


  
 المدينة المنورة في النص الرحلي

 مستوياته وأبعاده
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 داَع١ ابٔ طفٌٝ

 املػسب - ّٛ اإلْطا١ْٝ ايكٓٝطس٠ن١ًٝ اآلداب ٚايعً
 

املسٍٖةٛ   ذعٗت كىا ٔالتٕقٗف بالبرث وقسؽ وكاُ وغ مل

ٜ  الػةرط  ٌكةٕم  أٔ الطذةال   كتة   يف بةصل   املٍٕضٚ  اخةت٦   عمة

 . عكٕضِألغاتّا ٔ أمناطّا

بن إُ طبٗعٛ الٍل الطذم٘ كاٌت ٔضاٞ إٌتةاد   ؛ ٔا٧وط ٥ ٖقف عٍس ِصا اؿس

ٔٔضاٞ إٌتاد ٌٕع٘ كٗرّا قةسً يٗةْ الطذةالُٕ     ، كىا غبقت اإلؾاضٚ ، غعٖط كّىّا

٘  يّٗةا  تةساخن  عسٖةسٚ  وطجعٗةا   خ٦ه وَ املٍٕضٚ املسٍٖٛ ٘  بغة   ا٧زبة ٔالتةاضى٘   ، ا٧زبة

٘  ، بالػطزٙ ٔالٕقر٘ ، ٙبالٍثط ٔالؿعطٙ ، باؾغطايف (( الطبغةطايف  )) بةة  ٔاملعحىة
(1)

 ، 

 لةةسٝ املعةةطٔ  العةةاً اؾغةةطايف املكةةاُ أٙ . بالعةةاً اـةةام تةةساخن آخةةطّا ٔلةةٗؼ ٔأخةة ّا

ُ  ٔوغاضبّةا  ا٧ضض وؿةاض   يف اؾىٗة   َ  - اـةةام ٔاملكةا ٛ  وة ٝ  ٌاذٗة  املةةطتب  - أخةط

٘  املة   تقكط اليت ٛاملتػطع الٍعطٚ تتحأظ ضٔذٗٛ قٗاغٛ املكاُ قٗاغٛ بإعازٚ  الطذمة

ذة  تتحةأظ الطذمةٛ     يف - املػةمي  لمعاٟط عٍْ غٍٜ ٥ ؾطط ِٕٔ - (( املٍاغ  يقْ )) عمٜ

ِصا املٍعٕض وطّعىٛ وطاذن العٖاضٚ ٔاٌتقا٥تّا بة  أضجةاٞ املكةاُ املقةسؽ بتقةسٖي      

ٛ  ػطبٛ ضٔذٗٛ ممٗعٚ تٍتقن يّٗا املسٍٖٛ وَ ش ٛ  ش ز إىل املكاٌٗة ز الرهةاٟٗ
(2)

تػةعٛ  امل 

                                                           

 املعةةادِ يف املدٜٓةة١ تةةٛتست ٖهةةرا . احملةةدٚد اجملةةاٍ ٖةةرا يف سصةةسٖا ٜصةةع  عدٜةةد٠ نتابةةات يف املدٜٓةة١ ٚزدت (1)

ٔ  تطة ا  ، ايػسع١ٝ اشبطط ْٚصٛص ٚاملُايو املطايو ٚنت  ٔ  َٚةرنسات  ايةسس ت  عة  ٚأحبةاخ  ، املطةاتسٜ

 . ٚأمناط٘ أدٓاض٘ اخت ف ع٢ً ْٚجساا غعساا اإلبداعٞ اجملاٍ ْطٝإ دٕٚ ٚازبػساتٝني املؤزخني

ٕ  بةةني - ذيةةو ايسسًٝةة١  ايٓصةةٛص يٓةةا قةةدَ   نُةةا - أتةةسم (2) ٞ  هةةإامل ، ايفطةةا٤ ٚ املهةةا  باملكاضةةات  ضبةةدد ٖٓدضةة

ٛ  ايفطةا٤  أَةا  . ايدقٝكة١  املعٝازٜة١  هلةرٙ  خطٛع٘ حبهِ - إقًٝدع إىل ْطب١ - إقًٝدٟ ، ايصاز١َ ٕ  دالية١  تٗة  ، املهةا

 األساضةٝظ  يف غبتًة   ٚيهٓٓا املتػاب١ٗ األَانٔ يف ْػرتى تكد ثِ َٚٔ . ذات١ٝ دبسب١ خ ٍ َٔ املهإ تكدِٜ أٟ

 عًُٝةة١ يهةةٔ ايهةةجنٕٚ إيٝٗةةا ازذبةةٌ املٓةةٛز٠ املدٜٓةة١ ٚ . دا٥سٜةة١ تذعًةةٗا األٖةةساّ قاعةةد٠ إىل ْعةةس (( بطٛطةة١ ابةةٔ )) تةةة

 تمهيد
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ٛ  زاوةت  وةا  ، الةصاكطٚ  ٔت٦يٗف الطٔح َٔأْوساٞ الٕجس ٔذا٥  ا٧ذاغٗؼ لكن  املسٍٖة

 شلةة  عمةةٜ ٔالةةسلٗن . ز ال٦ظوةةَ ش إىل وترةة٥ّٕ العوٍٗةةٛ املطجعٗةةٛ ٖتحةةأظ وكاٌةةّا املٍةةٕضٚ

 الٕاقةةرٛ الطذمٗةةٛ يالٍكةةٕم ، املٍةةٕضٚ املسٍٖةةٛ ٔ الطذالةةٛ بةة  الع٦قةةٛ ٌٕعٗةةٛ ػةةسز

ٛ  ٔكأٌّةا  ٔتبةس  املقسغٛ لمىسٍٖٛ  شلة   يف تػةق   قةس  كىةا  - يأقةبرت  بالػةٍس  وطٖٔة

ٜ  الٍعطٚ ٛ  كاٌةت  ذة   يف ، ٔاذةساّ  ٌكةاّ  بةصل   - العحمة ٛ  الٕاذةسٚ  الطذمة  ممٗةعٚ  ػطبة

ٜ  وطؼةن  كن لؽ َ  بةالطغي  ، ذةسٚ  عمة ٛ  تقةسوّا  الةيت  املؿةككٛ  القٕاغةي  وة  طبٗعة

 . ثاٌٗٛ جّٛ وَ الطذمٗٛ الٍكٕم ٔذٕاضا  ، ٌاذٗٛ وَ املقسغٛ املسٍٖٛ

 : َطتٜٛات املهإ املكدع

أِي إلاظا  امل  الطذم٘ يف غٗا  ا٥ضؼاه مٕ املسٍٖٛ  وَ

املكاُ مبطازيا  عسٖسٚ ؾكن كن وطاز   اغي تقسٖي ، املٍٕضٚ

ز٥لّٗا ٖتحأظ ٔهلصا اؾاٌ  أِىٗتْ الٕن  المغٕٙ مٕ  ٔنعّا وٍّا

      ٛ  ، أبعاز غٍٗٛ تٍػةر  عمةٜ فةا٥  تاضىٗةٛ ٔوعطيٗةٛ ٔذهةاضٖ

ه٦ّ عَ اؾٕاٌ  الٕجساٌٗٛ ٔاملٕاقف اؿامسٛ يف تاضٖذ املسٍٖةٛ  ي

عمْٗ أيهن الك٦ٚ  - اليت ٥ ٍٖركن عَ تاضٖذ السعٕٚ ٔقاذبّا

(1)- الػ٦ًٔ
 . 

بالٍػبٛ لمىسٍٖٛ املٍٕضٚ ٥ ٖبقٜ ذبٗؼ وا اقُطمس عمٜ تػىٗتْ  املكاُ اغي إُ

َ أٔ عمةي اغةي ا٧   (( الطٕبٌٕٗقٗا ))يف عمي اؾغطايٗٛ بة  بةن ٖتعةسٝ شلة  إىل     ، وةاك

                                                                                                                                        

ٟ  املػةرتى  أٚ ايٛاسد باملهإ ازتباطٗا َٔ بايسغِ ٚآخس زساي١ بني ربتً  ايتصٜٛس  أقةسب  أٚ ٚاسةداا  ْصةاا  أصةبض  ايةر

 . َفسد٠ دبسب١ املٓٛز٠ ١ٓاملدٜ عبٛ ايسساي١ تٝ٘ ادب٘ ْص نٌ ٜػهٌ سني يف بايطٓد َسٟٚ ٚنأْ٘ ، ذيو إىل

ٞ  )) اجملاٍ ٖرا ؼبتاز (1) ِ  )) (( ايطٛبةُْٛٝ ٔ  أمسةا٤  عًة  ٚأدبٝةاا  يػٜٛةاا  )) األْعُة١  َتعةدد  تفهٝةو  إىل (( األَةان

 عًةة٢ َٓٗةةا ْةةرنس امسةةاا ايتطةةعني َسادتاتةة٘ يف دبةةاٚش ايةةرٟ املكةةدع االضةةِ داليةة١ يكةةسا٠٤ (( اخل ... َٚعستٝةةاا

ّ  قس١ٜ ، املختاز٠ ، املبازن١ ، األخٝاز داز ، األبساز داز ، ايفتض داز ، ايطٝب١ ، طٝب١ ، طاب١ ط : املجاٍ ضبٌٝ  ، اإلضة 

 ، احملسٚضة١  ، ايكسٜة١  ، اسبسّ ، ايدزع ، ايٓاد١ٝ ، ايداز ، املسشٚق١ ، ايػسا٤ ، ايعرزا٤ ، اإلض ّ قب١ ، اهلل زضٍٛ سسّ

 . ص ... ، ايسضٍٛ بٝ  ، ايٓخٌ ذات ، املكس ، اإلميإ قً 

 . 1998 املٓٛز٠ املد١ٜٓ َٔ صٛز150٠ : َصطف٢ خايد : ْعسا

ٞ  ايسسايةةة١ ٜةةٛزد  ايطةةةٝام ْفةةظ  ٚيف ٞ  دٜٓٝةةة١ ابةةةٔ )) املػسبةة  ٚذنةةةسٚا )) : ايتايٝةةة١ األمسةةا٤  زسًتةةة٘ يف (( ايسبةةاط

 ايفةةتض ٚداز ايطةة ّ ٚداز ايطةة١ٓ ٚداز  ايسضةةٍٛ ٚبٝةة  ايةةٓي نةةأز  ٚتطةةعني مخطةة١ تبًةةؼ أمسةةا٤ يًُدٜٓةة١

 . ايسبةةاطٞ دٜٓٝةة١ ابةةٔ زسًةة١ (( ... األمسةةا٤ َةةٔ ذيةةو ٚغةةن اإلضةة ّ ٚقبةة١ ٚطٝبةة١ يػةةات١ٝٚا ايبًةةدإ ٚضةةٝد٠

 . 158 : ٚزق١ . خاص طبطٛط

 اسمممممممممممممممممم  - 1
 المكممممممممممما   
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٘   ))خمف وا أطمق عمْٗ بة  القةاٟي عمةٜ ؼٕٖةن املكةاُ إىل      (( املكةاُ ا٧ضكٕٗلةٕج

 . وكاُ ممتم١ باملٕاقف ٔا٧قٕا  ٔا٧ذساث

 زاوت وا باملان٘ املطتبطٛ ا٧ضكٕٗلٕجٗا بأٔاوط ٖأمتط ٥ الصٙ اؿ٘ املكاُ إٌْ

ض عةَ املانة٘ ٔا٥ضتبةاط بةْ يف آُ     ا٧ضكٕٗلٕجٗا أٔ عمي ا٩ثاض ٔغٗمٛ لٍٗرض الغبةا 

يف ذ  تكبس ا٧ضكٕٗلٕجٗةا يف املة  الطذمة٘ أثٍةاٞ اؿةسٖث عةَ املسٍٖةٛ         ، ٔاذس

 : املٍٕضٚ أزاٚ لتحسٖس العوَ وَ خ٦ه وػتٕٖ  أغاغٗ 

أٙ املسٍٖةٛ املٍةٕضٚ الةيت ؼٗةا بٍػةغّا اـةام ٔالةصٙ         :َطت٣ٛ املهإ ذاتة٘   - أ

جطّا إلّٗةا بطيقةٛ قةاذبْ أبة٘ بكةط      وّةا  ٖبتس٢ بمرعةٛ قةسًٔ الطغةٕه    

ُ    الكسٖق  وكةاُ وةا قبةن     : ٔوَ ثي ياملكاُ يف ِةصا الػةٗا  وكاٌةا

ٔلكةن وكةاُ وةَ املكةاٌٗ  وعحىةْ       ، اهلحطٚ ٔوكاُ وةا بعةس اهلحةطٚ   

يرةة٘ املػةةتٕٝ ا٧ٔه ٌقةةسً ِةةصا الؿةةاِس املػةةتٕذٜ وةةَ إذةةسٝ      . اـةةام

ْ  ٔقاه الع٦وٛ ا )) : الطذ٦  املغطبٗٛ ٖقٕه الطذالٛ  : بَ خمةسُٔ يف وقسوتة

يّة٘ وةَ بٍةاٞ ٖثةط  وةَ العىالقةٛ        ، ((ٖثةط    ))ٔأوا املسٍٖٛ ِٔ٘ املػىاٚ بةة  

ثةةي  ، ٔومكّةةا بٍةةٕ إغةةطاٟٗن وةةَ أٖةةسّٖي يٗىةةا ومكةةٕٓ وةةَ أضض اؿحةةاظ 

ذأضِي بٍٕ قٗمٛ وَ غّػاُ ٔغمبِٕي عمّٗا
(1)

 . 

أوا بالٍػبٛ لمىػتٕٝ الثاٌ٘ يٍحس عؿطا  ا٧مساٞ السالةٛ عمةٜ ِةصٓ    

ٔقبةن شلة     ، ملسٍٖٛ ٔوكٌٕاتّا اؾغطايٗٛ ٔالتاضىٗٛ ٔالطٔذٗٛ ٔالثقايٗٛا

أٔ بعةةس شلةة  ٖكةةبس ِةةصا املكةةاُ املقةةسؽ ذةةاو٦ّ لؿةةرطتْ املتسألةةٛ بةة        

ً    ، أقرا  املطجعٗٛ املؿةككٛ  أٔ وةَ جّةٛ    ، أٙ الةصَٖ ٖةسٍُٖٕ باإلغة٦

   ٛ ٛ  - ثاٌٗةةٛ بةة  الةةصَٖ ٍٖتىةةُٕ إىل وطجعٗةةا  كتمرةة  - زٍٖٗةةٛ أٔ غةة  زٍٖٗةة
تػتعىن ِصٓ الؿرطٚ

(2)
   ْ  . مبعطيٛ وػبقٛ بطبٗعٛ املكاُ املقةسؽ ٔز٥٥تة

                                                           

 . 129 ٚزق١ . ْفط٘ (1)

ٌ  عًةة٢  املطةةةًُٕٛ - ايةةدٜ   االْتُةةا٤  أصةةةشاب املٓةةٛز٠  املدٜٓةة١  تتذةةاٚش  (2) ٟ  - املجةةةاٍ ضةةبٝ  عبةةةٛ ايٛاسةةد  ٚايفهةةس

 اإلضةة ّ عةةٔ املطةةبك١ أتهةةازِٖ َةةٔ بةةايسغِ - تاملطتػةةسقٕٛ ; َتعةةدد٠ ٚتهسٜةة١ دٜٓٝةة١ َسدعٝةةات إىل املٓةةتُني

ٔ  املٓةٛز٠  املدٜٓة١  بتُٝةص  ٜعرتتٕٛ - ٚاملطًُني  عًة٢  بٓةا  تةذذا  ايكاسًة١  األز  قبطة١  ذبة   ٚأخةناا  )) . غنٖةا  عة

ِ  ًٜٚبطٕٛ ٜػتطًٕٛ ايكّٛ بدا عٓدٖا املٓٛز٠ املد١ٜٓ َٔ أَٝاٍ بطع١ بعد  َِعٗة  دًبٖٛةا  اية   ايٓعٝفة١  ثٝةابٗ

 . (( ٚاسرتاّ خبػٛع  ضبُد ايٓي قرب أَاّ يًٛقٛف

ٕ  أمحد . عٝط٢ اضعد خايد ، تس . ايعسب ب د إىل املطتػسقني زس ت . بٝرتبسٜ . ف : اْعس ٛ  غطةا  داز . ضةباب

 . 58ص . 1990 . قتٝب١
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 الؿةةطعٗٛ اـطةة  ٔأقةةرا  ٔاملةة٤ضخ  الطذالةةٛ وععةةي أمجةة  ٍِةةا وةةَ

 مسةة٘ا٥ الثةةطاٞ عمةةٜ أمجعةةٕا خل... ا ٔالطٔاٖةةٛ اؿةةسٖث ٔعمىةةاٞ ٔاؾغةةطايٗ 

َ  أكثةط  بمغت اليت املٍٕضٚ لمىسٍٖٛ ُ  تبعةاّ  لتكةبس  امسةا  تػةع   وة  الؿةرطٚ  لقةإٌ

 ٌعطيّةا  قس أٔ أذٗاٌّا املسُ ٌٍكط يقس ، عٍْ بسٖن ٥ الصٙ بالتعطٖف ز وسٍٖٛ ه أ ش

ٝ  أذٗاٌةاّ  باإلنةايٛ  ٛ  أُ غة   ، أخةط ٛ  املسٍٖة ٛ  املعطية  ِةة٘ لمحىٗة   أٖهةاّ  ٔاملعطٔية

٘  التٕاقةن  يف - اغةتعىالٍا  ٔعٍةس  ، هلةا  ثاٌ٘ ٥ اليت املسٍٖٛ ٛ  هلةصٓ  - الٗةٕو  املسٍٖة

 . غ ِا زُٔ الٍبٕٖٛ املسٍٖٛ شل  وَ القكس يإُ املعطٔيٛ

يالتعطٖف يف ِصا الػٗا  ٍٖتخ تٍاو٘ الطقٗس املؿكك ملعطيٛ غةابقٛ  

ٔوةَ   ، تتحسز عَ ططٖق ا٥تكاه بّصا املكاُ الطةاِط كةن ٔقةت ٔذة     

ثي ٖكبس التعطٖف وعطيٛ ٔعطياٌّا ٔاعكايّا ٔعطيّا
(1)

 . 

