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 احلاهة اهفلسية

 في البالد العربية في القرن الثاني عشر الهجري
 الثامن عشر الميالدي

 د. عاصٍ محداْ
 أستاذ جباًعة املوم عبد اهعزيز جبدة

 

امل ٝضض ٠اااااا بعض املؤضضنيزيراٜضضسباابضضراملييضعتامليضضرٟامليطضضُ ابض٘ض

مليفهس١ٜايفامليعٗدامليعجُ ْٞا،اٚذيواملييعتامليرٟاأص بامليٓظض ّاا

اجُ ١ْٝا.مليطٝ ضٞايًدٚي١امليع

ٜفطساٖرٙامليٓ ح١ٝاق ٥اًلا:اا((ن زٍابسٚنًُ ٕاا))ادمدافإْٓ اذيواع٢ًاٚنُج ٍ

ٟاملعرت٣امليطًط١ان ٕاَتٛملشًٜ اَعاذيوامليتدْٞايفامل ٝ ٠امليفهس١ٜا،ااملييعتا)) ملير

فًِايهٔاغخصٝ تامليطالطرامليعجُ ْٝرا،اأٚاٚشزمل٥ِٗايظٗساَٝاًلاأٚازغب١اجتض ٙاا

ا.ا(1)مليٓٛملحٞاملألدب١ٝ

فإْٓ اضٛفاْكّٛابكسمل٠٤اضسٜع١ايًحٝ ٠امليفهس١ٜايفاملألقض يِٝااا،ًتعُِٝاٚجتًٓب اي

ًَ أَاملإلَربملطٛز١ٜاملإلضال١َٝامليعجُ ١ْٝا،ا مليعسب١ٝا،املييتان ْ ايػهٌاجص٤ًملاٖ 

اْٚػرياإىلاأثسٖ ايفامليت١٦ٝٗايًحسن تاملإلصالح١ٝاٚمليٓٗي١امليفهس١ٜامليت ي١ٝا.

ٕامل ٝض ٠امليفهسٜض١ايفاَصضساَكتصضس٠اعًض٢اذيضواااااااا مليٓػض  امليضضرٟااايهض دايهٛض

ًَ ايفا ن ْ ايكّٛاب٘اَنيضط١املألشٖسامليتع١ًُٝٝاملييتان ْ امتجٌاَسنًصملاعًًُٝ اٖ 

امليعجُض ْٞاااا َضٔااا-مليب١٦ٝاملؤصس١ٜا،اإالاإٔاٖرٙاملؤنيضط١املايهٔايفافضرت٠امل هِض

ا.ا(2)َنيضط١ايصب١اأٚاعُٝك١ايفاأبع دٖ امليع١ًُٝا-ٚج٘اْظسابع امليب حجرا

ميض١امليف ٥ضد٠ا،افًكضداملضضتط ع اإٔامتضدااااااع٢ًاإٔاذيضواالاٜعضأاأْٗض ان ْض اعداااا

امل ٝ ٠امليفهس١ٜاببع امليسٚملفداملجلٝد٠ا.
                                                                 

(1)  BURCKEL mann, History of the People, tv, J.car Michael, M, perlmen cnew, york - 19.4.7 

p.342 . 

 . >8، ص  ;9=7، 2 2د اهشسقاوي ، ًصس يف اهقسْ اهثاًّ عشس ، طحمٌو (2)
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ّاابالدايفاملألدب١ٝامل سن١اعٔادزملضت٘ايفامليع ْٛيٞاأض ١َامليدنتٛز يالٍاا-مليػ 

زٜ االايكضدزااااا-مليكسٕامليج َٔاعػساملؤٝالدٟا ٜس٣اإٔاظ ٖسملتامليجك ف١ايفامليعضسملماٚضٛض

ًٚملاْٚػ ًط اعُ اٖٞاعًٝ٘ايفاَصسا. ابد

٘اخلطأانبرياإٔاٜظٔاإٔاملألشٖضسايفامليكض ٖس٠انض ٕاملؤنيضطض١امليٛحٝضد٠اَضٔاااااااٚإْ

اأِٖايًواملؤنيضط تا؛األْ٘ان ٕاأغٓ ٖ ايفابالدامليعسبا.ا-ابدٕٚاغوا-اإْ٘ا،اْٛعٗ 

أَض اَسملنضصامليتعًضِٝايفابضالدامليػض ّافه ْض ا:احًضشا،اٚدَػضلا،اٚمليكضدعا،اااااااااا

