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 الشعبٍت العربٍت
َّ
 الصراع اإلسالمً البٍزنطً يف السري

 قراءة يف كتاب "فتىح مصر احملروست على ٌِـذ 
 (ُ)"العاص رضً اهلل عنه بن سٍذي عمرو

 (2)عبد العزيز منير* د. عمرو
 :متهٍذ

كثيرنا ما كنت أتساءؿ عف سر خمك فترة الفتح اإلسالمي لمصر مف قصص شعبية تسجؿ 
رؾ التي خاضيا أصحاب الدعكة الجديدة، كىـ يكاجيكف في مصر أىـ معاقؿ البطكالت كالمعا

لقد سجؿ ػ ثانية القكتيف العالمتيف المتيف كانتا تسيطراف عمى العالـ المعركؼ آنذاؾ  )بيزنطة(ّ()الرـك
، كفي "عنترة بف شداد"، كفي سيرة "حمزة البيمكاف"األدب الشعبي معارؾ العرب مع الفرس في سيرة 

كما سجؿ أيضنا معارؾ العرب مع  ْ()"الممؾ البدر نار بف النيركاف بف طيبكش بف قيبكش"سيرة 
. كسجؿ معارؾ العرب مع األحباش في "األميرة ذات اليمة"في المشرؽ في سيرة  ٓ()الرـك )بيزنطة(

، كلكف "الظاىر بيبرس"، كما سجؿ معارؾ العرب مع الصميبييف في سيرة "سيؼ بف ذم يزف"سيرة 
نما ىى انعكاسات لممعارؾ ىذه  المعارؾ المسجمة في ىذه السيَّر الشعبية ليست معارؾ الفتح، كا 

                                                           

ف كانت بعناكيف مختمفة .. كقمت بتحقيقيا )تحت الطبع اعتمدت في د - ُ راستي عمى مخطكطات عدة لمكتاب كا 
 بييئة قصكر الثقافة المصرية ( .

 مدرس تاريخ العصكر الكسطى بكمية اآلداب جامعة جنكب الكادم  .  - ِ
" تسمية أطمقيا بعض المؤرخيف عمى البيزنطييف أكال ثـ انسحبت في اآلداب ال - ّ شعبية عمى الصميبييف "الرـك

ف كانكا يعرفكا  -كظير صداىا قكينا في حكايات ألؼ ليمة كليمة التي أطمقت مسمى "الرـك "عمى الصميبييف  كا 
ا  " أما سيرة  كلـ تستطع العديد مف الكتابات أف تربط بينيا ظننا منيـ أف الحكايات تتناكؿ -بالفرنج أيضن "الرـك

ح البىٍينىسىا" فقد تناكلت المصطمح عمى اآلخر المسيحي دكف فرؽ كبير "فتكح مصر المحركسة" ، كسيرة "فتك 
 بيف البيزنطي ك الكاثكليكي الغربي.

مف النصكص الشعبية المجيكلة في تراثنا العربي كذاكرتنا التاريخية )سيرة الممؾ البدرنار ابف النيركاف ابف  - ْ
نستدؿ إال عمى اسـ الناسخ الحاج أحمد  ( لمؤلؼ مجيكؿ في اثني عشر جزءنا . لـ طيبكش ابف قيبكش

ما بيف القرنيف الثاني عشر كالثالث عشر اليجرييف / الثامف عشر  كاف حيان  الذم   الرباط الحمبي الشافعي
كالتاسع عشر الميالدييف .كىى تؤرخ درامينا لحرب قكمية ، تقـك عمى صراع عتيؽ بيف القكمية العربية 

 ، كقد انتييت مف تحقيؽ األجزاء الستة األكلى . اإلسالمية كالقكمية الفارسية
 ىػ.ٕٖٓـ/ ُّْٓىػ حتى فتح القسطنطينية في ٖـ/ ِٖٔداـ الصراع اإلسالمي البيزنطي مف  - ٓ
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المريرة الطكيمة بيف العرب كالشعكب المجاكرة ليـ، ثـ بيف الدكلة اإلسالمية كالدكؿ الطامعة فييا، 
ككتب  ،لمغازلككتب ا ،كالمقاكمة لتكسعاتيا كفتكحاتيا المستمرة، كلعؿ األمر أف كتب السيرة النبكية

قد كفت ىذه المعارؾ حقيا، أك أف ركايات الصحابة عف تجاربيـ في جياد الفتح  ،التاريخ اإلسالمي
اإلسالمي قد أغنت الكجداف الشعبي، فتبنى ىذه الركايات، كاكتفى بيا، ناىيؾ عف القداسة التي 

الشعبي فـم يحمؽ كالتي عقمت جناح الخياؿ  ،أحاطت بيذه المعارؾ، كبمف خاضكىا مف الصحابة
قد  ،الرسكؿ عميو السالـ :بحرية في ىذه المجاالت، ناىيؾ عف أف المثؿ اإلسالمي األكؿ كىك

التي  ؛استحكذ بكؿ الخياؿ الشعبي، فانصرؼ يتغنى بصفاتو كأعمالو في المالحـ النبكية المتعددة
كصيرم كالمعارضات كبردة الب ،حازت مكاف القداسة عند الكثيريف مف المتصكفة كعامة المسمميف

 .ٔ()الكثيرة ليا كالمتنكعة
رغـ ىذا، ظيرت عدة أعماؿ شعبية حكؿ الفتكحات اإلسالمية، امتزج فييا الخياؿ بك 

الشعبي بالحقائؽ، كحارب فييا األبطاؿي العرب الكثير مف األعداء كالمردة كالشياطيف كالكائنات 
ف كاف  ،يمف، إذ ظيرت سيرتاف منفصمتافأبرزىا ما دار حكؿ فتح ال ،حبيسة الفكلكمكر الخيالية كا 

. كما حظيت فتكح الشـا كالعراؽ بعمؿ اختمط فيو ٕ()البطؿ فييما كاحدنا، كالمؤلؼ فييما كاحدنا أيضنا
ككؿ ىذا ال يخالؼ ، ٖ()الحدث التاريخي بالخياؿ الشعبي كىك )فتكح الشاـ( المنسكب لمكاقدم

                                                           

؛  ٔٗـ(، ص ُٗٗٗفاركؽ خكرشيد: معادف الجكىر جكلة في التراث، )سمسمة مكتبة األسرة، القاىرة  - ٔ
 . ُٗـ، ص َُِِاب فتكح البىٍينىسىا الغراء، القاىرة عمرك عبد العزيز منير: مقدمة تحقيؽ كت

القصتاف ىما: ) فتكح اليمف الكبرل الشيير برأس الغكؿ، كما جرل لإلماـ عمى الفارس الكرار كالبطؿ  - ٕ
ا سيرة ) اإلماـ عمى بف أبي طالب  المغكار كـر اهلل كجيو مع عدك اهلل رأس الغكؿ كالبطؿ الميكؿ( كأيضن

كرضي اهلل تعالى عنو كسيرهي إلى اليضاـ بف الجحاؼ بف عكف بف غانـ الباىمي ممؾ الجاف كـر اهلل كجيو 
الممقب بمراة المكت، كقطعو الحصكف السبعة حتى كصؿ إليو كنصره اهلل عميو كما جرل في ذلؾ مف أنكاع 

ظيار البسالة في ميداف الحرب(، كالمؤلؼ الذم تنسباف إليو كتركياف عنو  ىك )أبك الطعف كالضرب كا 
الحسف أحمد بف عبد اهلل بف محمد البكرل(. كلعؿ الراكم أك الركاة، أرادكا أف يضفي عمى ركايتو المصداقية 
كالجدية التي تتميز بيا المؤلفات التاريخية التقميدية، بقصد التأثير عمى السامعيف ، خاصة كأف الركاة 

 ا ييركل.اعتادكا استخداـ  أسماء مؤرخيف حقيقييف لإليياـ بصدؽ م
قدـ لنا الكاقدم "سيرة فتكح الشـا مسجالن بطكالت أبي عبيدة بف الجراح، كعمرك بف العاص، كخالد بف الكليد، كالزبير بف  - ٖ

ـ مف الصحابة، كمشركنا المرأة في ىذه البطكالت كخصكصنا خكلة بنت األزكر .  ـ كغيرى  العكا
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نما يزيد عم ، كيجرل خيالو في تعميؽ األخبار تعميقنا ٗ()ييا كيضيؼالنصكص التاريخية المعركفة، كا 
لتتحكؿ إلى أحداث قصصية، فييا الحكار، االنفعاؿ، كفييا المنكلكج الداخمي، كتحظى  ،درامينا

ببعض الحيمة، كببعض الحبكة كاإلثارة الركائية، كمف ىنا خرجت مف عباءة التاريخ لتدخؿ في إطار 
 .(َُ)أك ما يمكف أف نسميو البعد الثالث لمدراسات التاريخية  ،الرؤية الشعبية لمحدث التاريخي

وظل السؤال قائًما عن اختفاء مثل ىذا الجيد الشعبي في تسجيل فتح العرب 
قد فتحت  –كما ذكرت المصادر كالمراجع التاريخية  –ككنا نؤكؿ األمر بأف مصر  ؟!(55)لمصر

                                                           

ي معزؿ عف السير الشعبية، كينظر الكثير مف المؤرخيف لـ تزؿ الدراسات التاريخية في كطننا العربي ف - ٗ
الحديثيف بالكثير مف التشكؾ إلى المالحـ الشعبية باعتبارىا مصدرا تاريخيان بما تعنيو ىذه الكممة مف معنى، 
األمر الذم دفع غالبيتيـ لتجاىؿ ىذه المالحـ، كترؾ المجاؿ لمباحثيف في األدب الشعبي لدراسة تمؾ 

نظكر مختمؼ. كعمى أية حاؿ بدأ د. قاسـ عبده قاسـ اتجاىا جديدا لمنظر في األدب الشعبي المالحـ مف م
مكانية اعتباره مصدران تاريخيا يعكس صكت العامة كأحالميـ، كطمكحيـ كتصكرىـ لألحداث التاريخية.  كا 

ليمة، مع عف سيرة األميرة ذات ا -مف منظكر األدب الشعبي –كقد قدمت نبيمة إبراىيـ دراسة رائدة 
مقارنتيا ببعض السير البيزنطية خاصة السيرة المعركفة ديجنيس أكريتاس؛ انظر: قاسـ عبده قاسـ: بيف 

، المكتبة ٓـ؛ نبيمة إبراىيـ: سيرة األميرة ذات اليمة، دراسة مقارنة، طََُِ، القاىرة ِالتاريخ كالفمكمكر، ط
 Marius Canard ب فيتفرد ماريكس كنار ـ، أما عف المستشرقيف األجانُْٗٗاألكاديمية، القاىرة 

قد  Henri Grégoire  بدراساتو الرائدة عف ممحمة ذات اليمة، كالتي خصيا بثالثة مف أبحاثو، كما أف
تعرض لسيرة ذات اليمة ضمف عدد مف األبحاث عف الحقائؽ التاريخية في المالحـ الشعبية في العصر 

ي المالحـ العربية )ضمف كتاب دراسات في تاريخ العصكر الكسيط.انظر/ األميف أبك سعدة : بيزنطة ف
 .َُٕـ( ، ص ََِّالكسطى، تحرير حاتـ الطحاكم، دار عيف، القاىرة 

البعد الثالث لمدراسات التاريخية : أم التفسير النفسي كالكجداني كرؤية الجماعة اإلنسانية لذاتيا كلمككف  - َُ
/ عمرك عبد العزيز: األساطير المتعمقة بمصر في كتابات . لممزيد انظر كالظكاىر كاألحداث مف حكليا

 .ُُـ(، ص َُِِالمؤرخيف المسمميف )مكتبة األسرة، القاىرة 
مصر غنية بحكايات البطكلة الشعبية إذ نجدىا أرض سيرة سيؼ بف ذم يزف في حركبو مع األحباش  - ُُ

ليؾ كالذم تزامف مع الحركب الصميبية السترداد كتاب النيؿ انعكاسنا لمصراع المصرم الحبشي أياـ المما
كأنو قكة ضاغطة إلضعاؼ قكة المكاجية العربية تجاه الغرب المتستر في حركبو االستعمارية برداء الديف 
ا أف تشارؾ في ىذه الحركب. ككما أف مصر  كخرج بالسيؼ مف اإلنجيؿ ليدفع الحبشة باسـ الديف أيضن

الصراع المباشر بيف العرب كالغزاة الذيف يرفعكف أماـ  كانت أرض سيرة الظاىر بيبرس لتسجؿ حركب
سيكفيـ شعار الصميب. فدكر مصر في الجياد اإلسالمي أك كفاح الحضارة اإلسالمية ضد الغزاة أبرزه 
الكعي الشعبي في سيرتيف مف أىـ المكركث العربي الشعبي مف السير. كلكف فترة الفتح نفسيا لـ تحظ بما 

ـ عمى يد أبي عبيدة، كفتكحات فمسطيف عمى يد عمرك بف العاص، كفتكحات حظيت بو فتكحات الشا
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( اآلراء التي اختمفت حكؿ فتح كالمغرب رصمحنا، بعد أف عدد لنا ابف عبد الحكـ في ) فتكح مص
ما  (ُِ)مصر، ىؿ فتحت صمحنا؟ أـ فتحت عنكة؟ . كالثابت أف مصر في غالبيا فتحت صمحنا

، كقرية )خيس( كقرية )بمطيس(، ككذلؾ فتحت (ُّ)عدا بعض القرل مثؿ قرية )بمييب(
ا. كمفُْاإلسكندرية في المرة الثانية عنكة ىنا فقد كاف مجاؿ  ، أما باقي مصر فقد فتحت صمحن

 . (ُٓ)المعارؾ الحربية أقؿ بكثير مما تتيحو معارؾ الشاـ كالعراؽ
سيرة فتوح جاء كتاب ) أف ككاف ىذا ىك التصكر الراسخ في أذىاننا إلى 
الذم قدـ الرؤية الشعبية لمفتح  (ُٕ)(الغراء عمى أيدي الصحابة والشيداء (56)الَبْيَنَسا

                                                                                                                                                         

العراؽ عمى يد خالد بف الكليد، كفتكحات اليمف عمى يد اإلماـ عمى بف إبي طالب الذم تحكؿ فييا إلى 
بطؿ شعبي مف الطراز األكؿ. انظر/ عمرك عبد العزيز منير : الفتح اإلسالمي لصعيد مصر في الكعي 

شعبي قراءة في مخطكط فتكح البينسا الغراء ) ضمف أبحاث مؤتمر التاريخ الحربي عبر المصرم ال
 . َٗ – ُٔـ( ، ص َُِِالعصكر ، اتحاد المؤرخيف العرب ، القاىرة 

يقكؿ: مصر  حبيبقاؿ ابف عبد الحكـ: حدثني عثماف بف صالح، أخبرنا الميث، قاؿ: كاف يزيد بف أبي " - ُِ
 . ُِٓ /ُ، فإنيا فيتحت عنكة". انظر / السيكطي : حسف المحاضرة كميا صمح إال اإلسكندرية

بىٍمًييبي : بالفتح ثـ السككف، ككسر الياء، كياء ساكنة، كباء مكحدة: مف قرل مصر، كاف عمرك بف العاص  - ُّ
حيث قدـ مصر لفتحيا صالح أىؿ بمييب عمى الخراج كالجزية كتكجو إلى اإلسكندرية، فكاف أىؿ مصر 

و عمى أىؿ اإلسكندرية إاٌل أىؿ بمييب كخيس كسمطيس كقرطسا كسخا، فإنيـ أعانكا الرـك عمى أعكانا ل
المسمميف، فمما فتح عمرك اإلسكندرية سبى أىؿ ىذه القرل كحمميـ إلى المدينة كغيرىا، فرٌدىـ عمر بف 

م ) شياب الديف الخطاب، رضي اهلل عنو، إلى قراىـ كصٌيرىـ كجميع القبط عمى ذمة. انظر/ ياقكت الحمك 
 .ِْٗ/ُـ( ، ُٓٗٗ، دار صادر ، بيركت  ِأبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي( : معجـ البمداف )ط

، لجنة التأليؼ ،  ِلممزيد راجع / ألفريد بتمر : فتح العرب لمصر ، ) ترجمة محمد فريد أبك حديد ، ط  - ُْ
 . َِْ-ِٖٖـ( ، ص ُْٔٗالقاىرة 

 . ّّ، ِّ؛ عمرك عبد العزيز مقدمة تحقيؽ فتكح البىٍينىسىا،  ٓٗجع سابؽ، ص فاركؽ خكرشيد: مر  - ُٓ
البىٍينىسىا بمدة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا ، تقع بيف بحر يكسؼ ، كسفكح التالؿ مف سمسمة الجباؿ  - ُٔ

كيمكمترنا  ُٖٗكيمك مترنا غربي بني مزار ، كىى محطة لمسكة الحديدية عمى بعد  ُٓالميبية ، عمى مسيرة 
جنكب القاىرة ، كاسميا تصحيؼ لمفظ مصرم قديـ "بمادا" ككانت قديمان عاصمة اإلقميـ التاسع عشر مف 

، ص  ّ، ج  ِأقاليـ الصعيد ، كمركزنا لتقديس المعبكد "ست". محمد رمزم : القامكس الجغرافي ، ؽ 
 . ٕٔ؛ عمرك عبد العزيز : مقدمة تحقيؽ البينسا ، ص  ُُِ
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ُفُتوُح بعنكاف " -نحف بصدده  –ا( ؛ ثـ تبعو كتاب مصر )مصر العيمي لصعيداإلسالمي 
" كالذم يعد أكؿ رؤية الَعاِص َرِضَي اهلُل َعْنوُ  بن ِمْصَر الَمْحُروَسِة َعَمى َيـِـد َسيِِّدي َعْمِرو

، كليرد كؿ منيما عمى )مصر السفمى( لموجو البحريكركاية شعبية لمفتح اإلسالمي 
ا شعبينا يتناكؿ فتح العرب لمصر تناكالن يمزج بيف كيقدماف نصن  ،العديد مف التساؤالت

كانطالقو في رحاب اإلبداع  ،الحقيقة كالخياؿ، ليحرراه مف قيكد التاريخ كصرامتو
وىو عمى كل حال يؤكد أن فتوح مصر لم تمر عمى الفكلكمكرم بشكؿ كاضح كصريح، 
ل بطوالت ىذا بدور الشعب في تسجي ,وانتباه واع ,الوعي الشعبي دون استجابة يقظة

كيسد الفجكة الناتجة عف عجز  ،كيساعد في تصكر السياؽ العاـ لمحدث التاريخي الحدث
كبعث الحياة في الييكؿ العظمي لمحقائؽ  ،المصادر التاريخية التقميدية عف سدىا

 (ُٖ)عف أحداث كتفاصيؿ الفتح.  ،التي تحمميا المصادر ،التاريخية الجافة
كبعداىا الزماني  يدور محورىا األساسي :األخرل كعمى عكس المالحـ العربية 

، كما أنيا سيرة قصصية (ُٗ)كالمكاني حكؿ دائرة المعارؾ اإلسالمية البيزنطية في شماؿ مصر
تكاد تككف مجيكلة عند كثير مف الباحثيف فى التاريخ كاآلداب الشعبية الذيف لـ يمتفتكا  ؛كتاريخية

ذامكضكعيا باستفاضة؛ لتشعب كتعقد أحداث السيرة. إلييا، كلـ يدققكا نصكصيا، أك يبحثكا   كا 

                                                                                                                                                         

اف الكامؿ لمسيرة "قصة البىٍينىسىا ىذا اٍلًكتىاب حكاية لغزكة مف أعز الغزكات اإلسالمية كىقصة فتح مبيف العنك  - ُٕ
قع ًفي أرض  ما كى فييا نكادر غريبة كىكقائع عجيبة كى لمصحابة المحمدية عمييـ رضكاف اهلل الصمدية كى

أساسية حكؿ فتح أحد أقاليـ مصر البىٍينىسىا" أما عف الخمفية التاريخية لمممحمة فتدكر القصة بصفة 
الكسطى، تبمكرت رؤية شعبية مصرية بما حكتو مف نبكءات )جاءت بأثر رجعي بعد حدكث الفتح(، 
كحكايات أسطكرية تشرح كتفسر كتقيـ جسرنا عمى الفجكة بيف ما حدث بالفعؿ، كبيف الركايات الجزئية 

ا ليست التاريخ كمو(. كقد حممت ىذه الرؤية أك لممؤرخيف كالكثائؽ )التي تشكؿ جزءنا مف التاريخ كلكني
القراءة الشعبية ألحداث الفتح اإلسالمي لصعيد مصر فقط. كقد قمت بتحقيقو ، كتـ نشره ضمف األعماؿ 

 ـ. َُِِالفائزة بجائزة تحقيؽ التراث بييئة قصكر الثقافة المصرية بالقاىرة عاـ 
مكركث الشعبي" إلى جانب مصادره التقميدية؛ ذلؾ أف المزاكجة كمف ىنا تبرز أىمية اعتماد المؤرخ عمى "ال - ُٖ

بيف ىذيف النكعيف مف المصادر يساعد المؤرخ عمى استيعاب الظاىرة التاريخية كرسـ صكرة كمية ليا 
 .ْْ.لممزيد انظر /  قاسـ عبده قاسـ: بيف التاريخ كالفكلكمكر ، ص

 لبىٍينىسىا في مكتيؼ الصراع البيزنطي اإلسالمي. تشترؾ سيرة األميرة ذات اليمة مع سيرة فتكح ا - ُٗ
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 بعناكينو الكتاب مف بقيت التي لمرواية المختمفة والروايات المخطوطات عناوين بعدد حكمنا