ٍٖتىةة٘ إلّٗةةا التعطٖةةف إشُ أزاٚ إلثبةةا  ا٥ٌتػةةا  إىل ِٕٖةةٛ ذهةةاضٖٛ  

 . أِن اإلغ٦ً ٔوَ ٖسٔض يف يمكّي

ٞ  األزنٝٛيٛدٞ املطت٣ٛ ٜأتٞ - ب  ، هلصا املكاُ الطةاِط  بالعاٟط املتعمق ايجةاْ

شل  أُ العاٟط وانّٗا ٔذانطّا ٔوػتقب٦ّ ٥ ٖتكطض مبٕاقةرا  وتؿةابّٛ   

بةةالطغي وةةَ طبٗعةةٛ املٍاغةة  الةةيت ٥ تتبةةسه إىل أُ ٖةةطث ا  ا٧ضض ٔوةةَ     

مةةٜ ِةةصا ا٧غةةاؽ يةةاملتمق٘ يف ِةةصٓ المرعةةٛ أثٍةةاٞ ظٖاضتةةْ هلةةصا   ٔع ، عمّٗةةا

املكاُ املقسؽ ٖكبس أغ  ػطبٛ خاقٛ ٥ ؾةبْٗ هلةا عٍةس الةعٔاض الةصَٖ      

٥ ٖتٕقف غٗمّي عرب ا٧ظوٍٛ ٔاؿق 
(2)

 . 

ٔبالطغي وةَ الةتغ ا  العسٖةسٚ الةيت طالةت املسٍٖةٛ املٍةٕضٚ يف وطاذةن         

 ا٧ضكٕٗلٕجٗةا  بّصٓ وطتبطّا ٖعن ملقسؽا املكاُ و  العاٟط تعاون يإُ كتمرٛ

املكةاُ وةَ خة٦ه أبعةاز      وكٌٕةا   قٗاغٛ تعٗس اليت التعب  قس إُ الطٔذٗٛ

وتىػكٛ بالسميٕوٛ اليت تؿ  بّا خكٕقٗٛ ِصٓ  ، كتمرٛ تتحأظ ا٩ٌ٘

الع٦قٛ ب  العاٟط ٔ املكاُ املقسؽ
(3)

 . 
                                                           

ٛ  ٖٓا ايتعسٜ  يعٌ (1) ٌ  يف ايػةفس٠  هلةرٙ  اجملطةد  ٖة  ايتعةسف  يف ايةساغبني ٚ شٚازٖةا  بةني  ، املٓةٛز٠  املدٜٓة١  َة   ايتعاَة

 باملدٜٓةة١ َتعًكةة١ ٚٚسٝةةد٠ ٚاسةةد٠ يداليةة١ اضةةتعُاٍ (( املدٜٓةة١ )) تاضةةتعُاٍ . اخل ... ٚأدٚازٖةةا َهْٛاتٗةةا عًةة٢

 . غنٖا دٕٚ املٓٛز٠

 . ص َستني ايٓٗس يف ْطبض ال عبٔ ط (( ٖساقًٝطظ )) : ٜكٍٛ (2)

ٞ  املدٜٓةة١ إٕ بةةٌ ، ٚايٓٛاتةةٌ باملٓاضةةو  تةةستبط ال املٓةةٛز٠ املدٜٓةة١  ٚ ايصا٥ةةس بةةني ايع قةة١ (3)  ايفاضةة١ً  املدٜٓةة١ مبجابةة١ ٖةة

ٌ  َٔ ٚايتطٗس يًتطٗن َهإ تٗٞ ثِ َٚٔ املؤَٔ أٚ يًُطًِ ٜة شّ املطةذد ايٓبةٟٛ ، ٜٚهجةس      ايسساية١  ٚ ، األدزإ نة



 17 مستوياته وأبعاده -المدينة المنورة في النص الرحلي 
تؿةا  املكةاُ   إُ ؿعٛ المقاٞ باملسٍٖٛ ِ٘ ؿعٛ اكتؿةا  لمةصا  قبةن اك   

ٔالطكةة  ٖقةةك  وةةَ  - أٔ بعبةةاضٚ أخةةطٝ إُ اإلؾةةطا  عمةةٜ املسٍٖةةٛ املٍةةٕضٚ  ، شاتةةْ

ىمق أقكٜ وطاذن التراعن الٕجساٌ٘ ب  املتمق٘ ٔاملكةاُ إىل اؿةس    - وؿاضيّا

ٔالكةث  وٍّةا كتة  ؾةعطاّ     - الصٙ تكبس يْٗ ِصٓ املقةاط  
(1)

ؾةٕاِس  ضاٟعةٛ وةَ     

ُ أٔ تقطٖعْ ٔعمٜ ِصا ا٧غاؽ ٖطيض املتمق٘ ا٧ز  الٕجساٌ٘ تتحأظ وسح املكا

إخهةةاا املكةةاُ لتهةةاضٖؼ اؾغطايٗةةٛ ورهةة٦ّ العةةٕزٚ إىل تهةةاضٖؼ الةةطٔح الةةيت     

وقطضّا أٌْ مل ٖةط وةَ كتمةف اؾبةاه      ، كاٌت ٔضاٞ ض٣ٖٛ البك ٚ قبن ض٣ٖٛ البكط

أبةةسا ٥ٔ أبّةةٜ ٔ ٥ أضٔا ٥ٔ أظكةةٜ وةةَ اؾبةةاه الةةيت ضأٖتّةةا قبٗةةن زخٕلٍةةا املسٍٖةةٛ    

ّ٘ إٌّا تهر  غطٔضّا ٔتّتف تطذٗبّا جمل٠ٍٗا  . املٍٕضٚ يمقس خٗن إل

إُ طبٗعٛ الع٦قٛ املتحةسزٚ بة  الطذالةٛ ٔ املكةاُ املقةسؽ ِة٘ الةيت كاٌةت         

ٔوَ ثي اغتعىن كةن ظاٟةط أٔ ضذالةٛ     ، ٔضاٞ الغٍٜ ا٥مس٘ ٔالس٥ل٘ لمىسٍٖٛ املٍٕضٚ

ٟةةي وةةَ إنةةايٛ ٔوؿةةتقا   ا٥غةةي الةةساه ٔالكةةٗغٛ اؾاوعةةٛ املاٌعةةٛ ٔالككٗةة  امل٦  

امسٗٛ ٔغة  شلة  وةَ وػةتٕٖا  الثةطاٞ المغةٕٙ الةصٙ قّسوةْ الطذةالُٕ يف ضذ٦تّةي           

 . ِٔي هىعُٕ بمٕغ وا ٖعٖس عمٜ التػع  امسا هلصا املكاُ الطاِط

 : التالٗٛ الكٗغ خ٦ه وَ املٍٕضٚ املسٍٖٛ و  التعاون طبٗعٛ التال٘ اؾسٔه ٖٕنس

 املد١ٜٓ املٓٛز٠ :

 ايصفات ٚايٓعٛت تسنٝ  اإلضات١ ١ُأضس٠ ايعً

 املباضكٛ زاض اإلغ٦ً  طابٛ

 املدتاضٚ زاض الرتس الطٗبٛ

 احملطٔغٛ زاض ا٧بطاض طٗبٛ

 الغطاٞ زاض ا٧خٗاض املطٗبٛ

 املؿكٕضٚ قطٖٛ اإلغ٦ً  طاٟ 

 الٍاجٗٛ قبٛ اإلغ٦ً  

 اؿػٍٛ زاض اهلساٖٛ 

                                                                                                                                        

، ٚايةدعا٤ إىل اهلل إٔ   َٔ ايص ٠ تٝة٘ ، ٚؼبةسص عًة٢ ايصة ٠ يف ايسٚضة١ ايػةسٜف١ ، ٚايطة ّ عًة٢ زضةٍٛ اهلل          

ٌ  ، َتعةدد٠  تطٗنٜة١  دٛاْة   عٔ تط ا ، ٕ غفًٝعا ي٘ عٓدٙ يف اآلخس٠ٜهٛ ٚغةٗدا٤ أسةد ، َٚطةذد     ايبكٝة   شٜةاز٠  َجة

 . ايفاضٌ املطًِ خًل ع٢ً املطاعد٠ ايكِٝ يهٌ َج٣ٛ املٓٛز٠ املد١ٜٓ ، قبا٤

 . ايبشح ٖرا َٔ آخس َٛق  يف ضٓعازب٘ َا ٖٚرا (1)
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 القاقىٛ بٗت الطغٕه 

 ظٔقٛاملط ذطً ضغٕه ا  

ِٔصا التعسز املؿاض إىل بعةض مناشجةْ يف اؾةسٔه ٖعكةؼ وػةتٕٖا  التمقة٘       

وتٕظعةّا بة  البعةس التةةاضى٘ ) زاض     ، الةيت أيطظتّةا ٌٕعٗةٛ ا٥ضتبةاط باملسٍٖةٛ املٍةٕضٚ      

( ٔب  الس٥لٛ  ... املقسغٛ ، ( ٔالبعس القسغ٘ ) زاض اهلساٖٛ ... بٗت الطغٕه ، الرتس

( ٔالس٥لةةٛ اؿهةةاضٖٛ السالةةٛ عمةةٜ ِٕٖةةٛ ثقايٗةةٛ    ... كٕضٚاملؿةة ، الٍرػةةٗٛ ) الغةةطاٞ

 . ( ... زاض اإلغ٦ً ، وطجعّا اإلغ٦ً ) قبٛ اإلغ٦ً

ٖبسأ التاضٖذ الرعم٘ لمىسٍٖٛ املٍةٕضٚ يف المرعةٛ الةيت اغةتقبن     

ٔوا قبن  ٔضيٗقْ أب٘ بكط  يّٗا ِصا املكاُ الطاِط الٍيب 

ُ  - كىا غبقت اإلؾةاضٚ  - شل  ٖسخن يف ا٧ضكٕٗلةٕج٘   املكةا

أوةا بالٍػةبٛ لمةّحطٚ الٍبٕٖةٛ      . باملعٍٜ الؿاٟ  لةة ش ا٧ضكٕٗلٕجٗةا ز  

يطاضّا وَ ظمةي قةطٖـ يإٌّةا الكمىةٛ ا٧ٔىل يف املسٌٔةٛ التاضىٗةٛ       

 . هلصا املكاُ الصٙ غٕٗجْ تاضٖذ اإلٌػاٌٗٛ ٔجّٛ جسٖسٚ

 َٚهْٛات تازؽب١ٝ املهإ تكّٛ ع٢ً اآلتٞ :

ػحس الٍبٕٙ الطاِط وَ خ٦ه إؿاح الطذةال   ٔأجمٜ قٕضٓ امل ايعُسإ : - أ

   ْ يالطذالةٛ العبقةطٙ    . عمٜ ظطٔ  بٍاْٟ ٔطبٗعةٛ وعىةاضٓ ٔز٥٥  إؾةعاع

ٖقسً لٍا تٕقٗرّا ورك٦ّ وسعىّا بالٕثاٟق املػىٕعٛ ٔاملطٟٗٛ ٔاملطٖٔٛ عةَ  

 ْ وةربظّا كتمةف جٕاٌبةْ يف     ، املػحس الٍبٕٙ وٍص بساٖٛ بٍاْٟ إىل إكىالة

ٔبةة  البساٖةةٛ ا٧ٔىل  . يهةة٦ّ عةةَ ز٥لتةةْ املػةةتقبمٗٛ ، املانةة٘ ٔاؿانةةط

الٍبٕٖةةٛ ِٔةة٘ السعاوةةٛ ا٧ٔىل يف املػةةحس     ((جةةصا الٍدمةةٛ   ))املطتبطةةٛ بةةة  

بة  ِةصٓ    ، الطاِط إىل المرعٛ اليت ٔقف يّٗا العبقةطٙ املٍةرب املبةاضك   

ٔتم  كاُ املػحس الٍبٕٙ ب٤ضّٚ إؾعاعٗٛ وٍّا ٔإلّٗا تعٕز بةاق٘ عٍاقةط   

ملةةسٖس غةةٕاٞ تعمةةق ا٧وةةط باملػةةاجس الؿةةّ ٚ كىػةةحس قبةةاٞ     العىةةطاُ ا

أٔ تعمةق شلة  بةأبٕا      ؛ امل٤غؼ عمٜ التقٕٝ عمٜ غبٗن املثاه ٥ اؿكةط 

املسٍٖةةٛ الصاٟعةةٛ الكةةٗت  بةةا  الػةة٦ً وةةث٦ّ غةةٕاٞ اضتةةب  شلةة  باملكةةاُ     

جبن أذس وةَ جبةاه اؾٍةٛ بعةس أُ      ))املٕؾًٕ باؿسث التاضى٘ الساه ية 

المكممممممممممما   - 2
 التممممماري ي  
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يقةاه   عي الٍيب  ((محعٚ  ))ّساٞ ٔعمٜ ضأغّي عطٖػّي غاه بسواٞ الؿ

ً    -يْٗ الٍيب  ْ      )) : - عمٗةْ الكة٦ٚ الػة٦  (( ِةصا أذةس جبةن وبٍةا ٔمبة

ٔغٕاٞ قسً الطذالٛ تاضىٗٛ املكاُ وػتقكةّٗا أٌراغةْ وتابعةّا أٔنةاعْ     

كىا أخرب ضغةٕه ا    ((ٔازٙ بطراُ  ))ية  املدتمرٛ يف ع٦قتْ بالٍيب 

 ٛوَ بطك اؾٍٛ عمٜ بطك ،      ٛ ٔوقربتّةا   ، ٔب٠ةط غةطؽ وةَ آبةاض اؾٍة

 . ٔمتطِا ؾراٞ ، ِ٘ جٍٛ البقٗ 

ٜ  ا٧وط ٖقتكط ٔمل ٛ  عمة ٛ  إُ بةن  ؛ املػةمي  الطذالة عمةٜ   - ا٧جةٍيب  الطذالة

بةاخت٦    يّٗا اعك  خاقٛ ٌعطٚ املٍٕضٚ املسٍٖٛ إىل ٌعط - أِسايْ اخت٦ 

ِصٓ ا٧ضض عةَ ا٧ضض الؿةاٟعٛ  
(1)

 .    ٘ البقعةٛ الٕذٗةسٚ يف    )) ٔوةَ ثةي يّة

قبةةن ا٩خةةطٚ يّةةصٓ    ، ا٧ضض الةةيت ؼةةٕٙ اؾٍةةٛ عمةةٜ ا٧ضض يف الةةسٌٗا   

((ٔوٍربٓ وَ ضٖاض اؾٍٛ  الطٔنٛ املطّطٚ وا ب  بٗت الٍيب 
(2)

 . 

