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ملخص البحث:

يعود نسب مؤرخنا مشس الدين اعبزرم إىل مدينة آمد كىو دمشقي اؼبولد كالوفاة (ت@>:ق) ألف كتاابن كاحدان يف
التاريخ كاؼبوسوـ ب" حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو" ،لقد حظي ىذا الكتاب ابىتماـ
اؼبعاصرين كالبلحقْب للجزرم فاعتمده الكثّب منهم مصدرا لبعض معلوماهتم كما كجهوا نقدا لو يف بعض اعبوانب.
اىتم اؼبعاصركف من عرب كمستشرقوف منذ عاـ ? 8@9بدراسة كتاب اعبزرم كتباينت آراؤىم كأعماؽبم حوؿ ىذا
الكتاب تسمية كإطارا زمنيا ألحداثو كتقديرا لقيمتو بْب اؼبصنفات التارىبية اإلسبلمية.
يهدؼ ىذا البحث الستعراض اعبهود العلمية حوؿ اعبزرم ككتابو كبياف نتائجها ك قيمتها،ك لبياف ذلك كتقدمي
إضافة حوؿ ىذه اعبهود؛ اقتضت طبيعة البحث دراسة النقاط التالية:
 أسرة اعبزرم كمغادرهتا اعبزيرة الفراتية اىل مصر كالشاـ زماهنا كاسباهبا. حياة اؼبؤرخ اعبزرم ،ثقافتو كنشاطاتو. ـبطوطات كتابو كمن عمل عليها. تقييم أعماؿ احملققْب ألجزاء من ـبطوطات كتاب حوادث الزماف كبياف اإلهبابيات كالسلبيات. إاإلشارة اىل األجزاء الٍب مل يتم ربقيقها من اتريخ اعبزرم كبعض ما تضمنتو من أخبار عن منطقة اعبزيرة الفراتية.الكلمات املفتاحية :مشس الدين اعبزرم ،مستشرقوف ،اعبزيرة الفراتية ،مصر كالشاـ ،ـبطوطات.

Abstract:
Our damascene historian Al-Ǧazarī is originated from the old city of
Āmed. He was born in Damascus, and it is where he passed away (d. 739
AH).
Al-Ǧazarī wrote a single book titled “Ḥawādiṯ az-Zamān wa-anbāʾihi
wa-wafayāt al-akābir min abnāʾihi”, with obituaries of its great noble
sons”. This book received the attention of Al-Ǧazaris contemporaries and
successors and was used by many of them as a resource of information, and
they have also criticized some aspects of the book.
Since 1928, Arab Contemporaries and orientalists showed interest in
starting from its title and its time frame ending by its value amongst Islamic
historical works.
This research aims to review the scientific efforts around Al-Ǧazarī and
his book, indicating its effects and value. In order to demonstrate that and
to provide an addendum about these efforts the nature of the research
required the study of the following points:
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- The date and the reasons behind Al-Ǧazari’s family departure from the
Al-djazīra to Egypt and the Levant
- The life of the Al-Ǧazarī including his culture and activities.
- Al-Ǧazaris manuscripts of his book and the people who worked on
them.
- Evaluating parts of the investigators' work on Al-Ǧazari’s manuscripts
for his book “Ḥawādiṯ az-Zamān” and stating the advantages and the
disadvantages.
- Referring to the unvalidated parts of Al-Ǧazari’s history and its news
about the Al-djazīra region.
Key Words: Al-Ǧazarī , orientalists, Ḥawādiṯ az-Zamān

املقدمة:
تعود البداايت األكىل ؼبعرفة الباحثْب بكتاب حوادث الزماف اىل أكاخر العقد الثاين من القرف اؼباضي كذلك بفضل ما
كتبو حبيب الزايت

()1

كمنذ ذاؾ تعددت الدراسات كالتحقيقات حوؿ ىذا الكتاب كأابنت ىذه الدراسات أنبية ىذا

اؼبؤلف كالوحيد الذم عرؼ للمؤرخ مشس الدين اعبزرم ،رغم تعدد ىذه الدراسات( )2كأنبيتها اال أهنا كشفت عن اغباجة
اىل اؼبزيد من الدراسات لتجلية جوانب جديدة عن ىذا التاريخ ،كما أف دراسة متأنية ؼبا أقبز حوؿ ىذا التاريخ تظهر أنبية
مراجعة كتصويب بعض األمور اؼبتعلقة ابؼبؤلف مشس الدين اعبزرم ككتابو حوادث الزماف سواء أكاف دبا يتعلق حبياة
اؼبؤلف كأسرتو ككذا دبا تعلق دبصادره الٍب اتكأ عليها كشكلت جزءا ىاما من مادة كتابو.
يهدؼ ىذا البحث إضافة كتصويب ما عرؼ عن ىذا الكتاب ،مع اإلشارة اىل أف ىذا البحث أييت استكماالن عبهود
حبثية قاـ هبا العديد من الدارسْب ،كما أف ىذا البحث أييت يف سياؽ تكملة بعض اعبوانب الٍب تناكؽبا كاتب ىذا

البحث* يف أعماؿ علمية حوؿ اعبزرم ككتابو حوادث الزماف.

( )8حبيب بن نقوال بن الياس الزايت الدمشقي كلد سنة =>? 8بدمشق كتويف بباريس ;<@.8
( )9اعتُب بكتاب حوادث الزماف للجزرم ؾبموعة من اؼبستشرقْب من أمثاؿ :كلود كاىن ،Claude Cahenسوفاجيو Jean
،Sauvagetاكلريش ىارماف  ،Ulich Haarmannركزنتاؿ ،Franz Rosenthalكارؿ برككلماف ،Carl Brochelmann
كبلوشيو Blochet Edgarكمن الدارسْب العرب حبيب الزايت ،عباس العزاكم ،عمر عبد السبلـ تدمرم ،خضّب عباس اؼبنشداكم ،نعماف
جرباف.
* عمل الباحث بعض الدراسات حوؿ اعبزرم ككتابو ،منها:ربقيق السنوات ;@==@= -ىػ من ـبوطة كتاب حوادث الزماف
للجزرم(فرايبورغ-اؼبانيا >?@،8مبلحظات على ربقيق كتاب اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم(جامعة الّبموؾ;@@،)8حبث عن مشس الدين
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يتناول البحث النقاط التالية:
أسرة اعبزرم كمغادرهتا اعبزيرة الفراتية اىل مصر كالشاـ زماهنا كاسباهبا.
 حياة اؼبؤرخ اعبزرم ،ثقافتو كنشاطاتو. ـبطوطات كتابو كمن عمل عليها. تقييم أعماؿ احملققْب ألجزاء من ـبطوطات كتاب حوادث الزماف كبياف اإلهبابيات كالسلبيات . -إاإلشارة اىل األجزاء الٍب مل يتم ربقيقها من اتريخ اعبزرم كما تضمنتو من أخبار عن منطقة اعبزيرة الفراتية.

أسرة املؤلف:

تشّب اؼبعلومات اؼبتوافرة اىل أسرة مؤرخنا من اغبديث عن جد كالد اؼبؤلف كىو نفيس الدين إبراىيم بن عبد العزيز بن
دمحم بن علي بن أيب الفوارس حسن بن ايب اؽبيجا القرشي اعبزرم  ،كتزكدان معلومات مشس الدين اعبزرم إبشارة اىل أف
ىذا اعبد كاف من أىل اعبزيرة العمرية ككاف من أىل اليسار كالثركة كالنفوذ كقد طلبو حاكمها سنجر شاه بن سي ؼ
الدين غازم بن مودكد (قتل سنة < =0ىػ ) ليتوىل نظر الدكاكين ،ككفقا لركاية اؼبؤلف مشس الدين ا أف جد كالده ترؾ
اعبزيرة مهاجرا اىل مصر كردبا كاف ذلك رفضا من نفيس الدين للعمل مع اؼبتحكم ابعبزيرة سنجر شاه بن سيف الدين

غازم بْب مودكد (ت< =0ىػ 890?/ـ) كالٍب أشارت اؼبصادر لسوء سّبتو مع الرعية( .)3كقد ترؾ ىذا اعبد أمبلكو يف
اعبزيرة ككاف لو ككيل عليها ،كتويف نفيس الدين يف منطقة القلندكف( )4ىناؾ سنة ?@< ق( ،)5اما جد اؼبؤلف كىوابو بكر
فقد بقي يف يف اعبزيرة كامتهن مهنة النحاس الٍب كاف يعتاش منها ككانت تدرعليو مبلغامن اؼباؿ  ،ككانت اقامتو يف اؼبوصل
ككاف كالده كأعمامو يف مدينة آمد كاستمرا حٌب سنة  =:0ىػ  89:9/ـ ،اال أف افراد ىذه االسرة كالد اؼبؤلف كاعمامو
صباؿ الدين كموفق الدين تركا مدينة آمد كما ىو حاؿ أعياف مدينة آمد ،قد أشار اؼبؤلف نقبل عن كالده عن كيفية

اعبزرم ككتابو حوادث الزماف(جامعة الّبموؾ>،)900حبث استدراكات نقدية كربليلية على ربقيق اعبزء األكؿ من كتاب حوادث الزماف
للجزرم(الكويت @ ،) 908حوادث الوابء كالغبلء يف ببلد الشاـ كمصر كما دكهنا مشس الدين اعبزرم يف كتابو حوادث الزماف(الكويت
.)9098
( ):عن سوء سّبة سنجر شاه مع الرعية كقبيح أعمالو ككيفية مقتلو ،انظر ،ابن األثّب ،علي بن ايب الكرـ الشياين اعبزرم ،الكامل يف التاريخ،
اجمللد العاشر (من  =9?-<=9ىػ) ،منشورات دمحم علي بيضوف-بّبكت ،دار الكتب العلمية،900:ـ،80ص<;.:;>-:
(;) من انحية األمشونْب بصعيد مصر  ،انظر ،ابن دقماؽ،إبراىيم بن دمحم بن ايدمر العبلئي،االنتصار لواسطة عقد االمصار ،بّبكت  ،اؼبكتب
التجارم للطباعة كالنشر كالتوزيع(د.ت) ،القسم الثاين،ص<.8>-8
(<) الذىيب ،مشس لدين ايب عبد هللا دمحم بن أضبد(ت?;>ىػ1347/ـ) ،اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم  ،دراسة كربقيق خضّب عباس دمحم
خليفة اؼبنشداكم ،بّبكت ،دار الكتاب اللبناين ،8@??،ص?>-
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مغادرهتم مدينة آمد ليستقرهبم اؼبقاـ يف مصر حيث يقوؿ" :كحكى يل كالدم أيضا رضبو هلل ،كصباعة كبّبة من اعبزريْب
كغّبىم من التجار ،قاؿ :ؼبا فتح الكامل آمد كدخلها ،ترجلت لو صبيع ملوؾ بِب أيوب كملوؾ الشرؽ صبيعها إال ملك

الركـ عبلء الدين كي قباذ ،كصاحب اعبزيرة العمرية( )6اؼبعظم دمحم بن سنجر شاه ،فإهنما أرادا أف يَبجبل ،فلم يبكنهم
الكامل من النزكؿ ،بل دخلوا ثبلثتهم ركاب إىل البلد ،كمل ينزلوا إال يف القلعة صبيعا ،كظبعت الصاحب

(@<<:0/9/8ب) بدرالدين جعفر اآلمدم (ت<>=ىػ)( )7وبكي عن عظمة الكامل يوـ دخولو آمد شيئا ما وبسن
يعربعنو ،قاؿ :كأخذ الكامل صبيع كبار أىل آمد صحبتو إىل الداير اؼبصرية ،كمل يَبؾ من أعياف البلد أحدا إال كأخذه
صحبتو ،قاؿ :ككنت أان كأخي موفق الدين ،كابن أخٍب مشس الدين ،صحبة الكامل"(.)8
كالد اؼبؤلف كأعمامو استقركا يف مصر كيظهر أف أك ضاعهم كانت جيدة مقارنة ببعض أىل آمد الذين استقركا أيضا
يف مصر كيص ذلك بقولو  ":فرزقنا هللا تعإىل أبداء األمانة ،حبيث أان خدمنا يف أجل اؼبناصب ابلداير اؼبصرية