،اٚمحض ٠ا،اااْٚ بًظا،انُ اٚجدتاَدملزعايفامليس١ًَا،اٚمحصا،اٚغضص٠ا،اٚصضٝدملاا

ا.ا(1)ٚعه ا،اٚطسملبًظا،اٚبعًبوا،اثِاإٕاملؤدملزعان ْ ايفاَط جدانٌاَد١ٜٓ

أَ املألضت ذاعب عامليعصملٟٚايفادزملضضت٘اعضٔامليتض زٜألاملألدبضٞايًعضسملمافٝعتكضداإٔااااااا

ملألدباملبتعدأَآَتصتامليكسٕامليع غساحت٢آَتصتامليكسٕامليج ْٞاعػضساملجرضسٟااا

ٍامليٓصضتامليجض ْٞاَضٔااااااظٌاصًٛي اَطًُٛع ايا-َعاذيواا-ٕاإالاأْ٘ا ًػعسا،اَٚضعاحًٛض

مليكسٕامليج َٔاعػساٚبدمل١ٜامليكسٕامليت ضعاعػسا،ابدأتامليدٚي١امليعجُ ١ْٝايٛج٘اغض٦ًٝ اا

١ُٝا؛اب فتت حاعدداَضٔاملؤضدملزعايفامليعضسملما،اٚح ٚيض اإٔاااااَٝٔامليعٓ ١ٜايًٓٛملحٞامليتعً

غنيٕٚآَ ٖرٗ ايًطًط تامليدملي١ًٝا،اٚبٗرملاضًُ اجرٙاا-يفامليٛق اْفط٘اا-يرتىا

ؤنيضط تاملضتكاليٝتٗ ا؛امم اض عداع٢ًايك١ٜٛاملؤطت٣ٛامليع ّايًغ١امليعسبٝض١ا،امليضيتااامل

ان ْ ايػٗداغ٦ًٝ أَامليتصملحِابرامليًغترا:امليرتن١ٝاٚمليف زض١ٝا.

ٟاملجلدٜضضداصضض حب٘اتطضضٔايفاملؤطضضت٣ٛامليػضضعسٟا،ااااا ٚالاغضواإٔامليٓػضض  امليًغضٛض

مليعصضسا،اأَايػرٝعابع امليػخصٝ تامليطٝ ض١ٝايضريوااا-أًٜي اا-مليرٟاملضتف دا

اااااااا ٍابضضإٔاملالضضضتكسملزامليطٝ ضضضٞامليضضرٟاغضضٗدٙامليعصضضسان ْضض ايض٘ض دامليعضضصملٟٚايًكضٛض ٜٚعضٛض

ٕاااااا املؤنيزيٛض ْت ٥ر٘املإلجي ب١ٝايفاملإلبدملع تامليفهس١ٜاٚملألدبٝض١ا،اٚملؤتُجًض١افُٝض ايًف٘ض

ا.ا(2)َٔاَنييف تا،اٚمليػعسمل٤أَادٚملٜٚٔامليعسملقٕٝٛ

ضضعاعػضسافإْٓض ااااٚإذملاأيٝٓ ايدزملض١اي زٜألامليطٛدملٕاملألدبٞاقبٌاَطًضعامليكضسٕامليت اا

دمضضدامليضضدنتٛزامليٓ قضضداإحطضض ٕاعبضض عاٜعتضضرباٖضضرٙامليدزملضضض١ايفضضسًب اَضضٔامليتٛغضضٌايفاااااا

ملجمل ٌٖاملؤظ١ًُا،ايٛالابصٝصأَامليٓٛزاًٜكٝ٘ايفاطسٜلامليب ححانت ب ٕاقُٝض ٕا،اا

دملٕا،اٚمليهت بض ٕاعًض٢اااا ُٖ ا:انت باطبك تاٚدايفٝتاملهللا،اٚنت باي زٜألامليطٛض

                                                                 

 . ;2، ص  7;=7اهدكتوز أساًة عاُوتي < احلسكة األدبية يف بالد اهشاَ خالي اهقسْ اهثاًّ عشس ، بريوت ،  (1)

 . >:2،  2:8،  ;>7،  1>7ٓـ ، ص 2>78عباض اهعزاوي ، تازيخ األدب اهعسبي يف اهعساق ، بغداد ْ  (2)
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ملخلطٛض امليهضرب٣ايًح يض١امليجك فٝض١ايفاااااابعدُٖ اعٔامليٓٛملحٞاملألدب١ٝاٜسمس ٕابع 

ملجملتُعامليطٛدملْٞآَرامليكسٕاملخلض َظاعػضسا،اٜٚعسيفض ٕايضبع املألَجًض١امليػضعس١ٜااااااا

أَايًوامليفرت٠امليبعٝد٠ايفاأثٓ ٤اضٝ د٠امليفْٛجاَٚٔاأي٢افعدِٖايفاممًه١اضٓ زا.

