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 :الممخص

 المسممدودي أن اتضمم  فقممد  الشممري،   النبويمم  السممير  إال سممير  كتابمم  المسممدودي يقصممد لمم  

  يممم  والمؤرخمممون  الكتممما  سمممن  أصمممب   النبويممم  السمممير  كتابممم  وكممم ن   يكتبهممما أن قاصمممدا كمممان

 فدمممم  كممممما تاريخيمممما ترتيبمممما ويرتبونهمممما أخبممممار  جممممم  فمممم  فيتوسممممدون كتممممبه  فمممم   النبمممم  يممممذكرون

 االختصمممار منهممما المسمممدودي  عنمممد األدبممم  ال،مممن همممذا أدبيممم  ممممن قممممم  أسمممبا  هنممما .  المسمممدودي

 عممم  النبويم   السمير  مسمال  بدمض فم  واألقموا  اآلراء كثمر  كذا. له أخرى كت  عمى واإل اال 

 . السيري النص سردي  من فك  ذل  وك    السير  ارواء مناب  تج،يف عمى

 لمم  لكنممه اكثممر  ومتماسممكا أكثممر واضمم ا فيهمما السممرد فمم ن عممم  اإلممما  شخصممي  وأممما 

 مداوي  م   روبه عن ال دي  من ف كثر   التاريخ أ ضان ف  إال اإلما  سير  المسدودي يتناو 

 .  قميم  مواض  ف  إال عم  اإلما  سير  عن الشخص  ال دي  أغ،  وقد.  والخوارج

 عنمممه كتممم  بممم  اهلل  رسمممو  ووصممم  إمامممما عمممم  اإلمممما  شخصمممي  تظهمممر لممم  أنمممه كمممما

 . األم  ف  بدد  عم  إمام  من بيانه عمى الرسو   رص ما يروِ  ول    ص ابيا

 مروج الذه  –المسدودي  –اد  السير   -الكمما  الم،تا ي  : نقد
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Abstract : 

  Al-Masoudi did not intend to write a biography except the 

honorable biography of the Prophet, as it became clear that Al-Masoudi 

intended to write it, as if writing the Prophet’s biography had become the 

year of writers and historians, where they mention the Prophet, may 

God’s prayers and peace be upon him and his family, in their books, and 

they expand in collecting his news and arrange them in a historical order 

as Al-Masudi did. There are reasons that reduced the literature of this 

literary art according to Al-Masoudi, including the abbreviation and 

references to other books by him. As well as the large number of opinions 

and sayings on some issues of the Prophet’s biography, it worked to dry 

up the sources of the biography of the biography, and all of this 

disengaged from the narrative of the biographical text.  

As for the personality of Imam Ali, the narration in it is more clear 

and coherent, but Al-Masudi did not deal with the biography of the Imam 

except in the arms of history, more than talking about his wars with 

Muawiyah and the Kharijites. The personal talk about the biography of 

Imam Ali was neglected except in a few places.  

 Likewise, the personality of Imam Ali did not appear as an imam 

and successor of the Messenger of God, but a companion wrote about 

him, and he did not narrate what the Messenger was keen to explain from 

the leadership of Ali after him in the nation. 

Keywords : criticism - biography literature - Masoudi - promoter of gold 
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 :المقدمة 

 السمير  كتابم  ممن بدايم    الدربم  الترا  ف  السير  كتاب  كثر  فقد   قدي  أدب  فن السير 

   و ياتمه اإلنسمان ب هميم  عميقما شمدورا ت مم  أدبيما جنسما بوصم،ها والسمير .  أسم ا  البمن النبوي 

   عمومما البشري الجنس عمى ب ثير اله ّ  من ينبدان الدامالن وهذان   التاريخ بسيرور  تشدر كما

ن والسير  . والمتمق  الكات  بين والمصار   الصد  أساسا تقو  فه  ولذا   ديثم  بطريقم  ُكتب  وا 

 . ال داث  شهدتها الت  التدديال  ببدض القديم  السيري  الكتاب  من مستم  تظم  لكنها

 :السيرةادب  اواًل: 

وعمم  ب هميمم  اإلنسممان وممما إن السممير  همم  نمموع ب  سمماس التمماريخ  ذلمم  أن كتابتهمما بمثابمم   

-أ دثه ف   ياته  ومن جه  أخرى ه  إ ساس بالتاريخ ومجرا  المتغير. ))ف،  أ ضان التاريخ

نشمم   السممير  وترعرعمم   واتخممذ  سمممتا واضمم ا  وتمم ثر  بم،هوممما  النمماس عنممه عمممى مممر -إذن

لسمممير  ولممميس بمممدعا أن جمممذور فمممن ا  ٔ)الدصمممور  فكانممم  تسمممجيال لحعمممما  واأل مممدا  وال مممرو   

 : ألن وجممود  أشممدرنا ب هميمم  اإلنسممان  ووعمم  التغيممر  م مممد ) النبمم  الدربيمم  تبممدأ بكتابمم  سممير 

ا تمم  البدايمم  ال قيقيمم  لتمماريخ الدممر . وأنممواع السممير  سممواء أكانمم  ذاتيمم  أ  غيريمم   ف،مم  كمألنممه )

 ين ه  تدبر عن وع  بذاتها أو بغيرها. تال ال

وال ندمممد  وجمممود النممموعين فممم  التمممرا  الدربممم   فكثيمممر  تمممم  السمممير فممم  التمممرا  الدربممم   منهممما:      

  ٗ)ألسام  بن منقذ  و)سمير  األسمتاذ جمؤذر   ٖ)ألبن إس ا . وكتا  )االعتبار   ٕ))السير  النبوي  

اهلل عمم  بمن م ممد عبيمد   ٘)ألب  عم  منصور الجوذري  و)سير  الهادي إلمى ي يمى بمن ال سمين 

 ألب   امد الغزال .  ٙ)ال  ضالدباس  الدموي. وكتا  )المنقذ من ال
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ومدنممى   ٛ). وهمم  ))إعمماد  بنمماء  يمما  إنسمماني    ٚ)السممير  الطريقمم  سممواء كانمم  خيممرا أو شممرا 

 ذل  أنها عممي  تركيبي  تديد لإلنسان  ياته.

