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الملخص:
احدا من أكثر المفكرين المصريين أىمية في تاريخ
يعد عباس محمود العقاد و ً
مصر الحديث والمعاصر .لقد أصدر ( )88عمال بين األدب والتاريخ ومختمف
مجاالت المعرفة .يسمط ىذا البحث الضوء عمى رؤية لصالح الدين األيوبي القائد

الشيير عصر الحروب الصميبية.
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Abstract:
Abbas Mahmoud Al Akkad is considered one of the most
important Egyptian intellectuals in the Modern and Current history.
He published more than 80 works between literature , history and
different fields of knowledge.
This paper focuses on Al Akkad vision towards Saladin the
famous leader in the age of the crusades.
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يتناول ىذا البحث بالد ارسة رؤية عباس محمود العقاد( ،)1لصالح الدين األيوبي

من أجل إدراك أىم مالمح تصوره لذلك الفارس البارز من عصر الحروب الصميبية.

واقع األمر ،ولد عباس محمود العقاد بأسوان عام 1889م ،ولم يكمل من

تعميمو سوى المرحمة االبتدائية ،وحرص أشد الحرص عمى يعمم نفسو بنفسو ،حتى

وناقدا ال يشق لو غبار ،وقد أثرى المكتبة العربية بالعديد من
ومؤرخا
بارز
كاتبا ًا
ً
ً
صار ً
المؤلفات في مختمف فروع المعرفة( ،)2وتم إعداد أكثر من ( )58أطروحة عممية

لدراسة فكره في الجامعات المصرية ،وكذلك العربية ،مما أكد مكانتو البارزة في األدب
بارزا.
ًا
أديبا
ومفكر ً
العربي الحديث والمعاصر ً
لقد قدم العقاد لممكتبة العربية عدة مؤلفات تاريخية ىي كالتالي :
 -عبقرية محمد ،ط .القاىرة 1942م.

 عبقرية الصديق ،ط .القاىرة 1943م. -عبقرية عمر ،ط .القاىرة 1943م.

 -عمرو بن العاص ،ط .القاىرة 1943م.

 أبو الشيداء الحسين بن عمي ،ط .القاىرة 1945م. داعي السماء بالل بن رباح مؤذن الرسول ،ط .القاىرة 1945م. -عبقرية خالد ،ط .القاىرة 1952م.

 عبقرية المسيح ،ط .القاىرة 1953م. فاطمة الزىراء والفاطميون ،ط .القاىرة ب .ت. -ابن رشد ،ط .بيروت 1953م.

 أثر العرب في الحضارة األوروبية ،ط .القاىرة 1968م.الواقع ،إننا عندما نتأمل ىذه المؤلفات ،يتضح لنا اىتمام العقاد بالفرد ودوره

في صنع التاريخ ،وفي تقديري أنو تأثر في ذلك بما رآه توماس كاريل Thomas
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1881-1795( Carlyleم) في كتابو «األبطال وعبادتيم» ،حيث رأى أن التاريخ
متأثر بالعصر الفيكتوري في بريطانيا.
يتحرك من خالل مجموعة من األبطال ًا

مع ذلك ،فاألجدر التصور بأن التاريخ يتحرك من خالل البطل الفرد وىو

القائد ،وكذلك البطل الشعبي أو الجماىير التي أفرزت أصالً ذلك البطل وخرج من
صفوفيا وعبر عن آماليا وآالميا ودون دعميم ما استطاع أن يقودىا لصنع التاريخ.

وعمى الرغم من تناول العقاد لمعديد من األعالم في عالمي اإلسالم والمسيحية

في صورة كتب مستقمة ،إال إن صالح الدين األيوبي خصو بمقال عمى جانب كبير

من األىمية في مجمة العربي الكويتية في أول عدد ليا صدر في ديسمبر عام

1958م ،حيث طمبت إدارة المجمة وكان رئيس تحريرىا حينذاك الدكتور أحمد زكي
من العقاد أن يخصيا بمقال ،فاختار ذلك القائد البارز ،ويقوم بحثنا ىنا عمى دراسة

المقالة المذكورة.

يثار ىنا تساؤل ليس في مقدورنا اإلجابة الشافية عنو ،ويتعمق بتأخر العقاد
في الكتابة عن صالح الدين حتى عام 1958م اي قبل  6أعوام فقط من وفاتو ،عمى

وتحديدا في األربعينيات
الرغم من كتابتو لمعبقريات المشار إلييا في مرحمة مبكرة
ً
والنصف األول من خمسينيات القرن العشرين.
من المحتمل في ىذا الصدد ،أن مالبسات الوحدة بين مصر وسوريا وما صاحب

ذلك من مد قومي كاسح ،خاصة بعد ( )18أعوام من قيام الكيان الصييوني في فمسطين؛
قد شجع العقاد عمى الكتابة عمى ذلك القائد البارز في عصر الحروب الصميبية.
من زاوية أخرى ،من المحتمل أن العقاد أراد التنبيو إلى أىمية ذلك الفارس
الكردي الذي كان عر ًبيا بالمسان ودوره في النيوض بالمسممين والمسيحيين العرب
كرديا ،لذلك صادف
أيضا كون ذلك الكاتب البارز ً
لمواجية الغزو الصميبي ،وال نغفل ً
ىذا األمر ىوى في نفسو فبحث عنو.
4
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واقع األمر ،عندما نتأمل المقالة المذكورة ،يتضح لنا أن العقاد طالع العديد

من المؤلفات عن ذلك القائد البارز وحاول أن يحمل دوره التاريخي بتتبع العوامل التي

أثرت في تكوينو الشخصي ،دون أن يقدم لنا فكرة «مفتاح الشخصية» التي اتبعيا

بالنسبة ألصحاب العبقريات ،ولعمو في ذلك التوجو أراد أن يتخذ سبيالً مختمفًا ويبتعد
قميالً عما سار عميو من قبل حتى ال يتيم بالتقميدية.
أيضا أن طبيعة المقالة ذاتيا بما غمب عمييا من إيجاز لم تسمح
من المحتمل ً
لمعقاد بالتوسع فييا من خالل دراسة مفتاح الشخصية كما فعل من قبل.
جدير بالذكر ،أن مما قرأه العقاد في سبيل التأليف عن صالح الدين ،ما