دملٕااااااا نُض اٜضضس٣اإٔاَصضضساٚمل رضض شاُٖضض امليكطضسملٕامليًضضرملٕاملضضضتُدآَُٗضض امليطضٛض

يفابٛملنرياملْتع غ٘امليج يفا،اٜٚكسزايٓ انت باطبكض تاٚدايفضٝتاااملإلحي ٤ملتاملألٚىلا

ملطٓرااااااااا ملهللاإٔامليػضع  املألٍٚاإاض ايطضسباإىلامليضبالداَضعامليكض دَراَضٔاملخلض زنا،اَضٛض

ا.ا(1)ن ْٛملاأّاغسب ٤

عًُضٞاذيضوااانُ اٜػرياإىلاإٔادزملض١امليفك٘ان ْ اتتٌآَصي١انرب٣ابضراَتا

ايعضدايكتصضساعًض٢اٖضرملااااااامليعصسا،اَٚعامليصَٔاأيرتايتطعاملجملض التامليجك فا ٝض١ا،افًِض

ا،اٚمليعضضسٚ ا،اااااااا ٕاَضضٔامليدملزضضض١ا،اٚإاضض اأصضضبح ايػضضٌُابعضض اَبضض دضامليٓحضٛض مليًضٛض

ٚملؤٓطلا،اٚمل دٜحا،اٚمليتفطريا،اٚملألصٍٛا،اْٚطُعاعٔاأْ عان ْ اجِاَعسف١ا

ب يطرياٚملأليب زا،اٚالضُٝ اَغ شٟازضٍٛاملهللاص٢ًاملهللاعًٝ٘اٚضًِا،اٚعضٔاخيضسٜٔااا

فا،اٚمليًغض١ا،اٚملؤعض ْٞا،اٚمليبضدٜعا،اٚمليعضسٚ ا،اٚمليضبع اااااابسعٛملايفامليٓحٛا،اٚمليصس

ا.ا(2)ملآليسايظًعايفاملؤٓطلاَٚصطًح ي٘

يفاا،امل طٝٓٝرامل ه ّابإجي بٝ تامليفهس١ٜامل ٝ ٠ايأثستافكدا،ايْٛظاأَ ايف

،ا مليهتض با َٔ عدد ظٗٛز يف خث زٖ  مليع١ًُٝ ملجلٗٛد جرٙ ٚن ٕ ، ٖض1311-1121 مليفرت٠

ا.ا(3)ز١ٜاٖ ١َاملعتُ ًدملاع٢ًاَطتٛملِٖامليعًُٞاأٚامليفهسٟمليرٜٔاغغًٛملاَسملنصاإدمل

يفهساملإلَ ّامليػٛن ْٞاادزملضت٘ايفامليعُسٟاملهللاعبدابٔاحطرامليدنتٛزاٜٚس٣

حٝ ٠اان ْ املؤٝالدٟاعػسامليج َٔامليكسٕافرت٠ايفامليُٝٔايفاٚملألدب١ٝامليفهس١ٜامل ٝ ٠اإٔ

ٚملؤتصيرا،اامليغال٠أَاملؤتعصبرايعصشاٚزغِا،اٚصعٛبتٗ امل ٝ ٠اقط٠ٛازغِا،ايصب١

مليفك١ٝٗا،املييتاْػأتايفامليُٝٔايفايًوااملؤدملزعاإىلامليع١ًُٝاملخلصٛب١ايًواٜسجعاٖٚٛ

دٜٔ مليعًُ ٤ َٔ عدًدمل أْتر  ٚملييت ، مليفرت٠ ٞ َٗدٟ ٔب ص حل مليػٝأل َجٌ ، ملجملٗت ،ااملؤكًب

(4)مليػٛن ْٞ عًٞ بٔ حمُد ب ألَري ملؤعسٚف ، مليصٓع ْٞ إمس عٌٝ بٔ حمُد ٚمليػٝأل
ا. 

