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 معجم البلدان ترجمۀ کتابپیشگفتار  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
 نقی منزوی علی

و    ستبی   –   کی   ۀکتاب معجم البلدان، برگ  ۀترجم  شگفتاری پ،  یمنزو  ینقی عل  دکتر ،  ( ق626  –   575)   ی حمو  اقوت ی  ۀنامست یز

 سه

 نامۀ یاقوت زیست 

 نامهیاقوت
 م( 1229 – 1179ق / 626 – 574یاقوت حموی )نامه زندگی  - 1

ساکن بغداد درگذشته   ،2زادگاه حموی  ،تباریاقوت )یعقوب( پسر عبدالله رومی   1لّدری( ابوعبدالله )ابو   معجم البلدان  ۀنگارند

 الدین است.  ملقب به شهاب  ،در حلب 

یاقوت دانشمند در اواخر عمر برای رهایی از گزند روحی و نیش زبان نژادپرستان، نام عربی عبدالله را برای پدر غیر عرب  

نامی غیر    ،طر او مانده باشد کی از او جدا کرده بود و اگر به خاد درگذشته خود برگزید، پدری که اوضاع روزگار، همراه مادر در کو 

  آور بوده است، چنان عربی بوده که در آن محیط سرزنش 
ً
   . نام بردگان بود که او نام یعقوب را نیز به جای یاقوت که معموال

 که بوعبدالله او 
ً
 کنیت بردگان بوده است، برای خود پذیرفت.   کنیت عربی است به جای ابوالدری که معموال

کان )   ۀت این کار یاقوت به گف
ّ
پس از رسیدن به شهرت علمی انجام    ،( که در جوانی معاصر یاقوت بوده استق681  –   608خل

 گرفته است.  

 
 عماد به یاقوت داده است و گویا او را با یاقوت دیگر اشتباه کرده است.ابوالّدری کنیتی است که ابن 1
 متن خلکان: حموی المولد. 2
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»حموی    گوید:« یاقوت به درستی میکتاب مشترکگفتار ترجمه »یاقوت در پیش  ۀناممحمد پروین گنابادی در زندگی معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

حموی نه  است  رومی  یاقوت  پدر  و  است  الوالء«  »حموی  شده  تصحیف  مردم    ؛المولد«  شامل  »رومی«  نسبت  اگر  لیکن 

 .  1نیازی به فرض تصحیف نخواهد بود  ، تبار مستعمرات روم در آسیای صغیر و شمال سوریه )نزدیک حما( باشدسریانی 

یاد کرده    676 برگۀترجمه    ؛ 787 ،1ج  ربیع  . چیی. یاقوت بیزانس را در تبار تبعه روم است، نه بیزانسی اروپا یاقوت سریانی 

 دهد. و هیچ آشنایی با آن جا نشان نمی

کان   ،قفطی
ّ
  گویند:   ، رخان پس از ایشان به پیروی از اینان، همگی یاقوت را چنین توصیف نمودهؤ و م   3عماد ابن  ،2خل

خود را به همراه خود به میدان    ان پیدا است که هیچ گاه سربازان، کودک  البته  است؛  وی به خردسالی در زادگاهش اسیر شده 

خانواده   پساند،  وردهآی من میان  در  آورده  یاقوت  بغداد  به  را  کودک  تاخته،  روستایشان  بر  دشمن  سپاه  که  شده  اسیر  ای 

شنبه براهیم حموی )درگذشته یکمردی بازرگان از مردم حما او را خریداری کرده که به عسکر پسر بونصر پسر ا  اند.فروخته 

 شناخته شده است.   4( 606سال   جمادی یکم  هفتم 

نوشت  سواد او عسکر خط نمی دار، یاقوت کودک را به دبستان فرستاد تا مگر در کار بازرگانی از او سود برد. مالک بی این برده 

 رئیسان بود، با چند فرزند داشت.   زیست و زنی که دختر یکی ازدانست و در بغداد می او به جز تجارت هیچ نمی 

 
 . خ1344 نا،ی س تهران، ابن ،خ(1357  – 1282ی )گناباد  نیترجمه محمدپرو ،ق(627  – 574ی )حمو  اقوتیمشترک  دهیبرگز 1

 
 
  المشترك وضعا

 
 ق. 1406م / 1986الطبعة : الثانیة ، عالم الکتب اتر اشتان ق(،627  – 574) یحمو  اقوتی ،و المفترق صقعا

  95  –  74،  4، ج  إنباء الرواة، به نقل از قفطی در  178،  5ق، قاهره، ج  1949الدین عبدالحمید،  محی   .، چأنباء أبناء الزمان  وفیات األعیان و  2

ق(، تصحیح محمد أبوالفضل ابراهیم، دارالفکر العربی،  646الدین أبوالحسن علی فرزند یوسف قفطی )د:  ، جمالةإنباه الرواة على أنباه النحا ]

 م[. 1982ق / 1406قاهره؛ دیگر: مؤسسة الکتب الثقافیة، بیروت، چاپ نخست، 
 ، با چند نادرسی که یاد خواهم کرد. شذرات الذهب فى أخبار َمن ذهبق(، 1089عماد حنبلی )د: عبدالحی فرزند محمد، ابن 3
به نقل از حاشیۀ نسخه خطی    74نگاشت در برگۀ    إنباء الرواة گفتاری که بر چاپ  الله ابراهیم در پیش تاریخ مرگ ارباب یاقوت را محمد فضل   4

 اصل آورده است.
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به آسانی آموخت و    ، ندانژاد عربان وطنان سریانی او که هم یاقوت بزرگ شد دستور زبان عرب را مانند دیگر هم هنگامی که   معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

پس ارباب وی او را به    ،پیشرفت کرد  ،ب دمشق و بغداد بودرهفتم مطلوب محافل اشرافی حاکم ع  ۀدر سجع و قافیه که در سد

 نگردی برای بازرگانی واداشت. جها

کان زادروز یاقوت را در سرزمین روم به سال 
ّ
   .آورداز گفته خود وی می  ق575یا    574خل