 كالفيـك مصر فتكح) أك ،(ُِ)(كأعماليا مصر فتكح) أك (َِ)(المحركسة مصر فتكح) ؛ المتعددة

 ،شعبيا مؤلفا كاف صاحبيا إف القكؿ: يمكف (ِِ)(الدكالب الجزاير مف كغيرىا كدمياط اإلسكندريةك 
 قصة ال التاريخ في عمال باعتبارىا السردية تحفتو معالجة إلى الدارسيف مف نفر ماؿ كقد

 سنة  مشابية بركاية السيرة ىذه نشر  ىمقر" آرند "ىنريك األستاذ أف مف الرغـ كعمى ،(ِّ)تاريخية

 بف عمر بف محمد اهلل عبد أبي إلى كنسبيا ،(ِْ)"دريةواإلسكن مصر فتوح كتاب" بعنكاف . ـُِٖٓ

 الفتح قصة تروي التي التاريخ مصادر مف كميما ،أصيال مصدرنا كاعتبره المدني قدمالكا كاقد

 يدخؿ أنو عمى الرأم نكافقو بينما رؤيتو، مف األكؿ الشطر في معو نتفؽ ال فإننا ،لمصر اإلسالمي

  لمصر" العرب "فتح كتابو في بتمر" لػػػ"ألفريد مميمنا النص كاف فقد (ِٓ)التاريخية" القصة" ضمف

 الكاقدم بقيمة كأشاد ،الفتح عف لكتابو تأليفو في منيا استفاد التي الميمة الكتب مقدمة في ككضعو

 ضاع كقد ،لمميالد( ِّٖ-ْٕٕ) الكاقدم قدرنا كأعظميـ العرب مؤرخي أكؿ مف كاف فقد :"بقكلو

 اآلخريف". المؤرخيف كتب في بقيت التي العديدة كاإلشارات الكثيرة المقتبسات إال منو يبؽ كلـ كتابو

                                                           

مخطكطة بعنكاف ) كتاب فتكح مصر المحركسة عمى يد سيدم عمرك بف العاص( كمتاحة بدار الكتب  - َِ
 الحيسينى(. ََُكالكثائؽ المصرية تحت رقـ ) 

ا كتاب فتكح تاريخ تيمكر  ؛ كمخطكط آخر بعنكاف ىذَُٖٓمخطكط مصكر بدار الكتب بالقاىرة برقـ  - ُِ
مصر كأعماليا لمشيخ اإلماـ ابف إسحؽ األمكم نفعنا اهلل بو كببركاتو في الدنيا كاآلخرة آميف" متاح بدار 

 زكية(. َُِْالكتب كالكثائؽ المصرية تحت رقـ ) 
 مخطكط بعنكاف "فتكح مصر كالفيـك كاإلسكندرية كدمياط كغيرىـ مف الجزائر كالبالد تأليؼ العالـ العالمة - ِِ

 تاريخ تيمكر.ُْٖٕالكاقدم رضي اهلل عنو كأرضاه" ،  بدار الكتب كالكثائؽ المصرية برقـ 
 ِٔحكؿ أبعاد العالقة بيف التاريخ كالقصة التاريخية راجع / ركبرت إركيف : ابف زنبؿ كقصة التاريخ ، ص  - ِّ

 كما بعدىا . 
بعنكاف )فتكح مصر كاإلسكندرية ( المنسكب  ـ بركاية مختمفةُِٖٓنشرىا ىنريؾ  آرند  ىمقر في ليدف سنة  - ِْ

 إلى المؤلؼ ، الشيخ أبي عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد الكاقدم المدني.
ركبرت إركيف : ابف زنبؿ كقصة التاريخ ) ضمف كتاب الكتابة كأشكاؿ التعبير في إسالـ القركف الكسطى  - ِٓ

صكد عبد الكريـ ، إصدارات المركز القكمي لمترجمة آفاؽ المسمـ ، تحرير : جكليا برام ، ترجمة : عبد المق
 . ٗٔـ( ، صَُِٓ، القاىرة ُ، طُِٗٔ، العدد 
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 التي الكتب تمؾ :"كأما لمكاقدم منسكب أنو كأكد بصدده نحف الذم الكتاب ىذا إلى بتمر كأشار

 إلى منسكبة تذكر العادة في كلكنيا خطأ إليو تنسب فإنيا مصر" فتكح كتاب" مثؿ اسمو تحمؿ

 .(ِٔ)الكاقدم" بأنو المٌدعي " تأليؼ إنيا يقاؿ أف بدؿ ،القكؿ في تسييال اسمو
 تمبية ،كاسع نطاؽ عمى الشفكية لمركاية محال كاف بأنو تشي لمنص األكلى القراءة

 شعر أف بعد ،بالفتكح شارككا مف كأحفاد القبائؿ حؽ عمى التأكيد مثؿ :اجتماعية لحاجة

 مكافآتيـ أنو يركف كانكا عما كفكمستبعد ميمشكف أنيـ األصمييف الفاتحيف أحفاد

 النياية كقائع معرفة لىإ تكاقنا كاف الذم  الجميكر عند ثقافية لحاجة تمبية أك .(ِٕ)العادلة

كزاد الركاة  ،المسمميف العرب كبداية مصر في ف()البيزنطيي المسيحييف الركـ نياية :كالبداية
زاعـ الحؽ في الحصكؿ عمى ، كلتبرير مكاختمقكا فييا لخدمة أغراض جديدة، بؿ فييا

؛ فالرجاؿ الذيف استطاعكا البرىنة عمى حقكؽ التمتع بعمميات فرض الضرائب، أك الركاتب
ـ الحصكؿ عمى كانكا يشعركف بأف مف حقي ؛أف أسالفيـ قد شارككا في الفتكح الباكرة

 ،، أما سكاف المدف فربما كانكا يأممكف في تخفيؼ الضرائب عنيـركاتب مف بيت الماؿ
ا لمجيكش المسممة، ، ليس كباختصار فقد تـ حفظ قصص الفتكح كأنيـ قد استسممكا صمحن

كاف ىناؾ شعكر بأف ذلؾ أمر  ، كلكف ألنوتماـ بإنتاج سرد تاريخي كاضح فقطبسبب االى
 ،، مثؿ التأريخ التتابعي المضبكط لألحداثثـ فإف المادة التي لـ تكف مفيدة، كمف مفيد

، ككانكا أقؿ ركاة اىتمامنا ببعض جكانب الفتكحكأبدل ال .(ِٖ)النسيافكانت تيمقي في زكايا 
اىتمامنا بجكانب أخرل قد تبدك في عيكننا اليكـ أكثر أىمية
(ِٗ). 

ركيف في اليكس بمعرفة المشا :أخرل في ىذه السيرة تتمثؿ في مةن سمما أعطى 
مشاركيف مف عمى ال، ال ينطبؽ ىذا سكل الفتح اإلسالمي بأسمائيـ، كبطبيعة الحاؿ

                                                           

 . ِّألفرد . ج. بتمر : فتح العرب لمصر ، ص - ِٔ
، ه قاسـىيك كينيدم : الفتكح اإلسالمية كيؼ غير انتشار اإلسالـ العالـ الذم نعيش فيو ) ترجمة: قاسـ عبد - ِٕ

 . َْ،  ّٗىػ( ،ص َُِٓلقاىرة دار عيف لمدراسات ، ا
 . ِٔىيك كينيدم : الفتكح اإلسالمية ، ص  - ِٖ
 .َْالمرجع السابؽ  ، ص - ِٗ
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ية ألسماء أىـ قادة جيكش ، كتقدـ لنا في الكقت ذاتو صياغات عربالعرب المسمميف
، كيتـ إعداد كأنيا جميرة مف األسماء المجيكلة، كلكنيا تتعامؿ مع ىذه الجيكش ك أعدائيـ

ثبات مشاركة القبائؿ في الفتكح العربية بعناية كدقة دافعيا الحبقكائـ األسماء  ، كا 
أك تأتي بصيغ  ،، كىى قكائـ كثيرا ما تتناقض كؿ منيا مع األخرلصاديةألغراض اقت

 .  (َّ)متعددة بتعدد المخطكطات الحاممة لمقصة
 فترة منذ النصوص  ىذه مخطوطات تداول تفيد التي اإلشارات :االعتبار في األخذ مع 

 عشر ثالثال القرف  مف أخرل نسخ لنا كصمت كما ،(ُّ)اليجرم التاسع القرف حتى باكرة

ا كأف ،مؤلفييا إلى نسبتيا كاختالؼ لنسخا بيف اختالؼ كجكد مع ،اليجرم  يحمؿ منيا بعضن

 حدث حكؿ تدكر كانت إذا سيما ال ،الشعبية الحكاية لكاـز مف كىى ؛الخياؿ يغمفيا ركايات

 حكاية مثؿ حكاية يحمؿ الذم المخطكط عمى ىذا ينطبؽ أف الطبيعي كمف ، حقيقي تاريخي

  المسمميف. العرب حكـ كبداية البيزنطييف الركـ حكـ سقكط

 الكتاب ىذا نص بين المقارنة ،منيجيا أك عمميا ،المقبكؿ مف ليس :نفسو الكقت في

 الرغـ عمى ،الحكـ عبد البف وأخبارىا" مصر فتوح " كتاب ونص ( المحروسة مصر )فتوح

 الحكـ كبداية يالبيزنط الحكـ سقكط :كاحد تاريخي حدث حكؿ يدكراف النصيف أف مف

 نمط إلى ينتمي الكتابيف مف كال إف إذ ،بينيما كالسياسي العسكرم الصداـ بعد ،اإلسالمي

 الحكـ عبد ابف كاف كما . اآلخر الكتاب إليو ينتمي الذم النمط عف يختمؼ الكتابة مف

ا ف ،كيسجميا الحقيقة عف يبحث أف ميمتو ؛مؤرخن  الحكايات بعض ركايتو إلى تسربت كا 

 .(33)القديـ كتاريخيا مصر بفضائؿ يتعمؽ ما عمى اقتصرت أغمبيا في كلكنيا ،(ِّ)بيةالشع

                                                           

 .َّالمرجع السابؽ  ، ص  - َّ
ـ(   ُْٖٕىػ /  899بمكتبة أحمد الثالث تكجد مخطكطة يرجع تاريخ نسخيا إلى القرف التاسع اليجرم )  - ُّ

 الكاقدم بعنكاف " فتكح مصر" . . منسكبة إلى "َِٖٗبرقـ "أحمد الثالث 
 ٗٔـ(، صػ ُّٔٗإبراىيـ أحمد العدكم، ابف عبد الحكـ رائد المؤرخيف العرب،) مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة - ِّ
ابف عبد الحكـ، فتكح مصر كالمغرب) تحقيؽ: عمي عمر، الطبعة األكلى، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة - ّّ

 ىا . ، كما بعد ِٖـ(، صػ ََِْ
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 لمصر اإلسالمي الفتح تاريخ إلى يدخؿ المحركسة" مصر فتكح" في الراكم كاف حيف عمى

 في ،مثاال نكرد أف في بأس كال ،(ّْ)ركايتو في الكاضحة الدرامية كالحبكة الخياؿ بكابات مف

 تكاد ال عديدة بأمثمة يحفؿ المحركسة" مصر "فتكح نص أف مف لرغـا عمى ،الدراسة ىذه

 الجنكد بعض لو تعرض ما يسرد فنجده ؛الكتاب صفحات مف كاحدة صفحة منيا تخمك

 نجد ىذا سياؽ كفي (ّٓ)مارية" أخت "رينا يد عمى تحريرىـ تـ ككيؼ ،األسر في المسمميف

 النبي بيا رلتس )التي القبطية مارية ةحيا في المفقكدة السطكر عف تبحث الشعبية الذىنية

 ألف ؛لدييا الدرامية الحبكة تكتمؿ كي الثانكية الشخصيات عف كتنقب (كسمـ عميو اهلل صمى

 شغمت أخرل مسائؿ عمي عناصرىا في تحتكم كانت ،القبطية مارية لتاريخ الشعبية ءةالقرا

 سياؽ في لألحداث شعبيةال رؤيتيا إطار في تطرحيا ألف فرصة ككجدتيا ،الجمعي الضمير

 .(ّٔ)التاريخي الحدث في كالقمقة كالناقصة المنسية العناصر عف المستميت بحثيا

 : التالي النص فيورد 
ُمَهاََّكانََّّ،ََّجَوارِهَِّمن َََّّجارِيَة ََِّّبِهم ََّّوَك لَََّّثُم َّ " َّاإلَمارَة،ََّدارََِِّّفيَُّمظ ِلم ََّّبَ ي ت ََِّّفيََّحط ُهم ََّّبَ ع َدَماَّ«رِيَنا»َّاس 

ِظِهم،ََّرَىاَوَأمََّ َلمَََِّّبِحف  َهاََّوَأس  َتاحََّّإلَي   ُخلََََّّأن َََّّوَأَمَرَىاَّالبَ ي ت،َِّمف  ََّوَمش ُروب؛ََّمأ ُكول ََِّّمن ََّّيُ َقوِّتُ ُهم ََِّّبَماََّعَلي ِهمََّتد 

َتثَ َلت َّ َحابِو،َّيُوقَ َناََّعَلىََّوَدَخَلت ََّّ...َّبِو.ََّأَمَرَىاََّماَّفَام  َّتَ َعاَلىَّاللََََّّأن ََُّّمواَواع لََََّّعَلي ُكم،ََّخو ف ََّّالََّوقَاَلت:ََّوَأص 

َمَتُكم ََّّأَل َقى َداَىاَّال ِتيَّالِقب ِطي ةَََِّّمارِيَةَََُّّأخ تََّّأَنَاَّأَنِّيََّواع َلُمواَّقَ ل ِبي،َِّفيَّرَح  َّإَذاََّوإنِّيَّلَِنِبيُِّكم ،َّالُمَقو ِقسََّّالَمِلكَََّّأى 

ُتُكم َّ ِتي،ََّأَرىََّلَعلِّيَّم َّنَِبيِّكَََّّمِديَنةََِّّإَلىَُّتوِصُلوِنيََّأنَِّمن ُكم ََّّأُرِيدَََّّخل ص  َِّمن َََّّأُحل ُكم َََّّأن َََّّعَلىََّعَزم تَََّّقد َََّّوإنِّيَُّأخ 

 37."َحر ِبُكم ََّّالَمةَََّّإلَي ُكم َََّّوُأَسلِّمَََِّّوثَاِقُكم ،
ا يككف أف يمكف ال السيرة في الكاردة النصكص مف كغيره النص ىذا  لشروط خاضعنا نصن

 مؤرخي مف غيره أك ،الحكـ عبد ابف المؤرخ كتبو الذم النص ليا خضع التي ؛التاريخية الكتابة
 ،التاريخييف كاألشخاص التاريخي دثلمح العاـ اإلطار صحة مف الرغـ عمى ،اإلسالمية مصر

                                                           

بتصرؼ ؛ كانظر نص السيرة تحقيؽ عمرك  ِٓ،  ِْ، ص  الغكرم قاسـ عبده قاسـ : كاقعة السمطاف - ّْ
 (.َُِٓعبد العزيز منير ) القاىرة 

 ك.ُُانظر السيرة ، ؽ - ّٓ
 .ُُ؛ محمد عبد اهلل عناف: مؤرخك مصر اإلسالمية ، صػ ُِِعمرك عبد العزيز منير : األساطير ، ص  - ّٔ
 ك. ِْط ؽ المخطك  - ّٕ
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 الخصائص ىذه عمى األخير كالمثاؿ ،الحدث كقائع عميو دارت الذم رافيالجغ المسرح عف فضال
 الكتابة عف تبعده ما بقدر ،يةالشعب الحكاية مف المحركسة" مصر "فتكح نص تقرب التي

 أنيا  الراكم تخيؿ التي كالحكارات المشاىد تتناكؿ صفحات عدة احتؿ طكيؿ نص :(ّٖ)التاريخية
 الدرامي التصكير مف الرغـ كعمى .تحريرىـ حتى األسر في المسمميف دالجن كقكع لحظة منذ كقعت
 النمط ذلؾ إلى ،شؾ دكنما ،يينتم النص فإف ،المحركسة مصر فتكح سيرة راكم تبوك فيما الرائع
 خياؿ تفاصيؿ مع التاريخية األحداث حقائؽ فيو تختمط الذم ؛التاريخية" الركاية" مف الباكر
  . مداه تحديد يصعب بشكؿ ،المؤلؼ

 ألف ؛االنتشار واسع كان المحروسة" مصر فتوح" لسيرة الشفاىي النص أف كيبدك

 جديد عيد كبداية ،مصر في المسيحية الرـك كلةلد النياية حكاية كانت يحمميا التي الحكاية

 الغرب مف المكجعة الضربات كطأة كتحت ،قاسية تاريخية ظركؼ ظؿ في ؤهاستدعا تـ

 ،كالشاـ فمسطيف في العربية األرض جسد في إمارات تؤسس أف استطاعت كالتي ،المسيحي
 الناس بو ستقكلا ما أىـ مف الشعبي كالقص الحكي ككاف ،الحجاز في المقدسة البقاع كتيدد

 مف يشابييا ما مع ،الراكية ىذه ظمت كقد (ّٗ)كاقتصادينا كاجتماعيا سياسيا مرير كاقع ضد

 إلى لو مخطكطة نسخ كصكؿ بدليؿ ؛الركاج كتمقى باالىتماـ، تحظى ،أخرل شعبية ركايات

 أف اعتبارنا في نضع أف يجب كما الميالدم. عشر التاسعاليجرم/ عشر الثالث القرف

 بسبب القصاص() الشعبي كالراكم المؤرخ مف كؿ ىإل بحاجة كاف الزماف ذلؾ تمعمج

  آنذاؾ. المجتمع في السائدة التاريخية الظركؼ
  ٌيدعى من إلى أو  "الواقدي"  من كل إلى المنسوب الكتاب أف مف الرغـ كعمى

 حكؿ فياتألي ـت التي التاريخية الكتب نمط مف ككأنو شكمو في يبدك (َْ)اأُلموي" اسحق "ابن
 المكضكع ذات "التاريخية "الرسائؿ تسميتيا عمى المؤرخكف اصطمح تيكال ،بعينو حدث

                                                           

 بتصرؼ.  ِٔقاسـ عبده قاسـ : كاقعة السمطاف ، ص  - ّٖ
 بتصرؼ.   ِٕكاقعة السمطاف ، ص  - ّٗ
انظر/ يكسؼ ىكركفقس : المغازم األكلى كمؤلفكىا ، ) ترجمة : حسيف نصار ، طبعة البابي الحمبي ،  - َْ

ة كأىميتيا في حفظ التاريخ ، ما بعدىا ؛ صالح الديف عاككر : الركاية الشفكي ٕٓـ( ، ص ُْٗٗالقاىرة 
 .ُٕـ( ، ص ُٗٗٗ، ) مجمة المؤرخ العربي ، اتحاد المؤرخيف العرب ، القاىرة 
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 ،(ُْ)التاريخية الظركؼ فرضتيا اجتماعيةثقافية/ لحاجة استجابة منيا كؿ افك التي الكاحد،
 لألشخاص حقيقية أسماء كأكرد ،حقيقي تاريخي حدث عف يتحدث كاف ؼالمؤل أف كمع
 أحداث فييا دارت التي كالبقاع األماكف أسماء ذكر كما ،الحدث ىذا في اأسيمك  الذيف

 أجزاء معظـ في ،الحكاية شخصيات بيف الحكار لغة استخداـ فإف ،يحكييا التي الحكاية
 الجانبيف عمى ،حكايتو أبطاؿ نفكس في تختمج التي كالمشاعر األفكار عف كحديثو ، الكتاب

 إلى يفتقر الذي الكتاب وأسموب طبيعة عف بكضكح لنا يكشؼ ، كالبيزنطي اإلسالمي
 .(ِْ)اإلسالمية مصر مؤرخك مارسيا التي التاريخية الكتابة مقومات من الكثير

 قصر في أك البيزنطي عسكرالم في تتـ التي المداكالت أجكاء خيالو في يصكر الذم فالراكم
 ،معيـ التعاطؼ أك المسمميف طاؿاألب غرـا في كالكقكع ،كالتراجمة الرسؿ اختيار كطرؽ ،المقكقس
أىٍرمىانيكسَّة بيف دار الذم الحكار كنص

 الحىاًجب أك جنكدىا كبيف بينيا أك المسمميف كرسؿ (ّْ)
 كصؼ أك المسمميف كالجنكد  البطاركة بيف المناظرات تفاصيؿ عف الحديث أف كما ،(ْْ)ثًميالطيكس

 ًقيىاـه، كىًشمىاًلوً  يىًميًنوً  عىفٍ  كىمىمىالًيكيوي  يىدىٍيًو، بىٍيفى  كىالحيجَّابي  ،ميٍمًكوً  يرً سىرً  عىمىى جىاًلسه  كىىيكى  أىًرٍسطيكلًيسى  "المىًمؾً 
 بًأىٍنكىاعً  الميرىصَّعىةي   المىنىاًطؽي  أىٍكسىاًطًيـي  كىًفي الميمىكًَّف، الدِّيبىاجً  أىٍقبًيىةي  كىعىمىٍيًيـ سيييكًفًيـ، مىقىاًبضً  عىمىى كىأىٍيًديًيـ

بًأىٍيًديًيـ اًىًر،الجىكى  فيصيكصً   بو يقصد الذم الينداـ كحسف الجماؿ عف كالحديث ،(ْٓ)الذَّىىب." أىسىاًكرىةي  كى
 البينسا فتكح "سيرة مثؿ العربية الشعبية السير أك "كليمة ليمة "ألؼ حكايات مف كأنو ،الخصـ إبيار