ذكرتو دائرة المعارف األمريكية المصورة ،وكذلك دائرة معارف أكسفورد ،وىو بذلك أراد
التأكيد عمى عالمية ذلك الفارس الذي ال تخمو دائرة معارف في العالم بأية لغة – دون

مبالغة – من مادة مخصصة عنو بنوع من اإلجماع الممفت لالنتباه (.)3

يبحث العقاد عن طفولة صالح الدين فوجد أن تأثيرىا ال ُينكر ،وفي ذلك

قال« :قد عممنا عن سيرتو أنو تدرب عمى الفروسية منذ أيام الطفولة فبرع في ألعابيا
كما برع في مفاخرىا وفضائميا ،وربما قربتو ألعابيا من ذوي الرئاسة ،حيث تأتي

المفاخر والفضائل في مقام المناظرة والمباراة »(.)4

األمر المؤكد ،أىمية مراحل العمر الباكرة وتأثيرىا عمى الشخصية ،وىو ما

أكدتو الدراسات التربوية الحديثة.

كما تنبو العقاد ألىمية المناصب التي توالىا صالح الدين األيوبي في شبابو

الباكر خاصة عممو في مجال الشرطة في عيد الدولة النورية (1174-1146م)
بدمشق ،وفي ذلك أورد ما نصو« :لم يكد يبمغ الثامنة عشر حتى ندب لوالية من أشق

الواليات في عصور المحن والدسائس ،وىي والية الشحنة في عاصمة الشام ،ال

ُيختار ليا إال الكفؤ الخبير المتمكن من الفروسية والفراسة عمى السواء البصير
بمواطن الجير والخفاء من األشياع واألعداء»(.)5
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ىكذا يوجو العقاد اىتمامنا إلى ما حصده ذلك الفارس من خبره من عممو
الشرطي ،كما أوضح أىمية الحدس و ِ
الفراسة أو ما عرف في المصطمح Telepathy
لمن يتولى المنصب المذكور.

من ناحية أخرى ،بحث العقاد عن أبرز صفات صالح الدين األيوبي من

أجل فيم أبعاد شخصيتو ،وفي ىذا الصدد قرر أن أبرزىا «الشجاعة»(،)6

و«الحذر»( .)7أما فيما يتصل بالشجاعة ،فيو أمر نالحظو دون عناء من خالل

اشتراكو الفعمي في العديد من المعارك مثل معركة تل الجزر  Montgisardعام

1177م( ،)8وكذلك معركة حطين عام 1187م( ،)9ومعركة أرسوف عام 1191م(،)18
بل تعرض لمموت عدة مرات كما حدث في المعركة األولى.

وفيما يتعمق بصفة الحذر ،نجد العقاد يقرر ما نصو ...« :الحذر من كل

جانب ،ولو لم يكن صالح الدين مجبوالً عمى ىذه الخميقة لحبطت مساعيو من
المحظة األولى ،فإنما بدأت ىذه المساعي الجسام في القاىرة ،حيث يوجب عميو

الموقف المشتبك أن يرضي الخميفة الفاطمي ،ويرضي نور الدين صاحب الشام،
ويرضي الخميفة العباسي الذي يدين لو نور الدين بالوالء ،بل يوجب عميو الموقف

المشتبك أن يكون عمى حذر من الصميبيين ،وعمى حذر من أمراء مصر والشام
المسممين في وقت واحد ،فمم يتقدم خطوة واحدة في طريق من ىذه الطرق إال بمقدار

جميعا إال عمى خيفة وحذر ولوال ذلك لضاع
منافسا من ىؤالء
عدوا أو
ً
ً
ولم يأمن قط ً
وضاعت من يديو أزمة األمور التي استقامت عمييا مصالح رعاياه »(.)11
ىكذا ،أدرك العقاد تمك الصفة التي أكدىا من قبل المؤرخ الصميبي المعاصر

لصالح الدين؛ وأعني بو وليم الصوري  William of Tyreفي كتابو «تاريخ
األعمال»  ،Historia rerumحيث وصفو بالحذر إلى جانب صفات أخرى عديدة

أقرىا لو ،مثل الشجاعة والكرم وروح المبادرة والحكمة(.)12

6

اء من المسممين وكذلك من
واقع األمر ،أدى كثرة أعداء ذلك القائد سو ً
الصميبيين إلى حذره الزائد ،وتوقعو لمخطر في كل لحظة ،وال نغفل ىنا أن
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طفولتو التي أمضاىا في قمعة بعمبك بسيل البقاع بمبنان جعمت فكرة الحذر عالقة

ومتممكة في ذىنو منذ تمك المرحمة الباكرة ،إذ من يقيم في القمعة يتوقع مقدماً الخطر،
خاصة أن المنطقة المذكورة عرفت بميوليا الشيعية في الماضي وفي العصر الحالي.
المالحظ ىنا أن حذره ىذا لم يكن ليمنعو من المبادرة ،وأن يصبح فاعالً في
األحداث ،وليس مجرد صاحب ردود أفعال لسياسات اآلخرين.
من ناحية أخرى ،أدرك العقاد صفة محورية من صفات صالح الدين األيوبي في

عبا،
صورة امتالكو لشخصية كارزمية وفي ذلك قال« :كنت قبل أن أرى وجيو أنتفض ر ً

فمما رأيت وجيو زال خوفي ،فقد أدركت أنو لن يصيبني أذى من مثل ىذا الرجل»(.)13

وقد عمق عمى ذلك بقولو« :ىذا ما قالو بالنص أسير من الصميبيين عندما

أسير في أيدي المسممين ،فجيء بو إلى صالح الدين ،سمطان مصر وسورية،
وقع ًا
أنبل خصم لقبو الصميبيون في حروبيم»(.)14
واقع األمر ،تأكدت لنا صفة الكارزمية من خالل ما أورده الطبيب والمؤرخ

