التذويً والكتابت التاسيخيت في الفترة العثماهيت
بضؤ الخضوًٍ الخاعٍذي مىظ اللغن الخاؾؼ الهجغي (الخامـ غكغ اإلاُالصي) بىنفه اججاها للىخابت الخاعٍسُت ،وما
وحض في اللغن الخاؾؼ الهجغي هى مدهلت إلهخاج فترة ّ
امخضث َُلت زالزت كغون بضاًت مً صولت اإلاىخضًً التي واهذ
كاغضة لإلهخاج الػلمي بلى غهض الػشماهُحن بالجؼاثغ .
ومً بحن الضوافؼ التي حػلذ فغٍم البدث ببضؤ الحضًث باللغن الخاؾؼ الهجغي هى وحىص غاملحن ّ
هامحن وان لهما
ألازغ البالغ في الاهخمام بالحغهت الخاعٍسُت في الجؼاثغ ،ؤولها ؾلىٍ غغهاَت غام897هـ1492/م ،وما ّ
اهجغ غىه مً
جدىالث ؾُاؾُت واحخماغُت ،لِـ فلِ غلى مؿخىي الحىى الغغبي للبدغ اإلاخىؾِ بل غلى الػالم ؤلاؾالمي غمىما،
ّ
ولػل الػامل
ّؤما الحضر الشاوي فهى مجيء ألاجغان الػشماهُحن بلى الجؼاثغ وبضاًت غهض حضًض بلُاصة البُلغباًاث،
اإلاكترن بحن هاطًً َ
الح َضزحن هى هجغة الػلماء واإلااعزحن غلى وحه الخهىم ،مً الجؼاثغ وبليها ،هجغة واهذ في
ّ
البضاًت فغصًت ّ
وخغة بضافؼ الغغبت في الخػلم ومالػمت الػلماء ومجاوعة ألاولُاء ،زانت هدى مضًىت فاؽ باغخباعها مغهؼ
بقػاع غلمي وزلافي ،ومً ؤبغػهم الكُش ببغاهُم ،الخاػي الظي اؾخلغ بفاؽ بلى ؤن جىفي بها غام 866هـ1462/م.
وٍظهغ ناخب هخاب "حنى ػهغ آلاؽ في بىاء مضًىت فاؽ"ّ 1
ؤن هجغة غلماء الجؼاثغ وزانت مً مضًىت جلمؿان
ػاصث باخخالٌ ؤلاؾبان لىهغان غام 1505م ،هما ًظهغ بػٌ اإلاالفحن .2ؤن الىخابت الخاعٍسُت واهذ جدىاوٌ في الغالب
َ
الؿحر والتراحم زانت ؤزىاء الهغاغاث والجزاغاث الضازلُت ؤو ػمً التهضًضاث الخاعحُت ،والحاٌ هفؿه غىضما بضؤ
الاهخمام بىخابت ألاوؿاب كبل البػشت الىبىٍت الغخباعاث احخماغُت ،زم بػضها ،لضوافؼ ؾُاؾُت زانت بػض الهغاع
ألامىي الػباس ي ومؿإلت ّ
ؤخلُت الاهدؿاب بلى بِذ الىبىة.

 1الجؼهاجي ،غلي ( )1991في هخابه جنى صهش آلاط في بىاء مذًىت فاط ،جدلُم غبض الىهاب بً مىهىع ،الغباٍ ،اإلاُبػت اإلالىُت ،2 .ٍ ،م.27 .
مشل :ؤبىاللاؾم ؾػض هللا وهانغ الضًً ؾػُضووي.
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جحقيب التذويً التاسيخي ...لتاباث ابً خلذون (ث808هـ)
جبرػ مغخلت الظاهغة الخلضوهُت يمً مغاخل بضاًاث الخفىحر في الخإعٍش والىخابت الخاعٍسُت غىض الػغب ،التي بضؤث
بُغٍلت ؤلاؾىاص غمال بلىاغض عواًت الحضًث الىبىي وهلل الخبر في الؿحر والتراحم ونىال بلى اغخماص َغاثم البدث
الخاعٍذي الحضًث.
وعغم بغاغت ابً زلضون في عبِ الحىاصر الخاعٍسُت باإلاػُى الاحخماعي والؿُاس ي الظي َغخه في اللغن الشامً
وجمحزه بمالخظاجه الىافظة غلى اإلاجخمؼ الؿُاس ي والاكخهاصي والحًاعي لػهغهّ ،
هجغيّ ،
فةن مضعؾخه لم ججض
نضي بحن هخاب الخاعٍش في حُل اللغن الخاؾؼ الهجغي بالجؼاثغ .لىً ما ًجب الخظهحر به هى ّ
ؤن الخضوًٍ الخاعٍذي في
الجؼاثغ جىانل في هظه الفترة غلى ًض مجمىغت مً اإلااعزحن وفي ملضمتهم ابً كىفظ الظي افخخذ اللغن الخاؾؼ الهجغي
بىخابه "الفاعؾُت في مباصت الضولت الحفهُت" ،وزخمه َ
الخ ْي ِس ي بىخابه "هظم ّ
الضع والػلُان في قغف بني ػٍان".
واإلاخدبؼ لحغهت الخضوًٍ الخاعٍذي ًلحظ ّ
بإن اللغون الشالزت (الػاقغ ،الحاصي غكغ والشاوي غكغ الهجغي) كض ّ
جمحزث
بًػف هبحر في ؤلاهخاج الفىغي والشلافي ،الؾُما اللغن الػاقغ الظي غغف هلها هبحرا في غضص الػلماء وفي اإلاالفاث
واإلاضوهاث ،لظا هجض بػٌ اإلااعزحن ًُللىن غلى الػهىص التي جلذ اللغن الخاؾؼ الهجغي بػهىص الاهدُاٍ الشلافي
وٍدملىن الىحىص الػشماوي في الجؼاثغ جبػاث هظا الاهدُاٍ باغخباعه لم ّ
ّ
ًاؾـ حامػت مشل
والجمىص الفىغي،
اللغوٍحن ؤو ألاػهغ ؤو الؼٍخىهت وهظا ما ّ
ًبرع هجغة هشحر مً الػلماء الجؼاثغٍحن.
وفي الؿُاق هفؿه ،قهضث الجؼاثغ وبلُت ؤحؼاء اإلاغغب ؤلاؾالمي مؼ مُلؼ اللغن الػاقغ الهجغي ّ
جدىالث ؾُاؾُت
هبحرةّ ،ؤصث بضوعها بلى ّ
جدىالث زلافُت وفىغٍت .لِـ غغيىا هى ّ
جدبؼ اإلاغاخل التي ّ
مغ بها هظا الخدىٌ الؿُاس ي ولىً
خؿبىا ؤن وكحر بلى ّ
ؤن خغهت الخضوًٍ الخاعٍذي ،اؾخمغث بػلماء قابهىا هباع اإلافىغًٍ واإلااعزحن في الخإلُف منهم
ؤخمض اإلالغي وؤبى عاؽ الىانغ اإلاػؿىغي وؤبى خامض الػغبي اإلاكغفي.
والجضًغ بالظهغ ّ
ؤن ألاخضار التي غغفها الػالم ؤلاؾالمي غامت والجؼاثغ زالٌ الػهض الػشماوي زانت ،والخدغقاث
الهلُبُت ألاوعوبُت غلى صوٌ الػالم الػغبي وؤلاؾالمي (خملت هابلُىن غلى مهغ ،والهغاع الجؼاثغي ؤلاؾباوي غلى
مضًىت وهغان) ،حػلذ ماعدي اللغن الحاصي غكغ والشاوي غكغ الهجغٍحن ًلخهغون في ؤغمالهم غلى الخىاعٍش اإلادلُت
والتراحم ،وظل اإلااعر الجؼاثغي خبِـ مىُلخه الجغغافُت ،هما ازخلِ الخاعٍش باألصب ،وناع مػظم الظًً ًدىاولىن
اللًاًا الخاعٍسُت ٌػخمضون غلى قغوح اللهاثض وألاعاححز.

