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  چكيده  

 ۀو مبارزه با حکومت و اندیشـ  ،سو سرزمین شام و جزیره و جنگ با صلیبیان از یکتا ز مصر حکومت ایوبیان اطلبی  توسعه

فضاي سیاسی، نظامی و مذهبی متمایزي را در قلمرو این دولت به وجـود آورد.   ،از سوي دیگر شام اسماعیلیان در مصر و

نگـاري مصـر و شـام حکایـت     بـر رونـد تـاریخ    هاي این دوره از تأثیر مستقیم چنین فضـایی نوشته	ی تاریخیمطالعه استقرا

به نگارش تـاریخ روي آورده اسـت. دو کتـاب     ،کند. ابوشامه از جمله مورخان شاخصی است که متأثر از همین شرایط	می

رونـد. نوشـتار   	شـمار مـی  هاي صلیبی بـه و ذیل آن، منابعی مهم در تاریخ ایوبیان و جنگ »الروضتین«تاریخی وي، یعنی 

نگاري عصـر ایوبیـان، بازتـاب ایـن تحـوالت را بـر       اي از تاریخاین دو اثر به عنوان نمونه ۀکه با مطالع است آن حاضر بر

صورت و محتواي این آثار و نیز بر بینش و نگرش تاریخی، سیاسی و مذهبی مورخ نشان دهد. نتایج این تحقیـق نشـان   

هـاي دودمـانی ایـن دوره اسـت و مضـامین       نوشتهتاریخ نگاري ابوشامه گامی مهم در جهت گسترش	تاریخاز آن دارد که 

که در آثار خود ایوبیان را دولتی مشروع و مطلوب معرفـی کـرده،    ،اي آشکار دارد. او غلبهآنها  سیاسی و نظامی بر محتواي

  ه است.شان، یعنی فاطمیان کوشید	در بزرگداشت مقام آنان و سرکوب رقباي سیاسی و مذهبی

  ».الذیل علی الروضتین«، »الروضتین فی أخبار الدولتین«ایوبیان،  ةنگاري مصر و شام، دور مه، تاریخابوشا ها: کلیدواژه
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۶     ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

  مقدمه

نگـاري صـورت مکتـوبی از    ها در گذشـته اسـت و تـاریخ   روابط جمعی انسان ۀتاریخ به اعتباري، مطالع

ت درونـی خـاص مـورخ    نگري غور در بیـنش و تمـایال  	تاریخهاي زمان.  ارتباط متقابل مورخ با واقعیت

هاي تاریخی توسط او مؤثر اسـت. بـه   در تدوین تاریخ و گزینش اخبار و ارائه گزارش ،شک	است که بی

اي شـده نگـاري روش شـناخته   ناپذیر حال و گذشته اسـت و تـاریخ  بیان دیگر، تاریخ گفت و شنود پایان

ته و مـورخ را از درون منـابع   تـوان معنـا و ارتبـاط واقعـی رخـدادهاي گذشـ       می ،آن ۀوسیل است که به

، 1386 ،التـون  ؛59ـ37ص ،1387: کار، ر.ك »نگريتاریخ«و  ،»نگاري	تاریخ«مفهوم  ة(دربار استخراج کرد

). تردیدي نیست کـه سـخن از   29- 27ص ،13657؛ روزنتال، 114، ص1390 ،رایلد	؛ بلک و مک61ص

 ةسـازد، سـپس نحـو   ا به ذهن متبادر مـی مورخ ر ۀنگاري، در گام نخست، مطالعه و نگاشتن آگاهانتاریخ

عنـوان   نگارش تاریخ، عوامل متعدد تأثیرگذار بر این فرایند و هدف و انگیزه مورخ در نگارش تـاریخ بـه  

مـورخ بـه عنـوان یـک انسـان      کـه  است روشن دارد. هایی متغیر در این فن، ذهن را به تکاپو وامیمؤلفه

الت جامعه خود باشـد. امـا اینکـه میـزان ایـن تأثیرگـذاري بـر        تأثیر از شعاع تحو تواند بی نمی ،جتماعیا

  نگاري افراد تا چه اندازه بوده، قابل بررسی و تأمل است.اندیشه و عملکرد تاریخ

گزینش وقایع و رویدادها به منظور شرح و تبیین آنها، نخستین گـام مـورخ در نگـارش تـاریخ اسـت.      

نـاگزیر   ،که از یک سـو  ثبت نماید. وي درحالی ،عاً رخ داده استتواند تمام رویدادهایی را که واق	مورخ نمی

هاي دینی، اعتقادي و سیاسـی خـود   	ها و گرایش	متأثر از نگرش ،از انتخاب و گزینش است و از سوي دیگر

عـالوه بـر آنکـه بـا      ،هاي تاریخی حفظ کنـد. بنـابراین  اش را نیز نسبت به واقعیت پدیدهبوده، باید وفاداري

گزیند، باید از مفـاهیم و  	مورد نظرش، وقایعی خاص را برمی ۀن میزان اهمیت رویدادها در جامعلحاظ نمود

اي شرح دهد که بیشترین نزدیکی را به واقعیت داشـته باشـد.   گونهواژگانی نیز استفاده کند تا رویدادها را به

چگـونگی و میـزان ایـن    قابـل انکـار اسـت و تأمـل در     غیـر  ،حضور مورخ در متن نگارش تاریخ ،روازاین

  ).307ـ304ص ،1367ر.ك: قرشی،  ،باره	رود (در این	شمار میحضور، امري ضروري به

توان از تحلیل آثار تاریخی آن دریافـت،  اي را می سیر تکامل و تداوم هر قوم و ملت و جامعه  روکه آناز

ضـعیت سیاسـی و اجتمـاعی    ها و آشنایی بـا و روایی دولت ضروري است پیش از پرداختن به تاریخ فرمان

اي علمی بررسی گردد تـا راه را بـراي اسـتناد و اطمینـان بیشـتر      نگاري هر دوره با شیوهها، منابع تاریخ ملت

اسـتقرایی و مـوردي منـابع شـاخص      ۀهایشان هموار سازد. در چنین تکـاپویی، مطالعـ  محققان در پژوهش

  توجه است.  نگاري آن، امري مهم و قابلتاریخ به عنوان نماد و مصداقی از ،نگاري در هر دوره تاریخ
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ویژه تاریخ مصـر و   به ،ق) از جمله مراحل مهم و حساس تاریخ اسالم657ـ567 (حک: ایوبیان ةدور

مـذهب   رود که همواره کانون توجه مورخان و محققان بوده است. انقراض دولت شیعیشمار میشام به

ق)، احیاي مجدد جایگـاه دینـی و سیاسـی خالفـت     567ی(مذهب ایوبفاطمیان به دست حکمرانان سنی

ك: ر.سـو( 	اي زمانـه از یـک  	هاي فرقهکالم اشعري بر کشمکش ةو سیطر ،عباسیان با ظهور دولت ایوبیان

 ،؛ عاشـور 61ص ،1377؛ مادلونـگ،  619، ص4 ، ج1967 ،حسـن 	؛ ابـراهیم 75- 74، 69ص ،2002 سید،

الــدین هــا و فتوحــات صــالحاز لشکرکشــی) و ایجــاد فضــاي حماســی حاصــل 144- 142، ص1996

هاي نظامی وي و برخـی از  	ها و کامیابی	ق)، بنیانگذار این سلسله و کسب پیروزي589ـ567 ایوبی(حک:

اسـت  کـرده  جانشینانش در برابر مهاجمان صلیبی از سوي دیگر، اهمیت تاریخی این دوره را دوچنـدان  

، 99ــ 70ص ،ق1415شـداد،  	ك: ابـن ر. ،ایـن دوره فضـاي سیاسـی و نظـامی     ة(براي آگاهی بیشتر دربار

  ).263ـ168ص، 1 ج ،1953واصل، 	؛ ابن158ـ126

 ،(درباره مدارس مصر و شام در عصر ایوبیـان  مدارس دینی در مصر و شام ۀبا توسع ،در همین زمان

هـاي تـاریخی بـه عنـوان     	)، تدوین و نگـارش کتـاب  251ـ243 ، ص1جق، 1410دمشقی،  یك: نعیمر.

 نگـاري  تـاریخ  ،بانیان این مدارس قرار گرفت. در این زمـان  ةویژنظر  مطمحدانش و فرهیختگی  نمادي از

هـاي تربیتـی و اخالقـی، توجـه بسـیاري از عالمـان و       	به عنوان ابزاري مناسب در جهت پیشبرد آموزش

ــر    ــار نظی ــان روزگ ــامهفقیه ــن ،)ق665م(ابوش ــیا	اب ــدمب ــبط)، ق642م( ال ــن س ــوزي ب )، ق654م(ج

(بـراي آگـاهی بیشـتر در     ) و بسیاري دیگر را به خود جلـب کـرد  ق697م(واصل ابن)، ق660م(عدیم ابن

اي مهـم و کارآمـد   براین، تاریخ به عنـوان وسـیله   ). افزون299ـ284ص ،1392ك: رابینسون، ر. ،باره این

بیشـتر   هاي تاریخی فراوانی که	کتاب ،رو	ایناهمیتی مضاعف یافت. از ،براي ترویج عقاید دینی و سیاسی

که مضـامین سیاسـی    اي گونه بهها بود، پدید آمد، اداره حکومت ةها و نیز شیوظهور و سقوط دولت ةدربار

القسـی  الفـتح نظیـر   ،)ق597م(عمادالدین کاتب اصفهانیاي آشکار داشت. تألیفات  غلبهآنها  و نظامی در

السـلطانیه و  النـوادر  بـه  ) موسـوم  ق632م(شـداد  ابـن ، اثـر مشـهور   الشامی البرقو  فی فتح القدسی

الکـروب فـی أخبـار    مفـرج  و ذیـل آن و  الروضـتین  نظیـر   ابوشامهتألیفات و ، الیوسفیه المحاسن

  هاست. کتاب هاي بارزي از این ، نمونهواصل	ابناثر أیوب  بنی

یعنـی عصـر    ،هاي پیشـین نگاري عصر ایوبیان نسبت به دورهتاریخ :توان گفتبا اطمینان می ،بنابراین

 ص ،ق1411ك: عبـدالغنی،  ر. ،نگاري مصـر و شـام پـیش از ایوبیـان     تاریخ ة(دربار فاطمیان و سلجوقیان

قلمرو مصر و شام، در  ،اي که در این زمانگونه)، رونق بیشتري یافت، به60- 8ص، 1991؛ عنان، 27ـ21

۸     ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

لبتـه از حمایـت   کـه ا شـاهد بـود   نویسـی  تاریخ ۀدر عرصرا زمان نه چندان درازي، ظهور افراد بسیاري 

دهـد تحـوالت   ). شواهد نشان می299ـ284، ص 1392ك: رابینسون، ر.مردان نیز برخوردار بودند( دولت

نگـاري  تنهـا در قـوت بخشـیدن بـه رونـد تـاریخ      هاي سیاسی، نظامی و مذهبی این دوره نـه و دگرگونی

تاریخی این دوره را نیـز تغییـر    هايها و نوشته کتاب ۀمایزیادي، درون اسالمی تأثیر گذاشت، بلکه تا حد

توانـد زوایـایی از   ، مـی ابوشامهنگاري این دوره مانند آثار مطالعه و بررسی موردي منابع تاریخ اًداد. مسلم

نگاري مصر و شام را در عصر ایوبیان نمایان سازد و جایگاه و اهمیـت آن را در مسـیر کلـی    وجوه تاریخ

  نگاري اسالمی تبیین نماید.تاریخ

ق) فقیـه،  665ــ   ق559(ابوشـامه ، معـروف بـه   طوسی مقدسـی اسماعیل  بنعبدالرحمن الدین	ابشه

 ص، 18 ج ،ق1408ك: صـفدي،  ر.مـذهب قـرن هفـتم هجـري(    نگـار شـافعی  محدث، ادیـب و تـاریخ  

بارزي از مورخـان ایـن دوره اسـت کـه بـه روشـنی        ۀ)، نمون250، ص1ج ،ق1407کثیر، ؛ ابن116ـ113

نگاري او مشـاهده کـرد. وي از   ي سیاسی، نظامی و مذهبی عصر ایوبیان را در تاریخبازتاب فضاتوان  می

تا پایان حکومت این دولـت   الدینصالحروایی جانشینان  فرمان ةجمله مؤلفان پرکار دمشق است که دور

هاي داخلـی میـان امیـران    ) را تجربه کرده و شاهد بروز نبردها و لشکرکشیق658- 589( بر مصر و شام

) و پس از آن بـوده  ق658( هاي صلیبی، تا انقراض دولت ایوبین خاندان در شهرهاي شام و نیز جنگای

فقـه، حـدیث و علـوم     ۀاش را بـه مطالعـ  	حیات علمی ةکه بخش اعظمی از دور ،رسد اونظر میاست. به

) متـأثر از چنـین   116ــ 113ص  ،ق1408؛ صـفدي،  68- 57، صالـف  2002(ابوشـامه،   قرآنی گذرانیده

به تدوین آثاري چند در باب تاریخ همت گمارده و البته سهم مهم و مـؤثري نیـز در شـکوفایی     ،فضایی

 ،اسـالمی  ةنگاري شام در دور	سیر تاریخ ةاست(دربارداشته نگاري شام در قرن هفتم هجري جریان تاریخ

  ).271- 270ص، 2ج؛ 134ـ119، ص1، ج1983ك: مصطفی، ر.

