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 المستخلص:

يعد ابن الساعي من أهم المؤرخين، في القرن السابع الهجري. أولى الخلفاء  
العباسيين اهتماما بالغا، وكذلك عاصمة دولتهم بغداد، والدراسة الحالية تسلط 
الضوء على كتاب ابن الساعي المعنون: بالمقابر، وتحاول أن تبين المنهج الذي 

 ليه في كتابة مادته الحضارية والتاريخية المتصلة بعصره، آنذاك.سار ع

 الكلمات المفتاحية:

 "ابن الساعي، المقابر، المشاهد، المنهج".

Abstract 
Ibn Al-Sai was considered one of the most important his-
torians, in the seventh century AH. The Abbasid caliphs 
paid great attention, as was the capital of their state, Bagh-
dad, and the current study sheds light on Ibn Al-Sai’s book 
entitled: In the Graves, and tries to show the method that 
he followed in writing his civilizational and historical mate-
rial related to his time at that time. 
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 مقدمــــــة

الحمد لله محيي األموات، ومميت األحياء، والصـة  والسـةع علـى سـيد الخلـ ، 
 ، أما بعد،،، وخاتم األنبياء، سيدنا محمـد 

 :(1)بن بةل بن جرير قال عمار بن عقيل

 على تقلبها في كل ما حيــــــــن ما مثل بغداد في الدنيا وال الدين

 تندى، ومنبت خيري ونسرين رخ نـــــــرجسهما بين قطربــــــل فالكـــــ

وقال بعض الفضةء: بغداد جنة األرض ومدينة السةع، وقبة اإلسـةع، ومجمـع 
الرافدين وغر  الـبةد وعـين العـراد ودار الخةفـة ومجمـع المحاسـن والطيبـات ومعـدن 

 .(2)الظرائف واللطائف، وبها أرباب الغايات في كل فن، وآحاد الدهر في كل نوع

وارتفعت قامة بغداد بين عواصم العالم، بفضل ما نالت، وفضل مـا وهبـت، ولمـا 
ال وهي حاضر  الخةفة العباسـية، ارتقـت واصـابتها سـمعة عريضـة، وأصـبحت محـط 
أنظار العلماء، وانفردت فـي حببـة مديـد  مـن الـزمن بمركزهـا العظـيم المعطـاء، وهـي 

، كانــت دحــدى أابــر المرااــز لمــد  خمســة قــرون ونصــف القــرن ونيــ  مــن الســنوات
الحضارية والثقافية الفكرية في العالم، دنما كانت فريد  زمانها ووحيد  عصرها الـذي 

 امتد هذه القرون الخمسة.

ــال اهتمــاع  وال شــك أن هــذه الم انــة العاليــة التــي حظيــت بهــا بغــداد، جعلهــا تن
تب عن علمائها، المؤرخين القدامى والمحدثين، فألفت كتب عن فضائلها، وكثرت الك

بعضها مختص بعلماء علم محدد أو مذهب معـين، وبعضـها شـامل ألاثـر مـن  لـك، 
وآخر عن خططهـا ومعالمهـا، فظهـر فـي الكتابـات التاريخيـة منـذ وقـت مب ـر اهتمـاع 

                                                           

 .644، ص 7ع، ج7977( ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 1)
 .647، ص 7( ياقوت: معجم البلدان، ج2)
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بعض المؤرخين بتسجيل خطط ومعالم مدينة بغداد؛ وخير مثال لذلك ابـن ييفـور)ت 
  عن خطط بغداد قبل حديثـه عـن الخلفـاء ع( حينما وضع مقدمة كبير  895ه/482

 (2)، وتتـوج هـذا ب تـاب )تـاريخ مدينـة السـةع((1)العباسيين فـي كتابـه: )اتـاب بغـداد(
ع(، الـــذي ضـــم تـــراجم ســـبعة آال  وثمانمائـــة 7272ه/645للخطيـــب البغـــدادي)ت

وثةثين من علمائها، خاصة فـي علـوع الحـديا باإلضـافة دلـى مقدمتـه الضـافية فـي 
تميز كتاب الخطيب البغدادي بـذكر مسـاان أو مـدافن عـدد غيـر قليـل مـن خططها، و 

 علمائها، مما له فائد  كبير  في تتبع استمرار العمران في كثير من منايقها. 

 -ومن بين المؤرخين الذين أدركـوا أهميـة توثيـ  خطـط مدينـة بغـداد ومعالمهـا 
ـا فـي (1)، وهو ما يعر  اآلن بعلـم الطبوغرافيـا -(3)ابن الساعي ، فكـان أاثـر تخصص 

                                                           

ع، 4229، 7بيروت، ط ( انظر ابن ييفور: كتاب بغداد، تحقي  دحسان الثامري، دار صادر،1)
 .8-7مقدمة محققه، ص ص

( انظر الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السةع وأخبار محدثيها و كر قطانها من العلماء من 2)
، 7غير أهلها ووارديها، تحقي  بشار عواد معرو ، دار الغرب اإلسةمي، بيروت، ط

 .73، ص7ع، مقدمة محققه، ج4227ه/7644
البارع علي )الخازن( بن أنجب )الساعي( بن عثمان بن عبد الله بن عبيد هو اإلماع المؤرخ ( 3)

الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم السةمي البغدادي الشافعي، ولد بمدينة بغداد سنة 
ع، وأخذ العلم عن مشاهير علماء عصره، وكانت علوع الحديا والفقه أولى العلوع 7797ه/395

أخذها عن عدد من العلماء أمثال: أبو سعد عبد الله بن عمر بن التي اشتغل بها ابن الساعي، و 
فار، وأبو محمد عبد العزيز محمود بن المبارك المشهور بابن األخضر،  أحمد المعرو  بابن الصَّ
وأبو الحسن علي بن محمد بن اللباد، وبعد أن أخذ ابن الساعي حظ ا من علوع الحديا والفقه 

القرآن على أبي البقاء عبد الله بن الحسين الع بري، واتجه ابن  أقبل على علم القراءات، فقرأ
الساعي دلى دراسة علم التاريخ، وحرص على أخذ هذا العلم عن مشاهير مؤرخي العراد في 
القرن السابع الهجري/ الثالا عشر الميةدي؛ منهم أبو الحسن محمـد بن أحمد بن عمر بن 

، والمؤرخ أبو عبد الله محمـد بن سعيد بن يحيى بن حسين البغدادي، المشهور بابن القطيعي
المؤرخ أبو عبد الله محمـد بن محمـود بن الحسن علي بن حجاج الدبيثي الواسطي الشافعي، و 

البغدادي المعرو  بابن النجار، وحّصل من العلم الكثير، وأصبح عالم ا بالفقه والتفسير والحديا، 
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اتابـه الـذي بــين أيـدينا " المقــابر المشـهور  والمشــاهد المـزور "، فقصــره علـى مقــابر 
المدينة، دون المعالم األخرى، فقد اهتم بتوثي  مقابر مدينة السةع، ومـن دفـن فيهـا 
من الصلحاء واألولياء والملوك والكبراء، ومشاهدها المخصوصة بإجابـة الـدعاء كمـا 

يعتقــد بعــض العامــة، ومــن جانــب آخــر اهــتم بتســجيل أســماء مــن دفــن مــن اــان 
 المشاهير في تلك المقابر، وكان هذا شرط الكتاب كما هو واضح من عنوانه.

ــاريخ  ــا، وت ــاريخ اإلســةمي عموم  ــي الت ــاحثين ف ــا للب ــل مصــدر ا مهم  ــاب يمث والكت
ــا يت ــا، وال ســيما فيم ــة الســةع خصوص  ــب منهــا مدين ــي القل ــة العــراد وف ــ  بالناحي عل

                                                                                                                                                    

جهود واضحة في نشاط الحركة العلمية في بغداد، وتشهد  بارع ا في التاريخ وعلومه. وكانت له
باإلضافة دلى المقابر  -مؤلفاته الكثير  المتنوعة بم انته العلمية، فقد ترك من المصنفات 

كتاب "الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير"، وكتاب "الدر الثمين في  -المشهور 
ء" وغيرها من المصنفات المفيد  في بابها. كما يدلل ما أسماء المصنفين"، وكتاب "نساء الخلفا

أورده من معلومات حضارية في كتاب "المقابر المشهور  والمشاهد المزور "، وما أظهره من حس 
ع. 7473ه/476تاريخي خةله على معرفته التامة بهذا العلم. توفي بمدينة بغداد سنة 

، 5، ج7942ار  العثمانية، حيدر أياد، الهند، اليونيني:  يل مرآ  الزمان، مطبعة مجلس المع
؛ الصفدي: الوافي بالوفيات، تحقي  أحمد األرناؤوط، تزكي مصطفي، دار دحياء التراث 767ص 

، تحقي  عبد الله 7؛ اإلسنوي: يبقات الشافعية، ط739، ص42ع، ج4222العربي، بيروت، 
السيويي: يبقات الحفاظ،  ؛757، ص72، ص 4ع، ج7977الجبوري، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 

؛ مجهول: كتاب الحوادث، تحقي  د. بشار 329، ص 7996، دار الكتب العلمية، بيروت، 4ط
ع، ص 7997، دار الغرب اإلسةمي، بيروت، 7عواد معرو ، و د. عماد عبد السةع رؤو ،ط

  على ؛ ابن رافع السةمي: تاريخ علماء بغداد المسمى "بالمنتخب المختار"، صححه وعل644
-772ع، ص 4222، 4حواشيه المحامي عباس العزاوي، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ط

يبقات أعةع الشيعة "القرن السابع"، األنوار السايعة في المائة  ،الطهراني: آغا بزرك ؛777
 .727، ص6ع، ج4229، 7السابعة، دار دحياء التراث العربي، بيروت، ط

مةمح العامة لسطح األرض يبيعية كانت أو مصنوعة، المعجم الوسيط، ( الطبوغرافيا: بيان ال1)
 .337ع، باب الطاء، ص 4226ه/7643، 6م تبة الشرود الدولية، ط
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الحضارية، كما ي تسب الكتاب أهميـة خاصـة لتوثيقـة مقـابر الخلفـاء العباسـيين فـي 
العصر العباسي الثاني، ولعل ما يعزز تلك األهمية أيضا كـون مؤلفـه معاصـر ا لكثيـر 
مــن األحــداث المــذكور ، يســجلها كمــا رآهــا وعرفهــا؛ فهــو شــاهد علــى تشــييد بعــض 

 من نشاط اجتماعي ورسمي.المقابر وما كان يدور فيها 

ـــاب "المقـــابر المشـــهور   ـــة كت وتحـــاول ورقـــات هـــذا البحـــا الكشـــف عـــن أهمي
والمشــاهد المــزور "، ومــنهج ابــن الســاعي فــي كتابتــه، وبيــان موضــوعاته واألســلوب 
الذي اتبعه المؤلف في عرضها والموارد التي استقي منها معلوماته، و لك من خةل 

ات الكتاب وتنظيم مادته، والثاني بعنوان: منهجيـة ابـن مبحثين: األول بعنوان محتوي
الســاعي فــي كتابــه المقــابر، ثــم خاتمــت البحــا بخاتمــة عرضــت فيهــا لنتائجــه، ثــم 

 مصادر ومراجع البحا.