بنظممر االعتبممار   ذذه  آخممتممؤمن بمماختالف م،هممو  السممير  قممديما و ممديثا  و تمم  هممذا والبا ثمم 

ه ))نمممموع مممممن األد   يجممممم  بممممين الت ممممري التمممماريخ   واإلمتمممماع إلممممى أن السممممير     االخممممتالفلممممذ

 . ٜ)القصص   ويراد به دراس   يا  فرد من األفراد  ورس  صور  دقيق  لشخصيته الكامم   

عماد  تركيبهما   وترتيبهما ويمكن تدريمف السمير  عنمد القمدماء  هم  جمم  أخبمار الشخصمي   وا 

 . ٓٔ)ف دود السير  ه  األ دا  البيولوجي  الواقد  بين والد  الشخص وموته من المهد إلى الم د.

-انمم  السممير  أشممد ارتباطمما بالتمماريخ ألنهمما تدممرض أعممما  ال،ممرد متصممم  باأل ممدا  الداممم ك 

 يمممد  ت قممم  السمممير  غايممم  تاريخيممم   وكممممما تدمممز  ال،مممرد عمممن مجتمدمممه  وتجدممممه ال قيقممم  الو -وعندلمممذ

الكبرى  وبذل  تبتدد عن التاريخ وتقتر  من غايما  أخالقيم   وتدميميم   إلمى أن تصمب  مجموعم  

مممممن المناقمممم  واألقمممموا   يتمممم د  بهمممما المتمممم دبون  ويسممممتغمها الواعظممممون فمممم  اسممممتمال  القمممممو  الممممى 

 . ٔٔ)الخير

ذا كان  السير  ه  جمم  أخ  ار الشمخص ومما يمم  لمه بصمم   وسمواء كمان ذلم  الجمم  بموا 

مممن سمميا  المجتممم  الدمما  أو بدزلممه عممن المجتممم  فمم ن ذلمم  الجممم  يقممم  مممن فنيتهمما وأدبيتهمما  ألن 

التممم ريخ يطغمممى عميهممما بصمممرامته وج،ممماف خبمممر    وتكثمممر األقممموا  وتتدمممدد اآلراء   وكممم  ذلممم  عممممى 

  سا  فني  السير  ومدى أدبيتها. 

رس  أو بناء  وعمى ذل  إن السير  كما يقو  الدكتور إ سان عباس ))تقو  عمى خط  أو  

فه  ليس  من األد  المستمد من الخيا   بم  هم  أد  ت،سميري  وهمذا النموع ممن األد  كماألد  
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الذي يخم  خمقما  ممن  يم  أن صما به مدنمى بغايم  م مدود  تهديمه فم  اختيمار  وترتيبمه لم قمال   

يدم   وصمراعه وهو الروال  والقاص أيضا  ي ماو  أن يكشمف عمن الصمراع بمين بطم  سميرته والطب

ممم  النمماس اآلخممرين وممم  ن،سممه وهممو ي مماو  أن ينقمم  إلممى القممراء  قيقمم  ذا  قبممو  عمما   ولكنممه ال 

 . ٕٔ)يستطي  أن ي ك  خياله ف  أجزالها ... ويقف موقف المستكشف الم،سر  

ول  يكن ف  مقصد المسدودي كتاب  سير  لشخصي  ممن الشخصميا   لكمن مالمم  السمير   

  بشم ء ممن الت،صمي  وأورد   اخيمرا  موجمود   فقمد تنماو  شخصمي  الرسمو )بالمدنى الذي  ررنا

اخبار من الممكن أن نم  شتاتها ونرتبها وعندلذ تكون سير  نبوي   من مهد  الى ل د . خاص  ان 

 المسدودي قد أثرى بدض الشخصيا  بت،اصي  ودقال   و او  جمدها ف  موضوع وا د  متخمذاً 

بذل  يقتر  من م،هو  السير   كما ه  عند رجا  المدين  ينمما يجمدمون بسردها  تتاب  تاريخ   و 

 األخبار ويرتبوها  مستنتجين منها سيرً  عطر   ت يا بيننا من جديد.