                                                           

  خاصةة١ املدٜٓةة١ عةةٔ سدٜجةة٘ عٓةةد املتعةةدد٠ - االضتػةةساقٞ ازباْةة  ١خاصةة - ايػةةسب َٛاقةة  بةةني ايتُٝٝةةص َةةٔ البةةد (1)

ٌ  ٚدةد  املهتػ  ٚجباْ  ، االضتعُازٟ االضتػسام ٚدد ايسَٚاْطٞ االضتػسام داْ  تذىل . عا١َ ٚاإلض ّ  ، احملتة

ًٓ عٓ٘ املختً  باآلخس ٜعرتف ايرٟ ٚدد ايتبػنٟ ٚجباْ    ّباإلضة  املعذة   ٚدةد  اسباقةد  ٚمبةؤاذا٠  . ٚسطاز٠ ادٜ

ٌ  عًةة٢ - (( زٜٓةةإ )) داْةة  تةةذىل . ٚسطةةازت٘   ٚإعذابُٗةةا  (( دٛتةة٘ )) ٚ (( تةةٛيتن )) ٚدةةد ايعٓصةةسٟ - املجةةاٍ ضةةبٝ

ٌ  ايػسم حبطاز٠ املعذبني ايهباز املبدعني عٔ تط ا ، عًٝ٘ غباز ال ((  ضبُد )) بة ٛ  تهتةٛز  )) : َجة  . اخل ... (( ٖٛدة

 . أٜطاا ايسس١ً قدَت٘ ذات٘ ٚاملٛق 

 . ضباْٛ غطإ أمحد عٝط٢/ اضعد خايد تسمج١ . بسٜٓ  بٝرت . ايعسب ب د إىل املطتػسقني زس ت : اْعس

 يف (( ٖةةازٕ تةةٕٛ ازْٛيةةد )) َٛقةة  َجةةٌ ، ايعةةسب بةة د سةةٍٛ االضتػةةساق١ٝ املٛاقةة  َةةٔ ايعدٜةةد ظبةةد املؤيةة  ٖةةرا ٚيف

ٕ  يف (( بتظ )) ٚ ، 16ايكسٕ ِ  ، 17 ايكةس ٛ  )) األصةض  عًة٢  بةدأ  ثة ٔ  تطة ا  (( بادٜةا  َٓذة ٌ  األٍٚ (( بسنٗةازدت  )) عة  َٓتشة

ٞ  . غةةنٙ َةةٔ أنجةةس ايطةةُاع عًةة٢ اعتُةةد ايةةرٟ (( ضٜٛطةةسا )) َةةٔ ٚايجةةاْٞ أضةةباْٞ أصةةٌ َةةٔ ٖٚةةٛ ، اإلضةة ّ   ٜٚةةات

 متتعةة٘ ؽبفةةٞ إٔ دٕٚ املٓةةٛز٠ يًُدٜٓةة١ دقٝكةةاا ٚصةةفاا يٓةةا يٝكةةدّ ، إٜسيٓدٜةة١ أصةةٍٛ ذٚ ٖٚةةٛ ، 19 ايكةةسٕ يف (( بٛزتةةٕٛ ))

 . دالالت٘ٚ املهإ ببطاط١

ٔ  ايعدٜةد  عٓةد  ٚازد ايػةسٜ   ٚاسبدٜح (2) ٌ  املطةًُني  ايسسةايني  َة ٟ  )) َجة ٞ  ))ٚ (( ايعبةدز ٔ  )) ٚ (( ايةٛالت  دٜٓٝة١  ابة

 : بكٛي٘ غعساا ايػسٜ  اسبدٜح دالي١ اضتٛس٢ ايرٟ (( ايسباطٞ

 األزق٢ َٓصيو أْ٘ تاعسف بطٝب١                سٟةةَٚٓب سٟةةةقب تُٝا  ةةةأقُ إذا

 ٜػك٢ ت  ايٓعِٝ داز يف اّةق ٔةةةَٚ              بسٚض١ ايٓعِٝ داز يف قُ  يكد

 يف (( ايبًةةٟٛ عٝطةة٢ بةةٔ خايةةد )) ٚ ، اآلٕ إىل املخطٛطةة١ زسًتةة٘ يف (( ايفٝفةةا٥ٞ )) ايسسايةة١ ذيةةو إىل ْطةةٝ 

 . اخل ... ايجاْٞ ازبص٤ خاص١ (( املػسم عًُا٤ ذب١ًٝ يف املفسم تاز )) زسًت٘
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إُ تاضىٗٛ املكاُ ِة٘ تاضىٗةٛ املعأجةٛ بة  غة ٚ املسٍٖةٛ ٔغة ٚ        

 ٛ عأجةةٛ بأغةةمٕ  ٔاغةةتطاا الطذالةةٛ أُ ٖقةسً ِةةصٓ امل  ، الطغةالٛ احملىسٖةة

ٙ  الةسخٕه  بمرعٛ ٖبسأ وتسضد ٛ  إىل الٍبةٕ اكتىةاه   إىل ٔقة٥ّٕ  ، املٍةٕضٚ  املسٍٖة

ٔالصٙ  ، وػحسِا الٍبٕٙ وٍاطّا الساٟي فػسٚ اإلغ٦وٗٛ السٔلٛ زعاٟي

ٔأٌتحت ِصٓ املعأجٛ ب   . السعٕٚ احملىسٖٛ يف بقاا ا٧ضض اٌتؿط  وٍْ

القسغٗٛ اليت اٌػربت عمٜ كتمف الس٥٥   املكاُ ٔغ ٚ السعٕٚ غ ٚ

ِكصا ٖكبس التراعن  ... كن وكٌٕا  املسٍٖٛ وَ إٌػاُ ٌٔبا  ٔذحط

بةة  ِةةصَٖ املػةةتٕٖ  ِةةٕ الةةصٙ ٖكةةُٕ ٔضاٞ بٍةةاٞ املعٍةةٜ التةةاضى٘ هلةةصا   

ٖٔكبس ِصا املعٖخ الساه ِٕ الصٙ ٖقٕز عىمٗٛ التاضٖذ  ، املكاُ املقسؽ

   ٕ ط الطةٕه ٔالعةطض  عرب املػال  املسٍٖٗٛ اليت مل تعةس ومكةّا ـطة
(1)

 ، 

      ٛ  ، بن أقبرت ومكةّا ٥وتةسازا  وكٌٕةا  املكةاُ يف ٔجةساُ الطذالة

املٍكةّطٚ   اإلٌػاٌٗٛ الصا  يف وكٌٕاتْ ٔتطوٗي عٍاقطٓ تطكٗ  ٖعٗس ِٕٔ

 . يف آتُٕ ػطبٛ املعأجٛ ب  املكاُ ٔ الطغالٛ الٍبٕٖٛ

                                                           

 ايٓفطة١ٝ  املٛاقة   أٟ ، ايةسٚ   ٚطٛبٛغساتٝة١  ( ... ٚعةسٚ   أطٛاٍ ) املهإ طٛبٛغسات١ٝ بني صاٚزت عاد٠ ٚايسس١ً (1)

 . املٓٛز٠ املد١ٜٓ شٜاز٠ أثٓا٤ ٚايٛددا١ْٝ

ٟ  ، ّ(17)ايكسٕ ايعبدزٟ ، ّ(12)ايكسٕ دبن ابٔ . (14ّايكسٕ) (( ... ايتشف١ )) يف بطٛط١ ابٔ : اْعس  ايتةاَساٚ

 ابٔ ، (19)ايكسٕ ايفٝفا٥ٞ . 8/1962ز (( ايعامل١ ضٛع )) َٛضٛعت٘ يف ايطٛضٞ ختازامل أٚزدٖا ٚقد ، (19)ايكسٕ

 ٕ  ،  اسببٝةة  بكةةرب ٚايتةربى  اسبةةساّ اهلل بٝةة  سةر  يف ٚايسقٝةة  املعًةة٢ إسةساش  ٚيف ، (18)ايكةةسٕ املهٓاضةةٞ عجُةا

  يف (( زغةةٝد ٚابةةٔ )) (19)ايكةةسٕ (( املايهٝةة١ باملٓاضةةو املُصٚدةة١ املايهٝةة١ ايسسًةة١ )) يف ايةةٛشاْٞ( سطةةٕٛ )ٚابةةٔ

ٍ  مجةة   مبةةا  ايعٝبةة١  َةة٤ٌ )) ٞ  (( ٚطٝبةة١  َهةة١ ايػٝبةة١  بطةةٛ ٘  يف ٚاسبطةةٝه  ايعاَةة١  )اشبصاْةة١  املخطٛطةة١  زسًتةة

ِ  ذب  بايسباط ٞ  ، (896ع زقة ٕ  ٚايطةبع ٛ  ، (405 ع بايسبةاط  ايعاَة١  )اشبصاْة١  (19)ايكةس ٔ  اهلل عبةد  ٚأبة  ضبُةد  بة

 ٔ ٟ  أْةةةظ )) صةةاس   ايكبطةةةٞ أمحةةد  بةة ٔ  ٚايطةةةازب ايطةةاز  ٚضةةةٝد ٚاملةةبزب  اآلَةةةاٍ َٓتٗةة٢  إىل املػةةةازب زأقطةةا  َةة

 ، (( املايهٝةةة١ باملٓاضةةةو املُصٚدةةة١ ايطٓذٜٛةةة١ ايسسًةةة١ )) يف (19)ايكةةةسٕ (( ايػطةةةاٍ )) ٚ (( ٚاألعةةةازب األعةةةادِ

 . (20)ايكسٕ (( ٚايعُس٠ اسبر زس١ً )) يف ٜاضني ضبُٛد ايػٝخ ايػاّ ٚضبدخ (17)ايكسٕ ٚايعٝاغٞ

 ايسسًةة١ يف األضاضةةٝني باملطةةتٜٛني ايتةةرنن خ يةة٘ َةةٔ ساٚيٓةةا تةةٝ  َةةٔ غٝطةةاا إال يٝطةة  األَجًةة١ ٖةةرٙ إٕ

 . ايراتٞ أٚ ايٛدداْٞ ٚاملطت٣ٛ املعسيف أٚ ايعًُٞ املطت٣ٛ : ُٖٚا
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ٛ إٌةْ املكةاُ الةس٥ل٘ الةةصٙ ٥ ٍٖرةتس إ٥ ملةَ أخمةةل الة٥ٕٞ وةَ جّةة       

شٙ ا٧ظل٘ ٧قةٕا  الةصَٖ   ...  وطِرّا الػى  ِٕٔ ؾّٗس وَ جّٛ ثاٌٗٛ  

 . أقاوٕا زعاٟي ِصا املكاُ عمٜ تقٕٝ وَ ا  ٔضنٕاُ

 الػةطز  العطبٗٛ الػطزٖٛ لمىسٌٔٛ الطذم٘ الٍل إنايا  أِي وَ

 . يٕتٕغطايّٗا غطزّا أٔ تؿكٗمّٗا غطزّا كاُ غٕاٞ ، املكٕض

ٖكتؿةةف املػةةاض العةةاً ٔاـةةام لمىسٍٖةةٛ  - ّٗةةابٍٕع - ٔاملتأوةةن هلةةصٓ الكةةٕض

املٍٕضٚ عرب قطا  أغاغٗٛ لعبةت زٔضّا وطكعٖةّا يف تؿةكٗن تةاضٖذ ِةصا املكةاُ       

 . املقسؽ

ٖقةةسً لٍةةا أذةةس الطذالةةٛ املغاضبةةٛ خةة٦ه القةةطُ التاغةة     ايصةةٛز٠ املسضةة١َٛ : - أ

خاقةةٛ الطٔنةةٛ   ، عؿةةط ضغةةٕوّا زالةةٛ لمىكةةاُ املقةةسؽ باملسٍٖةةٛ املٍةةٕضٚ     

يه٦ّ عَ ضغٕوا  أخطٝ تػاٖط إعحا  ِصا  ، ٛ ٔالبقٗ  ا٧ؾط املؿطي

احملةطا  الٍبةٕٙ ٔضغةي الٍعةن الٍبةٕٙ       : الطذالٛ باملٕاق  املقسغٛ عاوٛ وثن

الؿطٖف إىل غ  شل  وَ احملطا  السالٛ يف تاضٖذ املسٍٖٛ املٍٕضٚ
(1)

 . 

 : ٔتتػي ِصٓ الطغًٕ باؾٕاٌ  التالٗٛ

ٔبالتال٘ يّ٘ تمع  زٔضّا تٕنٗرّٗا  ، ٘الطذم الٍل تػاٖط ضغًٕ إٌّا -

إٌّةةا ٌكةةٕم وطغةةٕوٛ وٕاظٖةةٛ لمةةٍل      ، أٔ ترػةة ّٖا لمىكتةةٕ  

ٔ الطذالةةٛ يف ِةةصا الػةةٗا  ٖٕظرّةةا تٕظٗرةةّا تطبٕٖةةّا       ، املكتةةٕ 

ٖبمٕض وا كتبْ يف ضذمتْ الهدىٛ
(2)

 . 

 ٔلكٍّةا  ، ٘التعمٗىة  اؾاٌ  عَ تبتعس ٥ اليت املٍىٍىا  إىل أقط  إٌّا -

ً  اـطةٕط  يف املىٗةعٚ  لٗتّامجا ؽمق ٛ  ٔاغةتدسا ٛ  الكتابة  ٔاحملايعة

 . السٔاٟط ٔأٌكا  ٔا٧ضكاُ العٔاٖا ب  املطمٕ  التٍاغ  عمٜ

٥ ٖعةةةس شلةةة  خهةةةٕا ِةةةصٓ الطغةةةًٕ ـمرٗةةةٛ يكطٖةةةٛ أٔ مجالٗةةةٛ   -

بةن تعةس    ، قسزٚ تقًٕ عمٜ املعطيةٛ العىٗقةٛ بقةٕاٌ  التؿةكٗن    

ٛم ومةة  عمٗةةْ ذةة   يٗىةةا تعٍٗةةْ خهةةٕعّا لمعرٕٖةةٛ الطةةاِطٚ لطذ   الةة
                                                           

 . املكدض١ ايصٛز َٔ ايُٓاذز ٖرٙ بع  تٝ٘ أٚزدْا ايرٟ نتابٓا اْعس (1)

 . ايهتاب( آخس يف ّايسضٛ )ًَشل . 1996 ايجكات١ داز . ايسس١ً أدب١ٝ : َؤذٕ ايسسِٝ عبد

 . املًه١ٝ باشبصا١ْ اآلٕ إىل طبطٛط١ شاي  َا ْٗاأ نُا . األزبعُا١٥ دباٚشت ٚقد (2)
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 ْ ٔوةَ ثةي كةاُ ذطقةْ الؿةسٖس عمةٜ        ، البٗت ٔأِمْ كن كٗاٌة

 . تقسٖي الطغي املطابق لمىطٟٗا  زُٔ ذصلقٛ أٔ وبالغٛ

ٌكّا ممٗعّا إُ مل ٖكَ يطٖسّا يف الػطز  املطغًٕ الٍل ٖكبس ِكصا

ٔػسض اإلؾاضٚ إىل أُ أِىٗٛ ِةصٓ   ، العطب٘ الصٙ ٖكتر٘ عازٚ بالكتابٛ

تكىةةَ يف جاٌةة  ِةةاً وتعمةةق بكوةةٗي  - هةة٦ّ عةةَ الػةةابقي - الطغةةٕوا 

اليت تعس ِصٓ الطغًٕ وطآٚ لمرهةاٞ املقةّسؽ    - شاكطٚ املػمي - الصاكطٚ

ممةا أزٝ إىل تغةٗ  العسٖةس وةَ      ، الصٙ تعاقبت عمْٗ العسٖس وةَ ا٧ذةساث  

 . املعامل ٔا٧ؾكاه ٔاملٕاق 

يةةإشا  ، ٖكةةبس شاكةةطٚ لمةةٍل املكتةةٕ   - بّةةصا املعٍةةٜ - إُ الطغةةي

الٍل املطغًٕ  يإُ ؛ أخطٝ أٔ بططٖقٛ ا٧خ ٚ ِصٓ اقتباؽ الػّٕلٛ وَ كاُ

 ، ٔذسٓ عكي خهٕعْ ِلمَِّقطٛ املطتبطٛ بعوَ قسز زُٔ غ ٓ ٌػٗخ ٖعن

ِٔصا  ، ٔا٥ٌتقاه إىل وطذمٛ أخطٝ أٔ ظوَ آخط ٖقته٘ ٔجٕز ضغي جسٖس

 . لٗؼ وَ الػّٕلٛ تٕيطٓ بالقٗاؽ إىل الٍل املكتٕ  املتسأه

ِكةصا ٖكةةبس الةٍل املطغةةًٕ ٔثٗقةٛ ٌةةازضٚ ملطذمةٛ وةةَ وطاذةن ظٖةةاضٚ      

ٔوةةَ ٌاذٗةةٛ أخةةطٝ ٖكةةبس الةةٍل املطغةةًٕ ٔغةةٗمٛ وةةَ ٔغةةاٟن        ، الطّذالةةٛ

 . اجملطز ٔاملمىٕؽ ، املقاضٌٛ ب  الكتابٛ ٔالطغي املػىٕا ٔاملطٟ٘

مل تكتف الكٕضٚ الرٕتٕغطايٗٛ كىا ِٕ الؿأُ  : ايفٛتٛغسات١ٝ ايصٛز٠ - ب

بةةن زوةةت الكةةٕضٚ الرٕتٕغطايٗةةٛ    ، ضٚ املطغةةٕوٛ بتقةةسٖي املقةةسؽ يف الكةةٕ

عمىا أُ جاٌ  املقةسؽ   ، املسٍٖٛ املٍٕضٚ مبدتمف جٕاٌبّا السٍٖٗٛ ٔالسٌٕٖٗٛ

 . ذع٘ بعٍاٖٛ الطذال  أكثط وَ غ ٓ

 : ذقت ِصٓ الكٕضٚ الرٕتٕغطايٗٛ اؾٕاٌ  التالٗٛ

ٛ    - جاٌ  املقاضٌٛ ب  املان٘ - ٔاؿانةط ذانةط    - أٖةاً الةسعٕٚ الٍبٕٖة

 . الطذالٛ

قٗاغٛ الرهاٞ املسٖس قٗاغٛ جسٖسٚ تطاع٘ الع٦وا  املقسغٛ  إعازٚ -

بْ املىمكٛ الػعٗسٚ وَ عىطاُ ٔتٕغعا   قاوت وا إلّٗا وهٗرٛ الثابتٛ
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ٔوَ ثي تكةبس الكةٕضٚ الرٕتٕغطايٗةٛ وكةابٗس وهة٠ٗٛ يف       . ٔوٍحعا 

 . لمرهاٞ املقسؽ ((الطٕبٕغطايٗٛ  ))اـاضطٛ 

 - ا٧غةةٕز ٔا٧بةةٗض  - تٕظعةةت ِةةصٓ الكةةٕض بةة  الكةةٕض شا  المةةٌٕ     -
٥ٔ ؾةة  أُ اغةةتعىاه ا٧لةةٕاُ يهةة٦ّ  ، ٔالكةةٕض شا  ا٧لةةٕاُ املتعةةسزٚ

