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النسی 1
تاریخنگاریمحلیدرشام:تاریخدمشق 

ابنق ِ
آمنه باقری
دانشجوی دکتری گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
ايران
معصومعلی پنجه
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استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران

چکیده 
نگارش تاريخهای محلی در شام که از سده سوم هجری آغاز شد ،در عصر حکومتهای محلی رونق
بسياری گرفت و تاريخهای پرشماری ذيل نام شهرهای آن ناحيه ،بهويژه دو کالنشهر دمشق و حلب،
نگاشته شد .تاريخ دمشق ابن قالنسی (د555 .ه) يکی از برجستهترين اين تواريخ است .اين کتاب در گونه
تاريخنامههای محلی قرار میگيرد که به شيوه سالشمار ،رويدادهای سالهای  363تا  555هجری را
گزارش کرده است .محور گزارشهای ابن قالنسینخست دمشق و سپس شام است؛ وی افزون بر ذکر
تحوالت داخلی دمشق حول واليان اين شهر ،به تحوالت خارجی بهويژه مناسبات و منازعات دولتهای
مسلمان چون حمدانيان ،فاطميان و سلجوقيان با هم و يا با دولت روم شرقی و صليبیها نيز میپردازد .اين
کتاب يکی از معدود منابع بررسی تاريخ دمشق در دوره فاطميان ،سالجقه و جنگهای صليبی است و برای
بررسی تاريخ دمشق و شام در سدههای پنجم و ششم اهميت بسيار دارد .تاريخنگاری ابنقالنسی در تداوم
تاريخنگاری رسمی سنتی رايج در دوره ميانه ،مبتنی بر نگرش نخبهگرايانه و بينش تقديرگرايانه است و از
تحليلهای انتقادی و علتيابی دور است و جنبه سنتی تاريخنگاری اسالمی ،يعنی وقايعنگاری ،بر آن غلبه
دارد.
کلیدواژهها :تاريخنگاری اسالمی ،تاريخنگاری محلی شام ،تاريخ دمشق ،ابنقالنسی.

 .1تاريخ دريافت9315/91/5 :؛ تاريخ پذيرش1335/11/1 :
 .2رايانامه (مسؤول مکاتبات)panjeh@srbiau.ac.ir :
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مقدمه 
از سدههای دوم و سوم هجری به بعد در سرتاسر جهان اسالمی ،از اندلس تا فرارود،
کتابهای بسياری در صورتهای گونهگون ،ذيل نام شهرها و ايالتها و ناحيهها بهنگارش
درآمده که امروزه در گونهشناسیهای تاريخ نگاری اسالمی ،جزو «تاريخهای محلی» قرار
میگيرد .سامی َد ّهان ،محقق سوری ،در جستاری با عنوان «خاستگاه و گسترش تاريخهای
محلی سوريه /شام» که خود آن را «شتابزده و ناقص» میخواند ،ريشه تاريخنگاری محلی

شام ،را به سده سوم هجری بازمیگرداند 3.در سدههای بعد تواريخ محلی پرشماری بهويژه
درباره دو شهر بزرگ و مهم شام ،يعنی دمشق و حلب به نگارش درآمد .يکی از کهنترين و
َ
النسی است .از اين کتاب فقط يک
برجستهترين اين تواريخ محلی ،تاريخ دمشق ابنق ِ
نسخه _که چند برگ نخست آن افتاده است_ بهدست آمده که همان اساس کار آم ُ
درز و
ِ ِ

سهيل زکار در تصحيح و چاپ اين اثر قرار گرفته است .در اين پژوهش ،تاريخنگاری و
تاريخنگری ابنقالنسی از جوانب گوناگونی چون منابع ،محتوا ،شيوه تدوين ،اسلوب
نگارش و بينش تاريخی بررسی میشود.

بارهابنقالنسی

در
از زندگی ابويعلیحمزةبناسدبنعلیبنمحمد تميمی ابنقالنسی (د555ه1166/م)،
آگاهی اندکی در دست است 4.وی از خاندانی نامور بود که طی قرنهای چهارم تا نهم
هجری ،جايگاه سياسی و اداری برجستهای در دمشق داشتند 5.صفدی 6نام پدرش را اسعد

و ابنعماد 7راشد نوشته است« .اسعد» بايد تصحيف اسد و ناشی از خلط آن با نام پسر
3. al- Dahhān, 108-117.
 .4برای شرح احوال وی ،نک .بهراميان« ،ابن قالنسی» ،دبا.488-486/4 ،
 .5مصطفی.237-236 ،
 .6صفدی.278 )1(4 ،
 .7ابن عماد.174 /4 ،
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ابنقالنسی ،وزير اسعدبنحمزه ،باشد ،چنانکه «راشد» به جای «اسد» نيز محتمال اشتباه
کاتب است 8.در هيچيک از منابع به تاريخ تولد وی اشاره نشده و فقط ذهبی سن وی را

بههنگام مرگ ،بيش از  41سال دانسته است؛ 3بنابراين ،تولد وی بايستی پيش از 8۷5ھ بوده

باشد .ياقوت حموی در معجم االدباء وی را اديبی آشنا به علومحديث توصيف میکند 16و

ابنتغری بردی از وی با عنوان اديب و کاتبی فاضل نام میبرد 11.وی در دوران امارت
سالجقه شام(511-476ھ) واتابکان آلطغتکين/بوری(543 –437ه) بر دمشق ،به مناصب

«رئيس» و «عميد» رسيد 12.بنابر نوشته ابنفوطی و ذهبی ،ابن قالنسی در برههای مسؤول
ديوان انشا و ديوان حساب و خراج نيز بوده است 13.ابنقالنسی در حدود هشتادسالگی در

سال 555ه درگذشت و در دامنه کوه قاسيون دمشق به خاک سپرده شد 14.

نامکتابابنقالنسیچیست؟


اگرچه ياقوت ذيل شرححال ابنقالنسی آورده «له کتب عليها سماعه» ،ولی نه ياقوت و نه
ديگران ،کتاب ديگری غير از کتاب تاريخ برای وی نام نبردهاند .درباره نام اين کتاب نيز
اختالفنظر وجود دارد؛ برخی چون ابنتغریبردی 15آن را الذيل و برخی ديگر ّ
مذيل

 . 8نک .بهراميان« ،ابن قالنسی» ،دبا.486/4 ،
 .3ذهبی.388 / 26 ،
 .16ياقوت حموی.278/16 ،
 .11ابن تغری بردی.332 /5 ،
 .12جيالوی.33 ،
 .13ابن فوطی312 /4 ،؛ ذهبی.388 /21 ،
 .14ابن عساکر 442/4 ،و نيز ابن عماد حنبلی174 /4 ،؛ ابن تغری بردی332 /5 ،؛ ذهبی ،سیر اعالال البالءالء/2 ،
.388
 .15ابن تغری بردی 332/5 ،؛منجد.35 ،
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التاريخى الدمشقى نوشتهاند 16ابنقالنسی ،خود در اثنای ذکر حوادث واليت اميرالمؤيد در
دمشق در 441ه آورده است« :فحمدت طريقته ...و استمرت عليه االيام فی الوالية الی سنة
 448التی بنی هذا الذيل عليها و عادت سياقةالحوادث منها و ايراد ما فيها و تجدد

