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 الرحؾة وجه من أوجه السرية الغريية

 "رحؾة ابن احلاج الـؿريي أكؿوذجا   "

 

 عؿر فارس الؽػاوين

ؾٔالدفٍٔٚ،  وافٍْقن، جٚمًٜ اآلداب وآداهبٚ، ـِٜٔ افًربٜٔ افٌِٜ ؿسؿ مسٚظد أدب إٔدفز،  أشتٚذ

 اهلٚصّٜٔ األردٕٜٔ ادُِّٜ

 

 هـ15/2/1353، و ؿبؾ فِْؼ هـ13/1/1353ؿدم فِْؼ 

 

 افُِامت ادٍتٚحٜٔ: أدب افرحِٜ، ؾـ افسرة، افتجْٔس األديب. :ؾامت ادػتاحقةالؽ

جٚءت هذه افدراشٜ فتسِط افوقء ظذ تداخؾ أدب افرحِٜ مع جْس أديب آخر هق ؾـ مؾخص البحث:

ًٚ فذفؽ، مْىَِٜ مـ مبدأ أن افرحِٜ وجف مـ  افسرة افٌريٜ، وؿد اختذت مـ رحِٜ ابـ احلٚج افّْري ّٕقذج

وؿد رـزت افدراشٜ ظذ أبرز ادحٚور األشٚشٜٔ افتل جًِٝ افرحِٜ تتداخؾ وتتًٚفؼ  وجف افسرة افٌريٜ.أ

مع افسرة افٌريٜ، ؾرصدت مسرة حٔٚة افٌر ادتّثؾ بنخهٜٔ أيب ظْٚن ادريْل بىؾ افرحِٜ وحمرـٓٚ 

شٜ ظذ مجٚفٔٚت افند ذم األشٚد، ؾٖبرزت صٍٚتف وثَٚؾٚتف وبىقالتف وجمريٚت حٔٚتف، ثؿ رـزت افدرا

افْص ـٚفسٚرد ووطٚئٍف وبْٔتل افزمٚن وادُٚن، ـؾ هذه اجلامفٔٚت جٚءت ذم خدمٜ شرة أيب ظْٚن، ممٚ شٚهؿ 

 ذم جًؾ افرحِٜ مٗهِٜ ـل تدخؾ ذم إضٚر افسرة افٌريٜ.

 

 ادؼدمة

ممٚ ال صؽ ؾٔف أن افرحِٜ ذم األدب افًريب وشِٜٔ مـ 

تنٚف افٌر ذم مرحِٜ مًْٜٔ افقشٚئؾ افتل تسٓؿ ذم اـ

مـ افزمـ، وافرحالت بجّٔع أصْٚؾٓٚ دمسد اآلخر أو 
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افٌر بٍئٚتف ادختٍِٜ، بٚإلوٚؾٜ إػ أهنٚ تهقر افنًقب 

وظٚداهتؿ وتَٚفٔدهؿ واألمُْٜ واألزمْٜ وميٚهر 

احلوٚرة وافًّران، وتسٓؿ ذم افتقاصؾ بغ تِؽ 

 .افنًقب

ًٚ مِتب ًٚ أدبٔ ًٚ مـ ـؾ ذفؽ جًؾ افرحِٜ جْس س

افهًٛ وبط حمدداتف افْقظ5ٜٔ ألٕف يتداخؾ مع ؾْقن 

أدبٜٔ أخرى ـٚفسرة افذاتٜٔ أو افٌريٜ أو ادذـرات أو 

افروايٜ أو افَهٜ أو ؽرهٚ، وإذا ـٚن افسٍر هق ادحرك 

افرئٔس فِرحِٜ، ؾ٘ن ـثرًا مـ األجْٚس األدبٜٔ 

ًٚ، ؾٖدب افسرة  ًٚ هلٚ أيو األخرى يُقن افسٍر حمرـ

ذم بًض دمِٔٚتف يُقن مًتّدًا ظذ بْٜٔ افسٍر،  مثالً 

ذفؽ أن صٚحٛ افسرة شقاء أـٕٚٝ ذاتٜٔ أم ؽريٜ 

يرصد حترـٚت افبىؾ وشٍره واألمُْٜ افتل يزورهٚ 

 .وينٚرك ذم صْع أحداثٓٚ أو يهًْٓٚ هق بٍْسف

ابـ احلٚج )ل وجدت أن رحِٜ ـوبًد افتَه

ًٚ مـ أوجف افسر (افّْري ة يُّـ أن تُقن وجٓ

افٌري5ٜ ذفؽ أن ـٚتبٓٚ مل يُـ فف ٕهٔٛ مـ رحِتف إال 

افُتٚبٜ وافتدويـ، حٔٞ اختٍٝ صخهٔتف وراء 

، ؾٚفرحِٜ ذم مجٔع (أيب ظْٚن ادريْل)صخهٜٔ مُِف 

، حتك (أيب ظْٚن)مراحِٓٚ وأبًٚدهٚ تدور ذم ؾِؽ 

أو شرة ؽريٜ ـتبٓٚ  (أيب ظْٚن)يُّـ افَقل إهنٚ رحِٜ 

ذم مرحِٜ مـ مراحؾ  (ظْٚن أيبــ)ف (ابـ احلٚج)

وافْٚطر ذم افْص أو ادتتبع ألحداثف يدرك إٔف  .حٔٚتف

ختىك ؾـ افرحِٜ فْٔىِؼ إػ افسـٔز ظذ حٔٚة بىِٓٚ، 

ممٚ أدى إػ جًِٓٚ تبدو وـٖهنٚ شرة فذفؽ افبىؾ ظز 

 .دمِٔٚت حٔٚتف ادختٍِٜ

وؿد جٚءت هذه افدراشٜ فتسِط افوقء ظذ ذفؽ 

داخؾ أدب افرحالت مع ؾـ افسرة مْىَِٜ مـ مبدأ ت

ًٚ فذفؽ،  (ابـ احلٚج)افٌريٜ، متخذة مـ رحِٜ  ّٕقذج

وتْٚوفٝ افدراشٜ بًض األمقر ادتًَِٜ بٚفرحِٜ 

ودواؾًٓٚ ومسٚرهٚ، ثؿ رصدت مالمح افتَٚرب بْٔٓٚ 

وبغ افسرة افٌريٜ، وافسـٔز ظذ صخهٜٔ افٌر )أيب 

حلديٞ ظـ ظْٚن( وصٍٚتف وثَٚؾٚتف وبىقالتف، ثؿ ا

مجٚفٔٚت افند ـٚفسٚرد ووطٚئٍف وبْٔتل افزمٚن 

وادُٚن وحمٚورمهٚ، ثؿ جٚءت اخلٚمتٜ فسصد أبرز 

 .افْتٚئٟ افتل تقصِٝ إفٔٓٚ افدراشٜ

وؿد اتُٖ افبٚحٞ ظذ ادْٟٓ افقصٍل افتحِٔع، 

ًٚ مـ افْص افَديؿ فُٔقن هق افدفٔؾ وافزهٚن،  مْىَِ

م، وـٚن ال بد مـ وحمؾ افتٖمؾ ومْىِؼ بْٚء األحُٚ

ًٚ مـ ادْٟٓ  افْير ذم مجٚفٔٚت افْص وتَْٔٚتف إىالؿ

  .افنُع افذي يرصد ؾْٜٔ افْص وصًريتف

ابـ احلٚج ) تًد رحِٜ  :بني يدي الرحؾة-1
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ذات ضٚبع خٚص متٔزت بف ظـ ؽره5ٚ  (1) (افّْري 

، إال إٔف مل يُـ (ابـ احلٚج)ذفؽ أهنٚ جٚءت ظذ فسٚن 

ـٖهنٚ مٚ ٕدر، ـقهنٚ بدت  ٓٚ إالفف ٕهٔٛ ذم أحداث

، أمٚ إضٚر افرحِٜ ؾٓق  (7) (أيب ظْٚن ادريْل  )رحِٜ 

افدوفٜ  ) ـكرهٚ ظـرب افًريب ذم حدوده، وظهادٌ

 .(5) (ادرئْٜ 

                                                           

هق أبق افَٚشؿ برهٚن افديـ إبراهٔؿ بـ ظبداهلل بـ حمّد (1)   

بـ إبراهٔؿ بـ ؿٚشؿ افّْري افٌرٕٚضل ادًروف بٚبـ ا

أهة  احلٚج، وأجداده مًروؾقن ببْل أرؿؿ، وهق مـ

ظريَٜ، وهق أديٛ إٔدفز مـ ـبٚر افُتٚب، وفد بٌرٕٚضٜ 

، وارتسؿ ذم ـتٚب اإلٕنٚء ـه217، وؿٔؾ ـه215شْٜ 

، ثؿ رحؾ إػ ادؼق وظٚد إػ تقٕس، وخدم ـه253شْٜ 

ادِقك ـسِىٚن ادٌرب األؿل، وفف صًر جٔد وتهٕٚٔػ 

ٜ( مْٓٚ )ادسٚهِٜ وادسٚحمٜ ذم تبٔغ ضرق ادداظبٜ وادامزح

 .ه223و)تًْٔؿ األصبٚح ذم حمٚدثٜ األرواح(، تقذم شْٜ 

 .(47-41م، ص1425)ابـ افَٚيض ادُْٚد، 

ه، وؿد 274هق أبق ظْٚن ؾٚرس بـ ظع، وفد بٍٚس شْٜ   (7) 

خِػ وافده أبٚ احلسـ ظع بـ ظثامن ـسِىٚن فٌِّرب 

ه، وؿد فَٛ بِّؽ افًِامء أو ظٚمل ادِقك، وهق 234شْٜ 

صٚظر وحمدث وـٚتٛ بِٔغ، تقذم شْٜ أديٛ وؾَٔف و

-117م، ص1343)فسٚن افديـ بـ اخلىٔٛ،  .ه234

  .(171، ص3م، م1414(. و )خر افديـ افزرـع، 115

هل إحدى افدول افتل حُّٝ بالد ادٌرب بًد أن ؿٚمٝ  (5)

=   م،1714ه/ 113ظذ إَٔٚض دوفٜ ادقحديـ ذم شْٜ 

ومـ اجلدير بٚفذـر أن زمـ افرحِٜ )ظٓد بْل 

مريـ( يّثؾ مرحِٜ االشتَرار واالزدهٚر واـتامل 

أهؿ اآلثٚر، وحتَٔؼ  افْوٟ وبِقغ افَّٜ، وإٕجٚز

ادنٚريع افُزى افسٔٚشٜٔ ذم افداخؾ واخلٚرج، وتٍْٔذ 

ادخىىٚت االؿتهٚديٜ وافثَٚؾٜٔ، وإصٚظٜ افرخٚء 

واألمـ وافىّْٖٕٜٔ، وبٞ دور افًِؿ ومراـز افتًبد 

وتًّٔؿ افتًِٔؿ، وتنجٔع افىِبٜ ادستَريـ أو 

 .(11م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري،  .ادتَِْغ

اظٞ افرحِٜ ؾسجع إػ جمّقظٜ مـ األشبٚب أمٚ بق

افدئْٜ وافروحٜٔ وافسٔٚشٜٔ افتل دؾًٝ افسِىٚن 

فَِٔٚم هبٚ، إذ أراد أن جيّع ـِّٜ اإلشالم، ويقحد 

ل ظذ افٍتـ افتل يثرهٚ ـصٍقف ادسِّغ، ويَو

                                                                                        

افُبرة افتل  وؿبِٜٔ بْل مريـ هل إحدى ؿبٚئؾ زٕٚتٜ =

ًٚ هلٚ، وؿد تزظؿ تِؽ  تتخذ مـ افهحراء افُزى مقضْ

افَبِٜٔ زظامء اصتٓروا بٚفهالح وافتَقى وحمٚربٜ 

ادقحديـ، وظِّقا ظذ تُقيـ دوفٜ وتقحٔد بالد ادٌرب 

حتٝ حُّٓؿ، ال شٔام ذم ظٓد افسِىٚن أيب احلسـ ادريْل 

ادٌرب وابْف افسِىٚن أيب ظْٚن، وؿد بَٔٝ افدوفٜ حتُؿ 

حتك تدهقرت أحقاهلٚ وـثرت افثقرات ودهٚ ممٚ أدى 

م ذم ظٓد آخر 1313/ ـه314إػ شَقضٓٚ شْٜ 

  .افًبٚس أيبشالضْٔٓٚ ظبداحلؼ بـ أيب شًٔد بـ 

  .(753-753م، ص7115)افهاليب، 
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، ويستجٔٛ فْداء (3) (بجٚيٜ ) و ( 3) (مِٜٔ  )األظراب ذم 

دخقل ذم ضٚظٜ مِقك ادٌرب ادستٌٔثغ افراؽبغ ذم اف

 .بْل مريـ

وؿد حتدث ظـ ذفؽ ذم مَدمٜ رحِتف، حٔٞ إن 

 (مِٜٔ)إػ  (أبٚ ظّران)افسِىٚن ؿد بًٞ افنٔخ 

إلمخٚد افٍتـ ذم هذه األوضٚن، ؾٚهنزم ذم  (بجٚيٜ)و

 (أبٚ ظْٚن) ، ؾٚشتٖذن افنٔخ(بجٚيٜ)، وإتك ذم (مِٜٔ)