عةَ الػةٕاز ٔالبٗةاض وقةق الكةث  وةَ عٍاقةط التراعةن الٕجةةساٌ٘         

 . ٔالركطٙ و  ِصٓ الكٕض

 قةةسضٚ الكةةٕض عمةةٜ تؿةةدٗل املطٟٗةةا  ٔػػةةٗسِا أوةةاً املةةتعمي ٔغةة     -

 . املتعمي

-    ٛ أٔ  ، زٔض الكٕض الٕثاٟق٘ أٔ التػحٗم٘ يف تٕنٗس املكتةٕ  وةَ جّة

يالكةةٕضٚ ٌةةل  ، تطعٗىةةْ بالةةس٥٥  القطٖبةةٛ ٔالبعٗةةسٚ وةةَ جّةةٛ ثاٌٗةةٛ

 . وتكاون ٖهاِ٘ بن ٖرٕ  الٍل املكتٕ 

زٔض الكةةٕض يف وةةنٞ الرطاغةةا  أٔ قطةةا  البٗةةاض الةةصٙ قةةس وةةسث    -

لكاتة  )الطذالةٛ( قةس تتعةطض     خاقةٛ أُ شاكةطٚ ا   ، لػب  أٔ ٩خط

يالكةٕضٚ إشُ تةطوي    ، إلكطاِا  عسٖسٚ ُتمِرةق بّةا الٍػةٗاُ أٔ غة ٓ    

 . ِصٓ الرحٕا  وَ البٗاض الركطٙ أٔ املعطيف أٔ اؿكاٟ٘

اغةةةتطاا ِةةةصا اؾاٌةةة  أُ ىرةةةف وةةةَ ذةةةسٚ اؾاٌةةة   ايصةةةٛز٠ األدبٝةةة١ :  - ز

اٞ ػعةن  ٔبالطغي وَ كُٕ بعةض ا٩ض  . التٕثٗق٘ الػاٟس يف الٍل الطذم٘

يةاُ شلة  ٥    ، وَ الطذمٛ ٌكّا وطجعّٗا ٖبتعةس عةَ ا٧ز  غطةٕا  ٔاغةعٛ    

 ٘ ٔوةةَ أِةةي ِةةصٓ  ، ميٍةة  وةةَ ٔجةةٕز وػةةتٕٖا  وةةَ ا٧زبٗةةٛ يف املةة  الطذمةة

املػةةتٕٖا  الكةةٕضٚ ا٧زبٗةةٛ شا  املطجةة  الب٦غةة٘ القةةاٟي عمةةٜ وكٌٕةةا        

 ُ اجملةةاظ الؿةةاٟعٛ يف أغمةة  ا٧ذٗةةا
(1)

بعةةض زُٔ اٌعةةساً قةةٕض ضاٟعةةٛ يف   ، 

                                                           

ٞ  )) زسًة١  َٔ ايتايٞ املجاٍ يٓكدّ (1)  املكدضة١  ٚايرتبة١  املهسَة١  املػةست١  ايسٚضة١  ّٚدعٓةا  )) ضةايفاا  إيٝٗةا  املػةاز  (( ايفٝفةا٥

٘  يتٗبة  ٚا ، األدطةاد  ي٘ ذاب  ٚداعاا تٝاي٘ املعع١ُ ٞ  مبٛقة   ظٓةو  َٚةا  ، ازبُةاد  ٜتصةدع  ٚنةاد  ، األنبةاد  بة  ٜٓةاد

ٍ  ، ايٓبةٝني  ٚخامت ، املسضًني ضٝد تٝ٘ بايتٛدٜ  ٘  ، أمجعةني  اهلل خًةل  خةن٠  ، ايعةاملني  زب ٚزضةٛ ٘  تٓتةصع  ملٛقة   ٚاْة  تٝة

ٔ  اشبًل ٚتس٣ اْتصاعاا األزٚا  ٘  َة ٌ  ، صةساعاا  ٖٛية ٞ  نة ٘  َةساز٠  ٜكاضة ٘  ٜٚبةٛ   ، َراقة ٘  يدٜة ٔ  بةداا  ػبةد  ٚال ، بأغةٛاق  َة

 . املخطٛط١ ايفٝفا٥ٞ زس١ً (( ٚادفاٙ ايٛداع ٖرا ع٢ً قًي أصرب َا . أضفاٙ ٚا أضفاٙ تٛا ، تساق٘
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ا٧ذٗةةةاُ

(1)
 ،   ٙ أٔ الٕجةةةساٌ٘  ، تقةةةًٕ عمةةةٜ تةةةطك اجملةةةاه لمتٗةةةاض الؿةةةعٕض

  . املػاعس عمٜ اٌثٗاه الكٕض

ٖقسً لٍا الطذالٛ ِصٓ الكٕضٚ الؿرايٛ لإلؾةعاا الٍبةٕٙ أثٍةاٞ ٔقةرْ     

ياؾػةةس الطةةاِط ٥ ىهةة  لقةةٕاٌ  الترػةةذ      . لمىةةسيَ الٍبةةٕٙ الطةةاِط  

ٔالصٔباُ بن ٖعن ٌٕضاٌٗا كىا ِٕ يف اؿٗاٚ
(2)

 . 

ٔالكةةٕضٚ ا٧زبٗةةٛ يف املةة  الطذمةة٘ قاٟىةةٛ عمةةٜ التحطبةةٛ الؿدكةةٗٛ       

بالقٗةةاؽ إىل الػةةطز التةةٕثٗق٘ الةةصٙ ٖغمةة  عمةةٜ وععةةي أجةةعاٞ الطذمةةٛ أٔ     

بعبةةةاضٚ أخةةةطٝ تػةةةتٍس الكةةةٕضٚ ا٧زبٗةةةٛ يف الةةةٍل الطذمةةة٘ إىل اؾاٌةةة        

الٕجةةساٌ٘ املةةطتب  بالتراعةةن وةة  وػةةتٕٖا  المرعةةٛ الؿةةعٕضٖٛ يف قهةةاٖا     

ُ   قسزٚ لعبة  ٔلعةن ِةصا وةا ٖرػةط تةٕيط       ، ت زٔضِةا يف الةصاكطٚ ٔالٕجةسا

 . الؿعط يف ِصٓ المرعا  أكثط وَ غ ٓ

ٖقسً لٍا البٗت التةال٘ ؿعةٛ وةَ ؿعةا  متةاِ٘ الطذالةٛ ٔوطايقٗةْ        

 : ٖقٕه الطذالٛ الؿاعط . و  ؿعا  قسًٔ املّاجطَٖ ا٧ٔاٟن إىل املسٍٖٛ

ٚمل غبؼ َٔ طٍٛ املطن ايتُادٜا          سْا يطٝب١ةةةةا سني ضةةةةةسزْا ٚطبٓةةةةةض
(3)

 

(( ... ا٩وةاه  وٍتّٜ إىل ٔالػاض  الػاضٙ أٌؼ )) لكاذ  بالٍػبٛ أوا
(4)

وةَ   يٗحعةن  

َ   الةٍيب  ٖقن أمل . ٥ٔذقٛ غابقٛ لصٌٕ  تكر ّا ٔ تطّ ّا املسٍٖٛ تطبٛ ٛ  عة ٛ  تطبة   : املسٍٖة

((ٔالصٙ ٌرػ٘ بٗسٓ إُ تطبتّا مل٤وٍٛ  ))
(5)

 : لطذالٛ املؿاض إلْٗ أع٦ٖٓقٕه ا . 

ٌةةةٝةةبةةسب تكةةةِ يًتةةةة٘ يف أزضهةةةةةعًٝ           ٜا أٌٖ طٝب١ ٌٖ تكط٢ دٜٕٛ تت٢
(6)

 

 : ٔهعً قسث الؿاً يف ضذمتْ جعوّا قاطعّا عٍس زخٕلْ املسٍٖٛ املٍٕضٚ بقٕلْ

ٍٛ املصطف٢ بسباٖاةةةساا سًةةةةتخ          َا َجٌ طٝب١ َٓصٍ ٚنف٢ بٗا
(1)

 

                                                           

 . ْطب١ٝ اسبكٝك١ ٖرٙ إٔ عًُاا ، املٛضٛع١ٝ اسبكٝك١ تكدِٜ ع٢ً ٜكّٛ تطذًٝٝاا أٚ تٛثٝكٝاا ٚاقعٝاا ْصاا دبعً٘ أٟ (1)

 . 101ص ايكٝطٞ( ضبُد هللا عبد )أبٛ ... ٚايطازب ايطازٟ أْظ (2)

 . 115 : ٚزق١ خاص( )طبطٛط ايسباطٞ د١ٜٝٓ ابٔ زس١ً (3)

 ٚاملةةبزب اآلَةةاٍ َٓتٗةة٢ إىل املػةةازب أقطةةاز َةةٔ ٚايطةةازب ايطةةازٟ أْةةظ : نايتةةايٞ ٖةةٛ يًسسًةة١ ايهاَةةٌ ايعٓةةٛإ (4)

 . 1968ّة/1388ٖ ايفاضٞ ضبُد ذبكٝل . ايكٝطٞ( أمحد ضبُد اهلل عبد أبٛ) . ٚاألعازب األعادِ ضٝد

 . 10ص . 1998 املٓٛز٠ املد١ٜٓ َٔ صٛز٠ 150 : َصطف٢ خايد (5)

 . 96ص َرنٛز َسد  . ٚايطازب ايطازٟ أْظ (6)



 25 مستوياته وأبعاده -المدينة المنورة في النص الرحلي 
ٖػةىس بةالطي     - ِٕٔ وكُٕ ِاً وَ وكٌٕا  الطذمٛ - إُ اغتسعاٞ الؿعط

خاقةةٛ وػةةحسٓ  ، وةةَ ذةةسٚ الؿةةعٕض ٔتّٗةةٗخ الكةةٕاوَ عٍةةس ض٣ٖةةٛ العىةةطاُ الٍبةةٕٙ

الطاِط الصٙ تؿس إلْٗ الطذاه كىا جاٞ يف اؿسٖث الؿطٖف
(2)

 . 

ٔالكةةٕضٚ ا٧زبٗةةٛ ٥ تقتكةةط عمةةٜ الؿةةعط بةةن متتةةس إىل الٍثةةط أٖهةةا وةةَ خةة٦ه   

ذكة٘ عةَ    )) . ٗاغٛ ِصٓ الكٕض بأغالٗ  ذكاٟٗٛ تعكؼ ِصٓ املعاٌاٚ املىتعٛق

ِةن العبةس ا٩بةق ٖةأت٘ إىل      : يقةاه  . بعض املؿاٖذ أٌْ ذةخ واؾةّٗا يقٗةن لةْ يف شلة      

(( بٗت و٥ٕٓ ضاكبّا ؟ لٕ قسض  أُ أوؿ٘ عمٜ ضأغ٘ وا وؿٗت ضاكبّا
(3)

 . 

اُ وغةةازضٚ ضذابّةةا ٔإشا كاٌةةت وؿةةاض  املسٍٖةةٛ تّةةٗخ الكةةٕاوَ ٔالةةسٔاخن يةة 

الطةةاِطٚ تكةةُٕ غةةببّا يف تةةساي  ا٧ذاغةةٗؼ الكةةازقٛ املؿةةٕبٛ بةةاؿٍ  إىل ِةةصٓ     

 . ا٧وكٍٛ اـالسٚ إىل أُ ٖطث ا  ا٧ضض ٔوَ عمّٗا

 : ٖقٕه أذس الطذالٛ املغاضبٛ وٕزعّا املسٍٖٛ بّصٓ ا٧بٗا  الطقٗقٛ

 ٞ بِٗ بدالةةةبػو ال أةةة  ٚزبةةةت         َت٢ ايسدٛع ملٔ قًي بِٗ غصال

 ل سن٠ قٛالا ٚال عُ اةةِ أطةةتً         اضتٛدع اهلل َٔ أٚدعتِٗ خًدٟ

ث٣ٛ ٚأزثٞ زبطُٞ أْ٘ ازذب          ِةةةإْٞ ألغبط قًي سٝح عٓدٖ
(4)

 

زيعٛ ٔاذسٚ ز٥لٛ عمٜ وا لمىسٍٖٛ  الٕزاا بأذاغٗؼ المقاٞ أذاغٗؼ ػتى  ٔقس

 . ملػمي إىل ِصا املكاُ الطٗ املٍٕضٚ وَ غطٕٚ عمٜ ٔجساُ العاٟط ا

سااةة  إٔ ٜٗذةةغن ضب  خا٥          َا ٜكتٌ ايًٌٝ ايطٌٜٛ ضٗسا
(5)

 

إُ اٌثٗاه الكٕض ا٧زبٗٛ القاٟىٛ عمٜ التراعن الكاز  ب  الصا  ٔاملٕنٕا مل 

ٔيف الٕقت  ، ا٧زبٗٛ بكٗاغتّا الب٦غٗٛ الصاٟعٛ وطجعٗتْ اغتدساً وَ الطذالٛ ميٍ 

ٖكف أذةس الطذةال     . ٛ ل٨ذاغٗؼ الكازقٛ الٍابعٛ وَ ز٥لٛ املكاُشاتْ اؿاوم

                                                                                                                                        

 . 152ص َرنٛز َسد  ٜاضني( ضبُٛد )ايػٝخ ٚايعُس٠ اسبر زس١ً (1)

ّ ا املطةذد  َطادد ث ث١ إىل إال ايسساٍ تػد ال )) : - ايط ّ ايص ٠ عًٝ٘ - ايسضٍٛ ٜكٍٛ (2) ٟ  سبةسا  َٚطةذد

 . 136 : ٚزق١ َرنٛز َسد  . ايسباطٞ د١ٜٝٓ ابٔ (( األقص٢ ٚاملطذد ٖرا

 . 97ص ، َرنٛز َسد  ... ٚايطازب ايطازٟ أْظ (3)

 . 18 ص . 98 . ايبٝطا٤ . ايعسٜ  ضبُد ذبكٝل . املع١ٝٓٝ ايسس١ً : ايعتٝل بٔ ايعٝٓني َا٤ (4)

ِ  . املػةسم  عًُةا٤  ذبًٝة١  يف املفسم تاز : ايبًٟٛ عٝط٢ خايد (5) ٔ  ٚذبكٝةل  تكةدٜ ٔ  اسبطة  . 2ز. ايطةا٥ض  ضبُةد  بة

 . 19ص . 1986 احملُد١ٜ
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ثةي قةبٗرٛ ٖةًٕ ا٧ضبعةاٞ      )) : ؿعٛ الٕقٕه إىل املسٍٖٛ املٍٕضٚ بّصا ا٧غمٕ  ا٧ٌٗةق 

يأؾطقت أٌةٕاضٓ   ... ٔقمٍا إىل املسٍٖٛ املععىٛ ٔزخمٍا اؿطً الؿطٖف ٔاملقاً املٍٗف

ً   قمٜ ا - يػمىٍا عمْٗ...  ٥ٔذت أغطاضٓ ٔالةٍرؼ   -   عمْٗ ٔغةمي ٔؾةط  ٔكةط

ية٦ عمٗة  أُ تةطٝ إ٥ زاعٗةّا أٔ غةا٦ّٟ أٔ       ، ٔالقم  يف التّا  ٔعطـ ، يف زِـ

 : ٔ  زض القاٟن وتٕغ٦ّ عبٗبْ  ، ضاغبّا وتٕانعّا لمىٕىل غبراٌْ ٔتعاىل

(( تطاب َٔ طٝبٗٔ ايكاع ٚاألنِ       ٜا خن َٔ دتٓ  يف ايرتب أععُ٘
(1)

 . 

َ أِي أِسا  الطذمٛ تقسٖي املعطيةٛ بكةن وػةتٕٖاتّا    لعن و

ِٔةةصا اؾاٌةة  ٖػةةىس باإلبقةةاٞ عمةةٜ الطذمةةٛ    ، ٔأبعازِةةا املدتمرةةٛ

 . ٌكّا وتحسزّا ٥ ٖطٕلْ البمٜ أٔ التقازً

 يةالتكطاض  ؛ التكةطاض  أغةمٕ   وٍّا أغالٗ  عسٚ عمٜ ٖقًٕ املعطيٛ ٌؿط كاُ ٔإشا
شل  ٖرػةط ذةطم الطذالةٛ الةساٟي     ٖعمي الكغاض ٔالكباض يإُ  - كىا ِٕ ؾاٟ  -

ٔتقالٗةس العٖةاضٚ ٔطةط  التعاوةن وة  وكٌٕةا  املكةاُ         ، عمةٜ التةصك  باملٍاغة    

ٔمل ٖؿةص أٙ ضذالةٛ عةَ شلة  اٌط٦قةّا وةَ الةسخٕه إىل آخةط ؿعةٛ وةَ            ، املقسؽ

 . ؿعا  وغازضٚ ِصا املكاُ الطٗ 

از لعٖةاضٚ  ِكصا ٍٖطمق الطذالٛ ِٕٔ عمٜ وؿةاض  املسٍٖةٛ املٍةٕضٚ يف ا٥غةتعس    

ِةةصا املكةةاُ الطةةاِط عةةَ ططٖةةق بةةا  الػةة٦ً ٔقةة٥ٕ بعةةس الكةة٦ٚ الػةة٦ً عمةةٜ     

إىل الطٔنٛ املؿةطيٛ ٔالتأوةن غؿةٕا يف     - عمْٗ أيهن الك٦ٚ الػ٦ً - الطغٕه

ِصا املكاُ الصٙ ٖسخن يْٗ املػمي قطعةٛ وةَ اؾٍةٛ فػةسٚ يف املكةاُ الطةاِط       

أُ   الكةرٗر  عةَ أبة٘ ِطٖةطٚ     الطاب  ب  املٍرب ٔالقرب الؿطٖف كىا ثبت يف

((وا ب  قربٙ ٔوٍربٙ ضٔنٛ وَ ضٖاض اؾٍٛ  )) : قاه ضغٕه ا  
(2)

 . 