نگاري وي بررسی تمـایالت سیاسـی   	تاریخ ةتاریخی مؤلف و انگیز ۀاندیش ۀتردیدي نیست که مطالع

تواند فضاي تنفسـی غالـب   ارزیابی بینش و روش خاص مورخ به روشنی می ،طورکلیاي او و بهو فرقه

در  ،شـک 	میزان تأثیرپذیري او از چنین فضایی را عیـان سـازد کـه بـی     ،بر اجتماع مورخ را ترسیم نموده

کـه آثـار تـاریخی    آنویـژه   به ،ت پژوهشگران این حوزه مفید و مؤثر خواهد بودقوت بخشیدن به مستندا

و ذیلـی کـه   الروضتین فی أخبار الدولتین النوریه و الصالحیه کتاب مشـهور وي،  بخصوص  ابوشامه

 تنها در منـابع تـاریخی قـدیم   اول، نهخود مؤلف بر آن نگاشته است، همواره به عنوان منبعی مهم و دست

 جق، 1413، ی؛ ذهبـ 225، ص12ج ؛253، ص6ج ؛115، ص3جق؛ 1407کثیـر،  	ابـن ر.ك:  ،نه(براي نمو
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هاي مربـوط بـه تـاریخ مصـر و شـام و      	پژوهش ۀ)، بلکه در زمین206 و 55، 54، ص40ج؛ 275، ص39

از اهمیـت تـاریخی    ،شـک استناد پژوهشگران معاصر بوده که بـی محل هاي صلیبی 	جنگ ،طور خاص	به

ــی  ــت م ــر حکای ــن اث ــدکای ــه ن ــراي نمون ــده قاســم، 93 و 83ص ،1964عاشــور، ر.ك:  ،(ب  ،1990؛ عب

  ).319و  295، 283 ص ،1954؛ رانسیمان، 241- 212ص ،2008چامبرلین،  ؛121ـ120ص

 ابوشـامه ، محتوا و ساختار دو اثر مذکور »تحلیلیـ   توصیفی«با روش که  پژوهش حاضر بر آن است

اي و مـذهبی او  بینش سیاسی و نگرش فرقهو تاریخی مؤلف،  ۀو ضمن معرفی آنها، اندیشند را مطالعه ک

و نمایـد  نگاري شام در عصر ایوبیان بررسی  نگري و تاریخ	را به عنوان نمونه و مصداقی برجسته از تاریخ

  نگاري مورخ نشان دهد. بازتاب گفتمان سیاسی و مذهبی غالب بر محیط مؤلف را بر تاریخسان،  بدین

  تاريخي ابوشامه  هاي نگاهي به نوشته

از تألیف و تصنیف گرفته تا شرح و تلخیص تدوین نمـوده کـه خـود بـه بـیش از       ،آثار بسیاري ابوشامه

). از بیشـتر ایـن   59ـ�58صب، 2002ابوشـامه،  ر.ك:  ،(براي نمونـه  چهل عنوان از آنها اشاره کرده است

تـوان دریافـت کـه     میآنها  عنوان، ولی از )150 ص ،1986(حلمی،  دست نیامدهاي بهتاکنون نسخه ،آثار

علوم قرآنی، فقهی و حدیثی بـوده و بخشـی هـم بـه لغـت و ادب       ۀدر زمین ابوشامهبیشتر فعالیت علمی 

 )،218، ص1، جق1413 ،خلیفـه (حـاجی الباعث علی انکار البدع و الحـوادث است. داشته اختصاص 

نـور  )، و 64ــ 61ص  ،الـف 2002 ابوشـامه، (ر.ك: المرشد الوجیز الی علوم تتعلق بالکتاب العزیـز  

هایی از آثـار اوسـت کـه در    ) نمونه1983، ص2جق، 1413 خلیفه،(حاجیاإلسراءالسري فی تفسیر آیه

ب، مقدمـه،  2002، ابوشـامه ؛ 627ـ626، ص3ج ،ق1363فروخ، ر.ك: ( استمنابع به نام آنها اشاره شده 

  ).1385لو، ؛ رحیم19ـ16، ص1 ج

عنوان یکی از مورخان سوري قرن هفتم هجري شده، اثـري از  به امهابوشآنچه موجب شهرت یافتن 

توجه و اسـتناد مورخـان   حل است که مالروضتین أزهاریا الدولتین الروضتین فی أخباراو با نام کتاب 

خـود ذیـل    ،). مؤلـف 370و  280 ،72، ص1جق، 1413خلیفـه، (حـاجی  پس از وي قرار گرفتـه اسـت  

). 1962 ،شهرت دارد (حلمـی تراجم رجال قرنین یا ذیل علی الروضتین الآن نگاشته که به  مفصلی بر

هـایی از آن  موسوم اسـت و نسـخه  مختصر الروضتین وي تلخیصی هم از این کتاب فراهم آورده که به 

؛ 627ــ 626ص ، 3 ج ،ق1363فـروخ،  (ر.ك: هاي مغرب، استانبول و بریتانیا موجود است  خانه در کتاب

است که مؤلـف   ابوشامهنیز اثر تاریخی دیگري از تاریخ دمشق مختصر). 401ـ400ص ،ق1431زیبق، 

۱۰      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

مفصـل   ۀ) نگاشته است. این اثر به صـورت دو نسـخ  ق571(معساکر دمشقیابنآن را در تلخیص تاریخ 

فـروخ،  (ر.ك:  شـود داري مـی  هاي برلین و پاریس نگـه  خانه جلدي در کتاب جلدي و مختصر پنج	پانزده

ـ  .)92، ص1962، ؛ حلمی 470ص ،ق1431؛ زیبق، 627ـ626 ،3ج ق، 1363  ةالمقلتین فـی سـیر  ۀنزه

نیـز از دیگـر آثـار تـاریخی اوسـت کـه در        و ماکان من الوقائع التاتاریه ۀو الجاللی ۀالدولتین العالئی

عالءالـدین محمـد   بـوده و وقـایع مربـوط بـه دوره حکومـت       الدین محمد نسوي شهابتلخیص کتاب 

گیرد(همـان).  	بـر مـی  هاي آن دو بـا مغـوالن را در  و کشمکش الدین منکبرنیجاللو پسرش  خوارزمشاه

(زیبـق،   در تـونس  عاشـور عالمه شیخ طـاهربن خانه  در کتابق 734اي از آن به تاریخ تحریر سال نسخه

زیبـق،  (ر.ك: شود داري می عمومی رباط نگه ۀخان اي دیگر در مغرب در کتاب) و نسخه465ص ،ق1431

المقـدس شـرفهن   جامع أخبـار مکـه و المدینـه و بیـت    ). کتاب 1385لو، یم؛ رح47ص  ،ق1431

 ابوشـامه از دیگر آثار تـاریخی  مشکالت األخبار و مختصر تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ، تعالی اهللا

اي کن متأسفانه تاکنون نسـخه ی)، ل62، صالف 2002ابوشامه، (ر.ك: است که خود به نام آنها اشاره کرده 

  ).475ص ق، 1431 ،زیبقر.ك:  ،باره(در این به دست نیامده است از آنها

  و ذيل آن »الروضتين« ردمضامين غالب 

، یعنـی  الدین ایـوبی صالحو  محمود زنگینورالدینروایی  فرمان ةرخدادهاي مربوط به دورالروضتین کتاب 

اي اصـلی دارد و بـا مقدمـه   گیرد. کتاب چهار جـزء   قریب بیش از یک قرن از تاریخ مصر و شام را دربر می

 الملـک خواجـه نظـام  ذکر اخبار قتل  نورالدینهاي اخالقی و اعتقادي شود. توصیف ویژگیمبسوط آغاز می

پایانی دولـت  هاي  گزارشی مختصر از سال ۀق و ارائ477، و رخدادهاي سال ملکشاهوزیر سلجوقیان، وفات 

آنهـا را   ابوشامهرود که شمار میاحث آغازین کتاب به، امیر موصل، از جمله مبملک مودودسلجوقیان تا قتل 

را به سـبب  الروضتین به عنوان درآمدي براي ورود به مطالب اصلی کتابش آورده است. تردیدي نیست که 

توان در زمـره  هاي پایانی فاطمیان، نمی سلجوقیان و نیز اندکی از سال ۀپرداختن به تاریخ مختصري از سلسل

نگـاري دودمـانی   تاریخ ،گونه که از نام آن پیداست، این کتاب در اساساي داد و همانهاي عمومی جتاریخ

رسـد کـه مؤلـف در    نظر نمـی  هاي نوریه و صالحیه است و هرگز به	بوده و موضوع آن نیز مربوط به دولت

  ).1962 ،تري بوده باشد(حلمیاندیشه نگاشتن تاریخ عمومی و یا تاریخ وسیع

و اخبار مربوط به قـدرت یـافتن اتابکـان زنگـی در موصـل،       نورالدینبه والدت با پرداختن  ابوشامه

 ةوارد تاریخ عصر زنگیـان شـده و شـرحی از اسـتیالي فرنگـان بـر نـواحی اسـالمی و جهـاد و مبـارز          
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و فتوحات او در برابر مهاجمان صلیبی بیـان کـرده اسـت. سـپس بـه چگـونگی ورود        عمادالدین زنگی

روایـی   حکومـت و فرمـان   ةی و نظامی شام پرداخته و رخدادهاي مربوط به دورسیاس ۀبه عرص نورالدین

  ق هجري شرح داده است.560وي را یکی پس از دیگري تا سال

به مصر و رخدادهاي مربوط بـه   اسدالدین شیرکوهوي جزء دوم کتاب را نیز با ذکر گزارش حمالت 

انی فاطمیـان و فرجـام کـار آنهـا، چگـونگی      هاي پایاطالعاتی از وضع سال ۀآن ادامه داده و ضمن عرض

هـاي داخلـی   به ذکر لشکرکشی ،بر مصر را توضیح داده و در باقی کتاب تا پایان آن الدین صالحاستیالي 

پرداختـه   ق589در سـال   الـدین صـالح و فتوحات خارجی سلطان و شرح جزئیات آنها تا زمان وفـات  

اختصـاص داده و گزارشـی نیـز از     ماترك سـلطان ف است. فصلی را نیز به ذکر فضایل اخالقی و توصی

میـان فرزنـدان و بـرادرانش عرضـه داشـته اسـت        بیماري وي و اقدام او در تقسیم ممالک دولت ایـوبی 

توجهی را نیز از وقایع مربوط بـه  هاي مختصر و قابلگزارش ابوشامه). 220، ص4، جب2002ابوشامه، (

  ارائه داده است.   ق597 الدین تا سالهاي پس از درگذشت صالحسال

 اثـر  ،النوادر السلطانیه والمحاسن الیوسـفیه شباهت زیادي بـه  الروضتین جالب است که محتواي 

را بسـط و نظـم   النـوادر  تقریبـاً همـان مطالـب    الروضتین در  ابوشامه) دارد. ق632(دشداد بنبهاءالدین

را بـدان افـزوده    الـدین صـالح ی پـس از  و اندک نورالدینبیشتري داده و اجزایی نظیر دوره سلجوقیان و 

ده اسـت. عـالوه   کـر را مبناي اثرش قرار داده و سپس به تکمیل آن اقـدام  النوادر است. گویی وي ابتدا 

