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 )های صلیبی  بر جنگدیتأکبا (
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 چکیده

در باب .  عمیقی بر سرنوشت غرب و جهان اسالم برجای نهادری تأثی صلیبی،ها جنگ
. دسترس است، ایوبیان و حتی سلجوقیان در ها ییوپاگاری ارن ، منابع تاریخها جنگاین 

و ابوشامه،  الفتح القسی ای چون عماد اصفهانی، مؤلف از این میان، آثار مورخان پرآوازه
ترین رخداد نظامی و سیاسی تاریخ شامات و عصر  از منابع اصیلِ مهم الروضتین، مؤلف

ه نگرش این دو مورخ نسبت به مسئله اصلی این است ک. شوند یمایوبیان محسوب 
یی اهتمام نما واقعی صلیبی چگونه بوده و تا چه اندازه در عنصر ها جنگ و ها یبیصل

، به طور کلی، به نقل روایات جنگ از نگار عیوقا که این دو رسد یمبه نظر . اند ورزیده
ورت ص گرایانه و به  را با نگرش آرمانها گزارشموضع قدرت و برتری توجه داشته و 

اثر ابوشامه تا حدّ چشمگیری برگرفته از کتاب عماد اصفهانی . اند کردهنگاری ثبت  فتح
نگاری دو  در این پژوهش، کوشش شده است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی، تاریخ. است

 .ی صلیبی و وجوه اشتراک و افتراق آن دو را تبیین و بررسی شودها جنگاثر پیرامون 
  
 .یا سهیمقای صلیبی، عماد اصفهانی، ابوشامه، الفتح القسی، الروضتین، مطالعه ها جنگ :ها واژه دیکل
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 مقدمه
 که همزمان با حکومت ایوبیان و در مناطق آن دسته از منابعهای صلیبی،   جنگبابدر 

این  ۀدرباربیشتر مطالب . دارد، اهمیت بیشتری  استشده نوشتهحاکمیت آنان تحت 
آمده   جغرافیایی آثارشهرها و  ، تاریخ  حال اشخاص ، شرح می عمو یها خیدر تار  رویداد،

 یکی از اعضای عنوان به با توجه به جایگاه نویسندۀآن، الفتح القسی  در این میان، . است 
 از ثبت و ضبط وقایع ی وسیعۀ گستر، به سبب اشتمال برالروضتین پیکرۀ دولت ایوبی و

 مورخان متأخرتر مانند ابن واصل، ذ از حیث زمانی، مرجع و مأخهاي صلیبي جنگ
 .خاص دارند جایگاه بدیهی است که در تحقیقات جدید نیز،مقریزي و دیگران بوده و 

 زمان  تایوبیاالدین  فتح قدس به دست صالحدورۀ  به الفتح القسیعماد اصفهانی در 
 بیشتری نشان داده و به رویایی ایوبیانتوجه ) م١١٨٧ـ١١٩٢ / ق٥٨٣ـ٥٨٩ (یومرگ 

وقایع به ،  الروضتین ابوشامه نیز در. استکرده اشاره با صلیبیان 1نظیر الملک العزیز
ی مهمی دربارۀ ها گزارشتوجه داشته و  م١٠٥٠ـ١٢٠٠ /ق٥٩٧  تا٤٤٧ی ها سال

 .به دست داده است 2 الملک العادل اولژهیو به، نیالد صالحجانشینان 
 بیان رو نیازا، آنهاستدینی    خاصگاه، متأثر از دید تألیفات مسلماناناست که بدیهی 

 و مورخان   کشیشانبرای مثال، :حوادث در آثار آنان، با منابع غیر اسالمی تفاوت بسیار دارد
  تلقی  »جهاد مقدّس« ها را نوعی   جنگ  شدند، این وارد شرق  یبی صلانیبا سپاه  غربی که 

 اسالمی  یها نی سرزم  را تجاوز به  آن  مسلمان  اما مورخان،)Nicholson, 15 (کردند می
مورخان . اند خوانده »متعصب« را ها یبیصل و نویسندگانی مانند عمادکاتب، بارها دانستند می 

 نسبت به مسلمانان نشان انهیجو مسالمتغربی معموالً خود را دارای نگرشی دلسوزانه و 
ی نسبت به مسلمانان توز نهیک از ییها نشانه، با این همه، در آثار آنان )Gabrieli, 3 (دهند یم

/  ق٥٨٣ در پیکار حطّین به سال ها یبیصلی نمونه، بعد از شکست  برا.خورد یمبه چشم 
 دادند یمو شخص ایشان انتشار ) ص( سخنان ناروا در بارۀ شریعت پیامبر اسالم م١١٨٨

)David and Michael, 69٥٢ی، نوی م؛.( 
 از آغاز نخستین پسغربی، حدود یک سده ، در آثار »3دارای نشان صلیب«عنوان 

، با تأکید بر ٤ در زمان پاپ اینوسان سوم وم١١٩٩/  ق٥٩٦، در سال  صلیبیجنگ

                                                                                                                                            
 . حکم راندق٥٩٥پسر صالح الدین که تا . ١
 . پس از مرگ برادرش حکومت کردبرادر صالح الدین که هفت سال. ٢
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  ٢١٧ )های صلیبی  بر جنگدیأکتبا (  ابوشامهالروضتین عمادالدین اصفهانی و القسی الفتحی ا سهیمقامطالعه 

 با  غربیمورخان ).١٢قاسم عبده، ( پدیدار شد ها ی جنگانداز راه ۀ و دالیل اولیها زهیانگ
هانی در این  عماد اصفنکهیا با. کردند یم اصرار ها جنگاین عنوان، بر مذهبی بودن 

 از منابع اسالمی دورۀ کی چیه و ، اما این اصطالح در اثر وی در قید حیات بودها سال
 نیز از 1ی صلیبي یا الحروب الصلیبیةها جنگ واژه.  به کار نرفته استی صلیبیها جنگ

 چنین اصطالحی در آثار مسلمانان راه  نیز،ی اخیرها دههولی تا ،  استم١٨ابداعات سدۀ 
 ).٣ناصری طاهری،  (بودنیافته 

 شدهمنتشر  عماد اصفهانی و ابوشامه  و آثار شهیاندی دربارۀ ا پراکندهتاکنون آثار 
  زندگی سیاسی، شرحبه ته و عصرهالعماد االصفهانی حیا ، حسین عاصیکتاب. است

، زاده حسناسماعیل مقالۀ  .اختصاص یافته است و سبک نگارش عماد اصفهانی فاتیتأل
بینش تاریخی و  شامل بررسی » کاتب اصفهانینیعمادالد نگاری تاریخی و تاریخ نگر«

حلمی احمد نیز در . است با تمرکز بیشتر بر نصرة الفترة عمادالدین نگاری تاریخروش 
 )ها یوبیادوره زنگیان و  (یهجر اسالمی از قرن ششم تا هفتم نگاری تاریخ با عنوان اثری

 یها مقاله در کلود کاهن. آثار او پرداخته استحدود یک صفحه به عماد اصفهانی و 
تاریخ و مورخان اسالمی تا پایان دوران « و »بررسی منابع مربوط به دورۀ سلجوقی«

بررسی کرده  سلجوقی تأکید بر عصر  عمادالدین را بانگاری  تاریخبه اختصار ،»عباسی
 البرق الشامی از  صالح حسین بر جزء پنجمۀ الحیاری بر جزء سوم و مقدمۀمقدم. است

سناء البرق  النبراوی بر ۀ و در مقدمافتهی اختصاص عماد اصفهانی ۀبه تألیفات و زمان
. به زندگانی عمادالدین توجه شده است ،فتح القسیال لندربرگ بر ۀ و مقدمالشامی
تاریخ  فارسی ۀ، مقدمه جلیلی بر ترجم العصرة القصر و جریدةخرید آل طعمه بر ۀمقدم
نصرة  یحیی مراد بر ۀمقدم. ستاو استادان خاص زندگی و شرحی از، جوق آل سلةدول

عماد گر در زمان حیات   حکومتیها خاندان و ها حکومت نیز اطالعات جامعی از الفترة
 به دائرة المعارف اسالم ۀمقالپیرامون زندگانی ابوشامه نیز . دهد یم به دست یاصفهان

تألیف » ابوشامه« مقالۀ المعارف بزرگ اسالمیدائرة انگلیسی به قلم حلمی احمد و در 
 مذکور در  دومۀکاهن نیز در مقال کلود. شامل اطالعات سودمندی است لو یوسف رحیم

همچنین، باید از . به دست داده است الروضتین از ابوشامه و اطالعات اندکی فوق،
ر.یاد کرد رخ ابوشامة و کتابه الروضتینؤالم حسین عاصی پژوهش در  ٢ هیرشیل

                                                                                                                                            
1. Crusade 
2. Hirschler 
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ابن واصل مُفَرِّجُ الکروب  ابوشامه با الروضتین به تطبیق ١ عربی در قرون میانهنگاری تاریخ
ة فی سیرته  تحلیلیةدراس: یوبیین في عصر األابوشامة مؤرخ دمشقکتاب  .پرداخته است

نگاری و   تاریخۀ زندگی، آثار، شیوشامل بررسی از ابراهیم عمر زیبق، و آثاره التاریخیة
از احمد بادکوبه هزاوه  .عصر اوست  و وقایع یوبینگاری عصر ا  ابوشامه در تاریخجایگاه
 در دست است ،»ی ابوشامه در الروضتین و ذیل آننگار خیتارتأملي بر « با عنوان یا مقاله
 او، اندیشۀ سیاسی، نظامی و نظر ازضمن بررسی آثار ابوشامه، به جایگاه تاریخ  که

، به قلم همین  مصر و شام در دوره ایوبیانینگار خیتارکتاب .اعتقادی وی پرداخته است
 رسد یم به نظر چنینی. نگاری مصر و شام است مؤلف، اثری جامع و بدیع پیرامون تاریخ

ی صلیبی در دو اثر صورت ها جنگی نگار خیتارشی خاصّ مقایسۀ تاکنون پژوهکه 
 .ی استا کتابخانه اله، در این مق و اطالعات استناد گردآوری،ۀشیو. نگرفته است

 
 ) م١١٢٥ـ١٢٠١/ ق ٥١٩ـ٥٩٧( اصفهانی نیعمادالد
  درمحمدبن حامد، مشهور به کاتب یا عمادالدین اصفهانی الدین صفی  بن  محمدابوعبدهللا
وی از نزدیک، ناظر . متولد شد  دیوانییا خانواده در ، تختگاه سالجقه واصفهان

 یها رقابت و دورانِ سرکوبِ اسماعیلیانازمانده از  ب سیاسی و دینیِیها کشمکش
 دینی، شرکت در  تحصیالت در کنارخاستگاه اجتماعیاین . بودحنفیان و شافعیان 

 ، شخصیتیریگ شکلدر مناظرات کالمی و تدریس در مدارس اصفهان، دمشق و بغداد، 
، ؛ ذهبی١٤٧ـ١٥١/ ٥، وفیات االعیانابن خلکان، (بسیار داشت ثیر بینش و نگرش او تأ

  ).٣١٦ـ٤٢/٣٢٣،تاریخ االسالم
 از مرگ وقتی پس.  ماندآنجا ق در ٥٦٠ و تا سال رفت جوانی به بغداد درعمادالدین 

 ،)م١١٣٦ـ١١٦٠/ق٥٣٠ـ٥٥٥ (یعباسوزیر المقتفی ، ) ق٥٥٥ـ٥٢٠( هبیرهبن ا
عماد طرافیان وی خشم گرفت،  ابرکارگزاران و) ق٥٦٦ـ٥٥٥: ـ حک( عباسی المستنجد
 شد بدون دلیل خاصی، مغضوب واقع ،بودهبیره  ابن   از اطرافیانکه زیناصفهانی 

 در سال او .)١٨، سنا البرق الشامی  ؛ بنداری، ٣٥ـ٥٢ ،٩ـ١/٢٦،  القصرةخریداصفهانی، (
 دیوانِ  سرپرستِ ،سال به بعداین  از  و پیوست ایوبینیالد صالح به .م١١٧٤ /. ق٥٧٠

 ).xx, Gabrieli؛٣١٦ـ٤٢/٣٢٣، تاریخ االسالمذهبی، ( بود او  و مشاوراندبیران  و از ءانشا 
 اثر تاریخی، کالمی، شعر پدید آورد که اکنون شمار اندکی ٤٥ اصفهانی حدود عماد

                                                                                                                                            
1 .  Medieval Arabic Historiography: Authors as Actors. 
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ی مکتب نثر مسجّع ها ندهینمااو عالم در علم بدیع و یکی از ). ٣٠عاصی، (آنها در دست است  از
. است و سبکی مصنوع دارد او آراسته و فنّیی ها نوشته). ٢٩، زاده حسن(در ایران و عراق بود 