   . داندبه اتفاق آراء می ق 575کراچکوفسکی سال  

ن شهر  سرایی بیرودر کاروان   1229آگوست    20برابر    626شنبه و به گفته قفطی در بیستم ماه رمضان سال  مرگ او را در یک 

 اند. حلب دانسته

لیکن عبارت خلکان سستی دارد؛ زیرا    ؛قعده همان سال که درگذشت به حلب آمده بودیاقوت در آغاز ذی  گوید:  قفطی

 نهد. مرگ او را در سال بعد می پس ، گذاردوی می  ردن یازده ماه فاصله میان آمدن تا مُ 

 یاقوت جهانگرد 
 آوردهایش سفرهای یاقوت و ره - 2

برد، به  سال آغازین که در حال بردگی بسر می   بیست و دوساله این دانشمند در سفرها گذشته است. در    52بیشتر عمر  

جا به عمان رفت و آمد داشته و از این    و از آن   2و بعد به جزیره کیش هشت سفر، رفت و بازگشت  1جیرم نا به ه گفته خود وی بار 

 .3رفت ام و مصر می سو به ش 

 
 . 13:  764،  4، جعجم البلدانم 1
 . 1:  216،  4؛ و ج19و   18: 651، 1همان جا، چاپ عربی، ج  2
 . 717، 3همان جا، چاپ عربی، ج  3
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بَ   گوید:  1کراچکوفسکی  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ انجام داده است یاقوت  را به همراه مالک خود  از سفرها  به   ؛2رده، بسیاری  لیکن من )منزوی( 

 برده است. زنم که او آگاهانه مالک خود را از یاد می ام و حدس می چنین اشارتی برخورد نکرده

کرده  دی ایشان را راهنمایی میُج   ۀگوید که مردی از روی ستار یاقوت گاهی از سفر شبانه در بیابان همراه کاروان سخن می

 .  3است 

توانیم مسیر سفرهای او را به روشنی بر روی نقشه  کند و از این راه ما میآن را یاد می   گاهی یاقوت جای سفر خود و تاریخ

 تر سازیم.  جغرافیا روشن 

ه   593در سال    گوید:یاقوت می 
ّ
پس این سفر در دوران بردگی او است.    4ای آشنا شدم به شهر »آمد« درآمده با شمیم حل

 .  5آمده که سی سال پیش از زاده شده یاقوت است   544متأسفانه این تاریخ در جای دیگر به غلط 

 .6ر خواند بَ  از  در خانه خودش در خوارزم شعر خود را برای من  616قعده قاسم پسر حسین در پایان ذی  نیز یاقوت گوید:

 
(،  1908 - 1849روزن ) چ یرومانو  کتوری روس بود. او شاگرد و شناسرانیشناس و ا( شرق 1951 - 1883) یکراچکوفسک   چیانوویولی یگناتایا 1

و مطالعه بر   قیبه تحق ترزبورگیو کتابخانه سن پ یعرب یو کشورها هیترک یهاها در کتابخانهسال یاست. کراچکوفسکبودهمستشرق نامدار روس، 

 است.  ادداشتی 48اثر و  344 ی پرداخت. حاصل تالش و یعرب ینسخ خط یرو
   ؛1957، نگرادیلن –مسکو   ،(1951  - 1883)ی کراتشکوفسک چیانو یلیا یگناتای ،يالعرب ياالدب الجغراف خیتار .338کراچوفسکی، برگۀ  2

اداره فرهنگ در دانشگاه دول    ،عثمان هاشم  نیالدصالح   ، ترجمۀ (1951 -   1883)اغناطیوس کراتشکوفسکی    ، يالعرب  ياالدب الجغراف  خیتار

 م.1963، قاهره، و الترجمة و النشر فیلجنة التألو  یعرب

 خ. 1379انتشارات علمی و فرهنگی،  نده،یابوالقاسم پابرگردان به پارسی  ،در جهان اسالم ىیایهاى جغرافنوشته خیتار
 . 3 -1:  539،  3، چاپ عربی،  ج معجم البلدان 3
 . 267، 16، جمعجم األدباء 4
 . 51، 13همان جا، ج 5
 . 238، 16همان جا، ج 6
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 موجب آزادی اجباری وی شد.   ،1ش رخ داد کشاکشی که میان او و ارباب  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 او را آزاد و از خود دور کرد.  596مالک در سال 

 رهایی از بردگی
 یاقوت  ۀآزاد شدن و جهانگردی وّراقان - 3

پس از مدتی    ،جستها سود مادی و معنوی مییاقوت پس از آزاد شدن، به کار رونویسی به مزد پرداخت و از نوشتن کتاب 

 آشتی کرده، سرمایه در اختیار وی نهاده او را باز به جزیره کیش فرستاد و چون بازگشت اربابش درگذشته بود.    ی، اربابشیجدا

را سرمایه کار خود ساخت و به سفر در    آمده از آن بازرگانیبه دست   ۀمانداو با بازماندگان ارباب تصفیه حساب کرد و باقی 

 پرداخت.   ،دگفتن شهرها که اکثریت مردم به فارسی سخن می 

 شناساند.  ها را جدا می جا بیاموخت که در آثار خود، پسوند و پیشوند واژه   او فارسی را تا آن 

در عمان    چون   اشرافی بود و او بخشی از بازرگانی خود را به خرید و فروش کتاب اختصاص داد که در آن روزگار کاالیی نیمه

حضرت علی    دادند، پس او تعصب ضّد علی )ع( تشکیل می   ه خارجیان ضّد و کرانه عربی خلیج فارس اکثریت خریداران را گرو 

 های خارجیان را خوانده و بر اندیشه او چیره شده بود. طالب پیدا کرد؛ زیرا کتاب ابی   )ع( بن 

البلدان، چ  610به سال    گوید:یاقوت می   ۀ در حلب در خان  611( و در  822،  1ج  ربی،ع  اپ در تبریز بوده است )معجم 

منقذ( با خاندان منقذیان )بنی   3جا مانده است   را در آن   612و    611سپس در همین سال به مصر رفته دو سال    ،2قفطی بوده