ٔقبةةن طمةةٕا الؿةةىؼ ٖقكةةس الطذالةةٛ ظٖةةاضٚ البقٗةة  ا٧ؾةةط  أٙ وقةةربٚ املسٍٖةةٛ 

الؿّ ٚ بؿّطٚ ضيا  ؾّساٞ ا٧وٛ ٔعمىاّٟا ٔقرابتّا ٔكن ا٧خٗاض الصَٖ أغسٔا 

                                                           

 ٚاملٓاقةة ( املٓةةاشٍ أعًةة٢ إىل ايساغةة  َٚٓتٗةة٢ ايطايةة  متٗٝةةد : األصةةًٞ )ٚعٓٛاْٗةةا اسبذاشٜةة١ ايكًصةةادٟ زسًةة١ (1)

 . اسبذاش( عبٛ األْديط١ٝ ايسس ت َٔ )ٖٚٞ . 2002ّ نتٛبسأ . 313ع . ايفٝصٌ صب١ً . ايٓاصس ضعاد

 . 99ص ، َرنٛز َسد  ... ٚايطازب ايطازٟ أْظ (2)
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كةةن يعةةن ٌبٗةةن أٔ خسوةةٛ جمٗمةةٛ وةةَ أجةةن ضيعةةٛ ضاٖةةٛ    نةةطّاهلةةصٓ ا٧وةةٛ وانةةّٗا ٔذا

 . اإلغ٦ً ٔاملػمى 

بن إُ الطذالٛ ٥ ٖكزز ذػ  طبٗعٛ  ، ٥ٔ تقتكط العٖاضٚ عمٜ وا غبق شكطٓ

ظوَ الطذمٛ يف وػس كةن ؾةرب وةَ املسٍٖةٛ املٍةٕضٚ وػةكجعّا ز٥٥  ِةصٓ املٕانة          

إىل ِصٓ ا٧واكَ ٔاملٕاق   املدتمرٛ ٔعمٜ ِصا ا٧غاؽ ٖكط الطذالٛ عمٜ الٕقٕه

بعةس   - ورك٦ّ القٕه يف كن خطٕٚ ىطِٕا وا زاً اهلاجؼ املعطيف ِٕ املتركي

  ٛ يف ِةةصٓ الطذمةةٛ ٔإشا كةةاُ ِةةاجؼ الطذالةةٛ اكتؿةةا       - القٗةةاً بّةةصٓ الرطٖهةة

 ٌٍةةا ٥إ ش (( ِةةطقمٗطؼ ))املسٍٖةةٛ املٍةةٕضٚ أٔ إعةةازٚ اكتؿةةايّا وةةا زوٍةةا كىةةا ٖقةةٕه    

ز يةاُ املعطيةٛ أٔ ا٥كتؿةا  ٥ تبقةٜ وقكةٕضٚ عمةٜ يهةاٞ         ٌػبس يف الٍّةط وةطت   

يالطذالةٛ أثٍةاٞ ضذمتةْ ٖٕاقةن اكتؿةا  شاتةْ        ، املسٍٖٛ بن متتس إىل يهةاٞ الةصا   

  ْ خاقةةٛ أُ  ، بالقٗةةاؽ إىل املسٍٖةةٛ املٍةةٕضٚ  - وعطيٗةةّا - قةةا٥ّٔ وعطيةةٛ وٕقةة  شاتةة

 . (( الطذمٛ تقًٕ عمٜ قإٌُ قٕضٙ و٤زآ أُ الطاٟ٘ لٗؼ كالػاو 

 : التالٗٛ الٕغاٟ  عرب ٖتي املٍٕضٚ باملسٍٖٛ ػٕالْ أثٍاٞ لصاتْ الطذالٛ ٔاكتؿا 

ياملسٍٖٛ املٍٕضٚ عٍس  ، عَ ططٖق اغتسعاٞ ضذ٦  وَ غبقْ وَ الطذال  - أ

(( ابَ جةب   ))٥ تػتقن عَ ٔقف  (( ابَ بطٕطٛ ))
(1)

ٔإشا كةاُ الكةث     . 

 ّا غطٖبةةّا ِةةٕ وكةةطمس شوةةَ البةةاذث  ٖطمقةةُٕ عمةةٜ ِةةصٓ الع٦قةةٛ وكةةطمر 

ز يةةإٌس أيهةةن اغةةتعىاه وكةةطمس تطاثةة٘ ِةةٕ وكةةطمس املعاضنةةٛ    التٍةةام

خاقةٛ قةاذ  العىةسٚ يف وػةتٕٖا       ، الصٙ ٌّعط لْ ٌقاز الؿعط القساوٜ

إٌةةْ ٖكةةبس جةةعّٞا ٥ ٖتحةةعأ وةةَ الػةةٍس ٔاإلغةةٍاز الةةصٙ واضغةةْ          . عسٖةةسٚ

تكةةبس  ٔوةةَ ثةةي ، الػةةابقُٕ ٔال٦ذقةةُٕ وةةَ قٕايةةن اؿحةةٗخ ٔ الطذةةال   

 . وطجعٗٛ ثقايٗٛ وتحسزٚ عٍس كن ضذمٛ أٔ ظٖاضٚ املٍٕضٚ املسٍٖٛ
                                                           

ٔ  ٖٚرا - ٜتٛق  ال ٚاسبٛاز (1) ِ  َة  إضةات١  ، اي سكة١  ٚايةسس ت  ايطةابك١  ايةسس ت  بةني  - ايسسًة١  خصةا٥ص  أٖة

 ؼبٝةة٢ ٚزسًةة١ ، اسبطةةسَٞ املٗةةُٝٔ عبةةد تٓكٝشٗةةا عًةة٢ ضةةاعد ايطةةب  زغةةٝد ابةةٔ ٚزسًةة١ . ٚتٓكٝشةةاا ٚتٗةةرٜباا

 : ايطةةُس٠ ضبُةةٛد : اْعةةس (( ... دسٝةة١ ابةةٔ طسٜةةل عةةٔ قةةسٕٚ أزبعةة١ بعةةد َسٜٚةة١ أٚزبةةا مشةةاٍ قصةة٢أ إىل ايػةةصاٍ

 . 75 - 74ص 1984ّ . 4ع . ايعسبٞ نتاب . ٚأٚزبا اإلض ّ ٚ ايعسٚب١ سٍٛ َسادعات
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ٖٔكتؿةةف الطذالةةٛ شاتةةْ أٖهةةّا عةةَ ططٖةةق وةةا مياضغةةْ ِةةصا املكةةاُ          -  

    ٛ ٔلعةن ِةصا وةا ٖرػةط فةأضٚ       ، الطاِط وَ تةطوٗي ضٔذة٘ ٔثقةايف لمطذالة

      ٛ كىةا أٌةْ وةَ     ، العسٖس وَ الطذةال  باملػةحس الٍبةٕٙ الؿةطٖف وةَ جّة

 ٝ ٖرػةةط اٌكبةةةا  العسٖةةةس وةةَ الطذةةةال  عمةةٜ زضاغةةةٛ املتةةةُٕ     جّةةٛ أخةةةط

  . ٔؼه  اإلجاظا  عمٜ ؾٕٗر ؾّس هلي بالعمي ٔالترقْ يف السَٖ

ٞ  وَ ضاٟخ ِٕ وا بتكرٗس املسٍٖٛ ظٖاضٚ تػىس - د  وقكةٕزٚ  غة   وبالغةا   أٔ أخطةا

 - ٦ًالػة  عمّٗا - العِطاٞ ياطىٛ الٍػاٞ غٗسٚ قبٛ ظضٌا ثي )) : (( ال٥ٕت٘ )) : ٖقٕه
 وة   البقٗة   يف أٌّا ٔا٧قس ، يّٗا وسيٌٕٛ بأٌّا القٕه عمٜ اؿحطٚ يف هلا املبٍٗٛ

(( - أمجعةة  عةةٍّي ا  ضنةة٘ - اؿػةةَ ٔابٍّةةا العبةةاؽ
(1)

ِكةةصا تكةةبس   . 

  . كايٛ لمىػمى  املٕجْ العاً ٔلمتثقٗف ، أ٥ّٔ ، الصات٘ لمتثقٗف أزاٚ الطذمٛ

اإلضؾاز اٌط٦قّا وةَ الٗةًٕ ا٧ٔه إىل    ٔالطذالٛ ٥ ٖكزز يف تٕجْٗ الٍكس ٔ

ٛ    ، آخط ًٖٕ يف ظٖةاضٚ ِةصا املكةاُ الطةاِط     ٍٖٔبغة٘   )) : ٖقةٕه أذةس الطذالة

ٔإشا قةط  املسٍٖةٛ    ، لمعاٟط ؼػ  اهل٠ٗٛ بالٍعايٛ وَ كن ؾ٘ٞ ٔالتطٗ 

(( يىَ ا٧ز  الٍعٔه عَ البّاٟي إشا قط  ٔأؾط  عمّٗا
(2)

 .  

ّا لمّٕٖٛ اإلغ٦وٗٛ وَ خ٦ه ػػٗسِا لمقةاٞ  تكبس املسٍٖٛ املٍٕضٚ ػػٗس - ز

يالةةةصا   . اؿحةةةٗخ ٔ الطذةةةال  ٔالعاٟةةةطَٖ وةةةَ وؿةةةاض  ا٧ضض ٔوغاضبّةةةا

اإلغ٦وٗٛ يف ِصا الػٗا  تكتؿف اٌتىاِٞا إىل ِةصٓ ا٧وةٛ الةيت كاٌةت     

ٔالطذمٛ وَ قبةن الطذةال  ػسٖةس لمعّةس الةصٙ       ، خ  أوٛ أخطجت لمٍاؽ

 . ٜ ب  املٍتى  إىل اإلغ٦ً ٔاملػمى ٖعكؼ وسٝ وتاٌٛ العطٔٚ الٕثق

ٔاهلٕٖةٛ يف ِةصا اجملةاه ٥ تتبمةٕض عٍاقةطِا إ٥ عةَ ططٖةق الٕقةٕ  عٍةس           - ِة

ٔكن ٔقرٛ تػتسع٘ قٗىٛ وَ  ، املكاٌٗٛ اليت تػىس بّا الطذمٛ احملطا 

                                                           

 . 190ص ، َرنٛز َسد  اسبذاش١ٜ ايٛالتٞ زس١ً (1)

 . 222: ٚزق١ ، َرنٛز َسد  ايفٝفا٥ٞ زس١ً (2)
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ٔكن ع٦قٛ وَ ع٦قا  املكةاُ ٖػترهةط وةَ خ٦هلةا الطذالةٛ       ، القٗي

 . إىل وػتٕزا الرهاٟن ٔاملٕاقف الٍبٗمٛ ا٥ٌتىاٞ شل  أٔ اهلٕٖٛ ِصٓ ورطزا 

 ٛ ٌةل املكةاُ    - كىةا غةبقت اإلؾةاضٚ    - إشا كاٌت الطذمة

يةةإُ ِةةصا ا٧خةة  ٖكةةبس وٕنةةٕعّا ذكاٟٗةةّا وةةَ خةة٦ه   ، باوتٗةةاظ

أغالٗ  الػطز ٔالٕقف ٔزٔض الؿدٕم أوٕاتّا أٔ أذٗاٞ يف قٍ  

التاضىٗٛ  أُ ٌٍػٜ أبعازٓ زُٔ ، ٔغطاٟبْ عحاٟبْ عَ يه٦ّ أذساثْ

 . ٔاؿهاضٖٛ ٔاإلٌػاٌٗٛ عاوٛ

 ُ الةةةرب  ؛ ٔ املكةةةاُ يف الطذمةةةٛ العطبٗةةةٛ املتحّةةةٛ إىل الةةةسٖاض املقسغةةةٛ وكاٌةةةا

  . املكاٌ  تترطا أوكٍٛ أخطٝ ٔيهاٞا  وتعسزٚ َٔالبرط ٔعرب ِصٖ

ٔتكر٘ اإلؾاضٚ إىل الططٖق  ، لمطذالٛ املػمي بالٍػبٛ زاٟىٛ وعاٌاٚ ٔالبرط الرب

ُ   الربٙ أٖةاً ابة   الةصٙ كةاُ ميتةس وةَ املغةط        . 41ًِةة  7 : َ بطٕطةٛ يف يةكٚ القةط

أقةٕه إُ ِةصٓ الططٖةق     ، ا٧قكٜ إىل وكط لٗتحْ الطك  بعس شلة  مةٕ اؿحةاظ   

ٔالةةب٦ز املٕجةةٕزٚ عمةةٜ اوتةةسازِا   ، كاٌةةت مبثابةةٛ وػةةاض إغةة٦و٘ ٔاذةةس ٔوٕذةةس  

ٛ    ، كأٌّا ذحطا  البٗةت الٕاذةس ل٨ِةن ٔالعؿة ٚ     ٔلةتكَ   أوةا يف املطاذةن التالٗة

ً يةةإُ الططٖةق الةةربٙ أقةبس ططٖقةةا عطٖةّا بعةةس اذةت٦ه اؾعاٟةةط     41وطذمةٛ القةطُ   

ً( ٔاٌّعاً املغط  يف ذطب  عسٔاٌٗت  ؾةٍتّىا يطٌػةا )ذةط  إغةم٘ ؾةط       4381)

 . ً مشاه املغط ( عمْٗ ٧غبا  عسٖةسٚ 4381ً( املغط  )ذط  تطٕاُ 4311املغط  

كىةا أطمقّةا    ، ٕٝ وطاك  الكرةط ٔمل ٖبق أواً الطذالٛ عاوٛ ٔاؿاد خاقٛ غ

العسٖس وَ الرقّةاٞ الةصَٖ ٌةازٝ بعهةّي بةطيض ضكةٕ  ِةصٓ املطاكة  الكةايطٚ          

عٍس ععً اؿاد أٔ الطذالٛ عمٜ ظٖاضٚ السٖاض املقسغٛ
(1)

 . 

ِكصا أٌتخ كن وَ املكاٌ  الرب ٔالبرط العسٖس وَ اؿكاٖا  املبثٕثٛ يف 

 . ضذ٦  كث ٚ

                                                           

 يف ايسنةةٛب َٚٓٗةةا ... )) : األداْةة  َسانةة  زنةةٛب ضبسَةةاا املػازبةة١ عػةةس ايتاضةة  ايكةةسٕ عًُةةا٤ سةةدأ ٜكةةٍٛ (1)

ٔ  ٚايهفس٠ ايدٜٔ أعدا٤ َسان  ِ  سٝةح  ٚاملعتةدٜ ٘  ٜعًة ٟ  أْة ِ  دبةس ٘  باإلٖاْة١  أسهةاَٗ  األْفةاع  ضة٠ًٛ  (( ... عًٝة

 . 226ص . ايسباط . ايعا١َ اشبصا١ْ . سذس١ٜ طبع١ . 2ز
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ٔأُ البرط  ))...  ٔميتاظ بالغىٕض ٔالطع  ٔالػطٕٚسها١ٜ املهإ ايبشسٟ :  - أ

(( ّٖٗخ أؾس اهلٗحاُ ي ٝ املٕد كاؾباه
(1)

 .  

ِٕ الصٙ زي  بالطذالٛ إىل التٕجؼ الساٟي وةَ  ٖٚرا ازبٛ املخٝ  يًبشس  - ب

 : يف ضذمتْ املٍعٕوٛ ؾعطّا (( أقرٜ املٕاضز ))الطذمٛ البرطٖٛ ٖقٕه قاذ  

بشس ٚايطًطإ ٚايصَإاي     ث ث١ َا َِٓٗ أَإ
(2)

 

وَ الطذال  املتحّ  إىل ا٧ضض املقسغةٛ   العسٖس قبن وَ ايبشس ادتٝاش إٕ - ز

٧وٕاجْ  الطذالٛ ٔضكٕ  ، البرط ذٕه زاض  كث ٚ وأثٕضا  إىل ٖػتٍس كاُ

 . ٖكُٕ انططاضّٖا ٔانعّا أواً عٍْٗٗ الؿّازٚ ٔا٥غتؿّاز

  : (( باملٍاغةةة  املالكٗةةةٛالطذمةةةٛ الٕظاٌٗةةةٛ املىعٔجةةةٛ  ))ٖقةةٕه قةةةاذ   

البرةط إ٥ أُ    ٥ تطك )) : قاه ضغٕه ا   بَ عىط  يعَ عبس ا  ))

(( تكُٕ ذاجّا أٔ وعتىطّا أٔ غاظّٖا يف غبٗن ا 
(3)

 . 

ٟ  - د باملفادةةأ٠ ايعذٝبةة١  - ٚايسسايةة١ َتذة٘ إىل اسبةةر  - ٜتُٝةص املهةةإ ايبشةةس

وةةَ قبةةن كاٍٟةةا  غطٖبةةٛ غةةٕاٞ وةةَ قبةةن اإلٌػةةاُ أٔ اؿٗةةٕاُ أٔ ٚايػسٜبة١  

  ٛ ٔتعالةةةت يّٗةةةا ا٧وةةةٕاد وثةةةن الٕذةةةٕف    ، تةةةساخن يّٗةةةا الةةةِٕي باؿقٗقةةة

ٔجاٌٞا املٕد وَ كن وكاُ ذتٜ ظٍٍةا أُ أذةٗ  بٍةا يطرةق      ))الكاغطٚ 

((...  الٍاؽ يف السعاٞ ٔالتٕغن با٧ٔلٗاٞ ٔالتهطا إىل ا 
(4)

 . 