)ابـ احلٚج  .ذم افرجقع إػ هذه األمٚــ فألخذ بٚفثٖر

 (أبق ظْٚن)وذم أثْٚء ذفؽ ـٚن   .م(1441افّْري، 

مْنٌاًل بّحٚربٜ اإلشبٚن وافزتٌٚل، ؾِام إتٓك مـ 

                                                           

مِٜٔ : مديْٜ تَع ذم صامل ذق اجلزائر، وؿد تًٚؿبٝ    (3)

فقٕدايل وافبٔزٕىل ظِٔٓٚ ظدة ظٓقد متتٚفٜٔ، افرومٚين وا

وادسٔحل، ثؿ افٍتح اإلشالمل وافًٓد افسـل وافًٓد 

ًٚ مٓاًم، وؿد اشتىٚع أبق  افٍرٕز، وـٕٚٝ مرـزًا ظسُري

)يٚؿقت  .ه234ظْٚن ادريْل إخوٚظٓٚ فدوفتف شْٜ 

  .(733، ص3م، م1422احلّقي، 

ًٚ صٚفدي أو افْٚسيٜ، وهل مديْٜ    (3) بجٚيٜ: وشّٔٝ أيو

ظذ شٚحؾ افبحر األبٔض ادتقشط، وهل  جزائريٜ تَع

مديْٜ شٔٚحٜٔ تٚرخئٜ أشسٓٚ افْٚس بـ ظِْٚس أحد 

مِقك آل زيري ذم افنامل اإلؾريَل ذم افْهػ افثٚين مـ 

، 1م، م1422افَرن اخلٚمس اهلجري. ) يٚؿقت احلّقي، 

 (. 554ص

 

إن حرـتْٚ  " :ذفؽ وحتَؼ األمـ ظذ افسقاحؾ، ؿٚل

افسًٔدة ذم هذا افًٚم إػ ؿسْىْٜٔ افتل أطٓرت إبٚء 

ًٚ واجساء )ابـ احلٚج  "وجٚهرت بٚفًْٚد اجسام

 .(111م، ص1441 افّْري،

وهق بذفؽ يُقن ؿد رشؿ ضريؼ رحِتف وحدد   

ش وجٜٓ حرـتف، ؾًرض ذفؽ ظذ ادَربغ واجلٔ

 (افزاب)و (1) (ؿسْىْٜٔ  )ؾسٚروا مًف إػ مِٜٔ وبجٚيٜ و 

ًٚ آخر وهق ( 2) مسٗوفٔتف ظـ تٖمغ  "، ثؿ أوٚف هدؾ

ًٚ مـ إؿٚمٜ  افىريؼ أمٚم ادسِّغ خدمٜ فِديـ، ومتُْٔ

 "وبخٚصٜ احلٟ إػ بٔٝ اهلل احلرام  افنًٚئر،

وهيدف إػ  .(541، ص7)افنٚهدي، )د.ت(، ج

تقحٔد ادسِّغ ومجع ـِّتٓؿ، ؾٓٚ هق يًِؾ حرـتف 

                                                           

وتسّك مديْٜ اجلسقر وظٚصّٜ افؼق  :ؿسْىْٜٔ   ((1

زيٚت مدن اجلزائر، وؿد أشسٓٚ اجلزائري، وهل مـ ـ

افٍَْٔٔٔقن وضقرهٚ افرومٚن مـ بًدهؿ، وشّٔٝ ؿدياًم 

)شرتٚ(، وؿد أظٚد اإلمزاضقر ؿسْىْىغ بْٚءهٚ ظٚم 

، 3م، م1422)يٚؿقت احلّقي،  .م، واختذت اشّف515

 .(534ص

مديْٜ جزائريٜ ؾٔٓٚ ؿرى ـثرة مـ أصٓرهٚ بسُرة  :افزاب   ((2

ًٚ وضقفَٜ، وهل مْىَٜ ش ِٜٓٔ تَع بغ جبؾ أوالد ٕٚيؾ ؽرب

ًٚ، وؿد حُّٓٚ ادقحدون ذم ؾسة  وجبٚل األوراس ذؿ

 .حُّٓؿ، وؿٔؾ إن افزاب ـِّٜ بربريٜ تًْل افسبخٜ

 .(173، ص5م،  م1422)يٚؿقت احلّقي، 
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اظِؿ أن ادراد أن دمتّع ـِّٜ  " :ورحِتف بَقفف

اإلشالم، وتِتئؿ أحزاهبٚ أحسـ االفتئٚم، وتتخذ 

 افدواظل جلٓٚد ظبدة األصْٚم، وُيستىٚع افسر حلٟ

بٔٝ اهلل احلرام، وحيسؿ داء افٍتْٜ، ويَْيض أمد ادحْٜ 

 .(771م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري،  "

وادتتبع ألحداث افرحِٜ يدرك أن أحد األشبٚب 

افرئٔسٜ وادبٚذة فَِٔٚم هبٚ هل افٍتـ افتل يثرهٚ 

األظراب ذم تقٕس وذق اجلزائر )ابـ احلٚج 

إػ افتدخؾ  (أبق ظْٚن)م(، ممٚ دؾع 1441افّْري،

ادبٚذ ذم تِؽ افْقاحل، وـٚن يرؽٛ ذم إخوٚع 

أوفئؽ األظراب فسِىتف وافَوٚء ظذ ظهٔٚهنؿ 

وؾسٚدهؿ وظبثٓؿ بٚفسِىٜ ومهٚفح افرظٜٔ، ومجٔع 

إٔقاع افتخريٛ افتل ـٕٚقا يرتُبقهنٚ، ؾَِد صٌِتف هذه 

افَؤٜ صٌاًل ـبرًا، واشتٖثرت بٚهتاممف أثْٚء افرحِٜ 

)ابـ  .والهٚ مجٔع ضٚؿٚتف وـٚمؾ ظْٚيتفـِٓٚ، فذفؽ أ

       .م(1441احلٚج افّْري، 

، (تقٕس)مل يتجٚوزهٚ إػ  (ؿسْىْٜٔ)وظْدمٚ ؾتح 

ؾَدم أهؾ تقٕس فتَديؿ افقالء فف، ؾٖرشؾ جٔقصف 

افزيٜ وافبحريٜ فٍتح تقٕس، ؾجٚء أظٔٚهنٚ خٚوًغ، 

يَدمــــقن افقالء وافىٚظٜ، ؾقؿٍقا ظذ أبقابف 

مرؾقظٜ أبهٚرهؿ إػ مٚ ؽق تِؽ  " متًجبغ،

ادقاؿػ افؼيٍٜ مـ إٔقار اجلالل، وأصًٜ افُامل، ومٚ 

)ابـ احلٚج افّْري،  "ؾٚض ظِٔٓٚ مـ أوقاء اجلامل 

 .(512م، 1441

 :أمٚ مسٚر افرحِٜ ؾَد جٚء وّـ خىغ رئٔسٔغ

ثؿ  (افزاب)األول رحِٜ افذهٚب، وتتّثؾ برحِتف إػ 

مرة  (افزاب)ثؿ  (ْىْٜٔؿس)ثؿ  (ؾٚس)ثؿ  (شال)

أخرى، وافثٚين رحِٜ اإليٚب، وتتّثؾ بٕٚىالؿف مـ 

وافًقدة  (ؾٚس)ثؿ  (ؿسْىْٜٔــ)ؾ (افزابــ)ؾ (إؾرئَٚ)

 .ظـ ضريؼ افهحراء

 ًٚ ًٚ موبقض وذم افقاؿع أن افرحِٜ مل تقؾر حتديدًا زمْٔ

ًٚ دجريٚهتٚ إال مٚ ٕدر، ممٚ صُؾ ثٌرة مـ افثٌرات  ودؿَٔ

افْص، وجًِٝ افبٚحٞ يتخبط ذم  افتل مسٝ شالمٜ

إدراك ـثر مـ األمقر ادتًَِٜ بزمٚن افرحِٜ وتقاريخ 

 .أحداثٓٚ

 (أبق ظْٚن)أمٚ أحداث افرحِٜ ووؿٚئًٓٚ ؾَد جٓز 

فرحِتف ؿبؾ افؼوع هبٚ، ؾٖخذ افًدة افالزمٜ فتٍْٔذهٚ، 

وخىط هلٚ ودسٚرهٚ، إال إٔف ؽر هذا افتخىٔط أثْٚء 

خالل تقشًٔف إلضٚر افرحِٜ  افرحِٜ ٍٕسٓٚ، وذفؽ مـ

فتنّؾ ـثرًا مـ افبِدان واألوضٚن ـٖوضٚن إؾرئَٚ 

ثؿ يَقم برحِتف  (ؾٚس)إػ  (افربٚط)ويْىِؼ مـ  .مثالً 

، ثؿ يْىِؼ (بجٚيٜ)ثؿ  (مِٜٔ)إػ  ـه233افُزى ظٚم 

ؾٔتقؽؾ ذم افهحٚري، ثؿ يبدأ برحِٜ  (افزاب)إػ 

راؾؼ ذفؽ ـِف وؽرهٚ، وي (ؿسْىْٜٔ)افًقدة ؾَٔدم إػ 
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ـثر مـ افقؿٚئع واألحداث وادنٚهدات افتل يىقل 

ًٚ أخرى ًٚ، ويَك أحٕٔٚ  .احلديٞ ظْٓٚ أحٕٔٚ

 

 الرحؾة وجه من أوجه السرية الغريية

طؾ ـثر مـ افدارشغ يْير إػ افرحِٜ ظذ أهنٚ 

وشِٜٔ مـ وشٚئؾ االـتنٚف اجلٌراذم افٍوٚئل 

، فتهبح بذفؽ وافتٚرخيل واالجتامظل فمخر وفِبِدان

 ًٚ ظذ هذا افْقع مـ افقصػ وادنٚهدات،  مَهقراً أدب

ومل يْتبف افُثر إػ أن افرحِٜ جْس أديب تتًِؼ بٕٚدمٚج 

ذات افرحٚفٜ مع ذات اآلخر فتهبح ذم بًض األحٔٚن 

صقرة فِذات أو افٌر، ؾتتسؼ مع إٔقاع وأجْٚس أدبٜٔ 

 .أخرى ـٖدب افسرة وادذـرات وؽرمهٚ

٘ن افرحِٜ شتُتسٛ ؿّٜٔ أدبٜٔ تتجذ ذم ومـ هْٚ ؾ

مٚ تًروف ذم مقادهٚ مـ أشٚفٔٛ ترتٍع هبٚ إػ ظٚمل  "

)حسغ،  "األدب، وترؿك هبٚ إػ مستقى افٍـ 

(، ذفؽ أهنٚ تتّٔز بٚفتْقع األشِقيب، 11م، ص1421

يص وافسرة واحلقار ـند افَهـؾتجّع بغ اف

ذي افتنقيؼ اف إػوافقصػ وؽره، هذا بٚإلوٚؾٜ 

(، 73م، ص7117يٗدي إػ ادتًٜ افذهْٜٔ )ؿْديؾ، 

وإذا ـٕٚٝ افرحِٜ تَقم ظذ احلرـٜ وافسحٚل ؾ٘ن هذه 

احلرـٜ بجّٔع دمِٔٚهتٚ مٚ هل إال وشِٜٔ فرشؿ احلدث 

وتهقيره ـل دمًِف خيرج ذم إضٚر أديب ؿٚبؾ فِتجْٔس، 

جقهر افرحِٜ، وهل مُقن  "ذفؽ أن هذه احلرـٜ هل 

 "اإلٕسٚن5 ألهنٚ دفٔؾ حٔٚة أصٔؾ مـ مُقٕٚت 

(، وحمٚور هذه احلرـٜ هل 73م، ص1443)ادقاذم، 

 ًٚ ًٚ متٖضرًا بذاتف ممتزج ًٚ أدبٔ افتل دمًؾ مـ افرحِٜ جْس

ًٚ مـ  بٖصُٚل هديٜ أخرى، وخىٚبٚت خترجف أحٕٔٚ

اخلىٚب افرحع إػ اخلىٚب افسري أو افسري 

 .افٌري

ًٚ ـبرًا بغ افرحِٜ وؾ   ـ افسرة افٌريٜ، إن ثّٜ متٚش

ذفؽ أن مًيؿ افرحالت تسًك فرشؿ صقرة اآلخر أو 

افٌر مـ خالل منٚهدات افرحٚفٜ فذفؽ افٌر، ؾٓؿ 

يسًقن إػ تَديؿ تَٚرير مبٚذة فف مـ خالل احلديٞ 

ظـ أمُْتف وأزمْتف ومْجزاتف افتٚرخئٜ وافثَٚؾٜٔ 

 وافًِّٜٔ واحلوٚريٜـ، ومٚ تِؽ افساجؿ األدبٜٔ ادبثقثٜ

 .ذم افرحالت إال دفٔؾ ظذ ذفؽ

وإذا مٚ ظِّْٚ أن افسرة افٌريٜ هل أن يُتٛ 

ادٗفػ مٚ يًرف ظـ صٚحٛ افسرة ممٚ خزه وظٚينف، 

ًٚ تَقم ظذ هذا األشٚس، ؾٚفرحٚفٜ  ؾ٘ن افرحِٜ أيو

يدون منٚهداتف ظـ افٌر أو افنخص، ممٚ يراه أو 

ْك يسًّف وخيزه، فُـ هذا ال يًْل أن افرحالت ُتً

بٚفٌر )اإلٕسٚن( أـثر مـ ادُٚن وافزمٚن واحلوٚرة أو 

افذات، ؾَد جلٖ ـثر مـ افرحٚفٜ إػ افسـٔز ظذ أمقر 

، (ابـ جبر)و (ابـ بىقضٜـــ)خترج ظـ إضٚر افٌر، ـ



 134                            هـ(1351م/7113جٚمًٜ  ادِؽ  شًقد، افريٚض)  ، 1، ع72جمِٜ اآلداب، م