 في تركل كانت التي العربية يةالشعب السير مف كغيرىـ بيبرس" الظاىر" أك اليمة"، ذات "األميرة الغراء"،
  . (ْٔ)العصكر تمؾ

                                                           

 .ُِٔـ( ، ص ََِْقاسـ عبده قاسـ : في تطكر الفكر التاريخي ، ) عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية ، القاىرة  - ُْ
محمد عبد اهلل عناف: مؤرخك مصر اإلسالمية ؛  ُِٕقاسـ عبده قاسـ : في تطكر الفكر التاريخي ، ص  - ِْ

 ، كما بعدىا .  ُِـ(، صػ ُٗٗٗكمصادر التاريخ المصرم )مكتبة األسرة، القاىرة 
، كىكىافى أىبيكىىا ٍبفى  في السيرة تظير أىٍرمىانيكسَّةى ىى زكجة المىًمؾ قيٍسطىٍنًطيفى  - ّْ قىٍد جىيَّزىىىا  ًىرىٍقؿى كاٍبنىًة المىًمًؾ الميقىٍكًقًس صىاًحًب ًمٍصرى

ٍكًجيىا قيٍسطىٍنًطيفى   . ًُّىرىٍقؿى. انظر/ سيرة فتكح مصر ؽ ٍبفً  بًأىٍمكىاًليىا كىجىكىاًرييىا إلىى بًمٍبًيس، عىمىى أىنَّيىا تىًسيري إلىى زى
 . ُٖ، ؽُٕ، ؽ ُٔ، ؽ ُٓ، ؽ ُْ، ؽ ُّسيرة فتكح مصر المحركسة ، ؽ - ْْ
 . ّٕ، ؽّْ، ؽ ّّ، ؽ ِٔ،ؽ  ِٓسيرة فتكح مصر المحركسة ، ؽ  - ْٓ
انكر ابف الحاج في المدخؿ إلى اشرع الشريؼ ، كغيره مف رجاؿ الديف ىذه القصص التي كانت تركل  - ْٔ

ىػ/ ّٕٕابف الحاج  " أبك عبد اهلل محمد بف محمد العبدرل الفاسى كالمالكى" "تلمعامة ، لممزيد انظر/ 
. بف األخكة " محمد  َٖ، صْ، القاىرة د.ت(، جـ"  : المدخؿ إلى الشرع الشريؼ ، )دار التراث ُّْٕ

ىػ" : معالـ القربة في طمب الحسبة ، )تحقيؽ: إبراىيـ ِٕٗبف محمد بف أحمد بف أبي زيد القرشي " "ت 
 . َُٗـ( ، ص ََُِشمس الديف،  دار الكتب العممية ، بيركت 
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شكالية المؤلف كسىًة عىمىى : العنكاف الكامؿ لمسيرة "أما عن عنوان السيرة وا  فيتيكحي ًمٍصرى المىٍحري
يعد العنكاف مف أىـ العتبات الداللية التي تكجو القارئ  ،"العىاًص رىًضيى اهللي عىٍنوي  بف يىػًػد سىيًِّدم عىٍمًرك

كتفكيؾ شفراتو كاستكناه محمكالتو الداللية، بما يعطيو  ،التاريخي كناه مضاميف النص الشعبي/ستا إلى
ذا العمؿ مقصكدة أف البطكلة في ى :كالكاضح مف عنكاف السيرة .(ْٕ)انطباع أكلي عف المحتكل مف

 ي. ، فيك المعني بيذا الكتاب كىك محكره، كذكر حكاياتيا مع الفتح اإلسالملممكاف، كىك مصر
" الَعاِص َرِضَي اهلُل َعْنوُ  بن فُتُوُح ِمْصَر الَمْحُروَسِة َعَمى َيـِـد َسيِِّدي َعْمِروكتاب "  يينسب

  (ْٗ)ومحمد بن اسحق األُمويىػ(، َِٕ - َُّ) (ْٖ)الواقديكىما  إلى اثنيف مف المؤلفيف
حاتيا، نخمص إلى عدـ بمناقشة الجكانب المختمفة المتعمقة بإشكالية المؤلؼ، كلغة السيرة كمصطمك 

                                                           

النسياف"، ) درا األماف لمنشر كالتكزيع، مقارنة تحميمية لركاية "لعبة  أحمد فرشكخ، جمالية النص الركائي، - ْٕ
؛ محمد فكرم الجزار : العنكاف كسيمكطيقا االتصاؿ األدبي ، ) سمسمة ِِـ(، ص 1996 ،ُالرباط، ط

 .  ٖـ( ، ص ُٖٗٗدراسات أدبية ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة 
مكلى  -) األسممي مكالىـ ( الكاقدم المدني ( أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد  َِٕ - َُّالكاقدم )  - ْٖ

بني ىاشـ قاضي بغداد، ككانت امو مف أحفاد سائب خائر الذم كاف أكؿ مف غنى قصائد عربية في 
المدينة، كالذم حضر كالده مف فارس إلى المدينة أسير حرب، كلذلؾ يجرم في عركؽ الكاقدم بعض الدـ 

ىػ. َُٖكاف مكلده بالمدينة كاتصؿ ببني العباس عاـ غير العربي، كيعد مف أقدـ مؤرخي اإلسالـ 
صنؼ كتبا كثيرة عددىا صاحب كتاب الفيرست منيا كتاب  -فاستقضاه الرشيد كالمأمكف زمنا طكيال 

المغازم منيا كتاب في فتكح األمصار ذكره البالذرم كالمسعكدم كىك تأليؼ أخذتو يد الضياع قاؿ ابف 
ه في الحديث كتكممكا فيو ككذلؾ أبك جعفر الطبرم يغمطو في مكاطف خمكاف في ترجمة الكاقدم: كضعفك 

كثيرة كفي أحاديث عديدة السيما في تاريخ الكقائع كفتكح البمداف. قاؿ احمد بف عبد اهلل بف صالح: ما رأيت 
أحدا احفظ لمحديث منو كقيؿ فيو ىك كذاب ليس بثقة كال يكتب حديثو. كفي الفيرست: قاؿ محمد بف 

أت بخط عتيؽ قاؿ: خمؼ الكاقدم بعد كفاتو ستمائة قمطر كتبا كؿ قمطر منيا حمؿ رجميف ككاف اسحؽ قر 
لو غالماف مممككاف يكتباف الميؿ كالنيار كقبؿ ذلؾ بيع لو كتب بالفي دينار قاؿ الذىبي: مات الكاقدم كىك 

دفف بمقابر الخيزراف عمى القضاء سنة سبع كمائتيف في ذم الحجة كاستقر اإلجماع عمى كىف الكاقدم اىػ
ببغداد في الجانب الغربي. نقالن عف / الياف سركيس: معجـ المطبكعات العربية ) مطبعة سركيس، القاىرة 

 . َُُـ( ؛ يكسؼ ىكركفقس: المغازم األكلى كمؤلفكىا ، ص ُِٖٗ
بف يسار   نجد محاكلة مف الراكم لمخمط بيف اسـ )محمد ابف إسحؽ األمكم( ، كبيف ) محمد بف إسحاؽ - ْٗ

المدني ( الذم عيرؼ باىتمامو البالغ في عمـ المغازم ، حتى كاف أكؿ مف جمع المغازم في مصنؼ كامؿ 
عيرؼ بػ " المغازم "، كلـ يظير حتى اآلف كامال   –كلـ نقؼ لو عمى غيره  –، كىك مؤلفو الذم اشتير بو 

نما طبع قسـ منو بتحقيؽ الدكتكر محمد حميد اهلل ، كطبع أ يضا القسـ نفسو بتحقيؽ الدكتكر سييؿ ، كا 
زكار ، غير أف الكتاب حفظ لنا مف خالؿ اختصار ابف ىشاـ لو ، فيما يعرؼ بػ " السيرة النبكية " البف 

 ىػ.ُّٖىشاـ الذم ركل مغازم ابف إسحاؽ عف تمميذ ابف إسحاؽ زياد البكائي المتكفى سنة 
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كسىًة عىمىى يىػًػد سىيًِّدم عىٍمًرك عىٍنوي" إلى الكاقدم العىاًص رىًضيى اهللي  بف نسبة سيرة "فيتيكحي ًمٍصرى المىٍحري
ـ" :ألسباب منيا  .(ُٓ)التي كرد بيا أخبار عف فتكح مصر كالبينسا (َٓ)أف طبعة كتاب "فتكح الشا

كـل تتطرؽ إلى اإلسكندرية أك دمياط أك شماؿ الدلتا  ،اقتصرت عمى ذكر فتح العرب لصعيد مصر
أنو قد كرد  :منياك ، كما أف النص المتعمؽ بفتكح البينسا حكلو العديد مف الشككؾ يعضدىا الشكاىد 

ثت زمف الكاقدم )المتكفي: فييا أسماء ألماكف عديدة في صعيد مصر بمسميات لـ تكف قد استحد
الشاـ، ثـ في سيرة فتكح في فتكح " (ِٓ)ذكر لػػ"قرية الجرنكس( إذ نجد عند الكاقدم ىػِِٖىػ/َِٕ
كالشكاىد عديدة حكؿ عدـ نسبة  .(ّٓ)فيما بعدإال . كىذا المسمى لـ يكف قد أيطمؽ عمى القرية البينسا

                                                           

ىػ" : فتكح الشاـ َِٕمي بالكالء، المدني، أبك عبد اهلل "ت الكاقدم "محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسم - َٓ
 ـ " .ُٕٗٗ"دار الكتب العممية ، بيركت 

الراجح أف الركاية المتعمقة بالبينسا في فتكح الشاـ منسكبة إلى الكاقدم في عصر متأخر إذ نجده يدخؿ  - ُٓ
ذم اعتمده في سياؽ حديثو عف بمداف مباشرة في الحديث عف البىٍينىسىا بخالؼ التسمسؿ الزمني كالمكاني ال

 الشاـ، فمـ يذكر فتكح القاىرة اإلسكندرية كتمييد طبيعي لمحديث عف فتكح الصعيد كالفيـك كالبينسا. 
: بالكسر ثـ السككف، كفتح الجيـ، كتشديد النكف كفتحيا، كسككف الكاك، كسيف ميممة: قرية  - ِٓ عند ياقكت: " ًإٍرجىنٍَّكسي

البينسا." كعند المقريزم " ذكر إرجٌنكس ىذه المدينة مف جممة عمؿ البىيٍنىسىا، بيا كنيسة بظاىرىا، فييا بالصعيد مف ككرة 
بئر يقاؿ ليا بئر سيرس صغيرة، ليا عيد يعمؿ في اليـك الخامس كالعشريف مف بشنس أحد شيكر القبط، فيفكر بيا 

ما كاف عميو، كيستدؿ النصارل عمى زيادة النيؿ الماء، عند مضي ست ساعات مف النيار حتى يطفك، ثـ يعكد إلى 
في كؿ سنة، بقدر ما عال الماء مف األرض، فيزعمكف أٌف األمر في النيؿ كزيادتو يككف مكافقا لذلؾ" ياقكت : معجـ 

. ّٕٔ/ُىػ(.ُُْٖ؛ المقريزم: المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار )دار الكتب العممية، بيركت  ُْْ/ُالبمداف 
صيؿ إشكالية المؤلؼ كما دار حكلو مف مناقشات راجع عمرك عبد العزيز: مقدمة تحقيؽ كتاب فتكح البىٍينىسىا، تفا

 .ّٕ، ِٗ، ِٖ، ِٕـ( ، ص َُِِ)القاىرة 
ـ(. كال عند "محمد بف إبراىيـ بف 875 ىػ/ِٔٔكـل ترد تمؾ التسمية عند ياقكت الحمكم في معجـ البمداف )المتكفى:  - ّٓ

نما 1441ىػ/ْٖٓـ (، كال عند المقريزم )المتكفى: 1318ىػ /ُٖٕالمعركؼ بالكطكاط" )المتكفى  يحيى الكتبي ـ (. كا 
كردت عندىـ جميعنا باسـ " ًإٍرجىنٍَّكسي " كما كردت في قكانيف ابف مماتي، كفي تحفة اإلرشاد، كفي التحفة مف أعماؿ 

خيففت في النطؽ باسميا الحالي، الذم كرددت بو مف ـ "األرجنكس"، ثـ 1820ىػ /ُِّٔالبينساكية، كفي تاريخ سنة 
ـ... كالشكاىد عديدة حكؿ عد نسبة السيرة ألم مف المؤرخيف السابقيف كفي ظنى كتقديرم أنو  1843ىػ/ُِٗٓسنة 

مجيكؿ ؛ فالركاية نفسيا تتككف مف طبقات أدبية تشبو تمؾ الطبقات الجيكلكجية بسبب أف الركاة الذيف تناقمكىا شفاىنا 
كانكا باستمرار يعدلكف كيزيدكف أك يحذفكف مف الراكية األصمية تمبية لحاجة جميكر المستمعيف ، حتى تـ تسجيؿ الركاية 
في أحد أشكاليا عمى صفحات المخطكط الذم ـل يمبث أف طبعت منو عدة نسخ تكشؼ كؿ منيا عف صحة ما ذىبنا 

دث اسميا. إضافة إلى أف المعمكمات األثرية المثبتة عمى شكاىد إليو .كالشكاىد عديدة فيما يتعمؽ بثبت األماكف المستح
أضرحة عدد مف المدفكنيف في البىيٍنىسىا كالتي كرد ذكرىـ في السيرة تؤكد ىذا الرأم. مثاؿ ذلؾ شاىد ضريح الشيخ 
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كفي ظنى كتقديرم أنو  ،بينسابما فييا الجزء المتعمؽ بفتكح الصعيد كال ،نسبة السيرة لممؤرخ الكاقدم
بسبب أف الركاة  ،سيا تتككف مف طبقات أدبية تشبو تمؾ الطبقات الجيكلكجية؛ فالركاية نفمجيكؿ

تمبية لحاجة  ،الذيف تناقمكىا شفاىنا كانكا باستمرار يعدلكف كيزيدكف أك يحذفكف مف الراكية األصمية
عمى صفحات النسخ المتعددة  ،، حتى ـت تسجيؿ الركاية في أحد أشكالياجميكر المستمعيف

 تكشؼ كؿ منيا عف صحة ما ذىبنا إليو. ؛لـ يمبث أف طبعت منو عدة نسخالذم  ،لممخطكط
مف التحقؽ بعدـ نسبة الكتاب لمكاقدم  ،دكف حذر شديد ،األمر الذم يدعكنا

مياتيا إذ كاف مف األحرل أف ترد أسماء األماكف بمس(، ـِِٖىػ/َِٕ - ـْٕٕىػ/َُّ)
ا  -تكح مصر فضال عف نقؿ راكم سيرة ف ،التي كانت عمييا في حياتو العديد مف  -أيضن

إسحؽ األيمكم مستيال بقكلو :" قاؿ الكىاًقًدمُّ رىًحمىوي  فباكعف مف لقبو ب ،النقكؿ عف الكاقدم
مَّده  اؽى األيمىًكمُّ رحمو اهلل " ٍبفي  اهللي تىعىالىى" ، " قىاؿى ميحى إٍسحى

ْٓ . 
فُتُوُح أف سيرة " :سيرة: كالكاضح مف سػػػرد أحداث الالخمفية التاريخية لمممحمةأما عف 
، كقصة تاريخية  تتشابو تماما مع اإلطار العام لسيرة "فتوح الَبْيَنَسا الغراء""  ِمْصَر الَمْحُروَسةِ 

ليصنع  ،قصد بيا إذكاء الركح الجيادية في سامعييا، كقد مزج الراكم بيف حقائؽ التاريخ كالخياؿ
أف فتكح البىٍينىسىا كسيرة عنترة بف شداد  "يسنكر "قصة تتقد بالحماسة كالحث عمى الجياد. كيرل 

، كاألسمكب في كمييما يشي بذلؾ، كىك ما ينسحب بالضركرة (ٓٓ)تعكداف إلى العصكر الكسطى
كسىًة" التي تدكر قصتيا بصفة أساسية حكؿ فتح مصر ، (ٔٓ)عمى سيرة "فيتيكحي ًمٍصرى المىٍحري
العامة ، ككانت التيمة كتنيس كاإلسكندرية كدمياط كرشيد ،كاإلسكندرية كالثغكر المصرية الميمة

                                                                                                                                                         

ظر /  محمد الصالح عبداهلل التكركر الذم كانت كفاتو في "السابع كالعشريف مف صفر سنة أربع كسبعيف كستمائة ان
؛  أحمد عبد القكم:  ُِّـ(، ص  ُْٗٗ)الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة  ّ، جِرمزم: القامكس الجغرافي ؽ

 .ْٔـ(، ص  ََِٓآثار كىفنكف البىيٍنىسىا،) سمسمة التراث، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة 
 . ُٗ، ؽ ُِ، ؽ  ْسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ْٓ
ىػ( ّٕٕبف الحاج إلى ركاج سيرة البطاؿ ، كسيرة عنترة كغيرىا مف السير الشعبية في عصره ) تكفى أشار ا - ٓٓ

 . َٖ، ص ْانظر/ ابف الحاج : المدخؿ ، ج
56 - Norris, H. T.: The futuh al – Bahnsa and its relaton to pseudo maghazi and 

futuh literature ,arabic siyar and Westera chanson de geste in the middle ages. 
نكريس، ىػ. ت: فتكح البىٍينىسىا كعالقتيا بالمغازم الزائفة كأدب الفتكح كالسير العربية كأنشكدة البطكلة  

، كتاب مف كتب المغازم " فتكح البىٍينىسىا الغراء "الغربية في العصكر الكسطى. ؛ إبراىيـ كامؿ احمد: 
 . ُْٓ، ص  ٕٓـ"، ص ُٓٗٗمارس – يناير ْٔية عدد اإلسالمية "مجمة الفنكف الشعب
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، كمكافأتو ليـ العتناقيـ اإلسالـ ،يف في مصر تعبيرنا عف مشيئة اهلل؛ كاف انتصار المسممكاضحة
كحدانية اهلل ، كعقابنا ليـ عمى التكفيؽ بيف يف كذلؾ جزءنا مف الخطة الربانيةككانت ىزيمة البيزنطي

يمانيـ بالثالثكت، كعمى حكميـ ال غزارة التبادؿ بالرسائؿ أك  :، كتتجمى ىذه التيمة باستمرار فيظالـكا 
، كىك القكل ، ثمة خيط آخر منسكج مع الراكية(ٕٓ)الخطب بيف العماؿ المسمميف كالبيزنطييف

، حيث تجسد كس بناء الشخصيات الحبكة كيعززىا، كيعكرية اإلسالمية كالمآثر البطكليةالعس
ت كالشخصيا ،، كأبك عبيدة بف الجراحعاص، كخالد بف الكليدعمرك بف ال :الشخصيات الرئيسية

المسمميف  ، كتصؿ شجاعةضيمة الركحية كالعسكرية بالتتابعالف :األخرل المساندة ليـ في السيرة
ة، ، لكنيـ يكاسكف أنفسيـ دائمنا باآليات القرآنية كاألحاديث النبكيكقكاتيـ قدرنا خيالينا؛ إنيـ قمة دائمنا

العدؿ، كىـ نماذج مطمقة كمفعمة باإلحساس ب ،القات بينيـ طيبةكالع ،نكف كال يكذبكفالعرب ال يخك 
، بينما خرة كالثقة في النصر أك الشيادة، كيمتزمكف بصرامة باآللمفضيمة، لكنيـ قبؿ كؿ شئ أتقياء

ت عف قرب ظيكر البطؿ المخمص كنجد النبكءا. (ٖٓ)أعداؤىـ المسيحيكف عمى العكس تمامنا
ايات تشرح كتفسر كتقـي جسرنا عمى الفجكة بيف ما حدث بالفعؿ، كبيف الركايات الجزئية ؛ كحكلمصر

لإلخبارييف كالمؤرخيف كالكثائؽ )التي تشكؿ جزءنا مف التاريخ كلكنيا ليست التاريخ كمو(. كقد حممت 
 .(ٗٓ)ىذه الرؤية القراءة الشعبية ألحداث الفتح اإلسالمي لمصر

ــــــك ــــــراوي ســــــيرتو ببداي ــــــرو بــــــن يســــــتيل ال ــــــين عم ـاورات والمراســــــالت ب ة المشـــــ
ـاب حـــــول ضـــــرورة فـــــتح مصـــــر ـــــن الخطــــ ، كلكنػػػػػو فػػػػػى الطريػػػػػؽ يػػػػػأبى إال العـــــاص وعمـــــر ب

مػػػػػػػا يجػػػػػػػب كمػػػػػػػا  -الػػػػػػػراكم –المػػػػػػػركر بمحاكلػػػػػػػة التقػػػػػػػرب مػػػػػػػف الػػػػػػػذات، كذلػػػػػػػؾ حػػػػػػػيف يعػػػػػػػرض 
حػػػػػػػػػيف يتعػػػػػػػػػرض لحكايػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف حامػػػػػػػػػؿ الرسػػػػػػػػػالة، كيػػػػػػػػػؼ حالػػػػػػػػػو ككيػػػػػػػػػؼ يكجيػػػػػػػػػو  ،ال يجػػػػػػػػػب

                                                           

 .  َٖ، ؽ ٕٗ، ؽ  ٖٕسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ٕٓ
58  - Paret,Ruidi (1970), Die legendare Futuh – Literatur, ein arabisches 

Volkseposp La poesia epica e la sua formazione, Accademia Nazionale dei 
Lincei, Atti 139,pp.742-3. 

