
 ألجناد ودورھم في كتابة تاریخ مصرا

 1خالل النصف الثاني من القرن السابع عشر المیالدي
ال تزال المدرس7777ة التاریخیة المص7777ریة في العص7777ر العثماني قادرة على إمداد البحث العلمي 

مجموعة من كتب التاریخ المعاص77ر بالمزید من المؤلفات؛ فقد ظھرت خالل العقود الماض77یة 
التي تم تدوینھا خالل الفترة الممتدة منذ مطلع القرن الس777ادس عش777ر وحتى الس777نوات األخیرة 
من القرن الثامن عش777ر دون انقطاع، إال أن ید البحث والتحقیق قد طالت مص777ادر حقب دون 
ن غیرھا؛ حیث یمكن مالحظة اھتمام أغلب الباحثین بمص7777ادر مخطوطات النص7777ف األول م

سرور، سابع عشر كمؤلفات اإلسحاقي والغمري وابن أبي ال ومن ثم االھتمام بنتاج  2القرن ال
مع غیاب واضح  3مؤرخي القرن الثامن عشر كالملواني وأحمد شلبي والشاذلي والدمرداش،

للدراس77ات العلمیة حول مص77ادر النص77ف الثاني من القرن الس77ابع عش77ر، مما دفع بالكثیر من 
ؤل عن مص777داقیة ما كتبھ مؤرخو القرن الثامن عش777ر عن الحقبة الس777ابقة لھم الباحثین للتس777ا

والتي لم یكونوا ش7777اھدین على أحداثھا. فقد أثار دانییل كریس7777لیوس، على س7777بیل المثال، عدة 
م دون أن 1688تساؤالت حول مصادر الجبرتي فیما كتبھ عن أحداث یعود تاریخھا إلى عام 

ب و"بعض كت أوضIIح اإلشIIاراتإش77ارات مقتض77بة إلى كتاب  یحیلھا إلى مص77درھا، باس77تثناء
األجناد" التي لم یذكر مص7777777نفیھا، وقد حاول كریس7777777یلیوس تتبع ما ورد في مقدمة الجبرتي 

إال أنھ الحظ وجود فروقات یص7777عب االدعاء معھا بأنھا كانت  الدرة المصIIIIانة،بالمقارنة مع 
ع اث الس77نوات األخیرة من القرن الس77ابالمص77در األس77اس77ي بالنس77بة للجبرتي فیما كتبھ عن أحد

                                                
، جامعة بنھا، العدد مجلة مركز الدراسات اإلنسانیة وخدمة البیئة بكلیة اآلداب ذه الدراسة في:نشرت ھ1 
 .2005)، ینایر 12(
لطائف أخبار األول ذكرت لیلى عبد اللطیف من مؤلفات ھذه الفترة: محمد بن عبد المعطي اإلس7777777حاقي،  2

م، 1623ھـ1032/777777777أحداث س77نة (یتوقف عند  1897، القاھرة فیمن تصIIرف في مصIIر من أرباب الدول
الكواكب م). ومؤلفات محمد بن أبي السرور مثل: 1660ھـ1071/777777وتستمر تتمة الكتاب حتى أحداث سنة 
عیون األخبار ، والنزھة الزھیة في ذكر والة مصر والقاھرة المعزیة، والسائرة في أخبار مصر والقاھرة

د الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، المجلة ، تحقیق عبكشIIIIIIIف الكربة في رفع الطلبة، وونزھة األبصIIIIIIIار
عدد  تاریخیة المص7777777ریة، ال نة 33ال نة  1976، س7777777 حداث س7777777 (تتوقف أعمال ابن أبي الس7777777رور عند أ

م. انظر 1630ھـ/1040فإنھ یتوقف عند أحداث سنة  ذاكرة اإلعالم،م)، أما كتاب الغمري 1652ھـ/1062
، مكتبة الخانجي، شIIIIام إبان العصIIIIر العثمانيدراسIIIIات في تاریخ ومؤرخي مصIIIIر واللیلى عبد اللطیف، 

 .18، ص. 1980القاھرة 
 5623، مخطوط رقم تحفة األحباب بمن ملك مصIIIIIIIر القاھرة من الملوك والنوابیوس7777777ف الملواني،   3

تاریخ، دار الكتب المص7777777ریة، القاھرة، وقد قام بتحقیقھا إبراھیم یونس محمد، وحص7777777ل بھا على درجة 
، ثم قام عبد الرحیم عبد الرحم عبد الرحیم 1981الماجس77777تیر من كلیة اآلداب بجامعة االس77777كندریة س77777نة 

م). أحمد شلبي بن عبد الغني، 1723ـ777/ھ1136بتحقیقھا ونشرھا فیما بعد (یتوقف المؤلف عند أحداث سنة 
، تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد أوضIIح اإلشIIارات فیمن تولى مصIIر القاھرة من الوزراء والباشIIات

م). ). مصطفى 1737ھـ1150/777(یتوقف المؤلف عند أحداث سنة  1978الرحیم، مكتبة الخانجي، القاھرة 
ح ، تحیق صالتاریخ وقائع مصر القاھرة المحروسة، بن الحاج إبراھیم تابع حسن آغا عزبان الدمرداشي

، وقد نشرت الطبعة األولى من الكتاب في 2002أحمد ھریدي، دار الكتاب والوثائق القومیة، القاھرة سنة 
الدرة م). أحمد الدمرداش، 1741ھـ1153/777777777، (یتوقف المؤلف عند أحداث س77نة 1989االس77كندریة س77نة 

ق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، المعھد العلمي الفرنس77777ي لآلثار ، تحقیالمصIIIIIانة في أخبار الكنانة
 م).1751ھـ/1165(یتوقف المؤلف عند أحداث سنة  1989الشرقیة، القاھرة 



عش777ر المیالدي. وبناء على ذلك فقد اس777تنتج كریس777لیوس بأن الجبرتي ال بد وأنھ قد رجع إلى 
عدد آخر من المصادر الالزمة لكتابھ قبل أن یشرع في كتابة تاریخھ الفرید، ودعا إلى المزید 

ر التي أخذ الجبرتي منھا من البحث في المخطوطات العربیة المبكرة للكش777777ف عن المص777777اد
ولدى التحقق من المخطوطات العربیة التي دونت   4م.1688روایتھ للفترة التي تبدأ منذ عام 

أحداث النص777ف الثاني من القرن الس777ابع عش777ر المیالدي یمكن القول بأن مدرس777ة العلماء قد 
كما أن  5ي،أسھمت في توفیر مادة مھمة وباألخص منھا ما صنفھ شلبي والملواني والصوالح

قد تعرض77777ت ألھم ش77777خص77777یات تلك الفترة  6مدرس77777ة التراجم متمثلة في الجبرتي والمرادي
الحاسمة في تاریخ مصر العثمانیة، إال أن جمیع ھذه المؤلفات قد دونت أحداث حقب تاریخیة 
لم یعاص77رھا مص77نفوھا، وال بد وأنھم جمیعاً قد رجعوا إلى مص77ادر س77ابقة لھم دون اإلش77ارة 

 لھا.
ي الوقت الذي تحدثت فیھ العدید من ھذه المص777777ادر عن "مجموعة من كتب األجناد" التي وف

دونت أحداث النص777ف الثاني من القرن الس777ابع عش777ر المیالدي، فإن البحث العلمي قد ارتكز 
دون االھتمام بمص77ادر األجناد األخرى، والتي ال  بص77ورة أس77اس77یة على مجموعة الدمرداش

الباحثین والمحققین، وال ش7777777ك في أن إلقاء الض7777777وء على بعض ھذه تزال بعیدة عن اھتمام 
المص77ادر س77یس77اعد في تقدیم إجابات على العدید من التس77اؤالت حول المادة التي اس77تقى منھا 
مؤرخو القرن الثامن عش77777ر معلوماتھم عن األحداث التي وقعت خالل القرن الس77777ابع عش77777ر 

مین من مص77ادر األجناد لھذه الفترة على والتي س77بقت وجودھم، ویمكن اختیار مص77درین مھ
 سبیل المثال، وھما: 

 
، والذي یؤرخ ألحداث زبدة اختصIIIار تاریخ ملوك مصIIIر المحروسIIIةعلي بن رض777وان،  -أ

م، ویتوقف عند أحداث س7777نة 1516ھـ922/7777777777مص7777ر منذ خض7777وعھا للحكم العثماني س7777نة 
 م.1701ھـ/ 1113
یؤرخ ألحداث مص777ر منذ أحداث س777نة والذي  7،تاریخ وقعة الضIIIربمحمد بن محمود،  -ب

 م.1701ھـ/1113م، ویتوقف عند أحداث سنة 1665ھـ/1076
م، نالحظ بأن 1687ھـ1099/7777777ففي الحین الذي تستھل فیھ مجموعة الدمرداش بأحداث سنة 

ھذین المص7777درین یبدآن في فترة س7777ابقة لھا، وھما بالتالي أش7777مل في تغطیة أحداث النص7777ف 
، على الدرة المصIIانةعش77ر المیالدي، ومن جھة أخرى فإن مص77نف الثاني من القرن الس77ابع 

سبیل المثال، قد وقع في العدید من األخطاء والتناقضات في مقدمة كتابھ، مما یدفعنا للتساؤل 
حول إمكانیة أن یكون أحمد الدمرداش قد كان بالفعل معاص77راً للمرحلة المبكرة من كتابھ، أو 
                                                
4  D. Crecelius; (ed.) Eighteenth Century Egypt: An Account of Arabic 
Manuscript Sources, Los Angeles, 1990. p. 5. 

بد ، تحقیق عتراجم الصIIIIIواعق في واقعة الصIIIIIناجقن أبي بكر الص77777والحي العوفي الحنبلي، إبراھیم ب 5
 .1986الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، القاھرة، 