 استعاره، سجع، موازنه، تجنیس، جمله ازی ادبی، ها هیآرای از ا مجموعهزبانش رسا و آثار او، 
 . ی قرآنی و حدیثی، امثال عرب و شعر عربی استها استداللتشبیه، تلمیح، 

نگارش مرسل و ساده  و کشند یم نقد به متکلّف را  متون تاریخ،نظران صاحب که آنجا از
ی بر این نظرند که سبک پیچیدۀ عمادالدین از ارزش تاریخی بعض، پندارند یم لی اصنثرِرا 

و   آنکه مورخ باشد، ادیب استاز شیپدر هر حال، عماد ). ١٥٠حلمی، (استآثارش کاسته 
، در بود ینمبه نظر او، اگر نگارش تاریخ . نگاری را عرصۀ ذوق ادبی خود قرار داده است تاریخ

 عمادالدین، بنیاد نگاری تاریخ). ٤، الفتح القسیاصفهانی،  (رفت یم از بین ها نیاولآینده یاد 
 کمتر اثری که یطور به ق قرار گرفت، ٧ و ٦ در قرن ژهیو بهنگاری مصر و شام،  اصلی تاریخ

 این تفاوت که دربارۀ زنگیان و ایوبیان از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم او برکنار مانده است؛ با
 .ی تألیف کنندتر سادهاند آثار خود را با نثر  مورخان بعدی کوشیده

 
 الفَتحُ القُسِّی فِی الفَتْحِ القُدْسی

، به سبک ادبی جدیدی منجر شد که عماد اصفهانی نیالد صالحظهور افرادی مانند 
 ؛٦٢گیب، (پرداخت م ١١٨٧/  ق٥٨٣ در سال ،ح القسیفت  متأثر از آن به تألیف 

این تاریخ دومین تاریخ  «:در سبب تألیف آورده استوی  خود ).١٠٩زاده،  سجادی، عالم
 نیتر مهم هجرت از نی ا. استگرفته انجامی اسالم است که هجرت به اورشلیم هجر

 اسالم  در جریان چونآغاز دورۀ جدیدی نامید، آن را توان یم  ورود یمر وقایع به شما
عمادالدین براي کتاب خود نام  ).٦،الفتح القسي اصفهانی، (»دیآ یم حساب بهنقطه عطفی 
معروف به (ابوعلی عبدالرحیم عسقالنی   آن را برازآنکه پس د، ولی را برگزیالفتح القدسي

 ایوبی عرضه کرد، نیالد صالح صاحب دیوان انشاء ، کارگزار ارشد، مشاور و)فاضل قاضی
، به را به یاد آورد 1 أیادی مسیحین ساعدۀب سّقُ  فصاحت و بالغتاز آنجا که این اثر

                                                                                                                                            
. پرداختند یم از طریق ایراد خطبه به تبلیغ آیین مسیح          به طور عمده   از اسالم، مسیحیان نجران      شیپ. ١

سـاعده  قس بن   . شد یم بن ساعده، الگوی ادبیات برتر شناخته        سّ چون خطبه قُ   ها  خطبهبرخی از این    
) ص(اکـرم   پیامبر  اند،     نجران یاد کرده   که از او به حکیم عرب و اسقف         را )م ٦٠٠ظاهراً متوفی حدود    (

یاد از نجران نزد رسـول اکـرم       ۀ ا  هیأت نمایندگی قبیل   وقتی. در عصر جاهلیت، در بازار عکاظ دیده بود       
  ←. اسـت  از دنیـا رفتـه    ی   و  کـه  آنان پاسخ دادند  و  آمدند، آن حضرت، راجع به قس بن ساعده پرسید          
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  و١٢٨ـ٣/١٢٩ ؛ مدرس تبریزی،٩ همان،(  موسوم شدي في فتح القدسيسّالفتح القُ
فاضل،   آوازۀ ادبی این خطیبِ معروفِ عرب زبانزد بود، اما به نظر قاضیآنکه با ).٣٣٠

 .)٦ـ٥لقسی، اصفهانی، الفتح ا( سجع  و بالغت از او پیشی گرفته بود درعمادالدین 
 راجع به  کاتب عماداثر دومین  وشده نوشته  الشامیالبرقز کتاب بعد ا ،یسّفتح القُال

آن از  ، که در ق٥٩٧را در اثر  او اینشاید ). ٦٢گیب،  (است ایوبی نیالد صالح  وشامات
 .ستاو آخرین تألیف  که اینرسد یم، زیرا چنین به نظر باشد پایان رسانده دنیا رفت،

 نیالد صالح  کوتاه از زندگانییا دوره شرح ، شاملاست شمار سال نگاريِ  تکینوعثر این ا
هاي   فردي و روشیها یژگیو فتوحات و ،ها جنگ ،)م١١٧٤ـ١١٩٣/ق٥٦٩ـ ٥٨٩: ـ حک(

بیشتر  و دهد یمجلوه رماني آ پادشاهي  رانیالد صالح ،نویسندهدر این اثر، . متي اوحکو
 است پرداخته گذشت، می آنجا در او یها تیفعالر  که اکثبه تحوالت غرب دولتش

توان از نوع   مي، قدس مطالبي داردۀ را از آن نظر که درباراثر نامبرده. )٣٤١ عاصی،(
 به حاکمان بالد نیالد صالحهاي  نامه حاوی  کهجهت ازآن و  دانستهاي محلي تاریخ

 توان مي ،ستی آن پیداها فصلو عنوان کتاب که از چنان و نیات، از نوع دیوااستمجاور 
 ).٢، غفرانی؛ ١/٤٢، الفتح القسیاصفهانی،  (برشمرد فتوح یها کتاب جزء آن را

گرایانه، انتقادی و شریعتمدارانه  ی نخبهها یژگیوتفکر تاریخی عماد اصفهانی دارای 
او .  داشته استازآن پس ق و ٦نگاری قرن  این تفکر سهمی مهم در تقویت تاریخ. است

برای نمونه در نصرة الفتره پیرامون طغرل دوم، درگزینی و  (فتح القسیالپیش از 
 و بین دانست یم، تحوالت تاریخی را کنش و واکنش نخبگان )فرزندان نظام الملک

تاریخ  بنداری،( جامعه تفاوت قائل بود دست نییپای کهن با طبقات ها خانداننخبگان و 
، به نگرشی ی القسّ الفتحانتقادی دررویکرد ). ٢٠٥و  ١٨٩، ١٦٩سلسله سلجوقی، 

ی نخبگان، نقش جا بهگرایانه و مدح گونه تحول یافت و  یی تأییدها فیتوصحماسی، 
 که  استعمادالدینتنها اثر  ،یسّ القُالفتح، همه نیباا. سلطان محوری و برجسته شد

سی و شنا آسیب درصدد ،مورخی متعهد استاو : گرایانه از تاریخ دارد ردی فایدهرویک
گری عمادالدین است،   برآیند رفتارهای انسانی و تحلیلیسّالفتح الق که ازآنجا. درمان
 مداری و یی از تقدیرها نمونهبا این حال، . گرایی مطلق دانست توان او را مشیت نمی

                                                                                                                                            
، گویا که اوراقی در دسـت دارد و         برم ینم او را از یاد      رگز ه خداوند قس را بیامرزد،   : فرمود) ص(امبری پ →

؛ ٧٦ــ ٧٧/ ١؛ مسعودی،   ٥٢ـ٥١/ ١، و التبیین  انیالب جاحظ، (خواند یمبا عبارات رسایی برای مردم خطبه       
 ).١٣٤، مسیحیت در حجاز؛ همتی گلیان، ١٢٢؛ ثعالبی، ٣/٨٨، وانیالح ؛ جاحظ،١/٣١٥ابن سعد، 



  ٢٢١ )های صلیبی  بر جنگدیأکتبا (  ابوشامهالروضتین عمادالدین اصفهانی و القسی الفتحی ا سهیمقامطالعه 

گرایی او در فتح قدس نمایان شده است که با اعتقاد آن را میسر شده به ارادۀ  مشیت
 ).٤٠،الفتح القسیاصفهانی، (ه است خداوند توصیف کرد

 نیالد صالح عصر ۀحکومت و جامع،  خود رامطلوبِ ۀ حکومت و جامعنیعمادالد
 به سبب برخی اعمال زشت، آنها  کشیده وها یفرنگن را به رخ دانسته و عظمت مسلمانا

پیشین وی، یعنی  اثر با توجه بهبه سلجوقیان  او انتقادی نگاه. را سرزنش کرده است
بیان تعدیل شده و در مقام  نسبت به زنگیان و ایویسّ القُالفتح ، در الفترهصرةن

یی و نگاه انتقادی گرا نخبهبینش شریعتمدارانۀ او، بیشتر از  ی کم انتقاد،نگار عیوقا
 ازاو توأم با دیدگاه شریعتمدارانه و ضد مسیحی، نگرش انتقادی درواقع،  . استافتهیتبلور

  .است معطوف شدهجی  به خار،مسائل داخلی
بود، تدارک دیده عمادالدین  خود  راآنها بسیاری از کهی رسماسناد ، الفتح القسیدر 

 الفتح همو، (است افزوده  اثر او تاریخیاعتبار بر از جمله مستندات بوده و این امتیاز
 دست نیازا قدس به دیوان العزیز  برای مثال سند بشارت و تبریک فتحِ).٨٢ ،القسی
نبرد   ازجمله،  خود  زماناز حوادث  شاهد بسیاری عماد. )١٣٠ همان، (است

 یها گزارش از یا نمونهیی از اثر او، ها بخش .بود) .م١١٨٨ ./ق٥٨٣ (1حِطّین معروف
شاهدت « را با عبارات 2هیطبرمانند فتح حصن ،  نویسنده مشاهدات خودزیرااصیل است، 

 ،، ابوشامه و ابن واصل ابی طیّ ابنابن اثیر، ).٥٣ ،همان( است  کردهثبت »رأیت و هناك
آثار  این تواریخ، گویا ۀ که خواننداند بهره برده خود یها کتاب از این اثر در چندان

 ).٣٨/ ٣  واصل، ابن:نکـ  برای نمونه،(در دست دارد  عمادالدین را
  و عالمان معروفوانساالرانید همچنین مشتمل بر وفیات شاهزادگان، ،این کتاب

آن، مانند وقعة الرمل، وقعة عادلیه و   از بسیارییها  بخشو) ٤٢، الفتحاصفهانی،  (است
.  داردنیالد صالحومت  حکۀپرحادث ۀ از دور جالب و مهم مطالبیفتح شقیق ارنون،

ی است که دربارۀ معماری اماکن مقدس مانند باارزشی ها یآگاهاهمیت دیگر اثر وی، 
 داوود و غیره به دست داده  محرابیان، قبّة الصخرة،ی یهودها سهیکن، المقدس تیب

ی جنگ نیز در این کتاب حائز اهمیت ها دانیممسافت شهرها و اطالعات در باب . است
 ).٧١، ٨٤، ٢٢٢، ٢٣١همان، (است 

                                                                                                                                            
 ق، به دسـت رینالـد شـاتیون،         ٥٨٢در اواخر   ) کرك(ري مسلمانان در ارناط     ن تجا در پي کشتار کاروا   . ١

 فتح بیت   ۀ میان حاکم کرك و ایوبیان به وقوع پیوست و مقدم          م١١٨٧/  ق ٥٨٣نبرد حطین در محرم     
 . همان سال شدۀ صالح الدین در میانبه دستالمقدس 

 . امروزیدر فلسطین. ٢



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٢٢

عمادالدین منابع خود را ذکر نکرده، اما اسناد موجود در اثر وی، اعمّ از دیوانیات و 
در وی .  منابع او محسوب کردعنوان به توان یماهدات را اخوانیات، مسموعات و مش

سند   بیجا و بییا کلمه ،خود دیده آنچه که جز واقعیت و تصریح کرده اثراین  ۀمقدم
 است کرده استفاده »اعلم هللا«  عبارتاز ، بعضی روایات پایانِدراو . ننوشته است

  این کتاب به اهمیتبا توجه ).٣٥٤، تاریخ سلسله سلجوقی؛ همو، ١٢، الفتح اصفهانی،(
: اند بردههای بسیار  بهره از این اثر ، بعدیها دوره نویسندگان ، صلیبییها جنگ ۀدربار
به ). ١٣٧/ ١، الکاملاثیر،  ابن( ق ٥٦٦ حوادث سال در ذکر )م١٢٣٣/ق٦٣٠. د (ریاثابن 

 ۀر بعضی از وقایع دو)م١٢٣٣ /ق ٦٣٠حدود . د (یحلب  ابن ابی طیّ،1 گیبنوشتۀ
 آن نیز از ) م١٢٥٦ /ق ٦٥٤.د (یجوزالبن اسبط نقل کرده و  این کتاب از الدین را صالح