 است:  شیعی اسماعیلی را آورده نامه چندین تن از امیران و شاعران این خاندان ضّد آشنا شده زندگی 

 
مَّ َجَرت بینه و بین مواله، َنبَوُة او َحبب ِعتقه«. در فقه است که هر گاه مالک برده را مثله کند، برده خود به خود  1

ُ
کان:»ث

ّ
شود؛  آزاد می   متن خل

 لیکن مثله شدن را که موجب آزادی است، کسی برای یاقوت نگفته است. 
 . 158،  6، جمعجم األدباء 2
 .193،  5؛ ج199، 1همان جا، ج 3
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در قاهره    :گویدستاید و می ای بزرگ می ی و گردآوری کتابخانه شناس ( را به کتاب ق613  – 520نام مرهف ) ه یکی از ایشان ب معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

   .1، از ایشان جدا شدم 612، سال  یکم  مادی در ماه ج

  ، 8ج( که از منابع او است و نیز حسن خطیر )معجم األدباء،  ق398  -   327کسانی چون احمد فرغانی )   ۀ نامیاقوت زندگی 

 شمرد.  های این سفر برمی( را از فرآورده100

پدر این احمد مردی به نام عبدالله پسر احمد پسر خزیان پسر حامس فرغانی است که از دوستان محمد پسر    قوت گوید:یا

ای  نامه( لیکن ما زندگی 106  -  105،  3، جمعجم األدباء )   ؛امآورده  معجم نامه وی را در همین  جریر طبری بوده است، من زندگی

 یابیم.  اقوت نمی ی معجم جداگانه برای این عبدالله در دو 

نماید  نگارش عبدالله پسر احمد پسر جعفر فرغانی یاد می   صلهنامه محمد جریر طبری از کتابی به نام  آری یاقوت در زندگی 

به مصر    263سفر طبری به سال  پس شاید بتوان گمان برد که این عبدالله فرغانی همان هم   ،2بوده است   تاریخ طبرى  ۀکه دنبال

   فرزند او احمد فرغانی در مصر به دنیا آمده باشد.  327جا ماندگار و از طبری جدا شده تا به سال  باشد که در آن 

یاقوت از سفر سال   را بر    اغانى یم پسر محمد رازی است که  نامه علی دهکی پسر ابراهبه مصر، زندگی   612دیگر رهاورد 

اش بوالفرج علی اصفهانی خوانده و اجازت گرفته بوده است، زنجیره این اجازت، پشت به پشت، به بوالخطاب عمر  نگارنده 

   .4جا یاقوت را به آن زنجیره پیوند داده است  در مصر رسیده و او در آن  3ین بین دحیه و حسین تَ سبَ معروف به ذونِ 

 . 5شوددیده می   مم تجارب األق( وزیر معزالدوله بویه در بغداد، در    362  -  303ی مرگ ابراهیم دهکی داماد شیرازی ) چگونگ

 
 . 243، 5همان جا، ج 1
 .4، س  44، 18؛ و ج 100، 8، ج  معجم األدباء 2
این مرد را به همین دلیل یاد کرده، موجب   123،  7قرن    طبقات اعالم الشیعةخ( نیز در  1348  –  1255یاد پدرم شیخ آقابزرگ تهرانی )زنده   3

 اند.فراهم کردهرا  605  - 603، 1، جمع موسوعات رجال الشیعةاعتراض متعصبانه صاحب کتاب 
 . 217  – 216، 12معجم األدباء، ج 4
 . 321، 6مشکویه، ترجمه منزوی ج    تجارب األمم 5
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 .1یاد کرده است  612نیز از سفر خود به مصر در سال   معجم األدباء یاقوت در  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 زمین گریز به ایران 
 گریختن یاقوت از دمشق به ایران و آسیای میانه  -4

کرد که امانتی  ها خوب بود و چنین وانمود میبا مقداری کتاب که برخی از آن   613یاقوت بار دگر به سال    قفطی گوید:

کان و عبدالحی  و بی   76،  4ج  ، نباء الرواةإ)قفطی،    . جا به دمشق رفت  برای فروش است، به حلب آمد و از آن 
ّ
نقل از او، خل

 عماد(  ابن 

وگوی ایشان به جایی  بازارها با برخی از دوستان علی )ع( روبرو گردید و گفت   یاقوت از حلب به دمشق رسیده، در یکی از 

  ، از رفتار وی برآشفته نزدیک بود  رسید که یاقوت علی )ع( را به زشتی یاد کرد. مردمان که شاید از اسماعیلیان سوریه بودند، 

رمانروای شهر )معتمد موصلی( او را بخواست بر  وی را بکشند، ولی او از این گرفتاری رهایی یافت و از دمشق بگریخت، چون ف

 او دست نیافت.  

جا با    جا به موصل رسید که در این   از دمشق به حلب و از آن   613اول یا دوم جمادی دوم سال    ۀاو ترسان و لرزان در ده

 جا به سوی خراسان رفت.    سپس به اربیل و از آن   ،2نامش یاقوت مالقات کرد هم 

د که از گذشتن از بغداد پرهیز نمود؛ زیرا کسی که در دمشق با او مناظره کرد، بغدادی بود، وی بیم  جا بو  ترس وی تا آن 

 داشت که گزارش سخن او به بغداد رسیده باشد و در آن جا کشته شود. 

هقی را به  بی   وشاح دمیة القصربه نیشابور رسیده، کتاب    613قعده همان سال  بینم که در ذی پس از چند ماه یاقوت را میما  

 .  3کند های خود نهاده از آن نقل می دست آورده، در شمار منبع

 
 .57، 9؛ ج  100، 8معجم األدباء، ج   1
 . 312، 19، جاألدباء معجم 2
 . 229، 13، جمعجم األدباء 3
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( از دلدادگی یاقوت به دخترکی نیشابوری گفتگو دارد که در دو سال ماندگاری او در نیشابور رخ  339  برگۀکراچکوفسکی )  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 داده است.  