بعدها»« 17.ذيل» اصطالحا به ملحقات کتابی که پيشتر نوشته شده اطالق میشود؛ از اين
رو میتوان نتيجه گرفت اين کتاب ذيل بر کتاب ديگری است؛ اما اينکه واقعا اين تاريخ ذيل

کدام کتاب است ،بهدرستی روشن نيست .برخی چون ابنکثير 18و حاجیخليفه

13

پنداشتهاند کتاب ابنقالنسی ذيل تاريخ دمشق ابنعساکر است؛ اما اين نظر مبتنی بر
واقعيت نيست؛ چرا که ابنقالنسی حدود بيست سال پيش از ابنعساکر از دنيا رفته و
دورهای که اين دو مورخ بدان پرداختهاند نيز مشترک نيست .همچنين ابنعساکر خود در
َّ َ
سنة اربعين و
شرح زندگينامه ابنقالنسی آورده است« :و صنف تاريخا للحوادث بعد ِ
اربعمائة الی حين وفاته» 26.نخستين بار ابنخلکان در سيرة صالح الدين ايوبی ،آورده است
که ابنقالنسی تاريخ خود را ذيلی بر تاريخ هاللصابی نهاده است 21.از محققان معاصر،

حسنابراهيمحسن

22

معتقد است ابنقالنسی و ظهيرالدين ابوشجاع ،مطالب اصلی

کتابهای خود را از متن کتاب تاريخ هاللصابی گرفتهاند .تطبيق مطالب برخی حوادث که
در کتاب ابنقالنسی و ابوشجاع مطرح شده ،نشان از تشابه و تطابق اين مطالب دارد؛ اگرچه
کم و بيش در کلمات و عبارات با هم تفاوت دارند 23.فيصلسامر نيز نوشته است که

 .16ابوشامه7 /1 ،؛ جيالوی.43 ،
 .17ابن قالنسی.86 ،
 .18ابن کثير.162 /13 ،
 .13حاجی خليفه.234 ،
 .26ابن عساکر.442 / ،
 .21ابن خلکان.144 /7 ،
 .22حسن.516 ،
 .23جيالوی.54 ،
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مورخان بسياری بر کتاب تجارب االمم مسکويه تکمله نوشتهاند که هاللصابی و

ابنقالنسی هم از جمله ايشاناند 24.بنابر شرحی که قفطی بهدست داده 25،ثابتبنسنان

صابی ذيلی بر تاريخ طبری نوشت و حوادث را تا سال 363ه گزارش کرده؛
هاللبن ّ
محسنصابی دنباله کار او را گرفت و آنرا تا سال 448ه ادامه داد .با توجه به اينکه
بخش دوم کتاب ابنقالنسی از همين تاريخ آغاز میشود و همچنين با عنايت به شيوه
تاريخنگاری و محتوای مطالب ،محتمل است که اثر او ذيل کتاب هاللصابی و بخش اول
آن خالصهای از همان کتاب باشد؛ 26چنانکه برخی عبارتهای بخش نخست کتاب
ابنقالنسی به اخءار القرامطة 27نوشته ثابت ،بسيار شبيه است.

28


شیوهتدوین 
ذکر حوادث در کتاب ابنقالنسی سالشمار است و گزارش وقايع دو قرن را دربرمیگيرد.
بخش اول آن که گويا برگرفته از تاريخ هاللصابی است ،از سال 363ه تا 448ه را شامل
می شود .اين بخش با ذکر واليت واليان مختلف دمشق به صورت سال به سال و شرح
احوال و زمان آنها ادامه پيدا میکند .گزارشهای ابن قالنسی در اين بخش بيشتر بر مبنای
حاکم يا امير وقت دمشق است؛ مثال« :ذکر والية ظالم بن موهوب العقيلی لدمشق فی سنة

 363من قبل المعز لدين الله»« 23،والية الفتکين المعزی لدمشق فی بقية سنة  363و ما
 .24سامر.16 /1 ،
 .25قفطی.116 ،
 .26بهراميان« ،ابن قالنسی» ،دبا.487/4 ،
ّ
 .27در 9351ش  « 91۷9/سهيل زکار » مجموعهای را با عنوان «تاريخ اخبار القرامطة» در بيروت به چاپ رساند
(چاپ جديد :الجامع فى اخءار القرامطة  ،بيروت  ،914۷ /981۷دو جلد) که به گفته وی ،بخشی از آن را «التاريخ»
ثابت بن سنان تشکيل میدهد.
 .28ابنقالنسی.136 ،134 ،164 ،
 .23همو.4 ،
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بعدها و شرح السبب فی ذلک»« 36،والية قسام التراب لدمشق بعد الحجاب الفتکين ...و
السبب فی غلبته علی االمر فی سنة  368و ما آل امره اليه».

31

در موارد ديگر روش سالشمار مشهود است :مثال «سنة تسع و ستين و ثلثمائة» و

«سنة احدی و سبعين و ثلثمائة» 32.اما بخش دوم کتاب که شامل سالهای 448ه تا 555ه
است ،متفاوت از بخش اول است و ذکر حوادث صرفا بر اساس سال وقوع آنهاست.

33

از مزايای روش سالشمار ابنقالنسی اين است که در بيشتر موارد عالوهبر ذکر سال
حوادث ،به ثبت ماه و روز نيز توجه شده است .وی در ذکر حوادث يکسال ،به ترتيب ماهها
نيز توجه داشته و از ماه محرم آغاز کرده تا ذیالحجه ادامه داده است 34.در ذکر برخی

حوادث ،عالوهبر ماههای قمری به ماههای شمسی نيز اشاره داشته است ،مثال در ذکر
ّ
حوادث سال 555ه آورده است« :و اولها يوم الثالثاء مستهل المحرم و الشمس فی
کح[= ]26درجة و کح دقيقة من الجدی و الثانی عشر من کانون الثانی و الطالع القوس سبع
عشرة درجة و خمس دقائق».

35

رعايت اين نظم سالشمار توسط ابنقالنسی موجب انقطاع مطالب تاريخی نشده و از
نظر وی توضيح يک موضوع تاريخی به صورت کامل در اولويت بوده است؛ چنانکه
میبينيم در ذکر حوادث سالهای 475ه و 476ه بدون انقطاع مطلب ،به شرح کامل وقايع
پرداخته 36و يا در شرح موضوع باطنيان ،دو سال 522ه و 523ه را ادغام کرده است.

 .36ابنقالنسی.11 ،
 .31همو.21 ،
 .32همو 23 ،و .25
 .33همو 27 ،و .33
 .34همو.356 ،
 .35همو.353 ،
 .36همو.114 ،
 .37همو.224 ،

37
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در ذکر برخی حوادث که طی ساليان متمادی روی داده است ،اطالعاتی را که در هر
يک از سنوات بهدست آورده است ،ثبت کرده و از اين جهت توضيحات وی کامل

میباشد 38.در مواردی هم که ذکر حوادثی در دو جا تکرار شده ،بار دوم به اولين جايی که
درباره حادثه موردنظر سخن گفته ،ارجاع داده است؛ بهطور مثال در ذکر حوادث سال
372ه به حوادث سال 358ه ارجاع داده است.