                                                                 

 . 9;2، ص  7811د. إحشاْ عباض ، ًّ اهري سسق اهِاز ، خطسات يف اهِقد واألدب ، بريوت  (1)

 . :;2املصدز اهشابق ، ص  (2)

 َ .>:=7حشّ حشين عبد اهوٓاب ، جمٌى تازيخ األدب اهتوُشي ، توُص ،  (3)

ق ودزاسـة د. حشـع عبـد ا     ديواْ اهشوكاُي ، أسالن اجلـوآس ، واحليـاة اهفلسيـة واهشياسـية يف عصـسق ،  قيـ       (4)

 . 79-78ٓـ ، ص 7812اهعٌسي ، دًشق ، 
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زا،امليضرٟاشملزاصضٓع ٤اااااا ٜي فاإىلاذيواإٔامليسح ي١امليضدا زنٞان زضضناْٝبٛض

(ا،ااٖض1117-1131ا)امليُٓٗٞاعًٞابٔاأمحدابػخص١ٝاإعر ب٘اعٔاعربا1171ّاع ّايف

ا)ااااا ٖضضضا(ا1111-1131مليضضرٟانضض ٕاٚشٜضضًسملا ضض نِامليضضُٝٔاملؤٗضضدٟاعبضض عابضضٔامليك ضضِض

زاا))ألنجضساَضضٔاوضظاٚعػضضسٜٔاضضض١ٓا،اٚملضضتغسبااااا ًٝضض ايفامليضضُٝٔااإٔاجيضداعساا((ْٝبضٛض ب

ا.ا(1)ٜعسفاجغسملف١ٝاأٚزب اَٚٝصملٕامليك٣ٛامليطٝ ض١ٝافٝٗ ايفاذيوامل ر

(2)حطراط٘امليدنتٛزاأغ زاٚيكد
مليكسٕامليج ْٞاعػساافرت٠اَالَحاميٝصاَ اأِٖاإٔا

املهللااا-ملجرسٟاٖٛاظٗٛزامل سن١امليد١ٜٝٓايًػٝألاحمُضدابضٔاعبضدامليٖٛض بااااا ا-زمح٘ض
بٔاإمس عٌٝاملألَريا،ااحمُدا:اأَج ٍأَا،ٔامليُٝاعًُ ٤املإلصالح١ٝابآزمل٥ٗ ازحشاملييت

بٗ اَنيضظامل سن١ااٜسثٞاقصٝد٠امليعُسٟامليدنتٛزاي٘اأثب اٚملأليريا،اٚمليػٛن ْٞ

اٖضا،اٜٚعس احكٝك١ادعٛي٘اٚأُٖٝتٗ افٝكٍٛا:1217ملإلصالح١ٝاعٓداٚف ي٘ايفاع ّا

اٚعٔامحً٘اقدانٌاَتأاٚن ًٖٞاٞضضضَص باب٘اذملب احػ غ١اَٗرت

اٌضضض ابب طضضض اٚملزتًضضًض احكضضضيكداعباَ ذملايعٝب٘اأفلاب٘اٜ اَعٝشامليػٝأل

اٌضضضضٚقب ٥ا٘اضضضضضياا ٤ضضضضضخباأضضضضضدٜا٢اضضضضضإياظادملعًٝ ضٛملاإْ٘ايٝضضضٛملا،اأفٝكضضأفٝك

ا(3)ٌضضٞايرياق ٥ضض٘امليٓبضضضض اطضضضضض ابٗضضضضضأي ْاٞضض١ٓامليتضض باملهللاٚمليطضضض ايهتضضدع

نصٖ امليعًُٞاٚمل يض زٟا،احتض٢ايفايًضوااااٚقداح فظ املؤد١ٜٓاملؤٓٛز٠اع٢ًاَس

املألَضض١امليعسبٝضض١اٚملإلضضضضال١َٝاذيضضواملالذمطضضض  ااااااااا مليظضضسٚفامليطضض١٦ٝامليضضضيتاغضضٗدتافٝضض٘ض

مليفهسٟامليرٟاأغسْ اإيٝ٘اض بًك ا،اٜٚصتامليدنتٛزاعبداملهللامليعجُٝراٖرملامليدٚزا

ٕاإيٝٗض ااااااااااا امليضرٜٔاٜسحًٛض اب٦ٝض١املؤدٜٓض١ا،اٚيصًٛصض ايأثريٖض ايفاطضالبامليعًِض مليرٟاأدي٘ض

ٍا:ااٜٚأيضرٕٚاعضضا ز٠اًَتكضض٢امليعًُض ٤اٚطضضالباااااا))ٔاعًُ ٥ٗض ا،اٜكضٛض ٚن ْض املؤدٜٓضض١املؤٓٛض

