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 بىصعادة، بضكرة(: )أدرار، مخطىطاث زواًا الجىىب الجسائري 
 بيبليىغرافيت –ملاربت جاريخيت 

 (1) محمذ صاحبي

 ملذمت

ر           ال ًؼاٌ ً   لُا أو اإلاغغب ؤلاؾالمي                   ًٖ الُغق الخجاعٍ        خدض  ت اإلاكهىعة بكماٌ ئفٍغ

 طلً مً ، والصحغاء
 
 َ
 
مىا                                       غ ق اإلالح و الظهب وما ؾىاهما، غير أن   

 
    الللُل حضا ممً جيل
 
                  

 ً ً مً حٗبُضها الغحاٌ واليؿاء مم 
 
غق التي جمى

 
اث، بل وقبياث الُ غ ق اإلاسَُى

 
َ ًٖ                                 

 
           

 
                           

 
    

غ ق اإلالهىصة هىا  ا    أم   .الدؿامذواهىا ًدملىن في ػواصاتهم وكلىبهم الٗلم واإلاٗغفت و 
 
                الُ
 
   

ٌ اإلاغغب وصٌو ت وػواًاها اإلاىدكغة في صو                                     ٖلى وحه الخدضًض، فهي الُغ ق الهىفُ  

 الؿاخل و ما بٗضها.

بالجؼائغ و فاؽ وسجلماؾت  جلمؿان و ألاغىاٍمثل للض وان لبٌٗ الحىايغ 

ع في ْهىع واهدكا     هام  صوع بخىوـ و بالص قىلُِ وهفُت والليروان  باإلاغغب ألاكص ى،

غ ق 
 
    هظه الُ
 
       ،  

 
لُه فالخِ  ٖو
 
م ال ،و الٗىـ الظي عبِ الكماٌ بالجىىب             ظي وان الٍُغ

ضون  جلمؿان و فاؽ هدى ئكلُم أصعاع الىاؾ٘ ومً زمت هدى  بينوان ٌؿلىه الكُىر و اإلاٍغ

الهامل و بؿىغة هدى هفُت  غغصاًت و  زم ًىُلم مؿاع آزغ ًبضأ مً ،"جىمبىهخى" وغيرها

لان  .نونفاكـ الخىوؿِخي  ماٌؿلىه ناظلال - خُىما ًلخلُان أو ًخلاَٗان -وهما الٍُغ

 البلإ اإلالضؾت.باججاه  اا أو الجؼء ألاهبر منهممهيحجُج اإلاىُلت ول

ت هظهغ  الُغق الهىفُت اهدكاعا بهظه اإلاىُلت             مً بين أهم   الخُجاهُت و  اللاصٍع

غ ق الهىفُ  والغخماهُت. 
 
            لهظه الُ
 
ش، صوع           ٖبر الخاٍع

 
                  ت مجخمٗت
 
في قإون مجخمٗاث  هبير        

 
 
 اإلاىُلت مً الىاخُت الغوخُت والؿُاؾُت. و ؾىاء وان هظا الضوع ئًجابُا أو ؾلبُا، فاه
 
ه                                                                                

ما قهضتها مىاَم أزغي مً الٗالم ؤلاؾالمي
 
                                    كض زلم صًىامُىُت هبيرة كل
 
                         . 

، فبٗض أفٌى خىايغها الىبري ا باليؿبت إلاا ًسو اإلاغغب ألاوؾِ أو الجؼائغ آلان    أم  

                                                                        ان وبجاًت والجؼائغ و غيرها، ئزغ صزٌى اإلاىُلت في مغخلت عص  الفٗل والضفإمثل جلمؿ

، وحضث الجؼائغ هفؿها، وزانت في فترة (الحغوب الهلُبُت وغيرها مً الفتن الضازلُت)

الخىاحض الٗثماوي أبٗض كلُال ًٖ الىٓام اإلاإؾس ي الٗلمي والضًجي، ٖلى غغاع الليروان أو 
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ٗ  اللغوٍين أو ألاػهغ، خُ غق قتى ذ الؿلُت الٗثماهُت       ث مى
 
      بُ
 
أن جخمخ٘ اإلاىُلت    

مىٓمت و مهُيلت، فجاء صوع الُغق الهىفُت وػواًاها مىلظا مً صزٌى اإلاىُلت  بمضاعؽ

لاٌ ًٖ صوع هظه الؼواًا، .لجهل الضًجي و اإلاٗغفيفي ا لى الغغم مما ًمىً أن ً  ها      فان                                                   ٖو

 .)مً فله وؾيرة لغت وغيرها( ؾالميواهذ َُلت ؾخت كغون، الحايىت للٗلم ؤلا 

لى أؾاؽ طلً، هخجذ خغهت هبيرة في ئهخاج أو ئٖاصة ئهخاج اإلاٗغفت وئن واهذ ٖلى  -ٖو

اث. -وؿم مايىي  و مً  ؾمدذ ببروػ خغهت وكُت أزغي، ممثلت في نىاٖت اإلاسَُى

ىع     زم   لُا، لخيىن ئخضي ن  دباصٌ في قماٌ ئفٍغ مىً أن ج                                                                        ت وي٘ ؾلٗت طاث كُمت ً 

 .يغ بالص الؿىصان أو حىىب الصحغاءالتي حؿمذ بٗبىع و جباصٌ م٘ خىااإلاؿالً 

ا وان اهخلاٌ الىخاب اإلاسٍُى ، أي 
 
                                وإلا
 
اإلاٗغفت، ملترها باهخلاٌ هظا الٗلم مً خامل   

ضعن أن   الٗضًض مً                                                                     ميان ئلى آزغ في هظه اإلاىُلت الكاؾٗت، ال ًخفاجئ اإلاغء، خُىما ً 

غ  لضث و جٖغ فىذ في أزغي،                                                هظه الصخهُاث الٗلمُت والضًيُت، كض و                             ٖذ في بِئت وص 

بت مً خُث الىحضان.  بُٗضة ٖنها مً خُث اإلايان، لىنها كٍغ

و ألامثلت ٖلى طلً ٖضًضة، لىً ألامثلت الخالُت جفي بالغغى. فهظا الكُش أبى الٗباؽ 

ت التي            م، خُث أؾ   81اٍ في اللغن أخمض الخُجاوي، اإلاىلىص بٗين ماض ي باألغى  ـ الؼاٍو

 
 
غف ٖىه أه  ٖ  جدمل اؾمه، كض 
 
                                                     ه وان هثير الحل  و الترخاٌ. ػاع مهغ والؿىصان والحجاػ                          

ا، خُث قٗغ  ومىعٍُاهُا ئلى أن وافخه اإلاىُت بفاؽ باإلاغغب. ووان ابخٗاصه ًٖ بلضجه كؿٍغ

يبامخٗاى   ن آهظان.قضًض بما واهذ الؿلُاث الٗثماهُت جىُله للجؼائٍغ

لض     أم   لت، الظي و                                                                                ا الىمىطج الثاوي فهى الكُش اإلايي بً ٖؼوػ الجؼائغي، الغخماوي الٍُغ

لذ باهخلاله ئلى جىوـ ، ومً زمت ئلى ألاؾخاهت بتره بمىُلت بؿىغة، ُا                                                               لىً ْغوفا كض عج 

وهظلً هى قأن أخض خفضة الكُش اإلاغُلي، اللاصعي  خُث أنبذ مفخُا لألؾخاهت.

لت اإلاظهب، ؾاهمذ  ضي الٍُغ نغوف الضهغ في أن ًيىن أخض أٖالم الؿىغاٌ ومؼاعا إلاٍغ

 هىان.

هغ في الحلُلت 
 
              ئن ما ط
 
ٖلماء الجؼائغ ،الظًً وان لهم قأن        ، ألن  حؼء ٌؿيرما هى ئال        

فىىا فيها،                                                                                  و مياهت هبيرة زاعج صًاعهم، ختى اٖخلض البٌٗ بأنهم ؾلُلى اإلاىُلت التي ص 

ثر ال ًدؿ٘ اإلالام هىا لظه
 
                       ه
 
 غهم. 