كانظر/ ركبرت ج.ىكالند : التاريخ كالقصة كالتأليؼ في القركف األكلى مف اإلسالـ ) ضمف كتاب الكتابة         
كأشكاؿ التعبير في إسالـ القركف الكسطى آفاؽ المسمـ ، تحرير : جكليا برام ، ترجمة : عبد المقصكد 

 . ٗٔ،  ٖٔـ( ، ص َُِٓ، القاىرة ُ، طُِٗٔعبد الكريـ ، إصدارات المركز القكمي لمترجمة ، العدد 
قارف السمات المماثمة في سيرة فتكح البينسا الغراء ، كفتكح الشاـ . لممزيد/ عبد المنعـ شميس : قصة  - ٗٓ

فتكح  "؛ إبراىيـ كامؿ احمد :  ّٖ -ّْالبينسا " مجمة الفنكف الشعبية ، العدد األكؿ ، القاىرة ( ، ص 
 . ُْٓ – ُّٕ، ص  " البىٍينىسىا الغراء
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ًريػػػػػػػػري عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػاب لضػػػػػػػػركرة االلتػػػػػػػػز  ػػػػػػػػةي الحى اـ بػػػػػػػػاألخالؽ الدينيػػػػػػػػة قػػػػػػػػائالن: "ىىػػػػػػػػًذًه الدِّيبىاجى
ػػػػػػػػاًؿ" مىػػػػػػػػى الرِّجى ػػػػػػػػرىاـه عى مىٍيػػػػػػػػؾى، ليٍبسيػػػػػػػػيىا حى الَّتًػػػػػػػػي عى
. إذ ينقػػػػػػػػؿ األخالقيػػػػػػػػات الدينيػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى مقػػػػػػػػاـ (َٔ)
تعطػػػػػػػػى بعػػػػػػػػدان عػػػػػػػػف مػػػػػػػػدل تصػػػػػػػػكر الػػػػػػػػذات  ؛الثقافػػػػػػػػة، كرسػػػػػػػػالو منػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى الحػػػػػػػػاكـ كالمحكػػػػػػػػـك

، كضػػػػػػػػػركرة العػػػػػػػػػكدة لمزىػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػرؾ التػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػذم ينيػػػػػػػػػةاطيػػػػػػػػػا الكثيػػػػػػػػػؽ باألخالقيػػػػػػػػػات الدكارتب
كغناىػػػػػػػػا الكاضػػػػػػػػح بمػػػػػػػػا يعبػػػػػػػػر  ،يعيشػػػػػػػػو مجتمػػػػػػػػع الػػػػػػػػراكم. بمػػػػػػػػا يؤيػػػػػػػػد عمػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػيرة الشػػػػػػػػعبية

 عف حاؿ المجتمع الذم يتمقاىا فى لحظة تاريخية مأزكمة. 
ثم يستعرض بداية سير المعارك التي دارت وقائعيا بين العرب والبيزنطيين في مصر 

عمى رسالة مف عمرك بف العاص إلى عمر بف الخطاب، كلعؿ الحديث عف ىذه ، كيأتي السفمى
فإف أدركو قبؿ  ،أنو مرسؿ إليو كتابنا ان أخبر عمر  رى مى بما تناكلو المؤرخكف مف أف عي  الرسالة يذكرنا

ف أدركو بعد دخكليا فميمض عمى بركة اهلل، كأف عمرنا  دخكلو أرض مصر فميعد مف حيث أتى، كا 
الكتاب كىك ال يزاؿ في فمسطيف، فمـ يقرأ الكتاب إال بعد أف تأكد مف أنو في أرض  قد أدركو ىذا

حيف يأذف فيو إلى  ،الجىرَّاحً  ٍبفً  . كبدأ تصاعد أحداث السيرة بعد رسالة عمر إلى عىاًمرً (ُٔ)مصر
 عمرك بف العاص بالمسير إلى مصر، ثـ نجد تتابع النجدات كانضماـ العديد مف القادة التاريخييف

، كمضت القصة أبرزىـ "خالد بف الكليد" :الذيف تـ استدعائيـ مف ذمة التاريخ إلى جيش عمرك
لمبطؿ  نجد صكرة مغايرة لخالد بف الكليد؛ جعمتو كبطؿ مكازو ل ،تركل تحركات الجيش العربي

رة اء السيلعبكا دكرنا في بن ،فيف العاص" الذم كاف لو أعداء لدكدالرئيسي في السيرة كىك "عمرك ب
 ،مف حيث جكىر فعمو ،، كجعمت لخالد بف الكليد دكرنا ال يقؿ أىميةكتطكر المعارؾ الحربية

رغـ أف الثابت تاريخيا كفاة خالد بف ب ،، كيدعـ كجكده عمى مدل السيرةكيتساكل مع األمير عمرك
، حمص ـ، كدفف فئِْ/ىػُِ الكليد بالشاـ في غضكف أقؿ مف أربع سنكات مف عزلو، عاـ

حيث كاف يعيش منذ عيزؿ. كلعؿ كجكد خالد في سيرة فتكح مصر المحركسة ككذلؾ كجكده 
صدل لحب الناس كتحدثيـ بفعاؿ كبطكالت خالد  -كبطؿ رئيس في سيرة فتكح البينسا الغراء 

حيث تغٌنى الشعراء بفعالو، فكىبيـ خالد مف  ،كالعراؽ الشاـ ، كانبيارىـ  بانتصاراتو فيأرمينية في
في مخيمتيـ النمكذج األعمى لمبطؿ؛ إنيا المخيمة الشعبية، التي ال مالو كأغدؽ عمييـ، كرسـ 

تجترىا سردينا  ،، كلكنيا تشرئب بأبصارىا إلى عصكر البطكلة العربية اإلسالميةتتغنى بيزائميا
                                                           

 . ِسيرة فتكح مصر ،  ؽ  - َٔ
 .ٕٕابف عبد الحكـ، فتكح مصر كالمغرب ، ص -ُٔ

https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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يـز داخمينا ، منو اليركب إلى ماض ذىبي، مف حاضر جارح، محبط، متشرذـحمينا، إنكمم
سكاء أجاء مف الشرؽ المجكسي أك  ،، كمف عدك تاريخي يتربص بيا الدكائركخارجينا عمى السكاء

  ِٔ.أـ جاء مف الغرب البيزنطي أك الصميبي ،التترم
تاريخية أك فإف الكجداف الشعبي يتسـ بالصدامية مع أم رقابة  :كفي ضكء ذلؾ

. ولذلك قد تعكؽ  تجسيده بالشكؿ األمثؿ الذم يرنك إليو الكعي الشعبي ؛أخالقية أك أدبية
فإن الراوي يأتي بشخصياتو وأحداثو من ثنايا التاريخ , ويبقى الفرق بين القصص 

 ,(63)الشعبي والتاريخ واضًحا "فاألول ينشد ما يجب أن يكون , والثاني يفتش عما كان"
كيركم بشكؿ أدبي  راوي من التاريخ من يحقق لو. حممو / حمم جميوره.فيختار ال

، (ْٔ)كمحمال إياىا ىمكـ الشعب كآمالو ،مستعيننا بالمادة التاريخية ،تطمعاتو كأمانيو
مع أم حدث تاريخي ال يخدـ الفكرة الرئيسية المنشكدة.  كيصبح في حالة تصادـ دائـ

يمانو المطمؽ   السيرة أف مف الرغـ كعمى .(ٓٔ)بعدالة حمموككسيمتو في ذلؾ خيالو، كا 

كسىةً " الشعبية  البيزنطييف، عمى ألبطاليا الساحؽ العسكرم النصر تحقؽ "فيتيكحي ًمٍصرى المىٍحري

ا يبقى الحمـاالنتصار/ ىذا فإف  ما نحك عمى ،القصصي كالخياؿ التاريخي الكاقع مف مزيجن
 .(ٔٔ)كآمالو الجمعي الضمير حالـأ عف  تعبيرنا – السردم المتخيؿ يراه أك يعالجو

                                                           

، ىيئة  َُُمحمد رجب النجار : األدب الممحمي في التراث الشعبي ) سمسمة الدراسات الشعبية ، العدد  -ِٔ
 .ٓٗـ( ، ص ََِٕقصكر الثقافة ، القاىرة 

ـ ، القاىرة د.ت( ، ص عبد الحميد يكنس : الظاىر بيبرس في القصص ا - ّٔ ؛ طالؿ حرب بنية السيرة الشعبية  ٓلشعبي ) دار القم
 . ُُـ( ، ص ُٗٗٗكخطابيا الممحمي في عصر المماليؾ ، ) المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر بيركت 

 ٗ أحمد محمد عطية : مدخؿ لدراسة شخصية البطؿ الثكرم في الركاية العربية ، ) مجمة األقالـ ، العدد - ْٔ
 .  ُُ؛ طالؿ حرب : بنية السيرة الشعبية ، ص  ُٓـ( ، ص ُٕٓٗ

تحاد الكتاب العرب ، دمشؽ يكسؼ إسماعيؿ: الرؤيا الشعبية في الخطاب الممحمي عند العرب ) منشكرات ا - ٓٔ
، اريخ )استنطاؽ ، اختراؽ ، تككيف(: العالقة بيف الراكية كالت؛ عالي سرحاف القرشئُِ، ص ـ(ََِْ

اث ممتقى القاىرة الثالث لإلبداع الركائي العربي ، الجزء الثاني ، الراكية كالتاريخ ، المجمس )ضمف أبح
 . ِِ-ُُـ(، ص ََِٓاألعمى لمثقافة ، القاىرة 

ـ( ، ُْٔٗعبد المجيد عابديف: لمحات مف تاريخ الحياة الفكرية المصرية ، )مطبعة الشبكشي ، القاىرة  - ٔٔ
 . بتصرؼ.ُِّ، ُِِص
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كطرؽ  األنواع المختمفة لألسمحة المستخدمة في القتالقدمت السيرة بعض 
أسمحة القتاؿ المتالحـ مف سيكؼ كدرؽ  :تعبئة الجيكش، أما أسمحتيـ فكانت في معظميا

. ككميا (ٕٔ)كأعمدة كرماح ككرابيج، إلى جانب القسى كالنشاب لمرمي عف بعد، كدبابيس
تتفؽ مع أسمحة تشكيالت المشاة في الجيش البيزنطي كالمككف مف فرؽ تستخدـ أمكر 

، ميمتيـ مكاجية ىجمات الفرساف الثقيمة حيث كاف عكبا غميظة كمزاريؽ طكيمة كحراباك
ئة إلى جانب أربعم .ف جيدايجندم مجيز ئة مً ك  ،ألؼ رجؿفي كؿ كحدة مشاة مككنة مف 

سياـ كمئتيف مف المشاة الخفيفة مسمحكف بالمقاليع ئة مف حممة الالحراب كثالثممف حممة 
 . ٖٔكالمزاريؽ الصغيرة

، كما قـا بو جيش العرب ضد البيزنطييف الذم ,النشاط االستخباراتي الحربيكما يكضح 
ي كيعرض لطرؽ األكمنة الت ،كآلية تعامؿ كؿ منيما مع اآلخر ،قـا بو الجيش البيزنطي ضد العرب

..إذىا كىصىٍمتى إلىى السَّاًحًؿ ال تىٍنًزًؿ البىرَّ حىتَّى تٍبعىٍت جىكىاًسيسىؾ يىاٍخديكا " لمعرباعتاد البيزنطيكف نصبيا 
كؾى بًيىا نىازلىة فىاٍتريٍكييـٍ إلىى المٍَّيؿ..." (ٗٔ)لىؾى  أىٍخبىارى حىاًؿ العىرىب، فىحىٍيثي أىٍخبىري

فىمىمَّا سىًمعىٍت أىٍرمىانيكسَّةي ، "(َٕ)
كالطرؽ المجيكلة لمعديد  (ِٕ)، ناىيؾ عف األبكاب السرية(ُٕ)"دىخىؿى الرٍُّعبي ًفي قىٍمًبيىا يىاذىًلؾى ًمٍف جىكىاًسيسً 

. بؿ إف الجكاسيس يستطيعكف (ّٕ)كالتي كانت تستخدـ في األكقات الطارئة ،مف حصكف البيزنطييف
                                                           

رىارىةى : لىٍك سىًمعيكا كى الدَّ  - ٕٔ قد جاءى ًفى قىٍكًؿ لىًقيًط بًف زي ًديدو كىغىيره ، كى ٍقعى بُّكسي : كىاًحدي الدَّبىابيًس ، لممىقىاًمًع مف حى
كأىنَّوي ميعىرَّب دىبُّكز . تاج العركس  . ، كىالدبكس : عصا مف الخشب أك الحديد ًفى رأسيا  ْٗ/ُٔالدَّباًبيًس كى

يتقاتمكف بيا عند االقتراب ، كىىى كممة  شئ كالكرة ، كىىى ًفى العادة لمفرساف يحممكنيا ًفى سركجيـ ، كى
كىىى دىبىسة بالعامية . انظر / محمد أحمد دىماف : معجـ األلفاظ التاريخية ًفى  Topouzفارسية : دبكس 

؛ َٔ، ص ؛ كتاب األلفاظ الفارسية المعربة ّٕ، صـ( َُٗٗ العصر المممككي ) دار الفكر ، دمشؽ
 . ُْٓعبد الرءكؼ عكف : الفف الحربي ًفى صدر اإلسالـ ، ص 

ـ )ترجمة كتعميؽ : فتحي عبد العزيز محمد ، دار ناشرم ُّْٓ – ََٔجكف ىالدكف : بيزنطة في حرب  - ٖٔ
 . ْٕـ( ، ص َُُِ، الككيت 

 ، ككاضح أنو أصاغيا بالميجة الدارجة.«حتى ترسؿ جكاسيسؾ يأخذكف لؾ»يريد   -ٗٔ
 . ٗٔسيرة فتكح مصر ، ؽ - َٕ
 .  ُٔسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُٕ
 .  ِٔ، ؽ  ٔٓسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ِٕ
 . ُْٓعبد الرءكؼ عكف : الفف الحربي ًفى صدر اإلسالـ ، ص  - ّٕ
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ـ، كيجيد ىؤالء الجكاسيس ا لمغة القبطية نقؿ الخطط السرية كمحاكرات قادة الرـك مع كبار رجاؿ دكلتي
تًًيـٍ إلىٍييىا" كاليكنانية إجادة تامة: "كىانيكا يىٍحفىظيكف أىٍكثىرى المُّغىاًت لًيىٍستىٍعًمميكىىا ًفي كىٍقًت حىاجى

. كما كردت (ْٕ)
 ،كتزايد الحاجة إلييـ ،في مجتمع السيرة ،إشارات عف الدكر الدبمكماسي كالثقافي الذم قـا بو التراجمة

، إضافة إلى إشارات تفيد (ٕٓ)ي الكاقع التاريخي لػممجتمع في العصر المممككيكىك ما نجد لو صدل ف
 ،الذم كاف يتمقاه األمراء كالممكؾ كالسالطيف في الكاقع التاريخي ؛عف مستكل التعمـي كاالىتمـا بالمغات

ـ ألكثر مف لغة  .(ٕٔ)كمعرفتي
كسىًة "كما عكست سيرة  رابطة  في: المتمثمة ة مع مصرعالقة بالد النوب"فيتيكحي ًمٍصرى المىٍحري

فتح النكبة  ،ـِْٔسنة  ،خاصة بعد إخفاؽ محاكلة عمرك بف العاصك  ،الجكار كرابطة الكنيسة
 ،كتكالي غارات أىؿ النكبة عمى مصر ،ثـ محاكلة عبد اهلل بف أبي السرح ،عمى يد عقبة بف نافع

زيد مف مظاىر العداء بيف إلى أف أتت الحركب الصميبية لت ،في عصر اإلخشيدييف كالفاطمييف
أسرىـ العديد مف أىؿ أسكاف ك ـ ُِِٕمياجمة أسكاف سنة  :مصر كمممكة النكبة المسيحية

" فعند ذىًلؾى كىثب مكسكج ممؾ البجاه(ٕٕ)كتصدم الظاىر بيبرس ليـ ،كعيذاب
ممؾ ، كىعميؽ (ٖٕ)

كىالبربر، كأتكا إًلىى  ،النكبة، كىجمعا ما حكليما مف العساكر، كىالجنكد مف أرض النكبة، كىالبجاه
كح "سيرة فت لصكرة النمطية لمبجاه في سيرتي "فتكح مصر المحركسة" معكتكاد تتشابو ا .(ٕٗ)"أسكاف

ىميمت كزمجر ، كى "كىطمطمت السكداف، كىكفركا بالرحمف، كىثار العجاج :البينسا الغراء بػػقكؿ الراكم
كىالكركب، كىكادت األجساد تذكب، كىسالت لباليا ، كىعظمت اىؤالء األعالج السكد، كىحميت الحركب

كىامتألت ما بىٍيفى  ،سكاقي الدماء كاألنبكب، كىركيت بدمائيـ األرض، كىماجت أىميا بالطكؿ كىالعرض
ـ" ،، كىقتيؿ جريحصريع كىطريح حاـ الحماـي عمى الكفرة المئا

(َٖ). 
                                                           

 .َُُالسيرة ، ؽ   - ْٕ
لممزيد / عمى السيد عمى : التراجمة في عصر سالطيف المماليؾ ) ضمف كتاب بحكث في التاريخ  - ٕٓ

 .ِِّ – َِٓـ( ، ص َُِْجتماعي مف العصر المممككي ، المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة اال
 . ُٔ، ؽ  ُٓسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ٕٔ
 .ُِْـ( ، صََُِانظر / سعيد عبد الفتاح عاشكر : الظاىر بيبرس ) الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة  - ٕٕ
اكىةي: بفتح الكاك، قاؿ الز  - ٖٕ لييا تنسب اإلبؿ البجاكٌية البىجى مخشرم: بجاكة أرض بالٌنكبة، بيا إبؿ فرىة كا 

منسكبة ًإلىى البجاء، كىـ أمـ عظيمة بىٍيفى العرب كالحبش كالنكبة ، كالبجاء: قـك سكد أشد سكادا مف 
 .ّٖٖ/ْالحبشة . ياقكت: معجـ البمداف 

 . ُْانظر / سيرة فتكح مصر المحركسة ؽ  - ٕٗ
 .َُِ، ص فتكح البينسا  -َٖ
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اب األفياؿ ألفيف مف مالمحيم الجسديةكيصؼ  السكداف  بقكلو :" ككىافى ًفى أصحى
شفة أحدىـ العميا مشقكقة  ،سكداف يعرفكف بالقكاد ،كىالبربر مف أعمى بر سكاكف األقصى

فييا خزاـ مف نحاس قت الحرب ال يخرجكف ًتٍمؾى القكاد ًإالَّ ًإذاى حمى الحرب  ،كى فًإذاى كىافى كى
كثر القتؿ...ككىانيكا سكدنا طكاالن  فًإذاى أرادكا  ،ٍشرىة أذرعكؿ كىاحد ًمٍنييـٍ طيكلو عى  ،كىاشتد األمر كى

ـٍ سمسمة ًفى ذىًلؾى الخزاـ كىىي طكيمة مشقكقة نصفيف فيمسؾ  ،الحرب يجعؿ كؿ كىاحد ًمٍنيي
ـٍ بطرفيا كىاآلخر بالطرؼ الثاني فًإذاى زحفكا قدمكا ًتٍمؾى القكاد ًعٍندى شدة  كؿ كىاحد ًمٍنيي

يعظـ ًعٍندى النَّاس.. .طكاال فيض ،الحرب ربكف الفارس كىالفرس معا فيقتمكنيما فيكبر ذىًلؾى كى
يقاتؿ عمييا". منيـ مف يركب األفياؿ كى ، كى
(ُٖ) 

، إنيـ عمالقة إلى درجة أف اآلخريف مف تفاصيل جسدية لمسودانلتكشؼ السيرة عف 
 ،كمكظفنا مف جانب آخر ،فيبدك لنا الخياؿ مثيرنا لمدىشة مف جانب ،البشر يبدكف أماميـ صغارنا

مف الفارس كالفرس معنا مبررنا .كما نعايش  رة أف قياـ العمالؽ األسكد بقتؿ كالِّ كي يقنعنا بأف فك
، ذكم الشفاة المشقكقة ،الرعب الجمعي مف السكداف البجاة الساكنيف أعمى بر سكاكف األقصى

، كيمحؽ بيـ دفع مع أبطالو في كيؿ السباب ليـفين ،كأف الراكم يريد أف يكسب تعاطؼ المتمقي
صفات جسدية  كاختار الراكم .ليتحكؿ أسكد المكف إلى أسكد الفعاؿ ،عف كالكفركؿ صفات الم

، فيجتمع سكاد البشرة مع إلى الخياؿ الذم يشكه مالمح كجيو، كعمد تنسجـ مع ىذه الفعاؿ
فييا خزاـ مف نحاس ،البشاعة الشكمية كالخمقية إلى درجة تثير  ،كالمبالغة في رسـ شفتيو كى

، لحؽ بيا تشبيو منفر ال يتفؽ كركح التي قد تحمؿ داللة إيجابية د السكدحتى قكة العبي ،العجب
كيبدك لنا  (ِٖ)إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ"" ر التي دعا إلييا الديف اإلسالمي:األخكة بيف البش