سIIIIلك . محمد خلیل المرادي، 1904، القاھرة عجائب اآلثار في التراجم واألخبارعبد الرحمن الجبرتي،  6
، 1873، طبعت المجلدات الثالثة األولى من الكتاب في اسطنبول سنة رر في أعیان القرن الثاني عشرالد

 .1883ثم طبع المجلد الرابع في القاھرة سنة 
الظرب أو الزرب: جمع زربة التركیة، وتعني العصاة من العسكر. انظر تعلیق عبد الرحیم عبد الرحمن  7

 ، مصدر سابق. أوضح اإلشاراتمد شلبي، ، من أح162عبد الرحیم في ھامش ص 



ن مؤرخي القرن الثامن عش777777ر على من س777777بقھم من األجناد م -مثل غیره  –أنھ ربما اعتمد 
حتى الس777777نوات األخیرة من القرن الس777777ابع  1650الذین دونوا أحداث الفترة الممتدة منذ عام 

 عشر. 
ض7777من تاریخ محمد بن محمود و زبدة االختصIIIIارویجدر التنبیھ إلى أن تص7777نیف مخطوطي 

انا من المنتمین إلى الحامیة العثمانیة، مدرس77777ة "األجناد" ال یعني بالض77777رورة أن المؤلفان ك
وإنما یعني ذلك أن المخطوطین أقرب إلى المدرس7777ة التاریخیة التي اص7777طلح على تس7777میتھا 
بمدرس7777ة "األجناد" من مدرس7777ة "التراجم" ومدرس7777ة "العلماء"، فلیس لدینا أي دلیل على أن 

ما أي معلومة یمكن أن المص777777نفین كانا من أفراد إحدى الفرق العس777777كریة، ولم یتركا بدورھ
تساعد في معرفة أصولھما. وقد تم تصنیفھم ضمن مدرسة األجناد باالعتماد على التقسیمات 

سم ، حیث قمدرسة التاریخ المصري في العصر العثمانيالتي حددھا محمد أنیس في كتابھ: 
 مؤرخي مصر في العصر العثماني إلى ثالثة أقسام: 

منھم ابن إیاس وأحمد ش7777لبي وابن أبي الس7777رور والملواني مجموعة المؤرخین العلماء؛ و -1
 وغیرھم.

 مدرسة التراجم التي ینتمي إلیھا المحبي والمرادي والجبرتي.  -2 
 مدرسة األجناد التي ینتمي إلیھا أحمد بن زنبل والدمرداش. -3

یخ أو للتاروقد أشار أنیس إلى أن مدرسة األجناد: " تبتعد كثیراً عن مدرسة العلماء في فھمھا 
طریقة كتابھا، فھي تفتقر إلى أیة خطة في البحث والكتابة وأمیل إلى طریقة الكتابة الش777777عبیة 
وإن ق77دم77ت م77ادة ت77اریخی77ة فری77دة في أھمیتھ77ا، ویمث77ل ھ77ذه الم77درس77777777ة ابن زنب77ل وأحم77د 

وال یبتعد علي بن رضوان ومحمد بن محمود كثیراً عن المعاییر التي وضعھا  8الدمرداشي".
لمدرس77777ة األجناد، حیث تتس77777م كتابتھما بض77777عف اللغة وركاكة العبارة وكثرة األخطاء أنیس 

اإلمالئیة باإلض777افة إلى اس777تخدام اللھجة المحلیة، مما یترك لدى القارئ انطباعاً بأن المؤلفین 
لم یكونا على درجة عالیة من الثقافة بحیث یمكن نس7777777بتھما إلى مدرس7777777ة العلماء، وال یمكن 

سبتھما إلى مدرسة التراجم، ألنھما لم یبدیا اھتماماً كبیراً بالترجمة ألھل ذلك العصر.  كذلك ن
ومما یساعد على نسبة المخطوطین إلى مدرسة األجناد ھو ما یظھر فیھما من میل نحو سرد 
األحداث من وجھة نظر الس777لطة الس777یاس777یة في القلعة، وعدم وجود إش777ارات واض777حة لقیام 

ة مع المجتمع المص777ري أو محاولة نقل وجھات نظر أخرى غیر المؤلفین بالتواص777ل مباش777ر
منظور السلطة السیاسیة التي تھیمن بصورة واضحة على المخطوطین في تناولھما ألحداث 
النصف الثاني من القرن السابع عشر المیالدي، ویمكن تفصیل أھمیة ھذین المخطوطین فیما 

 یلي:
-1516ھـIIII/1113 -922مصر المحروسة ( علي بن رضوان، زبدة اختصار تاریخ ملوك -أ

 م)1701
تقع النس7777777خة الوحیدة التي عثر علیھا من ھذا المخطوط في مكتبة المتحف البریطاني تحت 

 29.5ص77فحة، حجم الص77فحة الواحدة:  86ورقة ( 43)، وتتكون من Add. 9972تص77نیف (
س77طراً. كما یوجد  50إلى  40س77م)، ویتراوح عدد أس77طر الص77فحة الواحدة ما بین  10× س77م

                                                
، معھد الدراس77ات العربیة العالمیة، القاھرة مدرسIIة التاریخ المصIIري في العصIIر العثمانيمحمد أنیس،  8

 .18، ص 1962



بمكتبة جامعة ش7777777یكاغو نس7777777خة مص7777777ورة عن المخطوط تم الحص7777777ول علیھا من المتحف 
 ).DT.95البریطاني، وتقع تحت رمز (

م حتى ع77ام 1516ھـ922/7777777777777الفترة الزمنی77ة ابت77داء من ع77ام  زبIIدة االختصIIIIIIIIIاروتغطي 
م، حیث یعتمد فیھا المؤلف نظام التأریخ الحولي، فیذكر أھم األحداث التي 1701ھـ1113/7777777

وقعت في كل سنة، كما یتخذ من تعاقب سالطین آل عثمان ومن تولى في عھد كل واحد منھم 
منصب الباشویة بمصر فواصل رئیسة بین المراحل التاریخیة. ویمكن تقسیم مادة المخطوط 

 إلى قسمین رئیسین:
م، بص777یغة مختص777رة ال 1648 -1516ھـ777777777/ 1058 -922ول، ویتناول الفترة: القس777م األ -

صفحة، وتتسم المعلومات الواردة فیھا باإلیجاز، حیث یقتصر الكاتب فیھا  تتجاوز أحد عشر 
على ذكر باش777وات مص777ر خالل حكم الس777الطین ابتداء من الس777لطان س777لیم األول وحتى خلع 

 م.1648ھـ/1058السلطان إبراھیم األول سنة 
م، والتي تبدأ من تولي 1701 -1648ھـ7777777777/ 1113 -1058القس7777م الثاني، ویتناول الفترة:  -

سدة الحكم وتستمر حتى السنوات األخیرة من عھد السلطان مصطفى  السلطان محمد الرابع 
م)، وتتسم المعلومات الواردة فیھ بالدقة، وذكر 1703 -م 1695ھـ/ 1115 -ھـ1106الثاني (

سردھا، تفاصیل ینفرد الم خطوط بھا عن جمیع المصادر األخرى من حیث نوعیتھا وطریقة 
ویبدأ ھذا القسم من نھایة الصفحة الحادیة عشر ویستمر حتى نھایة الصفحة الثانیة والثمانین 

 من المخطوط.
ولم یرد في كتب التراجم ومعاجم المؤلفین أي ذكر لمص77777نف المخطوط: علي بن رض77777وان، 

ت عن نفس77ھ أو عن أس77رتھ، ولم یورد في مطلع الكتاب س77وى اس77مھ الذي لم یذكر أي معلوما
واسم أبیھ، بقولھ: "سوده المذنب العبد الحقیر علي بن رضوان رحمة هللا علیھم وعلى أموات 

فالمص77نف ال یحاول الترجمة لنفس77ھ  9المس77لمین ولمن دعا لھم برحمة آمین یا رب العالمین".
مص777777ر، ولذلك فإن الطریقة الوحیدة لتقص777777ي بعض أو ذكر س777777بب إقدامھ على كتابة تاریخ 

المعلومات عنھ ھي الرجوع إلى المخطوط نفس7777ھ، ومحاولة الوص7777ول إلى بعض المعلومات 
عنھ من خالل االس777777تئناس بالقرائن المتوفرة في ثنایا المخطوط، حیث یمكن االس777777تنتاج بأن 

م، وذلك من خالل 1701-1648ھـ1113/777 -1058المؤلف كان متواجداً بمصر خالل الفترة 
التفاصیل التي یوردھا، فضالً عن اإلشارة إلى معاصرتھ لھا، ویمكن للقارئ أن یمر بالعدید 
من العبارات التي یس77تش77ف منھا معاص77رة المص77نف ألحداثھا، ومن ذلك على س77بیل المثال، 

، حیث یذكر المص77نف 1664حدیثھ عن اس77تحداث ض77ریبة جدیدة على أراض77ي االلتزام س77نة 
ولدى الحدیث عن  10تس7777مى خدمة ش7777اویش آغا". مظلمة باقیة إلى اآلنه الض7777ریبة: "أن ھذ

وفاة أحد أمراء الممالیك في جزیرة كریت، یشیر المصنف إلى أن السلطة العثمانیة قد اھتمت 
أما   11."وإلى اآلن یتبركوا بقبرهبقبره فجعلت منھ مزاراً یرتاده الناس حتى تاریخھ، قائالً: "

لم یكن ش777اھداً علیھا فإنھ یس777ندھا إلى مص777درھا؛ فعندما تفش777ى وباء الطاعون األحداث التي 
سنة  ، نقل المصنف بعض 1695بمصر ومات عدد كبیر من الناس، ثم أعقبھ غالء األسعار 
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ص77777ور معاناة مجتمع القاھرة ثم عرج للحدیث عن األقالیم والتي لم یكن ش77777اھداً على ما وقع 
حتى إنني أخبرت ممن أثق بھ من ب ما نقل إلیھ، قائالً: "فیھا فتحدث عن الحالة ھنالك حس7777777