 ،یسّفتح القُال های مهمی از بخش ).١٠٠، سبط ابن الجوزی ؛١٥٦گیب، ( استبهره برده 
تکرار شده است ) الروضتین( در اثر ابوشامه انطرطوس، فتح حصن برزیهمانند فتح 

 ).٤٥٥ و ٤٣٣/ ٢ابوشامه، (
در ، نخستین بار توسط لندبرگ  استدست ی متعددی از آن در ها نسخهاین کتاب که 

ی جدید، مانند نشر المنار قاهره ها چاپ بعضی از  در).٣٤١عاصی، (شد منتشر لیدن 
 و فتح نیالد صالححروب «را و دارالکتب العلمیة بیروت، نام کتاب ) م٢٠٠٤/ق١٤٢٥(
تاریخ عمادالدین در سقوط «  در کتاب خود نام این اثر رایلیگابر. اند نهاده» المقدس تیب

ی جا  به) Fall of( سقوط  ۀواژخوانده و حتی در ترجمۀ التینی عنوان کتاب نیز، از » اورشلیم
ی قدس استفاده کرده و بدین ترتیب، تعصب مسیحی خود را نشان جا  بهفتح و از اورشلیم 

وناگونی عناوین، به سالیق و عقاید ناشران و ی، گطورکل به). Gabrieli, xxx(داده است 
 .گردد وگرنه در عنوان اصلي اثر اختالفی نیست محققان و اهمیت موضوع نزد آنها بازمی

 
 ) م١٢٠٣ـ١٢٦٨/ ق٥٩٩ـ٦٦٥( ابوشامه
 ،هی فق،محدث ی مشهور به ابوشامه،مقدسطوسی  بن اسماعیل عبدالرحمن نیالد شهاب
 در دمشق زاده شد ).٢١٥ صابونی،  ابن؛١/٢٥٠،ة والنهایهالبدایابن کثیر،  ( و مورخینحو

 و اسکندریه اطی دمدر شهرهای قاهره،.  مشتاق بود دینیو از خردسالی به آموختن علوم

                                                                                                                                            
1. Gibb 

 ناچـار   ، اسـت  اینک مفقود ) الملک الظاهر غازی  (حلب   حاکم   ساالر شیعی ناز آنجا که اثر ابن ابی طی دیوا       
 .شدبه گیب استناد 



  ٢٢٣ )های صلیبی  بر جنگدیأکتبا (  ابوشامهالروضتین عمادالدین اصفهانی و القسی الفتحی ا سهیمقامطالعه 

در . ق٦٦٠در سال . بردبهره  گرانیو دی  آمدی، سخاواز دانشمندانی چون ابن عساکر،
استاد دارالحدیث ۀ عادلیه و مدرسه رکنیه تدریس را آغاز کرد و مدتی نیز امام مدرس

ق بر ٦٦٢را از سال و مدیریت دارالحدیث   قاریان تربت اشرفیهاستیر و اشرفیه بود
ی،  صفد؛٣٦٧ /٢ ی،نیونی ؛٤/١٤٦١، تذکرهذهبی،  ؛١٣/٢٥٠کثیر،  ابن (داشتعهده 

 دوستدار منصب نبود و از اهل دنیا دوری  اوآنکه  با).٣٢٩تراجم، ؛ ابوشامه، ١٨/١١٦
 حنبلیان با شافعیان از یها یریدرگ و سوییاز   علما و بزرگانبدگویی از ،ستج یم

 ؛ یونینی،٤٣ /١، الروضتین؛ ابوشامه، ٢٥٠ /١٣ابن کثیر،  (کرد، او را گرفتار  دیگرسویی
 ).٣/٦٢٤،  فروخ؛٢/٣٦٧

کتاب  ٧  از این میان،که  است،ادکردهی عنوان از آثارش ٤٠بیش از از  خود ابوشامه
  ).٣٩ـ٤٠، تراجمابوشامه، (موضوع تاریخ است او در 
 
  فی اخبارِ الدولتین النوریة و الصالحیةنیْتَالروضَ
 1.است »ة والصالحیةالروضتین فی اخبار الدولتین النوری«ابوشامه  اثر تاریخی نیتر مهم

، )تَیننزهة المُقلَتَین فی اخبار الدّولَ( پس از نگارش کتاب ابن طُوَیر هفتادسالعنوان اثر، 
فی اخبار (و انتخاب عبارت مضمونی ) مقلتین ـ دولتین(در استفاده دو گانه شکل سجع 

مرجع اقتباس رسد نویسنده،  به نظر می). ١٦٥هیرشلر، (از آن تقلید شد ) الدولتین
 که  اثرنیا .کرده است پنهانعنوان کتابش را بدین سبب که یادی از فاطمیان نشود، 

 اتابکان ۀ با گزارش کوتاهی دربارالدین ایوبی است، صالح و نگی ز نورالدینۀدورتاریخ 
 ،)م١١٤٦/ق٥٤١. د (یزنگ نیعمادالد یها تیفعال بر دیتأک با  وموصل، نیاکان نورالدین

) م١١٧٤/ ق٥٦٩ (نینورالدزندگانی   و بعد از قتل عمادالدین،شود یم آغاز پدر نورالدین
 ابوشامه، (یابد ق ادامه می٥٨٩ تا ٥٤٢ی از سال شمار سالبه صورت  نیالد و صالح
 ).٤٠ـ٣٩،  تراجم؛ همو،٥ـ١/٣، نیالروضت

 احیاي یاد و نام نورالدین و ،الروضتین که هدف وي از نوشتن نویسنده تصریح کرده
مذکور وي با دو سلطان . بوده استو عبرت  پند از باب ل آنانائالدین و ذکر فض صالح

، نوعي شیوه یا  اوتابهاي پر آب و   ستایشه به با توجيیو گوحتي معاصر هم نبود 
یکی از علل ظاهراً ). ٢ /١،الروضتینابوشامه،  (ختیانگ یبرم او را به تألیف کهعادت ادبي 

 یکی از ، استاد١٣حضور  با یا جلسه در دمشق در ابوشامه این بود که الروضتینتألیف 
                                                                                                                                            

 ).١/٧٢حاجی خلیفه، ( دانسته است »ازهار الروضتین«حاجی خلیفه نام دیگر آن را . ١



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٢٤

 از جهل آنان ،داد یم گوش وقتی به سخنان آنان. شرکت داشت شهر القضات یقاضآنان 
 تا تألیف کند  در باب تاریخنسبت به مطالب تاریخی متحیر شد و تصمیم گرفت کتابی

نزاع . )١/٢٥، الروضتینابوشامه، ( نقشی داشته باشد وضعشاید بتواند در تغییر این 
 شامل را که الروضتین  نیز مزید بر علّت شد تانیالد صالح پس از مرگ شاهزادگان ایوبی

زیرا امرای زمان وی، این دو سلطان را  کند، تألیف است، الدین صالحکردار نورالدین و 
  ارائه دهدحاکمانبرای مناسب  یا نمونه تا بود برآناو   وپنداشتند یمحکّام کامل 

 ).١/٢٦ ؛ همان،١/٤٨٧، نیالروضت ابوشامه،(
 مطالعات  به ،دبی مطالعه در مسائل مذهبی و اها سال که پس از ردیپذ یم ابوشامه

در اواخر ، روضتینالهنگام نگارش   با اینکه او تصریح کرده است.استتاریخی روی آورده 
 اولیه نشان سینو دست ۀ نسخۀ شد، مقدممند عالقه به تاریخ م١٢٤٠/ق٦٤٠سال 

علم ). ٢٧ـ٢٨هیرشلر، ( آغاز شده بود نهایازا شیپیار  بس، او به تاریخۀ که عالقدهد یم
 فقه ژهیو بهخ را در خدمت به علوم اسالمی  داشت و تاریبسیار اهمیت او ۀدیشدین در ان

تاریخ، الهام   نگارشهدف وی از  ظاهراً).٣ و ١/٢ ،نی الروضتابوشامه، (دانست یمکارآمد 
 اولین بار تصمیم ی او وقت).٣٨٤/ ٣ همان،(گرفته از نگرش خاص مذهبی او بوده است 

 شده نوشته یثحداهل  ۀکه به شیو اثری نیتر بزرگود  خزعم به، گرفت تاریخ بنویسد
او مدعی است که هیچ عالم ). ١٥٨/ ١ همان، (کرد را انتخاب  یعنی اثر ابن عساکر،بود

 ).٣٨٤/ ٣ همان، ( باشدیاری نرسانده به مطالعات تاریخی دینی نیست که
ه ساکن بود نوشت  اثر تاریخی خود را، زمانی که در عادلینیمشهورتر، الروضتینابوشامه، 

پیش از آنکه اثر نزد دیگران انتشار یابد، در مجلسی با ). ٢/٢٦٤؛ همان، ١/٤٨٧، نیالروضت (
مجلس  ابوشامه ).٣/٣٨٤همان، (ی معتبر، مؤلف دربارۀ آن سخن گفت ها تیشخصحضور 

؛ ابن ٢٨٧ ،تراجمابوشامه، (ق تا پایان عمر ادامه داد ٦٤٩ را از سال الروضتیناستماع 
هر روضه  کرده وتشبیه » بوستان= روضه  دو«کتاب خود را به او ). ٢١١ـ٢١٣، تکملهبونی، صا
و این استعاره، حاکی از عقیدۀ راسخ ابوشامه است، مبنی  افتهی اختصاص  یکي از دو سلطانبه

 . و کامل استبرجسته بر اینکه حکمرانی آن دو، دورنمایی آرمانی،
 رخدادهای سیاسی ـ نظامی  و شامل شدهیزیر هیپا تاریخ دو شخصیت  برروضتینال

 ، در اخبار دولت نورالدین کتابجزء اول . و اوایل دورۀ ایوبیان است زنگیانۀاواخر دور
جزء دوم شرح .  اوست و حکومتیعمراني فردي و اقدامات یها یژگیوذکر نسب او و 

توان آن را   مي،تاب با توجه به این جنبه از کو الدین است  و فتوحات صالحها جنگاخبار 
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 ۀ دربارگوناگون یها بخش در آنجاکه ازشمرد، اما و فتوح بر دودماني نگاری تاریخاز نوع 
یش  یعني در حدود بآن کمابیش وسیع است،زماني ۀ  بحث شده و گسترمسائل پراکنده

هاي نوریه و ایوبي با سایر  و به مناسبت به روابط دولتاز یک سده از تاریخ مصر و شام، 
 یها خیتار ۀ در زمر، آن را تسامح قدری باتوان میهاي مسلمان عنایت داشته،  دولت

 نسبت به ذیلي که و مصر و شام بوده ۀ تمرکز ابوشامه بیشتر بر محدود.دادعمومي قرار 
 ضمن رعایت  کتابنیا .تر است رنگ جنبۀ محلی بودن آن پر نوشته، الروضتینخود او بر 

 بسیاري از بزرگان و عالمان حال شرح نیز دارد و یا نامه هنگفر ۀ، شیوینگار سال ۀشیو
  اخبار و اطالعاتي،هرسال در ذیل آمده و در آن لیتفص به الدین صالحعصر نورالدین و 

 خود  کهپردازد ی میو به ذکر حوادث دهد  ميدست به، ی مختلفها  زمینه درمختصر
 ).٢٨٧و  ٣٣٢،  روزنتال؛٣٦٥ /٢ ،الروضتینابوشامه،  (استابوشامه بر آن ذیل نوشته 

گراید  می نظم به نثر آثار وی گاه از نبوده و سبک خاصی ، در پیابوشامه در نگارش
 ،مسجّع است که تا حدی  در مقدمهجز  او  نثر).٥٣٨/ ٢، معرفه؛ ذهبی، الروضتین: نکـ (

). ٢٥٠ /١٣  کثیر، ابن؛٢/٣٦٧ یونینی، ؛٦٢٥ /٣ فروخ، (است متوسط  او همنظمو  ساده
 از سایر ییها قول نقلِ با بنابراین ،کند خود را با یک گزارش قانع توانست ینم معموالً او

 به نظر. کرد و در عین حال مختصر می و آن روایت را تکمیل ، موجود مناسبِمنابعِ
 .او را تحت تأثیر قرار داده بود  کلمه به کلمهقول نقلِ که شیوۀ ابن عساکر در رسد یم

  »تراجم رجال قرنین« یا » علي الروضتین)الذیل(لیَّذَالمُ« ،ابوشامه ر تاریخیدومین اث
 تلفیقی از و ردیگ یبرمرا در  م١١٩٣ـ١٢٦٦ / ق٥٩٠ـ٦٦٥ی ها سال وقایع است که

