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 البن اجلوزي كتاب مناقب بغداد املنسوب خطًأ

 ل فتاحآشكيب راشد بشري . د.م

  0244/ 9/ 41: ريخ القبولأت 0244/ 5/ 00: ريخ التقديمأت
 :ةــــــالمقدم

المدن هي المراكز  من الحقائق التي تصل إلى مستوى البديهيات أن  
 نمو فيها الحركة الفكريةالرئيسية التي تزدهر فيها الحضارة وتتعقد فيها النظم وت

المؤلفين العرب والمسلمين اهتموا بدراسة المدن وأحوالها وأكثروا من  ن  في حين إ  ، 
، (1)قلما يوجد مدينة في العالم اإلسالمي لم يؤلف فيها كتاب أو أكثرف ،التأليف فيها

 ،عهاوقد عرّف أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي بغزارة نتاجه وكثرة مؤلفاته وتنو 
 ،ن والعقيدةآفي علوم القر ، وقد ألف في فنون عديدة، احد المكثرين من التأليف وهو

مؤلفاته تلك محل اهتمام  وكانت، والتاريخ والوعظ، والسير، والفقه، والحديث
 .  الباحثين والمحققين والعاملين بالتراث اإلسالمي

فدددي حدددين ، مفقدددودةال مؤلفدددات ابدددن الجددوزي أحددد (2")كتاب"مناقدددب بغدددداد عددد  وي   
البدن الجدوزي  هوبهداا العندوان ونسدبيتحدث عن بغداد  ا  نصّ محمد بهجة األثري نشر 

بتصددحيحه والتعليددق علددى هوامشدده بعددد أن  األخيددر قددامو  ،قبددل أكثددر مددن سددبعة عقددود

                                                 

 ربية/ جامعة الموصل. قسم التاريخ/ كلية الت 
لعلدددي، صدددال، أحمدددد، مصدددادر دراسدددة خصدددص بغدددداد فدددي العصدددور العباسدددية، مجلدددة المجمددد  ا (1) 

 . 9(، ص4691، )بغداد: 41العلمي العراقي، مجلد
 يشكر الباحث األخ الدكتور محمد نزار الدباغ لمساعدته في الحصول على نشرة )األثري.  (2)
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والدداي ، (1)حصدل علدى صدورة مخصوصدة الكتداب مدن أسدتاا  محمدود شدكري االلوسدي
من احمدد حصل عليه والاي ، (2)اري الكرمليبدور  حصل عليه من األب أنستاس م

وردت فيددده أحدددداث  ا  مخصوصددد أنويسدددتغرب الباحدددث كيدددف ، (3)تيمدددور باشدددا المصدددري
 مدددددددددددددددددددددديالدللالثالددددددددددددددددددددددث عشددددددددددددددددددددددر / ةلهجددددددددددددددددددددددر لمنتصددددددددددددددددددددددف القددددددددددددددددددددددرن السدددددددددددددددددددددداب  

بنسبته ها  الكوكبدة م( ويقر 1022/ هد795ينسب إلى ابن الجوزي المتوفي سنة )، 
فددي حدددين أن أثبدددات عددددم ، ي إلدددى ابدددن الجدددوزيمددن رواد العمدددل فدددي التدددراث اإلسددالم

                                                 

مدددؤرخ وأديدددب، لغدددوي، مدددن علمددداب الددددين ولدددد فدددي بغدددداد سدددنة  محمدددود شدددكري االلوسدددي: وهدددو (1)
م، واخددددا العلددددم عددددن أبيدددده وبعدددد، أفددددراد أسددددرته ا خددددرين، درس فددددي دار  وفددددي بعدددد، 4581

المساجد، نفي إلى األناضول في عهد عبد الحميد الثاني بسبب خصدومته مد  بعد، منافسديه 
ثمانية، وبعد أنشاب الحكم الملكدي فدي من البغداديين، ثم عاد إلى بغداد، وكان مواليا للدولة الع

العدراق عددين عصدوا فددي مجلددس المعدارف، مددن أهددم مؤلفاتده بلددوغ األرب فددي أحدوال العددرب فددي 
م، ينظدددر: 4691ثالثدددة أجدددزاب وتددداريخ بغدددداد فدددي ثدددالث أجدددزاب أيضدددا، تدددوفي فدددي بغدددداد سدددنة 

بعدددة الكماليدددة، (، المص4685األثدددري، محمدددد بهجدددة، محمدددود االلوسدددي وآراؤ  اللغويدددة، )بغدددداد: 
؛كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيدة، )بيدروت: د/ ت(، 6-9ص

 . 496/ 49دار أحياب التراث العربي: 
م، وتلقددى علومدده 4599األب انسددتاس مدداري الكرملددي: وهددو عددالم لغددوي ولددد فددي بغددداد سددنة  (2) 

بيدروت فضدال عدن تلقيده العلدم فدي بعد،  فيها، ثم واصل تلقيه العلم عند ا باب اليسيوعين في
بددالد الغددرب، أتقددن اللغددة الفرنسددية والالتينيددة واليونانيددة والعربيددة والصددابئية والكلدانيددة والفارسددية 
والتركية فضال عن السريانية واالنكليزية، اصدر مجلة لغة العرب، فضال عن مؤلفاته األخرى 

 . 41/ 3ينظر: كحالة، معجم المؤلفين: م، 4611في التاريخ واللغة، توفي في بغداد سنة 
م، درس 4514أحمدد تيمددور باشددا: وهدو أديددب ولغددوي مدن أصددول عراقيددة ولدد فددي القدداهرة سددنة  (3)

على محمد عبدة وغير  من علماب مصر، عمل عضوا في المجم  العلمي العربي بدمشق، له 
كتدداب لسددان العددرب  مكتبددة ثمينددة أهددداها إلددى دار الكتددب المصددرية، مددن أهددم مؤلفاتدده تصددحي،

البددن منظددور، اليزيديددة ومنشدداب نحلددتهم، ولدده عدددة رسددائل مدد  أدبدداب عصددر ، تددوفي فددي القدداهرة 
 . 499/ 4م، ينظر: كحالة، معجم: 4631سنة
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اا اسدددتثنينا وجدددود بعددد، التدددواريخ التدددي تعدددود بعدددد عصدددر ابدددن إ-ليدددهإنسدددبة الكتددداب 
يحتددداج إلدددى مقارندددات فدددي مضدددامين النصدددوص الدددواردة فيددده والبحدددث عدددن  -الجدددوزي

 المتناقضدددددددددات مدددددددددابين مؤلفدددددددددات ابدددددددددن الجدددددددددوزي والكتددددددددداب الددددددددداي نشدددددددددر  األثدددددددددري
ث الاي سيتناول استعرا، سيرة ابن الجوزي ومؤلفاتده بمدا البح إليهوهاا ما سعى ، 

نقدد  األثدري ونسدبه البدن الجدوزي مدنثم نقد الكتداب الداي نشدر  ، يناسب حجم البحث
 . مقدمة الناشر ومضمون النص وارتباصه بحياة ابن الجوزي وثقافته وصبيعة التأليف

 
 : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي )سيرته وحياته(: أولا 

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبد اهلل بن حمادي بن احمد بن 
وقد وصل ، (1)محمد بن جعفر الجوزي المكنى بابي الفرج والملقب بجمال الدين

ولد ابن الجوزي بدرب ، (2)بكر الصديق ين نسبه إلى الخليفة األول أبو المؤرخ

                                                 

سددبص ابددن الجددوزي، يوسددف بددن قزاوغلددي، مددرآة الزمددان فددي تدداريخ األعيددان، )حيدددر أبدداد الدددكن:  (1)
؛ ابددن رجددب الحنبلددي، عبددد الددرحمن بددن 154/ 5ة، (، مجلددس دائددرة المعددارف العثمانيدد4684

 . 366/ 3شهاب، كتاب الايل على صبقات الحنابلة، )بيروت: د/ ت(، دار المعرفة: 
شددامة، عبددد الددرحمن بددن إسددماعيل، تدراجم القددرنين السددادس والسدداب  المعددروف بالددايل علددى  أبدو (2)

(، دار الكتددب 9119وت: الروضددتين، وضدد  حواشدديه وعلددق عليدده: إبددراهيم شددمس الدددين، )بيددر 
؛ ابن خلكان، احمد بن محمد بن إبراهيم، وفيات األعيان وأنباب أبناب الزمدان، 31/ 8العلمية: 

(، دار 4665حقق أصوله وكتب هوامشه: يوسف علي الصويل ومريم قاسدم صويدل، )بيدروت: 
ملددوك ؛ ابددن تغددري بددردي، جمددال الدددين يوسددف، النجددوم الزاهددرة فددي 441/ 3الكتددب العلميددة: 

مصددددر والقدددداهرة، )القدددداهرة: د/ ت(، المؤسسددددة المصددددرية العامددددة للتددددأليف والترجمددددة والصباعددددة 
 . 418/ 9والنشر: 
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 (2)م( 1111/ هد712م( أو سنة )1111/ هد725في بغداد سنة ) (1)حبيب

أما ، (3)وتوفي أبو  الاي كان يعمل في تجارة النحاس وله من العمر ثالث سنين، 
بالنسبة لنشأته وثقافته فأنه كان منقص  إلى الدرس وحضور مجالس العلم وتفقه 

 من أبرزهم أبو بكر الدينوري، على عدد كبير من شيوخ بغداد في عدة علوم
وأبي ، م(1130/ هد705الزغواني )توعلي بن عبد اهلل ، م(1135/ هد730)ت

وقد أشار بع، الباحثين إلى إن ثقافة  (4)م( 1117/ هد712قي )تيلامنصور الجو 
قليمية في الوقت الاي ، ابن الجوزي ثقافة بغدادية واات صاب  متنوع مابين محلية وا 

شيوخ وصالب العلم من مختلف  إليهاكانت بغداد في عصر  مركز استقصاب وفد 

                                                 

درب حبيب: يق  هاا الدرب في الجانب الغربي من بغدداد، ويقد  قدرب دار القصدن، بدين الكدرخ  (1)
وهدو الكتداب  ونهر عيسى، ينظر: كتداب الحدوادث الجامعدة لمؤلدف مدن القدرن الثدامن الهجدري،

المسددمى وهمددا بددالحوادث الجامعددة والتجددارب النافعددة والمنسددوب البددن الفددوصي، تحقيددق: بشددار 
(، دار الغددددددرب االسددددددالمي، 4661عددددددواد معددددددروف وعمدددددداد عبددددددد السددددددالم رؤوف، )بيددددددروت: 

 891، 414ص
 . 33/ 8؛أبو شامة، الايل، 154/ 5سبص ابن الجوزي، مرآة الزمان:  (2)
ن علدددي، صبقدددات المفسدددرين، ضدددبصه ووضددد  حواشددديه: عبدددد السدددالم عبدددد الدددداوودي، محمدددد بددد (3)

 . 463(، دار الكتب العلمية، ص9119المعين، )بيروت: 
ينظدددر: ابدددن الجدددوزي، عبدددد الدددرحمن بدددن محمدددد، المندددتظم فدددي تددداريخ الملدددوك واألمدددم، )بغدددداد:  (4)

م الندبالب، ؛ الاهبي، محمد بن احمد بدن عثمدان، سدير أعدال13/ 41(، الدار الوصنية: 4661
(، مؤسسددددة 9114، )بيددددروت: 44تحقيددددق: بشددددار عددددواد معددددروف ومحددددي هددددالل السددددرحان، ص

؛ ابن كثير، ابي الفداب الدمشقي، البداية والنهاية، وثقه وقابل مخصوصاته: 399/ 94الرسالة: 
علي محمدد عدو، وعدادل احمدد عبدد الموجدود، وضد  حواشديه: احمدد أبدو ملحدم وعلدي نجيدب 

/ 3؛ ابن رجدب، ايدل صبقدات: 96/ 43(، دار الكتب العلمية: 9118 ، )بيروت:9عصوي، ص
911-911 
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انه لم ، ولعل أهم ما يفيد البحث من سيرة ابن الجوزي، (1)عالم اإلسالميأقاليم ال
عدا سفر  إلى مكة المكرمة والمدينة ، يغادر بغداد في صلبه للعلوم والوعظ والتدريس

ومغادرته إلى ، م(1175/ هد773م( و )1111/ هد711المنورة ألداب الحج سنتي )
وات منفيا فيها من قبل الخليفة م( والتي بقي خمس سن1193/ هد792واسص سنة )

