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 :الملخص

عػاد السشػر لرالح الجيغ  رؤية السؤرخ الجدائخي يتشاول ىحا البحث بالجراسة 
لجرجة الجكتػراه مغ صػرتو لجى السرادر العخبية جامعية  ةعج عشو رسالأ وقج  األيػبي

 .والستأخخةالسعاصخة 

نيا لع تكغ أال إ،حيانيجابية فى بعس األإبرفة عامة كانت تمظ الخؤية 
البارز الحى  التاريخيضيار الجور إو  ،لحا تع نقج ترػره ،خخى أ نحياأمػضػعية فى 

 .قام بو ذلظ القائج فى مػاجية الرميبييغ
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لرالح الجيغ السشػر  تشاول ىحا البحث بالجراسة، رؤية السؤرخ الجدائخي عػادي
عمى مجى لو األيػبي وجياده لمرميبييغ، وصػرتو لجى السؤرخيغ السعاصخيغ والتاليغ 

 م. 24، 23القخنيغ 

بجاية، عميشا تدميط الزػء عمى دوافع السؤرخيغ الجدائخييغ لجراسة عرخ 
عامة، واالتجاه إلى البحث عغ تاريخ صالح الجيغ ، برفة (2)الحخوب الرميبية

 األيػبي عمى نحػ خاص كسا في حالة مؤرخشا. 

 فع اىتماميم بدراسة ذلك العرر، من خالل التالي: دوا إيرادمن الممكن 
ن في الخخوج مغ دائخة الشصاق الجغخافي القاصخ عمى ػ : رغب أولئظ السؤرخأوًل 

بالد الذام، والعخاق، ومرخ لتأكيج الذسال األفخيقي إلى التػجو صػب 
ولدشا في حاجة إلى تػضيح أىسية  ،عخوبتيع، وإرتباشيع بالذخق اإلسالمي

 عشرخ اليػية العخبية اإلسالمية لجى الذعب الجدائخي عمى نحػ خاص. 

: ىشاك رغبة أولئظ السؤرخيغ في تتبع تاريخ عجوتيع الخئيدية؛ فخندا، ؼيسا وراء ثانًيا
خالل حؿبة العرػر الػسصى، وال نغفل ىشا أمخ ممحسة  Outremerالبحخ 

( عاًما، حيث 241، والفخيجة عمى مجى )(3)التحخر الػششي الجدائخي الخالجة
 وىػ ثسغ فادح لع تجفعو أية دولة عخبية دون  ،( مميػن شييج21سقط أكثخ مغ )

ولئظ مبالغة!!، وفي تقجيخي أن التاريخ الجدائخي السخزب بالجماء، وجو أ أدني
خاصة وب Levantالسؤرخيغ إلى رصج تاريخ فخندا شخقي البحخ الستػسط 

 Kreuzzug, Croisades , Crusadesخالل مخحمة الحخب الرميبية 
ة شخقي البحخ الستػسط في يخاصة أن تمظ السخحمة ىي محاولة فخندوب

 العرػر الػسصى التي ىي مقجمة لالستعسار الفخندي في العرخ الحجيث. 

ا يترل باالتجاه إلى دراسة صالح الجيغ األيػبي، كسا في حالة أما ؼيس
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مؤرخشا، ففي تقجيخي أن تعميل ذلظ يتسثل في الخغبة في البحث عغ البصل األسصػري 
ىػ األميخ عبج جميال وكبيخا أسصػرًيا  بصاًل  خخاصة أن في تاريخ الجدائوبالخمد، 

غ البصل السخمز تػافخ في وال ريب في أن البحث ع ،م(2994القادر الجدائخي )ت
 وال يدال. ،وفي الالشعػر الػششي ،العقل الجسعي الجدائخي 

  :واقع األمخ، أعج السؤرخ السذار إليو رسالتو لمساجدتيخ بعشػان

، 23ىـ/ 8، 7صالح الجيغ األيػبي في الكتابة التاريخية العخبية في القخنيغ »
عمػم اإلسالمية، قدع المغة (، كمية ال2، وقج أعجىا في جامعة الجدائخ )«م24

والحزارة العخبية اإلسالمية تحت إشخاف أ.د. عالوة عسارة وناقذيا عام 
 ( صفحة. 327م. ووقعت في )3122/3123

 لقد قدم المؤرخ المذكهر خطة رسالتو على النحه التالي: 

: مؤرخػ القخن الدادس اليجخي واإلشارات األولى لرالح الجيغ الفرل األول
 األيػبي. 

 وأحجاث ما قبل صالح الجيغ.  ،ابغ القالندي -

 صاحب البدتان الجامع يؤرخ لرالح الجيغ.  -

 ممظ أيػبي يخوي سيخة صالح الجيغ.  :السشرػر دمحم -

 إبغ جبيخ في وصف بعس مػاقف صالح الجيغ.  -

 رالح الجيغ األيػبي. ب: السؤرخػن السعاصخون والكتابة السخترة الفرل الثاني

 اآلخخ لرالح الجيغ.و األنا :الفاضلالػزيخ  -

 العساد األصفياني السػضف السجني السعجب بديجه.  -

 إبغ األثيخ السؤرخ الشاقع عمى الدمصان الججيج. -
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 إبغ أبي شيء السؤرخ الذيعي.  -

