم باإلاىعور الثلافي الجؼائغي مً
زالٌ اإلاسؿىؾاث.
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 جىؾُو ؤفم البدث في بؾاع الخهاون مو مسابغ،ومغاهؼ البدث طاث الاهخمام اإلاشترن.
 /6-2فغق البدث:
ًدخىي اإلاسبر نلى ؾخت فغق للبدث ،وهي والخالي:
الفغكت ألاولى :ألاؾغة الجؼائغٍت زالٌ الهطىع
الىؾؿى ،واإلاهاضغة مً زالٌ هخب الىىاػٌ،
والىزائم.
الفغكت الثاهُت :جلىٍم الخيىًٍ في نلم اإلاىخباث في
الجؼائغ.
الفغكت الثالثت :جدلُم وصعاؾت مسؿىؾاث
الجىىب الجؼائغي.
الفغكت الغابهت :جدلُم مسؿىؽ نثماوي (بالًت
الهثماهُت)" :الخبر اإلاؿبىن في حهاص يؼاة الجؼائغ
واإلالىن إلادمض مطؿفى زىحت.
الفغكت الخامؿت :طهغ فهغؾت زؼائً مىؿلت
يغصاًت وصعاؾتها.
الفغكت الؿاصؾت :طهغ جغار الحغهت ؤلاضالخُت في
الجؼائغ.
 /7-2بضضاع اإلاجلت:
للض ؤضضع اإلاسبر مجلت في الترار اإلاسؿىؽ
جدذ اؾم" :اإلاجلت اإلاًاعبُت للمسؿىؾاث"26؛ تهخم
بلػاًا اإلاسؿىؽ ؾىاء مً هاخُت الخدلُم ،ؤو
الفهغؾت ،ؤو الغكمىت ،ؤو الضعاؾت ،ؤوالجغص.
 /8-2ؤهم وشاؾاجه الهلمُت:
كام اإلاسبر مىظ جإؾُه بمجمىنت مً اإلالخلُاث
الهلمُت؛ خُث هكم لحض آلان ؾخت ملخلُاث بحن
وؾىُت ،وصولُت ،هما ؾاهم في ول اإلالخلُاث
الىؾىُت التي لها نالكت باإلاسؿىؾاث ،وهظلً في
ألانماٌ اإلاشترهت مو مغاهؼ البدث ألاحىبُت
اإلاخسططت.

 -3مخبر املخطوطاث بجامعت ألامير عبد القادر
للعلوم إلاسالميت بقسىطيىت:
 /1-3الخهغٍف باإلاسبر:
جإؾـ مسبر اإلاسؿىؾاث بخاعٍش صٌؿمبر،2011
مفغه الحالي بجاهب مىخبت آلاصابً ،تربو نلى
مؿاخت جلضع ب 42مً ، 2لضع نضص اإلاسؿىؾاث
ب 1080مسؿىؽ نباعة نً هباث مً مشاًش
حؼائغٍحن ،ومؿاحض ،وػواًا.27
 /2-3ؤهضاف مسبر اإلاسؿىؾاث:
 بناصة بىاء طاهغة ألامت ،والحفاف نليها مً زالٌحهغٍف الباخثحن بها نىض بجاختها بالشيل
الالىترووي الظي ًمىً الجمُو مً الىضىٌ بليها.
 خماًت اإلاسؿىؾاث مً الخلف ،والػُام؛ خُثجمىً الخىىىلىحُا مً هلل حمُو عضُض
اإلاسؿىؾاث نلى وؾُـ الىتروويٌ ،ؿانض
اإلاؿخفُض الاؾالم نلى اإلاسؿىؽ صون الغحىم بلى
اإلاسؿىؽ ألاضلي بال في الحاالث الخاضت ،مما
ًللل بمياهُت بضابت ،وجلف اإلاسؿىؽ.
 جيىًٍ مىخبت افتراغُت إلاجمىنت اإلاسؿىؾاثاإلاغكمىت.
 /3-3ؤكؿامه:
 /1اإلاسؼن:
2
ًتربو اإلاسؼن نلى مؿاخت  22.75م  ،مً مؿاخت
اإلاسبر ،وهى ًسػو لبهؼ شغؽ الحفل :صعحت
الحغاعة  22صعحت ماوٍت مؿخلغة ،وبغاءة
اضؿىانُت.
 /2الىعشاث:
 وعشت الحفل والطُاهت :حهمل مً ؤحل الحفلالىكائي للمسؿىؾاث.
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 وعشت اإلاهالجت الفىُت :خُث جخم بها مجمىنتالهملُاث الفىُت الخللُضًت ،وآلالُت (الجغص،
الخطيُف ،الفهغؾت).
 وعشت الغكمىت :وٍخم فيها جدىٍل الىطىصاإلاسؿىؾت بلى ضىع ،ومهالجتها ،وجسؼٍنها بشيل
مطًغً ،مىً مً الحفل ،والاؾخسضام الؿهل.
 /3اإلاىاعص اإلااصًت والبشغٍت إلاسبر اإلاسؿىؾاث:
ًخىفغ اإلاسبر نلى مجمىنت مً الخجهحزاث،
واإلاهضاث ،وؾاكم بشغي مخسطظ:
ؤ /الخجهحزاث آلالُت :زالر خىاؾِب؛ ازىان منها
للفهغؾت آلالُت ،وألازغي للغكمىت حهمل جدذ
شبىت مدلُت ،بغافت بلى آلت جطىٍغ مً هىم
canon. Eos 550 Dوخامل اليسخ اإلادفىقت
للمؿافغ the traveller’s conservation copy
stand.
ب /البرمجُاث:
بغهامج ؾىجاب للفهغؾت ،والبدث ،بغهامج paient
إلاهالجت الطىع ،بغافت بلى البرامج اإلالحلت بألت
الخطىٍغ.
ج /اإلاهضاث:
عفىف خضًضًت ،ومىُفحن هىائُحن لػبـ صعحت
الحغاعة.
 /4-3مهام كؿم اإلاسؿىؾاث:
 /1الفهغؾت والخطيُف:
حهض هظه اإلاغخلت هلؿت البضء في بنضاص
البُاهاث اإلافطلت نً اإلاسؿىؾاث بؿغٍلت آلُت،
وفم الىكام آلالي اإلاؿبم صازل اإلاىخبت( .بغهامج
ؾِىجاب) ،خُث ًخم بصزاٌ اإلاهلىماث ألاؾاؾُت
نً اإلاسؿىؽ ،وهي ال جسخلف في حىهغها نً
اإلاهلىماث اإلاإزىطة نً الفهغؾت الخللُضًت؛ مً
اؾم ضاخب اإلاسؿىؽ ،نىىهه ،بضاًت
اإلاسؿىؽ...بلخ.
وجخم الفهغؾت آلالُت نبر زالر زؿىاث:
* فهغؾت اإلاسؿىؾاث بشيل جللُضي.

* بصزاٌ مهلىماث البؿاكت الخللُضًت نلى
الحاؾب آلالي لخفاصي بجالف اإلاسؿىؽ مً هثرة
الاؾخهماٌ.
* جسؼًٍ اإلاهلىماث اإلاضزلت.
 /2الغكمىت:
وهي وؾُلت اؾخيؿار عاكُت ،جمىً مً جدىٍل
الىزُلت مهما وان هىنها ،وونائها بلى ؾلؿلت
عكمُت ،وٍىاهب هظا الهمل الخلني نمل مىاػي
فىغي ،ومىخبي لخىكُم ما بهض اإلاهلىماث ،مً
ؤحل فهغؾتها ،وحضولتها ،وجمثُل مدخىي الىظ
الغكمي ،وجخم والخالي:
الخطىٍغ الػىئي للمسؿىؾاث ،واإلاهالجت
آلالُت للمسؿىؽ ،واإلاغاكبت آلالُت للمسؿىؾاث
اإلاغكمىت ،وؤزحرا البدث ،والاؾترحام آلالي
للمسؿىؾاث؛ خُث حهخبر هظه اإلاغخلت الىدُجت
النهائُت لهملُت عكمىت اإلاسؿىؾاث 28بط ؤن الهضف
الغئِس ي لها هى حؿهُل وضىٌ الباخثحن بلى هظا
ؤلاعر الحػاعي الىاصع؛ خُث ًلىم الباخث
بمؿاءلت واحهت الىكام مً ؤحل الحطىٌ نلى
اإلاسؿىؽ ؾىاء وان طلً صازل ؤؾىاع اإلاىخبت ،ؤو
مً زاعحها في خالت بجاخت هظه اإلاسؿىؾاث نلى
الخـ اإلاباشغ نبر شبىت الاهترهِذ ،وجخم نملُت
البدث وفم ؤخض الخُاعاث الخالُت:
 خؿب اإلاالف (ضاخب اإلاسؿىؽ). خؿب الهىىان. خؿب عكم الخطيُف (اإلاخبو صازل اإلاىخبت). خؿب اإلاىغىناث الظي ٌهالجه اإلاسؿىؽ.وطلً لِؿهل نلى الباخثحن الظًً ال ًجُضون
البدث الالىترووي الىضىٌ بلى مبخًاهم بِؿغ،
وؾهىلت.
 -4مخبر املخطوطاث الجزائريت في إفريقيا
بجامعت أحمد درايت بأدرار:
 /4-1وضف مسخطغ للمسبر:
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جؼزغ زؼائً ،ومىخباث بفغٍلُا ممثلت في صولت
مالي ،ومىعٍخاهُا ،والىُجغ ،وهُجحرًا ،ويىا،
والؿىًاٌ ،ويحرها باآلالف مً اإلاسؿىؾاث التي
جيؿب في جإلُفها لهلماء حؼائغٍحن مً مسخلف
مىاؾم الىؾً ،ومً هىا حاءث اإلاباصعة في وغو
هظا اإلاسبر29؛ لخدبو آزاع نلمائىا اإلاسؿىؾت بهظه
الضًاع ؤلافغٍلُت حغصا ،وبخطاءا ،وفهغؾت ؤوال ،زم
جدلُم لبهػها زاهُا؛ خُث ؤن اإلاسبر مىظ
جإؾِؿه ؾىت ً 2012لىم بسغحاث لبهؼ صوٌ
اللاعة الؿمغاء لفهغؾت مجمىنت مً اإلاسؿىؾاث
بمىعٍخاهُا ،والىُجغ ،والؿىًاٌ ،وجللي هباث،
وضىع إلاسؿىؾاث حؼائغٍت ،وٍملً عضُضا مغكما
ههىاوًٍ للؿلبت ،والباخثحن في اإلااحؿخحر،
واإلااؾخحر ،والضهخىعاه.
 /4-2ؤهضاف اإلاسبر:
حهضف مشغوم اإلاسبر بلى جدلُم حملت مً
الىخائج هظهغ منها:
 حغص ،وبخطاء زم فهغؾت ،وجدلُم اإلاسؿىؾاثالجؼائغٍت في بهؼ الهىاضم ؤلافغٍلُت.
 الخهغٍف بترازىا الجؼائغي اإلاسؿىؽ اإلابهثر فيؤصياٌ بفغٍلُا ،وحؿهُل مهمت الىضىٌ بلُه
جدلُم ،وصعاؾت.
 الخهغٍف بجهىص الجؼائغٍحن في مجاٌ الحػاعةؤلاوؿاهُت.
 جبُحن صوع الجؼائغٍحن في هلل الهلىم ،واإلاهاعفصازل اللاعة ؤلافغٍلُت.
 جىزُم ضلت الغبـ الخاعٍخي بحن الجؼائغ،ومدُؿها ؤلافغٍلي.
 جدضًض ؤماهً اليشاؽ الهلمي للهلماء الجؼائغٍحنصازل اللاعة ؤلافغٍلُت.
 اهجاػ معجم اإلاالفحن الجؼائغٍحن في الخاعج. جدلُم وصعاؾت ما ؤمىً مً اإلاالفاث اإلاىدشفتفي اللًت ،وألاصب ،والباليت.

 فخذ جسططاث في الضعاؾاث الهلُا مالئمتإلاػامحن البدث.
 وغو ،وجدضًض زاعؾت حًغافُت ،وؤزغي جاعٍسُتإلاسؿىؾاث الجؼائغٍحن في بفغٍلُا.
 /4-3فغق البدث:
ًدخىي اإلاسبر نلى ؤعبو فغق للبدث ،وهي والخالي:
الفغكت ألاولى :فغكت اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت في
صولتي الىُجغ ،وهُجحرًا.
الفغكت الثاهُت :فغكت اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت في
صولتي ياها والؿىًاٌ.
الفغكت الثالثت :فغكت اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت في
مىعٍخاهُا.
الفغكت الغابهت :فغكت اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت في
صولت مالي.
 /4-4بضضاع اإلاجلت:
للض ؤضضع اإلاسبر مجلت صولُت ؤواصًمُت مدىمت
حهنى بلػاًا اإلاسؿىؽ ،والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت
جدذ اؾم "عفىف" ، 30وبًماها بإهمُت الؿبو،
واليشغ في نملُاث البدث ،بط وان لؼاما الخفىحر في
جإؾِـ هظا اإلاىبر ؤلانالمي الظي ًدمل اؾم
"عفىف" 31بيل ما جدمله اليلمت بحن ؾُاتها مً
نبم الخاعٍش ،ووؿُم الجًغافُا لخيىن صوعٍت
نلمُت مدىمت حهنى بلػاًا اإلاسؿىؽ ،الضعاؾاث
ؤلاوؿاهُت ،وحؿاًغ حىبا بلى حىب ول الهملُاث
البدثُت صازل اإلاسبر ،وزاعحه ،وهي آلان في
الهضص ،11هاهًُ نً ألانضاص الخاضت باإلالخلُاث
الضولُت.
 /4-5ؤهم وشاؾاجه الهلمُت:
كام اإلاسبر مىظ جإؾِؿه بثالر ملخلُاث صولُت
هي والخالي:
 اإلالخلى ألاوٌ" :اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت في يغببفغٍلُا واكو وآفاق" ،والظي حغث ؤشًاله ًىمي
 03و 04صٌؿمبر.2013
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 اإلالخلى الثاوي" :ملخلى اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت فينُىن الهغب واإلاؿدشغكحن" ،والظي حغث ؤشًاله
ًىمي 02و 03ماعؽ.2015
 اإلالخلى الثالث" :ماجمغ اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍتوبؾهاماتها في الحػاعة ؤلاوؿاهُت" ،والظي حغث
ؤشًاله ًىمي 16و 17هىفمبر.2016
خاجمت:
مً زالٌ هظه الضعاؾت التي جؿغكىا فيها بلى
ؤهمُت اإلاسؿىؽ في البدث الهلمي بالجؼائغ؛
مداولت مىا جبُان وشاؾاث مسابغ البدث في
اإلاسؿىؾاث بالجامهاث الجؼائغٍت خُث ال ًسفى
نلى ؤخض ؤن الجؼائغ مً بحن البلضان الهغبُت التي
جدخفل بىىىػ هثحرة مً الترار اإلاسؿىؽ في شتى
ؤهىام اإلاهغفت نبر مسخلف الؼواًا ،واللطىع،
واإلاؿاحض؛ وهى ما ٌشيل مجاال واؾها الؾدثماعها
في البدث الهلمي ،ومً مىؿلم ؤن اإلاسؿىؾاث
حشيل مهُاعا للُاؽ مضي جؿىع البدث الهلمي
لضي صولت مً الضوٌ .فةن الضوٌ التي جدافل نلى
جغاثها اإلاسؿىؽ ،وجلىم بطُاهخه ،وبجاخخه،
*مالحق البحث:

والخهغٍف به لضي الباخثحن جدافل بالخالي
طاهغتها ،وماغيها ،ومً جم جاعٍسها مً الؼواٌ،
وهي بظلً جبني خاغغها بمؿخلبلها اهؿالكا مً
ماغيها ،وهى ًؿغح بشضة غغوعة حصجُو وشاؾاث
مسابغ البدث بالجامهاث الجؼائغٍت مً ؤحل
الىضىٌ بلى هخائج بدثُت صكُلت ،وبهظا جدفل
اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت ،وجدُدها للباخثحن مما
ًىهىـ نلى اإلاجخمو الجؼائغي بًجابا بالػغوعة،
وبالىكغ في اليشاؾاث صازل اإلاسابغ اإلاظوىعة كض
جبحن لىا ؤن البدث الهلمي في مجاٌ اإلاسؿىؾاث
باإلالاعهت مو الترار الجؼائغي اإلاسؿىؽ لم ًطل
بهض بلى اإلاؿخىي اإلاؿلىب ،خُث ؤن ما جمذ
فهغؾخه مً اإلاسؿىؾاث ملاعهت بما لم ًفهغؽ
هبحر حضا ،وهى هظلً باليؿبت إلاا خلم ،ووشغ،
بل بن ماػاٌ جدذ الغماٌ ،والبىاًاث الؿُيُت ؤهبر
بىثحر مما جم بهلاطه؛ فهى ًيخكغ خملت واؾهت مً
ؤحل خفكه بىاؾؿت الطُاهت ،والترمُم ،وبجاخخه
بىاؾؿت الغكمىت للباخثحن.
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قائمت املصادر واملراحع:
 /1الكخب:

 مطابُذ يىُت ،اإلاسؿىؽ الهغبي في قل الخىىىلىحُا زضمت ؤلانالم

 ابً مىكغ ؤبى الفػل ،لؿان الهغب ،لبىان ،صاع ضاصع،
ؾبهت1992 :م.
 الؼمسشغي ؤبى اللاؾم ابً نمغ ،ؤؾاؽ الباليت ،لبىان،
مىخبت لبىان ،الؿبهت ألاولى1996 :م.
 نبض الؿخاع الحلىجي ،اإلاسؿىؽ الهغبي ،الغٍاع ،حامهت
ؤلامام مدمض بً ؾهىص ؤلاؾالمُت ،ؾبهت1978 :م.
 ؤمحن فااص الؿُض ،الىخاب الهغبي اإلاسؿىؽ ونلم
اإلاسؿىؾاث ،مطغ ،الضاع اإلاطغٍت ،الؿبهت ألاولى1997 :م.
 نبض الؿخاع الحلىجي ،فً الفهغؾت اإلاطؿلح والحضوص،
مطغ ،مجلت مههض اإلاسؿىؾاث الهغبُت ،صوعة كػاًا
اإلاسؿىؾاث1998 :م.
 نىاًت ياػي ،بنضاص البدث الهلمي :لِؿاوـ ،ماحؿخحر،
صهخىعاه ،ؤلاؾىىضعٍت ،ماؾؿت شباب الجامهت ،ؾبهت:
1985م.
 مىعَـ ؤهجغؽ ،مىهجُت البدث الهلمي في الهلىم
ؤلاوؿاهُت ،جضعٍباث نلمُت ،الجؼائغ ،صاع اللطبت لليشغ،
ؾبهت2004 :م.
 نُاص ؤخمض ،مضزل إلاىهجُت البدث الهلمي ،الجؼائغ،
صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ،ؾبهت2006 :م.
 خحرواع مدمض ،اإلاسؿىؾاث في لُبُا ،صعاؾاث نغبُت في
اإلاىخباث ونلم اإلاىخباث ،هخاب صوعي ،نضص1997 :2م.
 نىفي نبض الىغٍم ،مغاهؼ اإلاسؿىؾاث في الجؼائغ ؤماهنها
ومدخىٍاتها ،مجلت الثلافت والترار ،صبي ،مغهؼ حمهت
اإلااحض ،نضص اإلاجامو  ،21-10ؾىت1998م ،ص.103
 مدمض فخخي نبض الهاصي ،جطيُف اإلاسؿىؾاث الهغبُت،
مطغ ،ؾبهت1998 :م.
 خؿاوي مسخاع ،الترار الجؼائغي اإلاسؿىؽ في الجؼائغ
والخاعج ،الجؼائغ ،ميشىعاث اإلاىاع ،ؾبهت2009 :م.
 صلُل مسبر اإلاسؿىؾاث في حامهت ألامحر نبض اللاصع للهلىم
ؤلاؾالمُت ،مىخبت ؤخمض نغوة ،الؿىت الجامهُت .2015/2014

والاجطاٌ ،مظهغة لىُل اإلااحؿخحر في نلم اإلاىخباث ،حامهت
كؿىؿُىت ،كؿم اإلاىخباث واإلاهلىماث2010 ،م.
 /3املقاالث واملجالث:
 مدمض بىعهبت ،مسبر مسؿىؾاث الحػاعة ؤلاؾالمُت في
شماٌ بفغٍلُا بىهغان ،وصوعه في الحفاف نلى الترار اإلاسؿىؽ،
مجلت الترار ،مجلت صولُت صوعٍت مدىمت ًطضعها مسبر حمو
صعاؾت ،وجدلُم مسؿىؾاث اإلاىؿلت ،ويحرها ،نضص زاص
بإنماٌ اإلالخلى الثاوي خىٌ اإلاىاهج ،حامهت الجلفت2013:م.
 ؤخمض حهفغي ،ولمت مضًغ مسبر اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت في
بفغٍلُا ،مجلت عفىف ،صوعٍت ؤواصًمُت مدىمت حهنى بلػاًا
اإلاسؿىؽ ،والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت ،الهضص ألاوٌ :حىان2013م.
 /4املواقع الالكتروهيت:
* www.labomanu-univ alger2.dz.
* www.labomanu-univ alger2.dz

الهىامش:
 ًىكغ :ابً مىكغ ؤبى الفػل ،لؿان الهغب ،لبىان ،صاع1ضاصع ،ؾبهت1992 :م ،ماصة زؿـ ،مج ،07ص.188
ً -2ىكغ :الؼمسشغي ؤبى اللاؾم ابً نمغ ،ؤؾاؽ الباليت،
لبىان ،مىخبت لبىان ،الؿبهت ألاولى1996 :م ،ص.122
ً -3ىكغ :مطابُذ يىُت ،اإلاسؿىؽ الهغبي في قل
الخىىىلىحُا زضمت ؤلانالم والاجطاٌ ،مظهغة لىُل
اإلااحؿخحر في نلم اإلاىخباث ،حامهت كؿىؿُىت ،كؿم
اإلاىخباث واإلاهلىماث2010 ،م ،ص.14
ً -4ىكغ  :نبض الؿخاع الحلىجي ،اإلاسؿىؽ الهغبي،
الغٍاع ،حامهت ؤلامام مدمض بً ؾهىص ؤلاؾالمُت ،ؾبهت:
1978م ،ص.17
ً -5ىكغ :مطابُذ يىُت ،اإلاغحو الؿابم ،ص.15
 -6نلم اليىصًىلىحُا :نلم صعاؾت ول ؤزغ ًغجبـ بالىظ
ألاؾاس ي لىخاب ؤوؿاب الهىاضغ اإلااصًت للمسؿىؽ ،وهى
لفل مغهب مً مهؿفحن؛  codexحهني هخاب ،و logeوحهني
نلم وبدثً( .ىكغ :ؤمحن فااص الؿُض ،الىخاب الهغبي
اإلاسؿىؽ ونلم اإلاسؿىؾاث ،مطغ ،الضاع اإلاطغٍت،
الؿبهت ألاولى1997 :م ،ص.)21
ً -7ىكغ :اإلاغحو الؿابم ،ص.15
1

 /2الرسائل الجامعيت:
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 -8نلم البِبلىيغافُا :مطؿلح ميىن مً بِبلىٌ :هني
الىخاب ،ويغافُاٌ :هني الىضف .وؿخؿُو ؤن هؿلم نليها
الفهغؾت الىضفُت ،وهي وؾُلت حؿخسضمها اإلاىخباث
لخهغٍف الىاؽ بما جدخىٍه مً مسؿىؾاثً( .ىكغ :نبض
الؿخاع الحلىجي ،فً الفهغؾت اإلاطؿلح والحضوص ،مطغ،
مجلت مههض اإلاسؿىؾاث الهغبُت ،صوعة كػاًا
اإلاسؿىؾاث1998 :م ،ص.)19
ً -9ىكغ :مدمض فخخي نبض الهاصي ،جطيُف اإلاسؿىؾاث
الهغبُت ،مطغ ،ؾبهت1998 :م ،ص.168
ً -10ىكغ :نىاًت ياػي ،بنضاص البدث الهلمي :لِؿاوـ،
ماحؿخحر ،صهخىعاه ،ؤلاؾىىضعٍت ،ماؾؿت شباب
الجامهت ،ؾبهت1985 :م ،ص.11
ً -11ىكغ :مىعَـ ؤهجغؽ ،مىهجُت البدث الهلمي في
الهلىم ؤلاوؿاهُت ،جضعٍباث نلمُت ،الجؼائغ ،صاع اللطبت
لليشغ ،ؾبهت2004 :م ،ص71
ً -12ىكغ :نُاص ؤخمض ،مضزل إلاىهجُت البدث الهلمي،
الجؼائغ ،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ،ؾبهت2006 :م،
ص.26
ً -13ىكغ :الجغٍضة الغؾمُت ،نضص  ،77كاهىن  ،98ص.06
ً -14ىكغ :خحرواع مدمض ،اإلاسؿىؾاث في لُبُا ،صعاؾاث
نغبُت في اإلاىخباث ونلم اإلاىخباث ،هخاب صوعي ،نضص:2
1997م ،ص.12
ً -15ىكغ :نىفي نبض الىغٍم ،مغاهؼ اإلاسؿىؾاث في الجؼائغ
ؤماهنها ومدخىٍاتها ،مجلت الثلافت ةالترار ،صبي ،مغهؼ
حمهت اإلااحض ،نضص اإلاجامو  ،21-10ؾىت1998م،
ص.103
 ًىكغ :خؿاوي مسخاع ،الترار الجؼائغي اإلاسؿىؽ فيالجؼائغ والخاعج ،الجؼائغ ،ميشىعاث اإلاىاع ،ؾبهت:
200916م ،ج ،04ص.18
ً -17ىكغ :اإلاغحو الؿابم ،ص.19
ً -18ىكغ :خؿاوي مسخاع ،اإلاغحو الؿابم ،ص.21
ً -19ىكغ :مطابُذ يىُت ،اإلاغحو الؿابم ،ص.27
ً -20ىكغ :مدمض بىعهبت ،مسبر مسؿىؾاث الحػاعة
ؤلاؾالمُت في شماٌ بفغٍلُا بىهغان وصوعه في الحفاف نلى
الترار اإلاسؿىؽ ،مجلت الترار ،مجلت صولُت صوعٍت
مدىمت ًطضعها مسبر حمو صعاؾت ،وجدلُم مسؿىؾاث
اإلاىؿلت ،ويحرها ،نضص زاص بإنماٌ اإلالخلى الثاوي خىٌ
اإلاىاهج ،حامهت الجلفت2013:م ،الجؼء الغابو ،ص.207
ً -21ىكغ :اإلالحم عكم .01

ً -22ىكغ :مدمض بىعهبت ،اإلاغحو الؿابم ،ص.210
 -23اإلاغحو هفؿه ،ص.211
 -24مىكو اإلاسبر نلى الشبىت الهىىبىجُت:
 ، alger2.dzwww.labomanu-univجاعٍش ؤلاؾالم:
 ،2017/03/28الؿانت.10:30 :
 -25مىكو اإلاسبر نلى الشبىت الهىىبىجُت:
 ، alger2.dzwww.labomanu-univجاعٍش ؤلاؾالم:
 ،2017/03/28الؿانت.10:45 :
26
 ًىكغ :اإلالحم عكم .02ً -27ىكغ :صلُل مسبر اإلاسؿىؾاث في حامهت ألامحر نبض
اللاصع للهلىم ؤلاؾالمُت ،مىخبت ؤخمض نغوة ،الؿىت
الجامهُت  ،2015/2014ص.04
ً -28ىكغ :صلُل مسبر اإلاسؿىؾاث في حامهت ألامحر نبض
اللاصع للهلىم ؤلاؾالمُت ،ص.09
 -29مىكو اإلاسبر نلى الشبىت الهىىبىجُتlamaf.univ- :
 ،adrar.dzجاعٍش ؤلاؾالم ،2017/03/30 :الؿانت.09:39 :
ً -30ىكغ :اإلالحم عكم .03
ً -31ىكغ :ؤخمض حهفغي ،ولمت مضًغ مسبر اإلاسؿىؾاث
الجؼائغٍت في بفغٍلُا ،مجلت عفىف ،صوعٍت ؤواصًمُت
مدىمت حهنى بلػاًا اإلاسؿىؽ ،والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت،
الهضص ألاوٌ :حىان ،2013ص.07
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قراءت يف خمطوط
فحت رب الةرهث بشرح القصيدت اخلزرجيث
دمحم
لضياء ّ
الدهن أيب دمحم عةد اهلل بن ّ
اخلزرجي المالكي األندلسي (ج 926هـ)
أ .مفحاح عواج
جامعث المسيمث
 جدلُم الترار أمغ مً ألاَمُت بميان  ،ألههًهل خايغ ألامت بمايحها  ،و ٌؿاَم مؿاَمت
ؿعالت في بعث هىىػَا الضؿُىت مً العلىم وآلاصاب
و الـىىن .ؿِؿخـُض ألاخـاص مما زلـه لهم آلاباء
وألاحضاص ،مً طزاةغ ؿىغٍت مخىىعتً ،خسظونها
مىُللا لهم في مخابعت اإلاض الحًاعي والثلافي
واإلاؿاَمت ؿُه مؿاَمت ؿعالت ،خُث باث معلىما
أهه ال ججضًض في مجاٌ مً مجاالث العلم و الـىغ
والثلاؿت ،ئال باعخماص كاعضة مً اإلاعاعؾ وألاؿياع
جيىن ألاؾـ التي ال بض مجها في عملُت ؤلابضاع
العلمي الـىغي ،ألن أًت مداولت للخجضًض ،مً
صون اعخماص جلً اإلاعاعؾ وألاؾـ ،ال حعضو أن
جيىن جىَما ،أو يغبا مً يغوب الخُاٌ.
ؿاإلخؿاؽ بلُمت َظا الترار العلمي والـىغي
َى ئخؿاؽ َبُعي باإلااض ي وخاحت الحايغ ئلُه،
ؿاإلااض ي والحايغ هالَما ٌؿخدىط على أعماق
قعىعها ،والعمل على اؾدثماعٍ على ألاؾــ
العلمُت التي ًجني مجها الىاكع أػوى الثماع وأقهاَا،
َى بعُىه الغؤٍت العلمُت الصحُدت للخجضًض.
 ؿاألنالت واإلاعانغة ًخـاعالن في ئَاع مًاإلااض ي والحايغ ،ئط اإلااض ي َى الظهغي التي
حؿخىعب خًاعة ؤلاوؿان وججاعبه ،ومىجؼاجه
ومعاعؿه ،وجدمل في َُاتها اللُم التي حؿخىحب

ّ
يىء مً جُلعاث
الخـاعل مع طلً وله على
ٍ
الحايغ .
 ومً الغاتع أن ًيىن ؤلاوؿان على نلتولعل ّ
باإلااض يّ ،
أكل ماًدخاحه مىا َظا الترار َّئهما
ًخمثل في العىاًت به ،والعمل على حمعه،
َّ
مدل ًـلا جدلُلا علمُا،
والحـاّ علُه ،ووكغٍ
ّ
ّ
ًلغبه ئلى أطَان أحُالىا وَكضَم ئلُه .
ؿترازىا ألاصبي هثحر مىه ما ًؼاٌ مدـىْا،
وواحبىا َى ئػالت الؼباع عىه والخعغٍف به ووكغٍ،
جدلُم اإلاسُىٍ.
وَظا ما ٌعغؾ بـ
ؿمً َظا اإلاىُلم عػبذ في هكف الؿتر عً هجز
مً هىىػ اللؼت العغبُت والظي ًخمثل في مسُىٍ
قغح اللهُضة الخؼعحُت إلاإلـها يُاء الضًً
الخؼعجي وهي هٓم بضٌع ٌكخمل على ؾذ وحؿعحن
بِخا ،حمع ؿحها ناخبها زالنت ما ًخعلم بعلم
العغوى و اللاؿُت مً خُث حعغٍـه وأكؿامه
ومؿاةل أزغي ،وحؿمى أًًا بالغامؼة ،ألن مإلـها
اعخمض على أخغؾ هجاةُت زانت ،وولماث هظلً
زانت للضاللت على معاوي َظٍ اللهُضة،
ومعخمضا على الترجِب ألابجضي اللضًم وَى :أ ،ب،
ج ،صَ ،ـ ،و ،ػ ،ح ،ٍ ،ي ،ن ،ٌ ،م ،ن،
 ضياء الدًً الخصزجيمإلف اللهُضةالخؼعحُت َى يُاء ّ
الضًً أبي مدمض عبض هللا بً
مدمض الخؼعجي اإلااليي ألاهضلس ي(ّ )1
ّ
َُب هللا زغاٍ
وحعل ّ
ًدل ألـاْهاّ ،
الجىت مأواٍّ ،
وٍبحن مغاصَا،
وٍـخذ عمىػَا.
وللض خُٓذ اللهُضة الخؼعحُت بعىاًت
العلماء مىظ جألُـها ،ؿظاع نُتها في أكُاع العالم
العغبي ،وجىالذ علحها الكغوح مً ول ميان ،هظهغ
مجها قغح العالمت قمـ الضًً العثماوي ،وقغح
أبى اللاؾم الهجهاجي ،وقغح مدمض الحؿني
الؼغهاَي ،وقغح بضع الضًً الضمامُني ،وػحرَم.
وػهغٍاء ألاههاعي مً أولئً العلماء الظًً عىىا
باللهُضة الخؼعحُت مىظ جألُـها ،ؿلض قغخها
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قغخا واؿُا ،وبأؾلىب ؾهل وممخع  ،جخسلله
ألامثلت لللىاعض التي ّ
هو علحها الىاْم ، ،وَظا
ألامغ مً أَم الضواؿع التي صعخني ئلى ازخُاع َظا
اإلاىيىع ،هما أهه ًمثل أخض حىاهب الضعؽ
العغوض ي ،وهظلً عػبت مني في ئزغاج َظا
اإلاسُىٍ ئلى الىىع لِؿخـُض مىه الباخث و .....
()2
 شكسياء الاهصازيَ :ى ػًٍ الضًً أبى ًحي()3
ػهغٍاء بً مدمض بً أخمض بً ػهغٍاء ألاههاعي
الخؼعجي ( ) 4الؿيُيي ،اللاَغي ،ألاػَغي
الكاؿعي(.)5وألاههاعي :وؿبت ئلى ألاههاع ،وَم
أَل اإلاضًىت مً ألاوؽ والخؼعج.والخؼعجي :وؿبت
ئلى الخؼعج ،أخض قُغي ألاههاع.والؿيُيي :وؿبت
ئلى "ؾيُىت" بلُضة مً قغقي مهغ.واللاَغي:
وؿبت ئلى مضًىت اللاَغة،عانمت مهغ.ألاػَغي:
وؿبت ئلى الجامع ألاػَغ اإلاكهىع.والكاؿعي  :وؿبت
ئلى اإلاظَب الكاؿعي.
 والدجـه:لم جىً والصة اللاض ي ػهغٍاء مدل اجـاقبحن اإلاإعزحن ،وئهما واهذ مدل جًاعب وازخالؾ،
خُث هجض أن والصجه واهذ مدهىعة بحن أعىام
زالزت وهي َ823ـ وَ824ـ وَ826ـ.
وػهغٍا ألاههاعي مً علماء اللغن الخاؾع عكغ
إلاهغ وأزظ عً عضة قُىر ،مجهم  :ؤلامام اإلالغي،
وؤلامام ؿسغ الضًً الكاؿعي ،وابً حجغ
العؿلالوي ،و قمـ الضًً الحجاػي ،وػحرَم
 وفاجـه:خهل ازخالؾ بحن اإلاإعزحن في جدضًض ؾىت
وؿاجه ،بعض أن اجـلذ ولمتهم على جدضًض الكهغ،
الظي َى طي الحجت ،وأن وؿاجه واهذ ؾىت
َ926ـ ،في خحن طَب العُضعوس ي( )6وجابعه ابً
العماص الحىبلي( ،)7ئلى أنها واهذ ؾىت َ925ـ .
 مىضىع املخطىط":ؿخذ عب البرًت بكغحاللهُضة الخؼعحُت" مسُىٍ في علم العغوى،
وَى قغح لللهُضة الخؼعحُت ،وؾمُذ
بالخؼعحُت وؿبت ئلى هاْمها وَى يُاء الضًً

الخؼعجي ألاهضلس ي ،كاٌ ػهغٍاء ألاههاعي :ؿهظا
قغح على الخؼعحُت اإلاىٓىمت على بدغ الُىٍل في
علم العغوى واللىافي هٓم العالمت يُاء ّ
الضًً
أبي مدمض عبض هللا بً مدمض الخؼعجي ألاهضلس ي...
ّ
وؾمُخه بـخذ عب البرًت بكغح اللهُضة
()8
الخؼعحُت.
ؿيان جغهحزٍ على اللًاًا العغويُت،
وما الخلُه مً َظا العلم الىاؾع وما ٌؿاعض
الُالب على ؿهم َظا العلم ،عاحُا الىـع
وؤلازالم لىحه هللا الىغٍم.
 جحقيق عىىان املخطىط:طهغ اإلاإلف عىىاناإلاسُىٍ بٓهغ الهـدـت ألاولى مىـه ؿلـاٌ... :
ّ
وؾمُخه بـخذ عب البرًت بكغح اللهُضة
()9
الخؼعحُت.
 وسخـه:عىىاهه وامال :ؿخذ عب البرًت بكغحاللهُضة الخـؼعحُت ألبي ًحي ػهغٍاء بً أخمـض
ألاههاعي ،اليسخت ألاولى عثرث علحها بؼاوٍت
الهامل جدذ عكم/91:ص وكض هخبذ بسِ مؼغبي
ملغوء أؾىص ؿاجذ ،هما هخبذ ألـاّ الخؼعحُت
اإلاغاص قغخها بلىن أخمـغ ليي ّ
جمحز عً ػحرَا مً
الىـالم ،خالخه حُضة ،واليسخت َظٍ جلع في 31
وعكت ،كُاؽ الىعكت مً 20ؾم15/ؾم ،وفي ول
نـدت مً  21ئلى  22ؾُغا ،وفي ول ؾُغ 12
ولمت  ،ووسخذ بخاعٍش ًىم الجمعت  5طي الحجت
َ 1154ـ.
وبضاًخه :بؿم هللا الغخمً الغخُم ،ونلى هللا
ّ
على ؾُضها ومىالها مدمض وآله وصحبه وؾلم .كاٌ
الكُش مكاًش ؤلاؾالم أبى ًحي ػهغٍاء ألاههاعي
الكاؿعي عض ي هللا عىه  ...ؿهظا قغح على
الخؼعحُت اإلاىٓىمت على بدغ الُىٍل في علم
العغوى واللىافي هٓم العالمت يُاء الضًً أبي
ّ
ّ
مدمض الخؼعجي ألاهضلس ي
مدمض عبض هللا بً
َُب هللا زغاٍ وحعل الجىت مأواٍ ّ ...
وؾمُخه بـخذ
()10
عب البرًت بكغح اللهُضة الخؼعحُت...
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ونهاًخه :همل الكغح اإلاباعن بدمض هللا وخؿً
عىهه وجىؿُله الجمُل ووان الـغاغ مىه ًىم
()11
الجمعت زامـ مً طي الحجت عام .1154
أما اليسخت ألازغي عكم/49 :ص بىــ الؼاوٍت
وعضص أوعاكها  32وعكت ،كُاؽ الىعكت 16ؾم20/
ؾم ،وفي ول نـدت  24ؾُغا ،وفي ول ؾُغ12
ولمت ،وكض هخبذ بسِ مؼغبي ملغوء أؾىص ؿاجذ،
هما هخبذ ألـاّ الخؼعحُت اإلاغاص قغخها بلىن
أخمـغ ليي ّ
جمحز عً ػحرَا مً الىـالم ،خالخه حُضة
هخبذ ًىم الثالزاء  29حماصي ألاولىَ 1304ـ.
 وسبه:هظهغ في َظا اإلاجاٌ ما حاء في هخاباإلاضاعؽ العغويُت في الكعغ العغبي :ؿخذ عب
َ ّ
ان ُح َؿ َّمى َع ُغ َ
لك ْعغ م َحز ٌ
وي ُه
وِل ِ ِ ِ
عغؾ ؿُه الكعغ وَى لؼت العلم والـهم،
وعغؿا هالم ملـى مىػون ،ومحزاهه وَى لؼت آلت
ٌعغؾ بها ملضاعٌ ،ؿمى طلً اإلاحزان في العغؾ

البرًت بكغح اللهُضة الخؼعحُت :وَى قغح
للعالمت أبي ًحي ػهغٍاء بً مدمض ألاههاعي
الكاؿعي اإلاهغي اإلاخىفي ؾىت َ 926ـ على الغامؼة
()12
اإلاكهىعة بالخؼعحُت.
ّ
وبالخالي ؿاليسخت زابخت العىىان صحُدت اليؿبت
ّ
ئلى مإلـها.
ّ
مـىاده:حاءث ألابىاب مغجبت جغجِبا مىُلُا،وجبضوا باعػة ،هخبذ جاعة باللىن ألاخمغ وجاعة أزغي
باللىن ألاؾىص وهي:
 -1ميزان الشعس:

ان ًَ ْض يه َما َ
الغ ْج َح ُ
ب َها َّ
الى ْل ُ
و َو ُّ
الـ َتى
ِ
ِع ِ
عغويه ،أي الكعغ والعغوى لؼت محزان الكعغ،
بعضَا طهغ حعغٍف علم العغوى ،وخضوصٍ
ومىيىعاجه ومؿاةله وػاًخه.

َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُّ
اع ُه ك ْل ز ْم َؿت ْعك َغ ول َها
وأهى
زم طهغ أهىاع الكعغ وهي زمؿت عكغ على عأي
ّ
وؾخت عكغ على عأي ألازـل ،وَظٍ
الخلُل
ألاهىاع جإلف مً حؼءًً :ؾباعي وزماس ي،
والجؼءان بضوعَما ًترهبان مً ألاؾباب وألاوجاص،
وَظان ألازحران ميىهان مً الحغوؾ والؿىاهً
واإلاخدغواث ،ؿالؿبب هىعان :ؾبب زـُف
ونىعجه (،/ 0 :كضًما واهذ الحللت الهؼحرة جغمؼ
 التفعيالث ألاصليت:َ
َ
ُ
َ
أ َ
ن َـاب ْذ ِب َؿ ْه َـم ْـح َها َح َـى ِاع َخ َـىا ؿ َضا َعهـى ِوي ِب ِـه َّم ٍـت و َى ْك َـع ُْ ِـه َما َؾ َىي

َ
ُ َ َّ ُ
ف ِم ًْ ُح ْؼَة ْح ِن ؿ ْغ َع ْح ِن َال ِؾ َىي
جإل
ّ
اإلاخدغن ،والخِ اإلااةل للؿاهً ،عىـ ما
للحغؾ
َى معغوؾ في وكخىا الحايغ ) وؾبب زلُل
ونىعجه ،00 :والىجض هىعان :وجض مجمىع ونىعجه:
 ،/00ومـغوق ونىعجه 0/0 :هما طهغ الـانلخحن
الىبري والهؼغي ،ؿالىبري أعبع مخدغواث
وؾاهً ،والهؼغي زالر مخدغواث وبعضَا ؾاهً.

طهغ في َظا البِذ وبُغٍلت عمؼٍت أنىٌ
الخـاعُل ألاعبعت اإلاعغوؿت عً َغٍم ولماث
زانت ،وهظلً جغجُبها عً َغٍم خغوؾ زانت

َ ُ
أًًا ،ؿالخـعُالث ألانلُت هي  :ؿ ُعىل ًْ،
َ َ ُ ْ ُ َ ََُ َ
ُ
اعلت ْن ،ؿ ِاع الج ًْ ، ،وحاءث هما ًلي:
اعُلً ،مـ
مـ ِ
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َ ُ
(( َأ َ
ن َاب ْذ )) وػهه ؿ ُعىل ًْ وَى ألانل
ّ
ألاوٌ وئلُه عمؼ باأللف ،الظي َى ّأوٌ الحغوؾ
ألابجضًت
ََ ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
اعُلً وَى ألانل
(( ِبؿهمحها )) وػهه مـ ِ
الثاوي وئلُه عمؼ بالباء ،وجغجِبه الثاوي في الحغوؾ
ُ َ ََُ
اعلت ْن وَى ألانل
(( َح َى ِاع َخ َىا )) وػهه مـ
ّ
الثالث وئلُه عمؼ بالجُم ،الظي َى زالث الحغوؾ
ألابجضًت
َ
َ َ َُ
ُ
ْ
(( ؿضاعوى ِوي )) وػهه ؿ ِاع الجً اإلاـغوق
بالضاٌّ ،
الىجض وَى ألانل الغابع ،وئلُه أقاع ّ
ألن
خغؾ ّ
الضاٌ َى ّ
الغابع في الحغوؾ ،والـاء ملؼاة .
ّ
 -كيفيت جىلد التفعيالث الفسعيت مً ألاصليت :

زم طهغالخـعُالث الـغعُت وبىــ
الُغٍلت ،أي عً َغٍم الغمىػ ؾىاء باليلماث أو
بالحغوؾ وهي والخالي:
(( به َّمت )) وػهه َؿاع ُل ًْ  ،وَى ؿغع َؿ ُع ُىلًْ
ِِ ٍ
ِ
ُ ْ َ
ّ
ُ
لخلضم ؾببه على وجضٍ ؿهاع :لً ؿعى ،ووػهه:
َ ُ
اعل ًْ وَظا أوٌ الـغوع وزامـ ألاحؼاء العكغة
ؿ ِ
وئلُه عمؼ بالهاء ،والباء ملؼاة .
ُ ْ َ ْ ُْ
َ ْ
(( و َىك َع ْح ِه َما )) وػهه :مؿخـ ِعلً ،اإلاجمىع
الىجض وَىأوٌ ؿغعي َم َـاع ُُل ًْ ّ
لخلضم ؾببُه على
ِ
ُ ْ َْ ُ
ُ
ْ
وجضٍ ؿهاعِ :عُل ًْ َم َـا ،ووػهه :مؿخـ ِعلً ،وَظا
ؾاصؽ العكغة ،وئلُه عمؼ بالىاو والياؾ ملؼاة.
(( ِؾ َىي ))  ،خاٌ مً يمحر وكعحهما وَى جىملت.

َ
ؿ َما َػا ِة َغا ِحي ِؿ ِحه َما َخ َـج َب ْت ُه َما
َ
َ ُ
َ
اعالج ًْ اإلاجمىع
(( ؿ َما )) ملغى ((.ػا ِة َغا ِحي )) وػهه ؿ ِ
الىجض وَظا زاوي ؿغعي َم َـاع ُُل ًْ ّ
لخىؾِ وجضٍ بحن
ِ
َ ُ
ُ ْ ََ
ْ
اعالجً وَظا
ؾببُه ؿهاع :لً مـ ِاعي ،ووػهه :ؿ ِ
ؾابع العكغة وئلُه عمؼ بالؼاي ِ ((.ؿ ِحه َما )) ملؼاة.
ََُ ُ
َ َ َْ
اعل ًْ ،وَى أوٌ ؿغعي
(( خـجبت ُه َما )) وػهه :مخـ ِ
َ
اع َل ُت ْن ّ
ُم َـ َ
لخلضم ؾببُه على وجضٍ ؿهاعَ :عل َذ ُُ ْن
ََُ ُ
َُ
اعل ًْ ،وَظا زامً العكغة ،وئلُه
مـا ،ووػهه :مخـ ِ
الً ُض )) ملغىُ َُ ((.
عمؼ بالحاءَ (( .و َ
ـىالَ ًَّ ))  ،أي
َ
ُ
اةغاحي وػهه َم ْـ ُع ُ
ىالث وَى أوٌ ؿغعـي ؿ ِاع الج ًْ
ػ
ُ
ّ
الجًْ
اإلاـغوق الىجض لخلضم ؾببُه على وجضٍ ؿهاع:
َؿاع ،ووػهه َم ْـ ُع ُ
ىالث ،وَظا جاؾع العكغة ،وئلُه
ُ ْ َْ ُ
ِ ّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
عمؼ بالُاءٌ ((.عخاصَا )) وػهه :مؿخـ ِع لً ،اإلاـغوق
َ
ُ
الىجض ،وَى زاوي ؿغعي ؿ ِاع الج ًْ اإلاـغوق الىجض
ُ َ
ّ
لخىؾِ وجضٍ بحن ؾببُه ؿهاع :ج ًْ ؿ ِاع ال ،ووػهه
ُ
ُم ْؿ َخ ْـ ِع ل ًْ ،وَظا عاقغ العكغة ،وئلُه عمؼ بالُاء.
ََ
الىؿا )) ملؼاة .
((
 -2كيفيت الفـك :قغح في َظا الباب هُـُت ّ
الـً
للحهىٌ على الـغوع مً ألانىٌ ،معخمـضا في
طلً على مظَب الخلُل في َظا الباب ،هما طهغ

َ َ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ
الىؿا
وال ًض َىالًَ ٌـعخاصَا
ّ
ؾبب ّ
جلضم ألانىٌ عً الـغوع وعلت جغجُبها بهظا
الكيل.
 -3أشطاز الشعس مىحصسة في خمس دوائس:
طهغ ؿُه أؾماء الضواةغ العغويُت الخمؿت ،هما
ّ
عغؾ الضاةغة زم طهغ ؾبب حؿمُت ول صاةغة مجها.
أولها :صاةغة اإلاسخلف ولها مً البدىع :الُىٍل،اإلاضًض ،والبؿُِ.
 زاهحها :صاةغة اإلاإجلف ولها مً البدىع :الىاؿغواليامل.
 زالثها :صاةغة اإلاكدبه ولها مً البدىع :الهؼج،الغحؼ ،والغمل.
 عابعها :صاةغة اإلاجخلب ولها مً البدىع :الؿغَعواإلايؿغح والخـُف واإلاًاعع ،واإلالخًب،
واإلاجخث.
 زامؿها :صاةغة اإلاخـم ولها مً البدىع:اإلاخلاعب واإلاخضاعن.
مع طهغ أؾماء البدىع وأحؼائها بدؿب جغجِب
الضواةغ اإلاظوىعة ؾابلا.
-4صفت فك الدوائس:
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ّ
مثل في َظا الباب للضواةغ العغويُت ،بغؾم
زمؿت مجها ،في ول صاةغة ؾىاهً ومخدغواث
بدؿب البِذ الظي جضوع علُه ،وقغح هُف ًخم
الحهىٌ على وػن البدىع اإلاسخلـت بىاؾُت
جبضًل صوعاوي ،هما طهغ هظلً البدىع اإلاهملت
وأوػانها.
-5جتميـم:زم جدضر عً أهىاع الكعغ ألاعبعت:
ّ
ومهمذ ّ
ّ
ّ
ّ
وكؿم البِذ ئلى
ومجمع
وملـى
مهغع
نضع وعجؼ وعغوى ويغب ،زم طهغ أللاب
ألابُاث وهي ّ
الخام ،والىافي ،واإلاجؼوء ،واإلاكُىع،
واإلاجهىن.
ّ
ّ
 -6التغيير الالحق ألحصاء التفاعيل :جدضر ؿُه
الؼخاؿاث والعلل وعغؿهما ،زم خضص ّ
عً ّ
الؼخاؾ
اإلاىـغص ّ
وعغؿه وطهغ أهىاعه وهي :ؤلايماع ،والخبن،
ّ
والىكو ،والُي ،والعهب ،واللبٌ ،والعلل،
ّ
والىف.
عغؾ ّ
زم ّ
الؼخاؾ اإلاؼصوج وأهىاعه :الخبل،
ّ
والكيلّ ،
والىلو ،هما ّ
عغؾ اإلاعاكبت
والخؼٌ،
واإلاغاكبت واإلاياهـت حعغٍـا واؿُا وألابدغ التي
ّ
جضزلها ،وبعضَا جيلم عً أهىاع العلل الثالزت
ّ
عكغ ،وعغؿها ولها وهي:
ّ
الترؿُلّ ،
والخظًُل،
 علل الؼٍاصة أعبعت أكؿام:ّ
والدؿبُؽ والخغم.
 علل الىلو حؿعت أهىاع وهي :الحظؾ،ّ
والهلم،
واللُف ،واللهغ ،واللُع ،والحظط،
والىكف ،والىكف ،والخغم.
 مصطلحاث:طهغ ؿُه أؾماء ألاحؼاء ئطا صزلهاالخؼُحر ،والثلم ،والثرم والكتر ،والخغب،
واللهم ،والجمم ،والعلو.
ّ
 ما أحسي مً العلل مجسي الصحاف :جيلم عًالعلل التي ججغي مجغي ّ
الؼخاؾ وهي :الحؼم
والدكعُث ،وأوعص الازخالؿاث بحن العغويُحن
ؿُه.

 ألقاب ألاحصاء :طهغ ؿُه أؾماء ألاحؼاء ئطا صزلهاالخؼُحر ،واإلبخضاء وؤلاعخماص ،والـهل ،والؼاًت،
وعغؿها ّ
ّ
وبحن مىاَجها في ألابُاث.
 البحىز الشعسيت :جىاوٌ ػهغٍاء ألاههاعيالبدىع الكعغٍت بدؿب جغجُبها اإلاعغوؾ خؿب
الضواةغ العغويُت خُث ّ
عغؾ ول بدغ على خضي
زم طهغ أعاعٌٍ وأيغب ول بدغ وبعضَا طهغ
ّ
ػخاؿاث وعلل َظٍ البدىع مع طهغ الكىاَض
ّ
الكعغٍتّ ،
ول َظا وان ّ
بالغمىػ عً َغٍم اليلماث
والحغوؾ
ؿباليؿبت ألعاعٌٍ وأيغب البدىع الكعغٍت،
وػخاؿاث وعلل ول بدغً ،دخىي ول بدغ على بِذ
قعغي أو بِخحن أو زالزت ،جمثل َظٍ ألابُاث
الكعغٍت ازخهاعا إلاغجبت ول بِذ قعغي وعضص
أعاعًٍه وأيغبه مع الخمثُل بالغمىػ بيل قاَض،
وهظلً ػخاؿاجه وعلله ،عً َغٍم والحغوؾ
اليلماث معخمضا الترجِب ألابجضي اللضًم وَى :أ،
ب ،ج ،صَ ،ـ ،و ،ػ ،ح ،ٍ ،ي ،ن ،ٌ ،م ،ن،
ؽ ،ع ،ؾ ،م ،ق ،ع ،ف ،ث ،ر ،ر ،ط ،ى،
ّ ،غ.
 ،ؿمغجبت البدغ ،وعضص أعاعًٍه ،وعضص أيغبه،
ّ
مثل ليل واخض مجها بدغؾ زام به ،ؿالحغؾ
ألاوٌ اإلاؿُغ جدخه ًغمؼ إلاغجبت البدغ ،والحغؾ
الثاوي ًغمؼ لعضص أعاعًٍه ،والحغؾ الثالث ًغمؼ
ّ
لعضص أيغبه ،ومثل ألعاعٌٍ وأيغب وػخاؿاث
وعلل ول بدغ باليلماث .
مثاٌ طلً بدغ الُىٍل:
َأ َأ ْحـ َسي ُغ ُسو ًزا َأ ْم َس ُت ْبدي ُ
ص ُد َوز ُكمْ
ِ
ُ ُ ٌ َ َ ْ َ ٌ َ ُ ُ َْ ََ
أسىد و أحداج أم املىز قد عفا.
شـسح الـبـيـت :
َ
ّ
أَ :ى ّأوٌ خغوؾ ألابجضًت ،وٍغمؼ ئلى أن الُىٍل
ّأوٌ البدىع.
َأ :وٍغمؼ ّ
أن الُىٍل له عغوى واخضة عمؼَا
ألالف الظي َى ّأوٌ الحغوؾ.
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ُ ُ
ص ُد َوزك ْم :وؿبت
العغوى ألاولى والًغب الثاوي،
ئلى قاَض العغوى ألاولى والًغب الثالث.
ُأ ُس ٌ
ىد :وؿبت ئلى قاَض ػخاؾ اللبٌَ ،و :ملؼاة،
َ
َأ ْح َد ٌ
اج :وؿبت ئلى قاَض الثلم والىف ،أم :ملؼاة،
َ َ
املُ ُ
ىز :وؿبت ئلى قاَض الثرم ،ق ْد َعفا :ملؼاة.