ثم یعرج   12أنھ رأى بمدینة الفیوم ناس أكلوا أوالدھم وناس باعوا أوالدھم بالقوت"، الرجال
 للحدیث عن اإلجراءات التي اتخذھا الباشا تجاه تفشي الموتى بقولھ: 

بمثلھ إال في أیام  " ومن محاس7777نھ أنھ لما حص7777ل عقب ذلك فناء عظیم الذي لم یس7777مع
زمن مقص77ود باش77ا، أمر أمین بیت المال بأن یكفن كل میت كان فقیراً أو غنیاً أو غریباً، یأتي 
بھ إلى مغس777777ل الس777777لطان من بیت مالھ، فاس777777تمر یكفن ویجھز ویدفن حتى انقض777777اء الفناء، 

 13بأنھ ضبط ثمن االكفان فكانت عشرین كیسا". وأخبرني أمین بیت المال
لك من مادة المخطوط أن المؤلف إما أنھ كان ینتمي إلى الس7777لطة الس7777یاس7777یة في ویس7777تنتج كذ

القاھرة، أو أنھ كان على ص7777لة وثیقة برجال الس7777لطة آنذاك، وذلك من خالل عدة إش7777ارات، 
منھا: نقلھ عن أمین بیت المال مجمل تكالیف تجھیز الموتى إثر الوباء الذي تفش7777777ى س7777777نة 

لومات التي حص77ل علیھا من الجند الذین ش77اركوا في حملة ، وكذلك إیراده لبعض المع1695
عبد الرحمن آغا ض77د العربان، حیث نقل عنھم عدد من قتل في تلك األحدث في منطقة الفیوم 

، كما استطاع من خالل اتصالھ ببعض الجھات الرسمیة أن یحصل على تفصیل 1696سنة 
بول ض77د إس77ماعیل باش77ا س77نة العرض الذي أرس77لھ أھل مص77ر إلى الس77لطة المركزیة باس77طن

1697.14  
وبالرغم من أن المخطوط یتخذ من تعاقب س7777الطین آل عثمان، ومن تولى في فترة كل واحد 
منھم منص77ب الباش77ویة بمص77ر فواص77ل لمادة المخطوط، إال أن التقس77یم األبرز في الكتاب ھو 

ع الھجري مذكر األحداث التي وقعت في مص77777ر حس77777ب ترتیبھا الزمني، باس77777تخدام التقویم 
ض7777من كتب  زبدة االختصIIIIارإش7777ارات متعددة لألش7777ھر القبطیة، ولذلك فإنھ یمكن تص7777نیف 

التاریخ التي تعرف بـ777777777:"الحولیات"، ألن جمیع األحداث الواردة فیھ قد ذكرت حس777ب س777نة 
وقوعھا، ویكثر المص77نف من اس77تخدام العبارات التي یجدھا القارئ في كتب الحولیات، مثل: 

"وفي أیامھ"، وغیرھا من العبارات التي تتخذ من أیام التقویم الھجري أساساً  "وفي تاریخھ"،
 لتطور األحداث، بدالً من طرحھا على أسس أبجدیة أو موضوعیة.

لیس77777ت غریبة عن البحث العلمي؛ فقد أش77777ار إلیھا المؤرخ  زبدة االختصIIIIIاروالحقیقة ھي أن 
 ص77777فة أس77777اس77777یة في كتاباتھ التي بدأتالبریطاني بیتر ھولت في عدة بحوث، واعتمد علیھا ب

ظھرت في نھایة الخمس77777ینیات من القرن العش77777رین، ومنذ ذلك الحین یقبع ھذا المخطوط في 
خزائن مكتبة المتحف البریطاني بعیداً عن متناول الباحثین المص7777777ریین بالرغم مما یحتوي 

ھ عن كوش7777777ك وقد اعتمد ھولت على ھذا المخطوط في بحث  15علیھ من مادة تاریخیة مھمة.
محمد، حیث وجد فیھ مادة تفوق أي مص77در آخر من حیث الدقة والتفص77یل في س77رد األحداث 
الخاص77ة بأوجاق االنكش77اریة وما وقع فیھا من فتن خالل الس77نوات األخیرة من القرن الس77ابع 
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نشر ھولت بحثاًَ◌ عن أھم مصادر تاریخ مصر العثمانیة  1968وفي سنة  16عشر المیالدي.
: "تعد مص77دراً قیماً في تاریخ مص77ر خالل العقود األخیرة زبدة االختصIIارإلى أن وأش77ار فیھ 

وبالمقارنة مع المص777777ادر األخرى اس777777تنتج ھولت بأن المادة  17من القرن الس777777ابع عش777777ر"،
الموجودة في المخطوط تعد مدونات یومیة لش77خص معاص77ر مما یجعلھ مص77دراً مس77تقالً عن 

تناولت تلك الفترة، والتي یغلب الظن على أنھا قد اس777تفادت غیره من الكتابات التاریخیة التي 
للكثیر من األحداث التاریخیة التي  زبدة االختصIIIارفبالرغم من س777رد   منھ في تدوین أحداثھا،

تناولتھا المص7777ادر األخرى، إال أن مادة الزبدة تتمیز عن غیرھا بإض7777افات مھمة توحي بأنھا 
كانت المصدر األساسي لغیرھا من المؤلفات التاریخیة المعاصرة، ومن األمثلة على ذلك؛ ما 

م باش77ا باغتیال كاتب دیوان ، بإیجاز، عن قیام إبراھیأوضIIح اإلشIIاراتأورده أحمد ش77لبي في 
م، معلالً ذلك بأنھ قد 1668الروزنامة مص77طفى بن س77ھراب بعد رجوعھ من اس77طنبول س77نة 

 18ورد ومعھ خط ش77ریف بتفویض77ھ: "األمور جمیعھا في أموال مص77ر، مص77رفھا وإیرادھا".
 وترد روایة یوسف الملواني بصورة أكثر إیجازاً حیث یذكر قیام السلطان بطلب ابن سھراب

وبالمقارنة مع ھذین المص77777درین ینفرد  19دون أن یذكر تفاص77777یل رجوعھ واغتیالھ فیما بعد.
علي بن رضوان بذكر تفاصیل ما أمر السلطان العثماني باستحداثھ في مصر لدى عودة ابن 
سھراب ویذكر أن الذي سعى في قتلھ ھو كیخیة الباشا ولیس الباشا نفسھ، مفصالً السبب في 

 ذلك بقولھ:  
حض77ر ابن س77ھراب أفندي من عند الس77لطان،  1088ش77ھر ربیع األول س77نة  8وفي " 

وقد بلغ الباش77ا خبر ما عمل في اس77طنبول، قیل إنھ جاء بص77حبة أمر ش77ریف بأن مال الغربیة 
والمنوفیة تضبط إلى الخزینة ال تطلب إال منھ دون الباشا، ولم یتباطأ الباشا منھا بشيء جملة 

ما یتعلق إلى الدولة الش77رعیة ال تطلب إال منھ، فلما س77مع كتخدا الباش77ا كافیة، الممالك وأمور 
بذلك، فعند حض777ور المذكور بالخانكیھ بات بھا وأرس777ل أس777بابھ إلى منزلھ، وفي یوم تاریخھ 
أرسل كتخدا الباشا شخصاً من جماعتھ وأرغبھ باألموال وأدخل علیھ السم ساعیھ، فما أصبح 

 20بالخانكیھ". 1078تعالى سنة  إال وقد توفي إلى رحمة هللا
ویظھر لنا مدى دقة مصنف الزبدة واھتمامھ بالتفاصیل في تتبعھ لقصة كوشك محمد منذ نفیھ 

، حیث ینفرد بذكر تفاص777یل عن ھذا القائد 1694، وحتى مقتلھ س777نة 1680إلى قبرص س777نة 
 ول: ، فیقالعسكري ال یمكن العثور علیھا في المصادر األخرى التي تناولت تلك الفترة

ش77ھر تاریخھ قامت االنكش77اریة على كوش77ك محمد وأرادوا قتلھ فھرب إلى  22" وفي 
سلموا فیھ، ثم ثاني یوم حضر بیرلري بنفیھ إلى جزیرة  سلة ولم ی سل باب العزب فقفلوا باب ال

  21قبرص فنزلوا بھ جماعة كثیرة من طائفة العزب وأرسلوه ھو وكور عثمان إلى قبرص".
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م، حیث تدرج في س777لس777لة من 1686ھ بعد ذلك بس777ت س777نوات من المنفى س777نة ثم یتتبع عودت
م، 1691المناص77ب العس77كریة إلى أن تمكن من اس77تعادة س77یطرتھ على فرقة االنكش77اریة س77نة 

فیش77777یر ابن رض77777وان إلى ذلك بقولھ: "طلع كوش77777ك محمد وملك الباب بمعرفة من یعلمھ هللا 
أوجاقات، وكانوا في الدیوان فحض777روا لھ بالباب وقفل الباب، وأرس777ل إلى اختیاریة الس777بعة 

واتفقوا معھ أن یرفع الحمایات جمیعاً، وجمیع ما یتعلق ببلك االنكش7777777اریة منھ والعزب من 
وبعد س7777یطرتھ على الفرقة األكبر واألكثر  22المناص7777ب بثغر دمیاط ورش7777ید بوالق وغیره".

