


 
 يالمدن الحلوانيبن حسن صالت أمين 

 بالشخصيات العلمية واالستشراقية في عصره
 وأثرها في جهوده العلمية

 علُ محسان ز. عاصم محسان
 أغتاش جبامعْ امللم عبس الععٍع جبسّ

 

ّ  ال عدؾننٚٞ  عوننٟ   -بعٌنن    -أْ ٙتعننز   وباذنن   ه ميلنن

ٛ  أًني بّ ذضّ ٛ  احلون٘اُ (1)املننُ
 ،  ٟ  1898َٓنن/ 1316صنِٞ   املتن٘ى

                                                           

ّ  إىل ٍنتػب   ، املسنُ حللٌانُا حػن بن أمني (1) ُ  أغبط ْ  احللبٌان ْ  املعطًفب ّ  باملسٍنب  الؿبَذ  عمبى  منوبا  لقَب   ًقبس  ، املنبٌض

 - الؿبببطٍ  النببببٌِ احلبببط  إىل ِزَِّؤًامل ببب املعبببطً  العَنَبببْ ؾببباض  يف ٍػبببلن ًكبببان ، حلبببٌانُ حػبببن ذلمبببٌز عمبببط

ٕ  ملتبببْ بعبس  صبب ر منعطب   يف ًبالتخسٍبس  ٓ  كببانً ، ضبَا  لببطَٖؼ مػباعسا   اهلذطٍببْ َاتالتػبعَن  أًاخببط فبةّ  حتب

ْ  بتباضٍذ  املوبتمني  أحبس  - فقَبى  دعفبط  الؿَذ أخربنُ ًقس ، املسٍنْ بلسٍْ  البساض  تلبم  ببنن  - ابال  ب  ااهتمام ب  املسٍنب

ْ  بلسٍْ ضؤغإ ٍػلنوا كان ما كجرا  العَنَْ ؾاض  يف تقٌ  كان  اليت ُ  عمبط  ًًالبس  ; املسٍنب  ( ذلمبٌز  ) : أِ حلبٌان

 يف ضفَب   منص  يف أٍطا  عملى إىل أؾطت الصِ الجانُ ( ذلمٌز ) امسى ًمحل ، ماضَْ حقبْ يف للبلسٍْ ضَٖػا  كان

 املسٍنْ ؾعطإ املنتسٔ هصا ٍطمً ، فَوا ٍعقس كان األببَّباضٍْ منتسٔ أن فقَى دعفط الؿَذ من ًعلم  ، املسٍنْ بلسٍْ

ّ  اجللَببل عبببس  ملسضغببْ ٍنتمببٌن  الببصٍن أًلٗببم  ًخصٌصببا   حػببن  بببن إبببطاهَم  : أمجببا  مببن  (بهبب1327-1240) بببطاز

ِ  ذلمبٌز  ذلمبس  الؿبَذ   الحقبا  إلَوم انطم ثم ، الٌاغطُ العُبَمطِ ًذلمس ، األغلٌبُ ٕ  أن قببل  - الةكبع  تػبٌ

 . ضفاقى ًبعض بطازّ اجللَل عبس  م عالقتى

  ْ إىل  كببان احللببٌانُ أبببَض اللببٌن ًٍطتببسِ نعبباضّ لَػببتعني بوببا يف املطالعببْ ًالببسضؽ ، فلببان لببٌن بؿببطتى إضبباف

ًشلبم الؾبتباي    ، مبن العٌامبل البيت أزت إىل فقسانبى حلَاتبى يف سبطابلؼ ال بط        ،  اؾت الى بعلم الفلم العملُ

ًكبان  األعطا  فَى ظانني أنى داغٌؽ غطببُ ًلبَؼ ضحبَّببالْ عطببُ كمبا حباً  بعبض العباضفني إفوبا  أعساٖبى ،           

أٍبسٍوم   يففٌقب  احللبٌانُ    ، لعبط  ًاملػبلمني  ٍنقمٌن علٓ ال طبَني بػب  الػَاغْ االغتعماضٍْ إظإ ا األعطا 

 . هب ، بَنما ٍطٔ العضكلُ أن ًفاتى كان  يف اهلنس1316غنْ  قتَال 

 : مصازض الةمجْ

 . 213 ( ص 1980-هب1400) 1: ضحالت ، ط  محس اجلبباغط -

 . 16-15، ص  2، ج  7: األعال  ، زاض العبلبم للمالٍَببن ، ط خر السٍن العضكببلُ -

دبسّ ، ص   ، مطباب  زاض العلبم  ،  ( 1991-هبب 1412) 1: املسٍنْ املنٌضّ بني األز  ًالتاضٍذ ، ط انعاصم محس -

47-74 . 

   .1952هب ٍناٍط 1372بَ  الجانُ ، الػنْ الجالجْ عؿط ، ض 187 - 186، ص  1دللْ املنول ، ج  -

 مقدمة
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 ٗاألدٙب اهوغٜ٘ اهعامل ٗبني بِٕٚ اُعقنت اهيت باهؾوٞٙوٍ  أْ دْٗ

  بّ ذلٌن

، اهذٜ كاُت هٕ ًغاركٞ ىاعونٞ   احلٚناٝ    (1)ذلٌ٘د اهرتكشٜ اهغِقٚطٛ

اهثقاىٚٞ باملنِٙٞ املِ٘رٝ ، أٗاخز اهقزْ اهثاه  عغز اهلحزٜ ، ٗكذهم اهؾوٞ بني 

ُٓ ، ٗ (2)ني كاره٘ الُنبزداحلو٘اُٛ ٗاملضتغزَق  . (3)ُُٕٚٗزِخِزن. صِ٘ن 

ٗصنن٘  أعننزم ىٌٚننا ٙوننٛ هلننذٖ اهؾننوٞ ، ٗأازٓننا   ذٚنناٝ احلونن٘اُٛ اهعوٌٚننٞ      

 ٗإُتاجٕ .

ًّ اهغدؾٚات اهعوٌٚٞ اهبارسٝ اهيت اصنتقزت هرتنرتٝ   بن د    

ٗاألدٙب ذلٌن بّ ذلٌ٘د بّ  ، اهوغٜ٘ ; اهعامل اهغزٙرتني احلزًني

ىٟ   ًؾز ، صِٞ ، املت٘ (4)اهرتكشٜ اهغِقٚطٛ ذلٌن بّ أمحن

 َ( .1904ٓن/1322)

                                                           

مبني احللبٌانُ أن الةكبعِ    عبن أ  213يف كتاببى ) ضحبالت ( ص   اجلاغط محس الصِ نقلى الؿَذ  اهِؿٍبسً من  (1)

لقبببس  )): كببان ٍػبببلن يف حبباضّ األغبببٌات بقببط  منوبببل العببني العضقبببإ ، ٍقببٌ  كاتببب  الةمجببْ الفقبببر إىل ا        

ًكببان النبباؽ ٍتببعًزًن مببن ماٖببى عببن سطٍببب النببعً  إلَببى بببسضج   خبباص       ، زضكبب  يف مطلبب  العمببط هببصا املنوببل  أ

 املسضغببْ القببسٍم املعببطً  يف حبباضّ األغببٌات باغببم   لٌقٌعببى يف ملببان مببندفض ، ًكببان ٍفصببل بَنببى ًبببني مٌقبب   

ًالبصِ ٍتصبل يف نواٍتبى كبا كبان ٍعبط         ،ؾاض  ص ر ٍؤزِ إىل اجلعٕ اآلخبط مبن حباضّ األغبٌات      ( الطُّغتمَْ) 

بسض  اجلناٖع ، إضافْ إىل مسخل آخط ص ر ٍؤزِ إىل املنطقْ الٌاقعْ أما  بقَ  ال طقبس حَبح كبان ٍقب  قبرب      