طبيعت الكتابت التاسيخيت عىذ أبي ساط الىاصش
ّ
إلاا وان الخاعٍش مهما في خُاة ألامم والكػىب ،وان مً البضًهي ؤن ًؼصاص الاهخمام به وبإؾالُب الىخابت وبمىاهج
الضعاؾت والبدث فُه ،ومً ّ
زم حػضصث وجىىغذ جلً ألاؾالُب واإلاىاهج .للض ؤؾهم في طلً هشحر مً اإلااعزحن الػغب،
واإلاؿلمحن ،وَػخبر الكُش ؤبى عاؽ الىانغ اإلاػؿىغي واخضا منهم ،ألهمُت هخاباجه الخاعٍسُت وبؾهاماجه في خغهت
الخضوًٍ الخاعٍذي.

لغته وأظلىبه
جمخاػ لغخه بالؿهىلت والىيىح ،وهي لغت ّ
ممحزة ،مُابلت ألؾلىب غهغه ،وهلحظ طلً حلُا في حمُؼ مالفاجه
الخاعٍسُت ألازغي ،فهي ججمؼ بحن مدخىي الخاعٍش ومظهغ ألاصب في وكذ واخض ،بط جمتزج فُه الغواًت بالىلل وجهُبغ
الحلاثم الخاعٍسُت بالػىاَف.