أن يوفقنا دلى ما يحب و يرضى دنـه و لـي  لـك و  و في النهاية أسأل الله  
 القادر عليه.

 المبحا األول

 يم مادتهمحتويات الكتاب وتنظ

 المطلب األول: محتويات الكتاب:

ــات  ــابر المشــهور " عــن محتوي ــي بدايــة كتابــه" المق ــن الســاعي ف ــم يتحــدث اب ل
الكتاب، كما يفعل بعض المؤرخين، ولكن من دراستنا لمحتويات الكتـاب، ومـن خـةل 
الجهد الذي قدمه المحق  في تنظـيم مادتـه، تبـين أنـه تنـاول فيـه  كـر مقـابر مدينـة 

 ع، ومشاهدها المشهور ، ومن دفن فيها، فاحتوى الكتاب على ما يأتي:السة
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:  كر مقابر الجانب الغربي  -  .(1)أوال 

 .(2)ثاني ا:  كر مقابر الجانب الشرقي القديمة والمحدثة بظاهر البلد  -

 .(3)ثالث ا:  كر المقابر التي داخل البلد القديمة والمحدثة  -

 .(4)البلد رابع ا:  كر المقابر التي في أسفل  -

ا:  كر مشاهد مدينة السةع المقصود  بالزيار  واإلعظاع  -  .(5)خامس 

ا: مقابر الخلفاء العباسيين في الجانب الشرقي -  .(6)سادس 

 .(7)سابع ا: مقابر الخلفاء العباسيين في الجانب الغربيّ  -

 .(8)ثامن ا: مقابر الخلفاء العباسيين خارج بغداد -

ـــلجو   - قي خـــاتون زوجــة الخليفـــة الناصـــر لـــدين وخــتم الكتـــاب بـــذكر تربــة س 
د خاتون والد  الخليفة الناصر لدين الله(9)الله  .(10)، وتربة ُزُمرُّ

                                                           

ع(، المقابر المشهور  والمشاهد 7473ه/476( ابن الساعي: علي بن أنجب البغدادي )ت1)
 .3ع، ص4275ه/7653 ،7المزور ، تحقي  دحسان  نون الثامري، دار الفارود، األردن، ط

 وهي النسخة التي اعتمدت عليها في هذا البحا.
 .79( المقابر المشهور ، ص2)
 .45( المقابر المشهور ، ص3)
 .55( المقابر المشهور ، ص4)
 .53( المقابر المشهور ، ص5)
 .32( المقابر المشهور ، ص6)
 .47( المقابر المشهور ، ص7)
 .44( المقابر المشهور ، ص8)
 .73مقابر المشهور ، ص( ال9)
 .77( المقابر المشهور ، ص10)
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 ومن خةل دراسة محتويات كتاب " المقابر المشهور  " تبين لنا ما يأتي:
: احتـــوى الكتـــاب علـــى ) ( موضـــوعات 6( موضـــوعات، خصـــص منهـــا )4أوال 

ـــة 7)( موضـــوع ا للمشـــاهد، و7للمقـــابر، و) ( موضـــوع ا خصـــه بمقـــابر خلفـــاء الدول
ا.74( مقبر ، و)57العباسية؛ فذكر على  ما يقرب من )  ( مشهد 

ا -واحتوى  ( من األعةع، ما بين المترجم لهـم، 443على ما يقرب من ) -أيض 
 والناقل عنهم بالحديا أو اإلسناد أو المشافهة.

بـه وفـ  الترتيـب الزمنـي ثاني ا: اعتمد ابن السـاعي يريقـة حـاول بهـا ترتيـب كتا
 لتاريخ تشييد المقابر، و لك بذكر المقابر القديمة أوال  ثم المقابر المحدثة.

ــا: حــرص ابــن الســاعي علــى دعطــاء القــارم صــور  واضــحة ومتكاملــة عــن  ثالث 
المقابر، فيذكر اسـم المقبـر ، ونسـبتها، وموضـعها، بـأي جانـب مـن جوانـب المدينـة، 

، وأول مـن دفـن (1)يجاورهـا، ويصـف مـا بهـا مـن نقـو  وبأي باب مـن أبوابهـا، ومـا
بها، ومن دفن بها من األولياء والصالحين والمراء واألعيان، كذلك  كر ترجمة لهـم، 

ــذكر شــيء مــن مصــنفاته ــا ي ــذكر فيهــا اســمه، وبعــض صــفاته، وأحيان  ــاريخ (2)ي ، وت
 وفاته.

دية، واجتماعية، رابع ا: احتوى الكتاب على معلومات جغرافية، وعمرانية، واقتصا
لها جانب كبير من األهمية، باإلضافة دلى تراجم العديد من أعةع  لك العصر، فتفيد 
القارم في التعـر  علـى معـالم التـاريخ الفكـري والحضـاري لسمـة اإلسـةمية فـي  لـك 

 العصر.
وال يبف المؤلف عنـد مـا بقـى فـي عصـره أو عهـده مـن قبـور، بـل يتطـرد دلـى 

بور األبرار ومشاهدهم ومـزاراتهم، أو مـا تـم اسـتحداثه فـي عصـره  كر ما اندثر من ق
 من مقابر.

 

 
                                                           

 .52( المقابر المشهور ، ص1)
 .57( المقابر المشهور ، ص2)
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 :المطلب الثاني: تنظيم الماد  العلمية

علــى الــرغم مــن عــدع تقســيم الكتــاب دلــى أبــواب، دال أن ابــن الســاعي بســبب 
ــنظم  ــا ك ــه منظوم  ــل كتاب ــع بهــا؛ جع ــي يتمت ــة الت ــة المنظم ــه التاريخي تمرســه، وعقليت

فقراتــه منســـابة تســلم بعضــها بعضـــا، تــربطهم الوحــد  العضـــوية القصــائد، فجــاءت 
 للموضوع المتناول، ما يجعل قارئه يشعر وكأنه يرى تلك المقابر وزوارها رأي العين.

والمتتبع لمنهج ابن الساعي في تنظيم الماد  العلمية لهـذا الكتـاب يةحـن أنـه 
 قسم كتابه دلى ثةثة أقساع كبير :

 ابر بغداد.القسم األول:  كر مق  -

 القسم الثاني:  كر مشاهدها.  -

 القسم الثالا:  كر مواضع قبور الخلفاء العباسيين.  -

ْريه في هذا الكتاب  فذكر أماان  –تتميم ا للفائد   –وخرج ابن الساعي عن ش 
دفن من مات من الخلفاء العباسيين خارج بغداد، وختم كتابه بذكر تربتان قد أنشـأتا 

اللـه، احتـوت علــى مقـابر ثـةث ســيدات، كانـت لهـن م انــة  فـي خةفـة الناصـر لــدين
وحضــور فــي عهــد الخليفــة الناصــر لــدين اللــه، وهــّن: األولــى الجهــة الشــريفة ُزمــّرد 
خاتون والد  الناصـر لـدين اللـه، والثانيـة زوجتـه سـلجوقي خـاتون، أمـا الثالثـة فهـي 

 بنفشا بنت عبد الله الرومية.

رتيب كتابـه وفـ  التنظـيم التسلسـلي لتـاريخ معتمدا في  لك يريقة حاول بها ت
 تشييد المقابر، و لك بذكر المقابر القديمة أوال  ثم المقابر المستحدثة.

بقي أن أشير قبل االنتقـال دلـى الحـديا عـن المـاد  التاريخيـة والحضـارية فـي 
 دش الية العنوان:الكتاب دلى مسألة مهمة هي: 
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ُهْور   و الم شاهِ  اِبُر الم ش  ُد الم ُزور  (: اشتهر الكتاب بهذا العنوان؛ و كر في كشـف )الم ق 
 .(2)، وهدية العارفين(1)الظنون 

ـــان  نـــون ويبـــع هـــذا الكتـــاب مـــؤخر ا بهـــذا الُعنـــوان، بتحقيـــ   الـــدكتور: دْحس 
، غيـر أن الطبعـة األولـى للكتـاب والتـي بتحقيـ  العـالمين المغـربين: أحمـد )3(الثامري 

انــب م دينــة شــوقي بنــين، ومحمـــد ســعيد حنشــ ــاِهد ِبج  ــاِبر و الم ش  ق  ي، هــي بعنــوان )الم 
ع(، منشـورات الخزانـة الحسـينية، مـراا ،  م واضع ُقبور الُخلفاِء أ ئمة اإِلسـة  ةع و  السَّ

 ع، أصوب.4228سنة 

ل المحق  أو الناشـر عـن الُعنـوان الصـحيح  -دحسان  نـون الثـامري  -فِلم ا ع د 
لك دون أن يفـرد فـي مقدمـة تحبيقـه مبحث ـا عـن دلى  لك العنوان خة  الصواب؟ و 

ُعنوان الكتاب، يذكر فيه كل ما يتعل  بذلك، من الُعنوان الذي على النسخة الخطية، 
والوســـائل التـــي عـــر  مـــن خةلهـــا ُعنوانـــه، وعلـــى أدّلـــة ترجيحـــه فـــي حالـــة وجـــود 
ــوان الكتــاب، أو ــان دلــى صــحة عن ــّراء االيم ن ــيح للق ــك، حتــى يت ــر  ل  اخــتة ، وغي
 ليتم ن الدارسون أن يتوصلوا دلى معرفة العنوان الصحيح فيما د ا لم يحالفه الحن.