اذ إجراءات لضبط األمور المالیة، نفوذاً في الحامیة العثمانیة بمصر، شرع كوشك محمد باتخ
عن طریق منع الجند من فرض حمایتھم على التجار وتقریر رس77وم غیر قانونیة علیھم نظیر 
إعفائھم من ض77777رائب الس77777لطة المركزیة، مما دفع الجنود المتض77777ررین من ھذه اإلجراءات 

م، فیتحدث 1694إلثارة الفتن وبذل العدید من المحاوالت الغتیالھ، حتى تحقق لھم ذلك س7777نة 
 المصنف عن ذلك بقولھ: 

ركب كوشك محمد وجماعتھ وھو طالع إلى الباب  1106شھر المحرم سنة  23"وفي 
تجاه الجامع المطل على جادة الحطابة وإذا   23على جاري عادتھ، فبینما ھو بخط الص7777777ور

 بش777خص قاعد في ش777باك الجامع، فرماه ببندقیة جاءت في ص777دره وخرجت من جنبھ الثاني،
فوقع من على حماره میتا رحمة هللا علیھ وعلى أموات المس7777777لمین جمیعاً، وتفرقت جماعتھ 
لھ من ھو،  قات تاً، ولم یعلموا  بھ إلى منزلھ می ولم یبقى إال حماره، وحملھ على حماره وأتى 
ولما قتل كوش7777ك محمد في یومھ انتقل منّاو أحمد كتخداه وص7777ھره وكوش7777ھ یوس7777ف إلى بلك 

  24ثة وعشرین نفراً من أصحابھم".الجراكسة، وثال
وقد الحظ ھولت بأن ما تقدمھ الزبدة من معلومات حول كوش7777777ك محمد ال تض7777777اھى مع أي 
مص77در آخر من حیث تفاص77یلھا وأھمیتھا في اس77تقص77اء جذور الص77راع بین الفرق العس77كریة 
 بمص7777ر وأثر ذلك على األوض7777اع االقتص7777ادیة فیھا خالل النص7777ف الثاني من القرن الس7777ابع

 25عشر.
 بالمقارنة مع زبدة االختصIIIIIIIاركما یمكن مالحظة الفارق في تغطیة أحداث تلك الفترة في 

المص77ادر األخرى، وذلك لدى الحدیث عن قیام رجال الباش77ا بقتل أحد مش77ایخ المتص77وفة في 
م، حیث یكتفي ش77لبي والملواني بذكر كرامات الش77یخ، ومن ثم قیام 1698الدیوان العالي س77نة 

في حین یقدم علي بن رضوان معلومات  26لھ في القلعة بسبب: "تجمع الناس حولھ"،الجند بقت
 أكثر دقة، فیذكر سبب قتلھ فیما یلي:

"وفي س7777لخ ش7777ھر جماد اآلخر س7777نة تاریخھ، ظھر بالرمیلة رجل من فقراء الص7777عید یدعى 
جلیھ ر الش777یخ محمد العلیمي، فوقف بالرمیلة، بظاھر القھوة تجاه س777بیل المؤمنین على إحدى

لیل ونھار، مع مالزمتھ على الص77لوات الخمس77ة في أوقاتھا، فتس77امعت بھ جمیع الناس، وأتوا 
إلیھ من كل جھة حتى امتألت الرمیلة من جموع الناس الكثیرة، من رجال ونس7777777اء وغلمان 
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سبب جمع الناس، فمكث بعض أیام على  سدة ب وأعیان وفقراء وغیرھم، حتى كاد أن یكون مف
احدة بواحدة، ثم بعد ذلك حفروا لھ حفرة في المحل الذي وقف فیھ ونزل بھا بعض رجلیھ و

باألخش7777777اب، واس7777777تمر على ذلك إلى یوم الثالث المبارك وردت مراكب من بالد  وغطوه 
الص777777عید إلى بوالق، فیھم وس777777وقات تمر بلح من بالد الواح، ثم ورد خبر خلفھم عرض من 

لوزیر حس777ین باش777ا یخبره أن البلح الذي في وس777ق عبد الرحمن بیك حاكم والیة جرجة، إلى ا
المراكب حض77777ر ببوالق فإن المغاربة نھبت نواحي الواح وأخذوه منھا، وأرس77777لوه بیعوه في 
بوالق، ففي س77777اعة تاریخھ أرس77777ل الوزیر جرج على المراكب وأخذ الثمن بالمیري فجاءت 

ور تشفع لنا عند الباشا في الجماعة إلى الشیخ محمد المذكور، أصحاب المراكب وقالوا للمذك
إفراج ذلك التمر ألننا ناس متس77ببین وش77ریناه بثمن معلوم، فعند ذلك كتبوا قص77ة للوزیر على 
لس777ان الش777یخ محمد المذكور، ولموا جماعة كثیرة من ذلك الجمع الكثیر، وطلعوا إلى الدیوان 

رأھا، وحص7777ل عنده غیظ بالطبول والزمور فقال الباش7777ا ما ھذا، فعند ذلك جابوا لھ الورقة فق
وحدة زایدة، وقال ما ھذا الش777یخ الذي یتش777فع في أموال المفاس777ید المذكورة؟ فقالوا لھ الش777یخ 
الذي ظھر في الرمیلة من مدة أربعة أیام، وھذه جماعتھ الذین یش7777777ددوا على الناس ویكذبوا 

اس مي رقاب النویقولوا الشیخ لھ كرامات من غیر أصل، فعند ذلك أمر الوزیر الوالي بأن یر
الذین حض77777روا من توابع الش77777یخ وھم ثالثة نفر وجمیع الجمع ھرب بطبولھم، ثم أمر الوالي 
بإحضار الشیخ محمد المذكور، فجاء بھ الوالي إلى حوش الدیوان فضربھ شخص بسكین في 
بطنھ، وآخر في جنبھ ثم قطعوا رأس الش7777یخ المذكور، وأخذوه ونزلوه إلى مغس7777ل الس7777لطان 

وكفنوه وصلوا علیھ الناس، ثم دفنوه بجوار السیدة نفیسة عمت بركاتھا، ورحمة هللا وغسلوه 
 27علیھ وعلى جمیع أموات المسلمین یا رب العالمین".

ویمكن أن نالحظ في ھذا النص دقة الوص777ف واھتمام المص777نف بذكر التفاص777یل التي تغفلھا 
المخطوط فإن المتتبع لما ورد فیھ  المص777ادر األخرى، ولكنھ وبالرغم من األھمیة البالغة لھذا

من مادة مفص77لة یمكنھ االس77تنتاج بأن علي بن رض77وان نفس77ھ قد اعتمد على مص77ادر أخرى 
أكثر تفص77یالً منھ في س77رد األحداث التي وقعت خالل النص77ف الثاني من القرن الس77ابع عش77ر 

ق في واقعة تراجم الصIIIIIIواعالمیالدي؛ فقد الحظ ھولت بأن أثر كتاب إبراھیم الص777777والحي: 
 28م،1660ھـ1071/777، یظھر بوضوح على مصنف الزبدة لدى تناولھ ألحداث سنة الصناجق

والحقیقة ھي أن  29حیث یتتبع ابن رض777وان نفس النس777ق التاریخي الذي یس777لكھ الص777والحي.
لیس الكتاب الوحید الذي یظھر تأثیره بص7777ورة مباش7777رة على ما كتبھ ابن  تراجم الصIIIIواعق

اً إلى نقل وقائع عدیدة من تاریخ محمد بن محمود دون اإلش77ارة إلیھ. رض77وان، فقد عمد أیض77
وقبل الحدیث عن العالقة بین ھذین المص7777777درین ال بد من إلقاء نظرة على تاریخ محمد بن 

 محمود وأھم المواضیع التي یتناولھا. 
 م) 1701-1665ھـ/1113-1076تاریخ محمد بن محمود، ابتداء من وقعة الضرب ( -ب

                                                
 .76، مصدر سابق، ص زبدة االختصار علي بن رضوان، 27
عبد  ، تحقیق عبد الرحیمتراجم الصواعق في واقعة الصناجقبكر الصوالحي العوفي، إبراھیم بن أبي  28

 .1986الرحمن عبد الرحیم، المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، القاھرة 
29 Holt, P.M, Studies in the History of the Near East, Frank Class, London, 
1973, p.155. 



ھذا المخطوط في دار الكتب المص7777777ریة تحت رقم (  2269یمكن العثور على نس7777777خة من 
ص777777فحة،  448ورقة ( 244تاریخ)، وھو ض777777من كتابین آخرین في مجموعة واحدة تقع في 

سطراً. وقد أثار ھذا  17سم)، تحتوي الصفحة الواحدة على حوالي 12×سم17حجم الصفحة 
حیم عبد الرحمن عبد الرحیم الذي كتب عنھ في عدة المخطوط اھتمام المؤرخ الكبیر عبد الر

قد ألحق  -إبراھیم بن أبي بكر الصوالحي - تراجم الصواعقمواضع، وذھب إلى أن مصنف 
 بمؤلفھ بعد الباب الثاني تواریخ أخرى ھي:

 تاریخ سیدي علي أبو الحسن وفا في قتل الفقاریة. -1
 م.1665ھـ/أغسطس 1076تاریخ وقعة الضرب في شھر صفر  -2
 م.1670إبریل  -1669ھـ/1080تاریخ الشیخ محمود (ابن محمود) عن أحداث سنة  -3
تس777777جیل الص777777والحي الخاص ألحداث التاریخ المص777777ري حتى توقفھ عن التدوین س777777نة  -4

م، معلقاً على ذلك بقولھ: "كما أننا نس777تطیع أن نؤكد أنھ قد عاش النص777ف 1701ھـ1113/777777777
ومطلع القرن الثامن عشر حیث أنھ لم یتوقف عن الكتابة إال في الثاني من القرن السابع عشر 

 30م".1701ھـ/1113عام 
ولكن القراءة المتأنیة للمخطوط تدفعنا لالختالف مع د. عبد الرحیم في نس7777777بة العمل األخیر 