كالشامية" )9(.كما أنو يشّب اىل سوء حاؿ بعض أىل آمد يف مصر بقولو" :كرأيت صباعة فبن كانوا آبمد أكابرىا يف مصر
يكتبوا األكراؽ كيستعطوا ،كفيهم شخص يقاؿ لو ابن البيطار النعاؿ ،كاف لو من الذىب كاألمبلؾ شيء كثّب ،فأدل بو
اغباؿ إىل أف بقي يطلع كل يوـ إىل قلعة اعببل حٌب أيخذ زبدية طعاـ نوالة من السماط كوبملها على يده إىل بيتو
،كافتقركا أىل آمد يف مصر ،كسبزقوا كل فبزؽ"(.)11
بعد ىذا الوصف غباؿ أفراد اسرة اؼبؤلف يف مصر مل يشر اعبزرم اىل ما يتعلق أبكضاعم كىل استمركا ابلبقاء يف مصر
أـ غادركىا اىل مناطق أخرل كاإلشارة الوحيدة الٍب ذكرىا تعود اىل ما بعد احدل عشر عامان ،حيث أشار اىل

كالده(ت =@:ىػ89@9/ـ) كاف يف بغداد سنة  =;8ىػ89;;/ـ حْب سافر منها مع موكب اغبج العراقي"(.)11

(=) عن اعبزيرة العمرية  ،انظر ،اغبموم،ايقوت بن عبد هللا ،معجم البلداف،بّبكت ،دار صادر(د.ت) ،ـ،9ص?8:؛ ماكرد يف ىذا البحث
من تسميات ؽبا عند اعبزم يف كتابو حوادث الزماف.
(>) اعبزرم،ـبطوطة غوات ،8<<@،كرقة :0ب؛ كعن ترصبتو  ،الصفدم ،صبلح الدين خليل بن أيبك ،الوايف ابلوفيات،ابعتناء شكرم
فيصل،بّبكت ،دار صادر ،8@@8ج،88ص.8<0
(?) اعبزرم  ،مشس الدين دمحم بن إبراىيم (ت@>:ىػ 8::?/ـ) ،حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو ،ـبطوطة غوات رقم
@<<(،8نسخة ملك الباحث حصل عليها من مكتبة اؼبستشرؽ اكلريش ىارمن) ،كرقة:0ب.
(@) اعبزرم ،ـبطوطة غوات  ،رقم @<< ،8كرقة ?:ب.
( )80اعبزرم،ـبطوطة غوات ،رقم @<< ،8كرقة :0ب؛ الذىيب  ،اتريخ اإلسبلـ ككفيات اؼبشاىّب كاألعياف  ،حوادث ككفيات =:0-=98
ىػ ،ج<; ،ربقيق عمر عبد السبلـ تدمرم ،بّبكت  ،دار الكتاب العريب،8@@?،ص;@؛ الذىيب ،اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم،ص<;.8
( )88اعبزرم ،ـبطوطة غوات  ،رقم @<< ،8كرقة :8آ.
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"قاؿ دمحم بن ابراىيم جامع ىذا الكتاب :كفيها حج كالدم من بغداد" .مث يتابع أخبار كالده إذ يشار اىل أنو بعد
أداء فريضة اغبج مل يعد اىل مصر أك بغداد بل توجو اىل اليمن كلقي عناية ككظيفة لدل حاكمها نور الدين عمر الرسويل

(= =;>-=9ىػ 89<0-899@/ـ) حيث عينو يف كظيفة تعُب بشؤكف التجار( ،)12كما عمل يف التجارة ،مث يغادراليمن
لتحط رحالو يف اإلسكندرية (ال تزكدان اؼبصادر ابلفَبة الزمنية الٍب قضاىا يف اليمن كاالسكندرية) ،لكن اؼبؤرخ يزكدان
دبعلومة تشّب اىل أف كالده استقر يف مدينة دمشق كبشكل هنائي منذ سنة ;<= ىػ  89<= /ـ( )13حيث أقاـ يف منطقة

سوؽ الرماحْب( .)14حيث كاف جارا ألحد مشاىّبدمشق صفي الدين عبد الرضبن االربلي (ت<@= ىػ 89@=/ـ )
كالذم كاف جارىم ؼبدة عشر سنْب كما يشّباعبزرم (،غوات  8<=8كرقة 88آ) كأشار اعبزرم أف كالده تزكج سنة <<=ىػ
89<>/ـ(.)15

حياة املؤلف:

كلد مشس الدين( )16يف مدينة دمشق يوـ  80ربيع األكؿ ?<= ىػ اؼبوافق ; 9شباط( 89=0جاءت أفضل سّبة
غبياة اؼبؤلف ما أكرىا صديقة كمصدره األساسي الربزايل كقد جاءت يف نسخة كوبرلو كالٍب حققها عمرعبد السبلـ

تدمرم( ،)17ما نعرفو عن حياتو جاء فبا دكنو اعبزرم يف حوادث سنة  =?8ىػ89?9/ـ حْب ذىب يف قافلة اغبج

()18

( )89حبيب الزايت " :اتريخ دمشق يف ذيل مشس الدين ابراهيم اجلزري على مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي"  ،ؾبلة اآلاثر ،العدد<،لبناف
?،8@9ص>.88
)8:(Ulrich Haarmann: Quellenstudien zur frühen Mamlukenzeit, Freiburg, 1969,p,13.
(; )8عن سوؽ الرماحْب بدمشق ،انظر ،الشهايب،قتبة-،معجم دمشق التارىبي ،منشورات كزارة الثقافة ابعبمهورية العربية السورية @@@8
،ج،9ص=.:

(< )8اعبزرم ،ـبطوطةغوات  ،رقم ،8<=8،كرقة ==ب؛الزايت ،حبيب ا" :اتريخ دمشق يف ذيل مشس الدين ابراهيم اجلزري على مرآة
الزمان لسبط ابن اجلوزي" ،ؾبلة اآلاثر ،العدد<،لبناف ص?88؛ Ulrich Haarmann: Quellenstudien zur frühen
Mamlukenzeit, Freiburg, 1969,p,13
(= )8الدكادرم ،أيب بكر بن عبد هللا بن أيبك ،كنز الدرر كجامع الغرر-الدرة الزكية يف أخبار الدكلة الَبكية ،-ربقيق أكلرخ ىارمن ،القاىرة،
منشورات قسم الدراسات اإلسبلمية ابؼبعهد األؼباين لآلاثر ،سلسلة مصادر اتريخ مصر اإلسبلمية ،8@>8،ج?،ص@، :كيرد يف أحداث سنة

><= ما يلي":قاؿ العدؿ أمني الدين دمحم بن إبراىيم ابن أيب بكر ابن عبد العزيز ابن ايب الفوارس اعبزرم".

(> )8اعبزرم ،مشس الدين ايب عبد هللا دمحم بن إبراىيم بن ايب بكر اعبزرم القرشي،حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو،
جزء فيو من كفيات <>:9 ->9ىػ  ،ربقيق ،عمر عبد السبلـ تدمرم-عننسخة ـبطوطة كوبريل ابسطنبوؿ رقم> ،80:صيدا-بّبكت،
اؼبكتبة العصرية ،ج،9ص@=(80>0-80مبلحظة أف احملقق أشار اىل كفاة اعبزرم سنة ? >:ىػ ،كىو خطأ  ،إذ أف الوفاة كانت @ >:ىػ
،كما كرد يف الَبصبة الٍب أكردىا الربزايل يف الصفحات اؼبشار اليها من نفس اعبزء من ربقيق التدمرم.
(? )8اعبزرم ،ـبطوطة غوات  ،رقم  ،8<=0كرقة =9ب.
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.ككاف امّب اغبج األمّب بدر الدين الصوايب (ت?@= ىػ89@?/ـ) .كاف كالده من ميسورم اغباؿ حيث عمل ابلتجارة
يف سوؽ الرماحْب ،مل يزكدان اعبزرم كال من كتب عنو ابلسنوات اؼببكرة من حياتو  ،لكن ما كرد من معلومات يف اؼبصادر
كما أشار اليو يف حوادث الزماف يفيد انو تلقى تعليما جيدا على يد لببة من العلماء يف ببلد الشاـ كيف مصر كمن العلماء
الذين سانبوا يف علمو كاخذ عنهم :الشيخ البخارم -حنبلي ككاف مدرسا يف اؼبدرسة الضيائية( )19تويف سنة  =@0ىػ/

89@8ـ ( )21كمل ترد كفاتو يف اؼبختار.
كمن علماء دمشق أيضا ركن الدين بن الياس بن علواف بن فبدكد االربلي اؼبقرئ (ت=>:ىػ ،)89>;/ككذلك من
العامل انصر الدين أبو حفص عمر بن عبد اؼبنعم بن عمر القواس الدمشقي (ت@?= ىػ 89@0/ـ)( )21كما افاد يف علم

اغبديث من شيوخ اؼبدرسة الظاىرية( )22بدمشق كمنهم الشيخ تقي الدين أبو اسحق إبراىيم ابن علي بن اضبد بن فضل

هللا الواسطي (ت =@9ىػ89@9/ـ) كىو حنبلي اؼبذىب ككاف فبن يتوىل اػبطابة يوـ اعبمعة يف اؼبسجد األموم(.)23
كما افاد من القادمْب اىل دمشق مثل عز الدين الفاركثي الواسطي الدمشقي(ت <@= ىػ 89@= /ـ) كىو من
اؼبتصوفة اك يبيل اليهم

()24

كدرس يف اؼبدرسة اعباركخية( )25كالنجيبية كدار اغبديث الظاىرية

علي يوسف بن اضبد بن ايب بكر الصاغبي اغبجار الغسويل (ت  >00ىػ8:00/ـ)(.)27

()26

ككذلك من الشيخ أبو

(@ )8اؼبدرسة الضيائية  ،كتسمى الضيائية احملمدية  ،تفريقا ؽبا عن اؼبدرسة الضيائية احملاسنية ،كاؼبدرسة الضيائية احملمدية تنسب لبانيها ضياء
الدين دمحم بن عبد الواحد اؼبقدسي اؼبتوىف سنة  .=;:للمزيد عن اؼبدرستْب ،أنظر ،النعيمي،عبد القادر بن دمحم  ،الدارس يف اتريخ اؼبدارس
،أعد فهارسو إبراىيم مشس الدين،،بّبكت،دار الكتب العلمية  ،8@@0ج ،9ص(>=->8الضيائية احملمدية)،ص>>(?>-اؼبدرسة الضيائية
احملاسنية).
( )90عن الشيخ البخارم ،أظر ،اعبزرم ،ـبطوطة غوات،رقم  ،8<=0كرقة ;80ب.مل ترد معلومات عن الشيخ البخارم يف كفيات سنة =@0
ىػ عند الذىيب يف اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم.
( )98الذىيب،اغبافظ ،العرب يف خرب من غرب،ج :من >;< >00-ىػ  ،حققو كضبطو أبو ىاجر دمحم السعيد بسيوين زغلوؿ ،بّبكت  ،دار
الكتب العلمية <?@ ،8ج ،:ص.:@9
( )99الظاىرية الربانية كالظاىرية اعبوانية ،األكىل تنسب لبانيها اؼبلك الظاىر غازم ابن اؼبلك الناصر صبلح الدين سنة  ، =8:كالثانية
تنسب للظاىر بيربس كبنيت سنة =>= ىػ  ،انظر ،النعيمي ،الدارس،ج ،8ص><.8>8-8=9،8=9-8
( )9:اعبزرم ،ـبطوطة غوات ،رقم ،8<=0كرقة ??ب?@،آ
(; )9النعيمي ،الدارس،ج،8ص?=.9>0-9
(< )9اعباركخية :مدرسة داخل ابيب الفرج كالفراديس مشايل اعبامع األموم ،النعيمي ،الدارس،ج،8ص@=.8>;-8
(= )9انظر ،النعيمي ،الدارس،ج ،8ص><.8>8-8=9،8=9-8
(> )9الذىيب ،العرب،ج،:ص?.;0
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أفاد اعبزرم من بعض علماء مصر كشيوخها حْب زارىا سنة  >08ىػ8:00/ـ كتنقل بْب القاىرة كاإلسكندرية
كدمياط حيث التقى بنخبة من العلماء؛ منهم أبو اؼبعايل اضبد بن اسحق بن دمحم االبرقوىي اؽبمداين اؼبصرم(<>08-=8