33

به لحاظ موضوعی ،قسمت اول کتاب شامل حوادث تاريخی دمشق در واقع جزو
تاريخ محلی است ،اما قسمت دوم آن عالوه بر اينکه مختص به تاريخ و حوادث شهر
دمشق است حاوی اخبار و اطالعات بسياری درخصوص ساير شهرهای شام و نيز اياالت

مختلف سرزمينهای اسالمی است؛ چون خراسان 46و ديلم 41و آذربايجان 42و اصفهان 43و

مصر 44و صقليه 45و ملطيه و اخباری از مغرب؛ مثال مطالبی درباب ابن تومرت و حکومت
موحدين 46.از اين رو شايد بتوان کتاب ابن قالنسی را نوعی تاريخ عمومی دانست.

محتویات 
سرزمين شام در دوره حيات ابنقالنسی دستخوش حوادث مختلفی از جمله کشمکشهای
بين خلفای عباسی و فاطمی ،حضور سالجقه و بروز جنگهای صليبی در آن سرزمين بوده
 .38ابن قالنسی 187 ،و نيز جيالوی.84 ،
 .33ابن قالنسی.27 ،
 .46همو.532 ،468 ،442 ،344 ،276،321 ،227 ،263 ،166 ،148 ،
 .41همو.365 ،346 ،238 ،58 ،38 ،
 .42همو.453 ،377 ،238 ،
 .43همو.458 ،323 ،316 ،225 ،212 ،263 ،266 ،
 .44همو.544 ،516 ،428 ،332 ،263 ،162 ،121 ،4 ،3 ،
 .45همو.568 ،
 .46همو.256 ،242 ،231 ،244 ،
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است .مطالب کتاب ابنقالنسی عموما بر چهار محور کلی استوار است:
 .1تاريخ تمدنی و اجتماعی دمشق
 .2تاريخ سياسی سرزمينهای اسالمی به انضمام تاريخ جغرافيايی کوتاهی درباره اين
سرزمينها
 .3سرگذشتنامهها که ابن قالنسی عموما پس از ذکر حوادث سياسی ،به ذکر وفات
يک شخصيت اشاره کرده است.

47

 .4موضوعات متفرقهای که شايد به نظر اهميت کمتری نسبت به موضوعات سياسی

داشته باشند؛ اما مواردی چون حوادث طبيعی 48،امور اقتصادی 43،اداری 56و عمرانی 51و
 ،...از نگاه تاريخ اجتماعی و فرهنگی مهم محسوب میشوند.

منابع 

الف.مشاهداتوروایتهایشفاهی.ابنقالنسی نزديک به هشتدهه در دمشق و در

بطن حوادث اين شهر زيسته است؛ لذا عمده گزارشهای وی درباره اين شهر ،از مشاهدات
و تجربيات عينیاش نشأت میگيرد.

52

عالوهبر مشاهدات و تجربيات شخصی ،ابنقالنسی از روايات ،حکايات و اخباری
که به او میرسيده نيز استفاده کرده است .عموم اطالعات ارائهشده در کتاب وی ،مأخوذ از
اطالعات ديوانی و اخباری است که از رويدادهای محلی يا مناطق دورتر به دستش
میرسيده است .البته وی شايد به عللی ،چون همزمانی با حوادث يا داشتن منصب دولتی،
 .47ابن قالنسی 323 ،322 ،272 ،276 ،216 ،163 ،156 ،62 ،57 ،62 ،57 ،54 ،33 ،38 ،23 ،و جم.
 .48همو.327 ،527 ،
 .43همو.138 ،118 ،113 ،163 ،168 ،86 ،
 .56همو.328 ،
 .51همو.163 ،143 ،134 ،133 ،121 ،
 .52همو.345 ،
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از ذکر اسامی شاهدان و مطلعين خودداری کرده و صرفا به آوردن تعابيری ،مانند «علی ما

حکی»« ،علی ما ذکر» و «فيقال» اکتفا کرده است؛ 53اما اکثر افرادی که وی به نقل از ايشان
مبادرت کرده اشخاصی ثقه بودهاند و در مواردی ثقه بودن راوی را با آوردن عباراتی همچون

«علی ما حکی الحاکی العارف» 54و يا «ذکر الحاکی المشاهد العارف» 55و يا «حکی
بعض الثقات» بازگفته است.

56

ب .اسناد و مدارک دولتی .چنانکه گفته آمد ابنقالنسی دارای چندين منصب
حکومتی و ديوانی بوده و از اين رو به اسناد و مدارک دولتی دسترسی داشته است .کتاب وی
حاوی مجموعهای از نامهها و مکتوبات مهم سياسی و اداری است که به لحاظ تاريخی
ارزش بسياری دارند .اين اسناد دورههای مختلفی را شامل میشود ،از جمله سالجقه،
فاطميان ،اتابکان و جنگهای صليبی.

57

نقل نامهها و مراسالت اداری به سه صورت در تاريخ ابنقالنسی بازتاب يافته است:
گاهی به نامهای اشاره میکند ،اما متن آن را نمیآورد؛ برای مثال در حوادث 552ه از نامه
سلطان سنجر سلجوقی به ملک عادل نورالدين محمود بدون ذکر متن کامل يا حتی بخشی

از نامه ياد کرده است 58.در بعضی موراد ،بخشی از سند را بنابر ضرورت بحث عرضه

کرده؛ برای مثال در ذکر حوادث 523ه فقراتی از نامه شمس الملوک دقاق سلجوقی به عماد
الدين زنگی را آورده است 53.گاهی نيز متن کامل نامه يا سند را نقل کرده است؛ مثال در

 .53ابنقالنسی.33 ،
 .54همو.181 ،
 .55همو.138 ،
 .56همو.268 ،
 .57جيالوی.113 ،
 .58ابنقالنسی.338-337 ،
 .53همو.246-245 ،
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روايت فتح قلعه اسماعيليه در اصفهان ،متن کامل سند مربوط به محمدبنملکشاه
سلجوقی را با ذکر مشخصات کامل کاتب آن آورده است.

66

کتاب ابنقالنسی مملو از انواع مکاتبات حکومتی اعم از نامهها ،قراردادهای صلح،

منشورات ،61وصاياست 62از مهمترين و ارزشمندترين اين اسناد ،منشوری است متعلق به
عبدالمؤمنبنعلیموحدی خطاب به مرابطين 63.عالوهبر اين ابنقالنسی عالقه خاصی به
نقل جزئيات نقوش خاتمهای خلفای فاطمی دارد .وی اين موارد را در اثنای زندگينامه يا
روايت رخدادهای مربوط به خلفای فاطمی با دقت و جزئيات فراوان ثبت کرده و نقش
انگشتری (به عنوان مهمترين مهر حکومتی) المعز لدينالله تا اآلمر باحکامالله فاطمی
مورد توجه ابنقالنسی واقع شده است.

