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ليوسف كمبل پوش  "كتاب تاريخ يوسفى"صورة مصر فى 
 المعروف بعجائبات فرنگ

  )*( رانيا دمحم فوزي

 الملخص
السفر جعلته ٌنحو نحو  كتشاؾ العوالم الجدٌدةاإلنسان فً ارؼبة إن 
وتحكى  ،ولم ٌرتبط ذلن بفترات التمدن والتحضرفمط.إشباعا لتلن الرؼبةوالترحال؛

، حٌث خروج سٌدنا "آدم" من الجنةعن  هلاترحنسان واإلسفر  أول أوراق لصة
حتى  امستمر   مازالكناٌة عن السفر العظٌم والكبٌر.هذا السفر  اعتبر هذا الخروج

ببداٌة ٌرتبطان ل االسفر والترحفلذلن نهاٌة اإلنسانٌة؛ واآلن وسٌظل لابما حتى 
 ه.ٌتبنهااإلنسان، ولن ٌنتهٌا إال 

لبل "ٌوسؾ خان كمبل به المارة الهندٌة فً ش أدب الرحبلتتب ولمد كُ 
الذٌٌمثل سم عجابب الؽرب" الهذا ٌعتبر "تارٌخ ٌوسفى المعروؾ ب بالفارسٌة."پوش

بالرؼم من أن . باألردٌةفً شبه المارة  كتاب فً أدب الرحبلتأول  مادة بحثنا،
 لالب الكاتب فًثم بعد ذلن وضعهم3881عام  "كمبل بوش" لد كتبه أوال بالفارسٌة

 .األردٌة
وإن كان البحث  –كل ما سبك دفعنً لمحاولة البحث فً هذه الرحلة 

ولد استخدمت منهج البحث الوصفً والذي  –سٌمتصر على الجزء الخاص بمصر 
ٌموم على الوصؾ واالستمصاء لما ورد ذكرهعند ٌوسؾ كمبل عن مصر فً فترة 

سواء  من الناحٌة السٌاسٌة زٌارته لها وبٌان ما تذكره كتب التارٌخ عن هذه الفترة، 
أو الحضارٌة. هذا من جانب ومن جانب آخر استخدمت المنهج الجمالً لتمدٌم 

عن الرحلة؛ إذ إننا ال ٌجب أن ننسى فً النهاٌة أننا  صورة نمدٌة جمالٌة لما كتبه
 نتحدث عن صنؾ من صنوؾ األدب، ولٌس كتابا فً التارٌخ. 

ا أسباب اختٌار الموضوع ومنهجٌته، ولد جاء البحث فى ممدمة تناولت فٌه
عن مإلؾ -وإن كانت شحٌحة للؽاٌة–ثم تمهٌد ذكرت فٌه ما توفر من معلومات 

الكتاب، وعن الرحلة نفسها وأسلوب كتابه، ثم ٌؤتى مبحث الدراسة الذي ٌحمل 
تارٌخ ٌوسفى وأعرض فٌه مشاهدات الكاتب  لكتاب والتارٌخٌة عنوان: الدراسةالفنٌة

لى مصر من ناحٌة العادات والتمالٌد ووسابل المواصبلت ورأٌه فً حاكم فً رحلته إ
مصر فً تلن الفترة وهو دمحم على.... إلخ كما أعرض لكٌفٌة تصوٌر ذلن من 

 الناحٌة الفنٌة.
ثم تؤتى الخاتمة وفٌها أهم ما توصل إلٌه البحث من نتابج، ثم اتبعت ذلن 

ا للفابدة ألحمت بالبحث ترجمة ما ورد بكتاب  بثبت المصادر والمراجع. وإتمام 
"تارٌخ ٌوسفى" عن مصر؛ لتسهل على المارئ متابعة مشاهدات ٌوسؾ كمبل التً 

 سطرها عن مصر أثناء زٌارته لها.
وفى النهاٌة أدعو هللا أن ٌنفع بهذا الجهد المتواضع الدارسٌن عامة ودارسى 

 مجٌب الدعاء.   األردٌة خاصة وأن ٌجعله خالصا لوجهه الكرٌم، إنه سمٌع 
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Egypt's Image in Yusuf Khan Kambalposh’s History Book 
Known as "Ajaibāt-e-Farang"  

 

Rania Mohamed Fawzy 

Abstract 
Man’s desire todiscovernew worldsmade himtendtowardstravelling 

to fulfillthat desire, a desire that is not linkedto periods 
ofurbanizationandcivilization.Thefirst tale of human travelling conveys 
theexitof "Adam" fromParadise, a metaphor for the great journey that will 
continue until the end ofhumanity;therefore, travellingis linked tothe 
beginning of humanity and will not end until its end. 

Travel literature waswrittenin the Indian subcontinentby "Yusuf 
KhanKambalposh"in Farsi. Thisis why Ajaibāt-e-Farang (The Wonders of 
the West), our research material, is consideredthe first Urdu travel bookin 
the sub-continent although Kambalposh wrote it firstin Persianin 
1843translated it into Urdu. 

All of the aboveencouraged metotry to study this trip-although the 
study will be limited tothe partof Egypt– I have usedthe descriptive research 
methodology, which is based on the description andsurveyof 
whatKambalposh mentioned aboutEgyptduringthe period ofhis visit, whether 
from political perspectiveorcivilization perspective. On the otherside, I used 
the aestheticapproachusedto providea criticalaestheticimageof whatwas 
writtenabout the journey; as wemustnotforgetthatin the endwe this is a form 
ofliterature, andnot a history book. 

The introduction of the study addresses thereasons for choosingthis 
topic andmethodology, the preambleencompassesinformation about the 
author of the book although scarce, thejourney itselfand hiswriting style.  A 
chaptertitled:artistic and historicalstudyof thehistory bookAjaibāt-e-Farang, 
whichintroducestheauthor’s views on  his trip toEgyptinterms ofcustoms 
and traditions, transportation as well as his opinion ofthe ruler of Egyptat 
that time, Muhammad Ali...etc. 

Then comes theconclusionandthekey findings of 
thestudyresultsfollowedabibliographyof sources and references. 
Additionally, I have attached a translation of the parts related to Egypt in 
Ajaibāt-e-Farang tomake it easier forthe readerfollow- up withKambalposh’s 
viewson Egyptduringhis visit. 
This research reviews military operations of both axis and allied countries on 
the Libyan territory where the researcher  presents simple picture to events' 
currents during the second world two .The power scale shows that some sort 
of vacillation in force took place on the Libyan sand during the years 41-
1942, i.e. a   struggle that never happens between the  German product and 
the Allied product with reference to the effective role  of  the Libyan army 
on the war events  e. g.  assistance that lead to the victory of Allied countries 
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 المقدمة:
 والترحال؛السفر جعلته ٌنحو نحو  كتشاؾ العوالم الجدٌدةارؼبة اٳلنسان فى إن 
 وتحكى أول أوراق لصة ٌرتبط ذلن بفترات التمدن والتحضرفمط. مالرؼبة، ولإشباعا لتلن 

كناٌة عن  ، حٌث اعتبر هذا الخروجخروج سٌدنا "آدم" من الجنةه عن لاترحاإلنسان وسفر 
نهاٌة اإلنسانٌة؛ حتى اآلن وسٌظل لابما حتى  امستمر   مازالالكبٌر.هذا السفر السفر العظٌم و

 ه.ٌتبنها، ولن ٌنتهٌا إال ببداٌة اٳلنسانٌرتبطان ل االسفر والترحفلذلن و
التنزه فى ، وومشاهدة الطبٌعة، تحصٌل العلمألؼراض عدة، منها: ٌكون السفر و

، الدٌننشر وأٌضا ل، الحضارات المختلفة وسٌلة للتعرؾ على، كما ٌتخذ العوالم الجدٌدة
 ٌنستكشاؾ سببٌكون البحث واالكما  ..... إلخولزٌارة األماكن الممدسة ، ولكسب العٌش

 .هاز مصاعبٌجتاالستعداد ال ٌجعبلن اٳلنسان دابم، فللتحرن من أجل السفر
صوٌر تمن خبللها الوٌتجلى  ،متعةأثناء السفر تمنح اإلنسان الالمشاهدة الحٌة إن 

ونشعر بؤننا نمسن بٌد الرحالة . والتفاصٌل المصورة وعمك المشاهدة المكتوب للمناظر،
حٌرة عندما العجب والنشعر بلٌس هذا فمط؛بل بها  ونبالعوالم الجدٌدة التى ٌمرمعهم ونمر 

تسجٌل  من خبلل الرحلة وٌتم اآلخر.تلو  امنظر   مونرى معه ،خطوة خطوة منتمدم معه
بتدوٌن أفكاره وأحواله  أدب الرحبلتحٌث ال ٌموم كاتب . ارٌخٌة والجؽرافٌةالمعلومات الت

األحداث  إلماء الضوء علىٌموم ب،إذ فمط بل ٌإدى فرٌضة كتابة التارٌخ بطرٌك ؼٌر مباشر
 .عن رحلتهلعصر الذى ٌكتب فٌه مرتبطة بالاالتارٌخٌة 
 حداثاألموم بتدوٌن ن الرحالة ٌإحٌث  ؛نوع من السٌرة الذاتٌةأدب الرحبلت هو و

حٌاته وهكذا السٌرة الذاتٌة هى فى األصل  المرتبطة بمشاهداته، والتً تتصل بمرحلة من
 تدوٌن لرحلة الحٌاة.

"  پوشلبل "ٌوسؾ خان كمبل أدب الرحبلتفً شبه المارة الهندٌة تب ولمد كُ 
 ل مادة بحثنا،ٌمثسم عجابب الؽرب" الذى ابالفارسٌة. لهذا ٌعتبر "تارٌخ ٌوسفى المعروؾ ب

بالرؼم من أن "كمبل بوش" لد . باألردٌةكتاب فى أدب الرحبلتفً شبه المارة الهندٌة أول 
 .فى لالب األردٌةالكاتب ثم بعد ذلن وضعه  (3)م3881عام  كتبه أوال بالفارسٌة

وإن كان البحث سٌمتصر  –كل ما سبك دفعنى لمحاولة البحث فى هذه الرحلة 
ولد استخدمت منهج البحث الوصفً والذي ٌموم على  – على الجزء الخاص بمصر

الوصؾ واالستمصاء لما ورد ذكره عند ٌوسؾ كمبل عن مصر فى فترة زٌارته لها وبٌان 
ما تذكره كتب التارٌخ عن هذه الفترة، سواء  من الناحٌة السٌاسٌة أو الحضارٌة. هذا من 

رة نمدٌة جمالٌة لما كتبه عن جانب ومن جانب آخر استخدمت المنهج الجمالً لتمدٌم صو
الرحلة؛ إذ إننا ال ٌجب أن ننسى فً النهاٌة أننا نتحدث عن صنؾ من صنوؾ األدب، ولٌس 

 كتابا فً التارٌخ. 
ال ٌفوتنى هنا أن أنوه إلى أن أهم صعوبة واجهتنى كانت الحصول عن معلومات 

عت الوصول إلٌه كان من عن مإلفنا، فكتب تارٌخ األدب لم تورد عنه الكثٌر، وكل ما استط
خبلل ممدمة كتابه التى كتبها د. مظهر أحمد ولد ذكر هو نفسه مدى صعوبة الوصول إلى 
معلومة محممة عن الكاتب، أما المصدر الثانً فكان ما ذكره المإلؾ عن نفسه من شذرات 

 متناثرة فى ثناٌا رحلته.
وع ومنهجٌته، ثم ولد جاء البحث فى ممدمة تناولت فٌها أسباب اختٌار الموض

عن مإلؾ الكتاب، وعن -وإن كانت شحٌحة للؽاٌة–تمهٌد ذكرت فٌه ما توفر من معلومات 
الرحلة نفسها وأسلوب كتابه، ثم ٌؤتى مبحث الدراسة الذي ٌحمل عنوان: 
الدراسةالفنٌةوالتارٌخٌةلكتابتارٌخ ٌوسفى وأعرض فٌه مشاهدات الكاتب فً رحلته إلى 

والتمالٌد ووسابل المواصبلت ورأٌه فً حاكم مصر فً تلن الفترة  مصر من ناحٌة العادات
 وهو دمحم على.... إلخ كما أعرض لكٌفٌة تصوٌر ذلن من الناحٌة الفنٌة.

ثم تؤتى الخاتمة ولد عرضت فٌها أهم ما توصل إلٌه البحث من نتابج، ثم اتبعت 
هذا الجهد المتواضع الدارسٌن ذلن بثبت المصادر والمراجع. وفى النهاٌة أدعو هللا أن ٌنفع ب

 عامة ودارسى األردٌة خاصة وأن ٌجعله خالصا لوجهه الكرٌم، إنه سمٌع مجٌب الدعاء.   
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 التمهيد:

كانت شبه المارة الهندٌة ممصدا للعدٌد من رحبلت االستكشاؾ والبحث، 
 ولعل من أشهر ما كتب عنها كتاب "تحمٌك ما للهند من ممولة ممبولة فى العمل أو

 مرذولة" للبٌرونى.
ولد خرج منها العدٌد من الرحالة الذٌن جابوا مشارق األرض ومؽاربها 
ألسباب مختلفة؛ منها ما هو دٌنً، ومنها ما كان للدراسة أو التنزه أو البحث 
واالستكشاؾ أو رإٌة ببلد جدٌدة. ولد شهد المرن التاسع عشر العدٌد من الرحبلت؛ 

شبه المارة كانت خاضعة لئلنجلٌز، فكان العدٌد من خاصة لبرٌطانٌا باعتبار أن 
على جؽرافٌة ببلد الناس ٌتجهون إلى إنجلترا للدراسة والتنزه، واالطبلع 

 هم.وتمالٌد هموعادات تهموحضار همحكامهموتارٌخ
كتب الذٌن سافروا ٳلى ٳنجلترا لبل "ٌوسؾ خان كمبل بوش" ولد 
–سم عجابب الؽرب" اٌوسفى المعروؾ ب لذا ٌعتبر "تارٌخ ؛الفارسٌةرحبلتهمباللؽة 

بالرؼم من أن "كمبل بوش" لد ، األردٌة أول كتاب فى أدب الرحبلت باللؽة-فٌما نعلم
 .(2)بعد ذلن فى لالب األردٌةصاؼه كتبه أوال بالفارسٌة ثم 

سٌرة حٌاة" كمبل بوش"  ولبل الحدٌث عن الكتاب البد لنا من التعرٌج على
ة أن المعلومات الواردة عنه فى كتب األدب شحٌحة بشكل مختصر. ونمرر بداٌ

سنة مٌبلده أو مثبل بشكل محدد بل ٌعرؾ للؽاٌة، وال تعطٌنا معرفة شاملة عنه، ف
لذلن تم ؛ ولد تساوت كتب تذاكر هذا العصر فى عدم المعرفة بهذه المعلومات ،وفاته

والتى جمعها  لهلتباسات التى وجدت فى مختلؾ الكتب المتعلمة ببعض أحوااالإدراج 
 د. مظهر أحمد فى ممدمة الكتاب:

 -تم ذكر كمبل بوش فى تذكرة "سراپا سخن" لسٌد محسن على فى هذه الكلمات: -3
وكان  ،من سكان لكهنو، بن رحمت خان، ا"ٌوسؾ خان كان تخلصه "ٌوسؾ "

 .معلمه خواجه حٌدر على آتش"
بعض -وش"پكمبل ل" ٌنمعاصرالتذاكر الب اكتأحد -وكتبعبد الؽفور نساخ -2

 حٌث أورد: التفاصٌل عنه
وتلمٌذ  بن رحمت خان ؼورى من سكان لكهنواٌوسؾ خان ، "تخلصه ٌوسؾ 

 .(1)"آتش
تحدث مظهر خان فى الممدمة عن بعض كتاب التذاكر اآلخرٌن الذٌن ولمد 

ذكروا أنه كان مسٌحٌا إٌطالً األصل. ولكن بالرجوع لما كتبه عن نفسه فى تارٌخ 
جد أن هذه المعلومات ؼٌر دلٌمة فى مجملها، حٌث ٌذكر ٌوسؾ فى أكثر ٌوسفى سن

، ومن ذلن ما ذكره فى الجزء الخاص (8)من موضع من رحلته أنه سلٌمانً المذهب
 برحلته إلى مصر:

 (5)....(ننً أإمن بالدٌانة السلٌمانٌة وأعتمد بهاإفملت له ).... 
ً المذهب ٌتبع الشٌعة وعلى هذا ٌمكن التؤكٌد أن ٌوسؾ كمبل مسلم شٌع

 اإلسماعٌلٌة السلٌمانٌة.
أما عن ظروؾ رحلته فنتركه لٌمصها علٌنا كما وردت فى بداٌة حدٌثه 

 عنها:
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وصل هذا الفمٌر الذى هو فى منتصؾ العمر ٳلى لكهنو بعدما ترن ).... 
ن مٌبلدي الموافك ألؾ ومابة ٌوطنه حٌدر آباد عام ألؾ وثمانمابة وثمانٌة وعشر

متشهلى ، و دهاكه، و ن هجري مارا ومشاهدا كبل من مدن عظٌم آبادٌوأربع وأربعة
 . اوشاهجهان وؼٌره،  أكبر آباد، و نٌبال، و جوركهبور، و مندراج، و بندر

المدر ومساعدة الضابط "خان منكنس صاحب بهادر" حظٌت  وبإرادةوهنا 
ل ما بوسعه بوظٌفة عند الملن "نصٌر الدٌن حٌدر".ولمد فعل الملن سلٌمان ك

؛وعهد برسالة ألحد عتناء بى حٌث تعجز الكلمات واللسان عن الوصؾ والشكرلبل
.فٌعٌش العبد الفمٌر أرسل تلن الرسالة لمابد المماطعةوبعد بضعة أٌام  خواصه،

 اإلنجلٌزٌة،على حٌن ؼرة حب تعلم  ًطمبنان وٌموم بشكر من أنعم بهذا .وداهمناب
 اإلنجلٌزٌةوتمكنت منها ورحت أتصفح أؼلب الكتب ا ألٌام للٌلةحصلتهوبعد اجتهاد 

.وفى عام ألؾ وثمانمابة اوتمالٌده اوحظٌت بمعرفة أحوال الدول والمدن وعاداته
فؤخذت من  ،ن مٌبلدي رؼب للبً فى سٌاحة بلدان العالم وخاصة إنجلتراٌوستة وثبلث

كرته ثم وش، فؤذن لى بعد أن كافؤنى ،الملن الرخصة لعامٌن بعدما أوضحت له
 (6)(....سافرت ٳلى المكان الذى أرٌد أن أسافر ٳلٌه

لام و ،" كمبل بوش من حٌدر آباد فى )الدكن(ٌمكن أن نستنتج مما سبك أن 
. ستمر فى لكهنوالهند، وفى النهاٌة الى مختلؾ أنحاء إم 3828من هنان بالسفر عام 

ٌن حٌدر "  وساطة صدٌك حصل على وظٌفة فى جٌش السٌد" نصٌر الدومن خبلل 
ربٌسا  حتى أصبحترلى ظلٌثم لابد لبعض الضباط ، بمنصب  ظفر فى البداٌةحٌث 

حب اللؽة كانت لوٌة ؛ وهذا جعله ٌنجلٌز اإلٌبدو أن صلته بو. لجٌش المماطعة
تولد لدٌه حب مطالعة الكتب التارٌخٌة  وٌبرع فٌها فى ولت لصٌر. كذلننجلٌزٌة اإل

السٌد "نصٌر  والدول؛ مما جعله ٌستؤذن وخاصة التى تختص بؤحوال المدن
فً أن ٌرتحل لمدة عامٌن، ولد وافك األخٌر بل وساعده مادٌا. م 3816الدٌن"عام 

عند حاكم "أوده"  فى وظٌفتهأنه ظل  يأفى نفس العام؛ نجلترا إؼادر ٳلى  وبالفعل
لذا  ؛.وألن هذه المعلومات لد كتبها المإلؾ نفسهأن ٌمرر السفرسنوات لبل  ًلثمان

 وٌمكن لنا أن نعتمد علٌها. -بحسب رأٌنا-فإنها األكثر مصدالٌة
"، إال وش" من سفره عاد ٳلى وظٌفته فى جٌش "أودهپ"كمبل  ودةعبعد و

ال نعلم شٌبا عن مكان ٌوسؾ كمبل، وال -م3856وبعد نهاٌة مملكة أوده عام -أننا 
م3863 نإ عامعن ما كان ٌفعل حتى وافته المنٌة على أرجح األلوال فى لكه

(7). 
فرالى" أن ٌمدر عمر كمبل بوش عن طرٌك بعض  تحسٌن“حاول ولمد 

ٳذا أخذنا بمٌاسه هذا كتابه، ففى  من خبلل المعلومات الواردةالممارنات والمٌاس 
عمره وللعمل فى جٌش "نصٌر الدٌن حٌدر" ٌوسؾ كمبل  لد تم اختٌار فسنجد أنه

م 3881أنه لد ولد عام  يأ ؛م3828م وكان هذا عا ،تمرٌبا عاماوعشرون  ةخمس
ومعنى  ،م3863أؼسطس  38مد توفى فى فتاسى" ى ارسٌن دج“لـ وطبما  ،تمرٌبا

ه مجرد استنتاجات، لد نضطر ولكن هذ (8)عاماهذا أنه عاش لرابة ثمانٌة وخمسٌن 
 إلى المبول بها نظرا لعدم وجود معلومات أخرى.

"أحسن الدراسة، وسنجد أن واآلن لننتمل بحدٌثنا إلى الكتاب موضوع 
ٌذكر أن الطبعة األردٌة األولى لهذا مارهروى"فى كتاب "تارٌخ النثر األردي" 

، تحت ٳشراؾ الكاتب "دهرم ناراٌن" فى مطبعة العلوم بمدرسة دهلى  الكتاب كانت
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مراعاة ولمد تم االهتمام ب. صفحة 297 صفحاتهعدد كان و،  م3887بع عام طُ لد و

 ولتها التمٌٌز بٌن الٌاء المعروفة والٌاء المجهولة.لكن لم ٌتم ، وٌحةصحكتابته كتابة 
ذٌلت بشرح التراكٌب المدٌمة التى بعض توجد  لكنو، ولؽته مفهومه بشكل عام

 .(9)لها
هنا بدأ ٌطلك علٌه فى مطبعة "نولكشور" وم 3871ثم طبع مرة أخرى عام 

اسم له اختار لد نفسه  همإلف ،ولد اشتهر بهذا االسم رؼم أن"اِت فرنگاسم "عجابب
 حٌث لال: "ى"تارٌخ ٌوسف

ألن كل ما هو موضح فى هذا الكتاب هو كل األحوال التى مررت بها ).... 
 .(38)(ى"....تارٌخ ٌوسف"لهذا أطلمت علٌه اسم ، 

 الكتاب تم طبع أول نسخة من من المعلومات السابمة ٌمكننا المول إنه لد
"نولكشور" صدٌك كمبل  ، ثم أعادتارٌخ ٌوسفى"اسم"تحت  م3887باألردٌة عام 
بعد ؛أي م3871عام وذلن " اتفرنگ"عجاببهو اسم جدٌد ولكن تحت بوش طبعه 

تم نشر م 3898ثم بعد ذلن فى ، وعشرٌن عاما تمرٌبا ةخمس ىالنسخة المدٌمة بحوال
فى  ة. والنسخة األولى ؼٌر موجودة بٌنما نسخة "نولكشور" موجودمنهطبعة أخرى 

 ض المكتبات المدٌمة لشبه المارة الهندٌة.بع
التى رحلته هذهومد أطلك كمبل بوش اسم "تارٌخ ٌوسفى" على كما أشرنا فو

"،ولكن بالنظر فى اشتهرت بعد ذلن باسم "عجابب الؽرب لكنهاو، صفحة371 معفىت
صفحة، أما  388أحداث الرحلة نجد أن وصفه ألحوال مصر والهند ٌمع فى حوالى 

اسم "تارٌخ  صفحة فمط مما ٌجعلنا نمول إن 71حوال الؽرب فٌمع فى تسجٌله أل
 . اسم "عجابب الؽرب"أفضل من ٌوسفً" 

ٌحوى كتاب تارٌخ ٌوسفى شرحا شٌما وجذابا لما رآه الكاتب فى سفره 
ولكن من الناحٌة الحضارٌة للبلدان التى زارها، لٌس فمط من الناحٌة التارٌخٌة 

، م 3817 نجلترا فى مارسإالسفرٳلى رحلته ب وشپكمبل مد بدأ ٌوسؾ خان لوأٌضا. 
وانتهت كما زار بارٌس وأسبانٌا، وعرج فى طرٌمه على مصر وشرق الهند ، 

سجل األحوال كان كالعٌن الراصدةٌ ولمد .م3818خر عام أوارحلته هذه فى 
ب الحٌاة ٌلاواألماكن واألوضاع الجؽرافٌة وحضارات المجتمعات المختلفة وأس

مبدٌا رأٌه فى الكثٌر دات والتمالٌد والسكن واألماكن التارٌخٌة وتفاصٌل الولابع والعا
 .من المواضع
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 خريطة
 :(11)توضح خط سير رحلة يوسف كمبل منذ خروجه من الهند وحتى عودته إليها 

 
 :خصابص هذه الرحلة لاببل" موضحا  ىٌكتب "تحسٌن فرال

بعرض طرٌمة أٌضا بل لام  ؛ك المشاهدةلم ٌعرض فمط األماكن التى تستح)
العادات هنان، واألماكن التارٌخٌة والؽرابب، والعجابب هنان: لناس امعٌشة 
 .(32)(كل هذا لام بعرضه بصورة شٌمة وجذابة ،والمجتمع والحضارةوالتمالٌد، 

العدٌد من الممارنات سواء  الدٌنٌة أو بٌن العادات وش پكمبل كذلن عمد 
 رق العٌش ومظاهر الحضارة فى البلدان التى لام بزٌارتها.والتمالٌد، وط

كذلن ٌحوى كتابه العدٌد من الموالؾ الكومٌدٌة المضحكة التى مر بها أثناء 
أثناء سفره ، ومن ذلن والعة حدثت له الجمل المزاحٌة والفكاهٌة سفره، كما استخدم

ر الذى كان ولعت رجل الحمافمن الماهرة ٳلى السوٌس  حٌث كان متجهالمصر 
 :ذلن لاببل ٌحكى حفرة،ٌمتطٌه فى 
 حماره مع السرٌع حماري بتبدٌل لام الربٌس السٌد رحٌل ).... وعند 
 الجمال، مع نحن ومشٌنا بسرعة الرجبلن هذان وتمدم أوافك، أن فاضطررت البطا،
 فولعت حفرة، فى اللٌل هذا فً حماري تعثر الدامس الظبلم وخٌم اللٌل حل وعندما

 بالسإال معً كانوا الذٌن العرب وبدأ والبندلٌة، السٌؾ ومعً علٌه من بالطبع أنا
 ألول حال كل وفى ولت كل ففى العربٌة، اللؽة أعرؾ ال بالطبع وكنت حالً، عن
 المصٌبة، هذه فى وأنا للتها ولد ،"خٌرا خٌرا" الكلمة هذه وتعنى" طٌب طٌب"
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 .(31)....(.الحفرة نم بإخراجً ولاموا كثٌرا ضحكوا سمعونى فعندما

لد تخطى العدٌد من النثر األردي  أما عن أسلوب الكتاب فٌمكن أن ٌمال إن
السبلسة  المراحل فى طرٌك تطوره حتى عصر كمبل پوش، حٌث بدأ ٌنحو نحو

 توظهر معمد،األسلوب الصعب والعن-فً معظمه–عدل والمرونة والسهولة بعدما 
لصة  مثلتحت إشراؾ كلٌة "فورت ولٌام" بعض النماذج الممتازة للنثر األردي 

النثر  مثلواحدة من أهم مراحل تطوروالتى تالدهلوى، لمٌر آمن * "باغ وبهار"
"رجب على ـل* عجابب" ہء"فسانظهرت أٌضا لصة ذلن فمد .إضافة إلى األردي

.وهكذا كان ملىء بالسجع والموافىوأسلوب هذه المصة  ،م3825بٌگ سرور"عام 
ٌتمثل النموذج ن من لصص النثر األردي أمام "كمبل بوش" اتلفن مخاهنان أسلوب

 ہء"فسانفى الثانً ٌتمثل النموذج و، "باغ وبهار" بسبلستها ومحاوراتهافى األول 
 .(38)بالفارسٌةعجابب" بنثرها المختلط 

" استفاد من األسلوبٌن كمبل پوش  " نرى أن "تارٌخ ٌوسفىلى "إوبالنظر 
ا، فسنجده  ، ولكننافى مواطن كثٌرة سنبلحظ أن خط الكتابة لم ٌكن لد استمر تمام 

ٌستخدم الهاء المنطولة مكان الهاء الثمٌلة أحٌانا ، مثل كلمة : گدها ٌكتبها : گدہا 
 :"كمبل پوش "وؼٌرها. ٌمول د. سمٌر عبد الحمٌد موضحا أسلوب 

.... أما لؽة الرحلة فجاءت فى فترة شهدت تطور النثر األردي ورلٌه " 
لى ٌد أدباء من أمثال مٌر آمن وؼالب وؼٌرهما ، ولهذا ٌتصؾ أسلوب ٌوسؾ ع

خان فى رحلته هذه بالسهولة والسبلسة ، وهو أسلوب ممفى ومسجع ، ولد استفاد 
الكاتب كثٌرا من تضمٌنه لؤلمثال واأللوال الشابعة بٌن الناس آنذان ، مما جعل كتابه 

فى المرن التاسع عشر المٌبلدي ، كما أن  نموذجا رابعا لما كان علٌه النثر األردي
ذكره للتفاصٌل الدلٌمة واألحداث الشٌمة جعل رحلته تبدو وكؤنها حكاٌة أو لصة ، 

 .(35)وهذا من خصابص أدب الرحلة"
 " بتزٌٌن نثره ببعض األشعار األردٌة والفارسٌةكمبل پوش  ولمد لام "

األسلوب،ومن ر على سبلسة ولم تإث لكبار شعراء اللؽتٌن،ولد جاءت فى موضعها
ستخدام الدٌه الملكة التى تمكنه من  توش" كانپنستنتج أن "كمبل  هنا ٌمكن أن

وكان ٌعرؾ كٌفٌة لرض الشعر ، مكان  يولت وفى أ يالشعر بطبللة فى أ
 بالفارسٌة واألردٌة.

