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لكتاب الكامل في التاريخ البن  ربيةواألالطبعات 

 م( 1232هـ/ 630)تيراألث

 طبعة تورنبيرغ نموذجا  

 ميسون ذنون العبايجي  .دأ.م.  
 * مركز دراسات الموصل مديرجامعة الموصل/

ة     ــ المقدم  

طات العربية من كل مكان في بالد الشرق  هتم المستشرقون منذ زمن طويل بجمع المخطو ا           
بقيمة هذه ايوكان هذا العمل مبن  ، اإلسالمي التي تحمل تراثًا  ًا على وعي تام  غنيًا في  لمخطوطات 

العلوم مجاالت  تج،  شتى  بل  وفهرستها،  المخطوطات  جمع  على  المستشرقين  عمل  يقتصر  ز  او ولم 
ومالحظة  النسخ المختلفة    ومقابلة من كتب التراث  فقد قاموا بتحقيق الكثير    ،ذلك إلى التحقيق والنشر 

ا إلى ذلك فهارس أبجدية للموضوعات  لها، وأضافو أصحها وأعد ما عدوهمنها  وترجيح ، الفروق وأثبتوها 
اخر الكتب التي نشروها، وقاموا في بعض األحيان بشــرح بعض الكتب شرحًا  و آتها في  اأثبو واألعالم  

ينشر ،  مفيدا أن  استطاعوا  للباحثين  وهكذا  كبيرًا  عونًا  كانت  العربية،  المؤلفات  كبيرًا جدًا من  عددًا  وا 
 .ق من بالد الشر ن وغيرهم المستشرقيروبيين من و اال

األ     ضمن  حظيت  ومن  التي  التاريخية  هو    باهتمام عمال  التاريخ كتاب  المستشرقين  في      الكامل 
التي حصلت    اريخ الحروب الصليبية طويلة من ت زمنية  حقبة    ىغطالذي  الكتاب    األثير للمؤرخ ابن  

  او االفرنج   الفرنجالعربية  ريخية  كما تطلق عليهم المصادر التااو    والصليبي  اإلسالمي بين الجانبين  
مدن   بعض  على  سيطروا  وفلسطينبالد  الذين    أهتم لذلك    م(، 1291-1096هـ/ 690-491)   الشام 

الى    رى أخ  حيانآوفي    جزاء منه،أ  أو   الكاملكتاب    بنشر  ون المستشرق ترجمة بعض تلك النصوص 
على    بأكملها   لهذا الكتاب ونشرت   ربية أو طبعة    ل و أ  ظهرت و   ،واالنكليزية   ،والفرنسية  الالتينية،اللغات  

كارلس السويدي  المستشرق  تورنبيرغ    يد  متاحة  مC.J.Tornberg    (1807-1877  )جوهن  لتكون 
 هذا،  كبيرا في تحقيقه   اً دو جه ل تورنبيرغ ، وبذاإلسالمي  بالتاريخعدد من المستشرقين المهتمين   ألكبر

مجلة مركز الحسو...(  التجريبي من   )العدد في ويعاد نشره  موصلية( )دراسات ي مجلة نشر ف •
 انكلترة.في 
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حوالو  بعد    سنةعشرين    ياستغرق  التحقيق  جمع أمن    في المتناثرة    الكامل  مخطوطات   نم  اً نسخ  ن 
 .باريسجامعة  منوبرلين، وبمساعدة بعض المستشرقين  اوبساالو المكتبات العالمية كـ باريس ولندن 

في تحقيق كتاب  المستشرق تورنبيرغ وجهوده  قلة عن  نه ال يوجد دراسة مست أالقول هنا  من    والبد    
و الكامل المخطوطةهم  أ ،  اعتمدها  النسخ  ال   التي  تنتحقيق  في  على  البحث  اقتصر  طبعة  او لذا  ل 
 .رغ فقطيتورنب

تم        البحث  وقد  هذا  المستشرق    التعريف في  و  االثير  ابن  كانت    ،تورنبيرغ بالمؤرخ  والتي 
قليلة  الجانب  هذا  عن  المقاالت    المعلومات  وبعض  الفرنسية  المراجع  على  فيها  اعتمد  جدا،  ونادرة 

لطبعات المتعددة لكتاب  تضمن البحث ايضًا فقرة خاصة با عربية، و ة الى اليالمترجمة من اللغة السويد
التركيز على طبعة تورنبيرغ   الكامل تورنبيرغ في التحقيقأ و   مع  التي اعتمدها  النسخ المخطوطة  ،  هم 

طبقا لما قدمته فهارس المخطوطات العربية المتواجدة في المكتبات    مخطوطبكل    صاف الخاصة و واأل
علما  العالمية الفرنسية    الكامل  أحداثلجزء من    ربية او   عدة طبعاتاك  هن  أن،  كالطبعة  التاريخ  في 

 .والطبعة االنكليزية

ذه الطبعــة، مثــل هــ إلــىمكتباتنــا تفتقــر  أنتمثلــت فــي  واجهــت البحــث الصــعوبات التــي بعــض وهنــاك   
 ، لــذامكتبــات العــراق اال مــا نــدربعــض فهــارس المخطوطــات لــم تكــن متــوفرة فــي  أنذلــك  إلــى أضــ 

والمكتبــة الســويد، /  جامعــة اوبســاال مكتبــة المكتبــات العالميـة، مثــل تطلـب البحــث عــن هــذه الفهــارس فــي
مراســلة بعــض الجهــات  تمــتوقــد ، بريطانيــا/ والمتحــ  البريطاني المانيــا، / برلين، مكتبــة الوطنيــة ببــاريس

فـي  المتـوفرة امــلالكلمخطوطـات  الجهات مشـكورة بععطاننـا وصـفاً  هذهفتفضلت عبر البريد االلكتروني  
 . رفض ذلك  اآلخرمكتباتها، والبعض 

كانـت باللغـة الالتينيـة لـذلك واجهتنـا مشـكلة  الكامــلتعليقات تورنبيرغ علـى كتـاب   أنفضال عن ذلك     
جـالل يـاكو  لـببي البـد مـن تقـديم شـكر وهنـا ، الى اللغة العربيـة غة الالتينيةاللمن  وهي الترجمة  أخرى 

النصــوص مــن  يتــرجم أن وتطلــب منــهالعربيــة،  إلــىمــن اللغــة الالتينيــة  لجهــوده فــي ترجمــة النصــوص
 Alasdair) السـيد السـدر واتسـون  جهـود أنسـىوال  العربيـة،  إلـىااليطاليـة ومـن ثـم  إلـىاللغـة الالتينيـة 

Watson) نالموظ  في مكتبة البودليا Bodleian Library))  كسفورد )او بجامعةUniversity 

of Oxford) فـي  الكامــلين بعـض الفهـارس التـي قـدمت وصـفا لمخطـوط او الـذي تفضـل بتزويـدي بعنـ

http://www.islamicmanuscript.org/inst.aspx?id=61
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رئيد  سسي   (Geneviève)  Marie  فديي السيدة  اييرج   و ، المتح  البريطـاني ومكتبـة البودليـان

  (Bibliotheque Nationale de France)في  المتبةي  الوط دي  رةيير   اإلسيماد المخطوطيي  

 لبسـتاذشـكري وتقـديري و   ، صييفايأو  في  ذي ا المتبةي  اي     الكاملل اخطوطيي     رأرسيي   زودت  الب   و
الفرنســــية علــــى تفضــــله بترجمــــة فوريــــة للعديــــد مــــن قســــم اللغــــة  / اآلدابكليــــة / الــــدكتور حســــيب حديــــد 
ترجمــة بعـــض بقســم علـــوم ارض لتفضــله  كليـــة العلــوم/ / محســن غــزال والـــدكتور النصــوص الفرنســية ، 

علــى  التدريســي فــي كليــة اإلمــام األعظــم جاســم شــكري للســيد عمــر أقــدموكــذلك ، األلمانيــةالنصــوص 
ث ت  االعبميد ف  ذي ا الةراسي  ع يذ ذي ا تورنةدرغ، حدطبعـة  الكامــلتفضله بتحميل بعض مجلدات 

   . الطةع 

 : األثيراًل: المؤرخ ابن او  

مــد بـــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد الشـــيباني، بــن ابــي الكــرم مح هــو ابــو الحســن علــي    
فــي )الرابــع مــن شــهر  ملقــب بعــز الــدين. ولــد فــي جزيــرة ابــن عمــرلالجــزري، وا األثيــرالمعــروف بــابن 

وبالتحديــد الجزيــرة العمريــة، فــي م(، 1160هـــ/الثالث عشــر مــن حزيــران ســنة 555)  ســنة لــىو االجمــادى 
، فــوق جزيــرة ابــن عمــر، لهــا نهـر كبيــر يصــب فــي دجلــة، وفيهــا يــة كبيــرة كالمدينـةباعيناثــا، وهــي قر  فـي

 والثقافــة، اذفـي اسـرة اشـتهرت بـالعلم  األثيـرنشـأ ابـن  . (1) بدمشـقالمواضـع تشـبه  أنـزهبسـاتين كثيـرة مـن 
عالمـًا فاضـاًل، قـد جمـع  كـان م( 1208هــ/ 606)تالسعادات المبارك  أبو الملقب بـ مجد الدين  كان اخاه

وفضـال عـن اشـتغال مجـد الـدين بتحصـيل العلـم، فانـه  . النحـو واللغـة والحـديثين علم العربية والقـرآن و ب
 مــناالصــول جــامع  ، ولــه مؤلفــات عــدة منهــا  وأعمالهــافــي الموصــل  األتابكيــة اإلدارةفــي  موظفــاً عمــل 

 .()  الرسول  أحاديث

لقـــب بضـــياء الـــدين والمعـــروف بـــابن لعـــز الـــدين فهـــو ابـــو الفـــتح نصـــر   الم األصـــغر األخ أمـــا      
 وأصـبح، اإلنشـاءاشـتهر بكتابـة  المثل السائر في ادب الكاتب والشــا رصاحب كتـاب   الجزري،   األثير