 إبغ شجاد السػصمي والديخة الحشيشية لمدمصان. -

 غ لعرخ صالح الجيغ.: كتابات ما بعج السؤرخيغ السعاصخيغ والحشيالفرل الثالث

 إبغ العجيع السؤرخ السحمي يكتب عغ صالح الجيغ. -

 إبغ خمكان السعجب والسادح لمدمصان صالح الجيغ. -

 ػسػعي والحشيغ لعرخ صالح الجيغ. أبػ شامو العالع الس -
 لخاتمة:ا

 :(5)قائمة المرادر والمراجع 
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 ي: على النحه التال ياجملنتمتاز ىذه الدراسة بعدة مميزات 
تعج الجراسة األكاديسية األولى لسؤرخ جدائخي حجيث عغ صالح الجيغ األيػبي،  :أوًل 

ريادًيا، إذ ال نعخف مؤرًخا غيخه درس تاريخ ذلظ الدمصان  عسمو عساًل  يعجلحلظ 
عامة، والجدائخ عمى نحػ خاص، لحا كان مغ بمغ أبشاء الذسال األفخيقي 

وإن وجج ىشاك آخخون درسػا عرخ  ،واألىسية تدميط الزػء عمى جيجه وتقييس
 .(5)الحخوب الرميبية

لرالح تشػيع مرادر دراستو بيغ السؤلفات التي ألفيا السؤرخػن السعاصخون  :ثانًيا
م، وكحلظ 24، 23عمى مجى القخنيغ  الحيت أتػا بعجهوالسؤرخػن  ،الجيغ

  .والغخبية خاصة الفخندية ،والسعخبة ،السخاجع العخبية
نب اإلحرائي، إذ سعى السؤرخ السذار إليو إلى إتباع السشيج اإلحرائي : الجاثالًثا

خاصة لجى ابغ األثيخ وب ،مغ أجل رصج اإلشارات الخاصة برالح الجيغ
، وقج سعى إلى ذلظ مغ خالل دراستو لؤلعػام «الكامل في التاريخ»وكتابو 

جل عمى دقتو يم، وال ريب في أن ذلظ 22:4م، 2277الػاقعة بيغ عامي 
ويالحظ أنو تػسع في السشيج اإلحرائي السحكػر  ،وتتبعو لسثل تمظ اإلشارات

الخوضتيغ في تاريخ »كتابو في لجى مؤرخيغ آخخيغ مثل أبػ شامة السقجسي 
 «. الجولتيغ

مع ذلظ، ىشاك بعس الجػانب التي مغ السسكغ االختالف فييا مع السؤرخ و 
يػبي، ويسكغ إجساليا عمى الشحػ عػاد السشػر في معالجتو لتاريخ صالح الجيغ األ

 التالي: 

تجو إلى إبخاز السػضػع مغ خالل العخوبة، وليذ اإلسالم، وكشت أفزل أن ا: أوًل 
يكػن عشػان دراستو، السؤرخػن السدمسػن ال العخب، ألن مشيع مغ كان مغ 
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 أصػل كخدية. 
ذ ، إم لو أصاًل : في تقجيخي أن الخصة تعاني مغ وجػد الفرل األول الحي ال لدو ثانًيا

ما صمة ابغ القالندي بسػضػعو؟ كسا أنو وضع ؼيو ابغ جبيخ، ورأى أن ذلظ 
 ضسغ اإلشارات األولى عغ صالح الجيغ وىػ أمخ غيخ مقشع تساًما. 

لحلظ، كشت أفزل أن تكػن الخسالة تحتػي عمى الفرل الثاني، والفرل 
  .الثالث، وفرل كجراسة مقارنة

وكشت  ،سع صالح الجيغ برػرة مبالغ فييااتخديج  كسا يالحظ في الخصة كثخة
 أفزل تجشب ذلظ، ألن عشػان الجراسة يغشي تساًما عغ ذلظ األمخ. 

السػضف السجني »و«. اآلخخو األنا »ال نغفل كحلظ، استعسالو تعبيخات مثل 
وىي جسيعيا تعبيخات غيخ أكاديسية، كسا «. الديخة الحشيشية»، و«السعجب بديجه

مدبق مغ قبل أن يقخأ القارئ تشاول ذلظ السؤرخ  يثابة حكع ؾيسأنيا ُتعج بس
 ألولئظ السؤرخيغ السعاصخيغ والستأخخيغ عمى عرخ صالح الجيغ األيػبي. 

كسا كشت أفزل أن تكػن الخصة مغ خالل تيارات متفقة أو مختمفة في 
ألن ذلظ ؛ معالجات أولئظ السؤرخيغ، ال أن يتع رصج كل مؤرخ عمى حجة

 ت عمى نحػ يزخ بسشيجية البحث ذاتيا. يلزخورة إلى التجدئة والتفتسيؤدي با

في الحؿيقة ال يػجج تاريخ مشيجي لمحخوب الرميبية عشج »: ذكخ ما نرو: ثالًثا
بل كتابات  Francoise Michaudالعخب، حدب رأي السؤرخة فخاندػا ميذػ 

 .(6)«مبعثخة في إشار عام

لظ القػل مغ خالل مالحطة عسمية واقع األمخ، مغ السسكغ الخد عمى ذ  
 (7)لسؤرخيغ مدمسيغ أحجىسا عاصخ بجايات الغدو الرميبي ىػ حسجان األثاربي