ْحـَ :ى زالث الحغوؾ ألابدضًت ومعىاٍ ّ
أن الُىٍل
له زالزت أعاعٌٍ.
َزي :ملؼاة.
ُ
غ ُسو ًزا :وؿبت ئلى قاَض العغوى ألاولى والًغب
َ
ُ
ألاوٌ ،أ ْم :ملؼاةَ ،ست ْب ِدي :وؿبت ئلى قاَض

أوال -أعازيضه و أضسبه :
ََ ُ
شاهد العسوض ألاولى املقبىضت ( َم َف ُ ْ
اعيل ًْ):
اعلً) والضسب ألاول الصحيح (مف ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
ُ
َ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ولم أع ُِىم ِفي الُى ِع م ِالي وال ِع ْغ ِض ي
أ َبا ُم ْى ِظ ٍع واه ْذ غ ُسو ًزا ص ِحُـ ِتي
َ
َ ُ
ْ َ
ُ
ُ
ْ َ َ
وع ْنَ /
/ػ ُغ َ
َول ْم أ ْع َِ /ى ْم ِؿُُ ْىِ /ع َم ِالـيَ /وال ِع ْغ ِض ي
ص ِح َُـ ِتي
أ َبا ُم ًْ ِ/ط ِعن واه ْذ
ََ ُ
ََ ُ
َ ُ ُ ْ
َؿ ُع ُىل ًَْ /م َـ ُ ْ
َ ُ ُ ْ
َؿ ُع ُىل ًْ َ/م َـ ُ ْ
اعيل ًْ
اعل ًْ
اعُلً  /ؿعىلً /مف ِ
ِ
اعُلـً  /ؿعىلً  /مف ِ
ِ
ؾالـم/

ؾال ــم

/

ؾالـم/

مقبىض

ؾالــم/

ؾال ــم

/

ؾالــم

/

صحُذ

ََ ُ
شاهد العسوض ألاولى املقبىضت ( َم َف ُ ْ
اعل ًْ):
اعلً) والضسب الثاوي املقبىض (مف ِ
ِ
َ
ََْ
َ
َ
َ ً
ُ
َ َّ ُ َ ُ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
وٍأ ِجًُ ِباألزب ِاع مً لم جؼو ِص
َست ْب ِدي ل ًَ ألاًام ماهىذ ح ِاَال
َََْ
ْ
َ َ
ُ
ُ
َ َْْ
َ ُ
َو ٍَأ ِحي  /ه ِبْلز َبا ِ /ع َم ًْ ل ْم  /ج َؼ ْو َو ِصي
َؾد ْب ِضي /لىْل ًْ َُا ُ /م َماه ًْ  /ج َج ِاَل ًْ
َ ُ ُ ْ ََ ُ ْ َ ُ ُ ْ ََ ُ
ََ ُ
َ ُ ُ ْ
َؿ ُع ُىل ًَْ /م َـ ُ ْ
اعل ْـً
اعل ًْ
اعُلً  /ؿعىلً  /مف ِ
ؿعىلً  /مـ ِ
اعُلً /ؿعىلً /مف ِ
ِ
ؾالـم/

ؾالــم/ؾال ــم/

مقبىض

ؾالـم  /ؾالــم  /ؾالـم /مقبىض

َ ُ
ََ ُ
اعل ًْ) والضسب الثاوي املحروف (ف ُعىل ًْ):
شاهد العسوض ألاولى املقبىضت (مف ِ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ناػغ َ
ُ
الغؤ َ
َ
ُّ
وؾا
ًٍ
ج ِل ُُمىا
َوِئال
صد َوزك ْم
الى ْع َم ِان َع َّىا
أ ِك ُُمىا َب ِني
ِِ
َأك ُُمىَ /بى ْي ُى ْع َما  /و ْ
نا  /ػغ ٍَى ْـغُ /ع ُؤ َ
َوئ ْلــالُ /جل ُُمى َ
عى َىــاُ /
ن ُض َوع ُه ْ
وؾا
م
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُْ
ُ
َ ُ ُْ
ُ
ُ
ُ
ُْ
ُ
َ
َ
َ
ََ
ََ
ََ
ُ ْ
اعُلً  /ؿعىلً /فعىلً
اعل ًْ
اعُل ًْ/ؿ ُعىل ًْ/
ؿ ُعىل ًْ/
ؿعىلـً /مـ ِ
مف ِ
مـ ِ
ؾالــم  /ؾالــم  /ؾالــم/محروف
ؾالـم /ؾالــم  /ؾالـم  /ملبـىى

ثاهيا  -شحافاجـه و علله :
َ ُ ُ ََ ُ
اعل ًْ :
شاهد القبض :فعىل و مف ِ
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َ َ
ََ ُْ
َ
ُأ ُ
ُصوه ُه
سىد ِبِكت
أجُل ُب َم ًْ
ُ
ََ ْ
َ َ
ِل /ج ُض َون ُهى
أجُ ُل ُ /ب ِم ًْ أؾىُ /ص ِب
َ ُ ُ ََ ُ
َؿ ُعى ٌُ َ /م َـ ُ ْ
اعل ًْ
اعلً  /ؿعـىٌ /مـ ِ
ِ
ملبىى /ملبىى /ملبىى /ملبىى
َ ُْ ْ َ َ
اعي ُـل:
شاهد الثلم والكف :فعـلً ،مف ِ
َ
َ َ
َأ ْح َد ُ
ُؾل ُْ َمى
اج
قاك ْخ ًَ
َ
َ َ ْ َ
/ه َأ ْخ َض ُ
اج ُ /ؾل ُْ َمى /
قاكذ
َ ُ
ََ
َ ُْ ْ
اع ُ
ُل  /ؿ ُعىل ًْ /
ؿعلً  /مـ ِ
مثلـىم /مىـىؾ  /ؾالــم /ملبىى

ِب َعا ِك ٍل
ِب َعا ِك ِل ًْ
ََ ُ
اعل ًْ
مـ ِ

َ
شاهد الثرم  :ف ْع ُـل :
ََ َ
َصاع ُ
َّ
الغ ْؾ ِم
ؽ
اح َـً َعْب ٌـع
ِ
ََ َ
اج َ /ه َغْب ُع ْى َضا  /ع ُؾ ْغ َع ْ
ؽ /
ِ
َ ُ
ََ ُ
َ ْ
اعُل ًْ  /ؿ ُعىل ًْ/
ؿع ُل  /مـ ِ
أزغم  /ؾالـم  /ؾالــم  /ملبـىى

ّ
الل َـىاء
ِب ِ
ْ
ِم ِبل ِل َـىاء
ََ ُ
اعل ًْ
مـ ِ

مصـادزهً :جمع الضاعؾىن على ّ
أن الخلُل بً
أخمض َى مبخىغ علم العغوى ّ
لىىىا ال هجض
للخلُل هخابا مُبىعا أو مسُىَا في العغوى،
ّ ّ
ول الظًً
ؿىخابه مً الىخب اإلاـلىصة ،لىً
ّ
نىـىا بعضٍ هللىا عىه وطهغوٍ ؿسلضث آزاعٍ.
وػهغٍاء ألاههاعي اعخمض في مسُىَه على
ّ
العلماء الظًً ؾبلىٍ ،ؿىجضٍ في بعٌ ألاخُان
ًىعص آعاء للخلُل ،وألازـل ،والؼحاج ،وابً
ّ ّ
وانل ،وَظا صلُل على أهه ملم مؿخىعب لعلم
ّ
العغوى ،ؿهى ٌكغح وَعلل ،وئطا وان َىان
زالؾ في مؿألت عغويُت عغى عأي العلماء ؿحها،
وباليؿبت العخماصٍ على اإلاهاصع ؿيان ًظهغ ئؾم
ّ
اإلاإلف ؿلِ صون هخابه مثل الؼحاج وابً وانل،
ّ
ّأما عىضما ٌؿدكهض باألقعاع ،ؿاهه ال ًظهغ

َ
َ
َ
ْ
ؾع ِض
َوأ ُبى
َو َع ِام ٌغ
َمٓ ٍغ
أ ُبى
َ
ْ
َ ْ
ْ
َأ ُب َ
ؾع ِضي
ـىمِ ْ /غه َى َعـاِ /م ُغن َو/أ ُبى
ََ ُ
َ
َم َـ ُ ْ
َ ُ ُ
اعُل ًْ
ؿ ُعى ٌُ/
اعلً /ؿعىٌ /مـ ِ
ِ
ملبىى /ملبىى /ملبـىى /صحُـذ

َؿ َع ُْ َى َ
ب َّ
َج ُج َ
ب َ
الض ْم ِع
ىص ِان
الب ْح ِن
ان
ِ
ِ
َؿ َع ُْ َىا َ /هب ْل َب ْحن َ /ج ُج َ
ىصا ِ /ه ِب ْض َص ْم ِعي
ِ ِ
ُ
ُْ
َ
َ
ََ
ُ ْ
َ ُ ُ ْ
َ
اعُلً
اعُ ُـل /ؿعىلــً /مـ ِ
ؿعىلً /مـ ِ
صحُذ
ؾالـم/
مىـىؾ/
ؾالم/

َ
َ ْ
ُ
َع َّـا آ ًَ ُه امل ْى ُز
َواللُ ُغ
ِأل ْؾ َم َاء
َ
َْ
ْ ْ
ْ
ِأل ْؾ َما َ /ء َع ْـ َـاأأ َ /ي ُهل ُم ْى ُ /ع َول َلُ ُغو
ََ ُ
َ ُ ُ ْ
َؿ ُع ُىل ًْ َ /م َـ ُ ْ
اعُل ًْ
اعُلً  /ؿعىلً  /مـ ِ
ِ
ؾالـم  /ؾالــم  /ؾالـم  /صحُذ
ّ
أصحابها ،ومً العغويُحن الظًً اؾدكهض بهم
ػهغٍاء ألاههاعي:
 الخلُل بً أخمض (وعص طهغٍ عىض الحضًث عًأهىاع الكعغ ،وهظلً عىض خضًثه عً الخغم وعً
الدكعُث)
 ألازـل ،ؾعُض بً مؿعضة (وعص طهغٍ عىضّ
الحضًث عً أهىاع الكعغ ،وبأهه مىدكف بدغ
اإلاخضاعن).
 الؼحاج (وعص طهغٍ عً عغى عأًه في البتر) ابًوانل (طهغٍ أزىاء خضًثه عً حؿمُت عضص أبُاث
اللهُضة)
 مىهج املؤلف :لم ًىً في وؾع ػهغٍاء ألاههاعيأن ًًُف قِئا ئلى ما أحى به اللضماء في علم
العغوى ،ؾىي َغٍلخه في جلضًم ماصجه
وجبؿُُها معخمضا على الترجِب ألابجضي أ ،ب ،ج،
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ّ
ّ
ص ،ٌ ،و ،ػّ ،...
طهغ ػهغٍاء ألاههاعي الكىاَض الكعغٍت عىض
ألن َظا العلم ويع جاما وامال على
ّ
ّ
خضًثه عً البدىع الكعغٍت وعً اللىافي،
ًض الخلُل ،هما أهه لم ًسغج عً العغويُحن
ؿالبيؿبت للبدىع الكعغٍت وان ٌؿدكهض باألقعاع
اللضامى ،والخلُل وألازـل وػحرَما في اؾخعماٌ
اإلاهُلحاث العغويُت ،وكض ّ
عىض طهغ أعاعٌٍ وأيغب وهظلً ػخاؿاث وعلل
جمحز مىهجه في
ول بدغ ،وبلؽ عضص ألابُاث التي اؾخعملها خىالي
مسُىَه بما ًلي:
ّ
ّ
مئت وزماهُت وزالزىن بِخا:
إلاستشهاد بالشىاهد الشعسيت:حدول شىاهد ألاعازيض وألاضسب والصحافاث والعلل
الصحافاث والعلل
ألاعازيض وألاضسب
البحـس
الطىيل
املدًد
البسيط
الىافس
الكامل
الهصج
ّ
السحص
ّ
السمل
السسيع
امليسسح
الخفيف
املضازع
املقتضب
املجتث

3
6
6
3
9
2
5
6
6
3
5
1
1
1

6
املتقازب
 أما الشىاهد الخاصت بالقىافي :ؿكاَض عًّ
ّ
اإلادغن
الغوي
الغوي الؿاهً ،وآزغ عً اكتران
بدغؾ ًلاعبه مسغحا ،وقاَضًً عً اكتران خغهت
ّ
الغوي بدغهت جلاعبها زلال ،وقاَضان آزغان عً
ّ
الغوي ا ّ
إلادغن ،بدغؾ ًبعض عىه مسغحا،
اكتران
ّ
الغوي بدغهت جبعض
وقاَضًً عً اكتران خغهت
مجها زلال في كهُضة واخضة ،وقاَض عً
الخأؾِـ ،وقىاَض أهىاع الخأؾِـ ،واخض
ّ
للمغصؾ اإلاىنىٌ باللحن وآزغ للمغصؾ اإلاىنىٌ
ّ
ّ
للمإؾـ اإلاىنىٌ باللحن ،والبِذ
بالهاء ،والثالث
ّ
للمإؾـ اإلاىنىٌ بالهاء ،والخامـ اإلاجغصّ
الغابع
ّ
اإلاىنىٌ باللحن ،وقاَض عً اإلاجغص اإلاىنىٌ

3
4
8
7
11
5
4
5
5
4
6
3
2
4

3
ّ
اإلاجغص مً ّ
ّ
الغصؾ
بالهاء ،وأزحرا قاَض اإلالُض
والخأؾِـ.
 ذكسه لعلم القىافي :مً اإلاعغوؾ ّأن علم اللىافي
علم جابع لعلم العغوى ،لىً مً العغويُحن مً
ّ
ٌعخبرٍ مىـهال عىه ،ؿال ًخيلم عً َظا العلم
ّ
ًسو هخابه بعلم العغوى ؿلِ ،في
مُللا ،بل
ّ
خحن هجض بعٌ العغويُحن مً ًهىف هخابه في
العغوى ،زم ًغصؿه بعلم اللىافي ،مثل مسُىٍ
"ؿخذ عب البرًت بكغح اللهُضة الخؼعحُت"
لؼهغٍاء ألاههاعي ،وهظلً هخاب "اإلاخىؾِ اليافي
في علمي العغوى واللىافي" لىىٍىاث و"جدـت
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ألاصب في محزان أقعاع العغب" إلادمض بً أبي قيب
وػحرَما.
 التعليـل :اللاعب للمسُىٍ ًجض أن ػهغٍاءألاههاعي لم ًلف عىض خض آلاعاء وألاكىاٌ
ّ
والخعغٍـاث ،وئهما وان ًًُف حعلُالجه
وقغوخاجه ،هلىله في حعلُل حؿمُت الضاةغة
الغابعت بضاةغة اإلاجخلبّ :
والغابعت بضاةغة اإلاجخلب
ّ
()13
ألن الجلب لؼت الىثرة.
الؼخاؾ اإلاىـغصّ :
أن ّ
وفي خضًثه عً ّ
الؼخاؾ ال
ًيىن في ّأوٌ الجؼء وال ؾاصؾه وال زالثه )14(.وعً
ّ
ألانىٌ ًلىٌ... :ؿعىلً لترهبه مً وجض مجمىع
ؿؿبب زـُف ،مـاعُلً لترهبه مً وجض مجمىع
ؿؿببحن زـُـحن ،ؿهظٍ الخـاعُل ألاعبعت أنىٌ
()15
الخـاعُل.
 جقطيعه لألبياث الشعسيت :في باب هُـُتالخلُُع ،وليي ًـهم الىالم الىٓغي كام اإلاإلف
بخلُُع مجمىعت مً ألابُاث الكعغٍت أزىاء
خضًثه عً البدىع ،خُث ًلىم بخلُُع البِذ
ّ
ألاوٌ مً ول بدغ.
مثال:
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُُ
َ
َ
ً
أبا مى ِظ ٍع واهذ ػغوعا ص ِحُـ ِتي
َّ
ََ ْ ْ ُ
الُ ْىع َمالي َوال ْ
عغ ِض ي
أع ُِى ْم ِفي
ولم
ِ ِ
ُ
ُْ
َ
َ
ْ
َ ْ ََ
ََ ُ ْ ُ ْ
اعُلً،
أبا مً :ؿعىلًِ ،ط ِعن واهذ :مـ ِ
ُُ ً َ ُ ُ ْ َ َ ََ ُ
اعل ًْ
ػغوعا :ؿعىلً ،ص ِحُـ ِتي :مـ ِ
ُ
ُ
َ
َ ُ ْ َ ُ ُ ْ
ْ َْ َ
اعُل ًِْ ،ع َم ِالي:
ول ْم أع :ؿعىلًَِ ،ى ْم ِؿُُى :مـ ِ
ََ ُ
َ ُ ُ ْ َ
اعُل ًْ
ؿعىلً ،وال ِع ْغ ِض ي :مـ ِ
والبِذ مً بدغ الُىٍل.
الهىامل
مدمض الخؼعجي ،يُاء الضًً ،أبى ّ
 - 11عبض هللا بً ّ
مدمض:
عغوض ي أهضلس ي هؼٌ باإلؾىىضعٍت .له "الغامؼة في علمي
العغوى واللاؿُت – ٍ" كهُضة حعغؾ بالخؼعحُت وؿبت
ئلُه ،و"علل ألاعاعٌٍ.

ّ
وبالخالي
وعىضما ًظهغ ألاقعاع ًلابلها بخـعُالتها
حعغؾ بدىعَا.
ّ
وفي خضًثه عً الؼخاؿاث والعللً ،مثل ليل
مجها بظهغ الخـعُالث وما ًُغأ علحها مً حؼُحر،
ّ
ُ
ؿمثال في حعغٍـه للُي طهغ الخـعُلت ُم ْؿ َخ ْـ ِعل ًْ
ُ
ُ
وَى خظؾ ؿاء ُم ْؿ َـخ ْــ ِعل ْـً ،ؿخهبذُ :م ْؿ َـخـ ِعل ْـً
ّ
وعلت الخظًُل ،وٍلاٌ له ؤلاطالت ػٍاصة خغؾ
ََُ ُ
اعل ًْ
ؾاهً على ما آزغٍ وجض مجمىع ،ؿخهحر مخـ ِ
ُ
في اليامل ُم َخ َـاع ْ
الن و ُم ْؿ َخ ْـ ِعل ًْ في البؿُِ
ِ
جهبذُ :م ْؿ َخ ْـع ْ
الن.
ِ
ّ
 مفهىمه للدوائس العسوضيت:اجبع ػهغٍاءألاههاعي في حعغٍـه ّ
للضاةغة هٓغٍت الخلُل ،طلً
أن الخبضًل الضوعاوي ًجغي على مؿخىي ألاؾباب
ّ
بالـً وؿُه جىُلم مً
وألاوجاص ،وَى ما ٌعغؾ
أواةل ألاؾباب وألاوجاص ،لخدهل على جـاعُل
معُىت (أنىٌ وؿغوع) .ؿجعل اإلاإلف الضاةغة
بياملها للكُغ ألاوٌ مً البدغ ،وويع ّ
الؿىاهً
واإلاخدغواث ومىه وؿخيخج ألاقُاع ألاولى للبدىع،
وألاقُاع الثاهُت هي هـؿها ألاولى.
ّ
بِىما هجض مً العغويُحن مً ًلؿم الضاةغة
العغويُت ئلى كؿمحن :كؿم مجها للكُغ ّ
ألاوٌ مً
البدغ ،واللؿم الثاوي للكُغ الثاوي مىه .بِىما
ّ
هجض البعٌ آلازغ ًمثل في ول صاةغة للبدغ الىاخض
بكُغٍه بضاةغة ،ؿالُىٍل في صاةغة ،واإلاضًض في
صاةغة ،والبؿُِ في صاةغة ،وول بدغ مً البدىع
ّ
الخانت به وَظا في
ويع له ؾىاهىه ومخدغواجه
ول الضواةغ الخمـ .
ّ
زحر الضًً الؼعهلي ،ألاعالم ،ج ،2002 ،15ٍ ،4م:
.124
 -2عمغ عيا هدالت ،معجم اإلاإلـحن ،ج ،4صاع ئخُاء الترار
العغبي ،بحروث ،ص ،ٍ .ص .ث ،م.182:
 -3زحر الضًً الؼعهلي ،ألاعالم ،م ،3ج ،3صاع العلم
للمالًحن ،بحروث ،لبىان ،10ٍ ،ؾبخمبر  ،1992م.46:
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 -4أبى اإلاىاَب عبض الىَاب بً أخمض بً علي ألاههاعي
الكاؿعي اإلاهغي اإلاعغوؾ بالكعغاوي ،الُبلاث
الىبري ،ج ،1صاع الجُل ،بحروث ،لبىان1988 ،1ٍ ،م،
م.122:
 -5عمغ عيا هدالت ،معجم اإلاإلـحن ،م.182:
 -13العُضعوس ي ،الىىع الؿاؿغ ،م.111:
 - 14ابً العماص الحىبلي ،قظعاث الظَب ،م.134:
 -1اإلاسُىٍ ،و.01 :
 - 9اإلاسُىٍ ،و.01 :
 -2ػاوٍت الهامل جلع في الجىىب الؼغبي إلاضًىت بىؾعاصة
على بعض 10ولم ،على الُغٍم الىَني عكم .89
 - 10اإلاسُىٍ ،و.01 :
 - 11اإلاسُىٍ ،و.62 :
 - 12عبض الغؤوؾ بابىغ الؿُض ،اإلاضاعؽ العغويُت في
الكعغ العغبي ،اإلايكأة العامت لليكغ والخىػَع وؤلاعالم،
َغابلـَ1394 ،1ٍ ،ـ1985 -م ،م.587 :
 - 13اإلاسُىٍ ،و.06 :
 - 14اإلاسُىٍ ،و.15 :
 - 15اإلاسُىٍ ،و.03 :

217

2018

اخملطهع الذي يم حتقٌقً  ،طؤلفً  ،صاٍؼ

ٌٍهد خمةر احبلهخ َالدراُاج يف

احتلقٌق  ،األُحاذ الهشرف  ،يارخي الهىاقشث طع

ٍظارت الهغرب االُالطً

اُحعراط جترىيت الهحهاضعث يف دراُث َحتقٌق

يف دراُث َحتقٌق اخملطهع العريب

خمطهع الهىٍر الفاوق َالهىٍل الراوق َالهعىى

الهىٍر الفاوق أليب العةاس

الالاوق ىآداب الههًق َأٍكان الهًاوق أليب العةاس

الهظشرعسً اظههذٌا

أٍهد ىن حيً الهظشرعسً الحمهساين (جٌ914 :ـ)

أ  ،فؤاد طهٌارت

ػىههذٌا لذلك َفقا لقهاعد الهىٍر َضهاىط
حتقٌق الكحاب اخملطهع

ٌاطعث  8طاي  1945قالهث

حٗخبر صعاؾت اإلاسُىَاث وجد٣ُ٣ها مً ؤهم
اإلاجاالث التي ٌؿخىحب ٖلى الباخثحن واإلااؾؿاث
البدثُت ممثلت في الجامٗت بك٩ل زام الاهخمام بها
والاقخٛاٖ ٫ليها  ،ألن اإلاسُىٍ ٌٗض صٖامت مهمت
مً صٖاثم الترار والخاعٍش  ،وَٗبر بهض ًٖ ١حهىص
حباعة لىسبت مً الٗلماء وال٣ٟهاء في جاعٍش وخًاعة
الجؼاثغ زانتواإلاٛغب الاؾالمي ٖامتٞ ،لى بدثىا
بجضًت في وا ٘٢اإلاسُىَاجىالبدث الٗلمي في
الجامٗاث الجؼاثغٍت هجض ؤنها جخٟاوث مً خُث
الاهخمام والاهجاػ مً حامٗت ألزغي م٣اعهت بما
جدخىٍه اإلا٨خباث والخؼاثً مً ٦ىىػ زُُت في
مسخل ٠ؤهىإ الٗلىم .
وفي هظا الاَاع ؤوكإث الضولت الجؼاثغٍت الٗضًض مً
اإلاسابغ البدثُت ٖلى مؿخىي الجامٗاث بهض ٝبصعاج
اإلاسُىٍ ٧اوكٛا ٫مٗغفي ومجا ٫بدث ٖلمي .
اهُال٢ا مً هظه الاق٩الُت اعجإًىا ؤن هبرػ اإلاجهىصاث
اإلابظولت واإلاىجؼة ٗٞال مً ٢بل مسبر البدىر و
الضعاؾاث في خًاعة اإلاٛغب ؤلاؾالمي بجامٗت
مىخىعي ب٣ؿىُُىت.
أوال :مخبر البحىث و الذساظاث في حظاسة املغشب
إلاظالمي اليشؤة والتؤظيغ :
جم جإؾِـ مسبر البدىر والضعاؾاث في خًاعة
اإلاٛغب ؤلاؾالمُٟي قهغ صٌؿمبر ؾىت 2003مً َغٝ
الىػاعة اإلاىخضبت للبدث الٗلمي،بغثاؾت ألاؾخاطة بىبت

الهخلص:
ٌذي الهرقث احبلدٌث ًٌ حماَلث ٌادت الُحظٍار
ٌٍهد خمةر احبلهخ َالدراُاج يف ٍظارت الهغرب
االُالطً ىقسم الحارخي ٌاطعث طىحهري قسىطٌىث
ىرواُث الةاٍدث الدػحهرت ىهىث جماين َعظهعث عدد
طن الدػايرت  ،يف دراُث َحتقٌق عدد ٌان طن
اخملطهطاج العرىٌث االُالطٌث لطمةث دراُاج طا
ىعد الحدرذ ػهشارعع حبدٌث يف جترىحني طححالٌحني ،
القضد طىٍا حتفٌز الطمةث عىل اقحتان غهار احبلث
يف الحراخ َالهساٌهث يف إعداد خنةث يُعىى جبهع
َفٍرُث َحتقٌق يراًىا اخملطهطحةٌس اخلزاون
الهطىٌث َاألٌىةٌث َىشكل َاص يف ٌىهىىا
الكةٌر.
َُؤٍاَغ طن َالغ ٌذي الهداَمث فٍرُث طايم
حتقٌقً طن طرف طمةث الدراُاج العمٌا دفعيت(
 )2008-2007( ، ) 2007 -2006ىذػر  :عىهاو
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عنض وحغص اإلاسُىَاث الجؼاثغٍت في م٨خباث ٖضة
صازل الىًَ وزاعحه .
 ؾاهم اإلاسبر بٗضة وكاَاث ٖلمُت في جٓاهغة٢ؿىُُىت ٖانمت الث٣اٞت الٗغبُت 2015
جاهيا  :جشكيبت مخبر البحىث و الذساظاث في حظاسة
املغشب إلاظالمي
 ًخ٩ىن مسبر البدىر و الضعاؾاث في خًاعة اإلاٛغبؤلاؾالمي مً ٖضة ٞغ ١بدث :
ؤٞ -غ٢ت :جد ٤ُ٣مسُىٍ نىاٖت الخىزُ ٤في بجاًت
إلاال ٠مجهى ٫بغثاؾت الض٦خىعة بىبت مجاوي
وًٖىٍت ألاؾاجظة  :لىاحي صال ، ٫ؾهام صخماوي ،
ًىؾ ٠بغصوصي  ،عيا بً الىُت  ،ههحر مدمض
بٞ -غ٢ت :جد ٤ُ٣مسُىٍ حؼاثغي في ٖلم
الحغو٢ : ٝبـ ألاهىاع وحام٘ ألاؾغاع ألبي ٖبض هللا
الىضعومي بغثاؾت الض٦خىع ؾاٖض زمِس ي وًٖىٍت
ألاؾاجظة  :لضعٕ ؤما ، ٫بىب٨غ بىال٣ضًض
بغثاؾت الض٦خىع ٖبض الٗؼٍؼ ُٞاللي.
جٞ -غ٢ت :الحُاة ال٨ٟغٍت في اإلاٛغب ألاوؾِ في
الٗهغ الىؾُِ
صٞ -غ٢ت :هُئت ؤلاٞخاء في اإلاٛغب ألاوؾِ مً زال٫
الضعع اإلا٨ىىهت في هىاػ ٫ماػوهت ألبي ػ٦غٍاءاإلااػووي
الجؼاثغي (883هـ)بغثاؾت الض٦خىعة مؿٗىصة ٖلىاف.
هـٞ -غ٢ت  :الُٟلؿى ٝوالُ٣ٟه في اإلاٛغب ؤلاؾالمي ،
مؿإلت مكغوُٖت الخُاب بغثاؾت الض٦خىع حما٫
خمىصوًٖىٍت ألاؾاجظة  :بىخمضاف هىعة  ،بىمٗحزة
مدمض
و -فشكت  :الخغٍُت ألازغٍت إلاىُ٣ـت ؾُُـ٠
بغثاؾت الض٦خىعٍىؾُٖ ٠بل وًٖىٍت ألاؾاجظة :
ؤوهِـ مُلىص  ،ؾلُماوي ؾٗاص ٖ ،مغووي جى٤ُٞ
جالثا :فهشظت املخطىطاث املحللت مً طشف طلبت
الذساظاث العليا
دفعتي( : )2008-2007( ، ) 2007 -2006
املخطىط سكم 01 :
أ-العىىان :الضعع اإلا٨ىىهت في هىاػ ٫ماػوهت

مجاوي وًٖىٍت مجمىٖت مً ألاؾاجظة الباخثحن مً
٢ؿم الخاعٍش و آلازاع و ٢ؿم الٟلؿٟت  ،م٣غه ٧لُت
الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت بجامٗت مىخىعي
٢ؿىُُىت .
ٌٗنى هظا اإلاسبر بهىعة ؤؾاؾُت بالترار والحًاعة
الٗغبُت الاؾالمُت في مىُ٣ت اإلاٛغب ألاوؾِ بك٩ل
زام واإلاٛغب الاؾالمي ٖامت مً زال: ٫
 الخٗغٍ ٠بإهمُت الترار اإلاسُىٍ . حم٘ اإلاسُىَاث وخٟٓها وجهيُٟها . جهىٍغ ووسخ اإلاسُىَاث زم الٗمل ٖلىٞهغؾتها وجد٣ُ٣ها زانت جل ٪التي تهخم
بخاعٍش وخًاعة اإلاٛغب الاؾالمي صازل
الىًَ وزاعحه.
 الاؾهام في ابغاػ مٓاهغ الحًاعة الٗغبُتالاؾالمُت في مىُ٣ت اإلاٛغب الاؾالمي
وجإزحراتها في قتى الٗلىم واإلاٗاع.ٝ
 كام املخبر بيشاطاث عذة أهمها : اإلاكاع٦ت في ٞهغؾت مسُىَاث بٌٗ زؼاثً والًتؤصعاع بهٟخه ًٖىا في قب٨ت اإلاسابغ اإلاهخمت بالترار
الجؼاثغي اإلاسُىٍ.
جىُٓم اإلالخ٣ى اإلاٛاعبي الثاوي للمسُىَاث ؾىت.2007
ج٩ىًٍ صٗٞخحن في ٖلم اإلاسُىٍ الٗغبي ،وصٗٞت فيالترار و آلازاع باالقترا ٥م٘ ٢ؿم الخاعٍش  ،وؤزغي
في جاعٍش الغٍ ٠الجؼاثغي ،وؤزحرا صٗٞت في "الخاعٍش
الاحخماعي للمٛغب ألاوؾِ في الٗهغ الىؾُِ"،
وحضص اٖخماصه في ؾىت .2013
 جماقُا م٘ الىٓام الجضًض ٣ً L M Dىم اإلاسبربالخ٩ىًٍ في مغخلت اإلااؾتر خُث جسغحذ الضٗٞت
ألاولى في قهغ حىان  2013جسهو جاعٍش خًاعي
"ٖهغ وؾُِ" .
 ًخىلى ج٩ىًٍ الضٗٞت ألاولى مً َلبت الض٦خىعاه L M Dوهي الضٗٞت ألاولى 2014 – 2013
جسهو "الخاعٍش الا٢خهاصي للمٛغب ألاوؾِ
ُٞالٗهغ الىؾُِ"٦ .ما اؾخإه ٠اإلاسبر وكاَه في
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اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ :الطالب ٖ:بض
ال٨غٍم َمىػ ،مٗخمضا ٖلى اليسخت ألاصليت
للمخطىط
املششف :أ.ص  /بىبت مجاوي  ،مىطىع املخطىط :
ٞهغؽ قُىر
عذد أوساق الشظالت  135:نٟدت  ،العىت
الجامعيت 2010 ، 2009 :
املخطىط سكم 04 :
العىىان :ؤزباعبلض ٢ؿىُُىت وخ٩امهااملؤلف :مال ٠مجهى ( ٫جـ  1152هـ  1739/م)
اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ:
الطالب :عٍاى بىلحبا ،٫مٗخمضا ٖلىوسخت
واحذة،املششف :أ.ص  /اؾماُٖل ؾامعي
مىطىع املخطىط  :جاسيخي
عذد أوساق الشظالت  135 :نٟدت  ،العىت
الجامعيت 2010 ، 2009 :
املخطىط سكم 05 :
العىىان :الٗ٣ض اإلاىٓم للح٩ام ُٞما ًجغي بحنؤًضيهم مً الٗ٣ىص وألاخ٩ام (هىاػ ٫الى٩اح )
املؤلف ابً ؾلمىن ال٨ىاوي الٛغهاَي ؤبى ال٣اؾم بً
ٖلي بً ٖبض هللا ( ث  767هـ  1367 /م)
اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ:
الطالب :ػبحر بٗلي ،مٗخمضا ٖلى  06وسخ
للمسُىٍ،املششف  :ؤ.ص  /ابغاهُم ب٨حر بداػ
مىطىع املخطىط  :ألاًُ٢ت وألاخ٩ام
عذد أوساق الشظالت  233 :نٟدت  ،العىت
الجامعيت 2010 ، 2009 :
املخطىط سكم 06 :
العىىان :ؤزباع وؤًام واصي عَٜاملؤلف :مدمض الُاهغ بً صومت ( جـ  1403هـ 1982/
م)
اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ:
الطالب :مدمض الحا٦م بً ٖىن ،معتمذا على
اليسخت ألام للمخطىط  ،املششف  :ؤ.ص  /ابغاهُم
ب٨حر بداػ ،

املؤلف :ال٣اض ي ؤبى ػ٦غٍا ًحي بً مىس ى اإلاُٛلي
اإلااػووي (ث 883هـ  1478 /م)
مىطىع املخطىط :هىاصلفلهيت (اإلاٛغب ألاوؾِ،
الٛغب الاؾالمي)
اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ َالبحن :
الطالب ٞ:غٍض ٢مىح (مؿاثل الجهاص ،الاًمان ،
الىظوع)املششف  :ؤ.ص  /ابغاهُم ب٨حر بداػ ،
مٗخمضا ٖلى  06وسخ للمسُىٍ،
عذد أوساق الشظالت  596 :نٟدت ،العىت
الجامعيت 2011 ، 2010 :
الطالب :اؾماُٖل بغ٧اث (مً مؿاثل الُهاعة بلى
مؿاثل الجزإ بحن َلبت ٚغهاَت)،املششف .:ص ٖ /بض
الٗؼٍؼ ُٞاللي
مٗخمضا ٖلى  06وسخ للمسُىٍ
عذد أوساق الشظالت  562 :نٟدت  ،العىت
الجامعيت 2011 ، 2010 :
املخطىط سكم 02 :
العىىانً :ىمُاث الكُش الٗالمت الحٟىاوي بضًاعجد ٤ُ٣وصعاؾت
املؤلف :الكُش مدمض الحٟىاوي بضًاع(ث  1364هـ /
 1943م)
اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ الُالبت :
الطالبت :ؾٟ٨الي مُٟضة(ال٣ؿم الخام باألمحر ٖبض
ال٣اصع) ،مٗخمضة ٖلى اليسخت ألاصليت والىحيذة
للمسُىٍ
املششف :أ.ص ٖ /الوة ٖماعة
مىطىع املخطىط  :هىاصل فلهيت (اإلاٛغب ألاوؾِ،
الٛغب الاؾالمي)
عذد أوساق الشظالت  113 :نٟدت  ،العىت
الجامعيت 2010 ، 2009:
املخطىط سكم 03 :
العىىانٞ :هغؽ قُىر الكُش ؾُضي ٖمغ بً ٖبضال٣اصع الخىالوي الخىاحي
املؤلف ٖ:مغ بً ٖبض ال٣اصع بً ؤخمض بً ًىؾ٠
الخىالوي الخىاحي ( جـ  1152هـ  1739/م)
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الطالب :الُاهغ مجز ،٫مٗخمضا ٖلى  04وسخ
للمسُىٍ،املششف :أ .ص  /بىبت مجاوي
مىطىع املخطىط  :جغاحم اٖالم و٣ٞهاء
عذد أوساق الشظالت  388 :نٟدت  ،العىت
الجامعيت 2012 ، 2011 :

مىطىع املخطىط  :حىاهب مىخاعٍش مىُ٣ت واصي
عَٜ
عذد أوساق الشظالت  270 :نٟدت  ،العىت
الجامعيت 2011 ، 2010 :
املخطىط سكم 07 :
الٗىىان :ػهغة الغوى في جلخُو ج٣ضًغ الٟغىألبي الحؿً ٖلي بً مدمض بً ٖلي با١
املؤلف  :ؤبى الحؿً ٖلي بً مدمض بً ٖلي با ( ١ث
 763هـ 1362 /م)
اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ:
الطالبت :لُلى بىقُٗب ،مٗخمضة ٖلى  02وسخ
للمسُىٍ،املششف  :ص ُٞ /اللي ٖبض الٗؼٍؼ
مىطىع املخطىط  :فله
عذد أوساق الشظالت  171 :نٟدت  ،العىت
الجامعيت 2012 ، 2011 :
املخطىط سكم 08 :
العىىان :الجىاهغ اإلاسخاعة مما وٟ٢ذ ٖلُه مًالىىاػ ٫بجباٚ ٫ماعة
هىاػ ٫الجهاص،ال٣غى والهغ ٝوبُ٘ الؿلم ،ألانهاع
والؿىاقي)
املؤلف ؤبى مدمض ٖبض الٗؼٍؼ بً الحؿً الؼٍاحي (
ث  1055هـ 1646 /م)
اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ :الطالبت ُٖ:ىي
ٚىُت  ،الطالب :الىعصي ٖبض اإلاال ،٪مٗخمضا ٖلى
 03وسخ للمسُىٍ
املششف  :ؤ.ص  /اؾماُٖل ؾامعي ،مىطىع
املخطىط  :هىاصل فلهيت  ،عذد أوساق الشظالت :
 430نٟدت
العىت الجامعيت 2013 ، 2012 :
املخطىط سكم 09 :
العىىان :الىجم الثا٢ب ُٞما الولُاء هللا مً مىا٢بهللا مً مٟازغ اإلاىا٢ب
املؤلف ببً نٗض الخلمؿاوي مدمض بً ؤخمض بً
ؤبي الًٟل ( ث  901هـ 1496 /م)
اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ:

املخطىط سكم 10 :
العىىان :مجمىٕ الغؾاثل الٗغبُت اإلادٟىْتبمهلحت الجِل الخانت بالكغ ١الجؼاثغي (-1833
)1840
اقخٛل ٖلى صعاؾت وجد ٤ُ٣هظا الىزاث:٤
الطالبت :عحاء ػٍان  ،املششف :أ .ص ٖ /الوة ٖماعة
مىطىع املخطىط  :جاعٍش  ،العىت الجامعيت :
2013 ، 2012
املخطىط سكم 11 :
العىىان :اإلاىٓىمت الجؼاثغٍت في ٖلم الخىخُضاملؤلف ؤخمض بً ٖبض هللا الجؼاثغي ( ث  899هـ /
1493م)
اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ:
الطالبت :بازت ٞاَمت  ،املششف :أ .ص  /ؾاٖض
زمِس ي
مىطىع املخطىط ٞ :لؿٟت  ،العىت الجامعيت :
2013 ، 2012
املخطىط سكم 12 :
العىىان :بُٛت ؤهل اإلادبت في عخلت ألاؾخاط الكُشاإلاهضي بلى ؤعوبا
املؤلف  ، ...... :إقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا
اإلاسُىٍ:الطالبت :ؾامُت قىقي ،املششف :ؤ .ص /
ؾاٖض زمِس ي
مىطىع املخطىط  :عخلت العىت الجامعيت 2012 :
2013 ،
املخطىط سكم 13 :
العىىان :الهغو ٝفي جاعٍش الصحغاء وؾىٝاملؤلف  :ابغاهُم بً مدمض الؿاس ي ابً ٖامغ
الؿىفي( ث  1351هـ 1932 /م)
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الؿبّ ٤
ّ
الخاعٍدي لهظا الٗلم ٌٗىص الًٟل ُٞه لٗلماء
و٣ٞهاء ألاهضلـ ّ ،
ٞةن ّ
ّ
الحُ٣ُ٣ت له بغػث
النهًت
بىيىح في بالص اإلاٛغب م٘ بضاًت ال٣غن 8هـ 14 /م
ّ
خُث ْهغث ٦خب ّ
ُ٢مت ؾاهم في جإلُٟها ٖضص مً
الً٣اة و عحا ٫ال٣ٟه ّ
ّ
هسو
والخىزُ ٤اإلاٛاعبت
ّ
بالظ٦غ منهم ٖ ،لم ألاٖالم وٞسغ ألاهام  ،وخبر ٞاؽ
وجلمؿان  ،خامل لىاء اإلاظهب ٖلى عؤؽ اإلااثت
الخاؾٗت  ،الُ٣ٟه  :ؤبى ّ
الٗباؽ ؤخمض بً ًحي
الىوكغَس ي اإلاال٩ي  ،الظي اقتهغ ب٨ثرة وحىصة
جهاهُٟه ال٣ٟهُت  ،في م٣ضمتها ٦خابه :
ّ
" اإلاىهج الٟاث ، ٤واإلانهل ّ
الغاث ، ٤واإلاٗنى الالث، ٤
ّ
اإلاىز ٤وؤخ٩ام الىزاث " ٤الظي ّ
ٌٗض ّ
٢مت ما
بأصاب
ّ
ّ
ؤل ٠في ٖلم الكغوٍ والىزاث ٤في بالص اإلاٛغب
ألاوؾِ .
ّ
وعٚبــت مىــا فــي بخُــاء الت ـرار وبٖــاصة بٗثــه  ،وب ــا٢تراح
مـ ــً ألاؾـ ــخاط اإلاكـ ــغُٞ ٝاللـ ــي ٖبـ ــض الٗؼٍـ ــؼ ومىا٣ٞـ ــت
ٖـضص مـً ألاؾـاجظة  ،و٢ـ٘ ازخُاعهـا ٖلـى هـظا ال٨خــاب ،
إلٖـ ـ ــاصة يـ ـ ــبُه وجسغٍجـ ـ ــه بك ـ ــ٩ل ـ ــحُذ ًخما ـ ـ ـ ي
و٢ىاٖــض الخدُ٣ــ ٤الٗلمــي  ،مــضع٦حن فــي هٟـــ الى٢ــذ
ماًيخٓغه ــا م ــً ن ــٗىباث ف ــي طل ــ ٪ؾ ــاثلحن م ــً اإلا ــىلى
الٗىن ّ
والخى. ٤ُٞ
وم ننً ألاظ ننباب ّ
الشئيع ن ّنيت الت نني دفعتن نني الختي نناس ه ننزا
الكتاب  ،ؤهمُخه ال٣ٟهُت وُ٢مخه الٗلمُـت التـي جٓهـغ
في :
ّ
ّ
الغٚبت في اإلاؿاهمت فـي بٗـث التـرار وبزـغاج

اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ :الطالب
:الهاص ١بىَغٞت
مىطىع املخطىط  :جاعٍش ،املششف :ؤ .ص  /ابغاهُم
بداػ
الؿىت الجامُٗت 2013 ، 2012 :
املخطىطشكم 14 :
العىىان :ملح ٤ؾحر الكماخي مً عحا 950 ٫هـ بلى1350هـ(ال٣ؿم الخام بإٖالم ال٣غهحن الٗاقغ
والحاصي ٖكغ
املؤلف  :ؤبى الًُ٣ان ابغاهُم بً ِٖس ى بً خمضي(
ث  1393هـ 1973 /م)
اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ :الطالب :هىع
الضًً ٦غوف
مىطىع املخطىط  :جغاحم ؤٖالم  ،املششف :ؤ .ص /
ابغاهُم بداػ
العىت الجامعيت 2013 ، 2012 :
املخطىط سكم 15 :
العىىان :اإلاىهج الٟاث ٤واإلانهل الغاث ٤واإلاٗنى الالث٤بأصاب اإلاىز ٤وؤخ٩ام الىزاث( ٤أسبعت أبىاب مً
الكتاب)
املؤلف  :ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ًحي الىوكغَس ي ( ث
 914هـ1508 /م)
اقخٛل ٖلى جد ٤ُ٣هظا اإلاسُىٍ:الطالب ٞ:ااص
َىهاعة ،مٗخمضا ٖلى  07وسخ للمسُىٍاملششف :
ص ٖ /بض الٗؼٍؼ ُٞاللي
مىطىع املخطىط ٣ٞ :ه الىزاث٤
الؿىت الجامُٗت  ،2012 ، 2011 :عذد أوساق
الشظالت  413 :نٟدت
ّ
سابعا  :مخطىط :املىهج الفائم واملنهل الشائم
ّ
ّ
واملعنى الالئم بآداب املىجم وأحكام الىجائم
أهمىرجا"

٦خاب مً ٦خب ال٣ٟه وه٣ل ؾٟغ مً ؤؾٟاع
الٗل ــم م ــً ز ـؼاثً خ ٟــٔ اإلاسُىَ ــاث الت ــي
بــاث الىنــى ٫بليهــا مــً اإلاكـ ّـ٣ت بم٩ــان  ،بلــى
ّ
ّ
واليكغ ّ
والخضاو. ٫
ٖالم الُباٖت
ّ
الخ ّ
ٗغٖ ٝلى ال٣ٟـه اإلاـال٩ي صعاؾـت ومماعؾـت
م ــً ز ــال ٫الٗم ــل ٖل ــى جد ُ٣ــ ٤مه ــضع م ــً
مهاصعه.
ؤهمُــت ٦خــاب  " :امل ننىهج الف ننائم واملنه ننل ّ
الشائ ننم
ّ
ّ
واملعنى الالئم بآداب املىجم وأحكام الىجائم "

أ  /مىطىع املخطىط :
ًىضعج هظا اإلاسُىٍ يمً ما ٌٗغ ٝبمسُىَاث
٣ٞه الىزاث ٤ؤو ٖلم الكغوٍ والٗ٣ىص  ،وبطا ٧ان
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مــً ّ
ّ
ّ
ّ
الى ّ
وٍخمـ طلــ ٪مــً
وال٣ٟهُــت
الٗلمُــت
اخُــت
زال: ٫
ّ
ّ
• ٚى ـ ـ ــاه باألصل ـ ـ ــت م ـ ـ ــً ال٨خ ـ ـ ــاب والؿ ـ ـ ــىت وؤ ٢ـ ـ ــىا٫
الصحابت ّ
ّ
والخابٗحن .
ً
ؤ٢ىالا ل٣ٟهاء اإلاالُ٨ت ا ّ
إلاد٣٣حن ؤمثا٫
• لى٣له
ابً ال٣اؾم  ،وسحىىن  ،وابً اإلااحكىن  ...وٚحرهم
ً
ه٣ىال إلاهاصع ّ
ٖضث في خ٨م اإلا٣ٟىص في
• لحٟٓه
اإلاظهب اإلاال٩ي .
ل ٩ـ ــىن الىوكغَسـ ـ ـ ي ؤخ ـ ــض ٦ب ـ ــاع ّ
ألاثم ـ ــت والٗلم ـ ــاء
وال٣ٟهـ ـ ـ ـ ـ ــاء ّ
الغاسـ ـ ـ ـ ـ ــخحن  ،الـ ـ ـ ـ ـ ــظًً طإ نـ ـ ـ ـ ـ ــُتهم
ّ
واحؿ ـ ـ ــٗذ ق ـ ـ ــهغتهم ف ـ ـ ــي اإلا ـ ـ ــظهب اإلا ـ ـ ــال٩ي ً
مٛغب ـ ـ ــا
ً
ومكغ٢ا .

فـ ــي ؤ٦بـ ــر خايـ ــغجحن مـ ــً خىايـ ــغ اإلاٛـ ــغب ؤلاؾـ ــالمي (
جلمؿــان ٞ ،ــاؽ )  ،و فــي ٞتــرة متزامىــت مٓـ ً
ـاهغا ؾــلبُت
ّ
والهـ ـغإ ٖل ــى ّ
الؿُاسـ ـ ي ّ
الدك ــدذ ّ
الؿ ــلُت
ٌٗ٨ؿ ــها
ً
ب ــحن ؤبى ــاء ألاؾـ ــغة الىاخ ــضة  ،عٚبـ ــت ف ــي ؤلامـ ــاعة وبصاعة
قــاون اإلامل ٨ــت  ،ومــً ب ــحن ؤلاقــ٩الُاث الت ــي ًُغخه ــا
الىاّ ٘٢
الؿُاس ي للمٛغبحن ألاوؾِ وألا٢ص ى بد ّـضة ،
في ال٣غهحن الخاؾ٘ والٗاقـغ الهجـغٍحن /الخـامـ ٖكـغ
والؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصًحن :
ّ
ه ـ ــل  ٧ـ ــان الاخخ ٩ـ ــام لل ٣ـ ـ ّـىة وبٖ ـ ــالن ال ـ ــىالء والُاٖ ـ ــت
مُٗ ـ ًـاعا لالؾ ــخمغاع ف ــي الح ٨ــم ومماعؾ ــت ّ
الؿ ــلُت ؤم
ؤن جـ ـ ّـإزحر ّ
ّ
الىسبـ ــت م ـ ــً ال٣ٟهـ ــاء وق ـ ــُىر ال٣باثـ ــل ٧ـ ــان
ـخمغ ّ
الً ـ ــّٗ ٠
ؾ ـ ـ ًـببا ف ـ ــي طل ـ ــ ٪إلاـ ـ ــاطا اؾ ـ ـ ّ
الؿُاس ـ ـ ـ ي
ّ
والخُـ ــاخً الٗؿـ ــ٨غي بـ ــحن ؤلاز ـ ــىة ألاٖ ـ ــضاء ( ّ
الضولـ ــت
اهُت ّ ،
الحٟهُت ّ ،
الضولت ّ
ّ
الؼٍ ّ
ّ
اإلاغٍيُت )  ،ؤمام
الضولت
ّ
الضولت  ،وجؼاًض زُغ ّ
ج٣لو هٟىط ّ
الىهاعي ( بؾباهُا
 ،البرحٛـ ـ ـ ــا ) ٫و ٢ـ ـ ـ ــض حـ ـ ـ ــاءث ؤلاحابـ ـ ـ ــت ٖلـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــظه
ؤلاق٩الُاث في اإلاُلب ألاو ٫بٗىىان :
ألاوي ــإ ّ
الؿُاؾ ــُت ف ــي اإلا ٛــغبحن ألاوؾ ــِ و ألا٢ص ـ ى
(جلمؿــان ٞ ،ــاؽ ) زــال 932 – 827 ( ٫ه ــ– 1424 /
1524م )  ،مـ ــً اإلابدـ ــث ألاو ٫الـ ــظي خمـ ــل ٖى ـ ــىان :
ّ
ٖهغ الىوكغَس ي ومضي جإزغه به.
ّ
ّؤم ـ ــا اإلاُل ـ ــب الث ـ ــاوي و ال ـ ــظي ه ـ ــى بٗى ـ ــىان  :ألاوي ـ ــإ
الاحخماُٖ ــت  ٣ٞ ،ــض خاول ــذ م ــً زالل ــه ؤن ؤ ٢ــٖ ٠ل ــى
َبُٗ ـ ـ ــت اإلاجخم ـ ـ ــ٘ اإلاٛغبـ ـ ـ ــي ( ألاوؾ ـ ـ ــِ  ،ألا٢صـ ـ ـ ـ ى )
وزهىن ــُاجه ّ
والٗغ ُ٢ــت ّ ،
ّ
مىت ـ ًـحا م ــا ٧اه ــذ
الضًيُ ــت
ّ
ّ
الاحخماُٖ ــت ٖل ــى از ــخال ٝمؿ ــخىٍاتها
حك ــ٩له الٟئ ــاث
الؿُاؾ ـ ّـُت والا٢خه ـ ّ
م ــً ج ــإزحر واتـ ـ ف ــي الحُ ــاة ّ
ـاصًت
ّ
والث ّ
٣اُٞــت ٧ ،ـ دـل خؿــب صعحــت اهخماثــه  ،و ٢ـضعة جــإزحره
ف ــي ّ
والغ ّ
الؿ ــلُت ّ
ُٖ ــت  ،ف ــي مجخم ــ٘ الً ــامً بالٗه ـ ّـبُت
ّ
ّ
ملىُ٦ت .
والخمحز وال ًدخ٨م لٗاصاث وج٣الُض
ّ
وهٓ ـ ـ ـ ًـغا ل ُٛـ ـ ــاب مُُٗ ـ ـ ــاث بخه ـ ـ ــاثُت جخٗل ـ ـ ــّ ٤
ب٨مُ ـ ـ ــت
ّ
الاهخ ـ ــاج  ٣ٞ ،ـ ــض ا٦خ ُٟـ ــذ ف ـ ــي اإلاُل ـ ــب الثال ـ ــث جد ـ ــذ
ٖىــىان  :ألاويــإ الا٢خهــاصًت ( اإلاٛــغبحن  :ألاوؾــِ و
ألا٢ص ـ ـ ـ ى ) باؾ ـ ـ ــخ٣غاء وجدلُ ـ ـ ــل م ـ ـ ــا جً ـ ـ ـ ّـمىخه ٦خ ـ ـ ــب
ّ ّ
ـُٟت لليكـ ــاٍ
الجٛغاُٞـ ــا والـ ـ ّـغخالث مـ ــً  ٢ـ ـغاءاث ونـ ـ

ُ٢م ـ ــت ال٨خـ ــاب ٖىـ ــض اإلاالُ٨ـ ــت مـ ــً خُ ـ ــث ٧ىه ـ ــه
ً ا لل٣ٟهاء والً٣ـاة ون ّـىإ ّ
الخىزُـُ٦ ٤ـ٠
مهضع
ال و٢ــض اٖخمــضه ٦بــاع ٣ٞهــاء اإلاالُ٨ــت وه٣لــىا ٖىــه
ً
ؤبىابا بإ٦ملها .
لحاح ـ ــت اإلا٨خب ـ ــت اإلاال ُ٨ـ ــت له ـ ــظه ؤلاي ـ ــاٞت ّ
اإلاهم ـ ــت
ّ
واإلاازغة .
ً
عٚبت في مماعؾت ّ
الخد ٤ُ٣وزىى ٚماعه .
له ــظه ألاؾ ــباب ولٛحره ــا  ،ازت ــرث ؤن ً ٩ــىن " امل ننىهج
ّ
الف ننائم  ،واملنه ننل ّ
الشائ ننم  ،واملعن ننى الالئ ننم  ،ب ننآداب
ّ
ّ
إلاالٟه  :أبى ّ
العباط أحمذ
املىجم وأحكام الىجائم "
بً يحي الىوششيس ي  ،مىيىٕ صعاؾت وجد. ٤ُ٣
ب /مىهج الذساظت والتحليم :
ّ
٦ــ ّ
ـإي باخ ـ ــث ف ـ ــي جد ُ٣ـ ــ ٤التـ ـ ـرار اإلاسُ ـ ــىٍ وبٖ ـ ــاصة
زههـ ــذ ٢ؿـ ـ ًـما ّ
ّ
للضعاؾـ ــت
جسغٍجـ ــه بكـ ــ٩ل ؾـ ــلُم ،
وآزــغ ّ
ّ
للخدُ٣ــّ ،٤ؤمــا ٢ؿــم الضعاؾــت ٞجٗلخــه فــي ؤعبٗــت
ّ
عثِؿُت  ،جُغ٢ذ مً زال ٫اإلابدث ألاو: ٫
مباخث
ّ
ّ
ّ
للحضًث ًٖ الجىاهب اللٛىٍـت و الخاعٍسُـت وال٣ٟهُـت
ّ
ل ٣ٟـ ـ ــه الك ـ ـ ــغوٍ والٗ ٣ـ ـ ــىص والىز ـ ـ ــاث ، ٤م ـ ـ ــ٘ جىي ـ ـ ــُذ
ّ
ّ
الهٟاث اإلاغجبُت باإلاىز ، ٤وما ٌكترٍ فـي ٖملـه ومـا
ًترجب ٖىه مً هخاثج وجإزحراث طاث نلت باإلاجخم٘ .
ّ
ً
ألهمُت الىا ٘٢الؿُاسـ ي والحًـاعي  ،وجإزحراجـه
وهٓغا
ٖلــى ّ
الؿــلُت ّ
والغُٖــت ٣ٞ ،ــض قهضٖهــغ الىوكغَس ـ ي
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الا٢خه ـ ــاصي  ،وم ـ ــا ًّخه ـ ــل ب ـ ــه م ـ ــً ْ ـ ــىاهغ مسخل ٟـ ــت
الؿُاؾ ـ ّـُت ّ
والىسب ــت ّ
الؿ ــلُت ّ
ججؿــض مؿ ــاعي ّ
ّ
الض ّ
ًيُ ــت
الحغ ُٞـ ــت ّ
والخ ّ
ّ
جاعٍ ـ ــت و بٖ ـ ــاصة
ف ـ ــي جىٓ ـ ــُم الُ٣اٖ ـ ــاث
ً
ي ـ ــبُها ً
ّ
و ٣ٞـ ــا إلاٗ ـ ــاًحر مد ـ ــضصة  ،زضم ـ ــت للمجخم ـ ــ٘ و
ّ
ً
ّ
الاؾالمُت .
و٣ٞا إلاا ج٣خًُه الكغَٗت
وٖلــى الـ ّـغٚم مــً يــٗ ٠ألاصاء ّ
الؿُاسـ ي وجغاحــ٘ ٢ـ ّـىة
ّ
ّ
بال ّ
ّ
ؤن ألاصاء الث٣ـ ــافي
الضولـ ــت ؤمـ ــام الخُـ ــغ الخـ ــاعثي ،
بلـ ــّ ٜ
ؤوحـ ــه فـ ــي خايـ ــغحي جلمؿـ ــان وٞـ ــاؽ  ،وقـ ــهضث
ً
صئوب ـ ــا ّ ،
ّ
ـاَا ً
ججؿ ـ ــضه الجه ـ ــىص
ال٨ٟغٍ ـ ــت وك ـ ـ
الحغ ٦ـ ــت
ّ
ّ
الخانت لٟئت الح٩ام وال٣ٟهاء .
ولخىيــُذ طلــ٧ ٪ــان اإلاُلــب ّ
الغابــ٘ بٗىــىان  :ألاويــإ
ّ
الث٣ا ُٞـ ـ ــت مـ ـ ـ ـغآة ٖا٦ؿ ـ ـ ــت لضعح ـ ـ ــت ال ـ ـ ــىعي ّ
الؿُاسـ ـ ـ ـ ي
ّ
وألازالق ــي ال ــظي ون ــل بلُ ــه خ ٩ــام ال ـ ّـضولخحن م ــً بن ــي
ّػٍـ ــان وبنـ ــي مـ ــغًٍ  ،بمـ ــا ّ
زههـ ــاه مـ ــً ٖىاًـ ــت ٞاث٣ـ ــت
وعٖاًـت صاثمــت لٟئـت الٗلمــاء وال٣ٟهــاء  ،ومـا بــظاله مــً
حهـ ـ ـ ــىص مًـ ـ ـ ــيُت فـ ـ ـ ــي ب٢ام ـ ـ ــت اإلااؾؿ ـ ـ ــاث واإلاٗاه ـ ـ ـ ــض
ّ
الخ ّ
ٗلُمُـ ـ ـ ــت  ،ومساَبـ ـ ـ ــت ؤه ـ ـ ـ ــل الٗلـ ـ ـ ــم وال ٟـ ـ ـ ــ٣ه مـ ـ ـ ــً
مسخل ــ ٠خىاي ــغ الٗ ــالم ؤلاؾـ ــالمي الؾخ٣ضامهـ ــم بل ــى
خاي ـ ــغحي ّ
الضولخ ـ ــحن ( جلمؿـ ــان ٞ ،ـ ــاؽ ) ٧ ،ـ ـ ّـل طلـ ــ٪
ً
٧ـان لـه جـإزحر واتـ فــي اػصهـاع الحغ٦ـت الٗلمُـت وكــاَا
ً
وجإلُٟا.
ّ
وللى٢ــىٖ ٝلــى خُــاة الكــُش والُ٣ٟــه  :ؤبــى الٗ ّبــاؽ
ؤخمـض بـً ًحـي الىوكغَسـ ي  ،اؾـخٗىذ ب٨خـب التـراحم
والؿــحرّ ،
التــي ا٦خٟــذ بــظ٦غ اؾــمه  ،و٦ىِخــه  ،ووؿــبخه
ّ
 ،وؤٟٚلــذ حىاهبـ ًـا ّ
مهمــت طاث الهــلت بإؾــغجه ووكــإجه
الٗلمُ ــت وؤؾ ــباب مدىخ ــه وه ــى م ــا ج ــم ّ
جىي ــُده ف ــي
اإلاُلب ألاو ٫مً اإلابدث الثالث .
ّؤم ـ ــا اإلاُل ـ ــب الث ـ ــاوي وال ـ ــظي ح ـ ــاء بٗى ـ ــىان  :ق ـ ــُىزه
وجالمُ ــظه  ٣ٞ ،ــض ٦ك ــ ٖ ٠ــً ألاز ــغ ال ٨ٟــغي الىات ـ
ف ـ ــي ج ٩ـ ــىًٍ ون ـ ــ٣ل الصخهـ ــُت الٗلمُ ـ ــت للىوكغَس ـ ـ ي
مخل٣ي للٗلىم و٦إؾخاط ّ
٦خلمُظ ّ
مل ً٣لها .

ّ
وزهه ــىا اإلابد ــث ّ
الغاب ــ٘ وألازح ــر لضعاؾ ــت ال٨خ ــاب ،
ّ
وجدلُلُ ــت م ــً ز ــال ٫بزب ــاث ٖىىاه ــه
صعاؾ ــت ون ــُٟت
ّ
ووؿ ــبخه للمالـ ــ ٠خؿ ــب م ـ ـا ح ــاء فـ ــي وس ــخ ال٨خـ ــاب
اإلاٗخمـ ــضة فـ ــي الخدُ٣ـ ــ ، ٤ومـ ــا ؤوعصجـ ــه ٦خـ ــب الت ـ ـراحم
والؿ ـ ــحر بلـ ـ ــى حاهـ ـ ــب صواعـ ـ ــي وؤؾـ ـ ــباب جإلُٟـ ـ ــه وط٦ـ ـ ــغ
مدخىٍاجه .
ّ
وؤوتحىا في اإلاُلب الثـاوي  :مهـاصع ال٨خـاب وه٣ىلـه
الت ــي ح ــاءث مخىىٖ ــت وحامٗ ــت لٗ ــضص م ــً ٦خ ــب ٣ٞـ ــه
الىز ــاث ٤وٖل ــم ال ً٣ــاءّ ،
وؤمه ــاث ٦خ ــب ال ٣ٟــه اإلا ــال٩ي
وجٟاؾــحره ،و٦خــب الؿــحر والت ـراحم وٚحرهــا مــً ال٨خــب
الٗامت .
ّ
ّؤما في اإلاُلب الثالث ٣ٞ :ض بِىا ُٞه مىهجه في
ً
الخإلُ ٠وَغٍ٣ت الُغح التي ٖالج بها مىيىٖا طا
ؤهمُت ٢هىي  ،حٗله في ؾخت ٖكغ َ
بابا  ،ل٩ل باب
مجمىٖت مً الٟهى ، ٫جيخهي في ٚالبها بٗضص مً
ّ
الخيبيهاث ال٣ٟهُت اإلاىز٣ت  ،بإؾلىب مد٨م وَغٍ٣ت
ممىهجت
ّ
وؤنهُىا اإلابدث ّ
الغاب٘ بٟهغؾت ص٣ُ٢ت لليسخ اإلاٗخمضة
ف ـ ــي جد ُ٣ـ ــ ٤ال ـ ـ ّـىو  ،م ـ ــ٘ جىي ـ ــُذ ماج٣خً ـ ــُه ه ـ ــظه
الضعاؾ ـ ــت م ـ ــً مالخ ـ ــ ٤ون ـ ــُٟت لبضاً ـ ــت  ،ونهاً ـ ــت  ٧ـ ـ ّـل
وسخت ٖلى خضي .
و خاولىـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي الخاجمـ ـ ـ ــت النهاثُـ ـ ـ ــت ل٣ؿـ ـ ـ ــمي الضعاؾـ ـ ـ ــت
ّ
اإلاخىن ـ ــل بليه ـ ــا ف ـ ــي ي ـ ـ ّـل
والخدُ٣ـ ــ ٤ؤن هبـ ــرػ الىخ ـ ــاثج
الخٛح ـ ـ ـ ـراث الؿُاؾ ـ ـ ـ ــُت والاحخماُٖ ـ ـ ـ ــت والا٢خه ـ ـ ـ ــاصًت
والث٣اُٞت التـي ٖاٌكـها الىوكغَسـ ي فـي ؤ٦بـر خايـغجحن
م ــً خىاي ــغ اإلا ٛــغب ؤلاؾ ــالمي ( جلمؿ ــان  ٞ ،ــاؽ ) ،
ً
والتي جغ٦ذ ً
واتحا في جألُٟه ال٣ٟهُت  ،ومىاٟ٢ه
ؤزغا
ّ
خ٩ام ّ
ّ
وؾالَحن الضولت .
الهغٍدت مً
و للخىيـ ّـُذ والاؾــخضال ٫زضمــت للباخــث وال٣ــاعت ً
مٗــا
 ،ؤع٣ٞى ـ ــا الخد ُ٣ـ ــ ٤بٗ ـ ــضص م ـ ــً اإلاالخ ـ ــ ، ٤والٟه ـ ــاعؽ
الٗامــت  ،مدتــرمحن فــي طلــ ٪ال٣ىاٖــض الٗلمُــت ّ
اإلاخبٗــت
في الضعاؾت والخد. ٤ُ٣
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وؤ٦بر ػ٧اة لألٖما ٫وؤ٢غب عخما ،وؤ ُ٘٢يء جيبظ به
صٖ ــاوي الٟج ــىع وجغم ــى ،وجُم ـــ مؿ ــال٨ها الظمُم ــت
وحٗمى ،و٧ان حمهىعاإلاىخهبحن في هـظاالى٢ذ لٗ٣ـضها
٢ ،ـ ـ ـ ـ ــضؤزلىا ٞيه ـ ـ ـ ــا ب٨ثح ـ ـ ـ ــرمً وْ ـ ـ ـ ـ ــاث ٠الخد ُ٣ـ ـ ـ ــ،٤
وؤهملىااله ــض ١ف ــي ن ــىاٖت الخىزُ ــ ، ٤و ٢ــض ٢ه ــغًٖ
بخ ٩ـ ــام ؤخ٩امه ـ ــا ب ـ ــاٖهم  ،و ٢ـ ــل ف ـ ــي مجاله ـ ــا الغخ ـ ــب
اهُب ـ ـ ــاٖهم  ،واَغخ ـ ـ ــىا ؤؾ ـ ـ ـغاعها ،وهخ ٩ـ ـ ــىا ؤؾ ـ ـ ــخاعها
وهب ـ ـ ــظوا ص٢اث٣هـ ـ ـ ــا اإلاهمـ ـ ـ ــت بلـ ـ ـ ــى وعاء  ،وا٢خهـ ـ ـ ــغواٖلى
اإلاؿـ ـ ــُغة  ،ختـ ـ ــى ؤ٧ـ ـ ــل ق ـ ـ ـغاعالخل ٤بالباَـ ـ ــل ؤمـ ـ ــىا٫
ال ــىعي ،عؤً ــذ ٖل ــى بي ــاٖتي و٢ل ــت بً ــاٖتي ،ؤن ؤي ــ٘
م٣التحامٗ ـ ــت فـ ـ ــي َغٍ٣تهـ ـ ــا اإلاثل ـ ــى ،هاٗٞـ ـ ــت بوكـ ـ ــاءهللا
جد ٟٔوجخلىًٟ،همها الظ٧ي والبلُض ،وٍيخٟـ٘ بهاالكـُش
والىلُض ،حٛني مً ؾاع بؿحرها ًٖ مُالٗت ال٨ثحر مً
ٚحرهــا  ،وجغحمتهــا " بــاإلاىهج الٟــاث ،٤واإلانهــل الغاثــ، ٤
واإلاٗنــى الالثــ ، ٤بــأصاب اإلاىزــ ، ٤وؤخ٩ــام الىزــاث. "٤
()5
»
 محت ن ننىي الكت ن نناب  :ب ـ ــضؤ اإلاال ـ ــ٦ ٠خ ـ ــاب بالبؿ ـ ــملتوالهـالة والؿــالم ٖلـى عؾــى ٫هللا  ،زــم بهخ٣ـل بلــى ط٦ــغ
بؾ ــمه ووؿ ــبه وؤن ــله وميك ــإه  ،وم ــىًَ بؾ ــخ٣غاعه ،
ً
زــم قــغٕ فــي جىَئــت مسخهــغة مبِىــا ٞيهــا ؤهمُــت ٖلــم
الىزــاث ٤و صواٞــ٘ جإلُٟــه لهــظا ال٨خــاب  ،و٢ــض بزخــاع لــه
ً
ً
مسخخمـا جىَئخـه
في ألازحر ٖىىاهـا ٨ٌٗ ،ــ مًـمىهه ،
ب ــضٖىة بل ــى هللا ؤن ًجٗ ــل ه ــظا ال٨خ ــاب م ــً ألاٖم ــا٫
الىاٗٞت لضًه  ،زالهت لجاللخه .
وبٗـض طلـ ٪قـغٕ فــي جبىٍـب ال٨خـاب بلــى ؾـخت ٖكـغ ً
بابــا
 ،في ٧ل باب مجمىٖت مً الٟهى ٫وعصث ٦ما ًلي:
البـ ـ ـ ــاب ألاو:٫ف ـ ـ ــي خ ٨ـ ـ ــم ال٨خـ ـ ـ ــب وؤلاق ـ ـ ــهاص وؾ ـ ـ ــبب
مكغوُٖتهما.
الب ــاب الث ــاوي :ف ــي ق ــغٖ ٝل ــم الىز ــاث ٤ون ــٟت اإلاىز ــ٤
وماًدخاج بلُه مً آلاصاب.
البــاب الثالــث :فــي خ٨ــم ؤلاحــاعةٖلى ٦خابتهــا ،وفــي و٢ــذ
حُُٗنهـ ـ ـ ــا  ،وحُٗ ـ ـ ــحن صاٗٞهـ ـ ـ ــا  ،وف ـ ـ ــي خ ٨ـ ـ ــم الكـ ـ ـ ــغ٦ت
اإلاؿخٗملت بحن ؤعبابها.
الب ـ ـ ــاب الغاب ـ ـ ــ٘ ُٞ :م ـ ـ ــاًيب ي للمىز ـ ـ ــ ٤ؤن ًدترػمى ـ ـ ــه
وٍخ ًُٟبلُه.