) را ق596(مفاضـل قاضـی ) و ق597(مکاتب اصفهانی	الدینعمادهاي در این کتاب، نوشته ابوشامه ،براین

) ترکیب کرده و مطـالبی نـو بـر    ق630(ماثیرابن) و ق630(مطیابینابهاي تر، با نوشتهاي سادهگونهنیز به

هـایی در سـاختار و محتـواي    ). وجـود چنـین شـباهت   70، ص1، جهمـان، مقدمـه  ( آنها افـزوده اسـت  

ایوبیان، از میزان تأثیرپذیري جمعی فرهیختگان جامعه از گفتمان سیاسی و نظـامی   ةهاي دورنوشته تاریخ

  اي از آنهاست.  نمونه ابوشامهکند که ت میحاکم بر این دوره حکای

اسـت کـه دنبالـۀ حـوادث پـس از وفـات       الروضتین اي بر  تکمله ،نیز در واقع الذیل علی الروضتین

پـس   ابوشـامه گیرد. 	ق را دربر می665ق تا آخرین سال حیات مؤلف به سال 590، یعنی از سالالدینصالح

مسـجع و مـوزون، اخبـار مهـم سیاسـی و نظـامی        ،حالدر عین اي مختصر و ادیبانه، روشن واز بیان مقدمه

هـایی نظیـر    گزارش ،حوزة مصر و شام و نیز بغداد را یکی پس از دیگري بیان کرده است. وي ذیل هر سال

بر تخت نشستن خلفا و سالطین ایوبی، انتصـاب وزیـران و امیـران، رخـدادهاي طبیعـی (ماننـد قحطـی و        

هــا و (نظیــر فرنگــان و صـلیبیان و نیــز خوارزمشــاهیان و تاتــار)، فتنــه  زلزلـه)، حملــۀ مهاجمــان خــارجی 

۱۲      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

هاي داخلی (مانند فتنۀ حنابله) و نیز احداث و توسعۀ ابنیه (ماننـد مسـاجد جـامع و دارالحـدیث) و     	شورش

هاي مربوط به تراجم را نیز چونـان رسـم معمـول و رایـج در     اخباري از این قبیل را بیان کرده است. بخش

ها، تدوین نمـوده و غالبـاً، گزارشـی از والدت افـراد و جایگـاه دینـی و       نگاريها و زیستنویسیلحاشرح

هـاي مهـم اجتمـاعی    علمی یا سیاسی آنها بیان کرده است. فهرستی از نام همسر، فرزندان، تألیفات و فعالیت

هـاي آنـان   و کرامتهایی جالب و خواندنی در وصف فضایل اخالقی گاهی حکایت آنها نیز عرضه کرده و

دهـد. گرچـه   هایی هم از روز و ماه وفات و محل دفـن آنهـا ارائـه مـی    گزارش ،بیان کرده است. در نهایت

این کتاب را بر مبناي ذکر وفیات و تراجم رجال و معرفی مشاهیر متوفـا در عرصـۀ علـم و دیـن و      ابوشامه

ه ذیل هـر سـال آورده از برجسـتگی و    هایی کسیاست در قرون ششم و هفتم هجري نگاشته است و تذکره

توجهی برخوردار است، اما چون مطالب آن نه بر اساس ترتیب حـروف معجـم، بلکـه برحسـب      غلبۀ قابل

روایی ایوبیان تا وفات مؤلف نظـر دارد، رنـگ    ها تنظیم شده و نیز به ذکر حوادث نیمۀ دوم فرمانتوالی سال

نگاري او با وجود آنکه نام بیش از هزار تـن از بزرگـان    تراجم ،به خود گرفته است. درواقع» تاریخ دودمانی«

اي سیاسـی و  نوشـته تـاریخ  ،گیرد، به سبب غلبه وجه تـاریخ سیاسـی بـر آن   می مصر و شام و بغداد را دربر

روسـت کـه برخـی    تـر شـده اسـت. ازایـن    تر و پررنگرود که بخش وفیات آن برجستهشمار مینظامی به

، 1392انـد(ر.ك: رابینسـون،   نگاري و تاریخ معاصـر توصـیف کـرده   ترکیبی از زیست محققان این کتاب را

  ).  186- 150ص ،2013؛ هرشلر، 189- 188ص

مصر و شام فراتر رفته و رخـدادهاي بغـداد را نیـز از وفـات     ة مؤلف در این کتاب، اندکی از محدود

کند. وي حتـی بـه   ولیعهد بیان می ، انتصاب وزیران و تعییناخلفا گرفته تا بر مسند خالفت نشستن خلف

هـاي ناشـی از آن و مـوارد ریـز و     سوزي در دارالخالفه و تبیـین میـزان خسـارت   رخدادهایی نظیر آتش

بـا ارائـه    ،). عـالوه بـراین  304، 79، 76 –75، صهمـان (ر.ك:  درشتی از این قبیل نیز اشاره کرده است

هاي قلمرو اسالمی، نظیـر کرمـان و آذربایجـان و     روي آنها به بخش هایی از حمالت تاتار و پیشگزارش

است (بـراي نمونـه،    روي مخاطب آوردهرا نیز پیشتري جغرافیایی وسیع ةگستر ،واقعحتی بالد روم، در

بـن   یعقـوب  ةسیر ۀ). در جایی نیز با ارائ265و  252، 217، 194،196، 185، 183، 129، ص همان.ك: ر

تـا غـرب    ق591، بـه سـال   »طلیطله«پادشاه  الفونسنبرد وي با )، سلطان مغرب و شرح ق595(د یوسف

با اشاره بـه هجـوم برخـی نیروهـاي دریـایی       ،). افزون بر این9(همان، ص رودقلمرو اسالم نیز پیش می

فرنگان به قسطنطنیه و کشتار مردم این شهر با سالح گرم و گلولـه، در واقـع گریـزي هـم بـه خـارج از       

نگـاري هـم کـم و بـیش،     هاي مربوط بـه تـراجم  ). در قسمت78همان، ص( مرزهاي اسالمی زده است
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و پادشـاه مغـرب را معرفـی کـرده و بـه       تکش خوارزمشاهچون هممتوفیان مشهور و مهم مناطق مذکور 

الروضـتین   بـر  ابوشامهرسد ذیلی که 	نظر می	به ،رو این). از23نان پرداخته است (همان، صشرح احوال آ

 ،از عمومیـت بیشـتري برخـوردار اسـت     گیـرد بر میزمانی محدودتري را در ةگستررغم اینکه  نگاشته، به

  اتابکان و ایوبیان را مورد نظر دارد.   ۀتنها قلمرو جغرافیایی تحت سلط الروضتینکه خود  درحالی

ها، مردم و اجتماع آنها را در نظر برخـی  نگاري و نگاشتن در باب دولتهمواره فتحکه است روشن 

نیـز بـه مباحـث سیاسـی و      ابوشـامه رنگ نموده است. عنایت بیش از حد اهمیت و کمران، کمنگاتاریخ

هاي فرهنگی و اقتصادي جامعه تـا حـد   تحوالت اجتماعی و مقولهاز تا او نیز است موجب شده  ،نظامی

درگیـر  که مـاهیتی نظـامی داشـتند و دایـم      ،هاي نوریه و صالحیهزیادي غفلت کند و با نظر به تاریخ دولت

 ،رو	ها و فتوحات داخلی و خارجی بودند، به ثبت رخدادهاي سیاسی و نظـامی متمایـل گـردد. ازایـن     جنگ

تـاریخ   ةتـوجهی دربـار   که گریزي زده و با غور کردن در درون جامعه، اطالعات قابل ،جز در مواردي اندك

(بـراي   دهـد بـه دسـت مـی    ،ویژه دورة معاصر خـود  به ،اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی روزگار موردنظرش

؛ همــو، 296- 295، ص2ج ؛117- 108،110- 107، ص1جب، 2002ابوشــامه، الروضــتین، ر.ك:  ،نمونــه

هاي مـذکور متمرکـز شـده و در    نگاري دوره) غالباً بر فتح297، 292، 245، 74، 45، 31صالف، 20002

  اعی تاریخ بازمانده است.  طورکلی ابعاد اجتم نتیجه از پرداختن به طبقات عامه جوامع موردنظرش و به

  كارآمدي تاريخ در نظر ابوشامه  

در نگاه این مورخ، ارزیـابی اهـداف و کارکردهـاي تـاریخ در نظـر وي و      » تاریخ«با بررسی مفهوم 

اینکـه ایـن مـورخ     ،توان بینش تاریخی وي را ارزیابی کرد. در واقع	می ،اشنگاريهاي تاریخ انگیزه

وجو مـی  پرورده و در نگارش متن تاریخی چه هدفی را جستهن میچه تعریفی از تاریخ را در ذ

تـرین  کـه عمـده   ،سازد. بیشتر عالمـان دینـی  	اش روشن می کند، جایگاه و مرتبۀ تاریخ را در اندیشه

انـد  	اند، همواره اهدافی براي تاریخ قایل شـده نگاران مسلمان را به خود اختصاص داده طیف تاریخ

ادراك  ةاندوزي، بسط سجایاي اخالقی، افزایش قـو  سان، پندآموزي و عبرتکه راهنمایی و ارشاد ان

رود. شمار مـی ترین آنها بهترین و اصلی خدمت به دین و جلب رضایت خداوند، مهم ،و در نهایت

کردند که از همان احساس مسئولیت علما آنها نگاشتن در باب تاریخ را وظیفۀ خطیر خود تلقی می

  ).307، ص1367 ،گرفت (قرشیمی در قبال جامعه نشئت

گرایانـه  تاریخ بـا رویکـردي فایـده   به زیادي از همین نوع است. وي  نیز تا حد ابوشامهنگاري  تاریخ

۱۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

تـرین  انـدوزي را عظـیم  د آن، عبـرت یـ است و ضمن بیان بحث مفصلی در باب تاریخ و فواتوجه کرده 

اسـتناد   و احادیـث نبـوي نیـز    کتاب خداآیات  به برخی ،اششمرده و براي تأیید اندیشهرسالت تاریخ بر

 »همنشـینی و معاشـرت بـا گذشـتگان    «). او مطالعه تـاریخ را  90، ص1جب، 2002(ابوشامه،  استکرده 

دانسـته  و آن را امري واجـب  نموده بر لزوم آگاهی یافتن و تفکر در احوال گذشتگان تأکید و  تعبیر کرده

توانـد یکـی از مصـادیق روشـن      مـی  ابوشامهنگاري اریخ). تردیدي نیست که ت91، ص1است (همان، ج

هـا یـا   هاي سنتی به قصـد فـراهم آوردن نمونـه   باشد که بخش زیادي از تاریخ استنفوردبراي این ادعاي 

). 69، ص1388 ،(اسـتنفورد  اسـت  هاي بعدي شـکل گرفتـه  هاي مناسب براي استفاده نسلسرمشق ۀارائ

خاصـی بـراي   تدابیر اند و هریک، ها یکی پس از دیگري آمده و رفتهنیز دولت ابوشامه ۀگویی در اندیش

اند که گاهی به موفقیت انجامیده و گاهی نیز مفیـد واقـع نشـده اسـت.     شان برگزیدهتداوم حیات سیاسی

ـ   تواند براي آیندگان پند	آنها می ۀمطالع ،رو	ازاین  ةتـاریخ دور  ،ۀ چنـین الگـویی  آموز باشـد. وي بـراي ارائ

آن شده تا کتـابی   ، که براست را برگزیده و اذعان داشته الدین ایوبی صالحو  نورالدین زنگیایی رو فرمان

، بلکـه اثـري مختصـر در سـیره و     عسـاکر ابـن نه به بزرگی کتاب  کنند؛تاریخ تدوین  ۀتوجه در زمینقابل

تـا بـدین    ،ي آنـان و ذکـر فضـایل و بزرگـوار    الـدین صالحو  نورالدینویژه  تاریخ فرمانروایان متأخر، به

سازد، به این امید که سایر شاهان و حاکمان عبرت گیرنـد و بـر سـیاق آنـان      یاد و نامشان را احیا ،وسیله

  ).  92، ص1، جب2002روند (ابوشامه، 

الگویی راهبردي و عملیـاتی بـراي آینـدگان     ۀباید گفت: وي افزون بر اینکه درصدد ارائ ،دیگراز سوي 

ملـوك و اکـابر و صـاحبان     ۀاي مناسب و مفید براي مطالعکتابش را مجموعه ،مین سبببرآمده و دقیقاً به ه