ىػ8:08-898?/ـ)( )28كالشيخ عبد اؼبعْب بن خلف شرؼ الدين عبد اؼبؤمن خلف بن ايب اغبسن الدمياطي (-=8:
<>0ىػ 898>-8:0=/ـ( )29يف علوـ القراف كاغبديث كالفقو كالشيخ تقي الدين دمحم بن علي بن كىب بن دقيق العيد
القشّبم( < >09-=9ىػ 8:09-8999/ـ)

()31

كيف اإلسكندرية من الشيخ اتج الدين علي بن اضبد بن عبد احملسن

اغبسيِب الغرايف (مولده بعد  =90ىػ899:/ـ –كتويف سنة; >0ىػ8:0;/ـ كىو اؼبعركؼ دبحدث اإلسكندرية(.)31
أمضى اعبزرم معظم حياتو يف مدينة دمشق كمل يغادرىا كما أشار لذلك اال يف مرات قليلة كانت يف سنوات معينة
 ،كانت أكؽبا سنة =?8ىػ 89?: /ـ حْب ذىب حاجا من دمشق مع قافلة اغبج الشامي الٍب كاف يرأسها األمّب بدر
الدين الصوايب (ت?@=ىػ89@? /ـ )،كقد أشار اعبزرم ؼبعلومات على درجة عالية من األنبية عن ىذه الرحلة كما تعلق

ابعبباايت من اغبجاج(.)32
كاضطر اعبزرم ىو كافراد اسرتو ؼبغادرة دمشق سنة ??= ىػ89?@/ـ نتيجة ظلم كعسف من ظلم اعبباايت
كاؼبصادرات الٍب غبقت بسكاف دمشق من قبل األمّب علم الدين الشجاعي (ت =@:ىػ89@:/ـ) كيشّب اعبزرم اىل
ذلك بقولو  ":كىرب أكثر أىل دمشق إىل القرل كما بقي أحد يف البلد امن على على نفسو كال على مالو كىربت اان
ككالدم رضبو هللا كأخويت كأىل البيت كبقينا كبو أحد كثبلثْب يوما غايبْب عن البلد ككل كاحد منا ـبىب يف جهو كبقي يف
البيت عجوزتْب ال غّب"(.)33
ترد إشارة غّب دقيقة مفادىا أف اعبزرم غادر دمشق اىل مصر سنة <@= ىػ 89@< /ـ كما أكرد ذلك ؿبقق كتاب

اعبزرم( )34حيث أكرد التدمرم يف اعبزء الثاين ص، 80>0حْب أشار اىل أف اؼبؤلف دخل مصر سنة <@= ىػ89@</ـ،
كأكرد ما يلي":كقاؿ (يقصد اعبزرم) إنو دخل مصر يف سنة <@= ىػ ،كأىلها يف أمر عظيم من الوابء كالقحط كأكل
اؼبيتات "...ككصف الوابء الذم حل هبا كأسند ذلك اىل ماكرد يف اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم ص- ،:>:كاؼبختار ىو
(? )9األبرقوىي نسبة اىل بلد أبرقوه من ببلد شّباز  ،مولده سنة < =8كتويف دبكة بعد خركج اغبجيج أبربعة أايـ ،ابن كثّب ،عماد الدين أبو
الفداء اظباعيل  ،البداية كالنهاية،بّبكت  ،مكتبة اؼبعرؼ ??@،8ج;،8ص.98
(@ )9الذىيب،ذيل العرب،ج;،ص8:؛Haarmann: Quellenstudien,p.14
( ):0عن حياتو كمؤلفاتو ،انظر،الذىيب ،ذيل العرب ص=.
( ):8الذىيب،ذيل العرب،ج;،ص.88
( ):9غوات  ،8<=0كرقة =9ب.
( )::غوات =8<=0،9آ،ب.
(; ):اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9
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اعبزء الذم انتخبو اؼبؤرخ مشس الدين الذىيب من كتاب صديقو اعبزرم "حوادث الزماف" -ىذه اإلشارة غّبدقيقة ؛فما كرد
يف كتاب اؼبختار جاء نصو كما يلي":كمن سنة طبس كتسعْب (كست مئة) :دخلت كأىل مصر يف أمر عظيم من الوابء
كالقحط كأكل اؼبيتات .حٌب ذكر قاضي القضاة بدر الدين ابن صباعة أنو بلغو أنو خرج من نفس مصر دكف القاىرة يف

يوـ كاحد الف كطبس مئة جنازة" )35(.كاؼبقصود ىنا ليس دخوؿ اؼبؤلف اعبزرم ؼبصر يف السنة اؼبذكورة كامبا اؼبقصود
دخلت(ابتدأت) سنة <@= ىػ89@</ـ كمصر تعاين من الوابء كما ذكر كأشار لذلك القاضي ابن صباعة.
كاؼبرة األخّبة الٍب ترد على أف اعبزرم غادر مدينتو دمشق كانت يف سنة  >08ىػ 8:08 /ـ إىل مصر حيث ارربل
اىل القاىرة كزار كذلك مدينٍب دمياط كاإلسكندرية كاخذ من علماء مصر كما سبقت اإلشارة لذلك.
مل يعرؼ عن اعبزرم توليو للوظائف رغم ما كاف يتمتع بو من مؤىبلت ثقافية كعلمية كىذا ما أشار اليو صديقو
اؼبؤرخ الربزايل حْب كتب ملخصا عن سّبة حياتو جاءت يف األكراؽ األخّبة من ـبطوطة كوبرلو كاؼبتضمنة حوادث
ككفيات السنوات <>:? ->9ىػ8::>-8:9;/ـ  ،حيث أشار اىل ذلك بقولو ":كاف من كبار العدكؿ  ،أقاـ يشهد
على اغبكاـ مدة تقرب من ستْب سنة ...كطلب اليو أف يشهد يف قيم األمبلؾ ػبربتو كداينتو  ،فامتنع من ذلك كتورع
عنو ،كمل يدخل يف كالية أك كظيفة كعنده معرفة جيدة من الطب كاألدكية كاؼبنافع"(.)36
تويف مشس الدين اعبزرم يف مدينة دمشق سنة @>:ىػ8::? /ـ جبنينة السهم ظاىر دمشق كدفن يف مقربة الباب

الصغّبالصغّب(( )37أكرد ؿبقق اعبزء الثاين من كتاب حوادث الزماف على غبلؼ ىذا اعبزء أف كفاة اعبزرم كانت سنة
? >:ىػ 8::>/ـ كىو خطأ).

كتاب حوادث الزمان:

مل تصلنا مؤلفات للجزرم غّب كتابو اؼبوسوـ ":حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو" ،كمل يشر
اعب زرم يف ىذا الكتاب أبم إشارة تدؿ على أف لو مؤلفات أخرل  ،كما أف اؼبصادر الٍب ترصبت لو كأشارت اىل كتابو
حوادث الزماف مل تتطرؽ أك تذكر أية مؤلفات غّب الكتاب موضوع الدراسة .على الرغم من ذلك نسبت بعض الدراسات
كبعض الدارسْب أظباء مؤلفات مل يثبت أهنا لو  ،كمن ذلك:
ما أشار اليو الدكتور عمر عبد السبلـ تدمرم يف اعبزء الثاين من ربقيقو لكتاب حوادث الزماف ص ;8حيث أكرد اف
ؼبؤرخنا ـبتصر اتريخ اإلسبلـ منو قطعة من السنة األكىل اىل سنة > ىػ ،يف مكتبة عامر أفندم اسطنبوؿ رقم  >0:كمكتبة

(< ):الذىيب ،اؼبختار،ص.:>:
(= ):اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9ص@=.80>0-80
(> ):اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9ص@=.80>0-80
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بلدية اإلسكندرية رقم  )38(،90>9كيف حقيقة اغباؿ فإف "ـبتصر اتريخ اإلسبلـ "كىو للعبلمة ىو أبو اػبّب مشس الدين
اجملود اؼبفسر ،احمل ّدث
دمحم بن دمحم بن دمحم بن علي بن يوسف اعبزرم العمرم الدمشقي مثّ الشّبازم الفقيو الشافعي،اؼبقرئ ّ
اغبافظ ،اؼبؤرخ األديب ،النحوم البياين ،الناظم اؼبفنن،مشارؾ يف بعض العلوـ ،يعرؼ اببن اعبزرم،كاشتهر ابلببلد الشرقية

بلقب (اإلماـ األعظم) كلد بدمشق سنة  ><8ىػ8:<0/ـ كتويف سنة  ?::ىػ8;9@/ـ(.)39
كفبا يشار اليو أف جزءا من كتاب "ـبتصر اتريخ السبلـ قد حقق كرسالة ماجستّب للطالب عثماف دمحم ؿبمود ادريس
كاشتمل على السنوات من <=< >00 -ىػ8:00-88=@/ـ ربت اشراؼ عبد العزيز بن سليماف السلومي من
اعبامعة اإلسبلمية ابؼبدينة اؼبنورة -كلية الدعوة كأصوؿ الدين -قسم التاريخ <8;:= -8;:ىػ.
كما نسب لو "ذات الشفاء يف سّبة اؼبصطفى كمن بعده من اػبلفاء" نقبل عن ذيل كشف الظنوف ج8

ص@ )41(<:كيف حقيقة اغباؿ التبس األمر على مؤلف ذيل كشف الظنوف ككذلك على التدمرم ص ;0يف اعبزء الثاين ،
اذ أف منظومة ذات الشفاء ىي أليب اػبّب اعبزرم مشس الدين دمحم بن دمحم بن علي بن يوسف اعبزرم العمرم الدمشقي مثّ
الشّبازم اؼبتوىف سنة  ?::ىػ 8;9@/ـ( )41كردبا كانت الكنية كاللقب لئلثنْب السبب يف ىذا اػبلط بينهما.كنشّب ىنا أف
"ذات الشفاء يف سّبة النيب كاػبلفاء" حققها فرغلي سيد عرابكم -مكتبة الشيخ فرغلي للقراءات كالتجويد كانشر
كالتوزيع-مصر 9089ككرد يف ص> من التحقيق أف اتريخ أتليف اؼبنظومة ىو سنة ?@> ىػ 8:@</ـ(أم بعد كفاة
مؤرخنا ب @<سنة ).
عرؼ كتاب حوادث الزماف من اؼبؤرخْب كالدارسْب بتسميات ـبتلفة منهم ما أكرد اسم الكتاب كامبل كمنهم ما أشار
لذلك اختصارا  ،حيث كرد بصيغ ـبتلفة منها :اتريخ اعبزرم،اتريخ ابن اعبزرم ،حوادث الزماف،حوادث الزماف كانبائو،
كيف غبلؼ نسخة ابريس رقم @, AR , =>:كرد ربت مسمى "جواىر السلوؾ يف اػبلفا كاؼبلوؾ البن اعبوزم"(.)42

(? ):اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9ص.;8
(@ ):اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9ص.;0كعن حياة اعبزرم صاحب "ذات الشفاء"،ينظر ،السخاكم،دمحم بن عبد الرضبن،الضوء البلمع
ألىل القرف التاسع ،بّبكت،دار اعبيل،ص<<.=0-9
( );0اعبزرم ،حوادث الزماف،ج،9ص;0؛ حوؿ" رسالة ذات الشفا يف سّبة النيب كاػبلفا" صدر ربقيق ؽبا سنة >،908انظر،اعبزرم،مشس
الدين دمحم بن دمحم بن علي بن يوسف اعبزرم،ذات الشفايف سّبة النيب كاػبلفا ،ربقيق حايف النبهاف،الكويت،دار الظاىرية >.908
( );8السخاكم،الضوء البلمع،ج@،ص<<9=0-9؛ اعبزرم،ذات الشفا،ص <=-80حيث أكرد احملقق معلومات حوؿ حياة اعبزرم
كرحبلتو كمؤلفاتو.
( );9جرباف،مشس الدين اعبزرم ككتابو حوادث الزماف،ص@8:؛ Haarmann: Quellenstudien,p.46.كقد كرد على غبلؼ
نسخة ابريس أيضا ما نصو ":ىو كماقبلو كما بعده من كتب أيب بكر بن أضبد بن قاضي شهبة كصبلتو سبع ؾبلدات"(نسخة ملك الباحث).
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كما أف بعض الدارسْب من اعتقد أف كتاب حوادث الزماف جاء تكملة اك ذيبل ؼبصادر سابقة مثل كتاب البستاف