 ما بعس لصاحل تٌغعْ منطقْ البقَ  .ًالصِ أظٍل فَ -ضمحى ا   -الصازق إمساعَل بن دعفط 

كبباضلٌ لنببسبطج : مػتؿببطق غببٌٍسِ ، ٍلقبب  بببب ) كٌنبب  ( ، قببا  بعببسّ ضحببالت إىل البببالز العطبَببْ ، ًملببح فَوببا          (2)

ًامل بط  املطبط  ،   مبن مؤلفاتبى : أمجبا  أهبل ببط الؿبا  ،        .أعٌام ا تعلبم الل بْ العطبَبْ ًآزابوبا ، ثبم اغبتقط ببباضٍؼ        

 . 5/214هب . األعال  1343 /1924يف غنْ احملفٌظْ يف ملتبْ بطلني . تٌ طبًَْفوطؽ املدطٌسات الع

َ با ، ثبم               (3) كطغتَان غبنٌج هطخطًنَبى : مػتؿبطق هٌلنبسِ ، ضحبل إىل ملبْ ًدبسّ ، ًأقبا  فَوبا غببعْ أؾبوط متدف

ن مػتؿباض ا يف األمبٌض االغبالمَْ    ِّبَْ يف دامعْ لَسن ، ًُعؽ العطزضَّ .غنْ  17ضحل إىل بالز اجلاًِ ، ًأقا  فَوا 

التاغبب  عؿببط ، ًاالغببال  ًتاض ببى ،    بببٌظاضّ املػببتعمطات اهلٌلنسٍببْ ، لببى مؤلفببات عسٍببسّ ، منوببا : ملببْ يف القببطن        

 . 5/221هب . األعال  1355 /1936ًالؿطٍعْ االغالمَْ ، ًغرها ، تٌيف غنْ 

يف ؾببنقَمب كٌضٍتانَببْ ، ثببم ضحببل إىل مصببط ، فنقببا  بوببا مببسّ ، ثببم ضحببل إىل        ذلمببس ذلمببٌز الؿببنقَطُ ، ًلببس   (4)

 احلذاظ ، ًتنقل بني ملْ ًاملسٍنْ ، ثم غازضها إثط خال  بَنى ًبني العلمإ ، ًاغتقط يف مصط إىل ًفاتى .

ح المَبْ العبط    لى مؤلفات عسٍسّ ، منوا : احلماغْ الػنَْ يف الطحلْ العلمَْ ، ًإحلا  احلب ، ًهٌ حاؾَْ علٓ ؾبط 

 . 90-7/89الَمين ، ًتصخَح األغانُ . األعال   عاكـل

التركزز و ومشززاركت  
فززززي الحيززززاي الثقافيززززة 
بالمدينزززززززة المنزززززززوري 
 وصلة الحلواني ب 
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ىبعن أْ قنَ إىل ًلٞ امللزًٞ دلناّٗرا ، اُتقنى إىل املنِٙنٞ املِن٘رٝ ، ٗهلنذا      

 . (1)ُرتضٕ باهغِقٚطٛ املنُٛ امللِٛٙعت  كاْ

اختوننم ًننض بعننئ عوٌا٢ٔننا ، ًثننى اهضننٚن أمحننن ٗعِنن إقاًتننٕ باملنِٙننٞ املِنن٘رٝ  

(2)اهربسزلٛ
رصاهٞ  تقٌِتٕ ًا ذ٘ي اخل   ٗكاْ ، َ(1919ٓن/1337) صِٞ املت٘ىٟ ، 

 . (3)(( ٓٛ إال جين مل إْ إعزاب عاكوٞ ، اهنآٛ إؽابٞ )) امل٘صً٘ٞ اهربسزلٛ اهضٚن

إًناَ   -ٗردت   كتاب امل٘طأ هإلًاَ ًاهم  (( إْ مل جين إال ٓٛ ))ٗعبارٝ : 

ر ٌّ ُنذ ٚى (4)ٗ  باب اهِذٗر باهترنٙن ، ذٚ  قاي إًاَ دار اهلحزٝ -دار اهلحزٝ 

ىوٌٚػ ًا قنر عوٕٚ ، اٍ هريكنب ، ٗعوٚنٕ    ))إىل احلخ ٗال ٙضتطٚض املغٛ : املغٛ 

 . (( ٓنٜ بنُٞ أٗ بقزٝ أٗ عاٝ إْ مل جين إال ٓٛ

ىعو  اهرتقٕٚ املاهلٛ أمحن بّ ذلٌن اهعزبٛ سرٗق عوٟ ٓذٖ اهعبنارٝ األخنريٝ   

ٙقناي : إال  ذٚن  إْ ًقتقنٟ اهقن٘اُني اهعزبٚنٞ أْ      ))ًّ ُاذٚٞ هغ٘ٙٞ ؽزىٚٞ بق٘هٕ : 

 . (( إٙآا ; إذ اهقٌري ًرتع٘ي اهرتعى املتعنٜ ، ٗٓ٘ ) جين (

ٗإْ مل ٙلنّ ًنّ أربناب     ٗٓذا اخلنؼ ٗافح اهتعو  بعبارٝ اإلًاَ ، ٗٓن٘  

احلٚنادٝ عنّ ق٘اُِٚٔنا ، بنى إْ     اهضوٚقٞ اهعزبٚٞ ، اهذّٙ ٙوتشًْ٘   ك ًٍٔ عننَ  

عٌاهلٍ ، هلّ محى ك َ ًاهم بّ أُط ًّ األ٢ٌٞ اهذّٙ حيتخ بأق٘اهلٍ دْٗ اصت

 ًا أًلّ . بًثوٕ عوٟ ً٘اىقٞ ق٘اعن اهوضاْ ٗاج

                                                           

الببصٍن هببادطًا إىل  -ًغببر العلمببإ  -انتؿببطت ظبباهطّ االنتػببا  إىل ملببْ ًاملسٍنببْ عنببس كببجر مببن العلمببإ     (1)

منوببا : هباتني املببسٍنتني املقسغبتني ، أً دبباًضًا فَومبا مببسّ سٌٍلببْ ، ًال ؾبم أن هلببصا االنتػبا  زالالت كببجرّ ،      

التعلب الؿسٍس بوما ، ًمتلن اهلٌٍْ العطبَْ االغالمَْ عنس هؤالٕ املنتػبني ، ًلٌ كانٌا مبن أصبٌ  غبر عطبَبْ     

 ، ًانتفإ الؿعٌض الػليب عنس شكط البلس الصِ ٍنتمُ إلَى أصال  .

ملنبٌضّ ، نؿبن باملسٍنبْ ،    أمحس بن إمساعَل بن ظٍن العابسٍن املسنُ ، ؾبوا  البسٍن الربظزلبُ ، مبن أعَبان املسٍنبْ ا       (2)

ؽ باملػببذس النبببٌِ ، ًتببٌىل إفتببإ    ًتعلببم بوببا ، ثببم أكمببل زضاغببتى ببباألظهط كصببط ، ثببم عبباز إىل املسٍنببْ ، فببسضَّ          

الؿافعَْ فَوا ، ًانتد  ضَٖػ با عبن أهبل املسٍنبْ يف دللبؼ النبٌا  العجمبانُ بلغبتانبٌ  ، غبافط إىل زمؿبب أٍبا             

من مؤلفاتبى : املناقب  الصبسٍقَْ ، ًمناقب         .1919هب/1337وا إىل ًفاتى غنْ احلط  العاملَْ األًىل ، ًاغتقط فَ

 . 1/99عمط بن اخلطا  ، ًالنعم البسٍ  يف مناق  أهل البقَ  . األعال  

هبببب ، ًزلبببس يف  1309باملطبعبببْ الطمسَبببْ التٌنػبببَْ غبببنْ   -أحبببتفغ بنػبببدْ منوبببا  ً -ًقبببس سبعببب  الطغبببالْ   (3)

اغبم الطغبالْ رلتلف با كالتبالُ     ٌٍضز  -أِ العضكلُ  -أنى لػَس الربظزلُ الةمجْ اليت كتبوا العضكلُ ل

 : ) إصابْ السًاهُ يف إعطا  إال هُ ( .

