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 شألادًب ؤلاظالمي الثائ ين:ؤم ذؤخم

 

 د/ مدمذ ًىظف خان

، الهىض  ؤؾخاط مكاع٥، ٢ؿم الٗغبُت، ظامٗت ٖلي ٦ٍغ ؤلاؾالمُت، ٖلي ٦ٍغ

 

ؤخمض ؤمحن ٦ما ؾمٗىاٍ ؤخض ؤبغاػ ألاصب الٗغبي، ولض في ٚغة مً قهغ ؤ٦خىبغ 
ُٗت، و٧ان والضٍ ٢ض َغب مً 1886لؿىت  م، في ؤؾغة ؤُٖذ للٗلم م٩اهت ٞع

ا مً ظىع  ت بدحرة زٞى لبا للمٗاف واإلالجإ ؾمسغاٍ بمضًٍغ الخ٩ام وألامغاء َو
م٘ ؤزُه ال٨بحر، ختی هؼلىا بال٣اَغة، و٢ض لٗب َظا ؤلاهخ٣ا٫ في خُاة ؤخمض ؤمحن 

وفي ال٣اَغة الخد٤ ؤخمض ؤمحن  .صوعا َاما خُض ؾاٖضٍ في الخُىع ؤصًبا و٧اجبا
ٟ ا٫ باإلاضعؾت ؤلابخضاثُت التي ٧اهذ بِئتها ٖلى ههج صًجي ٢ضًم خُىظ٥، و٧ان ألَا

ًسًٗىن للًغب الكضًض مً ٢بل ألاؾاجظة ٩ٞان ؤخمض ؤمحن مً ؤخض َاالء 
ىٟهم، ختی ؤنبذ بهظا الؿبب بحن  ٟا٫ الظًً ٢ض زً٘ لٗضوان ألاؾاجظة ٖو ألَا
الالظئحن بحن ؤعب٘ مً ال٨خاجِب ؤلابخضاثُت في نٛغ ؾىه، صعؽ ؤخمض ؤمحن في 

م، وعباٍ والضٍ جغبُت ظُضة ٖلى ؤزال١ خمُضة وز٣اٞت  َظٍ اإلاضة مباصت الٗلىم وخٟٔ ؾىعا مً ال٣غآن ال٨ٍغ
ٞايلت ٖالُت، زم ؤصزله ؤبٍى بٗض اهتهاثه مً الضعاؾت ؤلابخضاثُت بمضعؾت ؤم ٖباؽ التي ٧اهذ حٗمل ٖلى 
ٗاملىجهم بال٠ُٗ  ٟا٫ جغبُت خؿىت بٗض بصعا٥ َباجٗهم وطو٢هم َو الُغاػ الخضًض، و٧ان الكُىر ًغبي ألَا

ىض طل٪ قٗ غ والخىان، ٖو ت والغاخت الىٟؿُت، زم ؤلخ٣ه ؤبىٍ باألَػ غ ال٩اجب ؤخمض ؤمحن قِئا مً الخٍغ
٠ في ؾىه الغاب٘ ٖكغ وماػا٫ ًخٗلم َىا٥ إلاضة ؾيخحن ملبىؾا بإ٢مكت الكُىر والٗلماء ل٨ً بضون  الكٍغ

غ ًدب٘ اإلاىهج الخ٣لُضي في الخٗلُم، وه٣غؤ ٢هت خُاة ؤخمض ؤمحن وط٦غ  غ الغضخی ال٣لبي بما ٧ان ألاَػ ٍاجه في ألاَػ
 (.1)الكٍغ٠ في ٦خابه "خُاحي

غ  ٠ بالكُش مدمض ٖبضٍ وبضؤ ؤن ًدـ ؤن اإلاىهج الخ٣لُضي في ألاَػ غ الكٍغ جإزغ ؤخمض ؤمحن ازىاء ب٢امخه باألَػ
ـ في مضعؾت َىُا، وفي ؾىه  ُٟت جضَع غ وج٣ضم الى امخدان مؿاب٣ت لْى ال ٌكٟي نضٍع ٞغظ٘ مً ألاَػ