ــاِبر  ق  وال نــدري مــن أيــن أتــى المحقــ  بــالُعنوان الــذي وضــعه للكتــاب وهــو )الم 
ــُزور  (، ــُهْور   و الم شــاِهُد الم  حيــا لــم يــرد الُعنــوان فــي موضــعه الخــاص، وبهــذه  الم ش 
فريد  المعتمد  في التحقي ؛ و لك مع مةحظة سـقوط الصيغة في النسخة الخطية ال

ــا لــم يــرد الُعنــوان بهــذه  الورقــة األولــى للمخطويــة التــي تحمــل ُعنــوان الكتــاب، وأيض 
                                                           

ع(، كشف الظنون عن أسامي 7443ه/7274( راجع حاجي خليفة: مصطفى عبد الله )ت 1)
 .7778، ص 479، ص 7ع، ج7967الكتب والفنون، م تبة المثني، بغداد، 

دسماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، يبع بعناية ( انظر البغدادي: 2)
، ص 7ع؛ أعادت يبعه، دار دحياء التراث العربي، بيروت، ج7937وكالة المعار ، استانبول، 

775. 
( حققه ونشره عن نسخة فريد ، دار الفارود، األردن، الطبعة األولى سنة 3)
 ع(.4276ه/7653)
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الصيغة في مقدمة المؤلف، ولم يسمى الكتاب صراحة في أثناء متنه، بعد المقدمـة، 
ك معتمـدا فـي وكذلك لم يرد في أي مصنف آخـر للمؤلـف بهـذا الُعنـوان؛ وهـو فـي  لـ

توثي  هذا الُعنوان على ما جاء فـي كشـف الظنـون، وهديـة العـارفين؛ وهـو لـم يـذكر 
ا.   لك أيض 

فالصواب ما أثبته المحققان؛ أحمد شوقي بنـين ومحمــد سـعيد حنشـي مـن أن 
م واضــع ُقبـور الُخلفـاِء أ ئمــة  ـةع و  انـب م دينـة السَّ ــاِهُد ِبج  ـاِبُر و الم ش  ق  العنـوان هـو: )الم 

ع(، و لك من خةل ما باحت به الدراسة في هذه األمور، والتي تعتبر الوسائل ا إِلسة 
 المعتمد عليها في توثي  عنوان الكتاب:

: ما ورد في مقدمة المؤلف من هذا الكتـاب، قولـه: "فهـذا كتـاب أ كـر فيـه  أوال 
ــرا ــوك والكب ــاء، والمل ــن فيهــا مــن الصــلحاء واألولي ــة الســةع، ومــن دف ــابر مدين ء، مق

 .(1)ومشاهدها المخصوصة بإجابة الدعاء..."

ثاني ا: ما ورد في متن الكتاب، قوله: "وحيـا  كـرت المشـاهد والمقـابر بجـانبي 
بغـــداد، المقصـــود  بالزيـــار  واإلعظـــاع، ســـأختم الكتـــاب بـــذكر تـــرب األئمـــة الخلفـــاء 

 .(2)الراشدين، صلوات الله عليهم أجمعين، ألنها مقابر مشهور  ومشاهد مزور "

ثالث ا: ما ورد في تقييد ختاع النسخة المخطوية من هذا الكتاب، قول الناسخ: 
ع،  م واضع ُقبور الُخلفاِء أ ئمة اإِلسة  لم و  انب م دينة السَّ اِهُد ِبج  اِبُر و الم ش  "تم كتاب الم ق 
لـون مـن جمـادى اآلخـر ،  وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب في ليلة الثةثاء لثةٍث خ 

 .(3)تسٍع وستين وسبعمائة، والله أعلم"سنة 

                                                           

 .5شهور ، ص المقابر الم( 1)
 .32ص  ( المقابر المشهور :2)
 .79ص  ( المقابر المشهور :3)
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ـــة )ت ـــره حـــاجي خليف ـــا:  ك ـــون 7434ه/7247رابع  ـــي كشـــف الظن ، (1)ع(، ف
، بُعنـــوان (2)ع(، فـــي هديـــة العـــارفين7942ه/7559وإســـماعيل باشـــا البغـــدادي )ت

ُهْور   و الم شاِهُد الم ُزور  (. اِبُر الم ش   )الم ق 

انـب م دينـة فعلى هذا نرى ما يؤيد صحة تسمية الكتاب بـ اِهُد ِبج  اِبُر و الم ش  )الم ق 
ع(، ما جاء في الوسيلة الثالثـة وهـو: قـول  م واضع ُقبور الُخلفاِء أ ئمة اإِلسة  ةع و  السَّ
الناسخ في ختاع النسخة المخطوية الفريد  المعتمد  فـي التحقيـ ، والتـي تبعـد عـن 

األولـى وهـي: "مقدمـة  سنة(، وأيد  لـك مـا جـاء فـي الوسـيلة93وفا  ابن الساعي بـ)
ا ما جاء في الوسيلة الثالثة وهي: "متن الكتاب".  المؤلف"، وأيض 

ــة فــي كتــب الفهــارس لكــل مــن )حــاجي  ومــا يضــعف الوســيلة الرابعــة المتمثل
خليفة، والبغدادي(، هو البعد الزمني بين مؤلـف الكتـاب ومؤلـف الفهرسـت، ألن هـذا 

ــا بــذكر مختصــر يعطــي مســاحة كبيــر  للوقــوع فــي خطــأ تقييــد عُ  نــوان الكتــاب، م ت ي 
.  اسمه أو شهرته عن تحرير االسم وتقييده كامة 

وأخيـــر ا البـــد أن نشـــير دلـــى أن الُعنـــوان الـــذي ورد فـــي تقييـــد ختـــاع النســـخة  
انب )المخطوية ورد بهذه الصيغة " اِهُد ِبج  اِبُر و الم ش  لمالم ق  م واضع ُقبوٌر م دينة السَّ ( و 

ع". هذا التغيير والتحري الُخلفاِء أ ئمة اإلِ  لم( ناتج عـن  (3)سة  الموجود في كلمة )السَّ
                                                           

 .7778، ص 479، ص 7( راجع، حاجي خليفة: كشف الظنون، ج1)
 .775، ص 7انظر، البغدادي: هدية العرفين، ج( 2)
( استقر الرأي عند جمهر  العلماء في العصر الحاضر، على أن التصحي  هو: "تغيير نقط 3)

متماثلة في الش ل"، وأن التحري  هو: "تغيير في ش ل الحرو  المتشابهة في الرسم"، الحرو  ال
غير أن الكلمتين مترادفتان عند جمهر  القدماء من علماء العربية، د  يستعمةن عندهم بمعنى 

النصوص ونشرها، = = تحقي  التغيير في الحرو  أو الحركات. راجع: عبد السةع هارون، 
، رمضان عبد التواب، مناهج تحقي  التراث 49-43ع، ص 7998، 7القاهر ، ط م تبة الخانجي،

وأنواع التغيير  .759-746ع، ص 7983، 7القدامة والمحدثين، م تبة الخانجي، القاهر ، ط بين
الحادث في النص على أيدى النساخ نوعان: تعمدي، واتفاقي، ومعنى هذا التقسيم واضح، فإن 



 (م4242يونيو   – أبريل) 55ع 4ج    2ع                 جامعة بني سويف –مجلة كلية اآلداب       
 

                                        هـ(...395-476أ/ ثروت محمد عبد العزيز                                                    المؤرخ ابن الساعي )      

   334 

 

ــةع(، ألمــرين: األول: هــذا  ــة السَّ ــه المحققــان وهــو: )مدين الناســخ؛ واألصــح مــا أثبت
ـا" لمدينتـه الجديـد ، وهـذا مـا  (1)االسم الـذي اختـاره أبـو جعفـر المنصـور لي ـون "علم 
ة منهــا والمتــأخر  باإلضــافة دلــى مــا حملتــه تؤكــده غالبيــة المصــادر األوليــة المتقدمــ

عناوين المؤلفات وما جاء في شعر الشـعراء؛ ولـم يثبـت أن وجـدنا مـن أيلـ  عليهـا 
لم(  .(2))مدينة السَّ

الثاني: عدع تمـاع السـجعة فـي الُعنـوان، تلـك السـجعة التـي اعتـدناها مـن ابـن 
 الساعي وكذلك معاصريه من المؤرخين في أسماء مصنفاتهم.

هذا نخلص دلى ثبوت وقوع التحري  في الُعنوان من قبل الناسخ، وعليه ومن 
ــالعنوان لتصــير  ــي ب ــى دضــافة حــر  اليــاء دلــى كلمــة )بجانــب( الت ــا اإلشــار  دل يم نن
)بجانبي( و لك بناء على مـا ورد فـي مـتن الكتـاب مـن قـول المؤلـف: "وحيـا  كـرت 

 .(3)المشاهد والمقابر بجانبي بغداد..."