"تحسٌن  الكاتب كان سهبل سلسا فى مجمله ، ٌمولأسلوب  إن مجمل المول
 فرالى ":

 ابل كان واضح ، وش لم ٌكن معمدا أو صعباپأسلوب كمبل "إن 
،  بساطةالوش من پبالمدر الذى كان ٌتصؾ به كمبل ا،وٌخلو من الؽموض. ووسلس
 .(36)".... عمك، بمدر ما اتصؾ أسلوبهبال وضوحؾ ، والظروال

 فرنگ اتعجائب التاريخية والفنية لكتابالدراسة 
نه ٌعكس كل ما إنواع اآلداب، إذ ا من أجمل أٌعتبر أدب الرحبلت واحد  

، حٌث إن الكاتب أو الرحالة ٌنمل كل ما رآه وٌوثمه صادؾ الرحالة عبر رحلته كلها
وٌنمل  ،ا ٌصؾ عادات الشعوب وأهلهامخبلل رحلته وٌصؾ األماكن التً زارها ك

. وكتب األدب الخاصة الام به ىالموالؾ التً تعرض لها خبلل رحلته الت معظم
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نها إمراجع تارٌخٌة مهمة إذ تعد نها أهً من المراجع الجؽرافٌة كما بالرحبلت 
خبلل وعاصرها التفاصٌل التً عاشهاالرحالة -إلى حد بعٌدوبشكل دلٌك -تصؾ 

ن كل من ٌمرأ كتب إسفره. ومن هنا أٌضا  استمدت كتب الرحبلت متعتها حٌث 
لن المدٌنة فً تلن عاش فً ت ؛إذ تجعله ٌشعر بؤنهالرحبلت ٌشعر بالمتعة الكبٌرة

.وسنموم (37)التفاصٌلصؾ بشكل دلٌك كافة ٌالفترة، فهً بمثابة فٌلم سٌنمابً مصور 
فى هذا المبحث بعرض مشاهدات ٌوسؾ كمبل فى رحلته إلى مصر، كما سنمدم 

ا أل ، ألننا ٌجب أن نتذكر دابما أننا نتحدث عن صنؾ من دبًالكاتب األسلوب عرض 
 .ارٌخٌا ٌعرض لنا األحداث كما هًصنوؾ األدب ولٌس كتابا ت
 وسابل النمل والمواصبلت:

مصر فى شهدتها  ىالنتٌجة الطبٌعٌة المترتبة على حركة العمران التكانت 
كانت الخٌول والحمٌر والبؽال ف. ىتطور وسابل النمل الداخل ًه (38)عهد دمحم على

ر هً وسٌلة وكانت العربة الحنطو المدن،هً الوسٌلة األساسٌة للتنمل داخل 
خر، وكانت هنان إلى آالمواصبلت المتوفرة آنذان لنمل الركاب الموسرٌن من مكان 

كان المولؾ المابع عند فندق  :أشهرها ؛موالؾ انتظار مخصصة للحمٌر والحمالٌن
 .شبرد لنمل النزالء والتجول بهم داخل شوراع المحروسة

لبلال للمٌمة، ولكنه رضخ وٌبدو أن هذا األمر استهجنه الكاتب؛ ألنه اعتبره إ
 لما تم التعارؾ علٌه فى مصر فى ذلن الولت، ٌمول:

 اإلسكندرٌة، ٳلى سفٌنتنا وصلت م3818 عام فبراٌر من عشر الثالث )....وفى
 على هنان وكان المدٌنة، إلى واتجهنا وأحبابً أصدلابً مع السفٌنة من ونزلت
 فى. وشرٌؾ رذٌل كل علٌها ونوٌُركب لؤلجرة، حمٌر مع ٌمفون أوالد البحر شاطا
 النهاٌة فى لبلنا وتمالٌدها دولة كل حسب ولكن الوسٌلة، هذه شخص كل كره البداٌة

 (39)الحمٌر....( على الركوب
ولكن ٌبدو أن العربة الحنطور التى كانت وسٌلة المواصبلت التى كان 

الكاتب لم ٌستدل  ٌركبها الموسرون وٌتنملون بها لم ٌكن لها مولؾ عند المٌناء، أو أن
ا ألن الحنطور كان الوسٌلة األكثر رلٌا فى تلن الفترة من عام  هو ورفاله علٌه؛ نظر 

 .م3818
فى المثال السابك نرى أهمٌة العادات والتمالٌد التى تحكم الكاتب فى نظرته 
إلى وسٌلة المواصبلت التى ٌركبها، وٌظهر هذا جلٌا من خبلل استخدامه للتضاد بٌن 

" رذٌل َو شرٌؾ". كما ٌظهر من خبلل لوله " ولبلنا .... فى النهاٌة " أي  كلمتً:
 أن هذا المبول جاء رضوخا للعادات والتمالٌد ولٌس عن طٌب خاطر.

فى البداٌة نلحظ حضور الشخصٌة المركزٌة الساردة من بداٌة النص إلى 
حلة السفارٌة الر-نهاٌته. ومن الضرورى أن نلفت النظر إلى أن بعض أنماط الرحلة 

ال تتردد فً نسبة الرحلة إلى ساردها بالرؼم من  -أو الدبلوماسٌة على سبٌل المثال
وجود "شخصٌة" صاحب السفارة أو ربٌس الوفد المسافر إلى الخارج. وعادة ما 

باإلشارة إلٌه ، باسمه الصرٌح، فى ثناٌا  -الشخصٌة المركزٌة  -ٌكتفً السارد 
 -كما سٌتضح بعد للٌل  -بإدماجه  -من ناحٌة أخرى  -لة، أو الدٌباجة االفتتاحٌة للرح

 .(28)تحت عباءة ضمٌر الجمع فى الحل والترحال
نبلحظ إذن حضور الشخصٌة المركزٌة فى المتن الرحلى وهو الكاتب نفسه 
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وإلى جانب المساحة المولٌة العرٌضة التى ٌشؽلها هنان دوره فى صنع أحداث  –

سار معٌن ، كما ٌتضح دوره فى التؤوٌل من جهة وتوزٌع الرحلة ، وتنظٌمها فى م
مناطك الكبلم والحدث ] الفعل [ على بالى الشخصٌات المرافمة للرحلة، من جهة 

 ثانٌة. فهو الذى ٌخبرنا بمشاعرهم النافرة من األداة المستعملة فى االرتحال.
كما تتضح خصوصٌة السارد من حٌث مرجعٌته الثمافٌة؛ حٌث 

اتٌجٌته" الخاصة أثناء تمدٌمه للمربٌات من نفور واشمبزاز شدٌدٌن من تظهر"استر
 وسٌلة االنتمال التى ٌعتبرها هو ومن معه تملٌبل من شؤنهم. 

وتظهر أٌضا خصوصٌة السرد عند الكاتب من خبلل طرٌمته فى التعامل 
نمد مع هذه الوسٌلة كلما مرت به فى أثناء رحلته فى مصر، فهً أحٌانا تنبنى على ال

وأحٌانا على السخرٌة من الموالؾ التى ٌتعرض لها هو ومن  -كما فى المثال السابك 
 ٌمثل به للمنهجٌة الثانٌة لوله: معه أثناء ركوب الحمٌر. ومما

 البطا، حماره مع السرٌع حماري بتبدٌل لام الربٌس السٌد رحٌل )....وعند
 وعندما الجمال، مع نحن ومشٌنا بسرعة الرجبلن هذان وتمدم أوافك، أن فاضطررت

 أنا فولعت حفرة، فى اللٌل هذا فً حماري تعثر الدامس الظبلم وخٌم اللٌل حل
 عن بالسإال معً كانوا الذٌن العرب وبدأ والبندلٌة، السٌؾ ومعً علٌه من بالطبع
 طٌب" ألول حال كل وفى ولت كل ففى العربٌة، اللؽة أعرؾ ال بالطبع وكنت حالً،
 فعندما المصٌبة، هذه فى وأنا للتها ولد ،"خٌرا خٌرا" الكلمة هذه وتعنى" طٌب

 .(23)الحفرة....( من بإخراجً ولاموا كثٌرا ضحكوا سمعونى
  سكندرٌةاإل  )ترعة  ترعة المحمودٌة الجلٌلة شكدمحم على  عمالأومن 

حفرها  ىتربة والرمال لد طمرتها، فشرع فوكانت األ( شرفٌةخلٌج األ وأالمدٌمة 
، الرحمانٌة خذ مٌاهها منؤن كانت الترعة المدٌمة تأوجعل فتحتها من العطؾ بعد 

 الرحمانٌة لما كان بها من تراكم الردم والرمال.ولم ٌجعل فتحتها عند 
عمال فٌها بنفسه، ولد عنً بفتح هذه الترعة عناٌة كبٌرة، فكان ٌتعهد األ

 ىف ىراضحٌاء األإتمامها، وكان ؼرضه من شمها إسبٌل  ىوبذل همة عالٌة ف
سكندرٌة وداخل مدٌرٌة البحٌرة، وجعل الترعة طرٌك المواصبلت النٌلٌة بٌن اإل

طرٌك رشٌد، ولكن صعوبة اجتٌاز البوؼاز عبر بلد، وكانت المواصبلت من لبل الب
 ىهم البواعث التأكانت تعطل المواصبلت من هذا الطرٌك، وكان ذلن من 

لى مهندس فرنسً، إالترع، ولد عهد بتصمٌم حفرها  حفرعلى  دمحم علً باشا حفزت
 .م3828ٌناٌر سنة  28 ى. ولما تم حفرها افتتحها فالمسٌو كوست هو

ولد التضى حفر هذه الترعة بذل مجهودات هابلة ومتاعب جسٌمة وضحاٌا 
المسٌو ولد كتب احتملها المصرٌون، واحتسبوا فٌها وصابروا وصبروا.  رث  كُ 

نه مات من الفبلحٌن أكان شاهد عٌان لحوادث مصر فً ذلن العصر،  ىالذ ،مانجان
ن أأشهر، ومدة عشرة  ىلفا فأحفر ترعة المحمودٌة اثنا عشر  ىالذٌن اشتؽلوا ف

ٌرفعونه من  واكان ىكداس التراب الذأهإالء الموتى دفنوا على ضفتً الترعة تحت 
العمل،  ىعنات فو من اإلأن معظمهم مات من للة الزاد والمإونة إلاعها، ولال 

كانوا ٌلمونها من الجنود المساة المنوط بهم حراستهم،  ىوكذلن من سوء المعاملة الت
لى اللٌل، إالعمل المهلن دون انمطاع وال هوادة من الفجر  فمد كانوا ٌجبرونهم على

م من من الفبلحٌن جا به 131888حفرها بلػ  ىن عدد من اشتؽلوا فإولال 

http://ar.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.marefa.org/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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http://ar.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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http://ar.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 .والجٌزة  ،والملٌوبٌة ،والمنوفٌة ،والدلهلٌة ، والشرلٌة مدٌرٌات البحٌرة، والؽربٌة،
 ىتت هذه الترعة بثمرات عظٌمة، فمن جهة المواصبلت صارت تجرأولد 
و وارداتها، وكانت سببا أوالداخل تحمل حاصبلت الببلد  سكندرٌةاإل فٌها السفن بٌن

فاد عمران أراضٌها، وأحٌاء إللٌم البحٌرة وىإمرت بها ف ىفً عمران الببلد الت
لى داخل الببلد إالذاهبة  ةراذ جعلتها الترعة ملتمى التجإبٌرة، سكندرٌة منها فابدة كاإل
ن مٌاه الترعة لد أتٌة منها، فاتسعت حركة التجارة والعمران فٌها، فضبل عن و اآلأ

المدٌنة،  ىضواح ىشجار والحدابك فكثار من الزرع وؼرس األساعدت على اإل
البساتٌن على ضفاؾ الترعة نشؤوا أؼنٌاء المصور وفاتسع نطاق العمران، وابتنى األ

 .(22)فً جهات كانت من لبل ممفرة جرداء
الكاتب ٌمتدح هذا العمل الجلٌل، ولكن ال علم لنا من أٌن جاء بؤن من بناها 
هم السالطات والرجال الذٌن ٌتم اإلمسان بهم ، فجمٌع المصادر المكتوبة فى تلن 

لمصرٌون ، وهم من دفع النفٌس هم الفبلحون ا-كما أسلفنا-الفترة تإكد أن من بناها 
 والؽالى فى سبٌل إنجازها ٌمول:

" هل" والسٌد المحترم والسٌد أنا ذهبنا  م3818 فبراٌر من عشر الخامس )....وفً
 لكم أحكى واآلن. مصر إلى تذهب التً السفٌنة ركبنا أن بعد المحمودٌة مدٌنة إلى

 دمحم" وأمر نهرا، السابك ًف كانت ولد المحمودٌة، ترعة فً السفٌنة رحلت: المصة
 ظلم بكل والسالطات بالرجال اإلمسان ٌتم كان حٌث عهده، فً بحفرها" علً

 إلى اإلسكندرٌة من الترعة حفر تم أٌام سبعة وفً. النهر حفر فً ٌعملون وجعلهم
 لضى ولد. مٌبل وأربعٌن ثمانٌة كانت هنان إلى هنا من المسافة إن حٌث المحمودٌة،

 نهار، لٌل ٌنمطع ال كان الذي الشاق العمل هذا فً نحبهم إنسان ؾأل ستون حوالً
 (21)الترعة ....( هذه فً وتذهب تؤتى السفن واآلن

مه الخاص بوصؾ مشاهد هنا سنبلحظ اختبلؾ مستوى السرد عن ساب
، فمد تؽٌرت البنٌة السردٌة لتصبح ملٌبة بالمعلومات من ناحٌة، وملٌبة ركوب الحمٌر
 طؾ من ناحٌة أخرى مع العمال الذٌن عملوا بالسخرة فى شك الترعة.بالشفمة والتعا

إال أننا سنجد مستوى سرٍد ثالث ملا باالستحسان عندما ٌتحدث عن البحارة 
 المصرٌٌن:

ا واحدا من وٌرتدون زٌ  ، أمهر من المبلحٌن الهنود  عربن الووالمبلح).... 
ولت لٌادة  حول الوسطون بطٌه وٌموم، لى المدم وٌلفونه ولت لٌام المركب إالرأس 
 (28)....( السفٌنة

فنجده ٌستخدم كلمة مهرة لوصؾ البحارة العرب، هذا من جهة ومن جهة 
أخرى استخدم الممارنة لتمرٌب الصورة أمام لرابه الهنود. وسنجد أن الكاتب ٌعول 
 على بنٌة المفارلة هذه فً كثٌر من المشاهد، لتمرٌب صورة ما هو ؼابب عن لاربه

 باالعتماد على ما هو معروؾ لدٌه. وسنعرض لهذه اآللٌة كبل فى موضعها.

 :الطرق
البحرٌن األحمر  ىوبناء أسطول فالبرٌة، اهتم دمحم على بتمهٌد الطرق 

. إال أن الكاتب رصد مشاهد إصبلح الموانا وخاصة مٌناء اإلسكندرٌة،ووالمتوسط
ن ضٌك الشوارع وعدم لدرتها من داخل أحٌاء اإلسكندرٌة والماهرة تحدث فٌها ع

http://ar.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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على استٌعاب لاطنٌها، والمسافرٌن الذٌن ٌحضرون إلى تلن األماكن أٌا كان الؽرض 

 ٌمول: 
 (25)....( نٌكثٌر ارونوكان الم ،ضٌمة للؽاٌة طرقوال حاراتوكانت ال).... 

كذلن لدم لنا صورة عن الطرٌك من الماهرة إلى السوٌس، وكذلن من 
ور ودٌر سانت كاترٌن، حٌث كانت هذه المناطك مازالت ؼٌر السوٌس حتى جبل الط

مؤهولة، والطرق إلٌها جبلٌة وعرة ، فبل ننسى أن لناة السوٌس لم ٌكن لها وجود 
 بعد، وكذلن المناطك التى استحدثت بعد إنشابها فمما لاله فً ذلن:

 لسٌرا واصلنا. مترددا وكنت السوٌس، تؽادر لد دودى سفٌنة أن أخشى )....فكنت
 ثم. النوم إلى خلدنا ثم جمٌعا فؤكلنا الرمال، حٌث الجرداء الصحراء إلى وصلنا حتى

 وكنا أوالشراب، للطعام أثر أي نرَ  ولم للؽاٌة، موحش ا كان والطرٌك صباحا استٌمظنا
 (26)بالؽة....( بصعوبة الطرٌك نمطع

 سرعتنا وبسبب أٌام، أربعة السفر ٌستؽرق الطور جبل حتى الطور منطمة )....ومن
 ضٌمة جبلٌة طرق وواجهنا أٌام، ثبلثة فً المسافة بمطع فممنا النهار طوال ومشٌنا
 حٌوان أي ٌستطٌع ال إنه بل. واحد آن فً جمبلن فٌها ٌمشً أن ٌستطٌع ال إنه حٌث
 (27)الوعرة....( الطرق هذه فً ٌمشً أن الجمل دون

 (28)....( فٌه النهاٌة لهاوالمحن والشدابد  اوكان الطرٌك كله جبلٌ  ).... 
نبلحظ من األمثلة السابمة الطرٌمة السردٌة التى ٌكتب بها ٌوسؾ كمبل 
والتى تعتمد على إثارة مشاعر التعاطؾ لدى لاربه من خبلل استخدام كلمات مثل: 

 أثر أي نرَ  ولمالمحن، الوعرة، موحش ا .... الخ. ومن خبلل بعض الجمل مثل: 
 بالؽة ... إلخ. بصعوبة الطرٌك نمطع أوالشراب، وكنا للطعام

ورؼم أن أدب الرحبلت ٌموم على أبعاد والعٌة وتارٌخٌة محددة ، لكن 
التركٌز علٌها وحدها ٌجعلنا نختزل هذا النوع من األدب فى مطابمة بسٌطة بٌنه وبٌن 
الوالع، وٌجعلنا نؽفل أبعاده التعبٌرٌة وطرابمه السردٌة، لذا عندما ننظر لؤلمثلة 

، وهو هنا السفر ا فعبل  أو حدث ا لاببل  للحكً)سابمة من وجهة أدبٌة فسنجد لدٌنال
( ثم الفاعل وهو كاتبنا ورفاله ، وزمان الفعل المتمثل فى دالبل وعبور جبل الطور

ا، وثبلثة أٌام ...إلخ( وفى النهاٌة مكان الحكً أو  الزمن مثل ) أربعة أٌام، وصباح 
احلة وجبل الطور. ومن التمسٌم السابك سنبلحظ أن فضابه وهو هنا الصحراء الم

الكاتب ٌمدم صورة تمثٌلٌة معادلة لضٌك الطرٌك من خبلل تصوٌر الجمال التً ال 
ٌمكنها العبور سوى واحٍد تلو اآلخر ، وكذلن الصورة التعبٌرٌة التً تشعر النفس 

 باالنمباض والخوؾ والمتمثلة فً الطرٌك الموحش. 

 :التجارة
ث كمبل پوش عن التجارة، فى البداٌة لدم وصفا لسفن اإلنجلٌزٌة عند حدٌ

التى تنمل البضابع من وإلى مٌناء اإلسكندرٌة. وكان إلصبلح مٌناء اإلسكندرٌة فضل 
كبٌر فى هذا الصدد. كما أن دمحم على بسط سٌادة مصر فى البحر األحمر وطهره من 

سوٌس والماهرة وأنشؤ به المحطات المراصنة، ومدّ طرٌما لسٌر لوافل التجارة بٌن ال
وبسط األمن فى مراحله لتؤمٌن الموافل على تجارتها، وكانت التاجرة المادمة من 
البحر األحمر ترسل من السوٌس إلى النٌل ثم إلى اإلسكندرٌة فؤعاد بمدر المستطاع 



 صورة مصر فى كتاب تارٌخ ٌوسفى لٌوسؾ كمبل پوش المعروؾ بعجاببات فرنگ
 

 (2015 مارس –يناير ) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 
57 

  
 

 سبٌل المواصبلت المدٌم بٌن الشرق وأوروبا عن طرٌك مصر.
ار الشركة الهندٌة اإلنجلٌزٌة ورأته آمن ا وألصر ولد لفت هذا الطرٌك أنظ

من طرٌك رأس الرجاء الصالح وطرٌك البصرة والفرات وحلب واإلسكندرونة، 
فاتفمت مع الحكومة المصرٌة على نمل طرود البرٌد والمسافرٌن عن طرٌك 

. وٌبدو أن ٌوسؾ كمبل لد شاهد أحد هذه السفن أثناء انتمالها فى النٌل (29)السوٌس
 ن الماهرة إلى اإلسكندرٌة، ٌمول:م

ا ).... والحظت ا تحمل التى فالسفٌنة ؼرٌب ا، أمر  ٌ ا علم   أحد.... لها ٌتعرض ال إنجلٌز
 إن حٌث وٌشترونها األشٌاء ٌبٌعون فالناس شًء، بكل التجارة تتم المحمودٌة وفً
 (18) التجارة....( مهٌؤة البٌبة

 تؤتً حٌث البحر، من ولرٌبة مصر فً ارةللتج مهم مكان هى * البلدة ).... وهذه
 وجدة مكة فى بٌعها أجل من البضابع وتشتري الخلٌج من الصؽٌرة العرب سفن

 (13)هنا ....( بٌعها أجل من البضابع معها وتحضر
وبعد أن وصل ٌوسؾ كمبل إلى الماهرة بدأ ٌمدم لنا وصفا ألحد األسواق 

 التى زارها:
 والشراء للبٌع المعروضة لؤلشٌاء وحارة دكان وكل ،السوق نشاهد لكً ).... وذهبنا

 وهً أخرى صورة توجد السوق بناء فى هنا لكن-" بنارس" فى ٌوجد ما مثل كانت-
 وسط تحمى والتى الجافة واألعشاب السعؾ من سمؾ ٌوجد الدكاكٌن وسط فى أنه

. هندال مثل بالناس ملٌبة واألطعمة الحلوٌات ومحبلت. والتراب المطر من السوق
. فرحون وهم الخبز ٌؤكلون الذٌن واألتران العرب ٌوجد الخبازٌن دكاكٌن وفً

 ازدحام وعندهم الجاؾ، التمر وٌبٌعون المحبلت فى جالسون الجاؾ التمر وبابعو
 حٌث تماما الهند مثل مكان كل فً موجودة البضابع هنان الطرٌك وفى. الذباب من
 من فمط تعبر مصر ملن وعربة تمر، أن األحصنة تجرها التً العربات تستطٌع ال

 وٌبٌعون المتسخة المبلبس ٌرتدون فكانوا الجزارون وأما. بصعوبة الطرق بعض
 (12)متسخة....( بخرلة المؽطى اللحم

وكانت توجد فً والسودان، كانت تجارة الرلٌك منتشرة، وخاصة بٌن مصر 
من ٌرٌد التناء الجواري أو فكان ٌرتاد هذه البٌوت ، بٌع الرلٌكلالماهرة بٌوت خاصة 

 العبٌد، ولد زار كمبل پوش أحد هذه األسواق ولدم صورة عنها، ٌمول:الممالٌن أو 
 ٌبٌعون العبٌد فتجار. والجواري العبٌد فٌه ٌباع الذى السوق إلى ذهبت ).... ثم
 أنهن ٌبدو البلتى والجواري حراس ا، وال حاكما ٌخافون وال جهارا عبلنٌة الجواري

 صاحب أنه ٌعرفون والذى ما، مكان فى إخفاإهن ٌتم صؽٌر وعمرهن تجمٌبل
. السوق فى عبلنٌة بٌعهن فٌتم البالى أما المكان، هذا إلى بؤخذه ٌمومون ومال سلطة
 بؤٌدى المساكٌن هإالء حال فٌتؽٌر ٌشترون، ثم والتدلٌك بالتحدٌك ٌمومون فالناس
 سوى أجسادهم من شًء ٌتبك فلم ٌه،ف هم الذى والفمر الجوع وبسبب الظلمة، هإالء
 وأظهرت بٌضاء، إنجلٌزٌة مبلبس أرتدى وكنت. عرٌان ا ٌكون كله والجسد الجلد،
 فٌه ٌخفون الذى المكان هذا إلى التجار فؤخذنى جمٌلة، جارٌة شراء أرٌد أننى لهم

 هإالء أذى بسبب لكن الحورٌات، مثل كلهن شكلهن وكان الجمٌبلت، الجواري
ً   ٌنظرن والكل ونحٌفات، هزٌبلت أصبحن والجوع لفمروا الظلمة  بكل وٌشٌرن إل
 الؽم أصابنً الجمٌبلت تلن لحال نظرت وعندما. أشترٌهن حتى وتذلل ضعؾ
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 اشترٌتهن كنت أننى باهلل ألسم فٳنى المدرة لدي كان وإن فخرجت للؽاٌة، والحزن
 أٌن من مسكٌن لكننى كلهن، بتحرٌرهن ولمت األتمٌاء ؼٌر الظلمة هإالء من كلهن
 وتعجبت بابسة، نظرة إلٌهن النظر سوى بممدوري ٌكن ولم. النمود هذه بكل آتى

 دمحم" ٌموم التى البلد أن الناس فؤخبرنى! الجواري؟ هذه كثرة سبب هو فما للؽاٌة
 وٌتم ورجالها، الببلد هذه سٌدات إحضار ٌتم بفتحها وحاكمها مصر ملن" على

 فً الفور على ببٌعهم جندي كل فٌموم مرتبات، إعطابه من بدال الجٌش على تمسٌمهم
. سعرهم فٌزٌد تدرٌجٌا ببٌعهم هإالء وٌموم بخس، وبثمن التجار، لهإالء السوق هذا

 هللا من ٌخاؾ وال الشدة، بهذه رعاٌاه ٌظلم أن مصر ملن حكمة عن أستبعد وكنت
 الظلم هذا من بالرؼم لابم سلطانه أن كٌؾ أتعجب وأنا الشدٌد، ذكابه من بالرؼم

 (11)والمهر....(
فً مثال وصؾ السوق السابك عاد الكاتب لتمنٌة الممارنة، حٌث بدأ ٌرسم 
صورة للسوق المصرى عارضا أمام لرابه صورة سوق بنارس لترتسم الصورة 

 مجسمة ومجسدة أمامه. 
كذلن عرض لنا تجربة إنسانٌة نتخطى فٌها حدود حالتنا الفردٌة الخاصة، 

طٌنا لمحة عن أبعاد تجربة الرلٌك فً السوق الذى ٌضمهم، ومن ثم ٌجعلنا لٌع
نتعاطؾ معهم مما ٌإثر على حكمنا على ما كان ٌحدث. فنحن نعلم أن مسؤلة أخذ 
الرلٌك لم تكن لاصرة على الجٌش المصري بل كانت سمة ذلن العصر حتى تم 

 إلؽاإها تماما.
اطؾ والترلب عندما ادعى أنه ٌرٌد كما أن الكاتب لد نمل لنا إحساسه بالتع

شراء إحدى الجوارى بدافع الفضول لدخول خٌمتهن. كذلن أعطى لنا من خبلل هذه 
الحٌلة الفرصة لنستكشؾ ذلن العالم وكؤننا أمام عمل روابً متكامل؛ ونعنى بها هنا 

  استثمار اهتمامنا بشؤن الكٌفٌة التً مارس بها حبكته الدرامٌة.

 نهر النيل:
مصر، منذ عهد لدماء المصرٌٌن  ىلنهر النٌل تؤثٌر عظٌم على الحٌاة فكان 

، وخاصة فٌما ٌتعلك بالزراعة والمعتمدات الدٌنٌة. واعتمدت الحضارة ٌوموحتى ال
، كما أن فً تٌسٌر سبل الحٌاة من زراعة وانتمالالمصرٌة على نهر النٌل 

بل بهذا األمر وعبر عنه ولد شعر ٌوسؾ كم .الممارسات الدٌنٌة كانت تعكس أهمٌته
 أثناء إبحاره فٌه، ٌمول:

 عذبة النٌل ومٌاه. مصر إلى واتجهت النٌل نهر فى سفٌنة هنان من ).... وركبت
 أجد السبب لهذا الجسم؛ أعضاء ٌموى الذي الدواء مثل إنها بل للطعام، وهاضمة

 رتنًوذك األخضر، كالزمرد لونها النٌل وضفاؾ. اآلخرٌن من ألوى هنان الناس
 وال منه، أحسن خضرته تكن لم أنه والحك ،"الجنجا" بنهر المخضرة الضفاؾ هذه

 (18)مٌاهه....(  من أحلى مٌاهه
 أن فعلٌه الصٌد ٌهوى فالذى كثٌرة، طٌور تتجمع النٌل ضفاؾ على )....وكان
 بالنٌل واستمتعت واألوز، البط باصطٌاد فممت النٌل، وٌشاهد هنا ٌصطاد
 (15)...(.للؽاٌة

نبلحظ عودة الكاتب لتمنٌة الممارنة والمماربة من خبلل تمدٌم صورة نهر 
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النٌل ممارنة بنهر الجنج الذى ٌعد واحدا من أعظم أنهار الهند ، وكذلن هو النهر 
الممدس عند الهندوس العتمادهم أنه ٌنبع من عند لدم اآلله. وهذه المماربة تعطى 

بها الكاتب وولعت فى نفسه مولعا  صورة واضحة عن عظمة نهر النٌل التى شعر
 عظٌما من االستحسان.

 العمران واألماكن األثرية:
بصرسوى ال كانت اإلسكندرٌة لبل عصر دمحم على ال ٌرى فٌها على مرمى

وكانت اإلسكندرٌة فً ذلن الولت تحتوي على حٌٌن  ،للعة لاٌتباي وحً رأس التٌن
ً اإلسكندرٌة شرلا وجنوبا وؼربا أما بال ،رأس التٌن والجمرن :هما ،ثنٌن فمطا

فكانت عبارة عن صحراء من الرمال ٌتخللها مزارع خضراء كثٌفة أو بحٌرات 
 ولد سجل ٌوسؾ كمبل العدٌد من مظاهر العمران هنان، ومن ذلن:تساع.شاسعة اال

 أو منزالن ظهر أطرافها وعلى المدٌنة منظر أشاهد الطرٌك طوال ).... وظللت
 معطلة....( مدافع وبها لدٌمة للعة هنان وكانت مصر، ملن" على دمحم"لـ منازل ثبلثة

(16) 
من الواضح أنه ٌشٌر لملعة لاٌتباي وإن كان لم ٌسمها باسمها، كما تحدث 
عن عملٌات التنمٌب عن اآلثار التى كان ٌموم بها الفرنسٌون فى تلن الفترة بإذن من 

زاد الولع بالفراعنة  د شامبلٌوندمحم على، فمذ اكتشاؾ حجر رشٌد وفن رموزه على ٌ
 والعصور المصرٌة المتعالبة.