ت ٞىطجذ ٨ٞغجه وخُاجه الٗلمُت، وفي الشامً ٖكغ ٖحن ؤخمض ؤمحن  مضعؾا بمضعؾت عاجب باقا باإلؾ٨ىضٍع
ا ألاه٤ُ ل٣ي مدمض  (،2)َظٍ اإلاضة صاوم الجلىؽ ٖلى ؾاخل البدغ وجمخ٘ بغوه٤ الُبُٗت الجمُل ومىَٓغ

ت الكُش ٖبض الخ٨ُم بً مدمض الظي ٧ان ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت في مضعؾت عؤؽ  ٖبضٍ في اإلاضعؾت ؤلاؾ٨ىضٍع
٣ت الخ ُا مخضًىا بالٍُغ ت، و٧ان مً ؤخض مخبعي الكُش مدمض ٖبضٍ في خغ٦خه ؤلانالخُت ونٞى حن الشاهٍى

ضٍ ؤخمض ؤمحن ٦مٗلمه الشاوي بٗض والضٍ، زم بٗض طل٪ ٖاص ؤخمض ؤمحن بلى اإلاضعؾت التي حٗلم  الى٣كبىضًت، ٖو
حن مضعؾا َىا٥ في ؾىت  َعـ خُض خشه ٢لبه للؿحر بلى ول٨ىه لم ٣ًخى٘ ٖلى َظا الخض 1906ٞحها في نٍٛغ ٖو

م، 1907آٞا١ ال٨ٟغ والبدض ختی زغط مً َىا٥ والخد٤ بمضعؾت ال٣ًاء الكغعي التي جم اٞخخاخها في 
ل َىا٥ ًخٗلم الٗلىم  غ واؾخٟاص مجهم ْو با٢تراح مً الكُش مدمض ٖبضٍ، ل٣ي ؤخمض ؤمحن َىا٥ بٗلماء ألاَػ

                                                           

 ٗٔأمحد أمُت، حياٌب ص    ( ٔ
 ٗٚنفس ادلصدر ص  راجع  (  ٕ
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ش وال٨ُمُا ء والُبُٗت، و٢ض جإزغ ؤًًا بىاْغ اإلاضعؾت ٖا٠َ بغ٧اث الظي الضًيُت والٗلىم الخضًشت مشل الخاٍع
  .٧ان له نضاعة في اإلاجالـ الٗلمُت واإلاداٞل ألاصبُت

جيألاؾخاط ؤخمض ؤمحن في ججاعبه الخُاجُت  و٢ض اؾخمغ  ُاهُا  ملخد٣ا ببٌٗ زٍغ ظامٗاث ٞغوؿا وظامٗاث بٍغ
مٗهم ختی  ؤ٩ٞاٍعولظا اؾخُإ ٖلى جباص٫  ٧ان ؤخض ؤًٖاء مجالؿهممً ججاعبهم وزبراتهم و  اؾخٟاص تیخ

ت و٢ض اج٤ٟ ٖلى جإل٠ُ لجان م ؤَٗمتماثضة مً  ٧اهذ مخٗضصة حٗجی بكاون مهغ اإلاسخلٟت جبدض خىٖى
٨ظا هٟذ ألاخضار بهظٍ اللجان ، ؤوياٖها ٞلجىت للىاخُت الؿُاؾُت ولجىت للىىاحي الخٗلُمُت َو ٖو

 في ؾماء الىاخضة جلى ألازغي ولم ًشبذ مجها ؾىي لجىت ا
 
 مًِئا

 
لخإل٠ُ والترظمت واليكغ والتي ٧اهذ مىاعا

الش٣اٞت والٗلم ال في مهغ وخضَا بل الكغ١ الٗغبي ٧له. قاع٥ ؤخمض ؤمحن ٦مٗٓم ؤبىاء ظُله في ألاخضار 
ت  جي يض الاخخال٫ ؤلاهجلحًز الؿُاؾُت التي ٖهٟذ بمهغ بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى ببان مغاخل ال٨ٟاح الَى

ىُحن ببان ٦ما قاع  ٣ها حٗٝغ بلى مٗٓم ال٣ُاصًحن الَى ً ٍَغ ىُت ٖو ٥ بٟٗالُت وخماؾت في َظٍ الخغ٦ت الَى
م وال جمغ جل٪ اإلاغخلت مً خُاجه  حَر ا٠َ ب٪ بغ٧اث ٚو لى٫ ٖو ش مهغ. ٦ؿٗض باقا ٚػ جل٪ اإلاغخلت مً جاٍع