لفائـــد  ويشـــمل المعنـــى ويتســـع، كمـــا تكـــون التســـمية مطابقـــة وبهـــذا تكمـــل ا
لمضمون الكتـاب ومنهجـه، فـالُعنوان الصـحيح هـو أقـدر ُعنـوان علـى وصـف الكتـاب 
ــي صــورته  ــاب ف ــوان الكت ــون ُعن ــذلك ي  ــي كلمــات يســيرات، وب ــر ا ف ــا معب ا دقيق  وصــف 

ـةع و   ـانبي م دينــة السَّ ـاِهُد ِبج  ـاِبُر و الم ش  ق  م واضـع ُقبـوٌر الُخلفـاِء أ ئمــة النهائيـة هو:)الم 
ع(، وهو العنـوان الـذي نطمـ ن دليـه أاثـر ألنـه يسـتوعب؛ وال ريـب؛ المضـامين  اإِلسة 

 الحبيبية للكتاب.

                                                                                                                                                    

في تب غير ما هو موجود، وربما يتقدع دلى اإليضاح، وإلى ما يظنه  الناسخ ربما يسهو ويغفل،
 دصةحا، في تب لهذا غير ما هو موجود في األصل.

 ع(.773-736ه/738-754( الخليفة العباسي الثاني )1)
كي  ساد اسم بغداد على اسم مدينة السةع واألسماء األخرى،  ،( راجع، األعظمي: عواد مجيد2)

 .72-4ع، ص 7987، 79معة بغداد، مجلة المؤرخ العربي، العدد جا -الية اآلداب
 .32( المقابر المشهور ، ص 3)
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 المبحا الثاني

 منهجية ابن الساعي في كتابه المقابر

 المطلب األول: منهج المؤلف في الكتاب:

ون كتابــه والهــد  مــن بــدأ ابــن الســاعي الكتــاب بمقدمــة قصــير  تبــرز مضــم
تصنيفه، كما بيَّن في هذه المقدمة خطته التي سينتهجها في عرض الماد  العلميـة، 

 حيا ورد بها  قسمين:

 األول: مقابر مدينة السةع.

 الثاني: مشاهدها المخصوصة بالزيار  واإلعظاع. 

ن نقـة  عـن ابـ –ومما يةحن على هذه المقدمة أنه صّرح أنَّ المقـابر القديمـة 
أولها مقابر )العامة( ببغداد، وهذا يعني أنَّ هناك مقابر )للخاصـة( لكنـه لـم  -ييفور

 يشير دلى  لك، ثم شرح بعد  لك في تفصيل الحديا عن هذه المقابر بنوعيها:
 األول: المقابر القديمة فذكر أسماءها مجملة.

 الثاني: المقابر المستحدثة.

( وهـي الواقعـة 78-3و مـن )صحيا استغرد الحديا عن القسـم األول وهـ 
( يــذكر مقــابر الجانــب الشــرقي 45-79فــي الجانــب الغربــي مــن المدينــة، ومــن )ص

القديمة والمحدثة بظاهر البلد، بينما استغرد الحديا عن المقـابر التـي بـداخل البلـد 
(، ويقــول عــن النــوع الثــاني: "وجميــع المقــابر 55-45القديمــة والمحدثــة مــن ) ص

 -55ومـن )ص، (1)داد محدثـة، فـالتي أعلـى البلـد سـود العجـم"التي بداخل سور بغ
( يذكر فيها المقابر التي في أسفل البلد. هذا كلـه فـي الحـديا عـن القسـم األول 53

 (.53-3من الكتاب وهو ) المقابر( فقد استغرد الحديا عنه مجمة من )ص 

                                                           

 .45، ص المقابر المشهور  (1)
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 وأمـــا القســـم الثـــاني وهـــو ) المشـــاهد( اســـتغرد الحـــديا عـــن المشـــاهد التـــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الغربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   بالجان

( يــــذكر المشــــاهد التــــي ظــــاهر البلــــد بالجانــــب 64-62(، ومــــن )ص62-53)ص
 ( يذكر بها المشاهد التي داخل البلد.69-64الشرقي من مدينة السةع، ومن )ص

ويضي  ابن الساعي دليهم قسم ثالا خرج عن مقدمة كتابه، وقد خصه بذكر 
يــا  كــرت المشــاهد والمقــابر بجــانبي تــرب األئمــة الخلفــاء العباســيين، فيقــول: "وح

بغـــداد، المقصـــود  بالزيـــار  واإلعظـــاع، ســـأختم الكتـــاب بـــذكر تـــرب األئمـــة الخلفـــاء 
(، 76-32. ويستغرد ابن الساعي الحديا عن هذا القسـم مـن )ص(1)الراشدين..."

-32ويفصل القول فيهم فأما التي بالجانب الشرقي استغرد الحديا عنها مـن )ص
(، وتكملــة لافــاد  المرجــو  43-47فنهم بالجانــب الغربــي مــن )ص(، ويــذكر مــدا42

 (.76-44من كتابه يذكر من لم يدفن من الخلفاء العباسيين ببغداد و لك من )ص

ــر بهمــا ثــةث   ــاع الناصــرية، ُقب ــان قــد أنشــأتا فــي األي ــذكر تربت ــه ب وخــتم كتاب
وهـن: زمـرد  سيدات، كانت لهن م انة وحضور في عهد الخليفـة الناصـر لـدين اللـه،

خاتون، وسلجوقي خاتون، وبنفشا بنت عبد الله الرومية. متبع ا في  لـك الـربط بـين 
منهجــين المــنهج الجغرافــي والتــأريخ الزمنــي، فهــو فــي حديثــه يــذكر مواضــع مقــابر 
مدينة بغداد ومشاهدها، متبع التسلسل الزمني المنظم في غالبـه للمقـابر والمشـاهد، 

 ال  ثم المقابر المستحدثة.فيذكر المقابر القديمة أو 

 المطلب الثاني: لغة المصنف وأسلوبه:

ا، ولم يحـدث أن اسـتخدع كلمـة  بدا ابن الساعي متم نا من اللغة كتابت ا وعرض 
؛ أسـلوب أدبـي راٍد يميـل بعبارتـه دلـى  ا سـهة  عامية في كتابه؛ فجـاء أسـلوبه واضـح 

عنــاء، فبــدأ كتابــه ابتــداء   الســجع غيــر المتكلــف، ال يحتــاج القــارم لفهمــه دلــى كبيــر

                                                           

 .32، ص المقابر المشهور  (1)
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ا، ولم يبدأ بمقدمات يوال ممهدات، بل ولج دلى مراده مـن أول الكتـاب، و كـر  واضح 
ا كذلك.(1)الغرض من تصنيفه  ، كما ختمه ختام ا واضح 

ــي عرضــه لمعظــم موضــوعات الكتــاب أســلوب تميــز  ــن الســاعي ف اســتعمل اب
الســـرد واالســـتطراد و كـــر  باإليجــاز واالختصـــار والتركيـــز علــى الغـــرض، وابتعـــد عــن

ـا متميـز ا بالبسـاية والوضـوح. وفـي  التفاصيل أو تكرار األحداث مما جعـل كتابـه سلس 
 الوقت نفسه لم نجد أثر ا لسلفاظ العامية في الكتاب.

اإليجاز واالختصار الذي تميز به اسلوب ابن الساعي في عرض ماد  كتابه " 
 -من المعلومات الهامة، د  أن اختصـاره  المقابر" ال يخل بسياد األحداث وال ينقص

ينصب على أنه عندما كان يورد  كر مـن دفـن فـي مقبـر  معينـة يـذكر  -في الغالب 
ـــي أن لـــيس هـــذا موضـــع  كـــرهم، وهـــم  ـــا المشـــهور مـــنهم، ويشـــير دل ـــبعض غالب  ال

                      .             (2)مذكورون في كتابه) التاريخ الجامع المختصر في عنوان التواريخ والسير(
ــد  ــره عن ــي تعبي ــة العباســية(، ف ــه )الدول ــن الســاعي مــن دولت يظهــر موقــ  اب
الحديا عن خلفائها؛ د  دنه احترع الخلفاء و كر مناقبهم، وأاـد  لـك اسـتعماله لفظـة 

 .(4)، وترحمه عليهم(3))اإلماع(، وتلقيبهم بالخلفاء الراشدين

ا أسـلوب ابـن السـاعي فـي الكتـاب، من السمات األساسية التي تميـز بهـاذلك 
ـا (5)ولفتت االنتباه هي يريقـة دسـناده ، وقـد حـرص ابـن السـاعي علـى اإلسـناد حرص 

ا في معظم أخبـاره بـل جعـل اهتمامـه بـه نهجـا لنفسـه فـي رواياتـه؛ وهنـا تبـرز  واضح 

                                                           

 .5، صالمقابر المشهور  (1)
 .39، ص 77، ص8ص، المقابر المشهور ( انظر، 2)
 .32، صالمقابر المشهور  (3)
 .36-32، صمشهور المقابر ال( راجع، 4)
 اإلسناد: هو سلسلة من المرجعيات تسب  كل رواية، للوصول دلى الراوي األقرب للحدث. (5)
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أهمية االلتفات دلى األسـانيد بوصـفها مرجعيـات يعـول عليهـا لتحديـد قيمـة الروايـات 
 د من صحتها.والتأا

 تظهر في أسانيد روايات ابن الساعي مجموعتين: 

المجموعــة األولــى: روا  أخــذ عــنهم مباشــر  مــن خــةل الســماع والمشــافهة،  -
وهــو مــا يتضــح مــن يــرد التحمــل التــي أســتعملها فــي أســانيده وتــدل علــى 

 . (1)المشافهة. مثل: "حدثني"، "أنبأني"، "أخبرني"، قرأت على"

الــوارد  فــي هــذا الكتــاب جــاءت عــن يريــ  شــيوخ ابــن  اثيــرا مــن األســانيد
الساعي الذين أشتهر بالرواية عنهم كابن النجار، وابن س ينة وأبـي الـيمن 

 الكندي.