مليعًِأَاخمتًتاملألقط زاملإلضال١َٝا،ان ٕابع اٖنيال٤اٜأيٞاإيٝٗ افٝطتكسابٗ ا،ا

ا،اٚقضدايفضُ ااااااا اٜغ دزٖض اإىلاٚطٓ٘ض ٚن ٕابعيِٗاٜأيٞاإيٝٗ افٝطتكِٝافٝٗ افضرت٠اثِض

اعضداااا اأدٚملزاااايفايًوامليفرت٠اب يرملتاعًُ ٤ادزعاعًضِٝٗاٚيضأثسابِٗض داممضٔاأصضبح اجِض

((١َُٗايفابًدملِْٗايالٍاذيوامليكسٕا
ا.ا(4)

                                                                 

(1)  N 1 E13 URH, c. , travels , thr ough, Arabia and other countries in the East, tr. R. Her On 

(bedin Grgh. 17920 . 
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ٜٚضرنسامليضدنتٛزامليعجضُٝراملمسضٞاعض ؤراٖض َراَضٔاعًُض ٤املؤدٜٓض١ايفامليكضسٕااااااااااا

مليج ْٞاعػساملجرسٟا،ان ٕاجُ اأثسانبرياع٢ًامليػٝألاحمُضدابضٔاعبضدامليٖٛض با؛ااااا

احٞاأًٜي ا.الاب يٓطب١ايتحصًٝ٘امليعًُٞافكاا،اٚإا اب يٓطب١االجت ٖ٘املإلصال

ٖٚضضرملٕامليع ؤضض ٕاأٚاملؤفهضضسملٕامليهضضبريملٕاُٖضض اعبضضداملهللابضضٔاضضضٝتا،اٚحمُضضداااااااا

اعًض٢اٜضداعًُض ٤اَعضسٚفرا،اَضٔااااااااااااا حٝض ٠امليطضٓدٟا،اٚقضدايًكض٢امليػضٝألامليطضٓدٟاعًَٛ٘ض

أَج ٍامليػٝألاأبٞامل طضٔابضٔاعبضداملجض دٟامليطضٓدٟا،اٚمليػضٝألاحمُضداأبضٞامليطض ٖساااااااااا

ٚاااا زملْٞا،اٚيصضضد٣ابعضضداٚفضض ٠اَػضض خي٘ايًتضدزٜظا،ا أمثضضستاٖضضرٙامليضضدزٚعاعضضٔااامليهٛض

ايهتضشاٖ َضض١ا،آَٗض اغضضسحامليرتٖٝضشاٚمليرتغٝضشا،اٚخمتصضضسامليصٚملجضساالبضضٔااااااااا يأيٝف٘ض

ا.ا(1)حرسا،اٚغسحاملألزبعر

اعضضٔامليػضضٝألاحمُضضداأبضضٞامليطضض ٖساااااااااا ٚإذملانضض ٕامليػضضٝألامليطضضٓدٟاقضضداأيضضرامليعًضِض

مليهٛزملْٞا،افضإٕاَصضًًح اخيضساظٗضسايفاغضب٘امليكض ز٠املجٓدٜض١ايفامليٓصضتاملألٍٚاَضٔاااااااااا

زملْٞايفااااااااامليكسٕامليج ْٞاع اٚيضٞاملهللامليضدًٖٟٛا،اقضداأيضراعضٔامليػضٝألامليهٛض ػسا،اٖٚٛض

املإلصضالح١ٝافٝٗض ا،اٚبضريوااااااااا ا،اْٚػضسادعٛي٘ض ملؤد١ٜٓاملؤٓٛز٠اأًٜيض ا،اٚعض داإىلابالدي٘ض

ٜهٕٛابسٚشاملؤصًحرايفامليعض ؤرامليعسبضٞاٚملإلضضالَٞا،اٚيفاَكضدَتِٗامليػضٝخ ٕا:اااااا

اصض١ًاٚثٝكض١ابب٦ٝض١اااااا-زمحُٗض املهللااا-ٚيٞاملهللامليدًٖٟٛاٚحمُضدابضٔاعبضدامليٖٛض بااااا ي٘ض

ٕاجضرٙاااااا ملؤد١ٜٓاملؤٓٛز٠امليع١ًُٝايفايًوامل كب١املج ١َاَضٔامليتض زٜألاملإلضضالَٞا،اٜٚهٛض

امليب١٦ٝاْٛ أَامليتأثريايفايهٜٛٓٗ اٚيٛجٗ يٗ ا.

ا

ا

ا
ا

                                                                 

 . >8ٓـ ، ص 7872،  7د. عاصٍ محداْ ، املديِة املِوزة بع األدب واهتازيخ ، ط (1)


	د. عاصم حمدان
	أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