 . م(1193هـ/ 589) خيراألبن صالح الدين بعد وفاة    األفضلوزيرا للملك 

اذ تلقـى  أخويـه، ة ثقافـة ومكانـ عـن أهميـةتقـل ال  فعنهـاالعلميـة  األثيـربـن عز الـدين وبخصوص ثقافة    
وكــان لــه  ، أيضــاوالقــدس  ودمشــق،  وحلــب،  وســافر الــى بغــداد،  تعليمــه منــذ صــغره فــي الجزيــرة العمريــة، 

 أســد د وفاتـه العديـد مــن المؤلفـات منهـا. وقــد تـرك بعـابـن العـديم، وغيـره أبــرزهمالعديـد مـن التالميـذ مـن 
هـو و  األتابكيــةالبــا ر فــي الدولــة  التــاريخو األنســابفــي تيــ  ب   اللبـابو   الغابة فــي مفرفــة الةــ ابة

 شــهرة هــو كتابــه التاريخيــة واكثرهــاهــم مؤلفاتــه أ و  بالموصــل. تابكيــة تــاريخ محلــي خــاص بحكــام الدولــة األ
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لعامة الحولية، دون فيـه االخبـار منـذ بـدء الخليقـة الـى نهايـة سـنة من التواريخ ا  وهو  خالكامل في التاري
  .(2)  بسنتينم( أي قبل وفاته  1228هـ/ 628) 

   ثانيا: المستشرق تورنبيرغ:

ــويدي كــــارلس جانولــــد       ــورنبيرغ )بالفرنســــية( المستشــــرق الســ  او  Jean)-Tornberg(Charles(3)تــ
 مركــز مقاطعــة  Linkoping)) لينكــوبينجفــي  Carolus Joh)(anns (4)انس)بالالتينيــة( كــارلوس جوه

لقــى دراســته فــي المدرســة الثانويــة وت، (6)1807/ 10/ 23الســويدية فــي  Ostrogothie)) (5)جوتيســترو ا
 (8)دراسـته إلكمـال( Upsala)بسـاال او  م( الـى جامعـة 1826، وذهب في سـنة) (7)الملكية في هذه المدينة

 مصر تاريخ حول قدمه الذي البحث أهله وقد ، (9)م( 1833ة) سـن دكتوراه فلسفة حيث حصل على شهادة

ليصـبح    تنناريم مصننر والةننا رفاضننرف  نني  حسننن المحويعني به كتاب    م(1506هـ/911)ت  لسيوطيل
محاضــرا ثــم  ، (11)اوبســاالفــي مكتبــة جامعــة  موظفــاً تــورنبيرغ عــين  ،  (10)العربــي األدبمتخصصــا فــي 

   . (12)م( 1835)  سنة  جامعة اوبساالفي  مدرس مساعدبمرتبة  

، واآلراميــةوفــي عصــر تــورنبيرغ كــان يجــب علــى اي مستشــرق ان يجيــد اللغــات الشــر ية كالعبريــة،      
 اللغـة تعلـم ضـرورة علـى تـورنبيرغ شـدد وقـد، والعربيـة، واالثيوبيـة، وااليرانيـة، والصـينية، والسنسـكريتية

المــدنون باللغــة  بيــة الــواردة فــي التــوراة ، وليســت كـــ لغــة مســاعدة لفهــم بعــض المفــردات العر لــذاتها العربيــة
 ملحـة حاجـة بوصـفها بـل علميـًا،  ترفـاً  بارهـاباعت ولم يعد ينظر ] أي تورنبيرغ[ الى اللغـة العربيـة، العبرية

لـذلك سـعى تـورنبيرغ  ، (14)، لـذلك يعـد تـورنبيرغ اهـم مسـتعرب سـويدي المعاصـر لهـذه الكلمـة(13)وضرورية
الشـر ية وبخاصـة العربيـة، والفارسـية، والتركيـة، حيـث سـافر الـى فرنسـا، و الى إكمال دراساته في اللغات 
ــا بــــين الســــنوات )  (15)المانيــــا، و هولنــــدا، و بريطانيــــا ، وكــــان عمــــره آنــــذاك تســــع (16)م( 1838-1836مــ

ــرق الفرنســــي  ــاريس دروس المستشـ ــدة اقامتــــه ببـ ــالل مـ ــنة، وتــــابع خـ ــرون سـ ــتروعشـ  (17)ساســــي دي سلفسـ
ولــد ســنة الــذي أو كمــا أطلــق عليــه شــيخ المستشــرقين،  Silvestre de Sacy ( م1838 – 1758) 

 والفارســية،  ، العربيــةو  ، واليونانيـة الالتينيــة الشــر ية تاللغـا علــى االطــال  واسـع كــانو فـي بــاريس،  1758
ــع ــه مـ ــة علمـ ــى ، بالتركيـ ــة، وقضـ ــه والعبريـ ــي حياتـ ــر فـ ــأليف والنشـ ــيم والتـ ــات (18)التعلـ ــتاذا  للغـ ــبح أسـ ،وأصـ

)Collège de france(ة الفرنســية الشــر ية فــي الكليــ
 وتــولى ســنة، ( 20)م( 1838-1806) لبعــوام (19) 

،  وفي هذه المدة كانت باريس قد غـدت قبلـة لكـل مـن يريـد أن يكـرس (21)يةادارة الكلية الفرنس  م( 1832) 
ــل هــــــذا  ــر بفضـــ ــرن التاســــــع عشـــ ــن القـــ ــي الثلــــــث األول مـــ ــة فـــ ــات الشــــــر ية، وبخاصـــ ــة اللغـــ ــه لدراســـ نفســـ

فــي الكليــة  (23)هــذا يعنــي أن تــورنبيرغ قــد تعلــم اللغــات الشــر ية العربيــة والتركيــة والفارســيةـ و (22)المستشـرق 
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بسـنتين، وتالمذتـه الـذين كـانوا قـد درسـوا فـي الكليـة نفســها  د دي ساسـي قبـل وفـاة األخيـرالفرنسـية علـى يـ
الكليــة الــذي تــولى تــدريس اللغــة الفارســية فــي هــذه td'Amedee Jauber((25))(24)مثــل  اميــدي جــوبرت

الــذي  )reèQuatrem Marc Etienne((27)وكــذلك ايتــين مــارك كــاترمير (26) م( 1847-1838)  للمــدة
، وقــد اتقــن تــورنبيرغ اللغــة العربيــة (28) م( 1857-1819لكليــة الفرنســية للمــدة ) غــة العبريــة فــي ادنرس الل

 يهـتم كـان لكنـهالعربيـة  لـتعلم اللغـة األوسـطالشرق  إلىولم يذهب تورنبيرغ  ، (29)طول مدة اقامته بباريس
 . (30)اآلرامية اللغة أوالعبرية  باللغة اهتمامه من أكثر بها

 فـي مؤقتـة لمـدة عليـه حصـل الـذي الشر ية اللغات يــلكرس ذلك بعد نشرها التي كثيرةلا بحوثه وأهلته    
 فضـل فقـد ،  )d'ordinarius)  بكرسـي اللغـات الشـر ية يتعلـق فيمـا أمـا، (31) ( م1843-1842)  العـام
 مسـتوى  ذا كان الذيم( 1902-1852)  (Otto Fredrik Tullberg) تولبيرغ فريدريك سكارو أل منحه
 تـورنبيرغ اسـتقال عنـدها،  (33)فـي السـويد ل من درس لغـة الهنـد القديمـةو أ و (32)السريانية غةالل في عال  
 العهـد ولـي جامعـةال رنـيس يتـدخل اللحظة هذه ، وفي(34)الكنسي السلك في للعمل نفسه معداً  عمله،  من

 اللغـات يرسـلك مسـاعدا أسـتاذاشـغل تـورنبيرغ  وهكـذا، العلم أجل من هذه فكرته من إلنقاذه كارل األمير
 : المحاضـري  مـ  ثنـي ا بمسـادد  أدارها التي (35) (Lund)لوند  جامعة فيم( 1844) سنة في الشر ية

غيـر ذي كرسـي للغـات  أسـتاذا أصـبحثـم  ، (36)المقارنـة اللغويـة للشـؤو  والثاني العربية،  للشؤو  لواأل
. (38)جامعــةفــي نفــس الذا كرســي  أســتاذم( 1850فــي ســنة) و  (37)م( 1847ســنة)  لونــدذاتهــا فــي جامعــة  
وفــي الســويد ال يعــد  (39) لونــد( اصــبح مــديرا لجامعـة 1862، 1861، 1859، 1858وخـالل الســنوات ) 

عـادة انتخـابهم مـرة ويا، ومـن الممكـن إ ريـق االنتخـاب سـنعـن ط األسـاتذةحيث يشـغله  دانمياهذا المنصب  
 . (40)أخرى 

لـــبداب والتـــاريخ   االكاديميـــة الملكيـــة عضـــوا فـــي اكاديميـــات وجمميـــات عـــدة منهـــا تـــورنبيرغ وكـــان      
 م( 1840سـنة )  فـي اوبسـاال، وعضو االكاديمية الملكية للعلـوم (41) م( 1840ثار في ستوكهولم سنة ) واآل

ــوم (42) ــة للعلــ ــنة ) ، والجمميــــة الملكيــ ــنة (43) م( 1846النرويجيــــة ســ ــاريس ســ ــي بــ ــة االســــيوية فــ ، والجمميــ
ــة (44) م( 1846)  ــر ية االمريكيـ ــة الشـ ــنة ) ، والجمميـ ــاريخ واآل(45) ( 1853سـ ــة التـ ــف ، وجمميـ ــي جنيـ ــار فـ ثـ