كىةا   ، أٖهةاّ أوا بالٍػبٛ لمىكاُ الربٙ يّٕ وػطح لمعسٖس وَ اؿكاٖةا   

أٌْ وَ ٌاذٗٛ أخطٝ ٖؿاضك املكاُ البرطٙ يف عٍكط املراجآ  ٔوعاِط الٕذؿٛ 

                                                           

 . 3 - 2ص . (1534: )زقِ ايسباط . ايعا١َ اشبصا١ْ . َٝهسٚتًِٝ . ٚامل١ٓ امل٢ٓ زس١ً : ازب١ٓ طٜٛس بٔ ضبُد (1)

 . 1961 ايبٝطةا٤  ، ايٓذةا   . ّ.  ايٛايد يًػٝخ اسبذاش١ٜ ايسس١ً ْعِ تٗرٜ  يف املٛازد أصف٢ : ايطٛضٞ املختاز (2)

 . 241ص

ٔ  طبطةٛط  . ملايهٝة١ ا باملٓاضةو  املُصٚد١ ايٛشا١ْٝ ايسس١ً : ايٛشاْٞ سطٕٛ بٔ أمحد (3)  اشبصاْة١  صبُةٛع(  )ضةُ

 . 98 : ٚزق١ . ايسباط . 10125 : زقِ ذب  ايعا١َ

 . 200ص ، َرنٛز َسد  . ازب١ٓ طٜٛس بٔ ضبُد (4)
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ٛ   إٔ ، ٔاـةةٕ  ُ كةةاُ ٖةةٕذ٘ بطىأٌٍٗةةٛ ٌػةةبٗ

(1)
 ، زُٔ إلغةةاٞ وراجةةآ  الططٖةةق   

     ٛ  ، ٔتكبس اؿكاٖٛ يه٦ّ عَ جاٌبّا اإلخبةاضٙ أزاٚ ل٦ٌتكةاض لمىكةاُ وةَ جّة

 . أٔ إلبطاظ ز٥٥  تاضىٗٛ ٔوعطيٗٛ قسزٚ

ٖقسً لٍا ابَ بطٕطٛ العسٖس وَ اؿكاٖا  اليت كاُ وػةطح بعهةّا املسٍٖةٛ    

وثن ذكاٖٛ الطجن الصٙ أقاً باملسٍٖٛ أضبع  غٍٛ ٔأضاز اـطٔد بعس شل   ، املٍٕضٚ

ٔعٍةسوا   . يف وٍاوةْ ٍّٖةآ ثة٦ث وةطا  عةَ اـةطٔد       إىل وكط يةطأٝ ضغةٕه ا    

((...  خطد وا  مبكاُ ٖػىٜ
(2)

اون العسٖس وَ املػتؿطق  عمٜ ٔبالطغي وَ ؼ . 

يإُ البعض وٍّي ذأه تقسٖي  ، ٔتطاثٍا السٖس ٔالركطٙ اإلغ٦وٗٛ العطبٗٛ وآثطٌا

بعض ا٧غاط  ٔاـطايا  الؿاٟعٛ  وكررّا املٍٕضٚ املسٍٖٛ عَ وٕنٕعٗٛ قكٗا 

وعمق بٕاغطٛ ذحط وغٍاطٗػ٘ يف غةقف   تقٕه القكٛ إُ تابٕ  الٍيب قىس  ))

(( َ قسقٌٕ٘ إُ ِصٓ القكٛ كاشبٛاملػحس ٔلك
(3)

 . 

ٔمل ٖكَ املكاُ الربٙ أٔ املكاُ عاوٛ يف املسٍٖٛ إ٥ وٕقعةّا وقسغةّا ٖبتةس٢    

ْ  - مبػةةحس الطغةةٕه كىةةا  - الةةصٙ ٖؿةةكن - عمٗةةْ أيهةةن قةةمٕا  ا  ٔغةة٦و

ٔميتس ِصا املكاُ  ، ب٤ضٚ وؿعٛ يف املان٘ ٔاؿانط ٔاملػتقبن - غبقت اإلؾاضٚ

ٞ املسٍٖٛ غٕاٞ تعمق شل  عحط قغ  أٔ تعمق وَ ٌاذٗٛ أخطٝ املقسؽ لٗؿىن يها

بالع٦وةةا  املىٗةةعٚ يف ِةةصا املكةةاُ خاقةةٛ عٍةةس وةةا ٖةةٕذ٘ لمعاٟةةط مبركٗةةا  ٥      

زُٔ أُ ٖغٗةة  اؿةةؼ اؿكةةاٟ٘ يف  ، تٍهةة  تؿةةٕبّا عبةةاضا  التىحٗةةس ٔا٥ذةةكاً

رابٛ مٕ ٔوَ ثي قاه وال  وا  باملسٍٖٛ وَ الك ... ))غٗا  تقسٖي عٍاقط املكاُ 

وؿّس  : ٔغالبّي ٥ ٖعط  ع  قربٓ ٥ٔ جّتْ أوا وا عط  عٍّٗا أٔ جّٛ آ٥  عؿطٚ

ْ  غةٗسٌا إبةةطاِٗي ابةةَ ضغةةٕه ا    ٔغةةٗسٌا عثىةةاُ بةةَ وععةةُٕ  ، ٔيٗةةْ ضقٗةٛ أختةة

                                                           

ٌ  ، ايسسةايني  ٚ اسبذةاز  بةني  يًكا٤ أدا٠ ٜهٕٛ قد ضبدد٠ َٛاق  يف تايبشس ذيو َٚ  (1)  تصةبض  ايبشةس  ٜٓبة   إٕ بة

 عاَةة١ املطةةًُني َةة  ايةةسسِ صةة ت يتذدٜةةد أدا٠ ٚبايتةةايٞ ، ْٚٛاسٝٗةةا ٜٛةة١ايٓب املدٜٓةة١ أٖةةٌ َسضةة٢ أٚ َٓطكةة١

 . ايبشس١ٜ ايٓكط١ ٖرٙ يف تًتكٞ ٚأمناط٘ اسبذٞ ايسن  أْٛاع إٔ عًُاا ، خاص١ ٚاسبذاز

 . األضفاز ٚعذا٥  األَصاز غسا٥  يف ايٓعاز ذبف١ : بطٛط١ ابٔ (2)

 . 13ص ، َرنٛز َسد  . ايعسب ب د إىل املطتػسقني زس ت (3)
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ٔعبةس الةطمحَ بةَ عةٕ  ٔغةعس بةَ أبة٘         - أً غٗسٌا عمة٘   - ٔياطىٛ بٍت أغس

((...  ٔقةةام ٔعبةةس بةةَ وػةةعٕز 
(1)

٘ ِكةةصا ٖتةة .   ، ساخن الٕقةةف بةةاـرب اؿكةةاٟ

 . ٔاملان٘ باؿانط ، ٔالػ  املقسغٛ باؿسث الساه ، ٖٔتساخن التاضٖذ بالرّطغٛ

إشا كاٌت الطذمٛ يف جِٕطِا طبقةا  وةَ الٍكةٕم غةح ن     

   ْ  - أقرابّا اٌطباعاتّي ٔإذػاغاتّي ذٕه املكةاُ املطؼةن إلٗة
الةةةٍل يةةةإُ  - الطذمةةةٛ اؿحٗةةةٛ أٔ اؿحاظٖةةةٛ عمةةةٜ غةةةبٗن املثةةةاه 

ّٕه ِصا املكاُ إىل وكاُ ٌك٘ و  وطاعةاٚ اخةت٦     الطذم٘ و

 . التحطبٛ الرطزٖٛ لكن وطؼن عمٜ ذسٚ

ٔأقكس باملكاُ الٍك٘ ؼٕه الطذ٦  إىل ذٕاض ثط بة  التحةاض  ٔاملٕاقةف    

إٌةْ ذةٕاض الٍكةٕم     ، يف املٕاقف املؿككٛ لمطذال  القاقسَٖ إىل املكاُ شاتْ

ٖتبةةازه يّٗةةا الطذةةالُٕ إذػاغةةاتّي ذةةٕه  (( ٟن ٔجساٌٗةةٛضغةةا ))الةةيت تكةةبس مبثابةةٛ 

 . ا٧ضان٘ املقسغٛ عاوٛ ٔ املسٍٖٛ خاقٛ

 : ٔاؿٕاض ب  الٍكٕم ططٖقتاُ

وٗن يّٗا قاذ  الٍل عمٜ الػٍس الػابق بامسْ ٔلقبْ طسٜك١ َباغةس٠   - أ

 . وػتؿّسّا مبا ٦ٖٟي املقاً ٔاملقاه ، ٔعٍٕاُ ضذمتْ

ٗن يّٗا الطذالٛ عمٜ وَ غبقْ بإؾاضا  عاوٛ إوا وطسٜك١ غن َباغس٠  - ب

 . أه الؿاٟ  أذٗاٌا أخطٝباملتسبالرطز أٔ باؾى  أذٗاٌّا أٔ 

ابَ ضؾٗس  ))ٔضذمٛ  ((ابَ جعٙ  ))يف املػتٕٝ ا٧ٔه لس ابَ بطٕطٛ وٗن عمٜ 

ٔضذمةٛ وٗةٜ الغعالة٘     ((عبةس املّةٗىَ اؿهةطو٘     ))غاعس عمةٜ تٍقٗرّةا    ((الػبيت 

 ٔالرٗرةاٟ٘ وٗةن عمةٜ     ((ابَ زذٗٛ  ))( وطٖٔٛ عَ ططٖق ...  مشاه أٔضبا ) إىل أقكٜ

 ... ِٔكصا ((أب٘ غامل العٗاؾ٘  ))

با٥قتباؽ  ٧قرابّا مسرت الٍكٕم ِصٓ يف املتٕيطٚ اؿٕاضٖٛ ِصٓ أُ ؾ  ٥ٔ

    ً ٔالتهى  ٔالترٕٖةن ٔالكوةٗي ٔا٥قةكاض ٔا٥ِتةسا
(1)

مسرةت مبةا    : أٙ ، اخل ... 

                                                           

 . 155ص ، َرنٛز َسد  ٚايعُس٠ اسبر زس١ً : ٜاضني ضبُٛد (1)
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ٔبٕاغطٛ ِةصٓ   ، ((التٍام  ))يف الٍقس املعاقط ٔكىا غبقت اإلؾاضٚ بة ٖطمق عمْٗ 

يترةةٕه املةة  الطذمةة٘ إىل  ، ٔاضترةة  بٍا٣ِةا  ، اؿٕاضٖةٛ أٖهةةّا منةةت ِةصٓ الٍكةةٕم  

خاقةٛ أُ الةصِا  إىل املكةاُ     ، ٌل وتعسز الطبقا  وتٍٕا املػتٕٖا  ٔالط٣ٖةا  

ٝ  مل ّٖٕلس الطّذا - اؿحاظ عمٜ غبٗن املثاه - املؿكك  : لٛ املؿكك أٔ بعبةاضٚ أخةط

أقبس الػطز الطذمة٘ أزاٚ ـمةق )وكةاُ ٌكة٘( تراعمةت عٍاقةطٓ عةرب الٍكةٕم         

ٔبٕاغطتّا أٖهّا ِكةصا أقةبس املكةاُ وةسٍّٖا هلةصا العةامل املكةٍٕا وةَ أٔقةا           

 . ٔغطٔز ضذا٥  تٍأبٕا عمٜ املكاُ املؿكك

يةإُ   - اؿةٕاض غة  املباؾةط    - أوا املػتٕٝ الثاٌ٘ هلةصا اؿةٕاض بة  الٍكةٕم    

العسٖةةس وةةَ الطذةةال  قةةس واضغةةٕا ِةةصٓ الع٦قةةٛ وةة  وةةَ غةةبقّي بٕاغةةطٛ ذةةٕاض ٥    

لإلذالةةٛ املباؾةةطٚ عمةةٜ الةةٍل أٔ   - كىةةا ِةةٕ الؿةةأُ يف املػةةتٕٝ ا٧ٔه  - ىهةة 

بن ٖتي ا٥كتراٞ باغترهاض الطٔح العاوةٛ أٔ املّٗىٍةٛ عمةٜ الةٍل الةصٙ       ، قاذبْ

ذق وَ الطذالٛ الػابق بعض عٍاقطٓ املؿككٛوٍْ الطذالٛ ال٦ ٜاغتٕذ
(2)

 . 

 ؛ بن أقبرت ضذمٛ بالٍل أٔ بالكتابٛ ، فطز ضذمٛ باؾػس الطذمٛ ُتعس ٔمل

       ٙ بةن إُ ِةصا ا٧خة  ِةٕ الةصٙ متتةة        ، ٔوةَ ثةي تراعةن الرعةن املةازٙ بالرعةن الطوةع

 . ٔوؿاتن الٍكٕم ، بتدمٗس املكاُ املقسؽ يف ضذا  الكتابٛ

٘ ٖػىس باإلنايٛ إىل وا غبق ببٍاٞ عٍاقط الرهاٞ املقةسؽ  إُ املكاُ الٍك

 ٛ  . وَ خ٦ه وعىاض تطاتيب ٖعأد يْٗ الطذالٛ ب  ذطكٛ اؾػس ٔذطكٛ الكتابة

 َُ ِٔصٓ ا٧خ ٚ ِ٘ اليت متكَ القاض٢ أٔ الطذالٛ وَ اوت٦ك بٕقمٛ ِازٖٛ تكُى

ىةةس كةةن ظاٟةةط وط ((يف ؼٕٖةةن الرهةةاٞ املةةازٙ إىل ِغةةِرط خالةةس وةةَ المةةٕح احملرةةٕظ  

 . لمىسٍٖٛ املٍٕضٚ الطاِطٚ

ً  عمٜ ٌل كن إؿاح ٖرػط وا ِصا ٔلعن ٛ  الثٕابةت  اذةكا ُ  لعٖةاضٚ  الساٟىة  ، املكةا

ِكصا ٖكةبس   . يه٦ّ عَ ا٧عطا  املػتربٛ ٔاملأثٕضا  الصاٟعٛ ٔالتقالٗس الؿاٟعٛ

                                                                                                                                        

ٞ  ضبُةد  سٛاغٝ٘ ع٢ً ٚعًل ٚتصً٘ سكك٘ . ْٚكدٙ ٚآداب٘ ايػعس ضباضٔ يف ايعُد٠ . زغٝل ابٔ : اْعس (1)  ضبٝة

 . 280ص. ت. د . 2ز . اسبُٝد عبد ايدٜٔ

 . اسبذاش١ٜ أٚ اسبذ١ٝ ايسس ت َٔ ايعدٜد يف ٜتٛتس َا ٖٚرا (2)
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 غابقٛ عكي اّط٦ا العسٖس وَ الطذالٛ عمٜ . الٍل خاضطٛ غابقٛ ٥ٔذقٛ لمعاٟط

 . ٥ٔذقٛ عكي ؼٕلْ إىل زلٗن لمصَٖ غ ؼمُٕ ٥ذقّا ، وا كتبْ الػابقُٕ

ِٔة٘ وػةايٛ وةا بة  القةةرب      ، ٔالطٔنةٛ الؿةطٖرٛ يف غةط  املقكةٕضٚ الؿةطٖرٛ     

  ْ وةا بة  قةربٙ ٔوٍةربٙ      )) : الؿطٖف ٔوٍرب الطغٕه قمٕا  ا  ٔغ٦وْ عمٗةْ لقٕلة

ّا ط٥ّٕ يف مةٕ سػةٛ عؿةط    ِٔ٘ تبمغ اثٍ  ٔعؿطَٖ وك ((ضٔنٛ وَ ضٖاض اؾٍٛ 

يهة٦ّ عةَ ا٧ٔقةا  العسٖةسٚ الةيت تةطزز  يف وععةي الةطذ٦  اؿحٗةٛ           ، عطنّا

 . املتعمقٛ باملٍرب ٔقبٕض الكرابٛ ٔغ  شل  وَ املؿاِس املباضكٛ

     ٛ كاملػةةال   ، ٔبةةالطغي وةةَ اٌتىةةاٞ ِةةصٓ املقةةاٖٗؼ إىل وكةةازض عمىٗةةٛ شاٟعةة

يةإُ إزواجّةا يف    ... لبمةساُ ٔاـطة   ٔاملىال  ٔكت  ا٧طٕاه ٔالعطٔض ٔوعاجي ا

ِٔةةصا ٔاضز يف الةةٍل الطذمةة٘ الطةةاب     ، املةة  الطذمةة٘ ميٍرّةةا بعةةسّا آخةةط ٖتحةةأظ   

املعةةطيف مةةٕ الطةةاب  اـةةام املىٗةةع لمطذمةةٛ عكةةي كٌّٕةةا ػطبةةٛ إٌػةةاٌٗٛ تقةةسً 

ٔتكبس ِصٓ املعةاض  املؿةككٛ الةيت ٖتةسأهلا الطذةالُٕ       ، املعطيٛ عرب قٍاٚ الصا 

 ، خام بالطغي وةَ جةصعّا املؿةكك َيط ن ةْ قةإٌُ الػةرط أٔ ا٥ضؼةاه       شا  طعي 

ٔوَ ثي ٖكبس كن وكاُ ٔاضز يف الطذمةٛ وكاٌةّا ٌكةّٗا قبةن أُ ٖكةُٕ وطجعٗةّا       

 . قاٖسّا فطزّا أٔ

ٔلعن ِصا وا ٖرػط القٕاغي املؿككٛ ب  الطذال  الصَٖ اضؼمٕا إىل املسٍٖٛ 

 ْ ٛ  - املٍةةٕضٚ إىل اؿةةس الةةصٙ بةةس  يٗةة ِةةصٓ  - وةة  وطاعةةاٚ اخةةت٦  التحطبةةٛ الرطزٖةة

عمىةّا أُ كةن ٌةل ضذمة٘      ، الٍكٕم ٔكأٌّةا قطٖٔةٛ بالػةٍس أٔ اإلغةٍاز املتةٕاتط     