 ، ط. زاض اللت  العلمَْ ، برًت . 243-242انعط : املٌسن ، ضًاٍْ حيَٓ بن حيَٓ اللَجُ ، ص  (4)



 مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة

 

56  
ٗٙبنٗ أْ اهضٚن اهربسزلنٛ دىّعنا هتٌٔنٞ اهتقوٚنى ًنّ عنأْ اإلًناَ ًاهنم ، دىنض          

باهضنااي إىل أذنن عوٌنا١ املنذٓب املناهلٛ   عؾنزٖ ، ٗاهنذّٙ قننً٘ا إىل املنِٙنٞ          

بننٗرٖ أرصنى إىل عنٚدٕ    ، ٗٓ٘ اهغنٚذ سرٗق ، ٗٓنذا األخنري     -آُذان  -املِ٘رٝ 

ٛ  صامل ب٘ذاجنب  ٕ  اهتُ٘ضن ّ  هٚضنأه ٜ  اإلعنلاي  ٓنذا  عن ٜ  ، اهوغن٘  اهضنٚن  كغنم  ٗاهنذ

 ، املِنن٘رٝ باملنِٙننٞ اجملنناٗرّٙ اهعوٌننا١ أذننن ٓنن٘ ذ٘هننٕ اهلنن َ أاننار ًننّ أٗي اهربسزلننٛ أْ

اهضٚن ذبٚب اهزمحّ ، ابّ اهضٚن عوٛ اهولِٜ٘ ، امل٘صٜ٘ ُضّبا ، املنُٛ  اهغٚذ

 . أًاجّز

زلن أْ ذلٌٞ اهضٚن اهربسزلٛ تنىعٕ ألْ ٙن٘رد   رصناهٞ ًن٘جشٝ ًنّ     ٗهلذا 

ٞ  عوٌا١ رأٜ اهققٚٞ ٓذٖ تِاقػ تأهرتٕٚ ّ  ، أٗاًل املاهلٚن ٕ  ، سرٗق اهغنٚذ  أًثناي  ًن  ٗعنٚد

ٛ  ب٘ذاجب ٍ  ، اهتُ٘ضن ٕ  ٙن٘رد  ان ٕ  امل٘فن٘     رأٙن ٞ    ُرتضن  رلتونم  تقنٌِت  اهنيت  اهزصناه

 . جين إال ٓٛ ( مل إْ إعزاب ٞعاكو اهنآٛ إؽابٞ ) : أمسآا ٗاهيت ، اآلرا١

ٗإذا كنناْ اهغننٚذ اهرتكننشٜ ًثننى بقٚننٞ عوٌننا١ عننِقٚ، ًنناهلٛ املننذٓب ،        

ْ ٗٗكاُنت ؽنن تٕ باهضنوطاْ اهعثٌنناُٛ ) عبنن احلٌٚننن ( ،     اهضننٚن اهربسزلننٛ  كنا

عناىعٛ املننذٓب ، بنى إُننٕ كٌننا ٗرد   تزاتنٕ عِننن اهشركوننٛ قنن تنن٘ىل ًِؾننب     

ا أُننٕ اُتدننب ُا٢ّبننا عننّ اهبونننٝ اهطننآزٝ     إىتننا١ اهغنناىعٚٞ باملنِٙننٞ املِنن٘رٝ ، كٌنن 

 صتاُب٘ي .إدلوط اهِ٘اب اهعثٌاُٛ ب

إذا أخذُا اٚض ٓذٖ احلٚثٚنات ، صنٔى عوِٚنا ترتٔنٍ دٗاعنٛ تونم احلٌونٞ اهنيت         

قادٓا اهرتكشٜ فن اهربسزلٛ ٗرؽٚرتٕ اهغٚذ عبن اجلوٚى بنزادٝ ، ٗمحنى محنً     

ٞ ، ٗاهذٜ كاْ ٙقنَ٘  رٙٞ اهربادَّاعِٚرًتا كذهم عوٟ ًِتنآٍ األدبٛ   بضتاْ األبَّ

، ًننعّٚا   محاصنتٕ أُٔنٍ ونزأٗا عونٟ       (1)قزب بناب بقٚنض اهغزقنن باملنِٙنٞ املِن٘رٝ     

أٜ  -تورننني اإلًنناَ أبننٛ عبننن ا  ; ًاهننم بننّ أُننط ، إًنناَ دار اهلحننزٝ ، ٗذٓننب   

 . (2)إىل ذن بعٚن   اهتعزم بغري ٗجٕ ذ  هِضب آي اهربسزلٛ -اهرتكشٜ 

                                                           

لببيت تعقببس يف بَببٌت بعببض ًدواٖوببا ًعلماٖوببا أً   ظوببط يف املسٍنببْ املنببٌضّ عببسز مببن افببالؼ الجقافَببْ اخلاصببْ ، ا   (1)

 بػاتَنوم ، ًكان  تسًض فَوا حٌاضات أزبَْ ًثقافَْ مومْ .

افبالؼ الجقافَبْ املعاصبطّ يف املسٍنبْ املنبٌضّ ، دللبْ مطكبع ابٌخ ًزضاغبات          تقط ٍط عبن  نعط : ز. مادس العامطِ ، ا

 . 190-175املسٍنْ املنٌضّ ، الػنْ األًىل ، العسز الجالح ، 

ذلمبببس ذلمبببٌز ببببن التالمَبببص الةكبببعِ الؿبببنقَطُ: احلماغبببْ الػبببنَْ ، اللاملبببْ املعٍبببْ يف الطحلبببْ العلمَبببْ    (2)

 . 3هب ، القػم الجانُ ، ص 1319الؿنقَطَبْ الةكعٍْ ، مطبعْ املٌغٌعات بالقاهطّ ، 
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ذا اهتعاطٛ ًض ٓذٖ اهققاٙا اهيت تنخى   باب اهغلوٚات ، ٗهقن ُتخ عّ ٓ

(1)اهغزٙعٞ أً٘ر ًّ هوٌقنظ تتعزم أٗ ، اهعوٍ ج٘ٓز متط ٗال
املنِٙٞ باهزد  عوٌا١ قٚاَ ; 

عوٟ اهغٚذ اهرتكشٜ ، ىلتب اهضٚن اهربسزلٛ رصاهٞ مسآا : ) ىتلٞ اهربام 

اه٘قنت اهنذٜ داىنض     عٚام ( ، ألْ اهرتكنشٜ    اهقافٛ باهرتكشٜ املعرتم عوٟ

َ  عّ ىٕٚ َ  أذنن  أخط ن  ، ًاهنم  اإلًنا ٛ  املنذٓب  أعن  تزتٚنب   ) : كتناب  ؽناذب  ، املناهل

بننّ  عٚننام اهقافننٛ ٗٓنن٘ ، ( ًاهننم ًننذٓب أعنن َ ملعزىننٞ ، املضنناهم ٗتقزٙننب ، املنننارن