سفي ٖىا،              ئن هظه الُٗ  
 
         ىت، ال ًمىً لها أن ج
 
لضوا  الاججاه                                              اإلاٗاهـ ألولئً الظًً و 

ه  ه، أو مغاهلأ                 بالؿىصان، قغكُ  ىا الغخاٌ بالجؼائغأو الليروان، و                   وغغبُ 
 
                  خُ
 
عؾىن  ،  

ض   ً     
     

فخىن و و  جاهضون          ٍ   ٍ         . 
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ٗت، الىاكلت للمٗلىماث و اإلاٗغفت، أن   غ ق غير الؿَغ
 
                                                 واإلادهلت مً هظه الُ
 
جأؾؿذ                    

، ئبضاٖا واجهاال و نىاٖت ىخجت للىخاب اإلاسٍُى وبلغ هظا الغنُض                                                         مضن و خىايغ م 

لضعها مىٓمت الُىوؿيى بأهثر مً 
 
                              الىزائلي مئاث آلاالف مً اليسخ، ج
 
 ألف. 044                             

اث بالجؼائغ، لِـ في اإلاىخباث الحيىمُت     ئن   وئن وان حؼء  -اإلاسؼون مً اإلاسَُى

ىُت بالجؼا  ، ئغ الٗانمت وأماهً أزغي منها في اإلاىخبت الَى
 
 وئه
 
ما في زؼاهاث الٗائالث    

فاطا ٖلمىا أن ٖضص  و الجىىب مىه ٖلى وحه الخهىم. والؼواًا في ول أهداء البالص،

ت  1044 وان 3442وػاعة الكإون الضًيُت لؿىت الؼواًا بالجؼائغ خؿب ئخهائُاث  ػاٍو

ت حٗلُمُت 23و ػواًا مىُلت أصعاع وخضها خالُا       وأن   )مٗاهض حٗلُمُت صًيُت ٖلُا(، ػاٍو

اث، بٗضما وان ًفىق  83ما ًغبى ًٖ جلضع ب ألفا زالٌ اللغن  32ألفا مً اإلاسَُى

 .اإلااض ي

 اث كبل الاحخالل الفروس ي للجسائرمصير املخطىط

اث ئلى ؤلاكغاع بأ    جخ   ٖضصا غير ٌؿير منها كض     ن  جه غالبُت اإلاهاصع بكأن مهير اإلاسَُى

                    جلف أو أخغق أو ه  
  غ 
ؾىاء زالٌ الحغوب والهغاٖاث في فترة اللالكل والثىعاث التي  ب،  

أو فترة النهب اإلاىٓم غضاة الاخخالٌ الفغوس ي  قهضتها الجؼائغ واإلاغغب ؤلاؾالمي ٖامت،

به" للمدافٓت ٖلُه هدى الؼواًا واإلالاماث بالجىىب                   وما جبلى مىه جم   ،للجؼائغ "تهٍغ

 .الؼواًا )الُغق الهىفُت( في الكماٌ لىجؼائغي أو ٖىض ألاشخام اإلاىخمين ئال

 فٗىضما حٗغيذ مضًىت الجؼائغ مثال ئلى اللهف مً أؾٌُى ئخضي الضٌو ألاوعبُت،

                 ووان الىلل ًخم   ايُغ بًٗهم ئلى هلل مىخبت الجام٘ الىبير ئلى كلٗت مىالي خؿً،

لها ٖلى هل                                        وواهذ الىخب جىلل في "الغغاًغ" والقً أن   بىاؾُت الجماٌ إلاضة زالزت أًام،

  هظا الىدى ،كض أيغ بالىخب،
 
 هما أه
 
لها بين ألاًضي أًًا        .ه أصي ئلى جفٍغ

اث بدمل مىخباتهم بٗض وفاتهم  ى زاعج لئهما أوص ى بٌٗ أصحاب هظه اإلاسَُى

الكُش مدمض بً ئؾماُٖل        : ئن   فلض خيى الُٗاش ي في عخلخه .واإلاضًىت اإلاىىعة ،الجؼائغ

ت م٘ حثماههكض أوص ى  بخيىعان بأٖماق الصحغاء،  ،أن جدمل مىخبخه ئلى الغويت الىبٍى

م وأوص ى هظلً بثالزمائت صًىاع ئلى مً ًىفظ طلً، كبل  ولىً اإلاىخبت كض ٖاهذ في الٍُغ

فلم ًهل مً مجمٕى ألف وزمؿمائت مجلض ؾىي مائت أن جهل ئلى اإلاضًىت اإلاىىعة، 

ب هخبه ه ،1وؾبٗين هخابا ىب مسافت أن دى الجىهما أوص ى الثٗالبي جالمظجه بًغوعة تهٍغ

 .جل٘ في ًض الىفاع
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ألامغ الظي أصي ئلى اهخلاٌ  َُلت جلً الفترة، للض ٖغفذ الجؼائغ بغمتها أخضازا ممازلت،

وال جؼاٌ بٌٗ  اإلاثاٌ، هدى مهغ واإلاغغب وؾىعٍا ٖلى ؾبُل هخب هاصعة بأٖضاص ضخمت

ين،هظه اإلاجلضاث لحض آلان جدمل أزخام أصحابها أو أؾمائهم أو أؾماء   هاسخيها الجؼائٍغ

ت الهامل  مىحىص )بىؾٗاصة( هما هى الكأن باليؿبت لٗضص ال بأؽ به مً ملخيُاث ػاٍو

الٗىابي التي هفُذ مٗه مً الٗانمت هدى  في مىخبت فاؽ "اإلاغغبُت" أو هخب اإلافتيآلان 

 جدمل زخمه. والتي ال جؼاٌ هي ألازغي، اللاهغة،

 )الطرق الصىفيت ومذارصها( السواًا :املخطىطاث بالجىىب الجسائري 
 همىرجا

اث     أن   القً اإلاؿلمين الظًً  ؾائغهه في طلً قأن قأ ٖالكت الجؼائغي باإلاسَُى

ض والاخخ اَفُت أًًا -الٌحٗغيىا ئلى مدً الدكٍغ سُت ٖو لظلً اٖخمض . ٖالكت جاٍع

ين، م مىاعاتهم ًٖ ألٖا  ت"          "الٗائلُ   ؾىاء في مىخباتهم الخانت بًٗهم للحفاّ ٖليها ٍَغ

ا في اؾخمغاع جىاحض  .الخابٗت للؼواًا أو وكض وان هظا ألامغ ٖلى ؾلبِخه " ؾببا حىهٍغ

اث ئلى خض الُىم مىً عنض هظه ألاماهً  .البٌٗ مً هظه اإلاسَُى البُٗضة ًٖ –ٍو

 وألاغىاٍالضازلُت مً الجؼائغ مثل جمىُُِ  في ول اإلاىاَم -الغاعاث والترهُب اإلاىٓم

ئط لم ٌؿخُ٘ الاؾخٗماع  ٖلى ؾُبُل اإلاثاٌ، والهامل ببىؾٗاصة وأصعاع وبجي ٖباؽ ووعكلت

نهاًت اللغن الفغوس ي مثال مً بؿِ هفىطه ٖلى ول التراب الجؼائغي أو مٗٓمه ئال م٘ 

ً ً ومكاعف اللغن الىاخض والٗكٍغ  .الٗكٍغ

خي الظي لٗبخه الُغق الهىفُت في الجؼائغ،       ولٗل   ومنها  هظا الاهدكاع والضوع الخاٍع

في نُاغت حملت  لت الغخماهُت في اإلاىُلت الكغكُت للجؼائغ وحؼء مهم مً جىوـ،الٍُغ

ح أن  مً الخفؿيراث التي ًمىً ت مؿألت       جىض  الاهخمام الىبير الظي أواله مكاًش الؼاٍو

 ومدمض بً أبي اللاؾم الهاملي ببؿىغة مثل الكُش "ٖلي بً ٖمغ" -الغخماهُت

اث ببىؾٗاصة،  ت "ٖلي بً ٖمغ"          طلً أن   ،واكخىائهاوطويهم بخجمُ٘ اإلاسَُى ٖالكت ػاٍو

ٖ   لم جىلُ٘ ًٖ الؼواًا الغخماهُت ألازغي، بُىاكت مثال، ث في هٓغ الٗضًض مً    ض          التي 

 وبلُت الؼواًا اإلادُُت بها فغوٕ. الباخثين بمثابت ألانل،

ىللت زانت، مىُلت بؿىغة ٖامت     ئن   كض ٖغفذ ما ًمىً أن جأحي به  لم جىً بٗض، َو

الفغوس ي مً  ئط لم ٌؿخُ٘ الاؾخٗماع الجِل الاؾخٗماعي مً جضمير ووٍالث، جحافل

 م.8102الىلىج ٖلى اإلاىُلت ئال م٘ خلٌى ؾىت 
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مالط الٗضًض مً الٗلماء والفلهاء وان  هظه اإلاىُلت والجىىب الجؼائغي ٖامت،        زم ئن  

اث مىخباتهم، ف الىاػخين مً الكماٌ الظي لحله ألاطي مً َغف حُى  وبٌٗ مسَُى

 ..مضًىت كؿىُُىت ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ. ٖلماء ومىخباثقأن هما وان  الاخخالٌ،

 في الجىىب الشرقي الجسائري وجىوط الطريلت الرحماهيت

لت      ئن   أهم ما ًثير الاهخمام في مىيٕى الُغق الهىفُت ٖامت في الجؼائغ والٍُغ

أنها واهذ مدل اهخمام مىلُ٘ الىٓير مً َغف ؾلُاث الاخخالٌ  ،2الغخماهُت زانت

،ً ئهخمام اهىب  ثخُ الفغوؿُت م٘ أوازغ اللغن الخاؾ٘ ٖكغة وبضاًت اللغن الٗكٍغ

 A. Cour3 مً أمثاٌ "أ.وىع ٖلى طلً الٗضًض مً الضاعؾين واإلاؿدكغكين الفغوؿُين 

  فلض كام ألاٌو وهى "وىع" الظي. R. Bassetوعٍيُه باص ي 
 
 وان ٌكغل هغس ي الل
 
غت الٗغبُت                   

لت الغخماهُت              باهجاػ أهم  (Chaire publique d’arabe)  بلؿىُُىت صعاؾت ًٖ الٍُغ

اث بِىما اهخم الثاوي  ،بالكغق والجىىب الكغقي الجؼائغي  يُه باص ي" باإلاسَُى "ٍع

ت الغخماهُ   44ٖامت اث الؼاٍو  ت بالهامل في بىؾٗاصة زانت.                            وبمسَُى