مفاخر خوانده، متأثر از باور سیاسی خود، بر قداست و حقانیت دینی دولت ایوبی صحه گذاشته و نگاشـتن  

مسـلم اسـت    ،نآنها و یا براي آنها را اداي دین و انجام تکلیف دینی تلقی کرده است (همان). بنـابرای  ةدربار

جویانـه نسـبت بـه    را متأثر از نگاه سیاسی غالب بر زمان خود، یعنی نگرش قداسـت  الروضتین ابوشامهکه 

که تأثیر تداوم فضاي حماسـی و مبـارزه در    تدوین نموده است؛ همچنان الدینصالحویژه  سالطین ایوبی، به

  نگاري نادیده گرفت.   به امر تاریخ ابوشامهتوان در اهتمام را نیز نمی الدینصالحروزگار پس از 

تأثیر چنـین فضـایی در ذهـن خـود پرورانـده       را هم تحتالروضتین تدوین ذیل کتاب  ۀوي اندیش

 ۀشرعی و احسـاس وظیفـ   ۀتأکید کرده که آن را به حکم وظیف ،کتابش ۀویژه آنکه خود در مقدم	به ،است

بـار یکـی از   اندوه ۀدارد. وي از تأثیرگذاري خطبدینی نگاشته و درصدد بوده تا گامی مهم در این مسیر بر

که از مظلومیت مسلمانان و هجوم فرنگان، به فغـان آمـده بـود، سـخن گفتـه و تصـریح        ،خطیبان عرب
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 الـدین  صالحتا به ثبت و ضبط رویدادهاي ایام پس از وفات کرده که همین امر وي را تهییج است نموده 

دین و علم و سیاست در قرن ششم و هفتم هجـري، نـام    ۀگان عرصو با ثبت تاریخ وفیات بزرکند اقدام 

 عـالوه بـر   روست که سراسر این کتـاب  ). ازاین4ـ3الف، ص2002(ابوشامه،  و یاد آنها را زنده نگه دارد

هـاي  دهـد و گـزارش   دسـت مـی   اینکه تصویري از فضاي سیاسی و نظامی مصر و شام در این دوره بـه 

از لبریـز  کنـد،   می مسلمانان در برابر آنان ارائه ۀو مقابلمرزهاي مسلمانان ه مفصلی از تهاجمات صلیبیان ب

، 49ــ 46، 21ــ 18، صهمـان ر.ك:  ،(براي نمونه تراجم مشاهیر و بزرگان دینی و سیاسی این دوره است

در این اثـرش پوشـش داده    ابوشامه، شمار تراجمی را که هرشلر). برخی محققان نظیر 123ـ89،121ـ87

    .)174، ص2013(هرشلر،  اند	تخمین زدهنمونه  4300قریب 

رسالت مهم دیگري را نیـز بـراي تـاریخ لحـاظ نمـوده اسـت کـه البتـه از همـان رویکـرد            ابوشامه

دن زوایاي پنهـان  کر. او تاریخ را ابزاري کارآمد براي روشن گیرد سرچشمه میوي به تاریخ  ۀگرایان فایده

کـه خـود در آن    ،یکـی از مجـالس فقـه    ةبیان حکایتی دربـار و مبهم علم رجال دانسته است. وي ضمن 

ن در تمیـز دادن هویـت دو تـن از رجـال تـاریخی،      اشرکت داشته، از جهل و ناتوانی شماري از حاضـر 

دانـد.  عـدم آگـاهی افـراد از تـاریخ مـی      ۀ، اظهـار شـگفتی کـرده و آن را نتیجـ    »مطلب«و » عبدالمطلب«

کند و بـر  سایر علوم، نظیر فقه و حدیث توصیف میالزم براي و  مناسب	ۀروست که تاریخ را وسیل ازاین

گوید(همان). وي اذعان داشـته کـه پـس از سـپري نمـودن عمـري در       	به تاریخ سخن میتوجه وجوب 

کـه بـه مطالعـه و     ،تا بر سیاق پیشوایان دینـی است ادب، اکنون بر خود الزم دانسته  ۀکسب فقه و مطالع

سبب آنکـه بزرگـان و مقتـدایانش فوایـدي بـراي       اند، پیش رود و بهورزیدهذکر اخبار گذشتگان اهتمام 

- 89، ص 1(همـان، ج کنـد  سوي آن روي آورد تا دانش خود را نیز بـدان تکمیـل   اند، بهتاریخ برشمرده

ده و با ذکر روایتـی از امـام   کرمندي خویش بر فقه تأکید 	بندي و عالقه ابتدا بر پاي ابوشامه ،). در واقع90

هـاي دانـش تـرجیح داده اسـت، سـپس از      یشواي خود شافعی، در فضیلت فقه، آن را بر سایر شاخهو پ

فقیه، مانند مورخـان   ابوشامهکامالً هویداست که  ،ن). بنابراینگوید (هما	به تاریخ سخن میتوجه اهمیت 

تـري  ايحرفهکه نگرش نسبتاً  ،)597(دعمادالدین) و ق646(دقفطی) ، ق630(دطی ابی		ابنچون همادیبی 

؛ 185، ص1379؛ همـو،  222،230، ص1370 کـاهن، ر.ك:  ،نگـاري آنهـا  تـاریخ ة به تاریخ داشتند (دربار

خود ندانسته و تنهـا بـه    ۀ)، تاریخ را حرف326- 322ص ،1376، ؛ جعفریان55- 33، ص1392 ،سیدعرب

بـدان روي آورده   اش،پیشوایان و مقتدایان دینـی  ةاز سیرروي  پیدین و  ۀسبب عمل به سفارش و توصی

دهـد و  اش رجحان میتاریخی ۀیداست که مؤلف نگرش فقهی و دینی خویش را بر اندیشپاست. کامالً 

۱۶      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

ها در عرصه فقه و حـدیث و  که سال ،کند. گویی اومیوجو  جست توجیه شرعی ،اشنگاريبراي تاریخ

تاریخ را با چنـین نگرشـی ثبـت     دهد تا عالوه بر اینکهعلوم دینی روزگار گذرانده، اکنون هم ترجیح می

  کند، مخاطب را نیز از نوع نگاه خود، مطلع سازد.   می

مقدار بودن جایگـاه تـاریخ در   	سبب کم بیان کرده، به حلمی احمدگونه که 	شاید این اقدام او همان

عالقـه و   ۀهاي ششم و هفـتم، بـه واسـط   	نگاري شام در قرن	میان مطالعات دینی او باشد. گرچه تاریخ

علمـا و برخـی    ۀرسمی طبقـ  گیري یافت و با حمایت رسمی و غیر وجه فقها و محدثان، رونق چشمت

طبیعی  ،سالطین و امرا رشد کرد، لیکن چندان از شأن و جایگاه واالیی برخوردار نبوده است. بنابراین

هبی کـه داراي نـوعی ماهیـت مـذ     ،برداشت خود از تـاریخ را  ابوشامهنگارانی همچون است که تاریخ

مقبول و معتبر واقـع   ،مذهبی آن روز ۀاست، با تکیه بر این مسائل شرعی توجیه کنند تا در نگاه جامع

موجـب شـده کـه وي بـا      ابوشـامه همین نگرش تـاریخی   ،احتمال). به80، ص1962 ،گردند (حلمی

بـن  اق)، 660(معـدیم 	ابـن وجود اینکه فاصله زمانی چنـدانی بـا مورخـان مشـهور و نامـداري چـون       

ق) و دیگران نداشته 697(مواصل	ابنق)، 681(مخلکانابنق)، 654(مجوزي نب سبطق)، 642(مالدم	یاب

مثابه فقیه و دانشمندي در علـوم قرآنـی    و تألیفات تاریخی ارزشمندي نیز برجاي نهاده است، بیشتر به

اي ذوفنـون،  	 هرا عالمـ  صفدي ابوشـامه قرار بگیرد.  صفدينویسان کهن نظیر 	مورد توجه برخی تراجم

تألیفـاتش بـه آثـار     ۀفقیه و عالمی در علم قرائت و نحو معرفی کرده و با وجود اینکه در میـان سـیاه  

ق، 1408تاریخی وي نیز اشاره کرده، سخنی از مورخ بودن او به میان نیـاورده اسـت (ر.ك: صـفدي،    

اش آثار تـاریخی نظر از اینکه 	صرف ابوشامه). جالب است که شخصیت قرآنی و فقهی 113، ص18ج

در  ،رود، بـیش از همـه  	شـمار مـی  	هـاي صـلیبی بـه   	منبع مهمی در مطالعات مربوط بـه تـاریخ جنـگ   

المرشد الـوجیز الـی   ویژه کتاب مشهور وي  هاي قرآنی معاصر مهم و مورد توجه بوده و به پژوهش

هـاي قـرآن،   	، دربارة مباحث نزول قرآن بر اساس حروف سبعه و قرائـت علوم تتعلق بالکتاب العزیز

 ،ق1411ر.ك: قطـان،   ،همواره محل استناد بسیاري از محققان این حوزه قرار گرفته است (براي نمونه

  ).228 - 227، ص1388 ،؛ معرفت147، 92ص ،ق1424؛ جریسی، 28ص

 نگاري  نگرش سياسي و نظامي ابوشامه درتاريخ

  . پادشاه آرماني ابوشامه۱

اند، همواره درصدد نوعی الگوسـازي  آموزي تاریخ عنایت داشتهکه به بعد درس ،برخی مورخان اسالمی
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ها برآمده و به منظور ارشاد و امر و نهی آیندگان و برحـذر داشـتن آنهـا از تکـرار کردارهـاي      از فضیلت

هـا را بـه   اند و صاحبان این سیاسـت را به تصویر کشیدهشایسته هاي نادرست گذشتگان، برخی سیاست

). ایـن پدیـده در عصـر    69، ص1388 ،(اسـتنفورد  انـد ن قـرار داده ای، سرمشق سایرعنوان الگوي عملیات

تا حـد زیـادي ملمـوس و     ،هاي سیاسی مورخان با شخصیت تاریخی آنهاایوبیان به سبب امتزاج گرایش

عمادالـدین اصـفهانی،   نظیر  ،نگاري در این دورهتاریخ ۀاندرکاران عرصدستبیشتر مشهود گردیده است. 

ــد ــنینبهاءال ــدادب ــن، ش ــلاب ــروي ، واص ــن ه ــن)، ق611(م ابوالحس ــاناب ــدین )، ق615(معثم فخرال

همـت خـود قـرار     ۀذکر مناقب و فضایل سالطین ایوبی را وجهـ  ،ق) و دیگران به وضوح660(منابلسی

داري از  تـوان جانـب  	 کـه مـی   اي گونه بهاند، آنان برآمدهنیک هاي کشیدن سیاستداده و درصدد به تصویر

ر.ك:  ،(بـراي نمونـه   دکرنگاري عصر ایوبیان برجسته هاي تاریخادشاهان را به عنوان یکی از ویژگیاین پ

عثمان، ؛ ابن24، صق1423 ،؛ هروي28، 2- 1، ص1، ج1953 ،واصل ؛ ابن27- 25ص ،ق1415، شدادابن

  ).  3- 2، ص1898 ،؛ نابلسی328ص ،ق1415

ر نگـرش تـاریخی درباریـان و یـا مورخـان      چنین فراینـدي را د  ۀاگرچه برخی محافل اروپایی ریش

 ةنگـاري دربـار  هـاي دودمـانی و تـک   نوشـته کننـد و نسـبت بـه تـاریخ    	مـی وجو  جست وابسته به دربار

لـی  )، و124، ص1390رایلـد،   و مـک  بلـک ر.ك:  ،باره(در این نگرندروایان با تردید و سوءظن می فرمان

 ۀتصـویر یـک جامعـ    ،غیر آن، در پـس ذهـن خـود   و  اعم از درباري ،واقعیت این است که این مورخان

ها دارد و در ایـن  هاي سیاسی و مذهبی آناند که بیشترین تطابق را با آرمان	دهکرآل را ترسیم  آرمانی و ایده

 ابوشـامه انـد.  ترین به این تصویر قلمداد کـرده را نزدیک ،الدینصالحویژه دولت  به ،ایوبیان ۀسلسل ،زمان

بـه دسـتگاه حـاکم و    نداشـتن  اي از چنین مورخانی است که بـا وجـود وابسـتگی    بارز و برجسته ۀنمون

واجـب نیـز    و البته آن را امـري را طرح کرده اشتغال نداشتن به مناصب دولتی و دیوانی، سالطین ایوبی 

  تلقی نموده است (همان).

