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 ٤٩٠ فريح العنزي. د.إعداد أ

  سعود محمد العصفور ثـــــاسم الباح
صالح الدين محمد بن شاكر     تأليف  عيون التواريخ    ثــــعنوان البح

ـ ٧٦٤سـنة   في  الكتبى المتو   الجـزء الرابـع     .هـ
   دراسة وتحقيق.والعشرون

  عين شمس ةـــــــجامع
  اآلداب ةــــــــكلي
  التاريخ   م ــــــــقس

  )م١٩٨٧ (ماجستير ةـــــــالدرج

  بحثمستخلص ال
  هدف الدراسة 

 وهى فترة زخرت ،هـ٧٦٠-٧٣١ إن الجزء يؤرخ للفترة ما بين 
نعم الذي  النسبي ففيها رصد لنا ابن شاكر فترة االستقرار .باألحداث الهامة

به الشام إبان سلطنة الناصر محمد بن قالوون الثالثة ونائبه القدير سيف 
 كما قدم لنا ابن ،نواحيالشتى  في  وما نجم عن ذلك من ازدهار،الدين تنكز

 وما نجم عنها من تدهور ،السياسيشاكر صورة مغايرة لفترة االضطراب 
 ي أعطى لنا فرصة أكبر ف وال شك أن هذا التباين.السلطنة المملوكية في عام

  .عقد المقارنة بين الفترتين
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 مما أورده فيه .أرخ لها التي والجزء يمثل معاصرة ابن شاكر لألحداث
 مما يجعلنا نطمئن ، حصيلة جمعه ومشاهداته وسماعاته–غالب الفي  –هو

  .ساقها التي للروايات
 على تنطوي ولكونها ،صفوة القول أن هذا الجزء يتنوع معلوماتها

جانب كبير من الصدق نظراً لمعاينة كاتبها أحداث عصره تجعل منه مصدراً 
 فيما –ذلك في  و.كبيراً ال يقل بحال عما دونه مشاهير المؤرخين المعاصرين

  . تزكية لجعله موضوع رسالتنا لدرجة الماجستير–نرى 

  منهج الدراسة 
استخدم الباحث المنهج التاريخي التحليلي وذكر في إجراءات بحثه 

  -:اآلتي
 فالنسخة .تكمل إحداهما األخرى) ك( و،)أ(أن النسختين المخطوطتين  -١

وع إلى النسخة  وقد عالجنا ذلك بالرج.يعيبها عدم وضوح آخرها) أ(
 في وجود بتر) ك(حين يعاب على النسخة في . الجلية اآلخر) ك(

 ومن هنا آثرت أال أتخذ إحدى .)أ( عالجناه بالرجوع إلى النسخة ،أولها
النسختين أصالً للتحقيق، بل قمت بعقد المقارنة بينهما وأثبت ما رأيته 

على هذه وقد سار . الهامش في  وأشرت إلى خالف النسختين،مناسباً
 ، وهى تحتاج بال شك إلى قوة استحضار،الطريقة الكثير من المحققين

 يتم اختيار النص المالئم القريب من لغة عصر يوإعمال فكر لك
  .المؤلف
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 ٤٩٢ فريح العنزي. د.إعداد أ

أقمت النص اعتماداً على النسختين المخطوطتين مع إجراء المقارنة  -٢
 . وتصويب ما حرف،بالمصادر المعاصرة الستكمال ما نقص

 وأشرت إلى ،المتن من األعالم المغمورين باختصار في دعرفت ما ور -٣
 .بعض مصادر تراجمهم

 ورجعت ،زخر بها عصر ابن شاكر التي شرحت األلفاظ اإلصالحية -٤
 وعلى رأسها كتاب صبح األعشى ،تناولت ذلك التي إلى الكتب
 .للقلقشندى

ذلك إلى معاجم اللغة  في  ورجعت،شرحت األلفاظ اللغوية الغريبة -٥
 والقاموس المحيط ،ن منظورب ولسان العرب ال،لألزهري اللغة كتهذيب

 . وغيرهاآباديللفيروز 

 والمدارس ودور العلم والمحال ما استطعت ،عرفت باألماكن والمدن -٦
 .ذلك إلى مصادر ومراجع مختارة في وأحلت