 «.سيخة اإلفخنج الخارجيغ إلى بالد اإلسالم» :م( مؤلف كتاب:226)ت
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البيان والتبييغ في »م( وكتابو 2631كحلظ ىشاك مؤرخ متأخخ ىػ الحخيخي )ت بعج 
، برػرة أكجت أن الخأي (8)«مى ديار السدمسيغخخوج الفخنج السالعيغ ع

السحكػر، جانب صاحبو الرػاب، وكان األججر بو عجم تخديج آراء الباحثيغ 
 بل نكػن أنفدشا أوالً  ،وال نتأمخك ،الفخندييغ دونسا تجبخ، إذ عميشا أال نتأورب

 ومغ ىشا يكػن التسيد. 
أكاديسية مكتسمة. حدب عمسي  فمع يشجد حػلو دراسة»...  :: أشار إلى ما نرورابًعا

وكل ما ُكتب عشو تعمق في الغالب األعع بشقج نطخة بعس السؤرخيغ الحيغ 
 . (9)«أرخػا لو في دراسة خاصة أو ضسغ التأريخ لؤليػبييغ بػجو عام

لمخد عمى ذلظ الخأي، ألفت الشطخ إلى وجػد مئات الجراسات عغ صالح الجيغ   
والفخندية، سػاٌء  ،واإلنجميدية ،خاصة العخبيةوبمغ لغات العالع،  بكثيخاأليػبي 

. لحلظ ُحق لشا اإلقخار بػجػد ما يسكغ (:)كانت دراسات أكاديسية، أو ثقاؼية
 مغ كثخة ما ألف عشو.  Bibliotheca Saladina« بالسكتبة الرالحية»وصفة 

نو لع يتع إنجاز دراسة أكاديسية مكتسمة عشو، تعصي إمغ زاوية أخخى، فقػلو   
وىػ أمخ أبعج ما يكػن عغ لغة  ،انصباًعا بأن دراستو تػفخ فييا ىحا االكتسال

الكتابة التاريخية األكاديسية الستػازنة البعيجة عغ الشخجدية السفتعمة التي ال 
 !!مبخر ليا أصاًل 

: وججناه أحياًنا يتخح مػقًفا عجائًيا تجاه صالح الجيغ دونسا مبخر، مغ ذلظ خامًدا
ام لع ييتع السؤرخػن العخب باإلفخنج والحخوب الرميبية بقجر بذكل ع»قػلو: 

 «. اىتساميع بتقجيخ مشاقب صالح الجيغ

لمخد عمى ذلظ؛ نؤكج عمى تجاخل التاريخيغ مًعا، تاريخ الرميبييغ، وكحلظ القائج   
الحي قاد السدمسيغ لجيادىع، أما القػل بأن السؤرخيغ العخب سعػا إلى تقجيخ 

غ، فشخد عميو بسا قالو مؤرخ الرميبيغ البارز وليع الرػري مشاقب صالح الجي
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William of Tyre  ،الحي وصفو بأنو فارس شجاع في الحخب، حكيع، ححر
، وفي تقجيخي أن شيادة (21)ذكي، يسمظ روح السبادرة. كخيع إلى درجة الدخاء

 األعجاء تعج بالفعل خيخ شيادة، والدؤال اآلن الحي يصخح نفدو: ىل كان مؤرخ
في تاريخ  ىاالرميبييغ الخسسي يقػم بتقجيخ مشاقب صالح الجيغ، عشجما أورد

، كجانب دعائي، أم أنو أقخ واقًعا تاريخًيا؟ واألمخ Historia rerumاألعسال 
السؤكج أن السؤرخيغ السدمسيغ السعاصخيغ لرالح الجيغ عشجما امتجحػه لع تكغ 

عاشػىا برػرة أكجتيا ىشاك شبية مجاممة في ذلظ، بل عبخوا عغ حقائق 
 السرادر الرميبية نفديا. 

لقج واصل عػاد السشػر تيجسو غيخ السػضػعي عمى تاريخ الدمصان خالج   
مغ ىشا ال يسكغ لمسؤرخيغ والسثقفيغ والجارسيغ اليػم »الحكخ، ويكؽيو قػلو: 

الحيغ ييتسػن بجراسة ضاىخة الحخوب الرميبية، وسيخة صالح الجيغ األيػبي 
ص التػقف أمام الػقائع، ولكغ يجب عمييع التداؤل حػل الرػر التي بذكل خا

 .(22)«فبخكتيا عبخ القخون  تتس

لغة غيخ أكاديسية فكان األججر بو « فبخكتيا عبخ القخون »الػاقع أن عبارة   
عرخ  في تجشبيا ألنيا تذكظ في مػضػعيتو عشج الكتابة عغ ذلظ القائج البارز

 الحخوب الرميبية. 
قخر السؤرخ السذار إليو، أن ىشاك مرادر تاريخية عخبية لع يدتصع التعامل  :سادًسا

كسا أن ىشاك مرادر لع أستصع الػصػل إلييا كسخآة »معيا وفي ذلظ قال: 
الدمان لدبط بغ الجػزي )الجدء الثامغ( الحي يتحجث ؼيو عغ صالح الجيغ، 

و راسة ممخر، وقج قست بج«بػية الصمب في تاريخ حمب»وكتاب ابغ العجيع: 
 . (23)«زبجة الحمب في تاريخ حمب»

لقج كان األججر بو التعامل مع السرجر السحكػر كسخصػط، أما بػية الصمب،   
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 ،ال يتابع ما يرجر مغ تحؿيقات –لؤلسف  –فقج حققو سييل زكار، ولكشو 
م، كسا أن التعامل مع زبجة 2:99وبالتحجيج عام  ،بعيجة وكان ذلظ مشح أعػام

وىػ متػفخ لمباحثيغ إذا ما  ،يكفي شالسا أن بػية الصمب تع تحؿيقوالحمب ال 
 سعػا إليو. 