در مـدح و  بیشـتر  کـه   ،و سایر همتایـانش را  ابوشامه ۀجویانگرایانه و قداستاین نگرش آرمان ۀریش

در وضـع سیاسـی   بایـد  حال او تجلی یافته است، نظیر سیره و شرح	و نگارش کم الدینصالحستایش از 

هـاي صـلیبی   کرد. دستگاه خالفت عباسی بـه جنـگ  وجو  جست جهان اسالم مقارن با ایام ظهور ایوبیان

ـ  ،در نتیجـه اشـغال گردیـد.   نشین نواحی شام  و بسیاري از مناطق مسلماناعتنا بود  بی ناامیـدي در   ۀروحی

اي که گویی جز دعاکردن و توسل بـه عـالم غیـب چـاره     اي گونه شدت یافت، بهمیان ساکنان این مناطق 

در ایـن شـرایط،    .)149ــ 132صتـا،   بـی ناصـري،  ر.ك:  دیگر نداشتند (براي آگاهی بیشتر در این زمینه

۱۸      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

هـاي   کـه مقابلـه بـا تهـاجم    ر کردنـد  ظهـو ، نورالـدین و همتاي سـلفش   الدینصالحچون هممجاهدانی 

ویـژه   بهشدند، اي مدح و ستایش چونان قهرمانی اسطورهو  همتشان ساخته بودند ۀوجه جدبیگانگان را ب

اش قرار داده بود و حتی در تبیـین هـدف خـود بـراي     اعمال سیاسی ۀجهاد را سرلوح الدین صالحآنکه 

نفعت جهان اسالم را دستاویز خود ساخته بود. برخـی  جهاد و م ۀکشورگشایی در قلمرو اسالمی نیز مقول

ها و فتوحـات داخلـی   توجیه شرعی کشورگشایی ۀعباسی، براي ارائ ۀوي خطاب به دربار خلیفهاي  نامه

  ).18، ص2ج، 1954 ،واصلابنر.ك:  ،(براي نمونه مؤید این امر است ،اشو خارجی

بخشی آن توجه وافـر داشـته و گویـا درصـدد     هامکه در نگارش تاریخ، به بعد ال ،ابوشامه ،رويبه هر

هـاي خـاص برآمـده اسـت، ایـن دو پادشـاه را حجتـی از سـوي         پیشنهادهاي عملی براي موقعیت ۀارائ

ن اشمارد و مطالعه در احوال و سرگذشت آنها را به مصلحت و منفعـت مؤمنـ  خداوند بر سایر ملوك می

ـ     آنها را بنگارد. وي با تأکید بر ةآن شد تا تاریخ دور روست که بر داند. ازاین می دو ن ایـن مطلـب کـه ای

اند، نگاشتن در باب فضایل آنها را واجـب دانسـته و   در برپایی عدل و جهاد و اعزاز دین کوشیده سلطان

بـا ترسـیم وجـوه تشـابه میـان       ،ایـن وي  (همان). افزون بر تأسی به آنان را امري ضروري شمرده است

خـود معرفـی کـرده و     ۀنظیر در زمانخلفاي راشدین، آنان را پادشاهانی بیخالفت  ةحکومت آنها و دور

اندوزي تاریخ، الگـویی مناسـب بـراي دیگـر سـالطین      	عبرتویژگی نظر گرفتن  با دراست سعی داشته 

با برگزیدن نامی نیکـو، زیبـا و پرمعنـا بـراي کتـابش،       ابوشامهمسلمان ارائه کند (همان). جالب است که 

بـا ایـن    ،محتواي اثر ایجاد کرده و درواقع همخوانی کاملی میان عنوان و ،اخبار الدولتینالروضتین فی 

هایی باشکوه تشـبیه نمـوده   را به دو روضه، بهشت و یا باغ الدینصالحو  نورالدینحکومت  ةاقدام، دور

  کند.ها حکایت میکه از نگرش مثبت مؤلف به این دورهاست 

حاوي پیـامی در   ،و زهد و پرهیزگاري او نورالدین زنگیر فضایل به ذکالروضتین شروع  ،درواقع

رغـم آنکـه از    را پادشاهی شجاع و موقر توصیف کرده اسـت کـه بـه    نورالدیناست. وي  همین زمینه

انگیزي در برابر دشمنان دین برخـوردار بـود، در برابـر رعایـا، وقـار و عطـوفتی       هیبت و جالل رعب

را  نورالـدین داد. وي  خـود قـرار مـی    ۀنایت به احوال رعیت را پیشـ ناشدنی داشت و همواره ع وصف

پادشاهی عادل و دیندار توصیف نموده و از اهتمام وي به اعمال عبادي واجـب و مسـتحب، فـراوان    

آل براي یک حکمران مسلمان و متقی معرفی کرده اسـت  الگویی مناسب و ایده ،سخن گفته و درواقع

  ).  117- 97، ص1ب، ج 2002 (ابوشامه، 

جـاي کتـاب   در جـاي  ابوشـامه نیز به عنوان پادشاه آرمانی  الدینصالحتردیدي نیست که شخصیت 
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مـاترك سـلطان   که به ذکـر   یابدمؤلف بوده است. این مهم آنجا تجلی بیشتري میمطمح نظر الروضتین 

ـ قاضـی بهاءالـدین  . وي در خصوص میراث برجاي مانده از سلطان، بـه اقـوال   است پرداخته و  شـداد نب

، دوتن از مالزمان و همراهان همیشگی وي، استناد جسـته و در واقـع چنـین میراثـی را     عمادالدین کاتب

  اند:  اسالمی ۀحکومت بر جامع ۀزهد و پرهیزگاري سالطین مسلمانی دانسته که شایست ۀنشان

 ناصـریه و جرمـاً واحـداً    إال سبعه و أربعین درهماً ۀالفضیخلّف فی خزانته من الذهب و  ... إنه لما مات لم

یعنـی فـی البلـد مسـقفاً و ال ظـاهراً       ؛المزرعۀالداراً و ال عقاراً و البستاناً و ذهباً سوریاً و لم یخلّف ملکاً؛ 

  ).220، ص2همان، ج(ر.ك: مستغالً من انواع األمالك... 

و مـداومت بـر همنشـینی     اهتمام سلطان به امر انفاق در راه خدا، صدقه به نیازمندان، مجالست با اهل فضل

پرهیز از شرکت در مجالس هزل و هجو، سرسختی با دشمنان دیـن و مالطفـت    ،با فقها و علما و در مقابل

مندي به استماع حدیث و فراگیري علوم شرعی و مراقبـت بـر نمـاز و عبـادات از     با مؤمنان و متقین، عالقه

 ،ها را در منقبت سـلطان برشـمرده و بـدین وسـیله    آن ابوشامهبود که  الدینصالحهاي اخالقی  جمله ویژگی

  ).223- 220، ص4پادشاه آرمانی منظورش را براي مخاطب توصیف نموده است (ر.ك: همان، ج

  . جهاد و مبارزه با صليبيان  ۲- ۴

در  الـدین صـالح و  نورالـدین را به خود جلـب کـرده، حضـور مـداوم      ابوشامهآنچه بیش از همه توجه 

باطل و دفاع از شریعت و اهتمام آن دو به امر جهاد در راه خداسـت. او صـلیبیان را    هاي مبارزه با صحنه

کـه بـه مصـاف     ،واره سلطان و لشکریانش رامشرکان و کافران مهاجم به بالد اسالمی خطاب کرده و هم

سـته  خواده و عزت و سرافرازي آنها را از خداونـد متعـال   کراند، دعا  شان کوشیده و در نابودي آنان رفته

  ).  176، ص3همان، ج(ر.ك: ..» .الکفر إلی بالد للغزاةاهللا انصاره ـ  اعز«... است: 

ضمن تأکید بر اینکه خداوند ناصر و یاریگر اسـالم و مسـلمین اسـت، اقـدام      ابوشامه ،این افزون بر

 آیـات المقدس را با شور و حرارتی فراوان گزارش کرده و با اسـتناد بـه برخـی     به فتح بیت الدینصالح

سـنتی واجـب و مفـروض     این مکان مقـدس از حضـور مشـرکان را   کردن قرآن در موضوع جهاد، پاك 

از ایـن   ابوشامهگزارش  ،روي هر پاداش آن در پیشگاه حق محفوظ است. به ،شک	توصیف نموده که بی

هاي صـلیبی، ایـن گمـان را در ذهـن مخاطـب تـداعی       رخدادهاي مربوط به جنگبیشتر رویداد و البته 

کند که راوي، آن را نه از موضع یک مورخ، بلکه از منظر یک مجاهد عرضـه نمـوده اسـت کـه البتـه       یم

 افزایـد بر شـدت آن مـی   ،هادر این گزارش شدادابنو  عمادالدینبر منقوالت  ابوشامهاتکاي بیش از حد 

  ).198- 177، ص3همان، ج(ر.ك: 

۲۰      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

که نه در جنگ و جهاد شرکت داشـته و نـه    ،هابوشامجهاد در بینش سیاسی  ۀتبلور اندیش ،هرروي به

که خـود اذعـان   گونه شود. وي همانمالزم بوده است، به روشنی ادراك می با جنگاوران و رجال سیاسی

قلـبش بـه درد آمـده و بـر آن      ،صلیبیان به مرزهاي قلمرو اسالمی فرنگان وهاي  تهاجم ةبا مشاهد ،داشته

 ،). بنـابراین 4–3الـف، ص  2002صلیبی را ثبت نماید (ابوشامه، هاي تا وقایع مربوط به جنگاست شده 

گـذاري  رود کـه البتـه از تـأثیر   	شـمار مـی   بـه  ابوشامهجنگ و جهاد وجه دیگري از نگرش سیاسی  ۀمقول

؛ کنـد نیز حکایت مـی  ابوشامهجمله  مورخان این دوره، از ۀایوبیان بر اندیش ةشرایط نظامی و سیاسی دور

هـاي وي مشـاهده کـرد. شـرح     نوشـته بـر تـاریخ  وجوه نظـامی   ۀتوان در غلبرا می تأثیري که شواهد آن

هـاي صـلیبی در عصـر او و    و اخبار مربوط به جنـگ الدین ایوبی صالحو  نورالدینها و فتوحات  جنگ

هـاي  بـا دولـت   الـدین صالحجانشینانش، در دو اثر مذکور وي برجستگی خاص یافته است. بیان روابط 

کـه   ،در قلمـرو اسـالمی  الـدین  صالحه در مناطق شام، جزیره و عراق و گسترش قدرت مسلمان همسای

شد، ترکیـب و سـاختار سـپاه    زدایی و ایجاد وحدت اسالمی انجام میالبته آن هم با رنگ جهاد و بدعت

هاي صلیبی و تشریفات سیاسـی  نظیر شهادت برخی امیران عرب در جنگ ،سلطان و دیگر مسائل نظامی

و ذیـل آن  الروضـتین  در  ابوشـامه نگـاري  از جمله وجوه نظامی غالب بر تـاریخ  ر آن زمان نیزمرسوم د

؛ همــو، 58- 54، ص4ج ؛226- 175، ص3، جب2002ر.ك: ابوشــامه،  ،رود (بــراي نمونــهشــمار مــی بــه

بـا  الـذیل علـی الروضـتین    این اقدام وي در شروع کتـاب   ،طورکلی	). به164، 137،143الف، ص 2002

 ۀجبله (در جنوب الذقیـه) و تصـرف آن و ذکـر اخبـار مربـوط بـه مقابلـ        ۀفرنگان به قلع ۀحمل گزارشی از

یافا، حمله بـه   ة) و نیز ذکر اخباري نظیر نبرد الذقیه، محاصر4الف، ص2002سپاهیان ایوبی با آنها (ابوشامه، 

اهمیـت فراوانـی    هـاي صـلیبی از  در تـاریخ جنـگ   ،شـک 	که بـی  ،و مانند آن حماةتبنین، هجوم فرنگان به 

 ،(بـراي نمونـه   فقیه به فضاي حماسی این دوره است ابوشامهبرخوردار است، شواهدي بر رویکرد سیاسی 

 ةتـوجهی دربـار   اطالعـات قابـل   ابوشامهدو اثر مذکور  ،رويهر). به18،77، 13، 8، 5–4، صهمانر.ك: 