بدأ ٌصدر المراسٌم الخاصة ببٌع اآلثار  (م3888-3885 )عهد دمحم على ىفف
وبدأ ٌؤخذ نسبة مما ٌستخرج من  ،وتنظٌم حركة التجار األجانب فً الحفر والتنمٌب

زالت لابمة نه أهدى مسلة مصرٌة ماإباطن األرض ٌفرض علٌهم الضرابب حتى 
بمٌدان الكنوكورد بوسط العاصمة الفرنسٌة بارٌس ممابل برج الساعة بجامعه بالملعة 

 :لههداء فرنسا إوالذي لم ٌعمل منذ 
 أن من وبالرؼم. ..علً  دمحم الملن من بإذن المبور بحفر الفرنسٌون لام )....وهنان

 من أكثر من واتضح .ماضٌها إلى ٌشٌر كان العمران فإن للؽاٌة خربة المدٌنة هذه
 وجود بسبب ذلن وكان شامخة؛ كانت ومبانٌها عامرة، كانت المدٌنة هذه أن دلٌل

 تحت من ٌخرج المرمر حجر كان وعامة. أماكن عدة فً والطوب األحجار شواهد
 وبمٌة األٌام، هذه فً واإلنجلٌز للفرنسٌٌن لصور عدة وبناء إعداد تم ولد األرض،
 (17)...(.ومهدمة ةخرب هنا األخرى األماكن

ا أسوار الماهرة، فمد  ومن المظاهر العمرانٌة التً تولؾ عندها كاتبنا أٌض 
حتى الٌوم، معالم البرز ألدٌما وال تزال أبوابها من  بالمدٌنة الماهرةأحاطت أسوار 

وكانت هذه األسوار من األمور التى شاهدها كاتبنا أثناء رحلته واللت لدٌه استحسانا 
 ة وأن هذه األسوار المبنٌة حول مدٌنة الماهرة كانت تؽلك لٌبل لحماٌتها: كبٌرا، خاص
 اللٌل، من ساعتٌن مضً بعد * مصر إلى وصلنا فبراٌر من عشر الثامن ).... وفى
 لٌبل، بابه إؼبلق وٌتم المدٌنة، ٌحفظ مصر حول كبٌر سور ٌوجد وكان هللا، فشكرنا
 (18)المدٌنة....( لىإ الدخول أحد ألي ٌمكن ال الولت هذا وفً

وإن كان لد خلط بٌن – ومسجد دمحم علىكذلن تحدث عن للعة صبلح الدٌن، 
الملعة واآلثار الفرعونٌة ولهذا لم ٌسمها باسمها بل استنتجنا ذلن عندما تحدث عن 
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هو مسجد مبنى على و -آثار دماء مذبحة الممالٌن الموجودة على حوابط الملعة

 ىدمحم عل سطنبول، بناهار مسجد أٌاصوفٌا بالطراز العثمانً، على ؼرا
على أطبلل أبنٌة م 3818هجرٌة  3286ولد شرع فً إنشابه سنة الملعة.  داخل باشا

. وإن م3888هجرٌة  3265الممالٌن وتمت عمارته فً سنة  ىمن مبانلدٌمة مخلفة 
كان هنان بعض اللبس لدٌه من األلاوٌل التى ٌتناللها عن العامة دون تؤكد فٌخلط 

 :بٌنها وبٌن اآلثار الفرعونٌة
 األعمدة وكل اإلنشاء، تحت ملكٌ ا مبن ا فوجدت السٌر فً تمدمت ذلن بعد )....ثم

 ٌنتهً بعدما للؽاٌة جٌدا مبن ا ٌكون سوؾ أنه المإكد فمن مر،المر حجر من واألرض
 كبٌر، بحث بعد ومجمعة مختلفة أماكن من المرمر حجارة تجمٌع تم حٌث إعداده،
ا المبنى هذا وكان  (19)للؽاٌة....( عظٌم 

بالعدٌد من المصور النادرة واعتبرت -فً ذلن الولت–وزخرت الماهرة 
ك بتارٌخ أصحابها. فمد عنً دمحم على بإنشاء جزءا من العمارة فى مصر تنط

المصور ، منها لصر الجوهرة ولصر دمحم على بشبرا، وٌبدو أن الكاتب لد زار أحد 
هذه المصور، وٌمكن أن نستنتج أنه لصر الجوهرة ألنه رأه بجوار الملعة، وهذا 

، ىجامع دمحم عل بجانب للعة صبلح الدٌن األٌوبً ىأحد المصور الموجودة فالمصر 
ولد أنشؤه  ،باشا ىدمحم عل ولد تحول لمتحؾ، بنً المصر أساسا  لٌكون ممرا  لزوجة

حرص دمحم علً باشا أن ٌكون هذا المصر على ؼاٌة الفخامة واألبهة. و. م3838 عام
أشهرها لاعة االستمبال ولاعة الّساعات التً تُعتَبر  ؛ففٌه العدٌد من الماعات الكبٌرة

صر. ولد ُزٌّن المصر بؤرلى فنون الزخرفة العثمانٌة سواء بالخشب أجمل ما فً الم
أو بؤلواح الجص. ٌحفل المصر بالبدٌع من األلوان والرسوم والنموش. وبمً المصر 

ا إلى متحٍؾ للتّراث اإلسبلمً. ل أخٌر   ٌمول الكاتب: ٌحتفظ بحظوته حتّى ُحِوّ
وكل األعمدة  تحت اإلنشاء ، املكٌ   اثم بعد ذلن تمدمت فً السٌر فوجدت مبن  ).... 

جٌدا للؽاٌة بعدما ٌنتهً  مبن اواألرض من حجر المرمر فمن المإكد أنه سوؾ ٌكون 
إعداده حٌث تم تجمٌع حجارة المرمر من أماكن مختلفة ومجمعة بعد بحث كبٌر 

 (88)....( للؽاٌة اوكان هذا المبنى عظٌم  
علٌه السبلم ،  ٌوسؾنا سٌدسجن من األماكن األخرى التى زارها الكاتب 

حٌث  ؛سرداب طوٌل ٌربط بٌن لصر العزٌز والهضبة الصحراوٌةوهو عبارة عن 
كم تمرٌبا  تفصل بٌن لصر  1سار ٌوسؾ الصدٌك مودعا  المصر إلى السجن، نحو

العزٌز وسجن ٌوسؾ الموجود داخل منطمة آثار سمارة فى لرٌة أبوصٌر. ٌبلػ طول 
 1تابوتا  منها  28مترا ، ووجد بداخله  188حوالى  من السرداب ما تم الكشؾ عنه

أحمس الثانى والفرعون خاباش الذى  :وهم ،سماء ثبلثة من الملونأتوابٌت تحمل 
الحاكم الفارسى  ،ما الثالث فٌحمل اسم لمبٌز، أتزعم حركة النضال ضد الهكسوس

 .(82()83)الذى احتل مصر
 اللعنة علٌه فرعون لام لد إنه حٌث بسردا إلى ذهبت الحال هذا رأٌت )....وبعدما 

 الكبٌر؛ السٌد حارس معً وكان دابما، مؽلك وبابه فٌه،" السبلم علٌه ٌوسؾ" بحبس
 أركانه ورأٌت بالداخل، ما أرى وجعلتنً مصباح ومعها الباب سٌدة فتحت لهذا

 بوسطه وٌوجد صخرة فً مبنً السرداب ،وهذا الحجارة من كانت ،واألرض األربعة
 (81)مٌك....(ع ببر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1814
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 .(88)بمصر الماهرة ىف ًالحسٌن بن عل مسجد اإلمامكما زار ٌوسؾ كمبل 
ولد تحدث عن زٌارته للمكان ، وعن األشخاص الذٌن ٌذهبون هنان للتبرن ، وٌبدو 

 ضة، حٌث لال:أن شدة لمعان األعمدة الرخامٌة جعلته ٌعتمد أنها مصنوعة من الف
 الناس وٌمول عنه، هللا رضً" الحسٌن“ السٌد ممبرة مكان إلى وصلنا ذلن بعد )....ثم 

ا بناإه وكان هنا مدفون الشرٌؾ رأسه إن  وحولها الفضة من وأعمدته للؽاٌة، شامخ 
 (85)والمن....( البركة وٌطلبون ٌؤتون الحاجات وأصحاب المرآن، ٌمرءون المراء

ا على  ولد زار أٌضا بعض ممابر الفراعنة، اعتمد فً مشاهداته هنا أٌض 
األلاوٌل ولم ٌتحمك مما سمعه عما رآه، بل إن لبسا شدٌدا لد حدث له عندما ظن أن 
هذه الممابر تضم ممبرة الخلٌفة العباسً هارون الرشٌد الذى ٌمع لبره فى مدٌنة 

 :(86)طوس )مشهد حالٌا( الوالعة فى إٌران
 فً لدٌمة ممابر عدة فوجدنا مصر، من تمرٌبا أمٌال أربعة سافةم تمدمنا )....ولمد

 ممابر وعدة الرشٌد هارون ممبرة هذه أن أخبرونى العرب سؤلت وعندما الصحراء،
 متسع ا مبناها وٌبدو طوٌلة، مدة منذ مبنٌة أنها علٌها وٌبدو. اآلخرٌن الملون من لعدد

ا  (87)جٌد ا....( مشاهدتها من مكنأت لم االستعجال بسبب لكن.  األمام من وكبٌر 
من األماكن األخرى التى زارها الكاتب منطمة عٌون موسى. 

 كٌلو متر من مدٌنة 15على بعد  ،واحة 32تضم  ىوالت ى،عٌون موس واحة معوت
كٌلو مترا من   365 بعد ى وتمع عل ،وٌس ورأس سدر، وتتوسط مدٌنتً السالسوٌس
عٌنا للمٌاه   32 سمٌت عٌون موسً بهذا االسم نسبة للواحة التً تفجرت منها. الماهرة

الصالحة للشرب لنبً هللا موسً تؤكٌدا لمول المولً عز وجل "َوإِِذ اْستَْسمَى ُموَسى 
نا  لَْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس ِلمَْوِمِه فَمُْلنَا اْضِرب بِّعََصاَن اْلَحَجَر فَ  ٌْ انفََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َع

ِ َوالَ تَْعثَْواْ فًِ األَْرِض ُمْفِسِدٌَن" ْزِق اَّلل  ْشَربَُهْم ُكلُواْ َواْشَربُواْ ِمن ِرّ  68:  البمرةم 
حٌث طمرت بالى  ،عشرة عٌنا إال خمس فمط ًوحالٌا لم ٌبك من األثنت 

وأشجار  الطحالب ن سكنتإلى أفؤدى ذلن  ،هتمام بها وصٌانتهاالالعٌون لعدم ا
ومن أسماء  ،البوص بمٌة اآلبار، وٌوجد بجانب كل عٌن الفتة باسم العٌن وعممها

لؽربً وببر الشاٌب وببر الشٌخ وببر العٌون )ببر الزهر والببر البحرى والببر ا
السالٌة وببر البمبالة(، وال ٌخرج الماء حالٌا إال من عٌن واحدة فمط هً ببر 

 . ٌمول ٌوسؾ كمبل: (88)الشٌخ
سمه اوكان تمرٌب ا ، أمٌال  ستةوكان هنان ببر مٌاهه جٌده ولكنه كان على بعد )....  

 (89)....(حلوة عذبة وومٌاهه  * ببر موسى
ا جبل الطور بسٌناء؛ حٌث زار المكان الذى ٌعتمد و  زار ٌوسؾ كمبل أٌض 

أن هللا عز وجل لد كلم سٌدنا موسى عنده، وهو المعروؾ بالوادى األٌمن ، حٌث بدأ 
ٌنمل لنا ما سمعه من العرب عن هذا المكان ، وما به من معجزات حدثت لسٌدنا 

 موسى وبنى إسرابٌل :
 ٌتٌهون وظلوا ٳسرابٌل بنً مكان كان إنه حٌث أٌمن وادي هو الوادي هذا اسم )....وكان 

 أن وٌبدو والعبرٌة، *والهندٌة  العربٌة الخطوط بعض الجبال على وتوجد عاما، أربعٌن فٌه
 أو مضمونها هو ما منا أحد ٌفهم لم لكن الخطوط هذه فً وتَفَك رنا إسرابٌل لبنً الخطوط هذه

 (58)....( البدو لبور بعض ظهرت ما مكان وفً. موضوعها
 على مبنٌة (53) للعة وتوجد الطور، اسم ٌحمل الٌمٌن على الوالع الجبلٌن )....وأحد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
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 (52)أشٌاإها....( لسرلت هكذا عالٌة أنها ولوال للؽاٌة عالٌة وهً الجبل هذا
 الصخر من مبنً لدٌم درج هنان وكان لدم، آالؾ ثمانٌة الطور جبل ).... وارتفاع 

 أمر لد ٌونانٌا ملكا أن ومعروؾ الدرج، هذا عبر واإلٌاب الذهاب ٌتمو للصعود،
 سرو، شجرة توجد طرفه وعلى حوض ٌوجد الطور جبل وعلى. سنة ألؾ منذ ببنابه

 وطرٌة لوٌة سرو شجرة أرَ  لم لكننً الماء من خالٌا كان الحوض أن من وبالرؼم
 مثل وحلوة عذبة ومٌاهه كهفا فرأٌت تمدمت ذلن بعد ثم. الشجرة هذه مثل ومنتصبة
ا، جببل ورأٌت وهنان، هنا ذهبت ثم منه فشربت الشربات،  للٌبل تمدمت ثم عظٌم 
 سٌدنا أن هً العبلمة هذه ولصة الحجر، فً موسى سٌدنا لظهر عبلمة فوجدت
 فؤلصك نور ومٌض أضاء وفجؤة اإللهٌة، األحكام بكتابة مشؽوال مرة ذات كان موسى
 موسى سٌدنا ظهر شكل حفر اإلعجاز ومن للؽاٌة، وللك بلبالج ظهره موسى سٌدنا
 رأٌت ذلن وبعد. والمسلمٌن للٌونانٌٌن للتعبد أماكن الجبل هذا على وكان الحجر... فً

 الحجر بضرب موسى سٌدنا فمام موسى، سٌدنا إسرابٌل بنو استسمى فٌه الذي المكان
 تدل عبلمة هنان لكن ماء، أي بها ٌوجد ال اآلن لكن الماء، عٌن منه فانفجرت بالعصا
 (51)إسرابٌل....( بنو عبده الذي العجل رأس أثر به مكان ٌوجد وكان ذلن، على

من العرض السابك تتضح لنا تمنٌة السرد التً اعتمدها الكاتب فً تمدٌمه  
لمشاهداته األثرٌة؛ إذ نجد تفاعبل شدٌدا بٌن ما شاهده ٌوسؾ كمبل وموروثه الدٌنً 

دة ولد اتضح هذا فً تمدٌمه لآلثار البالٌة عن نبً هللا موسى علٌه فً داللة واح
 السبلم.

كما سنبلحظ بروز المخٌلة السمعٌة عند الكاتب فى خطابه، إذ استمد بعض  
ما عبر عنه من أحادٌث دارت بٌنه وبٌن مرافمٌه أو العرب الممٌمٌن فً األماكن التً 

ممارنة مشاهدات ٌوسؾ كمبل بما زارها ونستطٌع الولوؾ بوضوح على مواضعها ب
 ورد فً كتب التارٌخ واآلثار.

كذلن ٌسوق الكاتب تصوره لما ٌراه؛ لٌجعل لاربه ٌستكشؾ ما ٌنشده من  
 رإٌة هذه اآلثار، بل وٌشاركه انطباعاته وأحاسٌسه وكؤنه أحد األفراد المرافمٌن له. 

 أحوال الناس:
فى مصر المحروسة إبان نمل ٌوسؾ كمبل طرفا ٌسٌرا من أحوال الناس  

فترة زٌارته لها، وكان جّل ما استرعى انتباهه المتسولون، كذلن حال الفبلح 
المصرى فى تلن الفترة. وإن كان هنان جزء من الحمٌمة فٌما كتبه ولكن جانبه 
الصواب فى أجزاء أخرى، فعندما ٌتحدث عن المتسولٌن فهذا أمر شابع خاصة فى 

تى ٌستدروا عطفهم، وهو أمر موجود فى جمٌع بلدان العالم أماكن توافد المسافرٌن ح
ا على مصر وإن كان بنسب متفاوة، ٌمول:  ولٌس حكر 

 فتٌات ثبلث أو اثنتان جاءت وهنان نشاهد، ونحن مصر أطراؾ إلى )....ووصلت
 اإلحسان، وٌطلبن المدٌمة المبلبس وٌرتدٌن للؽاٌة، بابسة حالتهن وكانت جمٌبلت،

 سٌر ٌعجبنى ولم – السٌبة وحالتهن الجمال هذا على فعطفت راءناو ٌجرٌن وكن  
 بالدعاء ولمن وودعتهن إحسان ا، النمود بعض لهن فؤعطٌت- األشوان فى الورود هذه
 ٌوجد مصر وفى. لهن أعطٌته بالذى للؽاٌة فرحات وهن ذهبن ثم بلؽتهم، لى

 (58)الطرٌك....( فى المشً ٌصعب حٌث بكثرة والفمراء السابلون
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أما عندما تحدث عن المرى الخربة وهو فى المركب المتجهة من  
اإلسكندرٌة إلى الماهرة، تلن المرى الوالعة على ضفاؾ ترعة المحمودٌة، فرؼم أنه 
عندما مر بها كما ذكر كانت خربة، إال أنه بعد ذلن وكما ذكرت مصادر هذه الفترة 

فإن هذه الترعة  –جبرتى كما ٌمول ال –ورؼم ما لاساه الفبلحون فى حفرها 
 أصبحت سببا للعمران بعد ذلن. ٌمول عبد الرحمن الرافعى:

) .... فإذا لرأت ما ذكره الجبرتى فارجع بفكرن إلى الماضى، واذكر أن األراضى 
الواسعة والببلد العامرة التى تمر فٌها اآلن ترعة المحمودٌة من منبعها إلى مصبها 

ا زرع، ثم تحولت بعد حفرها إلى مزارع تزدهر كانت صحراء لاحلة ال ٌنبت فٌه
 (55) بالحٌاة والعمران....(

وهكذا فإن ما رصده ٌوسؾ كمبل عن األراضى الماحلة كان بعد حفر  
إال أنه اهتم  –رؼم اعترافنا بمظالم دمحم على  –الترعة مباشرة، والسبب الذى ذكره 

ن عامرة بؤهلها من بالزراعة، وكما رصدنا فإن هذه األماكن أصبحت بعد ذل
 الفبلحٌن:

المرى الخربة على أطراؾ المدٌنة بوالٌة  ىطرٌك الترعة هذه ذكرتن ىوف).... 
الطرٌك  ىفف .وخربت المرىدُمرت الرعٌة بل فبسبب ظلم ملن مصر "، "أوده

أمر الزراعة لكن  ىن ٌفكرون فوفالعامللاحلة؛ ة ٌالزراع ىضااألر شاهدتُ بؤكمله 
فالبرؼم من أن . من العماب والظلم واٳلجبار ٌتجنبون الزراعةالناس بسبب الخوؾ 

ملن مصر ذو عمل وحكمة ٳال أنه ٌظلم الشعب ظلما بٌّنا وكل شخص رهن ٳشارة 
 (56)....(من ٌده
 كذلن لدم صورة عن المنازل فى مصر كما رآها، فمال:       

مة ببعضها األسمؾ كلها متبلصبكثافة حٌث إن مصر  ).... وتوجد العمارات فى
األسمؾ  ىعلى بال ىفٳذا صعد أحد ما على أي سطح فٳنه ٌستطٌع أن ٌمشالبعض، 

 (57)...(. للؽاٌة اٌكون فصل الصٌؾ حار  والسكان، وبسبب كثرة العمار . بكل سهولة
ولد تحدث عن المسٌحٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً مصر، ورأى أنهم لساة  

ظهرون عكس ما ٌبطنون، ٌستوى فً الملوب، ٌؤخذون من الدٌن ظاهره، كما أنهم ٌ
 ذلن العامة والمساوسة وحتى الرهبان، ومن ذلن لوله:

ا رأٌت هنان إلى ذاهبا أتمشى كنت ).... وعندما  البوابة، تحت موجود ا مرٌض 
 ؼرٌب فهو المسٌح باسم علٌه وأتصدق مكان إلى أخذه بؤن سؤلنً رآنً أن وبمجرد

 وأنه بومباي، من أنه فؤخبرنً دٌنن؟ هو وما أنت؟ أٌن من: فسؤلته. وطنه هذا لٌس
 أصابتنً مصر إلى وصلت عندما: ولال لدٌه، وٌعمل األسٌاد أحد مع وجاء مسٌحً
ا والسخونة، الحمى  إلى وجبت المال وأخذت مرضً بسبب السٌد من استؤذنت وأخٌر 
 وإننً بها وأعتمد السلٌمانٌة بالدٌانة أإمن إننً: له فملت. أحد عنى ٌسؤل ال وهنا هنا،
 شخص جاء لد ودٌانتن ....... وكان ملتن أهل من فلتطلب نمود، لدي ولٌس مفلس

 ولمد دٌنه، فً ومتدٌن تمً أنه وٌبدو السبحة ٌده فً وٌمسن السوٌس ٌمٌم فى مسٌحً
 من دٌنه أبناء على وٌعلو ٌتفوق أنه وٌبدو الشام، ببلد فى المسٌح السٌد لبر زار
لذلن  أشرت ولد. وؼنٌا مرفها كان أنه ٌبدو حٌث إلٌمان؛وا والطهارة التموى حٌث

 أنا: ولال له، وتذلل الرجل الترب. حاله عن لٌخبره الرجل، لهذا بعٌنً المرٌض
 لوجه وعالجنى المنزل إلى واصحبنً بحالً، فارفك السفر، فً ومرضت مسٌحً
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 برسم فورال على فمام الصلٌب؟ ترسم أن أتستطٌع: له لال هذا سمع وبعدما. هللا

 وتركه البلذع، الكبلم له ولال كثٌرا فؽضب رجلٌه، عند وولع جسده، على الصلٌب
 حٌث الحال وهكذا. بالكبلم علٌه االعتداء فً أفرط فمط نمود، أٌة ٌعطه ولم ومشى

 سؤلهم ولمد وٌتركونه هكذا وٌرونه الطرٌك هذا من واألسٌاد األسالفة من الكثٌر مر
 أن على تدل الناس هإالء للب ولسوة أحد، به ٌرأؾ لم ولكن جمٌعا اإلحسان
 ال ،لكنهم المسٌحً بالدٌن التدٌن واألسالفة اآلباء ،فٌدعً صحٌحة لٌست عمٌدتهم
 بؤن هإالء حك فً السبلم علٌه المسٌح لال ولد واحدة، إٌمان ذرة بباطنهم ٌوجد
 ٳال وجدٌ ال الداخل ومن جٌد ومظهره ممهد الخارج فمن المبر حال مثل حالهم
 ٌهتمون ال وباطنهم أنفسهم فً لكن ٌحبوننً أنهم ٌدعون أمتً وهكذا المٌتة، العظام

 (58)...(.طرٌمه ٌعرفون ال سالكٌه لكن جٌد دٌن المسٌحً والدٌن بً
 وكذلن فى وصفه لمساوسة دٌر سانت كاثرٌن، حٌث ٌمول: 
 بإطعامنا نموموسٌسرون وٌ بعض النمودأعطٌناهم  إذاأن هإالء الناس  ).... ٌبدو

وأعطى واحدا منهم خمسة روبٌات  ،فوافك السٌد "برنكل" على كبلمً ا.جٌد اطعام
وفً هذا الٌوم عند الظهر عندما تم وضع الطعام على المابدة كان هنان كل أنواع 

فً نفسً سبحان هللا  واألرز، فملتالطعام مثل اللوز والفستك والبٌض والخبز 
للوبهم لم تترن حب  هنا، لكنالملذات واختاروا المكوث  واإنهم ترك ون بؤفواههممولٌ

من الطعام ما عدا  الؽالٌةاألصناؾ  بإعدادبعض الروبٌات لاموا  الدنٌا، فبإعطابهم
نهم ٌؤكلون الفاكهة والطعام الذي به إ الزهد، حٌثوهذا ٌبٌن كذب ادعابهم . اللحم
كالخنازٌر منفوخة  أجسامهم حٌث كانت وإال كٌؾ أصبحوا سمانا هكذا؟ سمن،
ما  اوالدلٌل اآلخر هو أننً رأٌت بعٌنً شخص. طوٌلة وعرٌضة تصبحأو ،البرٌة

باألسمان المطهٌة ولد أحضرها لهإالء األسالفة  امملوء   ٌحمل على كتفه وعاء  
حٌث كان  ،العصر اختبؤت ورأٌت مكان طعامهم ٌؤكلون، وفًوجلسوا فً الخفاء 

 (59)....( وٌشربون الخمر وٌدخنون الشٌشة عمة،ا من األطأنواع لٌؤككل منهم 
من االستشهادات السابمة نرى أن الكاتب فً أحٌان كثٌرة ٌمدم مشاهداته 
االنطباعٌة التً تصدر متؤثرة بعواطفه ودون ممارنتها مع الصور األخرى الممابلة 

أو  لها، فهو عندما ٌتحدث عن المتسوالت ٌمدم بناءه التصوٌري بحٌث ٌعتمد المارئ
السامع أن مصر ما هً إال مجموعة من المتسولٌن، وهذه الطرٌمة فً البناء 
التصوٌري لدى الكاتب ال تمتصر على هذه الصورة فمط بل سنبلحظها فً جمٌع 

 األمثلة السابمة.
كذلن ٌعتمد الكاتب على ما ٌمكن تسمٌته بعٌن الكامٌرا، حٌث ٌرسم 

ماته لد تحولت إلى عدسة فتوؼرافٌة بالكلمات صورة واضحة أمام لاربه وكؤن كل
تصور المشاهد واألحداث كما نبلحظ فً المثال األخٌر الذى ٌصور فٌه العمابر فً 

 مصر.
كذلن عندما لدم صورة المساوسة المسٌحٌٌن نبلحظ التهكم الصادر عنه مثبل 
فً المثال األول وهو ٌتحدث عن المسٌحً المتدٌن الذى ٌحمل المسبحة وٌتضح 

ة للبه، وفى المثال الثانً ٌرسم صورة كارٌكاتورٌة تثٌر سخرٌة المارئ، مدى لسو
منفوخة أجسامهم  / كانت عندما استخدم كلمات مثل: )أصبحوا سمانا هكذا؟
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( وهكذا سٌطر حب الفكاهة على طوٌلة وعرٌضة تصبح/ أ كالخنازٌر البرٌة
      الكاتب فمدم الصورة للمارئ لٌثٌر سخرٌته وسخطه فً آن واحد.

كذلن نشعر وكؤننا فً رواٌة بولٌسٌة وهو ٌتحدث عن تلصصه على رهبان 
الدٌر لٌتٌمن من ظنه فً أنهم لم ٌتركوا ملذات الدنٌا، بل إنهم مجرد مدعٌن، كذلن 

        وهو ٌعدد أدلة االتهام ضددهم لٌبرهن على ما ٌمول.

 العادات والتقاليد:
عادات والتمالٌد المتوارثة من المصرٌون من أكثر شعوب العالم تمسكا بال

وٌبدو هذا واضحا جلٌا من خبلل طموس حٌاتهم الٌومٌة وسلوكهم  األزل،لدٌم 
 .المختلفةمظاهر االحتفال باألعٌاد والمناسبات  ىباإلضافة إل الٌومً،

ولد رصد ٌوسؾ كمبل عددا من هذه العادات، ولد كان منها ما تعلمه  
هو متعلك بالملبس ولد أوضح مولفه من هذه المصرٌون من األتران، ومنها ما 

 العادات، ولنستعرض اآلن ما لدمه فى هذا الشؤن:
وهو ما لم نره أو نسمع عنه فى مكان آخر  –لكن هنان أمر ٌستحك المشاهدة ).... 

وٌشربون الشٌشة، وٌدخنون أن األتران والعرب ٌجلسون على المماهى باللٌل  وهو-
الخمر منتشرا لبل  ولم ٌكن شرب. المصص النادرةلهم المّصاص  ىوٌحكالخمر، 

ن الخمر عبلنٌة األن الملن وولً العهد ٌشربى"؛ عهد "دمحم عل ىلكن انتشر ف ،ذلن
 (68)....(  السفر والحضر ىنه معهم فاوٌؤخذ

خرج السٌدات األؼنٌاء بعدما ٌرتدٌن تحٌث مصر، الطرٌك وجدت سٌدات  ىوف)....  
وبسبب البرلع  .وٌمشٌن به لماشت الفمٌرات ٌرتدٌن برلع والسٌداالحرٌري، البرلع 
وتؽطى  ،لى المدم فبل ٌظهر أي شًءإمن الرأس  اةكون مؽطت اكله أجسادهنهذا فٳن 

ورأٌت بعضهن ترفع  منها،وٌظهر الطرٌك واضحا  خفٌفة،األعٌن بمطعة ؼمامة 
سلوب حٌاتهن البرلع وتبرز وجهها للمارة. وكان جمالهن مثل جمال سٌدنا ٌوسؾ، وأ

 (63)....(  ولكن هنان عٌب فٌهن هو أن أجسادهن سمٌنة،  مثل أسلوب زلٌخا.
فى المثالٌن السابمٌن نبلحظ مٌل الكاتب إلى الطرٌمة الدرامٌة فً عرض 
الحدث، كما أنه ٌؽالى فً تحلٌل الظواهر التً أمامه وٌظهر فٌها مٌبل  شدٌد ا إلى 

لعل هذا األمر لد استمر داخله نتٌجة مصاحبته إلصاق كل سًء بدمحم على وذرٌته، و
لئلنجلٌز الذٌن كانوا ٌكنون كراهٌة شدٌدة لدمحم على بسبب توسعاته والتً اعتبروها 
تهدٌدا مباشرا لهم حتى تحالفوا مع بالى دول الؽرب ولاموا بإجهاض مشروعه 

 التوسعً.
ذا المشهد كما أنه، رؼم إعجابه بمبلبس المصرٌات وجمالهن، لم ٌفته فً ه

التعبٌر عن انطباعه تجاههن، إذ عاب علٌهم امتبلء أجسادهن، فمد حّكم ذوله وثمافته 
 على اآلخر وانتمده من خبللهما.

 :الـحـمامـات
مصر اإلسبلمٌة  ان للحمامات العامة دور اجتماعً ربٌسً وبارز فًك

والحمامات   .ةحٌث كان الجامع والسوق والحمام نواة ربٌسٌة لنشؤة أي مدٌنة إسبلمٌ
بتارٌخ التمدن  العامة من أهم المإسسات الخدمٌة داخل المدٌنة اإلسبلمٌة حٌث ترتبط
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بالدٌن  اإلسبلمً فً مجال منشآت العمارة اإلسبلمٌة كما ٌرتبط االستحمام

. وكانت فمه العبادات اإلسبلمٌة ىفالطهارة البدنٌة لها مكان خاص ف ،اإلسبلمً
وى هذه الحمامات، ولد ذهب كاتبنا إلى أحدها ولدم لنا مصر، كؤي دولة إسبلمٌة تح

 الوصؾ التالى:
 وكان حمام ٳلى فؤخذنً حمام، أي فى أستحم أن أرٌد إننى: لمصطفى للت ).... ثم 
 األتران بعض هنان وكان نافورات، خبلل من تنبع والمٌاه بالماء، ملًء حوض به

. ٌدخنون والبعض هوة،الم ٌشربون فالبعض وٌمزحون، ٌجلسون األطراؾ على
 ٌعملون ممن ستة أو خمسة وبدأ هنان، المتبعة العادات حسب مبلبسً بخلع ولمت

 ٌضحكون عندما ولكن. مضمونه أفهم لم ؼناء   ٌؽنون وهم جسمً تدلٌن الحمام فى
 ٌموموا أن ٌخبرهم أن لمصطفى فملت. معهم أصمت ٌصمتون وعندما معهم، أضحن
 هذه من عندي مانع فبل تمصٌر، أي دون البلد هذه عادات حسب جسدي بتدلٌن
 فٌه كنت ولت هنان فكان: بالولت مرهون شًء كل" السلٌمانً الدٌن" ففً العادة؛

 مكافؤة وأكافؤهم أرضٌهم فسوؾ فٌه، أستحم الذي الولت هو وهذا متسخا، السفٌنة فً
 أن وبعد جٌدا، بؽسلً ولاموا جٌدا جسدي بتدلٌن لاموا هذا للت أن وبمجرد. كبٌرة
 فٌه فؤجلسونً بالوسابد ومحاط نظٌؾ فرش به مكان إلى بؤخذي لاموا انتهوا

 جمٌلة أوانً أوالد ثبلثة أحضر لحظة وبعد. فٌه الراحة وجدت لد زٌ ا وألبسونً
 المهوة شربت. الشٌشة الثالثة وفى شربات، الثانٌة وفى لهوة، منها واحدة فً: الشكل

 ولمت طٌبة رابحته مبلبسً على عطر بوضع اولامو الشٌشة، ودخنت والشربات
 وأعطٌت خرجت ثم ساعتٌن هنان مكثت. جنة الحمام وأصبح البخور أعواد بإشعال

 (62)روبٌات....( عدة الحمام فً ٌعملون لمن
سنبلحظ فً المثال السابك تكثٌؾ للصورة، وعمك تعبٌري لطٌؾ. كما 

ما تمدمه الحمامات فً مصر من نبلحظ تراكما شعورٌا ٌختلط بالسعادة واالنبهار ب
خدمة لمرتادٌها. كما تظهر مهارة الكاتب فً االنتمال بٌن مشاهد الحمام وأحداثه 
الجانبٌة كرافد من روافد السٌاق األدبى والذى ٌجعل أدب الرحبلت ٌخلع ثٌاب 

 التارٌخ وٌرتدى ثٌاب األدب بكل جدارة.