إذ رـزا ظذ وصػ األمُْٜ واحلوٚرات وافبِدان، 

افذي رـز ظذ ذاتف، وبرزت تِؽ  (ابـ خِدون)و

ًٚ ذم رحِتف، وافذات بروزًا ال افذي رـز  (افٌرٕٚضل)ؾت

ابـ احلٚج )إال أن رحِٜ  .ظذ افًجٚئبٜٔ، وؽر ذفؽ

ذم مجٔع دمِٔٚهتٚ جٚءت فسـز ظذ افٌر أو  (افّْري

ظذ  (أيب ظْٚن)اإلٕسٚن بحد ذاتف، ؾَد ضٌٝ صخهٜٔ 

ابـ )جمريٚت افرحِٜ حتك بدت ـٖهنٚ شرة ؽريٜ ـتبٓٚ 

، ؾَد افتٍٝ إػ (أيب ظْٚن) ظــــ مُِٔف وشٔده (احلٚج

هذه افنخهٜٔ وأبرز مالحمٓٚ وثَٚؾتٓٚ، وـٚن مْبٓرًا 

هبٚ، وفربام ـٚن شبٛ ذفؽ هق وؾٚء اخلٚدم دخدومف، 

ومـ هْٚ ؾَد طٓرت افرحِٜ وـٖهنٚ هد ؽري، 

بٚفرؽؿ مـ أهنٚ تتوّـ ـثرًا مـ منٚهد افقصػ 

فِبِدان واألمُْٜ، إال أن هذا افقصػ جٚء ذم إضٚر 

افتل ترتٚد تِؽ  (أيب ظْٚن)حلديٞ ظـ صخهٜٔ ا

 .األمُْٜ وافبِدان

وإذا ـٕٚٝ هذه افرحِٜ رحِٜ تٚرخئٜ بٚمتٔٚز، ؾ٘ن 

ذفؽ ال يبًدهٚ ظـ افسرة، ؾٚفسرة مْــــذ بدايٚهتٚ 

بًض ادٗرخغ ـٚن  "دخِٝ ذم حٔز افتٚريخ، حتك إن 

يرى افسرة جزءًا مـ افتٚريخ، بؾ يرى أن افتٚريخ فٔس 

أبق )(، و73م، ص1431)ظبٚس،  " شر احلٚـّغ إال

ذم رحِتف هق حٚـؿ وشِىٚن مـ افسالضغ  (ظْٚن

افذيـ هلؿ دور ـبر ذم صْع افتٚريخ ذم ادٌرب افًريب، 

 .أن يٗرخ هلذا ادِؽ افٍذ (ابـ احلٚجـــ)ؾحري ب

 وفُـ هذا افتٚريخ ال خيرجٓٚ مـ خٚصٜٔ األدبٜٔ،

 ِؽ األدبٜٔهنٚ تتدؾؼ ببًض ظْٚس تأخٚصٜ 

، ورء مـ اخلٔٚل ،ادتًٜافذي يٗدي إػ  ـٚفقصػ

 .وؽر ذفؽ واحلقار

ـؾ ادًٚير افتل دمًؾ مـ  (ابـ احلٚج)فَد جسد 

رحِتف شرة ؾْٜٔ، ذفؽ إٔف رشؿ صقرة واوحٜ ادًٚمل 

، ؾٓق ذم ٕيره افنخهٜٔ (أيب ظْٚنــــ)وافَسامت ف

َٚؾٚت افّْقذج افتل متتِؽ ـؾ افهٍٚت األخالؿٜٔ وافث

افدئْٜ واألدبٜٔ وافًِّٜٔ افتل تٗهِٓٚ فُل تهبح 

ًٚ، و  هذه افًْٚيٜ بٚإلٕسٚن أو افٍرد ذم إضٚر  "ّٕقذج

اجلق افتٚرخيل، وتىقر حٔٚتف وصخهٔتف وتُٚمِٓٚ هل 

 .(11م، ص1431)ظبٚس،  "مًٔٚر افسرة ومرتُزهٚ 

ؽدت ذم مًيؿ مراحِٓٚ شرة  (ابـ احلٚج)إن رحِٜ 

صقرة تتآفػ مـ بوًٜ  "ْف، ؾٓل أدبٜٔ إلٕسٚن بًٔ

)ؿىٛ،  "خىقط هيًٜ حٚشّٜ، يزز مـ خالهلٚ إٕسٚن 

(، هذا اإلٕسٚن هق بىؾ افرحِٜ 513م، ص1431

تتًرف  "وصٚحبٓٚ )أبق ظْٚن(، ومـ خالل افْص ؾٕ٘ؽ 

ظذ افٍقر مـ هق هذا اإلٕسٚن افذي حيدثؽ ظْف، وتتبغ 

ْتّل ـثر مـ افْٚس افذيـ يشامتف ومالحمف مـ بغ 

(، ثؿ إٕؽ تتًرف ظذ 513م، ص1431)ؿىٛ،  "إفٔٓؿ

 .أخبٚره وأظامفف، وتدرك خهٚئهف وتِحظ مزاجف
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حترـٚت هذا افبىؾ ادِؽ  (ابـ احلٚج)وؿد رصد 

ًٚ فألحداث  ؾٔٓٚ ظـ  مسٓامً افٍٚرس، وجًِف صًٕٚ

ضريؼ افند ادتتٚبع، افذي يٗهِف فُٔقن شرة أو ترمجٜ 

هد متتٚبع فدورة  "ل إال ؽريٜ، خٚصٜ إن افسرة مٚ ه

حٔٚة صخص، وذـر افقؿٚئع افتل جرت فف أثْٚء مراحؾ 

)ادقشقظٜ افًربٜٔ افًٚدٜٔ،  "هذه احلٔٚة أو ذم ؾسة مْٓٚ 

(، وادتتبع فْص افرحِٜ جيد 512، ص15م، م1441

 أهنٚ ترمجٜ فٍسة مـ افٍسات ادؤئٜ 

، إذن ؾَد وجف افُٚتٛ اهتاممف (أيب ظْٚن)ذم حٔٚة 

وظْٚيتف ٕحق حٔٚة افبىؾ، وهذا مىِٛ مـ مىٚفٛ 

هتتؿ بتسجٔؾ األحداث  "افسرة، خٚصٜ أهنٚ 

 "األؾراد مـواحلروب وافقؿٚئع ادختٍِٜ ذم حٔٚة ؾرد 

(، ؾٓل تًرض 147م، ص1442)جمّقظٜ مٗفٍغ، 

مًُْسٜ مْٓٚ  ــٜ أومـمتهِٜ بٚألحداث افًٚ "أظامفف 

 .(11م، ص1431)ظبٚس،  "أو متٖثرة هبٚ 

وإذا ـٚن هْٚك إصُٚفٜٔ ذم افتجْٔس تَقدٕٚ إػ 

ؿؤٜ افقظل بٚفُتٚبٜ، فٔس مـ حٔٞ ـقهنٚ افهٌٜٔ 

افٍْٜٔ اجلامفٜٔ، وإٕام حهِٜٔ األحداث افتل تنُؾ ؾٔٓٚ 

ادحقر واددار، وبذفؽ تٖيت  (أيب ظْٚن)صخهٜٔ 

افسرة افٌريٜ فتدخؾ ذم إضٚر افرحِٜ، وؾؼ ٕيٚم 

ابـ )مرويٜ مـ ضرف افتجْٔس األديب، ؾٚفرحِٜ 

، فُْٓٚ تدور (أيب ظْٚن)وفٔسٝ مـ ضرف  (احلٚج

حقل صخهٜٔ هذا األخر، فذفؽ ؾ٘هنٚ تتحقل إػ 

 .ٜــــــشرة ؽري

ـٚن هيدف مـ ذفؽ إػ ختِٔد  (ابـ احلٚج)وفًؾ 

ذـر هذا افبىؾ وإخراجف مـ ظٚمل افْسٔٚن، بًد أن 

ذم  ضقاه ادقت وؽٔبف، بٚظتبٚره صخهٜٔ منٓقرة مٗثرة

ابـ )ظكهٚ وذم افًهقر افالحَٜ، وال ؽرو أن يُقن 

ًٚ هبٚ، ؾٔسًك إػ إبرازهٚ وتبٔٚن دورهٚ ذم  (احلٚج مًجب

ًٚ يَقم ظذ  ًٚ أدبٔ افتٚريخ واحلوٚرة، فذفؽ يتبع مذهب

افْزظٜ االفتزامٜٔ ـٚفقاجٛ وإصالح ادجتّع وافبذل 

 .ذم شبٔؾ افٌر

أن  وبذفؽ ؾ٘ن هدؾف يتٍؼ مع هدف افسرة، ذفؽ

افٌٚيٜ مـ ـتٚبٜ افسرة تتّحقر حقل افرؽبٜ ذم "

افتًرف ظذ تٚريخ حٔٚة صخص مـ األصخٚص، تدور 

حقفف األحداث وادقاؿػ، وتِتَل ظْده افنخهٔٚت 

ًٚ مـ داخؾ ٍٕس  األخرى، ؾرتد ـؾ ذفؽ مًُْس

 "ادسَجؿ فف إػ خٚرجٓٚ بروحف وؾُره وصخهف

 .(145م، ص1442)جمّقظٜ مٗفٍغ، 

افتزم بًّٔٚر آخر مـ مًٚير  (ابـ احلٚج)ـام أن 

أدب افسرة افٌريٜ، يتّثؾ بٚالبتًٚد ظـ ادتخٔؾ 

واألشىرة وادٔثقفقجٔٚ، واالفتزام بَْؾ احلََٜٔ مع 

جقاز َٕؾ إًٍٚالتف افداخِٜٔ إزاء مٚ تَقم بف صخهٜٔ 

 (ابـ احلٚج)، ـؾ ذفؽ مرتبط بقظل (أيب ظْٚن)
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رتبٚضف وظالؿتف افقجداين فتِؽ افنخهٜٔ، وظّؼ ا

ؾُٔقن بذفؽ ؿد إٔنٖ شرة ؾُريٜ بىقفٜٔ فذفؽ  .هبٚ

، ومٚ ؿٚم بف مـ حروب وؾتقحٚت (أيب ظْٚن)افبىؾ 

وبىقالت، فتهبح ـتِؽ افسر افتل جسدت بىقالت 

ـثر مـ افرجٚل ـسرة ظْسة أو شرة افيٚهر بٔزس 

 أو ؽرمهٚ.

 مالمح السرية يف رحؾة ابن احلاج

ذم رحِتف مجٔع ادالمح افتل  (ٚجابـ احل)فَد جسد 

دمًِٓٚ تدخؾ حٔز افسرة افٌريٜ، إذ إٕــــــف رصد 

ذم  (ظْٚن أبق)األحداث واألظامل افتل ؿٚم هبٚ  مجٔع

برزت صخهٜٔ هذا افبىؾ  ؾَدظّره،  مـؾسة زمْٜٔ 

ًٚ، ؾٓق افبىؾ  ظذ منح األحداث بروزًا واوح

قظٝ افرئٔس وهق صٚحٛ ادقاؿػ ادختٍِٜ، وؿد تْ

اتهٚالتف وشٚئر طروؾف، وـٚن يتُٔػ مع األحداث 

ويتًٚيش مع األؾراد واجلامظٚت افتل صُِٝ حمٔىف 

 .افبؼي ذم وؿٝ مًغ

وإذا ـٕٚٝ افسرة تْتيؿ وؾؼ تسِسؾ زمْل، يبدأ 

بَْىٜ مًْٜٔ مـ حٔٚة ادسَجؿ فف، وتْتٓل ظْد أخرى، 

ذم ترمجتف  (ابـ احلٚج)ؾّـ ادُّـ أن تُقن رحِٜ 

ـذفؽ، ؾٚفزؽؿ مـ ظدم تقؾر حتديد  (أيب ظْٚنــ)ــف

زمْل دؿٔؼ هلٚ، إال إٔف يُّـ أن ٕستنػ مـ افرحِٜ 

ادرحِٜ افتل تنتّؾ ظِٔٓٚ، ذفؽ أن َٕىٜ افبدايٜ ـٕٚٝ 

ئَؿ بَكه هْٚك  (أبق ظْٚن)، حٔٞ ـٚن (ؾٚس)مـ 

، ؾّرض ذم ٍٕس ـه232ذم صٓر رجٛ مـ ظٚم 

مجٚدي  71تف ذم افنٓر ثؿ صٍل بًد ذفؽ، وبدأت حرـ

 (تقٕس)ه، ووصؾ إػ 233األوػ يقم اخلّٔس شْٜ 

مـ افًٚم ٍٕسف، ثؿ مر بًدد مـ  اآلخرةمجٚدي  74ذم 

وؽرهٚ، إػ أن وصؾ  (ضقفَٜ)افبِدان واددن مثؾ 

، ـه233ذم ؽرة ذي احلجٜ شْٜ  (ؾٚس)ثؿ  (ؿسْىْٜٔ)