 . كاُ ٌػٗخ ٔذسٓ ٔجساٌّا ٔوعحىّا ٔغطزّا ٔٔقرّا

بطظ اؾاٌ  ا٧زب٘ يف الطذ٦  املتحّٛ إىل املسٍٖٛ وَ خ٦ه 

قطاٟس يططٖٛ  الٍعي الؿعطٙ الصٙ ترحط يف امل  الطذم٘ بٕاغطٛ

 ، املقسغٛ وكٌٕاتْ بكن الطاِط املكاُ يحطِا عرٕٖٛ ٔإذػاغا 

 ، احملةك   الؿةاعط  ذطيٗٛ عَ قازضّا الطذال  ٥ِٕٞ ٌعي ٖكَ يمي

مما ٖؿر  لٍاظىْ جاٌبةْ   اـاطط عرٕ أتٜ ؾعطّا وععىْ يف كاُ بن
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الٍعى٘ املػٗطط عمٜ جاٌبْ الؿعطٙ زُٔ أُ ميٍ  شل  وَ ٔجٕز 

 . إلؾطاقا  الؿعطٖٛ الطاٟعٛالعسٖس وَ ا

ٔقس ٥ ٌبالغ يف القٕه إشا اعتربٌا ِصا املٍعًٕ زٖٕاٌّا ؾعطّٖا وتكاو٦ّ ٖتىرٕض 

ذٕه غطض ؾعطٙ وتىٗع قةس ٥ ٍٖةسضد ؼةت ا٧غةطام الؿةاٟعٛ ؟ ٔلكٍةْ ٖقةك         

ْ  ، وٍّا إٌةْ   . خاقٛ غطض الٕقف وَ ظٔاٖا وتعسزٚ جعمت وٍْ غطنّا قاٟىّا بصاتة

ٔمتحٗةةسِا الةةصٙ ٖقابمةةْ غةةطض ؾةةاٟ  يف الةةسٖٕاُ الؿةةعطٙ   غةةطض وةةسح ا٧وةةاكَ

 . العطب٘ ِٕٔ غطض ضثاٞ املسُ أٔ املىال 

 : ٖتىرٕض ِصا السٖٕاُ املقكح ذٕه احملأض التالٗٛ

ٔيٗةةْ ٖتحةةْ الؿةةاعط إىل ٌعةةي عٍاقةةط املسٍٖةةٛ املٍةةٕضٚ      احملةةٛز ايتعًُٝةةٞ :  - 1

لٍعي وة  وطاعةا    إٌْ أقط  إىل ا٧ضاجٗع وَ ذٗث ا ، ٔوكٌٕاتّا الباضظٚ

اخت٦  اإلٖقاا عكي تعسز القٕايف يف وععي ا٧ضاجٗع ٔٔذستّا يف ِصا 

   ٛ وةةَ ا٧وثمةةٛ عمةةٜ ِةةصا    . الؿةةعط املٕجةةْ لمةةصا  العاٟةةطٚ لمىسٍٖةةٛ املباضكةة

 : احملٕض ٌصكط ا٧بٗا  التالٗٛ

 سز٠ةةدٚد٠ املكةةةد٠ احملةةةةةةٞ املةةةةت          ٛز٠ةةةةةةةةةةةةةة١ املٓةةةةةةةة  املدٜٓةةةةةةةدخً

َٓػس  ايصدز ععِٝ ايبػس          سةةة  أذإ ايعصةةةةا ٚقةةةةةدخًتٗ
(1)

 

 : ٖٔقٕه الطذالٛ أثٍاٞ ٔقٕلْ إىل الطٔنٛ املؿطيٛ

 ستاس١ةةةةٞ يًّكا َةةةةدت ْفطةةةةٚد          رتاس١ةةةةةةةس٠ اضةةةةسٚز تتةةةةد َةةةةةةبع

 اّةةةة٠ٛ ذاى املكةةةةٝباا يف ْػةةةةةةةصب          دخً  املطذد َٔ باب ايط ّ

ٛد٠ةةةةةةةص املةةةةةٔ خايةةةةةساا عةةةةةةَعب          ١ةةةةةةةةاّ ايسٚضةةةةةة  أَةةةةةِ قدَةةةةةةث
(2)

 

ِٔةةٕ قةةٕض قةةاٟي عمةةٜ التهةةطا ٔالتٕغةةن عٍةةس زخةةٕه    احملةةٛز ايٛدةةداْٞ : - 2

تٍتةا  الطذالةٛ ِٔةٕ     بةن إُ ؿعةا  اـؿةٕا    ، الطذالٛ إىل املسٍٖةٛ املٍةٕضٚ  

 . عمٜ وؿاض  ِصا املكاُ الطاِط

ٌةةةةةةةةسب تكبٝةةةةةِ يًتةةةةةة٘ يف أزضهةةعًٝ            ٜا أٌٖ طٝب١ ٌٖ تكط٢ دٜٕٛ تت٢ 
(1)

 

                                                           

ٞ  ايكةةادز عبةةد بةةٔ ضبُةةد (1)  اسبةةر  َٓاضةةو ألدا٤ املطٗةةس٠ املكدضةة١ يًبكةةاع  املٝطةةس٠ ايسسًةة١ : ايعسا٥ػةةٞ ايعًُةة

 . 33ص املػسب . 1999 احملُد١ٜ . ّ . ٚايعُس٠

 . ْفط٘ (2)
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ٖٔقٕه ضذالٛ آخط يف املسٍٖٛ الطٗبٛ جاع٦ّ وٍّا بمػىّا ؾايّٗا لكن ظاٟط لقةرب  

 . املكطرٜ 

طف٢ بسباٖاةةةٍٛ املصةةةساا سًةةةةةتخ            ا٢ بٗةصالا ٚنفةةةَا َجٌ طٝب١ َٓ
(2)

 

 ٛاٖاةةةةةةةٛبٓا تٗةةةةةةةةة  قًةةةةةةةةداز اسببٝ            ٢ تٝٗا امل٢ٓةا تٝٗا ايعٓةةةةةداز اهلٓ

 ذنست ٚال ٜػفٞ ايكًٛب ضٛاٖا           ا إذاةةةةةةادهلةةةةةةةةةةة٤ٞ ٜعةةةةةةةةةةةةةةةٚاهلل ال غ

وَ ٌيب اإلغ٦ً بعس أُ ؼٕلت  الؿراعٛ طم  عمٜ اإلؿاح يف لطذالٛا ٖكزز ٥ٔ

     ٝ نةرٛ الكةراٞ    ، املسٍٖٛ املٍٕضٚ بطوتّا إىل وعّط ٖعةربٓ العاٟةط مةٕ الهةرٛ ا٧خةط

 . ٔالؿرايٗٛ

اع ٚاألنِةةةٔ ايكةاب َٔ طٝبٗةةتط         ٜا خن َٔ دتٓ  يف ايرتب أععُ٘
(3)

 

   ايكدّةةةساط إذا َا شيةةةةد ايصةةةةعٓ          أْ  اسببٝ  ايرٟ تسد٢ غفاعت٘

 ٛد ٚايهسّةةةاف ٚتٝ٘ ازبةةةة٘ ايعفةةةةتٝ          دا٤ يكرب أْ  ضانٓ٘ةةٞ ايفةةةةةْفط

ٔؾةةكن ِةةصا اؾاٌةة  الٕجةةساٌ٘ عٍكةةطّا وطكعٖةةّا يف كتمةةف املٍعٕوةةا         

ٔملةا   ، الؿعطٖٛ غٕاٞ يف ذالٛ الةسخٕه إىل املسٍٖةٛ املٍةٕضٚ أٔ يف ذالةٛ اـةطٔد وٍّةا      

كاُ جاٌ  السخٕه إىل املكاُ الطاِط قس أؾةطٌا إىل بعةض مناشجةْ يةإُ جاٌة       

اـطٔد وَ املكاُ املقسؽ متٗع مبٕاقف و٤ثطٚ تٕظعت قٕضِا ب  وةسح املكةاُ   

ٔآه البٗةةت عاوةةٛ الةةصٙ ٖهةةي أيهةةن البقةةاا يف ا٧ضض ٔبةة  التعةةب  عةةَ أذاغةةٗؼ  

 .  أُ ٖطث ا  ا٧ضض ٔوَ عمّٗاا٥ٌتقاه وَ املكاُ جػسّا ٔالثٕاٞ يْٗ ضٔذّا إىل

ٖقٕه اذس الطذالٛ املغاضبٛ القةازً إىل املسٍٖةٛ املٍةٕضٚ وةَ أقكةٜ جٍةٕ  غةط         

 : ا٧وٛ اإلغ٦وٗٛ وٕزعّا ضذا  املسٍٖٛ الطاِطٚ

 ِ بدالةةٞ بٗةةةةو ال أبػةةةة  ٚزبةةةةت               ٛع ملٔ قًي بِٗ غصالةةَت٢ ايسد

 س٠ قٛالا ٚال عُ اةل سٝةةةةِ أطةةةةتً               خًدٟاضتٛدع اهلل َٔ أٚدعتِٗ 

ُٞ أْ٘ ازذب ةةة٣ٛ ٚأزثٞ زبطةةث               ٞ سٝح عٓدِٖةط قًبةةةإْٞ ألغب
(4)

 

                                                                                                                                        

 . 96ص ، َرنٛز َسد  . ٚايطازب ايطازٟ أْظ (1)

 . 17ص ، َرنٛز َسد  ٚايعُس٠ اسبر زس١ً : ٜاضني ضبُٛد (2)

 . 67ص ، َرنٛز َسد  . اسبذاش١ٜ األْديطٞ ايكًصادٟ ١زسً (3)

 . 201ص ، َرنٛز َسد  . املع١ٝٓٝ ايسس١ً (4)
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ٔتطتر  ذا٥  العؿق إىل أعمٜ وطاذمّا عٍس الكث  وَ الطذال  الصَٖ ضأٔا 

ٛ يف املسٍٖٛ قبٕبتّي الساٟىٛ ٔاليت ؽتمف عَ كن احملب يالعؿةق   ، ٕبا  العاضنة

ٔعؿق املسٍٖٛ وَ جِٕط اإلمياُ الصٙ ٥ ٖبمٜ ٥ٔ وٕه بةالطغي   ، السٌٕٗٙ عطن٘

وةةَ وعّةةطٓ البؿةةطٙ الةةصٙ ٖةةصكطٌا عةةا٥  الٕجةةس الكةةٕيف املػةةتعىن كةةاملعحي  

 . الػاٟس ٔلكٍْ يف شاتْ ٍٖتػ  إىل وعحي الػىٕ ٔالؿرايٗٛ الطٔذٗٛ

س ضب  خا٥  إٔ ٜٗذساةةةةغٝ              َا ٜكتٌ ايًٌٝ ايطٌٜٛ ضٗساا
(1)

 

ٔيف وكةةاُ آخةةط وةةَ الطذمةةٛ شاتّةةا ميةةاضؽ الطذالةةٛ ِةةصا املةةعد بةة  املعحةةي       

 : املتسأه ٔاملعحي الكٕيف البعٗس الس٥لٛ

 دَٛعٞ إىل إٔ ندت يف ايدَ  أغسم       ادزتةةةةةةةةةةة ّ تبةةةةةةةةا يًطةةةةةةةةةةةةةةا ٚقفٓةةةةةةةةةةةةٚمل

سمةةةةةةةةةةةدٙ ْتفةةةةةةةةةةٓا بعةةةةةةةةةةةة  أيطةةةةةةةةتكاي       ٌ عرب٠ةةةٞ ٌٖ َ  ايٛصةةةةيعٝٓ  ةةةةتكً
(2)

 

إُ الع٦قةةٛ وةة  املسٍٖةةٛ املٍةةٕضٚ ػةةأظ  املةة  الؿةةعطٙ الركةةٗس مةةٕ الةةٍل        

    ٛ ٔلعةن شلة  وةا زية  بأذةس الطذالةٛ        ، المّح٘ وا زاً الٕجةساُ ٥ ؼةسٓ ذةسٔز المغة

إىل تقةةسٖي  - أُ ضذمتةةْ اؿحاظٖةةٛ وكتٕبةةٛ بمػةةاُ عطبةة٘ وةةب      عمىةةّا - املغاضبةةٛ

 ٛ كٍةت أٔه وةطٚ يف غةرطٙ ٌعىةت عمةٜ لػةاٌٍا الرببةطٙ         )) : اإلؾاضٚ السالٗٛ التالٗة

(( قكٗست  ا٧ٔىل تسه عمٜ وا ٖق  وَ الػطٔض لمٕيٕز عٍس ض٣ٖٛ املسٍٖةٛ املٍةٕضٚ  
(3)

 . 

ٛ املٍةٕضٚ الةيت تتحةأظ كةن     ِٔصا ٖسه عمٜ خكٕقٗٛ الع٦قٛ بة  الطذالةٛ ٔ املسٍٖة   

ٔالمةةّحا  ٔا٧قةةٕا  إىل اؿةةس الةةصٙ أقةةبرت يٗةةْ املسٍٖةةٛ املٍةةٕضٚ ٍٖبٕعةةّا    المغةةا

 . زاٟىّا وتحسزّا ملدتمف اـطابا  ٔأمناط الٍكٕم ٔأؾكاه اإلبساا

ٔمل ٖكتةةف الطذالةةٛ بٍعىةةْ لمؿةةعط عمةةٜ اخةةت٦  وػةةتٕٖاتْ املٕجةةْ لمىسٍٖةةٛ  

ٞ بةةن كةةاُ ٖعةةرب عةةَ أذاغةةٗؼ   ، املٍةةٕضٚ ٔذعٌةةّا عٍةةس  ، الٕجةةس اٌتؿةةاٞ عٍةةس المقةةا

 . الرطا  وَ خ٦ه وا غبقْ وَ الؿعطاٞ

  ُ  ، ِكةةصا أقةةبس الؿةةاِس الؿةةعطٙ لمؿةةعطاٞ الػةةابق  زاعىةةّا هلةةصا الٕجةةسا

ٖٔةةربظ ا٧وةةط جمٗةةّا عٍةةس الطذالةةٛ العٗاؾةة٘ الةةصٙ ٥   ، كررةةّا وةةَ أمل لٕعةةٛ الرةةطا 

                                                           

 . َرنٛز َسد  (1)

 . ْفط٘ ايطابل املصدز (2)

 . ْفط٘ ايطابل املصدز (3)
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   ٕ ٖاتّا اؾىالٗةةٛ وةةا زاوةةت  ٖةةكزز يف تقةةسٖي الؿةةٕاِس الؿةةعطٖٛ عمةةٜ اخةةت٦  وػةةت

ؼقق اهلس  الٕجةساٌ٘ وةَ جّةٛ ٔتطغةذ طبٗعةٛ ا٧وكٍةٛ وةَ جّةٛ ثاٌٗةٛ باملسٍٖةٛ           

 ، املٍٕضٚ عكةي إنةاٞٚ ِةصا املكةاُ املقةسؽ لكةن وةا وةٗ  بةْ وةَ وٕجةٕزا            

 : لٍقسً بعض ا٧وثمٛ

 : ٔيّٗا ٖقٕه الػطٙ بَ عبس الطمحَ ا٧ٌكاضٙ ... ))

 ٚاضتكٛا يٞ َٔ ب٦س عس٠ٚ َا٥ٞ           ٣ٚ  يف ذزع أزةةةةْٛٞ إٕ َةةةةنفٓ

ا٤ةةة١ ايعًُةةةةةساز يف ايًًٝةةةةةة  ض            تا٤ بازد٠ ايصٝةةةةخ١ٓ يف ايػةةةةةض
(1)

 

 ، عمٜ أمساٞ أقرابّا التٍكٗل زُٔ عطبٗٛ أبٗا  بإٖطاز الطذالٛ ٖكتر٘ ٔقس

ٕشجّا ؾعطّٖا ٖتغٍٜ العٗاؾ٘ من لٍا ٖقسً ، وباؾط غ  بؿكن إلّٗي باإلؾاضٚ وكترّٗا

 قةسقت يطاغةٛ عىةط بةَ اـطةا        - ِٔ٘ ب٠ط عطٔٚ - يْٗ الؿاعط بالب٠ط اليت

 : يف واّٟا ٔطعىْ العص 

 اّةةةةةةني ملةةةةو ايباْتةةةةٞ بتًةةةةةٌ يةةةةةةةةٖٚ           أال يٝ  غعسٟ ٌٖ إىل ايسٌَ عٛد٠

 ساٙ أزاّةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةةةةا قًبةةةةةةةةةةةةةأداٟٚ بٗ           ١ةس عس٠ٚ عربةةةةةٔ ب٦ةةةة١ َةةةةةةٌ ًْٗةةةةةةٖٚ

ِكصا تكبس املسٍٖٛ قامسّا وؿككّا ب  كن الؿعطاٞ يف املان٘ ٔاؿانط 

إٌّةةا الةةسٖٕاُ الؿةةعطٙ الةةصٙ ٥ ٍٖهةة  وعٍٗةةْ عمةةٜ اخةةت٦  ا٧ظوٍةةٛ     ، ٔاملػةةتقبن

الؿةعطٙ العطبة٘ اإلغة٦و٘ ِةصٓ     ٔلٕ مج  الباذثُٕ ٔاملّتىُٕ باإلبةساا   ، ٔالعكٕض

ا٧ؾةةعاض املبثٕثةةٛ يف بطةةُٕ الكتةة  ٔ ا٧غةةراض لٕجةةسٌا زٔأٖةةَ عسٖةةسٚ تػةةىس لٍةةا      

مبتابعةةٛ ؼةة٥ٕ  الٕجةةساُ العطبةة٘ ٔ اإلغةة٦و٘ بةةن اإلٌػةةاٌ٘ أوةةاً ِةةصٓ املسٍٖةةٛ          

ٛ   ، الطةةاِطٚ ُ   - ٔيف ٌرةةؼ الػةةٗا  ميكةةَ وتابعةة  - يهةة٦ّ عةةَ ؼةة٥ٕ  الٕجةةسا
قةسوّا الطذةالُٕ ٌعىةّا أٔ اغتؿةّازّا يف ضذ٦تّةي       لةيت وػتٕٖا  الكٕضٚ الؿعطٖٛ ا