 ب(:األوبئة واألمراض والبيمارستان) مستشفى المجاذي
جابة اللتراح الدكتور كلوت بن، إ 3827سس دمحم علً مدرسة الطب سنة أ 

من لبل،  هنانزعبل لوجود المستشفى العسكري  ؤبىول عهدها بأوكان ممرها فً 
ٌواء المدرسة لتوافر ذلن الحٌن إل ىك مكان فلٌّ أنشبت المدرسة بالمستشفى إذ كان ؤف

ها تخرٌج األطباء المصرٌٌن للجٌش، ثم وسابل التعلٌم الطبً والتمرٌن، والؽرض من
ن صار األطباء ٌإدون األعمال الصحٌة للجٌش وللببلد عامة. ؤصار الؽرض عاما ب

دارة إدارتها وإواختارت الحكومة للمدرسة مابة تلمٌذ من طلبة األزهر، وتولى 
 ،تذة األوروبٌٌناسالمستشفى الدكتور كلوت بن، فاختار لها طابفة من خٌرة األ

مراض الباطنٌة، ٌدرسون علوم التشرٌح والجراحة، واأل ،مهم من الفرنسٌٌنومعظ
والمادة الطبٌة، وعلم الصحة، والصٌدلة، والطب الشرعً، والطبٌعة، والكٌمٌاء، 

 خرون لتدرٌس اللؽة الفرنسٌة للتبلمٌذ األزهرٌٌن. آساتذة أوالنبات، وكان فٌها 
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تنب األرض من العمالٌر  لحك بالمستشفى حدٌمة للنبات فٌها كل ماأُ و 
ولى األ مجموعةنشاء المدرسة تخرجت الإوالنباتات النادرة. وبعد خمس سنوات من 

ن ومن تبلمٌذها، فوزعوا على المستشفٌات وفٌالك الجٌش، واختٌر من بٌنهم المتفول
وظٌفة معٌدٌن  ىالمدرسة ف ىمنهم ثمانٌة ف ىبمؤلرانهم وهم عشرون، فأعلى 

تمامها، فلما عادوا إتمان علومهم وثنا عشر البالون إلى بارٌس إلرسل االأللدروس، و
 .المدرسة ىساتذة فأعٌنوا 

طالبا  388 3817ن عدد تبلمٌذ مدرسة الطب بلػ سنة أذكر المسٌو مانجان  
نه احتوى على إزعبل، فمال  ىمدرسة الصٌدلة، ووصؾ مستشفى أب ىطالبا ف 58و

دٌعا، ٌتخللها الهواء الطلك، وتسودها منسمة تنسٌما ب هن ؼرفأسرٌرا، و 728
مدرسة الطب مبلحظة خدمة المستشفى فجمعوا بٌن  ىحٌث عهد إلى مدرس ؛النظافة

 .التدرٌس ومبلحظة المستشفى
، واختٌر لها 3817معها المستشفى إلى مصرسنة  تثم نملت المدرسة ونمل 

إلى نشر دعى أوالماهرة، لرب إلى ألصر العٌنً فصارت المدرسة والمستشفى 
(62)المرضىالتعلٌم الطبً ومعالجة 

. 
كان البد لنا من هذه الممدمة لنعلم مدى التمدم الذى كان موجودا فى مصر  

من الناحٌة الطبٌة، فلم نجد مصدرا أو مرجعا ٌتحدث عن تفشى أوببة بعٌنها أو 
أمراض بؤكثر مما كان معتادا فى ذلن العصر، وذلن ألننا سنبلحظ أن ٌوسؾ كمبل 

ى رحلته بمجرد رإٌته لحالة أو والعة ٌصدر تعمٌما عاما وكؤن الشعب جمٌعه ف
مصاب بما رآه. فمثبل ما إن ٌرى أحدا لد فمد بصره حتى ٌصبح جمٌع المصرٌٌن 
عمٌانا، وإذا رأى شخصا مصابا بالممل أصبح جمٌع المصرٌٌن مصابٌن به، 

 ولنستعرض هنا بعض هذه الصور المؽلوطة التى لدمها:
 الناس فوجدت ،* البلدة أشاهد لكً وذهبت الحمار ركبت الثانً الٌوم . وفى)...

 أن هو تمرٌب ا هذا وسبب عمٌانا؛ أكثرهم وكان والخشنة، الثمٌلة المبلبس ٌرتدون
 األعٌن فى وٌستمر والطٌن الحصى فٌطٌر البلدة هذه فً بموة ٌضرب الهواء
)....(61) 

 من والكثٌر بالعمى، المصابٌن والنساء جالالر مبات هذه المحمودٌة فً )...ورأٌت
 أدنى لدٌهم ٌوجد وال اإلبط، تحت أٌدٌهم واضعٌن متسخة بمبلبس ٌجلسون األوالد
 فالناس لذا الوسخ، بسبب شخص كل مبلبس فً متفش والممل. اآلدمٌة من شًء

 (68)للؽاٌة....( اشمؤززت هذا رأٌت وعندما الممل، بفما منشؽلة
 هنان الناس وأؼلب الوباء هنا، ٌؤتً ما ؼالبا لذلن ضٌمة؛ لحاراتوا ).... والمناطك

 والجوع الفمر بسبب الطرٌك فً حاجتهم ٌمضون فالبعض ومزرٌة؛ سٌبة حالتهم
 (65)للؽاٌة....( اشمؤززت رإٌتهم ومن الهند، فً الشوارع ككبلب

كذلن لدم صورة بابسة ألحوال المرضى النفسٌٌن الذٌن ٌعٌشون فى  
ألمراض النفسٌة والعملٌة، وإن كنت لم أجد من خبلل المصادر والمراجع مستشفى ا

التى تتحدث عن هذه الفترة ما ٌإكد المعلومة أو ٌنفٌها من حٌث حالة هذه المستشفى، 
لكن كل ما ذكر عن هذه الفترة من الناحٌة الطبٌة والعبلجٌة ٌشى بتمدم كبٌر، 

 واهتمام بالمرضى، ٌمول ٌوسؾ كمبل:
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 المبنى؟ هذا لمن فسؤلت الخبز، لبٌع دكان وعنده آخر مبنى ظهر عدها).... وب
 هذا فى المدٌنة فى الموجودٌن عملٌا المختلٌن كل تمٌٌد ٌتم أنه الناس فؤخبرنى
 هذا من الخبز بشراء ٌمومون المكان هذا من ٌمرون الذٌن والمسافرون المكان،
 أن نوٌت ولد الدكان هذا نم الخبز أٌضا اشترٌت ولد. بإطعامهم وٌمومون الدكان
 مثل الحصر على جالسٌن عملٌا المختلٌن وجدت دخلت وعندما المكان، هذا إلى آتى

 بمبلبسهم ٌوجد المذارة وبسبب وأرجلهم، أٌدٌهم من بالسبلسل وممٌدٌن الكبلب،
 فى وأٌضا الذباب، مجموعات أزٌز أصوات توجد منهم واحد كل وعند الممل،
 نفس وحالتهن الطرٌمة، بنفس مكببلت عملٌا المختبلت السٌدات توجد األخرى الناحٌة
 وألمٌت. بالعبرة أحسست األسرى هإالء حال إلى نظرت وعندما. المزرٌة الحال
 ابتلعوه بسرعة أفواههم فى الخبز وضعوا جوعهم شدة ومن منهم، كل أمام الخبز
 فٳنهم الموظفٌن نةأما لعدم لكن الحكومة لبل من ممرر طعام لهم وٌوجد. الكبلب مثل
 ٌكون الذى فالمسافر المسافرٌن؛ بمجًء رهن وطعامهم واحدة، خبز لطعة ٌجدون ال

ا  العٌش، وٌطعمهم المكان هذا إلى ٌذهب بحالهم وٌسمع الطرٌك بهذا وٌمر رحٌم 
 تركً ومحترم مهذب شاب هإالء بٌن من وكان. طرٌمه ٌسلن فٳنه ٌكن لم وٳن

 فذهبت المزرٌة الحال هذه فً أٌضا هو وكان عاما، أربعون تمرٌبا وعمره األصل
 هذا فإن حال كل على لكن أفهمه، لم لكن بالتركٌة ما شٌب ا فمال حاله؟ عن وسؤلته إلٌه

 إذا أنه تؤكدت ولد. حك وجه دون المكان هذا فى هنا وضعه وتم وواعٍ  عالل الشاب
ا ما شخص عادى  أنه ٌثبت ًلك للماضً الرشوة بإعطاء ٌموم فإنه آخر شخص 

 الشعب حال على واألسى األسؾ فؤصابنى المكان، هذا فى بحبسه وٌموم مجنون،
 الذى الكبٌر السٌد لكن. الظلم هذا كل من ٌعانون وإنهم خاصة المختلٌن؛ حال وعلى
 له التابعٌن اإلنجلٌز فمعظم أحوالهم، عن شًء أي مصر لملن ٌمول ال هنان ٌسكن
 عند المختلٌن هإالء حك فى طٌبة كلمة بؤٌة ٌتكلموا مل لكنهم الطرٌك هذا من ٌمرون
 فمن. تنمٌته وٌرٌدون الشعب، ترفٌه ٌنوون اإلنجلٌز أن من بالرؼم مصر ملن

ا له فإن المصٌبة هذه من المساكٌن هإالء سٌنجى ا أجر  . واآلخرة الدنٌا فى عظٌم 
 على احترام بكل ٌجلس شخص كل لكن لندن، فى عملٌ ا للمختلٌن مكان ا رأٌت ولمد

 أشخاص وهنان لٌّمة، مبلبس وٌرتدون المرمر، حجر من مصنوع كرسً
 موجود والؽذاء الدواء من نوع وكل لعبلجهم، وأطباء خدمتهم، أجل من مخصصون

. هنان من ٌعبر أن ٌستطٌع ال الذباب أن لدرجة نظٌؾ والمكان الحكومة لبل من
. الحكومة فى تعٌنه ٌتم أو سبلمة، بكل بٌته إلى ٌرسلونه فإنهم أحدهم ٌشفى وعندما
 مسافر أي جاء فإذا المجانٌن، هإالء عن أحد ٌسؤل ال فإنه العكس، ٌحدث هنا ولكن
 شفً وإذا. المصٌبة فى وٌظلون جوعى، ٌبٌتون ال حتى شًء أي بإطعامهم ٌموم فإنه

 هذا من للخروج له سبٌل ال فإنه عبلج أو دواء أي بدون هللا من بمعجزة أحدهم
 فى عناء أي تجد ال فإنها المختلٌن، هإالء من أفضل تعٌش لندن فى فالكبلب. كانالم

 الناس بظلم ٌمومون حٌث أؼرب وموظفون ؼرٌب حاكم فهذا الطعام، على الحصول
ا لهم ٌوفرون وال  (66)....(.طعام 

من خبلل األمثلة السابمة تتؤكد لنا اآللٌتان اللتان أشرنا إلٌهما سابما؛ وهما  
إلى المٌلودراما والتً شهدناها وهو ٌتحدث عن العادات والتمالٌد واآللٌة الثانٌة  المٌل

 هً عمد الممارنات لتمرٌب الصورة لذهن لاربه. 
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ولد اهتم ٌوسؾ كمبل بالشاب التركى الذى شاهده فى مستشفى األمراض  
من –ء النفسٌة والعملٌة ألنه ٌمثل نموذجا للظلم الذى ٌمع على الناس على ٌد المضا

، هذا من ناحٌة ومن ناحٌة أخرى ٌمدم صورة مؤساوٌة عن الحٌاة فً -وجهة نظره
 هذا المكان.

 مذبحة المماليك المعروفة بـ )مذبحة القلعة(:
تعد هذه المذبحة واحدة من العبلمات الممٌزة فً تارٌخ مصر الحدٌث   

كتبه "عبد عامة، وفى عصر دمحم على على وجه الخصوص، وسننمل فى البداٌة ما 
ا، ٌمول:  الرحمن الرافعى" عن هذه الوالعة مختصر 

لى الحجاز لمحاربة إباشا من الوجه المبلً أخذ ٌجهز جٌشا ٌنفذه  ىما عاد دمحم عل) ل
أوابل سنة  ىالوهابٌٌن، تلبٌة لنداء الحكومة التركٌة، وجعل ٌهٌا معدات الحملة ف

شا، وأعد مهرجانا فخما بالملعة، ، وعمد لواء لٌادتها البنه أحمد طوسون بام 3833
لباس ابنه خلعة المٌادة، ودعا رجال الدولة وأعٌانها وكبار الموظفٌن إلبلحتفال ب

ن ٌلبس طوسون أالعسكرٌٌن والملكٌٌن لشهود ذلن االحتفال الفخم، وكان الترتٌب 
ة هم شوارع المدٌنأباشا خلعة المٌادة، ثم ٌنزل من الملعة فً أبهته وموكبه مخترلا 

 .المبة ىلى معسكر الحملة فإلٌصل 
تحتشد لها الجماهٌر،  ىوكان مثل هذا االحتفال من المواكب المشهودة الت  

مراء والبكوات والكشاؾ الممالٌن وأتباعهم لحضور الحفلة، ولد دعا الباشا جمٌع األ
 فعد الممالٌن هذه الدعوة عبلمة الرضا من دمحم علً باشا، وركبوا جمٌعا فً زٌنتهم

لى الملعة لبل الموعد المضروب لركوب إوكبكبتهم، وذهبوا صبٌحة ذلن الٌوم 
 .طوسون باشا

لاعة  ىباشا ف ًولبل ابتداء الحفلة دخل البكوات الممالٌن على دمحم عل  
االستمبال الكبرى، فتلماهم بالبشر والحفاوة، فؤجابوه بالشكر، واعتذروا عن تخلؾ بمٌة 

االحتفال، فمابل الباشا  ىالصعٌد ولم ٌحضروا لبلشتران ف ىخوانهم الذٌن ما زالوا فإ
عراب عن تسامحه وحسن مماصده للمتخلفٌن، وتجاذب هو االعتذار بالتجاوز واإل

مإذن الرحٌل، فمرعت الطبول  نذأن أوضٌوفه أطراؾ الحدٌث هنٌهة ثم ما لبث 
 .عبلنا بالتؤهب لتحرن الموكبإ، فكان ذلن ىوصدحت الموسٌم

الباب طلٌعة الموكب، ثم ربٌس الشرطة، ثم المحافظ ومن معه، ثم  فاجتازت  
الوجاللٌة، ولم ٌكد هإالء ٌجتازون باب العزب حتى ارتج الباب وألفل من الخارج 

، فلما طوجه الممالٌن، ومن ورابهم الجنود األرناءو ىلفاال محكما فإعلى حٌن فجؤة 
شارة، تحولوا رأى هإالء الجنود الباب لد ألفل، وكانوا عالمٌن بما تدل علٌه هذه اإل

تكتنفه وتعلوه ٌمٌنا وشماال،  ىصمت وسكون، وتسلموا الصخور الت ىعن الطرٌك ف
سوار والحٌطان المشرفة علٌه، ولم ٌتنبه الممالٌن خذوا مكانهم على الصخور واألأو

لٌه، ولكن لم تكد تبلؽه إلفل، واستمروا ٌتمدمون متجهٌن أب لد ن الباألى إمر بادئ األ
 طلفاال محكما، وأبصروا األرناءوإوجوههم  ىولى حتى رأوه ممفبل فصفوفهم األ

ٌتسلمون الصخور المشرفة علٌهم، فتولفوا للٌبل عن المسٌر، وتضامت صفوفهم 
من نوافذ ثر بعض، ولم تمض هنٌه حتى دوى طلك الرصاص إالمتبلحمة بعضها 

 ىنفاذ المإامرة، ذلن أنه لم تكد تلن الطلمات تدوى فإحدى الثكنات، فكان هذا نذٌرا بإ
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هذا  ىالفضاء حتى انهال الرصاص دفعة واحدة على الممالٌن وهم محصورون ف

من  طوجوههم، والجنود األرناءو ىرض، فالباب الضخم ممفل فاأل ىالطرٌك الؽابر ف
 .برصاص بنادلهم هممٌنهم، وشمالهم، ٌتناولونورابهم ، ومن فولهم، وعن ٌ

دفاع عن أنفسهم، ولم ٌكن لدٌهم الولت وال المدرة على اللم ٌستطع الممالٌن   
حصروا  ىالحركة، أو الرجوع المهمري، أو النزول عن جٌادهم، لضٌك المكان الذ

ى فٌه، وألنهم جاءوا االحتفال من ؼٌر بنادق وال رصاص، ولم ٌكونوا ٌحملون سو
ذلن المولؾ شٌبا، فانصب علٌهم الرصاص ،  ىن تعمل السٌوؾ فأسٌوفهم، وهٌهات 

 .وحصدهم حصدا، وجاءهم الموت من كل مكان
ولما سمطت الصفوؾ المكشوفة من الممالٌن تختبط بدمابها، أمكن للبالٌن   

 كانوا ىأن ٌترجلوا عن جٌادهم، وأرادوا النجاة بؤنفسهم من تلن الحفرة المهلكة الت
مكدسٌن فٌها، فتسلك بعضهم الصخور المحٌطة بالطرٌك بعد أن خلعوا ما كان علٌهم 

والمبلبس الثمٌنة والثٌاب الفضفاضة لٌسهل علٌهم الفرار، ولكن  ىمن الفراو
لى حٌث إالرصاص كان ٌتلمفهم أٌنما صعدوا، وتمكن بعض الممالٌن من الوصول 

تلن المؤساة. فتراموا على ألدامه  ن تنتهًأكان طوسون باشا راكبا جواده منتظرا 
حراكا، وعاجلهم الجنود بالمتل، وتكدست  ىطالبٌن األمان، ولكنه ولؾ جامدا ال ٌبد

ذلن المضٌك، وعلى جوانبه حتى بلػ ارتفاع  ىجثث المتلى بعضها فوق بعض ف
كل من دخلوا الملعة  ًفنلى أن أُ إلى أمتار، واستمر المتل إبعض األمكنة  ىالجثث ف

 .الممالٌنمن 
لم ٌكن أحد من سكان الماهرة ٌتنبؤ لبل أن تمع المذبحة بما خبؤه المدر بٌن   

الشوارع المعدة لسٌر  ىأسوار الملعة، فكانت الجماهٌر ٌعلوها االبتهاج محتشدة ف
خذ الناس أالموكب تنتظر مروره، ولمد مرت طلٌعة الموكب بٌن جموع المتفرجٌن، و

تلٌها، ثم انمطع تبلحك الصفوؾ، فعجب الناس  ىالتٌترلبون بلهؾ مرور الصفوؾ 
تفسٌر ذلن مذاهب شتى، وفٌما هم  ىوذهبت أفكارهم ف، وطفموا ٌتساءلون عن السبب 

بؤسفل  ىٌنتظرون لدوم الصفوؾ المتؤخرة سمع المحتشدون فً مٌدان الرمٌلة الذ
لى إعر لفل باب العزب، فسرى الذأُ فً الفضاء بعد أن  ىالملعة صوت الرصاص ٌدو

لى الجماهٌر المرٌبة من الملعة وصاح صابح: "لتل إذ وصل خبر المذبحة إالناس 
نحاء، فتفرلت لى مختلؾ األإشاهٌن بن" وسرعان ما ذاع الخبر بسرعة البرق 

لى منازلهم، وخلت الشوارع إسواق، وهرع الناس لفلت الدكاكٌن واألأُ الجماهٌر و
لى إ طنزول جماعات من جنود األرناءوعمب هذا الذعر أوالطرلات من المارة، و

خذوا ٌفتكون بكل من أنحاء الماهرة، فالتحموها وأ ىالمدٌنة ٌمصدون بٌوت الممالٌن ف
لٌه أٌدٌهم، وٌؽتصبون من النساء ما ٌحملن إٌلمونه فٌها من أتباعهم، وٌنهبون ما تصل 
ه من الفظابع ما تبل ىذلن الٌوم والٌوم الذ ىمن الجواهر والحلً والنمود، والترفوا ف

بدان، ولم ٌكتفوا بالفتن بمن ٌلمونه من الممالٌن ونهب بٌوتهم واؼتصاب تمشعر منه األ
 ىلى البٌوت المجاورة، وبلػ عدد المنازل التإنسابهم، بل تجاوزوا بالمتل والنهب 

)السبت( والسلب والنهب والمتل مستمر  ىصبح الٌوم التالأنهبوها خمسابة منزل، و
صحوة ذلن الٌوم وحوله  ىلى النزول من الملعة فإ، واضطر دمحم علً باشا المدٌنة ىف

كانت  ىحٌاء المهمة الترإساء جنده وحاشٌته لوضع حد للنهب واالعتداء، فمر باأل
النهب واالعتداء، وكذلن  ىوس من استمروا فإمر بمطع رأ، وطهدفا لعدوان األرناءو
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 .فعل طوسون باشا
 ىنحاء الماهرة والمدٌرٌات فأ ىالملعة وف ىممالٌن فبلػ عدد من لتلوا من ال  

 .جناد وممالٌنأو ٌنمراء وكشافأمن  3888ٌام الرهٌبة نحو تلن األ
ال عدد ضبٌل إذلن الٌوم على فبة الممالٌن، ولم ٌبك منهم  ىنفذ المضاء ف  

براهٌم بن الكبٌر وعثمان بن حسن اللذٌن لم ٌطمبنا من لبل لمصالحة إممن بموا مع 
الصعٌد ومعهما ذلن الرهط من الممالٌن، ونجا أٌضا من المتل  ىدمحم علً باشا وبمٌا ف

 .لى سورٌةإعدا هإالء نحو ستٌن مملوكا فروا 
 الرأي فً مذبحة الملعة

لٌها دفاعا عن إاضطر  دمحم على نإحاول بعض المإرخٌن تبرٌرها بمولهم   
ارة بلى السوٌس ٌتعهد شبون العإحٌن ذهب علٌه  تآمرونن الممالٌن كانوا ٌأنفسه و

لى إلٌه أنهم ٌنوون الفتن به عند عودته إلوهاٌبة، ونمى المحاربة لالمعدة لنمل الحملة 
 ىسرع فأ( فخرج من السوٌس لٌبل على ؼٌر مٌعاد وم3833الماهرة )فبراٌر سنة 

نفذ أذا إنه ال ٌؤمن فتن الممالٌن به وخاصة أالسٌر حتى دخل الماهرة ولما تحمك 
الحملة على الحجاز وخلت الببلد من الجنود اعتزم لطع دابرهم، وهذه الرواٌة لم نجد 

لى دمحم علً تدبٌر مذبحة إأوحى  ىن هذا الحادث هو الذألها سندا لوٌا، وال نعتمد 
نها كانت نتٌجة تفكٌر عمٌك وتدبٌر واسع المدى سابك على أؼلب الظن أالملعة، بل 

صدلاء دمحم أولم تلك مذبحة الممالٌن تبرٌرا لوٌا حتى من .ذلن الحادث وكان لبله بمدة
 (67)( علً المدافعٌن عنه وعن حكمه

كان هذا الشرح عن هذه الوالعة الهامة فى تارٌخ مصر ضرورٌا لبل   
عرض ما ذكره كمبل پوش عنها؛ حتى نرى كٌؾ كان المصرٌون ٌروون تلن 

  علٌها، ٌمول عنها: الحادثة بعد مرور ما ٌمرب من تسعة وعشرٌن عاما 
 أمة هنان كان أنه لى أوضحوا ؟***الدماء وجود أسباب عن الناس سؤلت ).... وعندما

 لهم ٌكن ولم بعٌد زمن منذ *المدٌنة هذه ٌمطنون وكانوا الممالٌن، اسمها كان عربٌة
 عددهم وكان شجاعتهم، بسبب الملن ٌطٌعون ال وكانوا واإللدام، الشجاعة فى مثٌل

 إلى الملعة هذه فى دعاهم حٌث ٌوم فى مصر ملن بهم مكر وأخٌرا. شخص سبعمابة
 أتباعه وجعل الباب بإؼبلق أمر الملعة هذه فى تجمعوا وعندما خدعة ، الطعام

 هنا ٌجرون وظلوا والسٌوؾ، والحراب بالرصاص وٌمتلونهم الحوابط ٌصعدون
  (68)هم....(دماب من هً تظهر التى البمع وهذه الجراح، من متؤلمٌن وهنان

نبلحظ هنا أن األسلوب السردي للكاتب فً هذه الفمرة أصبح تمثٌلٌا، فٌمدم 
لماربه مشهدا شبه حرفً ٌجعل المارئ ٌتعاطؾ مع هإالء الممالٌن. وٌبدو أن ٌوسؾ 
كمبل فً كتابته ٌؽرق بسرعة فً عواطفه وٌمدم انطباعاته الشخصٌة أكثر من سرده 

 للولابع.  

 لبحري:الجيش واألسطول ا
كانت الموات العسكرٌة لبل دمحم على مإلفة من عناصر تمٌل بطبٌعتها إلى 

لشراكسة الذٌن ٌطلك علٌهم الشؽب والفوضى ، فمعظمها من األكراد واأللبان وا
( أي الجنود ؼٌر النظامٌٌن ، ولم ٌكن لمثل تلن المجموعة المختلطة لفظة )باشبوزق

مومً الذى ٌشعر به أبناء الببلد، وكان من األجناس الؽرٌبة عن مصر الشعور ال
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تنظٌم هذه الموات خاضعا لبلنمبلبات السٌاسٌة التى أملتها الثورات فى الوالٌات 

 العثمانٌة والمعارن واالختبلفات التى ألفتها حٌاة الممالٌن أثناء المرن الثامن عشر .
ن وٌضاؾ إلى تلن الموات جماعات من األعراب الذٌن كانوا ٌهددون األم

فى بعض األلالٌم، ولم تكن هذه الموات فى مجموعها خاضعة لنظام عام أو تدرٌب 
 .(69)ثابت منسك، وإنما كانت أعمالها عبارة عن حرب عصابات وكر وفر

رأى دمحم على أن هذا الجٌش الٌعتمد علٌه فى تحمٌك مشروعاته العظٌمه 
أبناء البلد، ولد اتٌحت  لتؤسٌس ملكه الجدٌد، فبذل جهده فى إنشاء جٌش من الفبلحٌن

لدمحم على الفرصه لٌشهد الجٌوش األجنبٌة فى لتالها، فماتل الفرنسٌٌن فى معركة 
الرحمانٌة، واستطاع أن ٌشهد نظامها الحدٌث، وتكتٌكاتها، ولارن بٌن هذا وبٌن 
الحالة التى علٌها الجٌش، فصمم على أن ٌستبدل جنوده ؼٌر النظامٌة بجٌش على 

كانت حروب  3835رى الحدٌث متى سمحت الفرصة لذلن. وبعد عام النظام العسك
نابلٌون لد انتهت وسرحت جٌوشة، وأصبح كثٌرون من ضباطه ببل عمل، فاستمدم 
دمحم على منهم كثٌرٌن وأشهرهم " سٌؾ " الذي أصبح فٌما بعد "سلٌمان باشا 

 الفرنساوى ".
مرا من دمحم أخذ سٌؾ على عاتمه إنشاء جٌش مصرى حدٌث، فاستصدر أ 

بإنشاء مدرسة أسوان الحربٌة، بدأ فٌها بتعلٌم  3823أؼسطس سنة  8على باشا فى 
العدد الضرورى لتولى مهام ضباط الجٌش ، وجمع له دمحم على لهذا الؽرض ألفا من 

 الممالٌن الشبان الذٌن تؤلفت منهم نواة الجٌش المصرى.
اهٌم بهذه المدرسة لٌتعلم ولد ضرب دمحم على مثبل عالٌا إذ ألحك ابنه إبر 

كواحد من طلبتها، وكان هذا من أكبر عوامل نجاح المشروع. كما استدعى دمحم على 
باشا نخبة من الضباط الفرنسٌٌن ، منهم الجنرال بواٌٌه والكولونٌل جودان ، وكان 
لهم أثر واضح فى التدرٌب الحدٌث على نمط الجٌش الفرنسى فى أداء الحركات 

اورات فٌما عدا النداء فكان ٌصدر باللؽة التركٌة ، وطبمت على الجٌش والسٌر والمن
المصرى لوانٌن الجٌش الفرنسى بعد ترجمة الموانٌن العسكرٌة إلى التركٌة للعمل 

   .(78)بموادها
ن، ٌهلٌاللى صعوبات فً تجنٌد األ ىن دمحم علأن نعترؾ أومن الحك  

لفوا الخدمة العسكرٌة ولم ٌكونوا ؤلم ٌنهم ألى إهالً تجنٌد األ ىوترجع المصاعب ف
تجنٌد المصرٌٌن لابل الفبلحون  ىمكلفٌن بها فً عهد الممالٌن، فلما شرع دمحم علً ف

ال مكرهٌن، فكانت إصفوؾ الجندٌة  ىهذا المشروع بالنفور والسخط، ولم ٌنتظموا ف
ٌن رأوا . إال أن الفبلحلى المعسكراتإالحكومة تمبض على المجندٌن وتسولهم لسرا 

المرى طعاما ولباسا  ىحسن حاال من معٌشتهم فأالحٌاة العسكرٌة  بعد ذلن أن
 .لفونها وٌعتزون بهاؤخذوا ٌؤومظهرا، ف
لال المسٌو مورٌٌه فً هذا الصدد: "لما انتظم الفبلحون فً صفوؾ الجٌش  
ة فً الذل والمسكنعلى ن كانوا معتادٌن ألفوا بسرعة حٌاتهم الجدٌدة، وبعد أالنظامً 

نهم جنود ؤخذوا ٌفخرون بأنسانٌة، ولراهم استشعروا تحت راٌة الجٌش كرامتهم اإل
ن ٌسموا فبلحٌن وعدوها أدمحم علً وٌمابلون ؼطرسة الترن بمثلها، ولم ٌمبلوا 

من المهانة، ونالوا من  ءولتبذ بشً همن هذه التسمٌة كانت تشعرأل ؛نهمؤتصؽٌرا لش
."نكلمة فبلحٌحد بأنبزهم ٌال بؤمر أالحكومة 

(73) 
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إال أن ٌوسؾ كمبل عندما عرض صورة الجٌش المصري عرضها بشًء  
من السطحٌة فى الرإٌة، كما حاول إثبات أن الجٌش اإلنجلٌزي هو األفضل رؼم أن 
هذه الفترة كانت تشهد تفولا عسكرٌا كبٌرا فى الحروب التى خاضها دمحم على سواء  