   الت  تقو  عمى سرد أ دا  التاريخ.وكثير  تم  السير الت  كتب  عن النب  ) 

  قممد كتبمم  مممن مجموعمم  كبيممر  مممن وعمممى الممرغ  مممن إن السممير  النبويمم  أو سممير أهمم  البيمم  )

مصممادر التمماريخ  وال ممدي  والخطمم   وغيرهمما  وهكممذا يممت  تممرمي  الممنقص ال اصمم   وضمم  الكتمم  

كتما  ممروج المذه   فم  السمير  إلمى دراسم بدضها إلمى بدمض  ليمت  كتابم  السمير  إال أننما سمندتمد 

رج  وضمو ها  وممدى دون غير  من المصادر  لنكشف عن مدى أدبي  السير  عند المسدودي  ود

 فنيتها  دون أن ندمد الى كت  اخرى.
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 الوان وانواع السيرة االدبية في كتاب )مروج الذهب( :ثانيًا: 

 تطالدنا ثالث  الوان من السير  األدبي  ف  كتا  )مروج الذه   وه : 

 السيرة النبوية:  (1

الكثيممر مممن المممؤرخين    ي ظممى بمكانمم  سممامي  لممدى الدممر  والمسممممين  ولممذا فمم نإنَّ النبمم  )

  تيمنًا به  و بمًا لمه  ورجماًء لشم،اعته  واألدباء ي اولون جهده  أن يكتبوا شيلًا ف  نبينا م مد )

 . ولدمنمما نممرى فمم    قاصممدًا أن يكتمم  سممير  لممه )ولهممذا يبسممط المسممدودي ال ممدي  عممن النبمم  )

مممن وراء ذلمم  دروسممًا     قاصممدين ممرص المممؤرخين عمممى بسممط الكممال  فيممه وكتابمم  السممير  لممه )

 .  ٖٔ)وعبر إذ سير  رسولنا كان  وال تزا  تجرب  غني  ب  داثها  زاخر  بدالالتها  متنوع  بمدطياتها

همو البدايم  ال قيقيم  لم مو الجاهميم   وخمم  مجتمم  عربم  متماسم   بم   ب  إن الرسو 

السمممير  النبويممم   همممو بدايممم  ال،كمممر الدربممم  الرصمممين. ولهمممذا ي مممرص المسمممدودي وغيمممر  عممممى كتابممم  

ونشدر ذل   ينما يقو  المسدودي: )وقد ذكرنا فيما سمف ... من آمن به قب  رسالته  وقد قمدمنا 

هممذا والممذي   ٗٔ)فمم  هممذا الكتمما  مممن كممان بينممه وبممين المسممي  مممن اهمم  ال،تممر   فمنممذكر االن مولممد   

  مولمممد  األغمممر كتبمممه المسمممدودي بدمممد همممذا الموضممم   يشمممدر بممم ن البدايممم  ال قيقيممم  لمدمممر  ممممن يمممو 

وصار  أم  تست   أن يمؤرخ لهما  وخممص المسمدودي بدمد همذا الموضم  إلمى كتابم  تماريخ الدمر  

دون سالر األم   وأمما قبممه فقمد قم  نصمي  الدمر  فم  كتاباتمه فت مد  عمن ال،مرس والقمبط وغيمره  

  .من األم   وهذا يد  عمى أن أم  الدر  تبدأ بميالد النب  م مد )

وأ سممن صممندًا المسممدودي  ينممما انتممزع اسممانيد األخبممار والروايمما  فمم  كتابمم  السممير   ذلمم   

))شمّ  الممكمان إشدار منه بصد  ال قيق  وبددها عن الضدف وجد  الدهد  عمى الراوي  فيقو : 
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 مدهما أبطنه  واستخرجا قمبه  فشقا  واخرجا منه عمق  سوداء  ث  غسال بطنه وقمبه بمالثم،  وقما  

به: زنه بدشر  من أمته  فوزنه فرج   ث  ما زا  يزيد  تمى بمما األلمف  فقما : واهلل لمو وزنتمه لصا 

 . ٘ٔ)ب مته لوزنها  

  وال شم ء يممدعو المى إنكممار همذ  القصمم   أوال ألنهما مدجممز . وهمذ  القصمم  مرويم  عنممه ) 

قبم  نبموته   والمداجز ال تقاس بالدق   ومن جه  أخرى إن كثير من األنبياء  دث  لهم  مدجمزا 

  المذي رأى فم  مناممه  أن الكواكم  تسمجد لمه. الى النبوي   ومن ذلم  يوسمف ) تنبيها وتمهيداً 

  عنممدما  رممم  عميممه وكممذل  موسممى )    فقممد أُوتمم  الكتمما  وال كمم  صممبياوالنبمم  ي يممى )

وكممذل  عيسممى   ن اهلل شمماء غيممر ممما شمماء موسممىأر  لمموال مممنممه أخممذ التمممر  بممد  الجأالمراضمم   كممما 

(  يذانا بنبواته  )إ   ينما نط  ف  المهد صبيا  ك  ذل كما وأن القرآن ربما يممم  لمما . 

 َرْ َمم    َفِبَمما يناس  هذ  المدجز   ينما يمتد ه ب دبه و سن خمقه  وص،اء قمبه إذ يقمو  تدمالى:  

موا اْلَقْمم ِ  َغِمميظَ  َفظِّا ُكن َ  َوَلوْ  ۖ   َلُه ْ  ِلن َ  المَّهِ  مِّنَ  كمما يسمتد  عممى ذلم   . ٙٔ)﴾ َ ْوِلم َ  ِممنْ  اَلنَ،ضُّ

 . ٚٔ)بدض االعال  من خال  قوله تدالى: َأَلْ  َنْشَرْح َلَ  َصْدَرَ ﴾

والمسدودي يشطر السير  النبوي  شطرين األو  قب  المبد : وهذا الشطر من السير  النبوي        

مر ممم  زمنيم  وعمد  ذكرهما  فدمم  ذلم  بمين بنمماء يم ت  مختصمرًا  ويسمتدم  فيممه آليم  ال مذف  فيغ،م  

  ودعوتممه بمكمم . إذ   كممما فدمم  المسممدودي ذلمم  فمم  إقامتممه) ٛٔ)الكدبمم  والمبدمم  النبمموي الشممريف