یکـی از بهتـرین منـابع و     آنها را بهکه با تفصیل و جزئیات کاملی بیان شده و دربردارد هاي صلیبی جنگ

  ).626، ص3جق، 1363ه است (فروخ، کردهاي صلیبی تبدیل مصادر مربوط به تاریخ جنگ

  اي ابوشامه. رويكرد فرقه۳

خـورد کـه تـا حـد زیـادي از نگـرش       چشم میقابل توجه دیگري نیز به ۀنکت ،ابوشامهدر بینش سیاسی 

ایوبیان بر مصر و شام، عقایـد مـذهبی دولتـی کـه سـاقط       ةا سیطرشود. باي وي ناشی میاعتقادي و فرقه
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هاي خشن دولت جدید، ایوبیان، قـرار گرفـت   گردید، یعنی فاطمیان، در معرض حمالت شدید و نسبت

مسلکشـان،  	اسماعیلی ایوبیان و برخی علماي متعصب هـم ). در باور ضد85، ص1جق، 1408(خفاجی، 

از یهود و نصارا و حتی کفار بود و قتل و کشتار آنهـا نـوعی عبـادت     شیعه (منظور اسماعیلیه است) بدتر

یقولون الدولۀ الفاطمیۀ و الدولۀ العلویۀ و إنما هی الدولۀ الیهودیۀ أو المجوسـیۀ الباطنیـۀ   «...  شد:تلقی می

  ).141- 140، ص2، جب2002 ابوشامه،(ر.ك: ...»  الملحدة

 ابوشـامه کـه چونـان    ،ایـن دوره  نگـاران بسیاري از تاریخ ۀتوان در اندیشبازتاب چنین نگرشی را می

کـه فاطمیـان را    ،ابوشـامه از سلک فقیهان شافعی مـذهب و بنـام روزگـار بودنـد، مالحظـه کـرد.       بیشتر 

) فاصـله دارد،  ق567( هـا از زمـان انقـراض فاطمیـان    ، با وجود اینکه سـال است خطاب کرده »عبید بنی«

، 2انزجار کرده و بر کفر و الحاد آنها تأکید نموده اسـت (همـان، ج   همچنان نسبت به این حکومت اظهار

همواره از سوي مخالفان فاطمیان، به منظـور تحقیـر   » عبیدیان«). تردیدي نیست که انتخاب لفظ 139ص

اي و سیاسـی مـورخ را بـه   کار برده شده و برگزیدن این نـام گـرایش فرقـه   و انکار نسب ادعایی آنها به

ظهـور فاطمیـان    ۀبـه ذکـر نسـب و تاریخچـ    الروضـتین   دهد. وي در فصلی از کتاب روشنی نشان می

کـذاب،  «چـون  هم، آنان را بـا القـابی   بیت پیامبر آنها در انتساب به اهل پرداخته و ضمن تکذیب نسب

را و دیگـران   عبیـداهللا المهـدي  خوانده و خلفاي آنان نظیر  »مشرکان فاسد و یهودیان امت ،مالحده، کفار

وال نسبهم صحیحاً، بل المعروف أنهم بنوعبید... و صاروا یقولـون الدولـۀ الفاطمیـۀ و    ... « رده است:لعن ک

الدولۀ العلویۀ و إنما هی الدولۀ الیهودیۀ أو مجوسیۀ الباطنیۀ الملحدة ... کذب عـدو اهللا اللعـین، فـال خیـر     

بویۀ الطاهرة منهم بمعـزل ... وأطنـب فـی ذکـر     فیه و ال فی سلفه أجمعین و ال فی ذریۀ الباقین و العترة الن

  ).146- 139، ص2همان، ج(ر.ك:  »أخبار إخوانهم من القرامطه لعنهم اهللا تعالی

، از رهبـران اسـماعیلی   حسـن الـدین جـالل بـه حضـور    ،ق609ضمن بیان رخدادهاي سال  ابوشامه

کنـد  یـاد مـی  » اهر اسماعیلیه به اسالمتظ«نیز اشاره کرده و از آن با عنوان  ناصرخلیفه ، در دربار »الموت«

دهـد کـه او در ایـن    در ذکر این خبر نشـان مـی   ابوشامه). سمت و سوي 125، صالف 2002(ابوشامه، 

 ،واقع، با بیـان ایـن خبـر   شدگان از دین هستند، تردیدي ندارد و درکه اسماعیلیان در شمار خارج ،مطلب

ـ   دن از اقـدامات و مفاسـد گذشـته،    کـر ه بغـداد و توبـه   که زعیم و رهبر اسماعیلیان الموت با عزیمـت ب

سـازد. وي  اش را متبلور میدین نشان داده، عمق عقیده ۀر اسالمی و اقامیبندي خود را نسبت به شعا پاي

 ،بـاره (در ایـن  با توطئه بـه قتـل رسـیده    ،احتمالفاطمی را هم که به ۀ)، آخرین خلیفق567(معاضدمرگ 

ق، 1392بـردي،  تغـري ؛ ابن369، ص6، جق1406 ،عماد؛ ابن112- 111، ص3، ج2000 ،خلکانابنر.ك: 

۲۲      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

اسـت (ر.ك:  )، با قوت بیشتري، خودکشی گزارش کرده 498، ص1جق، 1415عثمان، ؛ ابن335، ص5ج

رسـد  ، به نظر مـی ابوشامهاي و مذهبی نظر از تعصب فرقهصرف). 131- 130، ص2، جب2002ابوشامه، 

آل مشـروعیت دولـت ایـده    صـدد بـوده  بیشتر در ،عی در قبال فاطمیانرفتن چنین موضوي با در پیش گ

روست کـه در توصـیف دولـت     ازاین .در برچیدن فاطمیان را توجیه نمایدآنها  خود، یعنی ایوبیان و اقدام

  فاطمیان چنین آورده است:

وضـع کردنـد   هاي سنگین  بر مردم مالیات. در ایام حکومت آنان، رافضیان زیاد شدند و امرشان جاري شد

عقاید طوایف صحرانشین ساکن در مرزهـاي شـام را بـه سـبب آنکـه      . اقتدا نمودندآنها  و دیگران نیز به

فرنگـان نیـز    ،ند. در این دوره.. و حشیشیه گروهی از آنها بود.لوح بودند، فاسد کردند افرادي جاهل و ساده

نـت نهـاد و بـا ظهـور     داوند بر مسلمانان مکه خام و جزیره را اشغال کنند تا اینتوانستند بیشتر شهرهاي ش

هاي اسالمی را بـازپس گرفتنـد و شـر ایـن      الدین را به میدان فرستادند، سرزمین که صالح ،خاندان اتابکی

  )140، ص2(همان، ج دولت را از سر مردم کم کردند

  رويكرد ابوشامه در قبال شيعيان

ب عصر ایـوبی نسـبت بـه فاطمیـان و عقایـد      مذه مورخان سنیبیشتر جالب است با وجود ابراز انزجار 

شـان را جهـاد در راه خـدا     خطاب کرده و سـرکوبی  »گذار، ملحد و رافضیبدعت«اسماعیلیه، که آنان را 

هـایی از تسـامح   گـاه نشـانه   )،142- 141، ص7، ج2000خلکـان،  	ابـن ر.ك:  ،(براي نمونه اند	تلقی نموده

مـورخ   )ق646(مقفطـی خـورد.  	و مقدساتشان به چشـم مـی   مذهبی برخی از آنان در برابر شیعیان امامیه

(ر.ك:  در حلـب بـود   ملک ظاهر ایـوبی دولت  ۀخزان ها متصدي امورکه سال ،امامیه مذهب عصر ایوبی

) ق626(میاقوت حمـوي اي نیز با )، روابط بسیار دوستانه2048- 2022، ص5، جق1414، حموي یاقوت

معجم األدبـاء  شان کتاب  به پاس دوستی یاقوتکه  اي گونه داشت و بارها پذیراي وي در منزلش بود، به

) نیز از دیگـر مورخـان   ق630(مطی حلبیابی ابن ).38، ص4، جق1403(کردعلی،  را به وي تقدیم نمود

بـه  داشـت و   ،ملک ظاهرویژه  اي با برخی امراي ایوبی بهامامیه مذهب این دوره است که تعامل دوستانه

تـألیف   ،در ایـن میـان   )231، ص4ج؛ 60، ص1جق، 1408، رد (ر.ك: طبـاخ کـ  دربار وي آمد و شد مـی 

بـیش از   اطهـار  ۀو ائمـ  ) در منقبت حضرت علـی ق654(مجوزي بن سبطتذکرة الخواص کتاب 

حضـرت  ، ویژه آنکـه مؤلـف بـا نقـل حـدیثی از پیـامبر       کند، بههمه وجود چنین تسامحی را تأیید می

فقـال:   ،طالـب  بـن ابـی   نظر النبی إلی علیامت معرفی کرده است. اران روز قیو شیعیانش را رستگ علی

  ).56صق، 1418 بن جوزي، (ر.ك: سبط» هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامۀ«
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ایـوبی و نیـز    ۀآمیـزي در میـان اندیشـمندان جامعـ    قدر مسلم آنکه وجود چنین روابـط مسـالمت  

کـه ایوبیـان امامیـه را بـر خـالف       ،د سیاسـی آن نظـر از بعـ  	مردان ایوبی با شیعیان امامیه، صرف دولت

دانسـتند، از دیـدگاه متمـایز آنـان در قبـال فـرق مختلـف شـیعی،         اسماعیلیه، رقیبان سیاسی خود نمی

سنت این دوره حساب شیعیان اسـماعیلی   رسد شماري از اهل	نظر می	 که به اي گونه	کند، به	حکایت می

؛ انصـاري  1394 ر.ك: بادکوبـه و آبانگـاه،   ،بارههی بیشتر در اینجدا کرده بودند (براي آگا را از امامیه

نخواسته و یا نتوانسته است چنین تمـایزي را نسـبت بـه     ابوشامهاین درحالی است که ). 1385قمی، 

آنهـا بـه کـار بـرده و      ۀرا به طور عـام در خصـوص همـ   » شیعه«فرق شیعی قایل شود و همواره لفظ 

ماعیلیه را همچنان در خصوص سایر شیعیان نیز لحـاظ کـرده اسـت.    اش در قبال اسرویکرد خصمانه

ق)، 569(نورالـدین ، ضمن اشاره به بروز اغتشاشات شام پس از وفـات  الروضتینبراي نمونه وي در 

؛ 62، ص1جق، 1408عـدیم،   ر.ك: ابن ،او ة، قاضی و نقیب هاشمیان (دربارخَشَّاب شیعیابنتحرکات 

 ةکه وي را در زمـر  ،الدین علیشمسش بر ضد والی زنگی حلب، ) و شیعیان همراه4676، ص10ج

)، وي 31، ص 2ج ب، 2002 برشمرده و در حقش دعا کرده است (ر.ك: ابوشـامه،  نورالدینخواص 

مـذهب و شـیعی حلـب     را مخلّ امنیت و ثبات سیاسی شهر و موجب دودستگی مذهبی اهـالی سـنی  

امیـر  ، ملک صالحرزهاي قلمرو اسالمی، درحقیقت اقدام دانسته و با تأکید بر خطر هجوم صلیبیان به م

و سرکوب آنهـا را بـراي حفـظ بقـاي دولـت اسـالمی،        خشابابندمشق و سپاهیانش در قتل  زنگی

، جرْدیـک النـوري  وي  ،). افزون بر این218- 217، ص2ضروري ارزیابی نموده است (ر.ك: همان، ج

کـه وي   ،معرفی کرده و با اشاره به این مطلـب  نورالدینرا نیز از اکابر و امراي دولت  خشابابنقاتل 

 ،هایش یاري نموده و نیز با تأکید بر خصـایل نیکـوي اخالقـی او   را نیز در همه مجاهدت الدین	صالح

، در مصـر را از  عاضـد فـاطمی  وزیـر   شـاور در حلـب و   خشابابننظیر شجاعت و بخشندگی، قتل 

  ).18الف، ص  2002بوشامه، شمرده است(اجمله افتخارات ارزنده وي بر

بن مـریم اسـت، بـه     کرد عیسیدر جایی دیگر نیز خبر ظهور عجمی در دمشق را که ادعا می ابوشامه

اي از جانب شیعیان بوده است. وي بدون اینکـه دیـن و   رسد بروز چنین فتنهاي آورده که به نظر میگونه

بسـنده  ق 596ذیل رخدادهاي مربـوط بـه سـال    د، تنها به ذکر این خبر در کنآیین عجمی را شفاف بیان 

راه کرده بود دستگیر و با فتواي فقها به دار آویختـه   اي از مردم را گمعجمی داعی که عده«... کرده است: 

که به دنبال وقوع چنـین  است شیعیان اشاره کرده علیه سنت  وي بالفاصله به ذکر خبر شورش اهل». شد

ر بر شیعیان شوریدند و با نبش قبر عجمی داعی، سـر او را بـا جسـد    مذهب شه اهالی سنی«... رخدادي، 

۲۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

آن عجمـی را شـیعه    ،اگرچـه بـه صـراحت    ابوشـامه ». دو سگ در قبرستان باب الصغیر آویزان نمودند...