64

ج.تألیفاتپیشینیان.ابنقالنسی همانند بسياری از مورخان سنتی ،جز در مواردی،
مشخصات منبع مورد استفاده را ذکر نکرده است؛ مثال در ذکر حوادث مربوط به قيام
بساسيری در سال 456ه آورده است« :و قد شرح الخطيب ابوبکر احمد بن علی بن ثابت
البغدادی رحمه الله فی اخبار اهل البغداد ما قال فيه» .و يا در جای ديگری میگويد« :قال
ابوبکر الخطيب رحمه الله» 65و نيز «و الخطيب البغدادی شرح ثورة البساسيری فی کتابه،

تاريخ بغداد» 66.



 .66ابنقالنسی.156-151 ،
 .61همو.167 ،
 .62همو.156-152 ،
 .63همو.233 ،
 .64همو.228 ،141 ،128 ،83 ،86 ،44 ،12 ،
 .65همو.83 ، 87 ،
 .66جيالوی.163 ،
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اسلوبنگارش 
مختصرنويسی از ويژگیهای اسلوب نگارشی ابنقالنسی است .البته در بخش اول کتاب
که خالصه تاريخ هاللصابی است ،اين امر عادی مینمايد؛ لکن در بخش دوم نيز اين
شيوه غلبه دارد که احتماال به علت کثرت حوادث و رويدادهای آن دوره است؛ برای مثال
حوادث سالهای 377ه تا 386ه و نيز گزارش نبردی که سال 544ه بين نورالدين زنگی و

صليبيان اتفاق افتاده مشمول اين اختصارنويسی است 67.البته وی در مواردی با عباراتی

چون «شرح االمر فی ذلک» 68و «شرح الحال فی ذلک» 63و نيز «شرح السبب فی
ذلک» 76،به شرح مفصل وقايع پرداخته و علل و اسباب حوادث را مشخص کرده است 71.

پرهيز از تکرار ،ويژگی ديگر سبک ابنقالنسی است؛ چنانکه خود نيز در برخی موارد
ُ
االفرنج ثغ َر
به آن اشاره میکند :مثال در شرح حوادث سال 518ه آورده است« :و فيها َم ِلک
صور باالمان و شرح الحال فی ذلک الذی اوجب اخراج االمير سيف الدوله مسعود ...ما

االعادة و االطالة بذکره» 72و نيز در ذکر حوادث 522ه آورده است« :قد تقدم
اليحتاج الی
ِ
من ذکر بهرام داعی الباطنية و السبب الذی اوجب تسليم ثغر بانياس اليه ما فيه الکفاية عن

تکرير الذکر له» 73.همچنين در ذکر خبر قتل ضحاک بن جندل در سال 543ه نوشته

است« :و قد کان تقدم من شرح نوبة قتل برق بن جندل التميمی بيد االسماعيلية ما قد شرح
فی موضعه من هذا التاريخ».
 .67ابنقالنسی.366-365 ،
 .68همو.57 ،
 .63همو.286 ،252 ،62 ،16 ،
 .76همو.253 ،248 ،53 ،11 ،
 .71جيالوی.133 ،
 .72ابنقالنسی.336 ،
 .73همو.215 ،
 .74همو.363 ،
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از نظرگاه ادبی ،نثر نگارش او را بايد در زمره نوشتههای متکلف و مصنوع شمرد .کمتر
صفحهای را میتوان خالی از سجع ،موازنه ،تجنيس ،تشبيه ،تلميح ،استشهادات قرآنی و
حديثی ،امثال و اشعار عربی يافت 75.دلبستگی ابنقالنسی به ادبيات کمتر از تاريخ نبوده

است .تاريخنگاری يکی از عرصههايی بوده که او هنر ادبی و شعری خود را در آن عرضه
کرده است .زبان متکلف ،زبان قلمی دبيران بوده و هرچه مقام و جايگاه دبيران در حاکميت
سياسی باالتر میبود ،آنان به نگارش فنی بيشتر احساس نياز میکردند؛ به عبارت ديگر،
نگارش متکلف به نوعی بيان احساس و اخالق طبقاتی دبير ِان مورخ بوده است .واقعيت آن
است که ابنقالنسی اديبی مورخ و مورخی اديب بوده است .او خود به اهميت دوگانگی کار
خويش ،آگاه بوده و سعی کرده کتابش از اين جهات ،جامعيت الزم را دارا باشد .پایبندی
ابنقالنسی به آرايههای مختلف ادبی به عنوان يک مورخ ديوانی ،موجب نشده که به اصل
متن خدشه ای وارد شود 76.نثر ابنقالنسی نثری است ويژه که برخاسته از جنبههای علمی و
فرهنگی شخصيت وی است .اين نثر فاصله ملموسی با ادبيات عاميانه مردم دارد؛ برای مثال
وی از لغات فرنگی که از آفات زبانی آن دوره بوده به هيچوجه استفاده نکرده است.

77

از ديگر گرايشهای ابنقالنسی ،استفاده بسيار از اشعار است 78.در مقايسه نثر ابن

قالنسی با نظم وی بايد گفت شعر وی هيچگاه به جايگاه و چيرهدستی وی در نثر نرسيده

است 73.اشراف وی بر واژهها و عبارات در توصيفات دقيق تاريخی ،جغرافيايی و ادبی وی
مشهود است 86.برخی از توصيفات وی قابلتوجه است؛ برای نمونه میتوان به شرح واليت
امير معلی بن حيدرة بن منزو بر دمشق اشاره کردّ « :ولی َ
دمشق قهرا و قسرا ِمن غير تقليد...

 .75جيالوی.128 ،
 .76زکار ،تاريخ دمشق ابنقالنسی ،مقدمه محقق.
 .77جيالوی.88 ،
 .78همو 63-62 ،و .74،35
 73همو.83 ،
 .86زکار ،مقدمه ابن قالنسی.
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بحيل نمقها و محاوالت اختلقها و لفقها  ..فبالغ فی المصادرات حينئذ و ارتکب من الظلم
و مصادرة المستورين االخيار ما هو مشهور من البعث و الجور ما هو شائع بين االنام
مذکور.»...

81


نگریابنقالنسی 


تاریخ
ابنقالنسی در روزگاری میزيست ﻛه خلفای عباسی چونان نمايندگان خداوند بر زمين
اختيار مشروعيتبخشی يا مشروعيتزدايی از هر حکومتی را داشتند؛ از همينرو
تاريخنگاری اسالمی نيز غالبا توام باتعصب و همراه با جانبداری از خالفت بغداد بوده و
ابنقالنسی نيز از اين امر مستثنا نيست؛ برای مثال وی بیهيچ تفاوتی در موضوعات
مختلف از خلفای عباسی با بزرگی و عظمت و القاب فاخر ياد میکند 82و برای تمامی

اقدامات خليفه ،مانند سرکوب مخالفان توجيهات متعددی از جمله فساد و طغيان گروههای

مخالف را پيش میکشد؛ 83حتی ضعف و بیکفايتی و بیتدبيری خلفای عباسی را در
مواجهه با حمالت صليبیها توجيه کرده و تقصير شکست از صليبیها را متوجه عباسيان
نمیداند و چنين القا میکند که خلفای فاطمی مسؤول حمايت و ياری رساندن به مناطق
درگير با صليبياناند 84.جالب آن که بيان مطالب هر سال را با اخباری از بغداد و مربوط به

خالفت آغاز میکند 85و در مورد جزئیترين مسائل بغداد اعم از آتشسوزیها ،آشوبها و
يا جاری شدن سيل آگاهیهايی بهدست میدهد.