 شمار  سال ۀ و به شیو ساله٧٥ بزرگان و عالمان مصر و شام، در دورۀ زمانی تراجم احوال
 عالمان دمشق شرح زندگی و آثار المذیل ازآنجاکهه حاجی خلیف . استیا نامه فرهنگو 
حاجی خلیفه،  ( ابن عساکر دانسته استدمشق تاریخ تلخیص او از ۀ را ادام آن،پردازد یم

 کتابی است که  اماگذارده شده، نام ذیل روضتیناین اثر،  اگرچه،   هیرشلربه نظر ). ٢٩٤
 الروضتین). ٢٧هیرشلر، (است  شده نوشته با آن زمان همشاید  و روضتینالپیش از 

م، به تصحیح و کوشش ابوالسعود در مصر به چاپ ١٨٧٠/ق١٢٨٧نخستین بار در سال 
. در همین زمان چاپ دیگری از این کتاب در یک مجلد، در بیروت منتشر شد. رسید

سواژه از چاپ متن عربی به همراه ترجمۀ فرانسوی آن به همت باربیه دومنار خبر داده 
حلمی ). ٢٨٢سواژه، ( است منتشرشدهم در پاریس ١٩٠٦ و ١٨٩٨های  لکه در سا

  صروزنتال،( در قاهره منتشر کرد ١٩٦٢ و ١٩٥٦ سال در  را آنلیو ذ این اثر احمد
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م ١٩٩٧در سال . م بارها تصحیح و منتشر شده است١٩ تا اواخر سدۀ الروضتین). ٢٨٧
م، ٢٠٠٢/ق١٤٢٢ در نیالد شمسم تری از آن انتشار یافت تا آنکه ابراهی تصحیح منقح

وی ذیلی را هم که . این کتاب را بار دیگر در چهار جلد در بیروت به چاپ رسانید
م و ششم، ضمیمۀ اجزای دیگر کرد  مجلدات پنجعنوان بهابوشامه بر کتابش نوشت، 

 ).٦٤، ی مصر و شامنگار خیتاربادکوبه، (
 

 منابع ابوشامه
از سوی دیگر،  ، اماکاربرده به کمال دقت را آخذ خود در انتخاب منابع و م  ابوشامه
 را ها  گزارش است به هر حال، او کوشیده . مطالب آن مآخذ را پذیرفته استوسقمِ صحت

 بسیار یافت، نه فقط از، محبوبیت ق٧مان تألیف در سدۀ ، از زاواثر  .گرد آورد کجای
های تاریخی هم مؤثر  ایتعرضه رو ۀ مؤلف به نحو و روش، بلکه نگاه خاصمحتواجهت 

اد، ابن اثیر و  کاتب، ابن شدّ عماد در کتابش از منابع مورخانی چون ابن قالنسی، او.بود
 کرده است؛ البته نام ابن ابی طی در فهرست قول نقلِمورخ شیعی حلبی، ابن ابی طیّ 

  بروز اختالف میـاندر مبحث. منابع او نیست، اما در متن به او اشاره کرده است
 است،  شیعیطیّ  آنکه منقول از ابن ابیسبب بهایـن خبـر را ن، الـدی نورالـدین و صـالح

 ).٧٥ـ٧٨، ٢/٥٦؛ همان،٩٤ـ١/٩٦ابوشامه، الروضتین، ( کرده استتکذیب 
 در اثر ، ولیهستند محدود یا دوره و مربوط به ی هرچند که از تواریخ محلّ، منابعنیا

  ابوشامهتألیف. اند کارآمده بهبرای درک تاریخ این دوره  گروهی از منابع صورت به ابوشامه
 گردآورده را در یک اثر آنها است، زیرا وی پیشینلیفات  تأ از همهتر مهم ،جهت نیازا

 بازگویی قطعاتی از آثار گذشتگان با اضافاتی از دانش شخصی توان یماین اثر را  .است
 عمادالدین است که ۀسادنثر یشین با ترکیب و تلفیق متون پ روضتینال. ابوشامه دانست

،  تاریخ و مورخان اسالمی تا پایان دوران عباسیکاهن،(شود  یمرده  موفقیت او شمسبب
 که به لحاظ جغرافیایی و زمانی به وقایع کرد یممنابعی را گزینش  ظاهراً ابوشامه ).٤٨

 . بودتر کینزد تاریخی دورۀ مورد نظرش،
 و تاریخ اولین الدین صالح نخستین زندگی یها ساله  بمربوط جعلی اخبار ابوشامه

 به الدین ایوبی، ، از فرماندهان سپاه نورالدین زنگی و عموی صالح شیرکوهیلشکرکش
 نقل کرده است شده اصالحآن را به صورت و  گرفتهاد  ابن شدّنوادر السلطانیهال مصر را از

 یسّفتح القُال  ق٥٨٩ تا ٥٨٣ از ژهیو بهدر ذکر وقایع منبع اصلی او ). ٤٤٤/ ٣ابوشامه، (
/ ٣ همان، (استاد هم نقل کرده  از ابن شدّالمقدس تیب و حطّینفتح ی در ، ولاست
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 »...قال ابن شداد«، »...:قال العماد«: شیوۀ نقل او از مآخذ به این ترتیب است ).١٨٧
 ).٢١١ـ٢٠٩/ ٣ ،الروضتینابوشامه، (

  را به نورالدینبه دستم ١١٤٦/  ق٥٤١ سال  در یا رها،تسخیر ادساابوشامه حادثۀ 
و ۀ نورالدین  وقایع دوری، در ثبتطورکل  به.  استر کردهذکنقل از ابن اثیر و ابن قالنسی 

 از و کمتربوده است اصفهانی میزان اعتماد و نقل او از آثار عماد  بیشترین ،نیالد صالح
 کرده تا آن را ردّ و نقد کند، زیرا کوشش، در صورت استفاده، یا ابن اثیر بهره گرفتهآثار 

فهانی باب میل خویش برداشت  عماد اصآثار از  به ایوبیان نظر خوبی نداشت وابن اثیر
ابن  برای مثال،). ١٥٥، نگاری اسالمی همو، تاریخ؛ ٤،  الروضتینۀمقدمحلمی،  (کرد یم

ت، ولی منافع آن را نورالدین استفاده از بیمارستان را به فقرا وانگذاش: نوشته استاثیر 
 ).٧٠، التاریخ الباهرابن اثیر،  (دادبرای تمام مسلمین از غنی گرفته تا فقیر اختصاص 

 به این یا اشاره در آنمن سند این وقف را خواندم و : دیگو یم با رد این گزارش ابوشامه
ز فقیر  که احتیاج داشت ایهرکس نایابی تهیه کرد و به ی داروهانینورالد.  نیافتممسئله

 ).٤٤٥ /٣ ،نیالروضت ابوشامه، (گرددتا غنی بخشید و این نیت نبایستی نامناسب تفسیر 
 صدارت و منشیان یها مقام  یرسم اسناد دربردارندۀ مجموعۀ بزرگی از الروضتین

گرد  را  چند سند موثق نویسنده،. ادارییها نامه از فرد منحصربه یا مجموعهاست و 
 یافت دیگر منابع در ،فاضل قاضیی ها گزارش مانند ،نهاآکه بعضی از  آورده است

 کردهآن را ضبط که عماد کاتب   مانند نامه به دارالخالفهاسنادیاز   ابوشامه.شود ینم
 ).٢/٢٢٥، نیالروضت ؛ ابوشامه،١٦١ ،الفتحاصفهانی، ( کرد استفادهبود 

 العاضد فاطمی همراه قدری از  و اسناد ارزشمند، نامۀ معروفها نامهای دیگر از این دست  نمونه
  ).٣٩١/ ٢ ،نیالروضت ابوشامه،( یاری کرده بود درخواستکه با آن،  موی زنانه به نورالدین است

ۀ نوب بهیی مفصل و عریض و طویل است و اشعاری که ها گزارشاثر مذکور شامل 
بوشامه، ا (دهد یم فتح طبریه و نابلس به دست ازجملهخود، توصیفی از فتوحات و وقایع 

، شعر در اثر ابوشامه از مواد مستند درواقع ). نقل از عماد اصفهانی به،٣/١٩٣ الروضتین،
یا راقیا « در برخی اشعار، تفصیالتی از بعضی وقایع آمده است، مانند شعر رای زاست،

 ).٢٩٧ ،٣ج همان، (» ...خرق کل ثوب
 

 ی مشترک دو کتابها یژگیو
 به یا ژهیوتوجه  ، ایوبیۀ دورنگاری تاریخ  ارزشمندآثارز ا  ،الروضتین  والفتح القسی در
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الدین، ترکیب سپاه   گسترش قدرت صالح وفتوحات ،ها جنگشرح ، اخبار مصر و شام
الدین با  از روابط صالح. است شده مسائل نظامي و تشریفات مرسوم در آن زمان ،وي

 واست   به میان آمده سخن جزیره و عراق، همسایه در مناطق شام مسلمانِیها دولت
الدین و حاکمان بالد  هاي مبادله شده بین صالح متن برخي از نامه توان در آن می

 یها جنگاشاره به وفیات مشهور و شهادت برخي امیران عرب در . را یافتهمسایه 
 .است دو کتابصلیبي نیز از مطالب این 

 رواج داشت مختلف علمی یها حوزهنویسی عنوانِ آثار، در  ع به بعد، مسجّق٤از قرن 
 یعماد اصفهان آثار در .ندا هت تبعیت کرد آثار تاریخی از این سنّۀ همباًی تقر،ق٦و از قرن 

  .شود دیده میع  طوالنی و مسجّجمالت نیز این سنّت، یعنیو ابوشامه، 
 و عنوان ابوشامه یا چهارکلمه یعماد اصفهان، عنوان 1 آمبروسۀبر اساس شیو

 اند کاربرده بهای خود ه عنوانرا در » a-a« هر دو نویسنده شکل. ت اسیا کلمه سه
)Ambros,38-41 .( اضافه  حرف که با  شده لیتشکعناوین این کتب از دو جزء)به) فی 

 .دهد یم مسجع، موضوع واقعی و اصلی این آثار را نشان یها عنوان. شوند یمهم مرتبط 
 از  رونوشت،الروضتینق در  ٥٨٩ تا ٥٨٣ی ها سال  حوادثبیشتر مطالب ابوشامه از

 تکرار شده الروضتین عیناً در فتح القسیالی ها فصلبنابراین بیشتر ؛ ستا فتح القسی
فتح ال یها دهیقص از »قال العماد« عبارت، با ها گزارش قول نقلِ هم عالوه بر  گاه.است

لبرق ا سنا کتاب  گرچه.المقدس تیب فتح ۀ، قصیدکرده است، همچون نقل القسی
 عماد  بیشتر به اثر ابوشامهبوده، اما عماد اصفهانی نیز از منابع اصلی ابوشامه ، اثرالشامی
 آورد یم را پایان وقایع آن سال هرسالابوشامه وفیات . استاستناد و اتکاء کرده کاتب 

  ).٤/١٤٠، نی الروضت،ابوشامه(
 :استب یکنواخت ی صلیبی اغلها جنگ از الروضتین و یسّالفتح القُ یها گزارش

. نهایا مشابه یها واژه، ویرانی و  غارت، کشتار، حمالت،نی کم، و نبرد جنگوصف
 و ابوشامه، مراد ی عماد اصفهانازنظر، زیرا اند شناخته صلیبی  ضدّ را این آثاری،طورکل به
  و تأسیس) قایشمال افر و  شاممصر،(اسالمی  ی ها نیسرزم فرنگیان، تصرف  ی ها جنگاز 
و سپاه فرنگیان را » جند هللا«، سپاه مسلمین را سبببدین  . بود آنانیی ضدّها تدول

                                                                                                                                            
1. Ambros 

ر  و مـص   سرزمین شـام   میانه اسالمی در     ۀع دور های مسجّ  ۀ عنوان  آلمانی دربار  ۀپژوهش آمبروس، نویسند  
 .پردازد وان و محتوا نمی میان عنبه رابطۀاست که تحلیلی انتزاعی است و 



  ٢٢٩ )های صلیبی  بر جنگدیأکتبا (  ابوشامهالروضتین عمادالدین اصفهانی و القسی الفتحی ا سهیمقامطالعه 

 ).٩٦ و ٨٥/ ٤، الروضتینابوشامه،  ؛١٠٨، یسّ القُالفتح اصفهانی، (اند خوانده» اعداء هللا«
ار  کفّهانآ: هاست  نسبت به صلیبیزیآم خصومت نگاه ، در هر دو کتاب مشترک استآنچه

. رادارند و قصد نابودی اسالم اند کردهی اسالمی حمله ها نیسرزم  که بههستندمتعصبی 
 را سبب این ها رکتُ به دست دانسته و تسخیر قدس نادرسترا رویکرد ، این 1رنه گروسه