   . ( 1877/ايلول/ 6)   توفي تورنبيرغ في مدينة لوند بتاريخ  . (46) ( م1855سنة) 
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 مؤلفاته: ثالثًا: 

التأليف  أو    ادر التاريخ اإلسالمي تورنبيرغ ما بين تحقيق ونشر مص   (47)  مؤلفات  وتعددت  تنوعت    
  ه نأ، وتبين من خالل قانمة مؤلفاته  والمسكوكات العربية مغرب،  مصر، والوالتي اقتصرت على تاريخ  

سنة)  العربية  النصوص  وتحقيق  بنشر  سنة     1834بدأ  باريس  من  عودته  بعد  نشاطه  وازداد     م( 
نه تأثر بأساتذته الذين تتلمذ عليهم وباألخص دي ساسي الذي كان قد نشر فهرسة  أويبدو    م( 1838) 

 ومن أهم مؤلفاته هي مكتبة الوطنية بباريس، بالمخطوطات العربية في ال

الدين  نشر   .1 المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة لجالل    السيوطي مقتطفات من كتاب حسن 
 ،  (48) ( 1835-1834، اوبساال )   (، 4-1ج) 

اجزاء            نش .2 خمسة  في  الوردي  الدين  لسراج  الغرانب  وفريدة  العجانب  خريدة  كتاب     ر 
 (49) م( 1835اوبساال، ) 

 . (50) م( 1839، )اوبساالرواية ابن خلدون عن غزوات الفرنجة في البالد االسالمية  .3

 . (51) م( 1839، )اوبساالبداية حكم المرابطين بحسب كتاب روض القرطاس   .4

المغ .5 ملوك  التينية وتعليقات  أخبار  القرطاس( مع ترجمة  )روض  الفاسي  ابي زر   رب البن 
 .(52)م( 1846-1843، ) 2-1ج

(53) ( م1863-1847، اوبساالجزاء) أربعة أة في السويد في وفيالك المسكوكات  .6
   

، )اوبســــــاال فهــــــرس المخطوطــــــات العربيــــــة والفارســــــية والتركيــــــة فــــــي مكتبــــــة جامعــــــة اوبســــــاال .7
  .(54)م( 1849

 . (55) م( 1853-1850ات الشر ية في مكتبة جامعة لوند)لوندفهرس المخطوط .8

 . (56) م( 1870-1851سنوات ) ين الما ب مجلد  اربعة عشرفي    األثيرالبن الكامل نشر كتاب   .9
وترجمة   .10 الفارسي،  النص  االشكانيين   دولة  عن  الفارسي  المؤرخ  ميرخوند  رواية 

 (57) م(. 1863سويدية سنة ) 
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ال .11 العرب  فتح  عن  األثير  ابن  ترجمة  رواية  مع  العربي  النص     سنة        (58)  سويدية، سبانيا، 
 م(.1865 ) 

األكاديميــة  الترجمـة بجـانزة، وقـد فـازت 1874فـي عـام  تـرجم القـرآن الكـريم الـى اللغـة السـويدية .12
الســويدية للعلــوم رغــم أنهــا لــم تكــن مرضــية تمامــًا، وال ســيما فيمــا يتعلــق بمســتوى لغتهــا الســويدية 

 . (59) الترجمةالمستخدمة في  

 في التاريخ: "الكاملكتاب ": طبفات رابفاً   

   منها   ريخالتواكامل   عنوان  النسخ تحتفي بعض  أو  الكامل طبع كتاب  تم   

ــورنبيرغ،  .1 ــل تـ ــن قبـ ــدن مـ ــة ليـ ــنوات ) فـــي  طبعـ ــين السـ ــا بـ ــدر مـ ــدًا وصـ ــر مجلـ ــي عشـ -1851اثنـ
ــ (، م1870 ــع لـ ــ هووضـ ــات علـــى ةفهرسـ ــر وتعليقـ ــا الثالـــث عشـ ــزنين همـ ــاب فـــي جـ ــع  الكتـ والرابـ

 . (60) اوبساالو  ليدن  ، وطبع فيعشر

عشر    من اثني متكونة  م(  1873هـ/ 1290االميرية( بالقاهرة لسنة )   )المطبعةأو    طبعة بوالق .2
األ الجزء  هامش  وعلى  كتاب  و جزءًا  منه  السادس  إلى  االا ل  وآثار  الدول  البي    لوأخبار 

المعروف   يوس   بن  احمد  الجزء  م( 1611هـ/ 1019ت  ) بالقرماني  المباس  هامش  وعلى   ،
الشحنة    البي الوليد بن  اخرو ائل واال و روضة المناظر في أخبار اال السابع إلى التاسع كتاب  

والمقصود به كتاب    (61)  الفتبي تاريخ  خير  لى األاوعلى هامش العاشر  م(  1477/ هـ828)ت  
  م(. 1035هـ/ 427اليميني البي النصر محمد بن عبد الجبار العتبي )ت 

االزهر  .3 سنة  المطبعة  بهامشها  1884هـ/   1302) ية/القاهرة  جزءًا  عشر  اثني  في  طبع  م( 
 . م( 1825هـ/ت1241للجبرتي)ت  جائب اآلثار في التراجم واالخبار

  اً جزء  اثني عشر م( مكونة من  1885ه/ 1303) مصطفى/القاهرة سنة    أفندي مطبعة محمد    .4
الجو ركتاب  بهامشها   ومفادن  ال  ب  وك957هـ/ 346للمسعودي)   مروج  روضة  تاب  م( 

ْحَنة الثقفي الحلبي )ت البن اخرو ائل واال و أخبار اال المناظر في   (62) م(1477هـ/882الش ِّ
كتاب  طبع   .5 الصليبية    لالكاممن  بالحروب  المتعلقة  سنةالنصوص  باريس  ،  ( م1872) في 

ْفر يمر ي باعتناء االستاذ   الفرنسية  (63)  د  باللغة   De)  سالنللمستشرق دي    (64)  ومعه ترجمة 

Slane) (65) . 
بيروت  .6 دار  صادر،  دار  بيروت،  ) ،  طبعة  على  ( 1966سنة  نشرها  في  دار صادر  واعتمدت   ،

 مجلدا.ثالثة عشر طبعة تورنبيرغ حرفيا ومتكونة من 
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أبو الفداء    في احدى عشر مجلدا، تحقيق   (.1987) سنة  بيروت،  / طبعة دار الكتب العلمية  .7
   .عبد   القاضي 

العلمية/ .8 الكتب  دار  ا  طبعة  في  مجلدابيروت  عشر  ) حدى  سنة  وتصحيح     (،2006،  مراجعة 
 .محمد يوس  الدقاق

من قبل    الكاملالتي وردت في كتاب    يةترجمت النصوص الخاصة بالسالجقة الى اللغة االنكليز  .9
 وجاءت تحت عنوان   (D.S.Richards)  ريتشاردز البريطاني دي اس المستشرق 

The Annals of the Saljuq Turks: Selections from "al-Kamil .fi'l-Ta'rikh",'Izz 

al-Din Ibn al- Athir (translated and annotated),(London, ,2002). 

 

و 10 مرجم ت  .   أحداث  ؤخراً ت  معظم  ريتشاردز من    الكامل كتاب  من    األخيرة الثالثة    األجزاء     قبل 

  على النحو االتيجاءت ايضًا، ونشر في عدة مراحل 

1. The Chronicle of Ibn al-Athir for the Crusading Period from al-Kamil fi'l-

Ta'rikh, Part I: The Years 491-541/1097-1146: The Coming of the Franks 

and the Muslim Response. Crusade Texts in Translation. (Aldershot, 

Hampshir, Ashgate,U.K, 2006). Part.1 

2. The Chronicle of Ibn al-Athîr for the Crusading Period from al-Kâmil 

fî’l-ta’rîkh,Part.2, The Years 541-589/1146-1193: The Age of Nur al-Din 

and Saladin, Crusade Texts in Translation 15.( Aldershot, Hampshire: 

Ashgate,U.K, 2007), Part.2. 

3.  The Chronicle of Ibn al-Athîr for the Crusading Period from al-Kâmil 

fî'l-ta'rîkh. Part 3: The Years 589-629/1193-1231: The Ayyubids after 

Saladin and the Mongol Menace. Crusade Texts in Translation 17. 

Aldershot, Hampshire: Ashgate, U.K, 2008), part.3. 

 الكامل: خامسًا: ت قيق تورنبيرغ لكتاب 
 من عاماً  عشرين ثمرة جاءو م  أهم األدمال التي قام بها تورنبيرغ،  اب الكامل  يعد نشر كت

  ( 66)أربعة دشر مجلدا     في دربي  لنص صفحة  5300 في  هونشر  (،  م1870-1851)   العمل 

 Ibn –El- Athiri Chronicon Quod":مع تعليقات باللغة الالتينية، وجاء تحت دنوا 

Perfectissimum inscribitur" ، بحوادث خاصة بفتح العرب السبانيا   الكتاب هذا أرفقو

http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&title_id=7252&edition_id=7741
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وطبع    (68)ومرفق بها كتاب صغير للتصويبات وفهارس الكتاب(67)مترجمة الى اللغة السويدية
هولندا ليدن/  جامعة او و    في  من  اساتذة  وبمساعدة  مختلفة  وبسنوات  بساال  او   بساال/السويد، 

،  ( 69)بساال وباريساو   ى مخطوطاتاريس وبعشراف تورنبيرغ، معتمدا في تحقيق الكتاب علوب
ونشر بمعدل مجلدين في كل    ، (70)ن و لنسو ر   وبرلين والمتح  البريطاني ومخطوطات شفري و

مجلد واحد في السنة، حسب حجم كل مجلد، مع عدم نشر المجلدات حسب ترتيب    او   سنة، 
 اآلتي   السنوات، حيث صدرت على النحو