86

 .81ابنقالنسی.35 ،
 .82همو 343 ،332 ،331 ،336 ،277 ،266 ،133 ،166 ،87 ،24 ،21 ،11 ،و جم.
 .83همو 331 ،و .338
 .84همو 333 ،323 ،333-228 ،128 ،141 ،73 ،44 ،12،14 ،و جم.
 .85همو 336 ،277 ،188 ،147 ،86 ،83 ،31 ،و جم.
 .86همو 336 ،277 ،188 ،147 ،86 ،83 ،31 ،و جم.
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انديشه مشيتگراﻳانه و اعتقاد به قضا و قدر 87در تاريخ ابنقالنسی بهوضوح ديده

میشود .اين نگرش عالوهبر وصف رخدادهای طبيعی 88،مانند رويدادها و پديدههای
جوی ،زلزلهها و نيز رعد و برق و طوفان 36،83،در وقايع مربوط به آدميان نيز چون پيروزیها
و شکستها،

31

لشکرکشیها و جنگها،

شورشهای صاحبمنصبان

34

32

تحرکات مردمی،

33

ﻛشته شدن امرا،

انعﻜاس ﻳافته است؛ مثال پس از اينکه به دفعات به

سوزاندهشدن و تخريب مزارع و باغها و حتی شهرهای شام ،توسط امرای مسلمان برای

مقابله با صليبیها 35اشاره میکند ،شيوع قحط و مرگومير فراگير در دمشق را صرفا خواست
خدا دانسته به هيچ رو در پی تحليل عوامل انسانی برنمیآيد .نهايتا نيز اعالم میدارد که اين
قحط و غال با رحمت الهی رفع شده است.

96

ابن قالنسی متأثر از بينش نخبهگرايانه ،در کتاب خوﻳش بيشتر به شخصيتهای
سياسی و نظامی و ﻛمتر به توده مردم و حتی اوضاع اجتماعی آن دوران پرداخته است .به
سخن دﻳگر وی مورخی است ﻛه عموما به تارﻳخ سياسی ،آن هم اخبار متعلق به هيأت
حاﻛمه توجه داشته و از بيان رويدادهای اقتصادی و فرهنگی ،و هر آنچه مربوط به آحاد
مردم است کمتر سخن به ميان آورده است .او حتی زمانیﻛه به موضوعات اجتماعی

 .87ابنقالنسی.567 ،
 .88همو 534 ،523 ،527 ،و جم.
 .83همو.163 ،143 ،134 ،133 ،121 ،
 .36همو.334 ،
 .31همو.525 ،
 .32همو.567 ،
 .33همو.338 ،
 .34همو.522 ،
 .35همو .332 ،
 .36همو.338 ،
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نظيرآيينها و مراسمی چون ازدواج 37،اعياد 38و مراسم عزاداری و جشن و سرور میپردازد،
اين مراسم را در ميان درباريان و سالطين میجويد 33.در شرح حالها نيز غالبا به ذکر
احواالت علما ،فقها و امرا پرداخته و پس از توصيف رفتار و منش و صفات و خصوصيات

شخص متوفی 166،از ارتباط ميان اﻳشان با طبقه حاﻛم سخن میگوﻳد .وی ترتيب اولويت را
به بزرگان دمشق ،شام ،ديگر سرزمينهای اسالمی و افراد غيرعرب مانند صليبيان داده

است 161.با اين همه گزارشهای ابن قالنسی از عزل و نصبها ،خلعتها ،القاب ،تقريرات
حکومتی و مشاغل مختلف

162

و نيز مسائلی مانند شبنشينی امرا و ادبا،

163

غذاها و

پذيرايیهای سلطانی 164،مراسم استقبال ،تبادل هدايا 165و پيماننامههای حکومتها ،همه
و همه میتواند به درک واقعيات اجتماعی آن دوره کمک کند.
بينش ستاﻳشگراﻳانه نيز در تاريخ ابنقالنسی قابل رديابی است ،از خلفای عباسی

166

گرفته تا سالطين غزنوی 167و فاطمی 168و ساير امرای ترک163،شخصيتهای نظامی ،چون

 .37ابنقالنسی.283 ،266 ،131 ،126 ،86 ،
 .38همو.77 ،175 ،173 ،166-165 ،161 ،13626 ،
 .33همو.353 ،211 ،262 ،133 ،
 .166همو.273-278 ،
 .161همو 166 ،36 ،31،34 ،78 ،73،74 ،72 ،62 ،57 ،54 ،33 ،38 ،33 ،و جم.
 .162همو.343 ،326 ،325 ،324 ،321 ،316 ،368 ،236 ،281 ،273 ،276 ،211 ،
 .163همو.322 ،
 .164همو.358 ،
 .165همو.353 ،211 ،262 ،133 ،177 ،175 ،173 ،166-165 ،161 ،26-13 ،
 .166همو.336 ،
 .167همو.335 ،
 .168همو. 336 ،333 ،
 .163همو. 337 ،334 ،
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امرا و سرداران 116،شخصيتهای فرهنگی ،علمی و دينی 111.البته نگرش ابنقالنسی به
نخبگان عالینسب صرفا ستايشآميز نيست .رويکرد انتقادی ابنقالنسی به وضع زمانه و
تحوالت گهگاه در کتاب او ديده میشود؛ مثال با آنکه در ذکر وفيات بزرگان ،گرچه از
مناطق دوردستی چون خراسان باشند ،به توصيفاتی پرداخته 112لکن در باب درگذشت شحنه

دمشق بر خالف رويهاش ،صرفا به ذکر تاريخ درگذشت وی بسنده کردهاست.

113

اين

بیتوجهی میتواند نشان از موضع منفی وی باشد که به علت شرايط حاکم ،امکان بيانش
نبوده است؛ يا مثال در جايی ابنارتق را اميری شجاع و پيروز بر صليبیها ياد میخواند 114و

در قسمت ديگری به اين نکته اشاره میکند که وی مزارع شهر حلب را به آتش کشيده و

ويران نموده است 115.از اينرو در مواردی جنبههای مثبت و منفی رفتار سياسینخبگان را
بهصراحت بيان کرده است .در جايی از سلطان محمودغزنوی با القاب فاخر و توأم با احترام
فراوان ياد میکند؛ 116اما در قسمت ديگری از غضب سلطان محمود بر وزيرش و قتل وی

بیهيچ توجيه يا ارزشگذاری خاصی گزارش میدهد 117يا در خصوص فاطميان صراحتا
118

اعالم میدارد که بدرالجمالی را خليفه فاطمی خود به قتل رسانده است ،نه نزاريان.
ّ
ابنقالنسی از جمله آن مورخان سنتی است که گاهی به روابط علی و معلولی در وقوع
حوادث توجه داشته است؛ مثال به بيان نحوه کشته شدن بزرگان در اثر توطئه و يا بيماری
 .116ابنقالنسی.336 ،323 ،
 .111همو.357 ،323 ،312 ،278 ،138 ،57 ،28 ،23 ،
 .112همو.323 ،
 .113همو.336،
 .114همو.332 ،
 .115همانجا.
 .116همو.335 ،
 .117همو.328 ،
 .118همو.324 ،
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خاصی 113،و يا واکاوی طغيان و آشوب مخالفان 126،چگونگی فرار اسرای صليبی از دست
مسلمين 121،برخی از عزل و نصبهای سياسی 122و نيز شکست صليبیها 123از مسلمانان
پرداخته است .در مسائل اقتصادی ،وی تأثيرات جنگها ،درگيریها و فتنهها بر امور
اقتصادی را بازگفته است .همچنين نوسانات نرخها و مقادير غالت

124

و نيز اطالعات

مربوط به ضرابخانه شهر دمشق ،مشتمل بر وزن سکهها ،نقوش ،عيار و ميزان خلوص طال
و نقره  125آنها مورد توجه ابنقالنسی بوده است.