ٓن ، ٗت٘    ًزاكػ 496ٗهن بضبتٞ صِٞ اهذٜ ،  (2)ً٘صٟ بّ عٚام اهٚرؾيب

 ٓن .544صِٞ 

كننشٜ   عننلى قؾننٚنٝ ذننادٝ مسآننا : ) ىتلننٞ اهرتكننشٜ       ٗجننا١ رد اهرت

اهِاظٍ ، باهربسزلٛ املنعٛ ُضبٞ ًنشٗرٝ إىل ً٘صنٟ اهلناظٍ ( ، ٗاهقؾنٚنٝ اهنيت      

واٗست ًا٢ٞ ًّ األبٚات اهغعزٙٞ ، ًثبتٞ   كتاب اهرتكشٜ اهذٜ أعزُا إهٚنٕ :  

 . 21-13) احلٌاصٞ اهضِٚٞ اهلاًوٞ املشٙٞ ( اهقضٍ اهثاُٛ 

وٟ اهغٚذ اهرتكنشٜ ; تعزفنٕ ألُضناب األصنز املنُٚنٞ ، ٗكناْ       ًّٗ املآخذ ع

أال ٙقرٍ اهِضب    -ٗٓ٘ ؽاذب ىقٕ ٗدراٙٞ مبقتقٚات اهغزٙعٞ  -بإًلإُ 

 -أذٚاُّا  -ققاٙا عوٌٚٞ أعبعت حبّثا ، ٗهلّ ٙبنٗ أْ خ   اهعوٌا١ ٙتحاٗس 

ٔننا قننٛ ، ٗٙنننخى   ًتآننات وننز عوننٟ أطزاى وخاحلننن املطونن٘ب ًننّ االُقننبا  اخلخ 

اهلثري ًّ اهعِنت ٗاملغنقٞ ، ٗهلنذا اخلن   احلناد اهنذٜ ٗقنض بنني اهرتكنشٜ ًنّ           

جٔننٞ ، ٗعوٌننا١ املنِٙننٞ ) اهربسزلننٛ ٗاهننربادٝ ( ًننّ جٔننٞ أخننز٠ ; طوبننت احللً٘ننٞ  

اهرتكٚنننٞ ًنننّ اهرتكنننشٜ ًغنننادرٝ املنِٙنننٞ ، ىزذنننى إىل ًؾنننز ، ٗاتؾنننى باهعنننامل   

 اإلًاَ اهغٚذ ذلٌن عبنٖ . -آُذان  -املعزٗ  

ٗٓنن٘  - قبننى أْ ٙزذننى ًِٔننا - املِنن٘رٝ املنِٙننٞ عوٌننا١ أذننن   رتكننشٜاه ٗجننن

احلون٘اُٛ اختونم    أْ ٗخؾّ٘ؽنا  ، ًٗااسّرا ًعافّنا ، املنُٛ احلو٘اُٛ أًني بّ ذضّ
                                                           

طص مسضغببْ املسٍنببْ علببٓ بَنمببا ٍببطٔ املببؤضر املعببطً  الػببَس أمببني بببن عبببس ا  مببسنُ يف مجببل هببصي املنبباظطات حبب    (1)

اهلَٗببْ املصببطٍْ ) قٌاعببس الل ببْ العطبَببْ يف أحببطج ظطًفوببا. انعببط: أمببني مببسنُ ، الجقافببْ االغببالمَْ ًحٌاضببطها ،  

 .(  139  ، ص 1980العامْ لللتا  

بٌق ملعٍس عن هصي الؿدصَْ العلمَْ ، انعبط: القاضبُ أببُ الفطبببل عَباح الَخصببببيب ، الؿفببببا بتعطٍببببب  حقبببب          (2)

  .1988هب / 1409املصطفٓ ، زاض الفلببط ، 
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بعئ عوٌا١ املنِٙٞ املِ٘رٝ   توم احلقبٞ ، ٗذهم بعن تأهٚرتنٕ   صنِٞ    ٓ٘ اآلخز ًض

اهِب٘ٙنٞ ، كٌنا أؽننر صنِٞ      ِٙلز ىٚٔا ؽرٞ املدورتات رصاهٞ َ(1875 ٓن/1292)

،  (1)ٓننن( رصنناهٞ نننت عِنن٘اْ : ) اهضننٚ٘ي املغزقننٞ عوننٟ اهؾنن٘اع  ا زقننٞ (  1312)

ٗٙذكز ذلب اهنّٙ اخلطٚنب أْ اهلتناب رد عونٟ اهضنٚن أمحنن أصنعن املننُٛ ،        

ٗٓننن٘ ًنننّ املِنننتٌني إىل طزٙقنننٞ اهغنننٚذ أبنننٛ اهلنننن٠ اهؾنننٚادٜ ، ٗهلنننّ اهزصننناهٞ    

امّسننا ًضننتعاّرا ، ٗٓنن٘ : عبننن     محوننت بننى ى اصننٍ احلونن٘اُٛ ، ٌنناملننذك٘رٝ مل ن

 اهباص، املِ٘  .

(2)(SNOUCK) صِ٘ن املضتغزق ٗٙغري
احلو٘اُٛ املداهم هوت٘جٔنات   ت٘جٕ إىل 

ٙنن٘رد ٗجٔننٞ اهِملننز املدتورتننٞ     -صننِ٘ن  أٜ - ٗهلِننٕ ، ُننذانآ اهضننا٢نٝ اهنِٙٚننٞ

 األخز٠ ، ٗاهيت جا١ت عوٟ هضاْ أؽنقا١ اهغٚذ ًملٔز املنُٛ ، بأْ كتابتٕ فن

املدورتننات اهِب٘ٙننٞ ٓنن٘ ُتٚحننٞ هعاًننى احلضننن اهننذٜ ٙ قٚننٕ اهغننٚذ ًملٔننز ًننّ أًننني    

 احلو٘اُٛ .

عاًى االخت   ًض ًعملنٍ عوٌنا١ املنِٙنٞ     -ٗٙبنٗ أْ اهعاًى املغرتن بٌِٚٔا 

ٗطنن اهع قننٞ بٌِٚٔنا ، ٗجعننى احلون٘اُٛ ٙتتوٌننذ عونٟ اهرتكننشٜ ، ٗاهرتكننشٜ      -

 ٙشٗر احلو٘اُٛ   بٚتٕ .

أْ أًني احلون٘اُٛ قنزأ    (3)ن اجلاصز   كتابٕ ) رذ ت (ٗقن ُقى اهغٚذ مح

كتاب ) عٌ٘د اهِضب ( هورتٔاًٞ أمحن اهبنٜٗ عوٟ اهغٚذ ذلٌنن اهرتكنشٜ صنِٞ    

 املطوٞ عوٟ ذنٙقٞ اهعِٚٚٞ . احلو٘اُٛ ٓن   دار1299

ٗقننن تعٌقننت ٓننذٖ اهع قننٞ بغننلى أكننرب   ًؾننز عِنننًا رذننى كننى ًننّ        

 اهزجوني إهٚٔا .

اهرتكشٜ ٗاحلونن٘اُٛ أاننننزٖ عونٟ ذٚاتٌٔنننا     اْ هِشٗح ٗقن ك

اهلُ٘نت  ) اهعوٌٚنننٞ ىوقن أقاًا ع قنننننٞ ًض املضتغننزق اهض٘ٙنٜ 

                                                           

 . 55 ( ، القػم األً  ، ص 1991 -هب 1412، )1عبباصم محسان ، املسٍنْ املنببببٌضّ بَببن األز  ًالتبببباضٍذ ، ط (1)

 (2) MEKKA, IN, THE, LATTER, PART OF THE 19TH CENTURY, NOTE, P. 289 . 

، إؾبطا  زاض الَمامبْ للبخبح ًالةمجبْ ًالنؿبط ، اململلبْ العطبَبْ         1، ط 213ص مس اجلاغط ، ، حلانعط : ضحالت  (3)

 الػعٌزٍْ .