 
 
 بها بلى ال٣ًاء ٢ايُا

 
ؿىا بؿالم ٞها َى ًى٣ل مً مضعؾت ال٣ًاء بٗض ؤن ٧ان ؤؾخاطا  بمد٨مت ٢َى

 
ُا قٖغ

ى ٢اٍى قغعي ومً بٗضٍ ؤؾخاطٍ الغوحي ٖا٠َ ب٪ بغ٧اث وبىٟىط  ُت. جىفي والض ألاصًب ؤخمض ؤمحن َو الكٖغ
ت « َه خؿحن»نض٣ًه   ب٩لُت آلاصاب بالجامٗت اإلاهٍغ

 
ٖمُض ألاصب الٗغبي ٌٗحن ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن ؤؾخاطا

ب  ى ٖالم ٍٚغ ضزل بظل٪ بلى الٗالم ألا٧اصًمي َو  ومً زم ؤجم ٍو
 
ا ٍغ ٖلُه ٧ل الٛغابت بط بضؤ خُاجه الٗلمُت ؤَػ

اَى طا ًدخل م٩اهه ٦إؾخاط في ٧لُت آلاصاب بحن   َو
 
ـ ٞحها ٢ايُا مل في الخضَع صعاؾخه في صاع ال٣ًاء ٖو

الخٔ ايُغاب الجى الضعاسخي و٧ىن  يخٓم في ؾل٨هم ٍو حن وؤلاهجلحز والٟغوؿُحن والبلجُ٪ ٍو ؤؾاجظتها اإلاهٍغ
الخٔ اليؿُج ال ى ٌؿخُٟض مً ججاعبه ألا٧اصًمُت مً خُض ال٠ُ٨ وال٩لم ٍو  في ٧لُت آلاصاب َو

 
جامعي مهلهال

 ؤظىاء الهغإ في ال٩لُت وجضازل الؿُاؾت والٗلم. 

و٢ض ؤياٝ ؤخمض ؤمحن بلى ألاصب الٗغبي بمالٟاجه ال٣ُمت قِئا ظضًضا مً ؤلابخ٩اع، مالٟاجه ٞجغ ؤلاؾالم 
هغ ؤلاؾالم ت  ويخى ؤلاؾالم ْو ٧لها جض٫ ٖلى زبرجه الٟاث٣ت في الخإل٠ُ بإؾلىب مغن، و٢ض صٖا ٞحها بلى خٍغ

الخ٨ٟحر وجهاها ؤن وٗى٫ ٖلى الترار ألاصبي والش٣افي، واحى بالخدلُل الض٤ُ٢ للخُاة ال٣ٗلُت ٖلمُا مىهجُا بٗض 
ىض بدشه ًٖ السى  ش ال٣غن ألاو٫ للهجغة في نىعة خؿىت، ٖو اعط بضؤ ًظ٦غ البدض والخمدُو ٦ما ٢ضم جاٍع

ا ًٖ ظضاعة السالٞت، و٧اهىا ال ًغيىن  هىعَم و٢ا٫ ؤن ٞغ٢ت السىاعط هي ؤو٫ مً ٢ضمذ ٨َٞغ ؤنلهم ْو
ً إلصٖاٖاتهم،  ٣ُضتهم في الضًً، وؤٞخىا ب٣خل مسالٟحهم وؤخلىا ؾٟ٪ صماء اإلاى٨ٍغ  ؤخضا ًسال٠ مىهجهم ٖو

ًغي ؤن ؾبب ْهىع ٞغ٢ت الكٗىبُت ٧ان  وألاؾخاط ؤخمض ؤمحن في جإلُٟه يخى ؤلاؾالم باخشا ًٖ الكٗىبت
ٗجهم ٖلى مً ال ٌؿخد٤ امامت  حٗالُم السىاعط واإلاٗتزلت والكُٗت وؤن صٖاوي السىاعط ؤلامامُت والىالًت َو
ض ؤن  اإلاؿلمحن ؤٖض الؿالح للكٗىبُحن الظًً خملىا ٖلى الٗغب ومطخی ٣ًى٫ بن خغ٦ت الكٗىبُت ما ٧اهذ جٍغ