اعبامع عبميع تواريخ الزماف لعماد الدين االصفهاين @ <@>-<8ىػ8900-889</ـ(.)43
كتاب اعبزرم "حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو"يغطي االطار الزمِب @>:@-<:

ىػ8::?-88;;/ـ ابلنظاـ اغبويل حيث يبتدئ كل سنة بذكر اغبوادث كينهيها بذكر الوفيات(.)44

مصادر اجلزري يف كتابه حوادث الزمان :

لقد أشار الدارسوف لكتاب اعبزرم للمصادر الكتابية كالشفوية الٍب اعتمد عليها اعبزرم يف مواد كتابو "حوادث

الزماف " حيث أشار خضّب اؼبنشداكم( )45عبزء من ىذه اؼبصادر كما كردت يف مًب كتاب اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم

كأشار لذلك أيضا عمر عبد السبلـ تدمرم يف ربقيقو ألجزاء من اتريخ حوادث الزماف )46(،كما يبكن أضافتو ىنا أف
اعبزرم صرح أبظباء مؤلفْب كأشار لكتبهم الٍب اطلع عليها كأفاد منها كيكمننا ىنا اإلشارة اىل بعضها مضافا اليها ما كرد
من أظباء مؤرخْب ككتبهم الٍب اعتمد عليها كما كردت يف نسخة ـبطوطة غوات كالٍب مل يتم ربقيقها لغاية اآلف  ،كنورد ىنا
ذكر مصادره الٍب اعتمد عليها ترتيبا على زمن الوفاة ألصحاب ىذه اؼبؤلفات الٍب أفاد منها اعبزرم:

من مؤلفي القرن الثالث اهلجري :

قبد اإلشارة لؤلزرقي(ت 9<0 .ىػ ) ?:>/الشيخ أبو الوليد دمحم بن عبد هللا االزرقي -يف كتابو "اخبار مكة كما
جاء فيها من اآلاثر".

ومن القرن الرابع:

ترد الشارة اىل ابن اؼبرزابف(ت @:0ىػ )/دمحم بن خلف بن اؼبرزابف ،يف كتابو" :فضل الكبلب على كثّب فبن لبس
الثياب".

( );:حوؿ ىذا األمر ،انظر Haarmann: Quellenstudien,p.23-27.،؛ جرباف ،نعماف كالطعاين ،دمحم ،إضافات حوؿ كتاب
البستاف اعبامع عبميع تواريخ أىل الزماف ،ؾبلة اؼبؤرخ اؼبصرم ،العدد السابع عشر ،يوليو =@@.8
(;;) من اؼبتفق عليو بْب الدارسْب لكتاب حوادث الزماف على أف اإلطار الزمِب لكتاب اعبزرم يغطي أحداث ككفيات السنوات من -<@:
? >:ىػ لكن ما كصلنا لغاية اآلف فبا ىو معركؼ ؾبموعة نسخ تنقصها سنوات متعددة ،ما كصلنا أك ما ىو معركؼ من ـبطوطات الكتاب
يشمل :نسخة اؼبختار تغطي السنوات  =@@-<@:ىػ مع بعض النقص كىي نسخة ـبتصرة ،نسخة الرابط كتغطي الفَبة ما بْب ?=<>-=0
ىػ ،نسخة غوات تغطي السنوات من ; =@<-=9ىػ ،مع نقص لسنة ; =:ىػ ،كنقص من @;= =<9-ىػ ككذلك التقص ما بْب ?<=-
<>= ىػ ،كنسخة كوبرلو كتغطي السنوات من < >:?->9ىػ.
(<;) الذىيب ،اؼبختار ،ص.:<-:9
(=;) اعبزرم  ،حوادث الزماف ،ج ،9ص <.;8-8
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ومن القرن السادس :

ابن عساكر(ت  <>8ىػ 88></ـ) أبو القاسم علي بن اغبسن بن ىبة هللا بن عساكر الدمشقي  ،يف كتابو":اتريخ
دمشق".
األصفهاين (ت >@< ىػ 8900/ـ) عماد الدين الكاتب أبو حامد دمحم بن دمحم ،يف كتابو  ":البستاف اعبامع عبميع تواريخ
أىل الزماف".ككتاب ":خريدة القصر كجريدة العصر".
أبو حامد األندلسي(ت<=< ىػ 88=@/ـ) -دمحم بن عبد الرحيم بن سليماف بن ربيع القيسي الغرانطي ،يف كتابو :ربفة
األلباب كلببة اإلعجاب".
كأكثر اؼبؤلفات الٍب أشار اليها يف كتابو ما يعود ؼبؤلفْب كمؤرخْب كانت كفاهتم يف القرف السابع للهجرة من أمثاؿ :
البزكرم(ت;@= ىػ89@</ـ)،ؿبفوظ بن معتوؽ بن ايب بكر بن عمر ابن دمحم بن عمارة  ،يف كتابو ":التاريخ"  ،ذيل بو
على اؼبنتظم البن اعبوزم.
ابن قدامة اؼبقدسي (ت =90ىػ 899:/ـ) موفق الدين أبو دمحم عبد هللا بن أضبد بن دمحم بن قدامة بن اؼبقدسي ،يف
كتابة ":اؼبغِب".
كاؼبوفق البغدادم (ت@ =9ىػ 899>/ـ) عبد اللطيف بن يوسف بن دمحم ،يف كتابو :أخبار مصر" كتاب اإلفادة
كاالعتبار يف األمور اؼبشاىدة كاغبوادث اؼبعاينة أبرض مصر.
ابن االثّب(ت =:0ىػ 89:9/ـ) ،عز الدين أيب اغبسن اعبزرم اؼبوصلي ،يف كتابو ":الكامل يف التاريخ".
القادسي(ت  =:9ىػ 89:;/ـ) دمحم بن دمحم أبو عبد هللا القادسي يف كتابو":الدر الفاخر يف ذكر حوادث اإلماـ
النصر".
ابن شداد(ت =:9ىػ 89:;/ـ) أبو احملاسن هباء الدين يوسف ،يف كتابو:ط النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية".
ابن دحية (ت =::ىػ 89:</ـ ) ،أبو اػبطاب عمر بن حسن األندلسي الشهّب اببن دحية الكليب ،يف كتابو ":اؼبطرب
من اشعار اىل اؼبغرب ".
ابن النجار(ت @;= ىػ8:;?/ـ)،ؿبب الدين ايب عبد هللا دمحم بن ؿبمود بن اغبسن بن ىبة هللا اؼبعركؼ اببن النجار
البغدادم ،يف كتابو ":ذيل اتريخ بغداد".
ابن طلحة (ت  =<9ىػ  89<;/ـ) كماؿ الدين أبو سامل دمحم بن طلحة بن دمحم القرشي العدكم النصييب ،يف كتابو":
مطالب السؤكؿ يف مناقب الرسوؿ".
ابن الشعار(ت ;<= ىػ  89<=/ـ) كماؿ الدين أبو الربكات اؼببارؾ بن الشعار اؼبوصلي ،يف كتابو":عقود اعبماف يف
شعراء ىذا الزماف".
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سبط ابن اعبوزم (ت ;<=ىػ 89<= /ـ)أبو اؼبظفر يوسف بن قزغلي بن عبد هللا ،يف كتابو":مرآة الزماف يف اتريخ
األعياف " .من اؼبصادر الٍب أكثر من االعتماد عليو كخباصة يف ـبطوطة غوات كاؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم.
اؼبنذرم(ت =<=ىػ 89<?/ـ) زكي الدين أبو دمحم عبد العظيم بن عبد القوم بن عبد هللا بن سبلمة بن سعد ،يف كتابو
 ":التكملة لوفيات النقلة".
ابن ايب اصيبعة(ت ?== ىػ  89>0 /ـ)  ،اضبد بن القاسم بن خليفة بن يونس موفق الدين أبو العباس اػبزرجي اؼبلقب
ابن ايب اصيبعة  ،يف كتابو":عيوف األنباء يف طبقات األطباء"
ابن الساعي(ت ;>= ىػ 89></ـ) ،علي بن اقبب بن عثماف بن عبد هللا أبو غالب ،اتج الدف  ،يف كتابو":اتريخ ابن
الساعي" .اتريخ بغداد.
اإلربلي (ت @>=ىػ 89?0/ـ) غرس الدين اإلربلي يف كتابو  ":اتريخ اربل ".
القزكيِب (ت =?9ىػ 89?:/ـ) زكراي بن دمحم بن ؿبمود ،يف كتابو ":عجائب اؼبخلوقات كعجائب اؼبوجودات" .كثر
النقل كاالعتماد عليو يف ـبطوطة غوات أبقسامها الثبلثة.
ابن خلكاف(ت =?9ىػ89?9/ـ)،أضبد بن دمحم بن إبراىيم بن أيب بكر اإلربلي ،يف كتابو":كفيات األعياف"،
ابن شداد (ت;?= ىػ  89?< /ـ ) عز الدين ابن شداديف كتابو "ذيل الركضتْب".
ابن عبد الظاىر(ت  =@9ىػ  89@9 /ـ ) -ؿبيي الدين بن عبد الظاىر يف كتابو":الركض الزاىر يف سّبة اؼبلك
الظاىر".
ابن كاصل(ت >@=ىػ 89@?/ـ ) صباؿ الدين أبو عبد هللا دمحم بن سامل بن نصر هللا بن سامل بن كاصل اؼبازين التميمي
اغبموم الشافعي  ،يف كتابو :مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب".