ؾىاء أولئً الظًً ناخبىا الحمالث  ،اعؾىن واإلاؿدكغكىن الفغوؿُىن      الض             للض اهخم  

ت         الٗؿىغٍ   أو أولئً الظًً اهخمىا بمدٌ ئعاصتهم وفًىلهم  ت ٖلى اإلاضن واللغي الجؼائٍغ

لت الغخماهُت ٖلى وحه الخهىم فداولىا                بالُغق الهىفُ   الٗلمي، ت ٖامت وبالٍُغ

ا      ومم   ًها وخاولىا مداعبت البٌٗ آلازغ.ٗىا بٗ                       وصعاؾت اججاهاتها ،فصج   اكخفاء آزاعها،

الظي ًهف اإلاىُلت الكغكُت  "A.COUR ما هخبه "أ.وىع  ونلىا منهم ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ،

ً ٖالكت ؤلاصاعة            فُما ًسو   ،والجىىب الكغقي مً الجؼائغ م٘ بضاًت اللغن الٗكٍغ

ت بالهىفُ   ض للٗلماء ومً  ،بالجُضة ين،                   الاؾخٗماٍع هاكضا ما كام به ألاجغان مً حكٍغ

                                                      
2 

لُت التي واهذ جهضعها  للض وكغ "أ. لت الغخماهُت بكيل مؿخفٌُ في اإلاجلت ؤلافٍغ وىع" ملاالجه ًٖ الٍُغ

ت سُت الجؼائٍغ  .220-308 .مو  13-820 .م، 8038 ،الخام 23ٖضص  ،الجمُٗت الخاٍع

(1921), Revue africaine, n° 62, Alger, Office des Publications Universitaires. 
"أ.وىع"  مً اإلاغجح خؿب الضعاؾت اإلاُضاهُت وشجغة اإلاخهىفت الغخماهُين اللخين أهجؼهما اإلاؿدكغق الفغوس ي 3

ت الغخماهُت  ،أن الكُش مدمض بً ٖبض الغخمان ألاػهغ،8080 ؾىتفي  ً" هى مً أؾـ الؼاٍو اإلاٗغوف بــ "بىكبًر

وكض ٖين الكُش مدمض بً ٖبض الغخمان ملضمين) زلُفخين( له في أزىاء  ؾىىاث كبل الاخخالٌ الفغوس ي للجؼائغ.

مض بً ٖبض الغخمان باف جاعػي، خُاجه، واخض في كؿىُُىت ومىُلت الكغق الجىىب وحؼء مً جىوـ هى مد

ت ألازغي هى الكُش بللاؾم بً مدمض اإلاٗاجلي عاح٘ أًًا ٖىض:  وآزغ في ول اإلاىاَم الجؼائٍغ
Cour, A. (1921), « Recherches sur l’état des confréries religieuses musulmanes ans les 
communes Oum el Bouaghui, Ain el Beida en novembre 1914 », Revue Africaine, n° 62, 
Alger, OPU. 

ت الهامل :4  اث الٗغبُت في ػاٍو يُه باص ي، اإلاسَُى ت الاًُالُت، ٍع  .3 ،8102 ،84 مجلض مجلت الجمُٗت آلاؾٍُى
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 الحىم اإلادؿل
 
ت                                                    وهى ما أصي في هٓغه ئلى هغوب الٗلماء وأكُاب الهىفُ   ،للٗثماهُينِ            

ا ما،ئو  ،زاعج مىاَم هفىط خىم ألاجغان ا ن وان طلً صحُدا هٖى ه        زهىن 
 
  أه
 
ٖغف ًٖ   

ش الجؼائغ ب ضم الاهخمام للجلً الحلبت مً جاٍع      مم   ،بالٗلماء واإلاثلفينت الخألُف ٖو
 
 ا جغج
 
ب      

فأصي الىي٘ الٗام ئلى اهدكاع البضٕ وقُٕى  ٖىه هجغة الغاغبين منهم في َلب الٗلم،

وكض وان بًٗها  ،فها في ٖلائضها                    ص َغق الهىفُت وجُغ                           خللاث الظهغ وألاوعاص وحٗض  

 .5ٌٗمل بدصجُ٘ واضح مً الحيام الٗثماهُين

لى الغغم مً أن     " صحُذ ئلى خض ما،وىع  ما هخبه "أ.                   ٖو
 
 فاه
 
ه ًىٗذ بضاًت الفترة    

ت باإلاغخلت التي جمىً زاللها بٌٗ الٗلماء وأكُاب الهىفُ   مً الِٗل في  ت،                                                             الاؾخٗماٍع

ص والدؿامذ م٘            ٖالكاث الى  الهىفُىن وأصحاب الؼواًا بغبِ  خُث كام ؾالم،

ففي اإلاغخلت الؿابلت ٖلى صزٌى الفغوؿُين ئلى الجؼائغ بٗضة ٖلىص  ،ئطن .6 الفغوؿُين..."

 
 
 هؼح بٌٗ الٗلماء والفلهاء هدى الجىىب هاعبين مً حؿل
 
ِ الٗثماهُين خُث أؾؿىا                                                  

)ؾُضي  ت في مىاَم ٖضًضة مً الجىىب الكغقي مثل الخىلت                     ػواًا حٗلُمُت ونىفُ  

  وواهذ مٗٓمها جماؾين، َىللت، الغوَؿاث، مىٗت، هاجي(،
 
 جد
 
لت الغخماهُت.    ب٘ الٍُغ

بل عاخىا  ولم ًىخف هإالء الٗلماء اإلاخهىفت بفخذ جلً الؼواًا في الجىىب الكغقي،

ت ٖلى الجىىب الكغقي زانت  ت الاؾخٗماٍع سُت مخٗللت بالحمالث الٗؿىٍغ وألؾباب جاٍع

 ؿىن ػواًا     ًإؾ   والجىىب الجؼائغي ٖامت م٘ بضاًت ألاعبُٗيُاث مً اللغن الخاؾ٘ ٖكغة،

 ُت الخىوؿِخين..فف في ول مً الياف وه                           أزغي اقتهغث بالٗلم والخهى  

كامىا بغخالث صًيُت ٖلمُت  وللض اقتهغ في غًىن طلً ٖلماء وفلهاء ٖضًضًً،

ت ما حاصث به كام أصحابها بخألُف و  ،ٖغفذ ئبان الٗهض الٗثماوي بالغخالث الحجاٍػ

دتهم  ومنها ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الحهغ: كٍغ

مغه 8842-8422)أخمض بً كاؾم بً مدمض ؾاس ي البىوي(  البىويعخلت  - هـ،جىفي ٖو

ت بـ : ؾىت،عخلخه 04  لؿان اإلالاٌ في الىبأ ًٖ اليؿب والحؿب وآلاٌ.             مىؾىم 

 وعخالث أزغي ال ًدؿ٘ اإلالام هىا لظهغها ولها. هـ 8802-8833عخلت الىعجالوي  -

                                                      

ش الجؼائغ: أبى اللاؾم5   بيروث، صاع الغغب ؤلاؾالمي،  ،2 ٍ .8(، ج8004) ؾٗض هللا ،أبدار وآعاء في جاٍع

: ٖغى وجدلُل لألؾخاط ؤلامام ٖبض اللاصع ٖثماوي الجؼائغ: صاع الهضي  : الؼواًا في الجؼائغ . اهٓغ أًًا821م. 

ت ٖلي بً ٖمغ بُىللت ًفغق بين الؼواًا الحلُلُت والؼواًا  8001 )وفي هظا الٗمل عاح الكُش ٖثماوي قُش ػاٍو

فت، مؿخضال في طلً ٖلى ما قاهضه وؾمٗه ًٖ الؼواًا ٖمىما(.  اإلاٍؼ
6 Cour, A., op.cit., p. 86. 
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  وئن صٌ ما ؾبم ٖلى ش يء،
 
 فاه
 
رة الثلافُت والٗلمُت في الفت الحغهت                ما ًضٌ ٖلى أن     

 ،هظا مً حهت للجؼائغ واهذ فترة هخابت وجألُف ٖلمُين، الؿابلت ٖلى اخخالٌ الفغوؿُين

       فان   ا مً حهت أزغي     أم  
 
 ما ط
 
ضي الؼواًا      هغ مً جلً الغخالث وان الؼاص الٗلمي لكُىر ومٍغ

ماٌ في قيلها خُث ال جؼاٌ هظه  طلً،في وال عجب  في جلً اإلاىُلت ومىاَم أزغي، ألٖا

 اإلاسٍُى في مٗٓم مىخباث الؼواًا اإلاظوىعة.