 إلى الصوالحي، واألرجح أن المخطوط یتضمن ثالثة أعمال فقط، وھي على النحو التالي: 
م، 1660ھـ/1071م بن أبي بكر الصوالحي العوفي في واقعة الصناجق سنة تاریخ إبراھی -1

 ورقة). 54(یقع في 
تاریخ األس77تاذ س77یدي علي أبو الحس77ن الوفائي في قتل الفقاریة ابتداء من جماد الثاني س77نة  -2

 ورقة). 18م، (یقع في 1665ھـ/1076، حتى سنة 1661ھـ/فبرایر 1071
ھـ7777777/أغسطس 1076ء من وقعة الضرب في شھر صفر سنة تاریخ محمد بن محمود ابتدا -3

 31ورقة). 172م، (یقع في 1701ھـ/أغسطس 1113م، وحتى شھر ربیع األول سنة 1665
-1076والمتتبع لم77ا ورد في القس7777777م الث77ال77ث من المخطوط (وال77ذي یس7777777تمر طوال الفترة 

 م) یس7777777تطیع أن یجزم بأن المؤلف ھو محمد بن محمود، ولیس1701-1665ھـ1113/7777777777777
الص777والحي كما ذكر عبد الرحیم، حیث یس777تھل ابن محمود تاریخھ ابتداء من وقعة الض777رب 

                                                
 .14 -10، مصدر سابق، ص.ص جم الصواعقتراإبراھیم الصوالحي،  30
وذلك بخالف ما ذكره عبد الرحیم في نس777بة الجزء األخیر من المخطوط للص777والحي حیث یبرر وجود  31

نقص في نس777777خة دار الكتب عن النس777777خ األخرى التي عثر علیھا في المكتبات الوطنیة بمیونیخ وباریس، 
م، وفرغ 1660ھـ/1071بعد أن وضع مؤلفھ في عام  بقولھ: "ونرى أن السبب في ھذا النقص، أن المؤلف

منھ على الص777ورة التي رس777مھا في المقدمة كما ھو واض777ح من النس777خ الكاملة لھذا المخطوط، والتي نص 
فیھا على الفراغ منھ، وطال بھ العمر بعد ذلك، فأراد أن یخص الصراعات السیاسیة بین الصناجق، فجمع 

یجري تعدیالً على ما ذكره في المقدمة، ولم یر داع لتس77جیل أحداث واقعة التواریخ الس77ابقة الذكر دون أن 
م، فأھملھا وأھمل الخاتمة، وخص77777ص ھذا المجموع 1660ھـ1071/777777777777محمد بیك الس77777ابقة على أحداث 

ضمھا إلى مؤلفھ حتى توقفھ عن 1660ھـ1071/7777777لتسجیالتھ الخاصة بالفترة  م، والتواریخ األخرى التي 
. 12-11م"، المصدر السابق ص.ص 1701أغسطس  27ھـ1113/7777777ربیع األول  22الكتابة یوم السبت 

وما ذكره عبد الرحیم ھو افتراض تدحض777777ھ المعلومات الواردة في ثنایا الجزء الثالث من ھذه المجموعة، 
تد عبر  لذي یم تاریخ الفترة  344ورقة ( 172وا یدة إلى أن  عد ھا إش77777777ارات  حة) ترد فی  -1076ص7777777ف

، ھو من تألیف محمد بن محمود، ولیس من تألیف الصوالحي، الذي نص على م1701- 1665ھـ1113/77777
 ، ولیس ھناك أي دلیل على أنھ استأنف الكتابة بعد ذلك العام.1660ھـ/1071الفراغ من عملھ سنة 



ویس7777777تمر بعد ذلك حتى یذكر أبیاتاً لوالده   32بكلمة: "نقول..." والتي تؤكد تألیفھ لھذا العمل،
 (الشیخ محمود) عن ھذه األحداث والتي یقول فیھا: 

 ببین خط سطور أو كت  "وأنا محمود ونظمي قد عال 
 33وأرا علیھ إذا ما قد غرب".  أرصد الشارق في تشریـقھ

ثم یذكر قص7777777یدة أخرى لوالده (الش7777777یخ محمود) نظمھا في مناس7777777بة تزیین مص7777777ر احتفاالً 
م، ویتبعھا مباش77رة 1669ھـ1080/77777777باس77ترجاع العثمانیین لقلعة كاندیھ بجزیرة كریت س77نة 

  34ھذا التاریخ".بأبیات من تألیفھ قائالً: "وقال ابن محمود وھو كاتب 
صحة نسبة العمل األخیر من المخطوط للصوالحي ھو وجود فروقات كبیرة  ومما یؤكد عدم 
بین م77ا كتب77ھ إبراھیم الص7777777والحي ومحم77د بن محمود، حی77ث یظھر ل77دى األول ثق77اف77ة دینی77ة 
واض77حة یحاول من خاللھا اس77تخالص الدروس والعبر من قص77ة واقعة الص77ناجق، ویحرص 

نظره في األحداث التي یدونھا، أما تاریخ ابن محمود فإنھ یتس7777777م بركاكة على إبداء وجھة 
واض77حة في األس77لوب وال یبدي المص77نف اھتماماً كبیراً في التعلیق على األحداث أو توظیفھا 
لخدمة غرض دیني أو س777یاس777ي، حیث نالحظ اس777تمرار ھذا النس777ق في المخطوط ابتداء من 

، دون أي انقطاع 1701ھـ/1113عند أحداث سنة  م وحتى توقفھ1665ھـ/1076أحداث سنة 
في النص أو تغیر في األس7777777لوب، وال یظھر أثناء ذلك أي أثر للص7777777والحي في التأریخ لتلك 
الفترة. ویبدو من الواض777ح كذلك أن المخطوط قد كتب بخط ناس777خ أغفل كتابة اس777مھ وتاریخ 

وأش77ار إلیھا في الھامش  الفراغ من تدوین ھذه النس77خة، حیث ترك بعض الفراغات في النص
وینتھي المخطوط فجأة عند نھایة أحداث مقتل عبد الرحمن بیك   35بقولھ: "بیاض بأص7777777لھ".

، بقول المصنف: "وهللا أعلم بغیبھ وأحكم، وإلیھ المرجع 1701ھـ1113/7777777حاكم جرجة سنة 
 36والمآب".

ھ، ولم یورد أي أما المص7777نف لھذا التاریخ وھو محمد بن محمود فإنھ قد أغفل الترجمة لنفس7777
معلومة یمكن أن تس777اعد في التعرف على ش777خص777یتھ أو خلفیتھ العلمیة أو مجال عملھ آنذاك، 

لش7777یخ ا –والمعلومة الوحیدة التي یمكن االس7777تئناس بھا ھي أبیات الش7777عر التي نس7777بھا لوالده 
قد  فوبعض األبیات التي نس77بھا أیض77اً لنفس77ھ وتتس77م بالركاكة وال تدل على أن المؤل -محمود

كان على مس77توى علمي یمكن أن یرقى بھ إلى فئة العلماء بمص77ر. وبالرغم من دقة ما یذكره 
المص77نف من مادة حول األحداث التي وقعت بمص77ر خالل النص77ف الثاني من القرن الس77ابع 
عش777ر إال أنھ ال یش777یر إلى نفس777ھ أو إلى المص777ادر التي اعتمد علیھا، بل یبدأ كل حدث بقولھ: 

"على ما قیل" دون أن یعّرف بذلك المص7777777در، أما إذا عجز عن معرفة س7777777بب  "وقیل" أو:
ومع ذلك فإن ما یقوم ابن   37وقوع بعض األحداث فإنھ یعلق قائالً: "لم أقف على س7777777ببھا"،

محمود بوص7777777فھ من مواقع وأحداث تدل على أنھ كان موجوداً طوال فترة تدوینھ لھا، فھو 
                                                

. والجدیر بالذكر 636تاریخ)، ص  2269تاریخ محمد بن محمود، مخطوط بدار الكتب المصریة رقم ( 32
وھي ص777فحة الغالف لكتاب واقعة الص777ناجق، وینتھي  492المخطوط یبدأ من ص777فحة أن ترقیم ص777فحات 

 ورقة). 244صفحة ( 488، وبذلك یكون عدد الصفحات 980عند صفحة 
 .644المصدر نفسھ، ص  33
 .684-682المصدر نفسھ، ص.ص  34
 .766-764المصدر نفسھ، ص.ص  35
 .980المصدر نفسھ، ص.ص  36
 .820المصدر نفسھ، ص  37



رتھ للحدث، فیتحدث عن تولي عبد هللا بن ھاش77م بمكة یس77تخدم كلمة "اآلن" إش77ارة إلى معاص77
كما ترد كلمة "حاالً" في عدة مواض77ع لإلش77ارة إلى أن  38قائالً: "واس77تمر إلى اآلن س77لطاناً"،

الشخص المشار إلیھ ال یزال على رأس منصبھ. كما أن المصنف یظھر دقة بالغة في تدوین 
تعلیالً، ویبتعد عن تض777777خیم األحداث أو  األحداث كما وقعت دون أن یتص777777رف بھا تعلیقاً أو

المبالغة في س7777777ردھا، تاركاً لدى القارئ االنطباع بأنھ كان قریباً من الس7777777لطة الس7777777یاس7777777یة 
واإلداریة، حیث یذكر نص777777وص بعض الخطوط الش777777ریفة الواردة من الس777777لطان العثماني، 

شا وبعض العرائض التي كتبھا أھل مصر في م لفة ناسبات مختوالفرمانات الصادرة عن البا
 39بالنص قائالً: "وھذا ما ذكر في العرض".