وبالتالي فان معرفته ، (2)م( 1007-1159/ هد100-757الناصر لدين اهلل )
بالمدينة وخصصها في غاية  األهمية وهاا ما انعكس في كتابه المنتظم والاي يعد 

في حين إن كتابه"مناقب ، (3)من ابرز الموضوعات لدراسة خصص المدينة وعمارتها
ال يقل أهمية من -البحث إليهالاي نشر  األثري وفق ما توصل  وهو غير-بغداد"

 . حيث  تناول التاريخ المحلي
لقد عاصر ابن الجوزي سبعة خلفاب من بني العبا س ابتداب من الخليفة 

م( وانتهاب بالخليفة الناصر 1115-1291/ هدد710-155المستظهر باهلل )
 ين األولين من حكمهوالاي عاصر  خالل العقد، (4)م( 1007/ هد100)ت
حتى انه تعر، لمحنة كما ، وكانت عالقته بالسلصة مابين اإليجاب وضد ، 

                                                 

لمزيددد مددن التفاصدديل عددن ثقافددة ابددن الجددوزي، ينظددر: ابددن الجددوزي، عبددد الددرحمن بددن محمددد،   (1)
(، 4619المصباح المضيب في خالفة المستضيب، تحقيق: ناجيدة عبدد اهلل إبدراهيم، )بغدداد: 

؛ الدددوري، خضددر، ابددن الجددوزي، مجلددة آداب 98-99/ 4: مصبعددة األوقدداف، مقدمددة المحقددق
؛الحكدددديم، حسددددن عيسددددى، ابددددن 449-416(، العدددددد الرابدددد ، ص4619الرافدددددين، )الموصددددل: 

 33(، ص4659الجوزي وكتابه المنتظم، أصروحة دكتورا  مقدمة إلدى جامعدة بغدداد، )بغدداد: 
 وما بعدها. 

 . 399/ 94لاهبي، سير أعالم: ؛ا491، 414/ 5سبص ابن الجوزي، مرآة الزمان:  (2)
 ومابعدها.  499بالنسبة لخصص بغداد في المنتظم، ينظر: الحكيم، ابن الجوزي، ص.  (3)
(، مصبعدة منيدر، 4659ينظر: السيوصي، عبدد الدرحمن بدن أبدي بكدر، تداريخ الخلفداب، )بغدداد:  (4)

 . 115-199ص
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عن  في حين أن ها  المحنة تعبر تماما  ، (1)وصفها سبصه في كتابه مرآة الزمان 
عالقته بالسلصة ومعرفته بقصور الخلفاب وأرباب السلصة وابرز أثارهم العمرانية في 

في الوعظ وارتياد  المساجد وأماكن الوعظ من ترب  فضال عن مكانته، بغداد
وغيرها زاد من معرفته بمحال بغداد وصبيعة سكانها من حيث الجانب العقائدي 

 (2)والصبقي
أما مؤلفاته فإنها كانت مادة غنية للباحثين ومحل اختالفهم بسبب تنوعها 

 (4)دة"سالم ماأعد  من "أغزر مؤلفي اإلقسما  منهم  إنحتى ، (3)وكثرتها
والاي نسبه ، وموضوع بحثنا "مناقب بغداد" هو احد تلك المؤلفات المفقودة، 

في الوقت الاي لم يكن األخير لوحد  ، العالمة األثري إلى ابن الجوزي وفق اجتهاد 
لقد توفي ابن ، (5)محل اختالف ولم يكن األثري لوحد  غير موفق في اجتهاد  

أصابه المر، لينهي حياة دامت سبعة  م( بعد إن1022/ هد795الجوزي سنة )
اتسمت ببغداديتها وصبيعتها الحافلة بالتقلبات السياسية التي أثرت ، وثمانين سنة

 . عليه وقد يكون أحيانا اثر بها
                                                 

 . 111-136/ 5ينظر:  (1)
 . 498ينظر: الدوري، ابن الجوزي، ص لمزيد من التفاصيل عن وعظه، (2)
مددن ابددرز البدداحثين الدداين تندداولوا مؤلفددات ابددن الجددوزي ينظددر: العلددوجي، عبددد الحميددد، مؤلفددات  (3)

 (، دار الجمهورية للنشر والصب . 4698ابن الجوزي، )بغداد: 
ر (، دار الكشداف للصباعدة والنشد9116، )بيدروت: 43حتي، فيلب واخزون، تداريخ العدرب، ص (4)

 . 151والتوزي ، ص
علدى سددبيل المثدال فددي نسدب الكتددب لغيدر مؤلفيهددا ينظدر: كتدداب الحدوادث الجامعددة لمؤلدف مددن  (5)

القددرن الثددامن الهجددري وهدددو الكتدداب المسددمى بددالحوادث الجامعدددة والتجددارب النافعددة والمنسدددوب 
دار (، 4661البن الفوصي، تحقيق: بشار عواد معروف وعماد عبد السالم رؤوف، )بيدروت: 

الغرب اإلسالمي؛الجو مرد، جزيل عبد الجبدار، االولدى ان ينسدب كتداب النخدل البدن العدوام ال 
-994، ص81(، العدددد 4666البددن وحشددية، مجلددة مجمدد  اللغددة العربيددة األردنددي، )عمددان: 

938 . 
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 : كتاب مناقب بغداد المنسوب لبن الجوزي: ثانياا 
نتيجة لظهور ، ظهرت مناقب وفضائل المدن في كتب التراث اإلسالمي 
السيما بعد االهتمام المحلي باألمور ، اإلقليمية في التدوين التاريخي المدارس

التاريخية والاي ينب  من حب المواصنة والتعصب والتفاخر بالمدينة مثل مكة 
كالك الحاجة لمعرفة التجارب ، والمدينة وبيت المقدس وبغداد ودمشق وغيرها

المحليين ألغرا، سياسية أو والرغبة في تمجيد الحكام ، السياسية واالستفادة منها
واالهتمام بالقريب أكثر من ، أو لقرب المعلومات وأصحابها إلى المؤلفين، نفعية
وكل تلك العوامل دعت إلى االهتمام باألحداث المحلية والنظرة االنصوائية ، البعيد

لكن هاا ال يعني إن ها  المدرسة اإلقليمية قد ، (1)المتجهة إلى الداخل أو اإلقليم 
أو مدرسة ، تغلبت على مدارس التدوين األخرى مثل مدرسة التدوين العام الحولي

 . تدوين كتب السير والصبقات وغيرها
فضال  عن ما سبق فان السؤال ما مدى تمثيل مدرسة التدوين اإلقليمي في و 

يبدو إن األخير كان حريصا على التنوع والعمل على مختلف ، مؤلفات ابن الجوزي
بل كما هو معروف فان ابن الجوزي ألف ، فقص في التدوين التاريخي الفنون وليس

اا استعرضنا قائمة ، في التفسير والفقه والحديث واللغة واألدب والوعظ وغيرها وا 
م( في 1071/ هد171مؤلفات ابن الجوزي التي أجاد سبصه يوسف بن قزاوغلي )ت

حصائها "ومجموعات تصانيفه مائتان ونيف وخمسون  نجد بان ، (2)كتابا" عرضها وا 
وان منها عشرين كتابا في مناقب ، كتبه في المناقب قد بلغت ثالثة وعشرون كتابا

الخلفاب والصالحين مثل )مناقب عمر بن الخصاب( و)مناقب عمر بن عبد العزيز( 
 و)مناقب الحسن البصري(

عة أما فضائل المدن فقد كانت من تلك المجمو ، و)مناقب احمد بن حنبل( وآخرين 

                                                 

(، دار العلددم للماليددين: 4616، )بيددروت: 9مصددصفى، شدداكر، التدداريخ العربددي والمؤرخددون، ص (1)
 . 956/ 4مج

 . 156-153/ 5ظر: مرآة الزمان: 159-158/ 5ين مرآة الزمان:  (2)
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، (1)كتابان هما "فضائل القدس" وكتاب"تنوير الغبش في فضل السودان والحبش" 
، % من مؤلفات ابن الجوزي المتنوعة كان في مناقب الرجال9وبالك فان حوالي 

-في حين إن كتاب "مناقب بغداد"، % منها كان في فضائل المدن0وان حوالي 
كان قد وضعه  -حدث عنهوهو غير الكتاب الاي نشر  محمد بهجة األثري ونت

السبص في قائمته من ضمن كتب "تواريخ السير" وليس ضمن كتب المناقب التي 
كتاب "مناقب بغداد" اات  أنوهاا يدل على ، (2)عرضها في مجموعة واحدة

مضمون تاريخي صرف يتناول  فيه التصور الزمني للمدينة وعر، ابرز شخوصها 
، استعرا، لخصص بغداد ومحالتها وأقسامهاوليس فيه ، من خلفاب وأمراب وصالحين

في الوقت الاي ، في حين نجد انه أسهب في عر، تسمية بغداد وبناب أقسامها
جعفر المنصور ومن بعد  من الخلفاب من بنو  ياقتضب حديثه عن مؤسسها أب

ولعل وض  السبص  في قائمته كتاب "مناقب بغداد" م  كتاب "المنتظم ، (3)العباس
وكتاب "المفاخر في أيام الناصر" وكتاب"المصباح ، لملوك واألمم"في تواريخ ا

يدل ، (4)وليس وضعه م  كتاب "فضائل القدس" ، المضيب بفضائل المستضيب"
فرضنا إن  إااهاا ، على صبيعة المضامين التاريخية التمجيدية لكتاب "مناقب بغداد"

كل فصل فيه  -ى فصولالسبص قد اصل  على الكتاب لألخير وان قائمته المقسمة إل
كانت ضمن حسابات وتصانيف موضوعة -مجموعة من الكتب اات نمص معين

 . بدقة واختيار
: األول، يعود لسببين، الداف  في البحث عن نسبة كتاب مناقب بغداد إن 
والثاني ، أنمواج عن عدم صحة نسبة بع، المخصوصات لبع، المؤلفين إظهار

                                                 

 159-158/ 5مرآة الزمان:  (1)
 159-158، 1/ 5مرآة الزمان:   (2)

ينظددر: ابددن الجددوزي، عبددد الددرحمن بددن محمددد، مناقددب بغددداد، نشددر  وعلددق عليدده: محمددد بهجددة  (3) 
سيتم اإلشارة أليه بالهامش لها  )و  491-1(، مصبعة دار السالم، ص4691األثري، )بغداد: 

 النشرة بابن الجوزي، مناقب بغداد على الرغم من أدلة البحث إلى عدم نسبته البن الجوزي(. 
 . 859، 151/ 5مرآة الزمان،  (4)
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ري في نشر  للمخصوص ونسبه ألبي الفرج ابن األث ااستعرا، الضجة التي أحدثه
السيما وان الاين شغلهم هاا المخصوص توزعوا مابين العراق ، م1901الجوزي سنة 

متابعة  أنوبالتالي فان البحث عن أسباب الك يقودنا إلى ، وسوريا وحتى مصر
العاملين بالتراث خالل العقد الثالث من القرن الماضي كانت متابعة في غاية 

ملين اوان نشاص الع، تصور في الوقت الاي لم تكن وسائل االتصال بما عليه اليومال
بكتب التراث في العقد األول من القرن الحالي ال يرتقي إلى نشاص العاملين بالتراث 
خالل العقد الثالث من القرن الماضي رغم قلة المتعلمين وتفشي األمية في البالد 

 .  العربية
تأليف ، اب "خصص بغداد في القرن الخامس الهجري"لقد ورد هامش في كت

وترجمة صال، احمد العلي  ، أستاا الدراسات في جامعة بنسلفانيا، (1)جورج مقدسي
فبعد ، ستعرا، الجدل حول المخصوصألكان الداف  ، رئيس المجم  العلمي العراقي

ع، ورد عند المقدسي الحديث عن كتاب مناقب بغداد جاب فيه "وقد أثير ب أن
وكان هاا التساؤل محقا ألنه تظهر منه تواريخ ترج  ، التساؤل عن مؤلفه الحقيقي

/ هد795ابن الجوزي توفي سنة ) إنفي حين ، م(1071/ هد171إلى سنة )
العلماب  -والقول للمؤلف جورج المقدسي-م( وها  المسألة بحثها حديثا1022