  .م(1441)ابـ احلٚج افّْري،  .ثؿ افًقدة

شرة هذا افرجؾ خالل ؾسة متتد إذن ؾٚفرحِٜ متثؾ 

فًٚمغ أو أـثر، دون أن ًِٕؿ زمـ هنٚيتٓٚ، يُّـ 

افَقل إهنٚ بدأت بَّدمٜ بْٔٝ أحقال هذا ادِؽ 

ومروف واشتًداده فِسٍر ؿبؾ افؼوع ذم افرحِٜ، ثؿ 

يبدأ افًرض ادتّثؾ بّراحؾ افرحِٜ وجمريٚت حٔٚة 

افْٓٚيٜ  افبىؾ وأظامفف وجمٚفسف وحروبف، ثؿ اخلٚمتٜ أو

 .ادتّثِٜ بتحَٔؼ اهلدف ثؿ افرجقع

هق افراوي فألحداث  (ابـ احلٚج)وإذا ـٚن 

وافسٚرد هلٚ، ؾٕ٘ف بذفؽ يرشؿ صخهٜٔ اآلخر/ افٌر 

تٍٚظِٝ أبًٚد افنخهٜٔ ذم افْص  ")أيب ظْٚن(، إذ 

افرحع ذم تًدديتف، بحٔٞ تتْقع دمِٔٚتف مـ خالل 

شقاء افذي  افرحٚفٜ فمخر، –اشتًٔٚب رؤيٜ افرواي 

افذي يسّع ظْف بهٍتف جزءًا مـ  أمحيتؽ بف حتٚورًا، 

(، 713م، ص7115)حٍِٔل،  "ادٚيض أو احلٚرض 
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وهق صخهٜٔ حََٜٔٔ وفٔسٝ أشىقريٜ، وهذا مبدأ 

 ظذال يًتّد  "مـ مبٚدئ افسرة وؾْٔتٓٚ، ؾُٚتبٓٚ 

)ظبٚس،  "افنخهٔٚت اخلٔٚفٜٔ أو األشىقريٜ 

 .صخهٜٔ واؿًٜٔ (، بؾ يًتّد ظذ33م، ص1431

هل  (أيب ظْٚن)صخهٜٔ  (ابـ احلٚج)وؿد جًؾ 

اآلخر  " متثؾوافٍٚظِٜ ذم افرحِٜ، ؾٓـــل ادتّرـزة 

ادنٚرك افذي حيتؽ بف افراوي )افرحٚفٜ( ؾٔخزه 

ر هذا ٓويتًٚمؾ مًف، ويرصد ظٚداتف وشِقـف، ويتّي

اآلخر ادنٚرك مـ خالل حوقره بٖوصٚؾف ـام رآهٚ 

ذم خمِٔتف، وصٚرت جزءًا ـبرًا مـ افراوي وأدجمٓٚ 

 (.711م، ص7115)حٍِٔل،  "افرحِٜ 

 (أيب ظْٚن)و (ابـ احلٚج)وؿد بدت افًالؿٜ بغ 

إبداع صٔغ تَديؿ  "مْسجّٜ متٚمٚ، ذفؽ إٔف يسًك إػ 

هذه افنخهٜٔ بحسٛ صُؾ تقاصِٓٚ، ؾٓل افًْك 

ادٗثر ذم رؤى افراوي )ابـ احلٚج(، وذات شِىٜ مٚديٜ 

(، فذا 711م، ص7115)حٍِٔل،  "ِٔف وروحٜٔ ظ

ؾٕ٘ف يسًك إػ إبراز صقرة هذا افٌر )أيب ظْٚن( وجيٓد 

ذم رصد مجٔع صٍٚهتٚ ومالحمٓٚ وبىقالهتٚ ودورهٚ 

 .افًٍٚل ذم األحداث

 صػات الشخصقة )الشخصقة الـؿوذج(

 "، (أيب ظْٚن)ؾوٚء وحٔٚة  (ابـ احلٚج)فَد اؿتحؿ 

ًٚ مـ مُقٕٚت ًٚ حمقري كيٜ ـافًالؿٜ افب ؾجًِف مُقٕ

(، 73م، ص7115)افزاهل،  "افَٚئّٜ ظذ ادنٚهدة 

ويرصد مجٔع حترـٚتف وصٍٚتف،  (أبٚ ظْٚن)ؾٓق ينٚرك 

ؾٔستدظٔف ذم ـٚؾٜ مراحؾ افرحِٜ، ؾٌٔدو بذفؽ 

ذم بْٚء افْص، وختِؼ ؾٔف  تسٓؿصخهٜٔ ّٕقذجٜٔ "

)جمّقظٜ مٗفٍغ،  "احلٔقيٜ مـ خالل احلُل وافًٍؾ 

ذم رصده  (ابـ احلٚج)، وؿد رـز (133م، ص1441

ظذ جقإٛ مرتبىٜ بخَِف وأخالؿف  (ظْٚن أيب)فسرة 

بهٍٜ ظٚمٜ، ومل يرـز ـثرًا ظذ صٍٚتف افبدٕٜٔ، فُـ 

ًٚ يتّتع بهحٜ  يتوح مـ خالل افرحِٜ إٔف ـٚن ؿقي

جٔدة، ؾٓق ؿقي افبْٜٔ صديد افبٖس ذم احلروب، وؿد 

واصتد  أصٚر إػ مروف، ؾَِد شَط ضريح افٍراش،

ظِٔف ادرض، ومع ذفؽ مل يًّْف هذا ادرض مـ 

افهّقد وادقاجٜٓ ومَٚومٜ احلر افنديد، حتك إٕف 

ثؿ إن اهلل تًٚػ  " :صٚم رموٚن وهق مريض، يَقل

أراد موٚظٍٜ أجره، وزيٚدة افرمحٜ اخلٚؾوٜ جلْٚحف 

افراؾًٜ فَدره، ؾنُٚ األمل افذي رتؼ ادقارد، ؾنجٚ 

ْف مل يزل يتُِػ افْير ذم األمقر، .. فُ.افًٚئد افًٚئد،

)ابـ احلٚج افّْري،  ".. .وجيِس فِخٚصٜ واجلّٓقر

(، إال إٔف مل خيض ـثرًا ذم تٍٚصٔؾ 133م، ص1441

هذا األمر، بؾ رـز ظذ ؿقتف وصدة بٖشف وتٌِبف ظذ 

 .مروف

 



 115                            هـ(1351م/7113جٚمًٜ  ادِؽ  شًقد، افريٚض)  ، 1، ع72جمِٜ اآلداب، م

 صػاته األخالققة واألدبقة

ظذ تِؽ افهٍٚت األخالؿٜٔ  (ابـ احلٚج)فَد رـز 

، ؾٓــــق مِؽ (ظْٚن أبق)بٜٔ افتل يتّتع هبٚ واألد

افًِامء وظٚمل ادِقك، وأديٛ مْٚطر حمٚور، وؾَٔف 

وصٚظر، وبحسٛ تِؽ افهٍٚت ادبثقثٜ ذم افرحِٜ ؾٕ٘ف 

 ًٚ صخهٜٔ ّٕقذجٜٔ جيٛ أن حتتذى، ؾَد ـٚن ؾٚرش

ٙ ـك ؾٔٓٚ، وؿـبىاًل، خٚض ادًٚرك افوٚريٜ، وإت

افبالد وافًبٚد )ابـ  ظذ افًهٚبٚت وافًٚبثغ بٖمـ

ر ــافبح ؿراصْٜوالحؼ  .م(1441افّْري،  احلٚج

ًٚ ظذ ٚومٚ حقهل (تقٕس)صقاضئ  ظذ ، وـٚن حريه

مهِحٜ افرظٜٔ، ويَقم بٖظامل افز واإلحسٚن )ابـ 

م(، وذم افقؿٝ ذاتف ـٚن صديدًا 1441افّْري،  احلٚج

ذم افًَٚب، ـؾ ذفؽ يٗـد بٖٕف صخهٜٔ المًٜ ؾذة، 

دهٚ فٍٚئدة وحدة اإلشالم، ومل افنّؾ ذم بذفٝ جٓ

 .ادٌرب افًريب

صٍٚتف ؿد ؾهؾ ذم  (ابـ احلٚج)وادالحظ أن   

فف افىٔبٜ وأضْٛ ذم ذفؽ، اخلَِٜٔ احلّٔدة، ؾًدد خهٚ

ًٚ بنّٔف وظٚداتف وؿدراتف ومٗهالتف، ثؿ ٕجده  مْقه

ؾــل احلرب،  فبٚشفيدؿؼ ذم بًض افتٍٚصٔؾ، ؾٔهػ 

ـتٛ  (3)بٔوٚء حتّؾ صقار ؾَد ـٚن يرتدي مِقضٜ 

                                                           

 .األزرار :افنقار ((3

مهحػ مِقـل، وفف  (4)ظِٔٓٚ أثٚر جمده، وؾقق ادِقضٜ 

اديِٜ افؼيٍٜ وجيًؾ ظذ رأشف بٔوٜ هْديٜ، ويِبس 

محراء )ابـ احلٚج افّْري، ( 11)ظذ ادهحػ ؽٍٚرة 

 م(.1441

ًٚ، جيّع بغ  (أبق ظْٚن)وفَد ـٚن  ًٚ ظىقؾ ًٚ ؿقي ظٍْٔ

تف وتًَِف، وافدفٔؾ إؾراضف ذم افًْػ وحُّتف ورزإ

يًَقب بـ )ظذ ذفؽ ادًٚمِٜ افتل صدرت مْف دمٚه 

افذي أذٕٛ ؾًٍٚ ظْف )ابـ احلٚج افّْري،  (ظع

وظٍقه ظْف،  (ؿسْىْٜٔ)م(، وؿبقفف فتقبٜ أمر 1441

أوالد )و (ظٔسك بـ دريد)وؿبقفف فىٚظٜ صٔخ أوالد 

م(، رؽؿ مٚ صدر 1441)ابـ احلٚج افّْري،  (مّٔقن

 .ظهٔٚن ومتردظْٓؿ مـ 

أيب )ذم حديثف ظـ صجٚظٜ  (ابـ احلٚج)وؿد أضٚل 

، وخقوف ادًٚرك افىٚحْٜ، وؿد بٞ هذه (ظْٚن

 (أيب ظْٚنـــــ)افهٍٚت افبىقفٜٔ ذم ثْٚيٚ ٕهف، راشاًم ف

صقرة افٍٚرس افنجٚع افذي ال هيـــٚب ادقت، 

وخيقض ادًٚرك بَقة واؿتدار، ؾٓٚ هق يهٍف ذم إحدى 

                                                           

ًٚ ذم  :ادِقضٜ ((4 ًٚ ؿقمٔ ؿبٚء واشع افُّغ ضقيِٓام، ـٚن فبٚش

، يهْع مـ احلرير اخلٚفص، يٌىل افْهػ ظك ادامفٔؽ

 .األظذ مـ اجلسؿ

ؿىًٜ مْسقجٜ مـ افزرد تقوع ظذ افرأس  :افٌٍٚرة (11)

 .افِسٚن/ ؽٍر .ومجًٓٚ ؽٍٚرات



   "رحِٜ ابـ احلٚج افّْري إّٔقذجًٚ  "ظّر ؾٚرس افٍُٚويـ: افرحِٜ وجف مـ أوجف افسرة افٌريٜ 113

اجلبغ، أصؿ ( 11)مــــ ـؾ صِٝ " :ادًٚرك ؿٚئالً 

غ، خٚرق ذات افٔسٚر وذات افّٔغ، أصجع مـ ٕافًر

)ابـ احلٚج  "...أشٚمٜ ذم افٌٔؾ األصٛ وافًريـ

 .(311م، ص1441افّْري، 

ًٚ إف هيتؿ بٚفزيْٜ، ؾْجده يًتْل ظْٚيٜ  ومـ صٍٚتف أيو

صديدة بّراشٔؿ افدخقل واخلروج، وحيرص ظذ أن 

ٔؿ بهبٌٜ رشّٜٔ ومجٚفٜٔ ؾٚئَٜ تْٚل مـ تُتز هذه ادراش

إظجٚب افرظٜٔ وتٗثر ذم ٍٕقشٓؿ، ودمًِٓؿ ينًرون 

بَقة وظيّٜ دوفتف، ؾُٔقن مقـبف ظئاًم، يهىػ فف 

افْٚس مـ رجٚل وٕسٚء، وتَرع افىبقل وترتٍع 

األصقات بٚفدظٚء، وتٌْل افٍتٔٚت افٌْٚء افًذب، ويتبع 

ع اهلدايٚ ذفؽ أظامل ـثرة يستحسْٓٚ افْٚس ـتقزي

 .(1441واألمقال )ابـ احلٚج افّْري، 

ويتسؿ )أبق ظْٚن( بٚفتديـ وافتّسؽ بًَٔدة 

اإلشالم، ويبدو ذفؽ مـ خالل ممٚرشٚتف افدئْٜ، ؾٓق 

يٗدي افًبٚدات وافٍروض وال يتٓٚون ذم أمقر افديـ، 

حتك فق ـٚن ذم شٍر أو حرب، وحيض ظذ تٖديتٓٚ، ؾٓٚ 

بٖن أهؿ األمقر ظْده هق يرشؾ إػ ظامفف وؿوٚتف 

افهالة، ؾال جيٛ أن يتٓٚوٕقا هبٚ، واهتؿ ببْٚء ادسٚجد 

م(، 1441ودور افًبٚدة وترمّٔٓٚ )ابـ احلٚج افّْري،

واظتْك ظْٚيٜ خٚصٜ بتًِٔؿ افَرآن، وحٞ أهؾ افًِؿ 

                                                           