 )ليدن/بريل(.، 1867سنة  )حوادث ما قبل االسالم( طبع   لوالمجلد اال   .1

 (.ليدن/بريل )  ، 1868سنة  طبع م( 640-622هـ/ 20-1)  السنوات المجلدان الثاني حوادث  .2

 (.بريل./ )ليدن، 1869طبع سنة  م( 678-641/ 59-21حوادث )  المجلد الثالث .3

 .(ليدن/بريل )  ، 1868سنة  م( طبع713-679هـ/ 95-60السنوات )  حوادثالرابع المجلد  .4

 .(بريل  /ليدن)  ، 1870سنة   طبع م( 770-714/ 154-96) دثحواالخامس المجلد  .5

 (.ليدن/ بريل )، 1870سنة  م( طبع841-771/ 227-155حوادث)  السادسالمجلد  .6

ــابع  .7 ــد الســــــ ــوادثالمجلــــــ ــع ســــــــنة 906-842ه/ 294-228الســــــــنوات)  حـــــ ، 1865م(، طبـــــ
 . )ليدن/بريل( 

سنة( م979-907/ هـ369-295)   السنوات  حوادث  الثامن  المجلد .8 طبع   ،  1862 ،  
 (.ليدن/بريل) 

 .بريل(/ )ليدن، 1863(، م1058-980هـ/ 450-370)   السنوات  حوادثالمجلد التاسع  .9

ــنوات) حــــــوادث  المجلــــــد الفا ــــــر .10 ـــ/ 527-451الســـ ــع ســــــنة 1132-1509هـــ  ، 1865م( طبـــ
 بريل(. / )ليدن

م(. وجاء تحت عنوان  1187-1132هـ/ 583-527السنوات )   حوادث   المجلد ال ادي  شر .11
   ، السويد(. )اوبساال،  1851طبع سنة  ، التواريخكامل 
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م(. طبع سنة  1230-1189هـ/ 628-584ويتضمن حوادث السنوات ) المجلد الثاني  شر   .12
 /السويد(  )اوبساال، 1853

 المخطوطات التي ا تمد ا تـورنبيرغ في ت قيق كتاب الكامل: نسخ سادسًا:

وت   المخطوطاتعددت  تنوعت  عليه  نسخ  اعتمد  كتاب  التي  تحقيق  في  تورنبيرغ  ،  كامللاا 
على نسخ    الكامل  دولة عربية، معتمدا في تحقيق كتاب   أية علما ان تورنبيرغ لم يذهب إلى  

وبرلين،   البريطاني،  والمتح   لندن  ثم مخطوطات  الوطنية،  المكتبة  في  باريس  مخطوطات 
جامعة   مكتبة  و او ومخطوطات  فكرة بساال،  إعطاء  مجلدات    أولية  يمكن  من  مجلد  كل  على 

عتمد عليها تورنبيرغ في تحقيقها حسب ما مثبت على صفحة  طات التي ا مع المخطو   الكامل
 كل مجلد من هذه الطبعة 

   مخطوطات برلين والمتح  البريطاني وباريس.لوالمجلد األ  .1

   مخطوطات باريس ولندن وبرلين.المجلد الثاني  .2

 مخطوطات لندن وباريس.   المجلد الثالث .3

   مخطوطات لندن وباريسالمجلد الرابع .4

   مخطوطات لندن وباريسالخامس جلدالم .5

   مخطوطات لندن وباريس وبرلين المجلد السادس .6

 مخطوطات باريس وبرلينالمجلد السابع:  .7

 اوبساالو مخطوطات باريس المجلد الثامن:  .8

 مخطوطة باريس فقط.المجلد التاسع:  .9

 مخطوط باريس فقط  المجلد الفا ر:  .10

 فقط  مخطوط اوبساال المجلد ال ادي  شر:  .11
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 وباريس. اوبساال مخطوط  شر: الثاني المجلد  .12

 المخطوطات: نسخ سادسًا: وصف 

 باريس:المكتبة الوطنية بمخطوطات  .1

لى في قانمة  و قد احتلت الدرجة اال  (71)  بباريسيمكن القول ان نسخ مخطوطات المكتبة الوطنية       
ا كتاب  المخطوطات  تحقيق  في  تورنبيرغ  اعتمدها  )   الكامللتي  األرقام  تحمل  ) 740والتي   )741  ،)
   (72) اسطنبولاالقتباسات هي نسخ مصورة من مخطوط في جزء من هذه 

( فانه يتكون من ستة أجزاء )ناقصة( مبعثرة، تعود إلى نسخ مختلفة،  740المخطوط المرقم )  (1)
، وتحتوي هذه النسخ  (73)  الطبري( اب )تاريخ  وقد كتب ناسخ هذه المخطوطة على واجهة الكت

الفجوات و  الكثير من  أكثر    أن  عديدة، كما   منها اوراق النواقص، واختفت  على  بداية ونهاية 
 .(74) تماماً من جزء مفقودة 

قبل  (2) من  اسطنبول  بها من  اإلتيان  تم  أخرى  دي سالن سنة    المستشرق   وهناك مخطوطات 
 740ن المخطوط الذي يحمل الرقم) إ، و (75)وناقصة م(، متكونة من عدة أجزاء مبعثرة1846) 

أحداث  الملحق( حذفت من هذ والذي شمل  كاملة،  الفصول بصورة  الجزء بعض  السنوات  ا 
وتتوق     (76)بخروج المغول إلى بالد اإلسالمم( والذي تبدأ  1223-1220هـ /  617-620) 

سنة) هذه   عند  / 620المخطوطة  ال  وصفها التي  م(  1223هـ  بأنها  األخير  المفهرس  تنقيح 
كما    الكاملاء األخيرة من  جز لب  مخطوط، ومن الواضح انه منسوخ عن  (77)الحاضر للعمل

م( عندما أضيفت المقدمة حيث أعطي بدر الدين لؤلؤ  1223هـ/ 620العقد )   أوانل  كانت في
 ،  (78) م( 1222هـ/ 619هناك لقب)الملك الرحيم( والذي حصل عليه سنة ) 

في المكتبة الوطنية بباريس توجد نسخة فريدة بخط المؤرخ ابن    أن  إليهومما تجدر اإلشارة    (3)
ث  ادعلى حو  م( تشتمل 1291هـ/ 691م( نسخها بنفسه ببغداد سنة ) 1323هـ/ 723طي)تالفو 

، وقد جاء في  (79)  المكتبةنفس مخطوطات هذه  أم( وهي من  972-960هـ/ 362-349سنة) 
من  آ النسخة  هذه  نصه "    الكاملخر  الموسوم  آما  الكتاب  في    الكاملبـ  خر  األثير  البن 

كتبه المحتاج الى رحمة ربه عبد الرزاق    رسوله. ى  التاريخ والحمد هلل حق حمده وصالته عل 
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مد ــــــــــــ ال أحمد كما جاء في المعجم ــــــــــــ بن محمد بن احمد بن عمر بن ابي المعالي  بن مح
وت احدى  لسنة  عنه  عفا    بالفوطي  المعروف  مدينة  الشيباني  بمحروسة  وستمانة  سعين 

اال بالد  سانر  مع  حماها    الوكيل"السالم  ونعم  وحسبنا    مؤل   (80)سالم  ووص    ،
المكتبة االهلية بباريس نسخة من   الموجودة  في  العربية  البن    الكاملفهرست المخطوطات 

بسنة)  تبتدئ  ) 952هـ/ 339األثير  بسنة  وتنتهي  د1225ه/ 620م(  كتابتها  فقال "   يقة  م( 
بن احمد الشيباني وكان    ولكنها بديعة للغاية متصل بعضها ببعض بقلم ابن الفوطي محمد

 .(81)"694سنة  أنجزه شهيرا  خطاطاً 

جزءان    اجزاء، خرى من المخطوطات وردت في فهرست بلوشيه يتضمن عدة  هناك مجموعة أ (4)
الدين بن علي    تم استنساخه من قبل الوزير مخلص   االسالم،يتضمنان حوادث عرب ما قبل  
 ( نجم بتاريخ  نفيس جدا كتب في  اك مخ، وهن (82)  م( 1290هـ/ 689بن يحيى بن ابي  طوط 

والتي تم استنساخها من قبل    م( 682-655هـ/ 61-24زمن المؤل  نفسه يتضمن الحوادث) 
 .(83)الستخدامه الشخصي األثير ابن 

يتضمن    ألنهستحيل  الجزء الرابع وهو م  ابع من الكتاب نفسه مثبت عليه خطأاما الجزء الر   (5)
م( من قبل محمد ابن المكرم بن  1264هـ/ 662هـ( تم نسخه في سنة ) 600-572السنوات ) 

    . (84) ( ورقة160في )  ابي الحسن بن احمد االنصاري وهو 

 بساال: او  مخطوطات مكتبة جامفة .2

جامعة  في  الموجودة   الكامل  مخطوطات نسخ  اما      السويد  بساال  او   مكتبة  استخدمها  في  التي 
هذه في طبعته  ثالثة    ،تورنبيرغ  في  والتاسع   وهي   أجزاء فتقع    وصفاً   تورنبيرغ قندم  و ،  والعاشر  الثامن 

مكتبة    د يقاً  في  الموجودة  والتركية  والفارسية  العربية  بالمخطوطات  الخاص  كتابه  في  جامعة  لها 
  بالسويد ساالاوب

باهلل    ي سنة خالفة المقتدروهم(  908هـ/ 295) ( ورقة يبتدئ بسنة  482) من  مكون    الثامنالجزء   (1)
قةد  ضد    والخاص بخبر   (85)  م( 980/  هـ693) وينتهي بسنة  م(  932-908هـ/ 295-320) 

الدولة البويهية وهذا الجزء يمثل الجزء  المتعلقة ب  المدة وهي    الدولة اخاه فخر الدولة واخ  بالده
الى الثامن يعود  الجزء  هذا  نسخ  تاريخ  ان  االخيرة  الورقة  نهاية  في  وكتب  سنة    ، 
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قبل  1441هـ/ 845)  من  الت  (86)  الناسخم(  عثمان  بن  احمد  بن  نسخة  (87)كروري محمد  وهي   ،
، ويمثل هذا الجزء المجلد التاسع من طبعة  (88)نادرة جدا ومزخرفة، مكتوبة بخط واضح، وكاملة

 تورنبيرغ.