دساظت الكتاب املخطىط
 -1عىىاهه ووعبته للمؤلف
()1
أ -عىننىان الكتننا بةؾــخاىاء وســخت واخــضة لل٨خــاب
الت ـ ــي بزخه ـ ــغ هاس ـ ــخها ٖى ـ ــىان ال٨خ ـ ــاب ب ـ ـ ـ " :اإلا ـ ــىهج
الٟــاث ٤فــي ؤخ٩ــام الىزــاثٞ "٤ــةن بــاقي اليســخ وٖــضصها
ؾخت ؤحمٗذ وبسِ هاسـخيها ٖلـى ّ
ؤن ٖىـىان ال٨خـاب
ه ــى " :اإلا ــىهج ال ٟــاث ،٤واإلانه ــل الغاث ــ، ٤واإلاٗن ــى الالث ــ٤
،بأصاباإلاىز ، ٤وؤخ٩ام الىزاث. "٤
ّ
وٍخم مً زال ٫هظه اليسخ ؤن الٗىىان اإلاظ٧ىع ،
ً
وعص ٧امال صون ه٣هان ؤو جدغٍ. ٠
ب -وع ن ننبت الكت ن نناب للمؤل ن ننف :زبد ـ ــذ وؿـ ــبت ال٨خـ ــاب
اإلاىؾـ ــىم ب ـ ـ " :اإلاىهجالٟـ ــاث ،٤واإلانهـ ــل الغاثـ ــ، ٤واإلاٗنـ ــى
الالث ــ، ٤ب ــأصاب اإلاىز ــ ، ٤وؤخ٩ام ــا لىز ــاث" ٤إلاال ٟــه ؤب ــى
الٗبــاؽ ؤخمــض الىوكغَسـ ي  ،فــي ٖــضة مىايــ٘ خؿــب
م ــاوعص ف ــي اليس ــخ الخُُ ــت الت ــي ؤٖخم ــضث ف ــي بزـ ـغاج
ال ـ ــىو  ،و ٦ـ ــظل ٪ف ـ ــي الٗضً ـ ــض م ـ ــً ٦خ ـ ــب التـ ـ ـراحم ،
وٍخم طل ٪مً زال: ٫
 جهغٍذ اإلاال ٠بةؾمه ٧امال في م٣ضمت ال٨خاب وفي()2
حمُ٘ اليسخ الخُُت صون بؾخاىاء .
ّ ً
ً
 جهغٍذ اإلاال ٠بيؿبخه لل٨خاب مظ٦غا بٗىىاهه ٧امال()3
في بخضي مالٟاجه .
 بجٟا٦ ١خب التراحم(ٖ)4لى وؿبت ال٨خاب إلاالٟه ؤبىً
الٗباؽ ؤخمض الىوكغَس ي  ،صون ط٦غ الٗىىان ٧امال
 ،خُث وعص بهُ ٜمسخلٟت وبك٩ل مسخهغ مثل :
اإلاىهج الٟاث ٤واإلانهل الغاث ٤في ؤخ٩ام الىزاث، ٤
اإلاىهج الٟاث ٤في ؤخ٩ام الىزاث ، ٤الٟاث ٤في ؤخ٩ام
الىزاث ، ٤الٟاث ٤في الىزاث٦ ، ٤خاب الىزاث. ٤
 -2دوافع جؤليف الكتاب ومحتىياجه
أ -دوافع جؤليفهً :ظ٦غ اإلاال ٠في الهـٟدت ألاولـى مـً
٦خاب ــه " :اإلا ــىهج ال ٟــاث ٤واإلانه ــل الغاث ــ ٤واإلاٗن ــى الالث ــ٤
ب ــأصاب اإلاىز ــ ٤وؤخ ٩ــام الىز ــاث "٤صوا ٞــ٘ جإلُ ٟــه له ــظا
ّ
مهغ ًخا بهضٞه وٚغيه مً طل٢ ٪اثال :
ال٨خاب
« بو ــي إلا ــا عؤً ــذ ٖلـ ــم الىز ــاث ٤م ــً ؤحـ ــل م ــا ؾ ــ٨غ فـ ــي
٢غَاؽ ،وؤهٟـ ما وػن في ٢ؿُاؽ ،وؤقـغ ٝمـا بـه
ألامىا ٫وألاٖغاى والضماء والٟغوج حؿدباح وجدمى ،
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ًالخ ــٔ ّ
ؤن الب ــاب الؿ ــاصؽ ٖك ــغ  ،ح ـ ّـض مسخه ــغ بطا
مـ ـ ــا٢ىعن ببـ ـ ــاقي ألاب ـ ـ ــىاب الخمؿـ ـ ــت ٖكـ ـ ــغ  ٚ ،ـ ـ ــم ّ
ؤن
ع
اإلاالــ ٠حٗلــه زاجمــت إلااج٣ــضم مــً ألابــىاب فــي الخىبُــه
ٖلــى ماالٌؿــ٘ بهمالــه مــً الٟخــاوي وؤخ٩ــام ٧ــل بــاب ،
ً
وهــى مــاًُغح بقــ٩اال خــى ٫خ٣ُ٣ــت بنهــاء هــظا ال٨خــاب
مً ٖضمه  ،عٚم ّ
ؤن بخضي اليسخ( )6ؤوعصث طل ٪مـً
ز ـ ــال ٫ه٣له ـ ــا لغواً ـ ــت ؤب ـ ــى مدم ـ ــض ٖب ـ ــض الىاخ ـ ــض بب ـ ــً
ّ
اإلاال ــ ، ٠م ــً ّ
ؤن وال ــضه عخم ــه هللا إلا ــا بٖخن ــى باإلاُٗ ــاع
ً
٦مــا ّ
ًخمــه ّ ،
اإلاٛــغب جــغ ٥هــظا ال٨خــاب ولــم ّ
ؤن ٖــضصا
مً اإلاهاصع( )7ؤ٦ضث طل ٪في مىاي٘ مسخلٟت .
وبٗض نهاًت الباب الؿاصؽ ٖكغ هدض قبه زاجمت
حض مسخهغة لل٨خاب ّ
ّ
ؤ٦ض ٞيها ناخبها ؤلاهتهاء مً
الٟغوٕ والىىاػ ، ٫وماحمٗه مً الىهىم والىىاػ٫
 ،زم قغٕ بالهالة والؿالم ٖلى عؾى ٫هللا ؾُض
ً
الٗغب والعجم  ،وآله و حبه  ،ؾاثال الخى ٤ُٞمً
هللا عب الٗاإلاحن (.)8
 -3مصننادس الكتنناب :حمــ٘ ؤبــى الٗبــاؽ ؤخمــض بــً ًحــي
الىوكغَس ي في جإلُٟه لهـظا ال٨خـاب بـحن ٦خـب الخىزُـ٤
والً٣اء مً حهت  ،هٓغا لُبُٗت مىيىٕ الضعاؾـت ،
و٦خ ــب ال ٣ٟــه اإلا ــال٩ي للى ٣ــل وؤلاؾ ــخضال ٫ال٣ٟه ــي ف ــي
الٗضًـ ـ ــض مـ ـ ــً الً٣ـ ـ ــاًا التـ ـ ــي جسـ ـ ــضم ٖلـ ـ ــم الكـ ـ ــغوٍ
والىز ــاث ، ٤وؤي ــا ٝبل ــى طل ــ ٖ ٪ــضصا م ــً ٦خ ــب الؿ ــحر
والتـ ـراحم و٦خ ــب ؤز ــغي ب ٛــغى الى ٢ــىٖ ٝل ــى بٗ ــٌ
ألاٖالم و ألاخضار والى٢اج٘ التي جسضم اإلاىيىٕ
أ -كتب الىجائم و العلىد وألاحكام :
 ؤبى ألانبِٖ : ٜس ى بً ؾهل ألاؾضي ( 486هـ/ 1093م )  ،ؤلاٖالم بىىاػ ٫ألاخ٩ام وُ٢غ مً ؾحر
ّ
الح٩ام ؤو صًىان ألاخ٩ام ال٨بري
 الجؼٍغي  :ؤبى الحؿً ٖلي بً ًحي ( 585هـ1190 /م )  ،اإلا٣هض اإلادمىص في جلخُو الٗ٣ىص
 ببً الخُُب  :ؤبى ٖبض هللا لؿان الضًً ( 776هـ/ 1374م )  ،مثلى الُغٍ٣ت في طم الىزُ٣ت
 الغُٖني  :ؤبى الحؿً ٖلي بً مدمض ( 666هـ/ 1267م )  ،وزاث ٤الغُٖني

البــاب الخــامـ :فــي ألاؾــماء وألاٖــضاص والحــغو ٝالتــي
جى٣لب وجخٛحرب بنالح ٌؿحر
البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصؽ
ُٞ:ماٖليهمضاعالىزاث،٤وط٦غاإلاٗغٞتوالخٗغٍ.٠
الباب الؿاب٘ :في الخاعٍش وبإي ـ يء ًـاعر ؤباللُـالي ؤم
باألً ــام ،واق ــخ٣ا ١الك ــهىع وؤؾ ــما ها وماًً ــا ٝبلُ ــه
قــهغ ومــا الًًــا ٝبلُــه منهــا ،وفــي اإلاــظ٦غمنها واإلااهــث،
وف ــي ألال ٟــاّ الت ــي حؿ ــخٗمل ف ــي ؤو ٫الك ــهغ و وؾ ــُه
وآزغه ،وُٞما البض للكاهض ؤن ًاعر ُٞه قهاصجه مً
الٗ٣ــىص  ،ومــا لــِـ ٖلُــه ؤن ًاعزــه ،وفــي الٗ٣ــىصالتي
جاعر بالُىم والؿاٖت.
الب ــاب الث ــامً :ف ــي خ ٨ــم الاٖخ ــظاعٖماً ٘٣ف ــي الىزُ ٣ــت
مـ ــً مدـ ــى ؤو بك ـ ـغؤولح ٤ؤوجسـ ــغٍج ؤوب٢دـ ــام ،وُُٟ٦ـ ــت
الاٖخظاع ومدله.
الباب الخاؾ٘  :في ُُٟ٦ت وي٘ الكهاصاث.
البــاب الٗاقــغ:في ألالٟــاّ الت ــي ًخىنــل اإلاىز٣ــىن به ــا
بلى بحاػة ماالًجىػ قغٖا.
الب ـ ــاب الح ـ ــاصي ٖك ـ ــغ :ف ـ ــي الٗ ٣ـ ــىص التـ ــي ًج ـ ــب ٞيهـ ــا
ط٦غالصحت والتي الًجب ط٦غها ٞيها.
البـ ــاب الثـ ــاوي ٖكـ ــغ :فـ ــي الٗ٣ـ ــىص الت ــي البـ ــض ٞيهـ ــا مـ ــً
ط٦غمٗغٞت ال٣ضع.
الباب الثار ٖكغ :في الٗ٣ىص التي ًيب ي ؤن ًًمً
ٞيها مٗاًىت ال٣بٌ والؿضاص ،وط٦غألاقُاء التي
الج٣بل ٞيها الكهاصة مجملت ،وط٦غما ًيب ي ؤن ً٩ىن
مً الىزاثٖ ٤لى وسخخحن ؤووسخت.
البابــالغاب٘ ٖكــغ :فــي الٗ٣ــىص التــي لــِـ ٖلــى الكــاهض
٢غاءتها والخ ٟٔما ٞيها .
البابالخــامـ ٖكــغ:في ط٦غماجســال ٠وزــاث ٤الاؾــترٖاء
ؾ ــاثغالىزاث ، ٤وف ــي اؾ ــخٟهام الك ــهىص وبؾخٟه ــالهم،
وط٦غالٗ ٣ـ ــىصالتي ًيب ـ ــي للٗ ـ ــض ٫ؤن الًً ـ ــ٘ ق ـ ــهاصجه
ٞيها.
البابالؿـ ـ ـ ــاصؽ ٖكـ ـ ـ ــغ :وهىلب ـ ـ ــاب اللب ـ ـ ــاب ،وزاجم ـ ـ ــت
ماج٣ضم مً ألابىاب ،فـي الخىبُـه ٖلـى ماالٌؿـ٘ بهمالـه
مً ُٖىن الٟخاوي وؤخ٩ام ٧ل باب.
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ببً ؤوـ  :ؤبى ٖبض هللا مال ٪ألانبحي ( 172هـ/ 788م ) ّ ،
اإلاضوهت ال٨بري
 البراصعي  :ؤبى ؾُٗض زل ٠بً ؤبي ال٣اؾم (438هـ 1046 /م )  ،مسخهغ الىاتحت
 الجىهغي  :ؤبى الًٟل الٗباؽ بً بؾماُٖل( 438هـ 1046 /م ) ٦ ،خاب الكهاصة
 ال٣غافي  :قهاب الضًً ؤبى ّالٗباؽ ( 684هـ1258 /
م )  ،الاخ٩ام في جمُحز الٟخاوي مً ألاخ٩ام وجهغٞاث
ال٣اض ي وؤلامام
ّ
ال٣غافي  :قهاب الضًً ؤبى الٗباؽ ( 684هـ1258 /م)ّ ،
الضزُـغة
 ال٣حراووي  :ؤبى ٖبض هللا مدمضبً ؤبي ػٍض ( 386هـ/ 996م )  ،الىىاصع والؼٍاصاث ٖلى ما في ّ
اإلاضوهت مً
ٚحرها مً ألامهاث
 ببً قاؽ  :حال ٫الضًً ٖبض هللا بً هجم (616هـ 1219 /م ) ٣ٖ ،ض الجىاهغ الثمُخت في مظهب
ٖالم اإلاضًىت
 -2الششوح والتفاظير
ّ
 ؤبى الحؿً  :مؿلم بً الحجاج بً مؿلم (261هـ 874 /م )  ،حُذ مؿلم بكغح الىىوي
 ببً الٗغبي  :ؤبى ب٨غ مدمض بً ٖبض هللا ( 542هـ/ 1147م ) ٖ ،اعيت ألاخىطي بكغح حُذ الترمُظي
 ببً ُُٖت  :ؤبى مدمض ٖبض الح 542( ٤هـ1147 /م )  ،اإلادغع الىححز في جٟؿحر ال٨خاب الٗؼٍؼ
 ببً ٖبض الؿالم  :ؤبى ٖبض هللا مدمض الهىاعي( 749هـ 1348 /م )  ،قغح ببً ٖبض الؿالم
 ال٣غَبي  :ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض ( 671هـ/ 1273م )  ،الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن
 اإلااػعي  :ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖلي ( 536هـ/ 1141م )  ،قغح الخل٣حن
ث -كتب املشيخاث والعير والتراجم  ،وكتب عامت
 ببً بك٩ىا : ٫ؤبى ال٣اؾم زل ٠بً ٖبض اإلال٪( 578هـ 1182 /م )  ،الظًل والخ٨ملت ل٨خابي
اإلاىنى ٫والهلت

 ببً ػمىحن :ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض هللا (842هـ 1438 /م )  ،مىخسب ألاخ٩ام ؤو اإلاكخمل في
الىزاث٤
 الُلُُلي  :ؤبى حٟٗغ ؤخمض بً مُٛث ( 459هـ/ 1067م )  ،اإلا٣ى٘ في ٖلم الكغوٍ
 ببً ٖاث  :هاعون بً ؤخمض بً حٟٗغ ( 582هـ/ 1187م )  ،بلى ٙألامىُت ومىدىهى الٛاًت ال٣هُت
لكغح ما ؤق٩ل مً الىزاث ٤البىهدُت
 ببً الُٗاع  :ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض ( 399هـ/ 1008م )  ،وزاث ٤ببً الُٗاع
 ببً ُٖٟىن  :ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤبي ب٨غ (584هـ 1189 /م )  ،اإلاسخهغ في الكغوٍ
 الٛغهاَي  :ؤبى بسحا ١ببغاهُم بً ؤخمض ( 726هـ/ 1324م )  ،الىزاث ٤اإلاسخهغة ؤو الٛغهاَُت
 ببً ٞخـىح  :ؤبى مدمض ٖبض هللا بً مىس ى ( 462هـ/ 1169م )  ،وزاث ٤ببً ٞخىح
 ببً ٞغخىن  :بغهان الضًً ببغاهُم بً ٖلي (799هـ 1397 /م )  ،جبهغة الح٩ام في ؤنى ٫ألاًُ٢ت
ومىاهج ألاخ٩ام
 ببً ًٞل  :ؾلمت ببً حغٍغ ( 319هـ 931 /م ) ،وزاث ٤ببً ًٞل
 ببً ٧ىزغ  :ؤبى ال٣اؾم زل 380 ( ٠هـ  990 /م ) ،وزاث ٤ببً ٧ىزغ
 اإلاخُـُي  :ؤبى الحؿً ٖلي بً ٖبض هللا ( 570هـ/ 1285م )  ،النهاًت والخمام في مٗغٞت الىزاث٤
وألاخ٩ام ؤو اإلاخُُُت
 ببً مؼًٍ  :ؤبى ػ٦غٍاء ًحي بً ببغاهُم ( 259هـ/ 872م )  ،وزاث ٤ببً مؼًٍ
 ببً مىان : ٠ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ِٖس ي (259هـ 872 /م )  ،جىبُه الح٩ام ٖلى مأزض ألاخ٩ام
 ببً الهىضي  :ؤخمض بً ؾُٗض ألامىي ( 399هـ/ 1008م )  ،وزاث ٤ببً الهىضي
ب -كتب الفله املالكي
ّ -1
ألامهاث والذواويً
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اليسخت ( ق )
عىىان املخطىط  " :اإلاىهج الٟاث ،٤واإلانهل الغاث٤
،واإلاٗنى الالث، ٤بأصاب اإلاىز ، ٤وؤخ٩ام الىزاث"٤
مؤلف املخطىط  :ؤخمض بً ًحي بً مدمض بً ٖبض
الىاخض بً ٖلي الىاوكغَس ي(  914هـ 1508 /م)
هاسخ املخطىط ٖ :بض الغخمً بً مدمض ّ
الخغوبي
بً ٖبض ال٣اصع
جاسيخ اليسخ ً :ىم الخمِـ  25عحب ؾىت 1024 ( :
هـ 1615 /م)
عذد ألاوساق  63 :وع٢ت  ،امللياط  15× 21 :ظم ،
املعطشة  35 :ؾُغ
عذد الكلماث في العطش ٧ 20 :لمت  ،هىع الخط :
مٛغبي وؿدي
مكان املخطىط  :مكتبت الذكتىس فياللي عبذ
العضيض ( كعىطيىت )  ،سكمه :ص.ع
بذايننت املخطننىط  «:بؿــم هللا الــغخمً الــغخُم ونــلى
هللا وؾــلم ٖلــى ؾــُضها ومىالهــا مدمــض نــلى هللا ٖلُــه
وؾلم وٖلى آله و حبه ؤحمٗـحن ٖلـيهم ؤًٞـل نـالة
وؤػ٧ـ ــى حؿـ ــلُم٣ً ،ـ ــى ٫ؤيـ ــٖٗ ٠بُـ ــضهللا  ،آلاوي بلـ ــى
٦ـ ـ ـ ــغم مـ ـ ـ ــىاله ،وق ـ ـ ـ ــا٦غه ٖلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــظي ؤواله ،الٗب ـ ـ ـ ــض
اإلاؿ ــخٟٛغال٣ٟحر الح٣ح ــر ؤخم ــضبً ًد ــى ب ــً مدم ــضبً
ٖب ــض الىاخ ـضبً ٖل ــي الىوكغَس ـ ي ألان ــل ،الخلمؿ ــاوي
اإلايك ــإ ،الٟاس ـ ـ ي الاؾـ ــدُُان وال ٣ـ ـغاع و٣ٞـ ــه هللا وز ــاع
ل ــه ،وؤهي ـ ف ــي عي ــاه ؤمل ــه  ،الحم ــضذ ال ــظي بدم ــضه
ًٟخ ــخذ وٍسخ ــخم ،وَؿ ــخ٨مل  ٧ــل ؤم ــغطي ب ــا ٫وَؿ ــدخم،
ونلى هللا ٖلى ؾُضها ومىالها مدمض» ...
ً
نهايت املخطىط « :الحمض ذ وحضث م٨خىبا ٖلى
ّ
هظا ّ
ماههه  :ؤزبروي الؿُض الُ٣ٟه الىدغٍغ
السجل
الظ٧ي ألاصًب اإلااحض ؤبى مدمض ٖبض الىاخض ولض
ّ
اإلاال ٠عخمه هللا ّ ،
ؤن والضه عخمه ذ إلاا بٖخنى
باإلاُٗا اإلاٛغب  ،جغ ٥هظا ولم ًُ ّخ ُ
مه وط٦غ ُٞه ما ؤعاص
ع
حمٗه  ،وؤؾخٛنى به ًٖ هظا  ،و٧اهذ الٟ٨اًت ُٞه
بلٛت هللا ماٌكتهُه  ،زم ماُ٢ض هىا ًىم الخمِـ
الخامـ والٗكغًٍ مً عحب ؾىت ؤعبٗت وٖكغٍذ
وؤلٖ ، ٠لي ًض الٗبض ال٣ٟحر بلى عخمت مىاله ٖبض

 ببً ُٖاى  :ؤبى الًٟل ُٖاى بً مىس ى (544هـ 1149 /م )  ،الٛىُت ٞهغؾذ قُىر ال٣اض ي
ُٖاى
 ببً ُٖاى  :ؤبى ٖبض هللا مدمض بً مىس ى (575هـ 1179 /م )  ،الخٗغٍ ٠بال٣اض ي ُٖاى
 ببً ّخُان  :ؤبى مغوان خُان بً زل٦ ، ٠خاب
ؤلاخخٟا٫
 الضمك٣ي  :ؤخمض بً مىس ى الكاٞعي  ،الٗاليالغجبت في ؤخ٩ام الحؿبت
 -4مىهجه في التؤليف
ً
 وي٘ اإلاالً ٠ّ
٦خابا حامٗا مً خُث اإلاىهج اإلاخب٘ ،
ً
وَغٍ٣ت الُغح التي ٖالج بها مىيىٖا طا ؤهمُت
٢هىي ً ،خٗل ٤ألامغ بٗلم الكغوٍ والىزاث ٤في
ال٣ٟه ؤلاؾالمي .
و٢ض ؤقاع في اإلا٣ضمت بلى صوا ٘ٞجإلُٟه لهظا
ال٨خاب ( ،) 9زانت بٗض ؤلاهما ٫والدؿِب الظي
()10
ؤناب ٖضصا مً ال٣اثمحن ٖلى نىاٖت الخىزُ٤
وماهخج ٖىه مً بيغاع بمهال الىاؽ  ،ولهظا عؤي
اإلاال ٠ؤن ًً٘ ٦خابا حامٗا لٛحره ٌٛ ،ني ًٖ
مُالٗت ال٨ثحر مً ٦خب الخىزُ ، ٤جٟهمه الٗامت
()12
وجيخ ٟ٘به ٞ )11(.إزخاع له ٖىىاها ٌٗ٨ـ طل. ٪
 بٗض اإلا٣ضمت قغٕ في جبىٍب ال٨خاب ٞجٗله فيً
ً.
ؾخ٘ ٖكغ بابا وؤزخاعل٩ل باب ٖىىاها مؿخ٣ال
 حٗل الباب الىاخض في ٞهى ٫صون ط٦غ ٖىاوًٍلها.
 ًظ٦غ في نهاًت ٧ل ٞهل ٖضصا مً الخيبيهاثجخًمً ؤع ًاء ٣ٞهُت مىز٣ت.
 ٌؿدكهض في جىيُذ ؤعاثه وقغخها ٖلى ٖضص مًؤ٢ىا ٫ال٣ٟهاء والٗلماء للخإُ٦ض وؤلاؾخضال. ٫
 ً٨ثر مً الى٣ى ٫مً مهاصع مسخلٟت وَكحر بلىؤ حابها بظ٦غ ؤؾما هم وؤخُاها بظ٦غ ٖىىاًً ٦خبهم
 ًىْ ٠ؤبُاجا قٗغٍت لإلؾخضال ٫والخىيُذ.ّ
ًًٟل الهُاٚت الحغُٞت في ه٣له أل٢ىا ٫وؤعاء
اإلاالُ٨ت.
()13
 -5وصف وسخ املخطىط
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الغخمً بً مدمض ّ
الخغوبي بً ٖبض ال٣اصع جاب هللا
ّ
ٖلُه وٟٚغ له ولىالضًه بجاهه نلى الل٘ ٖلُه وؾلم
 ،وبجاه ؤ حابه وؤػواحه وطعٍخه والهالححن مً
ّ
ّ
الٗلي الُٗٓم
ؤمخه  ،امحن وال خىلت وال ٢ىة بال باذ
 ،وازغ صٖىاها ؤن الحمض ذ عب الٗاإلاحن» .
اليسخت ( هن )
عىىان املخطىط " :اإلاىهج الٟاث ،٤واإلانهل الغاث، ٤
واإلاٗنى الالث، ٤بأصاب اإلاىز ، ٤وؤخ٩ام الىزاث"٤
مؤلف املخطىط  :ؤخمض بً ًحي بً مدمض بً ٖبض
الىاخض بً ٖلي الىاوكغَس ي(  914هـ 1508 /م)
هاسخ املخطىط  :ص.ن  ،جاسيخ اليسخ ً :ىم ؤلازىحن
ً ،ىم مً عحب(  1107هـ 1695 /م)
عذد ألاوساق  ، 192 :امللياط  09× 13 :ظم ،
املعطشة  25 :ؾُغ
عذد الكلماث في العطش ٧ 10 :لماث  ،هىع الخط :
مٛغبي وؿدي
مكان املخطىط  :م٨خبت ألاػهغ الكغٍ ( ٠ال٣اهغة )
سكمه 1265 :
بذايت املخطىط «:بؿم هللا الغخمً الغخُم ونلى
هللا ٖلى ؾُضها مدمض وٖلى آله و حبه وؾلم ،
ً٣ى ٫ؤيٖٗ ٠بُضهللا آلاوي بلى ٦غم مىاله ،وقا٦غه
ٖلى الظي ؤواله  ،الٗبض اإلاؿخٟٛغ ال٣ٟحر الح٣حر
ؤخمض بً ًد ى بً مدمض بً ٖبض الىاخض بً ٖلي
الىوكغَس ي ألانل ،الخلمؿاوي اإلايكإ  ،الٟاس ي
ّ
وًٞله،
الاؾدُُان وال٣غاع و٣ٞه هللا حٗالى مىه
الحمض ذ الظي بدمضه ًٟخخذ وٍسخخم  ،وَؿخ٨مل
٧ل ؤمغطي با ٫وَؿدخم ،ونلى هللا ٖلى ؾُضها
ومىالها مدمض» ...
نهايت املخطىط  « :و٢ا ٫ببً ؤبي ػٍض في الغحل
اإلاإمىن جبحن مىه ػوحىه  ،ال بإؽ ؤن ٌؿ ً٨مٗها ،
ّ
وؤما ٚحر اإلاإمىن ٞال ًسلىا مٗها في بِذ  ،الؿاصؽ :
٢ا ٫ببً عقض في الٟاث ، ٤الجاعي بٟ٣هت وٚحرها مً
البالص ّ
ؤن الغحل بطا ؤعاص ه٩اح اإلابخىجت ٩ٞلٟها ؤن
حكهض ٖلى هٟؿها ّؤنها ؾمٗذ مُل٣ها ً٣ى ٫لها .

بهتهذ الٟغوٕ والىىاػ ٫وماحم٘ مً الىهىم
واإلاؿاثل والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض» .
اليسخت ( س )
عىىان املخطىط " :اإلاىهج الٟاث ،٤واإلانهل الغاث، ٤
واإلاٗنى الالث، ٤بأصاب اإلاىز ، ٤وؤخ٩ام الىزاث"٤
مؤلف املخطىط  :ؤخمض بً ًحي بً مدمض بً ٖبض
الىاخضبً ٖلي الىاوكغَس ي(  914هـ 1508 /م)
هاسخ املخطىط  :ص.ن  ،جاسيخ اليسخ  :الٟاجذ مً
ّ
مدغم (  1191هـ 1777 /م)
عذد ألاوساق  ، 102 :امللياط  11× 18 :ظم ،
املعطشة  31 :ؾُغ
عذد الكلماث في العطش ٧ 15 :لمت  ،هىع الخط :
مٛغبي وؿدي
مكان املخطىط  :م٨خبت الغباٍ ( اإلامل٨ت اإلاٛغبُت )
سكمه  889 :د
بذايت املخطىط  «: :بؿم هللا الغخمً الغخُم
ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وٖلى آله و حبه
وؾلم ٣ً ،ى ٫ؤيٖٗ ٠بُضهللا آلاوي بلى ٦غم
مىاله ،وقا٦غه ٖلى الظي ؤواله  ،الٗبض اإلاؿخٟٛغ
ال٣ٟحر الح٣حر ؤخمض بً ًد ى بً مدمض بً ٖبض
الىاخض بً ٖلي الىوكغَس ي ألانل ،الخلمؿاوي اإلايكإ
 ،الٟاس ي الاؾدُُان وال٣غاعو٣ٞه هللا آمحن  ،الحمض
ذ الظي بدمضه ًٟخخذ وٍسخخم  ،وَؿخ٨مل ٧ل
ؤمغطي با ٫وَؿدخم ،ونلى هللا ٖلى ؾُضها ومىالها
مدمض» ...
نهاين ن ننت املخطن ن ننىط  « :هى ـ ــا بهته ـ ــذ ال ٟـ ــغوٕ والى ـ ــىاػ٫
وحم ــ٘ مـ ــً الىهـ ــىم واإلاؿـ ــاثل  ،واله ــالة والؿـ ــالم
ٖلـ ــى ؾـ ــُضها ومىالهـ ــا مدمـ ــض ؾـ ــُض الٗـ ــغب والعجـ ــم ،
ً
وٖل ـ ــى ال ـ ــه وؤ ـ ــحابه ؤه ـ ــل ال ًٟـ ــل وال ٨ـ ــغم  ،ن ـ ــالة
ً
وؾـ ـ ـ ـ ــالما ًتراصٞـ ـ ـ ـ ــان ٖلـ ـ ـ ـ ــى مغوعاللُـ ـ ـ ـ ــالي وألاًـ ـ ـ ـ ــام  ،ال
ّ
ًى ُٗ٣ــان بـ ــل ًخدـ ـ ّـضان ٖلـ ــى الـ ــضوام وؤؾـ ــإل ٪اللهـ ــم
ً
بإؾ ــماث ٪الحؿ ــنى ؤز ــخم لى ــا بالحؿ ــنى وؤعػ٢ى ــا مج ــزال
ف ــي ال ٟــغصوؽ ألاٖل ــى  ،والىال ــضًً وألا ــحاب وحمُ ــ٘
ال٣غابـ ـ ــت ّ
ججـ ـ ــاه الىبـ ـ ـ ّـي والصـ ـ ــحابت  ،عض ـ ـ ـ ي هللا ٖـ ـ ــنهم
ؤحمٗــحن وٖــً الخــابٗحن ومــً جــبٗهم بةخؿــان بلــى ًــىم
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والحمــض ذ عب الٗــاإلاحن ٖ ،لــى ًــض ٧اجبــه الغاثــي ٖٟــى
ّ
م ـ ــىاله اإلا ـ ــظهب الً ـ ــُٖٗ ٠ب ـ ــض الل ـ ــه ب ـ ــً ؤخم ـ ــض ب ـ ــً
مىه ــىع ّ
ال٨ؼوح ــي  ،لُ ــ ٠هللا ب ــه آم ــحن والؿ ــالم ٖل ــى
ؾُض ألاهام » .
اليسخت ( ح )
عىىان املخطىط " :اإلاىهج الٟاث ،٤واإلانهل الغاث، ٤
واإلاٗنى الالث، ٤بأصاب اإلاىز ، ٤وؤخ٩ام الىزاث"٤
مؤلف املخطىط  :ؤخمض بً ًحي بً مدمض بً ٖبض
الىاخضبً ٖلي الىاوكغَس ي(  914هـ 1508 /م)
هاسخ املخطىط / :
عذد ألاوساق  ، 193 :امللياط  09× 15 :ظم ،
املعطشة  24 :ؾُغ
عذد الكلماث في العطش ٧ 12 :لمت  ،هىع الخط :
مٛغبي وؿدي
مكان املخطىط  :م٨خبت الضاع البًُاء ( اإلامل٨ت
اإلاٛغبُت )
سكمه  142 :ح  ،وسخت حجشيت طبعت بمطبعت
الطيب ألاصسق  1298هـ  1880/م
بذايت املخطىط  «: :بؿم هللا الغخمىالغخُم ونلى
ّ
هللا ٖلى ؾُضها ّ
مدمض وآله و حبه وؾلم ٣ً ،ى٫
ؤيٖٗ ٠بُضهللا،آلاوي بلى ٦غم مىاله ،وقا٦غه ٖلى
الظي ؤواله ،الٗبض اإلاؿخٟٛغ ال٣ٟحرالح٣حرؤخمضبً
ًد ى بً مدمض بً ٖبضالىاخضبً ٖلي الىوكغَس ي
ألانل ،الخلمؿاوي اإلايكإ ،الٟاس ي الاؾدُُان وال٣غاع
و٣ٞه هللا  ،الحمضذ الظي بدمضه ًٟخخذ وٍسخخم،
وَؿخ٨مل ٧ل ؤمغطي با ٫وَؿدخم ،ونلى هللا ٖلى
ؾُضها ومىالها مدمض» ...
نهاين ن ننت املخطن ن ننىط ٢ « :ـ ـ ــا ٫بب ـ ــً عقـ ـ ــض فـ ـ ــي الٟـ ـ ــاث، ٤
الجــاعي بٟ٣هــت وٚحرهــا مــً الــبالص ّ
ؤن الغحــل بطا ؤعاص
ه٩اح اإلابخىجت ٧لٟها ؤن حكهض ٖلى هٟؿها ّؤنها ؾمٗذ
مُل٣ه ـ ــا ً ٣ـ ــى ٫له ـ ــا  .هى ـ ــا بهخه ـ ــى ماوح ـ ــض م ـ ــً اإلا ـ ــىهج
الٟـ ــاث ، ٤و٧ـ ــان ال ٟـ ـغا ٙمىـ ــه ـ ــحىة ً ـ ــىم ألاعبٗ ـ ــاء 9
حم ــاصي الث ــاوي ٖ ــام  ، 1298ه ــظا وإلا ــً ّ ــححه وإلا ــً
ّ
بحتهض في َبٗه وإلاً ؤعاص مُالٗخه بالحؿنى  ،وبها لىا

ال ـ ـ ـ ــضًً وؾ ـ ـ ـ ــالما ٖل ـ ـ ـ ــى اإلاغؾ ـ ـ ـ ــلحن  ،والحم ـ ـ ـ ــض ذ عب
ّ
ّ
الٗلي الُٗٓم » .
الٗاإلاحن وال خىلت وال٢ىة بال باذ
اليسخت ( ض )
عىىان املخطىط " :اإلاىهجالٟاث ،٤واإلانهل الغاث، ٤
واإلاٗنى الالث، ٤بأصابا إلاىز ، ٤وؤخ٩ام الىزاث"٤
مؤلف املخطىط  :ؤخمض بً ًحي بً مدمض بً ٖبض
الىاخضبً ٖلي الىاوكغَس ي(  914هـ 1508 /م)
هاسخ املخطىط ٖ :بض هللا بً ؤخمض بً مىهىع
ّ
ال٨ؼوحي  ،جاسيخ اليسخ  :ص.ث
عذد ألاوساق  ، 165 :امللياط  11× 16 :ظم ،
املعطشة  24 :ؾُغ
عذد الكلماث في العطش ٧ 13 :لمت  ،هىع الخط :
مٛغبي وؿدي
مكان املخطىط  :م٨خبت الضاع البًُاء ( اإلامل٨ت
سكمه 232 :
اإلاٛغبُت )
بذاي ن ن ننت املخط ن ن ننىط  «: :بؿـ ـ ــم هللا ال ـ ــغخمً الـ ـ ــغخُم
ّ
ونـ ــلى هللا ٖلـ ــى ؾـ ــُضها ّ
مدمـ ــض وآلـ ــه و ـ ــحبه وؾـ ــلم
ّ
حؿ ـ ـ ــلُما  ٢ ،ـ ـ ــا ٫الك ـ ـ ــُش ال ُ٣ٟـ ـ ــه الٗ ـ ـ ــالم  ،الٗالم ـ ـ ــت
اإلاد ٣ـ ـ ــ ٤اإلاٟت ـ ـ ــي  ،الى ـ ـ ــىاػلي  ،ؾ ـ ـ ــُضي ؤب ـ ـ ــى ّ
الٗب ـ ـ ــاؽ
ؤخمضبً ًد ى بً مدمض بً ٖبضالىاخض الىاوكغَس ي
عخم ــه هللا حٗ ــالى وهٟٗى ــا ب ــه آم ــحن  ،الحم ــض ذ ال ــظي
بدم ــضه ًٟخ ــخذ وٍسخ ــخم  ،وَؿ ــخ٨مل  ٧ــل ؤم ــغطي ب ــا٫
وَؿــدخم ،ونــلى هللا ٖلــى ؾــُضها ومىالهــا مدمــض الــظي
ؤ٦مـ ــل الىبـ ـ ّـىة والغؾـ ــالت وزـ ــخم  ،وٖلـ ــى آلـ ــه قـ ــمىؽ
الهضي وؤ٢ماع الضثى » ....
نهايننت املخطننىط  « :بهخهــى ال٨خــاب بدمــض هللا وخؿــً
ّ
ٖىهـ ـ ــه وجى٣ُٞـ ـ ــه الجمُـ ـ ــل  ،ونـ ـ ــلى هللا ٖلـ ـ ــى ؾـ ـ ـ ّـُضها
ّ
ومىالهــا ّ
مدمــض وآلهى ــحبه وؾــلم حؿــلُما ٦ثح ـرا ٟٚــغ
هللا لى ـ ـ ــا ولىالـ ـ ـ ــضًىا وألق ـ ـ ــُازىا ولجمُـ ـ ـ ــ٘ اإلاؿـ ـ ـ ــلمحن
واإلاؿ ـ ـ ــلماث  ،واإلا ـ ـ ــامىحن واإلاامى ـ ـ ــاث ألاخُـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ــنهم
ّ
وألام ــىاث  ،لل ــه ً ــامً هٓ ــغ  ُٞــه ؤصٕ ل٩اجب ــه ب ــاإلاٟٛغة
والغخمــت  ،وؤنــل ماوحــضث مــً الخلــل ألن ؤلاوؿــان
مدـ ـ ـ ّـل اليؿـ ـ ــُان مـ ـ ــ٘ مـ ـ ــا فـ ـ ــي اإلاىدسـ ـ ــخ مـ ـ ــً البُـ ـ ــاى
والخص ــحُ ٠ف ــي مىاي ــ٘ ق ـ ّـتى  ٞ ،ــةن وح ــضث وس ــخت
ّ
ـحُدت ٞإنـل ماوحـضث ولــ ٪ألاحـغ مـً اللـه حٗــالى
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ً
ُٖٓما في الضاع الازغة  ،وازغ صٖىاهـا ّ
ً
بن الحمـض
ؤحغا
ذ عب الٗاإلاحن » .
اليسخت ( د )
عىىان املخطىط " :اإلاىهجالٟاث،٤واإلانهاللغاث٤
،واإلاٗىىالالث، ٤بأصاباإلاىز ، ٤وؤخ٩امالىزاث"٤
مؤلف املخطىط  :ؤخمض بً ًحي بً مدمض بً ٖبض
الىاخضبً ٖلي الىاوكغَس ي(  914هـ 1508 /م)
هاسخ املخطىط  :مدمض الٗغبي بً مدمض الهاقمي
الؼعهىوي  ،جاسيخ اليسخ  :ص.ث
عذد ألاوساق  ، 163 :امللياط  10× 15 :ظم ،
املعطشة  25 :ؾُغ
عذد الكلماث في العطش ٧ 13 :لمت  ،هىع الخط :
مٛغبي وؿدي
مكان املخطىط  :م٨خبت الضاع البًُاء ( اإلامل٨ت
سكمه 325 :
اإلاٛغبُت )
بذاي ن ن ننت املخط ن ن ننىط  «: :بؿـ ـ ــم هللا ال ـ ــغخمً الـ ـ ــغخُم
ّ
ونــلى هللا ٖل ــى ؾ ــُضها ّ
مدمــض وآل ــه و ــحبه وؾ ــلم ،
ً٣ى ٫ؤيٖٗ ٠بُضهللا،آلاوي بلى ٦غم مىاله ،وقـا٦غه
ٖلــى الــظي ؤواله ،الٗبــض اإلاؿــخٟٛغال٣ٟحر الح٣حــر ؤخمــض
بـ ـ ـ ــً ًد ـ ـ ــى ب ـ ـ ــً مدمـ ـ ـ ــض ب ـ ـ ــً ٖبضالىاخـ ـ ـ ــضبً ٖلـ ـ ـ ــي
الىوكغَس ـ ـ ـ ي ألان ـ ـ ــل ،الخلمؿ ـ ـ ــاوي اإلايكـ ـ ــإ ،الٟاس ـ ـ ـ ي
الاؾـ ـ ــدُُان وال ٣ـ ـ ـغاع و ٣ٞـ ــه هللا  ،الحم ـ ــض ذ ال ـ ـ ــظي
بدمـ ــضه ًٟخـ ــخذ وٍسخـ ــخم وَؿـ ــخ٨مل ٧ـ ــل ؤمـ ــغطي بـ ــا٫
وَؿدخم ،ونلى هللا ٖلى ؾُضها ومىالها مدمض» ...
ّ
نهاي ننت املخط ننىط  « :ون ــلى هللا ٖل ــى ؾ ـ ّـُضها ومىاله ــا
ً
مدمــض وآلهى ــحبه وؾـ ّـلم حؿــلُما ٦ثح ـ ًرا ً
ّ
َُبــا مباع٧ــا
ّ
ُٞه بلى ًىم الـضًً  ،والحمـض للـه عب الٗـاإلاحن  ،بهخهـى
ّ
بدم ــض الل ــه وخؿ ــً ٖىه ــه وجى ٣ُٞــه الجمُ ــل ٖل ــى ً ــض
ؤ٣ٞـ ــغ الـ ــىعي لٗبـ ــض مـ ــىاله مدمـ ــض الٗغبـ ــي ب ـ ـً مدمـ ــض
ّ
الهاق ــمي الؼعه ــىوي ّ
حٛم ــضه الل ــه بغخمخ ــه و ٟٚــغ ل ــه ،
ولىالضًه ولجمُ٘ اإلاؿلمحن آمحن » .
اليسخت ( ط )
عىىان املخطىط " :اإلاىهج الٟاث ٤في ؤخ٩ام الىزاث"٤
مؤلف املخطىط  :ؤخمض بً ًحي بً مدمض بً ٖبض
الىاخضبً ٖلي الىاوكغَس ي (  914هـ 1508 /م)

هاسخ املخطىط  :ص.ن  ،جاسيخ اليسخ 26 :
قٗباوؿىت  1024 ( :هـ 1615 /م)
عذد ألاوساق  ، 109 :امللياط  12× 18 :ظم ،
املعطشة  31 :ؾُغ
عذد الكلماث في العطش ٧ 13 :لمت  ،هىع الخط :
مٛغبي وؿدي
( اإلامل٨ت
مكان املخطىط  :م٨خبت الغباٍ
سكمه  624 :ح
اإلاٛغبُت )
بذاي ن ن ننت املخط ن ن ننىط  «: :بؿـ ـ ــم هللا ال ـ ــغخمً ال ـ ـ ــغخُم
ونـ ــلى هللا ٖل ـ ــى ؾ ـ ــُضها ومىالهـ ــا وٖل ـ ــى آل ـ ــه  -وز ـ ــاث٤
الىوكغَسـ ـ ي  ٣ً -ــى ٫الٗبـ ــض ال٣ٟح ــر اإلاٗت ــر ٝالٗا ـ ـ ي
ال٨بح ـ ـ ــر الخُاً ـ ـ ــا واإلاٗا ـ ـ ـ ـ ي  ،اإلاخمؿ ـ ـ ــ ٪بٗ ـ ـ ــغوة هللا
ال ــىز٣ى وخبل ــه ألام ــتن ألا ٢ــىي ،اإلاى٨ؿ ــغ ز ــاَغه ل٣ل ــت
الٗم ـ ــل والخ ٣ـ ــىي ٖبُ ـ ــض عب ـ ــه ؾ ـ ــبداهه عاث ـ ــي عخمخ ـ ــه
وٟٚغاهه ؤخمضبً ًد ى بً مدمض بـً ٖبـض الىاخـضبً
ٖلـي الىوكغَسـ ي هُــإ هللا بــه مثــل مــً ؤمــً وؤٚنــى ٖــً
ػٍــض الخلــ ٤وٖمــغه  ، ،الحمــض ذ الــظي بدمــضه ًٟخــخذ
وٍسخ ــخم وَؿ ــخ٨مل  ٧ــل ؤم ــغطي ب ــا ٫وَؿ ــدخم ،ون ــلى
هللا ٖلى ؾُضها مدمض» ...
نهايت املخطىط  « :و٢ا ٫ببـً ؤبـي ػٍـض الغحـل اإلاـإمىن
جبحن مىه ػوحىه  ،ال بإؽ ؤن ٌؿـ ً٨مٗهـا ّ ،
وؤمـا ٚحـر
اإلاإمىن ٞال ًسلىا مٗهـا فـي بِـذ  ،الؿـاصؽ ٢ :ـا ٫ببـً
عقــض فــي الٟــاث ، ٤الجــاعي بٟ٣هــت وٚحرهــا مــً الــبالص
ّ
ؤن الغحل بطا ؤعاص ه٩ـاح اإلابثىزـت ٧لٟهـا ؤن حكـهض ٖلـى
هٟؿ ــها ّؤنه ــا ؾ ــمٗذ مُل٣هـ ــا ً ٣ــى ٫له ــا  .هى ــا بهتهـ ــذ
ّ
الٟغوٕ والىىاػ ٫وحمـ٘ مـً الىهـىم واإلاؿـاثل نـلى
هللا ٖلــى ؾـ ّ
ـُضها مدمــض والــه و ــحبه وؾـ ّـلم حؿـ ً
ـلُما ،
ٖلـ ــى ًـ ــض ال٣ٟحـ ــر بلـ ــى مـ ــىاله الٗغبـ ــي ب ــً مدمـ ــض ً ،ـ ــىم
الؿاصؽ والٗكغًٍ مً قهغ قٗبان » .
مىهج جحليم الىص املخطىط :
بلتزمذ في مىهج جد ٤ُ٣الىو بالخُىاث الخالُت :
 -1بٗض حم٘ وسخ اإلاسُىٍ( )14وٖضصها ُ
ؾب٘ وسـخ ،
ً
بزتــرث اليســخت التــي ازتــرث لهــا عمؼ()١ؤنــال م٣اعهــت
بباقي اليسخ
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 -6ويـ ــٗذ للـ ـ ّ
ـىو بٗـ ــٌ الٗىـ ــاوًٍ الجؼثُـ ــت زانـ ــت
للٟهى ٫وحٗلتها بحن مٗ٣ىٞخحن  ،لخمُحزها ًٖ ؤنل
ال٨خاب .
٢ -7مـذ بخسـغٍج آلاًــاث ال٣غآهُـت بــظ٦غ الؿـىعة وع٢ــم
آلاً ـ ـ ــت ّ ،
٦م ـ ـ ــا ّ
زغح ـ ـ ــذ ألاخاصً ـ ـ ــث الىبىٍ ـ ـ ــت بالك ـ ـ ــ٩ل
اإلاخٗ ــاعٖ ٝلُ ــه ٖى ــض اإلاد ــضزحن  ،بل ــى حاه ــب ألا ٢ــىا٫
اإلاإزىعة لبٌٗ ألاٖالم .
ّ
ملخهـ ـ ــاث ج ـ ـ ـغاحم لألٖـ ـ ــالم الـ ـ ــىاعصة ف ـ ـ ــي
 -8ويـ ـ ــٗذ
الىو ٖىض ط٦غهم ألوّ ٫
مغة  ،بةؾـخاىاء مـً لـم ؤ٢ـ٠
ٖلــى جغحمــت لــه  ،مــ٘ ط٦ــغ ّؤهــم اإلاهــاصع واإلاغاحــ٘ التــي
جغحمذ لهم .
 -9ج ـ ـ ّـم ق ـ ــغح وج ـ ــظلُل بٗ ـ ــٌ ألال ٟـ ــاّ واإلاه ـ ــُلحاث
اللٛىٍــت وال٣ٟهُــت باإلؾــخٗاهت بــال٣ىامِـ واإلاٗــاحم ،
٦مـ ــا ويـ ــٗذ ملخهـ ــاث ج ـ ـغاحم لألمـ ــا ً٦الجٛغاُٞـ ــت
ّ
والبلضان  ،بال اإلاكهىع منها .
 -10لج ــإث ف ــي بٗ ــٌ م ــً الح ــاالث بل ــى الخٗلُ ــٖ ٤ل ــى
بٗـ ـ ــٌ اإلاؿـ ـ ــاثل بالؼٍـ ـ ــاصة ؤو الخىي ـ ــُذ  ،ؤًىم ـ ــا  ٧ـ ــان
الٛمىى
ً
ً
 -11ويـ ــٗذ ٞهاعؾ ـ ــا لل٨خ ـ ــاب زضمـ ــت لل ٣ـ ــاعت وطل ـ ــ٪
لدؿــهُُل الغح ــىٕ بل ــى ؤي ٖىــىان ؤو مٗلىم ــت ٧اه ــذ ف ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتن ال٨خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب.

* ل ٣ـ ــضم ج ـ ــاعٍش وس ـ ــخها بط حٗخب ـ ــر ألا ٢ـ ــغب بل ـ ــى ٖه ـ ــغ
اإلاال ٠صون ٚحرها .
ّ
* لض٢ت وسخها وؾالماتها مً الخدغٍ. ٠
ّ
*ل٣ل ـ ــت ألازُ ـ ــاء ٞيه ـ ــا  ،وه ـ ــضعة ؾ ـ ــُ٣ها م٣اعه ـ ــت بب ـ ــاقي
اليسخ .
ّ
* ل٨مالها وويىح زُها وؾهىلت ٢غاءجه صون ٖىاء .
٢ -2م ـ ـ ــذ بيس ـ ـ ــخ ألاب ـ ـ ــىاب الت ـ ـ ــي بزترته ـ ـ ــا مىي ـ ـ ــىٖا
للخد ُ٣ـ ـ ــ ٤مـ ـ ــً اليسـ ـ ــخت ألانـ ـ ــل خؿـ ـ ــب ال٣ىاٖ ـ ـ ــض
ؤلامالثُ ــت م ــ٘ ؤلاحته ــاص ف ــي بز ـغاج ال ــىو ؾ ـ ً
ـلُما ٦م ــا
ؤعاص ل ـ ــه مال ٟـ ــه ؤن ً ٩ـ ــىن  ،هـ ــظا وبن وحـ ــضث بٗ ـ ــٌ
الؿ ِ٣ؤو الٛمىى ؤصع٦خه مً اليسخ ألازغي .
-3جمذ ٦خابت الىو اإلايؿىر ٖلـى قـ٩ل ٣ٞـغاث  ،مـ٘
ؤلالت ـزام ب ــإصواث الً ــبِ والك ــ٩ل وماًخه ــل به ــا م ــً
٢ىاٖ ـ ـ ـ ــض اللٛـ ـ ـ ــت الٗغبُ ـ ـ ـ ــت ( ٧الىُ٣ـ ـ ـ ــت  ،الٟانـ ـ ـ ــلت ،
الىُ٣خحن ٖ ،الماث ؤلاؾخٟهام )....
 - 4م٣ابل ـ ــت وس ـ ــخ اإلاسُ ـ ــىٍ وبْه ـ ــاع بزخالٞاته ـ ــا ف ـ ــي
ً
ألال ٟــاّ ؤو ف ــي الغؾ ــم ؤو ف ــي ال ــىو اإلاى ٣ــى ٫ؤو ػٍ ــاصة
ً
ؤوه٣هاها  ،وبخالتها في الهامل .
 -5خاول ــذ جىزُ ــ ٤الى ٣ــى ٫وألا ٢ــىا ٫والىه ــىم م ــً
ّ
مهــاصعها ألانــلُت  ،وبن حٗــظع طلــٖ ٪ــضها بلــى اإلاهــاصع
البضًل ــت الت ــي ه ٣ــل ٖنه ــا اإلاال ــ ٠ؾ ــىاء ن ـ ّـغح به ــا  ،ؤو
بمخى٘ ًٖ طل ٪م٘ بخالتها في الهامل .
املالحم  :سمىص وسخ املخطىط
ق

وسخت املذسظت الكتاهيت  -كعىطيىت –

هن

وسخت ألاصهش -مصش -

س

وسخت الشباط ( سكم  889 :د ) اململكت املغشبيت

ض

وسخت الذاس البيظاء ( سكم  ) 232 :اململكت املغشبيت

ح

وسخت الذاس البيظاء ( سكم  142 :ح ) اململكت املغشبيت

د

وسخت الذاس البيظاء ( سكم  ) 325 :اململكت املغشبيت

ط

وسخت الشباط ( سكم  624 :ح ) اململكت املغشبيت
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صىس عً وسخ املخطىط

بذايت اليسخت ( ق)

نهايت اليسخت (ق )
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بذايت اليسخت (هن )

نهايت اليسخت (هن )
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بذايت اليسخت ( س )

نهايت اليسخت ( س )
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الهىامل: -1ؤهٓغ  :اليسخت ( ٍ )  ،وع٢ت 01
 -2ؤهٓغ  :بضاًت اليسخ الخُُت لل٨خاب
 -3ؤهٓغ  :الىوكغَؿُإبى الٗباؽ ؤخمض بً ًحي بً مدمض
(ث  914هـ 1508 ،م) ،اإلاُٗاع اإلاٗغب والجام٘ اإلاٛغب ًٖ
ٞخاوي ؤهل بٞغٍُ٣ت وألاهضلـ واإلاٛغب  ،زغحه حماٖت مً
ال٣ٟهاء بةقغا ٝمدمض خجي  ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،
بحروث  ( 20 / 4 ،1981 ،ط٦غ ٖىىاهه ٧امال وخؿب ما
ؤحمٗذ ٖلي اليسخ الخُُت الؿخت ّ ،
وؤ٦ض وؿبخه له في
هاػلت ؾئل ٖنها ٞ ،إحاب ب٣ىله  :وؤهٓغ جمام ال٨الم ٖلى
هظه اإلاؿإلت في ٦خابىا اإلاترحم بـ  ":اإلاىهج الٟاث ،٤واإلانهل
الغاث، ٤واإلاٗنى الالث ٤بأصاب اإلاىز ، ٤وؤخ٩ام الىزاث" ٤
 -4ؤهٓغ :ببً مغٍم ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض ( ٧ان خُا
ؾىت  1014هـ  1605 /م )  ،البؿخان في ط٦غ ألاولُاء
والٗلماء بخلمؿان  ،بٖخنى بمغاحٗخه مدمض بً ؤبي قيب ،
اإلاُبٗت الثٗالبُت ، 54 /1908 ،الخيب٨تي ؤخمض بابا ( ث
 1036هـ  1626 /م ) ،هُل الابتهاج بخُغٍؼ الضًباج،
بقغا ٝوج٣ضًم الهغامت ٖبض الحمُض ٖبض هللا  ،ميكىعاث
٧لُت الضٖىة ؤلاؾالمُت َ ، 1ٍ ،غابلـ – لُبُا /1989 ،
 ، 136مسلى ٝمدمض بً مدمض ،شجغة الىىع الؼُ٦ت في
َب٣اث اإلاالُ٨ت  ،اإلاُبٗت الؿلُٟت وم٨خبتها  ،ال٣اهغة
( 1353 -1349هـ)، 275 / 1 ،الحٟىاوي ؤبى ال٣اؾم مدمض
بً ؤبي ال٣اؾم الضٌس ي  ،حٗغٍ ٠الخل ٠بغحا ٫الؿل، ٠
مُبٗت بُحر ٞىهخاهت الكغُ٢ت  ،الجؼاثغ 59 / 1 ،1906 ،
 ،زحر الضًً الؼع٦لي  ،ألاٖالم جغاحم ألقهغ الغحا٫
واليؿاء مىالٗغب واإلاؿخٗغبحن واإلاؿدكغ٢حن  ،صاع الٗلم
للمالًحن  ، 15ٍ،بحروث ٖ ، 269 / 1 ، 2002 ،اص٫
هىيهٌ ،معجم ؤٖالم الجؼاثغ مً نضع ؤلاؾالم ختى
الٗهغ الحايغ ،ماؾؿت هىيهٌ للخإلُ ٠والترحمت
واليكغ  ، 2ٍ ،بحروث ٖ ، 344 /1980 ،مغ عيا ٦دالت
 ،معجم ال٣باثل ال٣ضًمت  ،صاع الٗلم للمالًحن  ،بحروث ،
 ، 325 / 1 ، 1968ؾغِ٦ـ ًىؾ ٠بلُاؽ  ،معجم
اإلاُبىٖاث الٗغبُت واإلاٗغبت  ،ال٣اهغة  ،م٨خبت الث٣اٞت
الضًيُت  ،ص.ث  ، 1924 -1923 /2 ،البٛضاصي بؾماُٖل
باقا بً مدمض ؤمحن  ،بًًاح اإلا٨ىىن في الظًل ٖلى
٦ك ٠الٓىىن ًٖ ؤؾامي ال٨خب والٟىىن  ،جد٣ب ٤مدمض
قغ ٝالضًً و عٗٞذ بُل٩لهال٩لِس ي  ،صاع بخُاء التراث
الٗغبي  ،بحروث  ،لبىان  ،ص.ث  ، 592 / 2 ،الحجىي

مدمض بً الحؿً الثٗالبي  ،ال٨ٟغ الؿامي في جاعٍش ال٣ٟه
ؤلاؾالمي  ،مُبٗت النهًت  ،جىوـ  ،ص.ث 99 / 4 ،
 -5ؤهٓغ :الىع٢ت ألاولى مً اليسخ الخُُت لل٨خاب
اإلاسُىٍ
 -6ؤهٓغ  :نهاًت اليسخت (  : ) ١وعص بسِ هاسخها « :الحمض
ً
ّ
م٨خىبا ٖلى هظا ّ
ماههه  :ؤزبروي الؿُض
السجل
ذ وحضث
الُ٣ٟه الىدغٍغ الظ٧ي ألاصًب اإلااحض ؤبى مدمض ٖبض الىاخض
ّ
ولض اإلاال ٠عخمه هللا ّ ،ؤن والضه عخمه ذ إلاا بٖخنى
باإلاُٗا اإلاٛغب  ،جغ ٥هظا ولم ًُ ّخ ُ
مه وط٦غ ُٞه ما ؤعاص حمٗه
ع
 ،وؤؾخٛنى به ًٖ هظا  ،و٧اهذ الٟ٨اًت ُٞه بلٛت هللا
ماٌكتهُه »
 -7ؤهٓغ :ببً مغٍم  ،م.ؽ ، 54 /الخيب٨تي  ،م .ؽ ، 136 /
مسلى ، ٝم .ؽ، 275 / 1 ،الحٟىاوي  ،م.ؽ 59 / 1،
 -8ؤهٓغ  :نهاًت اليسخت ( ) ١
 -9ؤهٓغ ٢ىله ّ « :ؤما بٗض ٞ:ةهني إلاا عؤًذ ٖلم الىزاث ٤مً
ّ
ؤحل ماؾُغفي ٢غَاؽ ،وؤهٟـ ماوػن في ٢ؿُاؽ،
ِ
وؤقغ ٝمابه ألامىا ٫وألاٖغاى والضماء والٟغوج حؿدباح
وجدمى ،وؤ٦بر ػ٧اة لألٖما ٫وؤ٢غب عخما ،وؤ ُ٘٢ق ئ جيبظ
به صٖاوي الٟجىع وجغمى ،وجُمـ مؿال٨ها الظمُمت
وحٗمى » .
 -10ؤهٓغ ٢ىله  « :و٧ان حمهىع اإلاىخهبحن في هظا الى٢ذ
لٗ٣ضها ٢ ،ض ؤزلىا ٞيها ب٨ثحر مً وياث ٠الخد٤ُ٣
واهملىا الهض ١في نىاٖت الخىزُ ، ٤و٢ض ٢هغ ًٖ اخ٩ام
ؤخ٩امها باٖهم  ،و٢ل في مجالها الغخب اهُباٖهم ،
واَغخىا ؤؾغاعها  ،وهخ٩ىا ؤؾخاعها  ،وهبظوا ص٢اث٣ها
اإلاهمت بلى وعاء  ،وا٢خهغوا ٖلى اإلاؿُغة  ،ختى ؤ٧ل قغاع
الخل ٤بالباَل ؤمىا ٫الىعي »
 -11ؤهٓغ ٢ىله  « :عؤًذ ٖلى بياٖتي و٢لت بًاٖتي ،ؤن
ؤي٘ م٣الت حامٗت في َغٍ٣تهاا إلاثلى ،هاٗٞت بوكاء هللا
جد ٟٔوجخلىًٟ ،همها الظ٧ي والبلُض ،وٍيخ ٟ٘بهاالكُش
والىلُض ،حٛني مً ؾاع بؿحرهاًٖ مُالٗت ال٨ثحر مً ٚحرها
».
 -12ؤهٓغ ٢ىله «:وجغحمتها " باإلاىهج الٟاث ،٤واإلانهل الغاث، ٤
واإلاٗنى الالث، ٤بأصاب اإلاىز ، ٤وؤخ٩ام الىزاث»"٤
ّ
-13م ــً اإلاخ ٟــٖ ٤لُ ــه ف ــي ٢ىاٖ ــض الخد ُ٣ــ ٤الٗلم ــي ؤن ج ٣ــضم
اليس ــخت طاث الخ ــاعٍش ألا ٢ــضم ٖل ــى ؤن ج ٩ــىن وس ــخت ٧امل ــت
ٚحـ ــر مى٣ىنـ ــت  ،زالُـ ــت مـ ــً الخصـ ــحُ ٠والخدغٍـ ــ ، ٠وهـ ــي
حـضًغة بــإن جدخــل اإلاغجبــت ألاولــى بــحن بــاقي اليســخ زانــت بطا
 ٧ــان ٖليه ــا زُ ــىٍ الٗلم ــاء .ؤهٓ ــغ  :اإلاىج ــض ن ــالح ال ــضًً ،

237

2018

٢ىاٖ ــض جد ُ٣ــ ٤اإلاسُىَ ــاث  ،صاع ال٨خ ــاب الجضً ــض ، 7ٍ ،
بحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروث  ، 12 / 1987،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعون ٖب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،
هد٣ُ٣الخهىم ووكغها  ، 5ٍ ،م٨خبت الؿ ّـىت  ،ال٣ـاهغة ،
 ، 37 / 1994الٛغٍ ـ ــاوي اله ـ ــاصٖ ١ب ـ ــض ال ـ ــغخمً  ،جد ُ٣ـ ــ٤
هه ــىم التـ ـرار ف ــي ال ٣ــضًم والح ــضًث  ،ميك ــىعاث ّ
مجم ــ٘
االٟاجذ للجامٗاث  ،لُبُا 95 ، 76 / 1989 ، ،
ً-14خُلب في مغاجب اليسخ واإلاٟايلت بُنها  ،بزخُاع ؤخؿً
وسخت حٗخمض إلزغاج الىو ٦ما ؤعاص له ناخبه ؤن ً٩ىن ،
ّ
وًٍٟل ؤن ج٩ىن بسِ اإلاالٞ ٠هظه هي اليسخت ألام ،
ٞةن لم جىحض ٞاليسخت التي ٢غؤها اإلاال ٠ؤو ٢غثذ ٖلُه ،
وؤزبذ طل ٪بسُه  ،زم وسخت ه٣لذ ًٖ حسخت اإلاال ٠ؤو
ٖىعيذ بها و٢ىبلذ ٖليها  ،زم وسخت ٦خبذ في ٖهغ
اإلاالٖ ٠ليها ّ
ؾماٖاث ٖلى ٖلماء  ،زم وسخت ٦خبذ بٗض
ٖهغ اإلاال ، ٠وفي هظه اليسخ ًًّٟل ألا٢ضم ٖلى اإلاخإزغ
 ،طل ٪ؤهه ٧لما ببخٗض جاعٍش اإلاسُىَت ًٖ ػمً اإلاال ٠ػاص
ٞيها ٖلى ألاٚلب الؿ ِ٣والخدغٍ ٠مً ؤًضي الىاسخحن .
ؤهٓغ  :اإلاىجض نالح الضًً  ،م.ؽ 13 /هاعون ٖبض الؿالم
 ،م.ؽ37 /
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اخملطهط العريب ىني اٌجهان الغرهب
َإٌهاو القرهب
خزانت القىاددت أنههذجا
د ،زاليف اىراٌيم
د ،عبد العزهز ىهذاللظ
الهخلص:
نسعِ من خالو ٌذي الهداخمت إلِ يسميط
الضهء عىل اخملطهط العريب الذي حفمت ىً
اخلزاون َالزَاها يف مىطقت الساَرة َخارت
اخلزانت القىدَديت ىهىطقت ىشارَ ،الهقهف عىل
َاقع ٌذي اخملطهطاثَ ،ىياو قيهجٍا العمهيت.
َالكشط عن دَر ىعض الهسجشرقني
َجٍهدٌم يف خدمت َجهع َحتقيظ َهٍردت
اخملطهط العريب اإلدالميَ ،جٍهد اجلٍاث
احملميت َالهطىيت َمدُ اٌجهامٍا ىاخملطهط
َاحملاهظت عميً.