القرن الثامن:
ابن ايب اؽبيجاء(ت >00ىػ 8:00/ـ) عز الدين دمحم بن ايب اؽبيجاء ايب دمحم اؽبذابين االربلي  ،يف كتابو ":اتريخ أيب
اؽبيجاء".
اليونيِب(ت = >9ىػ 8:9</ـ)قطب الدين أبو الفتح موسى بن الشيخ االماـ العامل تقي الدين اليونيِب البعلبكي ،يف
كتابو :ذيل مرآة الزماف".
السقاعي(الصقاعي)(ت= >9ىػ 8:9=/ـ)  ،فضل هللا بن الفخر الصقاعي ،كلو العديد من اؼبؤلفات الٍب أفاد منها
اعبزرم  ،من مثل
االزدم (ت.حوايل <; :ىػ@;</ـ) ،القاضي أبو يزيد بن دمحم بن إايس بن القاسم  ،يف كتابو":اتريخ اؼبوصل".
شافع بن علي (ت >:0ىػ 8:>0/ـ) ،انصر الدين شافع بن علي بن عباس بن إظباعيل ،يف كتابو":الفضل اؼبأثور من
سّبة السلطاف اؼبلك اؼبنصور".
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ابن حبيب اغبليب (ت@>> ىػ ،)8:>>/اغبسن بن عمر بن اغبسن بن حبيب  ،يف كتابو":درة األسبلؾ يف دكلة
األتراؾ".
الربزايل(ت @>:ىػ 8::?/ـ) ،علم الدين ايب دمحم القاسم بن دمحم بن يوسف ،يف كتابو ":اؼبقتفى على كتاب الركضتْب"
اؼبعركؼ بتاريخ الربزايل ،ىذا الكتاب من أىم الكتب الٍب استفاد منها اعبزرم يف معظم أجزاء كتابو كخاصة األجزاء
األخّبة.
ابن حياف(ت<;> ىػ 8:;;/ـ) أثّب الدين دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف حياف الغرانطي االندلسي
اعبياين النفرم
الذىيب(ت?;> ىػ 8:;>/ـ) ،مشس الدين ايب عبد هللا دمحم بن اضبد بن عثماف ،يف كتابو " :اتريخ اإلسبلـ".
الوادايشي(ت @;> ىػ 8:;?/ـ) دمحم بن جابر بن دمحم بن قاسم القيسي الواد اشي ،شاعر اندلسي رحاؿ كعامل
ابغبديث.
الصفدم (ت ;=>ىػ 8:=9/ـ) ،صبلح الدين خليلنب أيبك ا ،يف كتابو ":الوايف ابلوفيات".
الكتيب (ت;=> ىػ 8:=9/ـ) دمحم بن شاكر بن اضبد بن عبد الرضبن شاكر بن ىاركف بن شاكر الكتيب الداراين
الدمشقي ،يف كتابو ":عيوف التواريخ ".
تقي الدين بن رافع (ت;>> ىػ 8:>9/ـ) دمحم بن رافع بن ىجرس بن دمحم السبلمي ،يف كتابو ":الوفيات".
كما كردت إشارة اىل أنو أفاد كذلك من أيب بكر الرحيب اؼبولود سنة === ىػ 89=> /ـ اجملهوؿ سنة الوفاة ،كأشار
اليو":ذكر الرحيب يف كتابو" كمل وبدد اسم الكتاب.
ينظر للمزيد من اؼبصادر الشفوية كالكتابية الٍب اعتد كأشار اليها اعبزرم ينظر ما كرد يف دراسة اؼبنشداكم يف ربقيق
اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم ،كدراسة عمر عبد السبلـ تدمرم يف ربقيق جزأين من كتاب حوادث الزماف  ،كدراسات
نعماف جرباف عن اؼبؤرخ اعبزرم(صبيعها ترد يف ىوامش البحث) كال داعي لتكرارىا ىنا.
من استعراض كتاب حوادث الزماف أبجزائو اؼبطبوعة كاؼبخطوطة يتصدر قائمة مصادره بشكل رئيس االعتماد على
مؤلفات الربزايل كسبط ابن اعبوزم كابن الساعي كالذىيب  ،كقد أشار عمر عبد السبلـ تدمرم إبحصائية جيدة لكمية
نقوالت اعبزرم من كتاب الربزايل.
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خمطوطات كتاب حوادث الزمان:

 .8ـبطوطة غوات  Gothaكجاءت يف ثبلثة أجزاء ابألرقاـ  .)47(8<=8-8<=0-8<<@ :تغطي السنوات ;-=9
<@= ىػ89@<-899=/ـ ،يبكن اعتبارىا مسودة حْب مقارنتها بنسخة ابريس سواء من حيث اػبط اك السعة يف
االحداث .أكؿ من أشار اليها كلود كاىن Claude Cahenسنة >8@:ـ( .)48كتشتمل اؼبخطوطة رقم:
@<< 8على ما ؾبموعو =; 8كرقة ،كتغطي حوادث ككفيات سنوات ـبتلفة بدءا من سنة ;=9ىػ لغاية كفيات
><= ىػ ،أكراؽ ىذه النسخة غّب مرتبة كما ترد فيها كفيات سنة ;@= ىػ ،كما تعاين ىذه النسخة من من نقص
للورقة =;8ب ككذلك أكراؽ فارغة ::ب:<،ب;=،ب8;9،ب8;<،ب ،.كـبطوطة غوات رقم 8<=0 :ربتوم
على ? 80كرقة ،تبدأ حبوادث ككفيات سنة >>= ىػ كتنتهي ابلورقة ?80ب حيث ترد كفيات سنة <@= ىػ ،
ـبطوطة رقم  8<=8ربتوم ;? كرقة.كىي أكثر النسخ اضطرااب فتبدأ بورقة 8آ فارغة كمباشرة أتيت حوادث ككفيات
سنة <@= ىػ.كمن مث حوادث سنة =?9ىػ ككفيات سنة  =?:ىػ ،كما قبد أكراؽ فارغة كما يف كرقة (9:أ،
ب?;،ب) .ىذه األقساـ الثبلثة مكتوبة ابػبط النسخي كمسطرة الورقة <8@6<-9=6سم كؾبموع أسطر كل كرقة
@9سطرا،كمن تتبع أمباط اػبط يبلحظ اهنا كتبت من قبل أكثر من كاتب كيبكن مبلحظة على األقل ثبلثة أشكاؿ
من اػبطوط ،كيبكن إضافة أف ما جاء على ىوامش بعض األكراؽ ردبا أضيف الحقا خبطوط ـبتلفىة أيضا .كىذا ما
هبعلنا نعتقد أف ىذه النسخة تعترب النسخة اؼبسودة للمخطوط كعند مقارنتها بنسخة ابريس الٍب نعتقد أهنا نسخة
اؼببيضة  ،كما أف نسخة كوبرلو-الٍب حققها عمر تدمرم -جاءت مغايرة يف بعض تفصيبلت خطها عن نسخة غوات
كردبا كانت نسخة كوبرلو من خط اؼبؤلف لكن يف فَبة كاف فيها قد كرب يف العمر كأصابو صمم كضعفت يده عن
الكتاب ة كىذا ما أشار اليو ابن كثّب بقولو " :صبع اترىبا حافبل كتب فيو أشياء يستفيد منها اغبافظ كاؼبزم كالذىيب

(>;) نسخ ـبطوطة غوات أبجزائها الثبلث (أرقاـ  )8<<@،8<=0،8<=8من مقتنيات مكتبة الباحث ،حصل عليها من مكتبة الدكتور
اكلريش ىارمن -فرايبورغ -أؼبانيا سنة  .8@@9كمعها نسخ اؼبختار من اتريخ اعبزرم ،كنسخة ابريس من كتاب اعبزرم.
(48)Cahen,Claude,”Quelques
chronique
anciennes
relatives
aux
derniers
Fatimids”(Le Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale.)BIFAO,37,1937.PP.127.
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كالربزايل ،يكتبوف عنو كيعتمدكف على نقلو ككاف شيخا قد جاكز الثمانْب كثقل ظبعو كضعف خطو كىو كالد الشيخ

انصر الدين دمحم كاخوه ؾبد الدين"(.)49
 .9نسخة ابريس Parisرقم @( AR.=>:نسخة من مكتبٍب كىي كما نسخة غوات حصلت عليها من مكتبة اكلرخ
ىارمن) يرد يف ىذه النسخة احداث ككفيات السنوات @?= =@@-ىػ مع نقص يف بداية @?= ىػ اذ يبدا بذكر
الوفيات(كفاة أبو حفص عمر الفارقي كتنتهي جبزء من حوادث @@= ىػ كالغزك الغازاين ؼبدينة دمشق،كانت ىذه
النسخة مُب فبتلكات اؼبؤرخ ابن قاضي شهبة( ت ?<8ىػ 8;;?/ـ)كذكر عنواان ؽبا جواىر السلوؾ يف اػبلفا
كاؼبلوؾ ، .ؾبموع أكراقها @@ 9كرقة خطها نسخي كاضح كمسطرهتا ? 8سطر عرفت ىذه النسخة من قبل حبيب
الزايت كمن مث من قبل كلود كاىن  Claude Cahenكمن مث سوفاجيو.J8@;@ Jean Sauvaget

()51

حققت ىذه النسخة من قبل عمرعبد السبلـ تدمرم سنة ?@@ )51(8كقد اعَبل ىذا التحقيق الكثّب من اؽبنات

كاألخطاء(.)52
 .:ـبطوطة الرابط رقم ;@ 8تشتمل احداث ككفيات ? =<>-=0ىػ( مل اطلع عليها ) أشار ؽبا كلود كاىن Cahen
كفرانز ركزنتاؿ Franz Rosenthalكأشار اؽبا ىارمن  Ulrich Haarmannكتغطي احداث ككفيات
? =<?-=0ىػ ،ككما ىو كاضح من االطار الزمِب الذم تغطيو ىذه النسخة كىي الفَبة السابقة غبياة اؼبؤلف كعليو
فمعلوماهتا منقولة من مصادر متعددة كمل يكن اعبزرم شاىدا على أحداثها ككفياهتا مقارنة ابلنسخ الثبلثة
األخرل(غوات كابريس ككوبرلو) ،ىذه النسخة حسب علم الباحث (حاكؿ الباحث اغبصوؿ على صورة عنها كلكن
ؿباكالتو مل تنجح)مل تدرس أك ربقق(.)53

(@;) ابن كثّب،البداية كالنهاية،ج;،8ص=?،8ذكر يف كفيات سنة @ >:ىػ ما يلي":اؼبؤرخ مشس الدين دمحم بن إبراىيم اعبوزم(كذا) صبع
اترىبا حافبل كتب فيو أشياء يستفيد منها اغبافظ كاؼبزم كالذىبيوالرزايل،يكتبوف عنو كيعتمدكف على نقلو،ككاف شيخا قد جاكز الثمانْب كثقل
ظبعو كضعف خطو"....
)<0(Sauvaget,Jean,La Chronique de Damas d’al-Jazari(Annees 689-698 H.),bibliotheque
de l’Ecole des Hautes Etudes.Sciences gistoriques etPhiloliques,Nr.294.Paris1949.
عمل سوفاجية نسخة ـبطوطة ابريس من اتريخ حوادث الزماف كالٍب جاء على غبلفها عنواف :جواىر السلوؾ يف اػبلفء كاؼبلوؾ البن اعبوزم.
( )<8اعبزرم ،مشس الدين ايب عبد هللا بن إبراىيم بن ايب بكر اعبزرم  ،حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو(من كفيات
@?= ىػ حٌب حوادث@@= ىػ) ،اعبزء األكؿ،ربقيق عمر عبد السبلـ تدمرم،بّبكت ،اؼبكتبة العصرية?@@.8
( )<9قاـ معد ىذا البحث إبقباز حبث عن ربقيق اعبزء األكؿ من ربقيق كتاب حوادث الزماف الذم حققو عمر عبد السبلـ تدمرم ،جاءت
ىذه الدراسة بعنواف":استدراكات نقدية كربليلية على ربقيق اعبزء األكؿ من كتاب حوادث الزماف للجزرم" ،حوليات اآلداب كالعلوـ
االجتماعية-ؾبلس النشر العلمي-جامعة الكويت،الرسالة<،<9اغبولية@(:@،908ص ص.)8@>-8
(53)Haarmann: Quellenstudien,p.48
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; .ـبطوطة استانبوؿ رقم > 80:من الفَبة < >:?->9ىػ يف آخرىا ترصبة للجزرم بقلم الشيخ علم الدين الربزايل(.)54
كىي النسخة الٍب حققها عمر عبد السبلـ تدمرم يف جزأين.