  بممالهجر   وفممرض عميممه الجهمماد  وذلمم  فمم  سممن  إ ممدى مممن يقممو  ))أمممر اهلل عممز وجمم  رسمموله )

. وآليم   ٜٔ)اربم  عشمر  ممن المبدم    سمن  الهجمر   وهم  السمن  التم  نمز  فيهما األذن  وكانم  سمن 

ن كممان موجممود  فمم  عمممو  القممص فمم  السممير  النبويمم   لكممن فمم  الشممطر األو  مممن  ياتممه  ال ممذف وا 

( تكثر  وربما هنا  دواف  أبدد من مجرد االختصار أو انددا  األ دا  المهم   فربما كمر  أن  
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  رسموله  الكمري   وقمد آمنموا بمه فيمما يذكر عمى الدر  مثالبه  ف  نكران الدين اإلسمالم   وم اربم

 بدد  وصاروا مؤمنين  فكِر  أن يؤرخ الك،ر لناس مسممين.

وأمممما فممم  الشمممطر الثمممان  ممممن السمممير  النبويممم  ت ضمممر لديمممه آليممم  الخالصممم  والمجمممم   فهمممو  

يختصر أ دا  سنوا  وأشهر ف  أسطر  ويظهر ذلم  بوضموح عنمدما يمذكر زواج عمم  ب،اطمم   

  وزواجممه بدالشمم . وي،دمم  ديجمم   ووفمما  عمممه   أبمم  طالمم   ووفمما  خديجمم  )  مممن خوزواجممه )

المسدودي ذل  تدوياًل عمى كت  أخرى قد بسط الكال  فيها  ي  يقو : ))وقمد أتينما عممى مبسموط 

 . ٕٓ)هذا البا   ف  كتابينا اخبار الزمان واألوسط  

  أو  او  جم  كم  مما ونمم  من هذا القو : إن المسدودي كان قد كت  سير  النب  ) 

يم  له بصم   وهمو أشمبه مما يكمون بكاتم  سمير . وألن مجمرد جمم  األخبمار وترتبهما تدنم  عنمده  

سير . وهذا التدوي  عمى كت  أخرى قم  من فني  أد  السير  ف  كتما  ممروج المذه   ذلم  لكثمر  

 االختصارا .

واآلراء التممم  يسممممردها وممممما يقمممم  مممممن ممممدى أدبيممم  السممممير  عمممن المسمممدودي تدممممدد األقممموا   

  إذ يقمو : ))قاتم  المسدودي  و  بدض المسال  مث  عدد غزواته والغمزوا  التم  قاتم  فيهما )

مما مما ذهم  إليمه الواقمدي ف نمه يوافم  ابمن  منها ف  تس  غزوا  ... هذا قو  م مد بمن إسم ا   وا 

تم  فم  إ مدى عشمر    ... قا  ف  هذ  التس  غزوا  وزاد آن النبم  )إس ا  ف  قتا  النب  )

 . ومث  ذل  يضدف من أدبي  السير   ويدخ  عميها الطاب  الدمم . ٕٔ)غزو   

ومما يؤخذ عمى المسدودي توخ  الدق  ف  ت ديد التواريخ وهو ضر  من الرج  بالغي    

إذ يقممو : ))وبممين ال،جممار الرابمم  الممذي كممان فيممه  وهممذا بممدور  أبدممد  مممن الدقمم  ن،سممها والموضمموعي  

  ومشاهدته ال،جار الراب  وبين بنيان الكدب  خمس عشر  سن   وكان من  ضور النب  ) القتا 
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لى أشهر وست  أإلى أن خرج إلى الشا  ف  تجار  خديج  أرب  سنين وتسد   ن تزوج خديج  أيا  وا 

 . ٕٕ)  بن  خويمد شهران واربد  وعشرون يوما

  م ممد )النبم  ن الظمن  ألن ش   يا  هذ  الدق  ف  التواريخ وه  ضر  مت  والبا ث 

كثمر  مين أوندجم    بدُد ل  يبد  نبيا فما المذي يبدم  الدمر  عممى  ،مظ همذ  التمواريخ بهمذ  الدقم 

 . رى بالدق أنجد هذ  الدق  مقاب  الش  الهال   وعد  الضبط ف  مماته  الذي هو 

صممادر إن مممن مأهمهمما  مممن خممال  هممذ  السممير  النبويمم  نخمممص إلممى جمممم  مممن المال ظمما  

دراسمم  السممير  النبويمم  القممرآن الكممري   ال نكمماد نجممد كبيممر تدويمم  مممن المسممدودي عمممى القممرآن وكممان 

. فقممد أخممذ مممن كتمم  ال ممدي  كثيممرًا مممن ذلمم  غالبمما ممما يممركن إلممى التمم ريخ ويجممم  األخبممار واألقمموا 

 ))روى جد،ر بن  مد عن أبيه م مد بن عم  عن أبيه عم  بن ال سين بن عم  بمن أبم  طالم 

(  أنمممه قممما : إن اهلل عمممز وجممم  أد  م ممممدًا ف  سمممن ت ديبمممه  فقممما  خمممذ الد،مممو وأممممر بمممالدرف  

 . ٖٕ)وأعرض عن الجاهمين  

ون ممن نم ممظ م اولمم  المسممدودي فمم  كتابمم  سممير  النبمم  ممم  مالممم  واضمم   ألدبيمما  هممذا  

  فقممد قمما  خممرى فممال يممرى  اجمم  لمتكممرارأال،ممن لكنممه انممته، مممنه، االختصممار والتدويمم  عمممى كتمم  

المسدودي: ))وقد أتينا ف  كتابنا أخبار الزمان والكتما  باألوسمط عممى مما كمان فم  سمن   سمن  ممن 

مولممد  )عميممه الصممال  والسممال   إلممى مبدثممه  ومممن مبدثممه إلممى هجرتممه  ومممن هجرتممه إلممى وفاتممه ... 