 ببىصعادةالرحماهيت « الهامل» زاويت 

ت الهغيرة وطإ نُتها م٘ جأؾِـ "ملام الهامل "الضًجي، الهىفي  اقتهغث هظه اللٍغ

ٖلى ًض ؾُضي ٖبض  خىالي اللغن الثالث ٖكغ مُالصي، زالٌ اللغن الؿاصؽ الهجغي،

مه ؾُضي أخمض الغخمً بً أًىب، ؾُضي بىػٍض بً ٖبض الغخُم بً ٖبض هللا بً  ٖو

هظا اإلالام هى وكغ حٗالُم  ووان الغغى مً جأؾِـ فلى باألغىاٍ،حبل عاقض كغب آ

ت الخٗلُمُت فيان ٖلى ًض الكُش     أم   الضًً ؤلاؾالمي وؾِ أهالي اإلاىُلت. ا جأؾِـ الؼاٍو

 اؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي.ؾلُل ؾُضي بىػٍض زالٌ اللغن الخ مدمض بً بللاؾم،

"،الظي  "حٍٗغف الخلف بغحاٌ الؿلف ًلٌى ٖىه الكُش الحفىاوي ناخب هخاب

خه، خلاص،: وابً اإلاىُلت  ٌٗخبر هى طاجه أخض جالمظة ػاٍو  "هى ماليي اإلاظهب ،أقٗغي الٖا

لت، بضاًخه بالخضَعـ والاهخمام "بٗلمي  7حؼائغي ؤلاكلُم." هاملي اإلاؿىً، عخماوي الٍُغ

ٗت والحلُلت" واهذ في ؾىت  ً   ،م 8100هـ 8323الكَغ غ صعؾه في الفله هدى            ووان "ًد

 الؼواًا، ووان الىخُض يمً مكاًش مً مسخلف مىاَم الجؼائغ، زماهين جلمُظا أو أهثر"،

 ً ىم وما ئلى طلً مً ٖل ،والحضًث ي جضَعـ ٖلىم الفلهفالظي أقغن قُىزا آزٍغ

لت في الخضَعـ ٖغفذ بـ "الُبلاث" خُث ًدكيل الخالمظة مً  جللُضًت. وابخىغ ٍَغ

  َبلاث،
 
 ول َبلت حٗل
 
 م ما صونها مً َبلاث في الٗلم.           

ٗغفىا في اإلاىُلت التي وكأوا             الظًً لم ٌ   اقتهغ مً بُنهم الٗضًض مً الٗلماء والفلهاء،

هما وان  ،وجىوـ و اإلاغغب وجغهُابل طإ نُتهم في بلضان أزغي مثل مهغ  فيها وخؿب،

ت الهامل ٖلى ًض           الظي جلل   ن الٗالم الكُش اإلايي بً ٖؼوػ،قأ ىه الٗلمي في ػاٍو ى جيٍى

ه عفٌ الخٗامل م٘                      ولىً ٖىضما اقخض ٖىص   الكُش مدمض بً أبي اللاؾم الهاملي،

 ت ئلى اللؿُىُُيُت خُث أنبذ مفتي        ومً زم   فهاحغ ئلى جىوـ فاللاهغة، الفغوؿُين،

ل   الؿلُان ٖبض الحمُض، وللبىه  الٗضًض مً اإلاإعزين والضاعؾين ٌٗخبروهه جىوؿُا،      ْو

                                                      

ىُت للفىىن  ،الجؼائغ ،3. ج ،حعريف الخلف برجال الضلف ،(8008) أبى اللاؾم ،الحفىاوي 7  اإلاإؾؿت الَى

 .828. اإلاُبُٗت، م
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لُا وم   والكُش  الكُش مدمض بً ٖبض الغخمً الضٌس ي،منهم أًًا و  .8ها     ؿىض                     بأؾخاط ئفٍغ

بابً اإلاٗغوف والكُش أبى اللاؾم الضٌس ي  مدمض اإلااػاعي الضٌس ي الفلُه الٗغوف،

 ".بغحاٌ الؿلف مدمض الحفىاوي ناخب "حٍٗغف الخلفٖغوؾت والكُش أبى اللاؾم 

ت،و  احؿٗذ عكٗت الاهخمام بالىخاب  مً َلبت وقُىر، م٘ احؿإ ٖضص الىافضًً ئلى الؼاٍو

  ،اإلاسٍُى
 
 فخيىه
 
وجغهُا مً الجؼائغ وجىوـ واإلاغغب  ت،                            ذ م٘ مغوع ألاًام مىخبت مغحُٗ       

 .واإلاكغق ٖمىما

اث الىاصعة هظه ً         ال جخًم  أن  ،"مداؾً الهضف"ومً  اث واإلاُبٖى اإلاىخبت اإلاسَُى

سُتجدىي بل  وخؿب، ت باللغخين، أًًا وزائم جاٍع  الٗغبُت والفغوؿُت، : ؾُاؾُت وئصاٍع

بأهمُتها الثلافُت والٗلمُت  ٌعي اإلاؿئىلىن ٖنها، حٗىص بًٗها ئلى ٖهىع مًذ،

ش اإلاىُلت الثلافي  والؿُاؾُت وبما ًمىً أن جىكف ٖىه مً خلائم خٌى جاٍع

 الؿُاس ي...و 

مىً في هظا الهضص خهغ هظه الىزائم في الاججاهاث الخالُت:  ٍو

 مغاؾالث م٘ ألامير ٖبض اللاصع مً صمكم. -

ت  )الجؼائغي ألانل( مفتي ألاؾخاهت بترهُا، عؾائل الكُش اإلايي بً ٖؼوػ - ومجمٖى

تها هي ٖباعة ًٖ عؾائل مً صاووص وػا مً الىزائم ألازغي جهل ئلى خضوص ؾخين وزُلت، ٍو

ضص ممازل مً هظه الىزائم مً ػواًا الغخماهُت  "بأكبى" بمىُلت ػواوة باللبائل، ٖو

 ألازغي في اللُغ الجؼائغي.

ت. عؾائل مً اللُاصة والؿلُاث والصخهُاث الفغوؿُت، -  وهي في أغلبها ئصاٍع

 ئزىاهُت.أغلبها  الحجاػ والجؼائغ وهي في-جىوـ -عؾائل جلاعب اإلاائت مً جغهُا -

 والخانت باإلحاػاث والفخاوي وما ئلى طلً.. زم جأحي الغؾائل طاث الُاب٘ الغؾمي، -

ت مياها جدفٔ فُه هظه الىزائم، اث اإلاجلضة  ولم ًجض مكاًش الؼاٍو أفًل مً اإلاسَُى

ت نغوف الضهىع       جمىى   -عبما غير اإلالهىص- ئط مً زالٌ هظا الٗمل ،طاتها ذ مً ملاٖع

 لخفغكذ بين ألاًضي وازخفذ ئلى ألابض.ولىال جلً  والًُإ والؿغكت،

                                                      

فهرش الفهارش وألاثباث ومعجم املعاجم واملشيخاث (، 8013ٖبض الخي ) ،بً ٖبض الىبير الىخاوي 8 

 .83. م صاع الغغب ؤلاؾالمي،، بيروث ،8. ج جدلُم ئخؿان ٖباؽ،، واملضلضالث
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ت اإلالضعة بدىالي ألف      ئن   اث هظه الؼاٍو ما ٌؿترعي اهدباه مً جل٘ ُٖىاه ٖلى مسَُى

الظي  ٖلى الغغم مً كضم بًٗها، ها جدؿم في مجملها بدالت حُضة،       هى أن   9وزمؿمائت

ش وسخها ئلى زمؿت كغون، الىبير  هما هى الكأن باليؿبت ئلى أخض اإلاهاخف، ًهل جاٍع

ً بؼزغفت ػاهُت ألالىان. الحجم، ا الىعق فهى مً     أم   اإلاخلً اليسخ بسِ مغغبي واإلاٍؼ

وفي طلً ئقاعة  الظي ال ٌؿخسضمه ئال مً وان مِؿىع الحاٌ الغاقي، الىٕى الهلُل،

ت أن ًبظلىه مً مجهىص مٗخبر الكخىاء بٌٗ  واضحت إلاا اؾخُإ مكاًش الؼاٍو

اتهم  .مسَُى

         بل ئن  
 

 اإلاجهىص في ٖملُت الاكخىاء واليسخ وججك
 

إلاثير  م الهٗاب مً أحل طلً،                                  

ت مً  صي للمكغفينالىي٘ اإلاا                       وزانت ٖىض ما هضعن أن   وؤلاعجاب، هكت     للض   ٖلى الؼاٍو

ضًً،مكاً ز به اإلاىُلت مً جًاَعـ ومىار ال ٌؿاهم           وما جخمي   مخىؾِ الحاٌ، ش ومٍغ

اهاث.  هثيرا في حلب اإلاؿاهماث وؤلٖا

ت الهامل ٖلى ما ًبضو صون الؼواًا ألازغي،     جسه  للض  ضة  هذ ػاٍو في ابخياع جلىُت فٍغ

ها، اث مً الخلف، مً هٖى بهى٘ ٖلب حلضًت للحفاّ ٖلى  للحفاّ ٖلى اإلاسَُى

ت مً أحىص الجلىص وبحجم اإلاجلض أو أهثر، ووان ًلىم بخهيُٗها  اإلاجلضاث طاتها :مهىٖى

ت مً الحغفُين اإلاهغة اث طاتهاباإليافت  -مجمٖى ًىدؿبىن ئلى ٖغف -ئلى ججلُض اإلاسَُى

ما خهل                                   طائ٘ الهِذ في هظه الحغفت غير أن   هى ٖغف "الؿىام٘" مً ٖغوف اإلاىُلت،

اث خاٌ صون اهدكاع خغفت الخجلُض والخٗلُب هظه والتي ال  ،مً جُىع في ٖالم اإلاُبٖى

نىاٖت أزغي ال جسغج فاججهىا ئلى  جؼاٌ جضع ٖلى أصحابها في اإلاكغق الٗغبي زيرا هثيرا،

 هي نىاٖت الؿغوج وما ئلى طلً مً أنىاف جضزل في ٖالم الخُل. ًٖ ماصة الجلىص،

 "بطىللت )بضكرة( الرحماهيت خساهت كخب ومخطىطاث زاويت "علي بن عمر

اث،   ٖ   ؾىاء بالكغاء زالٌ  غف ًٖ الكُش ٖلي بً ٖمغ ولٗه باكخىاء الىخب واإلاسَُى

واخضة م٘ قُسه ألاػهغي وأزغي م٘ أؾخاطه  هما عخلخان،          ٌٗخلض أن   عخلخُه ئلى الحجاػ،

خُث  ولم ًسخلف ٖىه أخفاصه في طلً، وقُسه آلازغ مدمض بً ٖؼوػ( أو باالؾخيؿار.