البخق »قخر السؤرخ السذار إليو عغ العساد الكاتب األصفياني في كتابو  :سابًعا
ال يستجح العساد األصفياني سمصانو مباشخة، وإنسا يعسج »، ما نرو: «الذامي

وسياستو، وىػ بحلظ يقرج إلى إلى تبجيل ما يحيط بو مغ عدكخه وإدارتو 
 .(24)«إضيار بصمو عمى أنو ىػ صانع األحجاث ومحخكيا

الػاقع أن ذلظ القرج الحي ترػره ال يعبخ عغ الحؿيقة، ألن أي مؤرخ   
مػضػعي يجرك ارتباط الكتابة التاريخية في ذلظ العرخ بالحكام، وال يسكششا 

ومغ  ،دتذاريوورجال إدارتو، وم ،ترػر جيج صالح الجيغ دون جيذو
السدتبعج تساًما ترػر أن ذلظ القرج السدعػم كان في ذىشية العساد األصفياني 

 «.البخق الذامي»عشجما كتب 

أشار إلى أن مغ مؤلفات السؤرخ العخاقي البارز عد الجيغ بغ األثيخ  :ثامًنا
 :م( السؤلفات التالية2343)ت

 تحف العجائب وشخف الغخائب. -

 كتاب الجياد. -

  .جامع الكبيخ في عمع البيانال -

 السدتقرى في التاريخ. -

شحرات الحىب في »الحشبمي في كتابو  ابغ  وقج اعتسج في ذلظ عمى ما أورده  
وكان األججر بو االستفادة مغ كتب الفيارس العخبية مثل  ،،«أخبار مغ ذىب
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كذف الطشػن عغ أسامي »م( تحت عشػان 2768ما ألفو حاجي خميفة )ت
 ، وكحلظ ما ألفو السدتذخق األلساني البارز كارل بخوكمسان«لفشػن الكتب وا

Carl Brackelmann تاريخ األدب العخبي»م( تحت عشػان 2:67)ت.» 

 واقع األمخ،، ألف السؤرخ العخاقي البارز عجة مؤلفات كالتالي:   

 .الكامل في التاريخ -

 التاريخ الباىخ. -

 .ُأسج الغابة في معخفة الرحابة -

 مباب في تيحيب األنداب.ال -

أما السؤلفات التي ذكخىا، فيي ال تست إليو برمة، وال أدري كيف وقع في ىحا   
الخصأ الفادح في أشخوحة عمسية معتسجة، وكان األججر بسذخفو أن يمفت 
انتباىو إلى تمظ السعمػمات األساسية التي يعخفيا الجارسػن في صفػف 

 :اب السؤرخ البارز شاكخ مرصفى بعشػانالبكالػريػس، خاصة أنو استعان بكت
إشارات  –كحلظ في غيخه مغ السؤلفات  -، وؼيو «التاريخ العخبي والسؤرخػن »

  .واؼية عغ إسيامات السؤرخ عد الجيغ بغ األثيخ في مجال الكتابة التاريخية

الشػادر الدمصانية »ذكخ السؤرخ السحكػر عغ بياء الجيغ بغ شجاد وكتابو  :تاسًعا
الحشيشية الؽياضة التي أبجاىا بغ شجاد »، ما نرو: «اسغ اليػسؽيةوالسح

لدمصانو خاصة لسا عاير مخحمة ما بعج صالح الجيغ التي ضاعت فييا 
 .(25)«جيػده السبحولة بدبب خالفات خمفائو مغ بعجه

في ترػري أن ذلظ القاضي والسؤرخ، عشجما أرخ لرالح الجيغ لع يكغ الحشيغ   
 اوصجيق ،ك لو، بل مغ خالل كػنو شاىج عيان معاصخإلى عيجه ىػ السحخ 

وقج قجم في كتابو إشارات عمى جانب كبيخ مغ األىسية  ،لمدمصان اومدتذار 
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م(، 22:4-2299دشػات األخيخة مغ حياة صالح الجيغ )الخاصة عغ ست 
والحشيغ إلى الساضي كانت ؼياضة ،ومغ السدتبعج تساًما أن تكػن الشػستالجيا

 .خ لحلظ القائج البارزلجيو عشجما أر 

 :لقج واصل فكختو السدبقة حيال مؤرخ سيخة صالح الجيغ األيػبي، فقال عشو  
فسغ غيخ السعقػل أن ال يذيخ إلى زلة مغ زالت بصمو، بل حاول إخفاءىا، »

ونججه يزفي عمى األحجاث مقالة أخخى، فسبادرة صالح الجيغ إلى قتل شاور، 
 .(26)«عغ شجاعتو ال عغ سعيو إلى السمظثع قصعو لمخصبة الفاشسية يعبخ 