Resumé
A travers cette intervention , nous souhaitons
d'abord mettre en évidence le manuscrit
arabe qui granit les bibliothèques des
"Zaouïa" dans la région de la saoura et en
particulier celle de kenadsa dans la wilaya de
béchar .
Ensuit, découvrir la réalité de ces écrits et leur
valeur scientifique.

En outre montrer le rôle que jouent certain
orientalistes à servir, à collecter et à
répertorier ce manuscrit arabo islamique.
Enfin dévoiler les efforts des organismes
locaux et nationaux et l’intérêt qu'ils portent
au manuscrit pour sauvegarder
ثمهيذ:
حكٍل املسُىَاث الػغبُت إلاؾالمُت حؼءا
مً الترار الػالمي ،الظي نامذ غلُه الحًاعة
الػغبُت إلاؾالمُت ،وبيذ غلُه ؤوعبا خًاعتها
الحضًثت .وملا ًاهذ املسُىَاث الػغبُت جدمل في
َُاتها ّ
ؾغ غىامل بىاء وجُىع الحًاعة إلاؾالمُت،
وهظغا لهُمتها الػلمُت ،قةجها ًاهذ وماػالذ مدل
اهخمام مؿدكغقي الؿغب ،مً زالُ الجمؼ
والخدهُو والترحمت والكهغؾت واليكغ.
أوال -عناًة العرب القذماء باملخطوطات:
ًهاُ :بن "الٌخاب زحر نضًو لئلوؿان" لظلَ
اهخم الػغب مً زلكاء وؤمغاء وخٍام وغلماء
وؤصباء وزُاَحن وهاسخحن ووعانحن زالُ الػهىع
إلاؾالمُت الؼاهغة باملسُىَاث ،قٍاهذ الٌخب
املالكت زالُ جلَ الحهبت مً الؼمً مً الخىىع
والٌثرة ما حػلها جسغج غً خضوص الحهغ ؤو
ّ
وقُضوا لها مٌخباث في ؤهداء الػالم
الجغص.
إلاؾالمي بإؾماء مخػضصة منها :بِذ الحٌمت وصاع
الحٌمت وصاع الػلم وزؼاهت الٌخب وزؼاهت
الحٌمت ،هظا قًال غً املسُىَاث التي اخخىتها
املؿاحض والؼواًا ووحضث غىض غامت الىاؽ
وزانتهم .ومً زؼاثً الٌخب غلى ؾبُل الظيغ ال
الحهغ "زؼاهت الحٌمت" ببؿضاص ،وؾمُذ بسؼاهت
الغقُض واملإمىن ،يمذ يخبا مالكت بلؿاث
مسخلكت  ...خاقلت بترار الُىهان والهىىص والكغؽ
والػغب وؾحرهم مً لامم" 1

239

2018

زؼاهت الكخذ بً زانان التي"لم ًغ ؤغظم منها يثرة
وخؿىا .2وًان بمضًىت الحضًثت عحل ًهاُ له
مدمض بً الحؿحن وَػغف بابً ؤبي بػغةَّ ،
حماغت
للٌخب ،له زؼاهت لم ؤع ألخض مثلها يثرة .3يما
ّ
زلل الىانضي بػض وقاجه ؾخماثت نمُغ يخبا ًل
نمُغ منها خمل عحلحن.4
ثانيا -اهتمام الغريب باملخطوطات العربية
إلاسالمية:
الحضًث غً اهخمام الؿغٍب باملسُىٍ الػغبي
إلاؾالميً ،هىصها بلى الحضًث غً خغيت
الاؾدكغام ،التي حػلذ مُضان بدىثها لؿاث
وآصاب وؤصًان وغلىم وزهاقاث الكغم غامت
والػالم إلاؾالمي زانت ،وغىضما هخٍلم غً
املؿدكغنحن قةهىا ال وػني الػلماء منهم قهِ ،بل
الغهبان والؿاؾت والهاصة الػؿٌغٍحن وؾحرهم
ممً حػلمىا اللؿت الػغبُت واهخمىا بالترار الػغبي
إلاؾالمي.
ّ
مما ًجػلىا هُغح الؿااُ الخالي :ما الضواقؼ
ولاهضاف الٍامىت زلل ؾعي املؿدكغنحن مً
ؤحل انخىاء املسُىَاث الػغبُت إلاؾالمُت؟ وملاطا
جٍلل الغهبان غىاء انخىاء وجغحمت الهغآن الٌغٍم
في بضاًت اهخمامهم باملسُىَاث الػغبُت
إلاؾالمُت؟
ًظهغ طلَ مً زالُ الخُاب الظي ُو ِ ّح َه بلى
ماؾـ يغس ي اللؿت الػغبُت في حامػت يمبرصج في
9ماعؽ 6161م ،والظي ّ
هو غلى حػلم اللؿت
الػغبُت وإلاقاصة مً غلىمها ،وزضمت امللَ
بخىؾُؼ الخجاعة مؼ الكغم ووكغ املؿُدُت لهضاًت
الٌكاع.5
ّػوص الاؾخػماع املؿدكغنحن باملاُ والىؾاثل،
وحػل منهم نىانل في صوُ الكغم ،قجمػىا
املسُىَاث وصعؾىها وصعؾىا خُاة الكػىب مً
ؤحل الؿُُغة غلى املكغم.ق ـ ــ" ًاهذ عؾبت املدخل
الحهىُ غلى ؤيبر نضع ممًٌ مً املػلىماث غً

البالص التي ونػذ جدذ الاخخالُ لاوعبي ،ختى
حؿخؿل هظه املػلىماث في قهم عوح الكػىب
الهاَىت هىاى ،وختى حؿهل الؿُُغة غليها
ومساَبتها بلؿتها ...وًان املؿدكغنىن هم الىؾُلت
لظلَ".6
َّ
اهٌب املؿدكغنىن غلى حمؼ املسُىَاث
الػغبُت بٍل الُغم والىؾاثل صون ًلل ؤو ملل،
وصعؾىها واؾخكاصوا مما جدمله مً غلىم ويىىػ
املػغقتّ ،
وقُضوا لهظه الػلىم الجامػاث واملـػاهض
في مػظم الضوُ الؿغبُـت ،بغوح غلمُت جضقػهم بلى
جُىٍغ الػمل ،ومؿاغضة ؤوعبا غلى الخغوج مً
ؾباتها ،وبههاط املؿُدُت ومداعبت إلاؾالم .ولم
ٌػترف هاالء بكًل الحًاعة الػغبُت إلاؾالمُت
في بىاء خًاعة الؿغب ،وبهما وؿبىا ًل ما ونؼ
ّ
جدذ ؤًضحهم بليهم ،بال هكغ نلُل ؤنبل غلى صعاؾت
الحًاعة إلاؾالمُت بهضف إلاقاصة منهاَ ،لبا للػلم
قهِ ،قهاصتهم بدىثهم بلى الحهُهت واغترقىا
بكًل غلماء إلاؾالم ،ومنهم مً اغخىو إلاؾالم
غً نىاغت.7
ًاهذ ؤوعبا ببان بىاء جهًتها الػلمُت
والهىاغُت والحًاعٍت في ؤمـ الحاحت بلى املىاص
لاولُت ،التي حكٍل املهضع لاؾاس ي للُانت
لخؿظًت مهاوػها ،يما ؤن إلاهخاج الهىاعي الىقحر
ؤنبذ بداحت بلى ؤؾىام زاعج ؤوعبا ،قٍان هظا
ًّ
صاقػا نىٍا وعاء جىؾؼ خغيت الاؾدكغام في الػالم
إلاؾالمي ،خُث ًهىُ ؤخمض ؾماًلىقُدل « :ؤصعى
الؿغب ؤهه بطا ؤعاص ؤن ٌؿامي الكغم وٍخكىم
غلُه ،قلِـ له مً ؾبُل آزغ ًىنله بلى اهتزاع
لامىع مً ًضه بال بخػلم لؿاجه ،وما ًخػلو بها مً
ّ
ًدؿغب بلى مهاصع
خًاعة وغلىم ،وؤصعى ؤهه لٍي
الهىة في الكغم وٍمؼنها ًجب غلُه ؤن ًدؿلح
بالهىة الانخهاصًت ».8
ّ
حػضصث وكاَاث املؿدكغنحن وجىىغذ
ؤغمالهم بحن:
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 :1ثحقيق الكتب:
ؾعى املؿدكغنىن بلى حمؼ املسُىَاث
وقهغؾتها ،ونامىا بخدهُو الػضًض منها ووكغها
لالؾخكاصة منها ،ومً بحن هظه الٌخب:9
*يخاب " فتوح مصر واملغرب " البً غبض الحٌم،
خههه املؿدكغم الكغوس ي" هجري ماؾُه Henri
 Masséؾىت 6571م.
*يخاب" إلاثقان في علوم القرآن" لجالُ الضًً
الؿُىَي ،نام بخدهُهه املؿدكغم الىمؿاوي
ؾبرهجغ(6196-6166م).
*يخاب "املحتسب" البً حني ،خههه املجمؼ
الػلمي الباقاعي ،مُىهُش 6966م.10
أسرار التأويل وأنوار التنزًل للبيضاوي جمجدهُهه غام 6187م مً َغف املؿدكغم لاملاوي
حىعج ولهلم قغاًخاج George Wilhelm Freytag
( ،)6116-6511مً مالكاجه " الهامىؽ الػغبي
الالجُني" في ؤعبػت ؤحؼاء ،اههب اهخمامه بالكػغ
الػغبي وزانت املػلهاث ،ووكغ بػٌ لاقػاع
طاث املىايُؼ إلاؾالمُت.11
املصاحف للسجستاني ،مهضمخان في غلىمالهغآن البً غُُت ،خههه املؿدكغم لامغٍٍي آعزغ
حُكغي غام 6965م ،يما نام يظلَ بخدهُو
يخاب مختصر شوار القراءات البً زالىٍه وطلَ
غام 6961م ،وجم وكغه في هكـ الؿىت في مجلت
الضعاؾاث إلاؾالمُت .12له مالكاث ؤزغي منها" :
ههىم مً الهغآن " "،مىاص لضعاؾت جاعٍش هو
الهغآن " "،مهاصع جاعٍش الهغآن " "،نغاءة ػٍض بً
غلي " " ،الهغآن ".13...
 -2ثرجمة الكتب من العربية إلى اللغات
ألاوربية:
لم ًهخهغ غمل املؿدكغنحن غلى وكغ
ً
وجدهُو املسُىَاث إلاؾالمُت ،بل نامىا ؤًًا
بترحمت آلاالف مً يخب الخاعٍش واللؿت ولاصب
والػلىم إلاؾالمُت ،ويظلَ ههلىا ًل مالكاث

الػغب في الُب والكلَ والٌُمُاء والغٍايُاث
وؾحرها مً الػلىم بلى اللؿاث لاوعبُت .يما نام
املؿدكغنىن بةغضاص الػضًض مً جغحماث الهغآن
الٌغٍم بلى اللؿاث لاوعوبُت املسخلكت ،ونض مهضوا
لهظه الترحماث بمهضماث وخىاف وملحهاث
ويػىا قيها جهىعاتهم وآعائهم الخانت غً الهغآن
الٌغٍم وغً الغؾىُ وغً إلاؾالم .ولم حػخمض ّ
حل
هظه الترحماث غلى الىو الػغبي للهغآن الٌغٍم،
ّ
ألن مػظم املؿدكغنحن لم ًهغئوا الهغآن الٌغٍم
في ههه الػغبي ،ونض ّؤصي هظا الدكىٍه بلى غضم
جدهُو قهم الهاعت لاوعبي ملػاوي الهغآن الٌغٍم،
مما حػله ًيؿام وعاء ما جدخىٍه هظه الترحماث
الاؾدكغانُت مً ؤزُاء ومؼاغم وقبهاث .ومً بحن
هظه الترحماث .14
ؤ -ؤوُ جغحمت للهغآن الٌغٍم مً اللؿت الػغبُت بلى
اللؿت الالجُيُت ،ؤقغف غلى بهجاػها عثِـ صًغ
يُلىوي الهؿِـ بُغؽ املدترم Pierre Le
ً Vénérableاهذ ؾىت 6686م.
ب -ؤوُ جغحمت للهغآن الٌغٍم بلى اللؿت إلاًُالُت،
نام بها ؤعٍكابحن  Arrivabeneؾىت 6785م.
ج -ؤوُ جغحمت للهغآن الٌغٍم بلى اللؿت لاملاهُت،
نام بها ؾالىمىن ؤقكاًجغSalomoSchwiegger
ؾىت 6161م.
و في مجاُ غىاًتهم بما جؼزغ به املسُىَاث
الػغبُت ؤوكإ املؿدكغنىن:
ؤ -املُابؼ طاث الحغوف الػغبُت( :مُبػت املػهض
املهغي للضعاؾاث إلاؾالمُت في مضعٍض ،املُبػت
إلامبراَىعٍت ،واملُبػت الكغنُت لآلباء املسخاعًٍ
في الىمؿا ،ومُبػاث ؤزغي في ؤهداء ؤوعبا).15
ب-الجمػُاث الاؾدكغانُت ،التي اجسظث مً
املجالث والصحل الخانت وؾُلت ليكغ بدىر
املؿدكغنحن .ومً بحن هظه الجمػُاث الجمػُت
آلاؾُىٍت الكغوؿُت التي ؤنضعث املجلت آلاؾُىٍت،
ومجلت الػالم إلاؾالمي .يما ؤوكإ املؿدكغنىن في
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ؤمغٍٍا الجمػُت الكغنُت لامغٌٍُت ؾىت 6181م،
ومً املجالث التي جهضع غنها :مجلت "حمػُت
الضعاؾاث الكغنُت" ،مجلت "الكغم لاوؾِ"،
مجلت "الػالم إلاؾالمي".16
ج-املضاعؽ واملػاهض والجامػاث مً ؤحل بغضاص
وجسغٍج مسخهحن في اللؿت الػغبُت ،لهم مػغقت
جامت بػلىم الكغم وغهاثضه ولؿاجه وؤخىاله ،ومً
هظه املاؾؿاث :مضعؾت اللؿت الػغبُت والحًاعة
الكغنُت بغوما ،مضعؾت ؤيؿكىعص في بهٍلترا،
مضعؾت الهىانل إلامبراَىعٍت امللٌُت في الىمؿا،
املضعؾت الخهىنُت للؿاث الكغنُت في قغوؿا.
ؤما املضاعؽ التي ؤؾؿذ في البالص الػغبُت
وإلاؾالمُت مً َغقهم ،قهض ًاهذ زانت بهم،
بدُث جسضم ؤهضاقهم .مً بحن هظه املضاعؽ:
املضعؾت الكغنُت في جغيُا ،مضعؾت لاعى
املهضؾت في خلب ،الٍلُت الِؿىغُت في لبىان.17
 :3نشر املخطوطات:
ّ
جىلى املؿدكغم لاملاوي ج .بغحكتراؾغ G.
 )6966-6111( Bergstrasserحمؼ مسُىَاث
الهغآن الٌغٍم وغلىمه ،وؤوكإ للهغآن الٌغٍم
ً
مخدكا في مُىهُش ،18ؤجمه مً بػضه املؿدكغم
ؤوجىبغٍدؿل ،)6986-6196( OttoPretzlالظي نام
ً
بخهىٍغ املهاصع واملهاخل الهضًمت جهىٍغا
ً
قمؿُا في غضة وسخ ،لخِؿحر الاَالع غليها في
مُىهُش ،والحهىُ غلى نىع منها ،زم جضوًٍ ًل
آًت مً الهغآن الٌغٍم في لىح زام ًدىي ؤهىاع
ّ
الغؾم في مسخلل املهاخل مؼ بُان نغاءاتها،
وحػضص جكاؾحرها.19
هخج غً حهىص ًل مً بغحكتراؾغ وبغٍدؿل
وكغ مجمىغت مً املسُىَاث في غلىم الهغآن
الٌغٍم منها:
يخاب الخِؿحر في الهغاءاث الؿبؼ ألبي غمغوغثمان بً ؾػُض الضاوي.
-يخاب املهىؼ في عؾم مهاخل لامهاع للضاوي.

يخاب مسخهغ الكىاط البً زالىٍه.يخاب املددؿب البً ّحني.
يخاب مػاوي الهغآن للكغاء الىدىي.يخاب ؾاًت النهاًت في َبهاث ّالهغاء البً الجؼعي.
 يخاب إلاًًاح في الىنل والابخضاء ألبي بٌغ بًلاهباعي.20
:4الفهرسة:
اهخم بػٌ املؿدكغنحن بإلكاّ الهغآن
الٌغٍم ومكغصاجه ،قظهغ في بضاًت الهغن الخاؾؼ
غكغ املُالصي ؤوُ معجم مكهغؽ للهغآن لٌغٍم
باللؿت الػغبُت مً جإلُل املؿدكغنحن جدذ
غىىان" :هجىم الكغنان في ؤَغاف الهغآن" وهى
ؤوُ معجم مكهغؽ غغبي للهغآن الٌغٍم
للمؿدكغم لاملاوي حىؾخاف قلىحل( -6181
6158م) َ، GustaveFluegelبؼ هظا املعجم غام
6181م وله ؤغماُ ؤزغي جخمثل في وكغ
املىيىغاث الخالُت :ماوـ الىاخض مً مدايغاث
الغاؾب لانكهاوي ؾىت 6119م ،قهغؽ
املسُىَاث الػغبُت والتريُت والؿغٍاهُت
والحبكُت ،يما ويؼ َبػت للهغآن الٌغٍم ؾىت
6568م ،وله يخاب املضاعؽ الىدىٍت غىض الػغب
نضع ؾىت 6111م.21
ثالثا :خزائن املخطوطات بالجنوب الغربي
الجزائري:
غغقذ مىُهت الجىىب الؿغبي الجؼاثغي
يةنلُم جىاث ومىُهت الؿاوعة الػضًض مً الؼواًا
والٌخاجِب واملضاعؽ الهغآهُت الؼازغة بمٌخباث
وزؼاثً املسُىَاث الثمُىت ومً بحن هظه
الخؼاثً:
ثالثا– الخزانة الزيانية القنذ وسية:
جهؼ في الههغ الهضًم في الجهت الؿغبُت ملضًىت
الهىاصؾت ،في الجهت الكغنُت مً املسجض الػخُو
ًًم ّ
ّ
غضة ؤيغخت مً بُنها يغٍذ الىلي
الظي
الهالح الحاج امدمض بً غبض الغخمان بً ؤبي
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ػٍان ،املػغوف لضي ؤهل املىُهت بؿُضي امدمض
ّ
ّ
وجضُ الغواًاث غلى ؤهه غاف في
بً بىػٍان،
الىهل الثاوي مً الهغن الؿابؼ غكغ املُالصي.
جإؾؿذ الخؼاهت الؼٍاهُت غلى ًض لاؾخاط
ُ
َاهحري مباعى غام 6916م ،ووػخذ بهظا الاؾم
وؿبت بلى الىلي الهالح ؾُضي امدمض بً بىػٍان.
ونض ؤزظ َاهحري مباعى غلى غاجهه مؿاولُت
البدث غً املسُىَاث املكهىصة ،وحمؼ وبههاط ما
جبهى منها في الؼاوٍت ؤو لضي بػٌ لاؾغ
الهىضوؾُت ،والؿعي إلههاطها مً الًُاع
وإلاهماُ .ولم ًهخهغ صوعه غىض الجمؼ بل حػضاه
بلى جهيُكها وقهغؾتها والخػغٍل بها لضي ؤهل
الازخهام مً الضاعؾحن .وؤنبدذ الُىم هظه
ً
الخؼاهت نبلت ومؼاعا للضاعؾحن والباخثحن غً
املسُىٍ إلاؾالمي.
ونض نغح ناخب هظه الخؼاهت ؤن غضص
املسُىَاث التي اؾخُاع ؤن ًجمػها ًؼٍض الُىم
غً  188مسُىٍ .ولٍىن ػاوٍت الهىاصؾت ًاهذ
مىظ جإؾِؿها مىاعة للػلم وحػلُم الهغآن الٌغٍم
والػلىم الكغغُت واللؿىٍت ،قةن مػظم
املسُىَاث جخػلو بالجاهب الضًني.
جدخىي الخؼاهت الهىضوؾُت غلى مجمىغت هامت
مً املسُىَاث ،مً بُنها غلى ؾبُل الظيغ
وخؿب الخسههاث الخالُت:
-6في التصوف:
أ-املخطوطات معلومة املؤلف:
منهل الظمأن ومؼٍل الهمىم والٌغوب ولاخؼانفي يغاماث قُسىا الػاعف باهلل ؾُضها الحاج
مدمض بً ؤبي ػٍان الحاج غلي بً غبض الهاصع
الخاػي.
َهاعة لاهكاؽ ولاعواح الجؿماهُت في الُغٍهتالؼٍاهُت الكاطلُت املخمؿٌت بالكغَػت املدمضًت
ملدمض املهُكى بً الحاج البكحر الهىضوس ي.

البدغ املىعوص في املىازُو والػهىص لػبض الىهابالكػغاوي.
 خل الغمىػ ومكاجُذ الٌىىػ لػؼ الضًً بً غبضالؿالم بً ؾاهم املهضس ي.
قغح خؼب الكالح للكاطلي ألخمض ػعوم البروس ياملباخث لانلُت في البدث غً َغٍهت الهىقُتللكُش ابً البىا الؿغنؿُي.
ب-املخطوطات مجهولة املؤلف:
جدكت لازُاع في الهالة غلى املسخاع.-1في ألادب:
أ-املخطوطات معلومة املؤلف:
جىبُه لاهام في بُان غلى مهام هبِىا غلُه ؤقًل
الهالة والؿالم ؤو قكاء لاؾهام ومدى آلازام
لػبض الجلُل بً مدمض بً ؤخمض بً غظىم
املغاصي.
نهُضة لاهىاع في الخىؾل باملكاثش لابغاع للمٍيبً املباعى- .الههُضة الهمؼٍت لكغف الضًً
البىنحري.
يخاب لاؾاوي لؤلنكهاوي.الخهغٍذ بمًمىن الخىيُذ لخالض بً غبض هللابً ؤبي بٌغ لاػهغي.
متن لالكُت للىاسخ خؿحن خؿحن. الغخلت الهاللُت ألبي الػُاص بً ؤخمض بً الكُشبً غبض الػؼٍؼ بً الغقُض الهاللي السجلماس ي.
مهاماث الحغي ملالكه الحغٍغي.ؤلكُت بً مالَ لئلمام ؤبى غبض هللا بً مدمض بًمالَ الُاجي.
جدكت لاعٍب وهؼهت اللبِب ألبي مضًً بً ؤخمضبً مدمض بً غبض الهاصع الكاس ي.
الغاؾب في لاصب لؤلنكهاوي.ب-املخطوطات مجهولة املؤلف:
الههُضة الؿيُت املؿماة بـ"الىكداث الهضؾُت".-ؤمثاُ وخٌم.
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مجمىغت نهاثض الخلكاء الغاقضًً وبػٌ ؤهلالهالح.
نهو وخٌم لابُاث. -6في العلوم الذًنية
أ-املخطوطات معلومة املؤلف:
هظم الضع املٌىىن في جغجِب جبهغة ابً قغخىنملالكه غبض الغخمً بً ؤخمض بً خبِب اللمُي
وهى في الكهه املالٍي.
جكؿحر الهغآن الٌغٍم ملالكه حالُ الضًًالؿُىَي.
حمؼ الكىاثض مً حامؼ لانىُ ومجمؼ الؼواثضملالكه مجض الضًً ؤبي الؿػاصاث املباعى بً
مدمض بً لازحر الجؼعي - .مىاهب الجلُل بكغح
ّ
زلُل ملالكه الحُاب في ؤعبػت ؤحؼاء.
صحُذ البساعي ملالكه البساعي. ؤنؿام الحضًث ويخاب لالكُت غلى الحضًثاملؿماة الخبهغة والخظيغة ملالكه غبض الغخُم بً
الحؿحن ػيغٍاء لاههاعي.
مسخهغ زلُل للكُش زلُل.ؤعبػىن خضًثا ملالكه ؤبي الػباؽ الهاقمي.يخاب في الكهه املالٍي ملالكه ؤخمض بً مدمضالهلكاوي.
يخاب خىى املىعوص في قغح ؤعحىػة ابً عقضملالكه ؤبي الػباؽ ؤخمض بً مدمض الحؿاوي.
يخاب في الكهه املالٍي ألبي الهاؾم بً ؾلمىنالٌخاوي.
يخاب لاعبػحن خضًثا ملالكه ؤبي غبض هللا مدمضبً ؤبي بٌغ.
قغح الغؾالت ملالل * .املػُاع املؿغب غً قخاويؤهل املؿغب للىوكغَس ي ،ومىه الجؼء لاوُ
والثاوي .
يخاب في الحضًث ملالكه البساعي.ب-املخطوطات مجهولة املؤلف:
-يخاب في الكهه املالٍي.

مىظىمت ابً بغي وهى في غلم الخجىٍض.يخاب في قًاثل الؿىع الهغآهُت. -8في التاريخ
أ-املخطوطات معلومة املؤلف:
يخاب الايخكاء في ؤزباع الخلكاء البً الٌغصبىؽوهى مبخىع البضاًت والنهاًت.
عخلت الىػٍغ في اقخٍاى لاؾحر ملدمض الؿؿاويلاهضلس ي.
 الغخلت الحجاػٍت الٌبري للػالمت ؤبى غبض هللامدمض بً غبض الؿالم بً هانغ الضععي ،جدخىي
غلى الجؼء الخام بمىُهت بكاع.
يخاب الككا للهاض ي غُاى.يخاب الاؾخهها ألزباع صوُ املؿغب لانها ملالكهؤبي الػباؽ ؤخمض بً زالض الىانغي.
ب-املخطوطات مجهولة املؤلف:
يخاب في الخاعٍش.يخاب في الخاعٍش إلاؾالمي.الؿحرة الىبىٍت.-7غلىم أخرى
جكؿحر لاخالم ملالل مجهىُ.خلُت الػكبت املؿماة جبـ مىاقػها وآزاعها ملالكهؾُضي ؤخمض بً غبض هللا الؿىىس ي.
يخاب في غلم الكلَ ملالل مجهىُ.يخاب في الُب ملالل مجهىُ.يخاب في املػاصن ملالل مجهىُ.عوامل ضياع املخطوط:
ال ًسكى غلى ؤخض ؤن مػظم املسُىَاث التي
يخبها ؤصحابها في الهغون املايُت اهضزغث ،ولم
ًهلىا منها بال الاؾم ،وطلَ ألؾباب يثحرة منها:
 املضة الُىٍلت  :قهض حػانبذ غلى املسُىَاثالهغون التي ؤزغث غليها.
الجهل بهُمت املسُىٍ :حػخهض بػٌ لاؾغ ممًًملٍىن املسُىَاث ؤجها ملَ لهم وال ًدو ألخض
الاَالع غليها ،قالجهل بهىاغض الاغخىاء باملسُىٍ
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ًاصي بلى بجالقه حغاء غملُت اللمـ املخٌغعة،
وجهلُب الهكداث.
الكتن والحغوب :جظيغ لازباع ؤن املاؾىُ عمىايخب مضاعؽ بؿضاص في بدغ الكغاث ،قٍاهذ لٌثرتها
حؿغا ًمغون غليها عًابا ومكاةّ ،
وؤن الاؾخػماع
الكغوس ي خغم آلاالف مً املسُىَاث والىزاثو،
وؾلب وجهب منها الٌثحر ،قهض جهب مٌخبت لامحر
غبض الهاصع ،ومٌخبت الكُش ّ
الحضاص ،وخغم مٌخبت
حامػت الجؼاثغ .قٍاهذ بظلَ الحغوب والحغاثو
مً ّ
ؤقض غىامل قىاء الٌخب.
الػىامل الجىٍت :بن بهاء املسُىَاث صون خكظملضة َىٍلت ،جخػانب قيها الكهىُ واللُل والنهاع،
وما ًخسللها مً حؿحراث في صعحت الحغاعة ووؿبت
الغَىبت وصعحت إلاياءةً ،اصي بلى حؿحر في ماصة
ّ
ّ
وجهكغ ؤوعانه،وجهحر
قُدكىه قٍله
املسُىٍ
ّ
هكت ،باإلياقت بلى جأًله مً َغف الحكغاث ؤو
الكئران.
بن املسُىٍ قاهض غُان غلى خًاعة هظه
لامت ،ويجز مً يىىػها التي ما ػالذ بلى ًىمىا هظا
جدمل ّ
ؾغ جهًت هظه لامت وغىامل بهائها ،ولظلَ
ّ
قةن خمل ؤماهت البدث والخىهُب في جغازىا
املسُىٍ ًهؼ غلى غاجو الضاعؾحن والباخثحن في
هظا املجاُ ،قالىاحب جًاقغ الجهىص في ؾبُل
حمؼ وخكظ وجدهُو هظا الترار في مغايؼ غلمُت
زانت ،وحشجُؼ لاؾاجظة والُلبت غلى البدث
قُه والاؾخكاصة مىه.
املصادر واملراجع:
 - 1ؤخمض ؾماًلىقُدل ،قلؿكت الاؾدكغام وؤزغها في
لاصب الػغبي املػانغ ،صاع الكٌغ الػغبي ،الهاهغة.6991 ،
 - 1حابغ نمُدت ،آزاع الخبكحر والاؾدكغام غلى الكباب
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اخملطهطاث العرىٌت يف مىطلت اللباول
وظاهرة يعاهش اللغت واللهجاث العرىٌت
مع األمازهغٌت – خمطهط الشخي احلداد
– أنههذٌا -
دُ ،هٌر ىراهم
ٌامعت الهسٌمت.
الهخلاص:
لعبت اخملطهطاث العرىٌت مىطلت
اللباول اليت ألفت يف خمجمف الرىاطاث الهىجشرة
يف خمجمف أحناء مىطلت اللباول دورا مفضمٌا يف
يارخي الهىطلت ويارخي اجلزاور ىشكل عان
وخترٌت ىفضمها خنبت من العمهاء الذهن ٍهمها
عىل عايلهم مههت نشر الدهن اإلُالمً
احلىٌف ىني ُكاو مىطلت اللباول ىها ُاههها
يف إًراء اللهجت اللباومٌت ىهضطحلاث ومفاهٌم
ٌدهدة أّحبت مجداولت يف الهىطلت إلى ههمىا
هذا .ونظرا لهذا الزَم الهعريف اجلدهد ظهرث
ىعض اخملطهطاث العرىٌت عىل غرار خمطهط
الشخي احلداد وهه معجم ّغٌر ًىاوً اللغت
عريب -كباومً وهه هشكل دلٌال عىل الجعاهش
اللغهي الذي ىاو ُاودا يف مىطلت اللباول
وانعدان الجعضي اللغهي ألي ِكل من
أِكاو الجعبٌر اللغهي يعجبر لبىاث أُاٌُت

للهههت الهطىٌت اجلزاورهت ويثبت أو اللباول
اهجهها ألفها معجها هضبها حتللٌق أهدافا نبٌمت
جتهع ِهل اجلزاورهني َالفا للهعاٌم اللغههت
ًىاوٌت اللغ ت اليت ألفها االُجعهار واليت ىاو
ختدن ٌُاُت فرق يسد.
الكمهاث الهفجاٌٍت :خمطهط عريب-
جهلت كباومٌت – ًىاوٌت لغههت  -يعاهش لغهي.

Résumé :
Les manuscrits arabes écrits dans les
zaouïas déciminées un peut partout en
Kabylie ont joué un rôle primordiale dans
l’histoire de la région et de l’Algérie en
général ; ils ont contribué à la formation
d’une élite de savants en théologie qui ont
pris sur eux de propager l’Islam parmi les
autochtones. En outre, ils ont enrichi le
dialecte kabyle par des termes et des
concepts nouveaux qui sont toujours utilisés
de nos jours.
En raison de ce nouvel élan cognitif,
des manuscrits arabes ont fait leurs
apparitions à l’instar de celui du Cheikh Al
Haddad, il s’agit d’un petit dictionnaire
Arabe-Kabyle qui prouve la cohabitation
linguistique pacifique qui régnait en Kabylie
autrefois et l’inexistence de l’intolérance
linguistique envers toutes les formes
d’expression linguistique qui constituent des
fondements essentielles de l’identité
nationale algérienne et prouve encore une
fois que les kabyles ont conçu un

247

2018

dictionnaire pour des fins nobles qui
rassemblent et unissent tous les algériens
contrairement aux tentatives des linguistes
français qui ont conçu des dictionnaire
bilingues mais dans l’objectif de diviser pour
mieux régner.
Mots clés : manuscrit arabe– dialecte kabyle Kabylie – bilinguisme
cohabitation linguistique.
لىاإلاا اِخبرث اإلاخىىواث ٜذًما في بالد
اإلإشب الىظُلت الىخُذة الهخٝا ٥اإلاّش٘ت بحن
الّلماء وولبت الّلم و٠ثحرا ما ِاملها الّامت ب٢ثحر
مً الاخترام ًفل إلى خذ الخٝذٌغ ِلى اِخباس أن
مٍّمها ٌّنى بالّلىم الٝٙهُت التي حعهل ِليهم
٘هم أمىس دًنهم٠ ،ما أن مً ألٙىها ًدخلىن م٣اهت
خاـت في ٜلىبهم ٘هم ١اهىا ًبجلىنهم أًما جبجُل
في آخش اإلاىاٗ وسزت ألاهبُاء.
وسٔم اهدؽاس اللٕت الّشبُت بحن البربش
وجٝذٌعهم لها باِخباسها لٕت دًنهم٘ ،ئن بّمهم
ٜذ ِبر ًِ خىاوشه أخُاها بالبربشٍت ول ً٢بدشوٗ
ِشبُت ،و١ان هزا ؼائّا بحن اإلاخّلمحن منهم ،أي
أولئ ٤الزًً ًشٍذون أن ًىـلىا مّلىماتهم إلى
ٜشائهم بالبربشٍت٘ .اإلاؤسخىن إلى آلان لم ًدلىا لٕض
الخىبت الؽهحرة لىاس ٛبً صٍاد ،هل ١اهذ
بالّشبُت أو بالبربشٍت ،وفي ١لخا الحالخحن هل ١اهذ
ؼٙىٍت أو م٢خىبت ؟ وٜذ ؼاُ بُنهم أن ابً جىمشث
ٜذ ٠خب جألُٙه (أِض ما ًىلب) بالبربشٍت ،التي
لّله أخعً بٝىجه ٘يها ا٠ثر مً الّشبُت التي ١ان
ٌّش٘ها حُذا أًما ،أو لّله أساد أن ًىـل
حّلُماجه إلى ٜشائه مً البربش أًما :والىا ْٜأن
البربشٍت لم ج ً٢ؼارة في اظخّاسة الحشوٗ الّشبُت
1
واظخّمالها في الخّبحر بها ًِ أـىاتها.
ومهما ً ً٢ألامش ٘ئن بّن الٝٙهاء مً
البربش ١اهذ جدملهم الٕحرة ِلى الذًً إلى مداولت

جىـُل مّلىماتهم إلى ٜشائهم لُخّلمىا أمش دًنهم.
ومً ال٢خب اإلاؤلٙت ِلى هزا الىدى ٠خاب
(الحىك) لفاخبه مدمذ بً ِلي بً إبشاهُم
العىس ي ...إن (الحىك) ٠خاب في الٝٙه ِلى ٔشاس
سظالت ابً أبي صٍذ الٝحرواوي .ألٙه العىس ي
بالبربشٍت وبدشوٗ ِشبُت ،وحّله هٍما خُث بلٖ
2
حضأه ألاو 069 ٥بِخا.
وفي العُا ٛهٙعهًٝ ،ى ٥ألاظخار ـالح بلُّذ
أن " الاصدواحُت اللعاهُت و التي حّني البُيُت
اللٕىٍت و الخذاخل و الاهذماج و هي أمىس جلٝائُت
مىز الٙخىخاث ٘ال ٜهش لٕىي ٜذ أخذر ،وإهما
خفل اإلاُل لفالح الّشبُت دون ٠شه٘ ،الّشبُت
وألاماصَُٕت لم جفبدا في ِش٘ىا آلان لٕت ِشبُت
واخذة ،ولٕت أماصَُٕت أـلُت٘ ،هما مً شجشة
واخذة ،أـبدخا لٕخحن مىذمجخحن و مترا٠بخحن،
ججاوعذ بيُاتهما اإلاعجمُت قي زىائُت جدُل
إخذاهما ِلى ألاخشي في ظُا ٛاِتراٗ اإلاجخمْ
الجضائشي باهخمائه إلى مشحُّخه الحماسٍت :
ألاماصَُٕت والّشوبت و ؤلاظالم  3.ولّل هزا
اإلاخىىه الزي ألٙه صُِم سوحي حضائشي وٜائذ
ِع٢شي ٘ز لذلُل ِلى ما ٜاله الذ٠خىس ـالح
بلُّذ الزي باإلاىاظبت خ ٞٝراث اإلاخىىه.
وٍمُ ٚراث الباخث أن " الٙش ٛبُنهما
في الخىصَْ الىٌُٙي ٘٣ان بُنهما جٝعُم أدواس؛
خي ألاـالت في البِذ وخي الخثا ٜٚفي اإلاذسظت،
وبزل ٤أهخجخا جاسٍخا و خالشا معبىٜحن للخىأم
والاوسجام والاظخٝشاس اللٕىي ،ومً وساء رل٤
خذزذ إظتراجُجُت الخجاهب Juxtaposition
العلمُت م٣ىهت زٝا٘ت إظالمُت س٠حزتها اللٕت
4
الّشبُت؛ لٕت الٝشآن ال٢شٍم".
وختى الباخثىن اإلاخأزشون بالذساظاث
الٕشبُت ًٝشون بمجزلت وم٣اهت اللٕت الّشبُت ومذي
جأزحرها الشاسخ في الىلُّت اللٕىي لبالد اإلإشب
بؽ٣ل ِام ،خُث هجذ ظالم ؼا٠ش ًؤ٠ذ أهه
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"٘مىز أ٠ثر مً ٜ 31شها والبربشٍت في اجفا ٥دائم
مْ اللٕت الّشبُت ،ومً الجلي أن هزا الاجفا ٥هى
اجفا ٥مً هىُ خاؿ وهى بذون أدوى ؼ ٤أ٠ثر
وزاٜت مً اإلابادالث التي خذزذ في مشاخل ظابٝت
(خاـت مْ البىهُُٝت والالجُيُت) ،خُث ًمً٢
اِخباسها اللٕت الىا٘ذة الىخُذة التي اظخىاِذ
5
أن جترسخ في بالد اإلإشب".
-1أهمية مخطوط الشيخ الحذاد :للمخىىواث
أهمُت ٠بحرة لذي ١ل ألامم التي ِش٘ذ في ًىم ما
خماسة أؼّذ في خٝبت صمىُت مُّىت ما ِلما
اظخٙاد مىه مً خىلها مً ؼّىب مخخلٙت ًِ
س٠ب الحماسة٘ ،هي حّخبر دلُال ال هٝاػ ُ٘ه خى٥
ِشاٜتها وجاسٍخها ألنها جدمل بحن زىاًاها ِلم
وزٝا٘ت ألامت،
ًلخق مد ٞٝاإلاخىىه الذ٠خىس ـالح بلُّذ
أهمُت اإلاخىىه في الىٝاه الخالُت:6
 -3هزا اإلاعجم ٌؽ٣ل ُٜمت مّشُ٘ت وجاسٍخُت ال
ٌعتهان بها ،إر ٌّذ مً اإلاداوالث اإلاعجمُت الٝلُلت
التي خاولذ أن جُٝم حعىس الخىاـل والتزاوج بحن
اللٕخحن الّشبُت والٝبائلُت ،ورل ٤بخٝشٍب ألاولى
إلى أرهان الىاوٝحن بالثاهُت.
٠ -2ما خ َٙلىا اإلاعجم الّذًذ مً الاظخّماالث
الٝذًمت للٝبائلُت التي لم ٌّذ لها جذاو ٥في وٜخىا
الحالي ،وهزا دون أن هيس ى اِخباس اإلاعجم وزُٝت
جاسٍخُت أسخذ للىا ْٜاللٕىي في ِفش اإلاؤل،ٚ
لُمُي اللثام ًِ حاهب مهم مً خُاة ؤلاوعان
الٝبائلي في جل ٤الٙترة.
 -1وإن اإلاعجم ٌّذ لبىت وُبت ًؤظغ لبىاء ـشح
معجمي للٕخحن الّشبُت واإلااصَُٕت ،إر سٔم الخاسٍخ
الىىٍل واإلاؽتر ٟالزي حمْ بحن اللٕخحن ،إال أنهما
جبُٝان جٙخٝشان إلى مّاحم جذسط مخخلٚ
الٍىاهش اللٕىٍت التي أ٘شصها هزا التزاوج الزي
حمْ بُنهما ِلى مذي ٜشون وىٍلت ،وهزا ألامش
وإن خفل ظُ٣ىن بمثابت سد ٜاوْ ِلى ١ل

مؽً ٤٢داو ٥ا٘خّا ٥وحىد جفادم بحن هاجحن
اللٕخحن.
 -1وصف املخطوطً :خ٣ىن هزا اإلاعجم الفٕحر
ِلى مئت وسٜت ( )399منها ظخت وظخىن  66وسٜت
م٢خىبت ،والباقي ٘اسٔت في اإلاخىىه ألاـلي ،وهي
اليسخت ألاـلُت الىخُذة التي جدفلىا ِليها،
ولِغ لها مثُل ،ألن أـل الخدٌّ ُٞٝخمذ ِلى
7
ألاٜل وسخخحن.
أما ال٣لماث اإلاترحمت مً الٝبائلُت إلى الّشبُت
ِذدها حعْ مائت وخمعت وأسبّحن ١لمت  049منها
ألاظماء والفٙاث والٙشوُ وألالىان ،وبّن
ألاظماء اإلاىاخُت ،وألاساض ي والعمىاث ،وما إلى
رل ،٤أما اللٕت اإلاعخّملت ٘هي ِشبُت داسحت إال
ٜلُل مً ألالٙاً ٘هي باللٕت الّشبُت الٙفحى،
٠ما ٘فلذ بحن الحُىاهاث ألالُٙت والحُىاهاث
البرًت ،و٠زا اإلاخىخؽت ،ور٠ش الحؽشاث الىاّ٘ت
والماسة ،لىمحز بحن الىدل والُّعىب ،والىُىس
١الحمام واليعش ،وألاشجاس اإلاثمشة ؤحر اإلاثمشة،
وألادواث اإلاعخّملت في الٙالخت والفىاِاث
الخٝلُذًت ١اليعُج ،وبّن ألا٠الث الؽّبُت
الخاـت بمىىٝت الٝبائل( .ؿ ) 8
الخاجمت بحن اإلاؤل٘ ٚيها جشحمت ال٣لماث
مً الٝبائلُت إلى الّشبُت ،زم هبه الٝاسيء إلى
ُُٙ٠ت ٜشاءة ال٣لماث ،وحّلُم الحشوٗ الهجائُت،
وهىٝه+ا لدعهُل مهمت ال٢خابت والٝشاءة ،وجمنى
8
١ل الخىُ٘ ٞوالاظخّاهت باهلل الّلي الٝذًش.
-2رمزية كتابة القبائلية بالحروف العربية في
مخطوط الشيخ الحذاد:
ًؤ٠ذ مباس ٟاإلاُلي أهه " لِغ للبربش في الٝذًم
هٍام في ال٢خابت٢ً :خبىن مً الُمحن إلى الِعاس ،و
مً الِعاس إلى الُمحن ،و مً أِلى إلى أظٙل ،و مً
أظٙل إلى أِلى .و إلاا حاء الّشب أزشوا بىٍامهم
٘فاسوا ً٢خبىن مً الُمحن إلى الِعاس  .و بىى٥
اإلاذة وس ي اإلاخخلىىن بهم الحشوٗ البربشٍت
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وـاسوا ً٢خبىن لٕتهم بدشوٗ ِشبُت .و لم حّؾ
خشو٘هم إال بحن اإلالثمحن في مجاهل الصحشاء
9
٘ئنهم ال ًضالىا ً٢خبىن بها إلى هزا الّهذ.
وفي راث العُاٌ ،ٛؽحر ِثمان الّ٢ا ٟأن هزه
اللٕت "بُٝذ بّذ ؤلاظالم .وبّذ إظالم البربش الزي
خعً مىز الٝشن ألاو ،٥وِذلذ في الٕالب ًِ
الخي اللىبي الٝذًم و٠خبذ بالحشٗ الّشبي،
٠خبذ به جفاهُٙها الذًيُت ؤلاظالمُت ،وؼّشها
وخ٣اًاتها وهىادسها ودسط اإلاعلمىن هزه اللٕت
العجُبت وـىٙىا ٠خبا في اإلاٝاسهت بُنها وبحن
الّشبُت والّبراهُت ،وألٙىا مّاحم لها وللّشبُت
مّا ،واِخنى أصحاب اإلاّاحم الىباجُت مً الٕا٘ٝي
إلى ابً الجضاس إلى ابً بُىاس بئًشاد الدعمُاث
البربشٍت للىباجاث التي ًفٙىنها وبُٝذ هزه اللٕت
لٕت الباله في ألاظش اإلاال٢ت البربشٍت مً ـنهاحُحن
وخٙفُحن وخمادًحن وصهاجُحن ومشابىحن
10
ومىخذًً.
وٍىص ي ـالح بلُّذ ب٢خابت ألاماصَُٕت
بالحشوٗ الّشبُت في خا ٥لم حّخمذ خشوٗ
الخُُٙىآ ورل ٤هٍشا " للٝىاظم اإلاؽتر٠ت بحن
اللعاهحن والخذاخالث التي خذزذ بُنهما٠ ،ما أن
أو ٥سظم ِش٘خه ألاماصَُٕت بّذ الخُُٙىآ هى
الشظم الّشبي ،و٠خبذ به في اإلإشب الّشبي إلى
ٔاًت العبُّيُاث ،باظخثىاء ٠خاباث اإلاّمشًٍ
ولباه اإلاخابشاث الزًً ًذوهىنها بالالجُيُت ٠ما
جخجلى ٜىاظم ـىجُت وداللُت ٠ثحرة في صخم
الاخخ٣ا١اث اللٕىٍت ِلى معخىي الاظدبذالاث التي
حشث في العاخت اللعاهُت الجٕشاُ٘ت إلى أن
11
وـلذ خذ المدال ٥أو روبانها في الّشبُت".
٘مال ًِ رلًٝ ،٤ىِ ٥ض الذًً اإلاىاـشة
أن "ألاماصَُٕت جٙاِلذ مْ اللٕت الّشبُت ،وُلت
خمعت ِؽش ٜشها ٜذ امخفذ آالٗ ال٣لماث
والفُٖ٠ ،زل ٤جأزشث الّشبُت الّامُت الجضائشٍت،
بالفُٖ ألاماصَُٕت٘ ،ئن الحل الثاوي اإلاٝترح – بّذ

خل ٠خابتها بالخُُٙىآ -هى أن ج٢خب ألاماصَُٕت
بدشوٗ ِشبُت لّذة أظباب منها :
 -3اللٕت لِعذ مداًذة و الحشوٗ و ؼ٣لها لِغ
مداًذا ٢٘ ،خابتها بدشوٗ ِشبُت ٌعاهم في
الخٝاسب ألاخىي بحن الّشب و ألاماصَٖ مً الىاخُت
12
الىوىُت و العاً٣ىلىحُت.
 -2أٜشب مفذس لألماصَُٕت (خشوٗ الخُُٙىآ
الخىاسُ٠ت) هى اللٕت ال٢ىّاهُت الُٙيُُٝت
الٝشواحُت ٘ .اإلافذس ألاظاس ي لألماصَُٕت إرن هى
ألالٙبائُت ال٢ىّاهُت التي جٙشِذ منها ١ل لٕاث
13
الّالم.
-3املخطوط وظاهرة الاقتراض من اللغة
العربية:
ال ؼ ٤أن أي لٕت ال ًم ً٢أن ج٢خٙي بما
وسزخه مً ١لماث و ألٙاً .بل جٙشك ِليها
الحاحاث اإلاعخجذة و الخدىالث و الخىىساث
اإلاعخمشة اللجىء إما إلى ؤلابذاُ و الخىلُذ اإلاعجمي
أو الاٜتراك مً اللٕاث ألاخشي مْ ج ُُٚ٢ما جم
14
اٜتراله مْ اإلاّىُاث الفىاجُت الخاـت بها.
" إن الخٙاِل بحن اللٕاث ًيخٝل مً
اللٕاث اإلاهُمىت إلى اللٕاث اإلاهُمً ِليها ِلى ؼ٣ل
اٜتراك اإلاعجمي ،وٍدٙضه هزا ألاخحر في الٕالب
وحىد ٘شأاث معجمُت ،و ٠زا الّىامل اللعاهُت
الذاخلُت ِلى ٔشاس الحاحت إلى مشاد٘اث أو لّٚ
جشدد بّن الٙىهُماث٘ ،مال ِلى الّىامل ٔحر
اللٕىٍت مثل لّ ٚالخىىس الخ٢ىىلىجي و٠زا
15
العُىشة ؤلاِالمُت .
لم ًٝخفش الاٜتراك ال٢ثُ ٚلأللٙاً
الّشبُت مً ٜبل ١ل اللهجاث ألاماصَُٕت في ؼما٥
إ٘شٍُٝا بذون اظخثىاءِ ،لى اإلاٙاهُم الجذًذة ِلى
ٔشاس اإلاٙاهُم الذًيُت لإلظالم ،ل ً٢حّذاه لِؽمل
16
مجاالث أخشي .ر٠ش منها ظالم ؼا٠ش:
 الحُاة الشوخُت والذًيُت (خُث اإلاٙشداثمٝترلت بؽ٣ل م٢ث ٚمً ٜبل اللهجاث الثالر).
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 اليؽاواث الاٜخفادًت (اإلاخّلٝت بالخبادالثالخجاسٍت)  ،الص يء الزي ًٙعش الخّشٍب الٝذًم
لألسٜام في اللهجت الٝبائلُت و في أٔلبُت اللهجاث "
اإلاخىظىُت ".
 اليؽاواث ال٢ٙشٍت. اإلافىلحاث الؽاملت (اإلافىلحاث التي ٌؽملمّىاها ِذة ١لماث).
١اهذ اللٕت ألاماصَُٕت وِلى مذي آالٗ العىحن
ِلى اجفا ٥دائم مْ لٕاث هاٜلت أخشي ِلى ٔشاس
البىهُُٝت ،الالجُيُت ،الّشبُت ،الٙشوعُت
وؤلاظباهُت .مً بحن ١ل هزه اللٕاث ،حّخبر اللٕت
الّشبُت أ٠بر مً أزش ٘يها خاـت في اإلاعخىي
17
اإلاعجمي.
ًدعاء ٥هجري باس ي " هل اللٕت البربشٍت هي لٕت
ٔحر مخبلىسة ،مد٣ىم ِليها بالخمىُ ل٣ل
الخأزحراث ألاحىبُت بذون أن جدش ٟظا٠ىا؟" ل٢ىه
ًجُب بالىٙي وٍٝى " :٥هىا ج٢مً أ٠ثر ظماتها إزاسة
لالهخمام؛ خُث وسٔم أنها جمخق ١لماث أحىبُت
بسخاء ،ماهدت لها ألا٘ملُت لذسحت أنها تهمل
ألٙاٌها ألا٠ثر جذاوال مً أحل هزه ال٣لماث،
جخبىاها ٠ألٙاٌها الخاـت مً خال ٥إلباظها خلت
بشبشٍت 18".و ًبذو هىـا أن اللهجاث ألاماصَُٕـت "
ّ
ُٙ٠ذ " و"بشبشث" أو "مضٔذ" بعهىلـت ِذدا مً
اإلاٙشداث وألاـىاث ألاحىبُت ،إر هجذ ٘يها ١لماث
الجُيُـت ِلى ٔشاس الشولا ( )Rotaوهي العجلت و
الشٍبا ( )Ripaوهى اإلاىدذس وأوسزى ( )Hortusو هى
البعخان ( % 19مً الٝامىط الٝبائلي ِباسة ًِ
١لماث ِشبُت) إلى حاهب ١لماث ٘شوعُت و اظباهُت
19
...الخ .
وه٢زا ًؤ٠ذ مدمذ ِلي دبىص في ٠خابه جاسٍخ
اإلإـشب الّشبي أن اللٕت الّشبُت ١اهذ الهدؽاسها،
واـىبآ ألالعً في الذولت الشظخمُت بهاٜ .ذ
٘الذ ِلى اللٕت البربشٍت ٘ماصحتها .ودخل ٘يها
٠ثحر مً ألالٙاً الّشبُت٘ .تري لٕت أهل اإلاذن

ظُما الّلماء إرا ج٣لمىا بالبربشٍت زلث ألٙاٌها
ِشبُت ٜذ جبربشث 20.لّل رلّ ٤
مشده أن اللٕت
البربشٍت " ظلعت مشهت  ،جٝبل ١ل ألالٙاً الذخُلت
٘خبربشها ٘خفبذ حضءا منها ٘ ،اللٕت البربشٍت ٘يها
١ل الّىاـش التي جتر٠ب منها الّشبُت ٘ٙيها الاظم و
الّٙل والحشٗ و٘يها أظالُب الّشبُت مً هٍم و
هثر ومً خُٝٝت ومجاص 21.وٍم ً٢الخأ٠ذ مً
اإلاّىُاث العابٝت مً خال ٥اإلاٙشداث الىاسدة في
معجم الؽُخ الحذاد ١اآلحي:
مثل:
َ
ْ
ْ
زأض ْالذْ
الٕضا ٥لٕض ْ
ا٥
ْ ْ
أح َشار.
الجشاد
ْ ْ
الىُىس لىُىس
َ َ
البردِت ز َب ْررا
ْ
البلىه ّأبلىه
خاتمة :سٔم الذوس الهام الزي لّبخه اإلاخىىواث
الّشبُت في مىىٝت ؼما ٥إ٘شٍُٝا ٠داٍ٘ت إلاخخلٚ
الّلىم الذًيُت والذهُىٍت ِلى ٔشاس الٝٙه والخٙعحر
والٙل ٤ؤحرها ًبٝى اإلاخىىه الزي جىاولىاه
بالذساظت في هزه اإلاذاخلت ٌؽ٣ل مفذسا مهما
ًجب أن ٌعخُٙذ مىه ِلماء اللهجاث والتهُئت
اللٕىٍت لذساظت اللهجاث الّشبُت وألاماصَُٕت
دساظت جاسٍخُت مٝاسهت ٘مال ًِ ازشاء معجم
اللٕت ألاماصَُٕت اإلاؽتر٠ت لدعخُٙذ مً هزا اإلاعجم
اللٕىي.
الهوامش:
 1أبى الٝاظم ظّذ هللا ،أبدار و آساء في جاسٍخ الجضائش  ،ج
 ، 4ه ، 3داس الٕشب ؤلاظالمي  ،بحروث  ، 3006 ،ؿ ؿ
.292-296
2اإلاشحْ هٙعه ،ؿ . 292
 3ـالح بلُّذ  ،مٝالت  :اللٕت ألام و الىا ْٜاللٕىي في
الجضائشي ،اللٕت ألام  ،مجلت جدىاو ٥مٝالث في اللٕت ألام ،
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حماِت مً اإلاؤلٙحن  ،الجضائش  ، 2994داس هىمت ؿ ؿ
.12 - 13
 4اإلاشحْ هٙعه ،ؿ .12
5
Salem Chaker, Manuel de linguistique berbère– ll
Syntaxe et diachronie, Alger : 1996, ENAG Editions.
P.332 .
 6اإلاعجم الّشبي اإلااصَغي ،معجم الؽُخ مدمذ أمضٍان
الحذاد ،خٝٝه ألاظخاران الذ٠خىس ـالح بلُّذ والذ٠خىس
بلٝاظم مىفىسي ،ميؽىساث "مخبر اإلاماسظاث اللٕىٍت في
الجضائش" ،2932 ،ؿ .2
 7اإلاشحْ هٙعه ،ؿ .8
 8اإلاشحْ هٙعه ،ؿ .39
 9مباس ٟبً مدمذ اإلاُلي ،جاسٍخ الجضائش في الٝذًم
والحذًث ،ج  ،3اإلاؤظعت الىوىُت لل٢خاب ،د ه،
الجضائش ،3080 ،ؿ .323
ِ 10ثمان الّ٢ا ،ٟالبربش ،ميؽىساث جاوالذ ،أِذه
لليؽش جامٕىاظذ ،دون ر٠ش البلذ ،د ه ،دث  ،ؿ . 20
 11ـالح بلُّذ  ،اللٕت ألام و الىا ْٜاللٕىي في الجضائش
،ؿ .30
ِ 12ض الذًً اإلاىاـشة ،اإلاعألت ألاماصَُٕت في الجضائش
واإلإشب ،إؼ٣الُت الخّذدًت اللٕىٍت ،داس الؽشو ٛلليؽش
والخىصَْ ،ه ِ ،3مان ،ألاسدن  ،3000،ؿ ؿ .29 – 60
 13اإلاشحْ العاب ،ٞؿ ؿ .26 – 29
 14مدمذ أوظىط ،أماوا ٥هئمىدن ،معجم خُىاوي
(٘شوس ي-أماصَغيِ-شبي) مؤظعت جاوالذ الثٝاُ٘ت،
١الُٙىسهُا ،د ث ،ؿ .21

documents berbères 6, La boite à document, Paris,
1986,P 08.
16

Salem Chaker, Manuel de linguistique berbère– ll
Syntaxe et diachronie, P .118.
17