المعاصر موفق الدين عبد المطيف البغدادي(()15ت 1231م) الذي تعامل معو

()16
شخصيا ،وكان موضع تقدير ذلك السمطان وقد أورد ابن أبي أصيبعة
نصا نقالً
ً
ً
عنو كالتالي « :أريت مم ًكا
بعيدا ،سيالً
عظيما يمأل العين روعة ،والقموب محبة ،قر ًيبا ً
ً
محببا ،وأصحابو يتشبيون بو يتسابقون إلى المعروف» ،كما قال « :وجد الناس عميو
ً

شبييًا بما يجدونو عمى األنبياء وما رأيت مم ًكا حزن الناس بموتو سواه؛ ألنو كان
(.)17
محبوبا يحبو البر والفاجر والمسمم والكافر»
ً
جدير بالذكر ،كان لتمك الكاريزما( )18دورىا في أن أعجب بو حتى أعداؤه من

الصميبيين ومنيم من كان يفر من معسكره كي يعتنق اإلسالم عمى يديو ،وىو يكاد

يكون القائد المسمم الوحيد الذي تمتع بمثل تمك الصفة حتى لدى أعدائو !!

توافرت لصالح الدين األيوبي في رؤية العقاد صفة أخرى إلى جانب

الشجاعة ،والحذر والكارزمية في صورة الدىاء ،وفي ذلك ذكر «كان لو دىاء واف»
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و«بمغ من دىائو أنو كان يستدرج أصحابو إلى المشورة ،ويجرئيم عمى المخالفة فيما
يتحرج منو الصاحب واألنيس»(.)19

األمر المؤكد ،أن ذلك السمطان آمن بأىمية المشورة والقرار الجماعي بعد نقاش

مستفيض ،وبالفعل امتمك نخبة منتقاة من المستشارين المخمصين الذين أصدقوا لو القول،

مثل شقيقو العادل أبو بكر ،والعماد الكاتب األصفياني وغيرىم ،وكان من نتائج ذلك،
عدم اندفاعو أو تورطو في مأزق سياسي أو عسكري فادح ال تحمد عواقبو.

وىكذا ،عندما نتناول تاريخ ذلك القائد البارز ،عمينا عدم إغفال الدور الحاسم

لمن حولو من المستشارين الذين شاركوه صنع ق ارراتو السياسية والعسكرية.

في تقديري ،أصاب العقاد ،عندما أدرك صفة الدىاء وتوافرىا في صالح

الدين؛ إذ إن سياسيا وعسكريا يتمكن من االستمرار والنجاح بتفوق وسط كم كبير من
األعداء من المسممين والصميبيين عمى حد سواء ،ويسقط الخالفة الفاطمية عام
1171م ،وكذلك مممكة بيت المقدس الصميبية عام 1187م ،ال يمكن إال إن يتممك
صفة الدىاء السياسي الذي أوصمو إلى تحقيق كافة تمك النجاحات التي حفظت لو

مكانة بارزة في تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى.

ويصل العقاد إلى تقويمو الختامي لصالح الدين األيوبي من خالل العبارة

التالية قوية الداللة« :صالح الدين :رجل مستوفي ذلك ،أصدق ما يوصف بو بطل
الشرق واإلسالم في كممتين اثنتين .رجل متعدد الجوانب تمت لو أسباب القدرة عمى

الحكم والسياسة ،وتوازنت عنده صفات الشجاعة والدىاء ،وخالئق الرفق والشدة،
واستوفى حظو من أصدقائو وأعدائو كما استوفى حظو من صفات وخالئق الرفق

والشدة ،فال تجد بين عظماء الرجال في عصور العداوات والحروب رجالً حسنت فيو
شيادة األعداء واألصدقاء عمى السواء ،وكاد يغنيو إنصاف الخصم المدود لو عن
إنصاف الولي الودود»(.)28

في تقديري ،إن توصل العقاد لذلك الحكم التقويمي لصالح الدين األيوبي لم
92
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يكن لو إال بعد قراءات موسعة عنو من خالل العديد من المصادر والمراجع عن ذلك

فيما
القائد بوجو خاص وعصر الحروب الصميبية بصفة عامة ،ناىيك عن فيميا ً
عميقًا وتكوين رؤية خاصة.

يصل العقاد إلى اإلقرار بعبقرية فارس اإلسالم في ذلك العصر ،وفي ذلك

قال ما نصو « :الرأي األصوب في تمحيص كل خبر من أخبار ىذا العبقري الجريء

األديب»(.)21

ىكذا يضم العاقد صالح الدين إلى مجموعة العباقرة الذين ألف عنيم

كتابا مستقالً.
العبقريات التي اشتير بيا وان لم يخصص عنو ً

زد عمى ذلك ،سعي العقاد إلى الربط بين ما كان يحدث في الساحة العربية

عام 1958م ،حيث وقعت الوحدة بين مصر وسوريا في أول تجربة لموحدة في تاريخ

العرب الحديث والمعاصر ،خاصة أن الزعيم العربي جمال عبد الناصر كان شديد

التعمق بصالح الدين ،وقد زار قبره ىو وشكري القوتمي الزعيم السوري وتعاىدا ىناك

عمى مواصمة طريق الوحدة التي كانت – وال تزال – أمل الجماىير العربية من الخميج

إلى المحيط عمى الرغم من النكبات التي واجيتيا.

لقد ختم مقالو قائالً « :صالح الدين أحرى بالذكرى في ىذه األيام ،صالح
الدين بطل اإلسالم حائط الشرق ،حامي فمسطين.
ما أحرانا أن نذكره في ىذا الزمن ،بل في ىذه السنة ،كمما ذكرنا مكيدة

الكائدين لإلسالم وخديعة الطامعين في الشرق ،وجريمة الواغمين عمى فمسطين.