 .افِسٚن/ صِٝ .واوحف :صِٝ اجلبغ (11)

ظذ تًِّف، ؾٓق يَرب حٍيٜ افَرآن وجيًؾ هلؿ ؿدرًا 

ذ ـرد أجِسف ظ "ظئاًم، ؾًْدمٚ وؾد إفٔف أحدهؿ 

افًْٚيٜ وـرمف، ألجؾ حٍيف افَرآن افًئؿ افذي هق 

ـالم اهلل ؿربف وـِّف، وهٖٔ أشبٚب افسًٚدة فِتٚفغ 

م، 1441)ابـ احلٚج افّْري،  ".. .افذاـريـ

 .(127ص

 ثؼافته

ؿد  (ابـ احلٚج)إن افْٚطر ذم افْص يدرك أن 

وثَٚؾٚتف  (أيب ظْٚنــــ)اشتىرد ـثرًا ذم وصٍف ف

ًٚ ـبرًا مـ ظِامء األمٜ ذم ذفؽ  ادتًددة، حٔٞ جًِف ظٚد

افزمٚن، ؾتْقظٝ ثَٚؾٚتف افدئْٜ واألدبٜٔ وافٍُريٜ 

جؾ اهتاممف  (ابـ احلٚج)وافًِّٜٔ وؽرهٚ، وؿد جًؾ 

أن يزز مالمح صخهٜٔ هذا افرجؾ ادتّثِٜ بثَٚؾٚتف 

افقاشًٜ، وؿد طٓرت هذه افثَٚؾٚت مـ خالل جمريٚت 

دت بتِؽ ادامرشٚت افدئْٜ ووؿٚئع افرحِٜ، ودمس

وادجٚفس األدبٜٔ وافثَٚؾٜٔ افتل ـٕٚٝ تًَد، ـام أهنٚ 

برزت مـ خالل تِؽ األحداث افتل ـٚن يهًْٓٚ 

ًٚ، ؾتيٓر  افبىؾ، ويسٓؿ ؾٔٓٚ ؾٚظاًل ومنٚهدًا ومتَِٔ

ـؾ ذفؽ دوٕف  .ـثر مـ إىبٚظٚتف افثَٚؾٜٔ دمٚه ذفؽ

أن هذه ذم ٕهف، ومـ ادًِقم  (ابـ احلٚج)ورصده 

ادحددات مّٜٓ ذم افسرة افٌريٜ، ممٚ جًؾ افرحِٜ 

 .تَسب إػ حد ـبر مـ هذا افٍـ
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 ثؼافته الديـقة 

افدئْٜ مـ  (أيب ظْٚن)يرصد ابـ احلٚج ثَٚؾٜ   

برجٚل ؾٔبدو فف مٓتاًم خالل منٚهداتف ألظامفف وأؿقافف، 

يُرمٓؿ ويتزك هبؿ، وهق ٍٕسف افتهقف وافهالح، 

هقف، ؾْجده يدخؾ ذم روض مقحش ئّؾ إػ افت

هذا مقوع ال يُقن أحسـ مْف دـ إَىع إػ  " :ؾَٔقل

افًبٚدة، وؿىع افًالئؼ ذم ضِٛ افسًٚدة، وأخِص 

)ابـ  "فًٚمل افٌٔٛ وافنٓٚدة، وهق بًٔد ظـ افْٚس 

ًٚ 332م، ص1441احلٚج افّْري،  (، وٕجده أيو

يزور أرضحٜ افهٚحلغ واألوفٔٚء وافزوايٚ، ويتقؿػ 

 ًٚ  .م(1441افّْري،  ،11 احلٚج)ابـ  هبٚظْدهٚ متزـ

 ويهٍٓٚؾٓٚ هق يىٔؾ افقؿقف ظْد افزاويٜ ادتقـِٜ، 

 ،ًٚ ًٚ دؿَٔ ؼق، ومْنٖ ـأظجقبٜ ادٌرب واد " ؾٓلوصٍ

، مهْع ضٖضٖت فف ادهٕٚع ( 17)أحٚديٞ اهلنٔؿ وادًرق 

 "تهٌرت بف ادبٚين افنٚخمٜ ٍٕقشٓٚرؤوشٓٚ، ومبْك اش

 .(143-145م، ص1441ج افّْري، )ابـ احلٚ

يٗمـ بٚفٌٔبٔٚت ويًتَد بٚفٍٖل، وؿد  (أبق ظْٚن)و

برهـ ظـ هذا افسِقك بهٍٜ تُٚد تُقن ثٚبتٜ ومِحٜ، 

ًٚ مع  أيب )ؾَبؾ إؿدامف ظذ احلرـٜ افسًٔدة ـٚن جمتًّ

                                                           

 .افِسٚن/ هنؿ .أرض افهحراء افٔٚبسٜ افقاشًٜ :اهلنٔؿ( (17

مًرق إذا دخؾ افًراق، يَٚل أظرق افرجؾ ؾٓق  :ادًرق

 .بالد افًراق. افِسٚن/ ظرق

آخر أؿدم بُتٚب وووًف بغ يدي  ورجؾ (ظّران

، وـٚن ؿد ورد ذم افُتٚب مـ بٚب (أيب ظّران)

ًٚ  " :افتٍٚؤل صْع اهلل فُؿ ذم هذه احلرـٜ ادّٔقٕٜ صًْ

 ًٚ ًٚ وؽرب )ابـ احلٚج افّْري،  "يٍتح فُؿ بف ذؿ

ُٖظجٛ األمر بذفؽ وتٍٚءل 117م، ص1441 (، ؾ

صذ اهلل _أظجبف ذفؽ اؿتداء بٚفرشقل  "بٚفْك، ؾَد 

 "افذي ـٚن يًجبـــف افٍٖل احلسـ  _ ِؿـظِٔف وش

  .(117م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري، 

ويدخؾ ذم هذا اإلضٚر تسّٔتف إلحدى افسٍـ   

 (أبق ظْٚن)افتل ُصًْٝ بٚشؿ )افٌراب(، حٔٞ أفح 

ظذ اشتًامهلٚ ورـقهبٚ، وـٚن هق افذي أمر بهًْٓٚ، 

وـٕٚٝ متق ذم مَدمٜ األشىقل، وربام ـٚن شبٛ 

تِؽ افتسّٜٔ أن افٌراب رمز فِنٗم وافقيؾ واخلراب 

ٚرجغ ظذ افَٕٚقن، افذي شٔحؾ بٖوفئؽ اخل

ؾسٔسحَٓؿ افٌراب وهيُِٓؿ )ابـ احلٚج افّْري، 

 .م(1441

 ثؼافته األدبقة والعؾؿقة

أمٚ ثَٚؾتف األدبٜٔ وافًِّٜٔ ؾتتّثؾ بتِؽ ادجٚفس 

افتل ـٚن يًَدهٚ، وهل مـ أظيؿ ادجٚفس ذم ظكه، 

وـٕٚٝ توؿ ٕخبٜ ـبرة مـ افًِامء واألدبٚء وافنًراء 

ٚت افثَٚؾٜٔ، وؿد متٔز هذا ادِؽ وؽرهؿ مـ افنخهٔ

بثَٚؾٜ واشًٜ، برهـ ظْٓٚ ذم ـثر مـ ادْٚشبٚت 
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ذم ثْٚيٚ ٕهف  (ابـ احلٚج)واألحداث، وؿد أصٚر إفٔٓٚ 

ًٚ أن يِتٍٝ   (ابـ احلٚج)وأـثر مـ ذـرهٚ، وفٔس ؽريب

 إػ هذه افيٚهرة ويًْك بتسج5ِٚٓٔ ألٕف ذيؽ خمدومف

ومراؾَف، ؾّـ افقاجٛ ظِٔف أن يتٚبًف ويرصد 

 .حترـٚتف

بىؾ رحِتف بٖٕف جمٔد ذم  (ابـ احلٚج)وفَد وصػ 

وـٚن مقالٕٚ بيٚهر  "ٕيؿ افنًر وافُْٚيٜ افٍْٜٔ، 

ؿسْىْٜٔ ٕٖخذ مـ مٚفف ومـ أدبف، وٕستٌْل مـ افًِقم 

م، 1441)ابـ احلٚج افّْري،  "بٖٕقار شّٓف 

ىردة ـحدود ظِقمف، (، وأن ادٔٚه ـٕٚٝ م513ص

احلٚج  ابـوافرووٚت افًٕٜٔٚ ـّْثقره ومْيقمف )

م(، وظْدمٚ دخؾ مقالٕٚ بجٚيٜ ودمقل 1441افّْري، 

رف افْٚس، ومل يبؼ إال اخلقاص ـذم جْبٚهتٚ، وإه

افذيـ حيسْقن افتخٚوض وافتٍٚوض ذم ادْثقر 

وادْيقم وـرع مقالٕٚ مـ ادْٚطرة وادحٚورة )ابـ 

 م(.1441ي، احلٚج افّْر

ذم افْيؿ، يَقل  (ابـ احلٚج)هق أشتٚذ  (أبق ظْٚن)و

  :(135م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري،  :ابـ احلٚج

       ٜ       ــــــأظرين أمر ادٗمْغ بالؽ

 جز ددحؽ هٚئٛـؾ٘ين ظـ ظ                                  

اًم ـــــــــوإٔىؼ فسٚين بٚفبٔ   ِّ   ٚن مً

 ٔؿ ال اجلقد راؽٛـــ ذم افتًِؾ٘ين    

بٚفنًر وافنًراء، وؿد دمذ ذفؽ  (أبق ظْٚن)واهتؿ 

بنُؾ واوح ذم شرتف مـ خالل افرحِٜ، حٔٞ 

صجع افنًراء وأجزل هلؿ ذم اهلدايٚ واألظىٔٚت، 

ابـ )ـتِؽ افتل ٕٚهلٚ مـ يده افُريّٜ افنٚظر 

افذي ٕيؿ ؿهٔدة بّْٚشبٜ ؾتح تقٕس،  (ظبدادْٚن

فـــف افًىٚيٚ  ؾٖجزل، (أيب ظْٚن)غ يدي وأفَٚهٚ ب

م(، ومْٓٚ ؿقفف 1441وافهالت )ابـ احلٚج افّْري، 

 (571م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري،  :ذم ادىِع

 هل األشًد افاليت ظالك هلٚ ؿىٛ          

 قهق افْك شٚم صٓبف افدهر ال ختب                          

ٚد بنًر أيب ظْٚن ؿد أص (ابـ احلٚج)وبٚفرؽؿ أن 

ووصٍف بٖٕف صٚحٛ ؿرحيٜ ؾٔٚوٜ، وإٔف يْيؿ ذم صتك 

األؽراض، إال إٔف مل يزودٕٚ بٖصًٚر ـثرة فف مـ خالل 

شرتف ذم افرحِٜ، وبٚفرؽؿ مـ ؿِٜ هذه األصًٚر إال أهنٚ 

تدل ظذ ؿدرتف ظذ ٕيؿ افنًر ومترشف ذم ذفؽ، وـٚن 

حلرضة يردمؾ األصًٚر اردمٚالً، ؾًْدمٚ ٕيؿ ؿٚيض ا

)ابـ احلٚج افّْري،  :ؿقفف (أبق ظبداهلل حمّد ادَري)

 (331م، ص1441

              ًٚ ًٚ ومٌرب  دخِٝ بالد اهلل ذؿ

 ؾِؿ تر ظْٔل مثؾ بسُرة يبسٚ                                 

ؾزاد ظِٔف مقالٕٚ أهع مـ  " :يَقل ابـ احلٚج

ًىػ ارتداء افىرف، وأوحك مـ رجع افبك وهق اف
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 :(، ؾَٚل331م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري،  "