< .ـبطوطة اؼبختار من اتريخ اعبزرم كرقمها >; )55(88كىي نسخة من اتريخ اعبزرم انتخبها صديقو اؼبؤرخ مشس
الدين الذىيب (ت?;> ىػ 8:;>/ـ)ػ  ،منها نسخ يف مكتبة كوبريلي زادة اسطنبوؿ كنسخة يف مكتبة عارؼ
حكمت رقم  ;:اتريخ-تغطي ىذه النسخة ابختصار حوادث ككفيات السنوات من  =@@-<@:ىػ -88@=/
@@89ـ -ىذه النسخة جاءت ـبتصرة اىل حد كبّب كقد طاؿ االختصار اغبوادث كالوفيات .كدبقارنو مع نسخة
ابريس من @?= =@@-ىػ كالٍب جاءت أحداثها ككفياهتا يف @@ 9كرقة كعند اؼبختارجاءت يف عشرة أكراؽ ،كقد
أجرل ىارم ن مقارنة مفيدة بْب ىذه النسخة مقارنة دبخطوطة غوات كمثاؿ ذلك مقارنة عدد الوفيات يف النسخ
الثبلثة لسنوات معينة سنة @?= ىػ يف نسخة ابريس( ) 98كفاة كيف نسخة غوات نفس العدد كمل يرد يف اؼبختار
سول @ كفيات ،ككذلك يف سنة  =@9ىػ يف نسخة ابريس ترد اإلشارة اىل(  ) 98كفاة كيف غوات ترد (= ):كيف
اؼبختار( = )كفيات (نشر اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم ؿبققا من خضّب عباس دمحم خليفة اؼبنشداكم ربت اشراؼ
()56

األستاذ الدكتور بدرم دمحم فهد جامعة بغداد سنة ;?@ 8كنشرت الدراسة دار الكتاب العريب بّبكت ??@8
كقدعملت دراسة نقدية حوؿ ىذا التحقيق بعنواف مبلحظات على ربقيق كتاب اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم
اؼبسمى حوادث الزماف كانبائو .....نشرت يف ؾبلة أحباث الّبموؾ ،سلسلة العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ـ ،80ع
، :سنة ;@@.)8

خمطوطات كتاب اجلزري ومن عمل عليها:

عرفت ـبطوطات كتاب اعبزرم بدءا من سنة ? 8@9ـ ،حْب نشرت أكؿ دراسة تشّب اىل كتاب حوادث الزماف

كأنبائو ككفيات األكابر كاالعياف من أبنائو( )57كتتابعت الدراسات يف السنوات البلحقة كاشفة اؼبزيد من اؼبعلومات عن
ىذا الكتاب كـبطوطاتو ،ففي سنٍب ;;@ 8ك<;@ 8ـ توضحت معامل عن اماكن تواجد ـبطوطات الكتاب مع بقاء
(;<) اعبزرم،مشس الدين دمحم بن إبراىيم بن ايب بكر اعبزرم ،حوادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو(جزء من كفيات <>9
ىػ حٌب حوادث  >:9ىػ) ،ربقيق عمر عبد السبلـ تدمرم ،اعبزء الثاين ،بّبكت-صيدا  ،اؼبكتبة العصرية @?@.8
(<<) الذىيب ،مشس الدين ايب عبد هللا دمحم بن اضبد بن عثماف ،اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم ،اؼبسمى حوادث الزماف كانبائو ككفيات األكابر
كاألعياف من أبنائو ،دراسة كربقيق خضّب عباس دمحم خليفة اؼبنشداكم،بّبكت ،دار الكتاب العريب ??@.8
(=<) انظر اؼببلحظات حوؿ ذلك ،جرباف ،نعماف ؿبمود"،مبلحظات على ربقيق كتاب اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم اؼبسمى":حوادث
الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف من أبنائو"،أحباث الّبموؾ ،سلسلة العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ،اجمللد العاشر،العدد الثالث
;@@(،8ص<.)8;@-88
(><) الزايت،حبيب"،اتريخ دمشق يف ذيل مشس الدين ابراخهيم اعبزرم على مرآة الزماف لسبط بن اعبوزم"،ؾبلةاآلاثر،العدد<،لبناف?8@9ـ.
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االختبلؼ بْب الدارسْب حوؿ تسمية الكتاب كما يشملو من سنوات كأحداث( ،)58كيف سنة <;@8ـ بدأت أكىل
الدراسات العلمية حوؿ كتاب ابن اعبزرم مستندة اىل بعض نسخ اؼبخطوط ،كقد قاـ هبذه الدراسة اؼبستشرؽ سوفاجيو
 Jean Sauvagetمعتمدا على نسخة ـبطوطة كـبتصرة لكتاب اعبزرم كانت ؿبفوظة يف اؼبكتبة الوطنية يف ابريس
( )BIBL.NAT.PARIS.ARAB6739احتوت على احداث ككفيات السنوات @?= =@?-ىػ  ،ككاف
()59

عمل سوفاجيو مقتصرا على العناية بذكر الوفيات الواردة يف ىذه النسخة كترصبتها اىل اللغة الفرنسية.
كيف سنة  8@<8ـ اسهمت دراسة قاـ هبا اؼبستشرؽ كلو كاىن Claude Cahenعن اعبزرم ابلتعريف حبياة

اؼبؤلف كبعضا من التفاصيل عن كتاب حوادث الزماف مل تتطرؽ اليها الدراسات السابقة(.)61
كاتبع كاىن  Cahenذلك دبعلومات اضافية أخرل عن كتاب ابن اعبزرم يف دراسة قاـ هبا سنة 8@>9ـ حيث
()61

كانت االشارة األكىل اىل ـبطوطة جديدة من ـبطوطات الكتاب يف اؼبكتبة األىلية يف الرابط.
يف الفَبة الواقعة بْب دراسٍب كاىن (8@<8ك8@>9ـ)كربديدا يف عاـ @=@8ـ اقبز أحد الباحثْب األؼباف ،كىو:
Ulrich Haarmannرسالة دكتوراه عن اؼبصادر التارىبية للدكلة اؼبملوكية األكىل ربت اشراؼ اؼبستشرؽ االؼباين
ىانس ركبرت ركيبر HansRobert Roemerمن معهد الدراسات الشرقية يف جامعة الربت لودفيغ
)،Orientalisches Seminar Albert-Ludwigs) Universität Freiburgكقد جاءت ىذه
الدراسة مركزة على اؼبقارنة العلمية اؼبنهجية بْب مصدرين من مصادر التاريخ اؼبملوكي ،كنبا كتاب :كنزالدرر كجامع
()62

الغرر،البن أيبك الدكادرم (ت  >:= .ىػ8::</ـ) ككتاب حوادث الزماف البن اعبزرم (ت >:@ .ىػ8::?/ـ)
كعلى انبية الدراسة كقيمتها العلمية من جهة التعريف دبصادر الفَبة اؼبملوكية ،كما اشارت اليو من امباط التدكين
التارىبي اؼبعركفة آنذاؾ كاؼبقارانت اؼبفيدة بْب الكتاابت التارىبية كاألدبية كتبياف دكر القص التارىبي يف مؤلفات العصر
(?<) العزاكم ،عباس ،مشس الدين ابن اعبزرم ككتابو"،ؾبلة اجملمع العلمي العريب ،اعبزءاغبادم عشر ،اجمللد التاسع ،دمشق ،مطبعة الَبقي،
;;@8ـ؛ العزاكم ،عباس" ،مؤرخ الشاـ الربزايل كاترىبو ،ؾبلة اجملمع العلمي العريب ،اعبزء األكؿ كالثاين،اجمللد العشركف،دمشق <;@8ـ.
(59) Sauvaget,Jean,La Chronique de Damas d’al-Jazari(Annees 689-698 H.),bibliotheque
de l’Ecole des Hautes Etudes.Sciences gistoriques etPhiloliques,Nr.294.Paris1949.
(60) Cahen,Claude,L”Jean Sauvaget”,La chronique de Damas
d’aljazari”,Oriens,Nr.4,1951.
(61) Cahen,Claude, ”Addenda sur al-Djazari”, in: Israel Orient Studies, Nr.22, 1972, pp.
144-47.
( )=9ىارمن،اكلرخ ،حوادث الفَبة بْب سنٍب  =?>-=?9ىجرية،كما دكهنا مشس الدين دمحم بن إبراىيم اعبزرم يف كتابو (حوادث الزماف)
كأبو بكر بن عبد هللا بن أيبك الدكادرم يف كتابو(كنز الدرر كجامع الغرر) ،فرايبورج،د.ركبيشوف8@=@،ـ.
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اؼبملوكي ،اال أف ما يعنينا ابلدرجة األساس يف ىذه الدراسة أهنا اضافت معلومات ذات قيمة عالية عبهة التعريف اببن
اعبزرم ككتابة حوادث الزماف كخباصة التعريف ابؼبخطوطة األىم من كتابو كىي ـبطوطة غوات .)63(Gotha
أبجزائها الثبلثة اؼبختلفة)@<< ،)8<=8، 8<=0، 8كقد قارف الباحث حوادث السنوات  =?>-=?9ىػ ،كما
كردت يف كتاب حوادث الزماف دبثيبلهتا من كتاب ابن الدكادارم -كنز الدرركجامع الغرر،كفبا يؤسف لو أف الباحث
اقتصر يف دراستو على ىذه الفَبة الزمنية القصّبة عبلكة على أف الدراسة مل تشر اىل كفيات ىذه السنوات عند

اؼبؤرخْب(.)64
كيف سنة <>@ 8صدرت دراسة للباحث اكلريش ىارمن  Ulrich Haarmannتناكؿ فيها جوانب جديدة
عن اعبزرم ككتابو مع تبياف جوانب العبلقة بْب اعبزرم كمعاصريو من اؼبؤرخْب يف مصر كببلد الشاـ  ،كتوىل نشرىا

اؼبعهد لفرنسي يف دمشق(.)65
كامكن ؽبذه الدراسة القاء حزـ جديدة من الضوء على كتاب حوادث الزماف كمركزيتو كمصدر اترىبي ىاـ لفَبة
اغبركب الفرقبية كاؼبغولية على ببلد االسبلـ كخباصة منطقة ببلد الشاـ ،حيث يعترب اعبزرم شاىد عياف على فصوؿ مهمة
من ىذه األحداث ،كاشارت دراسة ىارمن اىل انبية معلومات اعبزرم كمصدر معلومات للمصادر التارىبية اؼبملوكية
اؼبتأخرة ،كتبياف انبية ىذا الكتاب كمصدر رئيس لؤلحداث يف دمشق مدينة اؼبؤلف ،حيث جاءت معلوماتو هبذا الصدد
أصيلة كدقيقة كونو شاىد عياف على العديد من األحداث الٍب مرت على مدينة دمشق إضافة إىل شبكة عبلقاتو اؼبتميزة
مع حكاـ دمشق كالقول الفاعلة يف دمشق ككذا عبلقاتو مع القادمْب اىل دمشق كخباصة التجار من مناطق العراؽ ،كىذا
ما جعل كتاب اعبزرم مصدرا تتكئ عليو اؼبصادر األخرل شامية كانت أـ مصرية عند ايرادىا خربا يتعلق أبحداث دمشق
بشكل خاص كببلد الشاـ كالعراؽ بشكل عاـ.
كيف سنة >?@ 8ـ كاثناء عملي على رسالة الدكتوراه يف التاريخ اؼبملوكي يف جامعة الربت لودفيج يف فرايبورج
Albert-LudwigsUniversität Freiburgكربت اشراؼ االستاذ اكلريش ىارمن Ulrich
 Haarmannكاالستاذ ىانس ركبرت ركيبر ،Hans Robert Roemerبدأت ابالطبلع على ـبطوطات
كتاب حوادث الزماف للجزرم ألنبيتو لدراسٍب عن مدينة دمشق يف القرف الثالث عشر للميبلد كالٍب جاءت بعنواف
STUDIEN ZUR GESCICHTE UND SOZIALGEOGRAPHIE: VON
،DAMASKUS IM AUSGEHENDEN 13.JAHRHUNDERTكألنبية ىذا اؼبصدر
(63) Haarmann: Quellenstudien,p,27-46.
(;=) ىارمن،اكلرخ ،حوادث الفَبة بْب سنٍب  =?>-=?9ىجرية.
(65)Haarmann,Ulrich,”L’edition de La chronique Mamlouk syrienne De ad-Din
Muhammad al-Jazari” ,Extrait du Bueletin d’Ettudes orientales ,t.xxv11 ,1974 ,Damas
,pp. 195-203.
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أرفقت مع رسالة الدكتوراه مبوذجا لتحقيق بعض السنوات من اتريخ اعبزرم كىي السنوات ;@= =@=-ىػ معتمدا على
ـبطوطة غوات Gothaكنسخة اصل مقاران إايىا بنسخة ابريس ،كجاء ىذا النموذج مقتصرا على ربقيق حوادث ىذه
السنوات دكمبا االشارة اىل الوفيات.