طرت الموى العظمى أن تتحالؾ ضده لتمؾ فى حروبه البرٌة أو البحرٌة ، حتى اض
 . ٌمول ٌوسؾ كمبل:(72)وجه توسعاته
 لصٌرة، أجسامهم لكن سمان شباب وكلهم فرنسٌة، بندلٌة مجند كل كتؾ ).... وعلى
 مبلبس ٌرتدون أٌضا وضباطهم. متعفنة بل نظٌفة وؼٌر لدٌمة مبلبس وٌرتدون

 األرض ملون لكان اإلنجلٌزي الجٌش فى األلوٌاء الناس هإالء مثل أصبح ولو. ثمٌلة
 وال اآلخر، أحد ٌسؤل وال. سٌبة كانت هإالء أحوال ولكن مواجهتهم، عن عاجزٌن

 بتجنٌدهم ٌموم مصر فملن بسرور؛ الملكً الجٌش فً الوظٌفة شخص أي ٌمبل
 له، فابدة ال أنه وٌعتبرون والضرر الهبلن هذا من ٌخافون الناس وألن بالموة،

 ٌنجوا حتى أسنانهم لهم ٌكسرون أو أعٌنهم ٌفمؤون: أي أبنابهم، فً عاهة فٌحدثون
 فً مجند أنه على تدل عبلمة بوضع ٌمومون الجٌش دخول عند وأٌضا. التجنٌد من

 طوال الجٌش فً دابما ٌظل إنه ثم للمجند، الٌمنى الذراع كً طرٌك عن الملن جٌش
 هو الذى الجٌش معسكر أٌتر ولمد. وألاربه أهله إلى ٌذهب أن ٌستطٌع وال عمره
 سوى ؼرفة كل فى ٌوجد وال والطٌن، الطوب من مبنً إنه حٌث الخنازٌر؛ بٌت مثل
. معتدال فٌها ٌمؾ أن أحد أي ٌستطٌع فبل منخفض، وارتفاعها واحد، لشخص مكان
 األطباق، فً وٌوضع ممزوجٌن، واألرز اللحم ٌطبخ اللٌل فً فكان الطعام عن وأما
 هذه أسوأ ما هللا معاذ" واحد طبك على ٌجتمعون ألشخاصا من مجموعة وكل

 كل بعٌدا ٌبدو فهذا ذلن، على النهر فً أو الببر فى الرمً أفضل فؤنا ،!"الوظٌفة
  (71)واإلجبار....( بالموة الناس بتجنٌد ٌموم حٌث شؤنه وعلو الحاكم عظم عن البعد

مد اعترؾ على عكس الصورة األولى التً رسمها عن الجٌش المصري، ف
بؤن خٌام الجٌش المصري تمؾ على لدم المساواة مع خٌام الجٌش اإلنجلٌزي. ولكنه 

لسرا، وٌصؾ  (78)أٌضا هنا ٌظهر امتعاضه من أخذ المجندٌن للحرب فى الحبشة 
 مشاعر هإالء الجنود وأهلٌهم، فٌمول:

 ام،أٌ عدة ومكث هنا إلى جاء لد مصر ملن مشاة جٌش أن الصدفة من ).... وكان 
 كخٌام ونظٌفة جمٌلة الجٌش خٌمة وكانت. الحبشة حرب ٌمصدون كانوا إنهم حٌث

 كان لكن الناس هإالء لابلت ولمد. جٌد مكان على منتصبة وكانت‘اإلنجلٌزي الجٌش
: فمالوا أصابكم؟ الذي ما: فسؤلتهم واألسى؛ والؽم الحزن علٌه ٌبدو منهم شخص كل
 وأخواتنا أمهاتنا اصطحبتنا فلمد منا؛ أحد ٌنجو لن نهأ وٌبدو للؽاٌة، حار بلد الحبشة إن
 هإالء على فعطفت. لبورنا أبواب إلى ٌوصلننا وكؤنهن بتوصٌلنا لٌمومن السوٌس إلى

 فمن الحبشة بؤهل فبممارنتهم سٌموت؛ منهم شاب كل أن للؽاٌة تؤسفت حٌث الشباب،
 (75)الحبشة....( أهل ولتال الحرارة، هذه تحمل ٌستطٌع

فى عهد دمحم علً لوة بحرٌة عظٌمة، كادت مصر أن تصل من خبللها  كان 
. ولد ألر بهذا ٌوسؾ كمبل (76)إلى أن تعد من الدول البحرٌة ذات الدرجة الثانٌة

 بمجرد وصوله إلى اإلسكندرٌة ورإٌته األسطول البحري المصري:
 لوة وذ وهو عاما، وسبعٌن اثنٌن عمره وٌبلػ مصر، ملن هو" على دمحم").... 
 كل وفى النظافة فى اإلنجلٌزٌة السفن تمارب لوٌة، حربٌة سفن ولدٌه وتدبٌر، وإدارة



(2015مارس  -يناير ) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 رانٌا دمحم فوزي  

    74 

 

 
 السفن على نظرابهم من للٌبل لٌمة ألل السفن ضباط زي ٌعتبر ولكن شًء،

  (77)....(.اإلنجلٌزٌة
سنبلحظ هنا عند الحدٌث عن الجٌش واألسطول البحري أن الكاتب رسم  

لجٌش المصري وآلٌة التجنٌد وأماكن عٌش الجنود ...إلخ صورة انتمد فٌها هٌبة ا
معتمد ا فً ذلن على مشاهداته دون تؤصٌل للفكرة أو بحث فً األسباب. كما حاول 
إثارة مشاعر لاربه لٌشاركه نفس الشعور؛ فنجده مثبل ٌركز على موتٌؾ الوداع بٌن 

دام الممارنة بٌن الجنود واألهل لٌحمك له ما ٌصبو إلٌه. كما عاد الكاتب الستخ
مشاهداته وما هو معروؾ لدى لرابه، فلكً ٌشرح لماربه مدى تمدم البحرٌة 
 المصرٌة كان علٌه ممارنتها بالبحرٌة اإلنجلٌزٌة التً ال تخفى على لراء شبه المارة.

 رأيه فى دمحم على وأسرته: 
كان دمحم على، ومازال، من الشخصٌات التى اختلؾ المإرخون حولها،  

، ومنهم من ٌراه دكتاتورا أذاق المصرٌٌن م من ٌراه بانى مصر الحدٌثة وحامٌهافمنه
-من وجهة نظرنا–صنوؾ العذاب وجعلهم رهن طموحاته. أما المنصؾ منهم 

فٌوازن بٌن الجانبٌن: فلم ٌبخسه حمه كبان لمصر الحدٌثة وتشجٌعه للصناعة 
حٌة، وما بٌن سٌاسة والتجارة وإنشابه للطرق وتؤسٌسه أسطول بحري لوى من نا

 االحتكار التً اتبعها والمضاء على أي صوت للمعارضة من ناحٌة أخرى.
ولد رصد ٌوسؾ كمبل فى زٌارته بعض ما شاهده من دمحم على، وبدأ ٌمٌمه  

 ما بٌن االستحسان تارة، والذم تارات أخرى:
ثم ٌمدحه فى أولها،  (78)فمثبل ٌمدم صورة عن ولً العهد " إبراهٌم باشا" 

ٌذكر أنه هو ووالده سبب انتشار شرب الخمر بٌن المصرٌٌن لمعالرتهم لها، ولكن 
 لم أجد فى أي مصدر أو مرجع حدٌثا عن هذا األمر، ٌمول ٌوسؾ كمبل: 

 فً مثٌل له ٌكن لم إنه الناس لول وحسب ،"إبراهٌم دمحم" اسمه العهد )....وولً 
 أمتعة معه ٌحضر ال والحكومة طةالسل ٌملن أنه من وبالرؼم واإللدام، الشجاعة
 الحرب فى وجد ٌوم ذات وفى. باله فراغ بسبب وحٌدا وٌظل الحروب فى الراحة
 هذه أن الخدم له فؤوضح. واألمتعة الجمال هذه لمن فسؤل محملٌن، ثبلثة أو جملٌن
 على وأنام شًء أي معى آخذ ال إننى: لهم ولال فؽضب أمتعتنا، وعلٌها لنا الجمال

 من نحاهم الرفاهٌة هذه وبسبب األمتعة؟ من الكم هذا تحضرون أنتم لماذا األرض،
 والشعب؛ الجٌش أٌضا ٌشرب الخمر ٌشربان واألمٌر الملن كان وإذا. الوظٌفة
  (79)الخمر....( ٌشرب شخص كل أن أي. بهما متؤثرٌن

كما تحدث عن تشجٌع دمحم على التعلٌم، وإرساله البعثات العلمٌة وإنشاء 
 رس. ٌمول:المدا

 فً ذلن لبل وجود لها ٌكن لم التى واألحكام العادات من العدٌد بإٌجاد ).... ولام
 بصناعة أمر لهذا والبنادق، السبلح صنع الناس علم إنه حٌث جدٌد أمر منها مصر
 ، المهرة المصورٌن بتعٌٌن ولام للحرب، اإلنجلٌزٌة المبادئ الجٌش وعلم ، البنادق
 الشمع تماثٌل بعمل وأمرهم والنحت التصوٌر فن أوالدهم واٌعلم بؤن الناس وأمر
 أصبح حتى انتشر واآلن وٌكرهونه، ذنبا الفن هذا ٌعتبرون ذلن لبل وكانوا لندن مثل

 لمعلمٌه رواتب بتعٌٌن ولام ، أماكن بعدة له مدارس عدة ببناء وأمر. ومهنة حرفة



 صورة مصر فى كتاب تارٌخ ٌوسفى لٌوسؾ كمبل پوش المعروؾ بعجاببات فرنگ
 

 (2015 مارس –يناير ) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 
75 

  
 

 حرفة ٌتعلموا لكً وفرنسا راإنجلت إلى بإرسالهم ولام الشباب بتعٌٌن ولام. وطبلبه
 أنه والخبلصة ، بنفسه بنشرها لام التى الجٌدة األشٌاء مبات وهكذا ، السفن لٌادة

  (88)ولهره....( ظلمه بسبب وٌُكره ، أعماله بعض بسبب اإلشادة ٌستحك
إذا نظنا إلى ما لدمه الكاتب عن دمحم على سنجد أنفسنا فً مؤزق الحكم على  

نا لو تعاملنا معه كشخصٌة روابٌة وتركنا التارٌخ للمإرخٌن، هذا الحاكم، ولكن
فسنجد الكاتب لد لدمه بصورة درامٌة عالٌة تتراوح ما بٌن الخٌر أحٌانا والشر فً 
–أحاٌٌن أكثر، فكان كبطل تراجٌدي ٌمشى بنفسه ودولته نحو االنهٌار بسبب ظلمه 

 من وجهة نظر الكاتب.
دمحم على خاضعة لما ٌمكن أن نسمٌه  لمد جاءت معالجة الكاتب لشخصٌة 

معالجة وجهة النظر، فمد تتبع أعمال دمحم على فً أكثر من موضع ولكن ما ٌؤخذ 
علٌه هو أنه فرض على لاربه وجهة نظره دون أن ٌترن له حرٌة الحكم وتكوٌن 

 وجهة نظره الخاصة.
ممارنة بٌن ما ورد فً كتب التارٌخ والحضارة، وبٌن ما ورد فً كتاب 

 تارٌخ ٌوسفى:
من العرض السابك لرحلة كمبل پوش فً مصر سنجد أن مشاهدات الكاتب 
التً رصدها ودونها من وجهة النظر التارٌخٌة ال ٌعول كثٌرا؛ العتماده على 
اإلشاعات واأللاوٌل دون تحمك أو تثبت ، أما من وجهة النظر الفنٌة فالكاتب ربما ال 

ٌمدم لنا رحلته فً صورة لصصٌة جمٌلة وكؤننا ٌكون أدٌبا بارعا ولكنه استطاع أن 
نمرأ لصة أو رواٌة ٌموم هو فٌها بدور السرد وٌحرن شخصٌاتها كما ٌشاء 
لٌعرضهم أمام لرابه بما لهم وما علٌهم ، كما برع كثٌرا فً تمدٌم الحٌز المكانً 
 الذى تدور فٌه األحداث ولربه لماربه من خبلل تمنٌتٌن هما: الممارنة مع صورة
ماثلة فى خٌاله ومعرفته الخلفٌة، والتمنٌة الثانٌة هً تمنٌة الكامٌرا الفتوؼرافٌة فً 

 وصؾ أدق المشاهد وكؤن أمامنا صورة لد التمطتها عدسة كامٌرا.
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 الخاتمة 
توصل البحث من خبلل دراسة موضوع صورة مصر فً كتاب تارٌخ 

وعة من النتابج ٌمكن ٌوسفى لٌوسؾ كمبل پوش المعروؾ بعجاببات فرنگ إلى مجم
 إجمالها فٌما ٌؤتى:

ٌعتبر كتاب تارٌخ ٌوسفى حلمة مهمة من حلمات تطور النثر األردي والتً كانت  .3
 لد بدأت على ٌد كلٌة "فورت ولٌام"

تضمن وصؾ ٌوسؾ كمبل لبعض مشاهداته فً مصر بعض الموتٌفات التً لم  .2
ها؛ ٌظهر ذلن على سبٌل تشر إلٌها كتب التارٌخ التً وثمت الفترة التً تحدث عن

 المثال فً حدٌثه عمن حفروا ترعة المحمودٌة.
لم ٌكن ٌوسؾ كمبل مإرخا بالمعنى الحرفً للكلمة؛ إذ اعتمد فً كثٌر مما كتب  .1

عن رحلته إلى مصر على انطباعه الشخصً، كما اتضح عند حدٌثه عن سكان 
مثل –اث لرى مصر، وعلى األلاوٌل التً أمدته بها العامة عن بعض األحد

 دون تحمٌك وتوثٌك لما ٌكتب.-مذبحة الملعة، وممبرة هارون الرشٌد ...إلخ
تباٌن مولؾ كمبل پوش من حاكم مصر فى تلن الفترة وهو دمحم على باشا ، فمن  .8

ناحٌة لم ٌبخسه حمه فٌما أجاد فٌه ، ولكنه نفر بشدة من الظلم الذى كان ٌولعه 
 على المصرٌٌن.

بالتفاصٌل الدلٌمة وعرضها -عرضه لبعض مشاهداتهأثناء –اهتم ٌوسؾ كمبل  .5
 فً صورة شٌمة مما جعل عمله ألرب إلى الحكاٌة أو المصة.

عبر الكاتب عن رأٌه فٌما شاهد بصور عدٌدة، منها: االستحسان والثناء،  .6
 واالستهجان والنمد والسخرٌة فً بعض األحٌان.

ا  اعتمد كمبل فً بناء العدٌد من صوره وآرابه على تمنٌة .7 المفارلة؛ إذ ٌمارن كثٌر 
بٌن ما ٌراه فً مصر وما ولر فً خلفٌته المعرفٌة عن إنجلترا والهند. ولعله كان 

عظم -فً بعض المواضع–ٌهدؾ من ذلن إلى تمرٌب الصورة لمرابه، كما ٌبٌن 
 الفارق.

مال الكاتب فً عرضه لؤلسلوب التمثٌلً؛ إذ كان ٌعمد إلى حشد العدٌد من  .8
عما ٌصبو إلٌه، ولجعل لاربه ٌتفاعل معه، فٌشاركه الرأي  الصور للتعبٌر

 والشعور.
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 الهوامش
حٌّخطٛهش ِٛؿٛدس فٝ حٌـّؼ١ش ح٢ع٠ٛ١ش فٟ حٌزٕغخي فٝ)وٍىظٗ( فٝ فٙشط حٌّخطٛهخص  -1

 حٌفخسع١ش.

ؿخِؼش حإلِخَ دمحم رٓ  –حٌـض٠شس حٌؼشر١ش فٝ أدد حٌشكالص ح٤سدٞ  –ع١ّش ػزذ حٌل١ّذ ٔٛف  -2

ِٓ  -٘ـ  1419 –عٍغٍش آدحد حٌؾؼٛد حإلعال١ِش  -ػّخدس حٌزلغ حٌؼٍّٟ  –عؼٛد حإلعال١ِش 

طخس٠خ ٠ٛعفٝ حٌّؼشٚف رـ ػـخثزخص فشٔگ  –. ٠ٛعف خخْ وّزً پٛػ  35اٌٝ ؿ:  32ؿ: 

 .  13حٌّمذِش ؿ: -د.ص.  –دہٍی  –١ٔٛ حٔڈ٠خ آفغ١ٹ پش٠ظ  –طلم١ك ٚطذ٠ٚٓ: ِظٙش أكّذ  –

حٌّمذِش  –ِشؿغ عخرك –شٚف رٗ ػـخثزخص فشٔگ طخس٠خ ٠ٛعفٝ حٌّؼ –٠ٛعف خخْ وّزً پٛػ  -3

 .  15ؿ: 

ُٚ٘ ِٓ لخٌٛح رؤْ  : ٟٚ٘ فشلش ِٓ فشق حٌؾ١ؼش حإلعّخػ١ٍ١ش ٚطغّٝ حٌّغظؼ١ٍش حٌط١ز١ش حٌغ١ٍّخ١ٔش -4

حٌذحػٟ حٌّٕقٛؿ ػ١ٍٗ ٘ٛ حٌذحػٟ ع١ٍّخْ رٓ حٌلغٓ. ٠ؾٙذ حإلعّخػ١ٍ١ش حٌّغظؼ١ٍش حٌط١ز١ش 

ال ؽش٠ه ٌٗ ٚأْ دمحمح ػزذٖ ٚسعٌٛٗ، ٚأْ ػ١ٍخ رٓ أرٝ هخٌذ حٌغ١ٍّخ١ٔش أْ ال اٌٗ اال هللا ٚكذٖ 

أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ ٚخ١ٍفش سعٛي هللا ٚأخ١ٗ ٚٚف١ٗ ١ٌٚٚٗ ٚلش٠ٕٗ اال فٝ حٌٕزٛس، ٚأْ فخهّش 

، طلذَّع رٗ كذ٠غ ٔزٛٞ ػزخسس ػٓ كذ٠غ حٌىغخء-حٌض٘شحء ع١ذس حٌٕغخء ٚخخِغش أً٘ حٌىغخء 

ٚحٌّمقٛد٠ٓ رٙزح حٌلذ٠غ ُ٘: حرٕظٗ فخهّش ٚحرٓ  أً٘ ر١ظٗ سعٛي حإلعالَ دمحم فٟ فنً

ٚلذ أدٌٝ حٌٕزٟ دمحم رٙزح حٌلذ٠غ  .ٚحٌلغ١ٓ لغٓحٌ، ٚحػ١ٕٓ ِٓ أكفخدٖ ػٍٟ رٓ أرٟ هخٌذ ػّٗ

٠غظٕذ .ك١ّٕخ ؿّغ أً٘ ر١ظٗ طلض حٌىغخء، ٌٚٙزح حٌغزذ ُعّٟ ٘زح حٌلذ٠غ رلذ٠غ حٌىغخء

فٟ ِخ ٠ؼظزشٚٔٗ أكم١ش  ولذ٠غ حٌغذ٠ش ِغ ِـّٛػش ِٓ ح٤كخد٠غ ح٤خشٜ حٌؾ١ؼش ػ١ٍٗ

غٓ ٚحٌلغ١ٓ أِخِخ كك لخِخ ٚأْ حٌل -دمحم رؼذ ٚفخس سعٛي حإلعالَ ػٍٟ رٓ أرٟ هخٌذ ٚأفن١ٍش

أٚ لؼذح، ٚأْ حإلِخِش رخل١ش فٝ ػمذ حٌلغ١ٓ رٓ ػٍٟ اٌٝ ٠َٛ حٌم١خِش، ٚأْ حٌـٕش كك ٚحٌٕخس كك 

 . ٌٍلقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛخص أوؼش ػٓ ٘زٖ حٌطخثفش حٔظش: ٚحٌزؼغ كك

 http://www.najran999.com  ٖػٓ حٌّز٘ذ حإلعّخػ١ٍٟ حٌغ١ٍّخٟٔ. ِمخي طلض ػٕٛحْ: ٔزز

 َ. 26/12/2014طخس٠خ حٌذخٛي: 

 –حٌش٠خك  –حٌٕذٚس حٌؼخ١ٌّش ٌٍؾزخد حإلعالِٟ  –حٌّٛعٛػش ح١ٌّغشس فٝ ح٤د٠خْ ٚحٌّزح٘ذ حٌّؼخفشس 

 . 52اٌٝ ؿ:  43ِٓ ؿ:  –َ 1989٘ـ /  1409حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش  -حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش 

 ِٓ حٌٕـ.  ٠98م١ٓ حٚس آث١ں سکٙظخ ہٛں ....ؿ:  .... ١ِں ِزہذ ع١ٍّخٔی کخ -5

ء( ِطخرك عٓ رخسٖ عٛ چٛح١ٌظ  1828) .... ٠ہ فم١ش ر١چ عٓ حٹٙخسٖ عٛ حٹٙخث١ظ ػ١غٛی )  -6

ہـشٜ وے ك١ذس آرخد ٚهٓ خخؿ حپٕے وٛ چٙٛڑ وش ػظ١ُ آرخد ، ڈ٘خوہ ، ِچٍٙٝ رٕذس ، 

شٖ د٠ىٙظخ ہٛح ر١ض حٌغٍطٕض ٌىٕٙئ ِٕذسحؽ ، گٛسوٙپٛس ، ١ٔپخي ، حوزش آرخد ، ؽخہـہخں آرخد ٚغ١

١ِں پہٕچخ ٠ہخں رّذد گخسٜ ٔق١زے حٚس ٠خٚسٜ وپظخں خخں ِٕىٕظ فخكذ رہخدس وٝ ، 

ؽخٖ ع١ٍّخْ ؿخٖ ٔے ح٠غٝ  –ِالصِض ٔق١ش حٌذ٠ٓ ك١ذس رخدؽخٖ عے ػضص پخٔے ٚحال ہٛح 

حٚس  ػٕخ٠ض حٚس خخٚٔذٜ ١ِشے كخي پُش حخظالي پش ِززٚي فشِخثٝ وہ ہشگض ٔہ١ں طخِد ر١خْ

رؼذ چٕذ سٚص وے  –سعخٌہء خخؿ ع١ٍّخٔٝ ١ِں ػہذٖ ؿّخػہ دحسٜ وخ د٠خ  –٠خسحثے گ٠ٛخثٝ 

رٕذٖ چ١ٓ عے صٔذگٝ رغش وشطخ حٚس ؽىشحٔہ  –فٛرہ دحسٜ حعٝ سعخٌے وٝ دے وش رڑ٘خ٠خ 

ُِ كم١مٝ وخ رـخالطخ  رہض ِلٕض وش  –ٔخ گخٖ ؽٛق طلق١ً ػٍُ حٔگش٠ضٜ وخ دحِٓ گ١ش ہٛح  –ِٕؼ

 –رؼذ حط وے ر١ؾظش وظخرٛں طٛحس٠خ وٝ ع١ش وشطخ  –ں ١ِں حعے كخفً و١خ وے طٙٛڑے دٔٛ

حوزخسگٝ عٓ حٹٙخسٖ عٛ  –د٠ىٕٙے كخي ؽہشٚں حٚس سحٖ ٚسعُ ٍِىٛں عے ِلظٛظ ہٛطخ 

ؽخٖ  –چٙظ١ظ ػ١غٜٛ ١ِں دي ١ِشح هٍذ گخس ع١خكٝ ؿہخں خقٛؿ ٍِک حٔگٍغظخْ وخ ہٛح 

ؽخٖ گشدٚں رخسگخٖ ٔے رؼذ  –گٝ ع١ٍّخْ ؿخٖ عے حظہخس وش وے سخقض دٚ رشط وٝ ِخٔ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.najran999.com/
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ػخؿض طغ١ٍّخص رـخ ال٠خ حٚس سحہٝ ِٕضِي ِمقٛد وخ ہٛح....( ٠ٛعف  –ػٕخ٠ض ٚحٔؼخَ حؿخصص دٜ 

 3،  2ؿ:  –ِشؿغ عخرك –طخس٠خ ٠ٛعفٝ حٌّؼشٚف رٗ ػـخثزخص فشٔگ  –خخْ وّزً پٛػ 

 ِٓ حٌٕـ.

حٌّمذِش  –غ عخركِشؿ –طخس٠خ ٠ٛعفٝ حٌّؼشٚف رٗ ػـخثزخص فشٔگ  –٠ٛعف خخْ وّزً پٛػ  -7

 .  21ؿ: 

 .  21حٌّمذِش ؿ:  –ٔفغٗ -8

. ٔمال ػٓ: ٠ٛعف خخْ  127ؿ:  –طخس٠خ ٔؼش حسدٚ ) ّٔٛٔہ ِٕؼٛسحص (  –أكغٓ ِخسہشٚی  -9

 .  21حٌّمذِش ؿ:  –ِشؿغ عخرك –طخس٠خ ٠ٛعفٝ حٌّؼشٚف رٗ ػـخثزخص فشٔگ  –وّزً پٛػ 

خَ حط کخ طخس٠خ ٠ٛعفی سکٙخ ....( ٔ –).... چٛٔکہ حط کظخد ١ِں عذ كخي حپٕخ گضسح ر١خْ طٙخ   -10

 2ؿ:  –ِشؿغ عخرك –طخس٠خ ٠ٛعفٝ حٌّؼشٚف رٗ ػـخثزخص فشٔگ  –٠ٛعف خخْ وّزً پٛػ 

 ِٓ حٌٕـ.  

ٍِلك  –ِشؿغ عخرك –طخس٠خ ٠ٛعفٝ حٌّؼشٚف رٗ ػـخثزخص فشٔگ  –٠ٛعف خخْ وّزً پٛػ  -11

 حٌخشحثو ٚحٌقٛس.  

. ٔمال 84حٌّمذِش ؿ:  –ٓ فشحلٝ طلم١ك: طلغ١ –ػـخثزخص فشٔگ  -٠ٛعف خخْ وّزً پٛػ   -12

 –ِشؿغ عخرك –طخس٠خ ٠ٛعفٝ حٌّؼشٚف رٗ ػـخثزخص فشٔگ  -ػٓ: ٠ٛعف خخْ وّزً پٛػ 

 .  28حٌّمذِش ؿ: 

).... چٍظے ٚلض ہ١ڈ فخكذ ٔے ١ِشے گذہے کٛ ط١ض سفظخس لذَ رخص د٠ىٙ کش حپٕی عٛحسٜ   -13

ٖٚ  –ٔخ چخس لزٛي و١خ ١ِں ٔے چخس –حپٕخ گذہخ عغض لذَ ١ِشٜ عٛحسٜ وٛ د٠خ  –١ِں ١ٌخ 

رہض  –ؿذ سحص آثی  –ہُ حٚٔٹٛں کے عخطٙ چٍے  –دٚٔٛں فخكذ ؿٍذٜ عے آگے رڑ٘ے 

١ِں رٙی  –چٍظے چٍظے پخإں گذہے ١ِشے کخ ح٠ک گڑہے ١ِں ؿخطخ سہخ  –طخس٠کی چٙخثی 

ػشد ؿٛ ١ِشے عخطٙ طٙے ، كخي  –حط کے حٚپش عے ِغ طٍٛحس رٕذٚق کے حط ١ِں گشح 

حط ٚلض حٚس ہش كخي ١ِں هخثذ هخثذ  –صرخْ ػشرٝ عے ٔخ آؽٕخ طٙخ ١ِں  –پٛچٕٙے ٌگے 

هخثذ حْ کی رٌٛی ١ِں رـخثے رہظش کے رٌٛظے حٚس ١ِں ٔے کہخ ر١چ ح٠غے ٚلض  –کہظخ 

 حٔٙٛں ٔے ٠ہ عٓ کش لہمہہ ِخسح حٚس غخس عے ِـٙ کٛ ٔکخال....(  –ِق١زض کے 

 حٌلذ٠مش ٚحٌشر١غ.  *

 ػـخثذ حٌمقـ.*

ش ٌٍٕؼش ح٤سدٞ طزذأ ِغ ل١خَ و١ٍش " فٛسص ١ٌُٚ " أِخ ِخ لزٍٙخ فمذ وخْ ػزخسس ػٓ اْ حٌزذح٠ش حٌلم١م١ -14

لقـ أعطٛس٠ش ٚأخالل١ش ، وّخ حٔظؾشص طشؿّخص حٌمشآْ حٌىش٠ُ ٚحٌىظذ حٌذ١ٕ٠ش. ِٚغ ظٙٛس 

َ رذأ حٌٕؼش ح٤سدٞ ٠ٕلٛ ِٕلٝ ؿذ٠ذح ار طخٍـ ِٓ حٌغـغ 1800و١ٍش " فٛسص ١ٌُٚ" ػخَ 

 ٌفخظ حٌؼشر١ش ٚحٌفخسع١ش رظىٍف. حٔظش:ٚحٌمخف١ش ٚحعظؼّخي ح٤

ِٓ ؿ:  –َ 1988حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ  –دہٍی  –طک  1857عے 1800حسدٚ ٔؼش وخ حسطمخ  –ػخرذٖ ر١گُ 

 .150اٌٝ ؿ:  106

اٌٝ ؿ:  33ِٓ ؿ:  –َ 1989 –حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ  –دحعظخْ عے حفغخٔے طک  –ع١ذ ٚلخس ػظ١ُ 

48. 

حٔـّٓ طشلٝ حسدٚ  –ء طک ( 1975ثے حسدٚ عے عٕہء حسدٚ حدد وٝ طلش٠ى١ں ) حرظذح –حٔٛس عذ٠ذ 

 .276اٌٝ ؿ:  247ِٓ ؿ:  –ء  1985حؽخػض حٚي  –پخوغظخْ 

عٓ  –وظخرٝ د١ٔخ دٍ٘ٝ  –طک  2000آغخص عے  –حسدٚ حدد وٝ ِخظقشطش٠ٓ طخس٠خ  –ع١ٍُ حخظش  

 .326اٌٝ ؿ:  278ِٓ ؿ:  –ء  2005حؽخػض 

ؿ:  –ِشؿغ عخرك  –أدد حٌشكالص ح٤سدٞ حٌـض٠شس حٌؼشر١ش فٝ  –ع١ّش ػزذ حٌل١ّذ ٔٛف  -15
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36. 