ألامغ الظي صفٗه ئلى  ٖغف ًٖ الكُش ٖلي بً ٖثمان أًًا خبه للٗلم وللىخب،

  اإلاؿاهمت في ٖلمُت جأؾِـ مىخبت مغحُٗت،
 
 ًإ
 
الب الؼا   ت الخٗلُمُت مً مها جالمُظ َو ٍو

 مسخلف الىىاحي.
                                                      

ت الهامل ئلى اللغن الخاؾ٘ هجغي،9  ش أكضم مسٍُى بؼاٍو هـ لهاخبه ابً هكام  182وبالًبِ ئلى  ًغح٘ جاٍع

ب. وكض اٍع اث ما هى  ألاههاعي وهى مٗىىن والخالي: اإلاغجي اللبِب ًٖ هخب ألٖا ًيىن مما هى مىحىص مً مسَُى

سا مما طهغ طلً ألن ٖضصا هائال منها ال ًؼاٌ كُض الحهغ وعبما الاهدكاف.  أكضم جاٍع
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ت الغخماهُتأبغػ  ت الٗثماهُت بُىللت،-ما ٖغف به قُىر الؼاٍو  مىظ وكأة الؼاٍو

لمهم)واإلاىخبت أًًا( هى باإليافت ئلى وعٖهم  فجمٗىها مً  خبهم الكضًض للىخب، ،ٖو

اإلاىخبت وػٍاصة جىؾٗت الفًل في          غير أن   مسخلف اإلآان واقتروها بأزمان غالُت،

اث( ًغح٘ ئلى الكُش الحاج بً ٖلي بً ٖثمان،أٖضاصها  اث أو مُبٖى والض  )اإلاسَُى

ت الحالي.  قُش الؼاٍو

اث اإلاىخبت زالٌ الفتراث ألاولى لالخخالٌ الفغوس ي  وللض واهذ ٖملُت ججمُ٘ مسَُى

باإليافت ئلى  م،                                 وإلاىُلت بؿىغة في ألاعبُٗىاث مىه جخ   ،80 للجؼائغ في الثالزِىاث مً اللغن 

بالخباصٌ الهضاًا، وعبما ًٓهغ طلً مً زالٌ اؾخلباٌ اإلاىخبت  لكغاء والاؾخيؿار،ا

اث الىافضة ئليها، به مً اإلاىخباث        ا جم      مم   وقغائها لٗضص ال بأؽ به مً اإلاسَُى تهٍغ

مثلما هى ألامغ باليؿبت إلاىخباث كؿىُُىت  الخانت التي حٗغيذ للؿُى والؿغكت،

اتها بسؼاهت َىللت، ؾٗض هللا،والتي الخٔ أبى اللاؾم  الخانت،  وحىص بٌٗ مسَُى

 وزانت جلً اإلايؿىبت ئلى مىخبت الكُش الفيىن اللؿىُُجي.

ئلى  وهى مؿخٗغب فغوس ي مكهىع أزىاء مهمخه ،"صي ؾالن" للض أخص ى الباعون

اث الىاصعة، في مىخباث الٗضًض مً  اإلائاث مً اإلاجلضاث، كؿىُُىت للبدث ًٖ اإلاسَُى

ُان، التي ًفىق ٖضص  مً ٖائلت الفيىن، ،"مثل مىخبت "ؾُضي خمىصة الٗلماء وألٖا

  (،3344مجلضاتها ألالفين والخمؿمائت )
 
 ووان مٗٓمها مغجبُا بالفله وأنىله ز
 
م مىخبت                                   

  الباقترػي التي ًبلغ ٖضصها زمؿمائت مجلض
 
اث هظه اإلاىخبت جد  وجياص اإلاسَُى
 
ب٘ َبُٗت                             

ت مً ٖلىم ومٗاعف، ف والخىخُض والخفؿير              ٕ بين الخهى     ى  خُث جدى ما ًضعؽ في الؼاٍو

ش الٗام واإلادلي، حكملهما  والٗلىم الضًيُت ٖمىما، وما هخبه  ألاصب والتراحم والخاٍع

لماؤها ٖلى مغ   ت ٖو اث الكُش ٖبض  الٗهىع،                               قُىر الؼاٍو خجلى طلً في مسَُى ٍو

ٖمغ مثل "الضع اإلاىىىػ في خُاة ؾُضي ٖلي بً  الغخمً بً الحاج بً ٖلي بً ٖثمان،

 وهي عؾالت جم َبٗها بلؿىُُىت ًٖ مُبٗت الىجاح بلؿىُُىت وؾُضي بً ٖؼوػ"

تهما حكمل مىخبت " ت مً الىزائم واإلاغاؾالث الؼاٍو " الٗثماهُت بُىللت، مجمٖى

ت وأهلها،               ٖلى خغهُت جمي        جخم   الخانت، الٓغوف  ووان ألاؾاؽ فيها، زث بها الؼاٍو

ت التي مغث به ت والفىٍغ م مغاؾالث بين        أن جخ   ا ووان لؼاما والحاٌ هظه،الؿُاؾُت الؼاٍو

ت والٗلماء في جىوـ بفٗل الاعجباٍ الىزُم، لت  قُىر الؼاٍو الظي ًدىم الٗالكت بين الٍُغ

ت ألازغي وبين اإلاضن  الغخماهُت في ول مً َىللت والبرج )بغج بً ٖؼوػ( واإلاضن الجؼائٍغ

ت َبٗا م٘ الؿلُاث  وكض جغاؾل قُىر الخىوؿُت هىفُت والليروان وغيرهما، الؼاٍو

ت، ومً هماطج هظه الىزائم  وقُىر الخهىف والٗلم في اإلاكغق والصحغاء... الاؾخٗماٍع
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لى الكُش مدمض ألازًغ بً ٖلي طهغ ما هخبه الكُش ٖلي بً ٖثمان ئًمىً  واإلاغاؾالث،

بض الغخمً بً الحفص ي الحىاش ي، والكُش ٖلي بً الهاصق البللي، الخُاعي،  ٖو

ت بُىللت...مً الكُش مهُفى بً مدمض بً ٖؼوػ ئ ومغاؾالث  لى قُش الؼاٍو

سُت  ت مغاؾالث أزغي طاث أهمُت جاٍع بضو أن بسؼاهت الؼاٍو لمُت) في الخهىف ٍو ٖو

الن ٖنها، وفي الفله وفي ت ؤلٖا ض اإلاكغفىن ٖلى الؼاٍو جدخىي  .لؿبب أو آلزغ غيرهما( ال ًٍغ

ت مً الخؼاهاث الخكبُت، وهي مسؼن أو زؼاهت في هفـ الىكذ، اللاٖت، ًبلغ  ٖلى مجمٖى

ً  82ٖضصها ؾبٗت ٖكغ ) ، م ما ًفىق الخمؿت آالف هخاب،      (،ج  بين مُبٕى ومسٍُى

اث وخضها                  وكض كُل لىا أن   حؿىضها حضعان اللاٖت، ٖضص اإلاجلضاث الخانت باإلاسَُى

ض  اًٍؼ اإلاجلض الىاخض مً هظه                  وئطا ٖلمىا بان   ،ًٖ ألالف وزمؿمائت مسَُى

ا ٖضص       فان   كض ًيىن بضازله مجامُ٘ وعؾائل مىفهلت اإلاىيٕى والحلل، ث،اإلاسَُى

اث ض ٖ .اإلاسَُى فلض ويٗذ فُه َاوالث ا وؾِ اللاٖت     أم   ً الغكم اإلالضم...كض ًٍؼ

ىلها خىالي ؾخت أمخاع، م(8.3وههف اإلاتر)متر ٖغيها خىالي  أي طاث مؿاخت كض جبلغ  َو

اإلاىخبت لىي٘ ٖضص ال بأؽ به مً الىخب هها اإلاكغف ٖلى     زه   حؿٗت أمخاع مغبٗت،

ت  .اإلاسَُى

 ت                                اًا مىطلت جىاث والحركت الثلافي  زو 

ت الىاكٗت  10"جىاث" أو ئكلُم جىاث مىُلت ت مً الىاخاث الصحغاٍو هى مجمٖى

لُت منها ئلى مضن وكغي الكماٌ، بالجىىب الغغبي للجؼائغ،  فهي أكغب مً الحىايغ ؤلافٍغ