()66

يف سنة ??@8ـ صدرت دراسة عن كتاب اعبزرم حوادث الزماف للباحث العراقي خضّب عباس اؼبنشداكم( )67كىي
يف األصل رسالة للحصوؿ على درجة اؼباجستّب يف التاريخ ،اؼبهم يف ىذه الدراسة اهنا اضافت ؼبعلوماتنا عن اعبزرم كمؤلفو
أمرا ىاما سبثل يف أف اؼبخطوطة احملققة يف ىذه الدراسة ىي عبارة عن نسخة ـبتصرة من كتاب حوادث الزماف ،قاـ
ابختصارىا اؼبؤرخ اؼبشهور مشس الدين الذىيب (ت >;?:ﮪ8:;>/ـ) كأظباىا  ":اؼبختار من اتريخ اعبزرم" ،كىو أمر
يؤكد الصلة بْب اؼبؤرخ ابن اعبزرم كاؼبؤرخ الذىيب ،كاؼبؤسف أف دراسة اؼبنشداكم مل تكن مراعية يف جوانب منها أصوؿ
التحقيق العلمي للَباث  ،كما أهنا اعتمدت على نسخة كحيدة كانت ؿبفوظة يف استانبوؿ ،كمل يوفق الباحث يف الوصوؿ
اىل مقارانت بْب النسخة اؼبختصرة :اؼبختار" كبْب النسخ األصلية للكتاب ،عبلكة على بعض األخطاء االخطاء يف القراءة
أك التخريج ،أك اغفاؿ لنصوص صعب على الباحث قراءهتا ،كىذا ما دفعِب لكتابة حبث عن ىذا اؼبوضوع سنة ;@@ 8ـ
()68

بينت فيو اخطاء منهج التحقيق اؼبتبع مشّبا اىل مواطن اػبلل الٍب اعَبت ىذا التحقيق.
كيف سنة ?@@ 8ـ صدر عمل علمي يف بّبكت عن اؼبكتبة العصرية بعنواف ":حوادث الزماف كأنبائو لشمس الدين ابن

اعبزرم" .،صدر ىذا العمل يف ثبلثة اجزاء ضخمة بتحقيق الدكتور عمر عبد السبلـ تدمرم )69(،جاء ىذا التحقيق
معاعبا كمعتمدا على نسختْب من اؼبخطوطات اؼبعركفة من كتاب حوادث الزماف ،االكىل :سبثل ـبطوطة ابريس الٍب سبق
كاحملنا اىل أف أكؿ من عمل عليها كاف العامل الفرنسي سوفاجيو ، Sauvagetكىي تغطي فَبة زمنية ال تتجاكز عشر
سنوات (@?= =@@-ىػ) من ؾبمل كتاب اعبزرم ،كالنسخة الثانية :ىي نسخة ـبطوطة كوبرلو köpüluكتغطي الفَبة
من < >:?->9ىػ للهجرة.

()71

(==) جرباف،نعماف" ،حوادث الفَبة بْب سنٍب ;@=ك=@= ىجرية كما دكهنا مشس الدين دمحم بن إبراىيم اعبزرم يف كتابو حوادث
الزماف"،فرايبورغ ??@8؛ Jubran,Numan M.,Studien zur Geschichte und sozialgeographie von
Damskus im Ausgehenden 13.Jahrhundert,mit einer teiledition shams ad-Din alJazari,Freiburg 1988.
(>=) الذىيب ،اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم ،صدر سنة ??@ 8عن دار الكتب العريب يف بّبكت،بتحقيق خضّب عباس اؼبنشداكم.
(?=) جرباف،مبلحظات على ربقيق كتاب اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم
(@=) حقق عمر عبد السبلـ تدمرم جزءا من ـبطوطات كتاب حوادث الزماف للجزرم.
( )>0جاء ربقيق عمر عبد السبلـ تدمرم كالذم نشر سنة @?@ ،8اعبزء األكؿ يشمل السنوات @?= =@@-ىػ ،معتمدا على نسخة
ابريس من ـبطوطات كتاب حوادث الزماف ،أما اعبزء الثاين كالذم صدر يف نفس السنة فهو ربقيق للسنوات ما بْب < >:9->9ىػ،
اعتمادا على نسخة كوبرلو ،ىذا التحقيق قدـ لو بشكل مفيد جدا كخباصة الصفحات من< 8>-عن كصف اؼبخطوط كالعناية بَبتيبها
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كعليو فاف ىذا التحقيق (الذم قاـ بو التدمرم) ال يشمل اال ما ؾبموعو 9:سنة من ؾبمل عمل اعبزرم كالذم يغطي
أبحداثو الفَبة الزمنية الواقعة ما بْب سنة  >:?-<@:ىػ  ،ام اف ىذا التحقيق كاؼبخطوطات اؼبعتمد عليها ال يغطي اال
حبدكد < % 8من كتاب حوادث الزماف ،كال شك أف ما قاـ بو التدمرم على درجة عالية من األنبية دبا تعلق بكتاب
حوادث الزماف إال أف ذلك أف ىذا العمل الضخم كالذم قاـ بو التدمرم قد اعَبتو ىنات كزالت كىفوات كإغفاالت
كاخطاء قراءات كزبرهبات ،نستطيع القوؿ بدرجة عالية من االطمئناف اف األمر حباجة اىل اعادة نظر جدية يف ىذا
التحقيق مع بذؿ مزيد من اعبهد اؼبقركف ابألانة كاعبلد كاألمانة

()71

األجزاء غري احملققة من اتريخ حوادث الزمان:

رغم كل اجملهودات القيمة الٍب بذلت لتحقيق كتاب حوادث الزماف كأنبائو إال أف ىناؾ قطعتْب(نسختْب) من
ـبطوطات ىذا الكتاب مل تتم دراستها  .منها نسخة ـبطوطة الرابط كالٍب تتضمن أحداث ككفيات السنوات من ?-=0
><= ىػ ،كىي الفَبة السابقة لتاريخ مولد اؼبؤرخ اعبزرم ،ىذه النسخة ردبا تلقي لنا أضواء على منهج اعبزرم يف كيفية
تناكلو لؤلحداث الٍب مل يعاصرىا كما ستزكدان دبصادر اعتمد عليها اعبزرم  .من الصحة دبكاف القوؿ أف جزءا من
معلومات ىذه النسخة قد تكوف كردت يف النسخة الٍب انتخبها اؼبؤرخ مشس الدين الذىيب من كتاب حوادث الزماف كالٍب
جاءت ربت مسمى  ":اؼبختار من اتريخ ابن اعبزرم " كالٍب تشتمل على حوادث ككفيات السنوات من <@<=@?-ق
لكن ذلك ال يفي بغرض اؼبعرفة الكاملة كاليقينية؛ كذلك حبكم أف الذىيب اتبع يف اؼبختار االختصار كردبا اؼببالغ بو.
أما النسخة الثانية من ـبطوطات كتاب اعبزرم كايت مل يتم العمل عليها أك مل يكتمل ربقيقها كىي نسخة ـبطوطة غوات
(Gothaأرقاـ  )8<<@،8<=0،8<=8كالٍب أشران اليها سابقان.
ىذه النسخة الٍب نود أف ننهي هبا ىذا البحث دبا كرد فيها من أخبار متعلقة ابعبزيرة الفراتية  ،سواء أكاف األمر متعلقا
بكيفية اإلشارة ؽبذه اؼبنطقة أك اإلشارة اىل أبرز أحداثها .
أشار اعبزرم حوؿ تسمية اعبزيرة الفراتية أبكثر من مسمى  ،من أمثلة ذلك :اعبزيرة ،جزيرة ابن عمر كما أشار لذلك
يف حوادث سنٍب  =::ىػ  =;; ،ىػ  ،اعبزيرة الفراتية  ،اعبزيرة العمرية يف حوادث السنوات =?:ىػ  =?@ ،ىػ ،
=@:ىػ.
أما تعلق أبحداث ىذه اؼبنطقة (اعبزيرة الفراتية) فقد أكالىا اعبزرم كبّب عناية ككاف متابعا ألحداثها اؼبختلفة كحصل
على معلومات مهمة من مصادر متعددة كابلذات من اعبزريْب التجار كالعلماء الذم كانوا يفدكف اىل دمشق كقد أظهر
اعبزرم يف عديد اؼبواضع من مؤلفو اىل حرصو على اإللتقاء هبم كاإلفادة منهم ،فعلى ذلك مل زبل سنة من سنوات ىذه
كضبطها كمن ص? ;8-8إشارات مهمة عن كتاب اعبزرم كمؤلفو كبياف مصادر اعبزرم اؼبتنوعة كما أفاض يف اغبديث عن اؼبصادر الٍب
ترصبت للجزرم ،افدان من ىذه الصفحات كصوبنا بعض اؽبفوات.
( )>8جرباف ،استدراكات نقدية.
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النسخة من اؼبخطوط من اإلشارة ؼبعلومات عن اعبزيرة الفراتية مشّبا اىل حكامها أك أحداثها السياسية كالعسكرية عبلكة
على ذكر أمور تتعلق ابلكوارث الطبيعية أك حوادث الغبلء مضافا اىل كل ذلك اإلشارات الواضحة لتجارىا القادمْب اىل
دمشق ،كما مل يغفل اإلشارة اىل عدد كافر من كفيات علماء اعبزيرة الفراتية  .كيبكن ىنا اإلشارة اىل بعض األمثلة فبا
أكرده اعبزرم متعلقا بشأف اعبزيرة الفراتية كاترىبها  ،كمن ذلك :
النصوص الواردة أدانه ىي من نسخة ـبطوطة غوات  ،Gothaرقم @<< ،8كىي نصوص غّب منشورة ألف ىذه النسخة
مل ربقق بعد .النصوص اقتباس حريف كما كردت يف نسخة اؼبخطوط كمل يتدخل الباحث يف لغتها إال يف أصيق اغبدكد .

ما ورد يف أحداث سنة  631هـ ،عن والية بدر الدين لؤلؤ على املوصل

"كفيها :يف ربيع األكؿ تقدـ اإلماـ اؼبستنصر ابهلل بوالية األمّب بدر الدين لؤلؤ الركمي األاتبكي ،زعيما ابؼبوصل
كأعماؽبا ،كأحضر األمّب سنقرجاه الظاىرم أمّب آخور اػباص الشريف كسلم إليو خلعة ،كاػبلعة قبا (أطلس) أسود
،كفرجية فبزكج ،كعمامة قصب كحلية مذىبة ،كسيف ؿبلى ابلذىب ،كسلم إليو فرسا دبركوب ذىبا ،ككنبوش ،كمشدة
ابريسما ،كسيف ركاب ،كأمر ابلتوجو إىل اؼبوصل ،كأف ىبلع ىذه اػبلعة على األمّب بدر الدين لؤلؤ ،كيبطيو الفرس
اؼبذكور ،كأيمره بذكر اظبو يف اػبطبة على اؼبنابر ،كنقشو على سكة الدراىم كالداننّب على السمة الشريفة اؼبستنصرية بو،
كلقب ابؼبلك اؼبسعود ،كقيل :ابلرحيم ،كىو اؼبشهور .فغلقت ؿباؿ اؼبوصل ،كزين البلد ،كأكقد الشموع ،ككاف يوـ ركوبو
يوما مشهودا" (.ـبطوطةغوات رقم @<<8كرقة ;<ب).
كيف أحداث سنة  =:9ىػ "كفيها خرجت عساكر الركـ كبو آمد ،فأقاموا عليها أايما  ،مث انزلوا السويدافأخذكىا ،
كقيل يف ىذه السنة اخذكا الرىا كحراف كالرقة كنزؿ اليهم صاحب ماردين ،كاخذكا من األمواؿ ما ال
وبىصى"(.ـبطوطةغوات رقم ،8<<@،كرقة <<آ) .

ومن أحداث سنة  633هـ  -حول استعادة االشرف والكامل ملدينة حران ...

"ففيها :قطع االشرؼ كالكامل كالفرات كاستعاد الكامل حراف كارىا كغّبىا من ببلد الشرؽ كأخرب قلعة الرىا كاندفعت
عساكر الركـ قبل كصولو كنزؿ على دنيسر فأخرهبا اال اعبامع كأحرقوا كاستباحوا الفركج كاألمواؿ،كبينما ىم على دنيسر
جا كتاب بدر الدين لولو اىل األشرؼ يقوؿ  :قد قطع التتار دجلة يف ماية طلب كل طلب طبس ماية فارس ككصلوا اىل
سنجار فخرج اليهم معْب الدين بن كماؿ الدين مهاجر فقتلوه على ابب سنجار كقطع االشرؼ كالكامل الفرات اىل
انحية دمشق كرجع التَب كؼبا قطعا الفرات عادت عساكر الركـ كجات اػبوارزمية اىل صاحب ماردين فنزؿ اليهم كاحرقوا
نصيبْب كفعلوا فيها اعظم ما فعل الكامل بدنيسر كتوجهت العساكر فنازلوا ىمد كخرجت السنة كاغبصار على امد
كفتحت يف السنة الثانية"(ـبطوة غوات،رقم @<<،8كرقة =9ب).
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ومن أحداث سنة  637هـ أخذ بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل مدينة سنجار

"كفيها:أخذ بدر الدين لولو صاحب اؼبوصل سنجار من اؼبلك اعبواد دبوافقة أىلها لسوء سّبتو فإنو صادرىم كاخذ أمواؽبم
كخرج يتصيد كعبج يف الربية فبعثوا اىل بدر الدين فجا  ،ففتحوا لو األبواب كمضى اعبواد اىل عانة فأقاـ هبا مث ابعها
للخليفة"( .غوات @<<،8كرقة ;>ب).