ُ
ْ ُ
ّ
ومؼ بجلاهه للغت الػغبُت ،بال ؤهىا هجضه هشحرا ما ًلجإ بلى اؾخػماٌ ولماث غغبُت بىُم غامي مشل "ز ْؼهىا"،
ْ ْ
َ َْ ْ
ْ َ
َْ ُ
َْ ْ
ىعًٍ" .هما لىخظ
و"خبـ" ،و"اخغػه" ،و"اإلا ِؼٍت" ،في خحن ٌؿخػمل ولماث ؤزغي مشل" :البىهبت" ،و"مهى ُِ ِحن"" ،مىه ِ
مً زالٌ كغاءة اإلاسُىٍ وحىص بػٌ ألازُاء ؤلامالثُت مشل :الىفاث (الىفاة) ،غظب (غًب) ،الهىعة (الؿىعة)،
بمُحن (بمالًحن) ،الػظما (الػظمى) ،اقلف (الكلف) ،صاًمت (صاثمت) ،وما ًمىً اؾخسالنه هى ّ
ؤن لغت ؤبي عاؽ
الىانغ في مسُىَه "ػهغ الكماعٍش في غلم الخاعٍش" كض احؿمذ بما ًلي:
 جىظُفه لبػٌ الخػابحر الػامُت واإلافغصاث غحر الفهُدت قإهه في طلً قإن غلماء غهغه ؾىاء في اإلاغغب ؤو
في اإلاكغق.
 لجىءه الؾخػماٌ بػٌ التراهُب اللغىٍت للخػبحر غً واكؼ طلً الػهغ ،وهظا ما طهب بلُه ؤبى اللاؾم ؾػض
هللا ،خحن ّ
حػغى بلى هظه اإلاؿإلت بلىله " :وؤؾلىب ؤبي عاؽ الىانغي غلى الػمىم بؿُِ وٍياص ٌكبه الػامي
ؤخُاها ،فهى ًىلل هشحرا غً غحره".
 بلتزامه بسهاثو لغت وؤؾلىب غهغه ،فجاءث لغخه جمُل بلى اإلادؿىاث اللفظُت مشل السجؼ والُباق
والاؾخػاعة ،وٍخجلى طلً مً زالٌ ملضمت مالفه "ػهغ الكماعٍش" ،بدُث ؤظهغ نىعة جلضًغٍت غً ملىت
الحفظ ختى ّللب بدافظ اإلاغغب ألاوؾِ.
ِ
 غضم جغجِبه للمػلىماث وجضازل الغواًاث والخىغاع ،خُث ًإزظ بالُغٍلت الخللُضًت وٍيخهج ما وان ّ
مخ ً
بػا في
َ
ّ
والحىم
غهضه ،فِسجل ألاخضار وٍغوي اللهت مؼ الاؾدكهاص باللغآن الىغٍم ،الحضًث الىبىي و ألامشاٌ ِ
هلال غً ابً زلضون.
 احتهاصه في حػغٍف بػٌ اإلافغصاث لغت وانُالخا ،وٍظهغ آعاء بػٌ اإلااعزحن في طلً ،ومً بُنها :كغَل،
والخلغَل ،الىهغاهُت.
 بلتزامه ألاماهت الػلمُت في هلله مً اإلاهاصع واهخمامه بأعاء الػلماء واإلااعزحن الظًً هلل غنهم ،وببغاػ آعائهم
ومىاكفهم ومىاككتها في بػٌ ألاخُان بما ًضغى بلى الخإًُض ؤو اإلاسالفت ،مً طلً ما طهغه غً طي اللغهُحن،
خُث ًىعص آعاء مجمىغت مً اإلااعزحن والػلماء مشل :ابً هشحر ،ابً غباؽ ،ابً الؿاثب.
وؤما ،وهما ،زم ّ
 اؾتهالٌ فلغاجه بػباعاث مخىىغت منها :والحانل ،واغلمّ ،
ؤن ،وألامشلت هشحرة في اإلاسُىٍ ،فهى
بظلً ًجتهض في جلىًٍ ؤؾالُبه بػباعاث مسخلفت ؤزىاء الكغح.
ّ
للض بلغذ قىاهضه الكػغٍت ماثخان وبزىان وغكغون قاهضا ،مػظمها ميؿىب ،بال الللُل ،مؿخػمال ؤلاخالت
بلىله :كاٌ قاغغهم ،ؤو كاٌ الكاغغ ،وكاٌ بػًهم .ووان في اؾدكهاصه بالكػغ ًظهغ البِذ جاعة ،وجاعة ؤزغي ًظهغ
مُلؼ اللهُضة ببِخحن ؤو زالزت ،وجاعة ًظهغ اللهُضة واملت.
ّ
اجبؼ ؤبى عاؽ الىانغ في مالفه مىهجا واضحا ،خُث اغخمض غلى ؾغص ألاخضار وهلل ألازباع والغواًاث الخاعٍسُت،
فلض وان هاكال ومخدبػا لألزباع ،هاكضا لها في بػٌ ألاخُان ،مػخمضا في طلً غلى مهىفاث مً ؾبله مً اإلااعزحن
زانت ابً زلضون ،قهاب الضًً الخفاجي ،الؿُىَي ،والُبري.
ومً بحن الىؾاثل التي اؾخػملها في الخضوًٍ هلضه لألخضار والىكاجؼ الخاعٍسُت ،وجغحُذ عواًت غً ؤزغي بالهىاب
ّ
ؤو الخُإ ،ؤو جغحُذ كىٌ غً غحره ،ؤو ؤلاقاعة بلى خاصزت مػُىت ؤو جاعٍش مدضص ،مبرػا في طلً الضلُل غلى ؤهه كاصع غلى
الحىم غليها ،ؤو اإلالاعهت بحن ؤخضاثها ،بدُث ًُبرػ ؤًه فيها ّ
وٍخطح طلً مً زالٌ هثرة اغخماصه في الخُىٍ غلى ولمت
ع
ً
ً
حػلُبا ؤو هفُا ؤو جصحُدا ؤو جىيُدا ،ؤو عفػا للبـ ؤو مؿخفهما بضون ؾااٌ ؤخُاها .وكض
"وكلذ" مؿخػمال بًاها بما

ؾذ ّ
ؤخهِذ له اؾخػماٌ ولمت "كلذ" فياهذ هدى ّ
وؾخحن ّ
مغة في اإلاسُىٍ ،وهي صاللت غلى جبدغ ؤبي عاؽ الىانغ في
الػضًض مً الػلىم وال ؾُما اإلاؿاثل الخاعٍسُت .هما ٌػخمض غلى الىشحر مً الاؾخُغاصاث وؤلايافاث ًهُغها جدذ
ُ
غىاوًٍ مسخلفت ،جاعة باؾم "جىبُه" وطهغث في حؿؼ وغكغًٍ مغة ،وجاعة باؾم "ؤغلم" ووعصث زمؿت غكغ مغة ،ؤو
"جخمت" و حاءث في زمان مغاث ،وغحرها مشل "عجُبت"" ،ؤعجب" و"ظغٍفت".
ًىضعج مالف ؤبي عاؽ الىانغ يمً همِ الخىاعٍش الػامت ،فهى ٌػخمض بالضعحت ألاولى غلى هخاب الػبر البً زلضون،
ٌؿخمض مىه مػظم ألازباع التي ٌؿىكها ،وٍدظو خظوه في مػالجت اإلاىيىع مً حهت ؤزغي ،وٍإزظ غالبا بلىله (ابً
زلضون) غىض ازخالف ؤكىاٌ اإلااعزحن هما ًغجح عواًخه مً صون ؤن ٌكحر بلى طلً الازخالفٌ .ؿخيخج مً هخاباث
ّ
ّ
ؤبي عؤؽ في الخاعٍش ؤهه بضؤ ملل ًضا إلاً ؾبله مً اإلااعزحن ،وؾبب طلً ًغحؼ بلى جإزغه بىخاباتهم ،ومً ؤهمهم ابً
ّ
ّ
زلضون والؿُىَي ،خُث هجضه ُمالفه "ػهغ الكماعٍش" مللضا للؿُىَي في هخابه "الكماعٍش في غلم الخاعٍش" ،هما جإزغ
بمػانغه غبض الغخمً الجبرحي ،ناخب هخابي "عجاثب آلازاع في التراحم وألازباع" و"مظهغ الخلضٌـ بظهاب صولت
الفغوؿِـ" في جإلُفه لـىخابحن هما "عجاثب ألاؾفاع ولُاثف ألازباع" و"ؤكىاٌ الخإؾِـ فُما وكؼ ؤو ؾُلؼ مً
الفغوؿِـ".
ًمىً جلؿُم اإلاىيىغاث التي غالجها ؤبى عاؽ الىانغ اإلاػؿىغي يمً هخابه "ػهغ الكماعٍش" بلى غلم الخاعٍش
وألازباع و غلم ألاوؿاب ،وهي اإلاىايُؼ الغثِؿت في مسُىَه.
مً الحلاثم الخاعٍسُت التي ًمىً ؤلاقاعة بليها كلت الػىاًت بػلم الخاعٍش زالٌ الػهض الػشماويّ ،
ألن اإلااؾؿت
الؿُاؾُت اللاثمت بالجؼاثغ لم تهخم بالخاعٍش بىنفه غلما كاثما بظاجه ،وبالخالي غاهذ الىخاباث الخاعٍسُت ،فازخلف
ّ
ّ
الدكُؼ بدكى الخاعٍش بالخمجُض واإلاضح
كو الخاعٍش مً ماعر بلى آزغ خؿب الغئي التي ًخبىاها ،فبػًهم اهداػ بلى
وجسلُض الظهغٍاث وألاغماٌ البُىلُت ،وهظا ما ًالخظ غلى ماعدي البالٍ اإلاىخجحن للخىاعٍش الؿلُاهُت ،بِىما بلي
اإلااعزىن الشلاث ٌػِكىن في سجً الىلل ومداولحن ّ
جدبؼ الحضر الخاعٍذي وما ًفهم مىه وما ًبنى غلُه ،وعبما وان
ؾبب طلً جدضًضا اوكغالهم بالىلل حغٍا غلى مظهب اإلادضزحن ،يف بلى طلً غامل الؼمً الظي ؾابلىه وخاولىا
ّ
حمؼ ؤزباعه صون الخىكف غىض قغخها ،جإوٍلها ؤو الخػلُب غليها.
غىض جهفذ جغحمت وؾحرة ؤبى عاؽ الىانغ اإلاػؿىغي في بػٌ ألاوعاق اإلاسُىَت التي جدهلىا غليها مازغا ،قضها
ٌ
هخاب ؤلفه وؤقاع بلُه في بػٌ هخبه ًخدضر فُه غً حملت مً الحىاصر الخاعٍسُت اإلاهمت ؾىاء ما حػلم منها بإخىاٌ
الخلُلت،
كبل
الػغب،
ً
ؤو زالٌ الػهىص ؤلاؾالمُت اإلاسخلفت ،وهبظا غً ؾيان قماٌ بفغٍلُا والفاجدحن والبربغ.