 مىُلت جماؽ بين ٖاإلاين ًياصان ًسخلفان في أقُاء هثيرة،ألامغ الظي هُأها ألن جيىن 

التي جىدى هدى الُاب٘  ئبخضاءا بالُبُٗت واإلاىار واهتهاء بالخلالُض والٗاصاث والثلافت،

لي لىنها، لى الغغم مً ول طلً، ؤلافٍغ ها جغجبِ بالكماٌ بغباٍ ملضؽ هى الضًً      فان   ٖو

ً وجُضواًذ وجىاث عئِؿُت هيولمت جىاث ٖلى زالر مىاَم  جُلم و اللغت. و  .11: جُجغاٍع

ت  غاف في الىاخاث الجؼائٍغ للض ٖاقذ هظه اإلاىُلت بلهىعها الٗضًضة اإلاترامُت ألَا

الخاؾ٘ والٗاقغ الهجغي واإلاىافلين اللغهين أػهى فتراث خُاتها الثلافُت والٗلمُت زالٌ 
                                                      

هما جدضها مً الكماٌ الٗغق الغغبي  جل٘ مىُلت جىاث خؿب في حىىب اللُإ الىهغاوي وقماٌ ألاهلاع.10 

ضع.  وهًبت جاصماًذ ومً الجىىب هًبت مٍى

ً كهىع ٖضًضة جخسللها واخاث هثيرة ٖانمتها :جمُمىن أما جُضولذ فخل٘ في أكص ى الكغق مً جًم جُجىعا11  ٍع
ضع وجمخض ئلى الغغب ٖلى مؿافت  الىاخاث الخىاجُت وحىىب هًبت جاصمؿذ،  ولم. 834وقماٌ هًبت مٍى

ت الجىىبُت الغغبُت التي جل٘  أما فُما ًسو جىاث التي أزظث اؾم اإلاىُلت بأهملها فهي التي جُلم ٖلى اإلاجمٖى

جًم  ولم. 344كهغا في مىاَم مسخلفت جمخض ٖلى مؿافت  244في خىى واص الؿاوعة أما ٖضص كهىعها فخلاعب 

 ٖضصا مً اإلاضن اإلاٗغوفت مثل أصعاع وجمىُُِ وغيرهما.
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ؤلاؾالمُت في وأنبدذ هظه الحايغة  لللغهين الخامـ ٖكغة والؿاصؽ ٖكغة مُالصي.

ش مغهؼ ئقٗإ ٖلمي وزلافي،  ال ًىير مىُلت اإلاغغب ألاوؾِ فدؿب جلً الفترة مً الخاٍع

)بل قمل أًًا وامل الصحغاء ختى الخسىم الكمالُت لبالص الؿىصان )الىُجغ واإلاالي 

وواهذ مً ألاؾباب اإلاباقغة في اهدكاع الضًً ؤلاؾالمي في وافت اإلاىاَم  الحالُين(،

لُت  م الظي مً زالله، اإلاجاوعة.ؤلافٍغ ٖغفذ اإلاىُلت اهدؿاخا للُغق  هما واهذ الٍُغ

لت اللاصع   الهىفُت،  ت وغيرها.            ت والؿىىؾُ                ٍت والخُجاهُ                      مثل الٍُغ

اعجباَها وما ًلفذ الاهدباه في ٖالكت مىُلت جىاث ببلُت اإلاىاَم ؤلاؾالمُت ألازغي هى 

م الٗمم الخجاع  بضٌو حىىب الصحغاء، ؾىاء بهلت اإلاهاهغة و  اللىي  ة أو ًٖ ٍَغ

بمضًىت  مً حهت زاهُت جأزغها الكضًض                                        الضًجي والهىفي مىه ٖلى وحه الخهىم، زم  

الكت مكا ن الكُش اإلاغُلي زالٌ اللغن الٗاقغ مثلما هى قأ ًسها بٗلمائها،جلمؿان ٖو

 وللض هبغ باإلاىُلت ٖضص هبير مً والكُش بلىبير في اللغن الغاب٘ ٖكغة الهجغي. الهجغي،

: حٍٗغف الخلف بغحاٌ  ًظهغهم الكُش مدمض أبى اللاؾم الحفىاوي في هخابه الٗلماء،

                                   والكُش ٖبض اللاؾم الخىاحي غير أن   مثل الكُش ًخي بً ٖثمان الىىتي، الؿلف،

م اإلاغُلي الخىاحي  ش هى الكُش مدمض ٖبض الىٍغ أقهغهم في جلً الحلبت مً الخاٍع

هـ 204خُث ولض بها في ؾىت لت مغُلت بخلمؿان،الظي ًغح٘ بيؿبه ئلى مىُ الخلمؿاوي،

ت اللاصعٍ          وكض أؾ    .12هـ113ت بمىُلت جىاث في خىالي ؾىت                   ـ الؼاٍو

مثل اإلاىاَم ألازغي التي واهذ جسً٘ في طلً مثلها  ،ٖامت للض ٖغفذ مىُلت جىاثو 

خغهت  للمغغب ألاوؾِ زالٌ اللغن الظي ٖغف جأؾِؿا للؼواًا الخٗلُمُت والهىفُت،

٘ ُٖٓم في وسخ الٗضًض مً الىخب         لى جىؾ  ألامغ الظي أصي ئ وحٗلُمُت مىثفت، ٖلمُت

ووان اللائمىن ٖلى ػواًا اإلاىُلت مً  واإلاإلفاث ؾاهم في زلم ؾىق عائجت للىخاب.

لماء ًبظلىن حهىصا مًيُت للحهٌى ٖلى الىخاب الجُض، ضن مً اإلاؾىاء  قُىر ٖو

ت ألازغي مثل جلمؿان وبجاًت وغيره لُت حىىب الصحغاء  ماالجؼائٍغ أو مً خىايغ ئفٍغ

خُث ًلىمىن بخيلُف الىاسخين مً َلبت الؼواًا أو مً  ،أغاصٌـ""مثل "جىهبىهخى" و

وم٘ مغوع ألاًام جمىً مثلفى  مدترفي اليسخ لللُام بٗملُت هلل ووسخ اإلاإلفاث الٗلمُت.

اث، بًٗه مخىاحض آلان في الٗضًض مً  اإلاىُلت مً امخالن ٖضص هبير حضا مً اإلاسَُى
                                                      

وأحاص بها فىىن مسخلفت  أخمض بً ٖبِس ى اإلاغُلي الخلمؿاوي صعاؾخه بخلمؿان خُث خفٔ اللغآن، بضأ الكُش12 

ومً جلمؿان اهخلل الكُش اإلاغُلي هدى بجاًت خُث الخلى بجهابظة الفىغ الٗلم  ٖلى ًض مكاًش هباع ٖلمائها.

 عاح٘: يض يهىص اإلاىُلت آهظان.ٖغف الكُش اإلاغُلي أًًا بجهاصه وخغوبه  وباإليافت ئلى قهغجه الٗلمُت، هىان.

ىُت 8. ، جحعريف الخلف برجال الضلف(، 8008) مدمض أبى اللاؾم ،الحفىاوي  ، الجؼائغ، اإلاإؾؿت الَى

 .802الفىىن مُبُٗت، م. 
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اث بها زالٌ  الخانت ) الٗائالث( والٗامت) الؼواًا(. الخؼائً، وللض بلغ ٖضص اإلاسَُى

ا، 32444اللغن الؿاب٘ ٖكغة اإلاُالصي أهثر مً  ً  مسَُى كٍغ مىػٖا ٖلى حؿ٘ ٖو

لىً هظا الٗضص كض جللو آلان ئلى خىالي  زؼاهت في ول مً جىاث وكىعاعة وجُضولذ...

ا خؿب جلضًغاث ؾىت 83444   .3442 مسَُى

 ودورهما في عالم املخطىطاثالبيبليىغرافياث والفهارش 

 اليبليىغرافياث و الفهارش العربيت

لف للحفىاوي أهمىرجا                                           حعريف الخلف برجال الض 

وهي  ببلضة ؾُضي ئبغاهُم كغب مضًىت بىؾٗاصة، 8133ولض الكُش الحفىاوي في ؾىت 

ش الجؼائغ الحضًثت.الفترة الحالىت مً  ٖانغ الهىان والدكغص للضًً للي بهما  جاٍع

لماء الجؼائغ...ًلٌى في ملضمت الىخاب ًٖ احتهاص ٖلماء  الاخخالٌ الفغوس ي قٗب ٖو

 ومثلفي الجؼائغ في َلب الٗلم بجمُ٘ أؾبابه:

هظه أؾماؤهم وجغاحمهم مؼاخمت ألاؾماء ألؾماء وجغاحم أُٖان الؼمان في »....