 ).٩ گروسه، (تلقی کرده استها و برای آزاد کردن مرقد مسیح  جنگ
ی نظامی ها کیتاکت و بحث از اندازها چشم اهداف و لیوتحل هیتجز، مذکوردر آثار 
هاي  ی، ساختار سپاه،گروهطلب شهادت ۀ اصل جهاد، روحیبابمطالبی در  .اندک است

الدین و صلیبیان، شوراهاي نظامي، ابزارآالت جنگي و اعطای  مختلف لشکریان صالح
 از مقطعان در صورت ها نیزم و پس از گرفتن در جنگ کنندگان شرکتاقطاع به 

فراخوان مسلمانان  ).٣٦٥/ ٣، نیالروضت ابوشامه،؛ ٤٤، الفتح، اصفهانی (شکست در بردارد
ی غربی این رفتارها و ها سندهینو. ست ا از دیدگاه مذهبیحاکیدر این دو اثر به جهاد 

 و این موارد را اند کرده، تبیین و قرآن را با نگاه اشتباه خود نسبت به اسالم ها کنش
 به لحاظ ، در مقابلِ تجاوز به وطن و نوامیس دفاعکه یحال  دراند؛ دانسته زیآم خشونت

، مانند صلح مشهور میان ها نامه توافق و ها صلحدر بحث .  هر انسانی استۀعقلی، وظیف
از مخالفت مسلمانان با صلح و بندهای آن نیامده، سخنی الدین،  ریچارد و صالح

 ،٢١٦ـ٢١١ ،٤٤ ،الفتحاصفهانی،  (دارند کتب غربی بر این امر اذعان که یدرحال
  ).١١٦؛ رانسیمان، ٤و٣، تراجم؛ همو، ٢/١١٧؛ ابوشامه، الروضتین، ٢٨٤ـ٢٩٣

،  فرنجی ها واژه از ها یبیصلهمانند سایر نویسندگان، برای اشاره به  نگار عیوقااین دو 
 الفتح اصفهانی، (اند کرده استفاده  افرنجات و افرنج،  فرنکان، فرنجات، فرنک،فرنجه
در فهرست موضوعی کتاب عماد اصفهانی  ).٦٩ ،٢/٣٧ ،الروضتینمه، ؛ ابوشا١٤، القسی
، الفتح و الروضتین در ها واژهاین  . ذکر گردیده است بار٢١ ی فرنج و مشتقات آنها واژه

 . بار٦٨٧ بار و ابوشامه ٣١٠ عمادالدین : است شدهکاربرده بهبا توجه به آثار دیگر، بیشتر 
ی صلیبی، بارها در آثار نامبرده ها جنگبه معنای  صلیب به معنای خاص آن، نه ۀواژ

در آثار . است) ع( نمادی از تصور مسیحیان از مصلوب شدن حضرت عیسی وتکرار شده 
  از آنها و همواره با عنوان نصرانی یا نصارینشده  استفاده از واژه مسیحی گاه چیهاسالمی 

 بر آن رکوع و ها ینصران که  از صلیب بزرگ، صلیب طالیی و صلیبیسخن .اند کرده یاد 
 ؛ ابوشامه،٢١ ،الفتح القسیاصفهانی، ( است  نوع نیاز ایی ها  نمونه،کردند یمسجده 

                                                                                                                                            
1. René Grouse 



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٣٠

 ۀ از واژها یبیصل ۀ حملاشاره بهی براعمادالدین و ابوشامه  ).٢١٥، ١٧٩/ ١ ،نیالروضت
 ).٤/٩٦، نیالروضت ؛ ابوشامه،١٠٨و ١٠٧ ،الفتح اصفهانی،( اند کرده  استفادههجوم 

، »سفر حج«چون یی ها واژه  نیزی صلیبیها جنگ با نخستین عصر هممورخان غربی 
طرح عیسی « ،»حمله عمومی«، »حمله صلیب« ،»سفر به سرزمین مقدس« ،»حمله«

 ).١٢ـ١٤قاسم عبده،  (اند کاربرده به »مسیح
ن دو  ایۀ و گاهي مغرضاندارانه جانب  وزیآم مدحبا نگاهي به محتواي مطالب و بیان 

 محاسن و ستایش از نگیزۀ تألیف این آثار، ذکر مناقب، که بیشترین ارسد یماثر، به نظر 
 دِین خود را لهیوس نیبد، اند داشته بوده و این دو نویسنده قصد آنهاسالطین آرمانی 

 صلیبیان و فتح قدس را امری الدین بر عماد کاتب پیروزي صالح.  ادا کنندیا گونه به
او بر .  استادکردهاسالم ی» هجرت دوم «عنوان بهانگیز دانسته و از آن   و ستایشخطیر

 خود احساس نعمت یول از ستایش تنها نهالدین است و  بالد که در کنار صالح خود مي
الدین را به  او صالح. داند کند، بلکه خویشتن را به چنین کاري ملزم مي رضایت قلبي مي
» م امر اومُحَکِّ«و » انشمشیر برّ«، »وليّ طائع«، »لیفهناصر دعوت خ«صفاتي همچون 

، الفتحاصفهانی، (توصیف کرده تا از این طریق اقتدار و عظمت حکومت وی را نشان دهد 
ۀ  واژمعرفی و با» محافظ خلیفه« و» نگهبان امّت نبی«الدین را   صالحابوشامه نیز). ٩
» توجه به ستایش اطرافیان  بییزاهد« نورالدینو  کرده است اشاره اوبه سخاوت  »دریا«

 »شجاع«و» مراقب بر حفظ اصول دینی«، »با وقار«، »متوجه امور رعیت«، »عادل«است و 
 ).١١٥و٣/١١٦،  همان؛٢/٣١٤ ؛ همان،١٣٨ـ١/١٤٨ ،روضتینابوشامه، (

 بر پای  شکیبا در برابر بیماری،: استالدین یک اسطوره ساخته عماد کاتب از صالح
 از زراندوزی برکنار نورانی و ۀچهر قرآن تا آخرین لحظات عمر، دارای قاریاز و  نمۀدارند

 خوردن، آشامیدن ۀی او در نحودار نیدچندان که  ).١٣٣ـ١٣٨، الفتح القسیاصفهانی، (
ی ها کمکی او با علما و فقها و نینش هم با ذکر نیهمچن قابل ستایش بود؛و پوشیدن 

 ).٣٢٣همان،  (کند می از او ترسیم لیبد یبی ا چهرهن، مالی به آنان و دوستی با خیّرا
 را مورد تأیید نیالد صالح، نورالدین و توصیفات مشابه و ایرؤابوشامه نیز با ذکر خواب و 

ی ها نشانه از). ٤/٣٩٦؛ همان، ٣/٣٠٨، روضتینابوشامه،  (دهد نشان میپیامبر اسالم 
ار باره بازرگانی به فلسطین و تکریم زوّالدین چنین وانمود شده که حیات دو اقتدار صالح

، درگذشته رای ز،)٤/٣٣٠ ،نیالروضت ابوشامه، (است او بازگشته به دستمسیحی 
 ).٥٥٩/ ١٠، الکامل  اثیر،ابن (داشتندسالجقه، برخورد مناسبی با زوار مسیحی ن



  ٢٣١ )های صلیبی  بر جنگدیأکتبا (  ابوشامهالروضتین عمادالدین اصفهانی و القسی الفتحی ا سهیمقامطالعه 

ثار الدین به آ  صالحبه »المقدس تیبۀ دهند نجات« و» شمشیر اسالم« چونانتساب صفاتی 
رفتاری   غربی، خوشنگاران عیوقا؛ گرچه بیشتر )٢٧٣ ویو شوول، (استغربی نیز راه یافته 

اقداماتی چون قتل سهروردی، قتل  ).٩ گروسه،(اند  ی دانستهبیفر عوامالدین با اسراء را  صالح
ی، کشتار فروش بردهفروش اسیران فقیر در بازار  عام بازماندگان فاطمی، کشتار فقهای شیعی،

هاي آرماني است و  ، منافي نگرش١ۀ مردم ارناط به بهانۀ نقض صلح رینالد شاتیونرحمان یب
 ؛ ابو شامه،٣٨ابن شدّاد،  ؛١/٢٥٧ابن واصل،(سبب شده که شیعیان در او به نیکی نظر نکنند 

؛ بادکوبه، ٥١/٨٩، تاریخ االسالم؛ ذهبی، ٨٧، الفتح القسیی،  اصفهان؛٢٧٤/ ٣، نیالروضت
 ).٥٠٢؛ رانسیمان، ٦٠ و٥٩ و ٥٥ـ٥٢، ی مصر و شامرنگا خیتار

آمده که ابوشامه آن را با » ذکر حال نساء فرنگ«، مطلبی تحت عنوان الفتح القسیدر 
 ،الروضتینابوشامه،  ؛١٦٩،  القسیالفتح اصفهانی، (استاندکی جرح و تعدیل نقل کرده 

 الفتح القسیی ها ساله  بالروضتین که اگر شود یماز مقایسه این مطلب مشخص  ).٤/٦٣
ی صلیبی خود ی ها جنگ نکهیاعالوه بر . آید محدود گردد، اطالعات جدیدی به دست نمی

، ارزش پردازند یم به زنان مسیحی نگار عیوقاموضوعی جهانی است، در قسمتی که این دو 
 .زنند  جهانی پیوند مینگاری تاریخ و به برند یمتاریخی اثر خود را از جهان اسالم فراتر 

 یتا حدود پیوستگی مطالب لحاظ ازور ذک در دو اثر مها شکست و ها یروزیپ
 المقدس تیبفتح  ،م١١٨٨./ ق٥٨٣ حطّین در سال نبرد در شکست صلیبیان :اند مشابه

 و آنهاۀ  محاصر،ها یبیصل اخراج  در همان سال و اسارت شاه آنان،نیالد صالح به دست
 و ١٠ /٤ همان، ؛٣٠٠/ ٣، نیالروضت ابوشامه،؛ ٧٤ ،الفتح اصفهانی، (شانی ایها شکست

 امیران صلیبی بدون اینکه و اند خوانده را ناتوان ها یبیصل، ها جنگدر بیشتر ). ٧٥
 ).٩٦/ ٤، نیالروضت ؛ ابوشامه،١٠٨و ١٠٧ ،الفتح اصفهانی،(اند  شده تسلیم میمقاومت 

 ،القسی الفتح هانی،اصف (شکست خوردالدین فقط در فتح صور   صالحمذکوردر آثار 
 عکاء ۀ محاصرسبب و غم و اندوه مسلمانان به ها یبیصل ۀ هراس او بابت حمل.)١٦٩

ج ، نیالروضت ؛ ابوشامه،٥١٣ـ٥٢٤و ٣٦٨ ، القسیفتحال اصفهانی، (است شده نقل اکراه به
). ٢٦٠همان،  (بوده است ها یبیصل صلح از طرف درخواست بیشتر مواقع در). ٢٠٥، ٤

                                                                                                                                            
1.  Renaud Chatillon 

 بـا م ١١٨١مدتی پس از آزادی در سـال  .  دست نورالدین اسیر شد به١١٦٠ سال  درامیر انطاکیه بود که     
 هـا  یبیصل م بین مسلمانان و      ١١٨٠ سالرا که در    معاهده صلحی    مکه،   راه درغارت کاروان مسلمانان    

 ).٥٠٢ و ٤١٥ ،٤٠١/ ٢ رانسیمان،(شکست  ه بود،صورت پذیرفت



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٣٢

، پیشنهاد صلح  ازجمله؛کرد یمی رد راحت  بهرا  ی پیشنهادیها نامه  صلحالدین صالح
 موجب پیشنهاد تیدرنها و  آن را نپذیرفتالدین  که صالحپادشاه انگلستانریچارد 

 ها یبیصل سخن از برتری ندرت به). ٢١٦ـ٢١١همان،  (شد ریچارد سوی از یجدید
 از جانشان، بیشتری نیالد صالح گذشت ا برای و ذکر ناامیدی آنها از پیروزی و تمنّهست

 ).١٢٧ و ٧٩، فتح القسیاصفهانی،  (جلوه یافته است
 چندین بار شکست  مسلمانانیی کهها نیسرزمی ریگ بازپسعمادالدین حتی در 

به کار » فتح«تعبیر   همی فراوان پیروز شوند،ها نهیهز طول کشید تا با ها مدتخوردند و 
برای مثال در سال . شود یم یافت وفور بهدر کتابش  عبیرت سبب، این، بدین برده است