التعشيف بصاحب اإلاخطىط
ولض ؤبى عاؽ مدمض بً ؤخمض بً الىانغ الغاقضي غام 1150هـ1737/م ،3بللػت بني عاقض ،كغب مضًىت مػؿىغ
ّ
بالغغب الجؼاثغي ،بحن حبل هغؾىٍ وهىهذً .لىٌ ناخب اإلاسُىٍ غً مىلضه" :وإلاا ُولضث باإلاىيؼ ال ّـماع خملخني
ّ
بال في زالزت ملاالث ّ
فةجها
 3بػض جهفدىا لجل اإلاهاصع الػغبُت واإلاغاحؼ ألاحىبُت ،جبحن لىا ؤن هظا الخاعٍش هى الصحُذ واإلاخفم غلُه خىٌ مىلض ؤبي عاؽ
جظهغ جاعٍسا مسخلفا جماما غً الخاعٍش الؿابم وجياص جخفم غلُه ،وهى الشامً مً نفغ زمـ وؾخىن وماثت وؤلف هجغٍت ( 08نفغ 1155هـ /ؤفغٍل
1755م) ؤهظغ:
Ould Aboucha (1975), « Abou Ras Annaciri, Historien », Oran, Algérie Actualite, n° 484, p. 15.
وهىان جاعٍش آزغ1165 :هـ1756/م ،مجلت الشاشذًت ،غضص  ،0ماي  ،1995م.13 .

ؤمي ،ووالضي بلى الكُش الهالح الىلي ،الظي واص ؤن ًيىن والكُش الجُلي ،قُش بػٌ قُىدي الكُش بً مىس ى
اللبىدي 4فباعن غلُه وؤزبروي بغُب زىاعق وغاصاث جيىن لي مىصاث مً غلم وغمل ونالح ،وغنى وخفظ وبنالح،
وقُش َلبت ،لفُف وصعؽ وزُابت وكًاء وجهيُف" ،5وألبي عاؽ ؤزىًٍ هما غبض اللاصع ،6بً غمغ 7وألازذ اؾمها
خلُمت.8
ّ
ٌػض مىلض ؤبي عاؽ بمشابت بقػاع غلمي ظهغ بمػؿىغ زهىنا وبالجهت الغغبُت غمىما ،بن لم هلل للػالم الػغبي
ً
وله ،وهى ما صفؼ بػٌ الباخشحن واإلااعزحن ًسههىن فهىال غً ؾحرجه الظاجُت ،مشل مدمض بً غبض الىغٍم
الجؼاثغي الظي ؤكضم غلى جدلُم واخض مً هفاجـ مسُىَاث ؤبي اؽ 9اإلايؿُت والىاصعة ،باإليافت بلى ّ
غضة ؤحاهب
ع
هظهغ منهم الججراٌ فىعبُلي  Gabriel-Isidor Faure-Biguetمترحم مسُىٍ الحلل الؿىضؾُت ،والباخث ؤعهىص
Arnaud Marc-Antoineعجاثب ألاؾفاع ولُاثف ألازباع.

شيىخه 10وإجاصاجه
ٌػخبر ؤبى عاؽ شخهُت غلمُت فظة ،جشحر الاغتزاػ إلاا جمخاػ به مً صكت وجدغٍاث للخىاعٍش الهامت ،ال ؾُما فترة
الخىاحض الػشماوي بالجؼاثغ مً حهت ،ونغاغها مؼ ؤلاؾبان مً حهت ؤزغي .جخلمظ ؤبى عاؽ مشل غحره مً غلماء غهغه
غلى ًض غضة قُىر وان لهم الفًل الىبحر في الخإزحر في ملىخه الفىغٍت واإلاػغفُت خُث ؤححز وؤحاػ ،هما وان لهم صوع في
بغوػ هظه الصخهُت التي اؾخُاغذ بظوائها وهخاباتها الخاعٍسُت ؤن جدظى باهخمام الخلفاء في غهغه واإلااعزحن
والباخشحن مً بػضه.
مً ؤبغػ قُىر وغلماء ؤبي عاؽ الىانغ الظًً بلغ غضصهم خىالي واخض وؤعبػحن غاإلاا هظهغ غلى ؾبُل اإلاشاٌ:
* والضه الكُش ؤخمض بً ؤخمض بً الىانغ قغٍف اليؿب الظي خفظ غىه مػظم اإلاصحف الكغٍف بضاًت مً
الش ُظ ُل" 12مً ؾىعة البلغة ،وما ّ
ؾىعة الاهفُاع "إ َرا َّ
الع َم ُاء ْاه َف َط َشث" 11بلى غاًت مُلؼ آلاًت " ِج ْل َك ُّ
ٌكض الاهدباه ؤزىاء
ِ