Michel Quitout, Grammaire berbère (rifain,
tamazight, chleuh, kabyle), Paris : 1997, L’harmattan.
P. 28.
18
Henri Basset, Essai sur la littérature des berbères,
Paris : 2001, Ibis Press, P. 26.
19مدمذ الّشبي ِٝىن  ،ألاماصَٖ ِبر الخاسٍخ ،هٍشة مىحضة
في ألاـى ٥و الهىٍت  .ه . 3الشباه  ،2939 :الخىىخي
للىباِت واليؽش والخىصَْ ،ؿ ؿ .12-13
 20مدمذ ِلي دبىص  ،جاسٍخ اإلإشب الّشبي  ،الجضء ألاو، ٥
١الُٙىسهُا  ، 2939 :مؤظعت جاوالذ الثٝاُ٘ت  ،ؿ . 166
 21اإلاشحْ هٙعه  ،ؿ . 92

 الٙشآ اإلاعجمي ِ :ذم وحىد ١لمت واخذة في لٕت ما
لخذِ ٥لى ش يء مّحن مما ًمىش مخ٣لمى هزه اللٕت إلى
اظخّماِ ٥باسة أو حملت للذاللت ِلى هزا الص يء .
 جشدد ًٝ :فذ به ِذد اإلاشاث التي ًخ٢شس ٘يها اهتزاص
الىجشًٍ الفىجُحن  ،أو ِذد ربزباث اإلاىحاث الفىجُت في
زاهُت مً الىٜذ.
15
Ahmed Boukous , L’emprunt linguistique en
berbère , dépendance et créativité , Etudes et
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حتقٌظ اخملطهط يف اجلزاور مكاُي
َعهاوظ
أ ،معهري عبد الكرهم
أُ،الف ُعهدي
ٌامعت الهسٌمت .
الهخلص :
هعد اخملطهط ًٌَقت ٌٍت عىل ٍضارة أمت ما
ًَقافجٍا  ،فٍه الشاٌد عىل يجالً احلقي الزمىٌت
َما َقع فٌٍا من انجصاراث َانكساراث عىل
خمجمط األصعدة أدىٌت ىانت أَ يارخيٌت َ ،ألنً
ٌزء من يارخيىا يجكاًط اجلٍهد إلَراج ٌذي
اخملطهطاث إلى العمن َ ،اجلزاور َاٍدة من
الدَو العرىٌت اليت يهلً اٌجهاما ىالغا ىإرًٍا
اخملطهط لذا هعكط ًمت من احملققني عىل
نفض الغبار عىٍا  ،ىٌد أو ٌذي ادملٍهداث
الهبذَلت يبقى غٌر ىافٌت أٌٍانا لبمهغ الهرمى
إذ يصطدن ىعهاوظ ٌهت حتٌل ىٌىٍا َىني أٌدافٍا

تىطئة :
جدغم ٧ل ؤمت مً ألامم ٖلى نىن
جغاثها ماصًا ٧ان ؤو ٚحر ماصي  ،ألهه ٌك٩ل َىٍتها
وٖماص ُ٦اجها وحٗض اإلاسُىَاث بخضي ؤَم خىامل
َظا الترار والترار اإلاسٟي زانت  ،بازخالٝ
ؤهىاٖها ؤصبُت ٧اهذ ؤو جاعٍسُت ٞ ،هي وزائ ٤خُت
وصعع هِٟؿت إلاا ج٨خجزٍ حٗبها مً ؤهباء ًٖ ٖهىص
زلذ وؤ٢ىام عخلذ وؾل ٠م٨ثىا ًىما ما  ،لظا
ٞال عجب في جل ٪الخٓىة التي اؾخإزغ بها

اإلاسُىٍ ٖلى مغ الؿىحن ؛ ٞهى ؾالح طو خضًً
٢ض ًُُذ بإمت مً ٖلُائها و٢ض ًىٖ ٌٟنها ٚباع
التزًُ ٠وٍىدكلها مً الىخل
وألامت الٗغبُت وبخاعٍسها الُىٍل والخلُض
جىام ٖلى زؼاهت ال ٖض لها مً اإلاسُىَاث ؛ هٓغا
لخإزغ ولىج الُباٖت بليها ؤؾىة بباقي ألاُ٢اع ما
ؾاَم في الخ٩ازغ الغَُب والخًاٖ ٠اإلاىُ٘٣
الىٓحر في ع٢م اإلاسُىٍ الٗغبي ًؼاص ٖلى طل٪
الخٗا٢ب والخىاوب الخًاعي الظي حٗغيذ له
اإلاىُ٣ت الٗغبُت لترؾى ؤزحرا ٖلى بغ ؤلاؾالم صًىا
والٗغبُت لؿاها ولٛت  ،وألن الاؾخ٣غاع ؤًا ٧ان لىهه
ًمىذ الٟغنت والؿب ٤والخىُ٣ب ًٖ اإلاىا٢ب
واإلاأزغ  ًٖ ،ما خهل ؾالٟا ٧ان البض مً الخٗىٍل
ٖلى اإلاسُىَاث ٞهي الىخُضة ال٣اصعة ٖلى البىح
ٞ ،اجهاٖ ٫لماء الٗغبُت ٖلى بزغاج َظٍ ال٨ىىػ
مً ٦هىٞها ًٖ َغٍ ٤بٖاصة َغح اإلاسُىٍ
بهُٛت جخماش ى والٗهغ وَى ما ًهُلر ٖلُه
بٗملُت " جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ"
واإلاكهىص له ؤن اإلاسُىَاث الٗغبُت في
ٖمىمها ٧اهذ وماػالذ مكدخت الخىػَ٘ ؛ ٞهىا٥
التي لِؿذ في وَنها وبحن ؤَلها َاحغث م٘
ؤصخابها وؤزغي عخلذ ٚهبا ٖنها وحؼء آزغ ل٣ي
خخٟه ْلما وٖضواها بدغ٢ه ؤو بَماله ختى اه٣غى
 ،ؤما ٖملُت الخد ٤ُ٣هي ألازغي لم ج ً٨عخُمت
باإلاسُىٍ الٗغبي ؤخُاها ٞخٗغى للؼٍ٠
والخدغٍ ٠ؤو ًخم بزغاحه بُغٍ٣ت ؾِئت ال جخىا٤ٞ
وم٩اهخه ؛ و٧ان لٛحر الٗغب ههُبهم في جد٣ُ٣ه
وَظا ٧ان له وما ٖلُه و٢ؿم ؤَل الٗغبُت بحن
مغخب ومىٟغ  ،بال ؤهه مهض لخد٣ُ٣اث ٖغبُت ؤجذ
ُٞما بٗض ،وجم اؾخلهام ألاؾـ الٗلمُت للخد٤ُ٣
مً جل ٪الخد٣ُ٣اث التي ٢ام بها اإلاؿدكغ٢ىن
والجؼائغ لم حكظ ًٖ ال٣اٖضة وعاخذ
هي ألازغي جسغج مسُىَاتها للٗلً وبن ٧اهذ َظٍ
الاهُال٢ت مخإزغة ٦ثحرا ًٖ باقي ألاق٣اء مكغ٢ا
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ومٛغبا هٓغا لٓغوٞها الاؾخٗماعٍت اإلاغٍغة وألخىالها
الؿُاؾُت اإلاخ٣لبت بٗض الاؾخ٣ال ٫؛ ٩ٞل َظٍ
اإلاغاخل الهٗبت لم حك ٟ٘للث٣اٞت ٖمىما
بالنهىى ومنها جد ٤ُ٣جغار الجؼائغ اإلاسُىٍ
زهىنا  ،بُض ؤهه لىخٓذ حهىص في ؾبُل
اؾترحإ بًٗا مً َظا الترار اإلاخىازغ بالخاعج
وجد ٤ُ٣ما وحض بالضازل ٖل طلً ٪ؼٍل اللبـ
والٛمىى ًٖ حىاهب ماػالذ لم جبذ ب٩ل ؤؾغاعَا
 ،لظا ؾىداو ٫في مضازلخىا َظٍ واإلاىؾىمت ب "
جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ في الجؼائغ م٩اؾب وٖىائ " ٤ؤن
هٖ ٠٣ىض وا ٘٢جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ في الجؼائغ وؤًً
ونلذ الٗملُت ٦ ،ما ؤهىا ؾىٗغج ألمغ مسُىَاث
الجؼائغ بالخاعج وزانت بةٞغٍُ٣ا وٞغوؿا ٧ ،ل
َظا مً زال ٫بزاعة ألاؾئلت الخالُت :
  ٠ُ٦هي وجحرٍ جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ الجؼائغي ؟ ما مهحر الترار الجؼائغي اإلاسُىٍ بالخؼائًالخاعحُت ؟
 َل َىا ٥بخهائُاث عؾمُت لهظا الترار ؟ ما ْغوٖ ٝمل اإلاد ٤٣؟وَضٞىا مً َظٍ الضعاؾت مداولت ال٨كًٖ ٠
بٌٗ الجىاهب اإلابهمت التي ج٨خىٖ ٠ملُت جد٤ُ٣
اإلاسُىٍ في الجؼائغ والخٗغٍ ٠بالٗغاُ٢ل التي
جدى ٫صون بلى ٙاإلاؿعى  ،واؾخٗىا في َظٍ
الضعاؾت باإلاىهج الخاعٍدي ٖىضما ج٣هِىا حٗاعٍٟا
للمسُىٍ وما ًغا٣ٞه مً جد ، ٤ُ٣و٧ان ال بض لىا
مً مغا٣ٞت اإلاىهج الخدلُلي في ون ٠وجدلُل خا٫
اإلاسُىٍ الجؼائغي
 -1في املخطىط وتحقيقه٢ :بل ؤن وٛىم في
بدغ اإلاسُىٍ الجؼائغي وؤخىاله ٧ ،ان لؼاما ٖلُىا
ؤن همغ ؤوال ٖىض مٟهىم اإلاسُىٍ و٦ظل ٪اإلا٣هىص
بخ٣ىُت " الخد " ٤ُ٣؛ بط َىا ٥قبه جىاٖ ٤ٞلى
حٗغٍ ٠اإلاسُىٍ م٘ حسجُل بٌٗ الٟغو٢اث
ٞهى " ال٨خاب ؤو ال٨غاؾت  ،الظي ٦خب ٖلى وع ١ؤو
هدىٍ  ،بسِ الُض ٢بل وكإة الُباٖت بىدى ٢غن

وهه ٠ال٣غن ؤو ٢غهحن ٖلى وحه الخ٣غٍب  ،ألن
الُباٖت ٖغٞذ في ألاُ٢اع الٗغبُت وؤلاؾالمُت ٖلى
جٟاوث " 1وونلذ ٖىض البٌٗ وبِء ولىحها صو٫
ٖغبُت ؤزغي ٚ ،حر ؤن َظا الخٗغٍ٣ً ٠هغ
اإلاسُىٍ ٖلى ما ٦خب بُض ناخبه ٖلى الىع١
صون ؾىاٍ وَظا ما ٖاعيه آزغون وؤن "
اإلاسُىٍ بسِ ٖغبي ؾىاء ؤ٧ان ٖلى ق٩ل
لٟائ ٠ؤو في ق٩ل صخ ٠يم بًٗها بلى بٌٗ
في صٞاجغ ؤو ٦غاعَـ "2و٢ض ج٩ىن في لٟائ ٠وع١
البرصي اإلاٗمى ٫به ببان الخًاعة الٟغٖىهُت وختى
الغؾىماث وال٨خاباث ٖلى الصخىع َىا ٥مً ًلر
ٖلى بصزالها يمً صائغة الترار اإلاسُىٍ
وٚحر بُٗض ًٖ الك٩ل اإلاىحىص ٖلُه
اإلاسُىٍ  ،جخضزل اللٛت " بط ؤن َىا٥
مسُىَاث بؾالمُت ٦خبذ بالخِ الٗغبي  ،ولً٨
بلٛاث ٚحر ٖغبُت ٧الٟاعؾُت وألاعصًت  ،والترُ٦ت
ال٣ضًمت وٚحرَا " 3ما ٞغى ٖلى الضاعؾحن ومٗهم
اإلاد٣٣حن ج٣ؿُم الترار اإلاسُىٍ ٞغٖحن والٛاًت
مً طل ٪ٞ ٪الٛمىى وؤلابهام واٖخباع "
اإلاسُىَاث مً حهت لٛتها وخغوٞها  ...هىٖحن ؛
ألاو ٫اإلاسُىَاث الٗغبُت  ،وهي التي ٦خبذ باللٛت
الٗغبُت جمُحزا لها ًٖ اإلاسُىَاث ؤلاؾالمُت ،
وهي الىىٕ الثاوي التي حٗنى بالترار ؤلاؾالمي ،
ل٨نها ٦خبذ بلٛت ٚحر الٗغبُت " 4وجٓل اإلاىٟٗت
واخضة في اإلاسُىٍ بؾالمُا ٧ان ؤو ٖغبُا ،
ٞاإلؾالم صًيىا والٗغبُت لٛخىا
وعٚم قبه السجاَ ٫ظا بال ؤن بىاصع جىا٤ٞ
واضخت مً بُٖاء الترار اإلاسُىٍ خضا ً٩اص
ً٩ىن حامٗا ماوٗا و" َى ما ونل بلُىا مً
مالٟاث ومهىٟاث م٨خىبت بسِ مالٟها،ؤو بسِ
5
ؤخض اليؿار ٢بل ٖهغ الُباٖت "
الظي خل مخإزغا  ،ما ولض جىاؾال ٚحر مؿبى١
للمسُىَاث الٗغبُت ووشر بإهه " ؤَى٫
مسُىَاث الٗالم ٖمغا وؤ٦ثرَا ٖضصا ٞ ،مً
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وعائىا ؤعبٗت ٖكغ ٢غها مً الترار اإلاسُىٍ وَى
جغار ضخم ال ًخىٞغ في ؤي ؤمت " 6مً ألامم
ومىحىص في ٧ل م٩ان َ ،ىا ٥مً ؤزغج بلى الىىع
وَىا ٥مً ًيخٓغ صوعٍ لإلٞهاح ًٖ ما بسىالجه
؛ ٧ل طل ٪ال ًخإحى بال ًٖ ؾبُل ٖملُت ٖلمُت
حٗغ ٝب " الخد " ٤ُ٣ؤو " ٖلم جد٤ُ٣
اإلاسُىَاث "
 ٞما اإلا٣هىص بٗملُت جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ ؟بطا هدً عحٗىا وا٢خُٟىا ؤزغ اإلاٗنى اللٛىي
ل٩لمت جدٞ ٤ُ٣ةجها " جضوع خى ٫بخ٩ام الص يء
وصخخه  ،والخُ ً٣والخثبذ وال ق ٪ؤن َظٍ
اإلاٗاوي لها اعجباٍ وزُ ٤باإلاضلى ٫الانُالحي
"7الظي ال ًبخٗض ٖىه ٦ثحرا ٞهى " بزغاج ال٨خاب
ٖلى ؤؾـ صخُدت مد٨مت مً الخد ٤ُ٣الٗلمي
في ٖىىاهه واؾم مالٟه  ،ووؿبخه بلُه  ،وجدغٍغٍ
مً الخصخُ ٠والخدغٍ ، ٠والخُإ  ،والى٣و
والؼٍاصة " 8وبػالت ٧ل الكىائب ٖىه لُبضو في خلت
حضًضة ال جسخل ًٖ ٠اإلاال ٠الٗهغي لُجض
ؤلا٢با ٫وٍىٗم بالخل٣ي
وهاٞلت ال٣ى ٫مً اإلاٗىُحن اللٛىي والانُالحي
َى الخغم ٖلى الخثبذ والٗمل ٖلى مىُل٣اث
ؾلُمت و ٤ٞمىهجُت ٖلمُت ٢ىامها " اإلادآٞت
ٖلى ألانل صون الٗبث به بؼٍاصة ؤو ه٣و ٖلى
ٚحر ؤؾاؽ ٖلمي  ،ومخابٗت ألانل باليسخ ألازغي
اإلاسخاعة " 9لُخُاب ٤اإلاًمىن وجؼا ٫الك٩ى، ٥
ٞما ٖلى اإلاد ٤٣ؾىي " جدغٍغ الىو و٢غاءجه
٢غاءة صخُدت ٖلى الىدى الظي حاء به ٖىض
مالٟه "10وللٛغى طاجه ؾجن للخد ٤ُ٣مٗاًحر ال بض
ً
اج٣اءا للخلِ الظي ًىظع بٗىا٢ب
مً بجباٖها
وزُمت  ،وَظٍ اإلاٗاًحر ويٗذ ألاماهت الٗلمُت
ههب ُٖىيها وؤُٖتها ألاولىٍت والؿب ٤ولم حٟٛل
ًٖ اإلادٞ ٤٣اٖل َظٍ الٗملُت
 -2معايير في تحقيق املخطىط

وألهه واحهت ٧ل ؤمت والخامل إلااييها
الىانل لغاَنها ومؿخ٣بلها وإلا٩اهخه وزُىعجه في
آلان هٟؿه ٧ ،ان ال مٟغ مً ٞغى قغوٍ ٖلى ٧ل
مً حؿى ٫له هٟؿه جد ٤ُ٣مسُىٍ  ،والٛاًت
مً طل ٪ج٣لُو صائغة اإلاد٣٣حن وبهها ٝاإلاجضًً
اإلاسلهحن في َظا اإلاُضان  ،ومً َظٍ اإلاٗاًحر ط٦غا
ال خهغا :
 جىخي الهض ١ؤزىاء الى٣ل و" ألاماهت الٗلمُت التيج٣خط ي جدغٍغ الىو وجصخُده  ،والاحتهاص في
بزغاحه ٖلى الهىعة التي جمذ به ٖلى ًض مالٟه
صون ؤي جهغ 11" ٝمً لضن اإلاد ٤٣وَظا ما مً
قإهه ؤن ٌس يء للمسُىٍ مً حهت ولهاخبه مً
حهت ؤزغي لى نغح اإلاد ٤٣بإ٩ٞاعٍ واججاَه وؤلغى
ما حاء به الىو ألانلي
 وحىص عٚبت وٖال٢ت مىصة بحن اإلاد ٤٣والتراراإلاسُىٍ بُٗضا ًٖ ألازغ اإلااصي و" الخب والخٗل٤
بترازىا اإلاسُىٍ ومٗاٌكخه  ،وجىزُ ٤الهلت به
ٖلى هُا ١واؾ٘ ٢غاءة وصعاؾت وزبرة  ،وصعاًت
بإؾغاعٍ وص٢ائ٣ه "12ولِـ ٧ل مً َب وصب
باؾخُاٖخه بزغاج مسُىٍ ٞ ،اليكاٍ ٖلمي وال
ً٣ضم ٖلُه بال ؤَل الازخهام ً
صعءا وخماًت " مً
الٗبث بالترار جدغٍٟا وحُٛحرا وجبضًال وخظٞا
اهُال٢ا مً ألاَىاء الصخهُت ؤو اإلاظَبُت " 13التي
حغث مٗها مسُىَاث ُ٢مت وْٟذ في َظا
الهغإ اإلاُ٣ذ الظي ال ًمذ لإلؾالم بهلت
 ٖملُت الخدٖ ٤ُ٣ملُت ٖلمُت بدخت حؿىض إلاًًخىٞغ ٖلى " الخبرة والخمغؽ بخد ٤ُ٣اإلاسُىَاث
 ،والضعاؾت الىاؾٗت بإنى ٫جد٣ُ٣ها " 14لُ٩ىن
في حجم اإلاؿاولُت  ،وًٍاٖ ٝلى طل " ٪ؤلاإلاام
الىاؾ٘ باللٛت الٗغبُت ؤؾالُبها ومٟغصاتها وؾائغ
ٖلىمها " 15لُسُِ للمسُىٍ زىبا حضًضا وٍؼٍل
ٖىه زىبه البالي الغر وٍخماهى م٘ ؤ٢غاهه مً
ؤلانضاعاث َ ،ظٍ الخُثُت – الخد٨م في ؤنى٫
الٗغبُت و٢ىاٖضَا – هي مً ٢ؿمذ ٖلماء الٗغبُت
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اججاٍ جل ٪اإلاسُىَاث التي ٖ ٠٨مد٣٣ىن ٚحر
ٖغب ٖلى جد٣ُ٣ها ٞمنهم مً باعَ ٥ظٍ الٗملُت
ومنهم مً امخٌٗ منها وصٖا بلى الىٓغ ٞيها وبٖاصة
الخد ٤ُ٣بن ٧ان " الؿابٖ ٤لى ٚحر مىهجُت ٖلمُت
 ،وؤن الىو ٚحر مسضوم البخت "16وبن ٧ان ًدؿب
للمد٣٣حن مً ٚحر ؤنىٖ ٫غبُت مضَم لىٓغائهم
الٗغب م٣اًِـ الخد ٤ُ٣وؤؾبُ٣تهم هي التي
خغ٦ذ الٗغب وؤلهمتهم لخد ٤ُ٣جغاثهم بإًضحهم
 مً اإلاؿلماث ؤن للمسُىَاث قإجها  ،بُض ؤجهاجخٟايل وجخماًؼ في ْغو ٝمُٗىت ولِـ ٧ل
مسُىٍ حُض بل للغصيء بن لم ه٣ل اإلابخظ٫
خًىع  ،لظا ٞالؿاا ٫الجضًض ال٣ضًم " َل ٧ل
٦خاب مسُىٍ ؤًا ٧ان هىٖه ٌؿخد ٤اليكغ " 17ما
خظا بإصخاب الغؤي بلى بٖالء َمم مسُىَاث
والٗمل ٖلى حؿغَ٘ وجحرة جد٣ُ٣ها  ،وؤزغي ٢غع
ؤهه " مً الخحر لها ب٣ائَا مُمىعة مثل ٦خب
السخغ  ،وال٨هاهت  ،والخىجُم والٗ٣ائض اإلاىدغٞت ،
وألا٩ٞاع الهضامت وال ؾُما في ُٚاب خغ٦ت الى٣ض
والخىُٖت الالػمت باألزُاع واإلاٟاؾض التي جىُىي
ٖليها َظٍ ال٨خب "ٞ 18مًمىن اإلاسُىٍ وخضٍ
الُٟ٨ل بخدضًض ُ٢مخه وٖلُه ًخدضص مهحرٍ
بالب٣اء في ألاصعاج ختى الاهضزاع ؤو الخغوج بلى
الؿاخت ؤصبُت ٧اهذ ؤو جاعٍسُت وختى ؾُاؾُت
 -3الجزائر وتراثها املخطىط
ال ًسٟى ٖلى ؤخض ؤن الجؼائغ بلض بذجم
٢اعة لِـ  ِ٣ٞبمؿاخخه بل بخاعٍسه وز٣اٞخه ،
ٞال اهضَاف في ما بدىػجه مً زغوة مسُىَاث
جًاهي زغواجه الُبُُٗت التي اؾخىصٖها هللا عز
وجل جالله ُٞه ٩ٞ ،ل خ٣بت مغث ٖليها الجؼائغ
بال وزلٟذ مً وعائها ع٧اما مً اإلاسُىَاث ،
وَظا ٌكهض إلاٗانغحها بالُٟىت والظ٧اء ألجهم آزغوا
جغ ٥ما ٖاقىٍ وما ٖاٌكىٍ للخل ، ٠لَ ً٨ىا٥
جضزالث ٖلى ٖضة مؿخىٍاث ؤبذ ؤن ًب٣ى َظا
ؤلاعر ٧له خايغا  ،وفي طل ٪هُغح ألاؾئلت الخالُت:

 ؤًً جخمغ٦ؼ مسُىَاث الجؼائغ بالضازل ؟ ماطا ًٖ مسُىٍ الجؼائغ بالخاعج؟ وَل َىا٥ٖملُت مىٓمت الؾترحاٖه ؟
 ما ؾغ الخظبظب الخانل ٖلى مؿخىي جد٤ُ٣اإلاسُىَاث ؟
ٌكهض جغار الجؼائغ اإلاسُىٍ جىازغا عَُبا في
الضازل مدٟىْا بمغا٦ؼ عؾمُت وؤزغي ٚحر عؾمُت
وبالخاعج ؤًًا " ل ً٨بًٗها ب٣ي في الخؼائً
الٗمىمُت ٦سؼائً اإلاؿاحض واإلادا٦م وه٣ل بلى
اإلا٨خبت الىَىُت وؤنبذ عنُضَا آلان ًخجاوػ
 0066مسُىٍ بًٗها ؤنلي والبٌٗ آلازغ
مهىع " 19وؾاٞغ حؼء مهم وؤزظ َغٍ٣ه بلى
وحهاث مٗلىمت وٚحر مٗلىمت ٖبر الٗالم مما
اؾخضعى بَال ١مهُلر " مسُىٍ الجؼائغ
بالخاعج "  ،وبطا ٖضها بلى مسُىٍ الضازل ًالخٔ
جمغ٦ؼٍ بمىُ٣ت الجىىب الجؼائغي ألجها " مىُ٣ت
ٖبىع وجىانل بحن مسخل ٠الكٗىب ال٣اَىت في
قما ٫بٞغٍُ٣ا وفي حىىبها وبظل ٪ق٩لذ اإلاىُ٣ت
ومىظ ؤػمىت ٚابغة زُِ جىانل وُٖاء بحن َظٍ
الكٗىب حمُٗا " 20ومىدها الغٍاصة ٖلى باقي
الجهاث  ،وَظٍ ألازحرة ال ٌٗني اوٗضامه ٞيها ِ٣ٞ
" الٟغ ١في ال٨مُت  ،لظا جمخاػ مىاَ ٤الجىىب
الجؼائغي ب٨ثرة اإلاسُىَاث في مغا٦ؼٍ الٗلمُت
خُث ال ًسلى بِذ مً وحىص ٖضص مً اإلاسُىَاث
" 21مخىاعر حُال ًٖ حُل ٞ ،الٗائلت حٗخبرٍ ٦جزا
ال بض مً الاخخٟاّ به ختى ًد٤٣
ؤما مسُىَاث الجؼائغ بالخاعج ج٩اص
حٗاص ٫ما بالضازل ٓٞ ،غو ٝالجؼائغ اإلاخلىهت
جضاعى لها اإلاسُىٍ ٞإجل ٠وهجغ وجهب وعخل م٘
ؤصخابه ٟٞ ،ي خاييخىا ؤلاٞغٍُ٣ت جغ٢ض " مئاث
اإلاسُىَاث اإلادٟىْت خالُا في زؼائً وم٨خباث
مىعٍخاهُا ومالي والىُجغ وٚاها وهُجحرًا  ،والؿىٛا٫
 ،بياٞت بلى زؼائً وم٨خباث الكما ٫ؤلاٞغٍ٣ي في
٧ل مً اإلاٛغب  ،جىوـ ،لُبُا ومهغ " 22وفي بُ٣ت
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الضو ٫الٗغبُت وبيؿب مخٟاوجت  ،وَظٍ " الخؼائً
حمُٗها جسخلُٞ ٠ما بُنها ؤَمُت وجىاحضا  ،وبن
٧ان مخىؾُها ال ً٣ل ًٖ مائتي مسُىٍ ج٣غٍبا
بِىما ونل الٗضص في البٌٗ آلازغ منها ألالٟي
مسُىٍ " 23في ؤعحاء بٞغٍُ٣ا  ،ؤما الك ٤ألاوعبي
ٞال ًسخل ًٖ ٠هٓحرٍ ؤلاٞغٍ٣ي ٟٞغوؿا
الاؾخٗماعٍت ٗٞلذ ٗٞلتها في جغار الجؼائغ وهي التي
لم جخىان بغَت في مداعبت ٧ل ماله نلت بالهىٍت ،
ٞبٗض اٚخهاب ألاعى والخىُ٨ل بالٗباص  ،جم جهب
ومهاصعة اإلاسُىٍ الجؼائغي وبل ٜألامغ خض خغ٢ه
 ،وؤزغي جم جغخُلها ٖضواها "بلى بالصٍ لالهخٟإ بها
زضمت ألبىائه  ،و٢ض ٗٞل طل ٪إللخا ١البالص
بٟغوؿا لٛت وصًىا وؾلى٧ا و٨ٞغا "24وبٗض ؤن ٖار
ٞؿاصا و٢بُل زغوحه الظلُل مً ؤعى ألابُا٫
٢ام بةجال ٝبٌٗ زؼائً اإلاسُىَاث " ومً ؤبغػ
الخؼائً زؼاهت باي ب٣ؿىُُىت وزؼاهت مدمض
25
ال٨بحر بىَغان  ،وزؼاهت ألامحر ٖبض ال٣اصع "
٦مداولت ؤزحرة ًائؿت بٗض ؤن زؿغ الغَان وعح٘
ًغح٘ ؤطهاب الخُبت بٟٗل جمؿ ٪الجؼائغٍحن
بهىٍتهم ؤلاؾالمُت الٗغبُت
وٚضاة الاؾخ٣ال ٫والحمد هلل عز وجل جالله
ٖلى َظٍ الىٗمت وألن حجم الضماع ٧ان مهىال
مٗىىٍا وماصًا لم ًٌٗ بالترار اإلاسُىٍ خُىما بال
الجزع ال٣لُل ووانلذ اإلاسُىَاث َغٍ٣ها في
الًُإ والدكغص والنهب "لٗضم الاٖخىاء بهظا
الترار وبصعا ٥ؤَمُخه لضي ؤصخاب بٌٗ
الخؼائً  ،وَى ما حٗل ٖضص َام مً الباخثحن
ألاوعبُحن ًخهلىن بهاالء وٍإزظوجها منهم بإزمان
٦ما خضر في واصي محزان خُث هجض ؤَم
اإلاسُىَاث ؤلابايُت جخىاحض في زؼائً ؤوعبُت
وٖلى الخهىم بىلىضا " 26مً باب اؾخٛال٫
الٟغم واهتهاػٍت َاالء الباخثحن في م٣ابل حهل
ؤصخاب الخؼائً لُ٣مت َظٍ الضعع وخاحتهم
للماصة .

وختى البُ٣ت الباُ٢ت مً مسُىَاث لم
ج ٪في اؾخ٣غاع و" البٌٗ مً ٖلماء الجؼائغ ه٣لى
مٗهم زؼائنهم بلى الضو ٫التي َاحغوا بليها مثل
27
بالص الكام ومهغ واإلاٛغب ألا٢ص ى وجىوـ "
وَىا ٥مسُىَاث " ججم٘ لضي ألاؾغ وألاٞغاص
وَم ًدغؾىن ٖلُه باٖخباعٍ محرار زمحن زلٟه
لهم ؤؾالٞهم ُٗٞ ،ملىن ٖلى جغجِبه وخٟٓه
وٞهغؾخه بُغٚ ١حر م٣ىٗت " 28ل ً٨و٢ ٤ٞضعاتهم
وفي خضوص بم٩اهُاتهم البؿُُت اإلاخىايٗت وطل٪
ُٞه زحر له ججىبا لهال٦ه ختى ًدحن جد٣ُ٣ه
ٞالترار اإلاسُىٍ في الجؼائغ ٢ضًما وخضًثا لم
ًسغج ًٖ هُا ١زالزت ؤمىع جهب جم مً زال٫
بؾتراجُجُت جبىتها ٞغوؿا لخاحت في هٟـ ٌٗ٣ىب
ولم ًخى ٠٢ألامغ ٖىض َظا الخض بل حٗضاٍ بلى
الخغ ١وبؾ٩اث جل ٪اإلاسُىَاث بلى ألابض  ،وألامغ
الثاوي جمثل في الًُإ هدُجت لجهل ُ٢مخه
وجضزلذ ؤَغا ٝواؾخٛلذ الىي٘ وخهلذ ٖلى
ما جغٍض مً مسُىَاث  ،وألامغ الثالث هجغجه م٘
ؤصخابه زاعج الىًَ  ،جل ٪هي مؿحرة اإلاسُىٍ
الجؼائغي الظي ماػا ٫حؼء َام مىه َىا وآزغ
َىا ٥وعاء الخضوص  ،و٢ض بضؤث ٖملُت الخد٤ُ٣
له وماػالذ حاعٍت إلزغاحه ٖلى الُغٍ٣ت الٗلمُت
الؿلُمت
 -4واقع تحقيق املخطىط في الجزائر وجدلية
الكم والكيف ٧ :ان لؼاما ٖلى الجؼائغ وٖلمائها ؤن
ًلجىا مٗغ٦ت جد ٤ُ٣اإلاسُىَاث ولى مخإزغًٍ
ًٖ هٓغائهم الٗغب لٓغو ٝالبالص ولظل " ٪بضؤ
اإلااعزىن الجؼائغٍىن في ٦خابت جاعٍسهم الىَني
بٗض الاؾخ٣ال ٫مً مى ٘٢صٞاعي  ،ؤي الضٞإ ًٖ
الهىٍت الجؼائغٍت والخاعٍش الجؼائغي الٗغٍ ٤الظي
خاولذ اإلاضعؾت الٟغوؿُت َمؿه وحكىحهه ،
وبضؤث البىا٦حر ألاولى لهظٍ ألاٖما ٫جٓهغ م٘ جهاًت
ٖ٣ض الؿخِىاث وبضاًت الؿبُٗيُاث مً ال٣غن
اإلااض ي "ٞ 29الىي٘ خخم الغحىٕ للمسُىٍ
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الٛابغ ٖله ًبىح بإؾغاع وٍٟىض ؤباَُل مؼٖىمت ،
بُض ؤن " َظٍ الالخٟاجت  ،وَظا الاَخمام بضؤ ًٓهغ
وبك٩ل ٞغصي لضي َائٟت مً الباخثحن الظًً
ؤصع٧ىا ؤَمُت جىُْ ٠الترار اإلاسُىٍ ؾىاء ؤزىاء
ؤٖمالهم البدثُت ؤو الٗمل ٖلى جد ٤ُ٣بٌٗ
اإلاسُىَاث التي جُ٣ىىا مً ؤَمُتها الخاعٍسُت
" ِ٣ٞ30ولِـ ًٖ عٚبت ٧لُت وحماُٖت في الغحىٕ
للمسُىٍ وب٩ل ؤهىاٖه والخغم ٖلى بْهاعٍ بل
اهخٓاع بلخاح الخاحت  ،ما ٞىث ٞغنا لخد٣ُ٣ه
٦ما وُٟ٦ا و" َظٍ ألاٖماْ ٫لذ مباصعاث ٞغصًت
ولم جغ ١بلى مؿخىي ؾُاؾت وَىُت "31ول٨نها
يغبت البضاًت جبٗتها ؤقىاٍ ؤزغي في جد٤ُ٣
اإلاسُىَاث ،و " َظٍ اإلاباصعاث وعٚم مدضوصًتها ،
و٣ٞضاجها للخد ٤ُ٣الجُض  ،هبهذ الباخثحن
32
الجؼائغٍحن ُٞما بٗض ألَمُت َظٍ الىهىم "
ويغوعة ػٍاصة الجهض وجل ٪الجهىص اإلابضئُت
واإلاددكمت " ٖمل ٖضص مً الباخثحن الٟغوؿُحن
ٖلى جد ٤ُ٣بٌٗ الىهىم اإلاسُىَت وجغحمتها
بلى الٟغوؿُت ...لم جخىر اإلاىيىُٖت الٗلمُت ٦ ،ما
ٚلب ٖلى مىهجها جسغٍج الىهىم صون الخٗلُ٤
ٖليها َ ،ظا ؤلازغاج حاء ؾُ٣ما بؿبب مدضوصًت
مؿخىي ؤولئ ٪الباخثحن باللٛت الٗغبُت والخِ
الٗغبُحن "ٞ 33إَل م٨ت ؤصعي بكٗابها  ،وألن عب
هاٗٞت ياعة جم الخ ًُٟلًغوعة بظا ؤ٢ص ى
الجهىص لخد ٤ُ٣ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً الترار
اإلاسُىٍ وفي َظا اإلا٣ام "ال بض ؤن هىىٍ ببٌٗ
ألاٖما ٫الجلُلت التي ٢ام بها بٌٗ اإلااعزحن
الجؼائغٍحن مً ؤمثا ٫ؤبي ال٣اؾم ؾٗض هللا ،
وهانغ الضًً ؾُٗضووي وٍحي بىٖؼٍؼ  ،وعابذ بىهاع
" 34وٚحرَم ممً ؤٞىىا خُاتهم زضمت للمسُىٍ
و٧اهذ لهم بهمتهم ُٞه .وعٚم طل ٪جب٣ى مؿحرة
اإلاسُىٍ الجؼائغي ٚحر مىا٦بت لدجمه ولخُىعاث
الٗهغ  ،ولم جبل ٜبٗض اإلاغحى منها " وؤلا٢ضام ٖلى
جد٣ُ٣ها ْل مددكما مىظ الؿىىاث ألاولى

لالؾخ٣ال ، ٫وبلى ٚاًت آلان وبن ٧اهذ وجحرة
الخد ٤ُ٣في خالت جهاٖض "ٚ 35حر م٣ى٘ وال ٌؿدىض
بلى ؤؾباب مىُُ٣ت لخىٞغ بم٩اهُاث ال بإؽ بها
والدصجُ٘ الظي جدٓى به الٗملُت مً لضن
الؿلُاث  ،بلى ؤن الؿااً ٫ب٣ى هٟؿه
 ؤًً م٨مً الخلل ؟ -0عىائق تحقيق املخطىط في الجزائر :وفي
ُٚاب ؤع٢ام عؾمُت ًٖ مضي الخ٣ضم في مًماع
جد ٤ُ٣اإلاسُىَاث بالجؼائغ  ،بال ؤن بىاصعا
جخدضر ًٖ ؤُٖاب بالجملت ؤإلاذ بهظٍ الٗملُت
وحٗلتها جيخ٨ـ خُىا وجنهٌ ؤزغي عٚم جضزل
الضولت مً زال ٫مىذ ؤمىا ٫وبوكاء مغا٦ؼ
مخسههت في َظا الٛغى  ،بال ؤن الىخائج ال
جخُاب ٤وطل ، ٪وؤيحى اإلاسُىٍ ال ًظ٦غ بال في
اإلاىاؾباث الث٣اُٞت  ،في خحن ج ُ٘٣صوال ٖغبُت
وؤزغي حاعة زُىاث ٖمال٢ت في بزغاج
مسُىَاتها  ،وٖلُه هغنض بٌٗ اإلاكا٧ل التي
خالذ صون ؤن ً٨خب للمسُىٍ الجؼائغي بزغاحا
ًلُ ٤به
 ُٚاب ؤع٢ام عؾمُت ًٖ الترار اإلاسُىٍ "ٞلِـ َىا ٥ختى آلان سجال ٧امال باإلاسُىَاث
التي هي بدىػة ألاٞغاص وألاؾغ "36وختى التي في
مغا٦ؼ عؾمُت لم جدٔ بإع٢ام وٞهغؾت و" ُٚاب ؤو
ٖضم جدُحن ٞهغؾت للترار اإلاسُىٍ واإلاخىازغ َىا
وَىا ، ٥مما نٗب ؤمام الباخثحن بم٩اهُت ؤلاَالٕ
ٖلى ٖىاوًٍ اإلاسُىَاث ٞ ،اإلا٨خبت الىَىُت لم
حٗغٞ ٝهغؾت ٧املت ل٩ل مسُىَاتها مىظ الٗمل
ألاو ٫الظي ٢ام به بصمىهض ٞاقُىن ؾىت
3981م"37وَظا مك٩ل زُحر  ،بن لم ًخضاع٥
الىي٘ وجخم ٖملُت بخهاء قاملت للمسُىٍ في
٧ل م٩ان وٞهغؾخه  ،وختى اإلاسُىَاث التي ٢ضع
لها وبن خ٣٣ذ هلخٔ " ُٚاب بِبلىٚغاُٞا حؼائغٍت
قاملت مخجضصة ٧ل ؾىت ؤو ؾخت ؤقهغ ًم ً٨مً
زاللها ؤلاَالٕ ٖلى ألاٖما ٫اإلايكىعة  ،بما في طل٪
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اإلاهخمت بكإن اإلاسُىٍ وكغا وجد٣ُ٣ا " 38جمً٨
الباخث مً ٞغػ اإلاسُىٍ اإلاد ٤٣مً ٖضمه
وججىبه ٖىاء البدث ومٛبت الى٢ذ ألن " ؤزُغ ما
ًىاحه الباخث قي مُضان جد ٤ُ٣الىهىم  ،عجؼ
اإلاداوالث التي جؼوصٍ بمٗلىماث ٖما َب٘ مً ٦خب
الترار  ،وما لم ًُب٘ وبالخالي بمضاصٍ بخىنُ٠
لهظٍ الُبٗاث لحري بن ٧اهذ جدخاج لخد٤ُ٣
حضًض "ٞ 39ىضعة اإلاٗلىماث ؤو ٖضم وحىصَا ًضزل
الباخث في صوامت وَظا الٗائ ٤خغم الٗضًض مً
الباخثحن مً جد ٤ُ٣مسُىَاث ماػالذ ٖلى
٢ائمت الاهخٓاع وؤزغي ٖلى خاٞت الًُإ
 جإزغث خغُ٦ت جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ في الجؼائغبغخُل بٌٗ اإلااعزحن مً ؤمثا ٫قُش اإلااعزحن
ؤبي ال٣اؾم ؾٗض هللا وٚحرٍ ممً ٧اهذ لهم الغٍاصة
والبهمت و" الباخثحن الكباب لم ًجضوا الدصجُ٘
مً ٢بل الهُأث الٗلمُت في الجامٗاث الهسغاٍ في
َظا الىىٕ مً الضعاؾاث " 40وْل ٌمهابا ال ً٣ترب
مىه  ،ما ؤخضر ُُٗ٢ت بحن اإلاسُىٍ والكباب
ألا٧اصًمي .
 وفي خ٣ل البدث الٗلمي ٞةن " بغامج صعاؾتالخاعٍش في الجامٗاث الجؼائغٍت ٢لما حٗ٨ـ
اَخماما بخد ٤ُ٣اإلاسُىَاث  ،وٍم٨ىىا الخإ٦ض مً
َظٍ الخ٣ُ٣ت مً زال ٫ؤلاَالٕ ٖلى ٖىاوًٍ
اإلا٣اًِـ اإلاٗخمضة مً ٢بل الىػاعة الىنُت " 41ما
ؤبٗض اإلاسُىٍ ًٖ ؤؾىاع الجامٗت  ،وب٣ي خبِـ
عٞى ٝاإلا٨خباث  ،وَظٍ الُُٗ٣ت ؾدؿخمغ بن لم
حؿخدضر م٣اًِـ زانت باإلاسُىٍ ؤو ٞخذ
مكاعَ٘ ص٦خىعاٍ ُٞه.
 ٦ما ؤن الىؾائل اإلااصًت لٗبذ صوعَا هي ألازغيٞ ،مً البضًهي ؤن اإلاسُىٍ ٧ائً َل ًخإزغ
بالٓغو ٝالُبُُٗت مً خغاعة وعَىبت ٢ض جاصًان
بلى بجالٞه ولظلَ ٪ىا " ٥يٗ ٠جىٞحر ألاحهؼة
الخانت ب٣غاءة اإلاسُىَاث اإلاسجلت ٖبر
اإلاُ٨غوُٞلم واإلاُ٨غوُٞدل في اإلا٨خباث اإلاخسههت

 ،بما في طل ٪اإلا٨خباث الجامُٗت ومغا٦ؼ البدث
" 42التي ماػالذ حٗمل بىؾائل بضائُت بُٗضة ٧ل
البٗض ًٖ الٗهغهت ومىا٦بت ج٨ىىلىخُا ؤلاٖالم
والاجها٫
 اإلاىاؾباجُت وُٚاب بؾتراججُت وَىُت لخد٤ُ٣اإلاسُىٍ ٞ ،باث ال ًظ٦غ بال في مىاؾباث ز٣اُٞت
مُٗىت جدخًنها الجؼائغ وٞيها ًخم جد٦ ٤ُ٣مُت
مً اإلاسُىَاث  ،عٚم اؾخدضار الضولت إلاغا٦ؼ
ؤوكئذ لهظا الٛغى ٚحر ؤن هخائجها لم جهل بٗض
بلى اإلاخى " ٘٢وهدً في َظٍ اإلاغخلت هدخاج بلى
ؤلازغاج الجُض ل٩ل الىهىم الجؼائغٍت اإلاسُىَت
ختى هغبذ الغَان في مٗغ٦ت به٣اط اإلاسُىَاث
الجؼائغٍت مً ألازُاع التي جتهضصَا "ٖ43لى حبهاث
ٖضة  ،ولٗل الخُغ الضاَم َى الًُإ في ٦ى٠
َظٍ اإلاكا٧ل التي ال جغٍض ؤن جغخل ختى حكخض
وجحرة جد ٤ُ٣الترار اإلاسُىٍ الظي " ال ًؼا ٫ب٨غا
"ً 44خلمـ ؾبُله لخا ٫ؤًٞل زانت بىحىص
الضٖم اإلااصي مً ٢بل الجهاث الىنُت وباخثحن
مخسههحن في اإلاُضان.
وفي زخام صعاؾدىا َظٍ والتي صاعث خى ٫الترار
اإلاسُىٍ في الجؼائغ واٗ٢ه وٖىائ٣ه و٦ظا اإلا٩اؾب
اإلاخدهل ٖليها  ،ؤم٨ىىا الخغوج بجملت مً
الىخائج وكحر بلى ؤَمها :
 للجؼائغ جغار مسُىٍ بذجم زغوة ً ،خمغ٦ؼبالضازل والخاعج.
 حٗغى اإلاسُىٍ في الجؼائغ بلى ٖملُت جهبوخغ ١مً ٢بل اإلاؿخٗمغ ٦ ،ما حٛغبذ ؤزغي م٘
ؤصخابها.
 حعج الؼواًا واإلاؿاحض وختى البُىث بأالٝاإلاسُىَاث التي جيخٓغ ؤلاخهاء والٟهغؾت
 ٖملُت الخد ٤ُ٣حؿحر ببِء قضًض ولم حكهضبٗض ٟ٢ؼة هىُٖت
 ألازُاع جتربو بالترار اإلاسُىٍ هدُجت ؤلاَما٫واإلاىاؾباجُت
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 بٌٗ اإلاسُىَاث اإلاد٣٣ت ٧اهذ َؼٍلت ولم ج٠بالٛغى ً ،لؼم لها بٖاصة بزغاج وَظا ًدُلىا بلى
ال٣ى ٫ؤن لِـ ٧ل باخث مسى ٫بالخد ٤ُ٣الظي
له قغوَه
 ال مؿخ٣بل للترار اإلاسُىٍ صون اإلاغوع ٖلىٖملُت ؤلاخهاء والٟهغؾت
 الخ ٠ُ٨م٘ الٗهغ ؤزىاء جد ٤ُ٣اإلاسُىَاث املراجع : -3ؤخمض ؤبا الهافي حٟٗغي ٦ ،خاب اإلاسُىَاث
الجؼائغٍت وؤٖالمها في اإلا٨خباث ؤلاٞغٍُ٣ت  ،ميكىعاث وػاعة
الكاون الضًيُت وألاو٢ا2630 ، ٝ
 -2بكاع ٢ىٍضع  ،مسخاع خؿاوي ٞ ،هغؽ مسُىَاث ؤصعاع ،
ؤٖما ٫اإلاغ٦ؼ الىَني للبدىر في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش
وٖلم ؤلاوؿان والخاعٍش
ٖ - 1بض الٗؼٍؼ بً مدمض اإلاؿ٣غ ،اإلاسُىٍ الٗغبي وش يء
مً ً٢اًاٍ  ،صاع اإلاغٍش لليكغ  ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
ٖ -4بُض بىصاوص  ،خهُلت زمؿحن ؾىت مً جد٤ُ٣
اإلاسُىَاث الخاعٍسُت في الجؼائغ  ،مجلت اإلاىا، 7 ٕ ، ٠٢
، 2632
ٖ - 0بض هللا بً ٖبض الغخُم ٖؿُالن  ،جد٤ُ٣
اإلاسُىَاث بحن الىا ٘٢والىهج ألامثل  ،م٨خبت اإلالٞ ٪هض
الىَىُت ٌ3430 ،
ٖ - 0هام مدمض الكىُي ٞ،هى ٫في الترار اإلاسُىٍ ،
م٨خبت ؤلامام البساعي لليكغ والخىػَ٘ ،3ٍ ،ال٣اَغة ،
مهغ 2632 ،
 محري ٖبىصي ٞخىحي ٞ ،هغؾت اإلاسُىٍ الٗغبي  ،وػاعةالث٣اٞت وؤلاٖالم  ،بٛضاص 3896 ،
 -7قىقي بغاع٦ت  ،الترار اإلاسُىٍ بالصخغاء ال٨بري ،
خٟٓه ومغا٦ؼٍ وبجاخخه للباخثحن  ،مجلت الىاخاث
للبدىر والضعاؾاث 2633 ، 30 ٕ ،
 -9مسخاع خؿاوي  ،الترار الجؼائغي اإلاسُىٍ في الجؼائغ
والخاعج ،ج 3جاعٍش الجؼائغ مً زال ٫اإلاسُىٍ ( ٦خاب
الكماعٍش همىطحا) ميكىعاث الخًاعة  ، 3ٍ ،الجؼائغ ،
 ، 2668م .7
 -8لُىضة ق٣غة  ،الترار اإلاسُىٍ في بجاًت  ،مجلت
الث٣اٞت . 2660 ، 8 ، 9 ٕ ،

الهىامل:

ٖ - 11هام مدمض الكىُي ٞ :هى ٫في الترار اإلاسُىٍ ،
م٨خبت ؤلامام البساعي لليكغ والخىػَ٘ ،3ٍ ،ال٣اَغة ،
مهغ  ، 2632 ،م .20
 - 2محري ٖبىصي ٞخىحي ٞ :هغؾت اإلاسُىٍ الٗغبي  ،وػاعة
الث٣اٞت وؤلاٖالم  ،بٛضاص  ، 3896 ،م .8
ٖ - 3بض الٗؼٍؼ بً مدمض اإلاؿ٣غ  :اإلاسُىٍ الٗغبي وش يء
مً ً٢اًاٍ  ،صاع اإلاغٍش لليكغ  ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
 ،م .08
ٖ - 4هام مدمض الكىُي  :اإلاغح٘ الؿاب ، ٤م .20
ٖ - 5بض هللا بً ٖبض الغخُم ٖؿُالن  :جد ٤ُ٣اإلاسُىَاث
بحن الىا ٘٢والىهج ألامثل  ،م٨خبت اإلالٞ ٪هض الىَىُت ،
 ، ٌ3430م .18
 - 6محري َبىصي ٞخىحي  :اإلاغح٘ الؿاب ، ٤م .04
ٖ - 7بض هللا بً ٖبض الغخُم ٖؿُالن  :اإلاغح٘ الؿاب، ٤
م .10
ٖ - 8بض هللا بً ٖبض الغخُم ٖؿُالن  :اإلاغح٘ الؿاب، ٤
م .10
 - 9اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .17
 - 10اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .17
 - 11اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .43
 - 12اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .43
ٖ- 13بض هللا بً ٖبض الغخُم ٖؿُالن  ،جد٤ُ٣
اإلاسُىَاث بحن الىا ٘٢والىهج ألامثل  ،م .42
 - 14اإلاغح٘ هٟؿه .43 ،
 - 15اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .42
ٖ - 16هام مدمض الكىُي ٞ ،هى ٫في الترار اإلاسُىٍ ،
م .17
ٖ - 17بض هللا بً ٖبض الغخُم ٖؿُالن  ،اإلاغح٘ الؿاب، ٤
م .18
 - 18اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .06
 - 19مسخاع خؿاوي  ،الترار الجؼائغي اإلاسُىٍ في الجؼائغ
والخاعج ،ج 3جاعٍش الجؼائغ مً زال ٫اإلاسُىٍ ( ٦خاب
الكماعٍش همىطحا)  ،ميكىعاث الخًاعة  ، 3ٍ ،الجؼائغ ،
 ، 2668م .7
- 20ؤخمض ؤبا الهافي حٟٗغي ٦ ،خاب اإلاسُىَاث
الجؼائغٍت وؤٖالمها في اإلا٨خباث ؤلاٞغٍُ٣ت  ،ميكىعاث وػاعة
الكاون الضًيُت وألاو٢ا ، 2630 ، ٝم .33
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 - 21بكاع ٢ىٍضع  ،مسخاع خؿاوي ٞ ،هغؽ مسُىَاث ؤصعاع
 ،ؤٖما ٫اإلاغ٦ؼ الىَني للبدىر في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش
وٖلم ؤلاوؿان والخاعٍش  ،م.32
 -22ؤخمض ؤبا الهافي حٟٗغي ٦ ،خاب اإلاسُىَاث
الجؼائغٍت وؤٖالمها في اإلا٨خباث ؤلاٞغٍُ٣ت  ،ميكىعاث وػاعة
الكاون الضًيُت وألاو٢ا ، 2630 ، ٝم .21
 - 23اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .21
 - 24قىقي بغاع٦ت  ،الترار اإلاسُىٍ بالصخغاء ال٨بري ،
خٟٓه ومغا٦ؼٍ وبجاخخه للباخثحن  ،مجلت الىاخاث
للبدىر والضعاؾاث  ، 2633 ، 30 ٕ ،م .06
 - 25مسخاع خؿاوي  ،الترار الجؼائغي اإلاسُىٍ في الجؼائغ
والخاعج ،ج 3جاعٍش الجؼائغ مً زال ٫اإلاسُىٍ ( ٦خاب
الكماعٍش همىطحا)  ،م .60
 - 26اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .67
 - 27مسخاع خؿاوي  ،الترار الجؼائغي اإلاسُىٍ في الجؼائغ
والخاعج ،ج 3جاعٍش الجؼائغ مً زال ٫اإلاسُىٍ ( ٦خاب
الكماعٍش همىطحا)  ،م.67
 - 28لُىضة ق٣غة  ،الترار اإلاسُىٍ في بجاًت  ،مجلت
الث٣اٞت  ، 2660 ، 8 ، 9 ٕ ،م .382
ٖ - 29بُض بىصاوص  ،خهُلت زمؿحن ؾىت مً جد٤ُ٣
اإلاسُىَاث الخاعٍسُت في الجؼائغ  ،مجلت اإلاىا، 7 ٕ ، ٠٢
 ، 2632م .302
 - 30اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .302
ٖ - 31بُض بىصاوص  ،خهُلت زمؿحن ؾىت مً جد٤ُ٣
اإلاسُىَاث الخاعٍسُت في الجؼائغ  ،مجلت اإلاىا ، ٠٢م
.302
 - 32اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .301
 - 33اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .301
 - 34اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .396
 - 35اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .301
 - 36لُىضة ق٣غة  ،الترار اإلاسُىٍ في بجاًت  ،مجلت
الث٣اٞت  ،م .382
ٖ - 37بُض بىصاوص  ،خهُلت زمؿحن ؾىت مً جد٤ُ٣
اإلاسُىَاث الخاعٍسُت في الجؼائغ  ،مجلت اإلاىا، ٠٢
م.392 -393
 - 38اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .392
ٖ - 39هام مدمض الكىُي ٞ ،هى ٫في الترار اإلاسُىٍ ،
م .367
ٖ - 40بُض بىصاوص  ،اإلاغح٘ الؿاب ، ٤م .378

ٖ - 41بُض بىصاوص  ،خهُلت زمؿحن ؾىت مً جد٤ُ٣
اإلاسُىَاث الخاعٍسُت في الجؼائغ  ،مجلت اإلاىا، ٠٢
م396
 - 42اإلاغح٘ هٟؿه .392 ،
 - 43اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .393
 - 44اإلاغح٘ هٟؿه  ،م .391
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اخملطهطاج العخىٌث اإلُالٌٓث
ٌهٕث َ يخاخ
دٌٍ.ات ٗحاب
ٌآعث الهسٌمث.
الهخلص:
يعحةخ اخملطهطاج العخىٌث اإلُالٌٓث إرًا
ٍضارٕا ٌآا ٌَدءا قٌها ال ٕجتدأ ٓن ٍضاريىا
العخٕقثٌٍ ،ث يهدل ٌهٕث ٌحي األٓث ٓىح ىجإث
الحألٌف َ الحجَٕن يف ٌهٌع العمهن يف عصخ
األوهث اجملحٍجٕن ٗالعمهن الشخعٌث ٓن فقً َ
أّهلً َ الحصهف َ الحفسٌخ َعمهن القخآو َ
غٌخٌا  ،فضال عن العمهن اللغهٕث َ اإلٔسأٌث ،
ىاإلْافث إلى العمهن اليت ازدٌخج ٓن َالٖ
ٍخٗث الحخٌهث الهاُعث اليت عخفحٍا األٓث
اإلُالٌٓث َالٖ العصخ العةايس ٗعمهن
الخٕاٌْاج َ الفمك َالط٘ َ الٍىجُث َ
الكٌهٌاء َغٌخٌا ٓن العمهن العقمٌث اليت عخفت
أحشارا َاُعا يألٌفا أَ يخٌهثٓ ،ا ٕجٖ عىل ٓا
ىمغً عمهاء ٌحي األٓث ٓن يطهر َاىحكار َإىجاع
يف ِحى العمهن  ،فٍحا اإلرخ احلضاري ٓن
اخملطهطاج اإلُالٌٓث ََاّث الهاردت ىاللغث
العخىٌث ًٌ األٗدخ عجدا يف العالم ًٌَ ٓهزعث
يف العجٕج ٓن الهكحةاج َالهحاٍف يف الجَٖ

اإلُالٌٓث َغٌخ اإلُالٌٓث ٌٍث يعحةخ ٓصجرا
أُاٌُا لجراُث احلضارت العخىٌث اإلُالٌٓث عةخ
العصهر.

ملذمت
حشكل اإلاسؼىػاث بعزا خظاعٍا هاما وحؼءا
كُما ال ًخجؼؤ مً خظاعجىا اللغبُت ؤلاؾالمُت ،كان
للللماء فيها بؾهام واضح في حمُم اإلاجاالث و
مسخلف الللىم كالغٍاطُاث و الؼب و الهىضؾت و
الكُمُاء فظال كً الللىم اللوىٍت و ؤلاوؿاهُت و
الللىم الشغكُت كالفله و ؤصىله و الخصىف و
الخفؿير و هيرها ،وللل الباخث في هظا الللم
ًالخف مضي كثرة هاجه اإلاسؼىػاث و جىاحضها في
عفىف اإلاكخباث في حمُم ؤهداء صول اللالم اللغبي
ؤلاؾالمي كتركُا و صول اإلاوغب اللغبي و مصغ وصول
الخلُج اللغبي وختى في مكخباث الضول الوغبُت
فهي جدخاج بلى الاهخمام مً ػغف الباخثين و
ػلبت الللم وبزغاحها بلى الىىع بالضعاؾت و
الخدلُم.
وٍاكض اإلااعزىن والباخثىن في هظا اإلاجال بإن
اإلاسؼىػاث ؤلاؾالمُت الىاعصة باللوت اللغبُت هي
ألاكثر كضصا في اللالم وهي مىػكت في اللضًض مً
اإلاكخباث واإلاخاخف في الضول ؤلاؾالمُت وهير
ؤلاؾالمُت خُث حلخبر مصضعا ؤؾاؾُا لضعاؾت
الحظاعة ؤلاؾالمُت كبر اللصىع وما بلوه كلمائها
مً جؼىع وابخكاع وببضاق في شتى الللىم ،وللض
هللذ هظه اإلاسؼىػاث مً مىاػنها ألاصلُت بلى
صول ؤزغي جدذ ؿغوف ؾُاؾُت و ؤمىُت كغفتها
صول اللالم ؤلاؾالمي في مغاخل ملُىت فكان مأل
بلظها ؤن جدفف خفـا ًلُم بمكاهتها الثلافُت
والخاعٍسُت الهامت والبلع آلازغ ؤجلف وؤهمل
لخظُم مله صفداث مً الخاعٍش.
وللض ؤولذ الضول اللغبُت ؤلاؾالمُت خالُا كىاًت
زاصت باإلاسؼىػاث فإوشإث اإلاغاكؼ ومسابغ
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البدث في الجاملاث و اإلالاهض تهخم بدفـها و
صُاهتها و جصيُفها مما ٌؿهل كلى الؼلبت و
الباخثين صعاؾتها و جدلُلها ،وهجض هظه
اإلاسؼىػاث مخىىكت جىىق اإلاغاخل الخاعٍسُت التي
كغفتها الحظاعة اللغبُت ؤلاؾالمُت ،فهي حشمل
ملـم ؤهىاق الللىم الىللُت واللللُت  ،ابخضاء مً
مسؼىػاث اللغآن الكغٍم وكلىمه ،الحضًث
الشغٍف وكلىمه زم الفله وؤصىله وما ًلحم به
مً اللىاكض وكلم الكالم والجضل والخالف ،وكخب
الفخاوي والفغائع والخصىف وألاصكُت ،
والؿُاؾت وألازالق ،باإلطافت بلى مسؼىػاث
اللوت و ألاصب واللغوض والىدى ،والخاعٍش
ّ
والؼب
الؼبُعي والبشغي ،والجوغافُا والفلؿفت،
البشغي ،والبُؼغة  ،والفيزًاء والكُمُاء،
والغٍاطُاث والفلك ،وهيرها.
()1
-1حػريف املخعوظاث
لغت :كلمت مسؼىغ مشخم مً الفلل زؽ ًسؽ،
ؤي كخب وصىع اللفف بدغوف هجائُت.
اصعالحا :وعص حلغٍفه الاصؼالحي بلضة حلغٍفاث
هظكغ منها :
*اإلاسؼىػاث هي طلك الىىق مً الكخب التي كخبذ
بسؽ الُض للضم وحىص الؼباكت وكذ جإلُفها
وجمثل اإلاسؼىػاث مصاصع ؤولُت للمللىماث،
مىزلت وجسص صعاؾت مىطىكاث مخلضصة،
وَلخمض كضص مً الباخثين بشكل كلي ؤو حؼئي كلى
()2
اإلاللىماث الىاعصة في اإلاسؼىػاث.
* اإلاسؼىغ هى الكخاب الظي كخب بالُض في كصغ
ما كبل الؼباكت لحظاعة ملُىت ،ولبِئت كلمُت
()3
وزلافُت ملُىت.
*اإلاسؼىغ هى كخاب لم ًخم ػبله بلض ،ؤي ؤهه ما
ػال بسؽ ًض اإلاالف ؤو بسؽ هاسخ هيره ؤو ؤهه
مصىع صىعة فىجىهغافُت ؤو باإلااًكغوفُلم كً
مسؼىغ ؤصلي .