ات عن الكتاب تؤكد نالحظ انه ورد على هامش هاا النص معلوم، (2)العرب" 
ورد في الهامش  إاالنشاص المميز للعاملين في التراث قبل ثمانية عقود من الزمن 

                                                 

جورج مقدسي: وهو مدؤرخ وبحداث عربدي وهدو محسدوب علدى المستشدرقين مدن أصدول لبنانيدة،  (1)
األوربية، وكان في مقدمة الاين نالوا كرسي اللغات الشرقية الجامعات  إحدىنال الدكتورا  من 

(، دار 4698فدددي جامعدددة هارفدددا األمريكيدددة، ينظدددر: العقيقدددي، نجيدددب، المستشدددرقون، )القددداهرة: 
 . 654/ 3المعارف: 

ينظر: مقدسي، جورج، خصص بغداد في القرن الخدامس الهجدري، ترجمدة: صدال، احمدد العلدي،  (2)
 . 41المجم  العلمي العراقي، ص(، مصبعة 4651)بغداد: 
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، "مؤلف مناقب بغداد" المنشور في مجلة لغة العرب: يوسف غنيمة: ما يلي "انظر
 (1)أبو محمد يوسف: وهو ينسبه إلى ابن الجوزي االبن، 051ص، (1901)، 1م

، المنشور في لغة العرب، مؤلف كتاب مناقب بغداد" ؛يعقوب سركيس "ابن الجوزي
عبد العزيز الميمني الراجكوتي "كلمة في كتاب . ؛001-011ص، (1905)، 7م

، (1905)، 9م، مناقب بغداد" منشور في مجلة المجم  العلمي العربي بدمشق
يجعل مؤلفه غير ابن الجوزي الاي  171وهو يقول ان تاريخ ، 102-119ص

ليه فيما بعد حفيد  سبص ابن إأو لعل األخير كتبه ثم أضاف ، هد759توفي في سنة 
؛ محمد راغب الصباخ )كتاب مناقب بغداد البن (2)هد( 171الجوزي )المتوفي 

، هد( المنشور في مجلة المجم  العلمي العربي بدمشق795الجوزي المتوفي سنة 
الة وقد اكرت كافة ها  المقاالت في المق، 111-139ص، (1909)، 11م

التي كتبها كوركيس عواد " ما صب  عن بلدان العراق باللغة  الفهرسية المفيدة جدا  
ويالحظ من خالل هاا الهامش ، (3)بغداد" ، (1973)، 9مج، سومر، العربية "

 : أمرين
                                                 

ورد هدداا الددرأي ليوسددف غنيمددة فددي مجلددة لغددة العددرب ضددمن تعليددق منفصددل ال يتجدداوز عشددرة  (1)
اسصر وليس حتى ضمن مقال، جاب فيها ان هداا الكتداب ليوسدف ابدن أبدي الفدرج ابدن الجدوزي 

لقددوانين  م( علددى يددد المغددول وان لدده كتدداب أخددر اسددمه اإليضدداح4985هددد/ 989المقتددول سددنة )
 . 911، ص8، السنة الرابعة، ج4699اإلصالح، ينظر: مجلة لغة العرب، تشرين الثاني 

عند مراجعة أحداث سنوات الغرق التي وردت عندد السدبص نجدد انهدا تختلدف تمامدا  عدن مدا ورد  (2)
م( اكددر السددبص تفاصدديل الغددرق وأيامدده وموقددف 4941هددد/ 941فددي نشددرة األثددري، ففددي سددنة )

م( لدم 4915هدد/ 919في حين ورد في نشرة األثري فقدص السدنة، وفدي غدرق سدنة ) الخليفة منه
م( وردت تفاصديل عندد األخيدر تختلدف تمامدا  4989هدد/ 981يرد اكر  عندد السدبص وفدي سدنة )

عن ما ورد في نشرة األثري وبالك فال يمكن قبول ان تنسب بعد، عائديدة المخصدوص للسدبص، 
 . 161، . 119- 111، 859/ 5ينظر: مرآة الزمان: 

 
 (. 9هامش رقم ) 41ينظر: مقدسي، خصص بغداد، ص (3)
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الهامش للمؤلف جورج مقدسي الاي كان متاب  بامتياز لنشاص  إن: أوال  
صص بغداد في القرن الخامس الهجري" سنة وكان قد نشر بحثه "خ، الباحثين العرب

في عددين من المجلد السادس في مجلة" العربية" التي تصدر في  1979
في حين لم يعلق المترجم صال، احمد العلي في الهامش الماكور عن ، (1)باريس

، عندما نسب المخصوص ألبي الفرج ابن الجوزيأ احتمال وقوع األثري في الخص
المقدسي عند ترجمته له  علىات في مواض  وهوامش أخرى  بينما كان له تعليق

صدار  ككتاب العلي لم ياكر كتاب مناقب بغداد بنشرة األثري  أنفضال عن ، (2)وا 
وهاا بحد ااته يعود ألسباب ، أصال عندما بحث في مصادر دراسة خصص بغداد

 . يتناولها البحث الحقا  
كان محل جدل علمي يمتاز ما نشر  األثري  أنيتبين من الهامش : ثانيا

م عندما نشر 1901منا سنة  با  بد -قد يكون له داف  قصري–بأسلوب صحفي 
وض، فيه ، (4)تعليقا ال يتجاوز عشرة اسصر، (3)يوسف غنيمة في مجلة لغة العرب

وقوع األثري في الخصأ ونسب المخصوص إلى يوسف بن أبي الفرج ابن الجوزي 
ثم رد عليه يعقوب سيركيس سنة ، و الفرجم(  وليس لألب أب1075/ هد171)ت

ما نشر  األثري  أنم في نفس المجلة في مقال من تسعة صفحات مضمونها 1905
/ هد795هو مخصوص يعود أوله ألبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي المتوفي سنة )

                                                 

 . 1ينظر: خصص بغداد، مقدمة المترجم، ص (1)
 وغيرها.  83، 43،  49، 41ينظر: على سبيل المثال ال الحصر، خصص بغداد، ص (2)
اري مجلة لغة العرب: وهي مجلة شدهرية أدبيدة علميدة تاريخيدة، كدان يصددرها األب انسدتاس مد (3)

م صبعدددت فدددي 4644الكرملدددي ومددددير تحريرهدددا جدددواد الددددجيلي، صددددر العددددد األول منهدددا سدددنة 
مصبعددة األيتددام ل بدداب الكددرمليين المرسددلين فددي بغددداد، ينظددر: دنكددور، اليدداهو، الدددليل العراقددي 

(، محددل دنكددور 4639، )بغددداد: 4639. 911/ 8الرسددمي لسددنة ينظددر: مجلددة لغددة العددرب: 
 . 591للصب  والنشر، ص

 . 911/ 8ينظر: مجلة لغة العرب:  (4)
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الاي تصابق  -وهو غير السبص يوسف بن قزوغلي  - م( وفي أخر  لحفيد  1022
م( وان أدلته 1322/ هد522السم والكنية واللقب والمتوفي بعد سنة )م  جد  في ا

في الك اصالعه على مخصوص يتكلم "عن أربعة رجال من بيت ابن الجوزي وهم 
محمد يوسف وابنا و  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن وشرف  أبومحيي الدين 

 من يوسف غنيمة كال أنويالحظ ، (1)الدين عبد اهلل وتاج الدين عبد الكريم " 
ويعقوب سيركيس عند البحث في نسبة المخصوص لم يتصرقا إلى نقد النص 

التركيز كان بما يخص أصول المخصوص وسنوات الوفاة بالنسبة  أنبل ، بالمجمل
، لألب أبو الفرج ابن الجوزي واالبن يوسف محمد والحفيد جمال الدين أبو الفرج

صحة المخصوص ال يرتقي إلى نقد النص  وبالتالي فان منهجهما في التعامل م 
لكن من دون شك قد اثأر األثري حراك علمي ، واستنتاج عدم صحته او عكس الك
 . يعبر عن االهتمام بالتراث البغدادي

ونالحظ أيضا اتساع هاا الجدل ليشمل الحيز العربي عندما نشر مقال عبد 
العربي بدمشق سنة في مجلة المجم  العلمي  (2)العزيز الميمني الراجكوتي

المخصوص الاي نشر  األثري يعود في أوله البن الجوزي  أنأوض، فيه ، م(1905)
والجزب األخير منه لسبصه يوسف بن قزاوغلي ، م(1022/ هد795المتوفي سنة )

رد عليه محمد ، م(1909وفي نفس المجلة لكن في سنة )، م(1071/ هددد171)ت
ثري ليكون عنوان مقالة "كتاب مناقب بغداد بمقال ينتصر فيه لأل (3)راغب الصباخ

 . هد"795البن الجوزي المتوفي سنة 
                                                 

 . 991-949/ 1(، السنة الخامسة: 4691مجلة لغة العرب، )بغداد:  (1)
 عبد العزيز الميمني الراجكوتي: لم أجد له تعريفا   (2)
م، وتعلددم فددي مدارسددها، انشددأ المصبعددة 4518محمددد راغددب الصبدداخ: هددو مددؤرخ حلبددي ولددد سددنة  (3)

م، 4684وانتخب عضوا بالمجم  العلمي بدمشق، توفي بحلب سدنة  العلمية ومارس التدريس،
/ 6مدددن أهدددم مؤلفاتددده أعدددالم الندددبالب بتددداريخ حلدددب الشدددهباب، ينظدددر: كحالدددة، معجدددم المدددؤلفين: 

318 . 
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عن التنافس واستعارت الحجج العلمية   هاا الحراك العلمي يعبر تماما   إن
مخصوص قد نال اهتمام هاا ال أنويبدو ، لها  الكوكبة من رواد العمل في التراث

وان عمل ها  الكوكبة كان ، العشرين المحدثين العرب خالل العقد الثالث من القرن
 أنكالك يبدو ، يرتقي بعمل المستشرقين بما يخص بحوثهم في أصول المخصوصات

عن مجلة المجم  العلمي العراقي والتي صدرت بعد  مجلة لغة العرب كانت بديال  
 . عقدين من هاا الحراك العلمي

عائدية جورج مقدسي لم يجزم في مسألة  أنفضال عن ما سبق يالحظ 
 إااالمخصوص وأشار إلى غياب الوسيلة في الك اا اكر ما نصه "وال يهمنا هنا فيما 

 إنما، حفيد  او إلى أكثر من واحد منهمل أوأو البنه ، كان الكتاب البن الجوزي
وان . . . (1)النص الاي ترجمنا  ينسب إلى أبي الوفاب بن عقيل أنيهمنا هو 

لمعرفة عدد النسخ بين نسخة ابن عقيل األصلية  المخصوصة فريدة وال توجد وسيلة
التي بين أيدينا تقوم على صبعة محمد بهجة  –يقصد ما نشر  األثري  –والنسخة 
 . (2)" . . . األثري

 
 : ه لبن الجوزيتنقد الكتاب الذي نشره األثري ونسب: ثالثاا 

 : نقد مقدمة الناشر -ا
، يتحدث عن خصص بغدادقام محمد بهجة األثري بنشر المخصوص الاي  

علق على هوامشه وأعصى له عنوان موسوم "مناقب  أنونسبه البن الجوزي بعد 
وقد كتب األثري مقدمة ، بغداد" مستندا في الك لكتاب البن الجوزي بهاا العنوان

لرغم من كونها ال تتجاوز على ا، لها  النشرة يبدو عليها بع، المالحظات
                                                 

أبو  الوفاب ابن عقيل: وهو محمد بن عقيل البغدادي، شديخ الحنابلدة فدي بغدداد، ولدد فيهدا سدنة  (1)
شيوخها، له العديد من المؤلفات من أبرزها كتاب الفنون، توفي م( وتفقه على 3111هد/ 113)

 . 111-111/ 31م(، ينظر: الاهبي، سير أعالم النبالب، 3331هد/ 131في بغداد سنة )
 . 41ينظر: خصص بغداد، ص (2)
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ا "فان من أثار السلف الصال، التي عثرت عليها وقد جاب في بدايته، ينالصفحت
بالبحث والتنقيب وصحة عزيمتي على صبعها ونشرها ها  الرسالة المسماة "مناقب 

الملقب جمال الدين الشهير بابن الجوزي . ..بغداد" ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي
 بأنه  ويالحظ إن األثري قد وصف المخصوص الاي نشر ، (1)هد" 795المتوفى سنة 