ان المستشزززززززززززززززززرق
النززززدبرن وسززززنو  
وصززززلة الحلززززواني 

 :بهمزززززززززززززززززززززززززززززززا 
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، ٗاهنذٜ صؾننَّننؿ   (  CARLO-LANDBERG كاره٘ الُنبزد

 . (1)  دراصٞ هلحات جِ٘ب اجلشٙزٝ اهعزبٚٞ

ٗٙخ هنن٠  ، ٗٓ٘ صرتري اهض٘ٙن ٗاهِز اا رمسًِّٚؾّب نبزد ٙغغى أّٙقاٗكاْ الُ

طزٙ  اهضوطاْ  عّ ( اهثاُٛ أصلار ) ٗاهِزٗٙخ اهض٘ٙن ًوم ًّ دع٘ٝ تًَنِّىقخ ، ًؾز

ذلٌ٘د اهرتكشٜ حلق٘ر ًامتز املضتغزقني  هوغٚذ ، اهثاُٛ احلٌٚن عبن اهعثٌاُٛ

( باإلعننزا  عوننٟ   الُنننبزد صننتلٔ٘مل ، ٗكُنننوننِّنننم ) ااهثنناًّ املِعقننن   ًنِٙننٞ   

ى َبجيب تِرتٚذٓا ًّ ِق، عنٝ  اكشٜ اعرت  عزًٗطٗهلّ اهرت، ًتطوبات اهزذوٞ 

اهنٗهٞ اهعثٌاُٚٞ ذتٟ ٙ٘اى  عوٟ اهضرتز ، ٗهلّ عنَ قنرٝ اهنٗهٞ اهعثٌاُٚنٞ عونٟ   

نقٚنن  بعننئ اهغننزٗ  ذنناي كٌننا ٙبنننٗ دْٗ ذقنن٘ر اهرتكننشٜ ذهننم املننامتز ،      

ٛ   ٗهلّ محاصتٕ ُتحت عِٔا قؾٚنٝ مينح ىٚٔا ًوم اهض٘ٙن ) ( ،  أصنلار اهثناُ

ٗقنن بوغنت أبٚنات اهقؾنٚنٝ     ، (  الُننبزد  بننِّنٕ هوعوٍ ذضب طوب اهضنرتري ) ٗٙغٚن حب

 . (2)ذ٘اهٛ ًا٢يت بٚت عوٟ ُض  اهغعز اهعزبٛ اهقنٍٙ

  َ(1883-ٓن1301) صِٞ هٚنْ إىل هضرتزا عوٟ احلو٘اُٛ عحض ( الُنبزد ) أْ ٗٙبنٗ

( 664، ٗكاْ بؾربننننٞ احلون٘اُٛ دلٌ٘عنٞ ًٌٔنٞ ًنّ املدط٘طنات ٙبون  عنندٓا )        

 . (3)ط٘طنننٞ ، ىابتاعتٔا ًِٕ ًلتبٞ هٚنْ اهغِٚٞ بِرتا٢ننط املدط٘طات اهعزبٚٞرل

ًعٞ ٗٙذكز اهباذ  املتدؾؿ   عاْٗ االصتغزاق قاصٍ اهضاًزا٢ٛ أْ جا

ٌّا  . (4)ًّ ٓذٖ املدط٘طات بزُضتْ٘ بأًزٙلا اعرتت قض

 ، بننأْ قنناَ ٓننذا األخننري ( الُنننبزد)  ٗأمثننزت اهع قننٞ اهعوٌٚننٞ بننني احلونن٘اُٛ ٗ

ب٘فض ىٔزظ هوٌدط٘طات اهيت جوبٔا احلو٘اُٛ ًّ املنِٙٞ املِ٘رٝ عّ طزٙ  ًؾنز  

:  ٗنتٜ٘ ًلتبٞ جْ٘ راٙ ُنس جباًعٞ ًاُغضرت،  إىل هٚنْ ، ٗكتب ًقنًٞ هٕ

 عوٟ ُضدٞ ًّ ٓذا اهرتٔزصت:

JOHN, RYLANDS, LIBRARY, OF MANCHESTER 

                                                           

 . 351-350هب برًت ، ص 1984،  1ز. عبس الطمحن بسًِ ، مٌغٌعْ املػتؿطقني ، ط (1)

 . 17-6املْ املعٍْ ، القػم األً  ، ص احلماغْ الػنَْ الل (2)

 . 55 ( ص 1991/هب1412، ) 1لتبببباضٍذ ، طاملسٍنبببْ املنبببٌضّ بني األز  ًا (3)

 ص  (1983 - هببب1403) ط ، الطافعببُ زاض منؿببٌضات ، ًاالفتعالَببْ املٌضببٌعَْ بببني االغتؿببطاق ، الػببامطاُٖ قاغببم ز. (4)

111 . 
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 أاِنننننا١ دراصنيت   ٗاهذٜ قٌت مبضاعنٝ بعئ اهشًنن ١   جاًعنٞ ًاُغضنرت    

 : َ( باحلؾ٘ي عوٟ ُضدٞ ًِٕ باهوغٞ اهرتزُضٚٞ ٗحيٌى اص1986ٍ - 1982بٔا )

CATALOGUE DE MANUSCRITS ARABES. 

PROVENANT DUNE BIBLIOTHEQUE PRIVEE AEL- MEDINA 

REDIGE, PAR, CARLO LANDBERG 

LEIDE - E. J. BRIL LL 1883  

 ّ ًلتبنننٞ خاؽنننٞ باملنِٙننننٞ (ذٝ عىٔزظ رلط٘طنننات عزبٚنننٞ ًنننأخ٘) 

اهيت كتب بٔا اهرتٔنزظ   -عوٟ تزاتٕ ًّ هغتٕ األؽوٚٞ اهرتزُضٚٞ  عٌوت اٍ

 . (1)إىل اهوغٞ االزلوٚشٙٞ -

ا ًنض  اصتطا  احلو٘اُٛ أْ ٙقٍٚ   رذوتٕ توم ملامتز املضتغزقٚنّ ع قنٞ أّٙقن  

 . ( صِ٘ن ٓزخزُٕٗٚ) املضتغزق اهل٘هِنٜ 

٘اُٛ اُطباعاتنٕ عنّ املنامتز   جزٙننٝ اهزٓناْ اهقآزٙنٞ ،       ٗعِنًا ُغنز احلون  

صار  صِ٘ن إىل تزاتٔا ، ٗاجلنٙز باهذكز أْ صِ٘ن قناَ بعنن ذهنم بزذونٞ إىل     

َ( ، ٗدْٗ خ هلا كتابٕ اهغٔري ) ًلٞ امللزًٞ   ُٔاٙٞ 1884ٓن/1303ًلٞ )

 ٜ حٚض ، ٗال ُنننرٜ ٓننى كنناْ هورونن٘اُٛ أاننز   تغنن   (2)اهقننزْ اهتاصننض عغننز املننٚ د

 . صِ٘ن عوٟ توم اهزذوٞ بغلى ًباعز أٗ غري ًباعز أَ ال ؟

(  صنِ٘ن  ًّٗ املور٘ظات اجلنٙزٝ باهنراصٞ ٓٛ آتٌاَ املضتغزق اهل٘هِننٜ ) 

باهع قٞ اهعوٌٚٞ بني عوٌا١ احلزَ امللٛ اهغزٙم ٗاملاصضات اهتعوٌٚٚنٞ   جِن٘ب   

هثقاىنٞ اهنِٙٚنٞ   ( ، ٗكاُنت اهلتنب املعتٌننٝ   ا    إُنُٗٚضنٚا  عزق آصٚا ٗخاؽٞ )

  إُنُٗٚضٚا ٓٛ توم اهيت ٙعتٌنٓا عوٌا١ ًلٞ امللزًٞ   اٚنض اهتدؾؾنات   

 . اهنِٙٚٞ

                                                           

قا  مطكبع ابٌخ ًزضاغبات املسٍنبْ املنبٌضّ بالتنػبَب مب  كاتب  هبصا البخبح البسكتٌض عاصبم محبسان بةمجبْ                (1)

العطبَْ ، ًاغتننؼ باألصل الفطنػُ ، ًنؿط يف هصا العسز مبن افلبْ القػبم األً  منبى . انعبط ص       الفوطؽ إىل

 ؟؟؟ من هصا العسز .