وةةةا زاً الٕجةةةساُ ِةةةٕ العىمةةةٛ  ، زُٔ أُ ٖػةةةق  أذةةةسِي يف التكةةةطاض أٔ الٍىطٗةةةٛ

املرطزٚ اليت ٥ ٖؿكك يّٗا اثٍاُ اغتٍازّا إىل قٕلٛ الرٗمػٕ  الٌٕٗاٌ٘ القةسٖي الةيت   

ّةةةٛ إىل قةةةسؽ كةةةصل  الطذمةةةٛ املتح . (( ٥ ٌػةةةبس يف الٍّةةةط وةةةطت   ))ػةةةعً بأٌٍةةةا 

                                                           

 . 166ص . 1988: ايهٜٛ  . األزقِ داز . ٚذبكٝل دزاض١ . ايعٝاغٞ زس١ً يف املٓٛز٠ املد١ٜٓ : أضبصٕٚ ضبُد (1)

 . 167 ص . ْفط٘ املسد  . ايبإ غذس َٔ ْٛع ٚايبطاْتني
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عمىةّا أُ الكةث  وةَ     ، ية٦ غةبٗن لتكةطاض ا٧ذاغةٗؼ     ، ا٧قساؽ املسٍٖةٛ املٍةٕضٚ  

 ، العٖاضٚ ٌٕٔايمّا تقالٗس عمٜ أّؿٕا قس اغتثٍاٞ ٔبسُٔ وععىّي ٖكَ مل إُ الطذال 

بن إُ ابَ بطٕطٛ ذخ غت وطا  زُٔ أُ ٖكزز يف تطوٗي قٕضٚ ملا جاٞ عٍس أغتاشٓ 

٦تْ باملعطيٛ الٍايعةٛ ٔالػةطز التةاضى٘ ٔالٕقةف اؾغةطايف      وطعىّا ضذ ، ابَ جب 

تةاب      - عمٜ غةبٗن املثةاه ٥ اؿكةط    - الصٙ ، ٔاحملكٗا  السالٛ ٔالتٕثٗق السقٗق

اـط  الٍبٕٖةٛ   أٖاًيف املٍرب الكطٖي بعس أُ كاُ جصا نمٛ وباضكٛ يف املان٘ 

ط  اـطباٞ كىةا ِةٕ   ٔأقبس يف اؿانط وكاٌّا زا٥ّ ٖتٍأ  عمْٗ أؾ ، اـالسٚ

زُٔ ٌػةةٗاُ اجملةةأضَٖ    ، ذةةاه اـطٗةة  املكةةطٙ الةةصٙ قةةازيْ الطذالةةٛ آٌةةصاك       

 . ٔالعمىاٞ ٔأقرا  الكطاوا  الصَٖ ضابطٕا باملػحس املقسؽ كن ٔقت ٔذ 

غاِي بْ الطذالٛ يف خمق غ ة ٔضٚ   - إشا قس التعب  - الؿعط إشُ ٌل تاثٗث٘

 - إىل أُ ٖطث ا  ا٧ضض ٔوَ عمّٗا - كاُِصا امل ٥غتىطاض زاٟىٛ أٖهّا ٔق ٔضٚ
 . يف الٕجساُ اإلغ٦و٘ أبّا عَ جس

 : ٖقٕه ال٥ّٕت٘

ٛزةةةةةةةةةةةةٞ املتةةةةةةةةاز ايٓبةةةةةةةةةاز٠ آثةةةةةةةةةشٜ           ١ تسدبٞةةةةةٞ يطٝبةةةةا اآلتةةةةةأال أٜٗ
(1)

 

 : ٔيف وكاُ آخط ٍٖعط إىل طٗبٛ أٔ املسٍٖٛ وَ وٕق  آخط

ٞ ضبُدةةةةةةةةةةاز ايٓبةةةةةةةةا٥ٌ آثةةةةةةةتط           آٜا قاصداا بطشا٤ طٝب١ تسدبٞ
(2)

 

إُ اغتعىاه اغي طٗبٛ وَ ب  ا٧مسةاٞ الةيت ٔقةرت بّةا املسٍٖةٛ ٖأخةص أبعةازّا        

 ، ِٕٔ وتعمق بالػطز التاضى٘ ، عسٖسٚ تطتب  مبا غبقت اإلؾاضٚ إلْٗ وَ غ ٔضٚ

ا٧بعةاز بالكة ٔضٚ أٙ الترة٥ٕ  الةيت ؾةّستّا املسٍٖةٛ        ٔتطتب  وَ جّةٛ ثاٌٗةٛ ِةصٓ   

ًٖٕ ا٥ثٍ  لٗمٛ الثالث عؿط وةَ   - املٍٕضٚ وٍص أُ زخمّا ٌيب اإلغ٦ً يف شل  الًٕٗ

  . الصٙ لَ ٍٖىر٘ وَ الصاكطٚ اإلٌػاٌٗٛ - ضبٗ  ا٧ٔه

يف البٗت ا٧ٔه وثٕٝ لكن وا تطكْ ٌيب اإلغ٦ً وَ آثةاض وازٖةٛ    (( طٗبٛ )) ية

إٌةةةْ الطجةةةاٞ املػةةةتبس بالطذالةةةٛ أٔ العاٟةةةط  . ٍٕٖةةةٛ تعةةةن خالةةةسٚ إىل أبةةةس الةةةسِطٔوع

                                                           

 . َرنٛز َسد  . ايٛالتٞ (1)

 . ْفط٘ ايطابل املصدز (2)
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ٔؾةةعاض  ، وةةَ آثةةاض غةة اِا ضأٙ العةة   اؿةةطٖل عمةةٜ وعطيةةٛ وةةا تطكةةْ الةةٍيب  

 . (( لٗؼ الطاٟ٘ كالػاو  ))الطذالٛ الساٟي كىا ِٕ وتسٔه يف أزبٗا  الطذمٛ 

ٜ الػةابق إ٥ أُ املتأوةن   أوا البٗت الثاٌ٘ يقس ٖبةسٔ لمىتػةطا ععيةّا عمةٜ املعٍة     

أٔ مبعٍٜ آخةط يف البٗةت ا٧ٔه    ، يف بٍاْٟ ٖمىؼ اٌتقاه املعٍٜ وَ اؾعٞ إىل الكن

الٍبٕٖٛ أ٥ّٔ ٔظٕاضِا وا تطكْ الؿّساٞ ٔالكرابٛ  ا٩ثاض ظٖاضٚ عمٜ الطذالٛ وطم

أٙ وثٕٝ  ، أوا يف البٗت الثاٌ٘ يإُ املكاُ بطوتْ ٖكبس وكاٌّا ٌبّٕٖا ، ٔالتابعُٕ

لكن الرهاٟن احملىسٖٛ وَ شضٚ الكا  البػٗطٛ إىل أعمٜ وا ٔقةمت إلٗةْ الةسعٕٚ    

تؿكمت يف ضذابْ أٔه عاقىٛ إغ٦وٗٛ يف  ، احملىسٖٛ فػسٚ يف املػحس الٍبٕٙ

 . تاضٖذ ِصٓ ا٧وٛ

بإوكاٌاتّا  ، ٔالطذمٛ ٍِسغّٗا وكاٌّا ٖكُٕ أُ قبن ز٥لّٗا املكاُ ٖكبس ِكصا

ال٦وتٍاِٗٛ يه٦ّ عَ أٌعىتّا املعطيٗٛ  - اـاضد قفٔٔ الؿعٕض ٔقف - الٕقرٗٛ

تػتطٗ  تقسٖي املطٟٗا  الغٍٗٛ بأبعازِةا   ، عكي اٌرتاذّا عمٜ املعاض  اإلٌػاٌٗٛ

 . اإلٌػاٌٗٛ ٔز٥٥تّا املػتدمكٛ وَ القٗي اـالسٚ

  َ خاقةٛ إشا كةاُ ِةصا املكةاُ      - ٔعمٜ ِصا ا٧غاؽ متٍس الطذمةٛ ل٨وةاك

ٔكن ضذالٛ  ، املٕقٕيٛ ثطاٞ وتعسز املٍاذ٘ ٔا٧ِسا  - املٍٕضٚيف املسٍٖٛ  فػسّا

 . ٖهٗف إىل ػاض  الػابق  عمْٗ إنايا  غٍٗٛ شا  أبعاز كتمرٛ

ٖقًٕ املعىاض الٍبةٕٙ عمةٜ ضكةاٟع الرهةاٟن ٔقةٕاٟي ا٧خة٦        

ِٔةةصا وةةا عةةرب عٍةةْ أمحةةس ؾةةٕق٘ يف قكةةٗستْ   ، ٔأعىةةسٚ التقةةٕٝ

 . الصاٟعٛ الكٗت

ِٔصا  - تٕي  و  ، بالبػاطٛ الًٕٗ إىل املسٖس الرهاٞ اضتباط ٖرػط وا ِصا ٔلعن

كن وا ٍٖر  الٍاؽ أثٍاٞ ٌعٔهلي نٕٗيّا لمطمحَ  - ٖغ  عَ ضذ٦  الطذال  مل وا

 . عمٜ ِصا املكاُ الطاِط

ِكصا ٖكبس املعىاض وطازيّا لمعىطاُ اؿاون ٧بعاز أخ٦قٗةٛ قبةن أُ ٖكةُٕ    

لٍاظطَٖ ٔلكٍّا ترتقس ا٥وت٦ٞ الطٔذ٘ ٔاـمرٗٛ ا تػط قس ٍِسغٗٛ لس٥٥  ذاو٦ّ

 . ا٧خ٦قٗٛ اليت ٥ بسٖن عٍّا يف كن عىطاُ إٌػاٌ٘

المكممممممممممما   - 8
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ِٕٔ يف الٕقت شاتْ وسضد  ، إُ املعىاض طبقا  وَ اإلمياُ قبن طبقا  اؿحط

الطغةةالٛ الٍبٕٖةةٛ إىل اؿةةس الةةصٙ ؼةةٕه يٗةةْ ِةةصا العىةةطاُ إىل نةةٕٞ تهةة٘ٞ ططٖةةق   

إلنةةايٛ إىل ِةةصا ٔشاك ياملعىةةاض باملسٍٖةةٛ املٍةةٕضٚ ٥ ٖةةطتب    ٔبا ، الطذالةةٛ أٔ العاٟةةط

بن ٖطتب  قبن شل  ٔبعس شل  بالٗس اإلهلٗٛ الةيت خمقةت الكةُٕ     ، بالبٍاٞ اإلٌػاٌ٘

ٔغةتأخص ِةصٓ املٕجةٕزا  ز٥٥  قطٖبةٛ      ، بطّا ٔعةطّا أضنةّا ٔمسةاٞ ظةاِطّا ٔباطٍةاّ     

ٚ وَ شضاتّا تٍطةق بتةاضٖذ   ٔكن شض ، ٔبعٗسٚ عٍس وا تكبس وٗساٌّا لمسعٕٚ احملىسٖٛ

 . ِصٓ الطغالٛ اـالسٚ

ٔلعن ِصا وةا ٖرػةط ؼةٕه املكةاُ إىل ؾةاِس ضوةعٙ ٖبةازه الطّذالةٛ عٕاطةف          

  . الٕز ٔالكراٞ بػب  زٔضٓ يف تاضٖذ ِصٓ ا٧وٛ

ثي ضكبت إىل أذس اؾبن الؿطٖف الصٙ و  ا  ٔضغٕلْ  )) : ٖقٕه ال٥ّٕت٘ 

  املتباز ه وػةتٕذٜ وةَ اؿةسٖث الٍبةٕٙ الؿةطٖف      ِصا اؿ . (( ٔوبْ ا  ٔضغٕلْ

 . الصٙ ٖطتب  بب٦ٞ جٍٕز ا٧وٛ ٔؾّساّٟا يف ؿعا  ذامسٛ وَ تاضىّا

يف الطذمٛ املتحّٛ إىل املسٍٖٛ املٍٕضٚ لس وكاٌ  أغاغةٗ   

كىةا   - كاٌت ٔملا املقسؽ املكاُ بعس ٔوا ، املقسؽ املكاُ قبن وا

ملسٍٖةٛ قطعةٛ وةَ اؾٍةٛ عمةٜ      ا - شكط شل  العسٖس وةَ الطذةال   

ا٧ضض وكساقّا ؿسٖث ٌبْٗ الكطٖي يإُ املسٍٖٛ الطاِطٚ بةصل   

 : قػىاُ ٔالعتبٛ . بعسٓ ٔوا املقسؽ قبن وا ب  ياقمٛ عتبٛ تكبس

 . إلْٗ املتحْ اؿحاظ أضض املقسؽ ٔب  الطذالٛ ٔطَ ب  تركن َاد١ٜ عتب١ - أ

كرةط ٔاإلميةاُ اؿةط  ٔالػةمي     تركن ب  الػٍٛ ٔالبسعةٛ ال عتب١ زَصٜة١   - ب

القٕٚ ٔالهعف
(1)

 . 

أُ الٕقٕه إىل املسٍٖٛ املٍٕضٚ أٙ العتبٛ املازٖٛ ٔالطوعٖٛ ٖقته٘ املطٔض  ؾ  ٥ٔ

ٔإكطاِا  اؾػس وَ  ، وكاع  الططٖق وَ جّٛ عمٜ تٍػر  عسٖسٚ باجتٗاظا 

  . ٔقاضبٛ الٍرؼ ا٧واضٚ بالػٕٞ وَ جّٛ ثالثٛ ، جّٛ ثاٌٗٛ

 : ؟ وَ أِي ػمٗاتّا ٌصكط ا٩ت٘ ٓ العتبٛ يف الطذمٛكٗف تتحمٜ ِص
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  42 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
ٔ ٥ خ٦  أُ وٕقة  قةربٓ    اجملػس يف قرب الٍيب دبًٝات اشبن االمس٢  - أ

 أيهن البقاا يف ا٧ضض
(1)

 . 

ٔيف العسٖةةس وةةَ الةةطذ٦  تركةة٦ٗ  كةةث ٚ ذةةٕه وعةةاِط اـةة  ا٧مسةةٜ        

اُ إىل أُ ٖةطث ا   املطتب  بالسعٕٚ احملىسٖٛ ٔػمٗاتّةا يف املكةاُ ٔالعوة   

 . ا٧ضض ٔوَ عمّٗا

ٔوةةَ  ، ٔوةةَ اـةةٕ  إىل اإلميةةاُ ،دبًٝةةات ايتشةةٍٛ َةةٔ سةةاٍ إىل سةةاٍ   - ب

ِٔةصا الترةٕه أٔ ا٥ٌتقةاه     ، ٔوةَ الرطقةٛ إىل الٕذةسٚ    ، الهعف إىل القٕٚ

تتركي يْٗ العتبٛ اليت متّس ل٦ٌتقاه أٔ الترٕه عمٜ اخت٦  املػتٕٖا  

 . الٍرػٗٛاملعطيٗٛ أٔ املازٖٛ أٔ 

شل  أُ العتبٛ يف ِصا الػٗا  مبثابةٛ اهلةازٙ لمىػةايط أٔ    دبًٝات ايةديٌٝ   - ز

ٛ    ، املطؼةةن ِٔةة٘ وةةَ ٌاذٗةةٛ أخةةطٝ بساٖةةٛ      ، إٌةةْ املٍةةاضٚ املهةة٠ٗٛ لمطذالةة

 . الططٖق الرعم٘ لمسخٕه إىل عامل الرهاٟن

لكن ا٧وكٍٛ يّ٘ وكاُ ْٚتٝذ١ يريو تصبض مبجاب١ ايبؤز٠ ازباذبة١   - د

يإلّٗةا   ، ٔوا عسآ ٖسخن يف إطاض احملٗ  العةاً هلةصا املطكةع    ، وطكعٙ

 . تؿس الطذاه كىا جاٞ يف اؿسٖث الٍبٕٙ الؿطٖف

نتي ِصا البرث املتٕان  بّصٓ اإلؾةازٚ لباذةث وغطبة٘ يف وٗةساُ اؿهةاضٚ      

 : وقطضّا اؿقاٟق التالٗٛ

٥ٔ تٕجةةس يف جغطايٗةةٛ املػةةال  ٔاملىالةة  قطعةةٛ وةةَ ا٧ضض ذعٗةةت بعٍاٖةةٛ        

الطذةةال  ٔاملةة٤ضخ  وثةةن الطةةط  الكةةربٝ امل٤زٖةةٛ إىل اؿحةةاظ الةةيت قةةٍرت يّٗةةا   

و٠ا  الكت  املدتمرٛ املٍاظا ٔا٧غالٗ  ٔو٠ةا  القكةاٟس اؿايمةٛ بٕقةف املٍةاظه      

ع٦ٔٚ عمٜ وا تطرس بْ وَ وؿاعط اؿٍ  اليت جعمت وَ ِصٓ الططٖق  ، ٔاملطاذن

ٔوبازلةٛ اإلجةاظا     ، غة٦وٗٛ فىعا  اغةتٕثقت عربِةا الكة٦  بة  الؿةعٕ  اإل     
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 43 مستوياته وأبعاده -المدينة المنورة في النص الرحلي 
ٔت٦قس وعطٗا  الركط العطب٘ ٔ اإلغ٦و٘ مما مل ٖعةط  لةْ ٌعة      ، ب  العمىاٞ

ٔوا ططأ وَ غّٕلٛ ٔغطعٛ عمٜ املٕاق٦  ، ذتٜ بعس عكط الٍّهٛ
(1)

 . 
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