سبص ابن  إليهأما الكتاب الاي أشار ، "رسالة" وهو محق في الك من حيث الحجم
وهاا ، (2)الجوزي وابن رجب الحنبلي ونسبا  البن الجوزي فقد وصف بأنه "مجلد" 

 . اختالف لفظي على أقل تقدير
وقد أشار األثري في مقدمته كيفية الحصول على المخصوص الاي نسبه 

ال " وقد أصلعني شيخي عالمة العراق المفضال السيد محمود البن الجوزي آا ق
مهداة من حضرة العالم المحسن الجواد ( 3)شكري االلوسي  على نسخة فوتراغرافية

صديقنا األستاا انستاس  إلىالشهير صاحب السعادة احمد تيمور باشا المصري 
بعبارة فوجدتها على صغر حجمها قد احتوت على فوائد مهمة ، ماري الكرملي

موجزة ربما يصعب العثور عليها في غيرها فراقت لي وعزمت على صبعها ونشرها" 
ولعل ما يثير االستغراب إن مثل أولئك األعالم في التحقيق والتراث قد غفلوا ، (4)

السيما وان فيها من األدلة واإلثبات ، عن نفي نسبة ها  المخصوصة البن الجوزي
ا يدل على انه كتب بعد وفاة ابن الجوزي من حيث حجم المخصوص ومضمونه م

ويبدو إن حب التراث البغدادي قد دف  أولئك ، بحوالي خمسة عقود من الزمن
، العلماب العراقيين إلى الرغبة في نشر المخصوص دون مراجعته والتأكيد من نسبته

"وقد راجعت مابين يدي من : ولعل ما اكر  األثري في مقدمته يؤكد الك إا قال
                                                 

 . 9ينظر: ابن الجوزي، مناقب بغداد، مقدمة الناشر، ص (1)
 . 145/ 3؛ايل صبقات: 151/ 5مرآة الزمان:  (2)
علق الناشر محمد بهجة األثري  بهامش على كلمة فوتوغرافية في المقدمة بما يلي"يظهر مدن  (3)

عبددارة كتبددت فددي هددامش الكددالم علددى انهددار بغددداد أنهددا منقولددة عددن نسددخة بخددص ابددن الجددوزي"، 
ويبدددو للباحددث ان الددك يؤكددد مسددألة عدددم نسددبته البددن الجددوزي، بددل ان األخيددر احددد مصددادر 

 هول. المؤلف المج
 . 9ابن الجوزي، مناقب بغداد، مقدمة الناشر، ص (4)
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ب التي ترجم فيها ابن الجوزي واكرت له فيها ما ينيف على مائة كتاب في الكت
التفسير والحديث والفقه والسير والتراجم والوعظ والتصوف والجغرافية والتاريخ واللغة 

إا ، لكن يبدو إن األثري كانت مراجعته عابرة، (1)فلم أرى بينهما لها  الرسالة اكرا"
مثل سبص ابن الجوزي والاهبي ، اكروا الكعلمنا إن بع، أعالم المؤرخين 

بأنه البن الجوزي "كتاب مناقب بغداد ، رجب الحنبليم( وابن 1315/ هد515)ت
ولعل ما ، (3)ى هاا العنوان ونسبه البن الجوزيكالك أشار بروكلمان إل، (2)مجلد"

قد اقر بنسبة مضمون هاا المخصوص ، (4)إن مصصفى جواد ير االستغراب أيضا  يث
الجوزي عندما أشار إلى انه "رسالة مختصرة لكتاب مناقب بغداد البن  البن

ويبدو انه لم يصل  على مجمل النص المنشور والاي فيه نصوص ، (5)الجوزي" 
حداثة  كالك ال ننس  ، (6)م( 1015/ هد111تشير إلى أحداث قد جرت بعد سنة )
بدايات عمله بمصبعة دار السالم و  1901سن األثري عند نشر  المخصوص سنة 

عدم التريث في نشر المخصوص والتأكد ن من أهم األسباب التي دعته إلى بالتراث كا
كالك يبدو إن عالقته الجيدة م  مصصفى منعت األخير من التصري، ، من نسبته

                                                 

 .9مناقب بغداد، مقدمة الناشر، ص  (1)
؛ الدداهبي ،محمددد بددن احمددد بددن عثمددان ،تدداريخ اإلسددالم ووفيددات 1/111ينظددر: مددرآة الزمددان :(2) 

( ،دار الكتددداب 3111،)بيددروت: 1المشدداهير واألعددالم ،تحقيدددق :عمددر عبدددد السددالم تددددمري ،ص
 .1/131؛ايل صبقات الحنابلة : 111هد( ،ص111-113،)حوادث سنة العربي 

اشدتهر بروكلمددان بنشددر بعدد، كتدب ابددن الجددوزي فضددال  عددن دراسداته عندده مثددل دراسددته لكتدداب (3) 
 تلقي، مفهوم أهل األثر وكتاب الوفا في فضائل المصصفى.

ديث ولددد فددي مصددصفى جددواد: وهددو لغددوي وباحددث واحددد أعددالم نهضددة العددراق فددي العصددر الحدد(4) 
م(، وتلقى تعليمه فيها ثم واصل تعليمه العلي فلم يوفق في السوريون، لكنه 4641بغداد سنة )

حصل على الدكتورا  من مصر، ثدم ااع اسدمه وانتشدر فدي المجدام  العلميدة واللغويدة العربيدة، 
 م فدي4696وصدر له عشدرات المؤلفدات فدي اللغدة وفدي التداريخ والتدراث البغددادي تدوفي سدنة 

(، 4651بغداد، ينظر: البكاب، محمد عبد المصلب، مصدصفى جدواد وجهدود  اللغويدة، )بغدداد: 
 .11 -91دار الشؤون  الثقافية العامة، ص

 .411ينظر: العلوجي، مؤلفات ابن الجوزي، ص(5)
 .31ينظر: مناقب بغداد، ص  (6)
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في حين إن أشارته بأنه مختصر ، بخصأ نسبة المخصوص البن الجوزي فيما بعد
ث في كتب التراث البغدادي يجد هناك الكثير أن الباح، لمناقب بغداد غير صائبة

ولم يكن المستشرقون ، (1)ممن سبق االلوسي واألثري وجواد في تناولهم لخصص بغداد
الاي أبدع في كتابه ، (2)بعيدين عن هاا الموضوع  ولعل من أبرزهم كي لسترنج

 . (3)الموسوم "بغداد في عهد الخالفة العباسية " 
 فهو من أكثر الباحثين العراقيين اهتماما  أما ما يخص مصصفى جواد 

م حتى وفاته عدد 1909فقد وض  منا سنة  بخصص بغداد القديمة وأغزرهم نتاجا  
"قبوريين" والاين يقصد بهم  حتى انه اوجد مصصل،، كبيرا من البحوث والمقاالت

 المتصفلين على علم الخصص والتراث وأنهم عنوا بنسبة قبر ما إلى علم معين دونما
ويتكرر االستغراب كيف إن هاا الناقد المبدع ينسب كتاب مناقب  ، (4)تدقيق كان

إا ما علمنا حوادث في ، بغداد بنشرة األثري إلى انه مختصر لكتاب ابن الجوزي
والجدير بالاكر أن صال، (5)م( 1071/ هد171مضمون النص تشير إلى سنة )

لتي تناولت بغداد في بحثه الموسوم احمد العلى في نقد   لكتب التاريخ والجغرافية ا

                                                 

عبدد السدالم، خصدص  لمزيد مدن التفاصديل حدول الدك ونقدد تلدك المؤلفدات ينظدر: رؤوف، عمداد  (1)
، 16(، العدددد 4661بغددداد فددي دراسددات المددؤرخين المحدددثين، مجلددة المددؤرخ العربددي، )بغددداد: 

 .61ص
م( أولد  بالدراسدات الشدرقية فدتعلم العربيدة 4581كي لسترنج: هو مستشرق انكليزي ولد سنة )  (2)

خ والجغرافية، من (، له عدة دراسات تجم  بين التاري4611والفارسية واستقر في كمبرج سنة )
أهم مؤلفاته المترجمدة، بلددان الخالفدة الشدرقية وكتداب بغدداد فدي عهدد الخالفدة العباسدية، الداي 

م، 4631اخصددىب يحيددى مددراد وسددما  )بغددداد عاصددمة الخالفددة العباسددية(، تددوفي لسددترنج سددنة 
( دار الكتدددددب العلميدددددة، 9111ينظدددددر: مدددددراد يحيدددددى، معجدددددم أسدددددماب المستشدددددرقين، )بيدددددروت: 

 .998ص
م وترجمدده بشددير يوسددف فرنسدديس 4691م، وأعيددد صبعدده سددنة 4611نشددر هدداا الكتدداب سددنة   (3)

 م في بغداد.4639سنة 
 .419حول نتاجه ينظر: رؤوف، خصص، ص  (4)
 .31مناقب بغداد، ص  (5)
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لم يتصرق إلى كتاب مناقب ، (1)"مصادر دراسة خصص بغداد في العصور العباسية" 
بغداد بنشرة األثري المنسوب البن الجوزي على الرغم من إن بحثه هاا قد نشر بعد 

ويبدو لي إن تجاهل العلي ، حوالي أربعة عقود من صب  األثري للمخصوص المنسوب
فضل عن معرفته ، ة األثري يعود إلى عدم اقتناعه بنسبة الكتاب البن الجوزيلنشر 

بما صرح به مصصفى جواد إن ها  النشرة هي مختصر لمناقب بغداد وليس 
وبالتالي فان مثل هاا اللغص دف  بالعلي إلى العزوف ، الكتاب األصلي البن الجوزي

العالقة  أن أو، بحثه عن وض  هاا الكتاب ضمن قائمة الكتب التي نقدها في
وهم رواد مجلة المجم   –الشخصية بين األثري وجواد والعلي والمحافظة عليها 

كانت السبب المنصقي لتجاهل األخير نشرة  -العلمي العراقي وأعضاب في تحريرها
 . األثري

اعتماد األثري على نسخة : االولى، يبقى إن هناك مسالة في غاية األهمية
كالك عدم اكر األثري ، أساسا نسخها من الصورة الفوتوغرافيةوالتي هي ، واحدة

المعلومات عن المخصوص فقص أشار أنها"في الخزانة التيمورية في القاهرة" وفق ما 
وهاا ما يؤكد ما ، تصنيفها أوولم يقدم لنا رقم المخصوص ، واجهة النشرة علىورد 

 . اهب إليه البحث
 

 : نقد مضمون النص-ب
من إن الكتاب ، المعصيات التي وردت في نقد مقدمة الناشرعلى الرغم من 

أال انه تبقى معصيات ، الاي نسبه األثري البن الجوزي ليس من مؤلفات األخير
إا نجد إن هناك أشارت في نمص المضمون ال ، مضمون النص في عدم نسبته أدق
في ، عة تأليفهأو أنها ال تنسجم م  ثقافته وصبي، ترتبص م  حياة ابن الجوزي وسيرته

، حين ال يغفل البحث أجراب مقارنات بين الحوادث الماكورة في نشرة األثري

                                                 

 .93-3، ص41(، العدد 4691ينظر: مجلة المجم  العلمي العراقي، )بغداد:   (1)
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في الكتب األخرى البن الجوزي والتي من المفتر، وجودها الحوادث الماكورة و 
مثل كتاب "المنتظم في تاريخ الملوك واألمم" وكتاب "المصباح المضيب بفضائل 

الشخصيات  التي عاصرها ابن الجوزي  كالك القيام بالبحث عن، المستضيب"
ولعل من أكثر المعصيات دقة ، وتفاعل معها ومدى تمثيل وجودها في نشرة األثري

في عدم نسبة الكتاب البن الجوزي هو اكر بع، السنوات التي جرت أحداثها بعد 
 . وفاة المؤلف وهاا ما يتصرق أليه البحث الحقا

 
 : ن الجوزيمضمون النص وارتباطه بحياة اب: 1-ب

ن مضمون نص نشرة األثري انه ال يرتبص بحياة ابن الجوزي في ميالحظ  
فضال  عن عدم ارتباصه بمشاهداته التي كان قد اكر معظمها ، األحيانكثير من 

لفتة الكبد في نصيحة الولد( والاي يورد أخبار )في كتابه )المنتظم( وكتابه ا خر
فمثال  يورد ابن الجوزي في ، (1)ياته نفسه ويوصي ابنه يوسف ان يقلد  في ح
في حين ال نجد أي اكر لها  ، (2)المنتظم مجالس وعظه حوالي أربعين مرة 