وفي الوقت الذي ال یذكر فیھ المص77نف أي س77بب واض77ح لكتابة ھذا التاریخ فإن من الواض77ح 
أنھ قد كرس ش777ھادتھ التاریخیة للحدیث عن األوض777اع الس777یاس777یة واإلداریة في القاھرة خالل 

حیث یتس77م عملھ بص77بغة محلیة تجعل من النص77ف الثاني من القرن الس77ابع عش77ر المیالدي، 
قلعة الجبل مركزاً لألحداث التي وقعت بالقاھرة دون االھتمام بما وقع في األقالیم، أو بذل أي 
جھد لترجمة الش77خص77یات الس77یاس77یة أو الدینیة التي یرد ذكرھا، بل یولي جل اھتمامھ لتدوین 

م، 1701-1665ھـ1113/777777777-1076األحداث الس777یاس777یة التي وقعت في مص777ر خالل الفترة 
فیذكر تاریخ تولي الباشوات في مصر وما وقع من أحداث خالل إقامتھم بھا، كما یرصد بدقة 
بالغة حركة تعیین الص7777ناجق وعزلھم في المناص7777ب اإلداریة بمص7777ر، وخاص7777ة مناص7777ب 
القائمقامیة والدفترادریة وإمارة الحاج وسرداریة السفرات التي كانت تجھز لتعزیز الحمالت 
الس77لطانیة في حروب الدولة ض77د أعدائھا في الجبھة األوروبیة والفارس77یة، وكذلك س77رداریة 
ضد البدو المتمردین في األقالیم. كما یعد المخطوط مصدراً مھماً  التجریدات التي كانت تشن 
لتقص777ي جذور تأس777یس بیوتات الممالیك وانقس777اماتھم الداخلیة وخاص777ة ما وقع في تلك الفترة 

ش77دیدة بین الفقاریة والقاس77میة، وانعكاس ذلك على الحامیة العثمانیة بمص77ر حیث  من منافس77ة
 كان لھا أثراً واضحاً في حركة تعیین كبار العسكریین وعزلھم في األوجاقات السبعة بمصر. 
ویعرض المصنف كذلك للحدیث عن أھم التطورات االقتصادیة، ومن ذلك تفصیل ما تسبب 

رة البض77ائع في األس77واق المحلیة وارتفاع أس77عارھا بص77ورة كبیرة، عن انتش77ار األوبئة من ند
وما كان ینتج عن انخفاض میاه النیل من جفاف األراض7777777ي الزراعیة، وعجز الس7777777لطات 
المحلیة عن دفع رواتب الجند والموظفین، ووقوع نقص في قیمة الخزینة الس77نویة التي كانت 

ر ض77افة إلى تمرد العربان في األقالیم وتأثیتدفعھا مص77ر للس77لطة المركزیة في اس77طنبول باإل
ذلك بصورة سلبیة على نظام االلتزام بمصر، ویسجل كذلك ما كانت تشھده األسواق المحلیة 
بمص7777ر من أزمات خانقة بس7777بب انتش7777ار العمالت المغش7777وش7777ة وتوقف المعاملة في أس7777واق 

 المحلیة في عدة مواقع القاھرة، ویعلق على اھتمام الباش777وات باس777تتباب األمور في األس777واق
 على سبیل المثال، أنھ كان: 40منھا قولھ عن علي باشا،

"حافظاً لكالم العربیة، ال یتوقف في المحالیل بالعطیة، وفي عش77رین ش77ھر ذي الحجة 
أطلق منادیاً ینادي بعمارة المس7777777اجد وتبییض7777777ھا وزخرفتھا وتعمیر القبور الداثرة كما فعل 

، ومن زیادة تقیده أنھ ركب یوماً من األیام وھو یوم الس77بت رابع الوزیر محمد باش77ا أبو النور
                                                

 .868المصدر نفسھ، ص  38
 .937المصدر نفسھ، ص  39
 م.1670إبریل  22 -1669إبریل  24ھـ/1080غرة ذي الحجة  -1079ذو القعدة  23مدة والیتھ:  40



قالین والخبازین بتنظیف  بازرجیة والب قة وال كد على الس7777777و خذ یؤ عش7777777رین ذي الحجة وأ
 41بضاعتھم".

وبالرغم من تركیز ابن محمود على األوض777اع الس777یاس777یة واإلداریة بص777ورة رئیس777ة، إال أنھ 
ع االجتماعیة بمص77ر من خالل تعلیق المص77نف على ما یمكن العثور على مادة حول األوض77ا

نتج عن التطورات اإلداریة أو االقتص7777ادیة، فیتحدث المؤلف على س7777بیل المثال عن انتش7777ار 
الفقر في المجتمع المص7777ري كنتیجة من نتائج عدم وفاء النیل، أو انتش7777ار األوبئة والطواعین 

كما یمكن العثور على مادة مھمة حول وما تس7777777ببت بھ من وفاة عدد كبیر من أھل القاھرة، 
مكانة األزھر وتأثیر علماءه على الحیاة الس777777یاس777777یة واإلداریة وقیامھم بدور الوس777777اطة بین 
الش77777عب وبین الس77777لطة الحاكمة، ومن ناحیة أخرى فإن المص77777نف یھتم كذلك بتس77777جیل أھم 

ث ة كما یتحدالظواھر الطبیعیة في زمنھ، فیش7777777یر إلى ھطول المطر وبعض الظواھر الفلكی
 عن وفاء النیل وبلوغھ النسبة التي تسمح بري األراضي الزراعیة.

ویمتاز تاریخ محمد بن محمود بإس777777ھابھ في ذكر أحداث النص777777ف الثاني من القرن الس777777ابع 
عشر، واھتمامھ بأدق التفاصیل باإلضافة إلى سعة اطالعھ مما یدفعنا للظن بأنھ كان المصدر 

ه في أحداث تلك الفترة، ومن األمثلة على دقة تدوینھ لألحداث؛ الرئیس لجمیع من كتب بعد
م لبیع مخلفات یوسف 1687ھـ7777/ نوفمبر 1099الذي عقد في شھر محرم سنة  42ذكره للمزاد

 آغا آغات البنات بناء على أوامر من اسطنبول، فیذكر ما تم بیعھ على النحو التالي:
 

وص7777حون بغطاء وغالیات وص7777واني "وثاني یوم تاریخھ بیع بالدیوان طناجر نحاس 
كبار وص77غار، جمیع ذلك نحاس جدید، بیعت األقّة بس77تین نص77ف فض77ة بالدیواني الش77ریفي، 
البندقي بمائة نص777ف فض777ة، والمحمدي بتس777عین، والریال بخمس777ة وأربعین، والكلب بأربعین 

صحون مرطبان بثالثین ألف، وثمانیة عشر مملوكاً كل منھم بجمیع ما  تعلق ینصف، وأیضاً 
بھ من أس77باب وس77الح، فواحد منھم أخذه مراد جاویش مس77تحفظان بتس77عة عش77ر ألف نص77ف، 
وواحد أخذه حسین آغا باش طائفة المتفرقة بثمانیة عشر ألف نصف، وأربعة أخذھم إبراھیم 

ش77ھر ص77فر  13آغات العزب بخمس77ین ألف نص77ف فض77ة، والبقیة أخذوھم المش77ترین ... وفي 
قروا في المزاد ولم یباعوا لكونھم وقف المش777777ار إلیھ، فبیع ناحیة حرجوا على البیوت واس777777ت

بوش وتوابعھا بالبھنس7777777اویة بمائة كیس وخمس7777777ة آالف نص7777777ف، وناحیة المیمون بالوالیة 
المذكورة باثنین وأربعین كیس، المش777777تري محمد كتخدا عزبان س777777ابق، وناحیة بنا وتوابعھا 

عش777ر ألف نص777ف، المش777تري مراد بیك  بالوالیة المذكورة بخمس777ة وس777بعین كیس وخمس777ة
مملوك أزبك بیك ... وفي ثالث عش7777رین ش7777ھر تاریخھ بیع ناحیة ش7777برا بابل بالغربیة بس7777تة 
وخمسین كیس، المشتري جاویش والسید ھاشم ملتزمین بالغربیة، وناحیة فدمین بوالیة الفیوم 

لى البیوت بثالث77ة وثالثین كیس المش7777777تري أحم77د بی77ك خ77ازن77دار قیط77اس بی77ك، وحرجوا ع
بالدیوان، بداللة دالل البیوت عمارة محمد كتخدا الحبشلي، ووكالة وسبیل وسھریج وحوانیت 
وقھوة ووكالة بخط البرادعیین بالدرب األحمر تحرر بس7777777تة على س7777777تة عش7777777ر كیس على 
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المش777777تري، وبیت س777777كن مص777777طفى بیك بالحبانیة وبجنبھ حمام وطابونھ وغیره تحرر على 
كیس، وبیت س777777كن أحمد آغا الوكیل بالحبانیة بالقرب من بیت المش777777تري بخمس777777ة عش777777ر 

مص777طفى بیك المذكور على المش777تري بتس777عة أكیاس ونص777ف، وبیت وحوانیت بالقرب من 
  43بیت المذكور بالحبانیة على المشتري بسبعة أكیاس".

وبعد أن یس7777777ھب في ذكر األراض7777777ي والبیوت وغیرھا من األمالك كالخیول التي بیعت في 
كیس77اً، بما  977رمیلة، یش77یر المص77نف إلى أن مجموع ما بیع، باس77تثناء البیوت، بلغ س77وق ال

الذي ینفرد بھ ابن  -ویمثل ھذا النص   44فیھا النقود التي وجدت عند أحمد آغا المتقدم ذكرھا.
أھمیة كبیرة حیث یمكن من خاللھ تص7777777ور كیفیة إجراء المزاد الذي تتحدث عنھ  -محمود 

قتض777اب، ویمكن من خاللھ تص777ور مس777توى الثراء الذي حازه األغوات المص777ادر األخرى با
الذین كانوا یعینون باسطنبول كانعكاس واضح للنفوذ الذي بلغھ الحریم في القصر السلطاني، 
كما أنھ یعطي تص77وراً عن كیفیة س77یر نظام االلتزام وكیفیة بیع األراض77ي الزراعیة وما یدفع 

وكذلك عن مختلف أنواع األمالك التي كانت تباع عادة في الدیوان العالي   45عنھا من محالیل
وتحت إش777راف الباش777ا حیث كانت تجمع ھذه المبالغ وترس777ل بعد تس777جیلھا إلى الس777لطان في 

 اسطنبول لیتصرف بھا.
 