ت صًم٣غاَُت خاعبذ مً اعؾخ٣غاَُت الٗغبجدِ الٗغب مً قإجهم بل ٧اهذ ه و٢ض بدض ألاصًب ؤخمض  (.1)ٖؼ
ؤمحن في ؤصب اإلاٗتزلت والكُٗت والسىاعط في ٦خابه يخى ؤلاؾالم، ؤما في ْهغ ؤلاؾالم و٢ض ٧ان مً الىا٢ضًً 

ىضم م الضًيُت والؿُاؾُت مٗالجت ه٣ضًت، ٖو الج ؤ٩ٞاَع ا جدضر آلعاء السىاعط واإلاٗتزلت والكُٗت واإلاغظئت، ٖو
اَٟت الخؼن، ٨َظا بهه ٢ض لٗب  ً َامحن َما ٖاَٟت الًٛب ٖو ًٖ ؤصب الكُٗت مشال ٣ٞض محٍز بٗىهٍغ

ش ال٣ٗلي وألاصبي للٗغب وؤلاؾالم حٗض ٦خب ؤخمض ؤمحن وال ؾُما ٞجغ ؤلاؾالم . صوعا َاما في جإل٠ُ الخاٍع
ش الخًاعة ؤلا  هغ ؤلاؾالم مً الخأل٠ُ اإلاهمت في جاٍع ؾالمُت وز٣اٞتها ٦ما ٌكحر بلُه الض٦خىع ويخى ؤلاؾالم ْو

ػ٧ى اإلاداؾجي "ؤن ؤخمض ؤمحن ٢ضم لؤلمت الٗغبُت بٗمله َظا زضمت ال جيسخی وؤُٖاَا مهاصع وز٣ُت مىخ٣اة، 

                                                           

 ٛ٘أمحد أمُت، ضحى اإلسالـ، ص    (  ٔ
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ؾبُلها ممهض وطاث ويىح بط لِـ في نٟدت واخضة مً نٟداجه ٢ًُت مٛمًت وال بدض ٖاثم واثم وبهما 
"٧ان الىىع مكخمال ٖلى ٧ل ؾُغ مً ؾُى   (.1)عٍ و٧ل ٨ٞغ مً ؤ٩ٞاٍع

ًه٠ لىا ؤخمض ؤمحن في ٦خابه ًىم ؤلاؾالم اإلاباصت ؤلاؾالمُت والخىاصر والخغوب التي و٢ٗذ في ؾبُل 
ى ٌٗالج ٞحها ٢ًُت مى٠٢ ؤلاؾالم مً ألاصًان ألازغي خُض ؤزدب ُٞه بإن ؤلاؾالم ٧ان ًىٓغ  ؤلاؾالم، َو

ىا ثضٍ و٢ا٫ ؤن الجهاص ؾىت مً ؾجن ؤلاظخمإ البكغي هٓغة ؾمدت، و٢ض جدضر ُٞه ًٖ ٞلؿٟت الجهاص ٞو
ا، ل٨ً  وهي ؾىت ال بض مجها للب٣اء ؤلاظخماعي وؤ٦ثر الٟالؾٟت ألاوعبُحن ًغي مىاٞ٘ الخغب ؤ٦ثر مً مًاَع
ؤلاؾالم ًمىٗه ٖىضما ٩ًىن مغاصٍ ؤلا٦غاٍ ٖلى الضًً ؤو ؾٟ٪ الضماء ؤو ؤلاؾتر٢ا١ ٦ما مى٘ ٢خل اليؿاء 

ب، وبهما خلله ؤلاؾالم للضٞإ ؤو إلاى٘ الٓلم والجىع والهبُان وؤلاؾخمخا ٌٗغى لىا . ٕ بالكهىاث والخسٍغ
ت م٣االجه ٌُٞ الساَغ اإلاؿاثل ؤلاظخماُٖت والؿُاؾُت، وهغي ؤؾلىبه الغاج٘ السالي  ؤخمض ؤمحن في مجمٖى