 (331م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري، 

 افَتٚم بقجٓٓٚ   اشقدّ ويٚ ؿبح مٚ 

 ؾّذ ؽق األبهٚر مل تبك افنّسٚ                        

ًٚ البـ هٚن فَد ؽقى           ؾخنًا وشحَ

 احلسٚ ظدمبالد افزاب إذ  بّــــدح       

وأصٚر مقالٕٚ أيده اهلل إػ مٚ  " :ـ احلٚجويتٚبع اب

ز ـإٔنده فْٚ مـ صًر أيب افَٚشؿ بـ هٚين األٕدف

 "ادتجٕٚػ ذم صْٔع مدحف جلًٍر ظـ افسْْل ادريض

  (، ـَقفف: 331م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري، 

 ِٔع أيـ افزاب مْل وجًٍر خ

 وجّْٜ ظدن بْٝ ظْٓٚ وـقثر       

 احلغ أمرين مقالٕٚ أيده وذم " :ويًَٛ ابـ احلٚج

اذـر ابـ مزين  :اهلل بٚفزيٚدة ظذ ثالثٜ األبٔٚت، وؿٚل

بٖحسـ افهٍٚت، ؾٓق حسْٜ هذه افبالد، وبقجقده 

 :إٔس األؽقار واألٕجٚد، ؾَِٝ مذيال

    خٍِٜٔوفُـ بف ظبد خلر 

 االٕسٚئْؾ افرؾد أو يبذل  قادــج                        

ًٚ بسُرة ؾّٓام صُٝ بٚفٔبس                حب

 ببًض ظىٚيٚ ؾٚرس ؾزـٝ ؽرشٚ                        

  ظْدمٚ ادزن خيِػ مزن ابـ ـٖن

  سٚـفب هديفجيقد إمٚم مل يدع                                 

 :ودٚ ٕٚوفتٓٚ يده افُريّٜ وأؿبؾ ظذ ؿراءهتٚ، ؿٚل يل

ُؿ، اضِق بسٚط هذا افْيؿ، وتَدم فْسخ ذفؽ احل

)ابـ احلٚج  "ؾذفؽ أبَك فتىٔٛ ٍٕس ابـ مزين 

 .(337-331م، ص1441افّْري، 

أيب )إن احلقار افسٚبؼ يدل دالفٜ ؿٚضًٜ ظذ ؿدرة 

ظذ افْيؿ، واضالظف ظذ افساث افنًري،  (ظْٚن

وهظٜ بدهيتف وإتَٕٚف هلذا افٍـ بٚفرؽؿ مـ إٔف ـٚن 

ؾ إٕف ـٚن ومل يَتك األمر ظذ ذفؽ، ب .يردمِف اردمٚالً 

ٕٚؿدًا يستحسـ افنًر ويستَبحف، ومـ ذفؽ مٚ حدث 

ظْدمٚ أفَك بًض افنًراء بغ يديف بًض األبٔٚت، 

أبق )ٍٕسف، ؾٚشتحسـ  (ابـ احلٚج)وـٚن مـ بْٔٓؿ 

)ابـ احلٚج افّْري،  :(ابـ احلٚج)بٔٝ  (ظْٚن

 (731م، ص1441

 بٚــؾُٖٕام األجٍٚن أجٍٚن افي

 األصٍٚر حد صٍٚر امـــوـٖٕ                 

ومـ ذفؽ يُّـ افَقل إن ادَٚئس افَْديٜ افتل 

ذم اشتحسٚن افنًر  (أبق ظْٚن)ـٚن حيتُؿ إفٔٓٚ 

  :واشتَبٚحف ختوع فًِّٚير اآلتٜٔ

ؾٓق خيوع دٚ جيقد بف  :افنًر ضبع وشَِٜٔ -1

 (ادَري)افىبع، ؾَد جيقد ببٔٝ واحد ـام وؿع فِنٚظر 

أيب ــــ)ببٔتغ ـام وؿع ف ذم بٔتف اآلٕػ افذـر، وؿد جيقد

افسٚبؼ )ابـ  (ابـ احلٚج)ٍٕسف ذم حقاره مع  (ظْٚن
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 .(151م، ص1441احلٚج افّْري، 

م، 1441افنًر صْٚظٜ )ابـ احلٚج افّْري،  -7

 ويتّثؾ ذفؽ بٚفْيؿ ظذ ٍٕس افقزن  :(151ص

أبق )وافَٚؾٜٔ وادقوقع، ومثٚل ذفؽ ظْدمٚ ـِػ 

 .ت افثالثٜب٘متٚم األبٔٚ (ابـ احلٚج) (ظْٚن

ًٚ ذم تهقير  -5 يْبٌل فِنٚظر أن يُقن أمْٔ

افقاؿع، وأن يبتًد ظـ ادبٚفٌٜ وافتٓقيؾ، ويٍٓـــــؿ 

ذم وصٍف  (ابـ هٕٚئ األٕدفزــــــ)ذفؽ مـ هجقه ف

افذي  بٚفغ ذم  (ابـ احلٚج)، ومـ ؿقل (افزاب)فبالد 

)ابـ احلٚج  (ابـ مزين)وأخٍك صقرة  (أيب ظْٚن)مدح 

 .(152م، ص1441افّْري، 

يْبٌل فِنٚظر أن يراظل مَتٙ األحقال،  -3

ابـ )وأن ال يبتًد ظـ افٌرض ادَهقد، وفَد إحرف 

 (أبٚ ظْٚن)ظـ هذه افىريَٜ إػ درجٜ جًِٝ  (احلٚج

يْٓٚه ظـ ؾًِف ويٖمره بْسخ ذفؽ احلُؿ )ابـ احلٚج 

 .(152م، ص1441افّْري، 

مـ  (ابـ احلٚج)ومٓام يُـ مـ أمر، ؾَد اشتىٚع 

 (أيب ظْٚن)الل ٕهف افرحع أن يًرؾْٚ بثَٚؾٜ خ

بّختِػ جقإبٓٚ، ؾنُِٝ هذه افثَٚؾٜ جزءًا ال يتجزأ 

، وـٕٚٝ ظْكًا ؾٚظاًل ذم (أيب ظْٚن)مـ صخهٜٔ 

صَؾ تِؽ افنخهٜٔ وحمقرًا بٚرزًا مـ حمٚور شرتف 

 .مـ خالل افرحِٜ (ابـ احلٚج)افتل جسدهٚ 

 مجالقات السرية الغريية يف الرحؾة

أيب ــــ)شرة ؽريٜ ف (ابـ احلٚج)ءت رحِٜ جٚ

، ؾتّيٓرت بٖشِقب هدي مجٔؾ يَقم ظذ (ظْٚن

ادبْك احلُٚئل ادنقق، ؾززت ؾٔٓٚ ـثر مـ 

اخلهٚئص افتل جًِتٓٚ تدخؾ ذم حٔز ؾـ افَص، ومـ 

تِؽ اخلهٚئص بروز افسٚرد ووطٚئٍف ومجٚفٔٚت 

 ادُٚن وافزمٚن وافقصػ واحلقار وؽر ذفؽ، ـؾ هذه

، (أيب ظْٚن)اخلهٚئص جٚءت ذم إضٚر احلديٞ ظـ 

 .وتٍْٔد شرتف وجمريٚت حٔٚتف ذم ؾسة مـ افٍسات

 السارد )الراوي(

ابـ )افراوي ذم رحِٜ )ؾٔض افًبٚب( هق ـٚتبٓٚ 

، ؾٓق حيُل دمربٜ واؿًٜٔ ظٚينٓٚ (احلٚج افّْري

وصٚرك ذم أحداثٓٚ، فُْف ذم ـثر مـ األحٔٚن يدمٟ 

بىؾ رحِتف، ؾُٔقن هذا افبىؾ هق روايتف بروايٜ 

افسٚرد فألحداث ذم افقؿٝ افذي يُقن هق ٍٕسف 

 .صًٕٚٓٚ

اشتخدم افراوي افند بتْقيًٚتف مـ أجؾ  "وؿد 

افسٔىرة ظذ افَٚرئ ظز اشساتٔجٔٚت مـ افتنقيؼ 

م، 7115)حٍِٔل،  "وبْٚء احلُٚيٜ ادقازيٜ فبْٚء افذات 

 ابـ)ويِجٖ  ( ذم طؾ حُٚيٜ افٌر )أيب ظْٚن(،157ص

إػ اشتخدام وّر افٌٚئٛ وهق حيُل ظـ  (احلٚج

بىؾ افرحِٜ، ؾٔبدو ـٖٕف صٚهد مٚ يرويف، يَقل ذم بدايٜ 
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ودخؾ صٓر رجٛ مـ ظٚم شبًٜ ومخسغ  " :افرحِٜ

وشبًّئٜ، ومقالٕٚ أمر ادسِّغ مَٔؿ بٚدديْٜ 

م، 1441)ابـ احلٚج افّْري،  ".. .افبٔوٚء

 .(131ص

ا افوّر افٌٚئٛ ذم ـثر مـ وهق يِجٖ إػ هذ

، ؾُٔقن بذفؽ (أيب ظْٚن)أحٚديثف ظـ تٍٚصٔؾ حٔٚة 

بْك هده ظذ هذا افوّر، واشتًِّف ذم حديثف ظـ 

افبىؾ، وؿد أشٓؿ ذفؽ ذم جًؾ افبىؾ هق صٚحٛ 

ادَٚم األول ذم افرحِٜ، أمٚ افراوي )ابـ احلٚج( 

 ًٚ ًٚ يبدو راوي ؾّّٓتف حُل افند ؾَط، وأحٕٔٚ

، وؿد (أبق ظْٚن)ًا فألحداث افتل يَقم هبٚ ومنٚهد

ينٚرك هبٚ ؿِٔاًل، فُْف مِتزم بروايتٓٚ شقاء أصٚرك أم مل 

 .ينٚرك ذم صًْٓٚ

وبْٚء ظذ ذفؽ ؾ٘ن افرحِٜ وؾؼ هذا افراوي افذي 

يروي وحيُل ظـ ؽره ويُتٍل برصد األحداث 

وَِٕٓٚ، ؾٕ٘ف يهْع شرة ؽريٜ دون أن ينًر5 ألٕف 

 (أيب ظْٚن)فتدخؾ بٖحداث حٔٚة جرد ٍٕسف ظـ ا

ًٚ، وهذا ـام هق مًِقم ظْك مٓؿ  وَِٕٓٚ َٕاًل مقوقظٔ

 .مـ ظْٚس بْٚء افسرة

ومـ اجلدير بٚفذـر أن افراوي أو افسٚرد ـٚن خيتٚر 

افًْٚس افنديٜ ذات افًالؿٜ بٚفنخهٜٔ األشٚشٜٔ 

 :)أيب ظْٚن( ذم افرحِٜ فُٔقن افتجٚوب مًٓٚ، ـَقفف

رب اإلؾرئَقن ادذـقريـ بذفؽ ظِّقا ؾِام ظرف افً"

أن إمٚمٓؿ األذف أدرى بٚألمقر، وأظرف بّهٚفح 

اخلٚصٜ واجلّٓقر، وإن افْجح وؿػ ظذ آرائف 

م، 1441)ابـ احلٚج افّْري،  ".. .ورايٚتف

(، وبذفؽ يستَٔؿ فف أن يند افسِقـٚت افتل 532ص

 .تهدر ظـ افسِىٚن ذم حؼ هٗالء افَقم

ند ذم افرحِٜ ال يتًدى مٚ يتًِؼ وذم افقاؿع أن اف

بٚفسِىٚن )أيب ظْٚن( ذم حِف وترحٚفف ووصػ 

األمٚــ وافبِدان افتل حؾ هبٚ، حٔٞ يُقن افقصػ 

، وألن افند اؿتك (أيب ظْٚن)ذم حٔز احلديٞ ظـ 

 متسؼ ؽر ظذ احلديٞ ظـ شرة هذا افرجؾ ؾٕ٘ف جٚء

 ذم بًض جقإبف5 ألٕف يبدأ مـ َٕىٜ مًْٜٔ ذم حٔٚة

افبىؾ، ثؿ ال يْتيؿ وؾؼ تسِسؾ مراحؾ تِؽ احلٔٚة، 

بؾ يٍَز مـ مرحِٜ إػ أخرى بًٔدة ظـ األوػ، ؾّٔٓؾ 

ًٚ ومراحؾ بغ تِؽ ادرحِتغ، وبذفؽ يَقم  أحداث

إػ أن يْتٓل ظْد َٕىٜ هده ظذ االختٔٚر واالٕتَٚء، 

 .أخرى ؾتْتٓل افسرة هْٚك

ىٚب تتًِؼ بٚخل " وتبدو ذم افْص وطٍٜٔ صًريٜ 

ؽر أن هذه  خىٚبذاتف دهِحتف اخلٚصٜ بام هق 

افقطٍٜٔ فٔسٝ افقطٍٜٔ افقحٔدة فٍـ افُالم، إٕام 

م، 7111)ادِٔقد،  " فىبًٔتفحمددة تُقن ؾٔف مّْٜٓٔ و

هذه افقطٍٜٔ  (ابـ احلٚج)(، وؿد حَؼ 13ص
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أيب )افنٚظريٜ مـ خالل فٌتف ووصٍف دسٔــرة حٔٚة 