في الوقت الاي كان موضوع النشرة خصص بغداد ، المجالس في نشرة األثري
ان يرد بع، الشيب مما ورد من مبالغات ومدح تلك ومن المفرو، ، ومساجدها
كالك ال نجد اكرا  ، عن ابن الجوزي في وصف الككما هو معروف المجالس 

لكننا نجد انه قد اكر أسماب عشرات ممن تلقى ، لشيوخ ابن الجوزي في نشرة األثري
منهم العلم في بغداد في المنتظم وأشار إلى الكثير من تفاصيل حياتهم وأماكن 

                                                 

ف علمدداب العددرب فددي أحددوال أنفسددهم، بحددث منشددور ضددمن مجموعددة كددارل بروكلمددان، مددا صددن  (1)
العربيدة:  إلدىبحوث للمستشرقين ضمن كتاب المنتقى من دراسات المستشرقين، جمعها ونقلهدا 

 .41/ 4والترجمة والنشر:  التأليف(، لجنة 4688صالح الدين المنجد، )القاهرة: 
، 948، 919، 463، 411، 31/ 41علددى سددبيل المثددال لتلددك المجددالس، ينظددر: المنددتظم:   (2)

999 ،931 ،936 ،984-989. 
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وأبو (1)فعلى سبيل المثال اكر شيخا  أبو الفضل ابن ناصر ، سكانهم وقبورهم
 . عشرات المرات خالل سرد  للحوادث في المنتظم(2)الحسن ابن الزغواني 

فضال  عن ما سبق يالحظ ان هناك أماكن مثل الربص والدروب والمقابر قد 
ورد اكرها في المنتظم ولم ترد أصالقا  في نشرة األثري فمثال  رباص بهروز الخادم 

تظم عدة مرات ولم يورد في نشرة م( ورباص بنقشه قد ورد في المن1117/ هد712)ت
كالك مقبرة بشر الحافي ومقبرة الزرادين ومقابر قريش لم يرد اكرها وهي ، (3)األثري

اما ما يخص ، (4)أماكن مشهورة في بغداد وقد وردت في المنتظم عشرات المرات 
او  (5)الدروب فال نجد على سبيل المثال اكرا  لدرب الدروب او درب بهروز 

باب بدر الاي له مكانة خاصة عند ابن الجوزي فقد اكر  في المنتظم  اكرلمحلة
 . ( 6)وله معرفة به بشكل كبير، أكثر من عشرين مرة ألنه مكان مجلس وعظه

اما المدارس التي درس بها ابن الجوزي واكرها في المنتظم أكثر من 
ته في درب مدرس ى سبيل المثاللفعلم يرد اكرها في نشرة األثري و خمسة عشر مرة 

 (7)دينار  ومدرسته في باب االزج ومدرسته في دار النظام ابن جهير 

ان  إغفال الك يؤكد ما اهب أليه البحث بان مؤلف المنتظم هو ليس مؤلف ما ، 

                                                 

، 61، 15، 18، 93/ 41بما يخص شيخه ابن ناصر وعلى سبيل المثال، ينظر: المنتظم:   (1)
65 ،414 ،499. 

، 414، 499، 415، 83/ 41بمددددا يخددددص شدددديخه الزغددددواني وعلددددى سددددبيل المثددددال، ينظددددر:   (2)
416 ،939 ،915, 

 .914، 981، 991، 991، 411/ 41لمثال ال الحصر، المنتظم: ينظر: على سبيل ا  (3)
 .918، 919، 935، 996، 999/ 41ينظر: على سبيل المثال ال الحصر، المنتظم:   (4)
 .999، 981، 991/ 41ينظر: اكر في المنتظم وعلى سبيل المثال:   (5)
، 993- 999، 981-989، 989/ 41ينظددر: علدددى سدددبيل المثدددال بمدددا يخدددص بددداب بددددر:   (6)

991 ،951. 
، 914/ 41حول تلك المدارس وأخبارها في المنتظم، ينظر: علدى سدبيل المثدال ال الحصدر:   (7)

491-498 ،981 ،989 ،956. 
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يدرك ان األخير  ، المدارس تلكوالمتاب  لنصوص ابن الجوزي عن ، نشر  األثري
 . تها وموقعهاال يدخر فرصة في اكر مكان

سياق آخر يالحظ ان هناك أماكن قد ورد اكرها في المنتظم بتسميات  وفي
تختلف عن ما ورد في نشرة األثري مما يدل على ان زمن التأليف لكال النصين 

( م1152/ هد711فمثال  عند ابن الجوزي في المنتظم ورد في أحداث سنة )، مختلف
ار الخليفة إلى السوق مما يلي نصا " وفي ها  األيام فت، قيماز بابا  من دار  التي بد

اما النص الاي ورد في ، ( 1)" . . . دكاكين االساكفة ونصب عليها بابا  من حديد
وكانت سوق دار بصيخ قبل ان ينقل الكرخ من درب يعرف . . . نشرة األثري فهو"

ان االختالف مابين "دكاكين ، (2)" . . . بدرب االساكفة ودرب يعرف بدرب الزيت
 . اختالف المؤلف وزمن التأليفيشير إلى  " و"درب االساكفة" االساكفة

والثاني ، لما سبق فان هناك نصين األول البن الجوزي في المنتظم وتأكيد
ورد في نشرة األثري يتشابهان في الموضوع ويختلفان في التفاصيل مما يدل على 

/ هد750فقد ورد في المنتظم في أحداث سنة )، ان لكل نص مؤلف وليس العكس
م( ما يلي "وفي يوم الجمعة خامس اي القعدة اان في اقامة الجمعة بمسجد 1151

وقد اكرنا انه اان في اقامة ، بشارع دار الدقيق من الجانب الغربي فأقيمت فيه
الجمعة  بمسجد ابن المأمون في جمادى االولى فمن العجائب تجدد جامعين في 

ثم مسجد . . . ة األثري فقد ورد ما نصه "في نشر  أما، (3)بغداد في سنة واحدة " 
في صالة الجمعة فيه في اي القعدة سنة اثنتين وسبعين  أاندار الرقيق 

ثم مسجد بقصر عيسى عمر  أبو المظفر الحسن ابن هبة اهلل بن . وخمسمائة
في الك بشرص  فأانالمصلب واستأان المستضيب بأمر اهلل في عقد الجمعة فيه 

بع، الفقهاب فعقدت الجمعة في أواخر سنة اثنتين  فأجازاز الك بجو ، فتوى الفقهاب
                                                 

 .931/ 41المنتظم:   (1)
 .41ينظر: مناقب بغداد، ص  (2)
 .999/ 41المنتظم:   (3)
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ثم من  المستضيب من الصالة فيه فلما ولي الناصر لدين اهلل سئل في ، وخمسمائة
، (1)الك فأجاب فصلى فيه في أواخر اي الحجة سنة خمسة وسبعين وخمسمائة" 

 : ويالحظ من اختالف النصين عدة أمور أهمها
فيه الصالة بمسجد  أاناي العقدة( الاي 7ابن الجوزي اليوم ) انه ورد في نص -1

في نشرة األثري لم يرد سوى الشهر )اي العقدة( من سنة  أما، دار الرقيق
 . م1151من سنة  أيارهد( المصادف شهر 750)

ورد في المنتظم "شارع دار الدقيق " وفي نشرة األثري "شارع دار الرقيق "  -0
تصحيف في نص المنتظم الن التسمية هي دار  االختالف هو أنويبدو 
 . ( 2)الرقيق 

في  أما، الجمعة بمسجد ابن المامؤن " إقامةانه في المنتظم ورد " أيضا  يالحظ  -3
الجمعة في "مسجد بقصر عيسى " ويبدو ان المكان  أقيمتنشرة األثري فانه 

ما يؤكد  وان سبب اختالف التسمية يعود الختالف زمن التأليف وهاا ، واحد
ثم ، (3)لسترنج بقوله "وقصر عيسى قد أصلق أسمه على المحلة من حوله " 

يضيف انه " كان الربص المزدحم بالسكان واألسواق المعروفة جميعها باسم 
الثالث عشر / للهجرة محلة قصر عيسى موجود في أوائل القرن الساب 

 وكانت المحلة ،القصر نفسه لم يبق له أثر أنالميالدي في زمن ياقوت م  
وبالك فان التسمية التي وردت في ، (4)"معروفة بمسجدها مسجد ابن المصلب

نشرة األثري من نتاج التأليف في القرن الساب  وان تسمية ابن الجوزي في 
في ، ن" هي من نتاج التأليف في القرن السادسو مأالمنتظم "بمسجد ابن الم

ألثري بما يخص الوقت الاي أان حين ال ننسى االختالف بين المنتظم ونشرة ا

                                                 

 .93ينظر: مناقب بغداد، ص  (1)
 .93ص ينظر: مقدسي، خصص بغداد،(2) 
 .59ينظر: بغداد في عهد الخالفة العباسية، ص  (3)
 .53لسترنج، بغداد في عهد الخالفة، ص  (4)
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وفي نشرة ، " األولىففي المنتظم كان في "جمادى ، فيه للصالة بالمسجد
أي انه مابين شهري اي القعدة واي  -هد 750األثري كان في أواخر سنة 

وهاا االختالف بحد ااته يدل على اختالف المؤلف فضال  عن ، الحجة
التسلسل الزمني في المنتظم  نأوكالك يبدو ، اختالف المصدر لكل منهما

تسلسل األشهر العربية الوارد م  في نشرة األثري ال ينسجم  أما، منصقيا   تسلسال  
 . اكرها

. يالحظ من نص ابن الجوزي في المنتظم انه يختم نصه بالقول " فمن العجائب -1
في نشرة األثري فان هناك تفاصيل عن  أما، تجدد جامعين ببغداد في سنة واحدة"

حيث قام بتعمير  "أبو المظفر الحسن ابن هبة اهلل بن المصلب ، مسجد قصر عيسى
في الك بشرص  فأانالخليفة المستضيب بأمر اهلل في عقد الجمعة فيه  استأانالاي 

ثم من  . . . بع، الفقهاب فعقدت الجمعة فأجازفتوى الفقهاب بجواز الك 
فصلى  فأجاباهلل سئل في الك  فلما ولي الناصر لدين، المستضيب من الصالة فيه

ان ها  التفاصيل والزيادة ، (1)فيه أواخر اي الحجة سنة خمس وسبعين وخمسمائة"
فضال  ، ان النص ليس البن الجوزي اا قارنا  بما ورد في المنتظماالختالف و  تؤكد

م( وانه 1150/ هد755عن ما سبق فان أبو المظفر الحسن الماكور قد توفي سنة )
ن الجوزي هو وأبيه الوزير الشافعي هبة اهلل بن محمد بن المصلب وكان معاصر الب

كثيرة وانشأ الجام  الكبير بالجانب الغربي  ومدرسة للشافعية ورباصا   أموالاا 
ياكر اإلضافة التي وردت بحق  أنويبدو لي انه ال يمكن البن الجوزي (2)ومسجدا  

ي الن األخير من أبناب احد متقدمي أبو المظفر الحسن بن هبة اهلل في نشرة األثر 
الدولة العباسية في الك الوقت وان ماهبه الشافعي يزيد االعتقاد بان ابن الجوزي 

وان مؤلف نشرة األثري ، الحنبلي من المتنافسين معه او م  أتباعه على اقل تقدير
                                                 

 .93مناقب بغداد، ص  (1)
 أعدالمالمظفدر حسدن بدن الدوزير هبدة اهلل، ينظدر: الداهبي، سدير  أبديلمزيد من التفاصيل عن   (2)

 .65-61/ 94النبالب، 
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قد يكون على الماهب الشافعي وانه ال يجد حرجا  في اكر تفاصيل المسجد الاي 
                   . بغداد مر  احد متقدمي الشافعية فيع

عن ما سبق فان هناك أماكن لم ترد في المخصوص الاي نشر   فضال  
فعلى سبيل المثال ال ، من المفتر، إن لها اثر في حياة ابن الجوزي، األثري

والاي يق  فيه  (2)وهو المكان الاي ولد فيه ابن الجوزي، (1)الحصر"درب حبيب"
ضا مسجد أبي الفضل بن ناصر وهو المسجد الاي تعلم فيه القران في صفولته أي