نممما نممذكر فمم  هممذا الكتمما  لمدممًا منبهممين بممذل  عمممى ممما سمممف مممن كتبنمما ومممذكرين لممما  تقممد  مممن وا 

 .  ٕٗ)تصني،نا  

وعمى الرغ  من وضوح المالم  ف  كتاب  فن السير  لدى المسدودي إال ان هنا  ما يقم   

من أدبيا  هذا ال،ن ألنه أوال تناو  شخص النب  ب  ضان التاريخ وثانيا ألنه قد عّو  عمى كت  
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وا د  من مظان السرد  وهذا جد  السير  مختصر   كما أن السير  ه   أخرى قد بسط الكال  فيها

وبكثممر  اإل ممماال  واآلراء التممم  يطر هممما المسممدودي  كممم  همممذ  عمممم  عمممى ت،كيممم  عناصمممر السمممرد  

 وبدور  قم  من أدبيا  هذا ال،ن لدى المسدودي.

  دون سواها يدد بمثاب  الوع  بالتاريخ والتطمور ان ابتداء فن السير  بشخصي  م مد ) 

ت ممو  فمم  تمماريخ الدممر  ومممن جهمم  اخممرى هممو وعمم  ب هميمم     نقطمم والتغيممر فقممد كممان النبمم  )

اإلنسان ووع  ب همي  ماهيته ورسالته  فقد كان ي يى الدرب  وهمو يشمدر بدبثيم  وجمود  وال شم ء 

  ومنه عرفنا رسال  اإلنسان أجم    كمما يدعو لتخميد اإلنسان اال بدد ان عرفنا عظم  م مد )

 م  ينهم  منمه المسمممون ويقتمدون بمه وممن مميمزا  سمير  أن هذ  السير  النبوي  أصب   مدمدن رو 

 . ٕ٘)الرسو  ))انها اص  سير  لتاريخ نب  مرس   أو عظي  مصم   

ان م،هممو  السممير  عنممد القممدماء ويتضمم  ذلمم  مممن خممال  كتابمماته  أنهمما مجموعمم  اخبممار ترتمم  ترتيبمما 

 تاريخيا متسمسال وهذا ينطب  عمى السير  لدى المسدودي.

ظ شخصي   او  المسمدودي كتابم  سمير  لهما غيمر السمير  النبويم   ونستشمف ذلم  ممن فم  نم      

خمممال  وقممموف المسمممدودي الممممتمدن فممم  سمممرد مممما يمممم  لمنبممم  بصمممم    ورصمممد  أل مممدا  وت،اصمممي  

ثانويمم   عمممى غيممر عمماد  المسممدودي فممما ذلمم  إال تمبيمم  لمتطمبمما  فممن السممير    وكممان المقصممد مممن 

نها تدرف ب عظ  شخصي  تاريخي  ثانياً  اً وعبر  ودروس أوالً  اً خاللها مقصد إسالمي  .أخالقي  وا 

 (:سيرة االمام عمي ) (2

   لكممن شخصممي  اإلممما  فرضمم  لمم  يكممن مقصممد المسممدودي كتابمم  سممير  لإلممما  عممم  ) 

ن،سممها عمممى التمماريخ بكثممر  فمم  عصممرها آنممذا   وال يمكممن مدممه اغ،الهمما  كممما وأن المسممدودي تتبمم  
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  عممممى صممم، ا  كتابمممه نمممموًا متسمسممماًل تسمسممماًل فقمممد نَممممْ  شخصممميته ) شخصمممي  اإلمممما  بدقممم  

  إذ يقو : ))بوي  عم  بن أبم  منطقيًا  يقف المسدودي متدجاًل ف  تاريخه م  اإلما  عم  )

طالمم  فمم  اليممو  الممذي قتمم  فيممه عثمممان  فكانمم  خالفتممه إلممى أن استشممهد اربمم  سممنين وتسممد  أشممهر 

ف  الكدب   وقي : إن خالفته كان  خمس سنين وثالثم  اشمهر وسمب  وثماني  أيا  ... وكان مولد  

  يمدخ  المسمدودي . وبدمد ذكمر اسممه ونسمبه ) ٕٙ)ليا  واستشهد وهو ابن ثال  وستين سمن   

 . ٕٚ)سريدًا إلى مسير  اإلما  إلى البصر 

وهممذا التدجمم  واالختصممار السممري  تقممف وراء  أسممبا   أولهمما: أن المسممدودي قممد ذكممر نت،ممًا  

  وخروجمه مم  النبم  فم    كسبقه لإلسال  وقربه ممن عمم  )  م  الرسو  )من أخبار  )

هجرته  وزواجه من فاطم   ك  ذل  جد  المسمدودي يق،مز ليمو  خالفتمه. وهمذا خمالف لمما اعتمدنا 

عميممممه مممممن المسممممدودي مممممن أنممممه يممممذكر نسمممم  وممممميالد واسمممم  كمممم  خمي،مممم   كممممما فدمممم  ممممم  أبمممم  بكممممر 

  .وعمر)