،  عسقالنفتح طبریه، فتح عکاء، ناصره، صفوریه، قیساریه، نابلس، بیروت،:  ق٥٨٣
، صفد و بسیاری دیگر تا سال  کرک، رحیل،هی الذقفتح جبله،:  ق٥٨٤؛ در سال المقدس تیب

  و از سوی دیگر،گرفته شیپبش در همین رویه را ابوشامه در کتا.  استدست  نیا از ق ٥٨٩
برای نمونه، در .  را با تعابیری چون ویران کردن، قتل و غارت آورده استها یبیصلپیروزی 

 ).٤/١٠٩، نیالروضت ابوشامه،( به کار رفته است ها واژهفتح بیسان و برج معروف سلسله، این 
 و استیال به کار برده و لقتا هایی چون نصر، ی مسلمانان واژهها یروزیپابوشامه در ذکر 
 بر سپاهیان مسلمان و را »المشرکین هالکون« ،»والمؤمنون آمنون ناجون«جمالتی مانند 

 الداروم استیالء قلعه مانند استیالء را در مواردی اندک البته ؛دهد یم تطبیق ها یبیصلبرضد 
 ).٤٢ ،٤/٦٠ ،١/١٧٦ همان، (برد یم به کار ها یبیصلبرای پیروزی 

له هللا ذَخَ« و» لعنهم هللا« با عبارت و خوانند یم» اعداء« را ها یفرنگ، نگار عیوقاو این د
و برای پیروزی مسلمانان در فتح یک شهر  کنند ایشان را نفرین می» و خذلهم هللا

از اعتراض و رنجش ای  ، نشانهها نینفر .برند را به کار می» رهللا فتحهاسَّیَ« دعای عبارت
اقتدار مسلمانان و . ی اسالمی بودها نیسرزم در ها یبیصلاز حضور مورخان مسلمان 

، محو آثار ة الصخرة صلیب طالیی از قببه زیر کشیدن زمین زدن صلیب صلبوت،
 است در فتح نابلس، در این آثار آمده ها ناقوس و شکستن المقدس تیبمسیحی از 

 ابوشامه ).١١٠ـ١/١١١ ،الروضتین ،ابوشامه؛ ١٤٢و  ١٣٩و  ٨٠، ٢٦ ،الفتح اصفهانی،(
 آن توجیه کند و به آن قداست ببخشد از قرای  اعمال مسلمانان و اُمرا را با آیهکوشد یم
  ).١١٠ـ١/١١١ ،روضتین ،ابوشامه(

 و داند یمالدین را با بزرگواری، دلیری و جوانمردی همراه  عمادالدین، فتوحات صالح
همسران امیران   اکرامجمله از آنهاتسامح با صلیبیان و رفتار مناسب با اسرای به 

 آزاد کردن چهار هزار اسیر صلیبی  ازنیهمچن ).٨٥همان، ص  (کند یم اشارهمسیحی 



  ٢٣٣ )های صلیبی  بر جنگدیأکتبا (  ابوشامهالروضتین عمادالدین اصفهانی و القسی الفتحی ا سهیمقامطالعه 

 با اسرای صلیبی و بخشیدن پادشاه  مسلمانانییرو خوشدر فتح عکاء، مهربانی و 
هم  ١عفو و رهایی اسرای استبتاریهاز  توان یم ،ی مثال برا.آورد سخن به میان میصلیبی 
گرفتن از زنان و کودکان، فروختن اسیران فقیر و فدیه الدین در  از اقدام صالح .یاد کرد

، ٨٦ـ٨٧ ،الفتح اصفهانی،(ست او ۀ فضائلدهند نشانطوری سخن به میان آمده که گویی 
 از پیرویابوشامه به ). ١/٩٣؛ مقریزی، ١/٧٧ شداد،  ابن؛٣/١٣٣ ،الروضتین ،ابوشامه ؛٨٤

دانست   را پس از صدر اسالم برتر از هر فتحی مینیالد صالحوحات عمادالدین، فت
 ).٣/٣٥١، روضتین ابوشامه،(

 و غم و اندوه اند  به کار برده لشکر صلیبی ضدِّخاصی ها واژهعماد کاتب و ابوشامه 
حزن  «سبب، در اندوه مرگ پادشاه آلمان، عبارت همین به. اند نمایی کرده  را بزرگآنان

 در ذکر مرگ پادشاهان نگار عیوقااین دو  .برند یمبه کار  »حزن فرنج «ر کنار را د»عظیماً
ذکر  «الفتح القسی، در »هالکت« ۀ از واژیا نمونه .کنند یم استفاده» هالک شد«فرنگی از 

است،  »ذکر هالکت پادشاه آلمان «الروضتین،و در » ی بن فلک پادشاه فرنگأمارهالکت 
 به  را جهان ابدی به نوعی پرواز و عروج رسد یمالدین  وقتی نوبت به مرگ صالحاما 

 ؛ ابوشامه،١٣و ٣٢٤،  القسیالفتح اصفهانی،(»  جناتهةه هللا بحبوحلَّحَاَ «:کشند یمتصویر 
 که داند یم را تاریخی نیالد صالحابوشامه نیز روز مرگ  ).٤/٧٦ ؛ همان،٢/٤٩٩،نیالروضت

ن به چنین روزی دچار نشده بودند اسالم و مسلمانان پس از مرگ خلفای راشدی
 در نقطۀ مقابل دیدگاه مسلمانان و در نظرات نویسندگان ).٤/٣٦٤،روضتینالابوشامه، (

 و گناهکار، مسلمانان را ساراسن، تُرک ها یفرنگ. خورد یمتفاوتی فاحش به چشم غربی، 
 دانستند یم ی خود را امداد الهی و سپاهیان خود را ارتش الهیها یروزیپ و خواندند یم
)Blanks and Michael,p 100 .(التینی در آثار خود، مسلمانان را مشرکنگاران عیوقا  

 بخشی از مبارزه با کافران عصر ، که ستیز صلیبیان با آناناند کردهمعرفی کرده و تأکید 
 و مولود اند ادکرده یانهیجو یتالف عملیات عنوان بهاز نبردهای صلیبی . باستان بوده است

 ).٢٧همان؛ همتی گلیان،  (اند دانستهی مسلمانان به پیروان مسیح ها نیوهت
  

                                                                                                                                            
1. Hospitallers 

 از   م بـرای دسـتگیری     ١٠٧٠ معبد هستند که در سـال        نوازان  مهماناستبتاریه یا االسباتاریه همان فرقه      
 از پـاپ    ماًیمـستق ل شـدند و      تبـدی  ای  سیس کردند و در نهایت به فرقه      زوّار اورشلیم میهمان سرایی تأ    

 ).٢/١٨٠رانسیمان،  (رفتندیپذ یمفرمان 
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 ی عمده الفتح القسی و الروضتینها تفاوت
، برای مقایسه  مشترک ندارند شغلی، علمی و اجتماعی خاستگاهباآنکهاین دو اثر، 

ه یان و زنگیان بی سلجوقیان، فاطمها سلسله عماد اصفهانی شاهد گذار .تناسب دارند
، اما هر دو کرد زندگی میگذار از ایوبیان به ممالیک در دورۀ  و ابوشامه ایوبیان بود

 در دو قرن نکهیا با و  بودندکرده از عمر خود را در بالد شام سپری ی درازنویسنده مدت
. اند نوشته و سرزمینی واحد ق٦ ۀ سدۀی خود را دربارها نامه عیوقا، ستندیز یممتفاوت 

 ییها متن ضمن اعتقاد شافعی، در ؛ آن دوانی مذهب دو مورخ استنکته دیگر یکس
 شافعی اگرچهابوشامه   البته.اند کرده متمایز و خاص عرضه ییها تیروا ، مشابهظاهراً

 در آثار آنان دارد و تأثیر تفکر ی او پیوندهایی با عالمان مالکی مغربها دگاهیداست، اما 
کند که آن را  از سبک و سیاقی تبعیت می» بداء« در  برای نمونه رساله اواو نمایان است،

 ۀ اوخانواد و  است که ابوشامهذکر  انیشا.  بودندبنانهادهغالباً نویسندگان مالکی مذهب 
ی ها خانوادهاز او و یکی از زنانش نامادری : ی مغربی داشتندها خانوادهارتباط نزدیکی با 

 دفن شدند ها یمغربرزندان او در قبرستان  وصلت کرد و فآنهادختر او با مغربی بودند، 
  ).١١٩ و ٨٠ـ٨١هیرشلر، (

ی معرف قسّ بن ساعده شد که از خاطر ا گونه به عبارتی نو بود و الفتح القسیعنوان 
همگان رفته بود و کمتر کسی با او آشنا بود، اما ابوشامه یکی از واژگان پرکاربرد در 

 برخالف آثار پیشین عماد اصفهانی، الفتح القسی. دیبرگزرا » روضه«ی آن دوره ها عنوان
ی و  ادار بیشتر متعلق به نخبگان نظامی،الروضتین. ی نخبگان بر سلطان محوریت داردجا به

نگاري دو مؤلف  توان این مسأله را در تاریخ براي نمونه، مي.  مؤلف استمسلک همدینی 
 تاریخ دودماني و الروضتیناست و نگاري دربارۀ پادشاهان   تکالقسي الفتح: جست و جو کرد

 .اي، بدین ترتیب بدیهي است که در دومي، به نخبگان این سلسله توجه شود سلسله
 و اهتمام نویسنده استالدین   صالححال شرح شاملکتاب عماد اصفهانی بیشتر 

 کتاب ابوشامه دو دولت اسالمی را مدنظر قرار داده و به که یدرحالبیشتر متوجه اوست، 
 الدین صالحالعات بیشتری در بارۀ نورالدین، ، اط زمانیتر عیوس دورۀ حجم کتاب و سبب

 امرا و علما و ثبت حال شرح به ، و عالوه بر ایندهد یم به دست های صلیبی و جنگ
 ها یفروش کتاب و ها مارستانیبی فرهنگی و عمرانی مثل ساخت مدارس، ها جنبه

 ).٢٤٤ /٢،  همان؛١/٤، الروضتینابوشامه،  (است  پرداخته
 ،شده نوشتهالدین بر سوریه و فلسطین   استیالی صالحۀ که دربار،الفتح القسیکتاب 
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 در حالی که بر دارد،ی صلیبی را در ها جنگاز )  ق٥٨٩ تا ٥٨٣(سال تنها وقایع شش 
اثر نخست، .  استشاملاز این حوادث را )  ق٥٩٧ تا ٤٤٧(سال  ١٥٠، الروضتینکتاب 
، اما ابوشامه فراهم آمده ها تیواقعشرده و بدون حذف و با درهم کردن  حجم، فازنظر

  . کامالً موفق نشده است که، هرچندنقل کند حاصل تحقیقات خود را کوشیده
 نیالد صالح دوران  در خود رابنابراین آرمانافق نگاه عمادالدین به زمان حال است، 

  امامدت کوتاهی پس از او است، و نیالد صالح ۀ دورحاصل الفتح القسی و یابد می
» کینوستالژ«، نگاهی نیالد صالح ابوشامه، حدود پنجاه سال پس از مرگ نگاری تاریخ

 است که دچار انحطاط شده و قصد نوعی بازآموزی حکومت برای یا دوره نسبت به
 .را دارد حاکمان زمان خود

الدین نیست،  معاصر صالح تنها نه ابوشامه  اماالدین بود، عماد اصفهانی، معاصر صالح
.  بعد شده استۀ، در چند دهروضتینالبلکه آثار عماد برانگیزاننده ابوشامه برای تألیف 

کتاب  که یدرحال عمده مشاهدات شخصی عماد اصفهانی است، طور به الفتح القسی
هاي عماد کاتب و قاضي فاضل را   منقول از آثار دیگران است و مطالب و نوشتهالروضتین

 شکلمواد تاریخي را از   تبدیل کرده وفهم قابلنثر متکلف و منشیانه به نثر روان و از 
 را آورده نیعمادالد، ابوشامه، جانِ کالم تاریخ ی قول گابریلبه . استدرآوردهرف ادبي صِ

 ).Gabrieli, xxxi( کرده است ساده آن را توانسته یمو به عبارتی تا 
پیرنگ داد و ) رییتغ یب و حرکت یبمتوازن، اما (ا  ایستباحالتابوشامه، روایاتش را 

 معرفی دو حکومت موردنظر، در پرتو جریان احیای ،هدف اصلی او از انتخاب این سبک
 قبل از ۀاو دور.  را همچون دوران صدر اسالم نشان دهدآنهامذهبی بود تا بتواند 

گرایش . دانست یم  انحرافۀ دور را، خودۀیعنی زمان، نیالد صالحنورالدین و پس از 
 در متن مشهود است، اما ، حکمرانان بدانندعبرت را مرجعی برای  اوابوشامه به اینکه اثر