وما أحرانا أن نستعد ليم اليوم كما استعد ليم باألمس حين نازليم بسيف ذي

حدين وعدة ذات سالحين :مضاء ودىاء ،وىمة حاضرة وطول أناة عمى تقمب

اآلراء»(.)22

ىكذا ،لم ينفصل العقاد عن زمانو ،واستخدم صالح الدين الذي تتحول إلى أن

رمز لموحدة والتحرر من االستعمار في العصور الوسطى كي يستمر في
يصبحً ،ا
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حافز في
رمزيتو حتى عصرنا الحالي ،عمى نحو أكد لنا إدراكو ألىمية جعل التاريخ ًا
الحاضر والمستقبل.
لقد اتجو العقاد في تفسيره لشخصية صالح الدين األيوبي إلى الناحية النفسية

كما وضح لنا في العرض السابق ،وان لم يمنعو ذلك من االتجاه إلى التفسير الديني ،وىو
أمر يتضح لنا من خالل مقولتو« :قد حصمت ىذه الكفاية من اهلل فزال من طريق صالح
الدين كل معارض لو أو منافس لدولتو في مصر والشام أو فيما بين النيرين ،ولم يبعد

منيم يوم آنت اآلونة المنظورة إال األنصار الذين تقوم دولتيم بقيام دولتو»(.)23

لقد أصاب العقاد كبد الحقيقة عندما أدرك ذلك الجانب؛ إذ إن منافسي صالح

الدين وأعداءه قضوا نحبيم في توقيت إليي كي يفسح لو اهلل تعالى المجال ،وىو أمر

ينطبق عمى الخميفة العاضد الفاطمي(()24ت 1171م) ،ونور الدين محمود(()25ت

1174م)،

والممك

الصميبي

أمالريك

األول

(عموري)

Amalric

()26

مميدا أمامو ليمارس نشاطو
(ت 1174م) .وبزوال القيادات الثالثة وصار الطريق
ً
السياسي والعسكري من أجل توحيد بالد الشام ،وشمالي العراق مع مصر لمواجية
مممكة بيت المقدس الصميبية.

جدير بالذكر ،عمى الرغم من القيمة العممية المتجددة لمقالة العقاد التي كبتيا

عاما!! ،إال إن ىناك بعض أوجو النقد التي توجو إلييا ،وىي بصورة مؤكدة
منذ (ً )68
ال تقمل من أىميتيا ،وتتمثل في اآلتي :

أولا  -ذكر العقاد ما نصو« :قال مؤرخو تاج الدين شاىنشاه ...« :واألدق القول بأن
مؤرخو ىو بياء الدين بن شداد(( )27ت 1226م) مؤلف سيرة صالح الدين
األيوبي بعنوان «النوادر السمطانية والمحاسن اليوسفية» .وتعميل ىذا األمر ،يتمثل

في أن كتاب النوادر السمطانية في طبعتو األولى الصادرة بالقاىرة عام 1317ىـ،

تم إلحاق مقتطفات بو من كتاب تاج الدين شاىنشاه ،فتصور العقاد أنو مؤرخ

صالح الدين ،وىو ما يخالف الواقع.
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تماما الجانب العسكري لدى صالح الدين خاصة انتصاره الحاسم
ا
ثانيا -أغفل العقاد ً
ير إلغفاليا
في معركة حطين في  4يوليو 1187م ،وىي زاوية محورية ال تجد تبر ًا
خاصة أن أي كتاب بالعربية أو بغيرىا وكذلك أي مقال تعريفي عنو ،تناوليا

بصورة أو بأخرى ،عمى اعتبار كونيا ذروة انتصاراتو ومعو المسممون ضد الغزاة

الصميبيين ،وال تزال المعركة المذكورة تدرس في كميات الحرب في العالم مما دل
عمى أىميتيا المتجددة.
ثالثاا -تجنب العقاد اإلشارة إلى ميارة صالح الدين األيوبي كرجل دبموماسي بارز،

وىو أمر اتضح بجالء من خالل صمح الرممة الذي ُعقد بين المسممين والصميبيين
حدا لمحممة الصميبية الثالثة (-1189
في  2سبتمبر عام 1192م ،والذي وضع ً
1192م) ،وأتصور أن الجانب المذكور عمى جانب كبير من أجل فيم ذلك القائد
بصورة موضوعية.

ابعا  -أغفل كذلك ما اتصل بالمرأة وأثرىا الوضاح عمى صالح الدين كأم وزوجة،
را
خاصة أن العصر األيوبي شيد نيضة نسائية بارزة( )28أكدتيا مصادره التاريخية
عموما –ليست نصف
المعاصرة والالحقة ،وال نغفل ىنا التأكيد عمى أن المرأة – ً
المجتمع ،بل ىي المجتمع كمو؛ ألنيا منجبة النصف اآلخر.
خلص البحث عن رؤية العقاد لصالح الدين األيوبي إلى عدة نتائج تجمل على

النحو التالي:

أولا  -أدرك ذلك الكاتب البارز أىمية الدور المحوري لصالح الدين األيوبي في

عصر الحروب الصميبية ،فخصص لو مقالة ال تزال تحتفظ بأىميتيا بعد ()68
عاما من صدورىا عام 1958م ،وقد دل ذلك عمى اتساع قراءاتو وتنوعيا ،والمامو
ً
بالموضوع الذي بحث فيو بصورة يشيد لو بيا المتخصصون أنفسيم.