في حين لم يوجد للمكانين اكر على اإلصالق ، (3)المصادر إحدى وفق ما ورد في
أما مجالس وعظه فهي لم ترد بشكل مصلق في نشرة األثري في ، في نشرة األثري

فعلى سبيل ، تلك وأماكنهاالوقت الاي كان ابن الجوزي حريصا على اكر مجالسه 
م(  بقوله "وفي يوم 1153/ هد719المثال ورد في كتابه المنتظم في أحداث سنة )

هناك أماكن كالك ، (4)" ألفالجمعة جلست في جام  المنصور فحرز الجم  بمائة 
لم يرد اكرها في النشرة كان من المفتر، اكرها ألنها اات خصوصية في حياته 

فلم نجد اكر ، (5)ل مرة عند الرباص بالحلبة بجانب السورمثل جلوسه للوعظ ألو 
وفي دار الوزير ( 6)كالك مجلسه ووعظه في مسجد معروف ، للسور  ولالك الرباص

اكر  في نشرة األثري مما في الوقت الاي يغيب  الاي ورد في المنتظم  (7)ابن هبيرة
                                                 

 درب حبيب: تم تعريفه سابقا .  (1)
 .31/ 8؛ أبو شامة، الايل على الروضتين: 54/ 5سبص ابن الجوزي، مرآة الزمان:   (2)
 .114-111/ 3ابن رجب، ايل صبقات:   (3)
 .919/ 41ينظر: ابن الجوزي:   (4)
 .119/ 3حول مجلس وعظه بالحلبة، ينظر: ابن رجب، ايل صبقات:  (5)
صددر عيسددى، ويعددود إلددى معددروف مسددجد معددروف: هددو الدداي يقدد  علددى نهددر دجلددة فددي محلددة ق(6) 

الكرخددي الدداي عاصددر الخليفددة هددارون الرشدديد، ينظددر: جددواد وسوسددة، مصددصفى واحمددد، دليددل 
(، مصبعدددة المجمددد  4685خارصدددة بغدددداد المفصدددل فدددي خصدددص بغدددداد قدددديما  وحدددديثا ، )بغدددداد: 

 .61العلمي العراقي، ص
م( 4418هدد/ 166د ولدد سدنة )الوزير ابن هبيرة: وهو عون الدين أبو المظفر يحيى بدن محمد  (7)

دخل بغداد شابا  وتفقه فيها، وزر للخليفة المقتفي وابنده، وتعصدب للحنابلدة، كدان لده دور كبيدر 
م(، لدددده عدددددة مؤلفددددات أبرزهددددا كتدددداب 4493هددددد/ 891فددددي األحددددداث السياسددددية، تددددوفي سددددنة  )
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هتمام بمجالس الوعظ ولم يكن له ا( 1)مؤلف النشرة لم يعاصر ابن هبيرة  أنيرج، 
 . ( 2)باب بدرفي 

ولعل أجراب مقارنة لوصف مكان واحد ورد في نشرة األثري وفي كتاب أخر 
فمثال جام  ، البن الجوزي كالمنتظم على سبيل المثال يعزز ما اهب أليه البحث

ورد في نشرة األثري مرة واحدة فقص بأنه"لم تزل ها  الجوام  كثيرة الفرج ( 3)المنصور
وهاا النص يدل ( 4)" . . . ت الفرجة والنزهة وافرة بجام  المنصور كل جمعةكان

أما ، بالنسبة لكاتبه إن هاا الجام  واس  المساحات وان الناس تتجول فيه للنزهة
، ( 5)نصوص ابن الجوزي في المنتظم فقد ورد اكر جام  المنصور عشرات المرات

وسألني . . . جم  بمائة ألفجاب في احدها"جلست في جام  المنصور فحرز ال
فعبرت إلى باب . . . أهل الحربية إن اعقد عندهم مجلسا للوعظ ليلة فوعدتهم

البصرة فدخلتها بعد المغرب فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة وصحبني منها خلق 
. . . فلما خرجت من باب البصرة رأيت أهل الحربية قد اقبلوا بالشموع. . . عظيم

وخرج أهل المحال والرجال والنساب والصبيات  ة أال مملؤة ضوبا  فما رأيت البري
فلو قيل إن الاين خرجوا يصلبون المجلس وسعوا في الصحراب بين . . . ينظرون

باب البصرة والحربية م  المجتمعين في المجلس كانوا ثلثمائة ألف ما ابعد القائل" 
                                                                                                                         

ات الداهب الصحاح عن معاني االوضاح، ينظر: العماد الحنبلي، أبو الفالح عبد الحدي، شدار 
 .468-469/ 1في أخبار من اهب، )بيروت: د/ ت(، دار أحياب التراث العربي: 

، 911، 465-461/ 41حدددول اكدددر ابدددن هبيدددرة فدددي المندددتظم وعلدددى سدددبيل المثدددال، ينظدددر:   (1)
913 ،919 ،941 ،943 ،948 ،999. 

، . 113-119/ 3حدول مجددالس وعظده فددي تلدك األمدداكن، ينظدر: ابددن رجدب، ايددل صبقددات:   (2)
911. 

جام  المنصور: ويسمى أيضدا  جدام  المديندة أو الجدام  العظديم، وكدان مالصدقا  لقصدر بداب   (3)
الدداهب وهددو أول جددام  فددي بغددداد شدديد  الخليفددة أبددو جعفددر المنصددور، و ظددل تقددام فيدده صددالة 
الجمعدة صددوال القدرون الخمسددة مدن الحكددم العباسدي، وهددو اكبدر جوامدد  بغدداد، ينظددر: لسددترنج، 

 .19-36، صبغداد
 .93مناقب بغداد، ص  (4)
 .948، 911، 463، 455/ 41على سبيل المثال ال الحصر، ينظر: المنتظم:   (5)
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وعبرت إلى جام   م( "1151/ هد750وجاب في نص آخر في أحداث سنة ) ، (1)
المنصور فوعظت فيه بعد العصر وعبر الناس من نهر معلى واجتم  أهل المحال 
فحزر الجم  مائة الف ورجعنا إلى نهر معلى والناس ممتدون من باب البصرة إلى 

: ويبدو من النصين السابقين أمور عدة أولها( 2)الجسر وكان يوما  مشهودا  " 
حرص ابن الجوزي على اكر األماكن : وثانيها، المبالغة في األعداد الواردة

في حين انه ، واالنتقال وتوظيف معرفته بتلك األماكن في أظهار مكانته في الوعظ
فضال عن الك ، عمليا ال يس  جام  المنصور العدد الاي أشار أليه"مائة ألف"

من باب المقارنة نجد ان سياق النص عن جام  المنصور في نشرة األثري يبين و 
إن صاحبه شخص بغدادي يكاد يكون من أواسص الناس قد وصف الجام  من 

سياق النص عند ابن الجوزي يدل على  أنفي حين ، وجهة نظر  بأنه واس  الفرجة
او شهرة واسعة مولعا باكر محاسنه وال يفوته إن يشير  -بالرغم من المبالغة–انه 

نفس وجه المقارنة نجد إن باب وفي ، إلى المواض  التي زارها م  اكر أزمنة زيارته
لكن ابن ، (3)البصرة ورد في نشرة األثري مرة واحدة ووصف بأنه"اات السكة البعيدة"

 . الجوزي ورد عند  باب البصرة وأهله بشكل إلى حد بعيد مختلف
ولعل جامعا القصر والحربية اللاان ورد اكرهما مرة واحدة في نشرة 

السيما وان جام  الحربية ورد بصيغة انه ، ا  سابقاال يختلفا عن ما اكرن، (4)األثري
في حين إن هاا الجام  ، مجرد جام  تقام فيه صالة الجمعة م  عدة جوام  أخرى

 . (5)له مكانه عند ابن الجوزي السيما وان معظم مجالس وعظه كانت فيه

                                                 

 ،913-919/ 41المنتظم:   (1)
 ، كددددددددددددالك ورد مددددددددددددا يشددددددددددددابه هددددددددددددا  الروايددددددددددددة فددددددددددددي أحددددددددددددداث سددددددددددددنة993/ 41:المنددددددددددددتظم  (2)

 .911/ 41م(: 4418هد/ 813) 
 .91مناقب بغداد: ص  (3)
 .99داد: صمناقب بغ (4)
لمزيددد مددن التفاصدديل حددول مجددالس وعددظ ابددن الجددوزي، ينظددر: ابددن الجددوزي، عبددد الددرحمن بددن (5) 

علددي، المصددباح المضدديب فددي خالفددة المستضدديب، تحقيددق: ناجيددة عبددد اهلل إبددراهيم، )بغددداد: 
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ابن  أنشاهاوالتي ، (1)يبقى البد من اإلشارة إلى إن مدرسة درب دينار
لم ترد مصلقا في النص الاي نشر  األثري مما يؤكد الشكوك ، (2)ودرس بهاالجوزي 

في نسبة تلك المخصوصة المنشورة البن الجوزي أنما هي لمؤلف أخر بغدادي من 
، ليه البحثإة بحياة ابن الجوزي تؤكد ما اهب وهناك نصوص مرتبص، دون شك

ألنه اشرف ، (4)ج الخليفةو سنة هدم تا( 3)عاصر ابن الجوزي بهروز الخادم  فمثال  
 بالمقابل لم، (5)م( وفق ما أشار في المنتظم1109/ هد701والك سنة ) هدمعلى ال

بل نجد رواية أخرى في نفس أحداث السنة ، نجد مثل ها  الرواية في نشرة األثري
عر،  إن، (6)وهي انه قام بهروز الخادم بعمارة المخرم والمعروف بجام  السلصان

وفي نفس ، كل رواية تعود لمؤرخ يختلف عن األخر أنين يدل على هاتين الروايت

                                                                                                                         

؛ ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، 31-39/ 4(، مصبعة األوقاف، مقدمة المحقق: 4619
-95، ص9(، ص4651، تحقيدددددددق: جبرائيددددددددل سدددددددليمان جبدددددددور، )بيددددددددروت: فضدددددددائل القددددددددس

(، العدددد الرابدد ، 4619؛الدددوري، خضددر، ابددن الجددوزي، مجلددة آداب الرافدددين، )الموصددل: 31
 .491-498ص

مدرسة درب دينار: وهي المدرسة التي عرفدت أيضدا  بمدرسدة ابدن الجدوزي، وهدي تقد  بدالقرب   (1)
الخليفة وبمقبربة من باب البصلية أخر أبواب السور من من دار  على الشص المتصلة بقصور 

 .911، 413الجنوب، ينظر: جواد وسوسة، دليل خارصة، ص
 .118/ 3ابن رجب، ايل صبقات:   (2)
بهروز الخادم: وهو بهروز بن عبد اهلل الملقب بمجاهد الدين، ولي العراق نيفدا  وثالثدين سدنة،   (3)

عود والاي كان خادما  عند  وبنى لنفسه رباصدا  فدي بغدداد ثم تولى تكريت في عهد السلصان مس
م(، ينظددر: سددبص ابددن الجددوزي، مددرآة الزمددان: 4418هددد/ 811علددى شدداصل دجلددة، تددوفي سددنة )

5 /459. 
تدداج الخليفددة: وهددو قصددر بنددا  الخليفددة المكتفددي بدداهلل علددى شدداصل دجلددة، ثددم زاد عليدده الخليفددة   (4)

مي للخلفداب واسدتحدث إلدى جانبده منشدرت عمرانيدة أخدرى، المقتدر باهلل، وأصب، أهدم مركدز رسد
وصار يعرف قصدر التداج فدي العصدور المتدأخرة بددار الشداصبية، ينظدر: حدول الدك: الخصيدب 

؛ ليسددنر، يعقددوب، خصددص 949-948؛ لسددترنج، بغددداد، ص416/ 4البغدددادي، تدداريخ بغددداد: 
(، مصبعدددة 4651)بغدددداد: ، ترجمدددة: صدددال، احمدددد العلدددي، األولدددىبغدددداد فدددي العهدددود العباسدددية 
 .414-411المجم  العلمي العراقي، ص

 .41/ 41ينظر:   (5)
 .93ينظر: مناقب بغداد، ص  (6)
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ابن  أنالمنتظم في م( جاب 1113/ هد735السياق نجد انه في أحداث سنة )
الجوزي شعر بحدوث زلزال حدث في بغداد بقوله "وزلزلت األر، ليلة الثالثاب راب  