   .1در مرو است  615، سال یکم   ربیعاو در  

یا فالن کس را در    ؛یا چند بار دیدم  ؛من خود آن شهر را یک  گوید:هرهایی که دیده می در گزارش ش  معجم البلداناو در  

   .آن شهر دیدار کردم 

   .2جامعی زیبا و ساختمانی باستانی دارد و من آن را دیدم  »سیراف« گوید: ۀ که در واژ چنان

   .3از کارگزاری ماردین است و خود آن را دیدم   »صور« گوید: ۀ او در شناس

ولی نام دیگرش مازندران   ، اممن بیشتر شهرهایش را دیده   :گوید  ، را نامی باستانی شمرده  : آن طبرستان  ۀ شناسدر  او  

کتاب  است در  نیامده  کهن  رودبار،    ،4های  انزلی،  لنگرود،  فومن،  رشت،  چون  گیالن  کنونی  بزرگ  شهرهای  از  یاقوت  ولی 

 .5سرا یاد نکرده، الهیجان را نیز به صورت »الهج« یاد کرده است صومعه

 یاقوت در خراسان
 زیست چهار ساله در خراسان و گریختن از مغوالن  - 5

هر چند او در این دوران تحقیقات خود را به   ، های خراسان پرداختچون یاقوت به خراسان رسید، به بازرگانی در میان شهر 

 نگاشت؛ لیکن زبان گفتگوی او با مردم فارسی بود.  زبان تازی می 

 کرد.او مدتی زیستگاه خود را مرو قرار داد و به نسا و خوارزم آمد و رفت می 

 
 . 63، 13، جمعجم األدباء 1
 . 145، 8، ج معجم األدباء؛ 212، 3، چ. عربی، ج معجم البلدان 2
 .435، 3، چ. عربی، ج معجم البلدان 3
 .502،  3همان جا، چ. عربی، ج 4
 .344،  4همان جا، چ. عربی، ج 5
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آثار  معجم البلدان  کتاب  ۀ مترج   شگفتاریپ آورده در  بزرگ مرو  از کتابخانه  از رهاوردهای سفر یاقوت که  )   یکی  نامه راضی  نگاه داشته  آیندگان    -   320خود برای 

خلیفه و پدرش    چون پوزشی است بدتر از گناه، برای توجیه جنایت بزرگ ق( خلیفه عرب به نصر احمد سامانی است که هم 322

ج )سال ق320  -   295مقتدر ) 
ّ

و بوعون    ششم حس   ۀ کتاب ( و گروه شلمغانی نگارندق309( در کشتار دانشمندانی چون حال

 مرتکب شد.   ق322که از منابع کار یاقوت است و او به سال   زیج منجم صاحب 

یی از اختالف میان اسالم با اندیشه مردم خاور  ادهد، گوشه ناسزاهایی که راضی در این نامه به این گروه دانشمندان می

اندیشه زمینه  بر  سند،  تا  فرا   وداو    اوستاهای  دجله  غرب  اسالم  با  می را،  نشان  اندیشه ت  زمینه  بر  که  و    توراتهای  دهد 

 باشد که به سبب این کشتارها در تاریکی تاریخ فراموش شده است. می  تلمودهایش 

 .  2جا بود   نیز در آن  615، و در سال 1در مرو از اسماعیل اطروش دیدار کرده  614یاقوت در سال  

 .  3کند»درغان« گذشته، آن را گزارش میرود و از شهر از مرو به خوارزم می   616در رمضان سال 

 ها برد.  ها به یورش آغازیدند و او همانند روز رستاخیز با دست تهی بیرون جست و در راه رنج در همین سال بود که مغول 

   .4دهد نیز گزارش می  در سال بعد آن آبادانی و ویرانی    ، ازگذرداز »هرات« می 617او در سال 

از »شفرقان«هم  آباد بود خبر می  چنین  با دست تهی در سال  پس هم   ،5دهد که  با پوشاک فرسوده ژنده و  به    617چنان 

سرایی فرود آمد و بماند تا  جا بماند و سپس به سنجار و حلب رفت و در کاروان   ارومیه و سپس موصل رسید و مدتی دراز در آن 

 جا درگذشت.  در همان 

 
 . 146، 6، ج  معجم األدباء 1
 .4،  1؛ ترجمه ج5، س 6، 1معجم البلدان، چ. عربی، ج  2
 .2، س 568،  2همان جا، چ. عربی، ج 3
 .958،  4همان جا، چ. عربی، ج 4
 . 5، س  305،  3، چاپ عربی، جالبلدانمعجم  5
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 ها را دیده است ه خود آن برخی دیگر شهرها که یاقوت به گفت  -1 - 5 معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
   ؛( 8  ، س844 ، 3ج  ربی،ع اپ فاشان )چ

  ؛( 11 ، س51  ،4جقراوی در غور اردن ) 

   ؛( 8 ، س 320  ،4ج کوزکنان ) 

   ؛( 8 ، س93 ،4جقسامل در بصره ) 

  ؛( 9  ، س95 ، 4ج دمشق )  -  قسطل حمص

   ؛( 4 ، س24 ، 3ج)  617ساوگان میان هزار اسب و خشمثین سال  

   ؛( 15  ، س694  ،1جبغشور ) 

   ؛( 3 ،825 ،3ج)  616غوشفنج سال 

   ؛( 8 ، 930  ،3ج ویمه فیروزکوه مازندران ) 

   ؛( 23 ، 832 ،3جفیق گردنه مشرف بر غوراردن ) 

   ؛( 15 ، س 163 ، 2ججّویث را چند بار دیده است مردمش فارس هستند ) 

   ؛( 2 ، س 165 ، 2ججوین ) 

 ( 8  ، س175 ، 2ج)  . پیش از آمدن تاتار دیده است 616جیرنج را در 

.  خواندیم استادان درس می   گروهی از دوستم عبدالرحیم پسر نفیسی که با هم در بغداد و مرو و خوارزم پیش  یاقوت گوید: 

 (  20 ، س 225 ، 2ج)  . در خوارزم بماند و من آمدم، سپس شنیدم که او را نیز کشتند 617در آغاز سال   او