اهمیتویژهتاریخابنقالنسی 

تاريخ ابنقالنسی از جهات متعدد حائز اهميت است .نخست آنکه وی زاده و ساکن دمشق
و از نزديک شاهد اتفاقات مهم بوده و نيز با توجه به حضور مستمر در دستگاه حکومت ،به
اسناد رسمی دولتی دسترسی داشته و از اين روی ،حوادث و رويدادها را با ارائه اطالعاتی
دقيق و دستاول گزارش کرده است .نيز کتاب او تنها منبع تاريخی دمشق در دوره فاطميان،

قرامطه ،سالجقه و جنگهای صليبی 126است .ابن قالنسی حوادث دو قرن پنجم و ششم را
 .113ابنقالنسی.323 ،
 .126همو.331 ،
 .121همو.333 ،
 .122همو.328 ،
 .123همو.346،
 .124همو.145 ،143 ،138 ،113،118 ،163 ،168 ،86 ،
 .125همو.235 ،165 ،162 ،118 ،36 ،
 .126درباره تصوير صليبيان و جنگهای آنان در تاريخ ابنقالنسی ،نک .Niall, 7-29 .گزارش ابنقالنسی از
جنگهای صليبی را خاورشناس نامدار انگليسی گيب استخراج و با مشخصات زير چاپ رسانده است:
Gibb, H.A.R. The Damascus Chronicle of the Crusades, Extracted and
Translated from the Chronicle of Ibn al-Qalanisi, 1932 (reprint, Dover
Publications, 2002).
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که از مهمترين قرون بشمار میآيد به تاريخ درآورده است ،و در باب بسياری از اتفاقات،
کتاب او تنها مصدر بهشمار میآيد.
ابنقالنسی راجع به حمله لشکريان روم به دمشق نيز گزارشهای بسياری آورده است.
اين گزارشها از حمله امپراتور روم در سال 364ه آغاز و تا جنگهای صليبی ادامه
میيابد 127.در اثنای ذکر حوادث سالهای 382ه387 ،ه388 ،ه466،ه461 ،ه462 ،ه

و 463ه به منازعات متعدد روميان و مسلمانان در سرزمين شام اشاره کرده و اطالعات
بسياری در خصوص روابط بين مسلمين و روميان ارائه میدهد.

128

همچنين روابط و

برخوردهای بين روميان و فاطميان 123،روميان و حمدانيان 136و روميان و سالجقه 131را شرح
داده است.
کتاب وی در ميان کتابهای تاريخی که در خصوص جنگهای صليبی به نگارش

درآمدهاند ،منحصر به فرد است 132.آنچه به اهميت اثر او افزوده ،بيان تصرف شام توسط
دولت سلجوقی و سپس جنگهای صليبی اول و دوم است که مؤلف خود اين وقايع را به
چشم ديده و مشاهداتش را به تحرير درآورده است و بهسبب اهميت وااليی که اين
گزارشها دارند به انگليسی و فرانسه نيز ترجمه شدهاند.

133

جنبه ديگر اهميت کتاب ابنقالنسی ،در آگاهیهای ذیقيمتی است که درباره
ُ
معماری اماکن مقدسه ،مثل بيت المقدس 134،کنيسههای يهوديان 135،ق ّبة الصخره 136و
 .127ابنقالنسی.14-12 ،
 .128همو 164-162 ،و .113
 .123همو.44-41 ،
 .136همو.15-14 ،
 .131همو 35 ،و .33-38
 .132جيالوی.51 ،
 .133زکار ،تاريخ دمشق ،مقدمه.
 .134همو.363 ،
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ساير اماکن تاريخی

137

داده است؛ همچنين اطالعاتی متعلق به مکانهای جغرافيايی،

بهويژه ميدانهای جنگ 138و مسافت بين شهرها ،که بسيار ارزشمند است.

اقتباساتازابنقالنسی 


مورخان به دو صورت از مطالب تاريخ دمشق ابنقالنسی استفاده کردهاند .برخی صراحتا از
کتاب ابنقالنسی به عنوان منبع خود نام بردهاند و بعضی ديگر صرفا به نقل مطلب بدون
معرفی منبع پرداختهاند که مقايسه بين مطالب کتابها مشخص ساخته که اقتباساتی از ذيل
تاريخ دمشق صورت گرفته است .از جمله کتب تاريخی که از تاريخ ابنقالنسی بهرهها
بردهاند میتوان به آثار زير اشاره کرد:
 .9ياقوت حموی (د۶۲۶ه) در معجم االدباء در شرح زندگی اسامةبنمنقذ صراحتا از
ابنقالنسی به عنوان منبع خود ،نام برده است« .قال ابويعلیحمزة بناسد فی سنة
.»8۷8

133

 .۲ابناثير (د۶31ه) در کتاب الکامل فى التاريخ هنگام نقل مطلب درباره قبور
ابراهيم(ع) و فرزندانش اسحاق و يعقوب به نام ابن قالنسی صراحتا اشاره میکند:
«هکذا ذکره حمزة بن اسد التميمی فی تاريخه ،والله اعلم».

146

 .3سبط ابنجوزی (د۶58ه) ،در کتاب مرآة الزمان فى تاريخ االعیان به صراحت به نقل
از ابنقالنسی میپردازد .البته در اين منقوالت امکان تغيير در حروف و يا تغييرات
مختصر بعضی کلمات وجود دارد .اين نقل مطلب از ابنقالنسی در کتاب ابنجوزی
 .135همو.346،
 .136همو.434 ،
 .137همو.384 ،
 .138همو.358 ،346 ،
 .133ياقوت حموی.187 /2 ،
 .146ابن اثير.566 /16 ،
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بسيار به چشم میخورد؛ 141مثال در ذکر حوادث سالهای 815ه تا 559ه مکرر از وی
نقل میکند.
 .8ابنعديم (د۶۶1ه) در کتاب خود زبدة الحلب من تاريخ الحلب اگرچه بهصراحت به
نقل از ابنقالنسی اشاره نکرده و در ذکر منبع خود گويد يکی از منابع محلی ،لکن در
مقايسه اين دو کتاب از اختالفات بسيار ناچيزی که در مضامين اين دو وجود دارد
مشخص میشود که در موارد متعددی از کتاب ابنقالنسی بهره برده است .البته اين نقل
قولها همراه با کم و زياد کردن الفاظ و روايات میباشد.