، فقد كاف ثقافي العاـ أكثر مف نسقو الدينيالمجتمع اإلسالمي في السيرة قد خضع لنسقو ال
ت بو الذاكرة الجماعية مف حركب كعالقات صراعية مع األسكد الحبشي قبؿ أسيرنا لما احتفظ

، ثـ العالقات غير الكدية بيف مصر كبالد النكبة كالحبشة في العصكر )أبرىو الحبشي(اإلسالـ 
لكننا  :ليذا تـ النظر لألسكد بكصفو ذلؾ اآلخر المفرط في مغايرتو لمذات العربية ،الكسطى

، كأمعنت المخيمة في كلغة )في كصفو لكالميـ بطمطمة السكداف(كديننا كعرقنا كىيئة كثقافة 
كاستعراضيا أماـ نفسيا  ،مف عممية تمثيؿ الذات ؤكبمثؿ ىذا التعبير بدا لنا جز  تجسيد بطشيـ

                                                           

 . ّْ؛ سيرة فتكح مصر المحركسة ، ؽ  ُِْفتكح البينسا،  ص  -ُٖ
 . ُّسكرة الحجرات ، اآلية  -ِٖ
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كًلًو ًفي ": ، كحديث السيرة عف أعداد العبيد السكد ّٖكأماـ اآلخر كأماـ العالـ كافى قىٍبؿى ديخي
ٍب ًلريكيكًبًو اثٍنىي عىشىرى أىٍلؼى مىٍمميكؾو ًمفى السُّكدىاًف ًشرىاء مىاًلو"اإلٍسالـً يىٍركى 

يعكس حقيقة الكاقع  ،(ْٖ)
كما تميز بو مف كثرة اقتناء السالطيف كاألمراء كالعامة لمعبيد  ،في مجتمع العصر المممككي

 . (ٖٓ)كؿ حسب سعتو كمكانتو االجتماعية كمركزه المالي ،السكد
كطرؽ  (86)شعارات وشارات الجيش اإلسالميأكضحت السيرة  :كعمى جانب آخر

اإلسالمي كاف يبنى عمى أساس الجيش  كالمعركؼ أف .التكاصؿ بيف الجنكد في المعارؾ
تنادكف ي كصيحات خاصة ،، كيتعارؼ بو أفرادىاككاف ليذه القبائؿ شعار تتميز بو، قبمي

، كعند غيرىـ معركفةف عندىـ ، بحيث تكك بيا كيتعارفكف ًفى الظالـ، كعند االختالط
 ،(ٖٖ)، الذل كاف شعار كؿ مسمـ(ٕٖ)مجيكلة باإلضافة إلى شعارىـ العاـ كىك التكبير

 .كالذم يتفؽ مع الحقائؽ التاريخية المتعمقة بشارات المسمميف في معاركيـ الحربية 
من الجانبين  ,وشجاعة الفرسان ,يصف حمية القتال :وبأسموب المالحم العربية

 ،كعمى الرغـ مف أف المؤرخيف المسمميف يعترفكف بشجاعة المقاتؿ "البيزنطي" .والبيزنطي العربي
كال يعترؼ ليـ بيذه  ،، كيمعف في انتقامو منيـة ينزع ىذه الصفة عف جنكد أعدائوفإف راكم السير 

في محاكلة  ،عميوبأم قائد يمتاز بصعكبة التغمب ذه الصفات ػىكيمحؽ  ،الشجاعة إال نادرنا
 ظيار شجاعة المحارب المسمـ الذم تصدم لمكاجية المحاربيف األقكياء في صفكؼ العدك.إل

                                                           

نادر كاظـ : تمثيالت اآلخر ، صكرة األسكد في المتخيؿ العربي الكسيط ، ) المؤسسة العربية لمدراسات  -ّٖ
التراث العربي ، ) الدار ؛ ماجدة حمكد : صكرة اآلخر في  ْٕـ( ، ص ََِْ، بيركت  ُكالنشر ، ط

 . ُِْـ( ، ص  ََُِالعربية لمعمـك ناشركف ، بيركت 
 . ٕٔ، ؽ  ْٔسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ْٖ
عمى السيد عمى : الرعاية االجتماعية لمجكارم كالعبيد السكد في العصر المممككي ) ضمف كتاب بحكث في  - ٖٓ

 . ِّْ -ِّّـ( ، صَُِْلمثقافة ، القاىرة التاريخ االجتماعي مف العصر المممككي ، المجمس األعمى 
 . َٓ؛ سيرة فتكح مصر ، ؽ  ِّّانظر سيرة البينسا ص - ٖٔ
 .  ٕٓ،  ٔٓ؛ ؽ  ِٓسيرة فتكح المحركسة ، ؽ  - ٕٖ
الشعار قسماف : شعار فعمي كىك الشارات لمفرد كالجماعة ، كشعار قكلى كىك ألفاظ خاصة كانكا  - ٖٖ

ارفكف بيا ًفى المعارؾ ، كتقـك مقاـ )كممة السر ( ًفى الجيكش الحديثة يتصايحكف بيا عند القتاؿ ، كيتع
 ِٓٓ، ِْٓالتي يعرؼ الجندل أخاه . انظر/ عبد الرؤكؼ عكف : الفف الحربي ، ص 
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نجدىا صكرة متكازنة ليا صكت  :حيف نتأمؿ صكرة المرأة في ىذه السيرة الشعبيةك 
؛ فمف ناحية الكـ (ٖٗ)لمنظر تقـك بو المرأة مف ناحية الكـ كالكيؼ معنا الذككرم تمامنا، كدكر الفت

فإف ىذه النماذج  :، كمف ناحية الكيؼبية بنماذج مف البطكالت النسائيةلشعبية العر تزدحـ السير ا
، كعندىا تتساكل مع النماذج ف أدنى درجات البطكلة حتى أعالىاتتأرجح درجة بطكالتيا بي

. كىك نمكذج لممرأة المسممة البطؿ التي تتقف فف القتاؿ كتمارسو مف أجؿ (َٗ)البطكلية لمرجاؿ
صؼ المسمميف عبر تاريخ ك ، كمثؿ ىذا النمكذج كثيرنا ما يرد في لجماعةتحددىا ا المصمحة التي

"كقاتمت النساء باألعمدة اإلسالـ. كنجد دكرىا البطكلي دكما إلى جانب المقاتميف مف العرب: 
، لقد كنظائرىما مف النساء "سممى بنت زاىر"، ك"غفيرة بنت غفار الحميرية"فممو در ، كالسيكؼ
ال حتى ساؿ الدـ عمى كجكىيف شديدنا قاتمف قتاالن  ، يقمف اهلل يا بنات العرب قاتمكا عف أنفسكـ كا 

 .  ُٗصرتـ ممكنا لمسكداف كاألعالج فقاتمف قتاؿ المكت"
، فإلى جانب تمؾ الصكرة السابقة التي تتجاكز اإلطار المرأة البيزنطيةأما عف صكرة 
ي صكرة  نمطية تبرز التشكه الذم كبؿ ف ،ما دامت تعبر عف اآلخر ،المألكؼ؛ تحشر المرأة

حياتيا، كحاصرىا بنظرة دكنية، في استجابة مف الراكم ىنا لمنسؽ الثقافي العربي، فيضع الممكة 
حيف تحاكؿ اإليقاع بيكقنا الذم  ،في مرتبة الخيانة كالمكر كاالحتياؿ في أبشع صكرىا ِٗأرمانكسة

كفي  ،يا الراكم صكرة سمبية متأثرنا بالمعتقد الدينيكيرسـ ل ،كالدفاع عف بمدىا ،أسمـ كبقادة العرب
  ْٗكمنيف مف يضربف عمى جميع اآلالت كالغناء ،(ّٗ)الكقت نفسو يعترؼ بجماؿ الجكارم الحساف

 كما تمتمكو مف جكارم كأمكاؿ. ،كما تتحمى بو مف زينة
حتى  ,اآلخر المسيحي المسالمنممس تعاطفنا إنسانينا مع  :لكف كمف جية أخرل

                                                           

 .ِْٔماجدة حمكد : صكرة اآلخر ، ص  - ٖٗ
،  ُ، ط ٓية ، العدد نبيمة إبراىيـ : مف نماذج البطكلة الشعبية ؼ الكعي الشعبي ، )سمسمة معارؼ إنسان - َٗ

 .  ُْٓـ( ، ص ُّٗٗدبي
 ، كما بعدىا .  َٕ؛ سيرة فتكح مصر ؽ ّٖٖسيرة فتكح البينسا ، ص  - ُٗ
 . ّّ،  ِّ،  ُّسيرة فتكح مصر المحركسة ، ؽ  -ِٗ

93  -  El-Cheikh, N. M. ‘Describing the other to get at the self: Byzantine women in 
the Arabic sources (8th.-11th. Centuries)’, JESHO 40,2 (1997) 240-250. 

نجد ليف نظير في سيرة األميرة ذات اليمة انظر عمى سبيؿ المثاؿ قصة األميرة البيزنطية "أفتكنا"  التي  - ْٗ
. نقال ُّٕ-ِٕٗ، ص ُتجيد الغناء بالعربية، كتستطيع في الكقت نفسو أف تبارز الفرساف. السيرة، ج 

 . ٖٔدة : المالحـ ، ىامش عف األميف أبك سع
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تقديـ صكرة إيجابية  ليـ :"رىاًىبه ًمٍنييـ كىًبيره  مفال تمنعو  ،كاف ينتمي إلى األعداءلك 
ٍقؿ" اًحبي ًعٍمـو كىعى ًبيره ًباأليميكر، صى خى
نىاخ»، ":الرَّاًىًب (ٓٗ) كىافى ًتٍمًميذنا ًلبىًحيرىةى الرَّاًىب، «مى ، كى
ؿَّ ًكًبأىٍنًبيىاًئو" كىافى ميؤًمننا ًباهلًل عىزَّ كىجى كى
كجدناىا في  مثؿ ىذه الصكرة اإليجابية لمراىب .(ٔٗ)

ف اإليماف لديو بالسمكؾ ، فكاف مثاؿ رجؿ الديف الذم يقتر كتب التراث اإلسالمي
، لحظات التكحيدم الذم جسد لنا، عبر كتبو، كىذا ما لمسناه لدل أبي حياف اإلنساني

بأف التعايش بيف  :إذ يمكننا القكؿ مع تييرم ىنتش .(ٕٗ)مشرقة في الحضارة اإلسالمية
ويصف أيضًا أساليب ، (ٖٗ)اإلسالـ كالمسيحية يشكؿ جزءنا مف اإلرث في الفكر اإلسالمي

إال أف القادة   ،برغـ رغبة  بعض الجنكد الفتؾ بيـ المعاممة الكريمة من العرب لألسرى
نىًبيُّ " أكثر مف مكضع مف مكاضع السيرة،في  ،نيركىـ عف ىذا اإلثـ ـٍ نىيىى نىٍحفي ريٍىبىاف، كى كي

ٍف قىٍتًؿ الرٍُّىبىاف" ٍسرىل قىًريبه . إضافة إلى تنكع ككثرة األسرل في مجتمع السيرة :"كىاألى (ٗٗ)عى
مىى بىًقيًَّة " :سالـ بعضيـ كبقاء البعض عمى دينوكا   (ََُ)"ًمفى األىٍلفىٍيف كىعىرىضى اإلٍسالـى عى

ٍف بىقً  ـٍ مى ًمٍنيي ـى كى ٍف أىٍسمى مىى أىدىاًء الجً األىٍسرىل؛ فىًمٍنييـٍ مى ـٍ عى مىى ًديًنو؛ فىأىقىرَّىي ـي يى عى اًمًي ٍزيىًة ًمٍف عى
ٍقًبؿ يجد ما يماثمو في المصادر التاريخية التي تحدثت عف الفترات السابقة لحكـ  ،(َُُ)"المي

 ،كعف كجكد سجف لألسرل مف الفرنج ، كالذيف ذابكا كسط المجتمع المصرم ،المماليؾ
كيستمر في كصؼ التالقي بيف الجانبيف كظيكر  .(َُِ)نتيجة إلسالـ الكثير منيـ

                                                           

 . ٓٗفتكح مصر المحركسة ، ؽ  -ٓٗ
 .ُِْفتكح مصر المحركسة ، ؽ -ٔٗ
انظر/ البصائر كالذخائر ، المجمد الثالث ، ألبي حياف التكحيدم ، ) تحقيؽ : إبراىيـ كيالني ، دار أطمس ،  -ٕٗ

  .ِِْدمشؽ د.ت( ؛ ماجدة حمكد : صكرة اآلخر ، ص 
98 - ThirryHentsch 'L'orientimaginaire: La vision politiqueoccidentale de 

l'estmediterraneen", arguments les editions de minuit, paris, 1988,pp.103-104. 
 . ُٕ/ِ؛ قارف الركاية منقكلة بتصرؼ عف فتكح الشاـ المنسكب لمكاقدم ٕٕسيرة فتكح مصر المحركسة ، ؽ  -ٗٗ

 . ْٕسيرة فتكح مصر ،  ؽ - ََُ
 . َُٕ، ؽ  َُٔسيرة فتكح مصر ،  ؽ  - َُُ
عمى السيد عمى : دكر األسرل األجانب في المجتمع المصرم في عصر سالطيف المماليؾ  ) ضمف كتاب بحكث في  - َُِ

 كما بعدىا .  َٕـ( ، صَُِْالتاريخ االجتماعي مف العصر المممككي ، المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة 
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األبطاؿ. كيكضح أخالقيات الجيش اإلسالمي في الحرب كااللتزاـ بعدـ التعرض لمكنائس 
أنيا بدت مخمصة  :، لكف ميزة ىذه السيرةلنساء كاألطفاؿ كالشيكخ كالرىبافكاألديرة كا
، بؿ دىـ يقعكف في األسرالبيزنطييف كح، إذ ال نجد ش في بعض كجكىيااعلمكاقع المي 

ا: كا ًضرىارى " كجدنا المسمميف يقعكف أيضن لىة" ٍبفى  كىأىسىري كى ًر كىأيٍختىوي خى األىٍزكى
(َُّ). 

ية العسكرية والحضارية أصداء التأثيرات التي تركتيا المواجكتحمؿ السيرة 
صدى لقراءة "ثأرية ، فنجد في السيرة عمى المجتمع العربي (514)اإلسالميةالبيزنطية/
كتستحضر فييا المكاقؼ ، تسترجع معيا مشاىد الصراع اإلسالمي البيزنطي لمتاريخ"
كاليزائـ التي ألحقتيا الجيكش اإلسالمية بقكات اإلمبراطكرية  ،الحاسمة

ىػ(، ُّـ/ّٔٔتحت قيادة اإلمبراطكر ىرقؿ، كمعركة اليرمكؾ ) ،"البيزنطية/المسيحية"
ضاران لمحظة حضارية تحطـ المسافة الكىمية استح ،كانتصارات المسمميف في خضـ الفتكح

 بيف العقؿ كالمشاعر ككىف الكاقع. لنقرأ ما يمكف أف نسميو بالتاريخ الكجداني ليذه الفترة.
الجدل الديني بين المسممين عمى  ،في أكثر مف مشيد ،ركزت السيرة أكال

الجدل ا ، كنممح عمى امتداد السيرة الكثير مف عناصر ىذ(َُٓ)والبيزنطيين/ الروم
مع إنكارىا لمبطمكس أك  ،لكىية المسيح، كنسب األبكة هللأ، فوالمناظرات الدينية التقميدية

ف الطيب المعركؼ بػ )الباقالني تكاد تتشابو مع مناظرات أبي بكر ب ،؟البطريؽ
كييمـ الراكم ببعض عناصر  .(َُٔ)مع رجاؿ الديف البيزنطييف ،ىػ(َّْـ/َُُّت

البيزنطي، فمعظـ النقاط المحكرية في الكتابات اإلسالمية كفرعيات الجدؿ اإلسالمي 
تظير بشكؿ متفرؽ في أجزاء كثيرة مف السيرة، كتكاد تككف أىـ  ،ضد بيزنطة ،الجدلية

                                                           

 . ُٔفتكح مصر ، ؽ  -َُّ
 ىػٕٖٓـ/ُّْٓىػ حتى فتح القسطنطينية في ٖـ/ِٖٔا الصراع استمر مف ىذ - َُْ
" تسمية أطمقيا الكعي الشعبي في المنطقة العربية عمى البيزنطييف أكال ثـ انسحبت في اآلداب  - َُٓ "الرـك

"عمى  الشعبية عمى الصميبييف كظير صداىا قكينا في حكايات ألؼ ليمة كليمة التي أطمقت مسمى "الرـك
ا  -ييف الصميب ف كانكا يعرفكا بالفرنج أيضن كلـ تستطع العديد مف الكتابات أف تربط بينيا ظننا منيـ أف  -كا 

" أما سيرة "فتكح مصر المحركسة" فقد تناكلت المصطمح عمى اآلخر المسيحي دكف  الحكايات تتناكؿ"الرـك
 فرؽ كبير بيف البيزنطي ك الكاثكليكي الغربي.

ة العجيبة، كقائع مناظرة اإلماـ الباقالني لمنصارل بحضرة ممكيـ )دار الكطف محمد الخضيرم: المناظر  - َُٔ
 ـ(.َََِلمنشر، الرياض 
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ا  –ىذه النقاط في السيرة  مشكمة تأليو  :ىي –كفي الجدؿ اإلسالمي البيزنطي أيضن
 َُٕمية في تأليو كمكانة المسيحالمسيح، فالراكم يعرض بشكؿ متكرر لكجية النظر اإلسال

ا َُٕالمسيح إلمامو ببعض تفصيالت الحياة الدينية داخؿ  :كيحسب لراكم السيرة أيضن
ٍيًر  ،المسيحية مىى غى كاالختالفات المذىبية المسيحية حكؿ تأليو المسيح :" كىىىذىا المًَّعيفي عى

نىا ألىنَّوي نىٍسطيكًرمُّ  ًفي كيؿِّ يىٍكـو ييكىفِّري مىٍذىىًبنىا، كى
نىٍحفي يىعىاًقبىة (َُٖ) كى

(َُٗ)"(َُُ). 
كالحرص الشديد عمى التمييز بيف المسمميف  اليوية الدينيةفإف  ؛أما ميداف القتاؿ

يبدك جمينا في كؿ كصؼ تقريبنا لممعارؾ الحربية، فالتيميؿ كالتكبير كاألعالـ  ،كالمسيحييف
بية كالدركع عالمات الجيش اإلسالمي، إضافة إلى الصمباف الذى :كالرايات المحمدية ىي

فتصاحب الجيكش البيزنطية  ،كما تطمؽ عميو السيرة "طمطمة الركـ" ،كالدركؽ
 .(ُُُ)كتعدد العناصر المشاركة فييا كالمساعدة ليا ،بضخامتيا
 ،رىبافالمف البطارقة كالقساكسة ك  ,رجال الدينتخمك معركة في السيرة مف  الك 

كفي كؿ المعارؾ يظير  ،لمبارزةكيصمكف لمفرساف قبؿ ا ،يبارككف الجيكش قبؿ القتاؿ
كما أنو كاف سفيرنا إلى المسمميف في  ،أك كمتحدث رسمي ،البطريؽ ككاحد مف الحاشية

في  ،كرجاليا لمكنيسة ,ورًا ميما وبارزًامعظـ الحاالت قبيؿ المعركة. كتعطي السيرة د
سيرة( كحث البيزنطييف )أك الركـ بحسب تكصيؼ راكم ال ،تأجيج نار العداء لممسمميف

 عمى المثابرة في القتاؿ ضد المسمميف.
باىتماـ خاص مف مؤلؼ السيرة، كىك  وتحظى الطقوس والعادات المسيحية عامة

يصؼ عاداتيـ في الممبس كالمأكؿ كالصالة كالصياـ كالزكاج كالتطير كالمكاريث كالمجالس 
                                                           

 . َُٕاألميف أبك سعدة: بيزنطة في المالحـ ، ص  - َُٕ
: مذىب مسيحي يصنؼ بالنسبة لممذاىب المسيحية الكاثكليكية كاألرثكذكسية Nestorianismالنسطكرية  -َُٖ

لممزيد عف ديانات كمذاىب أىؿ الذمة في مصر اإلسالمية .ستانتية ضمف اليرطقات كالبدعكمعظـ الكنائس البركت
، راجع . سيدة إسماعيؿ كاشؼ : مصر اإلسالمية كأىؿ الذمة ، ) سمسمة تاريخ المصرييف ، الييئة المصرية 

 . ُٔ -ُٓـ( ، ُّٗٗالعامة لمكتاب ، القاىرة 
 كب البرادعي بطريرؾ انطاكية .نسبة إلى القديس يعق« اليعاقبة»مصطمح  -َُٗ
 . ْٗسيرة فتكح مصر ، ؽ  - َُُ
 كما بعدىما .  َُٓ، ؽ  َُْ، ؽ  ِٓ، ؽ  ْْ، ؽ  ُسيرة فتكح مصر ، ؽ - ُُُ
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 (ُُّ)تسمسميـ الكظيفيكطبقات رجاؿ الديف الكنسي ك  ،إلى النظاـ الكنسي لدييـ (ُُِ)الخاصة ليـ
تقميدية لمنقد اإلسالمي ضد القسيسيف كالرىباف بشكؿ خاص، كيجمع الراكم الإضافة إلى الصكرة 

عناصر مشتتة مف الكتابات الدينية الجدلية العربية، أك لعميا كانت متداكلة شفكينا بيف المسمميف 
 كالتي ال تزاؿ بعض آثارىا مكجكدة إلى يكمنا ىذا.! ،آنذاؾ