اجلامل ـٚفسجع ، ومٚ اشتًِّف مـ ؾْقن (ظْٚن

واجلْٚس وؽرمهٚ، ـام إٔف ـٚن يِجٖ إػ اخلٔٚل، ؾٍل 

ؾِؿ  " :يَقل (أيب ظْٚن)ـ إحدى مًٚرك حديثف ظ

يْنٛ افَقاد أن احتِقا شٚحتٓٚ، وحسْٝ مْٚطرهؿ 

وشًّقا مَٚهلٚ، ومحدوا ومْٚطّٓؿ بّسٚحتٓٚ، 

 .(511م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري،  ".. .مَٚمٓٚ

 (ابـ احلٚج)حيَؼ  ( ظْٚنأيب)وذم هده فسرة 

 افرشٚئؾخالل تِؽ  مـوطٍٜٔ تقاصِٜٔ، تتجذ 

ويرشِٓٚ إػ  (أبق ظْٚن)وافتقجٔٓٚت افتل ـٚن يُتبٓٚ 

 مـاألمراء وافًامل وافَوٚة، وـٕٚٝ تتوّـ ـثرًا 

األخبٚر ظـ االٕتهٚرات وافٍتقح، وربام ـٚن هيدف 

 مـ ذفؽ أن يَْؾ فْٚ صقرة مـ صقر حٔٚة (ابـ احلٚج)

هذا افرجؾ افبىؾ افذـل، وهل صقرة تَقم ظذ 

ؼوظف افَٚئؿ ظذ تقحٔد افبالد وتقضٔد ـأشٚس م

افهالت مع افرظٜٔ وافقالة، وتَقيٜ أواس ادحبٜ 

وافىٚظٜ وٕؼ األمـ وافسالم، وتٖيت رشٚئِف هذه 

وجسدهٚ مـ  (أبق ظْٚن)ـْٚحٜٔ إظالمٜٔ اتسؿ هبٚ 

ذم افْٚس  خالل تِؽ افرشٚئؾ، دٚ هلٚ مـ تٖثر

واشتامفتٓؿ إفٔف، ومـ أمثِتٓٚ مٚ ـتبف بًد ؾتح 

 :ؾٔفوأرشِف إػ ظامفف ذم األؿىٚر، وجٚء  (ؿسْىْٜٔ)

ؾٕ٘ٚ ـتبْٚه إفُٔؿ ـتبُؿ اهلل ؾّٔـ ؿدم صٚفح األظامل، "

ًٚ فف افديـ ؾٍٚز بْٔؾ اآلمٚل، مـ مْزفْٚ  وظبَد اهلل خمِه

 ".. .وحرشٓٚاألشًد بيٚهر ؿسْىْٜٔ يّْف اهلل تًٚػ 

 .(511م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري، 

 بـقة الزمان 

أيب )مل خيرج اإلضٚر افزمْل ذم افرحِٜ ظـ شرة 

، ذفؽ إٔف يدور ذم ؾِؽ هذا افرجؾ، (ظْٚن ادريْل

ًٚ متسِساًل، وربام ـٚن  ًٚ مل يُـ متسَ فذفؽ ؾٕ٘ف أحٕٔٚ

يريد أن يَدم مـ  (ابـ احلٚج)افسبٛ وراء ذفؽ أن 

أيب )افقؿٍٚت ادؤئٜ ذم حٔٚة خالل رحِتف تِؽ 

، ؾْجده دائاًم يرـز ظذ األحداث ادّٜٓ ذم (ظْٚن

حٔٚتف، ومـ هْٚ ؾ٘ن افرحِٜ اؾتَدت ذم بًض أجزائٓٚ 

مجٚدى  75يقم  (ؾٚس)افستٔٛ افزمْل، إذ بدأت مـ 

ه، ومل يِتزم افسٚرد بذـر األيٚم 233األوػ شْٜ 

ى اآلخرة، وادراحؾ، بؾ يٍَز إػ افتٚشع ظؼ مـ مجٚد

وؾجٖة يْتَؾ إػ مدن وبِدان أخرى ؾٔٗرخ بٚألحداث 

وفٔس بٚفزمٚن، وال يِجٖ إػ ذـر افتٚريخ، بؾ يُتٍل 

 ًٚ  :بذـر حدث افقصقل وهُذا، فذا ؾٕ٘ف يَقل أحٕٔٚ

)وذم ظنٜٔ يقم افقصقل( و )ذم ثٚين يقم افَدوم( و)ذم 

يقم آخر(، حتك إٕف مل حيـــدد بٚفوبط تٚريخ ؾتح 

 .وؽرهٚ (ؿسْىْٜٔ)

وفًِف أراد مـ ذفؽ أن ال ئَد رحِتف بٚفزمٚن 

وافتٚريخ، بؾ إٕف يريد أن يرـز ظذ األحداث وبىِٓٚ 
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حتك يِتٍٝ إفٔٓٚ ادتَِل، ويُقن جؾ اهتاممف هبٚ، 

وفٔس بٚفزمٚن ظذ أمهٔتف، فتبدو هذه افرحِٜ ـٖهنٚ 

ـام ؿِْٚ _أو شرة ؽريٜ  (أيب ظْٚنــــ)مذـرات ف

 .(ابـ احلٚج)ٓٚ يُتب _شٚبًَٚ 

وبٚفرؽؿ مـ هذا ؾ٘ن افتنُٔؾ افزمْل ذم افرحِٜ 

جٚء ظذ ٕحق مـ افستٔٛ إذا مٚ ٕيرٕٚ إفٔف مـ ٕٚحٜٔ إٔف 

ز أو داخع، ذفؽ إٔف ـهد فف زمـ ضبًٔل وآخر ٍٕ

ًٚ بٚإلٕجٚز افقاؿًل فًٍِؾ، وافسٚرد يَقم  جٚء مرتبى

ًٚ حسٛ  (أبق ظْٚن)بقصػ مٚ حدث أو مٚ ؿٚم بف  مرتب

ًٚ ألٕف صٚدر ظـ  األحداث5 فذا ؾٕ٘ف يَِْٓٚ َٕاًل صٚدؿ

 ًٚ صٚهد ظٔٚن يرى األمقر واألؾًٚل بٖم ظْٔف، بؾ وأحٕٔٚ

 .ينٚرك ؾٔٓٚ

ومـ افتَْٔٚت افزمْٜٔ ذم افْص تَْٜٔ االشسجٚع، 

هلٚ ، ؾٓل صخهٜٔ (أيب ظْٚن)وـٕٚٝ متًَِٜ بنخهٜٔ 

شقابؼ حسْٜ ذم افدوفٜ ادرئْٜ، ؾْجد ابـ احلٚج 

 ـــسٚرد( يُثر مـ ذـر االشسجٚظٚت ادتًَِٜ ب)اف

وؾوِف حتك يهؾ إػ حٚرض ادرحِٜ، ومـ  (ظْٚن أيب)

 ؾ إىالق احلرـٜ افسًٔدة فتىٓرأمثِٜ ذفؽ ؿقفف ؿب

 ًٚ  (أبٚ ظْٚن)افبالد مـ اخلٚرجغ ظذ افَٕٚقن، واصٍ

ًٚ تَْٜٔ االشسجٚع واالشتذـٚر دٚ ـٚن يَقم بف  مستخدم

ـٚن جيتٓد ذم أظامل افز وافتَقى،  "مـ أظامل، حٔٞ 

ِّؼ مـ إيٚفتف افسًٔدة بٚألشبٚب افتل تَقى، ويْير  ويً

ًٚ إػ   ".. .افْجقى شٚمعذم مهٚفح افدٕٔٚ وافديـ تَرب

 .(117م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري، 

ًٚ ظـ إضٚر شرة  أمٚ االشتبٚق ؾِؿ خيرج هق أيو

ٚضع ، ؾَد أورد افسٚرد ـثرًا مـ ادَ(أيب ظْٚن)

االشتبٚؿٜٔ افتل ال خترج مـ حٔز افبىؾ، ؾٓق افذي 

يستؼف األحداث متٍٚئالً مستبؼًا بام شتٗول إفٔف 

ًٚ  (أبٚ ظْٚن)األمقر، ومـ ذفؽ أن  يستخز صٔخ

وأخزه إٔف  " :وادتّرديـ (ؿسْىْٜٔ)منٓقرًا ظـ 

يٍتحٓٚ ويٖخذهٚ أخذًا حيسـ أمقرهٚ ويهِحٓٚ، 

ٕرجق مـ اهلل تًجٔؾ وأخزه مـ أحقال افًرب بام 

م، 1441)ابـ احلٚج افّْري،  ".. .وؿقظف وطٓقره

أمٚ افقؿٍٜ افقصٍٜٔ ؾَد ـثرت .(731-733ص

مقاوًٓٚ ذم افْص، وجٚءت ؾٔف ـثر مـ االشساحٚت 

افقصٍٜٔ، وـِٓٚ تتًِؼ بٚفبىؾ، ووصػ مًٚرـف 

 ،ًٚ وجمٚفسف، وهذا جًؾ إيَٚع افْص يتحرك ببطء  أحٕٔٚ

ظْدمٚ خرج  (أيب ظْٚنـــ)ف فومـ أمثِٜ ذفؽ وصٍ

ومٚ زال مقالٕٚ أيده  " :فزيٚرة بًض األرضحٜ، يَقل

دة اهلل خيرج ذم خقاصف ظـ افسٚؿٜ، ويسر برشؿ افهٔٚ

متًْاًم بنَٚء افقحش، مىِؼ األظْٜ،بٚدي افىالؿــٜ،

بُالب صٚخمٜ  ( 15)فألرش  ؽر مّٗد ذم ـن ثْٚيٚ

ج افّْري، )ابـ احلٚ ".. .األٕقف، متقافٜٔ افزحــقف

                                                           

 .افِسٚن/ أرش .أي ال يٗدي ثّـ افٍديٜ (15)
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أمٚ ادنٓد ؾّـ ادًروف  .(143-143م، ص1441

إٔف يَقم ظذ احلقار، وؿد جٚءت ادنٚهد احلقاريٜ ذم 

افْص ظذ صُؾ مَٚضع هديٜ متتٚبًٜ، وـِٓٚ 

ورجٚفف، وافقؾقد افتل تَدم  (أيب ظْٚن)حقارات مع 

إػ جمِسف، وـٚن افسٚرد ذم ـثر مـ األحٔٚن خيرج 

تبٚدل إػ احلُل، ؾٔبدو ادنٓد ـٖٕف ادنٓد مـ احلقار اد

ؾروهيٚ  (أيب ظْٚن)ؿهٜ أو حُٚيٜ حتدث ذم جمِس 

افسٚرد، ومـ أمثِٜ ذفؽ حديثف ظـ ؿدوم ؿٚيض 

مع وؾد يراؾَف إػ جمِس   _ريٜـمديْٜ جزائ_ (ظْٚبٜ)

، ؾتحٚوروا مًف (ؿسْىْٜٔـــــ)ب (أيب ظْٚن)افسِىٚن 

 (أبق ظْٚن)ب ؾٔام آفٝ إفٔف األمقر ذم بِدهؿ، ؾٚشتجٚ

ؼهؿ بٚفنور واألظامل افتل تًزهؿ ـدىٚفبٓؿ وب

 .م(1441وتًز بِدهؿ )ابـ احلٚج افّْري، 

ًٚ إػ مٚ يسّك  وذم بْٜٔ افزمـ يِجٖ افسٚرد أحٕٔٚ

)اخلالصٜ(، وتًْل هد األحداث افتل وؿًٝ ذم 

شْقات أو أصٓر أو شٚظٚت واختزاهلٚ ظذ مستقى 

ـِامت، وهل آفٜٔ مـ اخلىٚب ذم صٍحٚت أو أشىر أو 

-114م، ص1442رد )جْٔٔٝ، ـنيع افسـآفٔٚت ت

(، وافسٚرد ذم افرحِٜ حيّؾ شرة رجؾ ويريد أن 111

خيتزل ؾٔٓٚ ـؾ مٚ هق بٚرز والؾٝ فِْير ذم حٔٚتف، فذا 

ك ادسٚؾٚت بغ ـرديٜ خيتـؾٕ٘ف ذم بًض ادَٚضع افس

مـ اددن وافبِدان، ؾال ينر إفٔٓٚ إال ذم مسٚحٜ ؿِِٜٔ 

افْص، ثؿ إٕف يقرد األخبٚر خمتزفٜ ظـ بًض ادًٚرك 

ًٚ وصٓقرًا،  افتل ؿوٝ اجلٔقش ذم إٕجٚزهٚ أيٚم

، (أيب ظْٚن)تكهٚ فرـز ظذ بىِٓٚ وؿٚئدهٚ ـؾٔخ

ًٚ تِؽ األدوار افًئّٜ افتل ؿٚم هبٚ أؾراد اجلٔش  متْٚشٔ

 .مـــــ أجؾ افْك

 بـقة ادؽان 

منح  تدور افرحِٜ ذم أمُْٜ ـثرة صُِٝ

أحداثٓٚ، وـٚن بىؾ افرحِٜ )أبق ظْٚن( حٚرضًا ذم هذه 

األمُْٜ بنُؾ الؾٝ، حتك خئؾ فَِٚرئ أن افسٚرد 

يريد فٍٝ االٕتبٚه إػ اجلٚفس ذم ادُٚن دون أن هيتؿ 

وؿد تْقظٝ األمُْٜ ذم افْص،  .ـثرًا بٚدُٚن ٍٕسف

ؾْٓٚك اددن وافَرى وافَهقر واجلبٚل وافقديٚن 

ٔٚذم وافبسٚتغ وؽر ذفؽ، وـٚن افبىؾ وافسٓقل وافٍ

ادحـــرك افرئٔس هلٚ، حتك إن افسٚرد ال يتقؿػ  هق

، مثؾ (أيب ظْٚن)إال ذم األمٚــ افتل ُحددت مـ ؿبؾ 

 .وؽرهٚ (بجٚيٜ وؿسْىْٜٔ وافزاب)