 دعاء نهرد التالي: للرد على مثل ذلك ال
خائًشا كان أمًخا ضخورًيا، خاصة أنو بعج أن استعان بشػر بػصفو قتل شاور  -2

الجيغ محسػد في ضخوف تشافدو مع ضخغام، بجأ يعسل لسرمحتو 
الذخرية دون اعتبار لرالح السدمسيغ العام، وقج جاء الفتظ بو تعبيًخا عغ 
ضخورة التخمز مغ تمظ الؿيادات السدعػمة التي لع تكغ تزع جياد 

  .االرميبييغ في اىتسامي

م، إنجاًزا تاريخًيا غيخ 2282سبتسبخ عام  21يعج قصع الخصبة لمفػاشع في  -3
مدبػق لرالح السدمسيغ، إذ تع إسقاط الخالفة الفاشسية التي أدت إلى 
إشعال التذخذم الدياسي والسحىبي بيغ السدمسيغ. وال ُيعج ذلظ األمخ سعًيا 

، فقج عادت مرخ مغ صالح الجيغ إلى السمظ كسا تػىع السؤرخ السحكػر
وانتيت إلى األبج تمظ الخالفة التي سقصت مغ  ،إلى السعدكخ الدشي

الجاخل قبل الخارج بعج أن استذخى فييا الزعف برػرة غيخ مدبػقة، 
 وصار الخمفاء ألعػبة في أيجي الػزراء العطام أو وزراء التفػيس. 

ة لفتح بيت م ُيعج وبحق السقجمة الحؿيؿي2282في تقجيخي، أن إنجاز عام   
حيث تست عػدة  ،م في أعقاب معخكة حصيغ الحاسسة2298السقجس عام 
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مرخ إلى شؿيقاتيا في بالد الذام والعخاق، لتتع مػاجية الػجػد الرميبي 
 الجخيل.

يرشعو الصسػحػن،  –عسػًما  –مغ زاوية أخخى، عميشا اإلقخار ىشا بأن التاريخ   
ا أنو فجخه في قزية السدمسيغ وال يعيب صالح الجيغ شسػحو الذخري شالس

  .وأعشي بيا الجياد ضج الرميبييغ ،الخئيدية

صالح الجيغ، أراىا « زالت»ىكحا، فإن ما تػىسو السؤرخ السحكػر عمى أنو   
حفطت لو مكانتو البارزة في تاريخ السدمسيغ في  ،بسػضػعية إنجازات متفخدة

خالليا بذيادة العرػر الػسصى، وتاريخ العالقات بيغ الذخق والغخب 
 السؤرخيغ السشرفيغ شخًقا وغخًبا. 

أرى أن مغ الدالت الخئيدية لمسؤرخ السذار إليو، الفكخة السدبقة واإللحاح عمييا   
 دون أي سشج مغ الػاقع التاريخي السػضػعي!! 

: اتدست كتابة مؤرخشا بالفكخة السدبقة والقػلية واعتداف األحكام، وقج اتزح عاشًرا
 ات أوردىا في ختام دراستو، وأذكخ مشيا التالي: ذلظ في عبار 

وقج تبيغ لي في بحثي ىحا أن التاريخ مغ خالل الشساذج السجروسة لع يكغ » -
االلتدام  :ُيكتب مغ شخف بعس السؤرخيغ بسػضػعية واحتخاؼية مغ حيث

بسقتزيات الكتابة التاريخية وشخوشيا، بل كان يكتب تعبيًخا عغ ميػل وأىػاء 
 .(27)«إلى ضخوف خاصة ميدتيامدتشجة 

-7تعتبخ الكتابة التاريخية حػل صالح الجيغ األيػبي في القخن »كسا قال:  -
م، محجودة لمغاية، وعشج عجد قميل مغ السؤرخيغ ُعجَّ 24-23ىـ/8

 .(28)«السعاصخون مشيع مغ قخر صػرتو ورسع معالسيا

ليو بغخض وتدلفػا إ ،نحازوا لمدمصاناغيخ أن غالبيتيع »كسا أضاف:  -
ولع تكذف كتاباتيع الدتار عغ كل ما يديء لرالح الجيغ بػجو ،الجعاية
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 .(29)«مغ الػجػده
: لع يقع بتختيب السؤرخيغ في ىػامر دراستو وفق أعػام وفاتيع مغ األقجم حادي عذر

ومثال ذلظ أنو جعل ابغ العساد الحشبمي، قبل ابغ تغخي بخدي  ،إلى األحجث
 والسفخوض العكذ. 

وال أدل عمى ذلظ مغ إشارتو إلى  ،: تكخرت األخصاء السصبعية في الخسالةذرثاني ع
 دراسة ىاممتػن جب حيث وردت كالتالي: 

Sir hamilton gibb, the life of Saladin, from the Zorks of. 

Imad ad. Din and bahaa, ad. Din oxford, 1973, p.01. 

و  gibbمغ  بجاًل  Gibbو  ،hamiltonمغ  بجالً  Hamiltonوالرػاب   
Works  مغ  بجاًلZorks  وOxford  مغ  بجاًلoxford،  وقج تكخرت األخصاء

 .(:2)في قائسة السرادر والسخاجع

وجعميا مؤسدة الغشتذار  ،مثال آخخ عشجما ذكخ مؤسدة االنتذار العخبي  
 .(31)العخبي

 .(32)كسا أورد اسع أ.د. حامج غانع زيان عمى أنو زيان، غانع عسخ  

، (33)كحلظ أورد عشػان كتاب صاحب  كذف الطشػن عمى أنو كذف الزشػن   
 وكان األججر بو مخاجعة شباعة رسالتو حتى تأتي متكاممة قجر السدتصاع. 