 قضية التطير لمصالة والٌغسل من الجنابة, وطقوس القداس الكنسيف كما أ
كانت مف المحاكر التي أشار إلييا الراكم كأفرغ ليا مالحظات  ،كما يصاحبو مف تناكؿ

ٍمرنا كىال  ـى ًخٍنًزيرو كىال شىًربى خى ا أىكىؿى لىٍح كىافى ميٍذ نىشىأى مى ساخرة حكؿ الرىباف كالقسيسييف: "كى
كرى  دى ًلصي رىامنا"سىجى ًميبنا كىال اٍرتىكىبى حى ةو كىال قىبَّؿى صى

:" "كىأنا أٍعمىـ أف . كفي سيرة البينسا(ُُْ)
 ،ألنيـ ليس ليـ ًإالَّ أكؿ العدس كىالزيت كىاألشياء الرديئة ،القسيسيف كىالرىباف ال قمكب ليـ

 " .(ُُٓ)فألجؿ ذىًلؾى ضعفت قمكبيـ فجبنكا عف الحرب كىالقتاؿ ،كىال يعرفكف المحـ
تفاصيل الحياة والطقوس كما ينقؿ الراكم معمكمات تيشير إلى كصكؿ بعض 

، كقدـ تماع القادة مع الجيش كالمحاربيفالتي كانت مقر اج ؛المسيحية اليومية لمكنائس
 ،مف الداخؿ ،بشكؿ عاـ ،كصفنا ليا كانسحب ذلؾ عمى باقي تفاصيؿ الحياة الكنسية

في كيتضح ذلؾ  ،كطرؽ حياتيـ داخؿ الكنائسكتفاصيؿ عماراتيا كمحتكياتيا كذخائرىا 
 .(ُُٔ)خاصة الكنيسة المعمقةك ، سياؽ كصفو لكنائس مصر القديمة

ـــــــة والديريـــــــة فـــــــي الســـــــيرةأمػػػػػػػا عػػػػػػػف   لعػػػػػػػؿ أجمػػػػػػػؿ صػػػػػػػكرة  :صـــــــورة الرىبن
مىػػػػػػػػػػى " صػػػػػػػػػػكرة الراىػػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػػػيحي: :رسػػػػػػػػػػمتيا السػػػػػػػػػػيرة ل خػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػارى عى الَّػػػػػػػػػػًذم أىشى

مىػػػػػػػػػػى الًقػػػػػػػػػػسِّ الرٍُّىبىػػػػػػػػػػاًف بًػػػػػػػػػػ دل إعجابػػػػػػػػػػو بشػػػػػػػػػػجاعة خالػػػػػػػػػػد . كيبػػػػػػػػػػ(ُُٕ)"بيػػػػػػػػػػكًليسى القىٍبًض عى
، كتػػػػػػػػػزداد الصػػػػػػػػػكرة مو حقػػػػػػػػػف دمػػػػػػػػاء المسػػػػػػػػػيحييف كالمسػػػػػػػػػمميف، كيػػػػػػػػػتـ بفضػػػػػػػػػبػػػػػػػػف الكليػػػػػػػػػد

                                                           

 . ُٕٓ،  ُٔٓ،  ُٓٓ؛ سيرة فتكح البينسا ، ص  ٕٔ،  ٕٓسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُُِ
 . ُٓٓسيرة البينسا ، ص  - ُُّ
 . ّٗسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُُْ
 . ُّْة البينسا ، ص سير  - ُُٓ
 . ُٖٕالسيرة  ، ؽ  - ُُٔ
 . ٕٗفتكح مصر ، ؽ  -ُُٕ
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ا حػػػػػػػػػػػػيف نػػػػػػػػػػػػرل الرىبػػػػػػػػػػػػاف يخرجػػػػػػػػػػػػكف لممسػػػػػػػػػػػػمميف: ـي " المشػػػػػػػػػػػػرقة كضػػػػػػػػػػػػكحن ٍيػػػػػػػػػػػػًرًى ًمػػػػػػػػػػػػٍف دى
ـى كىالعىميكفىػػػػػػػػػػػػة" كيػػػػػػػػػػػػأكمكف كيعمفػػػػػػػػػػػػكف خيػػػػػػػػػػػػكليـ كينػػػػػػػػػػػػامكف فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػدير طػػػػػػػػػػػػكاؿ  الطَّعىػػػػػػػػػػػػا

كادم  نجػػػػػػػػػػده فػػػػػػػػػػػي الكاقػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػاريخي مػػػػػػػػػػػف مجيػػػػػػػػػػػئ رىبػػػػػػػػػػػاف كىػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػا ،(ُُٖ)الميػػػػػػػػػػؿ
كأعطػػػػػػػػػػػى عيػػػػػػػػػػػد  ،، يظيػػػػػػػػػػػركف لػػػػػػػػػػػو الطاعػػػػػػػػػػػةالنطػػػػػػػػػػركف إلػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػاص

، ككصػػػػػػػػػفو عمػػػػػػػػػرك مػػػػػػػػػاف ليػػػػػػػػػـ كلبنيػػػػػػػػػاميف فعػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػف مخبئػػػػػػػػػو، كدخػػػػػػػػػؿ اإلسػػػػػػػػػكندريةأ
ػػػػػػػػػا فػػػػػػػػي بمػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الػػػػػػػػبالد التػػػػػػػػي فتحيػػػػػػػػػا اهلل " بػػػػػػػػف العػػػػػػػػاص بقكلػػػػػػػػو: إننػػػػػػػػي لػػػػػػػػـ أر يكمن

العـــــــــين ال تخطـــــــــ  النظـــــــــرة ك .(ُُٗ)الػػػػػػػػػديف"عمينػػػػػػػػػا رجػػػػػػػػػال مثػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذا بػػػػػػػػػيف رجػػػػػػػػػاؿ 
، كالتػػػػػػػػػي تتػػػػػػػػػراكح مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف اإلســـــــــالمية المزدوجـــــــــة )لبخـــــــــر( الرىبنـــــــــة والرىبـــــــــان

التقػػػػػػػػػدير كاالحتػػػػػػػػػػراـ لمػػػػػػػػػػف تفرغػػػػػػػػػكا لمعبػػػػػػػػػػادة كانفػػػػػػػػػػردكا بأنفسػػػػػػػػػيـ بعيػػػػػػػػػػدنا عػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػالـ، 
مػػػػػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػػػػػة النظػػػػػػػػػػػػر  ،حتػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػػػػػدينان فػػػػػػػػػػػػي االتجػػػػػػػػػػػػاه الخػػػػػػػػػػػػاطئ

ــــــــراو كنالحػػػػػػػػظ رغبػػػػػػػػة  (َُِ)اإلسػػػػػػػػالمية. ــــــــة ال ــــــــي ممارســــــــة دور الداعي ي المســــــــمم ف
ــــــــديني ، ليػػػػػػػػذا عمػػػػػػػػد إلػػػػػػػػى عػػػػػػػػرض ممػػػػػػػػا يػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػى صػػػػػػػػكرة مكضػػػػػػػػكعية ل خػػػػػػػػر، ال

ليكتمػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ،اإلسػػػػػػػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػػػػػػػى الرىبػػػػػػػػػػػػػػػاف كاستعراضػػػػػػػػػػػػػػػو لمعجػػػػػػػػػػػػػػػزات النبػػػػػػػػػػػػػػػي األكػػػػػػػػػػػػػػػـر
كفػػػػػػػػػي الكقػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف األمثمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الرىبػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػذيف  ،إيمػػػػػػػػػانيـ
كعاشػػػػػػػػػػػكا  ،ا إسػػػػػػػػػػػالميـأك كػػػػػػػػػػػانكا مسػػػػػػػػػػػمميف فػػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػػؿ كلكػػػػػػػػػػػنيـ كتمػػػػػػػػػػػك  ،أسػػػػػػػػػػػممكا

حتػػػػػػػػػػػى ال ينكشػػػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػػػرىـ عنػػػػػػػػػػػد  ،متخفػػػػػػػػػػػيف ضػػػػػػػػػػػمف المجتمػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػديرل البيزنطػػػػػػػػػػػي
كالػػػػػػػػػبعض اآلخػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف  (ُُِ)مسػػػػػػػػػاعدتيـ ألبطػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػيرة فػػػػػػػػػي المكاقػػػػػػػػػؼ المختمفػػػػػػػػػة.

نممػػػػػػػػػػػس حرصػػػػػػػػػػػيـ الشػػػػػػػػػػػديد عمػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػدـ التػػػػػػػػػػػكرط فػػػػػػػػػػػي  :رىبػػػػػػػػػػػاف منػػػػػػػػػػػاطؽ الحػػػػػػػػػػػدكد
                                                           

 .  ٖٗ،  ٕٗالمصدر السابؽ ، ص   -ُُٖ
 .  ْٕٓألفريد ج. بتمر : فتح العرب لمصر ، ص  - ُُٗ
؛ كعف  ُُُعف نظرة اإلسالـ لمرىبنة في المالحـ انظر: األميف أبك سعدة : بيزنطة في المالحـ ، ص  -َُِ

 بنة انظر:نظرة اإلسالـ لمرى
Sviri, S., ‘Wa-rahbābāniyatanibtada‘ūhā: an analysis of traditions concerning the 

origin and evaluation of the Christian monasticism’, JSAI 13 (1990) pp. 195-208.  
 . َُِ،  ََِ،  َُٗالسيرة: ص  -ُُِ
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الصػػػػػػػػػػراع العسػػػػػػػػػػكرم القريػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػنيـ، لتجنػػػػػػػػػػب تبعػػػػػػػػػػات ذلػػػػػػػػػػؾ، فأصػػػػػػػػػػبحت أديػػػػػػػػػػرتيـ 
عمػػػػػػػػػى كف بيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػمميف كالبيػػػػػػػػػزنطييف حطػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػتراحة كديػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػف يمػػػػػػػػػر م

فمػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػذكر المصػػػػػػػػػػادر إال القميػػػػػػػػػػؿ  :أمػػػػػػػػػػا داخػػػػػػػػػػؿ بيزنطػػػػػػػػػػة نفسػػػػػػػػػػيا. (ُِِ)حػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػكاء
 ،أك مالػػػػػػػػػػػػػػت لإلسػػػػػػػػػػػػػػالـ كالمسػػػػػػػػػػػػػػمميف ،مػػػػػػػػػػػػػػف النمػػػػػػػػػػػػػػاذج البيزنطيػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػممت

 ان كلعبػػػػػػػػت دكران فػػػػػػػػي الصػػػػػػػػراع العسػػػػػػػػكرم بػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػانبيف. كتقػػػػػػػػدـ لنػػػػػػػػا السػػػػػػػػيرة نمكذجػػػػػػػػػ
الػػػػػػػػػػػػذم  "يكقنػػػػػػػػػػػػا"ىػػػػػػػػػػػػك  :ء البيػػػػػػػػػػػػزنطييف المسػػػػػػػػػػػػمميف؛ عبػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػفحات السػػػػػػػػػػػػيرةليػػػػػػػػػػػػؤال

اي كثيػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػي خدمػػػػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػػػػيش اإلسػػػػػػػػػػػػالمي، كتكضػػػػػػػػػػػػح السػػػػػػػػػػػػيرة شػػػػػػػػػػػػؾ لعػػػػػػػػػػػػب أدكار 
كعمػػػػػػػػػػػى أرض الكاقػػػػػػػػػػػع  (ُِّ)فيػػػػػػػػػػػو كفػػػػػػػػػػػي انتمائػػػػػػػػػػػو لإلسػػػػػػػػػػػالـ كالمسػػػػػػػػػػػمميف. "أرمانكسػػػػػػػػػػػة"

التػػػػػػػػػػػاريخي فإننػػػػػػػػػػػػا ال نجػػػػػػػػػػػػد نمكذجػػػػػػػػػػػػا يماثػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػاتيف الشخصػػػػػػػػػػػػيتيف، الميػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػكل 
الخصػػػػػػػػػػػػػػػي البيزنطػػػػػػػػػػػػػػػي ذك األصػػػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػػػمـ،  Samonas شخصػػػػػػػػػػػػػػية سػػػػػػػػػػػػػػػامكناس

أنػػػػػػػػػو حػػػػػػػػاكؿ تحػػػػػػػػػذير سػػػػػػػػفير مسػػػػػػػػػمـ، رشػػػػػػػػػاه  ، ذلالػػػػػػػػذم تػػػػػػػػػركل المصػػػػػػػػادر البيزنطيػػػػػػػػػة
الػػػػػػػػركـ لحمػػػػػػػػؿ رسػػػػػػػػالة سػػػػػػػػرية إلػػػػػػػػى ثػػػػػػػػائر بيزنطػػػػػػػػي الجػػػػػػػػئ فػػػػػػػػي بغػػػػػػػػداد، ثػػػػػػػػـ قهػػػػػػػػبض 

 .(ُِْ)عميو أثناء محاكلتو اليرب لممسمميف
 تفـــــــوق بعـــــــض الرىبـــــــان عمـــــــى المـــــــؤمنين مـــــــن ديانـــــــاتكيعمػػػػػػػف الػػػػػػػراكم  
الػػػػػػػػػذيف ينتمػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػييـ الػػػػػػػػػراكم تعريًضـــــــــا بالمســـــــــممين ،ككأننػػػػػػػػػا نممػػػػػػػػػح ىنػػػػػػػػػا  أخـــــــــرى

                                                           

 . ُُٓاألميف أبك سعدة: بيزنطة في المالحـ ، ص  -ُِِ
 .  ُٔ، ؽ ُٓ، ؽ ُْسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُِّ

124 - Vita Euthymii, p. 55; G. Monachus, pp. 867-868; John Skylitzes, Synopsis Historiarum, 
p. 184, German trans., Hans Thurn, pp. 220- 221; Theophanes Cont., pp. 369-370; 
Symeon Magistri, p. 708; Cedrenus, Compendium historiarum, II, 264, 270 See Jenkins, 
‘The flight of Samonas’, p. 232; P. Karlin-Hayter, ‘The revolt of Andronicus Ducas’, no. 
VI in idem, Studies in the Byzantine political history. C.f., R. Jenkins, ‘The flight of 
Samonas’, no. X in idem, Studies on Byzantine history, p. 221-222; L. Rydén, ‘The 
portrait of Arab Samonas in Byzantine literature’, Graeco-Arabic, 3 (1984) 101-108. 

 .َُُاألميف أبك سعدة : بيزنطة في المالحـ ، ص ؛ 
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، حػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػامكا بمسػػػػػػػػػاعدة خالػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف الكليػػػػػػػػػد نفسػػػػػػػػػو. كقػػػػػػػػػد ازدادت صػػػػػػػػػكرتيـ إشػػػػػػػػػراقنا
 . (ُِٓ)في التنكر بمالبسيـ كصمبانيـ ليفتح مصر

ف كاف ,يعكس الراوي االنطباع اإلسالمي العام الناقد لمفكر الكنسي والرىبنة  ،كا 
في المجتمع  ،يكضح المكانة التي كاف يتمتع بيا رجاؿ الديف المسيحي ،قت ذاتوفي الك 

بشكؿ عاـ، كخضكع الممكؾ ليـ كلرأييـ، كما امتمكتو األديرة كالكنائس مف  ،البيزنطي
، األمر الذم (ُِٔ)ككذلؾ العديد مف أىؿ الذمة الذيف أحرزكا ثركات ىائمة ،ثركات كنفائس

نىاًيب بىٍيفى أىٍيًديًيـ لفت نظر محاربي المسمميف "فى  اًليؾى الجى قىاديكا المىمى رىًكبى الًقٍبطي ًفي ًزينىًتًيـ، كى
ـً  كىاًىًر كىالمُّجي عىًة ًبفيصيكًص الجى كًج الميرىصَّ ينىًة الفىاًخرىًة كىالسُّري ًبالزِّ
الًة ًبالذَّىىًب كىالبىرىاًقًع  (ُِٕ) الميحى

المىٍحبيككىًة ًبالمٍُّؤليؤ"
(ُِٖ).  

 ،التي رآىا رسؿ التفاكض بيف الجانبيف لمالمح البالط البيزنطية التقميدية إضافة لمصكر  
الرـك كما بو مف فرش كصمباف ذىبية تمفت نظر كاتب السيرة  "بطمكس"حيث سرداؽ البطريؽ أك 

كما كانكا عميو مف مراسـ كزينة  ،(ُِٗ)بو يعكس صكرة االنبيار بالبيزنطييف ىأكثر مف مرة، ككأن
ما غنمكه ك  ،عف غناـئ فتكح بالد الشاـ ،(َُّ)ؤىا في كتب المؤرخيف المسمميفكبياء شاعت أصدا

                                                           

 .  ٕٗسيرة فتكح مصر ، ؽ  -ُِٓ
    ة إبراىيـ محمد إبراىيـ ، الييئة المصرية ػ ميكؿ كنتر : المجتمع المصرم تحت الحكـ العثماني ) ترجم ُِٔ

 .ُٔـ(، صََِٕلمكتاب ، القاىرة         
 الميجـ: جمع "لجاـ". -ُِٕ
 . ِٓسيرة فتكح مصر ، ؽ - ُِٖ
 Liudprand of عف عرش أباطرة بيزنطة انظر كصؼ شاىد عياف لمسفير الالتيني ليكدبراند مف كريمكنا  - ُِٗ

Cremona  ـ كسفير لإلمبراطكر أكتك األكؿ ُٕٗينية حكالي عاـ الذم سافر إلى القسطنط Otto I 
 ـ(:ّٕٗ-ِٔٗ)

The works of Liudpran of Cremona: Tit for tat, English trans. by F. A. Wright, 
(London 1930) p. 207. Cf. also, Brett, G. “The automata in the Byzantine [Throne of 
Solomon]” Speculum, vol.  29, issue 3 (Jul. 1954), pp. 477.487. 

   ؛ األميف أبك ّٔـ، ص ُٗٗٗانظر البمكم: سيرة أحمد بف طكلكف، تحقيؽ، محمد كرد عمى، القاىرة  - 130
 .  َُٗسعدة: بيزنطة في المالحـ العربية ،  ص        
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كما  ،رغبة الوجدان الشعبي في كسر حاجز أسرار الكنائسمف معاركيـ مع الرـك ، كما قد يعكس 
كعاداتو  ،في محاكلة لمتعرؼ عمى اآلخر ،كالكشؼ عف أدؽ تفاصيميا كما يجرم فييا ،يدكر فييا

  كالجنائزية . في الطقكس الكنسية
! ال بد لمف ىيمنة الدين اإلسالمي عمى المعتقدات األخرىنجد في السيرة     

! كتظير مالمح األنا المتفكقة حيف تجسد يعتنقو مف الفكز، كلمف يرفضو مف العقاب
، اف، األنا انتصارنا عمى أعدائيا، في أغمب األحيسيرة الصراع بيف األنا كاآلخػػػر، فتحقؽال

( كفي ا سياسًيافر كُ يككف كافرنا )الذم غالبنا ما  ،كطيا عمى اآلخػػر المسيحيكتفرض شر 
كطنا تىٍقبىميكىىا، أىف ال تىٍركىبيكا دىابَّةن، كىال  ـٍ شيري مىٍيكي نىٍشريطي عى قراءة النص التالي مف السيرة :" كى

مىى ديكًر الميٍسًمًميف، كىال تىٍرفىعيكا أىٍصكىاتىكيـٍ  ـٍ عى كي مىٍيًيـ، كىال تىٍبنيكا ًفي اإلٍسالـً بىٍيعىةن كىال  تيعىمُّكا ديكرى عى
شىًريعىًتكيـ، ..." ـٍ كى ا اٍندىثىرى ًمٍف ريسيكـً ًديًنكي دِّديكا مى دىٍيرنا، كىال تيجى
(ُُّ). 

كيكجو لو رسالة بعدـ  ،نجد الراكم ىنا يفرض رؤيتو كشركطو عمى اآلخر الذمي
لنفسو أف يجير بصكتو في قراءة القرآف.  بينما يسمح ،ارتفاع صكتو أثناء قراءة اإلنجيؿ

متخمينا عف ركح الديف ،  ،إنو صكت القكة المنتصرة التي تريد أف تفرض عمى اآلخر دينيا
ـٍ  اًدٍليي سىنىًة كىجى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بِّؾى ًباٍلًحٍكمى كتناسكا أكامر اهلل تعالى لنبيو :" اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى

"ًبالًَّتي ًىيى أىحٍ  ـي ًباٍلميٍيتىًديفى ؿَّ عىٍف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى ـي ًبمىٍف ضى سىفي ًإفَّ رىبَّؾى ىيكى أىٍعمى
(ُِّ). 