ثانيا  -سعى العقاد إلى محاولة دراسة ذلك القائد بصورة غير تقميدية ،لذلك اتجو إلى
ا
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التفسير النفسي لقادة التاريخ – مع عدم إغفال التفسيرات األخرى – ولذلك توصل

برز العوامل المؤثرة في تكوينو ،وكذلك أىم صفاتو ،ولم يمجأ إلى الميث وراء
إلى إ ا

األحداث ،وقد شجعو عمى ذلك كتابتو لمقالتو في مجمة ثقافية عامة ،تخاطب أكبر

القراء العرب ،وىي مجمة العربي.
قطاع من ّ

ثالثاا -ليس في مقدورنا الفصل بين كتابة العقاد لمقالتو ،واألحداث البارزة التي كانت
تقع حينذاك في المحيط العربي من خالل مشروع الوحدة المصرية– السورية والذي

كان العقاد نفسو يعقد عمييا اآلمال العريضة شأنو في ذلك شأن المصريين

عموما.
والسوريين
ً

امتدادا لبحوث ودراسات سابقة ساىم منيا عمي بيمي ومحمد فريد
ابعا -مثمت مقالة العقاد
ً
را
أبو حديد وغيرىما ،ومقدمة لدراسات الحقة عن ذلك الفارس الشير من عصر
الحروب الصميبية عمى نحو يصعب معو إحصاء ما ألف عنو بالعديد من المغات.

خامسا -ىناك زاوية ميمة تخرج بيا من دراسة المقالة المذكورة ،وتتمثل في أىمية
ا
الدور الثقافي البارز الذي ال ينكر الذي قامت بو مجمة العربي الكويتية التي
حرص القائمون عمييا عمى تمييزىا منذ العدد األول الذي كتب فيو كبار الكتاب

العرب مثل العقاد ،وقد واصمت رحمتيا في عيد رؤساء تحريرىا وىم (أحمد زكي

(1975-1958م) ،وأحمد بياء الدين (1982-1976م) ،ومحمد الرميحي
(1999-1982م) ،وسميمان العسكري (2813-1999م) ،وعادل سالم ،العبد
الجادر (2814-2813م).

وتعد مجمة العربي ،ومن قبميا مجمة اليالل المصرية بمثابة نموذجين فريدين في

االستم اررية والتميز في طول العالم العربي وعرضو عمى مستوى المجالت الثقافية.

ذلك عرض عن رؤية عباس محمود العقاد (1964-1889م) لصالح الدين

األيوبي (1193-1138م).
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الهوامش
( -)1عن عباس محمود العقاد انظر :عباس العقاد ،أنا (قام بجمعو طـاىر الطنـاحي) ،ط .القـاىرة ،سـامح
ك ـريم ،العقــاد فــي معاركــو السياســية ،ط .القــاىرة 2888م ،نفســو ،مــاذا يبقــى مــن العقــاد ،ط .القــاىرة
2888م ،شــوقي ضــيف ،مــع العقــاد ،ط .القــاىرة 1964م ،يوســف داغــر ،مصــادر الد ارسـات األدبيــة،
ن/2ج ،3ط .بيـ ــروت 1972م ،ص ،852ص ،868محمـ ــد مـ ــؤنس عـ ــوض ،رواد تـ ــاريخ العصـ ــور
الوسطى في مصر ،سمسمة تاريخ المصريين ،ط .القاىرة 2887م ،ص ،359ص.366

( -)2إبـراىيم بــن ســيار النظــام ،ط .القــاىرة 1946م ،ابــن رشــد :ط .بيــروت 1952م ،ابــن الرومــي حياتــو
م ــن ش ــعره ،ط .القـ ـاىرة  ،1931أب ــو األنبي ــاء إبـ ـراىيم ،ط .الق ــاىرة (ب.ت) ،أب ــو نـ ـواس الحس ــن ب ــن
ىــانيء ،د ارســة فــي التحميــل النفســاني والنقــد التــاريخي ،ط .القــاىرة 1968م ،أبــو الشــيداء الحســين بــن
عمي ،ط .القاىرة 1945م ،أثر العرب في الحضارة األوربية ،ط .القـاىرة 1968م ،اإلسـالم فـي القـرن
العشرين حاضرة ومستقبمو ،ط .القاىرة (ب.ت) ،أشباح األصيل( ،ديـوان شـعر) ،ط .القـاىرة (ب.ت)،
أشجان الميل ،ط .القاىرة (ب.ت) ،أعاصير= =مغرب (ديوان شـعر) ،ط .القـاىرة (ب.ت) ،ألـوان مـن
القص ـ ــة القص ـ ــيرة ف ـ ــي األدب األمريك ـ ــي ،ط .الق ـ ــاىرة 1947م ،برن ـ ــاردو ش ـ ــو ،ط .الق ـ ــاىرة 1958م،
اإلنسـ ــان فـ ــي الق ـ ـرآن الك ـ ـريم ،ط .القـ ــاىرة (ب.ت) ،بعـ ــد األعاصـ ــير ،ط .القـ ــاىرة 1958م ،بنجمـ ــين

فرانكمين ،صورة عالم ،كاتب ،فيمسـوف ،إنسـان ،ط .القـاىرة 1955م ،بيتـي ،ط .القـاىرة (ب.ت) ،بـين
الكت ـ ــب والن ـ ــاس ،ط .الق ـ ــاىرة 1952م ،التعري ـ ــف بشكس ـ ــبير ،ط .الق ـ ــاىرة 1958م ،التفكي ـ ــر فريض ـ ــة
إس ــالمية ،ط .الق ــاىرة (ب.ت) ،ت ــذكار جيت ــي ،ط .الق ــاىرة 1932م ،جح ــا الض ــاحك المض ــحك ،ط.
القاىرة (ب.ت) جميـل بثينـة ،ط .القـاىرة 1952م ،حديقـة أبيقـور ،ط .القـاىرة (ب.ت) ،حقـائق افسـالم

وأباطيــل خصوصــية ،ط .القــاىرة 1957م ،الحكــم المطمــق فــي القــرن العش ـرين ،ط .القــاىرة 1928م،
الخالص ــة اليومي ــة ،ط .الق ــاىرة (ب.ت) ،داع ــي الس ــماء ب ــالل ب ــن رب ــاح م ــؤذن الرس ــول ،ط .الق ــاىرة
1945م ،الديمقراطيــة فــي اإلســالم ،ط .القــاىرة 1952م ،دي ـوان العقــاد ،ط .القــاىرة 1929م ،الــديوان
(باالش ــتراك م ــع الم ــازني) ،ط .الق ــاىرة 1922-1921م ،ذو الن ــورين عثم ــان ب ــن عف ــان ،ط .الق ــاىرة
1954م ،رجــال ع ـرفتيم ،ط .القــاىرة (ب.ت) ،رجعــة أبــي العــالء ،ط .القــاىرة 1939م ،زعــيم الثــورة