 را بنویسد یا مانند ابوشامه دو نیالد صالح زندگانی  فقطهدف عماد اصفهانی این نبود که
 یا رهدو قصد داشت ،انهیگرا آرمانن برجسته را معرفی کند، بلکه عالوه بر رویکرد حکمرا

 او یعنی توجه اصلی روایات  گزارش کند؛آن، مشغول خدمت به حاکمان بود،در  که را
او در ایام انزواي سیاسي، ثبت گزارش فتح قدس را برگزید تا . خود عمادالدین است

 جانشینان ازجمله ،عصرانش هم را براي الدین، پادشاه آرمانی خویش بزرگي کار صالح
 و فضایل و مناقب او  خانداني شده بودند به تصویر بکشدیها عنزاالدین که گرفتار  صالح

 . داردروضتینالی از رتریپذ انعطاف اثر او دیدگاه ،حال  نیا با را ذکر کند؛
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عضو  تنها  و مهم و مشهور نبودیا خانواده، برآمده از یعماد اصفهانابوشامه برخالف 
 لحاظ مالی به مناصب و  به،چون مالّک بودوی . خانواده بود که به شهرت رسید

او برخالف ). ٢٢٢و٢٠٩ ،٣٧ ،تراجم ابوشامه،(نهادهای دولتی وابستگی نداشت 
 و خطابت را برنگزید کار قضاء مناصب مهم سیاسی ـ مذهبی مانند گاه چیهعمادالدین، 

 ،بنابراین .ورزید او از دربار فاصله داشت و بر این فاصله اصرار می. یا به دست نیاورد
حدود ی، عماد اصفهان.  او را بیانی کمیاب از فهمی تاریخی دانستۀنام عیوقا نتوا یم

 این پرسش مطرح است که کرد و را صَرفِ امور حکومتی و دربار هفتادسالهنیمی از عمر 
به یا وابستگی او نویسنده مانده،  روایت چیزی در اجتماعی زمانه، های زمینهاز آیا 

 ییگو حهیمدی وی و حام چیزی جز انعکاس نگاه ه استتوانست ینمکه ای بوده  اندازه
رابر با تابع بودن او دانسته شود،  اجتماعی عمادالدین، بۀ اینکه زمینبرفرض. برای او باشد

 آنها ۀ او در خدمت حاکمانی که دربارزیرا، کند ینم ابوشامه صدق ۀاین فرض دربار
ن کتاب خود را بعد از مرگ رسد که عمادالدی نظر می  البته به. نبوده است،نوشته
 .ی تألیف کرده باشدنینش عزلت و در زمان نیالد صالح

اند و   بودهکننده نییتع عوامل بیرونی کامالً ، عمادالدین و ابوشامهیها تیروادر 
 ،برای مثال. اند عوامل نوع   نیاز ا دورۀ میانۀ اسالمیمحیط اجتماعی محدود در 

ابوشامه نیز مستغرق در .  استبسته دلبسته نیست، اما  به حکومت وانکهیا باعمادالدین 
 خود را مذکورمورخان .  دارد اتکاء تاریخی پیشینیها تیروا بر سختعلوم دینی است و 
 موجود در جهان یها  تفاوت،وجود نیباا. دادند  قرار جامعه درون  دردر نقاط نامشابهی

 ریگ گوشه/درباری و عالم آرمانی در دو قالب متضاد عالم توان ینماجتماعی آنان را، 
عماد  اهمیت کمتری از مراتب به ابوشامه بارۀ عاملیت اجتماعی در مسئلۀ. ی کردبند رده

 را به شیها کتاب از کی چیه به دربار نزدیک نشد و گاه چیه او زیرا دارد، یاصفهان
 درباری یا  اثر او راتوان ینم علمی امروز یها شاخص با ،جهیدرنت. حاکمان تقدیم نکرد

 .رف دانستاحی صِمدّ
 در مقایسه با کتاب وسبک نگارش عماد اصفهانی پرتکلف، مسجع و مصنوع است 

. ت کاسته اسنمایی اثر از واقع این موضوع، نوشته شدهتکلف  ساده، روان و بي  که،ابوشامه
 و اشعار بیشتری استی مفصل و طوالنی ها گزارششامل ، الفتح برخالف الروضتین

رقان با توجه به متن غامض و مغلق اثر عماد مستش.  آورده استالفتح القسی به نسبت



  ٢٣٧ )های صلیبی  بر جنگدیأکتبا (  ابوشامهالروضتین عمادالدین اصفهانی و القسی الفتحی ا سهیمقامطالعه 

، که تقریباً همه آثار شرق 1ژان سواژه: اند نپرداخته به پژوهش پیرامون آن اصفهانی
م ١٩٤٣او در سال  . استبه این کتاب دسترسی نداشتهاسالمی را تحلیل کرده، اساساً 

 متن کامل تاریخ عمادالدین ،نیالد صالحر مورد د: نوشته است)  سال پیش٧٥حدود (
 که یکی در مراکش است و ،مانده یباق آناصفهانی در دست نیست و تنها سه قسمت از 

 در حالی که هیرشیلر، گیب، روزنتال و .)٢٨٢ سواژه،( است نشده چاپسه قسمت هنوز 
 .اند پرداخته الروضتین دیگران به

، ذکر نکرده استمنبع خاصی مشخص است، هانی عماد اصفبا اینکه مراجع و مآخذ 
 و شده نوشته به آثار قبل از خود با توجه او اثر  ابوشامه منابع خود را نام برده واما

 باشد داشته حضور در اثر نکهیا از عموماً ابوشامه. دیآ یمپژوهشی انعکاسی به شمار 
 به »نگار عیوقا« دکاتباست، اما عما قول نقلِ کلمه به کلمه کتابش کند و اجتناب می

  و بنابراین،شد ینم یک گزارش قانع با ابوشامه. نه یک ناقلِ صرف ،معنای واقعی است
  در الروضتین،،بدین ترتیب.  را تکمیل کندها گزارش تا آورد یمِ سایر منابع را  نقل

.  کرده استلیتکم) البرق الشامی (یو عماد اصفهانی را حتی از کتاب دیگر های نوشته
قَالَ الْعِمَاد فِي  «:نوشته است ق ٥٨٣ وقایع سال آغازابوشامه در سطر دوم از : برای نمونه
 :اینچنین آورده است که مطلبی در هر دو کتاب مشترک بوده، هر جا  و»...کتاب الْبَرْق

پیداست  بدین ترتیب، ).٣/٢٧٥، الروضتین ،ابوشامه(»  الْفَتْح والبرقیذکر فِي کتابَ«
ابوشامه  نه، و الفتح القسی در  و آوردهالبرق الشامیوضوعات را عمادالدین در بعضی از م

 . بیاوردالروضتین موارد را در نیا کوشیده است
آمده است و این شاید ) رهیو غ ها فرمان، ها نامه(سند  بیش از دویست الروضتیندر 

. یافتیبی ی صلها جنگی از آثار دوره کیدر توان یم میزان سندی است کهبیشترین 
را خود عمادالدین، که بیشتر این اسناد،  آنجا ، اندک است، اما ازالفتح القسیاسناد 

 .، حائز اهمیت استکردهالدین کتابت  منشی صالح
، آورد یم مختلف یک واقعه را یها گزارش که یهنگام، دفعات بهروایت ابوشامه 

  دخالت آشکاری،گونه چیهبدون او ارجاعات به منابع متنی را، عموماً . شود  میچندپاره
 یک واقعه به حال خود ۀ و خواننده را با دو، سه و گاهی چهار نگاه دربارکرده ذکر ناًیع

تبیین رایج برای تنظیم چندپاره روایت در اثر ابوشامه اشاره به غور او در . وامی گذارد
 این نکته .توانست چنین رویکردی داشته باشد نمی عماد اصفهانی و حدیث است ۀحوز

                                                                                                                                            
1. Jean Sauvaget 
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 بدین معنا نیست که لزوماً، اند هیشب همه ب و کتب حدیثی به لحاظ صوری روضتینالکه 
 .شگردهای متنی یکسانی داشتند

. ی است خطّیعماد اصفهان شیوه  اما تنظیم روایات ابوشامه، دوری است،ۀشیو
 متنی ،گرابوشامه با آوردن قطعاتی، اغلب لفظ به لفظ از عماد اصفهانی و نویسندگان دی

قول تقریباً برابر از دو کتاب مختلف  او حتی استفاده از دو نقلِ. ساخته استچندپاره 
در پی گردآوری  او فقط درواقع). ٣/٣٨١، روضتینابوشامه،  (کند یمعمادالدین را توجیه 

 تأثیر ، آنتبع به .شود  خاستگاه حدیثي ابوشامه ناشي ميبوده و این موضوع، احتماالً
 ابوشامه به توان گفت که نمی ،همه نیا با. آشکار است ابوشامه ینگار خیتاري بر روش روای

 کامالً آگاهانۀ اِسناد  او براي حذفکوششثان و  محدّینگار خیتار و ضوابطِ روش ارهایمع
 .دهد به دست مییک واقعه ۀ  درباری دید متفاوتیها هیزاو ، بدین ترتیب.مشهود است

پس . و اثر، دیدگاه انتقادی و میزان نگرش مذهبی آنان استی دها تفاوت نیتر مهماز 
الدین ایوبی، گرایش مذهبی چشمگیری حول  د اصفهانی تا پایان عصر صالحعمااز ظهور 

الدین، مورخانی چون ابوشامه کمتر درگیر آن   شکل گرفت، اما پس از مرگ صالحها جنگ
 یا به نحوی تعصب نسبت به  نگرش شریعتمدارانهالفتح القسیدر . گرایش سخت بودند

 و اثری از انتقاد به حاکمان و عالمان جهان شود یمعقاید دینی و سیاسی بیشتر دیده 
 و نقد او کند یم و مخالفان دین را نقد ها یبیصلاو در اثر خود،  .خورد ینماسالم به چشم 

شامه هر دو نیز به طور عمده به مسائل خارجی معطوف بوده نه امور داخلی، حال آنکه ابو
او از منتقدان و مبارزان بدعت حاکمان و بعضی . بُعد را تا حدودی در نظر گرفته است

؛ ٣٧٥/ ٤بستانی،  (دیگردعالمان اهل سنت بود و همین انتقادات سرانجام سبب قتل وی 
ی ها حکومت، برخالف آثار دیگرش، از الفتح القسیعماد اصفهانی در ). ٣٦٦/ ١ ابن جزری،
او : تازد یم ابوشامه به هر دو دوره که یدرحال نکرده است، انتقاد نیالد صالحاز قبل و بعد 

وفایی عمادالدین زنگی   و بیکند یمهم به صراحت وهم به اشاره، عمادالدین زنگی را نقد 
ابوشامه،  (شود یمرا یادآور .) ق٥٢٩ـ٥٣٠: ـ حک (دیالرشنسبت به خلیفه منصور 

» ریگ گوشه/عالمی آرمانی« عنوان بهظر خود را دربارۀ خودش ابوشامه ن). ١/١٢١، الروضتین
 به ژهیو بهتوجه او . ی نقد کرده استتند به بیان و بیشتر عالمان را صراحت به

؛ ٢٥/ ١، الروضتینابوشامه، (خواند   مینا عادل است و آنان را جاهل و منصبان صاحب
 .ما از انتقاد هم رویگردان نبود ابوشامه بیشتر اهل سکوت بود، انکهیا با). ١/٣٧تراجم،

کرد و مالزم او  الدین را همراهی می های صلیبی، سپاه صالح عماد اصفهانی در جنگ
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داشـت و با جنگاوران و رجال سیاسی مالزم نابوشامه،در جنگ و جهاد شرکت بود، اما 
اي صلیبیان به مرزه  داشته، با مشاهدة تهاجم  که خـود اذعـانگونه همان ،وي. بودن

 صلیبی یها جنگشد تا وقایع مربوط به  قلمرو اسالمی، قلـبش بـه درد آمـده و بـر آن
 ).٤ و ١/٣ روضتین،ابوشامه، ؛ ١٦و١٧بنداری، تاریخ سلسله سلجوقی، (کند را ثبت 

 اهمیت  در آن عهد ازنکهیا بابرخالف آثار پیشین،  القسی الفتح ی در عماد اصفهان
، نسبت به نشده بود کم  چیزیدشمنان داخلی در نظر او عنوان به  مذهباناسماعیلی

 کند یماتحادی میان مسلمین برقرار دهد و نگاهی  ینممذهب تشیع و شیعیان خصومت 
 بر فتح قدس و دشمن او تمرکز شود؛ یم نظرها به مخالفان دین معطوف کوشد  میو

ف پراکنی ی مذهب اختالمیان علمای سنّ خارجي یعني صلیبیان است، اما ابوشامه
داشت؛ به همین سبب، ، توجه پسندیدند اص او می خۀآنان که شیوبه  و ردک یم