مندفعة لتطبيؽ تعاليـ اإلسالـ  ،المسمـ لدى الراوي ,األنا المتفوقةتبدك لنا     
 الؽ أبنائو حتىكمف ىنا نجد اآلخر غير المسمـ ما إف يسمع بيذا الديف كيرل أخ ،كطقكسو

اث السيرة كحكاراتيا الالفت لمنظر أننا كجدنا مدحا لو في سياؽ أحدك ، يسارع لإليماف بو
فَّ الرٍَّحمىةى ًفي يقكؿ عمى الديف اإلسالمي:" ،، فنجد البطريؽ أك الحكيـ المسيحيالمطكلة كىا 

قى  نىثيكا، كى مىفيكا يىًميننا فىحى انيكا، كال حى يىانىًة قيميكًبًيـ، كىمىا عىاىىديكا عىٍيدنا فىخى ـٍ ًفيًو ًمفى الدِّيًف كىالصِّ ٍد بىمىغىؾى مىا ىي
ٍدًؽ كىاألىمىانىة" حقيقتيا بعيدة ، فتبدك لنا صكرتيا عمى ىوية األناكبذلؾ نعايش في السيرة  ،كىالصِّ

ا في المجاؿ ، إذ تعاني انحطاطن لحظة تاريخية مأزومة، كىى تعيش في عف الزيؼ كالتجميؿ
                                                           

 . ٖٕسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُُّ
 (.ُِٓ) القرآف الكريـ ، سكرة النحؿ ، اآلية  - ُِّ
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األنا( السيرة )نيا تعيش ازدىارنا ثقافينا !. ليذا ليس مستغربنا أف تجسد ، كلكالسياسي كاالقتصادم
ما تعانيو مف ككارث كغزك استبداد، فتبدك مؤرقة بسبب  ،العربية اإلسالمية في لحظة قير

، ليذا كاف عصر (ُّّ)، ما داـ الكاقع محبطناالستردادىا عبر الحمـ، تسعى بأمجادىا الحضارية
، ركسةرز العصكر التي شكمت الفضاء الزمني لسيرة فتكح مصر المحالفتكحات اإلسالمية أب

 كمف بعدىا سيرة فتكح البينسا الغراء.
ميما استغرقت فى حبكتيا الدرامية التى تبغى حصرىا فى  ،ليذا فإف الركاية

، ككاقعيا القريب عقاليا كتتناكؿ قضاياىا الراىنة إطار زمانى، ال تستطيع إال أف تفمت مف
أف سيرة  باعثان فى األساس إلى ظيكرىا، فتظير لنا أصداء ىذا الكاقع؛ كيتضح الذل كاف

ضد  أحد إفرازات ىذه الحروب والمواجية لشحذ اليمم"فتكح مصر المحركسة تعد "
، كنممح ظالن مف الحقيقة تاريخية عف ف حمكا محؿ البيزنطييف في العداء"الصميبييف" الذي

 ،في سياؽ حديثو عف فتح دمياط ،رامية لمراكمكسط الحبكة الد ،الحركب الصميبية
في القرنيف السادس كالسابع  ،كمحاكلتو اختالؽ األحاديث المتعمقة بيذا الثغر الميـ

ٍزًء الثَّاًلًث عىشىرى إٍف شىاءى اهللي  ،اليجرييف سىنىٍذكيري ًفي الجي كىك ما نجده في قكؿ الراكم  :"كى
اًيؿ ًدٍميىاطى كىسىال ٍنًده، كىأىفَّ اهللى تىعىالىى يىميدُّىىا ًبالمىاليكىة ًمٍف تىعىالىى ًفي فىضى ًتيىا ًمفى العىديكِّ كىجي مى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى مىى أيمًَّتي ًمٍصر، فىاٍلزىميكا »ًعٍنًده. قىاؿى سىتيٍفتىحي عى
مىى شىاًطًئ البىٍحًر الًَّتي تي  ا عى ًدينىةى البىٍيضى  ُّْ«"سىمَّى ًدٍميىاطالمى

 ,الراوي تأثر بتاريخ ىجمات الروم والصميبيين البحرية عمى شواط  مصر
اليػػػدؼ األكؿ لمتحالؼ الصميػبي ػ البيزنطي، كقياـ خاصة دمياط التي كانت و 

ادر فغ (،زنطية بتييئة أسطكؿ ضخـ بقيادة )الكسيكس ككنتك ستيفانكساإلمبراطكرية البي

                                                           

، بيركت الداتراث العربي ): صكرة اآلخر في الماجدة حمكد - ُّّ ، ُٗٗ، ُٖٗـ(، ََُِر العربية لمعمـك
 بتصرؼ.  َُِ، ََِ

 .  َُٖ، ؽ  َُٕسيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُّْ
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إضافة  ,(535)( باتجاه مصرـُُٗٔىػ/ٓٔٓردنيؿ )البسفكر( سنة )ىذا األسطكؿ مياه الد
التي طالما تعرضت ليا الثغكر  ،(ُّٔ)العصكر الكسطى طوال فترة ,إلى اإلسكندرية

ذلؾ اليجكـ الكحشي المفاجئ الذم شنو "بطرس األكؿ لكزنياف"  :المصرية لعؿ أشيرىا
ا مف الكراىية  ،(ُّٕ)ـُّٓٔسنة  ،صميبي عمى مدينة اإلسكندريةالممؾ قبرص  أكجد ركحن

ذات الطابع  ،كعدـ الثقة المتبادلة بيف المسمميف كالمسيحييف، كاستطاعت االتصاالت
كالتي تشكمت مف اتصاالت ، مف جانب القكل المسيحية أف تخفؼ مف االحتقاف ،السممي

 .(ُّٖ)أباطرة الحبشةك  "Aragonممكؾ أرغكنة "ك كؿ مف: اإلمبراطكرية البيزنطية، 
فنجد ثالث مدف تقاـك  بقصة دمياط في الفتح اإلسالمي العربياكم كاىتـ الر 

، كمعرفتنا بأخبار دمياط التفصيمية نجدىا قاكمة عنيفة، فال تخضع إال بعد جياد مريرم
في ىذه السيرة التي اعتمد عمييا "ألفريد بتمر" اعتمادنا كامال فيما يتعمؽ بأخبار فتح دمياط 

خنا كبمييب كالبرلس كتنيس ك  ، فقد (ُّٗ)شطا كما حكليا مف مدف كقرل في شماؿ الدلتاكا 
فرقنا منو بقيادة البطؿ العربي  - بعد استيالئو عمى حصف بابميكف –كجو الجيش العربي 

                                                           

الذىبي،شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز:سير أعالـ النبالء،تحقيؽ،شعيب  - ُّٓ
؛ ابف شداد،بياء ُْٔ،صِىػ ( جُُّْ، بيركت ٗنعيـ العرقسكسي،) مؤسسة الرسالة،ط األرنؤكط كمحمد

الديف أبك المحاسف يكسؼ بف رافع بف تميـ: النكادر السمطانية كالمحاسف اليكسفية،)تحقيؽ، جماؿ الديف 
 ّٖٓ؛ الصكرم ، كليـ : " ُْ، ص  (ـُْٔٗالشياؿ ،الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، القاىرة 

ـ" : تأريخ الحركب الصميبية )األعماؿ المنجزة فيما كراء البحار، ترجمة ، سييؿ زكار ، دار ُُٖٓ/ىػ
؛ رنسيماف، ستيفف: تأريخ الحركب  ّٔٗ،ص ِـ ( ،جََِّالفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  بيركت

 .ِْٔ،صّالصميػبية ،)ترجمة: السيد الباز العريني ، دار الثقافة ، بيركت/د.ت(،ج 
136  - Stevenson , W . W . B : The Crusaders in the east , a brief  history of the 

wars of Islam with the Latin in Sysia During the twelfth and thirtenth Centuries , 
Cambridge University . Printed in Lebanon by Slim press , Beirut , 1968 . p.196.    

م: السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ )تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية بيرككت المقريز  - ُّٕ
 كما بعدىا.ُُِ، صُ، ؽّـ(، جُٕٗٗ

قاسـ عبده قاسـ: أىؿ الذمة في مصر في العصكر الكسطى دراسة كثائقية )دار المعارؼ، القاىرة  - ُّٖ
 . ّٗ -ُٗـ(، ص ُٕٕٗ

 . ِِٔ – ُِْانظر بتمر : فتح العرب لمصر ، ص  - ُّٗ
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كقت الفتح  ف المدينةإ :، كتقكؿ السيرةإلخضاع مدف الشاطئ الشرقي "المقداد بف األسكد"
طكيمة داخؿ ىذا السكر، فمما طاؿ يقاكـ مدة  ، كأف جندىا بقىكاف يحيط بيا سكر قكم

ينة أصحابو كشاكرىـ في األمر، فنصحو سكادىـ اليامكؾ( حاكـ المدالحصار جمع )
في  ، فخرج إلى المسمميف"شطا"، ككاف لو ابف يسمى بالتسميـ، كلكنو خالفيـ كظؿ يقاكـ

كر إال كالمسممكف يكبركف عمى س "اليامكؾ"، فمـ يشعر الميؿ كدليـ عمى عكرات البمد
كجزيرة  –، فمقى مف حصانة مكقعيا ، ثـ سار الجيش العربي إلى تنيسالمدينة كيدخمكنيا
، كتعكد الركاية في السيرة فتذكر أنو كمف حاميتيا نضاال أشد كأعنؼ –ه تحيط بيا الميا

ألفاف مف  كمعو –تقدـ شطا لمساعدة العرب  :عندما اشتد النضاؿ لالستيالء عمى تنيس
إلى أف استشيد  ،كاشترؾ في قتاؿ أىؿ تنيس فأبمى بالء حسنا المو فأعمف إس –الجند 
 . (َُْ)ف خارج دمياطفقبر حيث ىك اآل ،قُِمة الجمعة النصؼ مف شعباف سنة في لي

التي يقاؿ  –، فإف مدينة شطا  تقؼ طكيال أماـ النقد التاريخيكىذه الركاية ال 
، دة كمعركفة بيذا االسـ قبؿ الفتحكانت مكجك  –إنيا سميت باسـ ىذا القائد المدفكف بيا 

ا كما أف حاكـ دمياط في ذلؾ أنو  "حنا النقيكسي"، كقد ذكر المؤرخ الكقت معركؼ أيضن
غير أننا مع ىذا ال نستطيع أف نتجاىؿ  ،اليامكؾ(اف يسمى )حنا( ال )شطا(، كال )ك

ا البطؿ قد ، فالمؤرخكف العرب يذكركف أف ىذائؽ الثابتة المتصمة بيذا الحادثبعض الحق
عاـ الذم تـ فيو فتح ىذه ، كىك الىػُِالجمعة النصؼ مف شعباف سنة  استشيد يكـ

نا ىاتيف ، فإذا قار أف ىذا اليكـ كاف يكـ جمعة حقنا ، كما أف التقاكيـ تثبتالمنطقة
، كال يزاؿ أىالي ال يزاؿ قائما، كىى كجكد قبر خاص في قرية شطا الحقيقتيف بحقيقة ثالثة

، يكـحتى ال ،في النصؼ مف شعباف مف كؿ سنة ،مكف بذكرل صاحبودمياط يحتف
أثناء حربيـ لدمياط  ؛استطعنا أف نصؿ إلى أف قائدا ركمانيا انضـ إلى العرب فعال

كدفف في ىذا المكاف، أما اسمو الحقيقي فمسنا  ،، كأنو استشيد في ىذا التػػاريخكتنيس

                                                           

 ، كما بعدىا .  َُٗالسيرة ، ؽ  - َُْ
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ذا كاف كذلؾ(ُُْ)اؿعمى كؿ ح "شطا"، كلكف ىذا االسـ لـ يكف نعرفو فإنو لـ يكف  ؛، كا 
 . (ُِْ)قطعا حاكما لدمياط أك ابنا لحاكميا

الدكلة البيزنطية أنيا قد فقدت ، كلـ تنس كخمصت مصر لمعرب بعد إتماـ فتحيا
، فظمت قركننا طكيمة تغير عمى شكاطئ مصر خير أمالكيا –بخركجيا مف مصر –

أكربي جديد  خاصة مع ظيكر خطرك . (ُّْ)عساىا تستطيع استردادىا ،الشمالية بأساطيميا
أساطيل النورمانديين ، كاف ممثال في أخذ يظير في األفؽ، ييدد دمياط كسكاحؿ مصر

بعد استيالئيـ عمييا في أعقاب  ؛، كأساطيؿ الصميبييف في سكاحؿ الشاـفي صقمية
. في أكاخر القرف الخامس اليجرم/الحادم عشر الميالدم ،الحممة الصميبية األكلى

ف السادس كالسابع اليجرييف، كلكف في القرني ،زدادت كطأة الغرات الصميبية عمى دمياطكا
 .(ُْْ)، كدافعتيا كدفعتيا في شجاعة كبطكلةدمياط صمدت ليذه الغارات

أن الدمار الذي حاق بالمدينة قد ترك آثاره السمبية في الوعي فالشؾ في   
، كنتيجة معاناة الناس قبكؿ لما حدثعف تقديـ المبرر المكنتيجة لعجز حكامنا  الشعبي,

نجد العالقة بيف بعض أحداث السيرة كالحركب الصميبية كذيكليا، ال  ؛سومف الحدث نف
القراصنة عمى ميناء اإلسكندرية  سيما أف المصادر التاريخية تشير إلى كثرة اعتداء

جمت عف في الشطر األخير مف عصر سالطيف المماليؾ، كعمى المعاناة التي ن ،كدمياط
أنتج نكعنا مف العجز عف التفسير المنطقي  كما حاؽ بالمدينة مف خراب ،تمؾ الحكادث

لجأ الخياؿ الشعبي في سيرة  ؛لمحدث، كعندما تصادـ ىذا العجز مع الرغبة في الثأر
كما تعانيو أك تتطمع إليو في  ،"فتكح مصر" إلى الثأر بشكؿ تعكيضي يتكافؽ مع النفسية

 بغض النظر عف المنطؽ التاريخي. ،ككجد الخياؿ الشعبي الحؿ الذم يناسبو، أمؿ

                                                           

   ؛ جماؿ الديف الشياؿ : مجمؿ تاريخ دمياط سياسيا ُِٔ،  َِٔانظر/ ألفريد بتمر : فتح العرب ، ص  - ُُْ
 .  ٖـ(  ، ص َََِ، مكتبة الثقافة الدينية ،  القاىرة  ُكاقتصاديا ) ط          

 .  ٗياط ، ص جماؿ الديف الشياؿ : مجمؿ تاريخ دم - ُِْ
 . ُِ، ُُجماؿ الديف الشياؿ : تاريخ دمياط ، ص  - ُّْ
 . ُٕمجمؿ تاريخ دمياط ، ص  - ُْْ
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 فالحروب الصميبية التي ازدىرت معيا العديد من السير الشعبية العربية لتعزيز مشاعر
 –أدت أيضنا عمى الجانب الغربي  ،عمى الجانب العربي كاإلسالمي ،الجياد في نفكس سامعييا

مف  ،إلى سيادة مشاعر الزىك باالنتصار كاالحتقار –ية األكلى خاصة بعد نجاح الحممة الصميب
 ،تجاه المسمميف، كأدل نجاح الحممة إلى تكريس صكرة سمبية لإلسالـ ،جانب الفرنج الصميبييف

ا لمحكايات  ،في أثناء السنكات األربعيف األكلى مف القرف الثاني عشر ،كلنبي اإلسالـ كانت نتاجن
بييف العائديف إلى أكربا، كالمبالغات الخيالية التي حممتيا "أغاني الحركب الشعبية لممحاربيف الصمي

كقد اخذ األكربيكف ىذه األساطير كالخياؿ الشرير عمى أنيا الحقيقة المطمقة. إذ إف كؿ ، الصميبية"
عبارة عف شذرات متناثرة  ،عف حياة نبي اإلسالـ ،ما كاف أبناء الغرب الكاثكليكي يعرفكنو آنذاؾ

  ا الكتاب الغربيكف عف الكتاب البيزنطييف.نقمي
كانت الصكرة التي رسميا الخياؿ الشعبي عف "اآلخر"  :عمى الجانب المسمـك 

بيد أف  ،تحمؿ قدرنا كبيرنا مف التخيؿ العدكاني، ككذلؾ كاف الحاؿ عمى الجانب األكربي
حقيؽ ىذه الرغبة في المعرفة حفزت كال الطرفيف عمى البحث عف الكسائؿ الكفيمة بت

مف خالؿ الكياف الصميبي الذم  ،المعرفة، ككانت الفرصة متاحة ألبناء المنطقة العربية
عمى النحك الذم كشفت عنو كتابات أسامة بف  ،بطريقة مباشرة ،تعرؼ عميو المسممكف

ييا السير مكأضافت ع ،كالكتابات التاريخية التقميدية التي تناقمت محتكاىا ،(ُْٓ)منقذ
  ية التي كانت تنشد أك تركل بيف الطبقات الشعبية المختمفة.الشعبية العرب

 سيرة فتكحأف تتفؽ  –عمى عكس المصادر التاريخية التقميدية  -جدير بالذكر
ألميرة ذات اليمة" في أنيـ " كمع سيرة "اع سيرة "فتكح البىٍينىسىا الغراء" م"مصر المحركسة

كالذيف انضمكا  ,(546)البيزنطي اإلسالميرة في الصراع لمعرب المتنصدكرنا فاعال  فيقدمك 
                                                           

 . ُْٓقاسـ عبده: مرجع السابؽ، ص  - ُْٓ
؛  ْٔ، ؽ  ْٓ، ؽ  ْْ، ؽ ّْفي سيرة فتكح مصر تجعؿ منيـ ستمائة ألؼ ، سيرة فتكح مصر ، ؽ  - ُْٔ

يرة األميرة ذات اليمة " تجعؿ مف العرب المتنصرة ، أما س ِِّ، ص  ِِِسيرة فتكح البينسا ، ص 
أربعيف ألفا كتأحذ أسالب القتمى مف كؿ مف قتؿ مف المسمميف ... كيككف معيـ الرماح كالعدد كيمبسكا 

، ص ْ. قارف السيرة: ج ِّٕ، ص ّالعمائـ كيرخكا ليـ الذكائب عمى زم بني كالب" السيرة: ج
 .ُّٕ، ص ٕ؛ ج ُِْ
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استغمت إلى الجيكش البيزنطية، كشارككا بفاعمية في الحرب ضد المسمميف، ككذلؾ 
ًبيَّة"أسماؤىـ كلغتيـ العربية " ٍمعيكفي فىًصيحى المِّسىاًف ًبالعىرى كىافى المى كى

كاستغمكا مظيرىـ  (ُْٕ)
مف خالؿ أحداث  ،المسمميف داع المحاربيففي خ (ُْٖ)"ييٍشًبوي ًزيُّيـ ًزمَّ غىسَّافى ك العربي "

ف في الحرب ضد ك المرتد "بنك حبيب"، كىك األمر الذم قد يككف انعكاسنا لما قاـ بو السيرَّ 
ككجدكا صدرنا  في القرف العاشر الميالدم، ككانكا زىاء عشرة آالؼ فارس، ،المسمميف

معرفتيـ السابقة  –مية حسب المصادر اإلسال –رحبنا مف السمطات البيزنطية، كاستغمكا 
ا بدركب األرض اإلسالمية في إلحاؽ أشد درجات  ؛بالعربية، كبطرؽ قتاؿ العرب، كأيضن

إلى أقربائيـ في بالد  –بتشجيع السمطات البيزنطية  –األذل بالمسمميف، كما كاتبكا 
ما يتمتعكف بو  ، كيذكركف ليـ(ُْٗ)المسمميف يحثكنيـ عمى االلتحاؽ بيـ في بالد الرـك

، كىك مكقؼ يختمؼ كثيرنا عف مكقؼ األقباط المصرييف المقيميف تحت ف رعاية بيزنطيةم
ف بدا دكرىـ باىتنا ،الحكـ البيزنطي ، إال عند الحديث عف بعض المساعدة السرية مف كا 

 . فال نكاد نممس أم ليجة عداء ضدىـ عمى اإلطالؽ.(َُٓ)الرىباف األقباط لمعرب
 

 

                                                           

 .  ْٕصر ، ؽ سيرة فتكح م  - ُْٕ
 .  ْٖفتكح مصر ، ؽ  - ُْٖ
 َِّاألميف أبك سعدة: بيزنطة ًفى المالحـ ، ص  - ُْٗ
لممزيد حكؿ مساعد األقباط كالرىباف لممسمميف ، انظر / بتمر : فتح العرب لمصر ، الفصؿ السابع  - َُٓ

 . ُْٔ – ْْٓكالعشركف ، ص
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 :اــــامً ــــوخت
أثناء  ،الشعبية كىي تعيد إنتاج تاريخ الصراع اإلسالمي البيزنطي إف السير 

 ،كالشخصيات التاريخية ،لـ تيتـ كثيرنا بحقائؽ الحكادث كاألماكف ،الفتح اإلسالمي لمصر
نما كظفت ذلؾ كمو في خدمة لزمنى في سياقيا التاريخي الفعميكالتتابع ا ىدفيا الفني ، كا 

، كىك ر العامة في إعادة تشكيؿ تاريخيـبحيث تبرز دك  ،الثقافيةبمضامينو االجتماعية/
 الدكر الذم أىممو المؤرخكف التقميديكف لحساب الحكاـ. 