سعد زغمول ،ط .القاىرة (ب.ت) ،سارة ،ط .القاىرة  ،1952سـاعات بـين الكتـب ،جـزءان ،ط .القـاىرة
 ،1928ط .القاىرة 1945م ،رواية قمبيز في الميزان ،ط .القاىرة (ب.ت) ،سعد زغمول سـيرة وتحيـة،
ط .القــاىرة 1926م ،شــاعر الغــزل عمــر بــن أبــي ربيعــة ،ط .القــاىرة 1942م ،شــاعر أنــدلس وجــائزة
عالمية ،ط .القاىرة 1968م ،الشذور ،ط .عما 1926م ،شـعراء مصـر وبيئـاتيم فـي الجيـل الماضـي،
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ط .القاىرة 1937م ،الشيخ الرئيس ابـن سـينا ،ط .القـاىرة 1946م ،الشـيوعية واالسـتعمار ،ط .القـاىرة
 ،1957الش ــيوعية واإلنس ــانية ،ط .الق ــاىرة 1956م ،الش ــيوعية واإلس ــالم (باالش ــتراك م ــع أحم ــد عب ــد
الغف ــور عط ــار) ،ط .الق ــاىرة 1375ىـ ــ ،الص ــديقة بن ــت الص ــديق ،ط .الق ــاىرة 1943م ،ع ــابر س ــبيل

(دي ـ ـوان شـ ــعر) ،ط .القـ ــاىرة 1947م ،عـ ــالم الس ـ ــدود والح ـ ــدود ،ط .الق ـ ــاىرة 1937م ،عبـ ــد الـ ــرحمن
الك ـواكبي ،ط .القــاىرة 1959م ،عبقريــة اإلمــام عمــي ،ط .القــاىرة (ب.ت) ،عبقريــة خالــد ،ط .القــاىرة
 ،1952عبقرية الصديق ،ط .القاىرة  ،1943عبقرية محمـد ،ط .القـاىرة 1942م ،عبقريـة المسـيح ن
ط .الق ــاىرة 1953م ،عبقري ــة عم ــر ،ط .الق ــاىرة 1953م ،عـ ـرائس وش ــياطين ،ط .الق ــاىرة (ب.ت)،
عمي األثير ،ط .القاىرة (ب.ت) ،عمرو ابن العاص ،ط .القـاىرة 1943م ،عقائـد المفكـرين فـي القـرن

العشرين ،ط .القـاىرة  ،1953فاطمـة الزىـراء والفـاطميون ،ط .القـاىرة( ،ب.ت) ،فرنسـيس بيكـون ،ط.
القاىرة  ،1945فالسفة الحكم فـي العصـر الحـديث ،ط .القـاىرة 1945م ،الفمسـفة القرآنيـة ،ط .القـاىرة
1947م ،الفصــول ،ط .القــاىرة 1922م ،فــي بيتــي ،ط .القــاىرة 1945م ،القائــد األعظــم محمــد عمــي

جنـ ــاح ،ط .القـ ــاىرة 1952م ،القـ ــرن العشـ ــرون مـ ــا كـ ــان ومـ ــا سـ ــيكون ،ط .القـ ــاىرة (ب.ت) ،قصـ ــائد
ومقطوعات ،ط .القاىرة 1933م ،المغة الشاعرة ،ط .القـاىرة 1968م= =،مجمـع األحيـاء ،ط .القـاىرة
1917م ،مراجعــات فــي األدب والفنــون ،ط .القــاىرة 1926م ،المـرأة فــي القـرآن ،ط .القــاىرة 1968م،
مطالعات في الكتب والحياة ،ط .القاىرة 1924م ،مطمـع النـور أو طوالـع البعثـة المحمديـة ،ط .القـاىرة
1955م ،معاويــة ب ــن أبــي س ــفيان فــي الميـ ـزان ،ط .القــاىرة 1956م ،ىتم ــر فــي الميـ ـزان ،ط .الق ــاىرة
1948م ،ىدي ــة الك ــروان ،ط .الق ــاىرة 1933م ،ى ــذه الش ــجرة ،ط .الق ــاىرة 1945م ،وح ــي األربع ــين
(ديـ ـ ـوان ش ـ ــعر) ،ط .الق ـ ــاىرة 1933م ،وى ـ ــج الظييـ ـ ـرة ،ط .الق ـ ــاىرة (ب.ت) ،يس ـ ــألونك ،ط .الق ـ ــاىرة
1946م ،يوميـات 3 ،أج ـزاء ،ط .القــاىرة 1964م ،ومــا بعــدىا ،حيــاة قمــم ،ط .القــاىرة 1968م ،أنــا :
ط .القاىرة (ب.ت) ،جمعيـة طـاىر الطنـاحي ،د ارسـات فـي المـذاىب االجتماعيـة ،ط .القـاىرة (ب.ت)
 :ردود وحــدود ،ط .القــاىرة 1969م ،بحــوث فــي المغــة واألدب ،ط .القــاىرة 1978م ،يوميــات عبــاس

محم ــود العق ــاد ( 4أجـ ـزاء) ط .الق ــاىرة 1972-1971م ،ع ــن ذل ــك انظ ــر  :يوس ــف داغ ــر ،مص ــادر
الدراسات األدبية ج/3ق ،2ط .بيروت 1972م ،ص.868-852
(- )3ع ـ ــن ذل ـ ــك انظ ـ ــر :محم ـ ــد م ـ ــؤنس ع ـ ــوض ،ص ـ ــالح ال ـ ــدين األي ـ ــوبي (1193-1138م) ف ـ ــي
الموسوعات العربية والغربية ،ط .دمشق 2819م.