ج جسدي عشرين اي القعدة فكانت رجة عجيبة كنت مضصجعا على الفراش فارت
في حين ورد نص في نشرة األثري لنفس أحداث السنة جاب فيه ، (1)منها" 

في عمارة مسجد العقبة من ماله وان يجعله  (2)انه"أستأان عمر بن بهلقا الصحان
جامعا فأان له فصليت به الجمعة في منتصف شعبان سنة ثمان وثالثين 

الجوزي فانه من المفتر، وبالك أاا كان هاا النص منسوب البن ، (3)وخمسمائة" 
لكن هاا االختالف ، أن يورد في المنتظم أو إن تاكر حادثة الزلزال في نشرة األثري
في حين انه ورد ، يؤكد أن الروايتين تعودان لمؤرخين مختلفين وليس لمؤرخ واحد

إلى  إشارةفي المنتظم نص يختلف عن سياق نص نشرة األثري وال يرد فيه أي 
بل انه يسميه بغير هاا االسم اا اكر في ، ي في مسجد العقبةعالقة ابن الجوز 

الجمعة بجام  ابن بهليقا فصار  إقامةفي  إانم( بأنه "1113/ هد735أحداث سنة )
عندما يترجم ابن الجوزي لألخير ياكر زيادة على الك ، احد الجوام  الماكورة"

ان اختالف ، (4)األثري الجام  وأحواله لكنه ال ياكر انه صلى به كما ورد في نشرة 
له داللة على اختالف ، تسمية المسجد وفق ما ورد في المنتظم  وفي نشرة األثري

 . عصر التأليف
 

 : مضمون النص وارتباطه بثقافة وطبيعة تأليف ابن الجوزي: 2-ب

                                                 

 .415/ 41ينظر:   (1)
عمددر بددن بهلقددا الصحددان، قددال عندده ابددن الجددوزي اندده عمددر مسددجد العقبددة بالجانددب الغربددي مددن   (2)

ن ان عمر بن بهليقا هو الاي بندى بغداد وانه اشترى ما حول المسجد وانه يستغرب من ياكرو 
م(، ينظددر: 4491هددد/ 891جددام  العقبددة ويؤكددد علددى تسددمية جددام  العقبددة، نددوفي عمددر سددنة )

 .949/ 41المنتظم، 
 .93ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص  (3)
 .949، 415/ 41ابن الجوزي، المنتظم،   (4)
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هناك بصمات يمتاز بها كل مؤلف من حيث أسلوبه في  أنمن المعروف 
، وكل الك له عالقة بثقافته وأنماص اهتماماته، التأليف أو صبيعة مضمون النص

وعلى الرغم من شهرة ابن الجوزي في العلوم الدينية أال انه امتاز أيضا بالتدوين 
فضال عن ، التاريخي وابرز كتبه في الك هو "المنتظم في تاريخ الملوك واألمم"

وفي  كتب المناقب والفضائل مثل كتاب "مناقب بغداد" وكتاب "فضائل القدس"
وهاا ما ينفيه –مقارنة بين الكتابين فقد نشر األثري وفق اجتهاد  الكتاب األول 

ونشر الثاني عدة مرات من أشهرها نشرة دار األفاق الجديد بتحقيق ، -البحث 
المنسوب  األثريبنشرة  كتاب )مناقب بغداد(ويالحظ من  ،جبرائيل سليمان جبور

ب والمنهج عن كتاب فضائل القدس البن الجوزي انه يختلف من حيث األسلو 
أما كتاب مناقب بغداد بنشرة ، والاي فيه الجانب الروحي قد صغى على الكتاب

، األثري فانه اات أسلوب وصفي يتعر، للجانب المعماري والخصصي للمدينة
فضال عن سردية الحدث التاريخي من خالل التفصيل في اسم بغداد ومراحل بنائها 

ثم الحديث عن أوضاع الري ووصول ، اب الرصافة والكرخوتصور توسعها من بن
 وهاا مصدر  كله( 1)ووصف محالتها ومقابرها وابرز مساجدها، الميا  إلى حماماتها

في حين ، للخصيب البغدادي ما ورد في الجزب األول من كتاب تاريخ بغداد وفق 
في عدم  ألنجد اكرا لمثل ها  الجوانب في كتاب فضائل القدس مما يزيد الشك

فضال عما سبق فان هناك أمورا عدة تؤكد ما ، نسبة ما نشر  األثري البن الجوزي
 : اهب إليه البحث وهي

يالحظ بأنه ال يوجد في مقدمة النص المنشور بسملة وحمد له وال   : أوال
في  يبدأفانه ، وهاا ما لم يعتاد عليه ابن الجوزي في مؤلفاته، مقدمة للمؤلف

ثم يوض، ، وحمدلة ثم مقدمة فيها تمجيد واجاللة هلل عز وجلنيفه ببسملة اتص

                                                 

 .99-9مناقب بغداد، ص  (1)
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في حين ورد ، (1)دواف  التأليف ويستعر، مادة الكتاب من خالل أبوابه أو فصوله
في مقدمة نشرة األثري وفي بداية النص ما يلي "نقلت من كتاب مناقب بغداد والاي 

اكر علماب األوائل : قال ألفه الشيخ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي
" . . . إقليم األر، سبعة وان الهند رسمتها فجعلت صفة األقاليم كأنها حلقة أن
ويالحظ من هاا المدخل انه كتب بعد تصنيف  ابن الجوزي كتابه "مناقب ، (2)

" ولعل الك ما دعا مصصفى جواد  . . بغداد" بدليل وجود عبارة " نقلت من كتاب
لكن ما ، (3)ألثري هي المخصوص المختصر لكتاب مناقب بغدادنشرة ا أنأن يزعم 

م( 1155/ هد751ينفي زعم جواد هو إن كتاب المنتظم الاي تنتهي حوادثه سنة )
مما يدل أن المناقب قد صنف  (4)ورد فيه عبارة "واكرت الك في مناقب بغداد"  

ث سنة قبل المنتظم فكيف تكون نشرة األثري المختصر  وقد ورد فيها أحدا
، (5)م( وما بعدها من أحداث بداية ومنتصف القرن الساب  الهجري1159/ هد757)

وبالك فان النص ، م(1022/ 795وهي أحداث جرت بعد وفاة ابن الجوزي سنة )
  . الاي نشر  األثري ليس البن الجوزي وليس مختصرا لكتابه مناقب بغداد

المنسوب البن  يالحظ عند مقارنة بع، النصوص في الكتاب :ثانيا  
الجوزي وكتبه األخرى وجود بع، االختالفات بما يخص بع، الشخصيات 

فمثال ورد في نشرة األثري الحديث عن مقابر بغداد ومقبرة ، الواردة في كال الكتابين

                                                 

؛ابددددن 98-93ينظددددر: ابددددن الجددددوزي، فضددددائل القدددددس، صعلددددى سددددبيل المثددددال ال الحصددددر،   (1)
الجددوزي، عبددد الددرحمن بددن علددي، األريددج فددي المددواعظ والتددواريخ، دراسددة وتحقيددق: أيمددن عبددد 

 . .94(، دار البيان العربي، ص9119الجابر البحيري، )القاهرة: 
 .1مناقب بغداد، ص  (2)
 .411العلوجي، مؤلفات، ص  (3)
، تحقيدق: محمدد واألمدمالرحمن بن علي، المنتظم فدي تداريخ الملدوك  ينظر: ابن الجوزي، عبد  (4)

(، دار 4669عصددا، راجعدده: نعدديم زرزور، )بيددروت:  عبددد القددادر عصددا ومصددصفى عبددد القددادر
 58/ 5الكتب العلمية: 

 .11، . 11ينظر: مناقب بغداد: ص  (5)
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وان فيها "قبور أربعة من أولياب اهلل وهم حصن ألهل بغداد من جمي  ، (1)باب حرب
، وبشر بن الحرث، ومعروف الكرخي، د بن حنبلوهم األمام احم. . . الباليا

ويالحظ عند مراجعة تراجم هؤالب مثال في كتاب ، (2)" . . . ومنصور بن عمار
على ، (3)صفوة الصفوة ال نجد مثل هاا المضمون أو أنهم حصن من جمي  الباليا

الرغم من إسهاب ابن الجوزي في الصفوة بمناقبهم وزهدهم وزمن وفاتهم والمقبرة 
ن صبيعة كتاب صفة الصفوة تنسجم أحيانا م  ما اشتهر كالك أ، (4)لتي دفنوا فيها ا

األولياب انه ال ينكر لما ص، " من كرامات به ابن الجوزي من ميل للتصوف و 
ال يمكن إغفال الدور الاي عكس الك بأنه  ويشير احد الباحثين، (5)الصالحين" 

فكونه فقيها ، في هجومه على الصوفيةلعبته ميول ابن الجوزي الماهبية والشخصية 
، ومتصال بالسلصة جعله يكر  الصوفية الاين كانوا يصارعون الفقهاب لدى السلصة

 أنوبما ، (6) .وأيضا انه حنبلي وان الكثير من الصوفية في زمانه كانوا من الشافعية
م( وكان 1155/ هد751زمن تأليف ابن الجوزي لمناقب بغداد كان قبل سنة )

م( فانه ما 1152-1152/ هد757-711ير في كنف الخليفة المستضيب )األخ
قابر بشر الحافي وبالتالي فان القول إن م، زالت منافسته م  الصوفية على أشدها

ألهل بغداد من الباليا" ال ومنصور بن عمار ومعروف الكرخي "هي حصن 
 . يتناسب م  زمن التأليف بما يخص ظروف ابن الجوزي

                                                 

ق قصربددل، وفيهددا قبددر مقبددرة بدداب حددرب: وهددي تقدد  خددارج المدينددة وراب الخندددق ممددا يلددي صريدد  (1)
أحمددد بدددن محمددد بدددن حنبدددل وبشددر الحدددارث، وينسددب بددداب حدددرب إلددى حدددرب بددن عبدددد اهلل احدددد 

 .431أصحاب أبي جعفر المنصور، ينظر: العلي، خصص بغداد، ص
 .96مناقب بغداد، ص  (2)
علددق األثددري بهددامش علددى هدداا الددنص بأندده "حددديث خرافددة، كددان علددى المؤلددف ان ينددز  كتابدده   (3)

 (.4هامش رقم ) 96ينظر: مناقب بغداد، صمنه"، 
 .389، 316، 315، 319، 335ينظر: ابن الجوزي، صفوة الصفوة، ص  (4)
 .49(، دار المأمون، ص4695، )القاهرة: إبليسابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، تلبيس   (5)
 .494 -491الدوري، ابن الجوزي، ص  (6)
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ر فقد تصرق البحث إلى مسالة تجاهل وجود اكر لمجالس وفي موضوع أخ
في حين نجد اإلسهاب في الحديث عن الحمامات حتى انه ، الوعظ في نشرة األثري

بالمقابل يالحظ أن الك ليس محل اهتمام ابن ، (1)خصص لها فصل خاص بها
 ،(2)السيما إاا استعراضنا كتاب المنتظم لم نجد اكرا لتلك الحمامات، الجوزي

والمبالغة في أعدادها كما ورد في نشرة األثري المنسوبة البن الجوزي حيث ورد 
وعدت في زمن عضد الدولة  ...فيها بان بغداد تحتوي "على ستين ألف حمام

مصدر ما ورد في نشرة  أنمن الواض،  وبالمقابل، (3)" . . . خمسة أالف حمام
 . (4)بالغات األثري كان الخصيب البغدادي الاي اشتهر بها  الم

إن ما هو مؤكد إن مؤلفات ابن الجوزي هي نتاج القرن السادس  :ثالثا  
ولعل اكر ، وان صبيعة األحداث تعود لالك القرن، لميالدلالثاني عشر / ةلهجر ل

م( يعصي الدليل القاص  أن نشرة األثري 1022/ هد795) أحداث ما بعد وفاته سنة
أنما هي لمؤلف أخر ، اكر  لدى المؤرخين ليست هي كتاب "مناقب بغداد" الاي ورد

 م(1071/ هد171نجهله كانت وفاته على  اقل تقدير بعد سنة )
فقد جاب ، ويمكن أن نؤكد الك من خالل التواريخ التي وردت في نشرة األثري، 

فيها نصا في غاية األهمية يتحدث فيه عن الغرق الاي تعرضت له بغداد خالل 
فقد جاب في ، لميالدلالثاني عشر والثالث عشر / ةلهجر ل القرنيين السادس والساب 