)   التاسع الجزء    (2) من  بسنة) ورقة  (  371فيتكون  بخبر  1132هـ/ 527ويبدأ  الخاص  حةار  م( 
وصول  سكر    ـوالخاص ب   م( 1189/ هـ 585) ، وينتهي بحوادث سنة(89)  الموصل د باهلل  المستر 

في   المةري  واالسطول  يمثل    (90)  الب رمةر  الجزء  عشر    المجلدوهذا  طبعة  الحادي  من 
يوجد لها نسخة  أتورنبيرغ، علما   النسخة فريدة ال  خرى حيث حقق تورنبيرغ هذا الجزء  أن هذه 

م( 1531هـ/ 938ويعود تاريخ نسخ هذا الجزء الى سنة )   ، فقط  بساالاو   باالعتماد على مخطوطة
بن محمد الورقاني ايضامن ق ، وهي نسخة نادرة وفريدة مكتوبة  (91)بل الناسخ محمد بن احمد 

 .(92)بالخط االحمر

من  العاشرالجزء    (3) سنةورقة  ( 298)   فيتكون  بحوادث  ويبدأ  بخبر  1190هـ/ 586) ،  وقفة  م( 
صالح   و ودة  واليزك  الفرنج الفرنج  منازلة  الى  ) (93)الد ن  بسنة  وينتهي  م( 1230هـ/ 628، 

للتتر  أ ل طا ة  بخبر    والخاص آ  ، (94)اذربيجان  في  من  ومثبت  االنتهاء  تاريخ  النسخة  خر 
 ( وهو  محمد  1531هـ/ 938/رمضان/ 16نسخها  بن  احمد  بن  محمد  الناسخ  يد  على  م( 

ذكر،  (95)الورقاني ما  آفي  الناسخ    وقد  الجزء  ما وجد من  آنصه " وهذا  خر ورقة من هذا  خر 
ك  ه والحمد هلل ... وكان الفراغ منه في اليوم المبار كتاب المصن  رحمة   تعالى ورضى عن

سادس عشر رمضان المعظم قدره وحرمته سنة ثمان وثالثين وتسع ماية احسن   ختامها بخير  
بن احمد  بن  محمد  تعالى  الى    الفقير  العبد  يد  على  المسلمين  غفر    على  الورقاني  محمد 

 من طبعة تورنبيرغ. الثاني عشر واالخير المجلدويمثل . (96) "

 مخطوطات مكتبة برلين:  .3

 صافها على النحو الثاني و أمجلدات جاءت  أربعةوتتكون من   

ذكر    لىو األوالذي يبتدئ بمقدمة المؤل ، ثم يتبعها فقرتين    ، الكاملمن كتاب    ولاأل المجلد   .1
ابتد  الذي  للهجرة،  الوقت  الثالثة  السنة  الى  وينتهي  ناعمة، و ئ  الن  الكتابة  صوص  واضحة، 

 . ( م1494) باللون الذهبي، بدون تاريخ، مكتوبة في حوالي سنة مؤطرة
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و   ، الثاني المجلد   .2 تقريبا،  رقيق  مصفر،  الورق  نظيفة،  غير  السابقة  النوعية  ملس،  أبنفس 
والمؤل  س العنوان  جلد،  المقوى بظهره  المقدمة من  اقطاالغالف  من ورق  فان  ذلك  ن، مع 

عة الخليفة علي بن  م( وهي مباي655هـ/ 35ئ بسنة) خرى كتبت بثمان صفحات، يبتد ناحية أ
 م(.679هـ/ 69كرم   وجهه(، وينتهي بسنة) ) طالب ابي 

الثالث .3 ساقط منه    سبعين،م( تحت عنوان ثم دخلت سنة  680ه/   70) بسنة  يبتدئ    المجلد 
بداية المجلد مشوه، الكتابة فيه سلسة ومرنة، ليست مبهمة،    المجلد، الثاني من هذا  النص   

 م(.1513هـ/ 690، وهذه النسخة كتبت حوالي سنة ) أحيانا ين ساقطة او بدون تحريك، العن

 ذكر  رب ابي السرايا م( بخبر  816هـ/ 200يبدا بسنة )   ساقطان،   العنوان والمؤل   المجلد الرابع .4
نه الى  ) ويستمر  سنة  ا974هـ/ 363اية  تحريك،  م(.  بدون  واضحة،  وسلسة،  ناعمة  فيه  لكتابة 

حمد بن ابي عثمان الحسن المبكري  م( من قبل ابو الحسن م1736هـ/ 1169) نسخها سنةتاريخ  
 .(97) مذهباوالبغدادي مسكنا والسبلي شهرة والحنفي  صال ومولداً أ

 مخطوطات المت ف البريطاني: .5

ــي إ       ــات التـ ــورنبيرغ والخان المخطوطـ ــتخدمها تـ ــى اسـ ــود الـ ــاني تعـ ــالمتح  البريطـ ــة بـ ــة صـ مجموعـ
، والتـي علـى مـا يبـدو قـد اشـتراها مـن (98) (.H. Rawlinsonسيون ) لور هنـري البريطـاني  المستشـرق 
 مجلدات عدة وهي  م(، وتتكون هذه المجموعة من 1844فيها سنة )  عين قنصالً   مابغداد عند

م( وتتفـق محتويـات هـذا المجلـد مـع 688/ ه69) نهاية سنةلكتاب وحتى ويمتد من بداية ا  لو المجلد األ 
جــزآن هنــاك و ، (99) الرابــع( مــن المجلــد 251والصــفحات الـــ)  تــورنبيرغ، ( مــن طبعــة 3-1جــزاء مــن ) األ

، والتي تعـزى الـى ضـيا  عـدد مـن صـفحات المخطوطـة التـي نقلـت النسـخة عنهـا. والصـفحات مفقودان
، بينمـــا يمتـــد 15الســـطر  426ى الورقـــة الـــ 22( الســـطر421الورقـــة )  لاألو المفقـــودة تمتـــد مـــن الجـــزء 

الســطر  495الــى الورقــة  15الســطر  493( والمتطابقــة مــع الورقــة 1056الــنقص الثــاني مــن الملحــق) 
      ريخاســم محمــد بــاقر العلــوم بتــا نهايــة هــذا المجلــد هنــاك خــتم يحمــل فــيو  ، (100)الثــاني مــن المجلــد نفســه

 المتـوفى سـنة (101)محمـد بـاقر مجلسـي اإلسالمن يكون ختم شيخ أن المرجح مو م( 1694هـ/  1104)  
لـــى نســـخة جيـــدة ، و م(، وقـــد كتـــب علـــى الورقــة اال1699ه/ 1111ســنة ) أو  (102)م( 1698ه/ 1110) 

 . (103) رولنسون من قبل هـ.  م( 1846  شباط/ /  18  ) مكتوبة بدقة ومنقحة، تم شراءه من بغداد بتاريخ
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رضــي   عنــه( ويوافــق ) عثمــان ن بوفــاة الخليفــة عثمــان بــ تهــيينخــر لــنفس العمــل آوهنــاك مجلــد   (1)
م( 1845)  سـنة رنبيرغ، نسخت عن مخطـوط جيـد وقـديم( من طبعة تو 153المجلد الثالث الورقة ) 

  (104) ( 1516ويحمل الرقم ) 

مـ  بيعـة دلـي )كـرم ه وجهـه(  ويتضمن الحـوادث أعالهالمجلد  ألحداثخر وهو امتداد آمجلد   (2)

، ويوافق المجلد الثالث الصـفحة (105)  م(814هـ/919الى نهاية حوادث سنة )  م(655هـ/35سنة )

وكتـب علـى الورقـة البيضـاء  (106) تـورنبيرغ( مـ  طبعـة 217) الرابع صـفحة( الى المجلد  153)
 دية   يةا م(دـ  نسـخة  1845[ فـي بغـداد سـنة) رولنسـون هذا المجلد )نقلت لي]اي     من  األولى

 .(107) ( .TaylorCol)كينت رحديز  كول تي  ر(

 هي    مجلدات أربعةمن   تتأل خرى في المتح  البريطاني  أة وعوتوجد مجم 

ــر قتــل الخــاص بخبــر م( و 698هـــ/ 77) بســنةيمتــد مــن بدايــة الكتــاب وينتهــي  لو األالمجلــد   (1) ذك
 . (108)  و اح بكير بن  

وينتهـي  ذكــر مســير  لــى الــى البةــرة والوقفــةبخبـر  ( 657/ هــ36) المجلد الثـاني يبـدا بسـنة   (2)
ـــ/ 69ســـــنة )  بحـــــوادث نســـــخت فـــــي  نســـــخة تعـــــود الـــــى القـــــرن الســـــابع عشـــــر( وهـــــي م689هـــ

ــي ، ومكتــوب فــي نهايــة هــذا المجلــد م( 1708ه/ 1120ســنة)  ــة ســنة ســبفين و ــي ف ــم دخل ث
المجلد الثاني من   ا الكتاب وقــد اتفــق الفــراغ منــه ال يــر االحــد ســابع  شــر  ــير  ــوال 

 . (109) األلفسنة ماية و شرين بفد  

ابتــداا الدولــة اليباســية وبيفــة ابــي ذكـر  ( بخبـرم750هــ/ 132بحوادث )   يبدأ  ثالمجلد الثال  (3)
 . (110) حوادثذكر  دة  م( بفقرة  814هـ/ 198وينتهي بسنة )  اليباس السفاح 