المجموعـة الثانيــة: هـم أصــحاب كتـب يفتــرض أن ابـن الســاعي ايلـع عليهــا  -
وأفاد منها في رواياته، ال سـيما أن بعـض مصـادره كـانوا مـن كبـار العلمـاء 

ــبهم، دال أن يــرد التحمــل التــي المصــنف ــم يصــرح بأخــذه مــن كت ين، وإن ل
استخدمها في أسانيد رواياته مثل: "قال"، " كـر"، "  كـره"، "فقـد  كـر"، "وقـد 

، توضح االقتباس من مؤلفـاتهم، ومـن هـؤالء المصـنفين: أحمـد بـن (2) كر"
ــو الفــرج بــن  ــدادي، وأب ــب البغ ــابن ييفــور، والخطي ــي يــاهر المعــرو  ب أب

 ي.الجوز 

أما عن اإلسناد الجمعي، وهـو دمـج روايتـين أو أاثـر فـي خبـر متسلسـل، فلـم 
يظهر لدى ابن الساعي في هذا الكتاب، ومع ما اشتهر به ابن الساعي مـن عنايتـه 

                                                           

، 57، ص 43، ص 46، ص 77، ص 9، ص 7، ص 4، ص المقابر المشهور ( انظر، 1)
 .65، ص 67ص 

، 49، ص47، ص42، ص75، ص 74، ص 9، ص 3انظر، المقابر المشهور ، ص ( 2)
 .35، ص65، ص52ص
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ا فيـه أحيان ـا، فقـد وردت بعـض أخبـاره بصـيغة مبهمـة،  باإلسناد، فإنه يبـدو متسـامح 
، غيـر أن اسـتعمالها كـان (1)النـاس"، "واّتفـ " اقوله: "يقال"، "ُيْحك ى"، "وأ كر"، "يـذكر

ا في رواياته. ه ذا يم ن القول أن ابن الساعي قدع من خةل أسانيده صـور   محدود 
دقيقة عن المقابر وأخبارها، ساعده في كثير من األحيان الصلة المباشر  بينه وبـين 

 رواية.رجال أسانيده، والتي غالب ا ما تنتهي عند شاهد العيان ألحداث ال

من خةل الدراسة واستقراء الكتاب؛ يةحن أن من أهم السمات األساسية التي 
تميــز بهــا أســلوب ابــن الســاعي فــي الكتابــة؛ هــي الوضــوح واإليجــاز، مــع البســاية 
وحسن العرض وعدع التكلف، فمن اإليجاز: تراجم الوفيـات فقـد اقتصـر ابـن السـاعي 

جم قصير ، ال تتجاوز السطر يذكر فيها على  كر أشهر من دفن في المقبر  وهي ترا
االسم وبعض صفاته وتاريخ الوفا  وأحيانا يزيد على  لك، وما أدل على اإليجاز مـن 

 .(2)قوله: "وقد تقدع باقي النسب"
وحسن العرض وعدع التكلف: يظهر فـي السـجع غيـر المتكلـف لـه، ومـن  لـك 

، وفـي (4)ء، واسـع الفنـاء"، فيقـول: "هـو مشـهد قـديم البنـا(3)وصفه للمشهد الكاظمي
 كــر التــرب التــي تحــيط بالمشــهد يقــول: "يقصــدها أهلهــا فــي أوان الزيــارات وأوقــات 
ــــن  ــــرهم م ــــويين وغي ــــن العل ــــاك م ــــانطين هن ــــا دور الق ــــادات، وحوله المواســــم والعب

 .(5)الواردين"

                                                           

، 54، ص 48، ص 47، ص 44، ص 77، ص 9، ص 3المقابر المشهور  ص ( انظر، 1)
 .35، ص 67، ص 64، ص 66، ص 59، ص 56، ص 55ص 

 .42، ص المقابر المشهور  (2)
 ( منسوب دلى موسى الكاظم بن جعفر الصادد بن محمد الباقر.3)
 .53، ص المقابر المشهور  (4)
 .54، ص المقابر المشهور  (5)
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فالبةغة عنده د  ا "ايضاح بإيجاز"، وممـا يةحـن كـذلك أنـه يسـتخدع األسـاليب 
لجذابة، لكى يستحو  على  هن القارم، وال يدب الملـل والسـأع دلـى نفسـه؛ المشوقة ا

 وه ذا نرى ابن الساعي مبدع ا في اسلوبه.
 المطلب الثالا: منهج ابن الساعي في  كر مقابر بغداد ومشاهدها:

: المقابر: قسم ابن أنجب الساعي مقابر مدينة بغداد دلى أربعة أقساع:  أوال 
 مقابر الجانب الغربي. -7
 مقابر الجانب الشرقي. -4
 مقابر أسفل البلد. -5
 مقابر داخل البلد. -6

ا مفصــة  لمــا  و كــر مواضــع مقــابر كــل قســم علــى حــد ، فتضــمن الكتــاب وصــف 
تشمل عليه بغداد مـن القبـور المشـهور  والمقصـود  بالزيـار ، فيسـرد مـن خـةل هـذا 

 حدثة.التقسيم حوالي تسعة وعشرين مقبر ، يذكر المقابر القديمة ثم المست
والمةحن على وصف ابن الساعي أنه أنماز بدقة المؤرخ العليم بخطط بغداد، 
وأزقتها، ودروبها المشهور  والمغمور ، كما حدد بدقة مواضع هذه المقابر، وحدودها 

 ورسومها، وأسماء مسبليها، أو منش يها، أو مجدديها.
ية فيها مع بيان يركز ابن الساعي في  كر المقابر على دبراز العناصر األساس

نسبتها أحيان ا، وإ ا كان لها أاثر من نسـبة  كرهـا كمـا فـي )مقبـر  بـاب حـرب( حيـا 
 كر أنها سـميت بهـذا االسـم نسـبة دلـى حـرب بـن عبـد اللـه... كمـا  كـر أنهـا عرفـت 
بمقبر  بشر الحافي، و لك نسبة دلـى بشـر بـن الحـارث الحـافي. ثـم  كـر أنهـا تنسـب 

ا دلى اإلماع أحمد   بن حنبل.أيض 
اما أنه يعلل النسبة فحين  كر أن مقبر  باب حرب منسوبة دلى حرب بن عبد 

 الله يعلل سبب  لك وهو كون حرب هذا هو الذي وق  هذه األرض وجعلها مقبر .
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ا دلى بشر الحافي علل  لك بأّن بشر كـان أول مـن  وعندما  كر أنا تنسب أيض 
 .(1)ُدفن بها "فنسبت دليه وعرفت به"

 كر أنها تنسب دلـى اإلمـاع أحمـد بـن حنبـل علـل  لـك بدفنـه فهـا فقـال: وحين 
"فكان يقال: مقبر  بشر الحافي، دلى أن توفي أحمد بـن حنبـل... ودفـن بهـا، فنسـبت 

 .(2)واشتهرت به، فهي تسمى اآلن مقبر  أحمد"

وأحيان ا يذكر مواضع المقبر  وم انها ويذكر ما كانت عليه قبل أن تكون مقبر  
. فقـال: "هـي مقبـر  كبيـر  عنـد (3) ، فمـن  لـك مقبـر  )الورديـة(-يان ا يغفـل  لـكوأح -

... موضـع هـذه المقبـر  كـان بسـتان ا فيـه شـجر  (4)سور البلد مما يلـي بـاب الظفريـة
ــْت علــى النــاس؛ فعرفــت بالورديــة" . (5)الــورد الكثيــر، وأنــه اشــُتري  وُجعــل  مقبــر  وُوِقف 

آلت دليه ومن  لك )اليوس ية والدنب يـة( يقـول: "وهمـا اذلك يتتبع تاريخ المقبر  وما 
مقبرتان مقابلة الورديـة مـن ناحيـة سـود العجـم، دثرتـا وعمـرت أم نتهمـا دصـطبةت 

 .(6)لستراك والجند"

ــا علــى تعــداد مــن دفــن فــي المقــابر مــن مشــاهير  اــان ابــن الســاعي حريص 
"دفـن بهـا جماعـة مــن األعـةع، يقـول مـثة فـي تعـداد دفنـاء مقبــر  جـامع المنصـور: 

أاابر مشايخ الحديا وأعيان الصوفية ومن الزهاد، وهناك قبر أبي ب ر البرقـاني...، 
ْوزني الصوفي، دفن بباب ربايه المنسوب دليه في سنة اثنتين وسبعين  وقبر أبي الزَّ

                                                           

 .3، ص لمقابر المشهور ا (1)
 .4-3، ص المقابر المشهور  (2)
( الوردية: من مقابر الجانب الشرقي  كرها ياقوت بعد باب أبرز من الجانب الشرقي قريبا من 3)

 .577، ص 3باب الظفرية. ياقوت: معجم البلدان، ج
، 6البلدان، ج( الظفرية: محلة بشرد بغداد وقد نسب دليها جماعة من العلماء. ياقوت: معجم 4)

 .42ص
 .43ص ، المقابر المشهور  (5)
 .47، ص المقابر المشهور  (6)
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وأربعمائة. وقبر أبي الحسين محمـد بن عبد الله بن هارون الدقاد الزاهـد المعـرو  
ْيـد اللـه بـن محمــد بـن دسـحاد بـن  بابن أخي ميمي. وإلى جانبه قبـر أبـي القاسـم ُعب 

حبابــة البــزاز، وكــان مــن أعيــان المحــدثين فــي عصــٍر واحــٍد. وقبراهمــا عليهمــا تربــة 
 .(1)محويٌة قريبٌة من باب عقد باب البصر  الغربي

ا قبور بني الزبيدي، وجماعة من أوالد شيخ الشـيوخ علـى بـاب  ودفن بها أيض 
لرباط. ثم قبر أبي أحمد بـن عبـد الوهـاب بـن علـي بـن علـي بـن عبيـد اللـه األمـين، ا