آن  دو روز با یکدیگر بوده است، بـر  ۀکه گویا در فاصل ،ولی با کنار هم قرار دادن این دو رخداد ،ندانسته

بـر   ،رو	ایـن دانسـتند و از مذهب شـهر او را شـیعه مـی    مردم، یعنی اهالی سنی ۀکند که عام لقابوده چنین ا

بـه  بیشـتر  که  ابوشامهمورخ متقدم  ،اثیرابن). این درحالی است که 25، ص(ر.ك: هماناندشیعیان شوریده

ذیـل  ق، 1385ر، اثیـ اي به این واقعه نکرده است (ر.ك: ابنترین اشاره رخدادهاي شام نظر داشته، کوچک

  ).160- 150، ص12ق، ج596و  595حوادث 

ابـی    ابـن ستیزي تا جایی است که وي با وجود اینکه در اثناي کتابش بارهـا از  در شیعه ابوشامهتعصب 

 ،)، نقل قول کـرده (بـراي نمونـه   269، ص4ج، 1973 ،ر.ك: کتبی ،او ةمذهب حلبی (دربار ، مورخ امامیطی

کـه نـام شـماري از منـابع      ،الروضـتین  ۀ)، ولی در مقدم77، 75، 74، 56ص ،2ب، ج2002ر.ك: ابوشامه، 

). 96 - 94، ص1موثق خویش را برشمرده، ذکري از او و آثارش بـه میـان نیـاورده اسـت (ر.ك: همـان، ج     

را نیز به سبب شیعه بـودنش مـورد تردیـد قـرار      طیابی ابنوي گاهی صحت برخی روایات  ،افزون بر این

و  الـدین صـالح و  نورالـدین آنجا که به بروز اختالف میـان   ،نادرست خوانده است. براي مثالداده و آنها را 

هایش اشاره کرده، ایـن خبـر را بـه    و خودسري الدینصالح ۀکدورت امیر زنگی از برخی اقدامات مستبدان

تضـعیف اسـاس   در  نورالـدین کند و با اشاره به اقدامات تکذیب می ،است طیبی ا ابنسبب آنکه منقول از 

شـده بـود، بـر     ،، رئیس شیعیان حلبطی ابی   ابنکه موجب رانده شدن پدر  ،شیعه و تقویت سنت در حلب

را نسـبتی نـاروا از سـوي     الدینصالحاز  نورالدینتوزي وي در ذکر این خبر تأکید کرده و مکدر شدن کینه

 ابـن تألیفـات   ،ایمـن فـؤاد سـید    ۀ). این در حالی است که به گفت78- 77، ص2وي دانسته است (همان، ج

  ).34، ص2، ج2002بوده است (سید،  خططدر تألیف  مقریزيترین مصادر  مهم ۀاز جملطی  ابی	

اش، بازتـاب رواج تفکـرات   	نگـاري 	در تـاریخ  ابوشـامه تردیدي نیست که رویکرد سیاسی و مذهبی 

ه و موجـب تقویـت نگـرش    اي وي در هم آمیخت	ایوبی است که با تعصب فرقه ۀاسماعیلی در جامع ضد

نگـاري را   رسد وي تاریخ	که به نظر می اي گونه مذهب گشته، به مورخ شافعی ـ  فقیهضدشیعی او به عنوان 

  اي خویش یافته است.	فرصتی مناسب براي ترویج عقاید و باورهاي فرقه

  و ذيل آن در منابع متأخر »نيالروضت«گاه کتاب يجا

و  »یکسـونگري «رود و شمار مـی  نگاري بههاي دودمانی و تکتاریخیکی از پیامدهاي مهم  »داري جانب«

بـه  کـه   ابوشـامه چـون  همبارز تواریخی است که توسـط افـرادي    ۀ، مشخص»مبالغه در تحسین و تقبیح«
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 ،شود. این افـراد بـه نـدرت   شان هستند، نگاشته می هاي سیاسی و مذهبیها و گرایشمتأثر از علقهشدت 

مواجـه  تردیـد  بـا  را آنهـا   هـاي چنین معضلی را دارند و همین امر ارزش نوشـته  توان اجتناب نمودن از

  ).199ـ195، ص1367 ،روزنتالکند (ر.ك:  می

اگرچه هیچ دو مورخی تجارب ذهنی واحدي ندارند، لیکن غالباً نگارش تاریخ مسـتلزم نـوعی   

ویی نوشتاري طراحـی مـی  در ذکر تاریخ، الگ ،خود ةالگوبرداري است و مورخان بنا بر ادله و انگیز

در قالـب آن بگنجاننـد. قـدر     ،هاي تاریخی را گزینش کـرده کنند تا بر اساس آن، برخی از واقعیت

هاي بعدي، بسیاري از آنهـا  نوشتهطوالنی از برخی الگوهاي پیشین در تاریخ ةسنت و استفاد ،مسلم

ضوع قـرار داده اسـت (ر.ك:   ، ساختار، محتوا و مورا قداست بخشیده و مبنا و اساس طراحی سبک

  ).377-376، 239، ص1388 ،استنفورد

داري کـه بـا وجـود امانـت     ،ابوشـامه مسـلک  نخست، مورخـان هـم   ۀطبیعی است در درج ،بنابراین

هـاي  ، بـیش از همـه بـه اقتبـاس از داده    ورزیـد  مـی تاریخی، چونان وي بر تعصبات مذهبی خود اصرار 

این افرادنـد کـه اخبـار فراوانـی را      ۀ) از جملق774(مکثیرابن ) وق748(مذهبیتاریخی وي روي آورند. 

بـه نـام    را اگرچـه بـدون اشـاره    »عجمی«ماجراي  این دو مورخ ،براي مثالاند. نقل کرده ابوشامهعیناً از 

بـا ایـن تفـاوت کـه آنـان اسـتفاده از عنـوان        ، اندبا همان عبارات و واژگان ذکر کرده ، ولی تقریباًابوشامه

(ر.ك: انـد  آوردهق 595ترجیح داده و این خبر را ذیل رخدادهاي مربوط به سـال  » شیعه«را بر » روافض«

). شباهت ساختار و محتواي این اخبار بـا  19، ص13، جق1407کثیر، ابن؛ 25، ص42، جق1413ذهبی، 

، جاي تردید براي مخاطـب بـاقی   ابوشامهبه قدري است که در خصوص مرجع خبر، یعنی ابوشامه خبر 

 در تـدوین تـاریخ   ذهبـی تـرین منـابع    مهم ۀرا از جمل ابوشامهنیز  سخاوياینکه  برآن،گذارد. افزون نمی

  .)156، صتا بیبرشمرده است(سخاوي، 

قـرار   ابوشامهکمی از  ۀکه با فاصل ،مذهب عصر ایوبی نیز ـ مورخ شافعی ق)، فقیه697(مواصلابن

بـه شـدت تحـت     ،تفاده از منابع و مصـادر اخبـارش  مورخان متأخر از اوست که در اس ۀدارد، از جمل

اي گونـه از منابع مکتوب پیشین، او نیز به ابوشامه ةتا جایی که بسته به میزان استفاد ،بوده ابوشامهتأثیر 

و  ،ابوشـامه استفاده کرده کـه   اثیرابنالکامل وي همان قدر از  ،متغیر و متفاوت عمل کرده است؛ مثالً

 ةبـا وجـود اسـتفاد    واصـل ابنتأیید نموده است.  ابوشامهداشته که  اثیرابنمنقوالت همان ارزیابی را از 

را الروضـتین  ویژه آن بخـش از   ق) و دیگران، به597(معمادالدین کاتب اصفهانیفراوان از منقوالت 

آورده اسـت. تبویـب و    ابوشـامه و فرزندانش بوده، تا حد زیادي عیناً از  الدینصالحکه در خصوص 

۲۶      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

در  ابوشـامه دارد و تقریباً همان نظمـی را کـه   الروضتین شباهت زیادي به  واصلابنندي کتاب بفصل

ـ  ابوشـامه رعایت کرده است. او نیـز بـر سـیاق    مفرج الکروب این کتاب اعمال کرده، او نیز در   ۀارائ

ـ      را زمینهتاریخ اتابکان گزارش کوتاهی از  ن ساز ورود بـه مباحـث اصـلی قـرار داده اسـت (ر.ك: اب

رسـد  به قدري است که به نظر مـی الروضتین از  واصلابن). اقتباس 139ـ28، ص1، ج1953واصل، 

هـاي مفصـل و   )؛ با حـذف بسـیاري از گـزارش   3ـ1ج، 1953واصل، 	نخست اثرش (ابن ۀوي در نیم

، این کتاب را خالصـه کـرده اسـت (بـراي آگـاهی بیشـتر دربـارة روش        الروضتینمطول مندرج در 

). 15- 8، ص2006؛ هرشـلر،  18- 17، ص1مقدمـه، ج   ،ر.ك: همان ،ابوشامهو  واصلابن نگاري	تاریخ

در تـألیف کتـاب    مقریـزي منـابع اصـلی    ةرا در زمـر  واصـل ابـن  شاکر مصطفیالزم به ذکر است که 

برشـمرده   ،ویژه در خصوص تـاریخ دولـت ایوبیـان و ممالیـک     به ،السلوك فی معرفۀ دول الملوك

) که بی شک، چنین امري از تأثیر باواسطه و غیرمسـتقیم کتـاب   143، ص3ج ،1983(ر.ك: مصطفی، 

  کند.حکایت می مقریزيبر این بخش از اثر الروضتین 

شـام  (بعلبکی) است که در اخبار مربـوط بـه    ) نیز از جمله مورخان شامیق726(مالدین یونینیقطب

که بـه اخبـار    ،حث آغازین کتابش راه است. وي مبادکراقتباس  ابوشامهو به طور خاص دمشق، بارها از 

الـذیل علـی   در  ابوشـامه اختصـاص دارد، بـا تکیـه بـر روایـات       ق654شام در سـال   ةمربوط به حوز

، 2ج ؛497- 496ص ، 1 ؛ ج12- 3 ، ص1 جق، 1374 ،: یــونینی(ر.ك ده اسـت کـر گـزارش  الروضـتین  

نگـاري  و دست اول در تاریخهمواره به عنوان منبعی مهم الروضتین نظر از اینکه کتاب ). صرف223ص

گـران  و دی کثیـر ابن)، ق978(منعیمی، ذهبی، مقریزينظیر  ،نگاران این حوزهتاریخنظر  مطمحمصر و شام 

گیرد، مـورد  می تري از جغرافیاي بالد اسالمی را دربرنسبتاً وسیع ةکه گستر ،قرار داشته است، ذیل آن نیز

حجـاز و مکـه بـوده اسـت.      ةویـژه در حـوز   بـه  ،سـوري ن غیرنگاران و جغرافیانویسااهتمام سایر تاریخ

هاي فراوانـی بـه نقـل     گزارش ،اریخ مکه شهرت دارد، در آثار خودکه در نوشتن ت ،بن احمد فاسی محمد

ده است. اخباري نظیر کشتار شـماري از حاجیـان   کراقتباس علی الروضتین آورده که از ذیل  ابوشامهاز 

(بـراي   از این جمله استمانند آن اي از رکن یمانی کعبه و یا افتادن قطعه در منا و ق608عراقی در سال 

 فهـد ابـن ). 469، ص5، جق1419، همـو،  369، ص2ج ؛343،360 ، ص1 ، ج1386سی، افر.ك:  ،نمونه

بهـره بـرده اسـت.     ابوشامهاز منقوالت  ،ورخان مکی است که در نگارش کتابش) نیز از جمله مق922(م

کـه مورخـان    ،در مقابل خلیفه و ممانعت از ورود حجاج عراقی به مکه را قتادهجراي وي ما ،براي نمونه