ال يسكغ اعتبار ما كتبو ابغ جبيخ في رحمتو »بغ جبيخ، التالي: ا: قال عغ ثالث عذر
غ، وإنسا أعجب بو ألخبار صالح الجي اوجامع اممس احػل صالح الجيغ تأريخ

جساع الشاس عميو، فيي إشارات لع تذكل نطخة مكتسمة الجػانب إنتيجة أعسالو و 
 .(34)«سا يديء لوعنحيازه لمدمصان أو تغاضيو  ايسكششا مغ خالليا تحجيج 

واقع األمخ، ليذ السصمػب أو حتى الستػقع مغ ابغ جبيخ وىػ رحالة يصػف   
ممًسا وجامًعا ألخبار صالح الجيغ، مع  في مشاشق عجة، أن يقجم لشا تاريًخا
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ويخى الخحالة ما ال يخاه  ،تقجيخنا لكػن الخحمة ىي عيغ الجغخاؼيا السبرخة
ألنو يأتي بعيػن مدتكذفة مدتصمعة، لكغ عميشا أال نصمب مشو أن  ؛السعاصخون 

 يكتب تاريًخا، فيحا خارج قجراتو. 

لة البارع الحي امتاز بقػة مغ زاوية أخخى، عشج مصالعة ما أورده ذلظ الخحا  
السالحطة، ما أورده عغ صالح الجيغ األيػبي، وىػ ما ذكخه عػاد السشػر نفدو 
في رسالتو؛ نجرك انحيازه لمدمصان السحكػر، وأقجم ما ذكخه مؤرخشا عشو حيث 

أنو ال » :صػر ابغ جبيخ صالح الجيغ في عبارة أنيقة فقال»قال ما نرو: 
ى دعة وال يدال سخجو مجمدو، واترف بثالث مشاقب يأوى لخاحة، وال يخمػ إل

ذكخىا أحج الفقياء عشو، حمسو الحي شبيو بحمع األحشف بغ ؾيذ، وكخمو الحي 
شبيو بكخم ىارون الخشيج، وعجلو الحي شبيو بعجل عسخ بغ الخصاب، وىحه 

 .(35)« صفات كفى بيا ليحا الدمصان فخًخا

نحاز لو اعرخ التاريخي عسػًما، بغ جبيخ لرالح الجيغ ألن الانحاز القج   
  .عشجما الحظ السدمسػن تػجيو لمجياد ضج الرميبييغ

الػزيخ الفاضل: األنا اآلخخ »: قال السؤرخ الفاضل عغ القاضي الفاضل: رابع عذر
كان القاضي الفاضل أعطع كتاب صالح الجيغ شأًنا، وأشجىع «. »لرالح الجيغ

القاضي الفاضل لدان الجولة الرالحية إليو قخًبا، استػزره صالح الجيغ فكان 
وليحا ال يكاد يقع حجث في ىحه الجولة مغ غيخ أن يكػن لقمع القاضي الفاضل 

ال »، كسا ذكخ عبارة شييخة مشدػبة لحلظ الدمصان يقػل فييا: «مذاركة ؼيو
 .(36)«تطشػا أني ممكت البالد بديػفكع بل بقمع الفاضل

األنا اآلخخ لرالح »لقاضي الفاضل ىػ ن اإواقع األمخ، يؤخح عميو قػلو   
؛ ألن ذلظ الػصف يحػي مبالغة، وفي تقجيخي أن القاضي والسؤرخ بياء «الجيغ

الجيغ بغ شجاد كان قخيب الرمة لمغاية مغ ذلظ الدمصان عمى مجى األعػام مغ 
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م. وحتى تمظ الرمة ال تجعمشا نعجه األنا اآلخخ لرالح 22:4م إلى 2299
 ريتو الخاصة بو. ألن لكل شخ؛الجيغ 

اإلسساعيميػن في » :: جانبو الرػاب عشجما اعتبخ كتاب عثسان عذخي خامس عذر
، (37)، قج شبع في اإلسكشجرية«بالد الذام عمى عرخ الحخوب الرميبية

م، وىػ في األصل أشخوحة دكتػراه 2:94والرػاب شباعتو في الخخشػم عام 
د. سعيج عبج الفتاح عاشػر، جامعة القاىخة تحت إشخاف أ. –مغ كمية اآلداب 

 أستاذ تاريخ العرػر الػسصى عميو رحسة هللا تعالى. 

لحخكة الشذخ في كل مغ السشػر  عجم متابعة السؤرخ عػاد ،يتزح لشا تساًما  
مرخ وسػريا ولبشان والعخاق، إذ لع يدتعغ بعذخات الجراسات التاريخية الجادة 

يخة عغ عرخ الحخوب الرميبية التي صجرت خاصة خالل الثالثيغ عاًما األخ
برفة عامة، وصالح الجيغ األيػبي عمى نحػ خاص، وكان مغ السسكغ أن 

  .يدتعيغ بجراسات ببميػغخاؼية مفيجة في ىحا الذأن

  :خلص البحث إلى عدة نتائج يمكن إجماليا على النحه التالي

جدائخية عغ ُيعج السؤرخ عػاد الشػر، صاحب أول دراسة تاريخية أكاديسية : أوًل 
الدمصان صالح الجيغ األيػبي، وقج حرل بسقتزاىا عمى درجة الساجدتيخ 

(، مسا أضفى عمييا شابًعا أكاديسًيا رسسًيا، وقج عكدت 2مغ جامعة الجدائخ )
 رؤيتو وكحلظ رؤية مذخفو أ.د. عالوة عسارة. 