 4هى ؤخض نلحاء الُػلىبُت مً بني ٌػلىب ،والتي جبلغ بُىجهم خىالي زمؿت غكغ بُىا ،والُػلىبُت كبُلت هبحرة جلؼ حىىب مػؿىغ ،وجمخض حىىبا بلى
فغهضة وؾػُضة .عاحؼ  :اإلاكغفي ،غبض اللاصع ،بهجت الىاظش ،جدلُم مدمض بً غبض الىغٍم ،بحروث  -لبىان ،صاع مىخبت الحُاة ،م.14 .
 5خباع ،مسخاع ،العيرة الزاجيت ألبي ساط الىاصش مً خالل مخطىطه " :فخذ ؤلاله ومىخه في الخدضر بفًل عبي ووػمخه" ،مدايغة ؤللُذ في ملخلى
ؤبي عاؽ غام 1997م بمػؿىغ.
Ould Aboucha (1975), op.cit., p. 15.

6

 7خباع ،مسخاع ،اإلاغحؼ الؿابم.
 8ؾػض هللا ،ؤبى اللاؾم ( ،)1981أبحاث وآساء في التاسيخ الجضائشي ،الجؼاثغ ،ف.و.ن.ث ،.اللؿم ألاوٌ ،2 .ٍ ،م.83 .
وهىا ًشني غليها ؤزىها ؤبى عاؽ فُلىٌ ّ :
"بغص هللا يغٍدها وؤؾىنها مً الجىت فؿُدها" .ؤهظغ فتح ؤلاله ،اإلاغحؼ الؿابم ،م.18 .
 9عاحؼ
م.2516 .

:

خجي،

مدمض

(،)1980

مىظىعت

أعالم

اإلاغش ،

بحروث،

صاع

الغغب

الاؾالمي،

ج.

،7

 10عاحؼ :صولفان ،حىعج ،القىل ألاحىط في علماء اإلاغش ألاوظط ،مسُىٍ اإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت ،عكم  ،3026م.19-18 .
ؾىعة الاهفُاع ،آلاًت .01
ؾىعة البلغة ،آلاًت .253

11
12

جفدو ؾحرجه الظاجُت ّ
ّ
ؤن جىاحضه وؾِ ؤؾغجه اللغآهُت حػله ًسخهغ اإلاغاخل ألاولى للخػلم مً جللىه الحغوف بلى
غاًت خفظ اللغآن الىغٍم غً ظهغ كلب.13
* الكُش غبض اللاصع اإلاكغفي وهى الكُش غبض اللاصع بً غبض هللا اإلاكغفي الظي وان ًضعى بكُش الجماغت وبمام
الغاقضًت ،ولض ووكإ بلغٍت الىغٍ كغب والًت مػؿىغ .جشلف غلى ًض غلماء اإلاىُلت وبػضها ُغ ّحن مضعؾا بمػهض الكُش
ّ
مديي الضًً في ػاوٍت اللُُىت بىاصي الحمام مضة مً الؼمً ،وقاعن في ملاومت ههاعي ؤلاؾبان بىهغان ،14وؤلف
غضص ّ
عؾالت قهحرة 15هما ّ
وهضص باللباثل اإلاخػاوهت مػهم ،جىفي عخمه هللا ؾىت 1192هـ1778/م بًىاحي مػؿىغ.
* الكُش الػغبي بً هافلت الظي ؤفنى غمغه بحن جالوة اللغآن وصعاؾت الػلم ،16ناخب ألانىٌ والفغوع ،خافظ
مػاوي الكُش ؾُضي زلُل بً بسحاق اإلااليي ،كغؤ غلُه اإلاسخهغ زالر زخماث في زالر ؾىىاث ،هما صعؽ غلى ًض
ابىه ؤخمض بً هافلت ،فيان هظا ألازحر ًُفهمه ول ما ؤقيل غلُه مً فهمه في مجلـ ؤبُه.17
* الكُش مدمض الهاصق بً ؤفغىٌ ووان مً ؤحالء قُىر ؤبي عاؽ ،زبحرا بػلم الكغَػت ،حامػا بحن الػلم
ُ
والضًً ،ناخب مضعؾت ماػوهت الكهحرة ،و الظي ًلىٌ غىه ؤبى عاؽ" :اهتهذ بلُه عثاؾت الخضعَـ ،وق ّضث بلُه الغخاٌ
مً ػواوة وغغَـ" ،وان حامػا للفىىن وغلىمها ،باعغا في مػغفت الحضًث غلى ؤهله ومىفغصا بهظا الفً الىفِـ في
ػماهه.
* الكُش مدمض بً حػضون كاض ي مضًىت الجؼاثغ ،وهى قُش الجماغت بالجؼاثغ بً غبض هللا مدمضً ،لىٌ غبض
الخي" :وكفذ غلى بحاػة الكمـ له الحىفي له بالُغٍلت بخاعٍش 1171م ،وله زبذ وؿبه له الكُش الؿىىس ي".18
* الكُش اللاض ي غبض الغخمً الخلمؿاوي ،مً وؿل غالم اإلاظاهب ألاعبػت الكُش ؤخمض بً الحاج اإلااهىي ،عخل بلى
مهغ وؤزظ غً الؿخمان ومدمىص الىغصي.19
غماع بً غبض الغخمً بً ّ
غماع ،وهى الكُش ؤخمض بً ّ
* الكُش اإلافتي ؤخمض بً ّ
غماع الجؼاثغي ،اقخغل بالحضًث
ّ
والخاعٍشُ ،ولض ووكإ بمضًىت الجؼاثغ ،وولي ؤلافخاء بها ،له الغخلت الحجاػٍت وغحرها مً اإلاالفاث.20