 (.  12 -  11  ، س145  ،3ج  ربی ع چ. )  . به هنگام گریز از تاتار از سمنگان گذشتم  617در سال  

 (  2س  ،568 ،2ج عربی،  چ. )  .رفتم از »درغان« گذشتم که از مرو به خوارزم می  616در رمضان  

 (  2  ، س539  ،3ج ربی، ع چ.)  .رفتم از »ظّفر« گذشتم که ویران شده بود وقتی از بغداد به اربیل می 

 ( 22 ، س621 ،2ج ربی، ع چ.)  .را دیدم س عین چند بار آن أدوغان دیهی بزرگ میان نصیبین و ر 
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 زیستگاه پایانی معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
6 -  

 
 ه سال پایانین عمر در سوریه و مصر ن

 فروشانه داشت.  ه سال پایان زندگانی میان دمشق و حلب و مصر و شاید جاهای دیگر آمد و شد کتاب یاقوت در نُ 

سانی ساکن دمشق گوید: من او را در دمشق  ساعاتی پزشک موزیسین خرا  ر دوزِ نامه رمضان پسر رستم پسر َه او در زندگی 

   .1نواخت و بارۀا در مجلس او حاضر بودم دیدم که عود را نیکو می می

کان از  
ّ
( مستوفی اربیلی نقل کند که یاقوت در ماه  637  -  564نگارش بوالبرکات مبارک پسر احمد )   تاریخ اربیلکتاب  خل

 از خوارزم به اربیل رسید.  617رجب سال 

 گریخته بود.   ، ها و سلطان محمد پسر تکش خوارزمشاه رخ دادهای خونین که میان مغول گ او از جن 

 .  2های بسیار در تاریخ خوانده و نگاشته بود. او همتی بلند در دانش اندوزی داشت او کتاب 

 آخرین سفر یاقوت -  1  - 6
من او را در موصل   گوید:  ق570شهر مرسیه  نامه محمد بن عبدالله پسر بوالفضل مرسی سلمی زاده  یاقوت در زندگی 

پس شاید بتوانیم این سفر را    ،3جا بودم   هنگامی به مصر رسید که من هم در آن   624رفت، پس به سال  دیدم، که به حج می 

کان؛ در آغاز آخرین ذی 
ّ
ده  قعده عمر او به حلب رسی آخرین سفر یاقوت بدانیم و در بازگشت از این سفر باشد که به گفته خل

   است.

 
 . 142،  11، ج  معجم األدباء 1
 . 189 - 178،  5م. ج 1949الدین، ، خلکان چ عبدالحمید محیی وفیات األعیان 2
 . 210، 18، جمعجم األدباء 3
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 آخرین اثر او - 2-  6 معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
  .1است   نگاشته  معجم األدباء ( در  626  -  550ای باشد که برای قاسم واسطی ) نامهیاقوت تکمیل زندگی ۀ  شاید آخرین نگاشت 

 روز پیش از مرگ خود یاقوت، آورده است.  16ماه و  یعنی شش   ،626ربیع یکم  چهارم تاریخ مرگ واسطی را در پنجشنبه 

دم در خانه واسطی در حلب، از وی گرفته   613نامه را هنگامی که از سفر اول مصر بازگشته در جمادی دوم  ین زندگی یاقوت ا

 .  2است و تاریخ مرگ واسطی را پس از سیزده سال بر آن افزوده است 

آورد که ی می اندیش خود شعرهاییاقوت در این واپسین اثر خویش مانند همیشه، سخت سّنی است. او از این دوست هم 

آن  ) واسطی در  نابلسی شاعر  بر  با محمد ابن ق671  –   603ها  را  نابلسی  تاخته،   ) ( اندلسی  ( سنجیده و  ق363  –   326هانی 

( را ستوده بوده و نابلسی از احمد ناصر عباسی  ق365  –  341سرزنش نموده است؛ زیرا که اندلسی، معّز اسماعیلی مصر ) 

 .3ستایش کرده است  ،گنوسیست شیعی نیمه  ۀ( خلیفق622 –  575 فرمانروایی:  ؛255 ادۀ:)ز 

 یاقوت و قفطی 
 آشنائی یاقوت با قفطی - 7

با مشتی    609چون یاقوت دلبستگی مرا به کتاب شنیده بود، به سال    آرد:قفطی آغاز آشنائی خود را با یاقوت چنین می

بررسی کردم، تنها دو کتاب را    ، ها که آورده بوداحضار کرده، اندکی کتاب   4ی کتاب به حلب آمد، من او را به وسیله بوعلی قیلو

 برای من کتاب آورد.    613خریدم. او بار دیگر نیز به سال   ،ها پسندیده از آن 

 
 . 316  – 296، 16معجم األدباء، ج 1
 . 297، 16معجم األدباء، ج 2
 . 6 – 4زوی، ، آقابزرگ تهرانی، تصحیح منطبقات قرن هفتم 3
ه امروز است. یاقوت یک دیهی دیگر به نام قیلویه نام می   4

ّ
برد که یکی روستاهای نهر نسبت به قیلویه دیهی از مطیرآباد نزدیک نیل بابل، حل

 (. 22، س  217، 4، جمعجم البلدانالملک در بغداد است )
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من )قفطی( در قیافه و رفتار او )یاقوت( نگریسته چیزهایی برداشت کردم که بعدها درست درآمد، من دانستم که او شایسته   معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

کرد، او در  ند خود و لجبازی که در خوی او بود، برداشت می به اندازه هوش کُ  ،هانشینی نیست ... یاقوت در بررسی کتاب م ه

 سن بزرگی اندکی نحو و لغت آموخته بود و در آن نیز کمبود داشت. 

 کند.  وت میبیرون کشیده نثار یاق 1قرآن رود که یک نفرین، نیز از جا می  قفطی در نکوهش یاقوت تا آن 

 او گناه خیانت اثیر، وصی یاقوت در امانت او را به گردن قضا و قدر نهاده است.  