جد  ممن -كما سنرى قريباً  –إن التناو  التاريخ  الذي تناو  المسدودي منه سير  اإلما   

  بدايمم   رجمم  يمممر بهمما اإلسممال  والمسممممون  إذ كممان مقتمم  عثمممان وهمم  ال،تنمم  يممو  خالفتممه )

  .الكبرى لممسممين متزامن  م  خالفته  هذا ما جد  المسدودي يتدج  ف  سير  اإلما )

دودي: ))وكان مسير عم  إلى البصمر  فم  سمن  سم  وثالثمين  وفيهما كانم  إذ يقو  المس 

واقدممم  الجمممم   وذلممم  فممم  يمممو  الخمممميس لدشمممر خممممون ممممن جممممادي األولمممى منهممما  وقتممم  فيهممما ممممن 

وف  البداي  يمخص المسدودي أهم    ٕٛ)أص ا  الجم  من أه  البصر  وغيره  ثالث  عشر ال،ًا  

 يذكر مجماًل ث  ي،ص  بدد ذل . . فهو الوقال  الت  خاضها عم  )
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وقا : ))ودخ  طم م  والزبيمر مكم   وقمد كانما اسمت ذنا عميمًا فم  الدممر   فقما  لهمما: لدمكمما  

  بمكم   وقمد تريدان البصر  أو الشا   ف قسمما أنهمما ال يقصمدان غيمر مكم   وقمد كانم  عالشم  )

البيدمم  لدممم  بهمما عمممى  كممان عبممداهلل بممن عممامر عاممم  عثمممان عمممى البصممر  هممر  عنهمما  ممين أخممذ

الناس  ارث  بن قدام  السددي  ومسير عثمان بمن  نيمف االنصماري إليهما عممى خراجهما ممن قبم  

  وانصرف عن اليمن عام  عثمان وهو يدم  بن مني   ف تى مك  وصادف بها عالش  عم  )

  وطم مم  والزبيممر ومممروان بممن ال كمم  وآخممرين مممن بنمم  اميمم   فكممان ممممن  ممرض عمممى الطممم  بممد

 . ٜٕ)عثمان  

  مممم  الخمممموارج ومممم  بنممم  أميممم  وممممم  هكمممذا يباشمممر المسمممدودي كتابمممم   مممرو  عمممم  ) 

   فقممد تنمماو  المسممدودي شخصممي  اإلممما  تنمماوال مداويمم   ويغ،مم  كثيممرًا مممن سمميرته الشخصممي  )

تاريخيممًا  بمقممدار ممما اتصمم  بالتمماريخ  وال يسمممط عميممه الضمموء خممارج دالممر  التمماريخ إال قمممياًل. ومممن 

رغم  تشمي   –  شخصي  ص اب   ولم  تظهمر اعيا  ذل  أن ظهر  شخصي  اإلما  عم  )تد

   لمه مدجزاتمه  ومكانتمه   إماممًا ووصم  رسمو  اهلل )شخصميته )-المسدودي عمى المشمهور

  ف   ياته و رص عمى توضمي ها قبيم  مماتمه. همذا ال كم  يصمد   تمى الت  وض ها النب  )

 روبه  وأفرد بابًا ف  ذكر لم  من أخبار  الخاص   فيورد لنا أخبار زهمد  بدد أن انتهى من كتاب  

 وطاعته  وبالغته  وما نزل  به من بدض اآليا  القرآني   وفضالمه.

  خصوصي  دون سالر التراج   هو شمدورنا إن الذي يجدمنا ن،رد لسير  اإلما  عم  ) 
  السممممط  لممارسممم  اإلمممما  عمممم  ) بتدممماطف المسمممدودي فممم  بيمممان ال،تنممم  التممم  لممم  تمممدع مجممماالً 

بارتياح  مما عرق  مسير  الخالفم  ت م  ظمال  القمرآن والسمن  النبويم    فهم  فتنم  اتخمذها األعمداء 
عممممى ظممماهر أمرهممما ذريدممم  النشمممقا  المسمممممين. وعميمممه فممم ن المسمممدودي صمممّ  جممم  اهتماممممه لبيمممان 

 .  وال،تن الت  قّض  مضج  الخالف  الدموي مظمومي  اإلما  )
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إن خصوصمممي  همممذ  الشخصمممي  نابدممم  ممممن كثمممر  مممما كتممم  عنهممما المسمممدودي فقمممد أفمممرد لهممما  

فهمم  شخصمممي  تممداخم  مممم   -مممروج المممذه -المسممدودي مممن الصممم، ا  نسممب  المممثمن مممن الكتممما 

 الكثير من األ دا  ف  عصر الرسال  اإلسالم .

صممممص كممممما أن هنمممما  سممممم  اخممممرى لهممممذ  السممممير  أال وهمممم  تجميمممما  آليمممما  السممممرد فمممم  الق 

التاريخ   والت  نض  مدانيها ف  السير  النبوي   أما م  شخصي  اإلمما  عمم  فم ن السمردي  فيهما 

 واض   وهذا يجدمها تدخ  إلى مظان السرد أكثر من السير  النبوي .