ميــر المــؤمنين  لــي بــن ابــي طالــب أم( بخبر ذكر بيعـة 656هـ/ 35بسنة )  يبدأ المجلد الرابع  (4)
/جمـادى 26)  لـىم(، ويعود تاريخ النسـخ ا815هـ/ 199وينتهي بحوادث سنة ) )كرم   وجهه(  

م( مــــن قبــــل الحــــاج مصــــطفى بــــن ســــليمان الشــــهير 1719نيســــان/ /  16 - هـــــ1131/ لــــىو األ
ــه خــر هــذا المجلــد مــا نصــه  آحيــث كتــب فــي  (111) بغــدادبالصــغير فــي  ــق الفــراغ من ــد اتف وق

ومايــة وواحــد وثالثــين  ألــفلى ســنة و صبح نيار الجمفة ستة و شرين  وما من جمادى اال 
، (112) بالةــغيريبــاد .... ال ــاج مةــطفي بــن ســليمان الشــيير ال أضيففي بغداد  لى  د 
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ــنوات)  ــين السـ ــد بـ ــع يمتـ ــد الرابـ ــا المجلـ ــاك ايضـ ـــ/ 363-200وهنـ ــاريخ  م( 974-816هـ ــود تـ ويعـ
 . (113) م( 1840/ 11/  19 -  هـ1256/شوال/ 4) النسخ الى

 

  الخاتمة: 

، وقد  في التاريخالكامل  كاملة لكتاب    بيةأور   طبعة    أول   ن طبعة تورنبيرغ هي  أيمكن القول          
مخطوطات  نسخ الباالعتماد على    جهودا كبيرة في تحقيق الكتاب بذل المستشرق السويدي تورنبيرغ  

العالمية،  ال المكتبات  معظم  في  الوطنية،    وتأتيمنتشرة  المكتبة  في  باريس  مخطوطة  مقدمتها  في 
ب متمثلة  البريطاني  المتح   ر   ـمخطوطات  مخطوطات  ون سيلناو مجموعة  ثم    المانيا / برلينة  مكتب، 

و  شيفر،  بمجموعة  جامعة    مخطوطات     خيراً أمتمثلة  السويد،او   مكتبة  في  ان    بساال  نلحظه  ومما 
بساال والمكتبة الوطنية بباريس،  او   كانت متوفرة في مكتبة جامعة    الكامل  االجزاء االخيرة من كتاب

والحادي   العاشر  المجلدات  والثاوبخاصة  فععشر  ذلك  عدا  فيما    األولى   األجزاءن معظم  ني عشر، 
ن نسخة تورنبيرغ لم  أ  إليه  اإلشارةنفة الذكر، ومما تجدر  لمكتبات اآلكان لها عدة نسخ متوفرة في ا

عنها هي طبعة دار صادر بيروت  او تكن متد البديل  العربي، وكان  ،  1965لة في مكتبات الوطن 
نشرها   عند  تورنبيرغ  طبعة  استخدمت  األ،  للكتاب التي  بنفس  طبعة  خووقعت  في  الموجودة  طاء 

من    ،تورنبيرغ ملحة  الحاجة  لم  أوتبقى  مخطوطات  على  تعتمد  منقحة  جديدة  طبعة  استخراج  جل 
 قاف في الموصل وبغداد.و مكتبة االيستخدمها تورنبيرغ وبخاصة مخطوطات 
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 ليوامش ا
 

 .    138،ص  2(، ج1955 بيروت،دار  صادر،دار  بيروت،معجم البلدا ، ) ه:دبد  شهاب الدي  ب  الحموي، ياقوت (1)

 )اطروحــةفــي مصــادره(،  دراســة)الصــليبية ( للتفاصــيل ينظــر  ميســون ذنــون المبــايجي  ابــن األثيــر مؤرخــًا للحــروب 2)
  .10( ص2003نشورة، دكتوراه مقدمة الى كلية التربية، جامعة الموصل، غير م

(3) Gustave Dugat, Histoire Des Orientalistes ,Paris,1868, P.162. 

 :رغيتورنبهذا االسم مثبت كما هو على طبعة كتاب الكامل في التاريخ ، طبعة (4)  

Tornberg Carolus Johanns (Ed), Ibn -El- Athiri Chronicon Quod Perfectissimun  

Inscribitur,(Annos H.228-294 continens),Brill,1865.  

(5)Dugat, Histoire Des Orientalistes , P.162. 

(6)Dugat, Histoire Des Orientalistes P.162. 

(7)Dugat, Histoire Des Orientalistes , P.162. 

لــوف هــا اللغــة العبرانيــة نيقو واول مــن درس ب م(1477)ت ســنة أ جامعة اوبساال  وهي من اقدم الكليــات الســويدية التــي انشــ   (8)
عهدت الحكومة الســويدية الــى اســتاذ اللغــة العبريــة ان يــدرس م(  1636)م(، وفي سنة  1600بن اولوف البطني )ت

مبــادئ اللغــة العربيـــة وغيرهــا مـــن اللغــات الســـامية، واول مــن درس قواعـــد الصــرف العربيـــة ونحوهــا ســـفين بــن يونـــان 
ــم تتطــور دراســة ال1642)ت ــة فيهــا، اذ رجــ م(، ولكــن ل ــة لغــرض تفســير لغــة العربي ــى العربي ــة عل ح دراســة اللغــة العبري

إن التطــور الكبيــر الــذي حصــل فــي مجــال اللغــات العامــة ، وآدابهمالكتاب المقدس، ومعرفة ما يتعلق من كتب اليهود 
ــام  ــع عشـــر كـــان فـــي  العـ ــة 1874المقارنـــة فـــي القـــرن التاسـ ــات وبســـاال مـــن كرســـي اا، حيـــث تحـــول كرســـي جامعـ للغـ

. وكــان آخــر 1959، وهو الشيء الذي لم يحدث في جامعــة لونــد إال فــي العــام "ي "اللغات السامية"الشر ية" إلى كرس
، J.T. Nordling)1816-1890نوردلينــ) )شــخص شــغل منصــب كرســي اللغــات الشــر ية هــو المســتعرب ج. ت. 

ععــادة النظــر فــي بنيــة طريــق للدراســات الحديثــة بوهو أول من شغل كرسي اللغات السامية أيضًا. فقــد مهــد نوردلينــ) ال
هــو الــذي أدخــل اللغــة H.N. Almkvist (1839-1904 )هيرمــان نــابليون المكفيســت وكــان ،التدريســيةالمنــاهج 
درس اللغــة العربيــة، والعبريــة، والتركيــة فــي بــاريس. واســتمر فــي  إذوبســاال، الحديثة، كتابًة ومحادثــة، لجامعــة العربية ا
 .المحكيــةمع خبرة واسعة وثرية باللغة  ليبزغ،سكريتية، وفقه اللغة السالفية في جامعة تركية، والفارسية، والسندراسة ال
تــاريخ المشــر يات فــي الســويد، )مجلــة المجمــع العلمــي العربــي،  : (K.V. Zettersteen)ينظــر  سترســتين لللتفاصــي
 العـالمي  دـ  والدراسـات البحـوث: ة()مستشـرقة سـويدي؛ ســيغريد كاليــه  442، ص10، ج4(، مــج1924دمشــق،

، نقــال عــن الموقــع 1(، ص9/10/2012جمـال الشـلبي، )جريـد  الغـد،  ، ترجمـة :السـويد فـي واإلسـالمي العربـي
 http://www.alghad.com  االلكتروني 
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(9)Dugat, Histoire Des Orientalistes , P.162. 

(10)I bid, P.162. 

 .1ص،  والدراسات البحوث  كاليه    11)
 البحـوث:  كاليـه؛ 161ص ،( 1993، بيروت، دار الكتب العلمية، 3بدوي: موسودة المستشرقي ، )طدبد الرحم       (12)

 .1ص  ،والدراسات
 .1ص ،والدراسات البحوث:  كاليه     (13)
 المرجع نفسه والصفحة.    (14)
 المرجع نفسه والصفحة.     (15)

(16)Dugat, Histoire Des Orientalists, P.162. 

 (17  ( I bid, P.162 

مدرســة الدراســات  رةاوإد ،1825-1821سنة  اآلسيويةوزيرا للجممية  وأصبحوقد انعم عليه نابليون بلقب بارون،   (18)
فــي اوربــا،  واإلســالميةتلك تأثيرا قويًا على مسار الدراســات العربيــة  أنشطتهدي ساسي عبر  س، وقد مار 1824الشر ية  

ن كل قيد الهوتي، وانضمت الى ذلك اللغات السنســكريتية والهنديــة حتــى الجديد قد تحرر م ستشراقاالوحيث ان مفهوم 
ــة « ـ حققهـــا وطبت الحريـــري »مقامـــا  آثـــارهالصـــينية. ومـــن  ــا ألول مـــرة دي ساســـي، علـــى حســـابه الخـــاص فـــي المطبعـ عهـ
دهــا بشــرح بالعربيــة، »اإلفــادة واالعتبــار بمــا فــي مصــر مــن اآلثــار« تــأليف 1812اإلمبراطوريــة،  موفــق الــدين عبــد ، وزوِّ

ــية، اللطيـــف البغـــدادي ــة 1816«، تحقيـــق »كليلـــة ودمنـــة، الـــنص العربـــي مـــع ترجمـــة فرنسـ ، »بنـــد نامـــه« تحقيـــق وترجمـ
، وفــي ســنة ميرخونــد بــن برهــان الــدين خاونــد شــاه، ترجمــة فصــول مــن كتــاب »روضــة الصــفاء« تــأليف 1819فرنســية، 

اصدر دي ساسي الفية ابن مالك ونشــر منهــا عشــرة اجــزاء مــن مختاراتــه، وفــي الســنة التــي تــوفي فيهــا صــدر لــه   1833
ربــا لعربيــة واإلســالمية فــي أو فــوك  تــاريخ حركــة االستشراق)الدراســات ا يوهــانينظــر  . للتفاصــيل كتاب عن تاريخ الدروز

ــة  عمـــر لطفـــي العلـــم، )ط (، 2001،دار المـــدار االســـالمي، بيـــروت، 2حتـــى بدايـــة القـــرن العشـــرين(، نقلـــه عـــن األلمانيـ
 .149،151، 148،  141ص

فرانسوا بمرسوم من الملك    1530أنشئت الكلية سنة   (  Collège de France   بالفرنسية)  الكوليج دو فرانس    (19)
  واللغة اإلغريقية  كاللغة العبريةوكان الهدف األساسي من إنشاء هذه الكلية تشجيع دراسة علوم معينة  فرنسا ملك  األول

 اإلمبراطورية، ية  ثم الكلية الوطنية ثم الكل  كلية اللغات الثالث  ث الملكية  . سميت الكلية في البداية بالكلية  والرياضيات
 نقاًل عن الموقع االلكتروني    .1870تخذ اسم الكوليج دو فرانس )كلية فرنسا( إال سنة ولم ت

http://ar.wikipedia.org                                                                                                           

 ل بفيصدل حول تير خ ذ ا الت د    ظر: و

                                                Abel Lefranc, Histoire du Collège de france, Paris,1893.  