اش را  آن بود که وی در آن مدت که میهمان من بود و هزینه   ،چه مرا واداشت تا یاقوت را در این کتاب یاد کنم   آن   او گوید:

 : بندی کردگرفت، دو کتاب سرهم هایی که از من به امانت می پرداختم، از کتاب می

 ؛ که چیزی تازه در آن نیاورده است سّر الصناعةدر  2جنییکی در رّد بر ابن   -

جا نیز زشت و زیبا را به هم درآمیخته است؛ زیرا    که در آن   کالم العربفعال الحاصرة لسماء و األاوزان األ نام  ه  دوم کتابی ب  -

ها را نمودم، او نشنود و نپذیرفت.  های یاقوت از زبان کمبود داشت، هر چند من به او یادآوری کردم و جای نادرستیکه آگاهی 

 .  3ننگ او خواهد بود  ، اگر این دو کتاب بماند و به وی نسبت داده شود

 
1  Z:   85،  2قرآن، سورۀ بقره، شمارۀ  :Z:   ِ

ْ
یِهْم ِبال

َ
ِریًقا ِمْنکْم ِمْن ِدیاِرِهْم َتَظاَهُروَن َعل

َ
ْنُفَسکْم َو ُتْخِرُجوَن ف

َ
وَن أ

ُ
ِء َتْقُتل

َ
ُؤال ْنُتْم َهَٰ

َ
َمّ أ

ُ
ُعْدَواِن َو ِإْن  ث

ْ
ِم َو ال

ْ
ث

ُتْؤِمُنوَن ِبَبعْ 
َ
ف

َ
یکْم ِإْخَراُجُهْم ۚ أ

َ
ٌم َعل َساَریَٰ ُتَفاُدوُهْم َو ُهَو ُمَحَرّ

ُ
ُتوکْم أ

ْ
َحیاِة  یأ

ْ
 ِخْزی ِفی ال

َّ
ِلک ِمْنکْم ِإال

ََٰ
 ذ

ُ
َما َجَزاُء َمْن یْفَعل

َ
کَتاِب َو َتکُفُروَن ِبَبْعٍض ۚ ف

ْ
ِض ال

وَن ﴿
ُ
ا َتْعَمل ُه ِبَغاِفٍل َعَمّ

َّ
اِب ۗ َو َما الل

َ
َعذ

ْ
َشِدّ ال

َ
یَٰ أ

َ
وَن ِإل ِقیاَمِة یَرُدّ

ْ
ْنیا ۖ َو یْوَم ال کشید و گروهی از خودتان را از  ا می ﴾ باز این شما هستید که یکدیگر ر 85الُدّ

دهید و اگر آنان در حال اسارت نزد شما  کنید و از روی گناه و تجاوز یکدیگر را ضّد آنان که آواره کرده اید، یاری و کمک میهایشان آواره می خانه

آورید و به بخشی دیگر کفر بخشی از کتاب ایمان می  کردنشان بر شما حرام بود. آیا بهدهید، در صورتی که آوارهآیند، برای آزادشدنشان فدیه می 

دارند، جز خواری و رسوایی در زندگی دنیا نیست، و روز قیامت به  ورزید؟ پس کیفر کسانی از شما که چنین تبعیضی را در احکام خدا روا میمی 

 . خبر نیست دهید، بی شوند و خدا از آن چه انجام میترین عذاب بازگردانیده می سوی سخت
، معجم البلدانجّنی نیز درافتاده است. برای نمونه کشاکش او با جوهری فارابی در پانوشت  های ادبی با غیر از ابنیاقوت در این گونه کشاکش  2

 جنی حمایت کرده است. جنی از ابنشود که در آن جا یاقوت در کشاکش سیبویه و ابندیده می  256؛ فارسی 289 – 288،  1چاپ عربی، ج
 . 79 – 75، 4، ج إنباء الرواةطی. قف 3
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برابر   معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ را می در  یاقوت  باین ناسزاها،  نامه  بینم،  و    ۀ جز  به حلب فرستاد،  برای قفطی  از موصل  برای پناهندگی  فروتنانه که 

 .1نماید آورد و در همه جا او را با عنوان پر زرق و برق »قاضی اکرم« یاد می آمیز قفطی را در می ستایش  ۀنامزندگی 

 شناسی یاقوت و خشونت قفطی نمک –  1  - 7
کوشد تا آلودگی دست  شناسی میهمانی، می تر از قفطی نیمه گنوسیست است، باز هم، از راه نمک که یاقوت سّنی  با آن 

 های فرمانروایان ایوبی، که قفطی نانخور ایشان بود بشوید.  ریزی خاندان میزبان خود، قفطی را، از شرکت در خون 

( آخرین خلیفه ق567  –   555ی، که به دعوت داود پسر عاضد ) شهریان شیعی قفطکشتار سه هزار انسان از هم   گوید:او می 

به دستور ملک عادل    ق572فاطمی مصر برای بازگردانیدن حکومت شیعه اسماعیلی به مصر، به پا خاسته بودند و در سال  

   .2رفتن قفطی از شهر قفط رخ داده است برادر صالح ایوبی قاتل سهروردی انجام شد، همه پس از بیرون 

در آن سال سیاهان آن ایالت نیز برای بازگردانیدن فاطمیان بپا خواستند و هشتاد    گوید:بردی می گیر است که تغری چشم

 . 3هزار کشته دادند 

(  350  -  280اسحاق فاریابی )   دیوان ادبروایت کتاب    ۀ یاد دارم، یک اشتباه پدر قفطی را دربار ه  جا که ب  ا آن آری یاقوت ت 

   .4گرفته، آن را نیز مؤّدبانه یاد نموده است 

آمیز یاد کرده، شعری هرزه )لوده( برایش آورده ( شیعی را نکوهش ق392  –   330جنی ) نامه ابن زندگی   معجم األدباء یاقوت در  

نگاشته نیز آورده باشد که    ة الصناع  سّر که عادت یاقوت است، در کتابی که در رّد بر    پس شاید همین شعر زشت را چنان   ،5است 

علی، یاقوت را در ذهن قفطی، گهنکاری نابخشودنی نموده باشد و همین رفتار قفطی گنوسیست    های ضّد گرایش   ۀبا پیشین 

