
 تقديم

ّ ت التي جفيس مذعىط " ٌػس  ذيت الهام  ر" ألبي ضاغ الىاصط املػؼنطي مً املسوهاث الخاٍض ر في غلم الخاٍض ظهط الـماٍض

خي الباحث في مػطفت مصازض الترا ّر الخاٍض
 
اجه أدباض املؤضدين وما صىفىه في هصا املجاى، الجعائطي. ًحىي املؤل ف في ظي 

ت ذيت جمخس مً بسء الخليقت إلى البػثت الىبٍى ه ًؤضخ لفترة جاٍض
 
جخذللها هبصا مً فىىن ؿتى، جخىظع بين  ،دصىصا وأه

ّ.ألازب واللغت والىحى

ّ
 
ًّحخاج مؤ
 
ه بمىخجاجه، فـل با لسي الباي مصعفى بىؿالغم ف املذعىط الخػٍطف به والخىٍى ، 1"أبى ضاغ" مان مقط 

ه غلى الخأليف والنخابت، فأوـأ له منخبت ضخمت ُغطفذ بمنخبت قبت املصاهب ألاضبػت الغىيت  وهصا ألادير شجػه وحفع 

به مىه. 2زم واصل شلو مً بػسه الباي محمس بً غثمان النبير ،بىفائؽ النخب ّالصي أحعى له الػعاء وقط 

ر زون ػائط الفىىن ولػل   ً  الخاٍض ة له غلى النخابت والخأليف وغلى الخذصص في ف هصه الػىامل وغيرها ماهذ محفع 

ب بحافظ املغطب ق 
ُ
والخػليق  ؛ الػيما بػس أن وصل به ألامط إلى مىاقـت آضاء ابً دلسوّنألاوػغ ألادطي، بحيث ل

ّغليها.

ت ًمنً الاػخفازة منها داصت ما هندـف مً  ف وحىز جفاصيل مهم 
 
صت لهل أحعاء هصا املؤل دالى القطاءة املخفح 

ف شو املػطفت املىػىغيت ِّ
 
ر املحلي للمغطب ألاوػغ، فاملؤل ز لبػض ألاحسار، لما  ،حػلق منها بالخاٍض ز وجفط  خ بخمي  ًؤض 

ذيت التي ًمنً أن ٌؼخفاز م ق في بػض املػعياث الخاٍض
 
ر املحلي.ًسق ّنها اليىم في لخابت الخاٍض

اهخمام مطلع البحث في ألاهثروبىلىحيا الاحخماغيت والثقافيت بأغماى أبي ضاغ الىاصط املػؼنطي ليؽ حسًسا، إن  

، لما وـط له املطلع 3زىينا في حعئينعائف ألادباض" ل"عجائب ألاػفاض ّوفقس ػبق للمطلع أن وـط جحقيق مذعىظه 

ة ألاهيقت في ؿطح الػقيقت" ت ملؼاض اهخمام 4جحقيقا ملذعىظه "السض  ق البحث املقترح لليـط جخم  منً اغخباض غمل فٍط ، ٍو

ل 
 
ر والصالطة بأغماى أبي ضاغ الىاصط، وفي هصا إلاظاض هأمل أن جهل املطلع وبالخصىص قؼم ػىػيى اهثروبىلىحيا الخاٍض

ذيت التي البحىر املهخمت بامل ذعىط بعبؼ مثل هصه ألاغماى التي ًمنً أن جثري املػعياث الخاصت بالفترة الخاٍض

ّ غاصطها.
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