(20)I bid , P.312,378. 

(21)Dugat, Histoire Des Orientalistes , P.162. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1530
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1870
http://ar.wikipedia.org/
http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Lefranc%2C+A.+%28Abel%29%2C+1863-1952%22
http://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Paris+%3A+Hachette%22


19 
 

 

(22)Nathaniel Schmidt Source, Early Oriental Studies in Europe and the Work of the 

American Oriental Society, 1842-1922,Journal of the American Oriental Society,1923, 

Vol. 43 p.7; 

يخ حركــة يوهــان فــوك  تــار   كــ ل   ــروين   www.ivsl.org نقــال دــ  موقــع المكتبــة االفتراضــية العراقيــة العلميــة
الدراسات العربية واإلسالمية في أوربا حتــى بدايــة القــرن العشــرين(، نقلــه عــن االلمانيــة  عمــر لطفــي العلــم، )االستشراق،  

 .151(، ص2001،دار المدار اإلسالمي، بيروت، 2)ط

(23)I bid , P.162. 

مــا لــه منــذ حصــاره لمدينــة ذي اســتخدمه نــابليون مترج مــن تالمــذة دي ساســي، الــ  مستشرق فرنســي   اميدي جوبرت  (24)
، ثم اوفد في مهمات دبلوماسية الى الشرق اكثــر مــن مــرة، وقــام بالتــدريس فــي مدرســة اللغــة التركيــة 1799عكا في سنة 

   .152، واليه ينسب الشرح والترجمة لكتاب روجر عن االدريسي.   فوك  تاريخ حركة االستشراق، ص1801منذ سنة 

(25)Dugat, Histoire Des Orientalistes , P.162. 

(26) Abel , Histoire du Collège de france, P.388. 

بعــد  المستشــرقين الفرنســيين الــذين جــاءوا أهــممــن تالمــذة دي ساســي، ومــن مستشرق فرنسي  ايتين مارك كاترمير (27) 
خلـــ   1832شــغل كراســي اللغــات العبريــة والســريانية فــي الكليــة الفرنســية، وفــي عــام  1832، فمنــذ عــام دي ساســي 

 أهــملشر ية، واهــتم بتــاريخ وجغرافيــة الشــرق االدنــى ، ومــن ارسية في مدرسة اللغات اشيزير لشغل منصب استاذ للغة الف
ــه ترجمتــه لكتــاب المقريزي)تــاريخ المماليــك فــي مصــر( ومؤلفاتــه حــول مقدمــة ابــن خلــدون والمغــول. فــوك  تــاريخ  اعمال

 .151حركة االستشراق، ص

(28) Abel , Histoire du Collège de france, P.387 

 

 .25،ص3ج  (،1980، مصر، دار المعارف،4ط)، نجيب عقيقي  المستشرقون      (29)
 .1، صلدراساتوا البحوث  كاليه     (30)
 المرجع نفسه والصفحة.    (31)
 المرجع نفسه والصفحة.    (32)
 .25، ص3ج، عقيقي  المستشرقون      (33)
 .1، صوالدراسات البحوث  كاليه     (34)

(35)Dugat, Histoire Des Orientalistes , P.162. 

 .1، صوالدراسات البحوث  كاليه    (36) 

(37)Dugat, Histoire Des Orientalistes, P.162. 

(38)I bid, P.162. 

http://www.ivsl.org/
http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Lefranc%2C+A.+%28Abel%29%2C+1863-1952%22
http://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Paris+%3A+Hachette%22
http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Lefranc%2C+A.+%28Abel%29%2C+1863-1952%22
http://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Paris+%3A+Hachette%22
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(39)I bid, P.162. 

(40)I bid, P.162-163. 

(41)I bid, P. 163. 

(42)Dugat, Histoire Des Orientalistes , P.162-163. 

(43)I bid, P.162-163. 

(44)I bid, P.162-163. 

(45)I bid, P.162-163. 

(46)I bid, P.162-163. 

(47) Dugat, Histoire Des Orientaliste, p.163. 

. ودنوانه:26،ص3دقيقي: المستشرقو ، ج     (48)  
Fragamenta quadam libri: Hasn –El- mohadira fi akhbar Misr oul-Kahira inscripti auctore 
Gelal eddino Soyuthensi.Part.I.v. Upsal,1834-1835. Dugat ,Histoire Des Orientaliste,p 
165.   

 . وع وانه:25،ص3رسون، جعقدق : المسبش     (49)

 Fragmentum libri Margarita mirabilium, auctore Ibn-el-Vardi. : Prooemium, caput 

secundum, tertium, quartum et quintum continens / E codice Upsaliensi edidit, Latine 

vertit  ,Published 1835,  Dugat, Histoire Des Orientaliste,p.164  .    

 . ودنوانه:26،ص3دقيقي: المستشرقو ، ج     (50)

Ibn Khalduni narratio de expeditionibus francorum in terras islamismo subjectas (1840, 

Histoire, Dugat  ,Histoire Des Orientaliste,p 165.   

(51)     Primordia dominationis Murrabitorum e libro vul-go kartas dicto. (Upsal,1839) 

(1840),,   Dugat, Histoire Des Orientaliste,p. 164. 

 وع وانه: (52) 

Annales Regum Mauritaniae a condito Idrisidarum imperio ad annum fugae 726 / ab Abu- 

Hasan ali ben abd Allah ibn Abi Zer’ Fesano, vel ut alii malunt, Abu Muhammed Salih 

ibn Abd el Halim Granatensi , edidit ... Latine vertit: Carolus Johannes Tornberg, 

Upsal,1843-1846. Dugat, Histoire Des Orientaliste, 

 Numi cufici Regii numophylacii holmiensis : quos ودنوانـه:. 26،ص3دقيقي: المستشرقو ، ج     (53)

omnes in terra Sueciae repertos / digessit te interpretatus est d:r Carolus Johannes 

Tornberg, by Kungl. Myntkabinettet (Statens historiska museum (Stockholm, 

Sweden)) Tornberg, Carl Johan, 1807-1877, Published 1848. Dugat, Histoire Des 

Orientaliste, p.164. 

 

 ، ودنوا  الكتاب:1، صوالدراسات البحوث كاليه:      (54)

http://uno.kb.se/F/JQGUU67KJ7FM11JJHUTGUSSMJ8MKC15GAYSB31MXA5NVGBRRYU-05736?func=full-set-set&set_number=015986&set_entry=000007&format=999
http://uno.kb.se/F/JQGUU67KJ7FM11JJHUTGUSSMJ8MKC15GAYSB31MXA5NVGBRRYU-05736?func=full-set-set&set_number=015986&set_entry=000007&format=999
http://uno.kb.se/F/JQGUU67KJ7FM11JJHUTGUSSMJ8MKC15GAYSB31MXA5NVGBRRYU-05736?func=full-set-set&set_number=015986&set_entry=000007&format=999
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 Codices Arabici, Persici et Turcici Bibliothecae Regiae universitatis Upsaliensis disposuit et 

descripsit C. J. Tornberg ,impensis REG. universitatis Upsaliensis,1849.                        

 Dugat, Histoire Des Orientaliste, p.163.                                                                                      

      

 . ودنوانه:26،ص3دقيقي: المستشرقو ، ج     (55)

Codices orientales bibliothecae Regiae Universitatis Ludensis. Recensuit Carolus 

Johannes Tornberg. Lunds universitet. Published 1850.   Dugat, Histoire Des Orientaliste, 

p.163. 

 .161بدوي: موسودة المستشرقي ، ص (56)
 Rect de Mirkhond ,historien person, sur la dynastie des Ascaniens: texte person:ودنوانه   (57)

et traduction suedoise,1863. Dugat, Histoire Des Orientaliste, p.165.                            

 :Recit d' Ibn-al- Athir sur la conqete de I'Espagne par les Arabes –texte arabe et وع وانه   (58)

 traduction suediso.(1865),  Dugat, Histoire Des Orientaliste,p.166. 