هق افهٕٚع فألحداث ذم ادُٚن،  (أبق ظْٚن)ويبدو 

افذي  (تٔجاممغ) كـظـ ؿ (ابـ احلٚج)ؾٍل حديٞ 

 (ابـ احلٚج)، يَػ (ظثامن بـ أمحد افريٚحل)بْٚه 

ضقياًل ظْد هذا افَك، ؾٔهػ شٚحٚتف افقاشًٜ 

وجدرإف افًٚفٜٔ ادهْقظٜ مـ احلجر افَديؿ، 

ويتحدث ظـ أرـٕٚف افتل حتتقي ظذ أبراج، ويىٔؾ ذم 
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م(، 1441وصػ هذه األبراج )ابـ احلٚج افّْري، 

جْٚت ذم  " لؾٓر، ـيهػ احلدائؼ ادحٔىٜ بٚفَه ثؿ

وجقهٓٚ ٕيرة افًْٔؿ وحدائؼ تسٓؾ أفٍٚت ؽهقهنٚ 

م، 1441)ابـ احلٚج افّْري،  "أفسْٜ افْسٔؿ 

 .(313ص

وبًد هذا افقصػ افىقيؾ، يٖيت دور افبىؾ )أيب 

ظْٚن(، ويُقن ؾًِف هذه ادرة ذم افَك ؾًؾ هدم، 

ؾٖمر مقالٕٚ أيده اهلل هبدمف، وصدر  " :يَقل ابـ احلٚج

..، ؾتحُّٝ ذم حتِٔؾ .ؿ ب٘ذهٚب رشّفظٓده افُري

ترـٔبف ادًٚول، ومل يًجٛ مـ مبْٔف إن ؽرتف افًقامؾ، 

واشتّر افًّؾ ظذ ذفؽ حتك فهَٝ أظٚفٔف بٚألرض، 

وحُّٝ حروف افَقس ظذ مرؾقظف بٚخلٍض، ثؿ 

إػ اجلْٚت ؾًّقا ( 13)ظّد اجلّقع ادًروؾقن بٖبٚديـ 

،ًٚ ًٚ، وأظدمقهٚ أصاًل وؾرظ .. وخرت .صجرهٚ ؿىً

 إػ األذؿٚن  حٔىٚهنٚ

ِّٝ أروٓٚ مـ ربَٜ   "افٌوٛ وافًدوان  (13)وإس

 .(311-313م، ص1441)ابـ احلٚج افّْري، 

وافسٚرد هْٚ جيًؾ افبىؾ يَقم بٖظامل افتٓديؿ   

                                                           

جمّقظٜ مـ جْد افسِىٚن مًروؾغ بٚفندة  :أبٚديـ (13)

 .وافبٖس، وأصِٓؿ مـ بِدة أبٚديـ األٕدفسٜٔ

 .افِسٚن/ ربؼ .احلبؾ ادندود، افُربٜ، افندة :ربَٜ (13)

 

ًٚ فِ حدث افذي وافتخريٛ، وبذفؽ ؾٕ٘ف يُقن صًٕٚ

ن ؾًِف يبدو فِقهِٜ األوػ أجيري ذم ادُٚن، وصحٔح 

صٚفح، فُـ احلََٜٔ أن هذا افبىؾ أراد أن  بٖٕف ؽر

يدمر آثٚر افٍتْٜ وصًٕٚٔٓٚ، ؾٓق يسًك إػ إهنٚئٓٚ وظدم 

إبَٚء رء مـ مًٚدٓٚ فٔبْل جمدًا جديدًا ودوفٜ حديثٜ، 

تَقم ظذ تقحٔد ـِّٜ اإلشالم وادسِّغ، وتَػ ذم 

ومٓام يُـ مـ أمر، ؾَد اشتىٚع  .وجف ـؾ مًتد أثٔؿ

أن يَدم مـ خالل ٕهف وثَٜٔ  (يابـ احلٚج افّْر)

ذم ؾسة حروبف ذم ادٌرب،  (أيب ظْٚن)ؿّٜٔ دمسد شرة 

افتل شًك ؾٔٓٚ إػ إمخٚد ؾتْٜ األظراب ادتّرديـ ذم 

وؽرهٚ، وذم  (ذق اجلزائر وتقٕس وبالد افزاب)

ؿد أطٓر مَدرة ظٚفٜٔ ذم صْع  (ابـ احلٚج)افقاؿع أن 

افٌِٜ افتل ضقظٓٚ  ادنٚهد افبؼيٜ وافىبًٜٔٔ بقاشىٜ

فتُقن متسَٜ مع رؤيتف وهدؾف ادتّثؾ ذم رصد شرة 

، واحلديٞ ظـ بىقالتف وحروبف، ودوره ذم (أيب ظْٚن)

 .بْٚء دوفٜ اإلشالم ذم ؾسة مـ افٍسات

 

 اخلامتة

ابـ )جٚءت هذه افدراشٜ فتسِط افوقء ظذ رحِٜ 

أيب ظْٚن )، افتل جسد ؾٔٓٚ رحِٜ ادِؽ (احلٚج افّْري

ذم ادٌرب افًريب، ؾبدت ـٖهنٚ شرة ؽريٜ هلذا  (ريْلاد

افرجؾ، ومـ ادًِقم أن األجْٚس األدبٜٔ تتداخؾ 
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وتتًٚفؼ، وؿد أثبتٝ افدراشٜ مـ خالل اختٚذهٚ رحِٜ 

ًٚ هلذا افتداخؾ أن افرحِٜ يُّـ أن  (ابـ احلٚج) ّٕقذج

ًٚ مـ أوجف افسرة، خٚصٜ أن افرحِٜ  تُقن وجٓ

صِٔٓٚ حقل صخهٜٔ أخرى ؽر متحقرت ذم مًيؿ تٍٚ

صخهٜٔ صٚحبٓٚ، ؾرصدت صٍٚهتٚ وبىقالهتٚ 

وأزمْتٓٚ وأمُْتٓٚ، ممٚ جًؾ هذه افرحِٜ تدخؾ ذم حٔز 

وـنٍٝ افدراشٜ ظـ أبرز  .أدب افسرة افٌريٜ

ذم جًؾ افرحِٜ تبدو ـٖهنٚ شرة  أشّٓٝادحٚور افتل 

ؽريٜ، ـٚحلديٞ ظـ صخهٜٔ افبىؾ بقصٍف صخهٜٔ 

، وإبراز ثَٚؾٚتف ادتًددة ًٚ وؾٚرش بىالً  ًٚ ُّٕقذجٜٔ ومِ

شقاء أـٕٚٝ دئْٜ أم أدبٜٔ أم ظِّٜٔ أم ؽر ذفؽ، 

ذم صْع األحداث  وإشٓٚمٚتفومراحؾ حٔٚتف 

ًٚ فتجًؾ  .وادنٚرـٜ ؾٔٓٚ ـؾ هذه ادحٚور تساؾد مً

 .افْص افرحع خيرج ظـ شٔٚؿف فٔدخؾ شٔٚق افسرة

رحالت ؾـ واشتىٚظٝ افدراشٜ إثبٚت أن أدب اف  

تٌّره احلٔٚة، ويزخر بٚفتجٚرب احلٜٔ، واالٕتَٚل مـ 

مُٚن آلخر، وهق هبذا يِتَل بٚفسرة، ذفؽ أن ـِّٜ 

شٚر تدل ظذ ادسر واالٕتَٚل، وتقمئ بىقل افىريؼ، 

وؿىع ادسٚؾٚت، وتًدد ادراحؾ، وهذا يتٍؼ مع 

ؾسات افُتٚبٚت افتل تٗرخ فسرة اإلٕسٚن ذم ؾسة مـ 

أشّٓٝ افدراشٜ ذم افُنػ ظـ مجٚفٔٚت ثؿ .حٔٚتف

افسرة افٌريٜ افتل برزت ذم افْص، ـٚفسٚرد وبْٔتل 

افزمٚن وادُٚن وجقإبٓام، هذه اجلامفٔٚت افتل 

ارتُزت بنُؾ أشٚد ظذ إطٓٚر دور افبىؾ )أيب 

ظْٚن( ذم صْع دمِٔٚت افند وحقادثف، إذ إن افراوي 

ًٚ أو افسٚرد بذل جٓده ذم أن جيًؾ مـ افبى ؾ حمرـ

ًٚ هلذه افًْٚس اجلامفٜٔ  .رئٔسٔ

 

 ادصادر وادراجع

 

، أبق افَٚشؿ برهٚن افديـ إبراهٔؿ بـ ابن احلاج الـؿريي

عبداهلل بن حمؿد بن إبراهقم بن قاسم الـؿريي 

ؾٔض افًبٚب ( م1527/ ـه223)ت الغركاصي

وإؾٚوٜ ؿداح اآلداب ذم احلرـٜ افسًٔدة إػ ؿسْىْٜٔ 

دراشٜ وإظداد حمّد بـ صَرون،  ،وافزاب )افرحِٜ(

 م.1441، دار افٌرب اإلشالمل، بروت، 1ط

ابن الؼايض ادؽـاد، أمحد بن حمؿد بن أيب العافقـــة 

جذوة م(، 1111/ـه1173)ت ادؽـاد

، االؿتبٚس ذم ذـر مـ حؾ مـ األظالم بّديْٜ ؾٚس

 م.1425)د.ط(، دار ادْهقر، افربٚط، 

، بحٞ ذم ادْٟٓ، خىٚب احلُٚيٜ جقـقت، جريار،

، ادجِس األظذ 7ترمجٜ حمّد مًتهؿ وآخرون، ط

 م.1442فِثَٚؾٜ، اهلٔئٜ افًٚمٜ فِّىٚبع األمريٜ، 

، أدب افرحِٜ ظْد افًرب، حسني، حمؿود حسـي
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)د.ط(، ادُتبٜ افثَٚؾٜٔ، اهلٔئٜ افًٚمٜ فُِتٚب، 

 م.1421افَٚهرة، 

، دار 7، طافرحِٜ ذم األدب افًريب، حؾقػي، شعقب

 م.7115افَرويغ، افدار افبٔوٚء، ادٌرب، 

خري الدين الزركيل، خري الدين بن حمؿود بن حمؿد بن 

م( 1421/ـه1541)ت عيل ابن فارس الزركيل

، دار افًِؿ فِّاليغ، بروت، 3، طاألظالم

 م. 1414

، )د.ط(، افْص واجلسد وافتٖويؾ، الزاهي، فريد

 م.7115إؾرئَٚ افؼق، افدار افبٔوٚء، 

ك ـأدب افرحِٜ بٚدٌرب ذم افً، شاهدي، احلسنال

، )د.ط(، مْنقرات ظُٚظ، ادٌرب، ادريْل

 )د.ت(.

إظالم أهؾ افًِؿ وافديـ ، الصاليب، عيل حمؿد حمؿد

ؼ ـ، دار افتقزيع واف1ْ، طبٖحقال دوفٜ ادقحديـ

 م.7115اإلشالمٜٔ، افَٚهرة، 

، )د.ط(، دار افثَٚؾٜ، ؾـ افسرة، عباس، إحسان

 م.1431ت، برو

، مىبًٜ افرشٚفٜ، 1، طـتٛ وصخهٔٚت، قطب، سقد

 م.1431مك، 

 

 

، 1، طأدب افرحِٜ ذم افساث افًريب، قـديل، فؤاد

 م.7117افدار افًربٜٔ فُِتٚب، افَٚهرة، 

، أبق ظبداهلل حمّد افسِامين لسان الدين بن اخلطقب

، رؿؿ احلِؾ ذم ٕيؿ افدولم(، 1523/ ـه221)ت

/ ـه1511ًّقمٜٔ، تقٕس، )د.ط(، ادىبًٜ اف

 م.1343

، مْنقرات مدرشٜ ادِؽ ، ابـ بىقضٜجمؿوعة مؤلػني

 م.1441، 1ؾٓد افًِٔٚ، ضْجٜ، ط

، )د.ط(، دار أشٚفٔٛ افتًبر األديب، جمؿوعة مؤلػني

 م.1442افؼوق، ظامن، 

، افرحِٜ ذم األدب افًريب، ادوايف، كارص عبدالرزاق

ُتبٜ افقؾٚء، ، دار افْؼ فِجٚمًٚت ادكيٜ، م1ط

 م.1443افَٚهرة، 

، مٗشسٜ أظامل 1، طادقشقظٜ افًربٜٔ افًٚدٜٔ

 م.1441ادقشقظٜ فِْؼ وافتقزيع، افريٚض، 

، 1ط مداخؾ ٕيريٜ،، افنًريٜ افتقفٔديٜ، ادقؾود، عثامن

ذـٜ افْؼ وافتقزيع، اددارس، افدار افبٔوٚء، 

 م.7111ادٌرب، 

اهلل ياقوت بن ياقوت احلؿوي، شفاب الدين أبو عبد

 عبداهلل احلؿوي الرومي البغدادي

، )د.ط(، مًجؿ افبِدانم(، 1773/ـه171)ت

 .م1422دار صٚدر، بروت 
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