النشرة المنسوبة البن الجوزي " وجاب الغرق في سنة أرب  وخمسين وخمسمائة 
ثم عاد في سنة أرب  وستين ، وأحاص بالسور وتعب فيه واغرق كثيرا من المحال

                                                 

 .31مناقب بغداد، ص  (1)
 .499خصص بغداد من خالل كتاب المنتظم، ينظر: الحكيم، كتاب المنتظم، صبالنسبة ل  (2)
 .91مناقب بغداد، ص  (3)
بالنسددبة للمبالغددات التددي وردت فددي كتدداب تدداريخ بغددداد وأعددداد الحمامددات والدددروب، ينظددر:    (4)

مديندددة السدددالم، )بيدددروت: د/ ت(، دار  أوالخصيدددب البغددددادي، احمدددد بدددن علدددي، تددداريخ بغدددداد 
 . 331 -331, 11/ 3لعربي: الكتاب ا



 ل فتاحآد. شكيب راشد بشري م.                                           ي كتاب مناقب بغداد املنسوب خطأ البن اجلوز

 311 

ت وسنة س، ثم عاد في سنة أرب  عشر وستمائة، وخمسمائة فخرب مواض  كثيرة
كل سنة من ها  السنين أخرب ، وسنة أرب  وخمسين وستمائة، وأربعين وستمائة
وسارت السفن في سنة أرب  وخمسين في الريحانيين إلى الرحبة ، المحال والدور
إن نشرة األثري ليس  األولىأن وجود هاا النص يؤكد مسالتين ، (1)وباب الغابة " 

ت مختصرة لكتاب مناقب بغداد كما زعم والثانية أنها ليس، من مؤلفات ابن الجوزي
كالك يبدو ، مصصفى جواد ألنه في حالة االختصار ال يرد أحداث بعد وفاة المؤلف
 له ايال   أومن ترتيب وفصول الكتاب المنسوب انه ليس مختصرا 

فضال عن الك ال يوجد هامش في نشرة األثري يفسر هاا التناق، لوجود تلك ، 
، د الباحث وجود التصحيف في النص لتكرار كلمة "ستمائة"في حين يستبع، التواريخ

القول بان التواريخ التي بعد  أم ا، فضال عن وجود شروحات بعدها تؤكد صحتها
، (2)وفاة ابن الجوزي هي من إضافات الناسخ التي كتبها في حاشية  المخصوص 

إضافة  األثري تالعب بالنص وانه تعمد أنلكن الك يعني ، فانه احتمال وارد
فضال عن األدلة السابقة التي وردت في ، الحاشية وهاا غير ممكن لباحث مثله

 . البحث والتي تؤكد مسألة عدم نسبة نشرة األثري البن الجوزي
إن نظرة أخرى إلى النص الوارد في نشرة األثري والمتعلق بغرق الجانب : رابعا  

، مابين هاا النص ا  ختالفهناك ا أنث الغرق نجد و الشرقي من بغداد وتواريخ حد
واهم مميزات الك االختالف ، والنصوص األخرى الواردة في كتاب المنتظم لنفس المناسبة

االختصار الشديد في سرد الحدث في نشرة األثري بمقابل السرد المفصل لحادث الغرق 
ففي حوادث الغرق التي عاصرها ابن  الجوزي ورد في نشرة األثري ، في كتاب المنتظم

وجاب الغرق في سنة أرب  وخمسين وخمسمائة وأحاص بالسور وتعب فيه واغرق كثيرا من "

                                                 

 .31مناقب بغداد، ص  (1)
هاا الرأي صرح به أستااي الفاضل الدكتور جزيل عبد الجبار الجو مرد خالل مناقشة النص  (4)

 ، في كلية التربية بقسم التاريخ. 1133/ 1/ 31في أحدى الجلسات العلمية بتاريخ 
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في حين كانت رواية ابن الجوزي عن الك الغرق في المنتظم بحوالي سبعة ، (1)المحال" 
واقبل إلى . . . عشر سصر في مقدمتها " وفي ثامن عشر ربي  األول كثر المد بدجلة

السور وافسد الماب السور ففت، فيه فتحة يوم السبت تاس   البلد فامتألت الصحاري وخندق
عشر فوق  بع، السور عليها  فسد بها ثم فت، الماب فتحة أخرى فأهملوها ظنا أنها تنفس 
عن السور لئال يق  فغلب الماب وتعار سد  فغرق قراح ظفر واألجمة والمختارة والمقتدية 

ح القاضي وبع، القصيعة وبع، باب االزج ودرب القيار وخرابة ابن جرادة والريان وقرا
وبع، المامونية  وقراح أبي الشحم وبع، قراح ابن رزين وبع، الظفرية ودب الميا  

في حين في موض  سابق وفي وفيات سنة ، (2)تحت األر، إلى أماكن فوقعت" 
 شيخه محمد بن عبد اهلل المعروف بابن الجنازة قد بني رباصا   أنم( اكر 1137/ هد732)

بقراح ظفر وانه دفن في رباصه وقد "جاب الغرق في سنة أرب  وخمسين وهدم تلك المحلة 
وبالك كان أولى ان ياكر مثل ها  التفاصيل في نشرة  (3)اثر القبر "  ىوالرباص وعف

 . األثري
إن اكر ها  التفاصيل م  وجود اقتضاب في نشرة األثري يوحي تماما إن نص 

السيما وان  هاا الحدث له وق  على األخير ألنه نكب فيه ، وزيالنشرة ليس كاتبه ابن الج
وكانت في شارع ، بسبب غرق معظم كتبه بعد أن دمرت كل الضاحية التي كان فيها دار 

فاضصر ابن الجوزي حين اخا الصوفان يجتاح الحي الاي كانت دار  ، اسمه درب القيار
لم يجد حائصا قائما ولم ، بيومين إلى إن يعبر الجانب الغربي حتى عاد بعد الك، فيه

يستصي  أن يستدل على الدرب أال من خالل منارة المسجد فإنها لم تق  وفق ما اكر 
، أما ابن الجوزي فلم ياكر غرق كتبه، (4)سبصه يوسف بن قزواغلي في أحداث تلك السنة

ر بل اكر تفاصيل أخرى وردت في المنتظم "قال المصنف وخرجت من داري بدرب القيا
وقت الظهر فلما كانت العصر وقعت   -الغرق أي – يوم األحد وقت الضحى فدخل أليها

وجئت بعد يومين إلى درب القيار . . . الدور كلها واخا الناس يعبرون إلى الجانب الغربي
                                                 

 .31مناقب بغداد، ص  (1)
 .461-456/ 41المنتظم:   (2)
 .98-91/ 41ينظر: المنتظم،   (3)
 .413/ 5سبص ابن الجوزي، مرآة الزمان:   (4)
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نما الكل تالل فا ستد للنا  قائما   فما رأيت حائصا   ولم يعرف احد موض  دار  أال بالتخمين وا 
إن ، (1)" . . . بمنارة المسجد فأنها لم تق  وغرقت مقبرة احمد بن حنبل وغيرهاعلى دربنا 

ما يثير الشك عدم اكر ابن الجوزي مثل ها  التفاصيل أو بعضها أاا فرضنا إن نشرة 
 . .(2)السيما وانه قد ورد في النشرة بع، األحداث الشخصية للمؤلف، األثري تعود أليه

اي ورد في نشرة األثري لسنة "أرب  وستين وخمسمائة فخرب أما بالنسبة لحادث الغرق ال
وهو حدث من دون شك قد ، فانه لم يرد بالمصلق في كتاب المنتظم، (3)مواض  كثيرة " 

/ هد711ما علمنا انه لم يغادر بغداد أال عند حجه األول سنة ) إا، عاصر  ابن الجوزي
/ هد792ى واسص بعد سنة )وعند نفيه إل، م(1175/ هد773م( والثاني سنة )1111
عدم اكر   األولىكان لم ياكر حدث الغرق في المنتظم فانه من  إاوبالتالي ، (4) م(1193

وقد تكرر مثل الك ، في نشرة األثري على أساس إن كال النصين من نتاج ابن الجوزي
إا ورد في نشرة األثري "ولم يكن هناك سور ، م(1271/ هد111في أحداث غرق سنة )

ت على هاا إلى أن جاب الغرق سنة ستة وستين وأربعمائة فدخل البلد ولم يكن ثّم وبقي
في المنتظم ضمن حوادث  أيضا   ها  الحادثة ال يوجد لها اكر أن ويالحظ ، (5) ". .مان 

الغرق األخرى التي عاصرها ابن الجوزي فقد ورد في نشرة األثري  أحداثومن ، تلك السنة
، (6)نة تس  وستين وخمسمائة فافسد نواحي المحول وغيرهاما نصه "وجاب أيضا في س

وبالمقابل هاا النص المختصر ورد في المنتظم عر، لهاا الغرق بما يقارب ثالثون 
وبعد استعرا، ، سصرا  فيها تفاصيل جدا  دقيقة عن الدروب التي غرقت وما نتج عن الك

ر،  الحدث بما يقدر خمسة أخبار أخرى ورد في المنتظم أخبار غرق الجانب الغربي وع
إلى الجانب الغربي من نهر عيسى  -الغرق -عشر سصرا ورد في بعضها " ثم جاب

الصراة واسكر أهل دار القز وأهل العتابين وباب البصرة والكرخ وباتوا مدة على التالل 
                                                 

 .461/ 41المنتظم:   (1)
ينظددر مددثال صددالة المؤلددف فددي جددام  العقبددة وتنددز  فددي شددواصي دجلددة، ينظددر: مناقددب بغددداد،   (2)

 .91، 93ص
 .31مناقب بغداد، ص  (3)
 .414، 491/ 5ينظر: سبص ابن الجوزي، مرآة الزمان:   (4)
 .41مناقب بغداد، ص  (5)
 .31مناقب بغداد، ص  (6)
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يحفظون المحال وقد انبسص الماب فراسخ ومر خلف المحال فقلب في الخندق والصراة 
مثل هاا البون  في مقدار  إن، (1)"  ..ى ورمى قصعة من قنصرة باب البصرةونهر عيس

المؤلف  أنلكن من المحتمل ، النصين يعصي انصباعا بأنهما ال يعودان لمؤلف واحد
المجهول الاي نشر نصه األثري قد اصل  على رواية ابن الجوزي واختصرها بما يتناسب 

والجدير بالاكر انه ، لم يعاصر ابن الجوزيواغلب الظن انه ، م  تقدير  لوصف الحدث
م( ورد في المنتظم بأنه غرق أجزاب من بغداد "ووصل 1150/ هد715في أحداث سنة )
احمد ودخل مدرسة أبي حنيفة ودرب الحيصان إلى النظامية والى  اإلمامالماب إلى قبر 

لعوام ليعمل وتقدم من الديوان غالى الوعظ بالخروج م  ا. . . رباص أبي سعد الصوفي
كل الك لم يرد اكر  في نشرة األثري عند استعرا، بع، حوادث ، (2)" . . . الناس كلهم

 . الغرق في بغداد

نخلص مما سلف إلى إن كتاب مناقب بغداد والاي نشر  األثري ال يمكن نسبته 
 إلى ابن الجوزي ال كجزب من كتاب مناقب بغداد األصلي وال كملخص له كما صرح

نص نشرة األثري هي لمؤلف مجهول  إنما، عليه في حالة الفر، اد وال كايلمصصفى جو 
الثالث عشر / ةلهجر ليتض، من سياق النصوص انه توفي بعد منتصف القرن الساب  

 . لميالدل
The Book: "Manaqib Baghdad", mistakenly ascribed 

to Ibn AlJawzi 

Lect .Dr. Shaqeeb R. Basheer  

Abstract 

Books of Islamic heritage are considered a vast field to 

understand the past and its items. The latter can be done in the right 

way as books should be studied, scrutinized and reconsidered. The 

book "Manaqib Baghdad" was published by Mohammed Bahjat 

AlAthari in 1924 A. D. and attributed to Abi AlFaraj Ibn AlJawzi 
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(died in 597 A. H./ 1200 A. D.). While the latter has a book of the 

same title but it is was lost as the findings of the research have 

shown. The book that has been published by AlAthari is not written 

by Ibn AlJawzi especially as it contained events that took place after 

the death of Ibn AlJawzi. Five scholars in the field of heritage books 

have studied this subject, but they did not deal with the text of the 

book critically.   

 

 