 :التراجم  ٖ

وهم  ))ذلمم  النمموع مممن األنممواع األدبيمم  المذي يتنمماو  التدريممف ب يمما  رجمم  أو أكثممر  تدري،ممًا  

يقصر  ويتدم  أو يبدو عمى السط  تبدًا ل ال  الدصر الذي ُكتب  فيه الترجم   وتبدمًا يطو  أو 

لثقاف  المترج . أي كات  الترجم  ومدى قدرته عمى رسم  صمور  كاممم  واضم   دقيقم  ممن مجمموع 

 . ٖٓ)المدارف والمدموما  الت  تجمد  لديه  

أد  السمير  الغيريم   وقمد تمرج  إن التراج  ضر  من السمير   فقمد أدخمهما البما ثون ضممن  

سمالمي   المسدودي لكثير من الشخصيا  ف  كتابه )مروج الذه   بداي  من شخصيا  جاهمي  وا 

  تى أنه ترج  لمختمف الشخصيا . خم،اء وأدباء وشدراء ونقاد  وفقهاء  وقاد   ون ا   وغيره .

روقمممًا جوهريمم  فممم  ويبممدو فمم  شممم ء مممن التجممموز ادرجمم  التمممراج  فمم  السمممير   ألن هنمما  ف 

ال،نين  فالخالف بين السير  والترجمم  شاسم   همو خمالف فم  السمب  والغايما . وال مجما  لمناقشم  

 ذل   وسنتب  ما وجدنا  عند الدارسين.
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قمممما تدممرض شخصممي  لمم  يتممرج  لهمما المسممدودي أو يمقمم  عميهمما الضمموء الممذي يبممين بدممض  

السد  أربك  عممي  الترجم  ف  كثير ممن مدالمها  خاص  المشاهير من الشخصيا   ولكن هذ  

األ يان. ومثا  ذل  أثنماء ترجمتمه لهمارون الرشميد ))ولمما أفضم  الخالفم  إلمى الرشميد دعما بي يمى 

البرمك  فقما  لمه: يما أبمِ   أنم  أجمسمتن  فم  همذا المجممس ببركتم  ويمنم  و سمن تمدبير  وماتم  

يد  ومات  الخيزران أ  الهادي والرشيد   ربط  بن  أب  الدباس الس،اح لشهور خم  من أيا  الرش

ثمم  ي ممدثنا عممن م مممد بممن سممميمان وسمموار القاضمم  يدترضممهما مجنممون  ثمم  مممو  شممري  القاضمم  

 . ٖٔ)النخد   وي دثنا عن مو  مال  بن أنس

وهكذا فان المسدودي تداخم  عند  التراج  واألخبار  ف،  أثناء  ديثه عن الرشميد يدمرف  

النظر عن مدى قربها من الرشيد وبددها. وي مد  همذا ب،دم  الممنه، بدشرا  الشخصيا   بغض 

الزمنمم  المتسمسمم  الممذي يطبقممه المسممدودي بصممرام  فمم  كتابممه  فممالتز  األسمماس التمماريخ  أكثممر مممن 

 المنه، الموضوع .

يذكر المسدودي: ))وف  سن  ثماني  وثمانين ومالم   م، الرشميد  وهم  آخمر  جم   ّجهما   

عيماش ... أنمه قما  وقمد اجتماز الرشميد بالكوفم  فم   ما  منصمرفه ممن همذ  فذكر عن أب  بكمر بمن 

ال جمم : ال يدممود إلممى هممذ  الطريمم   وال خمي،مم  مممن بنمم  الدبمماس بدممد  أبممدًا  فقيمم  لممه: أضممر  مممن 

 . ٕٖ)    الغي ؟ قا  ند   قي  بو  ؟ قا : ند   قب : إلي  قا  ال  إلى م مد )

نتقمماء األخبممار مممن وجممه نظممر  هممو  وبهممذا يممداخمها ويبممدو أن كاتمم  التممراج  لممه سمممط  فمم  ا 

 . ٖٖ)ش ء من الت يز  والالموضوعي   ألن المترج  يكت  لنا بضي  موقده

وهممذا واضمم  فمم  ترجممم  المسممدودي لمرشمميد فدمممى الممرغ  مممن أن الرشمميد شخصممي  سياسممي    

 ممدثنا فمم ن ذلمم  ال يظهممر بوضمموح  إذ المسممدودي انشممغ  ب خبممار تبتدممد عممن  قيقمم  شخصمميته  في
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المسدودي عن مو  الكسمال  ومنادماتمه مم  األدبماء كاألصممد  والكسمال  وابمن السمم   وي مدثنا 

عممن إهممداء سمممك  لمرشمميد  وغيرهمما مممن األخبممار التمم  ال تدطمم  صممور  صمم ي   عممن المتممرج  لممه. 

يت  تناولهما ممن -عمى اختالفها-ونخمص أخيرًا إلى أن ك  السير الموجود  ف  كتا  مروج الذه 

 دتها إلى مماتها  هذا ما جد  النص السيري مغمقًا أ يانًا لدى المسدودي.وال

وقد كت  السير  ب سمو  سه  ذي أل،اظ م لوفم   والوضموح يمالز  كم  السمير فمال غمموض  
وال تدقيممد  المتدمم  كانمم  سممم  مممن سممما  كتابمم  السممير   فمم  كتمما  )مممروج الممذه   ألنممه كثيممرًا ممما 

   التراج .يستطرد ف  كتاباته  وخاص  ف

 المصادر واهم المراجع:

 .ٜٜٙٔ  ٔفن السير   إ سان عباس  دار الصادر  بيرو    دار الشرو   عمان  ط -ٔ
لبنممان  -  دار الكتمم  الدمميمم   بيممرو هممم ٔ٘ٔ)السممير  النبويمم   م مممد بممن إسمم ا  المممدن  -ٕ
  .ٕٗٓٓ-هٕٗٗٔ  ٔط
د. عبممممد الكممممري     تممممدقي :ه ٗٛ٘)كتمممما  االعتبممممار  أسممممام  بممممن منقممممذ الكنممممان  الشمممميزري -ٖ