حٌّمذِش  –ِشؿغ عخرك –طخس٠خ ٠ٛعفٝ حٌّؼشٚف رٗ ػـخثزخص فشٔگ  -٠ٛعف خخْ وّزً پٛػ  -16

 .  50ؿ: 

17- http://mawdoo3.com/  :1/  5ِمخي طلض ػٕٛحْ: طؼش٠ف حدد حٌشكٍش ، آخش طلذ٠غ  /

2015 .َ 

 2 ،حٌمخ٘شٖ- 1769 ِخسط 4 حٌّغؼٛد رٓ ارشح١ُ٘ آغخ حٌمٌٍٛٝ )دمحم ػٍٝ رخؽخ  -18

عزظّزش  1كظٝ  1805ِخ٠ٛ  17( ، ٘ٛ ِئعظ ِقش حٌلذ٠ؼش ٚكخوّٙخ ِٓ  1849َ حغغطظ

َ رؼذ أْ رخ٠ؼٗ أػ١خْ حٌزالد ١ٌىْٛ ٚح١ٌخ 1805. حعظطخع أْ ٠ؼظٍٟ ػشػ ِقش ػخَ 1848

ػ١ٍٙخ، رؼذ أْ ػخس حٌؾؼذ ػٍٝ عٍفٗ " خٛسؽ١ذ رخؽخ"، ِٚىٕٗ روخإٖ ٚحعظغالٌٗ ٌٍظشٚف 

حٌّل١طش رٗ ِٓ أْ ٠غظّش فٝ كىُ ِقش ه١ٍش طٍه حٌفظشس، ١ٌىغش رزٌه حٌؼخدس حٌظشو١ش حٌظٝ وخٔض 

 ظشن ٚح١ٌخ ػٍٝ ِقش ٤وؼش ِٓ ػخ١ِٓ.ال ط

خخك دمحم فٝ رذح٠ش فظشس كىّٗ كشرخ دحخ١ٍش مذ حٌّّخ١ٌه ٚحإلٔـ١ٍض اٌٝ أْ خنؼض ٌٗ ِقش رؤوٍّٙخ، 

ػُ خخك كشٚرخ رخٌٛوخٌش ػٓ حٌذٌٚش حٌؼؼّخ١ٔش فٝ حٌـض٠شس حٌؼشر١ش مذ حٌٛ٘خر١١ٓ ٚمذ حٌؼٛحس 

س، وّخ ٚعغ دٌٚظٗ ؿٕٛرخ رنّٗ ٌٍغٛدحْ، ٚرؼذ ح١ٌٛٔخ١١ٔٓ حٌؼخثش٠ٓ ػٍٝ حٌلىُ حٌؼؼّخٔٝ فٝ حٌّٛس

رٌه طلٛي اٌٝ ِٙخؿّش حٌذٌٚش حٌؼؼّخ١ٔش ك١غ كخسد ؿ١ٛؽٙخ فٝ حٌؾخَ ٚح٤ٔخمٛي، ٚوخد 

٠غمطٙخ، ٌٛال طؼخسك رٌه ِغ ِقخٌق حٌذٚي حٌغشر١ش حٌظٝ أٚلفض دمحم ػٍٝ ٚأسغّظٗ ػٍٝ 

٠ٗ ٚػضٌٗ طٛفٟ حٌظٕخصي ػٓ ِؼظُ ح٤سحمٝ حٌظٝ مّٙخ. ٚرؼذ فؾً ِؾخس٠ؼٗ حٌؼغىش

، ٚدُفٓ فٝ حٌـخِغ حٌّؼشٚف رخعّٗ فٛق ؿزً حٌّمطُ  1849 أغغطظ 2 فٝ حإلعىٕذس٠ٗ فٝ

  .لٍؼش حٌمخ٘شٖ فٝ

ّقش ػغىش٠خ ٚطؼ١ّ١ٍخ ٚفٕخػ١خ ٚصسحػ١خ ٚطـخس٠خ، ِّخ ؿؼً حعظطخع خالي فظشس كىّٗ أْ ٠ٕٙل ر

ِٓ ِقش دٌٚش رحص ػمً فٝ طٍه حٌفظشس، اال أْ كخٌظٙخ طٍه ٌُ طغظّش رغزذ مؼف خٍفخثٗ 

َ، ١ٔٛ٠1953ٛ عٕش  18ٚطفش٠طُٙ فٝ ِخ كممٗ ِٓ ِىخعذ رخٌظذس٠ؾ اٌٝ أْ عمطض دٌٚظٗ فٝ 

 ػٍٝ ِؼٍِٛخص أوؼش، حٔظش: ربٌغخء حٌٍّى١ش ٚاػالْ حٌـّٙٛس٠ش فٝ ِقش. ٌٍلقٛي

 َ.1982٘ـ /  1402حٌطزؼش حٌشحرؼش، عٕش  -دحس حٌّؼخسف -ػقش دمحم ػٍٝ، ػزذ حٌشكّٓ حٌشحفؼٝ

 َ.1999 -ِٙشؿخْ حٌمشحءس ٌٍـ١ّغ -ِىظزش ح٤عشس -ؿّخي رذٚٞ -دمحم ػٍٝ ٚأٚالدٖ رٕخس ِقش حٌلذ٠ؼش

 َ.1923 -ي رّقشادحسس حٌٙال -ا١ٌخط ح٠٤ٛرٝ -دمحم ػٍٝ ع١شطٗ ٚأػّخٌٗ ٚآػخسٖ

ِئعغش ٕ٘ذحٜٚ ٌٍظؼ١ٍُ  -ػزذ حٌشكّٓ حٌـزشطٝ  -حٌشحرغ ( )حٌـضء ٚح٤خزخس حٌظشحؿُ فٟ ح٢ػخس ػـخ٠ذ

 د. ه ، د.ص. -ٚحٌؼمخفش 

 –ء وے ؿہخص ہّخسح ؽہش حعىٕذس٠ہ ١ِں پہٛٔچخ  1838).... ط١ش٠ٛ٘ں طخس٠خ فشٚسٜ عٕہ   -19

خسے دس٠خ وے ٌڑوے ػشد وے وٕ –ؿہخص عے حطش وش ِغ دٚعض ٚحكزخد سٚحٔہ ؽہش ہٛح 

ہش ٚم١غ ٚؽش٠ف وٛ حْ پش عٛحس وش وش ٌے  –گذہے وشحثے وے ١ٌے ہٛثے وٙڑے طٙے 

١ٌىٓ رّٛؿذ ہش ٍِىے ٚہش سعّے  –ہش چٕذ حرظذح ١ِں حط عٛحسٜ عے ٔفشص ہٛثٝ  –ؿخطے 

 وے آخش ہُ ٔے رٙٝ گذ٘ٛں وٝ عٛحسٜ وٝ حٚس عشح وٝ سحٖ ٌٝ....(

20-  http://www.aljabriabed.net/  ِمخي طلض ػٕٛحْ: سكٍش أدر١ش أَ أدر١ش حٌشكٍش؟ طخس٠خ

 َ 2015/ 14/3آخش طلذ٠غ: 

).... چٍظے ٚلض ہ١ڈ فخكذ ٔے ١ِشے گذہے کٛ ط١ض سفظخس لذَ رخص د٠ىٙ کش حپٕی عٛحسٜ   -21

ٖٚ  –چخس لزٛي و١خ  ١ِں ٔے چخسٔخ –حپٕخ گذہخ عغض لذَ ١ِشٜ عٛحسٜ وٛ د٠خ  –١ِں ١ٌخ 

رہض  –ؿذ سحص آثی  –ہُ حٚٔٹٛں کے عخطٙ چٍے  –دٚٔٛں فخكذ ؿٍذٜ عے آگے رڑ٘ے 

١ِں رٙی  –چٍظے چٍظے پخإں گذہے ١ِشے کخ ح٠ک گڑہے ١ِں ؿخطخ سہخ  –طخس٠کی چٙخثی 

http://mawdoo3.com/
http://arz.wikipedia.org/wiki/4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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ػشد ؿٛ ١ِشے عخطٙ طٙے ، كخي  –حط کے حٚپش عے ِغ طٍٛحس رٕذٚق کے حط ١ِں گشح 

حط ٚلض حٚس ہش كخي ١ِں هخثذ هخثذ  –خْ ػشرٝ عے ٔخ آؽٕخ طٙخ ١ِں صر –پٛچٕٙے ٌگے 

هخثذ حْ کی رٌٛی ١ِں رـخثے رہظش کے رٌٛظے حٚس ١ِں ٔے کہخ ر١چ ح٠غے ٚلض  –کہظخ 

 حٔٙٛں ٔے ٠ہ عٓ کش لہمہہ ِخسح حٚس غخس عے ِـٙ کٛ ٔکخال....(  –ِق١زض کے 

 ٌٍلقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛخص أوؼش حٔظش:  -22

حٌمخ٘شس  -وٍّخص ػشر١ش ٌٍظشؿّش ٚحٌٕؾش  -ػّش هٛعْٛ  -ٚطشػش حٌّلّٛد٠ش  طخس٠خ حإلعىٕذس٠ش حٌمذ٠ُ

 ِٚخ رؼذ٘خ. 59ِٓ ؿ: -د.ص.  -د.ه  -

 .491اٌٝ ؿ:  488ِٓ ؿ:  -ِشؿغ عخرك  -ػزذ حٌشكّٓ حٌشحفؼٝ  -ػقش دمحم ػٍٝ 

ء وٛ ١ِں حٚس پشٔىً فخكذ ، ہ١ڈ فخكذ حٚس ہً  1838).... پٕذسہ٠ٛں طخس٠خ فشٚسٜ عٕہ   -23

٠ہخں عے  –رخٚسچٝ عشحثے ِقش وٝ وؾظٝ پش عٛحس ہٛوش ؽہش دمحمٜ وٛ چٍے فخكذ 

و١ف١ض حط وٝ حط هشف پش وہ عخرك ١ِں ٖٚ  –ٔخإ ٔہش دمحمٜ ١ِں سٚحں ہٛثٝ  –كخي ع١ٕے 

ِشدٚں حٚس سٔڈ٠ٛں وٛ صٚس  –دمحم ػٍٝ ؽخٖ ٔےحپٕے صِخٔہ عٍطٕض ١ِں وٙذٚحثٝ  –ٔہش طٙٝ 

عخص دْ ١ِں حعىٕذس٠ہ عے دمحمٜ طک ٔہش وٛ  –خ ظٍُ عے پىڑح ، ٔہش وٙٛدٔے ١ِں ٌگخ٠

حط ِلِٕض ؽخلہ سحص دْ وٝ  –٠ہخں عے ٚہخں طک فخفٍہ چٛر١ظ وٛط وخ طٙخ  –وٙذٚح٠خ 

 حد حط ٔہش ١ِں ٔخإ آطٝ ؿخطٝ ہے....(  –١ِں لش٠ذ عخٹٙ ہضحس آد١ِٛں وے ِشے 

عش عے  –١ں ).... ِالف ػشرٝ رہ ٔغزض ہٕذ٠ٛں وے ٔخإ چالٔے ١ِں ص٠خدٖ ِہخسص سوٙظے ہ -24

ٚلض ٔخإ و١ٕٙچٕے وے حُط وٛ رٙٝ وّش عے ٌپٹ١ظے  –پخإں طک فمو ح٠ک وشطخ پہٕظے ہ١ں 

 ....(  ہ١ں

 ).... گٍی کٛچے طٕگ حٚس حہی رہض طٙے ....(  -25

َِ طشدد طٙخ  –).... حط خ١خي عے وہ ؿہخص دٚدٜ ع٠ٛجظ عے سٚحں ہٛ ؿخٚے گخ  -26 رٕذٖ عش گش

ٚہخں ہُ عذ وٙخٔخ وٙخ وش عٛس ہے ،  –خ چٍظے چٍظے فلشحثے س٠گغظخْ ١ِں پہٛٔچ –

 –فٛسص دحٔے پخٔٝ وٝ وہ١ں ٔظش ٔہ آثٝ  –سحٖ پُش آفض ٚرال طٙٝ  –فزق حٹٙ وش پٙش چٍے 

 ہضحس خشحرٝ عے لطغ ِغخفض وشطے طٙے ....(

ِٖ هٛس طک چخس سٚص وٝ سحٖ طٙٝ   -27 ہُ ٔے حپٕٝ ط١ض سٜٚ عے دْ رٙش  –).... هٛس عے وٛ

سحٖ ١ِں ح٠غے ح٠غے سعظے پہخڑ وے د٠ىٙے وہ رغزذ  –چً وش ط١ٓ سٚص ١ِں هے وٝ 

رٍىہ عٛح حٚٔٹ وے دٚعشح ؿخٔٛس ہش گض طخد  –طٕگٝ وے دٚ حٚٔٹ رشحرش ٔہ ؿخ عىظے 

 ٚهخلض ٔہ سوٙظخ وہ حْ سحہٛں دؽٛحس گضحس عے چً عىظخ ....(

 طک١ٍف حٚس ِق١زض ر١لذ ٚپخ٠خں ہے ....( –).... عذ سعظہ وٛہغظخْ ہے   -28

 .513،  512ِٓ ؿ:  -ِشؿغ عخرك -زذ حٌشكّٓ حٌشحفؼٝػقش دمحم ػٍٝ، ػ -29

ؿظ ٔخإ پش ػٍُ حٔگش٠ضٜ ہٛطخ وٛثٝ ِضحكُ ٔہ ہٛطخ ....  –).... ح٠ک حٚس حِش ػـ١ذ د٠ىٙخ   -30

 خٍمض خش٠ذ ٚفشٚخض حعزخد وٝ وشطٝ ہے ....( –دمحمٜ ١ِں ہش چ١ض وٝ طـخسص ہٛطٝ 

 *حٌّمقٛد ِذ٠ٕش حٌغ٠ٛظ.

رگٍے ػشد  –دس٠خثے ؽٛس عے ٌگخ ہے  –ِقش وخ ہے  ).... ٠ہ ؽہش ِمخَ طـخسص حعزخد  -31

حعزخد خش٠ذ وش وے ؿذّے حٚس ِّىے ال دٌے ؿخطے  –وے ٠ؼٕٝ چٙٛٹے ؿہخص ٚہخں آطے ہ١ں 

 ہ١ں حٚس ٚہخں وخ حعزخد ٠ہخں ر١چٕے الطے ہ١ں....(

ہش ح٠ک دٚوخْ حٚس طٕگٝ سحٖ ٚہخں وٝ حٚس خش٠ذ  –).... رخصحس وخ طّخؽخ د٠ىٕٙے چٍے   -32

ِگش عخخض رخصحس ١ِں حٌزظّہ فٛسص دٚعشٜ ٠ؼٕٝ  –خ وٝ ِؼً رٕخسط وے طٙٝ ٚفشخض حؽ١

رہ عزذ حُط وے ١ِٕٙ حٚس غزخس  –٠ہخں دس١ِخْ دٚوخٔٛں وے چٙپّش گٙخط پٙٛط وخ ڈحال ہے 

دٚوخ١ٔں كٍٛحث١ٛں حٚس رخٚسچ١ٛں وٝ ِخٕٔذ دٚوخٔٛں  –عے فلٓ رخصحس وخ رچظخ ہے 
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 –ْ پش طشک ٚػشد سٚٹٝ وٙخ سہے طٙے دي ؽخد ٔخْ رخث١ٛں وٝ دٚوخ –ہٕذٚعظخْ وے آرخد 

ِى١ٙٛں وے حْ وے پخط ہـَٛ  –چٙٛحسح ر١چٕے ٚحٌے دٚوخٔٛں پش ر١ٹٙے چٙٛحسح ر١چظے 

وغٝ هشف عے رگ١ٙٛں  –سحٖ ١ِں ہٕذٚعظخْ وٝ هشف ؿخرـخ حعزخد ػّذٖ سوٙے  –طٙے 

خرٛں لقّ  –ح٠ک آد٘ سحٖ عے رگٙٝ ؽخٖ ِقش وٝ رذؽٛحسٜ ؿخ عىظٝ  –وے سعظے ٔہ طٙے 

وٝ ٠ہ فٛسص طٙٝ وہ ١ٍِے وپڑے پہٕے حٚس ح٠ک چظٙڑح ١ِال گٛؽض پش ڈحٌے گٛؽض ر١چ 

 سہے طٙے ....(   

رشدٖ فشٚػ ٌٛٔڈ٠خں  -)....حُط رخصحس ١ِں آ٠خ وہ ٌٛٔڈٜ غالِٛں وے رىٕے وخ ٖٚ ِمخَ طٙخ  -33

خٛف كخوُ ٚػغظ ٔہ١ں سوٙظے ہ١ں ؿٛ ٌٛٔڈ٠خں خٛرقٛسص وُ ِعٓ  -ػال١ٔہ ر١چظے ہ١ں

ؿظ خش٠ذحس وٛ فخكِذ  -حْ وٛ ػ١ٍلذٖ أ٠ک ِىخْ ١ِں پشدٖ ٔؾ١ٓ وشطے ہ١ں -ے ہ١ںد٠ىٙظ

رخلٝ حٚس ٌٛٔڈ٠خں عش رخصحس  -ػّضص ٚػشٚص ؿخٔظے ہ١ں حُط ِىخْ ١ِں ٌے ؿخوش دوٙالطے ہ١ں

كخي حُْ رے چخس٠ٛں وخ حُْ ظخٌّٛں  -ٌٛگ د٠ىٙ رٙخي وش ِٛي ١ٌظے ہ١ں -رٹٙال وش ر١چظے ہ١ں

وغٝ وخ رہ عزذ فخلہ وؾٝ وے رذْ ١ِں فمو چّڑح سہخ، وغٝ وخ  -وے ہخطٙ عے ِظغ١ش طٙخ

حظہخس خش٠ذحسٜ ٌٛٔڈٜ خٛرقٛسص وخ  -رٕذٖ وپڑے عپ١ذ حٔگش٠ضٜ پہٕے طٙخ -عخسح رذْ ٕٔگخ

فٛسص ؽىً -رشدٖ فشٚػ ٔے حٔذس ِىخْ وے ٌے ؿخ وش ٌٛٔڈ٠خں خٛرقٛسص دوٙالث١ں-و١خ

ْ ظخٌّٛں وے، سٚٹٝ وپڑے عے ِگش رغزذ طى١ٍف د٠ٕے ح  -١ِں عذ پشٜ وے ِخٕٔذ ط١ٙں

عذ وٝ عذ ١ِشٜ هشف د٠ىٙ وش ػخؿضٜ عے حؽخسٖ  -عٛوٙ وش پٛعض ٚحعظخٛحں سہ١ں

١ِں د٠ىٕٙے كخي طى١ٍف حٚس ِق١زض حُْ پش٠ٛں عے عخض سٔـ١ذٖ  -خش٠ذحسٜ حپٕٝ وخ وشط١ں

حُْ عظّگخسْٚ ح خذح طشط عے عذ وِٛٛي ٌے  -رخذح گخس ِـٙ وٛ ِمذٚس ہٛطخ -ہٛ وش رخہش آ٠خ

رـض غُ وٙخٔے وے چخسٖ ٔہ  -ِگش الچخس ہٛح وہ حطٕخ سٚپ١ہ وہخں عے الطخ -ش آصحد وشد٠ظخو

ٌٛگٛں ٔے وخ دمحم ػٍٝ ؽخٖ  -دي ١ِں طؼـذ آ٠خ وہ حط لذس ص٠خدطٝ ٌٛٔڈ٠ٛں وخ رخػغ و١خ -د٠ىٙخ

حُْ وٛ دسِخ ہے  –حُط ؽہش وے صْ ِٚشد پىڑ الطخ ہے –ِقش وخ ؿظ ٍِک وٛ فظق وشطخ ہے

ہش أ٠ک عپخہٝ حُْ وٛ حط رخصحس ١ِں ال وش عِش  –ٛں وٛ طمغ١ُ وش د٠ظخ ہےوے ػٛك عپخہ١

٠ہ رظذس٠ؾ ر١چظے ہ١ں، ل١ّض ص٠خدٖ ١ٌظے  –دعض حِْ ظخٌّٛں وے ہخطٙ وُ ل١ّض پش ر١چ ؿخطخ ہے

ؽخٖ ِقش وٝ دحٔخثٝ عے رؼ١ذ ِؼٍَٛ ہٛطخ ہے وہ سػ١ّض پش حط لذس ظٍُ گٛحسح وشطخ ہے  -ہ١ں

١ِں ك١شحْ ہٛں وہ حط ظٍُ عے  –ذح طؼخٌٝ عے ٔہ١ں ڈسطخ ہےرخٚفف وّخي ہٛؽ١خسٜ وے خ

حْ  -آخش أ٠ک دْ خذح فش٠خد ِظٍّٛں وٝ عٕے گخ –ل١خَ عٍطٕض حط وٝ وخ و١ٛں وش ہٛطخ ہے

 -حػّخٌٛں عے عٍطٕض حُط وٝ خخک ١ِں ِالٚے گخ

پخٔٝ ١ًٔ وخ ؽ١ش٠ں حٚس  –ِقش وٛ چال  –).... ١ِں ٠ہخں عے وؾظٝ سِٚد ١ًٔ پش عٛحس ہٛح  -34

ُِ هؼخَ ہے رٍىہ ِؼً ِؼـْٛ وے ِمٜٛٚ حػنخء سث١غہ حٔذحَ ہے ہ حعٝ عزذ عے ٚہخں  –خم

وٕخسے ١ًٔ وے عزضٖ صِّشد سٔگ ٔظش  –وے ٌٛگٛں وٛ طٛحٔخثٝ ١ِں حٚسٚں عے ص٠خدٖ پخ٠خ 

كك ٠ہ ہے وہ ح٠غخ عزضٖ حٚس ١ِٹٙخ پخٔٝ  –عزضٖ وٕخسے گٕگخ وخ حط وٛ د٠ىٙ وش ٠خد آ٠خ  –آ٠خ 

 ٙخ ....( حط وخ ہش گض ٔہ ط

چخہ١ے وہ ٚہخں ؽىخس  –ؿٛ ؽخثك ؽىخس ر١ؾظش ہ١ں  –).... وٕخسے ١ًٔ وے رہض ؿخٔٛس ہ١ں   -35

رہض ِلظٛظ  –رٕذٖ ٔے رٙٝ ؽىخس رطخ ٚلخص ٚغ١شٖ وخ و١خ  –وش٠ں حٚس طّخؽخ ١ًٔ وخ د٠ى١ٙں 

 ہٛح ....(

ِقش وے وٕخسے ؽہش وے دمحم ػٍٝ ؽخٖ  –).... رٕذٖ سحٖ رٙش حط ؽہش وخ طّخؽخ د٠ىٙظخ چال  -36

ٚہ١ں ح ط ١ِں طٛ پ١ں ٔخلـ  –ح٠ک لٍؼہ لذ٠ّٝ طٙخ  –دٚ ط١ٓ ِىخْ رٕخثے ہٛثے ٔظش آثے 

 حصوخس سفظہ پڑ٠ں ....( 

( ٘ٛ كـش ٔمؼ ػ١ٍٗ Rosetta stone: ض٠شرخإلٔـ١ٍ) *كـش سؽ١ذ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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، عّٟ ح١ٌٙشٚغ١ٍف١ش ، وخْ ِفظخف كً ٌغض حٌىظخرش٠ٚٛٔخ١ٔش ٚد٠ّٛه١م١ش ١٘شٚغ١ٍف١ش ٔقٛؿ

 فٝ حٌزلش حٌّظٛعو. ٔٙش ح١ًٌٕ حٌٛحلؼش ػٍٝ ِقذ فشع سؽ١ذ رلـش سؽ١ذ ٤ٔٗ حوظؾف رّذ٠ٕش

ٔمؼ ػخَ  ٚلذ حٌلٍّش حٌفشٔغ١ش ارخْ 1799َ ػخَ ١ٌٛ٠ٛ 19 حوظؾفٗ مخرو فشٔغٟ حعّٗ ) رٛؽخس ( فٟ

ق.َ. ٚلذ أفذسٖ حٌىٙخْ  196ػخَ  ِٕف ق.َ. ٚ٘زح حٌلـش ِشعَٛ ٍِىٟ فذس فٟ ِذ٠ٕش 196

ؿ١خْ  ، ٚظً ٘زح حٌلـش ٌغًضح كظٝ ؿخء حٌؼخٌُ حٌفشٔغٟرط١ٍّٛط حٌخخِظ طخ١ٍذح ٌزوشٜ

ٍغخص رؼذ ِنخ٘خطٙخ رخٌٕـ ح١ٌٛٔخٟٔ ٚٔقٛؿ ١٘شٚغ١ٍف١ش ٚفغش ٘زٖ حٌ ؽخِز١ٍْٛ فشحٔغٛح

أخشٜ، ٚوخٔض ح١ٌٙشٚغ١ٍف١ش حٌٍغش حٌذ١ٕ٠ش حٌّمذعش ِظذحٌٚش فٟ حٌّؼخرذ، ٚحٌٍغش حٌذ٠ّٛه١م١ش وخٔض 

ٌغش حٌىظخرش حٌؾؼز١ش )حٌؼخ١ِش حٌّقش٠ش(، ٚح١ٌٛٔخ١ٔش حٌمذ٠ّش وخٔض ٌغش حٌلىخَ حإلغش٠ك، ٚوخْ لذ 

ٌىٟ ٠فّٖٙٛ. ٚوخْ ِلظٜٛ حٌىظخرش طّـ١ذح ٌفشػْٛ ِقش ٚأـخصحطٗ  طشؿُ اٌٝ حٌٍغش ح١ٌٛٔخ١ٔش

حٌط١زش ٌٍىٕٙش ٚؽؼذ ِقش، ٚلذ وظزٗ حٌىٕٙش ١ٌمشأٖ حٌؼخِش ٚحٌخخفش ِٓ وزخس حٌّقش١٠ٓ 

طِٛخط ٠خٔـمذ حوظؾف أْ حٌىظخرش ح١ٌٙشٚغ١ٍف١ش طظىْٛ  ٚحٌطزمش حٌلخوّش. ٚوخْ حٌؼخٌُ حٌزش٠طخٟٔ

حٌٍّى١ش ِىظٛرش دحخً أؽىخي ر١نخ٠ٚش )خشحه١ؼ(، ٚ٘زح ِٓ دالالص فٛط١ش، ٚأْ ح٤عّخء 

سِٛص ح١ٌٙشٚغ١ٍف١ش،  ؽخِز١ٍْٛ ؿخْ فشحٔغٛح حالوظؾخف أدٜ اٌٝ أْ فه حٌؼخٌُ حٌفشٔغٟ

 54َ، ٤ْ حٌٕـ ح١ٌٛٔخٟٔ ػزخسس ػٓ  1822فه ؽفشس ح١ٌٙشٚغ١ٍف١ش ػخَ  ؽخِز١ٍْٛ ٚحعظطخع

عطشح ٚعًٙ حٌمشحءس ِّخ ؿؼٍٗ ١ّ٠ض أعّخء حٌلىخَ حٌزطخٌّش حٌّىظٛرش رخٌٍغش حٌؼخ١ِش حٌّقش٠ش . 

حٌىؾف فظق آفخق حٌظؼشف ػٍٝ كنخسس لذِخء حٌّقش١٠ٓ ٚفه أٌغخص٘خ، ٚطشؿّش ػٍِٛٙخ  ٚرٙزح

رؼذ اك١خء ٌغظُٙ رؼذ ِٛطٙخ ػزش حٌمشْٚ. ٚأفزلض ح١ٌٙشٚغ١ٍف١ش ٚأرـذ٠ظٙخ طذسط ٌىً ِٓ ٠ش٠ذ 

. ٚحٌلـش أخزٖ حٌزش٠طخ١ْٔٛ ِٓ حٌمٛحص حٌفشٔغ١ش، ٚٚمؼٖٛ ػٍَٛ حٌّقش٠خص دسحعش

ِمخي طلض ػٕٛحْ: كـش  /http://ar.wikipedia.org/wiki . حٔظش:حٌّظلف حٌزش٠طخٟٔ فٟ

 2015َ/ 3/ 21سؽ١ذ، آخش طلذ٠غ: 

).... ٚہخں فشحٔغ١غٛں ٔے دمحم ػٍٝ ؽخٖ وٝ حؿخصص عے لزشٚں وٛ وٙٛدح ہے... حگش چہ   -37

وجٝ  –ِگش آرخدٜ صِخٔہ عخرك عے خزش د٠ظٝ  –ٝ ؽىغظہ ٠ٚشحْ طٙٝ ػّخسص حط ؽہش و

حط  –ٚؿہٛں عے ػخرض ہٛطخ وہ ٠ہ ؽہش حگٍے دٔٛں ١ِں پش ػّخسص حٚس خٛد آرخد ہٛ گخ 

ص١ِٓ وے ١ٔچے عے حوؼش عٕگ ِشِش -ٚحعطے وہ ؿخرـخ ح٠ٕٹ وخ حٚس پظٙش وخ ٔؾخْ طٙخ

 –ٔگش٠ضٚں وے خٛد ه١ّخس ہٛثے ہ١ں حْ دٚٔٛں وجٝ ِىخْ وٛٹٙٝ فشحٔغ١غٛں حٚس ح –ٔىٍظخ 

 عٛح حْ وے حٚس عذ ِىخْ ٹٛٹے پٙٛٹے ہ١ں....(

 *٠مقذ ٕ٘خ حٌمخ٘شس.