بلذ مٗ٪ الخُاة ؤ٢بلذ ٞإ٢ -الغبُ٘ -مً الٛمىى والتزو٤ٍ والٗباعاث اإلا٣ٗضة، خُض ٣ًى٫ ٞحها "َا ؤهذ ؤحها
غ، والهغة جمىء وال٣مغي ٌسج٘، والخمام حهضع،  ها وؤلىاجها ٞالىباث ًىبذ، وألاشجاع جىع١ وجَؼ بجمُ٘ نىٞى
هان في ألاشجاع حٛاع ٞخخماًل وجخٗاه٤، وال تهضؤ  والٛىم جشٛى، والب٣غ ًسىع و٧ل ؤل٠ُ ًضٖى ؤلُٟه ختی ألٚا

مخلئ -ب٪-صوع ألاخباب، ٩ٞل قحئ يسخی َمىم الخُاة"ٌكٗغ بالخُاة، ٍو ؿخجمل الخُاة، ٍو  (.2)بالخُاة، َو

خه بالؿُاؾت وؤ٢ُابها بلى  ىُت ال ًغي ٞغ٢ا بُجهما، وجغظ٘ مٗٞغ ٧اهذ الؿُاؾت ٖىض ؤخمض ؤمحن حٗجي الَى
ُم عجب الٖؼ

ُ
لى٫  ؤؾخاطٍ ٖا٠َ بغ٧اث، و٢ض ؤ ٍغ التي ٧ان ٨ًخبها ًٖ ؤخىا٫  ؾٗض ٚػ ىِخه، وبض٢ت ج٣اٍع وبَى

ا مً ال٣ٗىبت، وفي م  1919بزغ زىعة مهغ  ض ٞةهه لم ٌكاع٥ في الؿُاؾت ب٣ضع ٦بحر زٞى وعٚم مُله للٞى
ماء ؾُاؾُحن ول٨ً لم ؤهضٞ٘  نغاخت قضًضة ٣ًى٫: "ْللذ ؤؾاَم في الؿُاؾت وؤقاع٥ بٌٗ مً ناعوا ٖػ
اهضٞاٖهم ولم ؤْهغ في الؿُاؾت ْهىعَم ألؾباب ؤَمها لم ؤحصج٘ شجاٖتهم، ٨ٞىذ ؤزاٝ السجً وؤزاٝ 

سُت اؾخٟاص ؤخمض ؤمحن بأعاء اإلاؿدكغ٢حن ومىاهجم  ."ىبتال٣ٗ ىض ج٣ضًمه للمالٟاث الخاٍع ، في الضاعؾتٖو
م ؤهه اؾخٟاص مجها بلى خض نٛحر، و٢ض اصعى بإن ٦خاباث اإلاؿدكغ٢حن  ول٨ً لم ًخ٣بلها ولم ًلخٟذ بلحها بٚغ

ؤما مى٢ٟه مً اللٛت وآعاثه ٖجها الظًً ٦خبىا ًٖ الخُاة ال٣ٗلُت للٗغب والش٣اُٞت ٧اهذ زالُت ًٖ الخٗهب، 
ٞهي مىيٕى طو ؤَمُت، و٢ض ٢ا٫ في بخضي م٣االجه ًٖ اللٛت "اللٛت ؤصاة ٌٗبر بوؿان ًٖ ٚغيه ومطخی 
٣ًى٫ ٞهي زاصم لئلوؿان، ولِـ ؤلاوؿان زاصما لها، ُٞجب ؤن حؿاًٍغ في الخُاة ٞخ٩ىن ي٣ُت بؿُُت بطا 

وفي الجملت بن  .في قاوهه وظب ؤن جدؿ٘ ؤًًا وجىمى" ٧اهذ اإلاِٗكت ي٣ُت بؿُُت، و٧لما احؿ٘ ؤلاوؿان
ش الخًاعة ؤلاؾالمُت، و٧ان مهلخا  ٦خب ؤخمض ؤمحن وبؾهاماجه ألاصبُت حٗض مً الخإلُٟاث الهامت في جاٍع
سُت والش٣اُٞت،  خه ؤلانالخُت ٧اهذ واضخت في آزاٍع ألاصبُت والخاٍع ٖٝغ خُاجه بصسهِخه ؤلانالخُت وهٖؼ

حر الٗغبي.و٧اهذ آلزاٍع ألاص  بُت جإزحر بالٜ في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي الٗغبي ٚو
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