ومات في سنة سبٍع وستمائٍة، وقد ُدِفن  عنده ولداه: شيخ الشيوخ أبو الفضـائل عبـد 
ؤسـاِء  الرزاد، وأبو محمـد عبد الرحيم. وهناك ُقبوٌر في ُتربٍة محويـٍة لبنـي رئـيس الرُّ

 .(2)اِ  الخطباء"الوزراء، وجماعٍة من األشر 

وكما رأيناه يترجم لبعض من دفن في هذه المقابر، أحيان ا يغفل عن  لك، فمن 
المقـابر التـي لـم يتـرجم لمـن دفـن بهـا مثـل: مقبـر  بـاب الكوفـة وبـاب الشـاع، ومقبـر  
الكـوار  يقـول فـي وصــفها: "وهـي مقبـر  صـغير ، دور النــاس محيطـة بهـا، وهـي بــين 

ــين ا ــده بالليــل الســرج، ال درب منيــر  الكبيــر وب ــزار وتشــعل عن لجعفريــة، وبهــا قبــر ي
ا مقبر  باب الخبازين(3)أعرُ  ق بر  م ن هو"  .(5)، ومقبر  الريان(4). وأيض 

ــة بغــداد دلــى ثةثــة  ــن الســاعي بتقســيم مشــاهد مدين ــا: المشــاهد: قــاع اب ثاني 
 أقساع:

 مشاهد الجانب الغربي. -7

                                                           

 .76( المقابر المشهور  ص 1)
 .76( المقابر المشهور  ص 2)
 .46-45( المقابر المشهور  ص 3)
 .43( المقابر المشهور  ص 4)
 .53 ( المقابر المشهور  ص5)
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 مشاهد الجانب الشرقي. -4

 مشاهد داخل البلد. -5

بعد أن  كر ابن الساعي مواضـع مقـابر كـل قسـم علـى حـد ، أرد   لـك بـذكر 
مشــاهد هــذه المدينــة المقصــود  بالزيــار  واإلعظــاع، وبــدأ مــن المشــاهد أقــدمها والتــي 

ي، و كر بيـان نسـبته ويحـدد موقـع كـل مشـهد وم انـه، ويصـف مـا بـه بالجانب الغرب
من ضـبات الفضـة وياسـات الـذهب، وقناديـل وبلـور، ومفروشـات، ويسـجل مـا كتـب 
على الشاهد، ويورد ما جاء مـن وصـف للقبـر فيمـا سـبقه مـن مؤلفـات، ويقـدع لـذلك 

مــن  الــه بترجمــة لصــاحب القبــر، ووصــف لخةلــه ومزايــاه، ويستقصــى مــا ورد عنــه
 ح ايات وكرامات.

ثالث ا: ترب الخلفاء العباسيين: بعد   كره ابن الساعي لمقابر ومشاهد المدينـة 
ختم الكتاب بذكر تواريخ وفا  الخلفاء العباسيين رحمهم الله، ومواضع دفـنهم، وهـي 
مــن القبــور التــي أينــب المؤلــف فــي وصــفها و كــر خــةل أصــحابها، وقســمها دلــى 

 قسمين:

 كر مدافن الخلفاء العباسيين بجانـب مدينـة بغـداد، يقـول عنـه: القسم األول: 
"وحيا  كرت المشاهد والمقابر بجانبي بغـداد، المقصـود  بالزيـار  واإلعظـاع، سـأختم 
ـــابر مشـــهور  ومشـــاهد  ـــاء الراشـــدين... ألنهـــا مق ـــة الخلف ـــرب األئم ـــذكر ت ـــاب ب الكت

 .(1)مزور "
لعباسيين لم يدفنوا في بغـداد، القسم الثاني:  كر مدافن جماعة من الخلفاء ا 

فيقول: "وحيا  كرت مدافن األئمة الخلفاء الراشدين بجانب مدينة السةع، وقـد بقـى 
منهم جماعة لم يـدفنوها هنـا، رأيـت أن أ كـر مواضـع قبـورهم محافظـة علـى أخبـارهم 

 ، وهذه غاية المؤلف. (2)ونقل آثارهم"

                                                           

 .32( المقابر المشهور  ص 1)
 .44ور  ص ( المقابر المشه2)
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حداهما تربة الجهـة الشـريفة وختم ابن الساعي كتابة بوصف تربتان للنساء، د
سـلجوقي خــاتون، واألخــرى تربــة الجهــة الشـريفة زمــرد خــاتون، يقــول ابــن الســاعي: 

 .(1)"رأيت أن أختم الكتاب بذكرهما، وأنبه على فضلهما"
 :ماد  المقابر والمشاهد 
أوجد ابـن السـاعي تتفـاوت فـي مـاد  المقـابر والمشـاهد؛ و لـك حسـب أهميـة  

 أهميتهم تأتي ببيمة وم انة من دفن بهما من المشاهير.المقبر  أو المشهد، و 
، فأحيان ـا أخـرى (2)ففي حين تبلغ  كر بعض المقابر أو المشاهد عد  صـفحات

، وهذا يعد بالدرجة األولى دلى م انة مـن دفـن بهـا؛ (3)ال يتعدى بعضها بضعة أسطر
 وهو شرط المؤلف في كتابه.

يـه مـن أخبـار المقـابر والمشـاهد بـل لكنه كان ال ي تفي دوما بسرد ما وصـل دل
يذكر ما شاهده بنفسه خةل حياته من تغيير في معالم ومآثر هـذه المدينـة واألمثلـة 
فـــي هـــذا البـــاب كثيـــر  نـــذكر منهـــا: يقـــول مـــثة فـــي وصـــف قبـــة المقبـــر  المعروفـــة 
بالسهلية: "وفي آخرها قبة مح مة البناء لطيفة الفناء، دخلها قبـر يـذكر النـاس أنـه 

بـــوران بنـــت الحســـن بـــن ســـهل...، وقـــد جـــددت عمـــار  هـــذه الببـــة فـــي األيـــاع  قبـــر
المستنصرية. وحول هذه الببة رحبٌة واسعٌة محـيٌط بهـا ُسـوٌر، أخنـت عليـه الـدهور، 

 .(4)وهدمه الغرد المشهور"
ــا فــي وصــف مقبــرتين اليوســ ية والدنب يــة: "همــا مقبرتــان مقابلــة  ويقــول أيض 

، دثرتـا وعمـرت أم نتهمـا دصـطبةت لستـراك والجنـد، الوردية من ناحيـة سـود العجـم
 .(5)وأ كُر الناس يدفنون فيها بعد سنة عشٍر وستمائٍة"

وكذلك في وصف باب مقبر  العطافية: "هي مقبر  متصـلة بالورديـة، دفـن بهـا 
أبي الفضل عبد الكريم بن عطا  التاجر في سنة خمسين وخمسمائة. وكان عطا  

                                                           

 .73( المقابر المشهور  ص 1)
 . 39-32، ص 66-62، ص 57-53، ص 44-42، ص 8 - 3( المقابر المشهور  ص 2)
 .67، ص 64، ص 53، ص 52( المقابر المشهور  ص 3)
 .45-44( المقابر المشهور  ص 4)
 .47( المقابر المشهور  ص 5)
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لي ا، وعمل لها باب ا رفيع ا بناه بالجص واآلجر المقطوع، وكتـب قد بنى حولها سور ا عا
 .(1)عليه اسمه وأدركُت أنا هذا الباب ورأيته قبل أن ينهدع"

ا قوله في وصف حري  المشهد الكاظمي سنة  ه: "وكان هذا 445ومنها أيض 
المشهد قد وقـع فيـه حريـ  فـي األيـاع الظاهريـة، و لـك فـي ليلـة تاسـع المحـرع سـنة 

ث وعشــرين وســتمائة، فــأتى علــى القبتــين والضــريحين المقدســين، فــأمر اإلمــاع ثــة
الظاهر بأمر الله رحمة الله عليـه بإعادتـه كمـا كـان؛ فوقـع الشـروع فيـه، ثـم أدركتـه 
الوفا  ولم يتممه، فلمـا تـولى ولـده اإلمـاع المستنصـر باللـه قـدس اللـه روحـه تممـُه؛ 

ا وأجمل آلة   ا، وأجرى على حيطانه الذهب، وكذلك فجاء  في أحسن صنعة ونقش  وفرش 
على القبتين من الخشب، وجعـل فـي الضـريحين ياسـات الـذهب والفضـة، تقبـل اللـه 

ا لوجهِه"  .(2)تعالى  لك منه، وجعله خالص 

 المطلب الرابع: مصادر الكتاب:
اعتمد المؤلـف فـي كتابـه هـذا علـى مصـادر كثيـر  ومتنوعـة أعطـت لـه قيمـة، 

 دارسين، كما سيتضح فيما يلي:وأبرزت أهميته لل

المشــاهد  والمعاينــة: ويقصــد بهــا المعاصــر ، وهــى مــن أهــم الوســائل التــي  -7
ش لت مصدر ا مهم ا من مصادر ابن الساعي التي اعتمد عليها في تدوين كتابـه، 
فهو معاصر ا لكثير من األحداث المذكور ، يسـجلها كمـا رآهـا وعرفهـا؛ فهـو شـاهد 

مقـــابر ومـــا كـــان يـــدور فيهـــا مـــن نشـــاط اجتمـــاعي عيـــان علـــى تشـــييد بعـــض ال
ورســمي، وتعــد هــذه الوســيلة مــن أوثــ  الوســائل المســتخدمة فــي تــدوين المــاد  

 التاريخية والحضارية بش ل عاع.