ًقبس تطمجتبى    MEKKA IN THE LATTER PART OF THE 19TH CENTURYعنبٌان اللتبا  باالزللَعٍبْ     (2)

 علبٓ تنغبَؼ اململلبْ ، ًًضبع  لبى عنبٌان :      زاضّ امللم عبس الععٍع ، ًأصسضتى يف دعٖني كناغبْ مطًض ماٖبْ عبا    

البسكتٌض علبُ عبٌزّ الؿبٌَر ، ًأعباز صبَاغتى ،       ) صفخات من تباضٍذ ملبْ امللطمبْ ( ، كمبا تبطدم اجلبعٕ الجبانُ        

 ًعلب علَى كل من السكتٌض ذلمس ذلمٌز الػطٍانُ ، ًالسكتٌض معطاج تٌا  ، ًأصسضي النازِ األزبُ كلْ .
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ٓنٍ أٗه٣نم    ارّيأْ أكثز ٓاال١ اهعوٌا١ تنأا  (1)ٗٙذكز اهنكت٘ر ًارتّ بزُٗضّ

  ًلننٞ امللزًننٞ ،   ُٔاٙننٞ اهقننزْ اهتاصننض عغننز ، ًٗننّ  اهننذّٙ اسدٓننزٗا عوٌّٚننا

صِ٘ن ) ًرتيت ًلٞ امللزًٞ اهغاىعٛ خ ي ًل٘ث أمحن سٙين دذ ْ ،  ٓاال١

 . اهضٚن بلزٜ بّ ذلٌن عطا ِٖٓان ، اٍ ًعاؽز ( زخزُٕٗٚٓ

ْ ) ٗقن قٌت مبلاتبٞ اهقٚنننٍ عوٟ اهقضٍ اهغزقٛ مبلتبنننننٞ  ،  ( بزٙننننى هِنن

( اهنيت رمبنا    صنِ٘ن  ا عّ اهع قٞ بنني احلون٘اُٛ ٗ )  ًضترتضّز j.j. Witkamاهباذ  

   ًعزىتننٕ بنناهطزٙ  املننادٜ إىل اجلشٙننزٝ اهعزبٚننٞ ٗإىل ًلننٞ      اصننتثٌزٓا األخننري 

أْ ًلتبٞ هٚننْ ننترتب بؾن٘رٝ هوغنٚذ احلون٘اُٛ      ب(  ٗتلاَ ىأجاب ) -خاؽٞ 

برتانننٞ قننناَ  ٗأْ ) صنننِ٘ن (، ( صنننِ٘ن ) ٗعوٚٔنننا إٓنننناصٖ اخلننناـ هوٌضتغنننزق   

اُطباعننات ؽنننٙقٕ احلونن٘اُٛ عننّ ًننامتز املضتغننزقني ًننّ اهوغننٞ اهعزبٚننٞ إىل اهوغننٞ  

 . اهل٘هِنٙٞ

اهزصاهٞ ًا جيٚب عّ تضاصالت اهنكت٘ر قاصٍ اهضاًزا٢ٛ عٌنا  ٓذٖ ٗهعى   

    ٗ ، ٗدٗر ٓنذٖ اهع قنٞ ، كٌنا    ( صنِ٘ن  )  إذا كاُت ِٓنان ع قنٞ بنني احلون٘اُٛ 

إىل جنننٝ ًٗننّ اننٍ إظٔننارٖ اإلصنن َ ،     ( صننِ٘ن ) ٙننذكز اهضنناًزا٢ٛ ،   رذوننٞ   

 . ٗدخ٘هٕ ًلٞ امللزًٞ

ن أْ ُغري إىل أْ خزٗد اهرتكنشٜ ٗاحلون٘اُٛ ًنّ املنِٙنٞ     ًّ املرتٚ ٕهعوٗأخرّيا 

بضننبب خ ىاتٌٔننا اهرتلزٙننٞ ًننض بعننئ عوٌننا١ عؾننزٍٓ ، قننن ىننتح أًننأًٍ أبنن٘اب  

ًضننتقبى عوٌننٛ جنٙننن ، كنناْ ًننّ مثزاتننٕ ٓننذا االهتقننا١ اهعوٌننٛ ٗاهرتلننزٜ بننني      

، عوننٟ اهننزغٍ ًننّ كننى اهغننل٘ن اهننيت ٙثريٓننا اهننبعئ ذنن٘ي          اهغننزق ٗاهغننزب 

ملثنى ٓنذٖ اهوقنا١ات اهعوٌٚنٞ ، ٗعا٢ننٓا اإلجينابٛ عونٟ ًضنتقبى          اهنٗاعٛ احلقٚقٚٞ

 . األًٞ احلقارٜ ٗاهرتلزٜ

هقن عٌى احلو٘اُٛ عوٟ ُغز بعنئ كتنب اهنرتاث خؾ٘ؽنًا     

ُغنز   ىقنن ٗٓٛ ذلطتٕ اهثاُٚٞ بعنن هٚننْ ،   ،   رذوتٕ إىل اهلِن 

َ كتاب ًطاهض اهضع٘د 1886 -ٓن 1304  بً٘باٜ باهلِن صِٞ 

                                                           

تب  العطببُ يف إنسًنَػبَا ، تطمجبْ ز. قاغبم الػبامطاُٖ ، مطبٌعبات ملتببْ امللبم فوبس           ماضتن فان بطًنػبن ، اللا  (1)

 . 45-43 ( ص 1995 -هب 1415، الطٍاح ) الٌسنَْ

 الحلزززواني جهزززود
 العلميزززززززززززززززززززززة :
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(1)بؾزٜاه صِن بّ هعثٌاْ

 ،  ٘ ٜ  اهلتناب  ٗٓن ٟ  ٙغنتٌى  اهنذ أخبنار   عون

كٌننا ، َ 1826-1774  احلقبننٞ املٌتنننٝ بننني صننِيت  بغننناد ، 

 ٛ  ًاهرتننات ىٚننٕ ِٙتقننن  كتابننا ٓننن1307 صننِٞ اهلِننن   ُغننز احلونن٘اُ

ُغز اهلذٙاْ ًنّ تنارٙذ   ) جزجٛ سٙناْ اهتارخيٚٞ أطو  عوٕٚ اصٍ 

 ْ قنناُٛ ٗقننن قنناَ اهشًٚننى اهنننكت٘ر ًنناسْ ًطب  ،  ( جنن٘رجٛ سٙنننا

بإعادٝ ُغز ٓذا اهلتناب بعنن نقٚقنٕ ، كٌنا اهترتنت احلون٘اُٛ       

ٗٓذا ٙلغنم عنّ جاُنب    ، إىل اهنٗاّٗٙ اهغعزٙٞ  -أٙقًا  -

 -ٓنننن 1309ذٚننن  قننناَ   صنننِٞ ، ًنننّ ج٘اُنننب ذٚاتنننٕ اهعوٌٚنننٞ  

بطباعننٞ دٙنن٘اْ هننشَٗ ًننا ال ٙوننشَ ألبننٛ اهعنن ١       -ٗباهلِننن أٙقننًا  

أبٛ اهع ١ ٗبعنئ  بلتابٞ تزاٞ عّ ذٚاٝ  ذهماملعزٜ ، ٗأرد  

 .اهغزٗح ٗاهتعوٚقات عوٟ عٌوٕ املعزٗ  باهوشًٗٚات 

ٗإذا كناْ احلون٘اُٛ قنن عناؼ   ًطونض ذٚاتنٕ   املنِٙنٞ املِن٘رٝ ، ٗاملعزٗىنٞ          

بشراعتٔا هوِدٚى ، ٗإُٔ كاْ ٙقٍٚ   دارٓنٍ حبنٙقنٞ اهعِٚٚنٞ ، املعزٗىنٞ بأعنحار      

ِنٞ   اهرت ذنٞ ٗاهنيت اقتبضن٘ٓا     اهِدٚى أٙقًا ، ىإُٕ أراد أْ ِٙقى وارب أٓى املنٙ