 
 . 204 – 175،  15، ج  معجم األدباء 1
 . 23  – 19، س 28، 2، چ. عربی، ج معجم البلدان 2
الرشاد   ق(،  813 - 874الدین یوسف اتابکی )تغری بردی، جمالنوشتۀ ابن 78، 6، ج النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة 3 و  الثقافة  وزارة 

 . 146، عباس حمدانی، ترجمه یعقوب آژند، اسماعیلیان در تاریخق؛ و 1392القومی، المؤسسة المصریة العامة، قاهره،  
 .65 - 62،  6، جمعجم األدباء 4
 . 115 – 81، 12، جمعجم األدباء 5
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زده را  و برخی شیعیان سّنی  1یاقوت سّنی، پدرم صاحب ذریعه را بر آن داشت که قفطی را شیعی به شمار آرد  منّزه طلب بر ضّد  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

د کتاب رّدی
ّ
 بنگارند.  اعالم الشیعة  طبقاتو  ذریعهگرانه، بر نکوهش   ۀبر آن داشت که سه مجل

 ناماندیشمندان یاقوت
 چند تن دانشمند با نام یاقوت  - 8

  ویر است که خریداران برده، بر    یی هایکی از نام   است و از سوی دیگر   با برای سنگ گرانبهای معروف واژه یاقوت نامی زی

خانواده و عزیزان خویش را به فراموشی    ۀای تازه آغاز کند و شاید گذشت نهادند تا زندگانی نوین خود را با شناسنامهمی   برده

دست  ه  اری از این بردگان، به مقام علمی رسیده، آزادی خویش را از نو ب ر از جنگ و جدال خاورمیانه ما بسی سپارد. در تاریخ پُ 

 اند. آورده، بر خالف خواست ارباب، جای خود را در تاریخ ادبیات، باز کرده نامی جاویدان یافته

 دو تن از ایشان:   ،شوداکنون در کتب تاریخ ما چند تن به نام یاقوت دیده میهم 

ب 1
ّ

   ق(؛622 ت )د:یاقوالدین ( با لقب مهذ

ب ( 2
ّ

 ق(؛618  )د:با نسبت رومی موصلی  یاقوت  الدین مهذ

 .  2در کتاب خود آورده است  ، یاقوت سوم حموی )که جای گفتگو ما است [ را ( ]دو یاقوت پیشین3

 ؛3آوردالدین می خلکان در نیز همین سه تن را یاد کرده، برای دومین ایشان لقب امین 

که شاید به    آورده است با لقب مستعصمی    او را،  شیعهالطبقات اعالم  در    است که آقابزرگ  ]مستعصمی[  چهارمین یاقوت   ( 4

 . 4سده هشتم نیز رسیده باشد 

 
 . 121 – 119سدۀ هفتم،   طبقات أعالم الشیعة 1
 . 312  – 311، 19، جمعجم األدباء 2
 .189  – 170، 5وفیات، ج 3
 . 203طبقات اعالم الشیعه قرن هفتم، برگۀ  4
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 .  1شود« دیده می 408،  4ج    ،الکامنة  ّر دهخدا به نقل از »ُد   لغتنامهدر    ق( 732  )د: پنجمین یاقوت با لقب حبشی شاذلی  (  5 معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 چنین آورده است:  ذةزاهر النجوم  بردی در   تغریابن ششمین تا هشتمین یاقوت را 

   ق(؛543 )د:( یاقوت رومی 6

   ق(؛563 )د:( یاقوت صقلی )سیسیلی( 7

 . 2ق( 574  )د:( یاقوت موالی نقاش 8

های واالی نظامی دولتی مقام های گوناگون، در پی چاپکی و زیرکی خود، به  جز این چند دانشمند، بردگانی بسیار با نام 

 اند که در جای خویش در خور بررسی هستند. رسیده

 رنج بردگی
 رنج یاقوت از زندگی دردناک بردگی - 9

برد؛ بلکه او هنرمندان و دانشمندانی همانند خود را که در خود رنج می  3سال بردگی )بندگی(   22  ۀیاقوت نه تنها از سابق

بردند، نیز هرگز  افتاده رنج می ، تنها به دلیل تولد ناخواسته در آن محیط زشت عقب 4سنگین  نینآن روزگار از کشیدن کیفری چ 

 کند.  فراموش نکرده، گوشزد می 

 
جاء   تحقیق و مقدمه محمد سید،  (ق 852  د:حجر العسقالنی )  فرزند احمد    الدیناالسالم شهابشیخ  ،الدرر الکامنة في أعیان المائة الثامنة  1

 . م1993  /ق 1414، لبنان – روتیب، دار الجیل ، قاهره، پنج جلد؛ دیگر:لکتب الحدیثهادار ، الحق
 . 187،  8نجوم الزاهرة، ج  2
ت و چون مفهوم اند و در آن فرقی میان مرد و زن نیست، کنیز ویژه زن است. برده نسبت میان دو آدم، مالک و مملوک اس برده و بنده مترادف   3

 ستم در آن هست، به خدا اضافه نکنند؛ لیکن بنده به خدا نیز اضافه شود.
های عرب و محیط اجتماعی آن روزگار اختصاص  آمدند، زیر فشار روحی طاغوتعقده حقارت در تبدیل نام کسانی که از کفر به اسالم درمی   4

بینیم که به موجب حدیث سّنی و قاعدۀ َجّب »االسالُم َیُجبُّ ما  حمد مشکویه رازی را می چون عبدالله مقفع، ابه یاقوت نداشت. بزرگانی بسیار هم

ه« نه تنها نام خود؛ بلکه نام چند نسل پدران و نیاکان درگذشته خویش را نیز به نام
َ
ْبل

َ
 اند.هایی، نادرست عربی گردانیدهق



 

 

 

 ران یدر ا ی بردگ ۀ خچیتار  اقوت ی  ۀنام ست یز

 