كما ینفرد تاریخ محمد بن محمود بتقدیم معلومات ال یمكن العثور علیھا في أي مص77777در آخر 
ة العس777كریة بمص777ر وإس777ھامھا في الحمالت التي كانت تجھزھا الس777لطة المركزیة عن الحامی

في حروبھا المختلفة، وخاص777ة منھا في الجبھة األوروبیة، حیث حرص المص777نف على ذكر 
عدد جنود الحامیة المصریة المشاركین في ھذه الحمالت، ویمكن استخالص أرقام مھمة عن 

م، 1663ھـ/1084وخاصة منھا التي جھزت خالل سنة  أعداد الجنود المشاركین في السفرات
م، وإسھام كل فرقة 1694ھـ/1106م، وسنة 1688ھـ/1100م، وسنة 1682ھـ/1093وسنة 

 46من فرق الحامیة العثمانیة بمصر، والتي یمكن توضیحھا في الجدول التالي:
 

سنة  الفرقة
1663ھـ/1084
 م

سنة 
1682ھـ/1093
 م

سنة 
1688ھـ/1100
 م

سنة 
1694ھـ/1106
 م

 216 144 356 500 متفرقة
 216 144 198 194 جاوشان
 186 134 190 194 الجملیان
 156 124 164 140 تفكجیان
 138 114 134 130 الجراكسة
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بالنظر إلى اعتماده أسلوب التوثیق وتدوین األرقام، دون وتتضاعف أھمیة تاریخ ابن محمود 

التص777رف بھا أو إض777افة تعلیقاتھ أو وجھة نظره من األحداث التي یس777وقھا، ومن ھنا تنبعث 
أھمیة ھذا المخطوط الذي حرص مصنفھ على تدوین نصوص الخطوط الشریفة والفرمانات 

األوج77اق77ات وإیرادات األق77الیم  والعرائض الش7777777عبی77ة المرفوع77ة، وبعض األرق77ام المھم77ة عن
وغیرھا من المادة التي ال یمكن العثور علیھا في أي مص777777در آخر، وقد یكون من المفید بذل 
جھود علمیة الس77تخالص مثل ھذه األرقام والتفاص77یل الخاص77ة بالنظام اإلداري بمص77ر خالل 

سابع عشر. فقد جاء ھذا المخطوط المھم في ماد  تھ لیؤرخ لمرحلةالنصف الثاني من القرن ال
ال یغطیھا األرشیف العثماني بمصر إال بشكل جزئي ومحدود للغایة، وذلك لعدة أسباب منھا؛ 
تعرض الدیوان العالي لحریق أدى إلى إتالف عدد كبیر من دفاتره، كما أش7777ار إلى ذلك أحمد 

ثم تعرضت المزید من ھذه الدفاتر للتلف بعد  50م،1670ھـ1081/777777شلبي ضمن أحداث سنة 
م، فاخترقت 1685ھـ1096/77ذلك بخمسة عشر عاماً نتیجة لألمطار الغزیرة التي ھطلت سنة 

س77قف الدیوان ووص77لت إلى خزائنھ فأتلفت الكثیر من الس77جالت، حیث یعلق ابن محمود على 
 ھذا الحدث بقولھ:

سنة تاریخھ نزلت  شھر بیع األول  رحمة من عند هللا، ومكثت ثالثة أیام "وفي أواسط 
تمطر حتى أنھا خرقت بیوت مصر ونزلت على الخزائن بالدیوان العالي وابتلت بعض دفاتر 

  51بالخزنة وبقوا ینشفوھا البابیھ في الدیوان".
ونتیج77ة لھ77ذه الكوارث الطبیعی77ة وغیرھ77ا من العوام77ل التي أدت إلى فق77دان ع77دد كبیر من 

ي، فإن الباحث في وثائق مص77ر خالل النص77ف الثاني من القرن الس77ابع س77جالت الدیوان العال
عش77ر ال یس77تطیع أن یعثر إال على كمیة ض77ئیلة من ھذه الدفاتر، ومن ذلك على س77بیل المثال؛ 
نة مص7777777ر خالل الفترة  فاتر إیرادات ومص7777777روفات خزی عدم وجود أكثر من دفترین من د

. ولعل الخسارة األكبر 1699ھـ111/7777م، و1682ھـ1094/7777م، وھما للسنوات 1650-1700
كانت في فقدان دفاتر حس77777ابات وزیر مص77777ر التي ال یمكن العثور إال على دفتر واحد منھا، 

م. وھناك أمثلة أخرى لفقدان سجالت مھمة في دفاتر الروزنامة 1689ھـ1110/77777وذلك لسنة 
                                                

كان الس777لطان قد أمر بإرس777ال ثالثة آالف للمش777اركة في ھذه الحملة المتجھة إلى المجر، وغالباً ما كان  47
النقص یعوض عن طریق تجنید عدد إض7777777افي من الفالحین أو العربان بأجور متدنیة، وكانت الس7777777لطة 

 ء ضمن الفرق العسكریة بسبب انعدام الخبرة العسكریة لدیھم.المركزیة تشدد على عدم إرفاق أي من ھؤال
كان العدد المطلوب في ھذه الحملة ھو ثالثة آالف مقاتل للتوجھ مرة أخرى إلى بالد المجر، ویش7777777یر   48

المصنف إلى أنھ قد تم تعویض النقص عن طریق إرسال أربعمائة نفر من الجبجیة، والجبجیة ھي فئة من 
مھا جبھ جي باش77777ي، وھو الذي یش77777رف على ص77777ناعة البارود المطلوب لحفظ القالع. بلك المتفرقة یتزع
 .74، ص 1983جامعة األزھر، القاھرة  مصادر تاریخ مصر الحدیث، مصطفى رمضان،

كان العدد المطلوب للمش777اركة في ھذه الس777فرة ثالثة آالف مقاتل؛ یرس777ل منھم ألف إلى جزیرة رودس،  49
 ة التي یقودھا الوزیر األعظم ضد المجر الستخالص قلعة دمشوار.وألفان للمشاركة في الحمل

 .170، مصدر سابق، ص أوضح اإلشاراتأحمد شلبي،  50
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إن الباحث ال من رزق وجرایة ومرتبات الوزراء واألوجاقات وغیرھا من الدفاتر، ولذلك ف
سابع عشر،  سجالت النصف الثاني من القرن ال سلة متكاملة من  سل یستطیع أن یحصل على 
مما یدفعنا إلى االعتماد بص7777777ورة أكبر على ما حفظتھ المخطوطات التاریخیة في تلك الفترة 

 وباألخص منھا كتب مدرسة األجناد.
مود یتبین وجود عالقة قویة بین وتاریخ محمد بن مح زبدة االختصارومن خالل المقارنة بین 

المص7777777درین اللذین یتوقفا عن تدوین األحداث في نفس الفترة الزمنیة، وتحدیداً لدى الحدیث 
م، 1701ھـ7777777/ أغسطس 1113عن مقتل عبد الرحمن بیك حاكم جرجة في شھر ربیع األول 

عتمد ن قد اوتدفعنا القراءة المتأنیة للمص7777درین إلى االتفاق مع ھولت في أن علي بن رض7777وا
م، وباإلضافة إلى 1660ھـ1071/77لتدوین أحداث سنة  تراجم الصواعقبصورة أساسیة على 

ھذین  لة إلى أي من  مادة ابن محمود دون اإلحا فاد بص7777777ورة كبیرة من  قد اس7777777ت نھ  فإ ذلك 
المصدرین، وقد كان اعتماد ابن رضوان على ما كتبھ ابن محمود كبیراً إلى درجة تصل إلى 

ي بعض الفقرات بالمقارنة بین النص777777ین. ولكن ھذا التش777777ابھ الكبیر یجب أن ال حد التطابق ف
یدفعنا للتقلیل من قیمة كل من المص777777درین، ففي مقابل التش777777ابھ في بعض مادة المخطوطین 

دة زبنالحظ أن كالً منھما قد انفرد بمادة مختلفة عن اآلخر، ویمكن إیجاز أھم الفروقات بین 
 حمود فیما یلي: وتاریخ ابن م االختصار

اختالف واض77777ح في منھج الكتابة التاریخیة؛ فمص77777نف الزبدة یعتمد تعاقب س77777الطین آل  -1
عثمان أساساً لتاریخھ، ثم یذكر نبذة عن كل واحد من ھؤالء السالطین، ویبدأ بعد ذلك بتعداد 
أس777777ماء الباش777777وات الذین تم تعیینھم بمص777777ر في عھد كل س777777لطان وما وقع من أحداث أثناء 

واجدھم بمص77777ر ، بینما ال یذكر ابن محمود الس77777الطین إال عرض77777اً، وذلك بس77777بب اھتمامھ ت
 بصورة أكبر باألحداث التي وقعت بمصر وشخصیاتھا من صناجق وأغوات وعلماء.