جالمزجه
 13اإلاػؿىغي ،ؤبىعاؽ الىانغ ،فتح ؤلاله ومىته في التحذث بفضل سبي ووعمته ،جدلُم مدمض بً غبض الىغٍم الجؼاثغي ،الجؼاثغ ،اإلااؾؿت الىَىُت
للىخاب ،1986 ،م.42 .
 14الىخاوي ،غبض الخي ( ،)1982فهشط الفهاسط وألاجباث ومعجم اإلاعاجم واإلاشيخاث واإلاعلعالث ،بحروث ،صاع الغغب ؤلاؾالمي ،ج ،2 .م 577 .؛
بىغؼٍؼً ،خي ( ،)1998أعالم الفكش والثقافت ،بحروث ،صاع الغغبي الاؾالمي ،م.231 .
15

اإلاكغفي ،غبض اللاصع ،بهجت الىاظش في أخباس الذاخلين جحت والًت ؤلاظباهيين ،لقبائل بني عامش ،جدلُم مدمض بً غبض الىغٍم الجؼاثغي ،بحروث
 لبىان ،بضون جاعٍش. 16اإلاػؿىغي ،ؤبىعاؽ الىانغ ،فتح ؤلاله ،اإلاهضع الؿابم ،م.44 .
 17غبض الىهاب ،مدمض ،أبى ساط الىاصش ،مدايغة ؤللُذ في ملخلى ؤبي عاؽ ؾىت  1997بمػؿىغ.
 18اإلاغحؼ هفؿه.
 19اإلاػؿىغي ،ؤبىعاؽ الىانغ ،اإلاهضع الؿابم ،م.44 .
 20هىحهٌ ،غاصٌ ( ،)1980معجم أعالم الجضائش مً صذس الاظالم في العصش الحاضش ،بحروث ،ماؾؿت هىحهٌ الشلافُت للخإلُف و الترحمت و
اليكغ ،2 ٍ ،ج ،1 .م.31 .

جدىلىا بلى غلماء غظام امخُىا بؿاٍ قُسهم ّ
جغن ؤبى عاؽ الىانغ جغازا غىُا وؾاهم في جيىًٍ جالمُظ ّ
وهىهىا
بػلمه وفًله هظهغ منهم غلى ؾبُل اإلاشاٌ ال الحهغ:
* الكُش ؤبى خامض الػغبي اإلاكغفي وهى الػغبي بً غلي بً غبض اللاصع اإلاكغفي الحؿني الغغَس ي خفُض غبض اللاصع
ّ
الىخِب اإلاىؾىم بـ "بهجت الىاظغ" 22اإلاىلىص بغغَـ بىىاحي
اإلاكغفي قُش ؤبي عاؽ الىانغ اإلاػؿىغي 21وناخب
مػؿىغ.
مضعؾا لللغآن الىغٍم بغواًت وعف ،و ّ
* الكُش الػغبي بً الؿىىس ي وهى مدمض الػغبي بً الؿىىس ي ،وان ّ
مضعؾا
لبػٌ الفىىن ،ؤزظ غىه الػلم مدمض بً غلي الؿىىس ي وولضه ؾُضي مدمض.

ّ
* الكُش مدمض الؿىىس ي (1202هـ1276/م) وهى ؤبى غبض هللا مدمض بً غلي الؿىىس ي الخُابي الحؿُني
ؤلاصعَس ي ماؾـ الُغٍلت الؿىىؾُت ،ولض في مؿخغاهم ،ووكإ في بِذ غلم وصًً وفًل .صعؽ غلىما مخىىغت 23ومً
ّ
بحن جألُفه ّ
"الضعع الؿيُت في ؤزباع الؿاللت الؿىىؾُت" (مُبىع) ،واإلاؿاثل الػكغ اإلاؿماة" :بغُت اإلالانض وزالنت
اإلاغانض" (مُبىع) ،و"الكمـ الكاعكت في ؤؾماء مكاًش اإلاغاعبت واإلاكاعكت" ،24ولظا هجض مدمض بً غِس ى الؿىىس ي
ًلىٌ" :ومنهم قُسىا وقُش مكُسخىا الهمام والحافظ ،ؤلامام ؾُضي مدمض ؤبى عاؽ (الىانغ اإلاػؿىغي) اإلاػؿىغي
ّ
اإلادخض عخمه هللا ،هىذ ؤ ّ
البلض ،الىانغي
جغصص بلُه".25
* الكُش مدمض اإلاهُفى بً غبض هللا (ث 1215هـ1800 /م) وهى الكُش مدمض اإلاهُفى بً غبض هللا بً ػعفت
ّ
الضخاوي مً قغفاء غغَـ ،ووان واجبا للباي مدمض بً غشمان ،ومؿاغضا لغثِـ عباٍ غُفغي للُلبت كغب وهغان
وقاعن بىفؿه في الهجىم الكامل لخدغٍغ مضًىت وهغان الخدغٍغ الشاوي والنهاجي غام 1792م ،هما ُغ ّحن ابً ػعفت كايُا
بها (وهغان) بلى غاًت (1801-1800م).26
* الكُش غشمان ،اإلاىؾىي الهؼاعي (ث 1238هـ) وهى ؤبى غمغو غشمان بً مدمىص الهؼاعي وؿبا ،اللاصعي َغٍلت،
ً
واؾخلغ بمضًىت جاػة اإلاغغبُت ُ
ّ
فػغف ب " :الخاػي" ،ؤحاػه ؤبى عاؽ بشبخه
كضم مً بغضاص
البغضاصي ميكإ ومىَىاِ ،
"الؿُف اإلاىخط ى فُما عوٍخه بإؾاهُض الكُش اإلاغجط ى" .و مً قُىر ؤبي غمغو ؤًًا هظهغ اإلاغجط ى الؼبُضي ولىً هظا
الازحر ؤغفل غً طهغه في هخابه" :اإلاعجم اإلاسخو" ،وممً ؤزظوا غً ؤبي غمغو الػالمت الهىفي ؤبى غبض هللا مدمض
الهاقمي بً الحاج غلي بً ؤخمض الهاصقي الغجبي الفاس ي ،وكض ؤحاػه بؿىضه ،وؤؾاهُضه مظوىعة في الشبذ الظي حمػه
جلمُظه وؾماه" :الفخذ الىهبي فُمً ؤحاػ ألزُىا الحاج الهاقمي الغجبي" ،وفي هظا الشبذ مجمىغت مً ؤؾاهُض ّجخهل
بإبي عاؽ اإلاػؿىغي بىاؾُت جلمُظه غشمان بً مدمىص اإلاىؾىي اإلاخىفي ؾىت 1238هـ.27
 21ؾػض هللا ،ؤبى اللاؾم ( ،)2007أبحاث وآساء في جاسيخ الجضائش ،الجؼاثغ ،صاع البهاثغ ،3 ٍ ،ج  ،2م.175 .
 22اإلاكغفي ،غبض اللاصع ،اإلاهضع الؿابم ،م.15 .
23

منها غلىم الكغَػت واللغت ومظاهب ؤلاؾالمُت ،والُغق الهىفُت بلى حاهب الفلؿفت واإلاىُم وغلىم الفلً ،هما جىلل في ؾاثغ ألااكُاع الػغبُت
واَلؼ غلى ألاخىاٌ الػامت والخانت للكػىب ؤلاؾالمُت.