142

 .5ابوشامة (د۶۶5ه) در کتاب الروضتین فى اخءار الدولتین البورية و الصالحیة اعتماد
بسياری به ابنقالنسی دارد؛ چنانکه عباراتی مانند« :ذکر ذلک الرئيس ابويعلی»،

143

«قال الرئيس ابويعلی»« ،قال ابويعلی» و «ابويعلی تميمی» را بسيار بهکار برده و در ذکر
حوادث تا سال  555ه سال پايان کتاب و سال مرگ ابنقالنسی بهصراحت از کتاب وی
نقل کرده 144و در اين سال اعالم میدارد که ابنقالنسی درگذشته و کتاب او به پايان

رسيده است.

145

ّ
 .۶ابوبکر الدواداری (د۷3۶ه) در کتاب الدرة الم ّ
الفاطمیة يک بار
ضیة فى اخءار الدولة
به صراحت از ابن قالنسی 146و در موارد بسياری بدون ذکر منبع و به اقتباس از کتاب او

نقل کرده است ،بهخصوص در ذکر حوادث شام در دوره فاطميان.

147

 .141سبط ابن جوزی 237 ،235 ،226 ،266 ،152 ،136 ،76 /8 ،و موارد متعددی در حوادث سالهای ،456
.478 ،477 ،476 ،471 ،463
 .142ابن عديم،276،275 ،261 ،258 ،255 ،245 ،176 ،163 ،165 ،156 ،126،135 ،113 ،86 ،81 /2 ،
.366 ،365 ،363 ،278 ،277
 .143ابوشامة.78 /)1( 1 ،
 .144همو ،113 ،118 ،124 ،115 ،و .123 ،125....
 .145همو.316 ،
 .146ابن آيبک.523 /6 ،
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 .۷ابنخلکان (د ۶49يا ۶43ه) در کتاب وفیات االعیان و انءاء ابباء الزمان در اثنای ذکر
زندگينامه صالحالدين ايوبی يکبار به کتاب ابنقالنسی البته بدون ذکر نام مؤلف اشاره
میکند.

148

 .4ذهبی (د ۷84ه) در کتاب تاريخ االسال و وفیات المشاهیر و االعال در برخی موارد
با عباراتی متفاوت به نقل مضمون از ابن قالنسی پرداخته ،ولی در مواردی مشخصا به
نقل از ابنقالنسی اشاره نموده است و عباراتی مانند «قال ابويعلی حمزة فی تاريخه»،

«و قال ابويعلی»« ،و قال ابو يعلی ابنالقالنسی» آورده است 143.ضمن آنکه در کتاب
ديگر خود سیر اعال البءالء نيز از ابنقالنسی به نقل مطلب پرداخته است.

156

 .1صفدی (د۷۶3ه) در کتاب خود الوافى بالوفیات به صراحت به نقل مطلب از
151

ابنقالنسی اشاره میکند.
ُ
 .91ابن شاکر ک ُتبی (د۷۶8ه) در کتاب عیون التواريخ از ابنقالنسی به وضوح نام برده
است ،البته محتوا را از ابنقالنسی اخذ کرده و با الفاظی متفاوت به شرح وقايع
پرداختهاست .وی با عباراتی مانند «قال ابويعلی ابن القالنسی»« ،قال ابن قالنسی فی
تاريخه» و «قال ابن القالنسی» از وی به عنوان منبع خبر ياد کرده است.

152

 .99ابنرجب حنبلی (د۷15ه) در کتاب ذيل الطءقات الحبابلة به نقل از ابنقالنسی
مبادرت کرده است.

153

 .147همو 444 ،447 ،463 ،462،433 ،268 ،6 ،و...
 .148ابنخلکان.144 /7 ،
 .143ذهبی ،تاريخ االسال و وفیات المشاهیر و االعال ،سالهای  466 ، 411و .431
 .156همو ،سیر اعال البءالء.513 ،13 ،
 .151صفدی.452 /) 16(6 ،
 .152ابن شاکر کتبی.473 ،456 ،462،436 ،338 ،133 ،36 ،12 ،
 .153ابن رجب حنبلی.266 ،138 ،71 /1 ،
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 .9۲ابن قاضی شهبة (د459ه) در کتاب خود الکواکب الدرية فى السیرة البورية به دو
صورت به نقل مطلب میپردازد :يکی بدون ذکر نام ابنقالنسی و با اعمال تغيير و

اختصار در متن ابنقالنسی؛ 154دوم نقل مطلب بهواسطه از منابعی چون ابوشامه بدين

صورت« :و حکی صاحب الروضتین عن الرئيس ابی يعلی فی سنة 155.»5۲3البته در
يک مورد صراحتا به نام ابنقالنسی به عنوان منبع خبر خود اشاره میکند« :قال حمزة بن
اسد التميمی».

156

 .93ابن تغری بردی (د4۷8ه) در کتابش البجو الزاهرة فى ملوک مصر و قاهرة به
صراحت نام ابنقالنسی را به عنوان منبع خبر میآورد .وی عباراتی مانند «قال ابن
القالنسی»« ،و نعود الکالم ابن القالنسی قال»« ،انتهی کالم ابويعلی باختصار» را در
کتاب خود ذکر کرده است 157.البته روش وی در نقل مطالب بيشتر به صورت اختصار و

با تغيير عبارات و تعابير ابنقالنسی همراه است.

158

 .98ابن شحنة (د411ه) در کتاب الدر المبتخب فى تاريخ مملکة الحلب از ابنقالنسی
به نقل مطلب پرداخته

153

و بهصراحت در ابتدای ذکر حوادث جنگهای صليبی از
166

ابنقالنسی به عنوان منبع خود ياد میکند« :قال ابويعلی»« ،قال القالنسی».
َ
 .95ق َرمانی (د9191ه) در کتاب اخءار الدول و آثار االول فى التاريخ به نقل از ابنقالنسی
پرداخته و حتی در يک مورد بهصراحت به نام ابنقالنسی اشاره کرده است« :ذکر
ابنالقالنسی».