).... حٹٙخسہ٠ٛں طخس٠خ فشٚسٜ وٛ دٚ گٙڑی سحص گجے ِقش ١ِں پہٛٔچے ، ؽىشحٔہ خذح وخ   -38

ؽخَ عے پٙخٹک رٕذ ہٛطخ ہے  –ِگشد ِقش وے د٠ٛحِس ؽہش پٕخٖ ػظ١ُ حٌؾخْ ہے  –رـخ الثے 

 لض حٔذس ؿخٔے وخ وغٝ وٛ ٔہ حِىخْ ہے....(حط ٚ

صرخٔٝ ٌٛگٛں وے ػخرض ہٛح وہ فشػْٛ  –).... ع١ش وشطے ہٛثے ح٠ک لذ٠ّٝ ِىخْ ١ِں گ١خ   -39

 –رٍٕذٜ حٚس گٕزذ حُط ِىخْ وخ ؿخِغ ِغـذ ؽخہـہخْ آرخد عے ص٠خدٖ  –وے صِخٔہ وخ رٕخ طٙخ 

ِْ خْٛ  -ِىخْ ػخ١ٌؾخْ طٙخ –ِگشدح ِگشد حط وے د٠ٛحس پخظہ ح٠غظخدٖ  دسٚ د٠ٛحس ١ِں ؿخ رـخ ٔؾخ

 ....(–ّٔخ٠خں 

ہش عظْٛ حٚس فشػ حُط وخ طشؽخ  –)....  آگے چال ، ح٠ک ِىخْ رخدؽخہٝ د٠ىٙخ١ٔخ رٕظخ طٙخ   -40

عٕگِ ِشِش ؿخرـخ عے رہض  –٠م١ٓ وہ رؼذ ه١ّخسٜ وے رہض خٛد ہٛ گخ  –عٕگ ِشِش وخ 

 .(ٖٚ ِىخْ ٔہخ٠ض ػخ١ٌؾخْ طٙخ... –طالػ عے رہُ پہٛٔچخ٠خ 

عٕٛحص ٌمذ  4ق.َ ٚكىُ ٌّذس  525عٕش  ِقش غضح لٛسػ   حرٓ حٌٍّه حٌفشط ' ٍِه لّز١ض -41

كٛسط ِٛكذ  رخ٤ٌمخد حٌّقش٠ش حٌمذ٠ّش ِؼً ٍِه حٌؾّخي ٚحٌـٕٛد ٚحرٓ سع ٚحطخز ٌٕفغٗ ٌمذ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1799
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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ٚحطخخرٖ ٘زٖ ح٤ٌمخد د١ًٌ ػٍٝ لٛس حٌظمخ١ٌذ حٌّقش٠ش ٚمشٚسطٙخ كظٝ ٠غظط١غ حٌٍّه  ح٤سم١ٓ

ه ح٤ٌمخد حْ ٠ٍّه ح٤ِش أٚ سرّخ حٌزٞ دفؼٗ الطخخر ٘زٖ ح٤ٌمخد ٘ٛ ِؼشفظٗ رؼظّش ٚل١ّش طٍ

وظم١ٍذ ٌٍفشحػٕش ٌٚىٓ ٘ظخن حكظّخي آخش أٔٗ أسحد أْ ٠ؼطٝ ٌلىّٗ أِخَ حٌؾؼذ أٔٗ كىُ رٚ 

فزغش ِقش٠ش. وخْ أُ٘ ٘ذف ِٓ أ٘ذحفٗ ٘ٛ غضٚ ِقش ٤ٔٗ وخْ ٠ؼظزش٘خ حِظذحدح 

ٌإلِزشحهٛس٠ظٗ حٌفخسع١ش حٌظٝ ألش٘خ أرخٖ. حٔظش: طخس٠خ ا٠شحْ حٌمذ٠ُ ِٓ حٌزذح٠ش كظٝ ٔٙخ٠ش حٌؼٙذ 

َٚ حٌغزخػٝ دمحم حٌغزخػٝ  –طؤ١ٌف: كغٓ پ١ش١ٔخ  –غخعخٔٝ حٌ  –طشؿّش: دمحم ٔٛس حٌذ٠ٓ ػزذ حٌّٕؼُ 

ِٓ  –د. ص.  –د.ه.  –حٌمخ٘شس  –ِىظزش ح٤ٔـٍٛ حٌّقش٠ش  –ِشحؿؼش ٚطمذ٠ُ : ٠لٟ حٌخؾخد 

 .91اٌٝ ؿ:  87ؿ: 

ِمخي طلض ػٕٛحْ: حٌؼض٠ض٠ش أسك ح٤ٔز١خء، آخش  /http://digital.ahram.org.eg حٔظش: -42

 َ.2013/ 4/ 1طلذ٠غ: 

).... ٠ہخں وخ كخي د٠ىٙ وش حُط طہ خخٔہ ١ِں گ١خ وہ فشػْٛ ػ١ٍہ حٌٍؼٕض ٔے كنشص ٠ٛعف   -43

١ِشے عخطٙ چٛرذحس رڑے فخكذ  –دسٚحصٖ حُط وخ ہ١ّؾہ رٕذ سہظخ  –وٛ حُط ١ِں ل١ذ و١خ طٙخ 

 –سص ٔے دسٚحصٖ وٙٛال حٚس ہخطٙ ١ِں ِؾؼً ٌے وش حٔذس دوٙخ٠خ حط ١ٌے ح٠ک ػٛ –وخ طٙخ 

 –فشػ ص١ِٓ پظٙش وخ طٙخ حٚس ٖٚ طہ خخٔہ عٕگغظخْ ١ِں رٕخ  –١ِں ٔے چخسٚں هشف د٠ىٙخ 

 ر١چٛں ر١چ حط وے ح٠ک وٕٛحں گہشح ....(

٠مغ فٝ حٌمخ٘شس حٌمذ٠ّش فٝ حٌلٟ حٌزٜ عّٟ رخعُ حإلِخَ )كٟ حٌلغ١ٓ( ٚرـٛحس حٌّغـذ أ٠نخ  -44

٘ـش٠ش  ٠549ٛؿذ خخْ حٌخ١ٍٍٝ حٌؾ١ٙش ٚحٌـخِغ ح٤ص٘ش. رُٕٟ حٌّغـذ فٝ ػٙذ حٌفخه١١ّٓ عٕش 

أرٛحد ِقٕٛػش ِٓ  3َ ، طلض اؽشحف حٌٛص٠ش حٌقخٌق هالثغ، ٠ٚنُ حٌّغـذ 1154حٌّٛحفك 

حٌشخخَ ح٤ر١ل ططً ػٍٝ خخْ حٌخ١ٍٍٝ، ٚرخرًخ آخش رـٛحس حٌمزش ٠ٚؼشف رخٌزخد ح٤خنش. عّٟ 

العُ ٔظًشح الػظمخد حٌزؼل رٛؿٛد سأط حإلِخَ حٌلغ١ٓ ِذفًٛٔخ رٗ،حٔظش: حٌّغـذ رٙزح ح

http://ar.wikipedia.org/wiki )آخش  -، ِمخي طلض ػٕٛحْ: ِغـذ حإلِخَ حٌلغ١ٓ )حٌمخ٘شس

 َ.2014/ 12/ 10طلذ٠غ: 

ٌٛگٛں ٔے وہخ وہ ٠ہخں  –ٖٚ ِمزشٖ كنشص حِخَ كغ١ٕشك وخ طٙخ  –).... ح٠ک ِىخْ ٔظش آ٠خ   -45

عظْٛ حط وے چخٔذٜ وے  –ػّخسص حط وٝ ػخ١ٌؾخْ  –خسک آٔلنشص وخ دفٓ ہٛح عش ِز

ِشحدٚحٌے ٚہخں آوشِٕض  –ِگشد حط وے لشآْ خٛحں لشآْ ؽش٠ف پڑ٘ظے  –ِغظلىُ ر١ٕخْ 

 ِخٔظے  ....(

٘ٛ حٌخ١ٍفش حٌؼزخعٟ حٌخخِظ، ٠ؼظزش ِٓ أؽٙش  ٘خسْٚ حٌشؽ١ذ رٓ دمحم حٌّٙذٞ -46

(.ٌٚذ )كٛحٌٟ ٘ـ 192 اٌٝ ٘ـ 170َ ) 809ٚ 786 .كىُ ر١ٓ ػخِٟحٌؼزخع١١ٓ حٌخٍفخء

فٟ ِذ٠ٕش هٛط )ِؾٙذ ح١ٌَٛ(. حٔظش:  809َ فٟ ِذ٠ٕش حٌشٞ ٚطٛفٟ عٕش 763َ عٕش

http://ar.wikipedia.org/wiki  :4/ 4، ِمخي طلض ػٕٛحْ: ٘خسْٚ حٌشؽ١ذ ، آخش طلذ٠غ /

2015 .َ 

حہً  –ّٝ فلشح ١ِں ٔظش آثے وجٝ ِمزشے لذ٠ –)....  ِقش عے دٚ وٛط آگے رڑ٘ے   -47

 –حٔٙٛں ٔے وہخ ِمزشٖ ہخسْٚ سؽ١ذ حٚس وجٝ رخدؽخہٛں وخ ہے  –ػشد عے كخي حُْ وخ پٛچٙخ 

ِگش رہ عزذ سٚحسٜٚ  –عخِٕے عے ػّخسص ِغظلىُ حٚس ٚع١غ ٔظش آثٝ  –ِذّص وخ رٕخ ہے 

 سحٖ وے ٚہخں وٝ ع١ش ٔہ ہٛ عىٝ ....( 

، ِمخي طلض ػٕٛحْ: ػ١ْٛ ِٛعٝ )ِقش( ، طخس٠خ  http://ar.wikipedia.org/wikiحٔظش:  -48

 َ. 2014/ 7/ 25حٌذخٛي: 

 * حٌّمقٛد ٕ٘خ ػ١ْٛ ِٛعٝ.

ٔخَ حط وخ ر١ش ِٛعے حٚس  –).... ٚہخں عے ط١ٓ وٛط وے فخفٍہ پش ح٠ک وٕٛحں حچٙخ طٙخ   -49

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://digital.ahram.org.eg/
http://digital.ahram.org.eg/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/786
http://ar.wikipedia.org/wiki/809
http://ar.wikipedia.org/wiki/170_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/192_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/763
http://ar.wikipedia.org/wiki/809
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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 پخٔٝ حُط وخ ١ِٹٙخ ....(

ِشؿغ أٞ كذ٠غ ػٓ وظخرخص ٕ٘ذ٠ش فٟ ِٕطمش ؿزً حٌطٛس، فبِخ أْ أكذ  * ٌُ أؿذ فٟ أٞ ِقذس أٚ

حٌٕٙٛد لذ صحس حٌّٕطمش ٚكفش رؼل حٌىظخرخص حٌظٟ ال طٕظّٝ ٣ٌػخس، ٚاِخ أْ ح٤ِش حٌظزظ ػٍٝ 

 ٠ٛعف وّزً ٚ٘زح ٘ٛ حٌظٓ حٌغخٌذ ٤ْ وخطزٕخ ػِّٛخ ٌُ ٠ىٓ ٠ظغُ رخٌذلش وّخ ظٙش ِٓ حٌذسحعش.

چخ١ٌظ رشط طک گشٖٚ رٕٝ حعشحث١ً وخ  –ح٠ّٓ ِمخَ رٕٝ حعشحث١ً وخ طٙخ ).... ٔخَ حط وخ ٚحدة   -50

 –ؿخرـخ پہخڑٚں پش خطٛه ػشرٝ ، ہٕذٜ ، ػزشحٔٝ ٌىٙے  - -حط ١ِں ك١شحْ ٚپش٠ؾخْ سہخ 

ِگش  –ہش چٕذ غٛس ٚخٛك و١خ  –ظخہشح ٖٚ عذ ٌىٙے ہٛثے رٕٝ حعشحث١ً وے طٙے 

ح٠ک ؿگہ طى١ہ لزشعظخْ رذ٠ٚٛں وخ  –ِنّْٛ حط وخ ہُ ١ِں عے وغٝ وٝ عّـٙ ١ِں ٔہ آ٠خ 

 ٔظش آ٠خ ....(

 حٌّمقٛد رخٌمٍؼش د٠ش عخٔض وخطش٠ٓ  -51

ِٖ هٛس ٔخَ سوٙظخ   -52 رٍٕذٜ ١ِں آعّخْ عے رخط١ں  –پہخڑ وے حٚپش ح٠ک لٍؼہ رٕخ ہے  –)....  وٛ

 وشطخ ہے حگش حطٕخ رٍٕذ ٔہ ہٛطخ ، ِخي حٚس حعزخد حُط وخ ٌُٹ ؿخطخ ....( 

حٚپش چڑٕ٘ے وٛ ح٠ک ص٠ٕہ پظٙش وخ لذ٠ُ عے رٕخ  –س فٹ رٍٕذٜ سوٙظخ ).... وٖٛ هٛس آٹٙ ہضح  -53

حُط ص٠ٕہ عے سعظہ آِذ ٚسفض وخ ِؾہٛس ہے وہ ٖٚ ہضحس رشط وخ ؽخٖ گش٠ک وخ رٕٛح٠خ  –ہٛح 

ِٖ هٛس پش ح٠ک كٛك ٔظش آ٠خ  –ہے حگشچہ  –وٕخسے حُط وے ح٠ک دسخض عشٚوخ ٌگخ  –وٛ

حٚس ع١ذ٘خ دسخض عشٚوخ وزٙٝ د٠ىٕٙے ١ِں  ِگش ح٠غخ طشٚطخصٖ –كٛك پخٔٝ عے خخٌٝ طٙخ 

١ِں حُط وٛ پٝ وش  –آگے رڑ٘ وش ح٠ک غخس د٠ىٙخ پخٔٝ حط وخ ؽشرض عخ ١ِٹٙخ  –ٔہ١ں آ٠خ 

ٔؾخْ پ١ٹٙ كنشص  –طٙٛڑح آگے رڑ٘خ  –پہخڑ ػظ١ُ حٌؾخْ ٔظش آ٠خ  –چپ ٚسحعض پٙشح 

طلش٠ش حكىخَ  طفق١ً حُط وٝ ٠ہ ہے وہ ح٠ک دفؼہ كنشص ِٛعٝ –ِٛعٝ وخ پظٙش ١ِں پخ٠خ 

ٔخ گہخں ح٠غٝ چّىخسٜ ٔٛسوٝ چّىٝ وہ كنشص ِٛعٝ پ١ٹٙ پہخڑ  –حٌہٝ ١ِں ِؾغٛي طٙے 

ِٖ حػـخص پظٙش ١ِں ٔمؼ پ١ٹٙ آٔلنشص وخ پڑ گ١خ .... ػزخدص  –عے ٌگخ وش ك١شحْ ہٛثے  حص سح

٠ہ ع١ش د٠ىٙ وش حٚس ِمخَ پش گ١خ وہ رٕٝ  –خخٔہ گِش٠ک حٚس حہً حعالَ وخ حُط پہخڑ پش طٙخ 

كنشص ِٛعٝ ٔے ػقخ  –عشحث١ً ٔے كنشص ِٛعٝ عے رہض ِزخٌغہ عے پخٔٝ ِخٔگخ ح

حد حُط ١ِں پخٔٝ ٔہ طٙخ ِگش ٔؾخْ ػخرض ہٛطخ حٚس  –حپٕخ پظٙش پش ِخس وش چؾّہ پخٔٝ وخ ٔىخال 

 ح٠ک ؿگہ پش ٔؾخْ عِش گٛ عخٌہ پشعظؼ رٕٝ حعشحث١ً وخ طٙخ....(

ہخں دٚ ط١ٓ ٌڑو١ٛں خٛرقٛسص ٔے ٚ –).... د٠ىٙظے رٙخٌظے وٕخسے ِقش وے پہٛٔچخ   -54

پٙٹے پشحٔے وپڑے پہٕے عٛحي رخؾؼ ٚحٔؼخَ وخ وشط١ں حٚس پ١چٙے ہّخسے دٚڑطٝ  –آگ١ٙشح 

حْ گٍٛں وخ وخٔٹٛں ١ِں دٚڑ  –ِـٙ وٛ حْ وے ؿّخي حٚس وّخِي حفالط پش سكُ آ٠خ  –آط١ں 

ٕٝ صرخْ ١ِں ٖٚ حپ –رطش٠ك ِرخؾؼ حُْ وٛ وچٙ د٠خ حٚس خٛرقٛسص و١خ  –ٔخٚي وٛ ٔہ رٙخ٠خ 

ِقش ١ِں حط لذس غٍزہ  –دُػخث١ں د٠ظٝ پٙش گج١ں حٚس رخؾؼ پخٔے عے ٔہخ٠ض خٛػ ہٛث١ں 

 عخثٍٛں حٚس فم١شٚں وخ ہٛطخ ہے وہ ِغخفشٚں وٛ سحٖ چٍٕخ ِؾىً پڑطخ ہے ....( 

 .489ػقش دمحم ػٍٝ ، ِشؿغ عخرك ، ِٓ ؿ:  -55

 –حٚد٘ عے ٠خد دالطٝ  ).... سحٖ ٔہش ١ِں وٕخسے ؽہش وے ٠ٚشحٔٝ گخٔٛں وے دہخص فٛرہ  -56

 –طّخَ سحٖ ١ِں د٠ىٙظخ گ١خ  –رغزذ ظٍُ ؽخٖ ِقش وے سػ١ض رشرخد ہٛثٝ رٍىہ رغظٝ حُؿڑ گجٝ 

ػخًِ طشدد صسحػض ١ِں سہظے ہ١ں ِگش ٌٛگ رہ عزذ  –ص١ِٓ لخرً صسحػض وٛ حُفظخدٖ پخ٠خ 

ِٖ ِقش حگشچہ ہش رخص –عخض گ١شٜ حٚس ؿزش حُْ وے وخؽظىخسٜ عے وٕخسٖ وشطے ہ١ں   ؽخ

ہش ؽخـ حُط وے ہخطٙ عے دعض رخ  –١ِں ِشِد دحٔخ ہے پش سػ١ض پش عخض ظٍُ وشطخ ہے 

 خذح ہے....(

 –).... آرخدٜ ؽہش ِقش وٝ ح٠غٝ ہے وہ ؽہش رٙش وٝ چٙض ح٠ک دٚعشٜ عے ٍِٝ ہے   -57
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حط وؼشِص آرخدٜ  –عذ چٙظٛں پش رے طىٍّف ؿخ عىے  –حگش وٛثٝ ح٠ک چٙض پش چڑ٘ے 

 قً گشِٝ ١ِں ٔہخ٠ض گشِٝ ہٛطٝ ہٛگٝ....( عے ٠ہ رخص ػخرض ہٛطٝ وہ ف

)... ٚہخں عے پٙش آطخ طٙخ ۔ سحٖ ١ِں ح٠ک پٙخٹک کے ١ٔچے ح٠ک ر١ّخس پڑح د٠کٙخ ۔ حط ٔے   -58

١ِشے د٠کٙظے ہی عٛحي ک١خ کہ ہلل ِـٙ ر١ّخس غش٠ذ حٌٛهٓ پش رہ طقذّق كنشص ػ١غٝ 

ں وخ سہٕے ٚحال وے سكُ وشٚ حٚس وہ١ں سہٕے وٝ ؿگہ دٚ۔ ١ِں ٔے حط عے پٛچٙخ طٛ وہخ

حٚس ِزہذ ط١شح و١خ ہے۔ وہخ ٚهٓ ١ِشح رّزت حٚس ِزہذ ١ِشح ػ١غٜٛ ہے ۔ ح٠ک فخكذ ٚحال 

ؽخْ وخ ٔٛوش ہٛ وش حط وے عخطٙ ؿخطخ طٙخ ۔ ِقش ١ِں پٛٔچ وش ِشك طپ حٚس رخخس ١ِں 

گشفظخس ہٛح ۔ الچخس ہٛوش حپٕے آلخ عے ػزس ر١ّخسٜ وخ و١خ ۔ دسِخہہ ٌے وش ٠ہخں طک آ٠خ ۔ حد 

٠ہخں وٛثٝ خزش گ١ش ١ِشح ٔہ١ں ہٛطخ ۔ پٙش ١ِں ٔے حط عے وہخ ۔ ١ِں ِزہذ ع١ٍّخٔٝ وخ ٠م١ٓ 

حٚس آث١ں سوٙظخ ہٛں ۔ وٛڑٜ پ١غخ پخط ٔہ١ں سوٙظخ ہٛں ۔ طٛ حپٕے ِزہذ ٚحٌٛں عے ِطٍذ حپٕخ 

 -ظخہش وش.... أ٠ک ؽخـ ػ١غخثٝ عٛث١ظ وخ سہٕے ٚحال طغز١ق ہخطٙ ١ِں ١ٌے عخِٕے آطخ طٙخ 

ذ ١ِں رہض پش ہ١ض گخس حٚس ِظمٝ ۔ ٍِک ؽخَ ١ِں ص٠خسص ِمزشے كنشص ػ١غٝ حپٕے ِزہ

ػ١ٍہ حٌغالَ وٝ وٝ ۔ رظخہش حپٕے ِزہذ ٚحٌٛں عے طمٜٛ، هہخسص ١ِں عزمض ٌے گ١خ ۔ ٔہخ٠ض 

ِشفہ حٌلخي حٚس فخكذ ِمذٚس طٙخ ۔ ١ِں ٔے حط ر١ّخس سعخثً عے حؽخسے آٔىٙ عے وہخ ۔ ٠ہ 

وٛ كخي حپٕخ وہہ عٕخ ۔ ٖٚ رشحرش آثے ۔ حط ٔے گڑ گڑح  ؿٛ فخكذ رڑے د٠ٕذحس آطے ہ١ں حْ

رشحے  خذح ِـٙ پش  –وش وہخ ١ِں ِزہذ ػ١غخثٝ سوٙظخ ہٛں، ِغخفشص ١ِں ر١ّخس پڑح ہٛں 

سكُ حطٕخ وشٚ وہ گٙش ٌے چً وش ١ِشٜ دٚح وشٚ ۔ حٔٙٛں ٔے حط عے ٠ہ رخص عٓ وش پٛچٙخ 

ف١ٍزٝ حرشٚ عخسے رذْ پش و١ٕٙچ طٛ خو ف١ٍزٝ و١ٕٙچٕخ ؿخٔظخ ہے ۔ حط ٔے فی حٌفٛس خو 

وش دوٙال٠خ حٚس حْ وے پخإں پش گشح ۔ ٖٚ خفخ ہٛوش عخض وٍّے وہہ وش چٍے گجے، ح٠ک 

پ١غخ رٙٝ ٔہ دے گجے ۔ عٛح رخطٛں عخض ٚٔخسٚح وے ۔ حعٝ هشف رہض پخدسٜ حٚس وظٕے حٚس 

فخكذ حط سحٖ عے ٔىٍے ۔ كخي حط وخ د٠کٙظے گجے ۔ عزٙٛں عے حط ٔے عٛحي و١خ ِگش 

وغٝ ٔے حط پش سكُ ٔہ و١خ ۔ حط عخض دٌٝ حْ ٌٛگٛں عے ػخرض ہٛح وہ ػم١ذٖ دسعض ٔہ١ں 

ہے وغٝ وخ ۔ ظخہش ١ِں پخدسٜ حٚس عذ فخكذ ِزہذ ػ١غخثٝ وخ دَ ِخسطے ہ١ں، رخهٓ ١ِں 

رسٖ رٙش ح٠ّخْ ٔہ١ں سوٙظے ہ١ں ۔ كنشص ػ١غٝ ٔے حْ ٌٛگٛں وے كك ١ِں فشِخ٠خ وہ كخي 

خہش ١ِں آسحعظہ ٚخٛؽّٕخ، حٔذس حط وے عٛحثے ہڈ٠ٛں ِشدٖ حْ وخ ِؼً ِمزشے وے ہے ۔ ظ

ِّض وے ٌٛگ ظخہش ١ِں ١ِشٜ ِلزض وخ دػٜٛ وش٠ں گے ۔  وے حٚس و١خ ۔ حعٝ هشف ١ِشٜ ح

رخهٓ ١ِں وچٙ حط وخ خ١خي ٔہ سو١ٙں گے ۔ د٠ٓ ػ١غخثٝ رخٌزحص رہظش ہے ۔ ١ٌىٓ حط ِزہذ 

 ٚحٌے حپٕے هش٠ك عے رے خزش ہ١ں........(

ہ ٌٛگ ہُ عے وچٙ پخ٠ٚں، سحمٝ ہٛ وش وٙخٔے ٔف١ظ وٙال٠ٚں ۔ پش ٔىً فخكذ ).... حگش ٠  -59

١ِشے وہٕے عے سحمٝ ہٛثے ۔ ح٠ک وٛ حْ ١ِں عے پخٔچ سٚپے د٠ے ۔ حط دْ دٚپہش وٛ 

ؿذ ١ِض پش دعظش خٛحْ رچٙخ ۔ پغظہ، رخدحَ، حٔڈح، سٚٹٝ، چخٚي حٚس ہش هشف وخ وٙخٔخ ِٛؿٛد 

، رخٚفف١ىہ حٔٙٛں ٔے طشک طؼٍمخص وش وے ٠ہخں ر١ٹٕٙخ ہٛح ۔ ١ِں ٔے دي ١ِں وہخ ۔ عزلخْ هللا

حخظ١خس و١خ ۔ حط پش رٙٝ دي عے د١ٔخ وٝ ِلزض وٛ ٔہ چٙٛڑح ۔ طٙٛڑے سٚپے د٠ٕے عے و١خ 

و١خ طىٍف و١خ حٚس حلغخَ حلغخَ وخ وٙخٔخ عٛحثے گٛؽض وے ١ِض پش ٌگخ٠خ ۔ حط عے ػخرض ہٛح وہ 

ِْ خؾک وخ ر١ـخ طٙخ ۔ ١ِٛے  حٚس وٙخٔے ِشغٓ وٙخطے ۔ ٔہ١ں طٛ ح٠غے ِٛٹے حْ وخ حظہخس ٔخ

و١ٛں وش ہٛ ؿخطے وہ عذ ؿٕگٍٝ عٛس وٝ هشف پٌٙٛے طٙے حٚس ٌٕزے چٛڑے ٔظش آطے ۔ 

دٚعشٜ د١ًٌ ٠ہ وہ ١ِں ٔے حپٕٝ آٔىٙٛں عے د٠ىٙخ، أ٠ک ؽخـ ح٠ک رشطٓ وٕذ٘ے پش 

پش ر١ٹٙ وش  سوٙے آطخ ۔ پىٝ ِچ١ٍٙٛں عے رٙشح طٙخ ۔ حْ پخدس٠ٛں وے ١ٌے ال٠خ ۔ ِخفٝ ؿگہ

حٔٙٛں ٔے وٙخ٠خ ۔ ط١غشے پہش وٛ ١ِں ٔے چٙپ وش حْ وے وٙخٔے وخ ِىخْ د٠ىٙخ ۔ ہش أ٠ک 
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 هشف هشف وٝ ٔؼّظ١ں وٙخ سہخ طٙخ حٚس ؽشحد ٚچپک پ١ظخ ....(   

ٖٚ ٠ہ وہ سحص وے ٚلض طشک حٚس  –ٔخ د٠ذٚ ٔخ ؽ١ٕذ ہے  –).... ِگش ح٠ک حِش لخرً د٠ذ ہے   -60

 –ش كمّہ چپک کے دَ و١ٕٙچظے ہ١ں حٚس ؽشحد پ١ظے ہ١ں ػشد لہٖٛ خخٔٛں ١ِں ر١ٹٙ و

عخرك ؽشحد ٔٛؽٝ وخ سٚحؽ ٔہ طٙخ  –دحعظخْ گٛ حُْ وے عخِٕے لّقہ وہخ١ٔخں ٔخدس وہظے ہ١ں 

دمحم ػٍٝ ؽخٖ وے صِخٔہ عے حط وخ رہض چشچخ ہٛح ، حط ١ٌے وہ رخدؽخٖ حٚس ؽہضحدٖ ٌٚٝ  –

 وٛ عخطٙ سوٙظے ہ١ں ....( عفش حٚس كنش ١ِں حط –ػہذ ػال١ٔہ ؽشحد پ١ظے ہ١ں 

رشلغ س٠ؾّٝ پہٓ وش ِمذٚس ٚح١ٌخں رخہش ٔىٍظٝ  –).... سحٖ ١ِں ػٛسط١ں ِقش وٝ د٠ى١ٙں   -61

رہ عزذ رشلغ وے رذْ  –ط١ٙں حٚس ؿٛ غش٠ذ حٚس رے ِمذٚس ط١ٙں عٛطٝ رشلغ پہٕے پٙشط١ں 

٠ک ٹىڑح آٔىٙٛں وے رشحرش ح –وٛثٝ ػنٛ ٔظش ٔہ١ں آطخ  –حُْ وخ عش عے پخإں طک چٙپخ طٙخ 

رؼل وٛ د٠ىٙخ وہ پشدٖ حُٹٙخ وش ِٕٙ حپٕخ سحہ١ٛں  –حُط عے سعظہ ٔظش آطخ  –ؿؼٍٝ وخ ع١خ طٙخ 

 –چہشٚں حُْ وے عے ؿّخِي ٠ٛعفٝ ػ١خں طٙخ  –رشلغ رشحثے ٔخَ پہٕے ط١ٙں  –وٛ دوٙخط١ں 

ِٓ ص١ٌخخثٝ ّٔخ٠خں  ِگش حطٕخ ػ١ذ سوٙظ١ں وہ لذ ٚلخِض ١ِں حوؼش ِٛٹٝ  –چخي ڈ٘خي ١ِں كغ

 ١ں ....(طٙ

ٖٚ ح٠ک كّخَ  –١ِشح لقذ ہے كّخَ ١ِں ٔہخٔے وخ  –).... پٙش ١ِں ٔے ِقطفٝ عے وہخ   -62

حسٚں عے پخٔٝ رہظخ  –١ِں ٌے گ١خ حٔذس حُط وے كٛك رٙشح پخٔٝ وخ طٙخ  ّٛ وجٝ طشک  –سحٖ ف

رٕذٖ ٔے ِٛحفك  –وٛثٝ لہٖٛ ، وٛثٝ چپک پ١ظخ  –وٕخسٖ حُط وے ر١ٹٙے ٌطف وش سہے طٙے 

 –پخٔچ چٙ كّخِٝ ِخٌِؼ رذْ ١ِں ِؾغٛي ہٛثے  –وے ٚہخں ؿخوش وپڑے ٔىخٌے لخػذٖ ِمشس 

ؿذ ٖٚ  –حپٕٝ صرخْ ١ِں وچٙ گخطے ؿخطے ِگش ِنخ١ِٓ حط وے ١ِشٜ عّـٙ ١ِں ٔہ آطے 

١ِں ٔے وہخ ِقطفٝ  –ہٕغظے ، ١ِں رٙٝ ہٕغظخ ، ؿذ ٖٚ ؿپ سہظے ، ١ِں رٙٝ چپ سہظخ 

ذْ ١ٍِں ، وغٝ هشف عے وّٝ ٔہ عے وہ حْ عے وہہ دے ِٛحفك سعُ حط ٍِک وے ر

ِزہذ ع١ٍّخٔٝ ١ِں ہش حِش ِٛلٛف ہے ح٠ک  –حْ سعّٛں عے ِـٙ وٛ پش ہ١ض ٔہ١ں  –وش٠ں 

ح٠ک ٚلض ٠ہ ہے وہ ٔہخس ہخ  –ح٠ک ٚلض ٖٚ ہٛح وہ ١ِں ؿہخص ١ِں ١ِال وچ١ال طٙخ  –ٚلض وخ 

ے وے حٔٙٛں ٔے رّٛؿذ وہٕ –١ِں حْ وٛ سحمٝ وشٚں گخ خٛد عخ حٔؼخَ دٚں گخ  –ہٛں 

 –رؼذ فشحغض وے ح٠ک حٚس ِىخْ ١ِں ٌے گجے  –رذْ خٛد عخ ِال حٚس حچٙٝ هشف ٔہال٠خ 

 –حُط پش رٹٙال وش پٛؽخک پہٕخثٝ  –ِگشد حُط وے طى١ے ٌگے  –حُط ١ِں فشػ فخف طٙخ 

رؼذ ح٠ک دَ وے ط١ٓ ٌڑوے خٛرقٛسص وؾظ١خں ہخطٙ ١ِں ٌے  –ِـٙ وٛ حُط عے سحكض آثٝ 

فم١ش  –دٚعشٜ ١ِں ؽشرض ، ط١غشٜ ١ِں ل١ٍخں چپک سوٙ الثے ح٠ک ١ِں لہٖٛ ،  –وش آثے 

پٙش ح٠ک خٛؽزٛ ِخٕٔذ ػطش وے ِخٔگ وش  –كمّہ وخ دَ و١ٕٙچخ  –ٔے ؽشرض حٚس لہٖٛ پ١خ 

دي ١ِں خ١خي آ٠خ  –كّخَ و١خ رـخثے خٛد ح٠ک رہؾض طٙخ  –رظ١خں حگش ٚغ١شٖ ؿالثٝ  –ٌگخثٝ 

ِٖ سٚمہء سمٛحں وخ ہٛ حگش ؽخہذ ؽ١ش٠ں حدحغُ صدٖ ہٛ ، ٠ہ ِمخَ غ١شص  دٚ گٙڑٜ ٚہخں  –د

 ٹٙہشح پٙش رخہش ٔىً وش وجٝ سٚپ١ے كّخ١ِٛں وٛدے وش رڑے فخكذ وے ِىخْ پش آ٠خ ....(

ٌٍلقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛخص أوؼش ػٓ حٌزؼؼخص حٌطز١ش ٚأؾخء ِذسعش حٌطذ ِٚٓ ػًّ رٙخ ِٓ  -63

اٌٝ ؿ:  400ِٓ ؿ:  -ِشؿغ عخرك -ػزذ حٌشكّٓ حٌشحفؼٝ -أعخطزس، حٔظش: ػقش دمحم ػٍٝ

424 

 *حٌّمقٛد حإلعىٕذس٠ش.