سػقف التخاذ ة، واألحكام السدبقة، وابيؤخح عمى الجراسة السذار إلييا، القػل: ثانًيا
 سعادي لرالح الجيغ األيػبي، دون وجػد مبخر عمسي مػضػعي لحلظ. ال

أحياًنا تأثخ بخؤية السؤرخيغ الفخندييغ، عمى الخغع مغ ضخورة أن تكػن لشا : ثالًثا
وال نتأمخك وال نقع في أسخ  ،رؤيتشا الخاصة السعبخة عغ ىػيتشا، فال نتأورب
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يخشا، بل نكػن أنفدشا ونعبخ عغ ذواتشا ال السخكدية األوروبية عشجما تكتب تار 
  .مغ خالل ترػرات اآلخخيغ

عشجما نحاول التداؤل عغ الججيج الحي قجمو لشا السؤرخ السحكػر، نجج أنو لع : رابًعا
أن كافة السرادر التي تعامل معيا مشذػرة  ،يقجم ججيًجا!! لعجة أسباب مشيا

رؾية أو إليكتخونًيا، وقج تع إعجاد ومتػفخة لجى الباحثيغ برػرة و ،ومحققة عمسًيا
رسائل لمساجدتيخ والجكتػراه عغ أولئظ السؤرخيغ الحيغ درسيع عػاد السشػر 

 خاصة في العخاق ومرخ وسػريا. 

بالتالي، فإن رسالتو عبارة عغ تعخيف بالسؤرخيغ ومشيجيع في التعامل مع 
مى السدتػى تاريخ صالح الجيغ األيػبي، دون أن يقمل ذلظ مغ ريادة عسمو ع

 الجدائخي. 

ومػقفو السدبق العجائي مشو دونسا  ، تحاممو عمى الدمصان وأختمف معو في
مع ذلظ  .أي مبخر مػضػعي لحلظ، وأرى أن االختالف في الخأي ال يفدج لمػد قزية
 أؤكج ىشا، أن ذلظ ال يتشافى مع كػنيا دراسة رائجة عمى السدتػى الجدائخي. 

 الجدائخي عػاد السشػر لرالح الجيغ األيػبي.ذلظ عخض عغ رؤية السؤرخ 
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 اليهامش
  :عغ الحخوب الرميبية، انطخ السؤلفات الببميػغخاؼية التالية (2)

H.E. Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der Kreuzzuge, Hannover 

1960. 

A.S. Atiya, The Crusade, Historiography and Bibliography, London 

1962. 

م، 7::2دمحم مؤنذ عػض، فرػل ببميػغخاؼية في تاريخ الحخوب الرميبية، ط. القاىخة 
م، 3122-2:92أضػاء عمى ببميػغخاؼية تاريخ الحخوب الرميبية، السخاجع العخبية والسعخبة 

 م. 3124ط. القجس 
تحخر الجدائخي ضج االستعسار الفخندي الغاشع انطخ ىحه السخاجع السختارة عمى عغ حخكة ال (3)

 سبيل السثال ال الحرخ: 
م، 2:93شارل روبيخ أجبخون، تاريخ الجدائخ السعاصخ، ت. عيدى عرفػر، ط. بيخوت 

م، أديب حخب، التاريخ العدكخي 3113عسػره عسار، مػجد في تاريخ الجدائخ، ط. الجدائخ 
م، الصاىخ زبيخي، محكخات العقيج الصاىخ زبيخي، 2:94لؤلميخ الجدائخي، ط. الجدائخ واإلداري 

م، الذاذلي بغ ججيج، محكخات الذاذلي بغ ججيج 3122نرف قخن مغ الكفاح، ط. الجدائخ 
م، العخبي الدبيخي، تاريخ الجدائخ السعاصخ، دراسة، ط. 3122م، ط. الجدائخ :2:8-:2:3

، وأبػ القاسع 2:76عديد، السػجد في تاريخ الجدائخ، ط. الجدائخ م، يحيى بػ :::2الجدائخ 
م، مػسػعة تاريخ الجدائخ الثقافي، 2:89سعج هللا، أبحاث وآراء في تاريخ الجدائخ، ط. الجدائخ 

ت. أبػ القاسع  ،م، ىشخي تذخشل، حياة األميخ عبج القادر9::2( مجمجات، ط. بيخوت :)
تقجيخي ال تػجج دراسات تدتصيع أن تفي بحق أكثخ مغ  م )في2:93سعج هللا، ط. الجدائخ 

 ( مميػن شييج جدائخي بحلػا دماءىع الدكية مغ أجل تحخيخ ذلظ القصخ العخبي العديد(. 21)
 .انطخ قائسة السحتػيات (4)
 عغ ذلظ انطخ:  (5)