 24اإلاؿخغاهمي ،غبض اللاصع بً غِس ى ( ،)1996معتغاهم وأحىاصها عبر العصىس ،مؿخغاهم ،اإلاُبػت الػالوٍت ،1 .ٍ ،م.97 .
25

اإلاغحؼ هفؿه ،م.47.

 26بىغؼٍؼً ،خي ( ،)1983أعالم الفكش والثقافت في الجضائش اإلاحشوظت ،بحروث ،صاع الغغب الاؾالمي ،م.233 .
الىخاوي ،غبض الخي ،اإلاغحؼ الؿابم ،ج ،1 .م ،540 ،511 ،272 ،151 .وج ،2 .م.1062 ،920 ،622 .
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*

الكُش غبض اللاصع بً الؿىىس ي وهى الػالمت الؿىىس ي بً غبض اللاصع بً الؿىىس ي 28بً غبض هللا بً صخى بً
ػعفتّ ،
ومما مضح به قُسه ؤبي عاؽ:
طان"ؤبى عاؽ" هانغ الضًً
بن نػض الىغس ي حػغف ؾمىه
والحؿغ بلُه طا ج ـ ــىان
بل ال حؿغ بلُه بال ح ــضا
فهى ّ
اإلاجضص مً غحر مـحن
غىيىا هللا به الؿُىَ ــي

الىانغي َالع الشىاي
فاَلبه كبل َلب اإلاىاًا
هم مخىان ُخ غم الػىاًا
ُ
جفض وجىس ى ُخلل الهىاًا
ؤنلح ما وان مً الجىاًا
فاغخضها مىه قُما ؾىاًا

آجـاسه العلـميت
زلف ؤبى اؽ هخبا هشحرة في مجاٌ الخاعٍش وغحره ،بػًها مىحىص وبػًها مفلىص ،وكض ُطهغ ّ
ؤن مجمىع جألُفه
ع
ّ
ّ
َ
ً
بلغذ هدى  50هخابا في الخفؿحر والخاعٍش وألاصب والتراحم والغخالث ،وهىان مً كاٌ ؤن ما ؤلفه بلغ هدى  63هخابا،
ُ
ُ
ً
مهىفا في مسخلف ألاغغاى ،بحن هبحر ونغحر ،وبحن جإلُف وقغح وحػلُم وجلخُو ،منها ما وكغ،
ووؿب بلُه 137
ومنها ما ػاٌ مدفىظا ،ومنها ما ٌُػخبر في خىم اإلافلىص.
ففي علم التفعير وعلىم القشآن مشال ،هظهغ له هخاب "مجمؼ البدغًٍ" في زالزت ؤؾفاع،هما هظهغ له "جلي غلى
ّ
و"الضعع اللىامؼ" ،وفي الحضًث هظهغ له هخاب "مفاجُذ الجىت وؤؾىاها في ؤخاصًث ازخلف
هظم الخغاػ في الغؾم"،
الػلماء في مػىاها" ،و"الؿُف اإلاىخط ى فُما عوٍذ بإؾاهُض الكُش مغجط ى" ،و"آلاًاث البِىاث في قغح صالثل
الخحراث" ،وفي الفله هجض له "خاقُت غلض الحىاش ي غلى حُض قغحي الؼعكاوي والخغش ي" في ؾخت ؤؾفاع ،و "اإلاضاعن
في جغجِب فله ؤلامام مالً" ،و"ألاخيام الجىاػٌ في هبظ مً الىىاػٌ".
وفي غلم ألاصىل ،هدص ي له "حكيُف ألاؾماع في مؿاثل ؤلاحماع" ،و "خاقُت غلى قغح اإلادلى لجمؼ الجىامؼ"،
و"كاص ي ألاوهاص في ملضمت الاحتهاص" ،وفي علم الكالم والتىحيذ ،هظهغ له "هفاًت اإلاػخلض وهياًت اإلاىخلض" وهى قغح
"الػلاثض الىبري" لإلمام مدمض بً ًىؾف الؿىىس ي ،و"ؤهىاع البرحِـ بكغح غلض الجمان الىفِـ" ألبي ػٍض غبض
الغخمً الخجُني.
ّ
ّ
الخىنل بلى قغح خىم ابً غُاء هللا" ،و هخاب
الحىم ؤو فخذ ؤلاله في
وفي التصىف هجض له "الؼهغ ألاهم في قغح ِ
ّ
"الضعة الُدُمت" و"الحاقُت الىبري غلى
"الحاوي لىبظ الخىخُض والخهىف وألاولُاء والفخاوي" ،وله في الىحى ،هخاب
قغح اإلايىصي" و"الىىذ الىافُت
بكغح اإلايىصي غلى ألالفُت" وغماص "الؼ ّهاص في بغغاب هال ش يء وحئذ بال ػاص" و "هفي الخهانت في بخهاء جغاحم
الخالنت" ،هما له في اللغت هخاب "يُاء اللابىؽ غلى هخاب اللامىؽ" ،وله يابِ ازخهغه مً "ألاػهغي غلى كىاغض
اللامىؽ والجىهغي".
وله في ألاد قغخان غلى ملاماث الحغٍغي مهىفت باإلاىخبت الىَىُت الجؼاثغٍت ،هما له "البكاثغ وؤلاؾػاص في قغح
باهذ ؾػاص" ،و"هُل ألاعب في قغح المُت الػغب ،"،وله في علم البيان هخاب "ألاماوي غلى مسخهغ ؾػض الضًً
 28اإلاكغفي ؤبى مدمض الػغبي بً غبض اللاصع الحؿنيً ،اكىجت اليؿب الىهاحت وفي يمنها الخػغٍف بؿُضي مدمض بً غلي مىلى مجاحت ،مسُىٍ
بسؼاهت الكُش مدمىصي البكحر ،م.20 .