*وكىضما جظاف كلمت اإلاسؼىػاث بلى كلمتي
اللغبُت ؤلاؾالمُت فيراص اللصض منها اإلاسؼىػاث
التي ؤهخجها كلماء الحظاعة اللغبُت ؤلاؾالمُت كلى
امخضاص كصىعها و ؤػمىتها في ؤكماق جاعٍسها
الحافل مىظ بضاًت جضوًٍ الللىم بلى آزغ اللغن
()4
الثالث كشغ الهجغي.
-2أهميت املخعوظاث
حلخبر اإلاسؼىػاث ؤخض عمىػ ألامت اللغبُت
ؤلاؾالمُت وؤخض الغكائؼ التي بىاؾؼتها ًدافف كلى
هىٍت و جغار وجاعٍش و خظاعة هظه ألامت ،فهي
جمثل وكاء الللىم بازخالف مجاالتها و جىىق
مىطىكاتها  ،فظال كً كىنها صالئل و آزاع كً
خظاعة كـُمت ؤؾؿذ لحظاعاث ؤزغي جلتها بما
حاصث به كلىل الللماء وزؼذ به ؤهاملهم  ،مً
جفؿير للىحي و شغح آلخاصًث الىبي صلى هللا كلُه
وؾلم  ،وفله ألامت وجاعٍسها ولوتها والللىم
الخجغٍبُت والفلك و هيرها ( ،)5وٍمكً ؤن هجمل
ؤهمُت اإلاسؼىػاث في الىلاغ الخالُت :
 صعاؾت الخاعٍش ووشغ الترار اللغبي ؤلاؾالمي بكؼاء الضعاؾاث ػابم كلمي بط ٌلخبر ماصةزصبت للبدث
 ؤلاؾهام بمدخىي كلمي ًخظمىه اإلاسؼىغ وطلكفي مسخلف مجاالث الللىم
 بزغاء اإلاكخباث بمغاحم خضًثت مً زالل جدلُماإلاسؼىػاث مما ًؼٍض في الىفم و الفائضة.
 ٌلخبر اإلاسؼىغ خللت وصل بين اإلااض ي()6
الحاطغ .
-3جاريخ و وشأة املخعوظاث
وؿخؼُم اللىل بإن اإلاسؼىػاث وشإث مم
بضاًت جضوًٍ الللىم في كصغ ألائمت اإلاجتهضًً،
وزاصت وكض احؿلذ الضولت ؤلاؾالمُت في هظا
اللصغ واخخاج الىاؽ بلى مً ًىـم خُاتهم وٍلُم
صًنهم  ،فاهدشغ الللم وؤكبل الىاؽ كلى الحفف
والكخابت واليسخ  ،فضوهذ الللىم  ،ومً ؤهم ما
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صون كلم الؿىت وكلم الفله ،وفله الصحابت
والخابلين  ،وفله ألائمت اإلاجتهضًً كلى ازخالف
مظاهبهم.
فإكـم ما ميز هظه الفترة ؿهىع ألائمت
ألاعبلت:ؤلامام ؤبى خىُفت الىلمان (151هـ) ؤلامام
مالك بً ؤوـ (179هـ) ،ؤلامام الشافعي (414هـ) ،
وؤلامام ؤخمض بً خىبل (441هـ) كما جميز بيشاغ
الحغكت الللمُت في كل اإلاجاالث  ،فاؾخفاص الفله
مً جضوًٍ الؿىت كما اؾخفاص مً جضوًٍ الللىم
ألازغي لصلخه الىزُلت بها كللم الىدى والصغف
والبالهت واللوت والحؿاب (.)7
و للض اكخنى اإلاؿلمىن باإلاسؼىػاث كىاًت كبيرة
لكىنها الؿبُل الىخُض للحفاؾ كلى ما ؤهخجه
الللل اللغبي ؤلاؾالمي مً مصىفاث وعؾائل
مىطىكها كخاب هللا الكغٍم وؤخاصًث الغؾىل
صلى هللا كلُه وؾلم ،فجللىا منها جدفا فىُت
زمُىت جغكىا فيها جغازا فىُا كـُما مخىاحض في
مسخلف مكخباث اللالم خُث ًىحض بمضًىت
بؾؼىبىل وخضها خىالي  144ؤلف مً
اإلاسؼىػاث الىاصعة ملـمها لم ًضعؽ مً كبل ،
بسالف ما ًىحض في مصغ واإلاوغب جىوـ ،الهىض،
وبًغان وؾائغ اإلاخاخف واإلاكخباث اللاإلاُت .جؼىعث
صىاكت اإلاسؼىغ اللغبي ؤلاؾالمي بشكل لم
ٌؿبم له مثُل في ؤي فً مً الفىىن الؿابلت
خُث امخاػث بضكت ػزاعفها اإلاظهلت وحاطبُت
صىعها وببضاق ؤلىانها وحمال زؼها وعشاكخه ،بط
حشهض كلى ما وصل بلُه فً صىاكت اإلاسؼىغ في
اللصغ ؤلاؾالمي واللىاًت بجىصة الخؽ في عبىق
اللالم ؤلاؾالمي ،فلض كان الخؼاػىن ًخمخلىن
بمكاهت مغمىكت وزاصت في اللغاق ،بًغان ،مصغ
وجغكُا الوشوالهم بكخابت مسؼىػاث ألاصب
والشلغ ومما ًاؾف له ؤن شؼغا كبيرا مً هظه
اإلاسؼىػاث التي اػصاهذ بها اإلاكخباث اللغبُت
ؤلاؾالمُت طاق بؿبب ما حلغطذ له الضولت

اللغبُت ؤلاؾالمُت مً خغوب وفتن وهؼواث
ؤشهغها كىضما اكخدم هىالكى بجُىشه بوضاص كام
1458م ،خُث ؤللُذ مئاث آلاالف مً
اإلاسؼىػاث في نهغ صحلت ،كما طكغ كثير مً
اإلااعزين ؤن الخخاع كخلىا في اللغاق  44ؤلفا مً
الللماء ،كظلك خين ؾلىغ هغهاػت في ًض
ؤلاؾبان كام 1494م ،ؤخغكذ كشغاث آلاالف مً
اإلاسؼىػاث ،ؤما الظي ؾلم مً هظه الكىاعر
والىكباث فلض هلل ملـمه بلى صوع اإلاسؼىػاث
وألاصًغة واإلاخاخف ألاحىبُت زالل الحغوب
الصلُبُت زم مً زالل الاؾخلماع الحضًث للبالص
اللغبُت وٍلضعها ملهض اإلاسؼىػاث اللغبُت بدىالي
()8
زالزت مالًين مسؼىغ.
-4أهواع املخعوظاث الػربيت:
جىلؿم اإلاسؼىػاث اللغبُت مً خُث ػبُلتها بلى
ؾخت ؤهىاق ؤهمها :
*املخعوط ألام :و هى الظي كخب بسؽ اإلاالف و
ٌؿخىفي هظا الىىق اإلاالمذ اإلااصًت للمسؼىغ
اللغبي و كض كان اإلاالفىن مً اللغب ًظلىن
اليسخت ألام بسؼاهت صاع الخالفت ختى جصبذ
مغاحلتها و اؾخيؿار هـائغها و ملابلتها ؾهلت
مِؿىعة.
*املخعوط امليسوب :وهى اإلاخىلض مً اإلاسؼىغ
ألام و اإلالابل كلُه وٍخم الخلامل مله بىفـ
الضعحت مً الصحت.
*املخعوط املرحلي :وهى الظي ًالف كلى مغاخل
،فُالف ؤول مغة وٍيشغ بين الىاؽ زم ًظُف
صاخبه بطافت جؼٍض كلى ما في اإلاغخلت الؿابلت
مثل:كخاب وفُاث ألاكُان البً زلكان.
*املخعوط املبهم :وٍمكً ؤن وؿمُه اإلالؼىق ؤو
اإلالُب ألهه ًغجفم بيؿبخه بلى اإلاسؼىغ ألام ،و
صحخه هير مىزىق بها و فُه كُىب كىلصان
الىعكت ألاولى التي ًدخىي كلى اؾم اإلاالف و
اللىىان ؤو كض ًكىن فُه جلضًم وجإزير ؤو جكغاع و
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ػغٍلت جصحُده جكىن بخدلُل حمُم خغوفه
باإلالابلت مم وسخ اإلاسؼىغ.
*املخعوط املصور:في كثير مً الضعاؾاث
اإلاخلللت بالفىىن ؤلاؾالمُت هجض ؤن الكثير مً
اإلاسؼىػاث مصىعة ،وصعاؾت هظا الىىق جخؼلب
ملغفت و صعاًت بإمىع الخصىٍغ و زبرة فىُت إلالغفت
ما جدخىٍه الصىع مً إلاؿاث فىُت و حوُيراث
كخابُت
*املخعوط غلى شكل مجاميؼ :جىحض مسؼىػاث
كثيرة طمً اؾم مجمم ؤو مجامُم ،وٍكىن
اإلاجمىق مجلض ًدخىي كلى كضص مً اإلاالفاث
()9
الخؼُت ؤو ألاحؼاء الصويرة ؤو الغؾائل.

-5ظرق مػالجت وحفظ املخعوظاث
*فهرست املخعوظاث
الفهغؾت هي وصف اإلاسؼىغ وجلضًم صىعة كامت
كىه ،مً هير الخؼغق بلى الضعاؾت اإلاىطىكُت
وحشمل طكغ اؾم اإلاسؼىغ واؾم اإلاالف وطكغ
فاجدت وزاجمت اإلاسؼىغ  ،كضص الىعكاث وهىق
الىعق ،هىق الخؽ وؤلىان الحبر ،اؾم الىاسخ
وجاعٍش اليسخ  ،هىق الجلض و مصضع اإلاسؼىغ.
ُ
*ججليذ املخعوظاث  :وهي وحلنى بدماًت
الكغاؾاث اإلاسؼىػت مً الخاعج مً الخلف وكض
اؾخسضم فُه الىعق والغق واليؿُج واإلالاصن
()11
والخشب وهيره.

همؽ ججلُض الكخاب اإلاسؼىغ
()11

*حوامل املخعوظاث و أدواث اليسخ و الرسم
ُ
*الحىامل هي اإلاىاص التي كاهذ حؿخسضم للكخابت
كليها ،وكض ازخلفذ هظه اإلاىاص بازخالف اللصغ
واإلاكان ،ومً هظه اإلاىاص:
الػسيب :وهي ؤوعاق الؿلف وحغٍض الىسل
وكظلك الكغاهُف وهي الؿلف الولُف اإلالخصم
بالىسلت مباشغة
ألادًم :وهى الجلض ألاخمغ اإلاضبىن وكض اؾخلمل
كلى ؤًام كصغ صضع ؤلاؾالم والخالفت الغاشضة
البردي :وهى هباث البرصي الظي ؿهغ في مصغ
وفلؿؼين وبالص ما وعاء النهغًٍ وصللُت،
..

واؾخسضم في اللوت اللغبُت باؾم “اللغػاؽ”
“وعق البرصي”  ،وٍغحم اؾخسضامه كدامل في
الكخابت إلاا كبل اإلاُالصي بـ
الرق :وهي الجلىص التي كان ؾمكها ٌؿمذ بالكخابت
كلُه مثل حلىص الوؼالً ،لىم اللامل بيخف
الشلغ مىه وٍجفف مم بلع الللُل مً الضباهت.
الورق :ؤول مً ؤؾخلمله الصِىُىن ،وكض كغفه
اإلاؿلمىن بلض فخذ ؾمغكىض كام 87هـ ،وبضء
الاؾخسضام به كدامل للكخب اإلاسؼىػت .
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مسؼىغ مً الغق مكخىب بماء الظهب
*ؤما ؤصواث اليسخ و الغؾم فهي ألاصواث التي جخم بها الكخابت كلى الحىامل مثل:
الللمُ :كغف الللم بلضة ؤؾماء منها الؼىماع والغٍاس ي والىصف والثلث والثلثين.
شكل ألكالم مشغكُت وموغبُت

املذاد :وهى ما ٌؿخلين به الللم للكخابت مثل الؼٍىث ومضاص الكغبىن و هيرها.
()14
ألاحبار :وٍغاص به اللىن الظي ٌُلؼى للمضاص للكخابت.
مضاص بني مؿخسضم كلى وعق صاكً

*صياهت وجرميم املخعوظاث

ً
الكؿىع ،والدشللاث ،والثلىب ،وؤخُاها ازخفاء

الترميم هى كملُت جكىىلىحُت صكُلت طاث كغف
ً
زاص مىخض كاإلاُا ،وهي في الىكذ هفؿه كملُت

ؤحؼاء ملُىت جسخلف في حجمها ؤو مؿاختها،

فىُت حمالُت جدخاج بلى خـ كال ومهاعاث فائلت،

كظلك مىكلها صازل حؿم ألازغ ؤو اإلااصة اإلاغاص

وجخظمً كملُاث ججمُم وجثبُذ وجلىٍت وججمُل

ملالجتها.

وبكاصة اإلاىاص ألازغٍت بلى شكل ؤكغب بلى ؤصلها،

وباليؿبت لصُاهت اإلاسؼىػاث فهي جمغ بثالزت

وهي بخلبير آزغ كملُت كالج لألزغ اإلاؿً في مداولت

مغاخل:

إلػالت بصماث الؼمً ومـاهغه اإلاخلضصة مثل
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-1مغخلت الخللُم وهي بباصة حمُم ؤهىاق الحشغاث

ومخىه -اإلااصة الللمُت -وجلضًمه للمؼبلت بلض طلك

والفؼغٍاث والبكخيرًا التي جصِب اإلاسؼىغ.

ليشغه لُؼلم كلُه كامت الىاؽ وَؿمى كلم

-4مغخلت اإلالالجت الكُمُائُت وطلك بازخُاع هىكُت

جدلُم الىزائم"

خبر اإلاسؼىغ وجدظير الصبوت اإلاىاؾبت للىعق.

وٍلخض ي كمل الخدلُم ما ًلي:

-3مغخلت الترمُم الُضوي و آلالي وطلك بملالجخه

-

مً الثلىب و الدشللاث وختى الوالف الخاعجي
مً هير بطافت مىاص كصغٍت للحفاؾ كلى

الخدلم مً صحت اإلاسؼىغ واؾمه ووؿبخه بلى
مالفه

-

()13

ؤزغٍخه.

ملغفت وسخه و حملها مً اإلاكخباث اإلاسخلفت و
اإلالابلت بُنها

-6كواغذ جحليم املخعوط.

-

بطا كاهذ اليسخت (ؤصلُت) فخثبذ كما هي

" الخدلُم ًلصض به بظل كىاًت زاصت

-

بطا كان اإلاالف هلل هصىصا مً مصاصع طكغها

باإلاسؼىغ ختى ًصح كىىاهه و اؾم مالفه و ًثبذ

فخلغض هظه الىصىص كلى ؤصىلها وَشاع في

وؿبت الكخاب بلُه و ًكىن مخىه ؤكغب ما ًكىن بلى

الحاشُت بةًجاػ بلى ما فيها مً ػٍاصة وهلصان

الصىعة التي جغكها مالفه  " ،وكُل "هى بزباث

 -كض ًسؼئ اإلاالف في كخابت لفف ؤو اؾم فِؿخؼُم

صحت اإلاسؼىغ مً خُث كىىاهه واؾم مالفه

()14

اإلادلم ؤن ًصحح الخؼإ في الحاشُت .

 -7همارج لبػض املخعوظاث.
مخعوط " ألارجوزة الخلمساهيت في الفرائض " للخلمساوي.
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مخعوط "الذرر املكىوهت في هوازل مازوهت" للمازووي.

مخعوط "إلاغاهت ببػض مسائل الحضاهت" للبووي.
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اللاهون في العب البً سيىا –جركيا-
 خاجمت :حلخبر اإلاسؼىػاث ؤخض عمىػ ألامت اللغبُت
ؤلاؾالمُت وؤخض الغكائؼ التي بىاؾؼتها ًدافف كلى
هىٍت و جغار وجاعٍش و خظاعة هظه ألامت ،فهي
جمثل وكاء الللىم بازخالف مجاالتها و جىىق
مىطىكاتها  ،فظال كً كىنها صالئل و آزاع كً
خظاعة كـُمت ؤؾؿذ لحظاعاث ؤزغي جلتها بما
حاصث به كلىل الللماء وزؼذ به ؤهاملهم  ،مً
جفؿير للىحي و شغح آخاصًث الىبي صلى هللا كلُه
وؾلم  ،وفله ألامت وجاعٍسها ولوتها والللىم
الخجغٍبُت و هيرها  ،وٍمكً ؤن ؤحمل ؤهم هخائج
هظا البدث في الىلاغ الخالُت:
 حلخبر اإلاسؼىػاث خللت وصل بين اإلااض يالحاطغ.
 الاهخمام باإلاسؼىػاث ٌؿاهم في صعاؾتالخاعٍش ووشغ الترار اللغبي ؤلاؾالمي .
ؤولى اإلاؿلمىن كىاًت كبيرة باإلاسؼىػاث لكىنهاالؿبُل الىخُض للحفاؾ كلى ما ؤهخجه الللل
اللغبي ؤلاؾالمي.
 ػغٍلت و خفف و صُاهت و جغمُم اإلاسؼىػاثكلم و فً كائم بظاجه طو كغف زاص مىخض
ً
كاإلاُاً ،دخاج بلى خـ كال ومهاعاث فىُت فائلت.
 جدلُم اإلاسؼىػاث مجال واؾم و مهم لكلمهخم بضعاؾتها ،خُث كلى الباخثين الوىص في
هظا اإلاجال مً ؤحل بزغاج اللضًض مً
اإلاسؼىػاث اإلاهمت بلى الىىع بضعاؾتها و جدلُلها.

 ًمكً لهظا ؤلاعر الحظاعي ؤن ًثري اإلاكخباثبمغاحم خضًثت مً زالل جدلُم اإلاسؼىػاث مما
ًؼٍض في الىفم و الفائضة.
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(-)1فهمي ؾلض  ،ػالل مجظوب  ،جدلُم اإلاسؼىػاث بين
الىـغٍت و الخؼبُم  ،صاع كالم الكخب  ،صُضا  ،بيروث ،
غ1933 ،1م  ،ص14-13
( -)4بًاص زالض الؼباق  ،اإلاسؼىغ اللغبي  ،صعاؾت في ؤبلاص
الؼمان و اإلاكان  ،ميشىعاث الهُئت اللامت الؿىعٍت للكخاب
وػاعة الثلافت  ،صمشم 4111 ،م  ،ص.6-5
( -)3هفـ اإلاغحم الؿابم.
(-)4ميري كبىص فلىجي  ،فهغؾت اإلاسؼىغ اللغبي  ،صاع الغشُض
 ،بوضاص 1981م  ،ص41
(-)5مدمض فااص الخلُل اللاؾمي  ،ؤهمُت اإلاسؼىغ في الحفاؾ
كلى الهىٍت و الخاعٍش  ،اهـغ اإلاىكم الالكترووي:
http://darelkhalil.blogspot.com/2015/05/blogpost_14.html
( -)6هفـ اإلاغحم الؿابم
(-)7اهـغ :كمغ ؾلُمان ألاشلغ ،جاعٍش الفله ؤلاؾالمي  ،صاع
البلث ،كؿىؼُىت  ،الجؼائغ 1991،م ،ص 87-86
مدمض الخظغي بك  ،جاعٍش الدشغَم ؤلاؾالمي ،صاع
شغٍفت  ،الجؼائغ ،ص173-171
( -)8فهمي ؾلض  ،ػالل مجظوب  ،جدلُم اإلاسؼىػاث بين
الىـغٍت و الخؼبُم  ،ص6-5
( -)9صالح الضًً اإلاىجض  ،كىاكض فهغؾت اإلاسؼىػاث اللغبُت
،صاعالكخاب الجضًض  ،بيروث  ،غ1976 ،1م ،ص11
( -)11هفـ اإلاغحم الؿابم.
(-)11كمغ بكغ  ،الكىصًكىلىحُا ،كلم صعاؾت اإلاسؼىغ  ،اهـغ
اإلاىكم الالكتروويhttp://www.egyres.com/articles :
( -)14هفـ اإلاغحم الؿابم.
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(-)13مصؼفى الؿُض ًىؾف  ،صُاهت اإلاسؼىػاث كلما و
كمال ،وشغ كالم الكخاب ،بيروث 4114،م  ،ص45-44
(-)14اهـغ :كبض الؿالم هاعون  ،جدلُم الىصىص و وشغها
،ماؾؿت الغؾالت  ،اللاهغة 1965 ،م  ،ص39
ؤخمض مدمض الخغاغ  ،مداطغاث في جدلُم
الىصىص  ،صاع اإلاىاعة  ،حضة 1984م  ،ص.8
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رقهىت اخملطهطاث يف اجلزاور
"الهاقع َاحتلدٕاث"

د ،اىراٌيم ٓرزقالٖ
ٌآعت ىالهسيمت
الهخلص:
يجتً العدٕد ٓن الهؤُساث العمهيت حنه َياراث
االرِفت

ٓن

االلكجرَٔيت

اُجغالٖ

الجكىهلهٌياث الهعاّرة يف ٍفظ اخملطهطاث ،
ٌَذا لها يهفري ٌذي العهميت ٓن اُختدان ٓجعدد
لىفس الهصدر ٓن طرف جمههعت ٗبيرة ٓن
الباٍثني دَو الجأًير عىل الىخست االّميت اْافت
الى اياٍت َياراث ٓجعددة للىشر َاالطالع .
َيعجبر عهميت الرقهىت ْرَرة ٓحلت ٍَجهيت يهميٍا
الجطهراث الجكىهلهٌيت احلدٕثت ْهن االٌراءاث
احلدٕثت

الهسختدٓت

يف

الهؤُساث

العمهيت

َالهعمهٓاييت اليت يساٌم يف ٔقل اخملطهط عىل
َُيط الكجرَين ٕضهن ٍفظ قيهجً احلضارٕت
َالعمهيت َالجارخييت َ .أطالقا ٓن ٌذا ٌاءث ٌذي
الدراُت لجسمط الضهء عىل أٌم اٌراءاث رقهىت
اخملطهطاث َِرَطٍا َٓجطمبايٍا ،اْافت الى
العهاوق.

ٓؤُساث الهعمهٓاث– الهؤُساث العمهيت– حتدٕاث
الرقهىت -اجلزاور

د ،دمحم لهني ىهٔيف

اٌل

الكمهاث الهفجاٍيت اخملطهطاث -الرقهىت-

مقدمـ ـ ـ ــة :
جؼزـغ الجؼائـغ بشـغوة هائلـت مـً الخـغار الهـغبي
اإلاًـغبي اإلاسؿـىؽ الـظي ٌهـاوي ؤلاهما ٛمً ْبـل
البـاخشحن و اإلاسخطـحن في قـل الؿـغّ الخٓلُضًـت الـتي
حؿـخهمل لخُـل هـظا اإلاحرار الشٓافي و الخػـاعي
اإلاهـم .ومو قهىع وؾائل الخ٘ىىلىحُا الخضًشت ؤضبذ
لؼاما الخُاف نلى اإلاسؿىؾاث باؾخسضام هظه
الخٓىُاث اإلاخىىنت زاضت جٓىُت عْمىت اإلاسؿىؾاث،
التي حهخبر ؤهجو وؾُلت للخُاف نلى اإلاسؿىؽ مً
الخلِ والاهضزاعٖ ،ما حهخبر ؤهم وؾُلت للخهغٍِ به
بحن الشهىب ومً زم الخهغٍِ بالترار اإلادلي بحن
ألامم .
وْض نغَذ مشاعَو ومباصعاث الغْمىت اهدشاعا
واؾها في الهضًض مً الٓؿاناث وزاضت ْؿام
اإلاسؿىؾاث ،خُث وحضث اإلااؾؿاث الهلمُت
بطُت زاضت في جٓىُت الغْمىت ؤؾلىبا ًضنم
ؤهضاَها وَؿاهم في جدُٓٔ عؾالتها اإلاخمشلت في جىَحر
ٗاَت الدؿهُالث لخىضُل ؤٖبر نضص ممً٘ مً
اإلاسؿىؾاث التي جلبي اخخُاحاث الباخث في ؤْل
وْذ وحهض مم٘ىحن ،مً زال ٛجدىٍل ؤعضضتها بلى
ملُاث عْمُت ْابلت للىٓل والخباص ٛنلى مسخلِ
ألاهكمت والشبٙاث.
ونلُه هداو ٛفي هاجه الضعاؾت الخهغٍِ
بخٓىُت عْمىت اإلاسؿىؾاث بالجؼائغ وٗل ما
ًخهلٔ بها مً احغاءاث وشغوؽ ومخؿلباث،
اغاَت الى الهىائٔ التي جدى ٛصون عْمىت بهؼ
اإلاسؿىؾاث .مً زال ٛالاحابت نلى الدؿائٛ
الخالي :
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ما هو واقع رقمنة املخطوطات في
الجزائر في ظل التحديات الراهنة ؟
-1ماهية املخطوط :
حهخبر اإلاسؿىؾاث مً ؤهُـ الىزائٔ في
الهالم ٗله َهي ٖىىػ جغازُت يىُت باإلاهاعٍ و الهلىم
و الشٓاَاث طاث البهض ؤلاوؿاوي و هي بمشابت وؿُج
زٓافي ًدمل ؤؾُاَا نضًضة مً اإلاهغَت ؤلاوؿاهُت .
ٖما نغَذ اإلاىؾىنت الهغبُت الهاإلاُت
اإلاسؿىؽ اإلاسؿىؽ ٖما ًلي :بن اإلاسؿىؾاث طلٚ
الىىم مً ال٘خب التي ٖخبذ بسـ الُض لهضم
وحىص الؿبانت وْذ جإلُُها و جمشل اإلاسؿىؾاث
مطاصع ؤولُت للمهلىماث ,مىزٓت و جسظ صعاؾت
مىغىناث مخهضصة ،و ٌهخمض نضص مً الباخشحن
بشٙل ٖلي ؤو حؼئي نلى اإلاهلىماث الىاعصة في
1
اإلاسؿىؾاث .
َاإلاسؿىؽ هى ٖــل مطــىِ ٖخــب بســـ الُــض
ؾــىاء مــً مالُــه ،ؤو جالمُــظه ،ؤو ؤخــض الهلمــاء مــً
بهــضه ،ؤو ؤخــض اليؿــار ْبــل الاهدشــاع الُهلــي
لىؾــائل الؿبانــت ومــً هىــا ًم٘ــً حهــل الؿبانــت
هــي الخض الُاضل بحن ما ًمً٘ ؤن هؿلٔ نلُه
اؾم مسؿىؽ ومؿبىم .2
 -2ثكنولوجيا الرقمنة :
الغْمىت خؿب هىصحؼ Hodgesنملُت ؤو
بحغاء لخدىٍل اإلادخىي الُ٘غي اإلاخاح نلى وؾُـ
بلى شٙل بل٘ترووي ( عْمي) Electronic
(ٖ ،)Digtalما نغَذ نلى ؤنها ":مجمىم الهملُاث
الالػمت لخدىٍل اإلاىاص اإلاسؿىؾت واإلاؿبىنت (هظ،
ضىعة ،ملخُمُضًا) بلى شٙل بل٘ترووي وجخمشل
مسغحاث نملُت الغْمىت في ؤونُت بل٘تروهُت
ًمً٘ بتها مً زال ٛشب٘ت صازلُت (ؤهتراهِذ) ؤو
مً زال ٛشب٘ت الاهترهِذ. 5
وحهخبر الغْمىت ش٘ال مً ؤشٙا ٛالخىزُٔ
ؤلال٘ترووي بدُث جخم نملُت الغْمىت بىٓل

حهغٍ اإلاسؿىؾاث بإنها طل ٚالىىم مً
ال٘خب التي ٖخبذ بالُض لهضم وحىص الؿبانت وْذ
جإلُُها ،وجمشل اإلاسؿىؾاث مطاصع ؤولُت للمهلىماث
مىزٓت وجسظ مىغىناث مخهضصة ،وَهخمض نضص مً
الباخشحن بشٙل ٖلي ؤو حؼئي نلى اإلاهلىماث الىاعصة
َُه
جسؼًٍ َحزًائي جٓلُضي مشل :ال٘خب ،مٓاالث
الضوعٍاث ،اإلاسؿىؾاث...بلى شٙل عْمي.3
وٍمً٘ حهغٍُها ؤًػا بإنها :هي جدىٍل
البُاهاث بلى شٙل عْمي وطل ٚألحل مهالجتها
بىاؾؿت الخاؾب ؤلال٘ترووي ،وفي ؾُاّ هكم
اإلاهلىماث ناصة ما حشحر الغْمىت بلى جدىٍل
الىطىص اإلاؿبىنت ؤو الطىعة بلى بشاعاث زىائُت
باؾخسضام هىم ما مً ؤحهؼة اإلاسح الػىئي التي
4
حؿمذ بهغع هدُجت طل ٚنلى شاشت الخاؾب .
ونىضما جدى ٛاإلاهلىماث بلى شٙل عْمي
َهي جسؼن في ملِ نلى الخاؾب الظي ًمً٘ ؤن
ٌهالج ٖإي ملِ آزغ (بعؾاله مً خاؾب بلى آزغ،
اليسخ ،الؿبانت ،الهغع نلى الشاشت) َهي
نملُت جدىٍل البُاهاث بلى شٙل عْمي ،وطل ٚألحل
مهالجتها بىاؾؿت الخاؾب ؤلال٘ترووي.
وخؿب اإلاعجم اإلاىؾىعي إلاطؿلخاث
اإلا٘خباث واإلاهلىماث وألاعشُِ َالغْمىت هي
"نملُت جدىٍل اإلاىاص الخىاقغٍت Analog Material
الىزُٓت نلى وؾُـ بل٘ترووي وجخسظ شٙلحن
ؤؾاؾحن ،الغْمىت بشٙل ضىع والغْمىت بشٙل
هظ ؤًً ًمً٘ بصزا ٛبهؼ الخدىٍالث
والخهضًالث نلحها وطل ٚبهض مهالجت الىظ
6
بمؿانضة بغهامج زاص بالخهغٍ نلى الخغوٍ.
ونمىما الغْمىت حهض الىؾُلت الخٓىُت التي
حهمل نلى جدىٍل الطىعة الىعُْت ؤو ؤي مً
الخىامل الخٓلُضًت للىزائٔ بلى ضىعة ال٘تروهُت،
َالغْمىت جخم بٙل الىزائٔ وٍمً٘ بحغائها اهؿالْا
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مً مسخلِ الخىامل ٗالىعّ واإلاطًغاث
الُُلمُت ،ألاشغؾت اإلاًىاؾِؿُت ،ؤشغؾت الُُضًى،
الىؾائـ  2D ,3Dويحرها باؾخهما ٛؤصواث
الالخٓاؽ الغْمي.
ومً هىا َةن عْمىت اإلاسؿىؾاث ،هي
جدىٍلها مً ألاشٙا ٛالخٓلُضًت الىعُْت ،بلى
الغْمُت ،التي ًمً٘ مهالجتها بىاؾؿت الخاؾىب،
وٍيخج مً زال ٛطل ٚمسؿىؾاث عْمُت ؤو مغْمىت
 -2رقمنة املخطوطات:
هي نملُت جدىٍل اإلاسؿىؾاث مً الشٙل
الخٓلُضي (الىعّ -البرصي -الجلىص) بلى الشٙل
الغْمي (ألاْغاص بإهىانها-والخىامل ؤلال٘تروهُت
ألازغي (  ،ؾىاء نلى شٙل هظ ؤو ضىعة بًؼ
الىكغ ،نً وؾُلت الخدىٍل ،ؾىاء بالخطىٍغ ؤو
اإلاسح الػىئي َ،ىخدطل نلى مسؿىؾاث
مغْمىت  ،خُث ؤهه ال ًمً٘ ؤن هخطىع مسؿىؾا،
7
ؤهخج بطُت عْمُت.
 -3أنواع عملية رقمنة املخطوطات:
جىٓؿم اإلاىاص ؤلال٘تروهُت بؿبُهتها بلى شٓحن :
اإلاىاص طاث الشٙل الخىاقغي ومً هماطحها
ألاشغؾت الطىجُت وؤشغؾت الُُضًى اإلاغئُت ،واإلاىاص
طاث الشٙل الغْمي ومً ؤمشلتها ألاْغاص اإلا٘خجزة
وؤْغاص الُُضًى الغْمُت ومطاصع ألاهترهذ.
* الرقمنة في شكل صورة ٌ :هني هظا خُل
الىزائٔ بشٙل ضىعة يحر ْابلت للخدىٍغ ؤو الخًُحر.
وهي مً ؤهىام الغْمىت ألاٖثر اؾخهماال نلى الغيم
مً ؤنها جدخل مؿاختٖبحرة نىض الخسؼیً ،و لها
ؤهمُت ٖبحرة في مجا ٛال٘خب و اإلاسؿىؾاث
الٓضیمت و زاضت للباخشحن و اإلاسخطحن بضعاؾت
الٓیم الُىیت و لیؿذ الىطیت.
وٍخم في هظه الخالت جطىٍغ ال٘خاب ضُدت
بطُدت ،وهي الؿغٍٓت اإلاهخمضة في عْمىت
اإلاجمىناث ال٘بحرة مً ال٘خب ،ألن الخٙلُت
بانخماص هظه الؿغٍٓت جٙىن مىسُػت ،هظا

باإلغاَت بلى اإلاداَكت نلى َ٘غة ال٘خاب
والطُدت والخطُذ ،ألن اليسخت الغْمُت هي في
8
الخُٓٓت ضىعة للشٙل الىعقي.
* الرقمنة في شكل نص  :هظا الىىم یدیذ
الُغضت للبدث صازل الىظَ ،هى یؿمذ بالخهامل
مباشغة مو الىزیٓت الال٘تروهیت نلى ؤنها هظ و
للخطى ٛنلى هظا الىىم یخم اؾخهما ٛبغمجیت
الخهغٍ الػىئي نلى الخغوٍ  .OCRوفي هظه
الخالت ًخم وسخ ال٘خاب ضُدت بطُدت ؤي ؤن
اإلا٘خبت ؾخهُض ٖخابت الىظ ٗامال ،ونلى ن٘ـ
الؿغٍٓت ألاولى َةهه ال ًمً٘ ؤلاخخُاف بُ٘غة
ال٘خاب ،طل ٚألن ال٘خاب في هظه الخالت ًطبذ
هطاً ،كهغ بطُت مخىاضلت نلى الشاشت ،وحهخبر
الغْمىت نلى شٙل ضىعة ؤٖثر بزالضا ،مً خُث
هٓل الطىعة ألاضلُت للمسؿىؽ ،بما جدخىٍه مً
عؾىماث جىغُدُت وؤلىان ،ويحرها .9
 -4أهمية رقمنة املخطوطات:
ج٘مً ؤهمُت عْمىت اإلاسؿىؾاث َُما ًلي :
* خلق نسخة رقمية بديلة للمخطوطات :خُث
بهه بةزػام اإلاسؿىؾاث لهملُت الغْمىت ًم٘ىىا
الخطى ٛنلى وسخت عْمُت بضًلت ًمً٘
اؾخهمالها في ؤي ػمان ؤومٙان.
* ثخزين النسخ ألاصلية والرقمية للمخطوطات:
وطل ٚمً زال ٛالخُل الغْمي لليسخت ألاضلُت،
بهضما ٗاهذ مهغغت لالؾخهما ٛال٘شحر مً ْبل
الباخشحن؛ والظي ًاصي بلى هشاشتها وغُانها،
لً٘ بدُكها في بِئت عْمُت ًطبذ الهمل ؤٖثر نلى
اليسخت الغْمُت .
* إثاحتها للمستفيدين :خُث ًمً٘ اؾترحام
اإلاهلىماث ؤو جباصلها بٙل ؾهىلت ؛ مً زالٗ ٛاَت
وؾائل ؤلاجاخت اإلاخىَغة في نطغها الخالي ،ؾىاء
نً ؾغٍٔ ؤلاهترهذ ؤو البرًض ؤلال٘ترووي ؤو مسخلِ
جؿبُٓاث الجُل الشاوي للىاب (مشل ضُداث
الُاٌؿبىٕ) مو بمٙاهُت الؿبو ٖظل. ٚ
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* الاؾخُاصة مً اإلاسؿىؾاث والىزائٔ الخاعٍسُت؛
التي ْلما ًخم الخطى ٛنلحها والىضى ٛبلحها ؤزىاء
نملُت البدث؛ وطل ٚلخىاحضها نىض ؤشخاص
مهُىحنَ ،الغْمىت جدُذ لىا ؾهىلت الىضى ٛبلحها.
 -5متطلبات عملية رقمنة املخطوطات:
جدخاج نملُت عْمىت اإلاسؿىؾاث إلاجمىنت مً
اإلاخؿلباثً ،جب ؤزظها بهحن ؤلانخباع ْبل
الشغوم في الغْمىت ،جخمشل َُما ًلي :
* املتطلبات التشريعيةً :خؿلب مشغوم الغْمىت
مجمىنت مً الٓىاهحن ،والدشغَهاث التي جدضص
ُُُٖاث وؾغّ جضاو ٛالىزائٔ اإلاغْمىت ،مو
بنؿائها الطبًت الغؾمُت للخضاو ،ٛوالاؾخهماٛ
مً ؾغٍ مسخلِ الهُئاث واإلااؾؿاث ،شإنها
شإن الىزائٔ الخٓلُضًت زاضت جل ٚالتي جشبذ
الخٓىّ الخاضت باألَغاص واإلااؾؿاث ويحرها،
َاإلؾاع الٓاهىوي غغوعي وطل ٚألهه ٌهمل نلى
جىكُم نملُت الغْمىت وَؿحرها ؤَ هكام مخٙامل
10
ًػمً حمُو الخٓىّ.
* املعدات وألاجهزة:
 الخاؾباثً :خىِْ هىم الخاؾباث اإلاؿلىبشغائها نلى اإلاهام اإلاؿلىب بهجاػها ،باؾخسضام
جل ٚالخاؾباث .ومً ؤهم الهىاضغ الىاحب
مغاناتها نىض شغاء الخاؾباث :اإلاهالج ،والظاٖغة،
والٓغص الطلب ،وشاشت الهغع ،وبؿاْت
الُُضًى ،ومشًالث اإلاهضاث الػىئُت.
 اإلااسخاث الػىئُت ؤلال٘تروهُت :جدىىم ؤشٙاٛاإلااسخاث الػىئُت ،وٍيبغي مهغَت الازخالَاث
اإلاىحىصة بُجها ،وٖظل ٚبمٙاهاتها .
* املوارد املالية :نلى اإلااؾؿت اإلآبلت نلى
عْمىت اإلاسؿىؾاث جىَحر اإلاىاعص اإلاالُت الالػمت
للهملُت ،والتي جخمشل في:
 جٙلُت الٓىي البشغٍت :الغواجب ،والخضعٍب،والؿُغ وؤلاْامت ،والهمل ؤلاغافي.
 -جٙلُت اإلاهضاث وألاحهؼة :مً شغاء ،وضُاهت،

وبضالح.
 جٙلُت البرمجُاث :شغاء البرمجُاث ،وجدضًشاتها. جٙلُت ؤلاحغاءاث الُىُت لخدىٍل اإلاسؿىؾاثاإلاغاص عْمىتها.
املواردالبشرية:
ٌهخبر الهىطغ البشغي اإلااهل مً ؤهم ؤؾـ
ونىامل هجاح مشاعَو الغْمىت ،ونضص الهاملحن في
بغامج الغْمىت ًسخلِ مً ماؾؿت بلى ؤزغي
خؿب نضص اإلاسؿىؾاث اإلاغاص عْمىتها وٖظا
ؤلامٙاهُاث اإلااصًت التي جمخل٘ها هظه اإلااؾؿاث
والتي جاهلها بلى اهخضاب ناملحن ؤُٖاء إلهجاػ
11
مشاعَو الغْمىت.
 -6التجارب الجزائرية في ميدان رقمنة
املخطوطات :
 ثجربة مكتبة جامعة ألامير عبد القادر
للعلوم إلاسالمية بقسنطينة :
حاءث اإلا٘خبت الغْمُت لجامهت ألامحر نبض
الٓاصع للهلىم ؤلاؾالمُت الؾدشماع ٗاَت ؤلامٙاهُاث
اإلااصًت البشغٍت اإلاخاخت لضيها ،و حسخحرها في زضمت
اإلاجخمو و مخؿلباث الهطغ ،و حهخبر الغْمىت ش٘ال
مخؿىعا مً ؤشٙا ٛالخىزُٔ ؤلال٘ترووي في هظا
اإلاجا ،ٛو زاضت َُما ًخهلٔ بخىزُٔ اإلاسؿىؾاث،
بدُث جخم نملُت الغْمىت بىٓل الىزُٓت نلى
وؾُـ بل٘ترووي ،و جخسظ شٙلحن ؤؾاؾحن،
الغْمىت بشٙل ضىع و الغْمىت بشٙل هظ ،ؤًً
ًمً٘ بصزا ٛبهؼ الخدىٍالث والخهضًالث نلحها،
خُث حهخبر ججغبت عْمىت مسؿىؾاث م٘خبت
ص.ؤخمض نغوة الجامهُت الىىاة ألاولى في عْمىت
ألاعضضة الىزائُٓت ،ومً ؤهم اإلاشاعَو الغائضة في
مجا ٛاإلا٘خبت الغْمُت نلى اإلاؿخىي الىؾني ،والبض
مً حهمُم هظه الخجاعب نلى اإلا٘خباث الجامهُت
التي جدخىي نلى عضُض ال بإؽ به مً اإلاسؿىؾاث
الىاصعة ،إلاا ؾخٓضمه هظه ألازحرة مً جغُْت
للخضماث اإلا٘خبُت والجهىع بها ،مً ؤحل زضمت
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ؤٖثر إلاؿخُُضيها بإْطغ و ؤْل ٗلُت ،وال ًٙىن هظا
بال بالخهاون بحن مسخلِ اإلا٘خباث الجامهُت.12
وفي هُـ الؿُاَّ ،هملُت عْمىت
اإلاسؿىؾاث حؿانض نلى خُكها مً الخلِ،
والػُام ،بغاَت بلى ؤن جسؼًٍ اإلاسؿىؾاث في
ْىانض مهؿُاث ،وبجاختها للباخشحن ؾِؿانض ال
مدالت في الخهغٍِ بهظا الغضُض نلى اإلاؿخىي
الىؾني والضولي نً بجاخخه نلى شب٘ت ؤلاهترهذ،
وججضع ؤلاشاعة بلى ؤهه ًمً٘ الاؾالم نلى نىاوًٍ
اإلاسؿىؾاث اإلاخىَغة في م٘خبت حامهت ألامحر نبض
الٓاصع للهلىم ؤلاؾالمُت مً زال ٛجطُذ مىْو
الىٍب الخاص بالجامهت وهى :
 /http://www.univ-emir.dz/bibوهظا في
اهخكاع الخطى ٛنلى خٓىّ اإلالُ٘ت
الُ٘غٍت لخطُذ مدخىي اإلاسؿىؾاث البالٌ
نضصها خىالي  320مسؿىؾا لخض الان .
* ثجربة املكتبة الوطنية الجزائرية بالجزائر
العاصمة :
حهض اإلا٘خبت الىؾىُت الجؼائغٍت مغٖؼا
لخُل الترار و مطاصع اإلاهلىماث واإلاسؿىؾاث و
جِؿحر ؤلاؾالم نلحها ٗىنها جؼزغ بغضُض جغاسي ُْم
ومخىىم مً اإلاسؿىؾاث الىُِؿت التي حهض
مٓطضا للهضًض مً الباخشحن و اإلاسخطحن .خُث
بلٌ ؤٖثر مً زالزت آالٍ مسؿىؽ ،نضا جل ٚالتي
ؤخغْذ ؤًام الاخخال ٛالُغوس ي ،ضىو لها
ً
اإلاؿدشغّ الُغوس ي "ٗاهُان" َهغؾا ووشغه في
باعَـ ؾىت 1890م.
وحهخبر اإلا٘خبت الىؾىُت هي اإلااؾؿت
الشٓاَُت ألاولى اإلاهىُت باإلاسؿىؾاث في الجؼائغ ،
وَهىص مشغوم عْمىت اإلاسؿىؾاث باإلا٘خبت
الىؾىُت الجؼائغٍت الى ؾىت  ، 1998ومً ؤهم
اهجاػاجه عْمىت ما ًُىّ ؤلُي مسؿىؽ مً حملت
 4200مسؿىؽ اإلاىحىصة لضيها ٖ 13.ما جم جدضًث
الاونُت اإلاغْمىت بحن ؾىتي  2004-1998بإونُت

طاث حىصة مٓبىلت  ،اغاَت الى حهضص ؤماًٖ
خُل الغضُض اإلاغْمً ٗىؾُلت للخُاف نلُه مً
الخلِ .
 -7مزايا رقمنة املخطوطات  :جكهغ مؼاًا
14
الغْمىت مً زال ٛجدُٓٔ ألاهضاٍ الخالُت :
 خماًت اإلاجمىناث ألاضلُت والىاصعة:خُث جمشلالغْمىت وؾُلت لخُل مطاصع اإلاهلىماث الىاصعة
والُٓمـت ،ؤو جل ٚالتي جٙىن خالتها اإلااصًت هشت
وبالخالي ال ٌؿمذ للمؿخُُضًً باالؾالم نلحهاٖ ،ما
حهمل نلى جٓلُظ ؤو بلًاء الاؾالم نلى اإلاطاصع
ألاضلُت وطل ٚإلجاخت وسخت بضًلت في شٙل
ال٘ترووي في مخىاو ٛاإلاؿخُُضًً.
 الدشاعٕ في اإلاطاصع واإلاجمىناث :جمشل بمٙاهُتاؾخسضام اإلاطضع الغْمي مً حاهب نضة
ً
مؿخُُضًً في الىْذ هُؿه ،اججاها ًيبغي ؤن
ًازظ بهحن الانخباع مً ؤحل الٓػاء نلى مشٙلت
اليسخ اإلادضوصة مً اإلاجمىناث الخٓلُضًت ،التي
جدضص نضص اإلاؿخُُضًً الغايبحن في الاؾالم نلى
مطضع اإلاهلىماث في غىء نضص اليسخ اإلاخاخت.
 الاؾالم نلى الىطىص :بالغيم مً الاجطاٛالُحزًائي للمؿخُُض مو مطضع اإلاهلىماث الخٓلُضي
ْض ًىٓؿو مو نملُت الغْمىت ،بال ؤن هظه الهملُت
ًمً٘ ؤن جدُذ في بهؼ ألاخىاْ ٛغاءة ؤَػل مً
جل ٚالتي ًدُدها الىظ ألاضليٖ ،ما جىَغ بهؼ
ؤلامٙاهُاث والخضماث التي مً شإنها حؿهُل ْغاءة
الىظ مشل بحغاء ج٘بحر الىظ وجطًحره ،والاهخٓاٛ
الؿغَو بلى ؤي حؼئُت مً حؼٍئاث الىظ مً زالٛ
مىكىمت الغوابـ الُائٓت.
 ػٍاصة ُْمت الىطىص ً:مً٘ ؤن جمشل الغْمىتَغضت الاؾخُاصة الٓطىي مً مطاصع اإلاهلىمـاث
الُٓمت ؤو الىاصعة ،وٍمً٘ جدُٓٔ طل ٚمً زالٛ
بناصة بجاخت هظه اإلاطاصع ؾىاء في شٙل ؤْغاص
مػًىؾت ؤو ؤْغاص مضمجت جُانلُت ؤو بجاختها
مً زال ٛالشب٘ت الضازلُت ؤو الخاعحُت وطل ٚفي
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ً
خا ٛما بطا ٗان الجمهىع اإلاؿتهضٍ ًمشل ْؿانا
ً
نغٍػا ،وَهخمض ؤؾلىب ؤلاجاخت نلى الؿُاؾت
الهامت التي جدبهها ماؾؿت اإلاهلىماث في هظا
الشإن.
 بجاخت اإلاطاصع نبر مىكىمت شب٘ت اإلاهلىماث:ًمشل بجاخت وجباص ٛمطاصع اإلاهلىماث نً بهض
بخضي الؿماث ألاؾاؾُت التي جمحز اإلاجمىناث
الغْمُت ،وٍجب ؤن جخم هظه الهملُت بشٙل
مخباص ٛبحن ماؾؿاث اإلاهلىماث ختى ًخمً٘
اإلاؿخُُض مً الاؾالم واإلآاعهت في مىْو واخض نلى
ٗل مطاصع اإلاهلىماث اإلاخاخت.
 -8ثحديات رقمنة املخطوطات :
نلـى الـغيم مـً ؤهمُـت نملُـت الغْمىـت
واإلامُـؼاث الخـي جمىدهـا ،نـاصة مـا جطـؿضم ب٘شُــغ
مــً الخدــضًاث ؾــىاء ٗاهــذ جدــضًاث مالُــت زاضــت
باإلاحزاهُــت والانخمــاصاث اإلاسططت ،ؤو باإلاؿائل
الُىُت اإلاخهلٓت بدبني ؤَػـل اإلآـاًِـ وؤشـٙاٛ
ملُـاث مط ــاصع اإلاهلىم ــاث الىاجج ــت ن ــً الغْمى ــت،
ؤو الٓػ ــاًا اإلاغجبؿ ــت بالبيُ ــت الخٓىُ ــت إلاش ــغوم
الغْمى ــت ،والاجُاُْ ــاث الخاض ــت بخسؿ ــي
ؤلاش ــٙالُاث اإلاغجبؿ ــت بدٓ ــىّ اإلالُ٘ت الُ٘غٍت .
وحهخبـغ هــظه الخدـضًاث حىهغٍــت ولهـا جإزحرهــا
اإلاباشـغ َــي بنـضاص ؾُاؾــت عْمىــت مطــاصع
اإلاهلىمــاث ،وجبىــي مهــاًحر ازخُــاع مطــاصع اإلاهلىمــاث
الخــي ًــخم عْمىتهــا وؤؾـالُب خُكهـا وازتزانهـا .وبىـاء
نلُـه وؿـخهغع َـي الُٓـغاث الخالُـت ؤبـغػ هـظه
15
الخدضًاث :
 بشٙالُت خٓىّ اإلالُ٘ت الُ٘غٍت حهخبر مًاإلاشاٗل ألاؾاؾُت التي جىاحه مشغوم اإلا٘خبت
الغْمُت.
 جىىم ؤحجام اإلاسؿىؾاث و ٖظل ٚهىنُت الخـفي اإلاسؿىؽ الىاخض.
 وحىص ٖخاباث وحهلُٓاث نلى الخىاش ي جإزظؤشٙاال مخهضصة ( ؤَُٓت ،مائلت ونمىصًت) وجدخل

ؤماًٖ مسخلُت في اإلاسؿىؽ ( الجاهب ألاًمً ،في
ألانلى ،في ألاؾُل ،ألاٌؿغ).
 خالت اإلاسؿىؾاث مً خُث الخُل خُثحهغع اإلاسؿىؾاث للغؾىبت ًاصي بلى جلِ بهؼ
ألاحؼاء مً الىعّ ؤو جأٗل ؤحؼاء ؤزغي بُهل
الخشغاثٖ ،ما ؤن نامل الؼمً ؾانض نلى قهىع
هٓاؽ ؾىصاء نلى الٙلماث و بالخالي َُِ٘ لبرهامج
آلي ًمحز بحن الٙلماث بهظه الؿغٍٓت.
 ضهىبت في مغَٓاث اإلاسؿىؾاث زاضت الخغائـالٓضًمت ؤو ؤشٙا ٛؤو ضىع.
 وحىص ال٘خابت غمً بؾاع َني مً الؼزاعٍوألاشٙا ٛفي مٓضمت بهؼ اإلاسؿىؾاث.
 ٖخابت اإلاسؿىؽ الىاخض بلًخحن ؤو زالزت نلىهُـ الطُدت.
 الخىُٓـ اإلاخبو ًسخلِ بحن مسؿىؽ و آزغ و مجهامً ًإزظ ؤشٙا ٛصائغٍت ضًحرة ؤو مشلشاث ؤو ؤػهاع
بإلىان مسخلُت.
وٖظل ٚهناك ثحديات ثقنية وفنية جــغجبـ
بــالخجهحزاث اإلااصًــت والبرمجُــاث وحمُو اإلاٙىهاث
التي ال ينى نجها مً ؤحل جىكُم مطـاصع اإلاهلىمـاث
ؤلال٘تروهُـت وخُكها واؾترحانها .وجخمشل
ؤلاشـٙالُت الغئِؿـت َـي ْػـُت الخٓـاصم الؿـغَو
لخٓىُـاث اإلاهلىمـاث  ،خُـث بنهـا جخؿــىع بشـٙل
ؾــغَو وصون جىْـِ ،ألامــغ الـظي ج٘خىُــه ضـهىبت
الاؾــالم نلــى اإلاهلىماث اإلاسجلت نلى وؾائـ
جسـؼًٍ مخٓاصمـت َ .هلـى ؾـبُل اإلاشـا ، ٛال جدخـىي
يالبُــت الخاؾــباث آلالُــت مــً الجُــل الخــضًث نلــى
ً
مشــًل لألْ ـغاص اإلاغهــت ،هك ـغا لػهِ الؿاْت
الخسؼٍيُت لألْغاص اإلاغهت وحهغغها للخلِ
الؿغَو ،وبالغيم مً طلَ ٚةن الخٓىُاث الخضًشت
لً جخىاَغ لها الٓضعة نلى نغع مطـاصع اإلاهلىمـاث
اإلاستزهـت صازل مشل هظه الىؾائـ.
 -9نتائج الدراسة:
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بن نملُت الغْمىت هي نملُت مٙلُت،
جخؿلب الخسؿُـ الضُْٔ ،مو بوشاء بيُت جدخُت،
جػمً اؾخمغاع الىضى ٛبلى اإلاسؿىؾاث الغْمُت.
ولألؾِ الشضًض الػالذ الهملُت مخسلُت وغهُُت
في الجؼائغفي قل وحىص نضص ٖبحر مً اإلاهىْاث
والهغاُْل اهؿالْا مً يمىع اإلاُهىم ونضم
وغىح الغئٍت اإلاؿخٓبلُت لخؿبُٔ مشاعَو الغْمىت
لضي ال٘شحرًً بغاَت الى اوهضام الخسؿُـ
الؿلُم لهملُت الاهخٓا ٛالؿلـ هدى الىمـ
الغْمي  ،وجبٓى اإلاباصعاث الجؼائغٍت في مجاٛ
عْمىتها جدخاج بلى نىاًت ٖبحرة مً ؾغٍ الجهاث
الىضُت التي ًجب ؤن حهمل نلى جىَحر ٗاَت
ؤلامٙاهاث والاؾدشاعاث الُىُت لها ،مً ؤحل خل
ؤي مشٙل ًِٓ نائٔ ؤمام جؿىع هظه اإلاشاعَو ،
وهظا لبلىى الاؾخُاصة الٓطىي مً اؾخسضام هظه
الخٓىُاث.
ونلُه ؾىٍ هىعص في ما ًلي مجمىنت ولهل
ؤهم الاْتراخاث التي ْض حؿاهم في الخسُُِ مً
اإلاهىْاث التي جدض مً نملُت جؿبُٔ مشاعَو
عْمىت اإلاسؿىؾاث الجؼائغٍت:
 وحىب جؿىٍغ الدشغَهاث والٓىاهحن إلاىاٖبتجدضًاث البِئت الغْمُت.
 غغوعة جىَحر البيُت الخدخُت اإلااصًت والبرمجُتاإلاالئمت وغمان جدضًثها باؾخمغاع ختى جدضر
ألازغ اإلاؿلىب مجها .
 جىَحر اإلاسططاث اإلاالُت الٙاَُت والُُ٘لتبخىَحر البيُت الٓانضًت الالػمت لخؿبُٔ
مشاعَو الغْمىت ،والبدث نً مطاصع
للخمىٍل الظاحي.
 جٓىٍت الغبـ بالشب٘ت الهاإلاُت والاؾخُاصة مًٗاَت بمٙاهُتها اإلاخاخت.
 وغو بغامج جضعٍبُت حهمل نلى عَو ُٖاءةاإلاىقُحن وجإهُلهم نلى الىدى اإلاىاؾب في

مجا ٛالخهامل مو ؤحهؼة الخاؾب ،ومسخلِ
ألاحهؼة الالػمت للُٓام بمشغوم عْمي .
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واقع تكنولوجيا المعموماث واالتصال
ودورها يف رقمنت وحفظ الموروث العريب
د ،نصيرة لمني
جامعت المسيمت
أ ،عبد احلق حباش
جامعت تيبازة
مقدمت:
ؤمخىا الػغبُت ؤلاؾالمُت مً ؤغغم ألامم التي
ّ
زلض الخاعٍش خًاعتها الهضًمت وجغاثها الػظُم ،ونض
زلكذ لىا هظه الخًاعة التي اخخلذ في ؤوج جإلهها
مؿاخت قاؾػت امخضث مً ؤؾباهُا ؾغباً بلى مكاعف
الهين قغنا الٌثير والٌثير مً آلازاع والكىاهض غلى
ؾمىها وعنحها واػصهاعها ،والترار الػغبي اإلاسُىٍ هى
هخاج جلَ الخًاعة وواخض مً آزاعها البانُاثً .
والقَ ؤن هظا الترار اإلاسُىٍ ٌػٌـ في
حىهغه طاجُت جلَ الخًاعة ؤلاؾالمُت وزهىنُتها
يما ؤهه ًمثل في الىنذ هكؿه باليؿبت لىا هدً الػغب
واإلاؿلمين ؤبىاء جلَ الخًاعة ،غىهغ هىٍت ،ومهىم
ؤؾاس ي مً مهىماث طايغجىا في مايحها ،ومغجٌؼ مخين
لجهًدىا في الخايغ واإلاؿخهبل .ولػل اإلاخابؼ لألخضار
وًان ؤبغػً آلازاع التي ؤهخجتها جلَ الخدىالث طلٌم
الخؿير في َبُػت ألاصواع التي ًجهٌ بها ألاقغاص في
اإلاجخمػاث ،ؤًا ًاهذ مىانػهم ووظائكهم وؤغمالهم،
زم جلَ الخؿيراث في ؤصواع اإلااؾؿاث في اإلاجخمؼ ؤًا
ًاهذ َبُػتها وؤهضاقها ،يماؾؿاث زضمُت ؤو
بهخاحُت ؤو حػلُمُت  ...بلخ ،وال قَ ؤن صوائغ الالخهاء
والخكاغل بين جلَ الخلهاث مً ؤقغاص وحماغاث
وهُئاث وماؾؿاث ،بل خٍىماث ،مخهاعبت ومدكابٌت
ومً اإلاالخظ ؤن الٍل ًخُلؼ آلان غً نىاغت ؤو
مداًاة ،ؤو غً قهم ؤو اصغاء بلى ؤن جٌىىلىحُا

الهغٍبت ،وبسانت في الجمهىعٍاث الؿىقُدُت،
وحمهىعٍاث آؾُا الىؾُىً ،خإيض له ؤن الترار
ؤلاؾالمي نض قٍل قػالً وال ًؼاُ باليؿبت للػضًض مً
الضوًُ ؤلاؾالمُت التي زًػذ إلاداوالث الخبضًض
والاؾخػماع في جلَ اإلاىُهت ،مغجٌؼاث زهاقُت ججاوػث
بها جلَ اإلادً واؾخػاصث بها قِئاً مً هىٍتها وطيغها
بمايحهاً .
ومً الالقذ للىظغ ،ؤن الترار الػغبي
اإلاسُىٍ ٌػض في الىنذ الخالي ؤهم جغار مٌخىب ،بل
لػله الترار ؤلاوؿاوي الىخُض الظي ناوم غىامل
الؼمً ،وبهي مدكىظا بهىعة يبيرة نُاؾا بإوغُت
الترار في الخًاعاث ؤلاوؿاهُت ألازغي ؾير ؤلاؾالمُت
والتي اهضزغث وػالذ مػاإلاهاً .
ولهض قهضث اإلاجخمػاث مىظ مىخهل الهغنً
الػكغًٍ جدىالث حظعٍت في قتى مىاحي الخُاة،
وايدؿتها جُىعاث مخكانمت ،وطلَ ًله هدُجت للثىعاث
اإلادؿاعغت في جهىُاث اإلاػلىماث التي اعجبُذ بخُىٍغ
الخاؾباث آلالُت ،واعجكاع مػضالث اؾخسضاماتها
وجىظُل بمٍاهاتها ،وماجبؼ طلَ مً جُىعً في ججهيزاتها
اإلااصًت والكٌغٍت زم جُىعً جهىُاث الاجهاُ غً بػض،
وما جبؼ طلَ ؤزيراً مً جؼاوج وجىاقو بُجهما ،و ما جىلض
غىه مً هظم وقبٍاث اإلاػلىماث اإلاىؾػت
اإلاػلىماث بمكهىمها الىاؾؼ ،قحها الخل لجل نًاًا
اإلاجخمؼ ومكٌالجه ،بن لم جًٌ ًلهاً .
الاشكاليت :غضًضة هظه الضعاؾاث وألابدار التيوكغث في الػكغٍت ألازيرة والتي جُغح بقٍالُت
اؾخػماُ والخدٌم في الخٌىىلىحُاث الخضًثت.
قةقٍالُت الخدى ًُ التي حػِكها ؤهظمت اإلاٌخباث
واإلاػلىماث في الجؼائغ حكير بلى ؤن ؤلاقغاػاث التي
ؤؾكغث غلحها هظه الخدىالث الخٌىىلىحُت الؿغَػت
جإيضث نكاتها في الىانؼ اإلاخباًً التي حػِكهاهظه
اإلاٌخباث.
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ؤهم ما ًميز غهغ اإلاػلىماث هى الؼٍاصة
ي للمػلىماث وؾغغت جضاولها
الهائلت في ؤلاهخاج الكٌغ ً
وقمىلُت حؿُُتها ،باإلياقت بلى ػٍاصة الخسهو في
اإلاػغقت البكغٍتً،ل جلَ اإلااقغاث حػلذ غملُت
واهُالنا مً ؤهمُت جُبُو الخٌىىلىحُاث
الخضًثت في اإلاٌخباث الخانت ،قةن الػهض التي
ؤنبدذ حػِكه اإلاٌخباث باغخماصها ؤلاغالم آلالي
والخٌىىلىحُاث الجضًضة الخانت بالخسؼًٍ واؾترحاع
اإلاػلىماث ؾيرث مً الىظغة الخهلُضًت التي ًاهذ
ؾائضة إلاضة َىٍلت ،قاإلاخُىعاث حػلذ الػضًض مً
اإلاٌخباث جخدى ًُ بلى مغايؼ مخػضصة الىؾائِ
والاؾخػماالث ،ولها الهضعة غلى جىقير اإلاػلىماث في
ألاقٍاُ اإلاسخلكت وألاهىاع اإلاخػضصة مً وؾائل
الاؾترحاعً .
وبن ايدؿاب الىؾائل الخٌىىلىحُت حػل
الػضًض مً اإلاٌخباث الجؼائغٍت جهكؼ نكؼة هىغُت لم
حػغقها مً نبل ،ؤًً ؾاهمذ في جدؿين وجىىَؼ
الخضماث اإلاهضمت للمؿخكُضًً ،ومً هىا واهُالنا
مما ؾبو قةن هظه الضعاؾت جبدث في ؤهم الجىاهب
الخالُتً :
ما اإلاههىص باإلاسُىٍ الػغبي وما
مهيره في ظل الخُىعً الخٌىىلىجي؟ ً
ما اإلاههىص بالغنمىت وما ؤهضاقها؟ ً
ًيُل ًخم الازتزان والخكظ الغنمي
للمسُىٍ الػغبي؟ ً
 أهميت وأهداف الدراست:حؿير عنمىت مهخيُاث اإلاٌخباث مً ؤؾالُب
ايدكاف الىاؽ اإلاػلىماث وبحغائهم ألابدار .جهؼ غلى
غاجو اإلاٌخباث مؿاولُت بجاخت اإلاهخيُاث الغنمُت
اإلاىحىصة لضحها للػالم :والتي ًُلبها الجمهىع وٍخىنػها
ً2
 الزقمىتً :وهي قٍل مً ؤقٍاُ الخىزُوؤلالٌترووي بدُث جخم غملُت الغنمىت بىهل
الىزُهت غلى وؾُِ بلٌترووي ًوجخسظ قٍلين
ؤؾاؾين ،الغنمىت بكٍل نىع ًوالغنمىت بكٍل