                                                           

 .44( المقابر المشهور  ص 1)
 .57( المقابر المشهور  ص 2)
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وقـــد اســـتخدع ابـــن الســـاعي هـــذه الوســـيلة كثيـــرا فـــي وصـــفه للمعـــالم الجغرافيـــة 
ياع الناصـرية فـي سـنة والمعمارية للمقابر فنراه يقول: "وقد استجدت مقبر  في األ

"، وفـي  كـر (1)خمس عشر  وستمائة ظاهر سور المشـهد ممـا يلـي مقـابر حـرب.
مقبر  اليوس ية والدنب ية :"... دثرتا وعمرت أم نتهما دصـطبةٍت لستـراك والجنـد، 

" ، وأيضـا فـي  كـر مقبـر  (2)وأ كر الناس يدفنون فيهـا بعـد سـنة عشـر وسـتمائة.
وهي من أعيان المقابر المـذكورات والمقـابر المشـهورات، الشونيزي الكبير: ".... 

يقصدها الناس في كل خميس وي ثر بها الغلبة واألنيس، وتباع هناك المأاوالت، 
ـــا فـــي أيـــاع الربيـــع د ا كثـــرت الميـــاه الجاريـــة،  وتعقـــد الســـواد الـــدائرات، خصوص 

ــان ويــاب األوان. ــدل الزم ــة، واعت ــاض الزا ي ــذلك فــي(3)واخضــرت الري  كــر  "، وك
ــا  ــا، وعمــل لهــا باب  مقبـر  الع ّطافّيــة: ".... وكــان عطــا  قــد بنــى حولهــا ســور ا عالي 
رفيع ـا بنــاه بــالجص واآلجـر المقطــوع، وكتــب عليـه اســمه. وأدركــت أنـا هــذا البــاب 

"، وفـي  كـر مقبـر  الجديـد : ".... وجعلهـا مقبـر  مسـبلة، (4)ورأيته قبل أن ينهدع.
ا حســن ا وكتــب عليــه ووقفهــا علــى مــوتى المســلمين كافــ ة ، وبنــى علــى بابـــها عقــد 

ــاٍد دلــى اآلن. ــه: "أدركــت"، (5)اســمه وهــو ب "، معبــر ا عــن المعاصــر  فــي  لــك بقول
 و"أ كر"، و"أشاهد"، و"باٍد دلى اآلن".

ا دائم ا على جعل وصفه لمقابر ومشاهد  وعلى هذا النحو كان ابن الساعي حريص 
ا حي ا، ممـا يجعـل قارئـه  يشـعر وكأنـه يـرى المقـابر وزوارهـا مشـاهد  المدينة وصف 

                                                           

 .77ص ( المقابر المشهور 1)
 .47( المقابر المشهور  ص2)
 .74( المقابر المشهور  ص3)
 .44ص المقابر المشهور ( 4)
 .54ص المقابر المشهور ( 5)
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العين، وال شـك أن هـذه األمـور قـد أاسـبت كتابـه أهميـة خاصـة بـين الكتـب التـي 
 تناولت توثي  مقابر بغداد حتى عصره وإلى اآلن.

المصادر السماعية أو المشافهة: وهى من المصادر التي اعتمد عليهـا ابـن  -4
ــــأني"الســــاعي، وتتضــــح مصــــادر تلــــك الروايــــات الشــــفه ، (1)ية مــــن قولــــه: "أنب

. فنقل بعض الروايات مشافهة  عـن شـيوخه وأسـاتذته، (3)، و"أخبرني"(2)و"حدثني"
 .(5)، والحافن أبي عبدالله(4)نذكر منهم: أبو اليمن زيد الكندي

المصــادر الم توبــة: ونعنــي بهــا المؤلفــات التاريخيــة الم توبــة، والتــي اعتمــد  -5
ر  بموضـوعه، وقـد توزعـت علـى معظـم أجـزاء عليها ابن الساعي، ولها صـلة كبيـ

الفتــر  التــي أرخ لهــا، علــى امتــدادها، مــا عــدا الفتــر  التــي عاصــرها، فإنهــا بــدأت 
تختفــي أو تقــل لتحــل محلهــا مصــادر أخــرى، ليســت مــن يبيعتهــا مثــل: المصــادر 

 الشفهية أو المسموعة، وكذلك المشاهدات الخاصة.
ادر الم توبـــة لــبعض المـــؤلفين اســتخدع ابــن الســـاعي فــي مؤلفـــه، بعــض المصــ

الســابقين، عــن الفتــر  الســابقة لزمانــه، وقــد اســتخدع ألفــاظ توضــح االقتبــاس مــن 
مؤلفـاتهم، ومـن هـؤالء المصــنفين: أحمـد بـن أبـي يــاهر المعـرو  بـابن ييفــور، 
ــان يشــير دليهــا  ــن النجــار، وك ــن الجــوزي، واب ــو الفــرج ب ــدادي، وأب والخطيــب البغ

ن يشـير فقـط دلـى المؤلـف. فهـو يـذكر أسـماء المـؤلفين أحيان ا، وفي بعض األحيا
وينص على األخذ مـن مؤلفـاتهم عنـد توثيقـه األخبـار التـي يـدونها عـنهم، فيـذكر 

                                                           

 .67، ص77، ص9( المقابر المشهور  ص1)
 .65، ص44، ص43، ص46( المقابر المشهور  ص2)
 .57، ص4( المقابر المشهور  ص3)
زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن الكندي البغدادي، المقرم النحوي اللغوي،  ( هو أبو اليمن4)

 .546، ص75ترجمته عند الذهبي: تاريخ اإلسةع، ج أنظر= =ه. 475توفي سنة 
 ( شيخه ابن النجار.5)
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األلفـاظ الدالـة علـى أخـذه مـن مصــادر مدونـه لهـم بقولـه: "قـال"، " كـر"، "  كــره"، 
 ، (1)"فقد  كر"، "وقد  كر"

 :منهج المؤلف في استخداع مصادره 
لسـاعي حـين ينقـل مـن مصـنفات المـؤلفين السـابقين، يحـرص علـى اان ابـن ا

 كر اسم المؤلف وكتابه فمثة وجدناه يقول: "وقد  كر أحمد بن أبي ياهر في كتابه 
ْمِعه..."  .(2)بغداد من ج 

وكان أحيان ا يذكر اسم المؤلف ويغفل  كر اسم الكتاب، فيقول: "فقد  كر أحمد 
وكـذلك قولـه: ، (3)للعامة ببغـداد مقـابر بـاب حـرب"بن أبي ياهر أن أول مقابر كانت 

 .(4)"قال أبو ب ر أحمد بن ثابت الخطيب: مقبر  باب الشاع أقدع مقابر بغداد"
وكما في قوله: " كر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه حضر 

ــا قولــه: "(5)مجلــس عبــد اللــه بــن أبــي ب ــر الشاشــي الفبيــه الشــافعي..." قــال ، وأيض 
الحافن محمـد بن محمـود بـن الحسـن الشـافعي: لمـا تـوفي والـدي كـان عمـري حين ـٍذ 

 .(6)نحو ا من سبع سنين..."
امــا أنــه ااتفــى فــي بعــض األحيــان بــذكر اللقــب، ومــن أمثلــة  لــك وجــدناه فــي 
قوله: "قال الخطيب: فسمعت بعض شيوخنا يقـول: مقـابر قـري  كانـت قـديم ا تعـر  

 .(7)ير"بمقبر  الشونيزي الصغ

                                                           

، 65، ص52، ص49، ص47، ص42، ص75، ص 74، ص 9، ص 3المقابر المشهور  ص ( 1)
 .35ص

 .42( المقابر المشهور  ص 2)
 .3 ( المقابر المشهور  ص3)
 .74( المقابر المشهور  ص 4)
 .49( المقابر المشهور  ص 5)
 .49( المقابر المشهور  ص 6)
 .75( المقابر المشهور  ص 7)
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التـــي أنشـــأتها الجهـــة  (1)وفـــي موضـــع أخـــر، فـــي حديثـــه عـــن تربـــة الرصـــافة
في سنة دحدى وثةثمائة، يقول ابن الساعي: "  (2)السعيد  والد  اإلماع المقتدر بالله

الزاهـد،  كـره الخطيـب، وقـال: تـوفي سـنة  (3)وكان بها قبر أبـي نصـر فـتح الموصـلي
غ ب  ال  .(4)مذكور  يلبت بركته"عشرين ومائتين، والظاهر أن ش 

من هذا يتبين أن المؤلف، عند اقتباسه من كتابات السابقين حرص على  كر 
 المؤلف أو الكتاب على األقل، وقلية ما كان ي تفي بمثل: يقال، أو يح ي.

امـــا يم ـــن القـــول أن ابـــن الســـاعي كـــان يعتمـــد علـــى المصـــادر الشـــفهية 
 الم توبة. والمعاصر  أاثر من اعتماده على المصادر 

 الخاتمة

 وتتضمن أهم النتائج التي توصل دليها البحا، وهي:

ـــابر -7 ـــردات )مق ـــةث مف ـــاب ث ـــاد  الكت ـــي عرضـــه لم  -اســـتخدع المصـــنف ف
ترب(، ومن المةحن أنه خص استخداع لفـن ) المقـابر( مـع مـن  -مشاهد

قبر من المشاهير من األعةع وأرباب الدولة، وقد استخدع لفن ) المشـاهد 

                                                           

( رصافة بغداد: بالجانب الشرقي، بها مقابر جماعة الخلفاء من بني العباس. ياقوت: معجم 1)
 .64، ص 5البلدان، ج

المقتدر بالله العباسي، من جواري المعتضد بالله، كان لها األمر والنهي في  ( السيد  شغب أع2)
ع(، 7574ه/776ابن كثير: أبو الفداء دسماعيل الدمشقي )ت  خةفة ابنها. ترجمتها في:

ع، 7997ه/7678، 7البداية والنهاية، تحقي  عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط
 .474، ص 5دي: النجوع الزاهر ، ج، ابن تغري بر 73-76، ص 73ج
( فتح بن سعيد الموصلي أبو نصر الزاهد أحد كبار مشايخ الصوفية المعرو  بالموصلي 3)

سير أعةع النبةء، تحقي  بشار عواد  الصغير، له أحوال ومقامات. ترجمته في: الذهبي:
، ص 72ع، ج7983ه/7623، 7معرو ، محيي هةل السرحان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .487، ص 4، ابن تغري بردي: النجوع الزاهر ، ج685
 .35( المقابر المشهور  ص 4)



 (م4242يونيو   – أبريل) 55ع 4ج    2ع                 جامعة بني سويف –مجلة كلية اآلداب       
 

                                        هـ(...395-476أ/ ثروت محمد عبد العزيز                                                    المؤرخ ابن الساعي )      

   314 

 

قبر بهـا مـن أهـل الشـيعة، أمـا لفظـة )التـرب( فقـد اسـتدمها مـع  ( مع من
 من قبر من الخلفاء العباسيين وأهل بيتهم.