الخفتزاوي" ،وفي اإلاىطق ّ
نىف هخاب "اللىٌ اإلاؿلم في قغح الؿلم" ،وفي العشوض هخب "قغح مكيلت ألاهىاع التي ًياص
ػٍتها ًط يء ولىم لم جمؿؿه هاع".
ّؤما جهاهُفه في مُضان التاسيخ فهي هشحرة ومخىىغت ،منها "ػهغ الكماعٍش في غلم الخاعٍش" ،هخاب "الىؾاثل بلى مػغفت
اللباثل" ،هخاب "اإلانى والؿىٌ مً ؤوٌ الخلُلت بلى بػشت الغؾىٌ"" ،قغح غلض الجمان الىفِـ في طهغ ألاغُان مً
ؤولُاء غغَـ"ّ ،
"صع السحابت فُمً صزل اإلاغغب مً الصحابت"" ،صعء الكلاوة في خغوب الترن مؼ صعكاوة"" ،طًل
اللغَاؽ في ملىن بني وَاؽ"" ،مغوج الظهب في هبظة مً اليؿب ومً بلى الكغف اهخمى وطهب".
ّ
بال ّ
ؤن ما اقتهغ منها في مجاٌ الخاعٍش
عغم ول هظا ،جبلى مالفاث ؤبي عاؽ هشحرة في قتى مُاصًً اإلاػغفت اإلاسخلفت،
ُ
ًبلى "عجاثب ألاؾفاع ولُاثف ألازباع" ،و"الحلل الؿىضؾُت في فخذ سغغ وهغان والجؼٍغة ألاهضلؿُت" ،و"الخبر اإلاػغب
ّ
ّ
الخػغف غلى مىيىغاث
الحاٌ باألهضلـ وسغىع اإلاغغب" وهي اإلاالفاث التي ؾلِ فغٍم البدث الًىء غليها ،بغُت
هخاباث ؤبي عاؽ وغلى مىهجه في هخابت الخاعٍش ،والتي حػخبر مؿاهمت مىه في بزغاج مسُىَاث ؤبي عاؽ بلى الىىع،
فًال غً جدلُلها وصعاؾتها صعاؾت جاعٍسُت غلمُت.

وفاجــه
واهذ وفاة الػالمت ؤبي عاؽ الىانغ ًىم الخامـ غكغ مً قػبان مً ؾىت زمان وزالزحن وماثخحن وؤلف للهجغة
1238هـ1823/م غً غمغ هاهؼ الدؿػحن ؾىت ،وكض نلى غلُه زلم هشحر مً الىاؽ ًامهم جلمُظه ؤخمض الضاًج اإلاللب
بالخغش ي الىبحر غىض الغاقضًت ،وكض ُك ّضع غضصهم هدى ؤلف وزمؿامئت ( )1500فغصاُ ،
وصفً كغب صاعه بػلبت بابا غلي
بمػؿىغ ؤًً ًىحض يغٍده الظي ؤكُمذ غلُه بىاًت ؤنبدذ مؼاعا للىاؽ بلى ًىمىا.
وفي هظاً ،لىٌ آلاغا اإلاؼاعي" :جىفي ًىم ألاعبػاء ( )15زمؿت غكغ قػبان 1238هـ1823/م .ونلى غلُه الػالمت
ألاؾض الهاًج فغٍض وكخه اإلاػبر غىه بالغاقضًت بالخغش ي الىبحر الؿُض ؤخمض الضاًج ،وصفً بػلبت بابا غلي مً مػؿىغ،
فيؿبذ له جلً التي اقتهغ بها ،وغلى يغٍده كبت ،هفػها هللا به وؤوعزىا مىه مدبت وكغبت ،وفي جلً الؿىت عفؼ اإلاُغ في
الػباص بػض ما فغغىا مً الحغازت بلى ؤن بلي للهُف قهغ واخض في اللىٌ الظي لِـ مً ؤكىاٌ الغزازت ،فإعؾل هللا
الحب ّ
ّ
وجمذ الهُاهت وخهضوا كؿمحن جلً الؿىت بهابت
مُغه الىافؼ للػباص وؤػاٌ بهم مً الخسمحن والىؿاص ،وهبذ
الكهغ".29
وٍلىٌ ؤًًا في هظا الكإن ناخب "صلُل الححران وؤهِـ الؿهغان"" :وفي جلً الؿىت هفؿها عفؼ اإلاُغ غً الػباص
ّ
في ؤباهه ،فترهذ الىاؽ الحغر في وكخه وؤواهه ،وإلاا بلي للهُف هدى الكهغ الىاخض ،ؤمُغ هللا الػباص باإلاُغ الىافؼ
اإلاتزاًض فدغزذ الىاؽ فُه وخهضوا ،وبلغذ مىاهم فكىغوا مىالهم وخمضوا ،فؿمُذ الؿىت بهابت قهغ ،وحػاَى
اؾمها في البضو والحًغ".30
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جمليك باليسخت ألاولى مً مخطىط "صهش الشماسيخ في علم التاسيخ" أبى ساط الىاصش اإلاععكشي ،خضاهت أبي عبذ
هللا ّ
ششاك ،وهشان.

اللىحت ألاولى مً اليسخت ألاولى مً مخطىط "صهش الشماسيخ في علم التاسيخ" أبى ساط الىاصش اإلاععكشي ،خضاهت
أبي عبذ هللا ّ
ششاك ،وهشان.

اللىحت ألاخيرة مً اليسخت ألاولى مً مخطىط "صهش الشماسيخ في علم التاسيخ" أبى ساط الىاصش اإلاععكشي ،خضاهت
أبي عبذ هللا ّ
ششاك ،وهشان.

اللىحت ألاولى مً اليسخت الثاهيت مً مخطىط "صهش الشماسيخ في علم التاسيخ"
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