  .ٖٕٓٓ-هٕٗٗٔ  ٕاألشتر  المكت  اإلسالم   ط
: د. م ممد كامم  ه ٖٓ٘)سير  األستاذ جموذر  ابمى عممى منصمور الدزيمزى الجموذرى    -ٗ

  سين ود. م مد عبد الهادي شدير   دار ال،كر الدرب  لمطب  والنشر  مطبد  االعتماد  مصر.
بمممن م ممممد عبيمممد اهلل الدباسممم      عمممم سمممير  الهمممادي إلمممى ال ممم  ي يمممى بمممن ال سمممين) -٘

    : سهي  زكار. ه ٜٕٛ)الدموي
المنقذ من الضالل والموصل إلى ذي العزة والجالل: أبً حامد الغزالً: تحقٌق: جمٌل صلٌبا 

 وكامل عٌاد.

   : م ممد صمدي  المنشماوي  دار ه ٙٔٛ)مدج  التدري،ما   عمم  بمن م ممد الجرجمان  -ٙ
 القاهر .ال،ضيم  لمنشر والتوزي  والتصدير  

 .ٜٓٚٔالسير  تاريخ وفن  ماهر  سن فهم   مكتب  النهض  المصري   القاهر    -ٚ
 .547الفنون األدبٌة وأعالمها: أنٌس المقدسً: 

 .ٜٜٔٔ  ٖٔدراس  ف  السير   د. عماد الدين خمي   مؤسس  الرسال   دار الن،الس  ط -ٛ
 .ٖٜٜٔ  ٕسالمي   طسير  الرسو  وخم،اله  السيد عم  فض  اهلل ال سن   الدار اال -ٜ

   المكت  االسالم .ٜ٘ٛٔ  ٛالسير  النبوي  دروس وعبر  د. مصط،ى السباع   ط -ٓٔ
  .ٜٚٚٔ  ٖمناه، الب   الدمم   عبد الر من بدوي  وكال  المطبوعا   الكوي   ط -ٔٔ
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 هوامش البحث :

                                                           
 .ٔٔ-ٓٔفن السير : إ سان عباس:  ٔ)
 السير  النبوي : البن اس ا :  : أ مد فريد المزيدي. ٕ)
 كتا  االعتبار: ألسام  بن منقذ: تدقي : د. عبد الكري  األشتر. ٖ)
سير  األستاذ جؤذر: الب  عم  منصور الدزيزي الجوذري: ت قي : م مد كامم   سمين وم ممد  ٗ)

 عبد الهادي شدير .
ينظممر: سممير  الهممادي إلممى ال مم  ي يممى بممن ال سممين: روايمم  عممم  بممن م مممد عبيممد اهلل الدباسمم   ٘)

 الدموي: ت قي : سهي  زكار.
المنقذ من الضال  والموص  إلى ذي الدز  والجمال : أبم   اممد الغزالم : ت قيم : جميم  صمميبا  ٙ)

 وكام  عياد.
 .ٙٓٔينظر: التدري،ا : لمجرجان :  ٚ)
 .ٗٚوفن: ماهر فهم : السير   تاريخ  ٛ)
 .ٚٗ٘ال،نون األدبي  وأعالمها: أنيس المقدس :  ٜ)
 .ٔٔينظر: فن السير :  ٓٔ)
 .ٛٔ -ٔٔينظر: فن السير :  ٔٔ)
 .٘ٛ-ٗٛالمصدر ن،سه :  ٕٔ)
 .ٙينظر: دراس  ف  السير : عماد الدين خمي :  ٖٔ)
 .ٕٔٛ: ٕمروج الذه :  ٗٔ)
 .ٜٕٓ: ٕ: المصدر ن،سه ٘ٔ)
 .ٜ٘ٔآ  عمران:  ٙٔ)
 .ٜ٘ٔاالنشراح:   ٚٔ)
 .ٖٓٓ: ٔينظر: سير  الرسو  وخم،اله:   ٛٔ)
 . ٕٛٛ: ٕينظر: مروج الذه :   ٜٔ)
 .ٖٜٕ: -ٜٕٓ: ٕالمصدر ن،سه:  ٕٓ)
 .ٜٕٚ:  ٕ: المصدر ن،سه ٕٔ)
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 .ٕٙٛ: ٕمروج الذه :  ٕٕ)
 .ٜٕٚ  ٜٜٕ: ٕ. وكذا ينظر: ٜٕٛ: ٕ: المصدر ن،سه ٖٕ)
 .ٖٙٓ: ٕ: المصدر ن،سه ٕٗ)
 .٘ٔروس وعبر: مصط،ى السباع : السير  النبوي  د ٕ٘)
 .ٖٙٙ: ٕمروج الذه :  ٕٙ)
 .ٖٛٙ-ٖٚٙ: ٕينظر: المصدر ن،سه:  ٕٚ)
 .ٖٛٙ: ٕمروج الذه :  ٕٛ)
 .ٖٗٚ: ٕ: المصدر ن،سه ٜٕ)
 .٘مناه، الب   الدمم : عبد الر من بدوي:  ٖٓ)
 وما بددها. ٜٖٙ: ٖينظر: مروج الذه :  ٖٔ)
 .ٖ٘ٚ: ٖمروج الذه :  ٕٖ)
 وما بددها. ٖ٘ٚ: ٖن،سه: ينظر: المصدر  ٖٖ)