اؾخسضام وؾائل الخٌىىلىحُت الخضًثت في اإلاٌخباث
خخمُت مايضة ،جخُلب الٌثير مً ؤلاحغاءاث
واإلاىانكاث الزخُاع الىظم آلالُت اإلاىاؾبت
1
وألاحهؼة،ونىال بلى جُبُهها والخهىًُ غلى الىخائج.
الضاعؾىن .قهض ؤػالذ ؤلاهترهذ الخىاحؼ الخهلُضًت التي
ًاهذ جهل خائال ؤمام بجاخت اإلاػلىماث مً مؿاقاث
حؿغاقُت ،وظغوف انخهاصًت ،وخضوص ؾُاؾُت،
وخؿاؾُاث زهاقُت .جيكإ لضي الباخثين مجاالث
حضًضة للدؿائُ والبدث ،ؤزاعتها الخٌىىلىحُاث
الخضًثت؛ لخجمُؼ اإلاهاصع البدثُت مً مسخلل
ألامايً واإلاجاالث ،وللخدٌم في الىهىم والهىع
الغنمُت بإؾالُب حضًضة ً
وبِىما جضزل الػضًض مً اإلاٌخباث في
مكغوغاث يبري للغنمىت جخُلب اإلاجمىغاث اإلاميزة،
والىاصعة ،وؾير اإلاُب ًىغت غىاًت زانت وبحغاءاث
مسخلكت ،ومً هىا بهبثهذ ؤهمُت هظه الضعاؾت في
ًىجها جبدث في زالر عًائؼ عئِؿُت ؤال وهي
(جٌىىلىحُاث اإلاػلىماث والاجهاُ ،الغنمىت ،خكظ
اإلاىعور الػغبي (اإلاسُىٍ الػغبي))ً .
يما ًخمدىع الهظف الغئِس ي لهظي الضعاؾت
في البدث غً بحاباث غلى الىهاٍ التي جمذ الاقاعة
لها في بقٍالُت الضعاؾت وهي ؤلاخاَت بمكهىم
اإلاسُىٍ الػغبي ومهيره في يل الخُىعاث
الخٌىىلىحُت الخضًثت ،الاخاَت ؤًًا بمكهىم الغنمىت
وؤهضاقها ،ونىال بلى الٌكل غً يُكُت الازتزان
والخكظ الغنمي للمسُىٍ الػغبيً .
 املصطلحاث واملفاهيم:املخطوط :ه ًى يخاب ًسِ بالُض لخمُيزه غً
الخُاب ؤو ألاعنت ؤو ؤي وزُهت ؤزغي يخبذ بسِ الُض
زانت جلَ الٌخب التي يخبذ نبل غهغ الُباغت.
هو ؤًً ًمًٌ بصزاُ بػٌ الخدىٍالث
ًوالخػضًالث غلحها وطلَ بػض مػالجت الىو
3
بمؿاغضة بغهامج زام بالخػغف غلى الخغوف
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 وشأة وجطور املخطوط العزبي :انخهغثالضعاؾاث الخانت باإلاسُىَاث الػغبُت ختى آلان
غلى بدث مخىن هظه اإلاسُىَاث ،والضعاؾت
الكُلىلىحُت إلاا جهضمه مً ماصة غلمُت ،ؤما
الجاهب اإلااصي للٌخاب اإلاسُىٍ بةغخباعه وزُهت
ؤزغٍت خًاعٍت ،قلم ًلو بػض ما ًىاؾب مً غىاًت
و بهخمام .و نض وكإ في الؿغب ألاوعوبي غلم زام
بضعاؾت الكٍل اإلااصي للمسُىَاث الُىهاهُت
الٍىصًٍىلىحُا
غلم
هى
والالجُيُت
 ،واليسخت اإلاىهىُ غلحهاً ،وما غلى اليسخت مً
ؤزخام و ما قابه طلَ. 4
بن البدث في اإلاسُىٍ الػغبي بدث
قامً ،والبدث قُه زالُ الهغون ألاولى مً
جاعٍسه ؤيبر مكهت ًوؤقض غؿغا ،ألن الؼمً لم ًبو
مً آزاع جلَ الكٌغة بال هماطج نلُلت ًوحظاطاث
مبػثرة ،ال ًمًٌ ؤن هسغج مً صعاؾتها بغؤي ناَؼ
ؤو خهُهت زابخت .لهظا قةن اإلاهضمت الُبُػُت
لضعاؾت وكإة اإلاسُىٍ الػغبيً ،وجُىعه هي
الخضًث غً اصواث الٌخابت ومىاصها غىض الػغب:
ماهي؟ و متى وحضث؟ و يُل جُىعث؟ ً
 التعزيف اللغويً :لمت مسُىَت مكخهت لؿتمً الكػل زِ ًسِ ،ؤي يخب ؤو نىع اللكظ
بدغوف
هجائيً 5
 التعزيف إلاصطالحي للمخطوط :اإلاسُىٍ هىاإلاٌخىب بالُض في ؤي هىع مً ؤهىاع ألاصب ؾىاء
ًان غلى وعم ؤو غلى ؤًت ماصة ؤزغي ًالجلىص
وألالىاح الُُيُت الهضًمت والدجاعة ًوؾيرها .6بن
اإلاسُىَاث طلَ الىىع مً الٌخب التي يخبذ
بسِ الُض لػضم وحىص الُباغت ونذ جإلُكها،
ًوجمثل اإلاسُىَاث مهاصع ؤولُت للمػلىماث،
مىزهت و جسو صعاؾت مىيىغاث مخػضصة،
وَػخمض غضص مً الباخثين بكٍل يلي ؤو حؼئي غلى
اإلاػلىماث الىاعصة في اإلاسُىَاث.7

 CODICOLOGIEو حػني غلم صعاؾت ًل ازغ ال
ًغجبِ بالىو ألاؾاس ي للٌخاب الظي يخبه
اإلاالل ،ؤي ؤهه ٌػني بضعاؾت الػىانغ اإلااصًت
للٌخاب اإلاسُىٍ مخمثلت في الىعم ،الخبر،
واإلاضاص ،الخظهُب ،الخجلُض وؤًًا حجم الٌغاؾت
والترنُم والخػهُباثً ،وًل ما صون مً ؾماغاث،
ونغاءاث ،وبحاػاثً ،ومىاوالث ،ومهابالث،
ومُالػاث ،وجهُُضاثً ،وما ٌسجل في آزغ الٌخاب
اإلاسُىٍ مً بؾم الىاسخ ،وجاعٍش اليسخ ،ومٍاهه
اإلاسُىٍ مهُلح ألًت وزُهت مٌخىبت
بالُض ؤو بألت مثل آلت الُباغت ؤو الخاؾىب
الشخص يً ،وحؿخػمل الٍلمت للخكغٍو بين اليسخت
ألانلُت لػمل ًاجب ما ًواليسخت اإلاُبىغت ،يما
ٌكير اإلاهُلح ألًت وزُهت جاعٍسُت مٌخىبت بالُض
مىظ الػهىع الهضًمت ختى ظهىع الُباغت في
الهغن الخامـ غكغ اإلاُالصيً .8
ًمًٌ الهىُ ان هىاى بهجاػاث خًاعٍت
ًان لها ألازغ الٌبير في ظهىع اإلاسُىَاث وجُىعها
غبر الػهىع اإلاسخلكتً ،وجخلخو هظه ؤلاهجاػاث
في بزتراع الخغوف الهجائُت وبالخالي الٌخابت،
ًوبزتراع ؤصواث الٌخابت بكٍل غامً ،وبزتراع الىعم
بكٍل زامً .
 سماث ومالمح املخطوط العزبيً :خميزاإلاسُىٍ الػغبي ببػٌ اإلاميزاث التي ججػله
ًىكغص بها ًىغاء قٌغي ؾىاء ًاهذ هظه اإلاالمذ
ماصًت في َغٍهت الٌخابت ؤو هىغُتها ؤو قٍل
اإلاسُىٍ في خض طاجه ًومىاص نىػه ؤو م ًالمذ قىُت
مً ػزاعف وعؾىماثً ،ومً ؤبغػ الؿماث التي
ًىكغص بها اإلاسُىٍ الػغبي جخمثل قُما ًلي:9
أ /مالمح املاديت:
 -1صفحت العىوان :ؾالبُت اإلاسُىَاث ال ًظيغ
غىىاجها مؿخهال في الهكدت ألاولى بل جدخىي
غلى ما ٌؿمى باإلؾتهالُ ،وهي غباعة غً
مهضمت ٌكغح قحها اإلاالل بػض البؿملت
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ؤؾباب جإلُكه للمسُىٍ واإلاداوع ألاؾاؾُت
إلاىيىغه.

يظا ......ؾىت يظا "...يما ًظيغ مٍان اليسخ
وجٍى ًن مٌخىبت غلى قٍل هغم مهلىب.

 -2عىاويً الفصول والعىاويً الفزعيت :جٌخب
غىاوًٍ الكهىُ في اإلاسُىَاث صازل
الىهىم صون جمُيز في باصيء ألامغ زم بضئا
بػض طلَ ًسهىجها بخٌبير الخِ خُث ًان
الخِ الٍىفي هى الخِ اإلاكًل لٌخابت
غىاوًٍ الكهىُ و بػض طلَ ؤغخىىا بػىاوًٍ
الكهىُ خُث ؤنبدىا ًٌخبىجها بلىنً مؿاًغ
للىن اإلاضاص اإلاسهو لٌخابت الىو ًاألخمغ
ؤو ألازًغ.

 -7أحجام املخطوطاث :جخكاوث ؤحجام
اإلاسُىَاث بين الٌبير واإلاخىؾِ والدجم
الهؿير ًوجهاؽ حجم اإلاسُىَاث الُىُ في
الػغى.
ب /مالمح فىيتً :
 -1الزخزفت والتذهيب :لهض ؤولى الػغب
بهخمامهم بالهىع والؼزغقت ًوزانت ػزغقت
اإلاسُىَاث
و جدلُتها بالهىع والغؾىماث ًونض بلؿذ
جُىعا يبيرا في ؤوائل الهغهين الغابؼ والخامـ
الهجغٍين خُث ًاهىا ٌػخىىن بمسُىَاتهم
ويخبهم غىاًت قائهت ًوجؼٍُجها بالهىع اإلالىهت
واإلاظهبت.
 -2التجلي ــد :غغف الػغب الخجلُض مىظ مىخهل
الهغن الثاوي الهجغي ًوًان اإلاصخل الكغٍل
هى ؤوُ مسُىٍ حلض ،بػض طلَ حػضصث
َغم الخجلُض ًوجىىغذ غىض الكىاهين الػغب
خُث ؤَلهىا غلحها حؿمُاث مخىىغت خؿب
َغٍهت حكٌُلها واإلاههىص بها ػزغقت الجلىص
التي جدمي اإلاسُىَاث مجها َغٍهت الضم ؤو
الًؿِ ؤو الُبؼً ،وَغٍهت الخثهُب ؤو
الخدؼٍم التي جدخاج بلى الضنت والهضعة غلى
بؾخسضام ؤصواث زانت في ػزغقت الجلىص.
 فهزست املخطوطاث وجكشيفها في ظلالتطوراث التكىولوجيت الحديثت:
لهض بظلذ ختى آلان حهىص يبيرة غلى
اإلاؿخىًٍ الػغبي والضولي لغنض الكهاعؽ الخانت
باإلاسُىَاث الػغبُت وقهغؾتها خُث لم حؿلَ
هظه الكهاعؽ مؿلٍا مىخضا مً الىاخُت الكىُت،
بال في الؿىىاث ألازيرة ؤًً غغقذ اإلاسُىَاث
الػغبُت بُانت قهغؾت مىخضة وهي بُانت ًجغي

 -3الهوامش :هي اإلاؿاخاث البًُاء التي جدُِ
بالىو مً حهاجه ألاعبؼ ًوالهضف مجها الهُام
بخصخُذ ما نض ًهؼ قُه اإلاالل ؤو الىاسخ
مً ؤزُاء ؤو إلياقت بػٌ ألاقٍاع ،يما
حؿخػمل في يخابت الخػلُهاث مً َغف مالل
آزغ نام باإلَالع غلى اإلاسُىٍ.
 -4عالماث الترقيمً :ىػضم جغنُم الهكداث في
اإلاسُىَاث ؾىاء غلى مؿخىي الهكداث ؤو
غلى مؿخىيً ألاوعام ،لًٌ الُغٍهت اإلاخبػت
في هظا اإلاجاُ هي اإلاػغوقت بىظام الخػهُباث
ؤي ؤن جٌخب ؤوُ ًلمت في الهكدت الِؿغي
في جهاًت الهكدت الُمنى ًوبهظه الُغٍهت
ًخمًٌ اإلاجلض مً ججمُؼ نكداث اإلاسُىٍ.
 -5مسطزة املخطوطً :وجمثل غضص ألاؾُغ
اإلاٌخىبت في الهكدت الىاخضة وهي جسخلل
مً مسُىٍ آلزغ ًوختى مً نكدت ألزغيً.
 -6خاجمت املخطوط :حػخبر الخاجمت حؼءا
ؤؾاؾُا في اإلاسُىٍ خُث ًظيغ اإلاالل
بػٌ الػباعاث جضُ غلى جهاًت الىو والكغاؽ
مىه يما جدخىي جاعٍش ؤلاهتهاء مً الخإلُل
مثل " وًان الكغاؽ مىه ًىم يظا  .....قهغ
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بغخماصها الُىم في حمُؼ الضوُ الػغبُت وجخًمً
ؾخت خهى ًُ ؤؾاؾُت هي ًالخاليً :10
 -1حقل املضمونً :دخ ًىي هظا الخهل غلى
غىىان اإلاسُىٍ ًوالػىاوًٍ الكغغُت واإلا ًالل
مؼ جاعٍش وقاجه ،زم اإلاىيىع ًواللؿت التي يخب
بها زم غباعاث البضاًت والجهاًت.
 -2بياهاث اليسخ :وجخًمً بؾم الىاسخ مؼ
وؿبه ومظهبه زم مٍان ًوجاعٍش اليسخ بالُىم
ًوالكهغ والؿىت.
 -3الوصف املادي للمخطوطً :خمثل في عنم
اإلاجلض ،عنم الجؼء ،هىع اإلااصة التي يخب
غلُه ،غضص ألاوعام ومهاًِؿه ،يظا هىع
الخًِ ،والغؾىم والؼزاعف ،مؼ لىن اإلاُضاص
ًوالخجلُض
 -4إلاضافاث الخاصت باملضمونً :وحكمل غلى
ؤلاحاػاث ،الؿماغاث والخىنُػاث ًواإلالٌُت.
 -5البياهاث إلاضافيتً :وهي البُاهاث الخانت
باليكغ والترحمتً ،وعنم وحىص اإلاسُىٍ في
اإلاٌخبت ومجمىغخهً ،ومٍان الُبؼ بن وحض
وجاعٍش اليكغ ًوصاع اليكغ مؼ بُاهاث الخدهُو.
 -6حقل املالحظاثً :وهي البُاهاث اإلاخهلت
باإلاسُىٍ مً مهاصع ؤزغيً زاعحُت.
ؤما الٌكاقاث قهي يغوعٍت ًوجهؼ في غضة
ؤهىاع مثل يكاف الػىاوًٍ ،ويكاف اإلاالكين
ًويكاف اليؿار والٌكاف الؼمني ،ووحىص قهغؽ
غام مىخض للمسُىَاث الػغبُت في الػالم هى في
ؾاًت ألاهمُت ،وغمل ضخم ٌؿخضعي جٍازل
الجهىص ًوزانت بةؾخسضام وؾائل الخٌىىلىحُت
الخضًثت في نىؼ هظه الكهاعؽ والٌكاقاث هظغا
إلمٍاهاث بؾدُػابها الىاؾػت ًومهضعتها الكائهت غلى
الخىظُم ،لظلَ البض مً ؤلاهخمام بةنضاع
الكهاعؽ اإلادىؾبت للمسُىَاث الػغبُتً .
 -الزقمىت متطلباتها وأهدافها:

الغنمىت هي الػملُت التي یخم بمهخًاها
جدىیل مهاصع اإلاػلىماث الخهلُضیت وقبه
الخهلُضیت– مُبىغاث ومهؿغاث ومىاص ؾمػُت
بهغیت ...الخ بلى ًلكاث مهغوءة بىاؾُت
الخاؾبً 11
 متطلباث رقمىت املخطوطاث.جخُلب غملُت عنمىت ؤعنضة اإلاسُىَاث
غضة غىامل ؤؾاؾُت ًمًٌ الخػغى ألهمها قُما
ًليً :
 -1املوارد البشزيتٌ :ػخبر الػامل البكغي مهم
في مػاصلت عنمىت ألاعنضة الىزائهُت،
وزانت الػاملين اإلااهلين في مُضان
الغنمىت ،ويظلَ ؤلامٍاهُاث اإلااصًت التي
جمخلٌها اإلاٌخباث لخإهُل ؤو اهخضاب غاملين
إلهجاػ مكاعَؼ الغنمىت ،و هظه اإلاكاعَؼ
جخُلب غضصا يبيرا مً الػاملين ،بهضع ما
جخُلب غاملين ؤيكاء ،قػلى ؾبُل اإلاثاُ
جًم مهلخت الغنمىت باإلاٌخبت الىَىُت
الكغوؿُت  22غامال مٍلكين بةهجاػ
الغنمى تً ، 12وٍهضع الػضص اإلاخىؾِ
واإلاسهو لػملُاث الغنمىت صازل
اإلاٌخباث الجامػُت  7ؤقغاص.13
 -2املوارد املاليت :جسخلل جٍلكت عنمىت
ألاعنضة الىزائهُت بازخالف مكاعَؼ
الغنمىتً ،وهي مغجبُت بممىلين لهم ججاعب
ؾابهت في هظا اإلاُضانً ،وهظا ما ًهػب غلى
اإلاٌخباث خهغ جٍالُل الغنمىتً ،وجبهى
جهضًغاث جهغٍبُت جسخلل الخٍالُل خؿب
ألاعنضة اإلاغنمىت ،قمثال جخُلب غملُت
عنمىت يخاب باإلاٌخبت الىَىُت لٍىعٍا
الجىىبُت  154صوالع ،بِىما ًخٍلل الٌخاب
هكؿه بمٌخبت هُىٍغى الػامت ؾىي 28
صوالعً ،ومخىؾِ جٍلكت عنمىت يخاب لضي
يثير مً اإلاٌخباث ًومغايؼ ألاعقُل بالىالًاث
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اإلاخدضة ألامغٌٍُت  70.66صوالع ًومخىؾِ
جٍلكت عنمىت الهكدت الىاخضة هى 7.72
صوالع.14
 -3التجهيزاث :وجٌمً في اإلااسخاث الًىئُت
بإهىاغها والخىاؾِب ولىاخهها ًالُابػاث
وألانغاف وؾيرها.
أهدافها :بن الخدضیض الضنُو ألهضاف
اإلاكغوع مً ؤهم زُىاجه والتي یترجب غلحها
مجمىغت مً الهغاعاث ؾىاء غلى اإلاؿخىي الخهني
ؤو الىظُكي ،يما ؤن بالـ ألازغ في جىقير اإلاىاعص
اإلاالُت مً اإلااؾؿت ألام ؤو الضغم اإلاالي مً
اإلااؾؿاث الخاعحُت وبسانت الخجاعیت مجها وطلَ
ؤن بنىاع الؿير بجضوي وغائض اإلاكغوع لً یخإحى
بال بالخدضیض الىاضح والضنُو ألهضاقه والػىائض
اإلاغجهبت 15مىه بلى ؤهه ال یيبغي ؤن یٍىنً الؿبب
وعاء مكغوغاث الغنمىت هى مساقت الخسلل غً
ًعيب آلازغیً ،بهضع ما هى بهخاج مىخج عنمي حُض
في ظل خضوص الخٍلكت وؤلامٍاهِذ الخهىُت وجىاقغ
الهىي الػاملت ،وهى ألامغ الظي یخُلب الىظغ
بػين الاغخباع ألاؾباب الٍامىت وعاء اإلاكغوع
لخدهُو نضع مً الخىاػ ًن.
ویمًٌ بحماُ ألاهضاف وألاؾباب وعاء غملُت
الغنمىت في ؤهضاف زالزت هيً : 16
 بجاخت مهاصع اإلاػلىماث الخهلُضیت غلى
هُام ؤوؾؼ وحكمل ً
بجاخت 24ؾاغت / 7ؤیام
بجاخت صون الخهُض باإلاىنؼ الجؿغافي
بهخاج ؤقٍاُ مسخلكت مً اإلالكاث
للمهضع الىاخض
جىنُل اإلاػلىماث للمؿخكُض صون
الخضزل البكغيً
ججضیض اؾخسضام ألاقٍاُ اإلاتهالٌت
والخالكت ً
جُىیغ الخضماث الخهلُضیت

اإلاكاعيت في اإلاىاعص ً
ً
 نُاهت خكظ اإلاجمىغاث Preservation
يض الخلل والٍىاعر والكهض
 الغبذ اإلااصي مً زالُ بُؼ اإلاىخج الغنمي
غلى ؤنغام مليزعة ؤو بجاخخه غلى الكبٌت
وال یههض بالغبذ هىا الاججاع بهضع ما هى
الخهىًُ غلى غائض ماصي یؿُي هامل مً
الخٍلكت لًماث اؾخمغاع الػملُاث.
 استخدام الىظم آلاليت فيمعالجت املخطوطاث العزبيت:
ال عٍب ؤن ؤمخىا الػغبُت ؤلاؾالمُت مً ؤغغم
خًاعتها الهضًمت ًوجغاثها
ً
ألامم التي زلض الخاعٍش
الػظُم ،ونض زلكذ لىا هظه الخًاعة التي
ؤخخلذ في ؤوج جإلهها مؿاخت قاؾػت ؤمخضث مً
ألاهضلـ ؾغبا بلى مكاعف الهين قغنا ،والٌثير
مً آلازاع ًوالكىاهض غلى ؾمىها وبػصهاعها،
والترار الػغبي اإلاسُىٍ هى هخاج جلَ الخًاعة
ًوواخض مً آزاعهاً ،و ًال قَ ؤن هظا الترار
اإلاسُىٍ ٌػٌـ في حىهغه طاجُت جلَ الخًاعة
ؤلاؾالمُت ًوزهىنُتها ،يما ؤهه ًمثل في الىنذ
هكؿه باليؿبت لىا هدً الػغب واإلاؿلمين ؤبىاء
يحها جلَ الخًاعة ،غىهغ هىٍتً ،ومهىما ؤؾاؾُا
مً مهىماث طايغجىا في ما ًومغجٌؼا مخِىا لجهًدىا
في الخايغ ًواإلاؿخهبل.
بط ٌػض الترار الػغبي اإلاسُىٍ في الىنذ
الخالي ؤهم جغار مٌخىب ،بل لػله الترار ؤلاوؿاوي
الىخُض الظي ناوم غىامل الؼمً ،وٍبهى مدكىظا
بهىعة يبيرة نُاؾا بإوغُت الترار في الخًاعاث
ؤلاوؿاهُت ألازغي ؾير ؤلاؾالمُت التي ؤهضزغث ػالذ
مػاإلاهاً .ونًاًا جغازىا الػغبي يثيرة ،وهمىمه ؤيثر،
ًوجدؿؼ ؤبػاص نًاًاه هظه غبر مؿاخت حؿغاقُت
واؾػت ،جخجاوػ خضوص وَىىا الػغبي بلى الػالم
ؤلاؾالمي الٌبير ،باإلياقت بلى مكٌالث هظا
الترار التي جىدهغ في جبػثره بين مٌخباث الػالم
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ًوؾُاب الخُِ الغامُت بلى خهغه وجىزُهه
والخػغٍل به ووكغه ًوجٌكُكه ،يظلَ حػضص
مىاهج قهاعؾه وجدهُههً ،وؾُاب مظاهغ الخػاون
والخيؿُو بين اإلاغايؼ اإلاخسههت للمسُىَاث في
الىًَ الػغبيً .
ًولػل هظه اإلاػاهاة التي ٌػِكها جغازىا الػغبي
ؤزاعث
بكٍل غام واإلاسُىٍ بكٍل زام هي التي ً
خكُظت عحاُ الكٌغ والباخثين وؤلازخهانُين
غلى بخُائه ًوبػثه مً حضًض في زىب الخضازت
والخُىٍتً .17
 الزقمىت كوسيلت جكىولوجيتلحفظ املخطوطاث العزبيت:
ؤصث زىعة الاجهاالث ًو جُبُهاتها في مسخلل
اإلاجاالثً ،وزانت في بث اإلاػلىماث بلى اهدكاع
مكهىم اإلاجخمؼ الخسُلي  Virtuel Communityؤو
الؿُبراوي  Cyberجلَ الخُبُهاث التي اجسظث مً
الباصئت "بلٌتروهُت  – " Eؤو "عنمُت - " Dؤو "
اقترايُت - " Vنكت جاهلها للػمل يمً هظا
اإلاجخمؼ ،قػلى ؾبُل اإلاثاُ الخٍىمت ؤلالٌتروهُت،
والخجاعة ؤلالٌتروهُت ،والجامػاث ؤلالٌتروهُت،
والكهل الاقتراض ي ،واليكغ ؤلالٌترووي ،واإلاهاصع
ؤلالٌتروهُت...الخ ً
حاءث اإلاٌخباث الغنمُت ً ًىاخضة مً هىاجج
جلَ الثىعة التي قهضتها ألالكُت الثالثت ،لخدخل
مٍاجها يضغامت ؤؾاؾُت مً صغائم اإلاجخمؼ،
ًوؤهلها لظلَ جاعٍش اإلاٌخباث الػغٍو الظي ؤزبذ
نضعتها غلى الخٌُل واإلاىاءمت مؼ مسخلل
اإلاجخمػاث والبِئاثً 18
و مً مؼاًا اإلاٌخباث الغنمُت التي خضصها
أرمز ما ًليً :19
 ؤن اإلاٌخبت الغنمُت جدمل مجمىغاتها بلىاإلاؿخكُض خُث هى ،بط جىحض مٌخبت خُثما ًىحض
خاؾب بلٌترووي عبِ بكبٌت ألاهترهذ.

 ؤلاقاصة مً نىة الخاؾباث في بؾترحاعاإلاػلىماث و جهكدها.
 بمٍاهُت جهاؾم اإلاػلىماث. ؾهىلت جدضًث اإلاػلىماث. بمٍاهُت بجاخت اإلاػلىماث بهىعة صائمت وغلى مضاع الؿاغت.
 بمٍاهُت بجاخت ؤقٍاُ حضًضة مًاإلاػلىماثً ،مًٌ جسؼٍجها ًوبثها غبر
الىؾائِ .20 Multimédia
 خاجمت:غلى الغؾم مً ؤن مػالم وآقام جهىُاث
اإلاػلىماث ًوجىظُكها في مجاُ بزتزان اإلاػلىماث
وبؾترحاغها حػىص بلى جهاًت الػهض الؿاصؽ ًومُلؼ
الؿابؼ مً الهغ ًن الػكغًٍ ،خُث ظهغث بػٌ
هظم اإلاػلىماث اإلاػخمضة غلى الخاؾباث آلالُت في
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٌٍُت ،قةن بهخمام الضوُ
الػغبُت بخهىُاث اإلاػلىماث الخضًثت ًوجىظُكها في
زضمت الترار الػغبي للمسُىٍ بضؤ مىظ غام
 1992بمغيؼ اإلاػلىماث الخابؼ إلاجلـ الىػعاء
اإلاهغي ًوهى ؤوُ هظام مػلىماث للمسُىَاث
الػغبُت .والؿااُ الظي ًدباصع بلى الظهً هى إلااطا
غام  1992بالخدضًض ولِـ نبله ؤو بػضه لخُبُو
الىظم آلالُت غلى اإلاسُىَاث الػغبُت ،وؤلاحابت
بؿُُت ًوهي في غام  1992ويػذ الُىهِؿٍى
بغهامج "طايغة الػالم " بهضف خماًت الترار
الىزائهي الػالمي مً الخضهىع ًوجِؿير الىنىُ بلُه
وعقؼ الىعي بإهمُخهً ،ان هى الباغث ألاؾاس ي
لهظا ؤلاهخمام ًوطلَ بخضغُم مغيؼ اإلاػلىماث
بخجهيزاث جهىُت ًومىاعص بكغٍت مخسههت في
مجاُ جلَ الخهىُاثً .
ًوٍمًٌ الهىُ لِـ مً اإلاىُهي البدث غً
صواقؼ البضء َاإلاا ؤجها جاصي بلى جدهُو زضمت
نًاًا جغازىا اإلاسُىٍ ًوبهما ما ًمًٌ ؤلاقاعة بلُه
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هى جهُُم نىاغض البُاهاث التي جم بوكاءها
والىظام آلالي للمسُىَاث الظي َىعه اإلاغيؼ،
يما ؤن هىاى بهخماما بخهىُاث جهىٍغ
اإلاسُىَاث ًوبزتزاجها في الخاؾباث آلالُتً .
ال قَ ؤن نًاًا الترار الػغبي اإلاسُىٍ
يثيرة ًوحػض الًبِ البِبلُىؾغافي وؤلاجاخت ؤهم
الهًاًا ًوٍمًٌ ؤن هجملها قُما ًليً :
 ًالبض مً جىظُل بمٍاهُاث الخاؾباث ًوهظماإلاػلىماث في بوكاء نىاغض البُاهاث البِبلُىؾغاقُت
الىهُت للمسُىَاث الػغبُت
 نمم هظام مػلىماث للمسُىَاث ًخىقغ غلىزانُت جسؼًٍ ًوبؾترحاع الهىعً ؤو الىهىم
لًٌ بهكت مدضوصة (نكدخين قهِ) بخضاهما
لبضاًت اإلاسُىٍ وألازغيً لجهاًخه.
 زانُت اإلاهابلت بين وسخ اإلاسُىٍ الىاخض غىضغملُت الخدهُو.
 ويؼ جهىُاث اإلاكابٌت ًوهظم ؤلاجهاُ في بىاءقبٌت غغبُت إلاػلىماث الترار.
 ؤلاقاصة مً بمٍاهاث قبٌت ؤلاهترهذ ليكغ التراري الػالم.
الػغبي اإلاسُىٍ غلى مؿخى ً
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حتقيق أيب القاسم سعد اهلل للمخطوط
السردي اجلزائري (حكاهة العصاق يف
احلب واالشتياق  -أنموذجا .)-
أ ،معمري حميد
جامعة المسيمة
أـ بعوش حياة.
جامعة الصمف
حـيل اإلاذٌىًاث شدحرة جطازُت مؤلي باألفياض
واللُم مما دلفه أبىاء ألامت مً دالكت ججاضبهم
وأفياضهم وٓلىمهم وئبسآاتهم وال ػبُل
لالػخفازة منها ئال بالخىلُب ٓنها وجحلُلها بـيل
ٓلمي ًىفى ٓنها غباض العمً واللمذ الخاضٍخي.
ّ
وفي بالزها بطظ الٔالمت "أبى اللاػم ػٔس هللا"
بخحلُله للمذٌىي الؼطزي ممثال في الىم
الطحلي والخاضٍخي والللص ي الـٔبي الصي مثلخه
"حياًت الٔـاق في الحب والاؿدُاق" إلاحمس ابً
ّ
ئبطاهُم التي حيؼها ػٔس هللا ضواًت ؿٔبُت فاجحا
اإلاجاٌ أمام الىلاز والساضػحن لسضاػت دلاةلها
وفىُاتها .وهحً في هصه الىضكت البحثُت ػىحاوٌ
الىـف ًٓ حهىز ػٔس هللا في جحلُم اإلاذٌىي
الؼطزي الجعاةطي مً دالٌ هصه الُٔىت بدؼلٍُ
الوىء ٓلى أهم ما اجبٔه في مىهج الخحلُم بغُت
ئحُاء هصا الىم و اًلاله مؼدؼاغا لللاضةحن
والسضاػحن وئفازتهم مىه.
مقدمة:
ؿغلذ كوُت جحلُم اإلاذٌىًاث ححزا
هبحرا مً فىطها اإلأاكط،فهي جطجبٍ باحُاء الترار
و هفى الغباض ٓىه،هصا الترار الصي ال ًمىىىا
الفيان مىه مهما ازُٓىا شلً شلً،وال الاػخغىاء

ٓىه،فهى ضغم وىههً،يخمي ئلى ظمً غحر ظمىىا ئال اهه
فآل و مإزط فُىا و به هيىن فآلحن،و مإزطًٍ في
ظمىىا ،و هصا ئشا ما أجحىا الفطكت لبصوض الحُاة أن
جىمى فُه و جعهط ،و أولى الخٌىاث ئلى هصا جيىن
بخحلُله وفم أػؽ ٓلمُت صحُحت جمىحه اللىة
و الخلىبت الالظمت لئلػهام في الحواضة و الخأزحر
في الثلافت.
وئشا ما ٓسها ئلى جحلُم اإلاذٌىًاث
بالجعاةط ًٌالٔىا السهخىض أبى اللاػم ػٔس هللا
بجهىزه الباضظة في هصا اإلاجاٌ دسمت للبحث
الٔلمي في الجعاةط و الٔالم الٔطبي ٓلى حس
ػىاء،ومً أهم الىلىق التي حللها هم
"حياًت الٔـاق" الصي ٓثر ٓلُه مذٌىًا باإلاىخبت
الىًىُت فأظاٌ ٓىه غباض العمً بحن أًسي اللطاء
و الساضػحن للىـف ًٓ ػماجه و دلاةله و
جليُفه همً الىلىق الؼطزًت الٔطبُت ٓمىما
و الجعاةطٍت ٓلى وحه الخلىق.
ػىحاوٌ في هصه الىضكت البحثُت أن جبرظ
حهىز أبى اللاػم ػٔس هللا في جحلُم هم
"حياًت الٔـاق في الحب و الاؿدُاق" واإلاىهج
اإلاخبٕ في هصا ،وأن هبحن أهمُت جحلُم اإلاذٌىًاث
و الحواضي
في الىـف ًٓ الىحه الفىطي
لؤلمت.
التعريف باملحقق أبى القاسم سعد
هللا:أبى اللاػم ػٔس هللا مً مىالُس ػىت 1930
م في كطٍت كماض ئحسي هىاحي وازي ػىف
بالجىىب الـطقي الجعاةطي،جللى حٔلُمه ألاوٌ فيها
حُث حفّ اللطآن الىطٍم،واكل حٔلُمه بجامٕ
العٍخىهت بخىوؽ بحن (،)1954-1947و جحلل ٓلى
ؿهازة ألاهلُت ،اهخم باألزب مىص كغطه حتى للب
بالىاكس اللغحرٓ".از ئلى الجعاةط في هفؼه ػىت
الخذطج  1954اؿخغل بمهىت الخٔلُم بساًت
بمسضػت الثباث بالحطاؾ التي وان ًسًطها "الطبُٕ
1
بىؿامت،زم زضغ بمسضػت التهصًب.
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وفي ػىت  1955ػافط ػٔس هللا ئلى ملط
بٔس ُطوف ٓلبُت مط بها في الجعاةط حطاء
مواًلاث الاػخٔماض الفطوس ي و كبل في ولُت زاض
الٔلىم،ووان مً الٌلبت اإلاخفىكحن ،جذطج فيها
و الٔلىم
بـهازة اللِؼاوؽ في اللغت الٔطبُت
ؤلاػالمُت ػىت .1959زم سجل في السضاػاث
الٔلُا في جذلم الىلس ألازبي ،فأجم الؼىت ألاولى
،وأههى الطػالت في الؼىت الثاهُت حىٌ"ؿٔط محمس
الُٔس آٌ دلُفت" لىىه لم ًىاكـها حُث ػافط
ػىت ،1960ئلى أمطٍيا بٔس جحلله ٓلى مىحت
زضاػت.فللس حامٔت مىِؼىجا أًً جحلل ٓلى
اإلااحؼخحر في الخاضٍر و الٔلىم الؼُاػُت ٓام
1962م،زم ألغى السهخىضاه في الخاضٍر ألاوضوبي
2
الحسًث و اإلأاكط .1965
ؿغل أبى اللاػم ٓسة مىاكب ٓلمُت و ئزاضٍت
3
وهي:
 أػخاش مـاضن في الخاضٍر بجامٔت الجعاةط مً1967م ئلى1971م.
 أػخاش الخاضٍر بجامٔت الجعاةط بسءا مً 1971م. أػخاش مؼآس في الخاضٍر بجامٔت و بالىالًاثاإلاخحسة ألامطٍىُت مً 1960م ئلى1976م.
 وهُل ولُت آلازاب بجامٔت الجعاةط مً 1968مئلى 1972م.
 ضةِؽ كؼم الخاضٍر بجامٔت الجعاةط بحن 1969مئلى 1971م
 أػخاش الخاضٍر بجامٔت آٌ البِذ .2002-1996جىفي "ػٔس هللا" بخاضٍر  14زٌؼمبر 2013
ًٓ ٓمط ًىاهع  83ػىت مذلفا وضاء جطازا غعٍعا
أزطي به اإلاىخباث الىًىُت و الٔطبُت و الٔاإلاُت.
 أهم مؤلفاثه:َ
ُٓ ِطف أبى كاػم ػٔس هللا بمىػىُٓخه في
مذخلف مُازًً اإلأطفت التي اؿخغل فيها ،و كس
جطن هخاحا غعٍطا أػهم به في بلىضة الهىٍت الىًىُت
للجعاةط و حٔعٍع اهخمائها الحواضي.

ففي مجاٌ الىخابت ؤلابسآُت حطب أبى
اللاػم ػٔس هللا مذخلف ألاهىاْ ألازبُت حُث
"هخب الللت و وـط مجمىٓخه اللللُت (ػٔفت
دوطاء)ػىت 1986م،هما هخب الـٔط الٔمىزي و
الحط و وـط زًىاهه اإلاـهىض أزىاء الثىضة (الىلط
للجعاةط) ػىت 1957م.زم زًىان (زاةط وحب )ػىت
1967م،لُجمٕ ئهخاحه الـٔطي فُما بٔس في
زًىان جحذ ٓىىان( العمً ألادوط ) ػىت
4
1985م.
ولم ًىوب كلم أبى اللاػم ػٔس هللا
ًُلت حُاجه،فلس ُل ًىخب في الفىط و الثلافت و
الىلس و الخاضٍر ئلى أن وافخه اإلاىُت".و ًمىً أن
هصهط له هخاب (مىٌللاث فىطٍت) ػىت  1982م و
(أفياض حامحت) ػىت  1988م و في (الجسٌ
الثلافي) ػىت  1993م و (مجازلت آلادط )ػىت
 2006م و(ٓلى دٌى اإلاؼلمحن  -حطان في
الخىاكى) ػىت  2009م و (حىاضاث) ػىت ،2005
هما هخب حىٌ الطحلت مً دالٌ هخابه (ججاضب
في ألازب و الطحلت) ػىت  1982م" ،5وهخب أًوا
زضاػاث في ألازب الجعاةطي الحسًث ػىت 1966
أما بذلىق الىخابت الخاضٍذُت،فان
مىػىٓت جاضٍر الجعاةط الثلافي حٔس أهمها،وكس كام
فيها "بسضاػت اإلاإػؼاث الثلافُت والسًيُت
والاحخمآُت والخٔلُمُت ،في فترة ظمىُت مىص
بساًاث الٔهس الٔثماوي حتى اػخلالٌ الجعاةط ػىت
 1962م.وهصه اإلاىػىٓت التي حمٔها أبى اللاػم
ػٔس هللا مً مذخلف ضحالجه،و اػخغطكذ ٓلىز
لخألُفها جبلى ملسضا جاضٍذُا،و مىٌللا للمإضدحن
6
اإلاهخمحن بالخاضٍر الثلافي الجعاةطي "
للس للب أبى اللاػم ػٔس هللا بـُر
اإلاإضدحن الجعاةطٍحن فهى ضاةس في هصا اإلاجاٌ و
مإلفاجه الخاضٍذُت ال ًياز ًجهلها باحث أو زاضغ
هصهط منها ،الحطهت الىًىُت الجعاةطٍت الصي حاء في
زالزت أحعاء ٓلى الخىالي في الؼىىاث الخالُت (1962
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م  1969،م 1975،م)( ،محاهطاث في جاضٍر
الجعاةط بساًت الاحخالٌ) ػىت 1971م (أبحار
و آضاء في جاضٍر الجعاةط) في زالزت أحعاء ،وـطث ٓلى
الخىالي في (1978م1986،م1960،م).7
نشاطه في التحقيق :
للس وان أبى اللاػم ػٔس هللا ٓلى وعي
بلُمت الترار و أهمُخه فبصٌ مجهىزاث حباضة في
ػبُل بٔث الترار الجعاةطي اإلاذٌىي بخحلُله و
ئدطاحه بصلً مً غُاهب الٌي و اليؼُان.
ومً الٔىامل التي ػآسث ػٔس هللا ٓلى
الخىن في ججطبت جحلُم اإلاذٌىًاث أهه إلاا وان
ًالبا في ولُت زاض الٔلىم "وحس هذبت مً الٔلماء
اإلاحللحن الصًً أدص ٓنهم أكىٌ الٔلم و حلاةم
اإلأطفت،فيان ؤم الىاضر لٔملهم الغعٍط ،فلس وان
مً أػاجصجه ألاػخاش ٓبس الؼالم هاضون" 8الصي
ٌٔس مً ؿُىخ الخحلُم و ضوازه اإلاـهىضًٍ،فهى
كاحب هخاب "جحلُم الىلىق و وـطها "الصي
كسضث أوٌ ًبٔت مىه ٓام  1945م لُيىن أوٌ
هخاب ًيـط باللغت الٔطبُت حىٌ جحلُم
9
اإلاذٌىًاث .
اػخٌاْ أبى اللاػم ػٔس هللا بفول
حسًخه و كبره أن ًلخحم مجاٌ الخحلُم بلىة،و
وجذلله في الخاضٍر
واهذ زلافخه الىاػٔت
أهبر ػىس له في هصا "،فلس أزبدذ الخجاضب أن
اإلاخذللحن في السضاػاث ؤلاػالمُت أو الٔطبُت أو
الخاضٍذُت هم أكسض الىاغ ٓلى جحلُم اإلاذٌىًاث
،فال بس للمحلم مً أن ًيىن ملما بيل حىاهب
الثلافت ؤلاػالمُت " 10و هصا ما وان ٓلُه السهخىض
أبى اللاػم ػٔس هللا.
لم ًىً الخحلُم لسي ػٔس هللا ججطبت
ٌؼحرة فلس جىبس فيها مـاق هثحرة ئش جحمل
لىحسه أٓباء هصا الٔمل الصي ال ًخم ٓازة ئال
بخوافط حهىز فطق بحثُت هبحرة،بامياهاتها اإلاازًت و
البـطٍت و كس أزمطث ججطبخه كسوض ػبٕ أٓماٌ

جىلذ وـط مِٔمها زاض الغطب ؤلاػالمي اللبىاهُت
،هصهط فيها ماًلي :
حياًت الٔـاق في الحب و الاؿدُاق إلاحمس
بً ئبطاهُم (ألامحر ملٌفى ،اإلاإػؼت الىًىُت
و الخىظَٕ 1977،م.
لليـط
 ضحلت ابً حمازوؾ الجعاةطي (ضػالتاإلالاٌ في الىبأ ًٓ اليؼب و الحؼب و
حمازوؾ
بً
الطظاق
الحاٌ)ٓ،بس
الجعاةطي،الجعاةط  1982،م.
 ميـىض الهساًت في هـف مً ازعى الٔلمو الىالًت ٓ،بس الىطٍم الفيىن،زاض الغطب ؤلاػالمي
،بحروث  1987م.
 جاضٍر الٔسواوي ،محمس بً ٓمط الٔسواوي،زاض الغطب ؤلاػالمي 1996م.
 ضػالت الغطٍب ئلى الحبِب،أحمس بً أبيٓلُسة البجاتي،زاض الغطب ؤلاػالمي ،بحروث
1991م.
 أُٓان مً اإلاـاضكت و اإلاغاضبت (جاضٍر ٓبسالحمُس بً)زاض الغطب ؤلاػالمي ،بحروث2000،م.
ثحقيق املخطىطات ،املاهية و ألاهمية:
أ) املخطىط:
"هى هخاب لم ًخم ًبٔه بٔس ،أي أهه ماظاٌ
ُ َ
بذٍ اإلاإلف أو بذٍ هاسخه ،أو أ ِدص ْث ٓىه
كىض فىجىغطافُت أو أن ًيىن ملىضا
11
باإلااًىطوفُلم ًٓ مذٌىي أكلي".
وٓازة ما هجس ولمت " اإلاذٌىي " مؼبىكت
بيلمت التراث "،و اإلاطاز بالترار اإلاذٌىي ما وكل
ئلُىا مً مإلفاث و ملىفاث مىخىبت بذٍ مإلفها
أو دٍ أحس اليؼاخ كبل ٓلط الٌبآت ،في
ملابل شلً الىخب اإلاٌبىٓت التي دطحذ ئلُىا
بىاػٌت آالث الٌبآت في الٔلط الحسًث" 12ومً
هىا ًدبحن لىا أن ملٌلح اإلاذٌىي ُهط مٕ ٓلط
الٌبآت للخفطٍم بحن اإلاٌبىْ و اإلاذٌىي.
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ب)ثحقيق املخطىط:
اإلاللىز به "بصٌ ٓىاًت داكت حتى ًصح
ٓىىاهه ،واػم مإلفه و ًثبذ وؼبت الىخاب ئلُه و
ًيىن مخىه أكطب ما ًيىن ئلى اللىضة التي جطهها
مإلفه 13".حُث أن غاًت الخحلُم هى جلسًم
اإلاذٌىي صحُحا هما وهٔه مإلفه زون
ؿطحه 14.مما ٌٔني أهه لِؽ مً واحب اإلاحلم أن
ًحؼً مً أػلىب اإلاإلف ئشا وان مؼفها ،وال أن
ًصحح دٌأ هحىٍا اضجىبه اإلاإلف و ال ٌـطح فُما
ضغب اإلاإلف أكال في ئًجاظه 15".وكس أحمٕ مِٔم
الصًً كىفىا في أكىٌ جحلُم اإلاذٌىًاث في
حٔطٍفهم له ٓلى ئدطاج الىم باللىضة ،التي
حاءث ٓىس مإلفه،وٍلخط ي هصا الخٔلُم ٓلُه بما
ًلخوُه اإلالام والخذطج و الخىزُم مً اإلالازض
ألاكلُت و ئًواح و جفؼحر ما ًحخاج ئلى شلً مً
ألالفاَ و اإلالٌلحاث و الخٔطٍف باألٓالم و
اإلاىاهٕ ٓىس الحاحت،ول شلً في حسوز الللس
والآخساٌ مٕ وهٕ فهاضغ مفللت إلاا اؿخمل
ٓلُه الىخاب مً ٓلىم و مٔاضف جذسم الىم و
16
جلطبه مً الباحثحن و اللطاء.
 أهمية املخطىطات :حٔس اإلاذٌىًاث حعءا مً جطازىا الصي ٌٔىؽ
هىٍدىا و دلىكِخىا ،وٓالكت الٔطبي بترازه ٓالكت
ٓوىٍت حُث أن هىٍخه اللىمُت بطمتها،جخغصي مً
الترار الضجباي وُٓه بأبٔاز حواضٍت و جاضٍذُت و
زًيُت وػُاػُت ٓلى حس ػىاء فخٔلله بما
ًذتزهه ماهُه مً ئهجاظاث ٓلمُت و فلؼفُت و
أزبُت أؿس مً حٔلم أي ئوؼان آدط بترازه ؿطكا و
غطبا  17".ومً هىا جخأحى أهمُت جطازىا اإلاذٌىي
الصي أبسٓخه الحواضة الٔطبُت ؤلاػالمُت في ؿتى
حلىٌ اإلأطفت ؤلاوؼاهُت مً جاضٍر و حغطافُا و
أزب وفً و ًب و هُمُاء ،و فلؼفت و ػاةط
18
الٔلىم" .

ئن الٔىاًت بترازىا اإلاذٌىي و ؤلاحؼاغ به هى"
ئحؼاغ ًبُعي باإلااض ي و حاحت الحاهط ئلُه
فاإلااض ي و الحاهط ئشا هالهما ٌؼخحىشان ٓلى
أٓماق ؿٔىضها و ؤلاحؼاغ بلُمت هصا الترار
والٔمل ٓلى اػدثماضه ٓلى ألاكىٌ
و
ألاػؽ الٔلمُت التي ًجني منها الىاكٕ أظوى الثماض و
أؿهاها هى بُٔىه الطؤٍت الصحُحت للخجسًس أو
اإلأاكطة  19".و اػخمطاض وحىزها في ُل الخحسًاث
التي جىاحهها ألامت الٔطبُت لفطن هُىىهتها و
الخلسي للمحاوالث الطامُت ئلى ًمؽ مٔالم
هىٍتها .والىاكٕ أن الىثحر مً الجامٔاث الٔطبُت
"اهخمذ بدصجُٕ الباحثحن لسيها ٓلى جحلُم
مذٌىًاث جخٔلم بادخلاكهم هجعء مً
أًطوحاتهم الٔلمُت فأحاظث الحلىٌ ٓلى زضحت
ٓلمُت ٓلُا واإلااحؼخحر أو السهخىضاه مً دالٌ
جحلُم مذٌىًت ما جحلُلا ٓلمُا ،بآخباض أن
جحلُم اإلاذٌىًت و وـطها ال ًلل أهمُت ًٓ
20
هخابت بحث ئبساعي حسًس".
و هصه الجهىز حؼخحم ؤلاؿازة و الخلسًط "ألن وـط
اإلاذٌىًاث ،ئهما هى ئحُاء للترار و بالخالي هى
الخفاجت وآُت للماض ي و فهمه مً أحل بىاء
مؼخلبل ػلُم و ئن أػاء ئلى هصه الِاهطة كُام
بٔى الىاؿطًٍ الٌامٔحن بالىؼب اإلاازي بٌبٕ
اإلاذٌىًاث و وـطها زون جحلُلها بـيل ٓلمي
جماما مثلما الخاحط ًيـط بوآخه لومان
21
ضواحها".
 منهج أبى القاسم سعد هللا في ثحقيق حكايةالعشاق في الحب و الاشتياق ملحمد بن إبراهيم
(ألامير مصطفى):
حٔس (حياًت الٔـاق في الحب و الاؿدُاق)
مً أهم الىلىق التي حللها أبى اللاػم ػٔس
هللا ،و كس ٓثر ٓلُه مذٌىًا باإلاىخبت الىًىُت
"فىفى ٓىه غباض اللمذ الخاضٍخي و ؤلاهماٌ
ّ
الىلسي و أٓلىه جحلُلا مىخىبا و حيؼه ضواًت
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ميـىضة ػىت  1977م" ،22جىلذ ًبآتها اإلاإػؼت
الىًىُت لليـط و الخىظَٕ و بهصا " أجاح لها الحُاة
ٌٔطف الىكذ الصي جٌلبه شلً
بٔس حهس
و ألاحٔاب اإلاترجبت ٓىه و الللم الساةم لصلً ول
مً حٔامل مٕ آلازاض اللسًمت بهصا اإلاؼخىي
23
الطظًٍ".
ًلىٌ اإلاحلم "ػٔس هللا" في مؼتهل هالمه في
ملسمت الخحلُمٓ ":ثرها ٓلى ضواًت أزبُت جاضٍذُت
محٌىًت بطكم  123باإلاىخبت الىًىُت بالجعاةط
ٓىىانها (حياًت الٔـاق في الحب والاؿدُاق وما
حطي البً اإلالً الـاتٕ مٕ ظهطة ألاوؽ بيذ
الخاحط) وهي ضواًت جطوي مغامطاث ٓاًفُت حطث
بحن البٌلحن اإلاصوىضًٍ ،وكس هخبذ بأػلىب ضكُم
حمٕ بحن الىثر اللافي الصي ًياز ًيىن فلُحا
والـٔط اإلالحىن".24
ومثلما هى واضح فاإلاحلم "ػٔس هللا"
آخمس ٓلى مفهىم الطواًت لخحسًس حيؽ هصا
الىم ألازبي "وهصا ضاحٕ ليىن ظمً الخحلُم وان
مإهال الػخلباٌ الىم بآخباضه ضواًت.25
وٍىاكل "ػٔس هللا" هالمه في مؼتهل هصه
اإلالسمت كاةال ":وال ؤطف أحس كس حٔطن لها
بالسضغ أو اليـط لصلً ضأًىا أن هفى ٓنها الغباض،
هاؿطًٍ ئًاها بحن أًسي اللطاء والباحثحن لٔلها
جىاٌ لسيهم حِا مً الٔىاًت والسضغ.26
وكس لفذ هصا اللىٌ اهدباهىا ئلى أمط مهم
وهى هطوضة أن ال ًيىن اإلاذٌىي كس حلم مً
كبل حتى ًيىن كالحا للحلىٌ ٓلى زضحت ٓلمُت
.27أما ًٓ حّ هصا الٔمل ألازبي مً الٔىاًت
والسضغ فلس وان هئُال .ووان اإلاىخِط له " أن
ًحِى بسضاػاث حازة واهخمام داق في صحافخىا
ئبان وكسوضه ،هِطا لٌبُٔت الفترة التي هخب فيها
( )1849وأبٔازها الثرًت اإلاذخلفت الجىاهب ػُاػُا
واحخمآُا وجاضٍذُا هفؼُا وحواضٍا فىق ول
شلً ،لىً الىاغ في ؿغل ًٓ شلً ألػباب هثحرة

28

مذخلفت جحمل في ًُاتها ؤلازاهت للىاكٕ الثلافي"
الصي وان ػاةسا آهصان .أما السضاػا التي ُهطث
فُما بٔس فلس ضهعث في مِٔمها "في مؼخىي
اهخلاٌ الىم مً وهٔه اإلاحِىَ ػىت الخألُف
اإلاذٌىي 1849هـ) ئلى وهٔه اإلاىخىب اإلاحلم
ػىت جحلُم /الىخاب  )1977مً دالٌ جحلُل
ّ
الىم وجفىًُ مِاهط الطواةُت مً أحل
دٌاب
ئزباث ؿطُٓت"حياًت الٔـاق الطواةُت ومسي
اهخماء الىم ئلى الجيؽ الطواتي 29أما الصي
ٌٔىِىا بحث في هصه الىضكت البحثُت فهى الؼبُل
الصي اهخهجه ػٔس هللا في جحلُله لهصا اإلاذٌىي
إلًلاله مؼدؼاغا لللطاء والساضػحن.
افخخح" ػٔس هللا" الىخاب بملسمت
الخحلُم ،وهى زأب ّ
ول اإلاحللُحن  " ،فهصه
اإلالسمت البس منها ألنها جلسم مٔلىماث لللاضب
حىٌ اإلاذٌىي وأهمُخه ومسي ٓمم الباحث
وحسًخه في الخحلُم والبراهحن التي جإهس كسق
شلً ومسي صحخه " ،30وهىصا حاءث ملسمت
جحلُم" حياًت الٔـاق" حُث ّ
همنها " ػٔس هللا"
الٔىاكط آلاجُتٓ :اةلت اإلاإلف -حُاة اإلاإلف-
وكف اإلاذٌىًت  -أشخاق الللت  -دالكت
الللت  -جحلُل الللت وأهمُتها حسوٌ باليلماث
التي حؼخحم الاهدباه في الىم.
وبٔس ملسمت الخحلُم التي جمثل اللؼم
ألاوًٌ ،أحي اللؼم الثاوي الصي ٌٔطن فُه متن
اإلاذٌىي ،مٔعظا بالخٔالُم في أػفل اللفحت
زون جسدل في اإلاازة ألاكلُت ،زم اللؼم الثالث
اإلاذلم للفهاضغ .وشهط "ػٔس هللا" في هصه
اإلالسمت ًطٍلت ٓمله اإلاخبٔت في الخحلُم وهي جىم
ًٓ هفاءة وحسًت المؼىا أزطها وهحً لٌالٕ هصا
الىخاب بطوٍت ،وهمًٔ الىِط في هىامـه وفهاضػه،
واإلالفذ لالهدباه في ججطبت "ػٔس هللا" في جحلُله
لهصا اإلاذٌىي الؼطزي أنها اهبيذ ٓلى جفىحر
مٌىٌ وزكُم ٓمازه الطوٍت وألاهاة والحطق ٓلى
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ادخُاض ألامثل الػُما فُما ًخٔلم بخصحُح ألادٌاء
ومٔالجتها ،وفي هصا الؼُاق ًلىٌ اإلاحلم" بسا لي
أن أصحح الىم ولىني ٓسلذ ٓلى شلً ألوي لى
فٔلذ ليان جسدال مني في هم لِؽ لي ولٔاجبني
اللاضب بأهني لم أكسم له الىم بأماهت زم بسا لي
أن أجطن ألادٌاء هما هي في الىم لىً أهبه ٓلى
ول منها في الهامف مٕ وهٕ اليلمت والٔباضة
الصحُحت اإلالابلت لها ولىني ٓسلذ ًٓ شلً أًوا
ألن هفؽ الخٌأ مىحىزة ٓسة مطاث في اللفحت
الىاحسة مٕ ما في شلً مً الطجابت والثلل".31
وكس اهخسي أبى اللاػم ػٔس هللا بهصا
الخفىحر ئلى حل أمثل حُث ًلىٌ " :لصلً ادترث
أن أهٕ كاةمت في أوٌ الىخاب بأهم ألادٌاء مىبها
ٓليها زفٔت واحسة ،جاضوا الىم ٓلى حاله أما
الخٔالُم في أػفل اللفحاث فلس جطهتها لبُان
الٔباضاث الغاموت أو اإلاحلُت أو ؤلاؿاضة ئلى الخٌأ
ئشا وان فهم اإلأنى ًخىكف ٓلُه ،هما أهني كؼمذ
الىم ئلى فلطاث وأهفذ ئلُه الىلٍ والفىاكل
وهحىها.32
ًخبن لىا مً هالم ػٔس هللا حطكه ٓلى جحطي
ألاماهت ،وٓىاًخه الفاةلت بخصحُح ألادٌاء وهصه
ألامىض مً ملخوُاث الخحلُم الجُس
للمذٌىًاث وكس الحِىا أن "ػٔس هللا" التزم في
حٔلُلاجه حسوز الللس والآخساٌ فهى لم ٌؼطف
فيها ولم ًللط أًوا في ئًواح ما ٌؼخسعي
الخىهُح في الىم.
للس آخمس ػٔس هللا ٓلى وسخت واحسة مً
اإلاذٌىي في الخحلُم وهي اليسخت ألاكلُت
اإلاىخىبت بذٍ مإلفها وهصا لٔسم ٓثىضه ٓلى وسخ
أدطي وفي هصا اللسز ًلىٌ " :الىاكٕ أن اإلاخأمل
في الىم ًجسه مىخىبا بذٍ واحس وأن هصا الخٍ
ًمازل شلً الصي هخبذ به الخلُُساث في بساًت
اإلاذٌىًت وئهىا ال ؤطف أن هىان وسخت أدطي
لهصا الىم وول هصه الٔىامل جإهس أن اإلاإلف