نساذج  –دمحم مؤنذ عػض، الحخوب الرميبية في كتابات السؤرخيغ الجدائخييغ السحجثيغ 
 تارة بحث مقجم لمشذخ في مجمة بحػث الذخق األوسط، جامعة عيغ شسذ. مخ

، 23ىـ/ 8، 7عػاد السشػر، صالح الجيغ األيػبي في الكتابة التاريخية العخبية في القخنيغ  (6)
 .8م، ص24
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ابغ ميدخ،، تاريخ مرخ، تحقيق ىشخي ماسيو، السعيج الفخندي لآلثار الذخؾية، ط. القاىخة  (7)
-571، عرام عقمة، ويػسف بشي ياسيغ، السؤرخ حسجان األثاربي 81م، ص:2:2
م، وكتاب سيخة اإلفخنج الخارجيغ إلى بالد اإلسالم، دراسة في أول 2258-2179ىـ/653

م، شاكخ مرصفى 3125كتاب تاريخ عخبي إسالمي عغ الحسمة الرميبية األولى، ط. عسان 
 .346ص -345م، ص2:98، ط. بيخوت 3التاريخ العخبي والسؤرخػن، ج

الحخيخي، البيان والتبييغ في خخوج الفخنج السالعيغ عمى ديار السدمسيغ، تحقيق سييل زكار،  (8)
  .م2:92ط. دمذق 

 .9ص ،عػاد السشػر، السخجع الدابق (9)
 مغ أمثمة الجراسات األكاديسية عغ صالح الجيغ األيػبي انطخ:  (:)

م، مرصفى الحياري، صالح الجيغ 3113اىخة أحسج ربيع، حياة صالح الجيغ األيػبي، ط. الق
م، :2:9محسػد شمبي، حياة صالح الجيغ، ط. بيخوت  ،م5::2القائج وعرخه، ط. بيخوت 

م، دمحم 2:81دريج عبج القادر نػري، سياسة صالح الجيغ في مرخ والذام والجديخة، ط. بغجاد 
م، سيجة 3119ىخة مؤنذ عػض، صالح الجيغ األيػبي بيغ التاريخ واألسصػرة، ط. القا

إسساعيل كاشف، صالح الجيغ األيػبي بصل وحجة الرف العخبي اإلسالمي وبصل الجياد في 
م، شاكخ مرصفى، صالح الجيغ الفارس السجاىج الداىج السفتخى 2:97سبيل هللا، ط. بيخوت 

سػيدخا  ،م، سعيج رمزان، صالح الجيغ، السخكد اإلسالمي، جشيف3114عميو، ط. دمذق 
م، 2:97محدغ دمحم حديغ، الجير األيػبي في عيج صالح الجيغ، ط. بيخوت م، 3116

ناصخ عبج الخزاق جاسع، صالح الجيغ في القرز الخوماندية الفخندية، مجمة الػثاق والعمػم 
م، صالح الجيغ األيػبي في الجراسات 1::2( عام 7اإلندانية، جامعة قصخ، العجد )
جامعة  –رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب  االستذخاؾية اإلنجميدية واألمخيكية،

م، بدام 3115م، أحسج عمي الصبال، صالح الجيغ األيػبي، ط. شخابمذ 3::2السػصل عام 
 م. 2:95صالح الجيغ األيػبي، ط. بيخوت  ،العدمي

S. Lane- poole, Saladin and The Fall of Kingdom of Jerusalem, London 1899.  

A. Ehrenkreutz, Saladin, New York, 1972. )دراسة متحاملة على صالح الدين(   

G. Hindley, Saladin, London 1976.  

P.H. Newby, Saladin in his Times, London 1983. 

Y. Lev, Saladin in Egypt, Leiden 1999. 

M. Jubb, the legend of Saladin in Western Literature and Historiography, 

lewisten 2000. 



 نس عهضأ. د. دمحم مؤ        عهاد المنهر في رؤية المؤرخ الجزائري  م(5;33-:335) صالح الدين األيهبى 

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 45 

حاد الحكاء  كان الحاكع الججيج رجاًل »عغ ذلظ انطخ ما ذكخه واصًفا القائج السدمع البارز:  (21)
ىحا الخجل الخائع في تقجمو »... ، «نذيًصا وشجاًعا في الحخب وفي غاية الذيامة والكخم

ي، تاريخ عغ ىحه اإلشارات بالتختيب: وليع الرػر « كان نذيًصا وححًرا دائًسا»، «الدخيع
، ط. دمذق 3الحخوب الرميبية، األعسال السشجدة ؼيسا وراء البحخ، ت. سييل زكار، ج

 . 2159، ص92:، ص47:م، ص1::2
 .:عػاد السشػر، صالح الجيغ األيػبي، ص (22)
 .21نفدو، ص (23)
 .89نفدو، ص (24)
 .239عػاد السشػر، صالح الجيغ األيػبي، ص (25)
 .257نفدو، ص (26)
 .::2ر، صالح الجيغ األيػبي، صعػاد السشػ  (27)
 نفدو نفذ الرفحة. (28)
 312ص89نفدو، ص (29)
 .326نفدو، ص (:2)
 .324عػاد السشػر، صالح الجيغ األيػبي، ص (31)
 .323نفدو، ص (32)
 .318نفدو، ص (33)
 .64نفدو، ص (34)
 .64عػاد السشػر، صالح الجيغ األيػبي، ص (35)
 .66نفدو، ص (36)
 .215نفدو، ص  (37)
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