161

 .154ابن قاضی شهبة.156 ،135 ،134 ،136 ،123 ،163 ،31 ،36 ،
 .155همو.34 ،
 .156همو.85 ،
 .157ابن تغری بردی.333 ،231 ،264 ،245 ،218 ،183 ،186،182 ،143 ،147 ،4 /5 ،
 .158جيالوی.185 ،
 .153همانجا.
 .166ابن شحنة.216 ،215 ،214 ،
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نتیجه 
نگارش تاريخ دمشق ابنقالنسی نقطه عطفی در تاريخنگاری محلی در شام دوره اسالمی
است .اين کتاب در فضای سياسی ،اجتماعی و مذهبی ويژهای که حاصل چنددستگی در
جهان اسالم و هجوم صليبيان فرنگی به سرزمين شام بوده ،نگاشته شده است .ابنقالنسی
که خود سالها در دستگاه ديوانی حکومتهای مستقر در دمشق صاحب مناصبی چند
بوده ،با تکيه بر مشاهدات شخصی و اسناد و مکاتبات دولتی به شيوه سالشمار و با اختصار
و پرهيز از زياده گويی و تکرار ،رويدادهای عصر خويش را با محوريت شهر دمشق و
سرزمين شام روايت کرده و احوال حاکمان و نامداران اين منطقه را شرح داده است .ابن
قالنسی که کتابش برای پژوهش در تاريخ دولتهای محلی شام و مناسبات آنان با
دولتهای بزرگتر و فرامنطقهای ،دوره متاخر فاطمی ،جنگهای صليبی در دوره اوليه
منبعی دست اول و پراهميت است ،همانند جريان عمومی تاريخنگاران اسالمی ،روشی
روايی و بينشی نخبهگرايانه و ستايشگرانه و نگرشی تقديرگرايانه در تاريخنگاری دارد.
کتابشناسی 
ابن آبيک ،ابو بکر الدواداری ،الدرة المضیئة فى أخءار الدولة الفاطمیة ،القاهرة ،المعهد األلمانی لآلثار
اإلسالمية.1361 ،
ابن اثير جزری،الکامل فى التاريخ ،بيروت ،دارصادر1385 ،ﮬ1365 /م.
ابن تغری بردی جمال الدين أبو المحاسن ،البجو الزاهرة فى ملوک مصر و القاهرة ،مصر ،وزارة الثقافة،
1383ﮬ 1363 /م.
ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ،العءر و ديوان المءتدأ و الخءر فى ايا العرب و العجم و الءربر،
ترجمه عبدالمحمد آيتی ،تهران موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی (پژوهشگاه)1363 ،ش.
ابن خلکان ،أحمد بن محمد بن أبی بکر ،وفیات األعیان و أنءاء أبباء الزمان ،به کوشش إحسان عباس،
بيروت ،دارصادر1372 ،م.
 .161قرمانی.281 ،
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ابن رجب ،عبدالرحمن بن احمد ،ذيل طءقات الحبابلة ،بيروت ،دارالمعرفة ،بی تا.
ابن شاکر کتبی ،احمد ،عیون التواريخ ،به کوشش حسام الدين المقدسی ،قاهرة ،مکتبة النهضة.
ابن الشحنة ،ابی الفضل محمد ،الدر المبتخب فى تاريخ مملکة حلب ،به کوشش عبدالله محمد
الدرويش ،دمشق ،دارالکتاب العربی1384 ،م.
ابن عديم ،عمر بن احمد ،زبدة الحلب من تاريخ حلب ،به کوشش سهيل زکار ،دمشق ،دار الکتاب
العربی1425،ﮬ.
ابن عساکر ،ابی القاسم علی بن الحسن ابن هبة الله بن عبدالله الشافعی ،تاريخ مديبة دمشق و ذکر
فضلها و تسمیة من حلها من االماثل او اجتاز ببواحیها من وارديها و اهلها ،به کوشش علی شيری،
بيروت ،دارالفکر1415 ،ﮬ.
ابن عماد ،عبدالحی بن احمد حنبلی ،شذرات الذهب فى اخءار من ذهب ،به کوشش عبد القادر
األرناؤوط و محمود األرناؤوط ،دار ابن کثير1466 ،ﮬ 1386/م.
ابن الفوطی کمال الدين ابی الفضل عبد الرزاق ابن احمد،مجمع االداب فى معجم االلقاب ،تحقيق
محمد الکاظم ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی93۷8 ،ش.
ابن قاضی شهبة بدرالدين أبوالفضل محمد بن أبی بکر ،الکواکب الدرية فی السيرة النورية تاريخ
السلطان نور الدين محمود ،رمضان ۲198م.
ابن قالنسی ،حمزة بن اسد ،ذيل تاريخ دمشق ،به کوشش سهيل زکار ،دمشق ،دارحسان1463 ،ه.
ابن کثير ،إسماعيل بن عمر ،الءداية و البهاية ،بيروت ،مکتبة المعارف1416 ،ﮬ1336/م.
ابو شامة ،عبد الرحمن بن اسماعيل ،الروضتین فى اخءار الدولتین (البورية و الصالحیة( ،به کوشش
ابراهيم شمس الدين ،بيروت ،دار الکتب العلمية1422 ،ﮬ.
استنفورد ،مايکل ،درآمدی بر تاريخ پژوهى ،تهران ،سمت1333 ،ش.
بهراميان ،علی« ،ابنقالنسی» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،4زير نظر کاظم موسوی بجنوردی،
تهران ،مرکز دايرة المعارف بزرگ اسالمی1376 ،ش.
جيالوی ،ندی عبدالرزاق محمود ،ابن القالنسى (سیرته و مبهجه فى کتابه ذيل تاريخ دمشق) ،دراسة
تحلیلیة ،بغداد ،دارالشوون الثقافية العامة2668 ،م.
حاجی خليفه ،کشف الظبون عن اسامى الکتب و الفبون ،به کوشش محمد شرف الدين يالتقايا ،بيروت،
دار إحياء التراث العربی ،بی تا.

تاريخنگاری محلی در شام :تاريخ دمشق ابنقالنسی 83/
حسن ،ابراهيم حسن ،تاريخ الدولة الفاطمیة فى المغرب و مصر و سورية و بالد العرب ،القاهرة،
1364م.
ذهبی ،محمد بن احمد ،تاريخ االسال و وفیات المشاهیر و االعال  :عهد الخلفاء الراشدين حوادث و
وفیات ،بيروت ،دارالکتاب العربی1467 ،ﮬ.
همو ،سیر اعال البءالء ،بيروت ،موسسه الرساله1414 ،ﮬ.
سامر ،فيصل ،الدولة الحمدانیة فى الموصل و حلب ،الجمهورية العراقية ،وزارة التعليم العالی و البحث
العلمی ،جامعة بغداد1373-1376 ،م.
ُ
سبط بن جوزی ،ابو المظفر يوسف بن ِق ْزاوغلی ،مرآة الزمان فى تاريخ االعیان ،حيدرآباد دکن ،مطبعة
دائرة المعارف العثمانية1376 ،ﮬ1351 /م.
صفدی ،الوافى بالوفیات ،ريتر ،هلموت(محقق) ،دارالنشر فرانز شتاينر ،بيروت – لبنان 1461 ،ق.
قرمانى ،ابو العءاس احمد بن يوسف بن احمد الدمشقى ،اخءار الدول و اثار االول فى التاريخ ،مطبعة
الميرزا عباس التبريزی1865 ،م.
قفطی ،علی ،تاريخ الحکماء ،به کوشش يوليوس ليپرت ،اليپزيگ1363 ،م.
مصطفی ،شاکر ،التاريخ العربى و المورخون ،دراسة فى تطور علم التاريخ و معرفة رجال فى االسال ،
بيروت ،دارالعلم للماليين91۷4 ،م .

منجد ،صالح الدين ،معجم المورخین الدمشق ّیین (و آثارهم المخطوطة و المطءوعة) ،بيروت ،دارالکتاب
الجديد1338 ،ه1378/م.
مقريزی ،احمد بن علی ،المواعظ و اإلعتءار فى ذکر الخطط و اآلثار ،به کوشش ايمن فواد سيد ،لندن،
مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمی2662 ،م.
يونينی ،موسیبن محمد ،ذيل مرآة الزمان فى تاريخ االعیان ،هند ،حيدرآباد دکن ،مطبعة دائرة المعارف
العثمانية1386 ،ه1366/م .
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