هى الصي هخب بذٍ ًسه كلت وال وؼدبٔس أًوا
أن ًيىن كس أمالها ٓلى بٔى الٌلبت".33
وججسض ؤلاؿاضة هىا ئلى أن اليسخت ألاكلُت
التي جمذ ٓلى ًس مإلفها" حٔس أضقى اليسخ وأٓالها
مجزلت وكُمت جاضٍذُت ،شلً ألنها جمثل اللىضة
الصحُحت ألػلىب اإلاإلف ،ولغخه وشخلِخه
الٔلمُت ،حُث جم هخابه ٓلى الىحى الصي وهٔه
له وألفه به ،وهخبه بذٍ ًسه ،مما ًجٔله في
مأمً مً جالٓب اليؼاخ وأدٌائهم ،وحهل
بٔوهم ،ومً هىا جأحي أهمُتها ،34وهصا ًبٔا ئشا
لم ًخٔطن اإلاذٌىي للخلف الصي ػبب مً
ألاػباب.
والىاكٕ أن جحلُم هم لم جخىافط مىه ئال
وسخت واحسة أمط في غاًت اللٔىبت ،دلىكا ئشا
آترهذ اإلاحلم هثرة الخٌاء اللغىٍت ،وكس
وحسث بىثرة في هم "حياًت الٔـاق" الػُما
ؤلامالةُت والىحىٍت  ،ولىً هصا لم ًثن ٓعٍمت
"ػٔس هللا" في جحلُم متن الىم اإلاذٌىي
وئدطاحه ئلى اللاضب في أحؼً كىضة مؼخُٔىا
بأهل الادخلاق والـُر محمس الٌاهط الخلُلي
اللماضي الصي حٔب مٔه في ملابلت وسخت الىخاب
 " :هما ٌٔىز ئلُه الفول في ّضز ٓسز مً ألابُاث
والٔباضاث التي أوضزها اإلاإلف ئلى أكىلها مً هخب
35
ألازب والسواوًٍ
والىاضح مما شهطهاه ٓىاًت "ػٔس هللا "
بيل أكؼام الىخاب مً ملسمت الخحلُم ئلى اإلاتن
وحتى فهاضػه حُث أجذ ؿاملت ألهم الجىاهب
الٔلمُت والحواضٍت ئش ّ
همنها ماًلي:
أ -/ألالفاَ والخٔابحر الحواضٍت اإلاخمثلت في اإلاأول
واإلاـطب واإلاالبؽ والعٍىت والٌُب والٌطب
والجزهت واإلاىاظٌ ولىاظمها ،والبِئت الٔامت.
ب -/الحىم وألامثاٌ
ج -/الخٔابحر الؼُاػُت.
ز -/ألآالم
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هـ -/ألاماهً
و -/الىخب والسوضٍاث.
وهىصا اػخىفى في "ػٔس هللا" ما ًخٌلبه
الخحلُم ملسما للٔمل اإلاحلم بصهط أهم ما ًخٔلم
به ،وؿاضحا ومٔللا ٓلُه زون اإلاؼاغ بأكله
وواهٔا فهاضػه ،وكس إلاؼىا أًوا مالمح مً الىلس
ألازبي في جحلُله للللت في ملسمت الخحلُم،
لُفخح اإلاجاٌ بصلً للباحثحن والساضػحن لخلُُم "
حياًت الٔـاق" ووهٔها في ميانها مً الترار
الـٔبي الجعاةطي.
 خاثمة:دللىا مً دالٌ هصه الىضكت البحثُت ئلى
ّ
ٌ
كٔب وؿاق ال ٌؼخٌُٕ
أن مجاٌ الخحلُم أمط
دىن غماضه ئال اإلاخمطػىن في البحث ،وأهه
ًخٌلب الجسًت وألاماهت وألاهاة واللبر ،وكس
جىافطث في أبي اللاػم ػٔس هللا ول هصه اللفاث
وأزمطث ئدطاج الٔسًس مً مذٌىًاجىا اإلاغمىضة
لٌُلٕ ٓليها الباحثىن وَؼخفُس منها ّ
الساضػىن.
وكس إلاؼىا في ججطبت أبي اللاػم في الخحلُم
حطكه ٓلى الالتزام باللىآس وألاػؽ الٔلمُت في
مىهجه ،وهى ما أهفى ٓليها كُمت ٓالُت وهصا ما
جإهسه ُٓىت مً أٓماله التي زضػىاها واإلاخمثلت في
(حياًت الٔـاق في الحب والاؿدُاق ) وهي حٔس
مً جحلُلاجه الباضظة دلىكا أنها حٔلذ الىلاز
والساضػحن ٌُٔسون الىِط في مؼألت الطٍازة
الطواةُت في الٔالم الٔطبي وهى ما ًجٔل الجعاةط
جدبىأ مياهت فىطٍت وحواضٍت هامت مً دالٌ
ػبلها في مذخلف اإلاجاالث ؤلابسآُت.
الهىامف:
ً -11ىِط  :ػفُان لىكُف ،أبى اللاػم ػٔس هللا وهخابت
جاضٍر الجعاةط ،مجلت زضاػاث وأبحار ،الٔسز  28ػبخمبر
 ،2017الؼىت الخاػٔت ،ق 63
ً -2ىِط :حفُِت ظًٍ  ،الىلس ألازبي في آزاض أبي اللاػم
ػٔس هللا ،بحث ملسم لىُل ؿهازة زهخىضاه الٔلىم في

ألازب الٔطبي الحسًثت واإلأاكطة ،2015/2014 ،ق
16/15
ً -3ىِط :ػفُان لىكُف ،اإلاطحٕ الؼابم ،ق .265
 -4حفُِت ظًٍ  ،الىلس ألازبي في آزاض أبي اللاػم ػٔس
هللا ،ق 29
 -5اإلاطحٕ هفؼه ،اللفحت هفؼها
 -6ػفُان لىكُف ،أبى اللاػم ػٔس هللا وهخبت جاضٍر
الجعاةط ،ق .265
 -7حفُِت ظًٍ  ،الىلس ألازبي في آزاض أبي اللاػم ػٔس
هللا ،ق 33-32
 -8ػفُان لىكُف ،أبى اللاػم ػٔس هللا وهخبت جاضٍر
الجعاةط ،ق .265/264
ً -9ىِطٓ :بس هللا بً ٓبس الطحُم الٔؼُالن ،جحلُم
اإلاذٌىًاث بحن الىاكٕ والىهج ألامثل ،مىخبت اإلالً فهس
الىًىُت ،ي  ،1994ق 20
 -10فهمي ػٔس ًالٌ مجصوب ،جحلُم اإلاذٌىًاث بحن
الىِطٍت والخٌبُم ٓالم الىخب ،ي ،1993 ،01ق .23
 -11فهمي ػٔس ًالٌ مجصوب ،جحلُم اإلاذٌىًاث بحن
الىِطٍت والخٌبُم ،ق .13
ٓ -12بس هللا بً ٓبس الطحُم الٔؼُالن ،جحلُم
اإلاذٌىًاث بحن الىاكٕ والىهج ألامثل ،ق 39
 -13فهمي ػٔس ًالٌ مجصوب ،جحلُم اإلاذٌىًاث بحن
الىِطٍت والخٌبُم ،ق .17
 -14كالح السًً اإلاىجس ،كىآس جحلُم اإلاذٌىًاث ،زاض
الىخاب الجسًسة ،بحروث ،لبىان  ،ي ،1987 ،07ق .15
 -15فهمي ػٔس ًالٌ مجصوب ،اإلاطحٕ الؼابم ،ق .18
ٓ -16بس هللا بً ٓبس الطحُم الٔؼُالن ،جحلُم
اإلاذٌىًاث بحن الىاكٕ والىهج ألامثل ،ق 37
 -17بـحر دلف ،وكفاث فىطٍت ( حىاض مٕ الصاث ،ودع
لآلدط) ،زاض الهسي ٓحن ملُلت ،الجعاةط ،ي  ،2009ق
110
 -18فهمي ػٔس ًالٌ مجصوب ،جحلُم اإلاذٌىًاث بحن
الىِطٍت والخٌبُم ،ق .05
ٓ -19بس هللا بً ٓبس الطحُم الٔؼُالن ،جحلُم
اإلاذٌىًاث بحن الىاكٕ والىهج ألامثل ،ق .32
 -20فهمي ػٔس ًالٌ مجصوب ،جحلُم اإلاذٌىًاث بحن
الىِطٍت والخٌبُم ،ق .06
 -21اإلاطحٕ هفؼه ،اللفحت هفؼها.
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 -22ظهىض هطام ،حياًت الٔـاق مً ٓخبت اإلاذٌىي ئلى
ضواةُه الخحلُم ،اللسغ الٔطبيwww.alquds.co.uk
ٓ -23مط بً كُىت ،زضاػاث في الللت الجعاةطٍت (الللحرة
والٌىٍلت) ،زاض ألامت للٌبآت واليـط والخىظَٕ ،الجعاةط،
ي .2009
 -24محمس بً ئبطاهُم (ألامحر ملٌفى) ،حياًت الٔـاق في
الحب والاؿدُاق جحلُم ،أبى اللاػم ػٔس هللا  ،بىظٍاوي
لليـط والخىظَٕ ،ي  ،2009ق  ( 03ملسمت اإلاحلم).
 -25ظهىض هطام ،حياًت الٔـاق مً ٓخبت اإلاذٌىي ئلى
ضواةُت الخحلُم ،اللسغ الٔطبي
 -26محمس بً ابطاهُم ،اإلالسض الؼابم ،ق  (09ملسمت
اإلاحلم)
ً -27ىِط :فهمي ػٔس ًالٌ مجصوب ،جحلُم اإلاذٌىًاث
بحن الىِطٍت والخٌبُم ،ق 20
ٓ -28مط بً كُىت ،زضاػاث في الللت الجعاةطٍت ،ق 181
 -29ظهىض هطام ،مطحٕ ػابم ،اللسغ الٔطبي.
 -30فهمي ػٔس ًالٌ مجصوب ،جحلُم اإلاذٌىًاث بحن
الىِطٍت والخٌبُم ،ق 44
 -31حياًت الٔـاق ،محمس بً ئبطاهُم ،ملسمت الخحلُم،
ق 16
 -32اإلالسض هفؼه ،اللفحت هفؼها.
 -33حياًت الٔـاق في الحب والاؿُاق ،محمس بً
ئبطاهُم ،ملسمت الخحلُم  ،ق 15
ٓ -34بس هللا ٓبس الطحُم الِٔؼالن ،جحلُم اإلاذٌىًاث
بحن الىاكٕ والىهج ألامثل ،ق .124
 -35اإلالسض الؼابم ،ملسمت الخحلُم ،ق .30
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الثكهولوجيات احلدهحة ودورها يف حماهة
اخملطوط
مؤسسة الفرقان للثراج أنموذجا
د،بركايت احسلمدي
د ،بوزهد رحمون
جامعة المسيمة
مقدمت:
خاحت ؤلاوؿان إلى الخلىص غغٍؼة بشغٍت
عاسخت فُه نلى الغغم مً نضم كضعجه نلى طلً،
ألن الخلىص مغجبـ بالخالم ؾبداهه ،وهى ضفت
الػمت لظاجه ّ
الهلُت ،مىه وان اهخمام ؤلاوؿان مىظ
اللضم بخسلُض آزاعه ختى جيىن شاهضة نلى
وحىصه ،هظا الجزوم هدى البلاء حهله ًسترم
ؤؾالُب نضة إعغاء لهظا الجزق  ،فيان ؤن عؾم
فىق الصخىع والجلىص وؤزشاب الصجغ مهاعهه
مو الؿبُهت والخُىان والهالم اإلاخسفي ،هظا ما
بُيخه الضعاؾاث الخفغٍت والاًغهُىلىحُت نً
ؾبُهت ألاكىام الؿابلت في الخىزُم لخُاتهم ،ومو
جؿىع الهلل البشغي واهخلاله مً الخُاة البضائُت
إلى زلافت اإلاجخمو بضؤ ًىدشف ؾغائم ؤزغي في
الخضوًٍ وهخابت مهاعفه واهدشافاجه وؤزباعه،
فاهخضي إلى وؾائل بؿُؿت ًمىجها ؤن حؿخمغ
وحهِش وكخا ؾىٍال ،فيان اإلاسؿىؽ بمسخلف
ؤشياله وؾبائو اإلااصة التي ٌشيلها عافضا مهما في
هلل اإلاهغفت ؤلاوؿاهُت ،هظا الاهدشاف في خض
طاجه آهظان ٌهض جىىىلىحُا خضًشت اعجلذ بالفىغ
البشغي مً ؾىع إلى آزغ.
للض جغهذ لىا الخػاعة ؤلاؾالمُت إعزا ضخما
مً الهلىم واإلاهاعف ُم ّ
ضوها في مسؿىؾاث مخىازغة
في مىخباث الهالم ؤلاؾالمي وألاوعوبي ،هظا ؤلاعر

لم حؿخفض مىه ألامت بجامهاتها ومغاهؼ بدىثها إال
هؼعا ٌؿحرا نبر حمو وجدلُم اإلاسؿىؾاث وؾبهها
بهض طلً ،هظه الؿغٍلت في مهالجت اإلاسؿىؾاث
باجذ غحر وافُت ومؿخىنبت للىم الهائل مً
اإلاسؿىؾاث اإلاخاح خالُا ،وؤزبدذ نضم هجانتها في
الاهدشاع والىضىٌ إلى ّ
اللغاء في ؤهداء الهالم،
لظلً اهدبه اإلاهخمىن باإلاسؿىؾاث إلى
الخىىىلىحُاث الخضًشت التي حهخمض نلى الغكمىت
والخؿبىت واؾدشماع شبياث ألاهترهذ مً ؤحل
ؤلافاصة مً زطائطها في الخفاف نلى
اإلاسؿىؾاث وؤعشفتها وإجاختها ليل ّ
اللغاء ،هظا
الاججاه الخضًث اؾدشمغث فُه مؤؾؿت الفغكان
للترار ؤلاؾالمي ،بدُث اؾخؿانذ ؤن جيخلل
بالىعي الىكائي للمسؿىؽ مً اإلافهىم الخللُضي
إلى اإلافهىم الخضًث اإلاؿاًغ لىؾائل ولغاث
الهطغ.
أوال :مفهوم التكىولوجياث الحديثت:
ٌهض مطؿلح الخىىىلىحُا مً اإلاطؿلخاث
الضزُلت نلى اللغت الهغبُت؛ وهى ًلترب هشحرا مً
مطؿلح الخلاهت ،خُث بضؤ اؾخسضام اإلاطؿلح في
ألاوؾاؽ الهلمُت في ؤإلااهُا ؾىت  1770م ،وبضؤ
بهض طلً الاهدشاع في لغت ؤهل الهلم واإلاهغفت،
وبالهىصة إلى الجظع الظي ٌشيل اإلاطؿلح هجضه
ّ
ميىها مً ( )technoو حهني في اللغت الُىهاهُت الفً
ؤو ضىانت ًضوٍت ،و( )logieوحهني نلم ؤو هكغٍت،
وٍيخج نً جغهُب اإلالؿهحن مهنى نلم ضىانت
اإلاهغفت الىكامُت في الفىىن الطىانُت ؤو الهلم
الخؿبُلي ،ولِـ لضحها ملابل ؤضُل في اللغت
الهغبُت بل نغبذ بيسخ لفكها خغفُا جىىىلىحُا
(. 1 (technologie
اإلاطؿلح مً خُث اإلاماعؾت له حظوع كضًمت
في جاعٍش البشغٍت؛ فهى همـ جفىحر مالػم لخدىالث
ؤلاوؿان مً البضاوة إلى الخضازت ،إط في ول ػمً
ًػؿغ ؤلاوؿان إلى إًجاص خلىٌ إلاشاوله نبر
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ؾلؿلت مً الهملُاث الهللُت جىضله إلى اهدشاف
ؤشياٌ حضًضة في الخفىحر والىحىص ،وهظا ما
ًلترب مً مفهىم الخىىىلىحُا ،مما حهل البهؼ
مً اإلافىغًٍ ٌهخلضون بإجها اإلاؿئىلت نً مهكم
الخغحراث التي جدضر صازل اإلاجخمو اإلاهاضغً.2غي
بهػهم ؤن الخىىىلىحُا كضًمت في الكهىع وال
ًمىً ؤن هغبؿها مو اإلاؿخجضاث الخضًشت ،ألن
بضاًت الخفىحر قهغ مبىغا نً ججلُاجه في
الازتراناث اإلاهاضغة ،فالخىىىلىحُا هي "مجمىنت
اإلاهاعف والخبراث اإلاىدؿبت التي جدلم إهخاج
ؾلهت ؤو جلضًم زضمت وفي إؾاع هكام احخماعي
واكخطاصي مهحن" 3فهي وشاؽ إوؿاوي ًلترن
بخدلُم اإلاىفهت اإلااصًت واإلاهىىٍت لإلوؿان ،لظلً
ؤمىىىا اللىٌ إجها "حهض إوؿاوي وؾغٍلت للخفىحر في
اؾخسضام اإلاهلىماث واإلاهاعاث والخبراث والهىاضغ
البشغٍت وغحر البشغٍت اإلاخاخت في مجاٌ مهحن
وجؿبُلها في اهدشاف وؾائل جىىىلىحُت لخل
مشىالث ؤلاوؿان وإشبام خاحاجه وػٍاصة
.4
كضعاجه"
للض اهخبهذ اإلاهاعف ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت إلى
ؤهمُت الخىىىلىحُا في الاهدشاع والىضىٌ ،و
اؾخغغاق نضص هبحر مً كػاًا واهخماماث الىاؽ
وجىحهاتهم في الخُاة وؤهماؽ جفىحرهم ،زطىضا
مو ما جدُده الخىىىلىحُا مً مغوهت في اخخىاء
اإلاػمىن اإلاهغفي وجدىٍله إلى ماصة كابلت لالهدشاع
جىىىلىحُا ،وٍخجلى هظا ألامغ في ؤهكمت اإلاهلىماث
وكىانض البُاهاث التي هي زاضُت جىىىلىحُت
مدػت ،وؤهكمت الخىؾبت وألاعشفت واإلاهالجت
آلالُت للمهلىماث التي حؿخلبلها الخىاؾِب ّ
اإلاهضة
زطُطا الؾخلباٌ اإلاهاعف.
حهض الغكمىت ؤبغػ ؤشياٌ الخدىٌ في خفل
ووشغ اإلاهاعف والهلىم ،طلً ؤجها شيل مً ؤشياٌ
الخىزُم ؤلالىترووي بدُث جخم الهملُت بىلل
الىزُلت نلى وؾُـ إلىترووي وجخسظ شيلحن

ؤؾاؾحن ،الغكمىت بشيل ضىع والغكمىت بشيل
هظ ،خُث ًمىً إصزاٌ بهؼ الخدىٍالث
والخهضًالث نلحها وطلً بهض مهالجت الىظ
بمؿانضة بغهامج زاص بالخهغف نلى الخغوف.5
ثاهيا :مفهوم اإلاخطوط:
اإلاسؿىؽ هى حؼء مً الظاهغة اإلاهغفُت
وؤلاوؿاهُت للمجخمهاث الهغبُت ،ألجها جػم
اإلاهاعف وألاخضار والابخياعاث التي جغهها الهغب
ألاؾالف ،وبلاء اإلاسؿىؾاث إلى غاًت جهاًت اللغن
الشامً نشغ هى نضم وحىص آلُاث ووؾائل
جسلُظ اإلاهغفت مً اإلاسؿىؽ ،لظلً خافل
اإلاسؿىؽ نلى جاعٍش الهغب ومهاعفهم وؤوؿابهم،
ومو صزىٌ اإلاؿبهت إلى بلضاهىا جسلطذ
اإلاسؿىؾاث مً الخمىالث اإلاهغفُت التي خافكذ
نلحها كغوها ؾىٍلت.
لم ًغص لفل اإلاسؿىؽ في اللىامِـ الهغبُت
اللضًمت ألهه لم ًىً مهغوفا ،خُث وان ٌؿخهمل
لفل "جإلُف"ؤما في الالجُيُت فهىان لفكان
ؤخضهما كضًم وآلازغ خضًث؛ فاللضًم هى
مطؿلح  codexوَهني ِؾفغ ؤو هغاؽ ؤو هخاب ؤو
مسؿىؽ نلى وعق ،ؤما اإلاطؿلح الخضًث فهى
 Mamuscriptوَهني الىخاب ؤو الىزُلت اإلاىخىبت
. 6
بالُض ؤو بألت الىخابت .
اإلاخطوط لغت :ولمت مشخلت مً الفهل زـ
ًسـ ،ؤي هخب ؤو ّ
ضىع اللفل بدغوف هجائُت.7
ؤما اصطالحا ،اإلاسؿىؾاث هي طلً الىىم مً
الىخب التي هخبذ بسـ الُض لهضم وحىص الؿبانت
وكذ جإلُفها ،وجمشل اإلاسؿىؾاث مطاصع ؤولُت
للمهلىماث ،مىزلت وجسظ صعاؾت مىغىناث
مخهضصة ،وَهخمض نضص مً الباخشحن بشيل هلي ؤو
حؼئي نلى اإلاهلىماث الىاعصة في اإلاسؿىؾاث.8
وهى هظلً "اإلاىخىب بالُض في ؤي هىم مً
ؤهىام ألاصب ؾىاء وان نلى وعق ؤم نلى ؤًت ماصة
ؤزغي والجلىص وألالىاح الؿُيُت اللضًمت
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والدجاعة وغحرها ،9وانخبره بهػهم بإهه مطؿلح
ألًت وزُلت مىخىبت بالُض ؤو بألت مشل الؿابهت ؤو
الخاؾىب الصخص ي ،وحؿخهمل اليلمت للخفغٍم
بحن اليسخت ألاضلُت لهمل واجب ما واليسخت
اإلاؿبىنت هما ٌشحر اإلاطؿلح ألًت وزُلت جاعٍسُت
مىخىبت بالُض مىظ الهطىع اللضًمت ختى قهىع
الؿبانت في اللغن الخامـ نشغ مُالصي.10
ثالثا :حمايت اإلاخطوطاث العربيت من التقليد إلى
الترقيم:
إن الاهخمام باإلاسؿىؾاث الهغبُت وان مالػما
لخدىالث اإلاجخمو الهغبي مىظ كضًم الؼمان ،ففي
الهطغ الهباس ي اهخم ألامغاء باإلاسؿىؾاث وؤنؿىا
للخؿاؾحن والىاكلحن للمهاعف مً ألامم واللغاث
ألازغي مياهت وكُمت الئلت بهم ،وكض واهذ ماصة
اإلاسؿىؾاث في الهطغ الهباس ي الىعق الظي اهخلل
مً ؾمغكىض إلى بالص الهغب مً زالٌ الطِىُحن
الظًً وكهىا في ؤؾغ اللائض ػٍاص بً ضالح الخاعسي
خاهم ؾمغكىض ،فإؾـ بهض طلً الىػٍغ البرميي
الفػل بً ًحي مطىها للىعق في بغضاص ؤوازغ
اللغن الشاوي للهجغة ،واهخللذ بهض طلً هظه
الشلافت إلى بالص اإلاغغب ؤلاؾالمي وألاهضلـ ،11ؤما
ؤكالم الىخابت فخؿىعث جضعٍجُا مً نغب الجاهلُت
إلى الهطغ الهباس ي الظي نغف جىىىلىحُا خضًشت
في ؤشياٌ ؤكالم الىخابت ،فيان اإلاضاص ًجلب مً
الطحن ،وضىو بهض طلً في بالص الهغب ،وواهىا
ٌؿخسضمىن الخبر ألاؾىص هكغا لشضة وغىخه
وإلاهاهه ،واهدشغث بهض طلً الىخابت والخضوًٍ
وعافم هظا ألامغ كىة الضولت ؤلاؾالمُت التي واهذ
حصجو نلى الىخابت والخضوًٍ و الترحمت.
نلى الغغم مً هظا الؼزم الهائل
للمسؿىؾاث الهلمُت التي جىخجزها زؼائً الضولت
ؤلاؾالمُت مً بغضاص إلى ألاهضلـ ،إال ؤن ؾىحن
الجمغ هب لهُبها نلى هظه الىىىػ فظهبذ ولها
خغكا وعمُا في جهغ صحلت والفغاث ؤزىاء هجمت

هىالوى نلى بغضاص ،وألامغ طاجه نىض ؾلىؽ
غغهاؾت وكغؾبت في ًض ألاؾبان ،فػانذ هىىػ ال
حهىع في مُاه البدغ ؤو التهمتها ؤلؿىت الىحران.
 -1التجليد :اهخضي الهغب كضًما إلى فىغة ججلُض
اإلاسؿىؾاث ختى ال جخهغع للخلف ،ووان اللغآن
الىغٍم ؤوٌ ما ّلفه الجلض خماًت له مً الخلف
والخمؼق ،زم بهض طلً ؤولىا نىاًت زاضت
للمسؿىؾاث ووان طلً في مىخطف اللغن الشاوي،
وبهضها بغم الهغب في فً الخجلُض خُث جإزغث
بهظا الفً ؤوعوبا ،نلى انخباع ؤن الخجلُض اعجبـ
بفىىن ؤزغي جطاخبه في خماًت الىخاب وهي
الخظهُب والؼزغفت والخلىًٍ ،إط لم ًىخف
اإلاجلضون بمهاعاتهم الفىُت نلى الغالف الخاعجي
للمسؿىؽ ،وإهما امخضث إلى الىحه الضازلي
للىخاب ،فإضبذ هى آلازغ ًُ ّ
جمل بالؼزغفت
وألالىان التي ال جلل نً الؼزاعف عونت وحماال،12
هظه الخلىُت هي التي خفكذ اإلاسؿىؾاث إلى غاًت
الُىم ومىىذ الباخشحن مً الاؾخفاصة بمدمىالث
هظه الىىىػ اإلاهغفُت.
 -2الفهرست :إن هثرة اإلاسؿىؾاث وجضازلها وجلف
ؤحؼاء مجها حشيل نائلا ؤمام اللائمحن نلى فهغؾت
اإلاسؿىؾاث ،لظلً جىحض ضهىبت في جغجِب
اإلاسؿىؾاث ػمىُا ومىهجُا ،هظه اإلاهػلت هي مً
حهلذ حهىص اإلاؤؾؿاث جإزظ وكخا ؾىٍال بغُت
حشىُل وهخابت فهغؾا حامها ليل ما هخب،
والفهغؾت ًجب ؤن جدىاوٌ نىىان اإلاسؿىؽ
ومؤلفه والهىاوًٍ الفغنُت في الىخاب ،إغافت إلى
اؾم الىاسخ ومياهه ومظهبه وجاعٍش اليسخ
بالخدضًض ،زم ًخهغع للىضف الشىلي للمسؿىؽ
مً خُث عكم اإلاجلض والجؼء وهىم اإلااصة التي
هخبذ نلُه وهىم الىعق وملاًِؿه وهىم الخـ
والغؾىم والؼزاعف ولىن اإلاضاص وهىم الجلض،
وٍىخب هظلً ول البُاهاث اإلاخهللت باإلاسؿىؽ
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الخاضت باليشغ والترحمت وميان الؿبو إن وحض
.13
وصاع اليشغ إن وحضث
رابعا :التحول إلى الىظام آلالي في معالجت
اإلاخطوطاث:
اكخدمذ اإلاهلىماجُت والخىؾبت ول ؤشياٌ
اإلاهغفت ،بدُث اؾخفاصث مً الخطائظ التي
جدُدها هظه الخىىىلىحُا للخماًت والىكاًت
والخفل ،وبما ؤن اإلاسؿىؾاث حهض مً ؤهبر اإلاىاص
اإلاهغغت للخلف والػُام ،وان لؼاما نلى ؤهل
الازخطاص جؿىَو اإلاسؿىؾاث للىكام اإلاهلىماحي
والغكمي ،مً ؤحل خماًخه وبهشه مً حضًض في
زىب الخضازت والخُىٍت ،14وبلغاءة مسخُت للىم
الهائل للمسؿىؾاث الهغبُت في شتى ؤهىام اإلاهغفت
هجض ؤن مؤؾؿاث ضخمت ججتهض في إنضاص بغامج
وكىانض بُاهاث ضخمت وي جدخىي هظا ؤلاعر الظي
ًمخض ػمىه إلى كغون زلذ ،وكض اهخبهذ الضوٌ
الهغبُت إلى مؿإلت الاهخمام باإلاسؿىؽ وعكمىخه
للخفاف نلُه مىظ  1992م بضؤ الاهخمام بخىقُف
جىىىلىحُا اإلاهلىماث في زضمت كػاًا اإلاسؿىؾاث
وزاضت بئوشاء كانضة مهلىماث وؾىُت لألصبُاث
الترازُت " :حمُو اإلاسؿىؾاث والىزائم مً اإلاىاص
الترازُت " والهضف ألاؾاس ي مً إوشاء هظه
اللانضة هى:
*غؼاعة ألاصبُاث الترازُت و جىىنها ،ونضم كضعة
وؾائل الخىزُم نلى وغهها بشيل مخيامل في
ؤًضي الباخشحن واإلاؤعزحن ،وجىافغ وؾائل حضًضة
ّ
ًمىجها مً جلضًم زضماث مً زالٌ كانضة
اإلاهلىماث.
* وحىص زؿـ تهضف إلى إناصة هخابت جاعٍش ألامت
لىشحر مً اإلاطاصع ألاولُت التي ال جؼاٌ مسؿىؾت و
غحر مىزلت ،وإن جإؾِـ هظه اللانضة ؾُؤصي إلى
جىفحر مهلىماث جغازُت و إخطائُاث مخىىنت طاث
ؤهمُت في هخابت الخاعٍش.

و ؤؾاؽ هظه اللانضة هي كىانض بُاهاث
بِبلُىغغافُت هطُت جخمشل في مجمىنت هطىص
مسؼهت نلى ؤحهؼة طاث ؾاكت اؾدُهابُت نالُت
مغجبؿت بالخاؾىب كاصعة نلى جلضًم زضماث
اإلادخىٍاث الىطُت ؤو الغؾىم ؤو الؼزاعف ؤو الىلل
نلى اللغص اإلاىشف.
و ما ًمىً ؤلاشاعة إلُه هى إوشاء هظه
اللانضة الىطُت مً مىؿلم إجاخت هطىص
اإلاسؿىؾاث في شيل الىظ اليامل للمؿخفُضًً
مً هاخُت ،وخفاقا نلى ؤضىلها مً هاخُت ؤزغي،
ؤما ؤؾلىب جىفُظ هظه اللانضة فُخم في إؾاع
الخهاون الهغبي وجيؿُم مو مىكمت الُىهِؿيى
والجهاث اإلاهىُت بالترار الهغبي ؤلاؾالمي.15
ومىظ طلً الؼمً والهملُت مخىاضلت ؾىاء نلى
اإلاؿخىي الغؾمي الىكامي ؤم نلى اإلاؿخىي الفغصي
واإلاؤؾؿاث اإلاجخمهُت ،وؤهمىطحىا في طلً
مؤؾؿت الفغكان للترار ؤلاؾالمي التي ججتهض في
هظا الاججاه ،إط وبهض جإؾِؿها اهؿللذ في نملُت
حمو ألاعشُف وفهغؾخه ؾىاء بالؿغٍلت الخللُضًت
ؤم بالؿغٍلت الخضًشت التي حهخمض نلى الغكمىت
ووغو بىاباث الىتروهُت إلاً ًغٍض ؤن ًؿلو نلى
اإلاسؿىؾاث في ول ؤشياٌ اإلاهغفت والهلىم.
خامسا :دور التكىولوجياث الحديثت في حمايت
اإلاخطوط ،موقع مؤسست الفرقان أهموذجا
 -1مؤسست الفرقان:
جإؾؿذ مؤؾؿت الفغكان ؾىت 1988مً
ؤحل اإلادافكت نلى الترار ؤلاؾالمي بمسخلف
ؤهماؾه وجسططاجه ،وطلً خغضا مجها نلى حمو
شخاث اإلاسؿىؾاث اإلاىدشغة في الهالم ،ومىظ طلً
الخحن واإلاؤؾؿت ججتهض في مالخلت اإلاسؿىؽ في
ول بلهت مً الهالم ،خُث كامذ بغضضه وجىزُله
وفهغؾخه ووشغه وجدلُله بؿغق نلمُت ،وبدث
ؾبل خفكه وضُاهخه وجِؿحر ؾبل الاؾالم نلُه
زضمت لألحُاٌ اللاصمت ،مً ؤحل هظا ؤوشئذ
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مؤؾؿت الفغكان إصعاوا مجها ؤن اإلاسؿىؾاث
ؤلاؾالمُت هي الىىاة الخلُلُت لترار ألامت ونىطغ
هىٍتها ووزُلت ؤزغٍت زلافُت وجاعٍسُت وخػاعٍت.16
في الؿُاق طاجه ؤؾللذ الفغكان في الهام
 1989مشغوم بدث إلحغاء ؤلاخطاء الشامل
إلاجمىناث اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت اإلاىحىصة في
ؤهداء الهالم ،نضصث كائمت الهلماء الظًً ولفىا
ً
بئهجاػ هظا اإلاسح في  106بلضا .وؤؾفغ اإلاشغوم
نً "مسح صولي للمسؿىؾاث ؤلاؾالمُت" والظي
ٌهض ؤوؾو مسح في الهالم ختى آلان ؾىاء نلى
ضهُض نضص البلضان ؤم نلى ضهُض نضص اللغاث
ّ
ً
التي غؿاها اإلاسح .وغهذ اإلاؤؾؿت جاعٍسا في
مجاٌ اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت بفػل ؤلاهجاػ
الىاجح للمسح ،وهى مشغوم ؤواصًمي ؾمىح لهمل
بِبلُىغغافي حامو احخظب ؤنماٌ نلماء
اإلاسؿىؾاث مً ول خضب وضىب في الهالم،
واهذ غاًت هظا اإلاشغوم إحغاء مسح شامل خضًث
ختى جاعٍسه لهظه اإلاجمىناث ،ووان هضف اإلاسح
ملء الفجىاث التي زلفتها البِبلُىغغافُاث
الؿابلت وألانماٌ اإلامازلت لها ،وفي الىكذ هفؿه
نمل اإلاشغوم نلى حمو اإلاهلىماث اإلاىحىصة فحها
ً
وجدضًثها إط ًلضم هظا اإلاشغوم صلُال إلاجمىناث
اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت ولخفاضُل هُفُت الىضىٌ
17
إلحها
 -2أوشطت مؤسستالفرقان:
جلىم اإلاؤؾؿت باألوشؿت الخالُت ،لخدلُم
ملاضضها :
*جدغٍغ اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت طاث ألاهمُت
الخاضت ،ووشغها.
*وشغ صعاؾاث ومغاحو بِبلُىغغافُت ومىؾىنُت
في مجاٌ الترار ؤلاؾالمي.
*نلض صوعاث جضعٍبُت خىٌ الجىاهب اإلاسخلفت مً
الترار ؤلاؾالمي.

*نلض خللاث بدث ومؤجمغاث ومداغغاث
ؤواصًمُت لخدفحز الىلاشاث والبدىر في مجاٌ
الترار ؤلاؾالمي اإلاسؿىؽ.
ّ
*جإؾِـ مىخبت مغحهُت مؼوصة بإصواث البدث
الالػمت لضعاؾت الترار ؤلاؾالمي.
*إوشاء كانضة بُاهاث لخمىً الهلماء والباخشحن
وصاعس ي الخػاعة ؤلاؾالمُت والترار ؤلاؾالمي في
شتى ؤهداء الهالم مً الخطىٌ نلى طزائغ الترار
ؤلاؾالمي اإلاىىىػة.18
 -3اإلاسح الشامل للمخطوطاث ؤلاسالميت:
ًىحض حجم هبحر مً الترار الشلافي ؤلاؾالمي
ً
في زالزت مالًحن مسؿىؾت جلغٍبا وضلخىا نبر ؤعبهت
ً
نشغ كغها مً الخاعٍش ؤلاؾالمي ،وجتراوح
مىغىناتها مً الخفؿحر اللغآوي والفله ،إلى
الخاعٍش ،ومً نلم الفلً إلى الجُىلىحُا ،ومً
البالغت إلى ؤزالكُاث الخغب ،ومو طلً فئن ؤي
ً
ججمُو طي ضلت باإلاسؿىؾاث البض ؤن ًيىن ػازغا
بدياًاث اإلااض ي وهلو الخاغغ ،هخلف
اإلاسؿىؾاث اإلاىحىصة في ضىاصًم بضون تهىٍت،
والغؾىبت التي ججز نبر الجضعان وجخلف الىعق،
وألاهثر مإؾاوٍت هى الخغق والجهب الظي ًجغي في
مىاؾم الهالم التي حهاوي مً باالغؿغاباث
الىشحرة.
ومً صواعي السخغٍت ؤهه ختى اإلاسؿىؾاث
اإلادفىقت بؿغٍلت غحر مالئمت جداؽ بدغاؾت
خظعة وشضًضة بدُث ٌؿخدُل الىضىٌ إلحها
بضون كضع هبحر مً البحروكغاؾُت ا ّ
إلادغمت ،وٍبضو
ؤن ما هدً بداحت إلُه هى كاهىن ٌهالج مؿإلت
جضمحر مسؿىؾاجىا وجغازىا وؾمؿهما ،للض ؤوشئذ
مؤؾؿت الفغكان للترار ؤلاؾالمي وفي طهً
اإلاؤؾؿحن هضفان :اإلاؿاهمت في خفل الترار
الشلافي ؤلاؾالمي ،وجِؿحر الىضىٌ إلُه ؤمام
الهلماء واإلاهخمحن مً الهامت.
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إن إهجاػ هظه ألاهضاف ًخىكف ،هما بضا لىا،
نلى إهجاػ مهماث هىنُت نضًضة مً ؤولىٍاتها:
فهغؾت مجمىناث اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت التي لم
جفهغؽ مً كبل ،وججمُو سجل بطغي ،واؾو
كضع اإلاؿخؿام لهظه اإلاسؿىؾاث باؾخسضام ؤهثر
الخلىُاث اإلاخىافغة فهالُت ،ولػمان الخىقُف
الاكخطاصي والفهاٌ إلاىاعصها الػغوعٍت اإلادضوصة،
ال ًمىً الشغوم بهظه اإلاهماث كبل ؤلاحابت نلى
ؤؾئلت مهُىت :ؤًً جلو ؤولىٍاجىا؟ وؤي اإلاسؿىؾاث
ً
التي ًيبغي وسخها ؤوال؟ مً الىاضح ؤن ؤي
مسؿىؾت هامت مىحىصة في وسخت فغٍضة في
قغوف غحر آمىت حهض هي اإلاسؿىؾت اإلاشالُت وي
جغشح لليسخ كبل غحرها ،هما ؤن ؤي ماٌ ًىفم ؤو
ؤي حهض ًبظٌ ،في ؤي وكذ مً ألاوكاث ،لخفل
مسؿىؾت ؤو مجمىنت خفكذ مً كبل ًظهب
ؤصعاج الغٍاح ،إن وان باإلميان إهفاكه خُث جيىن
ً
الخاحت إلُه ؤهثر إلخاخا.
إن جضكُم ألانماٌ البِبلُىغغافُت لم ٌؿفغ
نً اإلاهلىماث التي هدً بداحت إلحها ،ألجها واهذ
حهؿي في الغالب جفاضُل نً مجمىناث مهغوفت
ؤو مفهغؾت نلى ألاكل ،ؤما خحن جيىن اإلاجمىنت
ً
مفهغؾت حؼئُا فئن الخىحه ًيىن هدى الخطىٌ
نلى اإلاهلىماث اإلاخىافغة خىٌ هظا اإلالؿو اإلافهغؽ
ختى ولى وان اإلالؿو غحر اإلافهغؽ ؤهبر وؤهثر
ؤهمُت ،لظلً اهسغؾذ اإلاؤؾؿت فُما عؤًىاه
"الخؿىة ألاولى" مً مشغونىا الشامل ،وهي:
اللُام بدملت ناإلاُت واؾهت إلاسح مجمىناث
ً
اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت ،مسخا هإمل ؤن ًخػمً
مجمىناث زاضت ونامت ،ومجمىناث غحر
مهغوفت وغحر مفهغؾت إغافت إلى اإلاسؿىؾاث التي
ً
طهغث في مؿىخاث في هظا اإلاجاٌ ميشىعة ؾابلا.
ولهظا ؤؾللذ اإلاؤؾؿت في الهام  1989مشغوم
بدث لخلص ي مجمىناث اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت
اإلاىحىصة في حمُو ؤهداء الهالم نلى ؤوؾو هؿاق.

للض ُخضص الهلماء الظًً ؾُلىمىن بهملُت
ً
اإلاسح في  106بلضا لضحها مجمىناث مً
ً
اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت وولفىا عؾمُا بهظه اإلاهمت،
مً هظه البلضان مشل ؤلباهُا ،وبِىحن )(Benin
وبغوهاي ،وكبرص ،والُابان ،وؾحرالُىن،
ً
والفلُبحن ،وجاًالهض ،لم جمسح مً كبل ؤبضا ،واهذ
غاًدىا لضي جطمُم نملُت اإلاسح ،هي حمو ؤهبر
كضع ممىً مً اإلاهلىماث لدؿانضها نلى وغو
كائمت ألاولىٍاث إلاغاخل كاصمت مً اإلاشغوم:
الفهغؾت واليسخ.
بهض ؤعبو ؾىىاث مً الهمل الشاق والجهض
اإلاػني ؤؾفغ اإلاشغوم نً "اإلاسح الشامل
للمسؿىؾاث ؤلاؾالمُت ،في ؤعبو مجلضاثٌُ ،هض
هظا الهمل ؤوؾو مسح ختى طلً الخاعٍش ،ؾىاء
نلى ضهُض البلضان ؤم اللغاث التي غؿاها.
لضي إهجاػ اإلاسح بىجاح ،جيىن اإلاؤؾؿت كض
ً
ضىهذ جاعٍسا في مجاٌ اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت.
ٌهض مسح الفغكان الشامل للمسؿىؾاث
ً
ً
ؤلاؾالمُت نمال حامها غم نمل نلماء مسخطحن
ً
في اإلاسؿىؾاث مً ول ؤهداء الهالم ( 105بلضا)،
ٌؿعى هظا اإلاسح إلالء الفجىة التي جغهتها ؤنماٌ
ممازلت وبِبلُىغغافُاث ؾابلت ،وَؿعى في الىكذ
هفؿه إلى حمو اإلاسؿىؾاث وجدضًث ؤهثر
ً
اإلاهلىماث اإلاىحىصة فُهً ،لضم اإلاسح صلُال
إلاجمىناث اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت ،وجفاضُل
هُفُت الىضىٌ إلى هظه اإلاجمىناث ومػامُجها،
ومهلىماث نً اإلاسؿىؾاث طاث ألاهمُت الخاضت
التي ًدخىحها هظا اليسخ (البلضان والفهاعؽ) لِـ
لضًىا ؤي شً في ؤن هظا الهمل اإلاغحعي الىبحر
الظي حاء زمغه جلً الجهىص ؾُيىن ؤصاة مفُضة
للهلماء والباخشحن في الضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،وؾىف
ًدُذ لهم ،عبما بؿهىلت ؤهبر ،عفض نملُت خفل
19
إعزىا الهام.
 -4موقع اإلاؤسست عبر شبكت الويب:
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حهض مؤؾؿت الفغكان مً اإلاؤؾؿاث ألاولى
التي اهخبهذ إلى كُمت ألاهترهذ وىؾُـ إلىترووي
فهاٌ في جلضًم ؤلاغافت الخُىٍت ألوشؿتها خفاقا
نلى اإلاسؿىؽ وفهغؾخه وإجاخخه ّ
لللغاء والباخشحن
في الهالم ،لظلً ؤؾللذ مىكهها ؤلالىترووي نلى
شبىت الاهترهذ ،خُث ٌؿعى اإلاىكو إلى جلضًم
زضماث بسطىص اإلاسؿىؽ ،إط الىضىٌ إلحها
ًخم بؿالؾت وؾهىلت.
نىض جطفدً إلاىكو مؤؾؿت الفغكان
ًطاصفً الغكم  25بسـ حظاب ًخمىكو ؤنلى
عؤؽ الطفدت وفي مىخطفها ،خُث ٌهبر نً نمغ
اإلاؤؾؿت الفهلي في زضمت الترار واإلاسؿىؽ ،هظا
الغكم له صاللخه في كُمت اإلاؤؾؿت وعٍاصتها في
الاهخمام باإلاسؿىؽ واؾدشماعها للخىىىلىحُاث
الخضًشت مً ؤحل خماًت اإلاسؿىؽ وجإؾِـ وعي
بإهمُت خماًخه نبر هظه الىؾائـ اإلاخجضصة،
ًػاف إلى طلً اهخمام اإلاىكو بخدضًث اإلاهلىماث
والخاعٍش وألازباع التي زطظ لها اإلاىكو شغٍؿا
ٌشبه جماما مىاكو ألازباع الصخفُت التي جغاعي
زاضُت الخدُحن ؤلازباعي.
ًخػمً اإلاىكو زماهُت ؤكؿام عئِؿت جىلؿم
بضوعها إلى ؤكؿام فغنُتً ،دُذ اإلاىكو إلاخطفده
الىلىج إلى هظه الخفغَهاث بىبؿت ػع ختى جىفخذ
ؤمامه الطفدت ًجض هفؿه ؤمام ػزم مً
اإلاهلىماث والبُاهاث التي جلبي عغبخه وجالمـ ؤفم
جىكهاجه اإلاهغفُت ،ازخاع مطممى اإلاىكو اللىهحن
ألاؾىص وألابُؼ في هخابت نىاوًٍ ألاكؿام ،ولهظا
الازخُاع الجمالي ما ًبرعه نلمُا نلى انخباع ؤن
هظًً اللىهحن ٌشىالن غالبا الخبر الظي ًُىخب به
اإلاسؿىؽ ولىن الىعق الظي ًُىخب نلُه ،غحر ؤن
جلاصم الؼمان ًخدىٌ البُاع إلى ضفغة هدُجت
اللضم و الهىامل الؿبُهُت وهلظ شغوؽ الخفل
والؿالمت الالػمت.
 -5أقسام اإلاوقع:

 1-5الفرقان :ؤوٌ ؤًلىهت جطاصفً في حهت الُمحن
نً اإلاىكو هي "الفغكان" نىض غغؿً نلى ػع
ألاًلىهت جىفخذ ؤمامً ضفدت حهغٍفُت باإلاؤؾؿت،
نً اإلاؤؾـ الظي هى مهالي الشُش ؤخمض ػوي
ًماوي ،خُث ًلضم لً اإلاىكو ؾحرجه الظاجُت
وحهىصه في جإؾِـ اإلاؤؾؿت وجطمُم مىكهها ،زم
ٌهغفً نلى مجلـ ؤلاصاعة ا ّ
إلاؿحر بإهم ؤنػائه
الفانلحن ،وؤلاصاعة الخىفُظًت والهُيل ؤلاصاعي
اإلاؤؾغ للمؤؾؿت ،وفي الطفدت طاتها ًلضم لً
اإلاىكو مغاهؼه الشالزت اإلاؤؾؿت اليشؿت (مغهؼ
اإلاسؿىؾاث ،مغهؼ ملاضض الشغَهت ،مغهؼ مىت
اإلاىغمت واإلاضًىت اإلاىىعة) خُث ًلضم لً مهلىماث
وافُت نً هظه اإلاغاهؼ وكُمتها في الخفاف نلى
اإلاسؿىؽ مغفلت بطىعة ّ
مهبرة ،وال جبرح الطفدت
ختى ًؿلهً نلى جفغَهاث ؤزغي حشيل لً ضىعة
نً حجم وكُمت اإلاؤؾؿت ،فخجض ؤًلىهاث ججاعب
مشغكت ،مً طاهغة الفغكان جؿلهً نلى اإلاىجؼاث
اإلاهغفُت التي كامذ بها اإلاؤؾؿت إػاء اإلاسؿىؾاث،
وججض في ؤؾفل اللؿم مهلىماث نً الجىائؼ
والخىغٍماث والظهغٍاث وألاؾئلت الشائهت التي
ًخضاولها ّ
اللغاء واإلاخطفدىن ًجُب نجها اإلاىكو
بمهىُت ونلمُت نالُت.
 -2-5اإلاطبوعاث:ألاًلىهت الشاهُت التي جطاصفً
هي "اإلاؿبىناث" وهي اإلاىخج الؿباعي الظي جيخجه
اإلاؤؾؿت وججهله مخاخا ّ
لللغاء ،في هظا اللؿم
ًلضم لً اإلااصة الهلمُت التي حشخغل نلحها مغاهؼ
اإلاؤؾؿت ،خُث حؿعى إلى جىزُم الترار ؤلاؾالمي
اإلاسؿىؽ وخفكه نً ؾغٍم عضض اإلاسؿىؾاث
ؤلاؾالمُت بالهالم وإخطائها ،إغافت إلى الفهغؾت،
والخدلُم ،ووشغ اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت التي
ً
ً
حشيل حؼءا هاما مً الترار ؤلاؾالمي ،وجطىف
مؿبىناث مغهؼ اإلاسؿىؾاث غمً الفئاث
الخالُت :اإلاسح الشامل (عضض اإلاسؿىؾاث
ؤلاؾالمُت) ،فهاعؽ اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت :مً

302

2018

مجمىناث زاضت ومجمىناث وؾىُت ،هطىص
مدللت ،صعاؾاث ،مؤجمغاث ،هضواث ،مداغغاث
وصوعاث ،وفي طاث الطفدت ًلضم اللؿم بُاهاث
مخهللت بالضوعاث الخضعٍبُت التي جىكمها اإلاؤؾؿت
في ول ؤهداء الهلم للهاملحن مهها مً ؤحل جلضًم
اإلاىاهج الخضًشت في جدلُم اإلاسؿىؽ.
 -3-5ألاوشطت:جلضم مؤؾؿت الفغكان في هظا
اللؿم ؤوشؿتها اإلاطىفت غمً اإلاغاهؼ الشالزت
فُما ًسظ ؤوشؿت الفغكان ألاؾاؾُت ،ؤي إؾهام
الهلماء واإلاسخطحن في اإلاىخباث في مهماث الخضعٍب
في صوعاث فهغؾت اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت
وجدلُلها ،وخفل الترار ؤلاؾالمي ،وإؾهامهم في
جىكُم الىضواث واإلاداغغاث خىٌ الجىاهب
واإلاىغىناث اإلاسخلفت طاث الطلت بالخلىٌ التي
حهمل فحها اإلاغاهؼ الشالزت ،واهسغاؾهم هظلً في
حهؼٍؼ الجىائؼ والخىغٍم لضنم الباخشحن
وألاواصًمُحن وصنمهم في صعاؾت جلً اإلاىغىناث،
وفي ؤؾفل الطفدت ًلضم لً اإلاىكو نىىاها مشحرا
جدذ حؿمُت "وشاؽ باعػ" فهى ال ًغٍض ؤن ًخدىٌ
إلى مىكو إزباعي ًلضم وشغاث نً ؤوشؿخه
البُضاغىحُت والخضعٍبُت وؤلانالمُت بلضع ما ًغٍض
ؤن ًيىن حامها ،بدُث ًجض فُه ول مخطفذ
غاًخه التي فخذ اإلاىكو مً ؤحلها.
 -4-5اإلاكتبت :جىلؿم إلى كؿمحن اإلاىخبت الهاصًت
واإلاىخبت الغكمُت ،وهي حؼء مفطلي في وشاؽ
اإلاؤؾؿت ،والهضف الغئِس ي للمىخبت التي ؤؾؿذ
في الهام  ،1991هى صنم مهمت اإلاؤؾؿت بفػل
حهؼٍؼ الىضىٌ إلى مطاصع الترار ؤلاؾالمي،
وؤنؿُذ ألاولىٍت ،مً بحن هظه اإلاطاصع ،إلى
اإلاجمىنت الشاملت مً اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت التي
ُ
ؤحي بها مً حمُو ؤهداء الهالم ،وإلى اإلاطاصع
ألاولُت والشاهىٍت في مجاالث الضعاؾاث ؤلاؾالمُت،
غاًت اإلاىخبت زضمت الؿلبت الضاعؾحن للترار

ً
ؤلاؾالمي والباخشحن فُه ،زطىضا ؤولئً الظًً
اغؿلهىا بالبدث في اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت.
جػم اإلاىخبت ختى ًىمىا هظا خىالي300000
مجلض ،غؿذ اإلاىغىناث الغئِؿت الخالُت:
صعاؾاث إؾالمُت ،خضًث ،فله إؾالمي ،صًً
(الهىث) إؾالمي ،فلؿفت ،نلىم ،ؾب ،جاعٍش،
حغغافُا ،هىضؾت مهماعٍت ،فىىن ،ؤصب ،مىخىبت
باللغاث ؤلاؾالمُت الغئِؿت بما في طلً الهغبُت،
والفاعؾُت ،والترهُت ،وألاوعصًت ،والؿىاخلُت،
والغىحاعاجُت ،إغافت إلى الغوؾُت واللغاث
ألاوعبُت .هما جدخىي مجمىنت اإلاىخبت نلى مهاحم
مخهضصة اللغاث ،ومهاحم بِبلُىغغافُت نغبُت،
ومىؾىنت حغؿي اإلاغخلت الؼمىُت مىظ الخلبت
الىالؾُىُت ختى آلان.
ً
وفػال نً طلً ،جػم مجمىنت اإلاىخبت ؤهثر
مً 30000فهغؽ للمسؿىؾاث ؤلاؾالمُت آلاجُت
ً
مً ؤهثر مً ؾبهحن بلضا.
جلضم اإلاىخبت زضماتها نبر شبىت ألاهترهذ
وطلً بجهل فهاعؾها مخىافغة نلى الشبىت نبر
مىكهها ومً زالٌ كانضة البُاهاث اإلاباشغة نلى
ألاهترهذ اإلاخهللت بمطاصع اإلاسؿىؾاث ؤلاؾالمُت،
وطلً للىضىٌ إلحها بؿالؾت وَؿغ ،باإلغافت
إلاىخبتها الالىتروهُت جدىػ اإلاؤؾؿت مىخباث في
مغاهؼها الشالزت ،ملُئت باإلاسؿىؾاث اإلادللت
والفهاعؽ التي اشخغلذ نلحها اإلاؤؾؿت وهي مخاخت
للباخشحن واإلاهخمحن.
 -5-5اإلاشاريعً :لضم هظا اللؿم فىغة نً
اإلاشاعَو التي جلىم اإلاؤؾؿت باهجاػها نبر مغاهؼها
ُ
الشالزت ،مىظ إوشائها إلى غاًت الُىم ختى جبلي
اإلاخابو ألوشؿتها نلى اؾالم بما جلىم به لالؾخفاصة
مً مىجؼاتها وكانضة بُاهاتها التي حغظي بها اإلاىكو
الالىترووي ،ومً حهت زاهُت حهؿي اإلاؤؾؿت
الفغضت لظوي اإلاشاعَو اإلاخهللت بالترار
واإلاسؿىؽ وملاضض الشغَهت بالخلضم إلى مغاهؼها
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الشالزت شغٍؿت ؤن ًلتزم اإلاخلضم بشغوؽ غمىتها
ضفدت هظا اللؿم ،و حهلذ نىاوًٍ وبغٍضا
إلىتروهُا واؾخماعاث للخدمُل ٌؿخفُض مجها
اإلاخلضم باإلاشغوم.
 -6-5عالقاث عامت ووسائط متعددة:حهلذ
اإلاؤؾؿت هظا اللؿم لخلغٍبها مً اإلاخطفذ نبر
جلضًم مطضع للمهلىماث خىٌ وشاؾاتها ومجاالث
حهاوجها وما ّ
ًجض مً ؤخضار ،إط ًخػمً الؼٍاعاث
التي ًلىم بها ؤفغاص اإلاؤؾؿت إلى حهاث ؤزغي ؤو
الصخطُاث والبهشاث الهلمُت مً حمُو الضوٌ
التي جؼوع ملغ اإلاؤؾؿت في لىضن ،خُث ًؼوص
اإلاىكو اإلاخطفذ بمهلىماث وضىع وملاؾو فُضًى
نً هظه الؼٍاعاث ،ألامغ طاجه ًيسخب نلى
بغوجىوىالث الخهاون التي حهلضها اإلاؤؾؿت مو
مغاهؼ ومؤؾؿاث ؤزغي ،هما ٌؿخفُض اإلاخطفذ
مً وشغٍت إزباعٍت هطف ؾىىٍت جؿلهه نلى
ألاوشؿت التي جلىم بها اإلاؤؾؿت في ول مغاهؼها
واإلاخهاملحن مهها في الهالم ،وفي طاث الطفدت
ًخمىً مً جدمُل اليشغٍت بطُغت  pdfوجمىىه
ؤًػا مً الاؾالم وجدمُل اليشغٍاث الؿابلت بضءا
بالهضص ألاوٌ اإلاؤعر ؾىت .1995
 -7-5مقاالث مختارةً :خػمً هظا اللؿم
مجمىنت مً اإلالاالث اإلاسخاعة التي لها ضلت بخىحه
اإلاؤؾؿت في الاهخمام بالترار وخماًت
اإلاسؿىؾاث ،جىخب باللغخحن الهغبُت وؤلاهجلحزًت
ختى ًخمىً اإلاخطفذ مً كغاءتها والاؾخفاصة مجها
ؾىاء وان مً نغبُا ؤم ؤحىبُا.
 -8-5اهضم إليىا :مشل غحره مً اإلاىاكو نلى الىٍب
ًدُذ مىكو مؤؾؿت الفغكان إلاخطفدُه زاضُت
الاهػمام إلى اإلاىكو وحسجُل مهلىماجه الخاضت
ختى ًطله حضًض اإلاؤؾؿت نبر بغٍضه الالىترووي
وٍطبذ نلى صعاًت بيل ؤوشؿت اإلاؤؾؿت.
إغافت إلى ألاكؿام اإلاغهؼٍت في اإلاىكو الؿالفت
الظهغ فئهىا هجض في الطفدت الغئِؿت ؤًلىهاث

ؤزغي لها صوع مفطلي في اهفخاح اإلاؤؾؿت نلى
ّ
اللغاء واإلاخطفدحن ،جخمشل في وؾائـ الخىاضل
الاحخماعي فِؿبىن وجىجحر وٍىجىب جدذ نىاوًٍ
(كىاجىا ،آزغ حغغٍضة ،اهػم إلُىا نلى الفِؿبىن)
فاإلاؤؾؿت لها صعاًت بإهمُت هظه الىؾائـ في
جبلُغ عؾالتها اإلاهغفُت ،نلى انخباع ؤجها ؤضبدذ
لغت الهطغ وجىاحض ؤهثر اإلاخطفدحن نلى هظه
الىؾائؿـ ،لظلً ؤعاصث اإلاؤؾؿت ؤن حؿتهضفهم مً
زالٌ ضفدتها نبر الخغغٍضاث التي جؿللها
اإلاؤؾؿت في ول مغة ،ؤو ملاؾو الفُضًى التي
ّ
جدملها نلى الُىجىب اإلاخػمىت ػٍاعاتها و ؤوشؿتها
ؤو اإلاداغغاث التي جللى في مغاهؼها والتي لها
نالكت بالترار واإلاسؿىؽ ،هظا الىطج في ألاصاء
والتروٍج لشلافت اإلاسؿىؽ ؤنؿى للمؤؾؿت
اهدشاعا وطًىنا مهخبرا.
خاجمت:
اإلاسؿىؾاث حؼء مً طاهغجىا وهىٍدىا و صلُل
نلى نلى ههب خػاعجىا الهغبُت وؤلاؾالمُت
كضًما ،والتي ؾاصث الهالم إلاضة كغون،
واإلاسؿىؾاث هي آلازاع اإلااصًت ّ
الضالت نلى جلً
الغفهت والؿُاصة ،نلى الغغم مً غُام وؿبت
هبحرة مً هظا الىجز هدُجت الخغوب والفتن
والاؾخهماع الظي ؾاٌ ألامت كضًما وخضًشا.
ؾاهمذ مؤؾؿاث مسخلفت ونائالث في الهالم
الهغبي وؤلاؾالمي في الخفاف نلى اإلاسؿىؽ مً
الػُام والخلف ،مجها الؼواًا والجامهاث ومغاهؼ
ألاعشُف ؾىحن نضًضة بؿغق بضائُت ،ولىً
الاؾخفاصة مً مدمىالث هظا الىجز واهذ غئُلت
النخباعاث نضة ،مجها الخىف مً غُانه وجلفه ؤو
نضم إنؿاء اإلاسؿىؽ كُمخه اإلاهغفُت والخاعٍسُت،
مما ّ
ضهب الىضىٌ إلُه هدُجت هظا الخىف.
ؤجاخذ الخىىىلىحُاث الخضًشت فغضت
للمسؿىؽ وي ًسغج مً الخافكاث ونلب ألاعشفت
إلى الىؾائـ ؤلالىتروهُت ووؾائل الخفل
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ؤلالىترووي مو بلاء اليسخت ألاضلُت في خافكتها
ّ
الخللُضًت ،هظه الخاضُت مىىذ اإلاسؿىؽ مً
الاهدشاع والىضىٌ إلى اإلاسخطحن والضاعؾحن.
حهض مؤؾؿت الفغكان للترار ؤلاؾالمي مؤؾؿت
عائضة في الخفاف نلى اإلاسؿىؽ ،خُث اؾدشمغث
الخىىىلىحُا الخضًشت في حمو ؤهبر نضص مً
اإلاسؿىؾاث في الهالم مً زالٌ خملت اإلاسح
الشامل التي ؤؾللتها نام  ،1989وبهض طلً هللذ
هظا اإلاسح مً الىعق الخللُضي إلى الىؾائـ
الالىتروهُت.
اهخبهذ اإلاؤؾؿت إلى ؤهمُت وؾائـ الخىاضل
الاحخماعي في وشغ زلافت الاهخمام باإلاسؿىؽ
ووشغه لضي اإلاسخطحن وغحرهم ،الهملُت في خض
طاتها حهض ونُا طهُا في جىحُه اهخمام اإلاخهلمحن إلى
هظا الىجز الظي ال وهحره اهخماما ،بل ٌهض مً
اإلالفاث الطهبت والشائىت التي ال جخاح ليل
اإلاخهلمحن.
نلى الغغم مً هظه الجهىص في جدضًث
اإلاسؿىؾاث ووشغ فهاعؾها في شبياث ألاهترهذ إال
ؤن ؤلاكباٌ نلى صعاؾتها مً كبل الؿلبت هاصع ،عبما
ٌهىص ألامغ إلى الخسىف مً اإلاسؿىؽ وضهىبت
كغاءجه وجدلُله ،ؤو افخلاع الباخشحن إلى الخلىُاث
الخضًشت في الخدلُم.
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الاؾخهماالث – آلافاق ،صاع الشلافت ،اإلاملىت ألاعصهُت الهاشمُت،

اإلاسؿىؾاث الهغبُت.1998،ص.59.
 -16مىالي مدمض ،صوع مؤؾؿت الفغكان للترازاإلؾالمي بلىضن في

نمان .2010 ،ص20 :

الخفاف

-2

اإلاغحو هفؿه .ص.19 :

اإلاسؿىؾاثhttps://platform.almanhal.com/Files/2/95383

-3

خؿً عغا الىجاع ،جىىىلىحُاالاجطاٌ – اإلافهىم والخؿىع-
ؤبدار اإلاؤجمغ الضولي ،حامهت البدغًٍ .2009 ،ص.495 :

-4

ًىكغ،

وؿمت

كفطُت،

http://gafsa.jeun.fr/t7927-topic

مفهىم

الخىىىلىحُا،

 -17مىكو

نلى

اإلاؤؾؿت

https://www.al-

furqan.com/success_story/id/2275
 -18اإلاغحو طاجه.
 -19اإلاغحو طاجه
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