یلتزم مص777نف الزبدة باالختص777ار في س777رد األحداث كما أش777ار إلى ذلك في مطلع كتابھ،  -2
ل، ویمكن توض77یح ذلك من خالل المقارنة بین روایة ابن بینما یھتم ابن محمود بذكر التفاص77ی

م، حیث قام 1668ھـ1079/77777777عقب وفاة إبراھیم باش77ا س77نة  52رض77وان لما وقع ألحمد كیخیا
الباشا الجدید بسجن الكیخیا ومطالبتھ بدفع جمیع المستحقات المتعلقة على إبراھیم باشا، حیث 

 یكتفي ابن رضوان بذكر القصة على النحو التالي:
بموكب عظیم إلى  1079،53القعدة س77نة  23"ثم تولى الوزیر علي باش77ا أبو الرخا في  

أن طلع إلى الدیوان، ثم في ثاني یوم أحض7777ر أحمد كتخدا وعاقبھ وطالبھ بالمیري فكلمھ كالم 
  54بارد فرده بالسجن".

 أما ابن محمود فإنھ یذكر نفس الحادثة بصور أكثر تفصیالً، فیقول:
باش777ا] بإحض777ار أحمد كتخدا وناقش777ھ بمطالبة مال المیري فأجابھ بقول  "ثم أمر [علي 

ركیك، فأمر بوض77عھ في البرج فاعترض77وا لھ وقالوا: محلھ أقوى للمض77ایقة، فأمر بإحض77اره 
ثم أنزلھ إلى محلھ، ثم أعرض77777وه كذا كذا مرة، وكل مرة أعظم من أختھا وھو ال یقص77777ر في 

                                                
ھو وكیل الباشا بمصر، ویطلق علیھ أیضاً لقب الكتخدا، وقد أصبحت ھذه الكلمة تطلق على  الكیخیا: 52

مصادر تاریخ مصر  كل من ینوب محل رئیس فرقة عسكریة أو منصب إداري. مصطفى رمضان،
 .83، ص 1978جامعة األزھر، القاھرة  الحدیث،

 م.1670إبریل  22 -1669بریل إ 24/ 1080غرة ذي الحجة  -1079ذو القعدة  23مدة والیتھ:  53
 .34، مصدر سابق، ص زبدة االختصارعلي بن رضوان،  54



ضعیفاً مصفراً وغاصت عیناه األجوبة، ثم أمر بحبسھ وھي الحبسة ال صار فیھا  كبرى الذي 
وطال أنفھ وخرجت أص7777777داغھ إلى برا، إلى یوم األحد رابع ش7777777ھر ذي الحجة ختام الس7777777نة 
ساً،  ساً وأربعة وعشرون كی المذكورة، وناقشھ ثانیاً وثالثاً وطلب من تحت الحساب مائتان كی

 ي شھر حوالة عشرین كیساً، فدفعفطلب المھلة في ذلك أربعین یوماً، واقترض من حسن أفند
 55لھ أربعین كیساً وبخششھا لھ".

ففي حین یلتزم مص777نف الزبدة باالختص777ار في س777رد الحادثة، یظھر في نص ابن محمود دقة 
التفاص777یل والقدرة على التص777ویر الذي ال یقتص777ر على ھذه الحادثة فحس777ب بل نراه من أھم 

 سمات مادة ھذا المخطوط. 
كل من ا -3 مام ببعض ینفرد  فة عن اآلخر، واالھت حداث مختل بالتركیز على أ لمص77777777درین 

الوقائع بص77ورة متباینة، حیث یمكن مالحظة اھتمام ابن رض77وان بالتفص77یل الدقیق لدى س77رد 
قص7777777ة كوش7777777ك محمد وكذلك لدى حدیثھ عن حمالت أمراء الممالیك ض7777777د العربان خالل 

ینما ینفرد ابن محمود بتقدیم تفاص777یل الس777نوات األخیرة من القرن الس777ابع عش777ر المیالدي، ب
دقیقة للغایة عن األغوات بمص7777777ر، ویھتم كذلك بالحدیث عن األوض7777777اع في األزھر ودور 

 علماءه في األحداث السیاسیة التي وقعت خالل تلك الفترة.
وتاریخ ابن محمود إال  تراجم الصواعقوبالرغم من عدم إشارة مصنف الزبدة إلى كتابي  -4

ورة عامة على ذكر مص7777ادره األخرى، فیش7777یر إلى من نقل عنھم األحداث أنھ یحرص بص7777
ویذكر بعض المص7777777نفات التاریخیة التي اطلع علیھا كتاریخ ابن زنبل، بینما یقتص7777777ر ابن 
محمود في تدوینھ لجمیع األحداث على اس777777تخدام عبارتي: "وقیل" و"على ما قیل"، دون أن 

ي أخذ تلك المادة منھا، وذلك على الرغم من أن یورد اس7777777م من قال ذلك أو یحدد الجھة الت
ھذه  ناء وقوع العدید من  كان موجوداً أث بأن  تدع مجاالً للش7777777ك  المعلومات التي یوردھا ال 

 األحداث.
ومن خالل ھذه المقارنة بین زبدة االختصار وتاریخ ابن محمود یمكن القول بأنھ رغم التشابھ 

ادة مختلفة یمكن أن تس777777ھم إس777777ھاماً كبیراً في توض777777یح بینھما إال أن كال العملین ینفردان بم
االلتباس الذي ش77اب تاریخ مص77ر خالل النص77ف الثاني من القرن الس77ابع عش77ر، حیث یتعین 
إجراء المزید من الدراس7777ات للمقارنة بین ھذین المص7777درین من جھة، وبین ما ورد في كتب 

خرى، وتحدید حجم المادة التي یوسف الملواني وأحمد شلبي والدمرداش والجبرتي من جھة أ
اس77تفاد مھا الكتاب المتأخرون في تدوین أحداث الفترة التي لم یعاص77روھا. وال ش77ك بأن نش77ر 
ھذین المص77درین س77یس77اعد على اس77تكمال ص77ورة المدرس77ة التاریخیة المص77ریة في العص77ر 

ر بع عش77العثماني، ویقدم مادة معاص77رة أص77یلة تؤرخ ألحداث النص77ف الثاني من القرن الس77ا
 المیالدي.

 مصادر البحث: 
 ،تراجم الصIIواعق في واقعة الصIIناجقإبراھیم بن أبي بكر الص77والحي العوفي الحنبلي،  -1

تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، المعھد العلمي الفرنس77ي لآلثار الش77رقیة، القاھرة 
1986. 

ق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد ، تحقیالدرة المصIIIIIIIانة في أخبار الكنانةأحمد الدمرداش،  -2
 .1989الرحیم، المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، القاھرة 

                                                
 .669-668تاریخ محمد بن محمود، مصدر سابق، ص.ص  55



أوضIIIIIح اإلشIIIIIارات فیمن تولى مصIIIIIر القاھرة من الوزراء أحمد ش77777لبي بن عبد الغني،  -3
 . 1978، تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، مكتبة الخانجي، القاھرة والباشات

 .1904، القاھرة عجائب اآلثار في التراجم واألخبارالجبرتي، عبد الرحمن  -4
، مخطوط بمكتبة المتحف زبدة اختصIIIIIار تاریخ مصIIIIIر المحروسIIIIIةعلي بن رض77777وان،  -5

 .Add. 9972البریطاني، رقم:
، جامعة عین ش77777مس، القاھرة اإلدارة في مصIIIIIر في العصIIIIIر العثمانيلیلى عبد اللطیف،  -6

1978. 
، مكتبة الخانجي، تاریخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر العثمانيدراسات في ـ777ـ777ـ777،  -7

 .1980القاھرة 
، معھد الدراس7777ات العربیة مدرسIIIIة التاریخ المصIIIIري في العصIIIIر العثمانيمحمد أنیس،  -8

 .1962العالمیة، القاھرة 
، طبعت المجلدات الثالثة سIIلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشIIرمحمد خلیل المرادي،  -9
 .1883، ثم طبع المجلد الرابع في القاھرة سنة 1873ألولى من الكتاب في اسطنبول سنة ا

لطائف أخبار األول فیمن تصرف في مصر من أرباب محمد بن عبد المعطي اإلسحاقي،  -10
 . 1897، القاھرة الدول

 نمحمد بن أبي السرور، "كشف الكربة في رفع الطلبة"، تحقیق عبد الرحیم عبد الرحم -11
 . 1976، سنة 33، العدد المجلة التاریخیة المصریةعبد الرحیم، 

تاریخ وقائع مصIIIIIر مص77777طفى بن الحاج إبراھیم تابع حس77777ن آغا عزبان الدمرداش77777ي،  -12
، تحیق ص77الح أحمد ھریدي، دار الكتاب والوثائق القومیة، القاھرة س77نة القاھرة المحروسIIة

 .1989االسكندریة سنة  ، وقد نشرت الطبعة األولى من الكتاب في2002
 .1978جامعة األزھر، القاھرة  مصادر تاریخ مصر الحدیث، مصطفى رمضان، -13
، مخطوط تحفة األحباب بمن ملك مصIIر القاھرة من الملوك والنوابیوس77ف الملواني،  -14

تاریخ، دار الكتب المص777ریة، القاھرة، وقد قام بتحقیقھا ونش777رھا عبد الرحیم عبد  5623رقم 
 عبد الرحیم. الرحم

 المراجع باللغة اإلنجلیزیة:
1-  D. Crecelius; (ed.) Eighteenth Century Egypt: An Account of 
Arabic Manuscript Sources, Los Angeles, 1990. 
2- ___, ‘Ottoman Egypt (1517-1798): an Account of Arabic Historical 
Sources.’ In P.M. Holt (ed.) Political and Social Change in Modern 
Egypt, London, 1968, p.p. 3-12. 
3- Holt, P.M, Studies in the History of the Near East, Frank Class, 
London, 1973, p.155. 
4- ___, ‘The Career of Küçük Muhammad (1676-94).’ In P.M. Holt 
(ed.), Studies in the History of the Near East, London, 1973, p.p. 
231-251. 