ــاريخ تشــييد   -4 ــه وفــ  التنظــيم التسلســلي لت ــب كتاب أن المؤلــف حــاول ترتي
ـا كـان يبـدأ  المقابر، و لك بذكر المقـابر القديمـة أوال  ثـم المسـتحدثة، وغالب 

 بذكر أول من ُقِبر بها.

ابن السـاعي جري ـا علـى عادتـه فـي معظـم مؤلفاتـه؛ يبـالغ فـي دظهـار  أن  -5
االحتــراع للخلفــاء العباســيين، فقبــور الخلفــاء هــي مــن القبــور التــي أينــب 

 المؤلف في وصفها ومزاياها، و كر خةل أصحابها.

أن المصنف قد ختم كتابه أاثر من مر ، هذه مةحظة تؤكد لنـا أنـه كتـب   -6
احـل، فـي كـل مرحلـة يـرى أن يضـي  دليـه جزئيـة هذا الكتاب على عد  مر 

 جديد  لتكتمل الفائد  المرجو  من هذا الكتاب.

ـا للفائـد    -3 أن ابن الساعي قد خرج عن شريه في هذا الكتـاب و لـك تتميم 
 اما قال، فذكر أماان دفن من مات من الخلفاء العباسيين خارج بغداد.

ي بــدا فيــه صــاحب أن ابــن الســاعي وفــ  فــي وضــعه لهــذا الكتــاب، الــذ  -4
عقلية منظمة، وملكة تاريخية عالية، فجعل من ماد  كتابه ملمة لمـا بـاح 

 به عنوانه؛ فلم يظهر به أي عور يذكر.

تحــدث ابــن الســاعي عــن مراســم العــزاء لكثيــر ممــن دفــن بالمقــابر التــي   -7
 تضمنها كتابه.

 المصادر والمراجع
: المصادر:  أوال 

ع(، يبقات 7572ه/774)ت  اإلسنوي: جمال الدين عبد الرحيم  -7
، تحقي  كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، 7الشافعية، ط
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 ع.7987
ه(، حلية 652األصبهاني: الحافن أبي نعيم أحمد بن عبد الله )ت   -4

 ع.7994األولياء ويبقات األص ياء، دار الفكر، بيروت، 
موع ع(، مج7547ه/748ابن تيمية: تقي الدين أحمد الحراني)ت   -5

، 5، ط47الفتاوي، اعتنى بها وخرج أحاديثها: عامر الجزار، أنور الباز، ج
 ع.4223ه/7644دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصور ، مصر، 

ع(، كشف الظنون 7443ه/7274حاجي خليفة: مصطفى عبد الله )ت   -6
 ع.7967عن أسامي الكتب والفنون، م تبة المثني، بغداد، 

ع(، تاريخ 7272ه/645ب ر أحمد بن علي )ت  الخطيب البغدادي: أبو  -3
بغداد، أو مدينة السةع، حققه وضبطه، وعل  عليه، بشار عواد معرو ، 

 ع.4227ه/7644، 7دار الغرب اإلسةمي، بيروت، ط
ع(: مفاتيح 997ه/587الخوارزمي: محمـد بن أحمد بن يوسف )ت  -4

، 4روت، طالعلوع، تحقي : دبرا يم األبياري، دار الكتاب العربي، بي
 ع.7989

ع(،  يل 7459ه/457ابن الدبيثي: أبو عبد الله محمـد بن سعيد )ت  -7
، 7تاريخ بغداد، تحقي : بشار عواد، دار الغرب اإلسةمي، بيروت،ط

 ع.4224
ع(، تاريخ 7568ه/768الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان )ت  -8

ه(، 482-477، حوادث سنة)32اإلسةع ووفيات المشاهير واألعةع، ج
، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، 7تحقي : عمر عبد السةع تدمري، ط

 ع.7993ه/7673
ســير أعــةع النــبةء، تحقيــ  بشــار عــواد معــرو ، محيــي هــةل الســرحان،  -

 ع.7983ه/7623، 7مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ابن رافع السةمي: تقي الدين أبو المعالي محمد )ت   -9

المسمى "بالمنتخب المختار"، ع(، تاريخ علماء بغداد 7574ه/776
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صححه وعل  على حواشيه المحامي عباس العزاوي، الدار العربية 
 ع.4222، 4للموسوعات، بيروت، ط

ع(، الجامع 7473ه/476ابن الساعي: أبو يالب علي بن أنجب )ت   -72
المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير، تحقي  مصطفى جواد، 

 ع.7956، 9، ج7، بغداد، طالمطبعة السريانية الكاثولي ية
، تحقي  الدكتور، دحسان 7المقابر المشهور  والمشاهد المزور ، ط  -

 ع.4276 نون، دار الفارود، األردن، 
ه/ 977السيويي: جةل الدين عبد الرحمن بن أبي ب ر )ت   -77

 ع.7996، دار الكتب العلمية، بيروت، 4ع(، يبقات الحفاظ، ط7323
ع(، الوافي 7545ه/746ن أيبك )تالصفدي: صةح الدين خليل ب  -74

بالوفيات، تحقي : أحمد األرناؤوط، تركي مصطفى، دار دحياء التراث 
 ع.4222، 7العربي، بيروت، ط

كتاب بغداد، ع(،  895ه/482أحمد بن أبي ياهر )ت  ابن ييفور: -75
 ع.4229، 7تحقي  دحسان الثامري، دار صادر، بيروت، ط

ع(، البداية 7574ه/776قي )ت ابن كثير: أبو الفداء دسماعيل الدمش -76
، 7والنهاية، تحقي  عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط

 ع.7997ه/7678
مجهول: كتاب الحوادث، )نسب خطأ البن الفويي(، تحقي  د. بشار   -73

، دار الغرب اإلسةمي، بيروت، 7عواد، د. عماد عبد السةع رؤو ، ط
 ع.7997

ع(، 937ه/564لحسين بن علي )ت المسعودي: أبي الحسن علي بن ا -74
مروج الذهب ومعادن الجوهر، اعتنى به وراجعه: كمال حسن مرعي، 

 ع.4223، 7الم تبة العصرية، بيروت، ط
ع(، 7448ه/444ياقوت: أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله الحموي )ت   -77

 ع.7977معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 



 (م4242يونيو  – )أبريل 55ع 4ج   ) 24ع                 جامعة بني سويف –ة كلية اآلداب مجل

                                     التاريخ                                                   القسم الثاني         

    315 

 

ع(،  يل مرآ  7544ه/744 اليونيني: قطب الدين موسى بن محمد )ت  -78
 ع.7994، 4ج، دار الكتاب اإلسةمي، القاهر ، ط6الزمان، 

 
 
 

 ثاني ا: المراجع:
البغدادي: دسماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار   -7

ع؛ أعادت يبعه، 7937المصنفين، يبع بعناية وكالة المعار ، استانبول، 
 دار دحياء التراث العربي، بيروت.

نثال: )فرانز(، علم التاريخ عند المسلمين، ترجمة د. صالح أحمد روز  -4
 ع.7985ه/7625، 4العلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

شاار: مصطفي) دكتور(، التاريخ العربي والمؤرخون دراسة في تطور   -5
، دار العلم للمةيين، بيروت، 7علم التاريخ ومعرفة رجاله في اإلسةع، ج

 ع.7985، 5ط
ب: رمضان )دكتور(، مناهج تحقي  التراث بين القدامة عبد التوا  -6

 ع.7983، 7والمحدثين، م تبة الخانجي، القاهر ، ط
معرو : بشار عواد )دكتور(، الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسةع،   -3

 ع. 7974مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهر ، 
، م تبة هارون: عبد السةع محمد )دكتور(، تحقي  النصوص ونشرها  -4

، رمضان عبد التواب، 49-43ع، ص 7998، 7الخانجي، القاهر ، ط
مناهج تحقي  التراث بين القدامة والمحدثين، م تبة الخانجي، القاهر ، 

 ع.7983، 7ط
 :المجةت والدورياتثالث ا: 

األعظمي: عواد مجيد )دكتور(، كي  ساد اسم بغداد على اسم مدينة   -7
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جامعة بغداد، مجلة المؤرخ  -ة اآلدابالسةع واألسماء األخرى، كلي
 ع.7987، 79العربي، العدد 

المؤرخ ابن القطيعي البغدادي، المجلة  فهد: بدري محمد )دكتور(:  -8
 .3، السنة6العربية، العدد

 ع.7976، 5مجلة المورد، العدد  -ابن الدبيثي وكتابه تاريخ بغداد -
ب، جامعة ع، كلية اآلدا7473ه/476المؤرخ ابن الساعي البغدادي  -

 بغداد، ضمن دراسات مهدا  دلي عبد العزيز الدوري.
المؤرخ أبو يالب علي بن أنجب بن  القدحات: محمد عبد الله )دكتور(:  -9

الجامعة ، مجلة دراسات ،ع( حياته وآثاره7473ه/476الساعي )ت
 .ع4227سنة  األردنية،

ع( في الكتابة التاريخية: كتاب 7794/7473منهجية ابن الساعي ) -
اا جامعة الملك عبد ، اآلداب والعلوع االنسانية مجلة ،لتاريخ نمو ج 

 (.ه7653ع/4273)، سنة العزيز
 