ٓين لحفٔ الُبلاث الٗلُا مً ٖالم ؤلاؾالم في بُىن الضفاجغ لئال هخب اإلاخُل

 .13«جل٘ في أغىاع الخىاس ي وآباع ؤلاهماٌ

بٗضما ًخدؿغ ٖلى الخىاس ي الظي للُه الٗلماء وألاولُاء مً َغف –زم ًظهب 

ه ت هبيرة منها: ئلى طهغ مهاصعه،-مٗانٍغ "عبذ الخجاعة في مىاكب ؾُضي  فِؿغص مجمٖى

وهخاب اإلااللي في  وكغ اإلاثاوي"" الغاقضي اإلالُاوي" و"ؾلً الضعع" وأخمض بً ًىؾف 

ىىان الضعاًت جي" مىاكب ؾُضي مدمض بً ًىؾف الؿىىس ي الخلمؿاوي" ٖو  "للغبًر

م وغيرها.. وبظلً حم٘ ٖضصا هائال مً جغاحم اإلاإلفين م٘ طهغ  والبؿخان البً مٍغ

جغحمت ألشخام ٖاقىا بالجؼائغ )أو اإلاغغب ألاوؾِ( مً اللغن  034ونل  مإلفاتهم،

 غاًت بضاًت اللغن... ئلىالٗكغ مُالصي 

ماٌ      اإلاخ   ؾاع الحفىاوي في جغجِب هخابه وفم الترجِب الهجائي، ب٘ في غالبُت ألٖا

 " أو ؤلاكلُمُت مثلفت لُالبِبلُىغغافُت الٗغبُت الكاملت مثل" هكف الٓىىن لحاجي ز

م الخلمؿاوي، بؿخان"ل"ا ًظهغ جدذ ول اؾم ول ٖالم  لىىه ٖلى الٗىـ منهما، البً مٍغ

ً٘ ٖىض جمامها لفٓت ئن وان مظوىعا في اإلاهضع، اإلاهضع الظي هلل مىه جغحمخه،  ٍو

ُٗف ٖليها  أو مسخهغها، "اهخهى"  ترحمخه في هخاب آزغ ئن وحضث.بَو

                                                      

 .34، م. 8. ، جاإلاغح٘ ؾابم، مدمض أبى اللاؾم ،الحفىاوي 13 
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في هظا الىخاب ولُا ٖلى الىخب ٖخمض الحفىاوي كض ا     أن   فذ للىٓغ في طلً،و الال 

ت ٖلى الحجغ، ت والؿبب في طلً عاح٘ خؿبه ئلى ٖضم ويىح الىخب اإلاُبٖى   اإلاسَُى

"حٍٗغف الخلف بغحاٌ      ان  ف ،ٖلى ول أو ألنها ال جسلى مً زلل في الحغوف وألاعكام.

ً                  الؿلف" ٖمل مهم   للباخثين في مجاٌ اليكاٍ الٗللي والٗلمي للجؼائغ في الٗهٍغ

ت للمكخغلين في خلل  ُِ والحضًث.الىؾ هما ًمىً اٖخباع هظا الٗمل أصاة بدث يغوٍع

اث،  ٓاث الهامت خٌى الىخاب ومإلفاجه.طلً ألهه ٌؿٗفهم باإلاالخ اإلاسَُى

 : "روهيه باص ي" أهمىرجا ألاجىبيتالفهارش 

اث الٗغبُت وجدلُلها أو صعاؾن ٖلى وكغ جلخهغ ئؾهاماث اإلاؿدكغكي ال  ها تاإلاسَُى

)جدلُم الىهىم( أو ئبغاػ مياهت الترار الٗغبي ؤلاؾالمي فدؿب بل جمخض  فُلىلىحُا

اث ش  )الىخب( أو البِبلُىغغافُا، أًًا ئلى الىخابت ًٖ اإلاسَُى أي الاهخمام بالخأٍع

خُث كام ٖضص هبير منهم بمجهىص مٗخبر في هظا اإلاجاٌ  للثلافت والخألُف ٖىض اإلاؿلمين،

 ثاٌ ال الحهغ:هظهغ منهم ٖلى ؾبُل اإلا

باللغت الالجُيُت في  Bibliothéca Arabicaالظي وكغ  Schnurrer قىىععاإلاؿدكغق -

 في َبٗت حضًضة. 8188زم أٖاص ئنضاعه في ؾىت  8142ئلى  8202الفترة مً ؾىت 

اث مىخباث ػواًا ٖين ماض ي وجماؾين و عكلت  فهغؽ عوهُه باص ي- "ًٖ مسَُى

  .14وعجاحت

ا ئلى اإلاؿدكغق  ًيخمي هظا بجامٗت الجؼائغ  اقخغل .15اإلاظهب الؿاوؿُمىويفىٍغ

غاث الكغكُت ختى اعجلى م٘ أوازغ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ وبضاًت اللغن 
 
                                                             باخثا وأؾخاطا لل
 
                

ً هاٌ ٖضة أوؾمت وهُاقين هٓير الخضماث الجلُلت التي  .ئلى مؿإولُاث أهبر الٗكٍغ

لهجاث و لغاث اإلاغغب كضمها لؿلُاث بالصه، وزانت في اإلاجاٌ البدثي اإلاخهل ب

اث الٗغبُت وفهغؾتها، غير أن  ـ والصحغاء.. هما وان ل                                                          "باص ي" بإ في مُضان اإلاسَُى

له  اهخمامه باإلاسٍُى حاء بمدٌ الهضفت، هما ًلٌى هى طاجه، خُث ناصف في ٍَغ

با وممخٗا"  اث اإلاخىازغة ٖلى خض حٗبيره، مً أحل صعاؾت اللهجاث "ٖاإلاا غٍغ هى اإلاسَُى

ُان و غيرهم.ن، في الؼواًا هىا وهىا ىض ألٖا والحلُلت أن "باص ي" لم  و اإلاؿاحض ٖو

                      خالٌ في الغ ب٘ ألازير مً اعمت التي باصعث بها ؾلُاث الاخٌؿخُ٘ ملاومت جلً اإلاىحت الٗ

                                                      
14 Basset, R, (1885), Les manuscrits arabes des bibliothèques de Zaouïas de Ain-Madhi  
et de Tamacine, de Ouargla et de Adjadja, Alger, Imprimerie Fontana. 

يؿب ئلى الفغوس ي "ؾان الؿاوؿُمىهُت 15                                                                             : مظهب فلؿفي و ؾُاس ي ، اهدكغ زالٌ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ، ً 

ضًه و أجباٖه مغجبت الضًً.  ؾُمىن"، الظي اجسظ مً الٗلم وؾُلخه ليكغ حٗالُمه التي واصث أن جهل ٖىض مٍغ
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 Ministère de l’instruction publiqueم، خُث أمغث وػاعة التربُت الٗمىمُت  80اللغن 

اث الٗغبُت اإلاخىاحضة بيل مً جىوـ و حىىب بدملت خهغ و جفخِل وججمُ٘ ل لمسَُى

غُت ئهجاػ فهغؽ مغجب ووامل ، ٌكمل  اإلاىخباث الخانت باإلاغغب الىبير أًًا                                            الجؼائغ ب 

َلم ٖلُه ٖىىان "حغص 
 
                    ٖمىما.. وللض أؾفغ هظا اإلاجهىص في نهاًت اإلاُاف ًٖ جدلُم ما أ
 
                                                         

 Inventaire universel et »باإلاغغب الىبير" أو ٖالمي ومنهجي للثراء البُبُلُىغغافي

méthodique des richesses bibliographiques du Maghreb »  ًت م وهى مجمٖى

 الفهاعؽ اإلاغجبت خؿب اإلاىاك٘ و اإلاضن.

و مً أحل الىنٌى ئلى هظا الهضف، اؾخٗان اإلاؿدكغكىن و"باص ي" ٖلى وحه 

ً مهمين في طلً هما:  الخهىم، بٗىهٍغ

ت و بٌٗ اإلاترحمين الخابٗين لهم.      الًب     اٍ كاصة اإلاىاَم الٗؿىٍغ

ين وقُىر بٌٗ الؼواًا و اإلاخهىفين.  ت مً عحاٌ الضًً الجؼائٍغ  زم مجمٖى

 ُمىً طهغ ما ًلي:فظا اإلاكغوٕ، باث التي وك٘ ٖليها الازخُاع في هأما اإلاىخ

 املكخباث العامت 

خىهت في ومنها مىخبخان ٖمىمُخان - أ  جىوـ . بالٍؼ

 مىخبت مضعؾتي الجؼائغ وجلمؿان. - ب

 زؼاهت اإلاسجض الىبير بالجؼائغ الٗانمت. - ث

 مىخباث ػواًا ٖين ماض ي، جماؾين، وعكلت، عجاحت و الهامل. - ر

 مىخبت فاؽ. - ج

 املكخباث الخاصت 

ن مً  - أ ا و  383                                            مىخبت الكُش ؾُضًا بالصحغاء و واهذ جخيى  هخابا  212مسَُى

ا, وجىمً أهمُتها في هٓغ "باص ي" في  ز في أعحاء هبيرة مُبٖى                                                 أنها واهذ طاث جأزير هبير و ممي 

 مً قماٌ الؿاخل الؿىصاوي ئلى قغق أصعاع. –خؿبه –مً البالص؛ كض ًمخض هظا الخأزير 

و مىخبت الكُش ؾلُم  Ceutb كُب مىخباث مىُلت اإلايزاب مثل مىخبت - ب

 بٗماعة،زم مىخبت الكُش ئبغاهُم بً بىير ببجي ًؼكً.