(- )4عباس العقاد ،صالح الدين ،مجمة العربي ،العدد األول ،ديسمبر 1958م ،ص.58
( -)5نفسو ،ص.59
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( -)6نفسو ،ص.55
( -)7نفسو ،نفس الصفحة.
( )8عــن معركــة تــل الجــزر انظــر  :ابــن شــداد «الن ـوادر الســمطانية ،تحقيــق أحمــد أيــبش ،ط .دمشــق
2889م ،ص ،121ابن واصل ،مفرج الكروب فـي أخبـار بنـي أيـوب ،ج ،2تحقيـق جمـال الـدين
الشيال ،ط .القـاىرة 1975م ،ص ،58ص ،63محسـن محمـد حسـين ،الجـيش األيـوبي فـي عيـد
ص ــالح ال ــدين ،ط .بي ــروت 1986م ،ص ،412عم ــي أحم ــد الس ــيد ،الخمي ــل والح ــرم اإلبراىيم ــي
عص ــر الح ــروب الص ــميبية (1187-1899م583-492/ىـ ــ) ،ط .الق ــاىرة 1998م ،ص،224

ص.227

(-)9عن معركة حطين انظر :ابن شداد ،النوادر السمطانية ،تحقيق جمال الـدين الشـيال ،ط .القـاىرة
1964م ،ص ،75العمــاد األصــفياني ،الفــتح القســي فــي الفــتح القدســي ،تحقيــق محمــد محمــود
صبيح ،ط .القاىرة 1975م ،ص.91
The Old French Continuation of William of Tyre 1194-1197, in the
Conquest of Jerusalem and the Third Crusade, ed. D. Edbury, Hampshier
1996 pp. 158-163.
B.Z.Kedar (ed.) , The Horns of Hattin, Jerusalem 1992.
مجموعـة مــن البـاحثين ،نــدوة حطـين بمناســبة مـرور ثمــان قـرون عمــى معركـة حطــين ،ط .دمشــق
1987م ،إفران عيسى ،الحمالت الصميبية كما يروييا المؤرخـون السـريان ،ت .فخـري العباسـي،
ط .بيروت 2818م ،ص ،218ص.214
(= )18عن معركة أرسوف انظر :
Ambroise, The Crusade of Richard Heart of lion, Trans. M.A. Hubert,
New York 1943. P. 253-257.
Geoffrey of Vinsauf, Crusade of Richard Coeur de lion, in chronicles of
the Crusades, London 1908, pp 231-234.
ابن شداد النوادر السمطانية ،تحقيق الشيال ،ص.175
H. Gibb, The life of Saladin, Oxford 1973, p. 71.
محمد مؤنس عوض ،في الصراع اإلسالمي – الصميبي معركة أرسوف (1191م587/ىــ) ،ط.
القاىرة 1997م.
(- )11عباس العقاد ،صالح الدين ،ص.55
( -)12وليم الصوري ،الحروب الصميبية ،ت .سييل زكار ،ج ،2ط .دمشق1992 ،م ،ص.936
( -)13عباس العقاد ،صالح الدين ،ص.59
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( -)14نفسو ،نفس الصفحة.
(- )15عن ــو انظ ــر  :عب ــد المطي ــف البغ ــدادي ،اإلف ــادة واالعتب ــار ف ــي األم ــور المش ــاىدة والحـ ـوادث
المعاينـة بـأمراض مصـر ،تحقيــق أحمـد غسـان سـبانو ،ط .دمشــق 1983م ،بـول غميـونجي ،عبــد
المطي ــف البغ ــدادي طبي ــب الق ــرن الس ــادس ،سمس ــمة أع ــالم الع ــرب ،ط .الق ــاىرة 1985م .عمي ــاء

المغني ،موفق الدين عبد المطيف البغدادي واسيامو في تاريخ العموم عنـد المسـممين فـي العصـر
األيوبي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشارقة عام 2817م.
مجموعة من الباحثين ،موفق الدين عبد المطيف البغدادي في الذكرى المئوية الثامنة لميالده،
المجمس األعمى لرعاية الفنون واآلداب والعموم االجتماعية ،ط .القاىرة 1963م.

(- )16عنــو انظــر  :ابــن أبــي أصــيبعة ،عيــون األنبــاء فــي طبقــات األطبــاء ،تحقيــق ن ـزار رضــا ،ط.
بيــروت (ب.ت) ،مقدمــة التحقيــق ،أســامة عــانوتي ،ابــن أبــي أصــيبعة تعريــف وتقــديم ،ط .بيــروت
1975م ،ش ــاكر مص ــطفى ،الت ــاريخ العرب ــي والمؤرخ ــون ،ج ،2ط .بي ــروت 1988م ،ص،268

محمد مؤنس عوض ،من إسـيامات الطـب العربـي اإلسـالمي فـي العصـور الوسـطى ،ط .القـاىرة
1997م ،ص ،184ص.126
( -)17ابن أبي أصيبعة ،عيون النباء في طبقـات األطبـاء ،تحقيـق نـزار رضـا ،ط .بيـروت (ب.ت)،
ص ،688واشــارة ميمــة ل ــدى  :ســعاد حس ــين األصــفر ،صــالح ال ــدين األي ــوبي كم ــا جــاء ن ــدال
 ،Novellinoحوليـ ــات كميـ ــة اآلداب – جامع ـ ــة ع ـ ــين شـ ــمس  )29( 3ع ـ ــام 1993م ،ص،15

يمي ــا م ــن عصـــر
محم ــد م ــؤنس ع ــوض ،ص ــالح ال ــدين األي ــوبي (1193-1171م) قائــ ًـدا كارز ً
الحــروب الصــميبية .ضــمن كتــاب صــالح الــدين األيــوبي (اإلعاقــة – الكاريزمــا – واإلنجــاز) ،ط.
القاىرة 2814م ،ص.36

( - )18ع ــن الكاريزم ــا انظ ــر  :إيي ــاب ب ــن حس ــن ،الف ارس ــة القيادي ــة ،ط .دب ــي 2889م ،أيم ــن أب ــو
ال ــروس ،الف ارس ــة والكاريزم ــا ف ــن االتص ــال ،ب ــدون ك ــالم ،ط .الق ــاىرة 2811م ،ممدوح ــة محم ــد

سالمة ،الكاريزمية – القـدرة عمـى التـأثير عمـى اآلخـرين ،مجمـة عمـم الـنفس ،العـدد ( ،)14أبريـل،
مـ ــايو ،يونيـ ــو 1998م ،ص ،158ص ،164كيـ ــرت مـ ــورييتش ،ق ـ ـوانين الكاريزمـ ــا ،ط .الريـ ــاض
2812م ،أوالن ـ ــج ،األسـ ـ ـرار الجدي ـ ــدة الكاريزم ـ ــا ،ط .الري ـ ــاض 2811م ،مج ـ ــدي كام ـ ــل ،مم ـ ــوك
الكاريزما ،ط .دمشق 2811م.