 وأشرت إلى ،اللغوي أو النحويأبقيت النص كما هو إال حيث الخطأ  -٧
 أما إذا كان األسلوب يتخلله الحوار فقد أبقيته ،الحاشية في نص األصل

 .كما هو دون تغيير حفاظاً على روح الحوار

= فضايل "كثير من الكلمات مثل  في سهلها الناسخ التي أثبت الهمزات -٨
 .حوهان و،"نائب= نايب " و،"سائر= ساير " و ،"فضائل

ل كثير من األسماء مث في خحذفها الناس التي أثبت األلف الوسطية -٩
 .ونحوها" ثالثة= ثلثه " و،"إسماعيل= إسمعيل " و ،"عثمان= عثمان "
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على صورة ياء مثل  التي أزلت النقطتين من تحت األلف المقصورة -١٠
 .ونحوها" أخرى= أخري " و،"إلى= إلي " و،"على= علي "

ذيلت الجزء  بفهارس كشفية لألعالم واألمم والشعوب والقبائل والفرق  -١١
الشعرية في واألماكن واأللفاظ اإلصالحية والقواوالجماعات والبلدان 

 .وأسماء الكتب الواردة بالنص ومصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

  استنتاجات الدراسة 
معاصرة ابن  في إذا كانت هناك أهمية بارزة لهذا الجزء فإنها تتجلى -١

  .يؤرخ لها التي شاكر ألحداث الفترة
نعم به أهل الذي  النسبيقرار هذا الجزء فترة االست في رصد ابن شاكر -٢

 ونائبه سيف الدين الثالثالشام إبان سلطنة الناصر محمد بن قالوون 
 ووئام  ،اقتصادي وما نجم عن هذا االستقرار من رخاء ،تنكز

 .ثقافي روازدها ،اجتماعي

/ هـ٧٤٩(عام الطاعون  في  ابن شاكر صورة حية لما عاناه الناسمقد -٣
 ،شتى أرجاء المعمورة في  بل، فقطمصر والشام في ليس)  م١٣٤٨

 . وما خلت منه بلدة وال قرية،طبق األرض"ألن هذا الطاعون 

معرض حديثه عن حريق باب  في أرخ ابن شاكر نشأة مدينة دمشق -٤
 وبذا يمكن اعتبار هذا الجزء ، كما أرخ أيضاً نشأة مدينة عمان،جيرون

 .مصدراً هاماً لتأريخ المدينتين السابقتين
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 ٤٩٤ فريح العنزي. د.إعداد أ

 ،شبه الجزيرة العربية في المملوكيشاكر على تتبع النفوذ  ابن صرح -٥
كانت بين المماليك  التي معرض حديثه عن الوقعة في وذكر ذلك

 .والملك المجاهد صاحب اليمن

 الغربية من ذلك ةوالظواهر الطبيعيلم يفت ابن شاكر تتبع الحوادث  -٦
القمر  وظاهرة كسوف ،أيديولد وله رأسان وأربع الذي حادثة المولود 

 وحادثة جارية حملت ،بيت سقط على من فيه في وحادثة نجاة طفل
 بنتاً ةعشرأربع يوماً  ينقرب أربع في قريباً من سبعين يوماً ثم وضعت

 .ثم صبياً

 من ثالثمائة وستين ترجمة شملت مختلف فئات اًوتضمن الجزء نحو -٧
شعراء المجتمع من المحدثين والفقهاء والقضاء والمؤرخين واألدباء وال

والزهاد والصوفية والسالطين واألمراء والوالء والقراء والمؤذنين 
ولم يغفل ابن . والخطباء واألطباء والتجار وأهل الصناعة وغيرهم

 .مجال العلم في  برزنالالتيشاكر أيضاً ذكر النساء 

 فهناك ،عدد ابن شاكر لكثير من المدارس على اختالف أنواعها -٨
بتدريس  والمدارس المعنية ، مذهب واحدالمدارس المعنية بتدريس

 . األربعةالمذاهب والمدارس المعنية بتدريس ،نمذهبي

ذكر ابن شاكر الكثير من الجوامع والمساجد والخانقاوات والربط  -٩
والزوايا والترب والمدن والقرى واألماكن واألمم والشعوب والقبائل 

كانت التي ية االصطالح  كما زخر الجزء باأللفاظ،والفرق والجماعات
 .ذلك العصر في متداولة