هقزب املنِٙٞ ًّ ٓذٖ املِناط    ;ًّ أٓى اهقؾٍٚ   زلن ًثى بزٙنٝ ٗعِٚشٝ ٗاهزظ 

جين اهِروٞ   ) ٓن ، رصاهٞ مسنَّنآا 1301اه٘اقعٞ   مشاهلا، ىأهم   ًؾز صِٞ 

 .(  كٚرتٚٞ غزظ اهِدوٞ

ا ، قنٕ أبنننّ ال ترتار -ٗٓنٛ دراصنننٞ عونٍ اهرتونم     -ٗكاُنت ٓ٘اٙتنٕ األؽوٚننننٞ    

ٗهقن توقٟ ٓذا اهعوٍ عّ ذضنّ األصنل٘بٛ ٗاهنن اهغناعز إبنزآٍٚ األصنل٘بٛ ،       

ٗقن أقاَ األصل٘بٛ األب أصنطزالبًا ىولٚنًا   املنِٙنٞ هٚعنز  بنٕ ً٘اقنض اهِحنَ٘        

 . ٗهلّ بعئ رجاي عؾزٖ اُتقنٖٗ ىتدوٟ عّ تطبٚ  ٓذا اهعوٍ تطبٚقًا عٌوًٚا

 : ٓذٖ املدط٘طات احلو٘اُٛ ٗكٚرتٚٞ اقتِا٢ٕ أٗ ذؾ٘هٕ عوٟ

ّ  عننٝ  تضناصالت  اهنارصني ًّ عند أاار هقن ٞ  عن  ذؾن٘ي  كٚرتٚن

اهِرتٚضننٞ  املدط٘طننات ًننّ اهلننبري اهعننند ٓننذا عوننٟ احلونن٘اُٛ أًننني

                                                           

عجمببان بن غنس البصطِ الٌاٖلُ ، مطال  الػعٌز بنخباض البٌالُ زاًز ، اختصباض أمبني ببن حػبن املبسنُ ،  قَبب         (1)

 هب املقسمْ.1371ذل  السٍن اخلطَ  ، القاهطّ ، 

 وكيفيزززززة الحلزززززواني

اقتنائززز  أو حصزززول  
 علززززززززززززز  هززززززززززززز ه

 : المخطوطزززززززززززززات
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، ىقن بو  عند املدط٘طات اهنيت اعنرتتٔا ًلتبنٞ هٚننْ     ٗاهِادرٝ 

، ٗكناْ  صتٌا٢ٞ ٗصتني رلط٘طٞ رلتورتٞ األذحاَ ٗامل٘ف٘عات 

األصننتاذ املزذننَ٘ ذلٌننن ذضننني سٙننناْ ًننّ اهننذّٙ أاننارٗا ىقننناْ     

ٗكناْ  ، ًلتبٞ عنار  ذلٌنت هعنند كنبري ًنّ رلط٘طاتٔنا       

ذهم   ذرتى اهتلزٍٙ اهذٜ أقإً األصتاذ األدٙب عبنن املقؾن٘د   

خ٘جننٕ  قنن  اهننرتاث املعننزٗ  األصننتاذ ؽنن ح اهنننّٙ املِحننن ،      

عّ امللتبٞ ىنزَّ      ٗذكز األصتاذ اهشٙناْ بأْ أذن املضاٗهني

عند كنبري ًنّ رلط٘طنات امللتبنٞ اهلاًنٞ ، ٗكاُنت امللتبنٞ        

تقَ٘   اهِاذٚٞ اهقبوٚٞ ًّ املضحن اهِبٜ٘ ٗباهقزب ًّ ً٘قنض دار  

، ٗملننا مسعننت ذهننم تنن٘اردت إىل ذٓننين    أبننٛ أٙنن٘ب األُؾننارٜ  

ٗإْ كناْ األصنتاذ   ، اهغل٘ن اهنيت دارت ذن٘ي أًنني احلون٘اُٛ     

االصٍ ىوقن ذكزٖ غريٖ   ًِاصبٞ أخز٠ ، اهشٙناْ مل ٙذكزٖ ب

 أمحن ذلٌ٘د ذبٚب اهضٚن املزذَ٘ عّ دُٗتٕ ًا ِٓا أرٜٗ ٗهلذا

ملنننٝ ط٘ٙوننٞ عننّ احلننزَ اهِبننٜ٘ اهغننزٙم ٗامللتبننات اهتابعننٞ  ٗاهنذٜ كنناْ ًضنناٗالً 

قبنى أْ تؾنبرا ٗسارتنني ًضنتقوتني ، ىوقنن       - صنابًقا  -ه٘سارٝ احلنخ ٗاألٗقنا    

 رق  ًنّ ٓنذٖ اهققنٚٞ كنوننَّننم كن ً     ا  إُٔ هوت رمحٕ - عدؾّٚا -أكن هٛ 

 عبن صعٚن ذلٌن ٗاألصتاذ - بقا١ٖ ا  أطاي - اهطٚب محٚنٝ ًّ األصتاذ ذلٌن

ٗٗاهننن ٓننذا األخننري كنناْ هننٕ اهرتقننى   تشٗٙننن      - ا  رمحننٕ -اهغننويب  اهقننادر

ٚٞ ًزاجعٞ األصتاذ اهشٙناْ باهثقاىٞ اهنِٙٚٞ ٗاهعزبٚٞ ٗاهتارخيٚٞ ، ىقاَ االاِاْ بعٌو

ٓنن ٗاهنيت كناْ اهغنزم ًِٔنا جنزد       1300اهقنميٞ   امللتبٞ ًِذ عناَ  اهلغ٘  

، اٍ قاً٘ا بعٌوٚنٞ   هوٌضاٗهني ٓذٖ )اجلزد( بعٌوٚٞ ٗتقنٍٙ كغم ، صِّ٘ٙااهلتب 

جزد  ت٘ٙات امللتبٞ ، ىلاْ اهرتنزق بنني ًنا أابتتنٕ اهلغن٘  اهقنمينٞ امل٘اقنٞ        

رلط٘طننٞ ٗأْ ًننا ٙقننزب ًننّ ذنن٘اهٛ  (130) ٛٗعٌوٚننٞ اجلننزد املتننأخزٝ ، ٓنن٘ ذنن٘اه

آُنذان   -رمسٛ ًّ املضاٗهني  بطوب األصتاُٞ إىل رلط٘طٞ قن عاد (80)أٗ  (70)

 ًننّ ٓنن٘ رلط٘طننٞ مخضننني ٗأ أربعننني ٙتعننن٠ ال ٗأْ املرتقنن٘د ًننّ املدط٘طننات ٗٓنن٘ -