(- )19عباس العقاد ،صالح الدين ،ص.53
( -)28نفسو ،ص.52
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( -)21نفسو ،ص.55
(- )22نفسو ،ص.59
( -)23نفسو ،ص.58

(- )24عن العاضد الفاطمي انظر  :المقريزي ،اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخمفا ،تحقيـق
محمــد حممــي أحمــد ،ص ،3ط .القــاىرة 1996م ،ص ،243ص ،348مــاىر أحمــد مصــطفى،
عصــر الخميفــة الفــاطمي العاضــد لــدين اهلل (567-556ىــ1171-1168 /م) ،رســالة ماجســتير
غير منشورة ،كمية اآلداب بسوىاج ،جامعة أسيوط عام 1998م.

محمد مؤنس عوض ،معجم أعالم عصر الحروب الصميبية في الشرق والغرب ،ط .القاىرة
2815م ،ص ،183ص.184
( -)25عن نور الدين محمود انظر  :ابن القالنسي ،ذيل تاريخ دمشق ،تحقيق اميدروز ،ط .بيروت
1988م ،مواض ــع متفرق ــة ،اب ــن خمك ــان ،وفي ــات األعي ــان وأنب ــاء أبن ــاء الزم ــان ،تحقي ــق إحس ــان

عباسي ،ج ،5ط .بيروت 1978م ،ص ،148ص ،151ابن قاضي شيبة ،الكواكب الدريـة فـي

السيرة النويرية ،تحقيق محمود زايد ،ط .بيروت 1971م.
H. Gibb, The Career of Nur Al.Din, in A History of the Crusades, ed. K.
Setton, VoI. I. Wisconsin 1989, pp. 513-527.
N. Elisseeff, Nur ad. Din un grand prince Musulman au Temps des
Croisades, 3 VoLs., Damas 1967.
( - )26عن الممك أمالريك األول انظر :
William of Tyre, A History of deeds done beyond the sea, Trans.
E.A. Babcock and A. Krey, VoI. II, New York 1943, pp 300-395.
G. Schlamberger, Les Campagnes de Roi Amaury I de Jerusalem, paris
1906.
حسـن حبشــي ،نــور الــدين والصــميبيون ،حركــة اإلفاقـة والتجمــع اإلســالمي فــي القــرن الســادس اليجــري،
ط .القــاىرة 1948م ،محمــد مــؤنس عــوض ،فــي الص ـراع اإلســالمي – الصــميبي السياســة الخارجيــة
لمدولــة النوريــة 569-541ىــ1174-1146 /م ،ط .القــاىرة 1998م ،حجــازي عبــد المــنعم ،السياســة
الخارجية لمممكة بيت المقدس في عيد الممك عموري (1174-1163م) ،ط .القاىرة 2814م.
( -)27عــن بيــاء الــدين بــن شــداد انظــر  :بيــاء الــدين بــن شــداد ،الن ـوادر الســمطانية والمحاســن اليوســفية،
تحقيــق جمــال الــدين الشــيال ،ط .القــاىرة 1964م ،مقدمــة التحقيــق ،ومقدمــة تحقيــق أحمــد أبــيش ،ط.

دمشــق 2889م ،ص ،35-26وفــاء ســعيد شــيوان ،بيــاء الــدين بــن شــداد المــؤرخ واألديــب (-539
632ى ــ) ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،الجامعــة األردنيــة عــام 1995م ،محمــود الحــويري ،المــؤرخ
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بيــاء الــدين بــن شــداد ،حياتــو ومنيجــو ،مجمــة كميــة اآلداب ،جامعــة أســيوط ينــاير 1978م ،ص،129
ص ،163رياض شاىين ،النوادر السمطانية والمحاسـن اليوسـفية لبيـاء الـدين بـن شـداد ،د ارسـة تحميميـة
مجمة كمية اآلداب ،العدد ( ،)7يناير 2881م ،ص -387ص.432

( - )28عن ذلك انظر  :ابن خمكان ،وفيات األعيان ،ج ،3ص ،169منى سعد الشاعر ،خاتونات
البيــت األيــوبي ودورىــن فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة والعممي ـة فــي العصــر األيــوبي ،المــؤرخ
المصري ،العدد ( ،)24يناير 2881م ،ص ،282ص 283وما بعدىا.
ســناء أحمــد فــالح ،الم ـرأة فــي مصــر وبــالد الشــام فــي العصــر األيــوبي ،رســالة دكتــوراه ،جامعــة

اليرمــوك عــام 2887م ،عــوده ارفــع عــوده ،وقــف المـرأة فــي دمشــق فــي العصــر األيــوبي (-578

658ىـ1268-1174/م) رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعـة آل البيـت عـام 2888م ،مبـارك
فــالح ،الوقــف والميــاه االجتماعيــة فــي مدينــة دمشــق فــي العصــر األيــوبي ،رســالة ماجســتير غيــر
منشــورة ،جامعــة اليرمــوك عــام 2813م ،محمــد مــؤنس عــوض ،التــاريخ ...امـرأة !! أضـواء عمــى
المرأة في عصر صالح الدين األيوبي (1193-1138م) ،ط .القاىرة 2819م.
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