  

وجيه بن حمد عبد  نبذة تاريخية عن ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة السويدية، ترجمة    محمد قنوت برستوم (59) 
 http://www.qurancomplex.org االلكتروني ، ينظر الموقع 1ص الرحمن،

 . 37، ص1(، ج1928( يوسف الياس سركيس: معجم المطبودات العربية والمعربة، )مصر، مطبعة سركيس، 60)
 ( المرجع نفسه والصفحة.61)
 ( المرجع نفسه والصفحة.62)

ــر ي)(  63) ْفر يمــ ــو  م(1883 - 1822 /هـــــ 1300- 1238د  ــارل فراوهــ ــوا دفريمــــري شــ  Charles Françoisنســ

Defrémery  كمبريــهولــد فــي  ،فرنســي مستشــرق (Cambrai) برســفالو وخلفــه بالتــدريس  وتتلمــذ بالعربيــة لكوســان دي
 1853ســنة  رحلة ابن بطوطةوهو أول من نشــر  ،مو ثم اعتزل العمل لضع  صحته1868في كوليج دي فرانس سنة 

ولــه بالفرنســية  (B.R. Sanguinette) فيها المستشــرق اإليطــالي ســنجينتي عدهجمتها إلى الفرنسيةو وسا مع تر  1859ـ 
 .وكتــب أخــرى  ، اإلســما يليون فــي ســوريةو  تاريخ الدول اإلسالمية في خوارزم وتركســتانو  (جزآن )تاريخ الشرق 

 .245بدوي  موسوعة المستشرقين، ص
 . 37، ص1سركيس: معجم المطبودات، ج( 64)

)65  ( De slane : Recueil des historiens des croisades :historiens orientaux, Paris, 1898 

Vol. IV(Defremery( . 

 . 1، صوالدراسات البحوث كاليه  (66)

 المرجع نفسه والصفحة.  (67)
   المرجع نفسه والصفحة.   (68)
 المرجع نفسه والصفحة.  (69)

م بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن األثير   الكرم محمد بن عبد الكريعز الدين ابي الحسن علي بن ابي    (70)
 .5،ص1مج ،()المقدمة(1965بيروت، دار صادر، دار بيروت، )التاريخ، الكامل في 

(71)M.Le Baron De Slane: Bibliotheque Nationale (department des Manuscrits) 

Catalogue Manuscrits Arabes, (Paris Imprimerie Nationale,1883-1895),p.285. 

http://uno.kb.se/F/JQGUU67KJ7FM11JJHUTGUSSMJ8MKC15GAYSB31MXA5NVGBRRYU-05732?func=full-set-set&set_number=015986&set_entry=000005&format=999
http://uno.kb.se/F/JQGUU67KJ7FM11JJHUTGUSSMJ8MKC15GAYSB31MXA5NVGBRRYU-05732?func=full-set-set&set_number=015986&set_entry=000005&format=999
http://uno.kb.se/F/JQGUU67KJ7FM11JJHUTGUSSMJ8MKC15GAYSB31MXA5NVGBRRYU-05732?func=full-set-set&set_number=015986&set_entry=000005&format=999
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)72 ( De Slane, Recueil des historiens des croisades. Historiens orientaux, Paris,1872, 

Tome Premier, p.755. 

)73( I bid ,Tom II, ,p. -1895),p.756. 

)74( I bid ,Tom II, ,p.756. 

)75(   M.Le Baron De Slane: Bibliotheque Nationale (department des Manuscrits) 

Catalogue 

 Manuscrits  Arabes, (Paris Imprimerie Nationale,1883-1895),p.285-286. 

(76)D.S.Richards, Ibn Al-Athir and the Later Part of the Kamil: A Study of Aims and 

Methods”, Medieval Historical Writing and Islamic Worlds, Morgan, D.O. (ed.), 

(London, University of London, 1982) ,p.83.      

(77)I bid, p.83.      

(78(I bid, p.83.   
 . 9،ص2(، ج1958بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي،  )الفوطي، محمد رضا الشبيبي: مؤرخ العراق اب    79))

  

  (.1( المرجع نفسه والجزء والصفحة، هامش )80)
 .(1جزء والصفحة، هامش )( المرجع نفسه وال81)

)82) E.Blochet, Catalogue des manuscrits arabes des nouvelles acquisitions (1884-

1924)(Paris,1925), P. 127. 

)83) I bid,p128.  

)84) I bid, p.128.  

)85 ( Carl Johann Tornberg, (,Codices Arabici, Persici et Turcici Bibliothecae  regiae, 

Universitatis upsaliensis, Uppsala Universitet, 1849,P.138.  

)86( I bid,p.145.     

( وهو محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد   بن سليمان بن عمر بن الشيخ محمــد صــاحب الخضــر المشــهور قبــره 87)
ســنة )أوانــل مدينــة بــالتكرور. ولــد فــي  غانــا وربمــا كــان يقــال لــه قــديمًا الغــاني نســبة إلــى  ،بالقرافــة يعــرف بــالعز التكــروري 

بــن حجــة  يقشــندي فــي ســوق الكتــب وأخــذ عــن التقــ س عنــد القلى وحفظ القرآن، وكان يجلــ ( بالقرافة الكبر م1390هـ/791
ــنة  ــ ــوفي ســ ــ ــببها، تــ ــ ــره بســ ــ ــــب وراج أمــ ــناعة الكتــ ــ ــي صــ ــ ــدم فــ ــ ــخ وتقــ ــ ــدة نســ ــ ــه عــ ــ ــه منــ ــ ــب بخطــ ــ ــه وكتــ ــ ــة لــ ــ ــرح البديميــ ــ شــ

بيــروت، دار )التاســع، شــمس الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي  الضــوء الالمــع ألهــل القــرن   (.م1453هـ/857)
 .2، ص7(، ج1992الجيل  

)88(  Tornberg, Codices Arabici, p.145.     

(89)I bid, p.145.  

(90)I bid,p.153. 

 ل  نعثر ع ذ تر م  له.    (91)

(92)I bid,p.153.  

)93( I bid,p.153.  

)94( I bid,p.158.  

(95)I bid,p.158.     

  

(96)I bid, p.158.     

  

(97(  W. Ahlwardt Die Handschriften-Verzeichnisse Der Königlichen Bibliothek Zu 

Berlin,( Berlin,1897),vol:9 p.46-47. 

 ولة س    اسبشرق رر طين ،  (:(Sir Henry Creswicke Rawlinson رولنسون السير  نري كروزي   98))

علماء  (  م1810) الدراسات    اآلثارمن  مؤسسي  الهند    يةر اآلشو واحد  شركة  في  وعمل  ضابطا  كان  بريطانيا،  في 

http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?swid=006977906
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?swid=006977906
http://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carl+Johann+Tornberg%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22W.+Ahlwardt%22&source=gbs_metadata_r&cad=4


23 
 

 

في   حيث عمل  الفارسية،  وتعلم  )  للمدة  إيرانالشر ية،  ثم  م1839-1833من  قندهار،  في  سياسيا  مندوبا  وعين   ،)
سياسيا   العربية)  أيضا مندوبا  الجزيرة  بغداد)م1843في  في  وقنصال  حيث  1844(،  اقتناء   أتيحت(  الفرصة  له 

مخطوطات شر ية نفيسة بيعت للمتح  البريطاني، وقد فك بعض رموز النقوش المسمارية، ورجع الى بريطانيا وعين  
(،  م1881-1878)اآلسيوية(، ورنيسا للجممية الملكية  م1868-1865،  1859-58في مجلس العموم البريطاني، )

الملكية)والجمم الجغرافية  سنة)م1875-1874،  1872-1871ية  وفاته  من  1895(،كانت  هيرودت،    آثاره(  تاريخ 
بطوطة.   ابن  االسالم،  في  العلمية،  ينظر   الرحالت  الكتب  دار  )بيروت،  المستشرقين،  اسماء  معجم  مراد   يحيى 

      .582(، ص2004

(99(Charles Rieu: Supplement to the catalogue of the Arabic manuscripts in the British 

Museum,( Published by British Museum in London, 1894) P.275. 

(100)I bid, p.275 . 

م( في مدينة 1627هـ/  1037األمامية األثني عشرية ولد في عام)  الشيعةمن علماء       م مد باقر المجلسي  101))
التي كانت آنذاك من المراكز العلمية المعروفة في العالم اإلسالمي، وكان والده المولى محمد تقي المجلسي   أصفهان

الـمـجـاالت مة المجلسي إلى احمد بن  يـنتهي نسب عانلة العال  من مفاخر علماء الشيعة، له مؤلفات كثيرة في شتى 
حلية االولياء في  صاحب الكتاب المعروف بـ    م(1040/هـ  430)نميم المتوفى عام    عبد ّللاِّ المعروف بـ الحافظ أبو

 http://ar.wikipedia.orgلكتروني   الموقع اال نقاًل عن.(م1699هـ/1111)توفي سنة  ،طبقات االصفياء

(102(Rieu, Supplement to the catalogue ,p.275 .  

(103(I bid, p.275 . 

(104(I bid, p.275. 

(105(I bid, p.275 . 

(106(I bid, p.275 . 

(107(I bid, p.276 . 

(108  ( Charles Rieu: Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo britannico 

asservantur,( Londini,1838) , p.553. 

(109   ( I bid, p.553 . 

(110   ( I bid, p.553 . 

(111   ( I bid, p554 . 

(112   ( I bid, p.554 . 

(113   ( I bid, p.554 . 

http://openlibrary.org/publishers/British_Museum
http://openlibrary.org/search/subjects?q=London
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?ie=UTF8&field-author=Charles+Rieu&search-alias=books&text=Charles+Rieu&sort=relevancerank
http://cdm.csbsju.edu/cdm/search/searchterm/Catalogus
http://cdm.csbsju.edu/cdm/search/searchterm/codicum
http://cdm.csbsju.edu/cdm/search/searchterm/manuscriptorum
http://cdm.csbsju.edu/cdm/search/searchterm/orientalium
http://cdm.csbsju.edu/cdm/search/searchterm/qui
http://cdm.csbsju.edu/cdm/search/searchterm/Museo
http://cdm.csbsju.edu/cdm/search/searchterm/britannico
http://cdm.csbsju.edu/cdm/search/searchterm/asservantur
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 المستشرق تورنبيرغ                      

 http://app.ub.uu.se               االلكتروني:نقال  ن الموقع 

http://app.ub.uu.se/
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 شرق دي ساسي المست             

 قع االلكتروني: نقال  ن المو 

http://bibliotheque-numerique.inha.fr   
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