إبزا١ هذًٞ أًني امللتبٞ اهغٚذ إبنزآٍٚ   ٓذا إْ:  أمحن أب٘ ٗعو  ، اهؾغريٝ اهزصا٢ى
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ٕ  -، ٗذكز هنٛ   -رمحٕ ا   -ٛ خزب٘طو أْ اهقا٢نن اهعثٌناُٛ    -ا   رمحن

ىدننزٜ باعننا ، ذنناٗي قبننى تضننوٍٚ املنِٙننٞ أْ ٙقِننض ذرتٚنننٝ عننٚذ اإلصنن َ ًٗاصننط  

ْ تضٌح هنٕ بِقنى امللتبنٞ إىل تزكٚنا ىزىقنت      أ -عار  ذلٌت  -امللتبٞ 

زب ٗعِنًا ٗؽوت إىل اهغاَ قاًت احل، بغنٝ ، ًٗض ٓذا ىقن أًز بِقى امللتبٞ 

عبنن ا    اهغنزٙم  أًنز  ، ٗبعن اُتٔا١ احلزب، اهعاملٚٞ األٗىل ىملوت امللتبٞ ِٓان 

بّ احلضني بإرجاعٔا إىل املنِٙٞ ، ٗإُٔ عوٟ اهزغٍ ًّ ٗج٘د رلط٘طات امللتبنٞ  

باهقزب ًّ ُٔز بزد٠ ىإُٔا مل تؾنب بنأذ٠ ، ٗذتنٟ أكنْ٘ أكثنز دقنٞ ىنإْ اصنٍ         

اهغنٚذ اهرتافنى جعرتنز بنّ إبنزآٍٚ      اهغدؿ اهذٜ أًز بإرجا  امللتبٞ مسعتٕ ًنّ  

َّادٝ( حبننٛ بنناب اجملٚنننٜ ، ٗرٗاٙننٞ      -رمحننٕ ا   -ىقٚننٕ  بنننارٖ اهضننابقٞ )بؾنن

تبٞ املنِٙٞ اهعاًٞ ، ٗبذي عّ ًل اهضٚن ذبٚب ٗاهغٚذ اهرتقٕٚ اهذٜ كاْ ًضاٗاًل

لتبننات املنننارظ اخلاؽننٞ ٗبعننئ اجملٌ٘عننات  ًكننبريٝ   فننٍ عننند ًننّ  جٔنن٘دًا

ر اهعوٍ ٗاملعزىٞ باهبون اهطآز ، ًثى دلٌ٘عنٞ اهضنادٝ آي   اهلاًٞ اهيت كاُت   دٗ

اهؾا  ، ٗدلٌ٘عٞ ذلنث احلنزًني اهغنزٙرتني اهغنٚذ عٌنز محنناْ ا زصنٛ ،       

 أق٘ي إْ ٓاتني اهزٗاٙتني اهوتني مسعتٌٔا بأذُٛ ًتطابقتاْ إىل ذن بعٚن.

إفاىٞ إىل ًا ذكزُاٖ ىإْ احلقبٞ اهيت عاؼ ىٚٔا أًني احلون٘اُٛ ٗٓنٛ ُٔاٙنٞ    

اهقزْ اهثاه  عغنز ًٗطونض اهقنزْ اهزابنض عغنز اهلحنزٙني ٓنٛ ذقبنٞ تتضنٍ بناألًّ           

ّٚ ألْ عٌوٚات اهضط٘ عوٟ اهلتب تنتٍ   احلقنب اهنيت ٙتننٓ٘ر ىٚٔنا األًنّ       ; ا ُضب

ًّننن اتننننّٓ٘ر   عٔننننن اهقننننننا٢ن   -ٗمل حيننننث ذهنننم إال عِنننن ذؾنننننار املنِٙنننٞ     اتا

 . ٓن1337-ٓن1334نا بٚنننّ   اهرتتنننزٝ ًناهتنننزكٛ املعزٗ  ىدزٜ باعننا 

ٗإذا أخننذُا   االعتبننار أْ ٗاهننن احلونن٘اُٛ كنناْ ًننّ أعٚنناْ املنِٙننٞ املِنن٘رٝ         

ا باحلزَ اهِبٜ٘ ٗكاْ ًنرّص، ا ًّ أٓى اهعوٍ ٗأىافؤا ، إفاىٞ إىل إُٔ عدؾّٚ

املدطن٘    ِزِغن َُٗ، قتِنا١ اهلتنب ُٗضندٔا    اا عونٟ  كٌنا كناْ ذزّٙؾن   ، اهغزٙم 

ٗىرتٝ أخنز٠ باهلِنن ، ٗهقنن كناْ كنثري      ، قز   ًؾز ُٕ اصتأا ٗخؾّ٘ؽ، ًِٔا 

ا عّ اهقآزٝ مبؾز ا ٗذلقًقا ًٗقبً٘طًّ اهرتاث اإلص ًٛ ٗاهعزبٛ خيزد ًِغّ٘ر

ٗمل ، ٗبً٘باٜ باهلِن ، ٗهقن أدرن احلو٘اُٛ بذكا٢ٕ أٌٓٚٞ اهزذوٞ   طوب اهعوٍ 

بِا١ّ َ ، 1898ٗ-ٓن1316ٙت٘قم ذتٟ هقٛ ًؾزعٕ   بادٙٞ طزابوط اهغزب صِٞ 
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عوٕٚ ىإْ ًا ٙنٗر ذ٘ي عدؾٚٞ احلو٘اُٛ ٗاملدط٘طات اهيت ابتاعتٔا ًِنٕ ًلتبنٞ   

 .بزٙى ، ٓ٘ مما ٙنخى   دا٢زٝ اهملّ ٗهٚط   باب اهترق  ٗاهتثبت 

ٗ  اهِٔاٙننٞ هقننن بقٚننت ٓننذٖ املدط٘طننات ذات األٌٓٚننٞ اهباهغننٞ ٗاملتِ٘عننٞ          

ًِٗٔنا ًنا ٓن٘ تطبٚقنٛ     ، زٜ ًّٗ ٓذٖ اهرتِْ٘ ًا ٓن٘ ُملن  ; اهرتِْ٘ اهيت تتطزق إهٚٔا 

صترتادٝ ًِٕ ، ا ٗميلّ هط ب اهعوٍ االذلئ ، ُعٍ هقن بقٛ ٓذا اهرتاث ذلرتً٘ظ

، ِٗٓننان تننزاث عزبننٛ ٗإصنن ًٛ ًتِننااز   ًلتبننات اهعننامل اهغزبننٛ ٗجاًعاتٔننا     

ٗسلتاد إىل ٗقت ط٘ٙى قبى أْ ُعز  بؾ٘رٝ عناًوٞ كٚنم ٗؽنى ٓنذا اهنرتاث إىل      

األٍٓ ًّ ٓذا كوٕ ٓ٘ احلرتاظ عوٟ ًا تبقٟ هننِٙا   توم املاصضات اهغزبٚٞ ، ٗهعى

األبِنا١ أْ   ُبِضن َٗذ، ًّ تزاث رلط٘  ًا ٙشاي ذبنٚط بعنئ امللتبنات اخلاؽنٞ     

ا ذزّؽن ; ٘ا عٌا خورتٕ اآلبا١ ٗاألجناد ٗعٌو٘ا عونٟ كتابتنٕ ٗتنِٗٙنٕ ُٗضندٕ     ُجِزرْتُٙ

 . ًٍِٔ عوٟ ُغز اهعوٍ ٗتعٌٍٚ ىا٢نتٕ عوٟ اآلخزّٙ
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