آد١ِٛں وٛ ١ٍِے حٚس  –).... دٚعشے دْ گذہے پش عٛحس ہٛ وش ؽہش وخ طّخؽخ د٠ىٕٙے گ١خ   -64

عزذ حُط وخ ٠ہ ل١خط ١ِں آ٠خ وہ حُط ؽہش  –حوؼشٚں وٛ ٔخ ر١ٕخ د٠ىٙخ  –وؼ١ف وپڑے پہٕے پخ٠خ 

 ہے ....(  ١ِں ہٛح طٕذ چٍظٝ ہے، ِٹٝ وٕىش٠ٍٝ حُڑ وش آٔىٙٛں ١ِں پڑطٝ

رہظ١ش ٌڑوے رغً ١ِں دحرے ١ٍِے وپڑے  –).... دمحمٜ ١ِں فذہخ صْ ِٚشد ٔخ ر١ٕخ ٔظش آثے   -65
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آد١ِض عے ِطٍك رہشٖ ٔہ سوٙظے حٚس ١ًِ رذْ وے عزذ عے ہش ح٠ک وے  –پہٕے ر١ٹٙے 

٠ہ كخي د٠ىٙ وش  –چٕخٔچہ ٖٚ ٌٛگ ؿٛں ِخسٔے ١ِں ِؾغٛي طٙے  –وپڑے ١ِں ؿٛں پڑٜ 

 هز١ؼض گٙزشحثٝ ....(ِـٙ وٛ ٔفشص آثٝ 

آدِٝ ٚہخں  –حط عزذ عے ر١ؾظش ٚرخ آطٝ ہے  –).... سحہٛں حٚس وٛچٛں ١ِں طٕگٝ ہے   -66

ًِ  –وے ِفٍظ ٚپش٠ؾخْ حوؼش طٙے  رؼنے سحٖ ١ِں فخلہ ِغض حٚس خشحد پڑے ہٛثے ِؼ

ِْ رخصحسٜ، ہٕذٚعظخْ وے   د٠ىٕٙے حُْ وے عے عخض طٕفّش ہٛح ....( –عگخ

١ِں ٔے  –پخط حُط وے دٚوخْ ٔخْ رخثٝ وٝ  –حٚس ػّخسص ٔظش آثٝ )....  حُط وے رؼذ ح٠ک   -67

د٠ٛحٔے طّخَ ؽہش وے حط ١ِں ل١ذ  –ٌٛگٛں ٔےحظہخس و١خ  –پٛچٙخ ٠ہ ِىخْ وظ وخ ہے 

ٔخْ رخثٝ وٝ دٚوخْ عے سٚٹٝ ِٛي ٌے وش  –ؿٛ ِغخفش حُد٘ش عے گضسطے ہ١ں  –سہظے ہ١ں 

ٝ ِٛي ٌٝ ، حُط ِىخْ ١ِں ؿخٔے وٝ ١ِں ٔے رٙٝ حُط دوخْ عے سٚٹ –حُْ وٛ وٙالطے ہ١ں 

د٠ٛحٔٛں وٛ د٠ىٙخ ، وظّٛں وٝ هشف دعض ٚپخصٔـ١ش ١ِں رٕذ٘ے ،  –حٔذس گ١خ  –١ّٔض وٝ 

 –وؼخفض عے وپڑٚں ١ِں ؿٛں پڑٜ ط١ٙں  –گٍٛں ١ِں هٛق حہٕٝ پڑے –چٹخثٝ پش ر١ٹٙے 

حعٝ هشف دٚعشٜ هشف سٔڈ٠خں  –ِى١ٙٛں وے غٛي ہش ح٠ک پخط رٙٓ رٕٙخس ہے طٙے 

حْ ل١ذ٠ٛں وخ كخي د٠ىٙ وش ِـٙ وٛ ػزشص  –ٖٚ رٙٝ ٠ٛں ہٝ رلخِي صحس  –ح١ٔخں گشفظخس د٠ٛ

ح٠غے رٙٛوے طٙے وہ ؿٍذٜ عے سٚٹٝ ِٕٙ  –سٚٹٝ ہش ح٠ک وے عخِٕے پ١ٕٙک دٜ  –آثٝ 

 –حُْ وے ١ٌے عشوخس ؽخٖ ِقش عے وٙخٔخ ِمشس طٙخ  –١ِں ڈحي وشوظّٛں وٝ هشف ٔگً گجے 

خٛسحک حُْ وٝ  –ح٠ک ٹىڑح سٚٹٝ وخ رٙٝ حُْ وٛ ٔہ ٍِظخ  ِگش وخسٔذٚں وٝ رذ د٠خٔظٝ عے

عٛ رٙٝ ؿٛ ِغخفش ٔشَ دي حُط سحٖ عے گضسطخ ہے حٚس كخي حُْ  –ِغخفشٚں وے آٔے پش ہے 

 –حُط ِىخْ ١ِں ؿخوش حُْ وٛ سٚٹٝ وٙالطخ ہے ٔہ١ں طٛ حپٕٝ سحٖ چال ؿخطخ ہے  –وخ عٕظخ ہے 

حُط  –١ٌظ رشط وخ حعٝ كخي ١ِں ِزظال طٙخ حْ ١ِں ح٠ک ؿٛحْ ٚؿ١ہ ٌج١ك طشوٝ ٔضحد ػّش چخ

ِْ طشوٝ عے وچٙ والَ و١خ  –وے پخط ؿخ وش ١ِں ٔے كخي پٛچٙخ  ِگش ١ِں حُط وٛ ٔہ  –صرخ

٠ہ ػخرض ہٛح  –ٔخ كك حُط ِىخْ ١ِں ل١ذ طٙخ  –رہش كخي ٖٚ ؽخـ ػمً ٚہٛػ سوٙظخ  –عّـٙخ 

حُط وٛ د٠ٛحٔہ  وہ ِقش ١ِں حگش وغٝ وٛ وغٝ عے ػٕخد ہٛطخ لخمٝ وٛ سؽٛص دے وش

ِـٙ وٛ طؼـذ حٚس طخعف آطخ ہے وہ سػ١ض پش  –ظخہش وش وے حُط ِىخْ ١ِں ل١ذ وشٚحطخ ہے 

ِگش رڑح فخكذ ؿٛ ٚہخں سہظخ ہے ، ؽخٖ ِقش  –، خخؿ د٠ٛحٔٛں پش ، حطٕخ ظٍُ ہٛطخ ہے 

عٛح حُط وے حوؼش حٔگش٠ض حٚس حُط سحٖ عے  –عے حُْ وے ِمذِے ١ِں وچٙ ٔہ١ں وہظخ ہے 

رخ  –ِگش حْ د٠ٛحٔٛں وے كك ١ِں ؽخٖ ِقش عے وٍّۃ حٌخ١ش ٔہ١ں رٌٛظے ہ١ں  –ں گضسطے ہ١

ِْ حٔگش٠ض وٝ سفخہ١ِض خالثك پش ِقشٚف ہے حٚس پخگ حسحدے حُْ  ٚؿٛدے وہ ١ّٔض فخكزخ

ؿٛ وٛثٝ حُْ رچخسٚں وٛ حُط ِق١زض عے چٙڑحٌے ،  –وے رہزٛد خٍمض پش ِؼطٛف ہے 

ہش ح٠ک  –ىخْ عٛدحث١ٛں وخ ٌٕذْ ١ِں د٠ىٙخ طٙخ ح٠ک ِ –د١ٔخ ٚآخشص ١ِں حؿِش ػظ١ُ پخٚے 

آدِٝ خذِض  –پٛؽخک ٔف١ظ پہٕے ہٛثے  –ٔفخعض عے عٕگ ِشِش وٝ وشعٝ پش ر١ٹٙخ طٙخ 

ہش هشف وٝ دٚح ٚغزح  –ڈحکٹش ػالؽ وے ٚحعطے ِمّشس  –وے ١ٌے عشوخس عے ِمّشس طٙے 

ّٙٝ وخ ہش گض گ –عشوخس عے ١ِّغش  ؿذ  –زس ٔہ طٙخ ِىخْ ح٠غخ فخف حٚس رہظش طٙخ وہ ِى

٠خ ِالصَ  –وٛثٝ ؿٕٛں عے فلض پخطخ ہے حپٕے گٙش خ١ش٠ض عے ر١ٙؾ د٠خ ؿخطخ ہے 

وٛثٝ حُْ د٠ٛحٔٛں وٝ خزش  –٠ہخں رش خالف حُط وے ػًّ ١ِں آطخ ہے  –عشوخسٜ ہٛطخ ہے 

حگش ِغخفش آٔىٍے ، حُْ وٛ وچٙ وٙالٚے ٔہ١ں طٛ فخلہ وش٠ں ، ِق١زض ١ِں  –ٔہ١ں ١ٌظخ ہے 

خذح وٝ لذسص عے رے دٚح حٚس ػالؽ وٛثٝ حچٙخ ہٛ ؿخٚے ، حط ِىخْ عے حگش  –سہ١ں 

وٙخٔے وٝ  –ٔىٍٕے ٔہ پخثے حٔگٍغظخْ ١ِں وظّے رٙٝ حْ د٠ٛحٔٛں عے حچٙے سہظے ہ١ں 

رٕٝ  –٠ہ ػـذ رخدؽخٖ حٚس ػـذ وخسٔذے ہ١ں  –هشف عے ہشگض طى١ٍف ٔہ١ں و١ٕٙچظے ہ١ں 
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 ١ں ١ٌظے ہ١ں ....(آدَ وٛ ح٠غٝ طى١ٍف ١ِں ڈحي وش سٚٹٝ وٝ خزش ٔہ

 . ٚحٔظش أ٠نخ: 116اٌٝ ؿ:  108ِٓ ؿ:  -ِشؿغ عخرك  -ػقش دمحم ػٍٝ  -68

 . 101اٌٝ ؿ:  95ِشؿغ عخرك ، ِٓ ؿ:  -ا١ٌخط ح٠٤ٛرٝ  -دمحم ػٍٝ ع١شطٗ ٚأػّخٌٗ ٚآػخسٖ 

 ***ػٍٝ ؿذسحْ حٌمٍؼش.

 *حٌّمقٛد ِقش حٌّلشٚعش.

ِذّص عے حط ؽہش ١ِں  –ٍّٛک طٙخ ).... ٌٛگٛں ٔے ر١خْ و١خ وہ ح٠ک لَٛ ػشد ٔخَ حط وخ ِ -69

حهخػض رخدؽخٖ وٝ رغزذ ؿشأص وے ٔہ  –سہظے، ؽـخػض ٚرہخدسٜ ١ِں رے ٔظ١ش طٙٝ 

آخش ح٠ک دْ ؽخٖ ِقش ٔے حُْ عے فش٠ذ و١خ ٠ؼٕٝ رہخٔہ  –عذ عخص عٛ ٔفش طٙے  –وشطے 

دسٚحصے رٕذ وشٚح د٠ے  –ؿذ ٖٚ عذ ؿّغ ہٛثے  –دػٛص عے عذ وٛ حُط ِىخْ ١ِں رال٠خ 

ٖٚ  –گٌٛٝ، ١ٔضے، طٍٛحس عے حُْ وٛ ِشٚح٠خ  –پٕے ٌٛگٛں وٛ د٠ٛحسٚں پش چڑ٘خ٠خ حٚس ح

٠ہ د٘زّے حُٔٙٝ وے خْٛ وے ہ١ں، ؿٛ دوٙخثٝ  –صخّٛں عے چٛس دٚڑے دٚڑے پٙشطے 

 د٠ظے ....(  

70- http://www.faroukmisr.net ٝػٙذ دمحم ػٍٝ  / ِمخي طلض ػٕٛحْ: حٌـ١ؼ حٌّقشٜ ف

 َ. 2015/ 2/  24آخش طلذ٠غ:  -رخؽخ حٌىز١ش

ٌٍلقٛي ػٍٝ ِض٠ذ ِٓ حٌّؼٍِٛخص ػٓ حٌـ١ؼ ٚح٤عطٛي فٝ ػٙذ دمحم ػٍٝ، حٔظش: ففلش ِٓ  -71

ِىظزش  -ػّش هٛعْٛ  -طخس٠خ ِقش فٝ ػٙذ دمحم ػٍٝ حٌـ١ؼ حٌّقشٜ حٌزشٜ ٚحٌزلشٜ 

 َ.1996٘ـ/ 1416 -حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش  -حٌمخ٘شس  -ِذرٌٛٝ 

 . 349اٌٝ ؿ:  343ِٓ ؿ:  -ِشؿغ عخرك  -ػزذ حٌشكّٓ حٌشحفؼٝ  -ػقش دمحم ػٍٝ  -72

ٌٍلقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛخص أوؼش ػٓ كشٚد دمحم ػٍٝ، ٚطآِش حٌمٜٛ حٌؼظّٝ مذٖ، حٔظش: ػقش  -73

 .320اٌٝ ؿ:  117ِٓ ؿ:  -ِشؿغ عخرك  -ػزذ حٌشكّٓ حٌشحفؼٝ  -دمحم ػٍٝ 

عذ ؿٛحْ ؿغ١ُ حٚس ِٛٹے ِگش لذ  –١غٝ ).... ہش ح٠ک عپخہٝ وے وٕذ٘ے پش رٕذٚق فشحٔغ  -74

حفغش حُْ وے رٙٝ ٠ٚغے ہٝ وؼ١ف  –وپڑے پشحٔے ، عڑ٠ً پہٕے  –ٚلخِض وے چٙٛٹے 

رخدؽخٖ سٚے ص١ِٓ  –حگش ح٠غے ٌٛگ طٛحٔخ حٚس لٜٛ فٛؽ حٔگش٠ضٜ ١ِں ہٛں  –پٛػ طٙے 

ٛ ٔہ وٛثٝ وغٝ و –ِگش ٠ہخں خشحرٝ ١ِں ِزظال طٙے  –وے ِمخرٍہ ١ِں ػخؿض ہٛں حٚس صرٛں 

ؽخٖ ِقش  –پٛچٙظخ وٛثٝ ؽخـ ٔٛوشٜ فٛؽ ؽخہٝ ١ِں رخٛؽٝ ٔہ١ں لزٛي وشطخ ہے 

ٌٛگ حپٕٝ  –صرشدعظٝ ٔٛوش سوٙظخ ہے حط ١ٌے وہ خِٛف ِنشص ٚہالوض ٚلٍِض ِٕفؼض ہے

 –٠ؼٕٝ آٔىٙ ٠خ دحٔض طٛڑطے ہ١ں طخ وہ ٔٛوشة عپخٖ عے رچ١ں  –حٚالد وٛ ػ١زٝ وشطے ہ١ں 

 –ٙ پش عپخہٝ وے رّٛؿذ كىُ ؽخہٝ وے دحؽ د٠خ ؿخطخ ہۓٛوش ہٛٔے وے عخطٙٝ دحث١ں ہخط

 –ِخں رخپ ػض٠ض ٚحلشرخ پخط ٔہ١ں ؿخ عىظخ ہے  –پٙش ػّش رٙش حُعٝ ٔٛوشٜ ١ِں سہظخ ہے

ہش ح٠ک وٛٹٙشٜ ١ِں عٛح  –چٙخإٔٝ فٛؽ وٝ ِخٕٔذ گٙش عٛسٚں وے ِٹٝ ح٠ٕٹ عے رٕٝ 

وٛثٝ آدِٝ ع١ذ٘خ وٙڑح ٔہ حٚٔچخإ حُط وخ ح٠غخ وہ  –ح٠ک آدِٝ وے دٚعشے وٝ ؿگہ ٔہ طٙٝ 

هزخلٛں ١ِں  –وٙخٔے وخ ٠ہ كخي طٙخ وہ ؽخَ وٛ گٛؽض چخٚي وخ ہش٠غہ عخ پىظخ  –ہٛ عىظخ 

ح٠ک هزخق ١ِں وجٝ آد١ِٛں وٛ ؽش٠ک وش وے وٙالطے ِؼخر هللا ٠ہ  –ٔىخي وش سوٙ د٠ظے 

ِٖ ٚحال ؽخْ حوزخسگٝ حپٕے طج١ں دس٠خ٠خ و٠ٕٛں ١ِں گشحٔخ رہظش ہے حُط ؽخ –ٔٛوشٜ و١خ رذطش ہے 

عے ٠ہ حِش رؼ١ذ ٔظش آطخ ہے وہ ٌٛگٛں وٛ صرشدعظٝ عے ٔٛوش سوٙظخ ہے حٚس حُْ پش ؿزش 

 وشطخ ہے ....( 

رؼذ أْ فظق دمحم ػٍٟ حٌغٛدحْ، فخسص ٕ٘خن كذٚد ِؾظشوش ر١ٓ حٌذٌٚش حٌّقش٠ش ٚاػ١ٛر١خ، ػُ  -75

حٌذٌٚش حٌٛ٘خر١ش  حٔظقش حرٕٗ ارشح١ُ٘ رخؽخ فٟ كشٚرٗ فٟ حٌلـخص )حٌغؼٛد٠ش كخ١ٌخ( ٚلنٝ ػٍٝ

، ٚوخْ ٠ظزؼٙخ ا٠خٌش 1820ح٤ٌٚٝ، فىخْ أْ ػ١ّٕٗ حٌغٍطخْ حٌؼؼّخٟٔ ػٍٝ رخؽ٠ّٛش ؿذس ػخَ 

http://www.faroukmisr.net/
http://www.faroukmisr.net/
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 .حٌلزؼ، ٌٚٙزح عّٟ ارشح١ُ٘ رخؽخ رّظقشف ؿذس ٚحٌلزؾش

ِغ حعظ١الء أعطٛي دمحم ػٍٟ أ٠نخ ػٍٝ ِٛحٔت ح١ٌّٓ فٟ ؿٕٛد حٌزلش ح٤كّش، وخد حٌزلش 

٠ؼظمذ رؼل حٌّئسخ١ٓ أْ دمحم .١شس ِقش٠ش خخٌقش ؽشلٗ ٚغشرٗح٤كّش ٘ىزح أْ ٠ظلٛي اٌٝ رل

ػٍٟ وخْ ٠ٕٛٞ غضٚ اػ١ٛر١خ ٚمّٙخ اٌٝ حٌغ١خدس حٌّقش٠ش، ٚرٙزح ٠غ١طش ػٍٝ ٚحدٞ ح١ًٌٕ وٍٗ 

ِٓ ِٕخرؼٗ، ٚسرّخ وخْ ٌظلز٠ش حٌمٕقً حٌزش٠طخٟٔ حٌؼخَ فٟ ِقش أػش فٟ أٔٗ ٌُ ٠ِّل فٟ 

حٌّٛسس ٚحالمطشحرخص فٟ حٌلـخص ِّخ ؿؼٍٗ  ح٤ِش، ػُ فخس أْ حٔؾغً ػٕٗ ٔٙخث١خ رلشٚد

ِمخي طلض ػٕٛحْ: دمحم ػٍٝ  /http://themar.ahlamontada.netحٔظش:  .٠ظخٍٝ ػٓ حٌفىشس

 َ.2014/ 1/  17آخش طلذ٠غ:  -ٚخٍفخإٖ ٚكشٚرُٙ ِغ حٌلزؾش ) أػ١ٛر١خ( 

كزؼ وٝ ٌڑحثٝ وخ  –ِقش وے ٔے آ وش ٚہخں وجٝ دْ ِمخَ و١خ  ).... حطفخلًخ ٌؾىش پ١ذي ؽخٖ  -76

 –خ١ّہ حٚس ڈ٠شٖ ٌؾىش وخ ِخٕٔذ فٛؽ حٔگش٠ضٜ وے فخف حٚس خٛؽّٕخ طٙخ  –لقذ سوٙظخ طٙخ 

ہش ح٠ک وٝ فٛسص  –١ِں ٔے حُْ ٌٛگٛں عے ِاللخص وٝ  –حچٙٝ ؿگہ پش حعظخدٖ ہٛح 

 –حُٔٙٛں ٔے وہخ  –و١خ فذِہ ہٛح كخي پٛچٙخ وہ طُ ٌٛگٛں وٛ  –دسدٔخک حٚس غُ گ١ٓ طٙٝ 

ٍِک كزؼ رہض گشِٝ سوٙظخ ہے ہُ ١ِں عے صٔذٖ رچ وش ح٠ک رٙٝ پٙشطخ ٔہ١ں ٔظش آطخ ہے 

گ٠ٛخ ٌذ لزش طک پہٛٔچخٔے  –ہش ح٠ک وٝ ِخں رہ١ٕں عٛث١ظ طک پہٛٔچخٔے آث١ں ط١ٙں  –

 –ِـٙ وٛ حْ وٝ ؿٛحٔٝ پش سكُ آ٠خ وہ حفغٛط ہش ح٠ک ؿٛحْ ِخسح ؿخثے گخ  –چ١ٍں 

 رشدحؽض گشِٝ حٚس ِمخرٍہ حہً كزؼ وٝ وْٛ الثے گخ ....(

 -ػّش هٛعْٛ  -ففلش ِٓ طخس٠خ ِقش فٝ ػٙذ دمحم ػٍٝ حٌـ١ؼ حٌّقشٜ حٌزشٜ ٚحٌزلشٜ  -77

 حٌّمذِش ؿ:د . -ِشؿغ عخرك 

رہض فخكِذ طذر١ش  –رہظش رشط وٝ ػّش سوٙظخ ہے  –).... دمحم ػٍٝ ؽخٖ رخدؽخٖ ِقش وخ ہے  -78

ففخثٝ حٚس عذ رخطٛں ١ِں ِؼً ؿہخِص  –ٝ حُط وے پش حعظلىخَ ؿہخص ؿٕگ –ٚحٔظظخَ ہے 

ِگش حفغشٚں ؿہخص کی پٛؽخک ٔفخعض ١ِں رہ ٔغزض ؿہخص٠ٛں حٔگش٠ضٜ وے وُ  –حٔگش٠ضٜ 

 طٙٝ ....(

َ ، حالرٓ ح٤وزش 1848ٔٛفّزش  10 -1789رٓ ارشح١ُ٘ آغخ  دمحم ػٍٟ رخؽخ ارشح١ُ٘ رخؽخ رٓ -79

 10 كظٝ ِخسط 2 ٔقذ ومخثُ ػٍٝ حٌؼشػ ١ٔخرش ػٓ أر١ٗ ِٓ دمحم ػٍٟ رخؽخ ِقش ٌٛحٌٟ

حٌذٌٚش حٌغؼٛد٠ش  ٚلنٝ ػٍٝ ٠شس حٌؼشر١شحٌـض َ. لخد كٍّش ػغىش٠ش ػٍٝ ٚعو1848 ٔٛفّزش

 خص ٚحف١ش ػٓ ارشح١ُ٘ رخؽخ ، حٔظش:ٌٍلقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛ .ح٤ٌٚٝ

 . 574اٌٝ ؿ:  567ِٓ ؿ:  -ِشؿغ عخرك  -ػزذ حٌشكّٓ حٌشحفؼٝ  -ػقش دمحم ػٍٝ 

 ِشؿغ عخرك.  -ؿّخي رذٜٚ  -دمحم ػٍٝ ٚأٚالدٖ رٕخس ِقش حٌلذ٠ؼش 

صرخٔٝ ٚہخں وے ٌٛگٛں وے ؽـخػض  –).... ؽخہضحدٖ ٌٚٝ ػہذ دمحم حرشحہ١ُ ٔخَ سوٙظخ ہے   -80

رخٚفف حط لذس كىِٛض ٚحلظذحس وے ٌڑحثٝ وے ٚلض عخِخْ  –٠ىظخ ہے ٚرہخدسٜ ١ِں 

ح٠ک دْ ٌڑحثٝ  –خ١خي عزىزخسٜ عے ؿش٠ذٖ سہظخ ہے  –آعخثؼ وخ عخطٙ ٔہ١ں ٌے ؿخطخ ہے 

پٛچٙخ وہ ٠ہ حعزخد وظ وخ حٚس حٚٔٹ وظ  –١ِں دٚ ط١ٓ حٚٔٹ رٛؿٙ ٌذے ہٛثے ٔظش پڑے 

رہض ٔخ خٛػ ہٛوش وہخ  –ٌذح ہٛح ہے ِقخكزٛ ٔے ػشك و١خ وہ حْ پش حعزخد ہّخسح  –وے 

١ِں حپٕے عخطٙ وچٙ عخِخْ ٔہ١ں سوٙظخ حٚس سحص وٛ ص١ِٓ پش عٛطخ ، طُ وٛ حط لذس حعزخد 

 –حط آسحَ هٍزٝ وٝ ٚؿہ عے حُْ وٛ ٔٛوشٜ عے ؿٛحد د٠خ  –عخطٙ ٌے چٍٕخ و١خ مشٚس طٙخ 

فٛؽ حٚس  عخسٜ –حص حٔـخ وہ ِضحؽ رخدؽخٖ حٚس ؽہضحدے وخ ِظٛؿہ ؽشحد ٔٛؽٝ وے ہے 

 ٠ؼٕٝ ہش ح٠ک ؽشحد پ١ظخ ہے ....(  –سػ١ض وٛ حػش حُط وخ آ٠خ ہے 

حُْ  –)....رہض سع١ّں حٚس كىّظ١ں ح٠ـخد و١ں ؿٛ صِخٔہ عخرك ِقش ١ِں ٔہ ہٛ عىظ١ں ط١ٙں   -81

چٕخٔچہ طٛ  –١ِں عے ح٠ک ٠ہ حِش ١ٔخ ہے وہ ٌٛگٛں وٛ طٛپ حٚس رٕذٚق ڈ٘خٌٕخ عىٙال٠خ ہے 

http://themar.ahlamontada.net/
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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سٚں وخًِ وٛ ٔٛوش سوٙخ  –وٛ لٛحػذ حٔگش٠ضٜ عىٙالطخ ہے  فٛؽ –پ١ں ط١خس وشٚحطخ ہے  ّٛ ِق

ِٓ طق٠ٛش وؾٝ طؼ١ٍُ وشٚحث١ں  –ہے  ٌٕذْ وٝ  –سػخ٠خ وٛ كىُ د٠خ ہے وہ حپٕے ٌڑوٛں وٛ ف

ٚہخں آگے ٌٛگ حط فٓ وٛ رُشح ؿخْ وش ٔفشص  –هشف طق٠ٛش ِِٛٝ رٙٝ حُْ عے رٕٛحث١ں 

ػخٌّٛں حٚس  –خرـخ ِذسعہ رٕٛح٠خ ہے ؿ –حد ح٠غخ سٚحؽ ہٛح وہ ہٕش عّـٙے  –وشطے طٙے 

رہض عے ٌڑوے ٔٛوش سوٙ وش حٔگٍغظخْ حٚس فشحٔظ  –هخٌذ ػٍّٛں وخ دسِخہہ ِمشس و١خ ہے 

ِٓ ؿہخص سحٔٝ ع١ىٕٙے وے ١ٌے ر١ٙـے  حعٝ هشف فذہخ حِِش خ١ش حُط ٔے حپٕٝ رحص عے  –ف

ُِ ظٍُ ٚ –سٚحؽ د٠جے  ًِ طلغ١ٓ ٚآفش٠ں ، رؼل سع عظُ عے غشك وہ رؼنٝ رخص ١ِں لخر

 عضحٚحِس ٔفش٠ں ....(
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 ثبت المصادر والمراجع
 أوال: المصادر والمراجع العربية:

 إلٌاس األٌوبى
 م.3921 -إدارة الهبلل بمصر  -دمحم على سٌرته وأعماله وآثاره  -

 جمال بدوى
 م.3999 -مهرجان المراءة للجمٌع  -مكتبة األسرة  -دمحم على وأوالده بناة مصر الحدٌثة  - 

  حسن پٌرنٌا 
ترجمة: دمحم نور الدٌن عبد  -تارٌخ إٌران المدٌم من البداٌة حتى نهاٌة العهد الساسانى  -

مكتبة األنجلو المصرٌة  –مراجعة وتمدٌم : ٌحً الخشاب  –المنعم َو السباعى دمحم السباعى 

 ب. ت. –ب.ط.  –الماهرة  –
 سمٌر عبد الحمٌد نوح

 –جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمٌة  –الرحبلت األردي الجزٌرة العربٌة فى أدب  – 
 هـ 3839 –سلسلة آداب الشعوب اإلسبلمٌة  -عمادة البحث العلمً 
 عبد الرحمن الجبرتى

 -مإسسة هنداوى للتعلٌم والثمافة  -الرابع (  )الجزء واألخبار التراجم فً اآلثار عجاٌب -
 ب.ت. -ب. ط 

 عبد الرحمن الرافعى 
 م .3982هـ /  3882سنة  -الطبعة الرابعة  -دار المعارؾ  -دمحم على عصر  -

 عمر طوسون 
 -الماهرة  -كلمات عربٌة للترجمة والنشر  -تارٌخ االسكندرٌة المدٌم وترعة المحمودٌة  -

 ب.ت. -ب.ط 
مكتبة  -صفحة من تارٌخ مصر فى عهد دمحم على الجٌش المصرى البرى والبحرى  -

 .م3996/ هـ3836 ، الثانٌة الطبعة -مدبولى 
 

 ثانيا: المصادر األردية:
 ٠ٛعف خخْ وّزً پٛػ

١ٔٛ حٔڈ٠خ  –طلم١ك ٚطذ٠ٚٓ: ِظٙش حكّذ  –طخس٠خ ٠ٛعفٝ حٌّؼشٚف رٗ ػـخثزخص فشٔگ  – 

 د.ص. –دہٍی  –آفغ١ٹ پش٠ظ 

 
 ثالثا: المراجع األردية:

 حٔٛس عذ٠ذ 

حٔـّٓ طشلٝ حسدٚ  –ء طک ( 1975عے عٕہء  حسدٚ حدد وٝ طلش٠ى١ں ) حرظذحثے حسدٚ –

 ء. 1985حؽخػض حٚي  –پخوغظخْ 

 ع١ذ ٚلخس ػظ١ُ 

 1989َ –حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ  –دحعظخْ عے حفغخٔے طک  –

 ع١ٍُ حخظش 
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عٓ  –وظخرٝ د١ٔخ دٍ٘ٝ  –طک  2000آغخص عے  –حسدٚ حدد وٝ ِخظقشطش٠ٓ طخس٠خ  –

 ء 2005حؽخػض 

 ػخرذٖ ر١گُ

 َ.1988حٌطزؼش ح٤ٌٚٝ  –دہٍی  –طک  1857عے 1800حسدٚ ٔؼش وخ حسطمخ  – 

 
 رابعا: الموسوعات:

 –حٌٕذٚس حٌؼخ١ٌّش ٌٍؾزخد حإلعالِٟ  –ٛعٛػش ح١ٌّغشس فٝ ح٤د٠خْ ٚحٌّزح٘ذ حٌّؼخفشس ّحٌ -

 1989َ٘ـ /  1409حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش  -حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش  –حٌش٠خك 

 
 ع اإلنترنت:خامسا: أبحاث ومقاالت من مواق

 http://ar.wikipedia.org/wiki 

 http://digital.ahram.org.eg 

 http://www.faroukmisr.net 

 http://www.najran999.com 
 http://themar.ahlamontada.net 

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://digital.ahram.org.eg/
http://www.faroukmisr.net/
http://www.najran999.com/