ومن أحداث سنة  638هـ وصول رسل التتار اىل ميافارقني

"كفيها :كصل رسوؿ التَب من ملكهم خاقاف إىل ميافارقْب إىل شهاب الدين غازم كمعو كتاب إليو كإىل ملوؾ اإلسبلـ
أيمرىم ابلدخوؿ يف طاعتو ،ككاف يف عنواف الكتاب" :من انيب رب السما ماسح كجو األرض ملك الشرؽ كالغرب
قاقاف" ،كقاؿ لشهاب الدين كقد جعلك سبلح داره كأمرؾ أف زبرب أسوار ببلدؾ صبيعها فقاؿ لو شهاب الدين :أان من
صبلة اؼب لوؾ كببلدم حقّبة ابلنسبة إىل الركـ كالشاـ كمصر فتوجو إليهم فمهما فعلوه فعلتو قاؿ أبو اؼبظفر :ككاف ىذا
..
الرسوؿ شيخا لطيفا مسلما من أىل اصبهاف"( .غوات @<<،8كرقة =>ب)

ويف أحداث سنة  642هـ وفرض قطيعة على أهل الشام

"كفيها :كرد كتاب بدر الدين لؤلؤ صاحب اؼبوصل يقوؿ :أبنِب قد قررت على أىل الشاـ قطيعة يف كل سنة على الغِب
عشرة دراىم كعلى الوسط طبس دراىم كعلى الفقّب درنبا ،كقرأ ؿبيي الدين بن الزكي كتابو على الناس كشرعوا يف
.
اعبباية".

ومن أحداث سنة  644هـ  ،عن موقف صاحب املوصل

" ...كالببلد الشرقية بْب النهب كاألخذ كالسيب من اػبوارزمية كقت كالتتار كقت بتوجو كركحة كبدر الدين لؤلؤ ابؼبوصل
يدارم اعبميع كيوقع بينهم الفًب ككلما طبدت فتنة أاثرىا ليشغل بعضهم ببعض عنو ،كاؼبعظم بن سنجر شاه بن أاتبك
ابعبزيرة العمرية دأبو كدأب أىل بلده يصادرىم كأيخذ أمواؽبم كيعمل ؽبم ذنوب بغّب ذنوب ،حبيث تفرؽ أكابر بلده
كسافركا إىل الببلد كهتججوا كتركوا أمواؽبم كأمبلكهم كسافركا ،ككلما بلغو عن أحد من أىل بلده أف قد صار لو ثركة أك
اكتسب شيئا عمل لو ذنب كسلبو مالو كحالو كحبسو ،كبعد ليايل ما يصبح إال مشنوؽ يف اغببس ،فعل ذلك جبماعة من
أىل بلده كاغتنم موت مظفر الدين صاحب اربل كاشتغاؿ بدر الدين لؤلؤ ابلتتار كموت األشرؼ كالكامل كبعد اؼبلك
الصاحل عنو كاشتغاؿ اػبليفة كاؼبلوؾ ابلتتار كاف ىذا فعلو كىذا شغلو ساؿبو هللا(.غوات @<<،8كرقة ?@ب).

ومن أحداث سنة  646هـ الوقعة بني صاحب ماردين وصاجب املوصل(ورقة 111آ)

" كفيها :كانت الوقعة بْب صاحب اؼبوصل كصاحب ماردين كذلك أف بدر الدين لؤلؤ صاحب اؼبوصل كسنجار نفذ
عسكر غبصار ماردين كالتقى العسكراف ككانت النصرة لعسكر اؼبوصل كأسركا أكثر عسكر ماردين كغنموا أمواؽبم ككاف
من صبلة اؼبأسورين أيدمر الذم كاف دكيدار الكامل ككاف قصد أبواب الديواف كانعم عليو كجعل أسوة أبحد الزعماء أرابب
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اؼبعايش السنية فأبطرتو النعمة ففارؽ خدمة اػبليفة كقصد صاحب ماردين كخرج يف صبلة العسكر احملاربْب فأسر كأحضر
بْب يدم بدر الدين لؤلؤ مقيدا مطوقا ككاف قد بلغو أنو أفحش يف شتمو فأمر بصلبو فلما انتهى ذلك إىل علوـ الديواف
انشد أبو اؼبعايل ابن أيب اغبديد ـباطبا للوزير ىذه األبيات:
(@<<888\;-8ب)
يضحي أسّبا أك يرل بطاال
كل أمّب كفر الذم أكليتو
الذم أبدا التجنب ظنو كدالال
كابن اؼبشمر كالدكيدار
كمدا كىذا وبمل االغبلال
ىاذاؾ يف حلب يبوت جبوعو
كغدا على جذع الصليب مثاال
مث انقضت أايـ مدة أسره
فأعاده ريب اؼبنوف ىبلال
قد كاف بدرا يف العشّبة طالعا
ككاف أيدمر ىذا صبيل الصورة كامل احملاسن حسن الوجو لطيف األخبلؽ رضبو هللا كإايان كاؼبسلمْب أصبعْب(.ـبطوطة
غوات ،رقم@<< ،8كرقة 88ب)

ويف أحداث سنة  647هـ يشري اىل غرق مدن اجلزيرة ،بقوله:

"كفيها :كصل من دمحم بن الصبلاي العلوم اغباكم إبربل مكتوب إىل بغداد إىل اػبليفة ىبرب فيو أف إنساان من أىل
الصدؽ ،أخربه أنو كاف متوجها من اؼبوصل إىل اربل ابلقرب من السبلمية ،فشاىد على بعد سوادا عظيما مقببل فظنو
عسكرا أك جيشا ،فلما قرب منو رآه ماء سايبل متفقا فنجا بنفسو كصعد إىل علو كأنذر الناس كأىل السبلمية فهرب منهم
من قدر على الغدك ،كصعدكا إىل العلوات ،فأتى السيل فأىلك من كاف ىناؾ من النساء كالصبياف كاؼبشايخ كاؼبرضى،
ككانوا زايدة على ث بلثة آالؼ إنساف فهلكوا صبيعا كتلف ما كاف ىناؾ من دكاب كزركع كىدـ الدكر كالبيوت كاألسواؽ
حٌب مل يبق (ـبطوطة غوات رقم@<<8كرقة8:0-آ)هبا ديك يصيح كال كلب ينبح كال حايط قامي ،ككذا كصل اػبرب من
مدينة اعبزيرة أهنا غرقت صبيعها ككصل من اربل على اعبناح الطاير من ابن الصبلاي اغباكم إبربل يف يوـ اإلثنْب حادم
عشر احملرـ اؼبذكور أف يف يوـ عاشوراء كالغيوـ كتزايدت الزاابت زايدة مفرطة مؤذنة ابلغرؽ ،كأشار ابالحتياط كاالستظهار
على السكر كاغبراسة ،فأحضر الوزير الزعماء ليبل كأخربىم ،كركب بكرة ىو كصباعة أرابب الدكلة كانزعج الناس كما شكوا
يف اؽببلؾ .كاستعد اػبليفة للسفر كاألركاد ،فمن هللا بنقيصة اؼباء يف ذلك اليوـ ،كلطف هللا ،كزاؿ ذلك االنزعاج .قاؿ دمحم
بن ابراىيم جامع الكتاب :حكى يل صباعة من اعبزريْب ،قالوا :جاءت الزايدة إىل اعبزيرة من كقت العصر فغلقت األبواب
مث قلفطت كسدت صبيع مرامي صور اعبزيرة ككصل اؼباء إىل الشراريف فسد اػبلو الذم بْب الشراريف كبقوا أىل البلد
دايرين داخل الصور يسدكا كل خبش يطلع منو اؼباء ليل كهنار كرؤكس النساء كالصبياف مكشفة يدعوف هللا تعإىل؛ كأسقاىم
كمن هللا تعإىل بنقيصة
اؼباء ،كاستعماؽبم من فوؽ شراريف الصور كالناس يف جهد جهيد ،فبقوا على ىذا اغباؿ سبعة أايـّ ،
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اؼباء قليبل قليبل كاألكبلؾ ترسي إىل صور البلد كتركح إىل العقيمة ذبيب ما وبتاجوه أىل البلد إليو من صبيع األصناؼ من
اؼبأكوؿ كالفواكو كغّبه(.كرقة8:0ب)

اخلامتة:

إف استعراض النقاط الٍب كردت يف ىذه الورقة ال تغِب عن العودة ألعماؿ الباحثْب فبن عملوا على ربقيق أجزاء من
كتاب حوادث الزماف للجزرم.كما أف ىذه العودة قد تدفع اؼبهتمْب بكتب التاريخ اإلسبلمي-الذم يعملوف على
ربقيقو -إىل ضركرة التأكيد على اف مهمة التحقيق ربتاج -ردبا أكثر-اىل الدقة الصارمة كاألمانة الواضحة لتخرج كتب
الَباث ؿبققة ربقيقا علميا-كإف كاف مضنيان -لتكوف الفائدة أعم كامشل.
لبلص اىل القوؿ أبف كتاب اعبزرم ؼبؤلفو اعبزرم األصل الدمشقي اؼبولد كالوفاة من اؼبصادر الرئيسة كاؽبامة فمؤلفو
كاف ركز اعبزء األكرب من كتابة لتاريخ ببلد الشاـ كخباصة مدينة دمشق-اال أنو قدـ معلومات كاسعة عن العراؽ كمصركاليمن كبعض األخبار عن اؼبغرب العريب  ،كما قدـ معلومات جغرافية طبيبعيىة كبشرية ؼبناطق مثل ببلد اؽبند كما قدـ
معلومات عن البحار كاحمليطات كحيوانتها اؼبائية ،كما أف جزءا ىاما من كتابو كخاصة األجزاء األخّبة ربوم معلومات ردبا
انفرد ابلكثّب منها فبا حدل بعديد من اؼبؤرخْب اؼبعاصرين لو أك البلحقْب يشّبكف لو كيقتبسوف ما أكرده يف كتابو ،فهو
ؽبذا كأكثر يستحق اؼبزيد من العناية كاالىتماـ.
ختامان أسبُب أف يوفق أحد الباحثْب بتحقيق القسم األكؿ من ىذا الكتاب اعتمادا على نسخة ـبطوطة الرابط-اؼبشار
اليها ،-كالباحث يعمل اآلف مع زميلْب على ربقيق مادة الكتاب كما كردت يف ـبطوطات غوات (ارقاـ ،8<<@،8<=0
.)8<=8كيف حاؿ مت ذلك يكوف اعبهد اعبماعي للدارسْب قد أشبر يف إاتحة ىذا الكتاب ؿبققا مطبوعا يستفاد منو لتاريخ
اؼبنطقة اإلسبلمية .
أخّبان شكران ؼبركز دراسات اؼبوصل الذم ربتضنو جامعة اؼبوصل لعقدىا اؼبؤسبر اؽباـ كالذم جاء ربت عنواف "اعبزيرة
الفراتية اتريخ كحضارة -القرف األكؿ -القرف السابع اؽبجرم /السابع-الثالث عشر اؼبيبلدم) كالذم جاء ثراين دبحاكرة
كقيما دبا قدـ خبلؿ جلسات اؼبؤسبر من أكراؽ علمية شارؾ إبعدادىا لببة من علماء الوطن العريب دبشرقو كمغربو.
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