- 562، ص1، جق1406فهـد،  ابـن (ر.ك:  آورده اسـت  ابوشـامه اند، با استناد بـه   دیگر نیز آن را نقل کرده
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اسـتناد مورخـان پـس از وي قـرار     حـل  همـواره م  ابوشامهدهد که دو اثر مذکور  ). شواهد نشان می563

که در مقدمه همین نوشتار اشاره شد، این آثار از گذشـته تـا عصـر حاضـر بـه      گونه  ته است و همانگرف

اسـت کـه    توجه مورخان و محققان این عرصه بودهمحل هاي صلیبی عنوان منابعی مهم در تاریخ جنگ

  طلبد. می البته پرداختن به آن مجالی دیگر

  گيري نتيجه

نگاري شام، جایگـاه  دمشقی قرن هفتم هجري، در روند تکاملی تاریخخان مور به عنوان یکی از فقیه ابوشامه

الروضـتین فـی   یعنی کتاب  ،مانده از وي جايتوجهی به خود اختصاص داده است. دو اثر تاریخی برقابل

حـال کـه مصـداقی از    اي که خود مؤلف بـرآن نگاشـته اسـت، در عـین    شمارانه و ذیل سالالدولتین أخبار

روایـی   فرمـان  ةشود، منبع و مرجعی مهم در تاریخ دورمصر و شام در عصر ایوبیان شناخته می نگاري تاریخ

صورت و محتواي دو اثر مذکور به عنـوان جزئـی از    ۀرود. مطالعشمار میهاي صلیبی نیز بهایوبیان و جنگ

نگـاري ایـن دوره بـه     کل، تأثیر وضعیت سیاسی، نظامی و گفتمان مذهبی حاکم بر دوره ایوبیان را بر تـاریخ 

بر عصـرش،   متأثر از همین فضاي سیاسی و نظامی حاکم  ابوشامهدهد. تردیدي نیست که روشنی نشان می

فقه و حـدیث، بـر مبنـاي     ۀها فعالیت در زمینوي که پس از سال ،رو	آورده است. ازاین	نگاري رويبه تاریخ

ا آن را ابزاري مهم و کارآمد در خدمت دیـن و  تنه احساس مسئولیت شرعی به تدوین تاریخ روي آورده، نه

نظیر فقه و حدیث تلقی کرده، بلکه در جهت پیشبرد اهداف دینی و سیاسـی خـود نیـز از     ،سایر علوم دینی

دار مناصـب دولتـی نشـد، متـأثر از     بر این، وي با وجود اینکه هرگز عهـده فراوان برده است. افزون  ةآن بهر

 ،که مبتنی بر قداست و مشـروعیت دولـت ایوبیـان بـود، بـه مقـام آنهـا        ،ودنگرش سیاسی غالب بر زمان خ

را بزرگ داشت و وي را به عنوان نمونه و الگوي مناسب یک پادشـاه آرمـانی مسـلمان    الدین صالحویژه 	به

جهاد و مبارزه در راه دین و ابـراز انزجـار از فاطمیـان و     ۀمعرفی کرد تا سرمشقی براي آیندگان باشد. اندیش

رود کـه البتـه در   شمار میسیاسی این مورخ شافعی مذهب به ۀهاي آنها نیز از دیگر وجوه بارز اندیشبدعت

  نگاري وي منعکس شده است.  تاریخ

تـا انقـراض دولـت     نورالدین زنگـی روایی  فرمان ةحوادث دور ،که در مجموع ،و ذیل آنالروضتین 

تـوان  	مـی  کـه  اي گونه به ،نگاري و روایت جنگ استز فتحالبریز گیرد، ایوبیان در مصر و شام را دربر می

 ،ار آورد کـه مضـامین سیاسـی و نظـامی    شـم نگاري عصر ایوبیان بـه هایی شاخص از تاریخ آنها را نمونه

 ةبـه شـیو   ابوشـامه اي آشکار دارد. دو اثر مذکور برجستگی و غلبه هاي صلیبی در آنجنگ ۀویژه مسئل	به

  نگاري دودمانی و معاصر، اهمیت فراوان دارند.و در گسترش تاریخ	شمارانه تنظیم شده سال

۲۸      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

 منـابع

  .التراث العربیحیاءا، بیروت، دارتاریخ االسالم السیاسی و الدینی والثقافی و االجتماعی، م1967، حسن، حسنابراهیم

لـدین شـیال و دیگـران، قـاهره،     ا، تحقیق جمالالنجوم الزاهره فی ملوك مصر و القاهرهق،  1392، بردي، یوسفتغريابن

  .القومیالثقافه و اإلرشاد  ارةوز

 عباس، بیروت، دارالفکر.، تحقیق احسانوفیات األعیان و أنباء أبناء الزّمانم، 2000احمد، الدین شمس	العباسخلّکان، ابیابن

 .روت، دارصادر، تحقیق احسان عباس، بیفوات الوفیات و الذیل علیهام، 1973، شاکر کتبی، محمدبنا

شـیال،  الـدین الدین)، تحقیق جمـال (سیره صالح الیوسفیهو المحاسن السلطانیهالنوادرق، 1415، یوسفشداد، بهاءالدینابن

  .الخانجی مکتبۀقاهره، 

 .نیه، تحقیق محمد فتحی ابوبکر، قاهره، دارالمصریه اللبنامرشد الزوار إلی قبور األبرارق، 1415، الدینعثمان، موفقابن

، تحقیـق  مـن ذهـب   الـذهب فـی أخبـار   شـذرات  ، ق1406، احمـد بـن الدین ابوالفالح عبدالحیعماد حنبلی، شهابابن

  .کثیرابنداربیروت، األرناؤوط، 

القـري، معهـد البحـوث    أممعـۀ  ه، جـا تحقیق محمد شلتوت، مکـ  ،غایۀ المرام بأخبار سلطنۀ البلد الحرامق، 1406، فهدابن

  ء التراث االسالمی.و احیا العلمیۀ

 .، بیروت، دارالفکرالبدایه و النهایهق، 1407بن عمر،  ، اسماعیلکثیرابن

شـیال و دیگـران، قـاهره،    الـدین ، تحقیـق جمـال  أیوبالکروب فی أخبار بنیمفرج، م1953، محمدالدینواصل، جمالابن

  .االسکندریهجامعه مکتببۀ

  بیروت، دارصادر. ،التاریخ  مل فیالکاق، 1385اثیر، عزالدین ابوالحسن،  ابن

  زکار، بیروت، دارالفکر. ، تحقیق سهیلالطلب فی تاریخ حلب ۀبغی ق،1408الدین،  عدیم، کمال ابن

  .، ترجمه پرویز اتابکی، تهران، علمی و فرهنگیتاریخ ایوبیان، 1383الدین محمد،  واصل، جمال ابن

، تصـحیح  الدولتین النّوریـه و الصـالحیه  الروضتین فی أخبارکتابب، 2002، بن اسماعیلالدین عبدالرحمنابوشامه، شهاب

 .الدین، بیروت، دارالکتب العلمیهابراهیم شمس

تراجم رجال القرنین السادس و السـابع المعـروف بالـذیل علـی     الف، 2002اسماعیل،  بن الدین عبدالرحمن ابوشامه، شهاب

 .رالکتب العلمیهالدین، بیروت، دا، تحقیق ابراهیم شمسالروضتین

  و سمت. دانشگاه امام صادق ، ترجمه مسعود صادقی، تهران،پژوهی درآمدي بر تاریخ، 1388، استنفورد، مایکل

  .33- 6، ص 106- 104ش ، دین کتاب ماه، »هاي زنگی و ایوبی دین و دولت در دولت«، 1385، نصاري قمی، حسنا

عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسـماعیلیه  «، 1394، بادکوبه هزاوه، احمد و معصومه آبانگاه ازگمی

  .32- 18، ص 41شسال یازدهم،  ،مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی، »نگاري مصر و شامو بازتاب آن در تاریخ

  .پور، مشهد، دانشگاه فردوسیتقی ایمان، ترجمه محمدمطالعه تاریخ، 1390، رایلدمک مبلک، جرمی و دونالد
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  .، ترجمه منصوره اتحادیه (نظام مافی)، تهران، تاریخ ایراننگاريشیوه تاریخ، 1386، التون، جی.آر

  .، بیروت، دارالکتب العلمیهنهایۀ القول فی علم تجوید القرآن المجید، ق1424، نصرمکیجریسی، محمد

  .6- 2، ص 46 ، شهشآینه پژو، »طیابیالشیعه ابنهاي تاریخبازیافته«، 1376، جعفریان، رسول

، بیـروت،  کشـف الظنّـون عـن اسـامی الکتـب و الفنـون      ق، 1413، (کاتـب چلپـی)   عبـداهللا بـن خلیفـه، مصـطفی  حاجی

  .العلمیه دارالکتب

 .الکتب ، بیروت، عالماألزهر فی ألف عامق، 1408، خفاجی، محمدعبدالمنعم

  المعلمی، بیروت، دارالکتب العلمیه.یحیی	بنعبدالرحمن ، تحقیقکتاب تذکره الحفاظق، 1377احمد، بنالدین محمدذهبی، شمس

  ،  بیروت، دارالکتاب العربی.عبدالسالم تدمري، تحقیق عمراالعالماالسالم و وفیات المشاهیرتاریخ، ق1413، ـــــ 

  سمت.، ترجمه محسن الویري، تهران، نگاري اسالمی تاریخ، 1392، افرابینسون، چیس

 .المعارف بزرگ اسالمیرة، تهران، مرکز دايالمعارف بزرگ اسالمیدایرة، در: »ابوشامه«، 1385، لو، یوسفرحیم

 .، ترجمه اسداهللا آزاد، مشهد، آستان قدس رضوينگاري در اسالمتاریخ تاریخ، 1367، روزنتال، فرانتس

  .، تهران، امیرکبیرتاریخ در ترازو، 1362، کوب، عبدالحسینزرین

 ه.الدارالعامر، بیروت، أبوشامه مؤرخ دمشق فی عصر األیوبیین: دراسه تحلیلیه فی سیرته و آثاره التاریخیهق، 1431عمر، زیبق، ابراهیم

  الرضی. ، قم، شریفالخواص من االمۀ فی ذکر مناقب االئمه تذکرةق، 1418بن قزاغلی،  الدین یوسف بن جوزي، شمس سبط

ح احمـد، بیـروت،   ، تحقیق فـرانتس روزنتـال و صـال   لمن ذم التاریخ اإلعالن بالتوبیختا،  ، بیالدین محمدسخاوي، شمس

 دارالکتب العلمیه.

  .مدبولی مکتبۀ، قاهره، أیوباإلسالمیه زمن سالطین بنیتاریخ المصرم، 2002، فؤادسید، أحمد

  .53- 33، ص 76 ، شکتاب ماه، فلسفه ،»استیالي روش بر نظر در تاریخ الحکماء قفطی«، 1392، سیدعرب، حسن

  سید و دیگران، بیروت، دارالنشر فرانزشتاینر. فؤاد، تحقیق أیمنالوافی بالوفیاتق، 1408ایبک، بن خلیلالدینصفدي، صالح

  ، حلب، دارالقلم العربی.اعالم النبالء بتاریخ حلب الشهباءق، 1408طباخ، محمدراغب، 

  .دارالنهضۀ العربیه، قاهره، الشام األیوبیون و الممالیک فی مصر وم، 1996، عبدالفتاحعاشور، سعید

 .، قاهره، دارالقلمأضواء جدیده علی الحروب الصلیبیهم، 1964، ـــــ 

  .العلمیه ، بیروت، دارالکتبعشر الهجريالمسلمین حتی القرن الثانیالمؤرخینمعجمق، 1411، عبداهللا، یسريعبدالغنی

 .هره، قلم المعرفه، قاماهیه الحروب الصلیبیهم، 1990، عبده قاسم، قاسم

  .عالم المعرفهال، قاهره، دارمورخو مصر االسالمیه و مصادر التاریخ المصريم، 1991، عبداهللاعنان، محمد

، تحقیـق احمـد عطـا و محمـد عبـدالقادر، بیـروت،       العقدالثمین فـی تـاریخ البلـداالمین   ، ق1419، احمدبنفاسی، محمد

  .دارالکتب العلمیه

  .، ترجمه محمد مقدس، تهران، مشعررام بأخبار البلد الحرامشفاء الغ، 1386، ـــــ 
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