مىخبخه  ي بللاؾم بً لحغف بالجلفت ، خُث واهذل س مىخبت بكاغا أوالص هاً - ث

ما و ٖضص 83جدىي ٖلى  ا كُ   آزغ أكل مىه. ا                  مسَُى
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للض أؾفغث ٖملُت البدث والجغص و ؤلاخهاء التي قاعن فيها "عووي باص ي "شخهُا  

ت مً اإلاإلفاث جدمل جىكُٗه، ًمىً طهغ هماطج منها.  ًٖ مجمٖى

اث الٗغبُت بمىخبتي فاؽ, َبٗت    م. 8112الجؼائغ ؾىت اإلاسَُى

اث الٗغبُت بمىخبت بكاغا الجلفت,الجؼائغ:   م. 8110اإلاسَُى

اث الٗغبُت بمىخباث ػواًا ٖين ماض ي و جماؾين و وعكلت و عجاحت.   اإلاسَُى

 م.8102الجؼائغ: 

جماصين مكخباث زواًا عين ماض ي و  حىل إطاللت على فهرش باص ي 
 وغيرهما

لي مً  : اإلاظوىع ًلٌى "عووي باص ي" في ملضمت هخابه                               "وان الغغى ألاؾاس ي و ألاو 

ت في هجاث البربٍغ
 
                الغ خلت ألاولى ئلى الجىىب هى صعاؾت الل
 
غ                                       بالص اإلايزاب، وعكلت وواصي َع

غث أن أؾخغل  مغوعي بهظه اإلاىُلت لللُام بٗملُت 
 
غث، فى ل 

 
ىض مغوعي باألغىاٍ وج                                              ٖو

 
        

 
                     

اث التي جدخىيها هظه الؼواًا   .: ٖين ماض ي وجماؾين.." الكهيرة                                                ئزهاء و حغص  للمسَُى

بضو أن   هغ ح بأنها جضزل في ئَاع أقمل،            ٍو                                                                      هظه اإلاهمت لم جىً ؾهلت اإلاىاٌ أوال، ولم ً 

ت في وػاعة ًأحي جدذ الىناًت اإلاباقغة 
 
           للؿُاث الغؾمُت ممثل
 
التربُت، زاهُا. والضلُل ٖلى                    

ف طلً أن أهالي اإلاىُلت لم ًيىهىا مُمئىين ئلى ألاهضاف التي ًغ                       مي ئليها الاخخالٌ ؛ ي 

ض جسغج مً اهخفايت ئال و جضزل في أزغي، وهى 
 
                                         ئلى طلً أن اإلاىُلت في مٗٓمها، لم جى
 
                                  

ح بخىنُت عؾمُ   ألامغ الظي أصي باإلاؿدكغق اإلاظوىع 
 
ؿل

 
               ئلى الد

 
  

 
ت مً الحاهم الٗام        

لت الخُجاهُت بخماؾين الكُش مدمض الهغير Tirman "جيرمان بالٗانمت " ئلى قُش الٍُغ

 .16ً الحاج ٖلى الخُجاويب

رخاب اليامل خُثما خل  واعجدل.  ًدهل "باص ي" ألامغ، - بهظه الخىنُتو 
 
                              ٖلى الت
 
       

ت   ًلٌى ًٖ طلً" ا ما ؾهلت فان مهاٖب حم  همت بخماؾين واهذ هٖى
 
                                             بالغ غم مً أن اإلا
 
                

عغمذ ٖلى الاهخلاٌ بين اإلاىاٌػ و"الخغاباث" َاعكا
 
                                            ناصفخجي بىعكلت، بدُث أ
 
ألابىاب،                        

ت اإلاالػم"لى قاجىلي حبت كائض اإلاىُلت الٗؿىٍغ ىجي بهُبخه مً Le Chatelet                                           بص 
 
              " الظي مى
 
         

اثأوص هىذ  الحهٌى ٖلى ما  .17"مً اإلاسَُى

                                                      
16 Basset, R. (1985), op.cit., p. 4. 
17 Ibid., p. 5. 
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 أكضام الكخاب ومحخىاًاجه

عه  12الىخاب في  ًل٘
   نفدت ٖضا نفداث الٗىىان و الغالف و ما قابههما، نض 
                                                

ن الفهغؽ مً  بملضمت مسخهغة قغح الهضف مً ئهجاػ الفهغؽ. ا  328                 ًخيى  مسَُى

ت بُٗنها. اث مىخبت ػاٍو ً ول حؼء مسَُى ما ئلى زماهُت أحؼاء، يم  لؿ  ٌكمل الجؼء                                                                   م 

ت ٖين ماض ي اث ػاٍو هُت وكض ؾاع "باص ي" في مىهجه، ووان ٖضصها زما ،ألاٌو مسَُى

اث في لغتها ألانلُت )الٗغبُت( زم ًغصف بخٗلُم أو مالخٓت ٖامت  ً اإلاسَُى بٗغى ٖىاٍو

ب٘
 
د   واهذ أو زانت، وبظلً وان أكغب ئلى ما ً 
 
، الىلضًتفب البِبلُىغغافُاث الخدلُلُت و                                         

ه إلاسَُى ا 83اث جماؾين و وان ٖضصها                             الجؼء الثاوي و كض زه  الجؼء أما ، مسَُى

اث طاث الهلت بىعكلت، وكض وان ٖضصها  الثالث مً الىخاب فلض أخص ى فُه اإلاسَُى

ا 00 اث، مسَُى هه باص ي لخدلُل و هلض مسَُى وعكلت طاتها،                                                    الجؼء الغاب٘، وكض زه 

اث وخالتها الٗامتم٘ الخفهُل في بٌٗ اللًاًا مثل  الجؼء ، و مهاصع اإلاسَُى

اث بجي ئبغاهُم،  ً مسَُى ش لؿاللت بجي هظا ال مؿتهال                                   الخامـ ًخًم  جؼء بالخأٍع

  التي ٖانغتها.واللبائل  ئبغاهُم

ا    .مىخبت بجي وكين       فُسخو   الؿاصؽالجؼء       أم 

ً  و مثلما ش الٗائالث التي واهذ وعاء جيٍى ر في ألاحؼاء الؿالفت ًٖ أنٌى و جاٍع                                                                     جدض 

ه لم ٌكظ هظه اإلاغة في هظا الجؼء، بدُث صعؽ 
 
اث، فاه                                          الغ نُض الىزائلي مً اإلاسَُى
 
                                 

اتهم  بجي وكين و مىاَم ؾىىاهم بص يء مً الخفهُل؛ م٘ صعاؾت جدلُلُت وهلضًت إلاسَُى

ا. 22البالغت   مسَُى

ر فُه ًٖ مىخبت بجي ؾِؿينا الجؼء ا    أم   و جبٗاث مكاعهتهم في زىعة                                        لؿاب٘ فلض جدض 

مت، والبالغ  صون أن ًيس ى ئخهاء، م8128 اث كُ                                                وصعاؾت ما وان لضيهم مً مسَُى

ا. 33ٖضصها  اث  كامفي الجؼء الثامً مً الىخاب ، مسَُى باخهاء و جدلُل مسَُى

م "عجاحت" البالغ ٖضصها اإلاائت. ال                       وفي زخام فهغؾه، ًلض                              "باص ي" جدلُال مىزلا و مُى 

ه وحُه اإلاىُلت
 
             ًٖ أخىاٌ مىُلت وعكلت، مداوال الخأهُض ٖلى أن كبٌى الكُش أخمض ٖل
 
                                                              

لم م٘ الؿلُاث، بٗض اللالكل و "اإلاكاول" واهذ هدُجخه أن جم  حُِٗىه                                                                               الضزٌى في الؿ 

 .وعكلت و ما ًدب٘ طلً مً امخُاػاثزلُفت 

 مهمت "باص ي" في هظه اإلاىلم جىً 
 
 اَم نافُت مً أحل الٗلم فلِ، و ئه
 
ما واهذ                                 

غُت.  طاث أهضاف مدضصة ، مثلها في طلً مثل اهخمامه اإلاىلُ٘ الىٓير باللهجاث ألاماَػ
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اث،                                                           و في زخام هظه الغخلت خٌى اعجباٍ الكٗىب مً زالٌ الٗلم و َغ   ق اإلاسَُى

اٌ الصحغاء بجىىبها وان ئعجباٍ مئعجباٍ ق                ًمىً اللٌى أن                        بضٌ َغ ق اإلالح والظهب،

ٗذ بها الحىمت والدؿامذ وما هخج ٖنهما مً    خ  الللىب والٗلٌى مً زالٌ اإلاياهت التي جم

سُ    ت.          ت وزلافُ           ت وصًيُ                خغواث جاٍع

  البيبليىغرافيا

 .، بيروث، صاع الغغب ؤلاؾالمي8. ، ججاريخ الجسائر الثلافي (،8001) ؾٗض هللا ،أبى اللاؾم

الجؼائغ، ، 3و  8ؼء ح، حعريف الخلف برجال الضلف ،(8008) أبى اللاؾم ،الحفىاوي 

ىُت للفىىن اإلاُبُٗت  .اإلاإؾؿت الَى

فهرش الفهارش وألاثباث ومعجم املعاجم (، 8013ٖبض الخي ) ،بً ٖبض الىبير الىخاوي

 .، بيروث، صاع الغغب ؤلاؾالمي8. ج ، جدلُم ئخؿان ٖباؽ،واملشيخاث واملضلضالث
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