او از قضات بدگویی  . ها برجسته است ی او از بعضی عالمان شافعی در برابر حنبلیجانبدار
، بدایه؛ ابن کثیر، ١/٢٥، روضتینابوشامه، (کرد   حکومتی را نکوش میمنصبان صاحبو 
وشامه در قبال شیعیان اعمّ از امامیه و اسماعیلیه خصمانه بود رویکرد اب). ١٣/٢٣٧

 ).٢٣، » ابوشامهینگار خیتارتأملی بر «؛ بادکوبه، ٣١و٢/٢٥، روضتینابوشامه، (
 نورالدین و ۀ صدر اسالم با دورییعصر طال پیوندهایی که ابوشامه بین ی،طورکل به
 ۀابوشامه به دور.  استتر راوانف به اثر عمادالدین  نسبتکند،  برقرار مینیالد صالح

او در . تر است رنگ   پرمراتب به و تمجیدات او از نورالدین دلبستگی تمام داشتنورالدین 
  و بوستان اوتوصیف کرده دارای امنیت و یداشتن دوست  را حکومت نورالدینروضتینال
 اهمیت مذهبی ).١/٥٠، روضتینالهمو، (است   دانستهشده حفاظت آبیاری و را
، فتح قدس را یعماد اصفهان . پیداستوضوح به الفتح القسی و جایگاه آن در المقدس تیب

 به این درجه از توجه ).٤٦،  الفتحاصفهانی، (دانست می) ص(هللا  رسولمصادف با معراج 
 .شود  دیده نمیالروضتین در قدس

ای جهاد و ، بیش از ابوشامه از نمادهالروضتین زمانی مشترک با دورۀعمادالدین در 
 الروضتین، در درمجموع، ولی به کار بردهو غیره  ،کفار، شهیدةی غزوه، غزاها واژهمبارزه، 
ی جهاد در الفتح ها واژه.  بیشتر استها واژه، کاربرد این  زمانیتر گسترده دورۀ به با توجه

، ١١٠، ١٣٢ به ترتیب الروضتین بار؛ در ٢١ و شهید ٨١، شرک ٢٥٤، کفار ٢٥، غزوه ٥٨
 .نیست الروضتین در  اساساً شهیدۀ و واژکاررفته به مرتبه ٦٥، ٣١١
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 گیری نتیجه
ها، بیشتر از  دهد که در این دو اثر، در دورۀ زمانی یکسان، شباهت  نشان میها یبررس

 در وکاست کم بدون گردیده، ذکر فتح القسی الهاست، زیرا بیشتر وقایعی که در تفاوت
 ییها متن که تا چه میزان دهد یم نشان روضتینال، حال نیا با. شده استتکرار الروضتین

 نکهیا با . به دست دهند معانی متفاوتتوانند یمی یکسان متنی،  مبانباکامالً مشابه 
 ی اهمیت، دارد، اما این موضوع فراوان صلیبی در دو کتاب اهمیتیها جنگموضوع 
 شاهد عینی  اصفهانیادعم . حکمرانی نیافته استیها سلسله موضوع همانندمحوری 

 آثار را با فتح القسی الیها گزارشو  قول نقلِبسیاری از وقایع بود، ولی ابوشامه از دیگران 
 ۀ ابوشامه دامناما، بود الدین صالح زندگانی الدین،عماداهتمام .  استکردهدیگر تکمیل 

 ورالدین نۀیات وقایع دورئ جزدر نظر داشت، به همین سبب، از حاکمان را یتر عیوس
 تر پررنگ مراتب  بهو تمجیدات او از نورالدین  آورده تر مفصل را الدین ایوبی صالح و زنگی
، فارغ از وابستگی مادی به دربار و نگار عیوقارسد، دو   به نظر میآنچه برخالف .است

مدّاحی  اهآنهدف ی درباری، سینو خیتار رواج باوجود و اند نوشتهحاکمان زمان خود تاریخ 
 ۀتقویت روحیه مسلمانان و تضعیف روحی در سراسر این آثار،. طلبانه نبوده است فعتمن

عناصر جهاد و  سی و دینی خاص با تأکید بر سیاۀانگیز .سایه افکنده است ها یفرنگ
یی نما واقعبنابراین، مجموع این عوامل از  .خورد یم به چشم موضوعات در بیشتر شهادت

 یها دانیم همیشگی  که مسلمانان را مقتدر و پیروزِشود یم دیده وضوح بهآثار کاسته و 
 .اند خواندهن و ضدّ اسالم و مسلمانا را متجاوز و متعصب ها یبیصل و اند کردهنبرد توصیف 

 
 منابع

 .ق١٣٨٥صادر،  دار:، بیروتالکامل فی التاریخی بن محمد،  علابن اثیر،
 .م١٩٦٣چاپ عبدالقادر احمد طیلمات،: ، قاهرهالتاریخ الباهر فی الدوله االتابکبههمو، 

 . م١٩٣٢/ ق.  ه١٣٥١ نا، بی:  سر، قاهره برگشتر، به کوشش گ،غایه النهایه،  محمدابن جزری،
 .تا ی بدارصادر،:، بیروتالطبقات الکبریابن سعد، 

 . م١٩٦٤ی نا،  ب: ، قاهره  الشیال  جمال  کوشش ، بهالنوادر السلطانیه،  ابن شداد، یوسف
 .ق١٣٧٧بی نا، :  کوشش مصطفی جواد، بغداد به،تکمله اکمال االکمال،  محمدابونی،ابن ص

 .تا ی بدارالفکر،: ، بیروتالبدایه والنهایه بن عمر، لی اسماعابن کثیر،
 : پرویز اتابکی، تهران ترجمه الشیال،نیالد  جمال: مصحح، الکروب مفرج،نیالد  جمالابن واصل،

 .ق١٣٨٣ی و فرهنگی، علم
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، تعلیق و تحشیه ابراهیم ه والصالحیهالروضتین في أخبار الدولتین النوری، نیالد  شهابامه،ابوش
 .م٢٠٠٢/ ق١٤٢٢ العلمیه،  دارالکتب:شمس الدین، بیروت

 . م١٩٦٢نا،  بی: محمد حلمی و محمد مصطفی زیاده، قاهره ، به کوششالروضتین ،همو
:  و تحشیه ابراهیم شمس الدین، بیروت، تعلیقتراجم رجال القرنین السادس و السابع، همو

 .م٢٠٠٢/ق١٤٢٢دارالکتب العلمیه، 
ی نا،  ب:، تصحیح کارلولندربرگ، پاریسالفتح القسی فی الفتح القدسی ،نی عمادالداصفهانی،
 .م١٨٨٨

 .م١٩٧٦ـ١٩٥٥نا،   بی: همو، خریده القصر و جریده العصر، تحقیق محمد بهجه االثری، بغداد
حوزه : ، قمنگاری مصر و شام در دوره ایوبیان تاریخمد، معصومه آبانگاه ازگمی، بادکوبه هزاوه، اح

 .١٣٩٥و دانشگاه، 
، سال تاریخ اسالم در آینه پژوهش، »و ذیل آن الروضتین تأملی بر تاریخنگاري ابوشامه در«همو، 

 .١٣٩٤، پاییز و زمستان٣٩دوازدهم، پیاپی
 . م١٩٧٩ الخانجی،  مکتبه:، مصرلشامیسنا البرق ا ی، فتح بن علی،اصفهانی بندار
 ادی بن: تهران جلیلی،نیمحمدحس،ترجمه )تاریخ دولة آل سلجوق(تاریخ سلسله سلجوقیان    همو،

 .١٣٥٦فرهنگ ایران، 
 مطبعه المدنی،: ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهرهثمارالقلوبثعالبی، عبدالملک بن محمد، 

 . م١٩٦٥/ ١٣٨٤
 . م١٩٣٢ / ١٣٥١ی نا،  ب: قاهره سندوبی، حسن:، تحقیقالبیان و التبیینحر،  بن ب عمروجاحظ،
  م١٩٣٨/ ١٣٥٦ی نا، ب:، تحقیق عبدالسالم محمد هارون، قاهرهالحیوانهمو، 

 .تا ی ب احیاءالتراث العربی،دار: روتی ب، الظنون کشفی بن عبدهللا، مصطفحاجی خلیفه،
 علمی نامه فصل ،» عمادالدین کاتب اصفهانینگاری تاریختاریخ نگری و  «،لی اسماع،زاده حسن

 .١٣٨٦  تابستان،٦٥  شماره هفدهم، سال،)س(الزهرا پژوهشی علوم انسانی دانشگاه 
 . ق١٣٣٤ـ١٣٣٣ی نا،  ب: دکندرآبادی ح،تذکره الحفاظ بن احمد،  محمدذهبی،

 ترجمه و نشر اهبنگ:  کاشف، تهرانمنوچهر  ترجمه،های صلیبی  جنگخی تار،ونی استرانسیمان،
 .تا کتاب، بی

 .١٣٦٨ قدس رضوی،  آستان:، ترجمه اسدهللا آزاد، مشهد تاریخ نگاری در اسالمخِی تار، فرانتسروزنتال،
 .١٣٣٨،  چاپخش:، تهرانی تاریخ نگاری در اسالمها مکتب و و نگارانتاریخ ی، رمضان، نیالعابد نیز

، دراسه و تحقیق جنان جلیل محمد مرآه الزمانسبط بن جوزی، شمس الدین ابی مظفر، 
 .م١٩٩٠الدار الوطنیه، : الهموندی، بغداد

 .١٣٨٩،  سمت:، تهران نگاری در اسالمخیتار زاده، هادی،  صادق، عالمدی سسجادی،
افرین انصاری،  ، ترجمه نوش)تحلیلی کتابشناختی( مدخل تاریخ شرق اسالمیسواژه، ژان، 

 .١٣٦٦مرکز نشر دانشگاهی، : تهران
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 .ق١٤٠٨بی نا، : روتی ب سید،منی ا: کوشش به،الوافی بالوفیات بن ایبک، لی خلفدی،ص
 . م١٩٨١بی نا، : روتی ب،تاریخ االدب العربی،  عمرفروخ،

المجلس : ، کویتاالیدئولوجیه، الدوافع، النتائج: ماهیه الحروب الصلیبیهقاسم عبده، قاسم، 
 .تا الوطنی للثقافه و الفنون و االداب،بی

 .١٤١١دارالکتب العلمیه، : روتی، بالعماد االصفهانی حیاه و عصره، نی حسصی،عا
  دارالکتب:، بیروت ابوشامه و کتابه الروضتین فی اخبار الدولتین النوریه و الصالحیهالمورخ همو،

 .١٩٩١ العلمیه،
مقاالت ( تاریخ تمدن اسالمی نامه پژوهش ،»پژوهش در منابع تاریخی دوره ایوبی «غفرانی، علی،

 .١٣٨٠، ٧٠، شماره  اول سال،» دانشگاه تهران،)ها یو بررس
 .١٣٧٧ی نا،  ب: شادان، تهرانهللا یول  ترجمه،های صلیبی  جنگخی تار، رنهگروسه،

 ،اسالمتاریخ نگاری در مجموعه مقاالت ، »ادبیات شرح حال نویسی در اسالم«گیب همیلتون، 
 .١٣٦١ ،گستره:  آژند، تهرانعقوبی  و تدوینترجمه

  ، ترجمه اسماعیل دولتشاهی و غالمرضابررسی منابع مربوط به دوره سلجوقیکاهن،کلود، 
 .١٣٥٢، بهمن و اسفند٤و٣، ش ٢٣همایون، مجله سخن، دوره 

مجله تاریخ ، ترجمه شهال بختیاری، »تاریخ و مورخان اسالمی تا پایان دوران عباسی»   همو، 
 .١٣٧٩، بهار ١، ش اسالم

 و تدوین  ترجمه، اسالمی از قرن ششم تا هفتم هجرینگاری تاریخ ، محمد حلمی،محمد احمد
 .١٣٦١،  گستره:یعقوب آژند، تهران

 .١٣٢٦، امی خ:، تهران االدبحانهی ری، محمدعلمدرس تبریزی،
 للمطبوعات،  موسسه االعلمی: میر مهنا، بیروت، تحقیق عبداال الذهب مروجمسعودی، علی بن حسین،

 . م١٩٩١/ ١٤١١
 .١٩٥٦،  تا  بی:، قاهره  زیاده  محمد مصطفی  کوشش ، به السلوک ، احمد، مقریزی

 .١٣٢٥ی،  خوارزم:تهران و فرهنگ، خی تار،»اسالم از دریچه چشم مسیحیان« مینوی، مجتبی،
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 .١٣٩٥سمت، : ، ترجمه زهیر صیامیان گرجی، تهراننگاری عربی در دوره میانه یختارکنراد،  هیرشلر،
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