عف كيفية كركد أحداث الصراع اإلسالمي  ،كبشكؿ مثير ،كما أنيا تكشؼ
، كماىية رؤيتيا لبدايات المجتمع إلى الذاكرة ،أثناء الفتح اإلسالمي لمصر ،البيزنطي

، كأنيا تمثؿ عاش في رحابو ركاة السير الشعبيةكالمجتمع الذم  ،ر في مصرالمسمـ الباك
سيرة  :كسيرة فتكح مصر المحركسة في حقيقة أمرىا. طنا مف أنماط الذاكرة االجتماعيةنم

تنير السبيؿ أمامنا لمتعرؼ عمى المكاقؼ الكجدانية كالشعكرية الحقيقية لمشعب إزاء 
مف ثـ فإف الدراسة لـ تستيدؼ كشؼ األبعاد التاريخية ، ك ات كاألحداث التاريخيةالشخصي

، ي لمصر في تمؾ الفترة مف تاريخناالتقميدية ألبطاؿ كأحداث كأماكف صراع الفتح العرب
بقدر الحرص عمى رسـ صكرة عامة كتقريبية لمكقؼ العامة مف مفردات التاريخ 

جديدة لـ تنتبو إلييا عمى بؤر  ،مفعما بالخياؿ الخصب ،. كما ألقت ضكءنا(ُُٓ)كأبطالو
مصادرنا التاريخية. عكست رؤية الكجداف الشعبي الجماعي لصكرة اآلخر )البيزنطي( مف 

الكثير مف المعمكمات التي مرت  ،في الكقت نفسو ،كما أنيا قدمت (ُِٓ)المنظكر الديني
ت بيا المصادر التاريخية التقميدية المعاصرة عرضان، أك تجاىمتيا تمامان، كقدمت معمكما

 أمكف تأكيدىا مف المصادر اإلسالمية كالبيزنطية. 
ا يعد الذم " المحركسة مصر "فتكح العمؿكمف ىنا تأتي أىمية دراسة ىذا   يقع نصن

 – يدالتحد كجو عمى الشعبية كالحكاية – الشعبي كاألدب التاريخ بيف الحدكد منطقة في
                                                           

اسـ عبده قاسـ : بيف التاريخ كالفكلكمكر ، ص لممزيد عف الرؤية الشعبية لألحداث التاريخية انظر / ق - ُُٓ
 .  ٓٗ -ٓ؛ عمرك عبد العزيز منير: مقدمة قصة البينسا ، ص ُِٔ - َُُ
 . َُّاألميف أبك سعدة ، المالحـ ، ص  - ُِٓ



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 
 

212 

ا باعتباره كليس  التي الحكاية أبطاؿ بيف الكثيرة اراتكالحك  كاألمثاؿ األشعار أما ،تاريخيا نصن

 يظف قد التي العيكب مف ليست فإنيا - اآلف حتى تزاؿ كال - الشعبي الحكي لكاـز مف كانت

 ؛الفريد النص ىذا خصائص مف كلكنيا ،المحركسة" مصر "فتكح نص تشكب نياأ البعض
 مجاؿ في حثيفالبا خدمة في ميمة كظيفة كيؤدم ،الشعبية كالحكاية التاريخ بيف زجيم الذم

 في األخذ مع ،(ُّٓ)السكاء عمى الشعبي األدب مجاؿ في كالباحثيف ،التاريخية الدراسات

 المصادر إلى إضافة ،التاريخ كقراءة لكتابة مصدرنا تمثؿ  الشعبية السير أف االعتبار

 اقضياتن أك كاتفاقيا مجتمعي، كاقع عف تعبر بؿ ، فراغ مف تنشأ ال الشعبية فالسيرَّ  األخرل،

 الركاة كاف إذ ،(ُْٓ)الكاقع عف التعبير – الميزة ىذه مف يقمؿ ال – األحياف بعض في –

 الذم التحرؾ ليامش كمدركيف ،المؤلمة عصرىـ بحقائؽ كبيرة درجة إلى كاعيف الشعبيكف

 أف الشعبية لمطبقات برىنكا التاريخييف األبطاؿ ليؤالء كباختيارىـ فيو، يتحرككا أف يمكنيـ

 المنقذ البطؿ أف أم ،البيزنطييف عمى باىرة انتصارات احققك  ؛عظامنا رجاال عرفكا أسالفيـ

 قد داـ ما ،البيزنطي/الصميبي الجديد العدكاف لمكاجية يظير قد الشعبية الطبقات تنشده الذم

 تحقؽ قد داـ ما ،يتحقؽ أف الممكف مف الجميع بو يحمـ الذم كاالنتصار ،السابؽ في ظير

 مف كآالؼ آالؼ يصدقو الذم التاريخ ىي كانت ألنيا ؛الشعبية السير تكعاش .يكـ ذات

 الكتب قراء يفكقكف ممف الكثير عميو يعيش يزاؿ كال عاش الذمك  – كخاصة عامة – الناس

يمانان  عددان  العممية  التاريخ. بصدؽ كا 
 

 
 

                                                           

قاسـ عبده قاسـ : كاقعة السمطاف الغكرم مع سميـ العثماني نياية المماليؾ بيف التاريخ كالحكي الشعبي )  - ُّٓ
 ِٓ؛ ركبرت إركيف : ابف زنبؿ كقصة التاريخ ، ص  ِّـ( ، ص َُِْلمدراسات كالبحكث ، القاىرة  دار عيف

– ْْ . 
ـ( ، ََِّمحمد رفعت عبد العزيز : األمثاؿ مصدرنا لدراسة التاريخ ، ) دار عيف لمدراسات ، القاىرة  - ُْٓ
 بتصرؼ.  ّٗص 
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 قائمت املصادر واملراجع

 أوال : املخطىطاث و املصادر العربٍت .

ػ" : معالـ القربة في ىِٕٗمحمد بف محمد بف أحمد بف أبي زيد القرشي" "ت "ابف األخكة،  .ُ
 ـ(ََُِ، )تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف،  دار الكتب العممية ، بيركت طمب الحسبة

ـ"  ُّْٕىػ/ ّٕٕ" "تيكالمالك يالفاس مابف الحاج ،   " أبك عبد اهلل محمد بف محمد العبدر  .ِ
 ر التراث ، القاىرة د.ت(: المدخؿ إلى الشرع الشريؼ ، )دا

ابف شداد ، "بياء الديف أبك المحاسف يكسؼ بف رافع بف تميـ" : النكادر السمطانية كالمحاسف  .ّ
 ـ(ُْٔٗالدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، القاىرة  جماؿ الديف الشياؿ، اليكسفية، )تحقيؽ،

بف أعيف بف الميث بف  ابف عبد الحكـ ، "عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أبي عثماف عبد الحكـ .ْ
 ـ(. ََِْىػ" : فتكح مصر كالمغرب، )تحقيؽ : عمى عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة ِٕٓرافع""ت

ىػ" : البصائر كالذخائر ُْْعمي بف محمد بف العباس التكحيدم البغدادم ، ت أبك حياف، " .ٓ
 ، المجمد الثالث )تحقيؽ : إبراىيـ كيالني ، دار أطمس ، دمشؽ د.ت(

( : سيرة أحمد بف طكلكف، تحقيؽ، ْالبمكم" أبك محمد عبد اهلل بف محمد المديني )ت ؽ .ٔ
 ـ(ُٗٗٗمكتبة الثقافة الدينية ،  القاىرة ) محمد كرد عمى،

فيات المشاىير ديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد"، "شمس الالذىبي .ٕ كى : تاريخ اإلسالـ كى
 ـ. ََِّالغرب اإلسالمي، بيركت  ، دارُـ "تحقيؽ بشار عٌكاد معركؼ ، طكىاألعال

 ، "مجمكعة محققيف بإشراؼ شعيب األرناؤكط ، بيركت، د.ت" الذىبي، سير أعالـ النبالء .ٖ
ىػ" : حسف المحاضرة في ُُٗ"ت بكر الشافعي" ككطي، "جالؿ الديف عبد الرحمف أبالسي .ٗ

 ـ(َُٖٗأخبار مصر كالقاىرة، )جزآف، المكتبة التجارية بمصر، القاىرة 
ـ" : تأريخ الحركب الصميبية )األعماؿ المنجزة فيما كراء ُُٖٓىػ/ ّٖٓ: "م، كليـالصكر  .َُ

 ـ (ََِّ،  بيركتر الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دا، ترجمة، سييؿ زكارالبحار
، سمسمة الجكائز، ُير، طتحقيؽ: عمرك عبد العزيز من: سيرة فتكح البينسا الغراء، )مجيكؿ .ُُ

 ـ( . َُِِرة ، القاىىيئة قصكر الثقافة
: فتكح مصر )منسكب ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف كاقد الكاقدم المدني ، مجيكؿ .ُِ

 )َِٖٗمخطكط بمكتبة أحمد الثالث برقـ "أحمد الثالث 
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ـ مجيكؿ .ُّ  (تاريخ تيمكر َُٖٓ: فتكح مصر كأعماليا )مخطكط مصكر بدار الكتب بالقاىرة برق
مخطكط بدار ) ،(إلماـ ابف إسحؽ األمكممشيخ امنسكب ل) ،: فتكح مصر كأعماليامجيكؿ .ُْ

 زكية(. َُِْالكتب كالكثائؽ المصرية تحت رقـ  
د بف عمر بف كاقد الكاقدم ، )منسكب ألبي عبد اهلل محممجيكؿ: فتكح مصر كاإلسكندرية .ُٓ

 ـ( ُِٖٓ، ليدف سنة ُالمدني، تحقيؽ: ىنريؾ  آرند  ىمقر، ط
منسكب تأليفو ) ،كغيرىـ مف الجزائر كالبالد: فتكح مصر كالفيـك كاإلسكندرية كدمياط مجيكؿ .ُٔ

مخطكط  بدار الكتب كالكثائؽ المصرية ) ،(مة الكاقدم رضي اهلل عنو كأرضاهلمعالـ العال
 تاريخ تيمكر(ُْٖٕبرقـ 

مجيكؿ : كتاب فتكح مصر المحركسة عمى يد سيدم عمرك بف العاص )مخطكط بدار  .ُٕ
 ينى(.الحيس ََُالكتب كالكثائؽ المصرية ، تحت رقـ  

المقريزم ،  السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ )تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية  .ُٖ
 ـ(ُٕٗٗبيرككت 

: ىػ"ْٖٓدم، تقي الديف "المتكفى: ، "أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيالمقريزم .ُٗ
 ىػ" ُُْٖالعممية، بيركت  ، دار الكتبُأجزاء، طْالخطط كاآلثار،" المكاعظ كاالعتبار بذكر

الكاقدم ، "محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالء، المدني، أبك عبد اهلل "ت  .َِ
 ـ (ُٕٗٗىػ" : فتكح الشاـ ) دار الكتب العممية ، بيركت َِٕ

، ِالركمي(: معجـ البمداف )ط ) شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهللياقكت الحمكم .ُِ
 ـ(ُٓٗٗركت دار صادر ، بي

ا : املراجع العربٍت واملعربت .
ً
 ثانٍ

إبراىيـ  ، نبيمة : مف نماذج البطكلة الشعبية ؼ الكعي الشعبي ، )سمسمة معارؼ إنسانية ،  .ُ
 ـ(ُّٗٗ، دبي ُ، ط ٓالعدد 

 ـ( ُْٗٗ، المكتبة األكاديمية، القاىرة ٓطميرة ذات اليمة، دراسة مقارنة،)، نبيمة: سيرة األإبراىيـ .ِ
دة ، األميف: بيزنطة في المالحـ العربية )ضمف كتاب دراسات في تاريخ العصكر أبك سع .ّ

 ـ(ََِّالكسطى، تحرير حاتـ الطحاكم، دار عيف، القاىرة 
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، كتاب مف كتب المغازم اإلسالمية )مجمة " فتكح البىٍينىسىا الغراء "احمد ، إبراىيـ كامؿ:  .ْ
 ـ( ُٓٗٗمارس – يناير ْٔعدد  ،الفنكف الشعبية

يف ، ركبرت: ابف زنبؿ كقصة التاريخ ) ضمف كتاب الكتابة كأشكاؿ التعبير في إسالـ إرك  .ٓ
آفاؽ المسمـ ، تحرير : جكليا برام ، ترجمة : عبد المقصكد عبد الكريـ ،  ،القركف الكسطى

 ـ(َُِٓ، القاىرة ُ، طُِٗٔإصدارات المركز القكمي لمترجمة ، العدد 
ي الخطاب الممحمي عند العرب ) منشكرات اتحاد إسماعيؿ ، يكسؼ : الرؤيا الشعبية ف .ٔ

 ـ(ََِْالكتاب العرب ، دمشؽ 
 ـ(ُْٔٗ، القاىرة ، لجنة التأليؼ ِ، ط بتمر، ألفريد: فتح العرب لمصر، ) ترجمة محمد فريد أبك حديد .ٕ
، ) سمسمة دراسات أدبية ، الييئة لعنكاف كسيمكطيقا االتصاؿ األدبيالجزار ، محمد فكرم : ا .ٖ

 ـ(ُٖٗٗالعامة لمكتاب ، القاىرة المصرية 
، طالؿ: بنية السيرة الشعبية كخطابيا الممحمي في عصر المماليؾ ، ) المؤسسة حرب .ٗ

 ـ(ُٗٗٗبيركت  ،الجامعية لمدراسات كالنشر
 ـ( ََُِ، بيركت ة: صكرة اآلخر في التراث العربي، )الدار العربية لمعمـك ناشركف، ماجدحمكد .َُ
ة العجيبة، كقائع مناظرة اإلماـ الباقالني لمنصارل بحضرة الخضيرم  ، محمد : المناظر  .ُُ

 ـ(.َََِممكيـ )دار الكطف لمنشر، الرياض 
 ـ(ُٗٗٗ، سمسمة مكتبة األسرة، القاىرة ِ)ط ؽ: معادف الجكىر جكلة في التراث،، فارك خكرشيد .ُِ
  .ـ(َُٗٗمشؽ دىماف  ، محمد أحمد : معجـ األلفاظ التاريخية ًفى العصر المممككي ) دار الفكر ، د .ُّ
 .ـ(ُْٗٗ،) الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة  ْ، جّ، ج ِ: القامكس الجغرافي "ؽرمزم، محمد .ُْ
 .، بيركت/د.ت(سيدالباز العريني، دارالثقافةال، ستيفف: تأريخ الحركب الصميػبية،)ترجمة:رنسيماف .ُٓ
 .ـ(ُِٖٗسركيس ، الياف : معجـ المطبكعات العربية ) مطبعة سركيس، القاىرة  .ُٔ
 .: قصة البينسا " مجمة الفنكف الشعبية ، العدد األكؿ ، القاىرة (شميس ، عبد المنعـ .ُٕ
، مكتبة الثقافة الدينية ،   ُ: مجمؿ تاريخ دمياط سياسيا كاقتصاديا ) ط الشياؿ، جماؿ الديف .ُٖ

 .ـ(َََِالقاىرة 
 .ـ(ُٖٖٗي ، القاىرة عرب لمبستان، دار ال ِالفارسية المعربة ) ط : كتاب األلفاظشير، اٌدم .ُٗ
 .ـ(ُْٔٗ، عبد المجيد: لمحات مف تاريخ الحياة الفكرية المصرية ، )مطبعة الشبكشي ، القاىرة عابديف .َِ
 .ـ(ََُِ، القاىرة الييئة المصرية العامة لمكتابعاشكر، سعيد عبد الفتاح: الظاىر بيبرس ) .ُِ
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) مجمة المؤرخ العربي ،  ، صالح الديف: الركاية الشفكية كأىميتيا في حفظ التاريخ ،عاكك .ِِ
 ـ(ُٗٗٗاتحاد المؤرخيف العرب ، القاىرة 

 ـ(ََِّ، القاىرة عيف لمدراسات عبدالعزيز، محمد رفعت: األمثاؿ مصدرنا لدراسة التاريخ، )دار .ِّ
 ـ( ََِٓسمسمة التراث، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة أحمد: آثار كىفنكف البىٍينىسىا،)، عبد القكم .ِْ
 ـ(ُّٔٗ، إبراىـي أحمد: ابف عبد الحكـ رائد المؤرخيف العرب،) مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة مالعدك  .ِٓ
لركاية العربية ، ) مجمة عطية أحمد محمد: مدخؿ لدراسة شخصية البطؿ الثكرم في ا .ِٔ

 ـ(ُٕٓٗ ٗ، العدد األقالـ
في التاريخ ، عمى السيد : التراجمة في عصر سالطيف المماليؾ ) ضمف كتاب بحكث عمى  .ِٕ

 ـ(.َُِْاالجتماعي مف العصر المممككي ، المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة 
، عمى السيد: الرعاية االجتماعية لمجكارم كالعبيد السكد في العصر المممككي ) ضمف كتاب بحكث عمى .ِٖ

 ـ(َُِْ، القاىرة لمممككي، المجمس األعمى لمثقافةفي التاريخ االجتماعي مف العصر ا
ضمف لمصرم في عصر سالطيف المماليؾ  )مى السيد: دكر األسرل األجانب في المجتمع ا، ععمى .ِٗ

 ـ(َُِْ، القاىرة لمممككي، المجمس األعمى لمثقافةكتاب بحكث في التاريخ االجتماعي مف العصر ا
 ـ(ُٗٗٗ: مؤرخك مصر اإلسالمية كمصادر التاريخ المصرم )مكتبة األسرة، القاىرة عناف، محمدعبد اهلل .َّ
 ـ(ُُٔٗ، عبد الرءكؼ : الفف الحربي في صدر اإلسالـ ) دار المعارؼ، القاىرة  عكف  .ُّ
مقارنة تحميمية لركاية "لعبة النسياف"، ) درا األماف  : جمالية النص الركائي،فرشكخ، أحمد .ِّ

 ـ(1996 ،ُلمنشر كالتكزيع، الرباط، ط
ائقية )دار المعارؼ، : أىؿ الذمة في مصر في العصكر الكسطى دراسة كثقاسـ، قاسـ عبده .ّّ

 ـ(،ُٕٕٗالقاىرة 
 ـ(ََُِ، عيف لمدراسات كالبحكث ، القاىرة ِ، قاسـ عبده : بيف التاريخ كالفمكمكر،)طقاسـ  .ّْ
 ـ(ََِْ، القاىرة كث اإلنسانية، ) عيف لمدراسات كالبحـ عبده : في تطكر الفكر التاريخي، قاسقاسـ .ّٓ
يـ العثماني نياية المماليؾ بيف التاريخ قاسـ  ، قاسـ عبده: كاقعة السمطاف الغكرم مع سم .ّٔ

 ـ(َُِْكالحكي الشعبي )دار عيف لمدراسات كالبحكث ، القاىرة 
، )ضمف كالتاريخ )استنطاؽ، اختراؽ، تككيف( : العالقة بيف الراكيةالقرشي، عالي سرحاف .ّٕ

، المجمس خة الثالث لإلبداع الركائي العربي، الجزء الثاني، الراكية كالتاريأبحاث ممتقى القاىر 
 ـ(ََِٓاألعمى لمثقافة ، القاىرة 



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 
 

217 

كاشؼ  ، سيدة إسماعيؿ : مصر اإلسالمية كأىؿ الذمة ، ) سمسمة تاريخ المصرييف ، الييئة  .ّٖ
 ـ(ُّٗٗالمصرية العامة لمكتاب ، القاىرة 

كاظـ ، نادر : تمثيالت اآلخر ، صكرة األسكد في المتخيؿ العربي الكسيط ، ) المؤسسة  .ّٗ
 ـ(ََِْ، بيركت  ُات كالنشر ، طالعربية لمدراس

ترجمة: اإلسالـ العالـ الذم نعيش فيو ) كينيدم  ، ىيك : الفتكح اإلسالمية كيؼ غير انتشار .َْ
 ىػ(َُِٓقاسـ عبد ، دار عيف لمدراسات ، القاىرة 

 ِ: األساطير المتعمقة بمصر في كتابات المؤرخيف المسمميف )ط منير  ، عمرك عبد العزيز .ُْ
 ـ(َُِِاألسرة، القاىرة ، سمسمة مكتبة 

منير  ، عمرك عبد العزيز : الفتح اإلسالمي لصعيد مصر في الكعي المصرم الشعبي قراءة  .ِْ
في مخطكط فتكح البينسا الغراء ) ضمف أبحاث مؤتمر التاريخ الحربي عبر العصكر ، اتحاد 

 ـ(َُِِالمؤرخيف العرب ، القاىرة 
، سمسمة الجكائز ،  ُب فتكح البىٍينىسىا الغراء،)ط: مقدمة تحقيؽ كتامنير  ، عمرك عبد العزيز .ّْ

 ـ(َُِِىيئة قصكر الثقافة ،  القاىرة 
، محمد رجب : األدب الممحمي في التراث الشعبي ) سمسمة الدراسات الشعبية ، النجار  .ْْ

 ـ(ََِٕ، ىيئة قصكر الثقافة ، القاىرة  َُُالعدد 
تعميؽ : فتحي عبد العزيز ة ك ـ )ترجمُّْٓ – ََٔ: بيزنطة في حرب ىالدكف، جكف .ْٓ

 ـ( َُُِ، الككيت محمد، دار ناشرم
ىكركفقس  ، يكسؼ : المغازم األكلى كمؤلفكىا ، ) ترجمة : حسيف نصار ، طبعة البابي  .ْٔ

 ـ(ُْٗٗالحمبي ، القاىرة 
ىكالند  ، ركبرت ج. : التاريخ كالقصة كالتأليؼ في القركف األكلى مف اإلسالـ ) ضمف  .ْٕ

التعبير في إسالـ القركف الكسطى آفاؽ المسمـ ، تحرير : جكليا برام ،  كتاب الكتابة كأشكاؿ
، ُ، طُِٗٔترجمة : عبد المقصكد عبد الكريـ ، إصدارات المركز القكمي لمترجمة ، العدد 

 ـ(َُِٓالقاىرة 
إبراىيـ محمد إبراىيـ ،  :كنتر  ، ميكؿ : المجتمع المصرم تحت الحكـ العثماني ) ترجمة .ْٖ

 . ـ(ََِٕية لمكتاب ، القاىرة الييئة المصر 
 يكنس  ، عبد الحميد: الظاىر بيبرس في القصص الشعبي ) دار القمـ ، القاىرة د.ت( .ْٗ



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 
 

218 

ا : املصادر واملراجع األجنبٍت . 
ً
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