17 

کرد و تسلیم های هارون خلیفه طاغوت مقاومت می های »دنانیر« کنیز هنرمند برمکیان را که در برابر شکنجه یاقوت ناله  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 .1کند می شد، آشکارا و دردناک، یادنمی 

گوید:  النحات  ملک  صافی  پسر  حسن  دربارۀ  می   او  یاد  »بوالحسن«  کنیت  با  را  خود  پدر  همیشه  او  حسن  نام  و  کند 

   .2کند، مبادا مردم بدانند که او برده است پنهان می  ، بردگان است »صافی« را که معموال نام 

که یاد شد وی از    ، چنان 3خواند انصاف و منحرف میبی   ،ده بودکسی که بردگی را به رخ او کشی   معجم األدباء   ۀاو در مقدم

ها را به عربی گردانیده گوید: از آن بیم  نام خود »یاقوت« و کنیت ابودری نیز که در آن روزگار ویژه بردگان بود، دلخور بوده، آن 

 ؟ 4چه پاسخ خواهد گرفت   ،رو چشم بستهه دارم که بگویند: نگارنده این کتاب چه کسی جز یک برده رومی است؟ او از مردم دنبال

 تاریخچۀ بردگی در ایران
 پیشینه بردگی - 10

  پرویز   دکتر   ترجمه   ، داریوش  زبان   از در کتاب خود  دربارۀ پیشینه بردگی در ایران پیش از یورش عرب، خانم هاید ماری کخ  

های  ای به معنی برده جز در دوران لیکن واژه  ؛هستار  کیی به معنی خدمت اهای هخامنشی واژه در لوح  گوید: ،  60  برگۀ  رجبی،

 .  5شودبعد دیده نمی 

   .6هرگز پادشاهان ما ... سبایا را نگذاشتند که نام بندگی نهند و به رقیت دعوی کنند  نویسد:خود می  ۀتنسر در نام 

   . اندبندگی و بردگی تشبیه کردهها را به ها و گرفتاری ترین رنج پس از چیرگی عرب، شاعران و نویسندگان، سخت 

 
 . 493 – 492، 3، چ. عربی، ج معجم البلدان 1
 . 122،  8ج ،معجم األدباء 2
 . 64 –  63، چ: مأمون، برگۀ معجم األدباء 3
 . 1، س  64،  1، جمعجم األدباء 4
 . 60، هاید ماری کخ، ترجمه دکتر پرویز رجبی، برگۀ از زبان داریوشنک:  5
 . 37خ، برگۀ 1320تاریخ طبرستان، اسفندیار، چ اقبال،  6
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 ق( شاعر اصفهانی گوید: 562 د:کمال اسماعیل ) معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 دیدم  درپرده چرخ  این  از که  هازخم  چه   اسیر  گشته برده  چون هم  بال   میخ چار به

 سراید:چنین می ق( 791، ملک عمادالدین )د: نیز عماد زوزنی

 !سوسنم  سرو از  کم  نه  بردگیم؟ به  کی تا   هاست سال  دیر  مرا  آرزوست   آزادی

آن همانند    ۀساله یاقوت دانشمند در بردگی گذشته است، سرانجام نیز در اثر کشاکشی که نتیج  52سال از عمر کوتاه    22

سواد، از گردن او برداشته  بری یک دانشمند از مردی بی بود، آزادی اجباری خود را به دست آورد و بند ننگین فرمان   1شدن ثلهمُ 

 . شد

دانیم که دین مقدس اسالم بنا به اقتضای زمان، قانون بردگی را، نه به صورت قانونی تأسیسی؛ بلکه در سده اول هجری  می

به شیوه امضایی پذیرفته است و در قرن دوم هجری پیشگامان مذهب شیعی اسماعیلی و گروه ثمامیه، پیروان ثمامه اشرس  

   .2شمردند گیری و خرید و فروش انسان را حرام شرعی میه ( از معتزلیان اسالم خاوری، بردق213 د:) 

ق در جنوب ایران و عراق به رهبری علی بن محمد  270 -  255های  دانیم که جنبش زنگیان مسلمان در سال میچنین هم 

گ سرخ و سبز  شمرد و بر درفش خود که به رنصاحب زنج، از مردم ورزنین ری که خود را از فرزندان امام حسین سیدالشهدا می 

برافراشته بود، آیتی از قرآن مجید نوشته بود، سراسر خوزستان را از بصره تا اهواز فراگرفت؛ لیکن خلیفگان طاغوت در بغداد،  

جویانه  های بغداد، نه به فتواهای مذهبی مسالمت ها هزار مسلمان، آن جنبش را فرونشاندند. طاغوت پس از ریختن خون ده 

و  اصالح  شیعی  طعنهطلبان  به  نه  و  سرپوشیدمعتزلی  قیام   ۀهای  از  نه  و  فرادادند  گوش  نویسندگان،  و  شاعران  های  برخی 

 ننگ را از دامان انسانیت بزدایند.   ۀخونین، پند گرفتند و نخواستند این لک

 
  –   385شود. نک: شیخ طوسی )خود آزاد می خود را ُمثله کند، برده خودبه  ُمثله: اصطالحی است در حقوق جزای فقهی: هر گاه مالک، بردۀ  1

 خ. 1343، چاپ دانشگاه تهران، سال 554با ترجمۀ فارسی، برگۀ  النهایةق( در کتاب 460
پژوه  (، چ. دانش ق 718  -  645الله همدانی )الدین فضلرشید  جامع التواریخ؛ و بخش اسماعیلیان از  159، بغدادی، برگۀ  فرق بین الفرق نک:    2

، ترجمه دکتر پروین منزوی، برگۀ تاریخ اسماعیلیان؛  80، چ. افست، برگۀ  189کاشانی، برگۀ    زبدة التواریخ؛  151  –  150و مدّرسی زنجانی، برگۀ  

 .243  - 242، 1، ج هایى دربارۀ اسالمدرس ، حسن صّباح؛ فصول سیدنا؛  150 – 149



 

 

 

 اقوت ی  ینای ناب دوست اقوت ی  ۀنام ست یز

 

19 

یاقوت معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ روزگار  هفتم  سده  دانشمندده  ،تا  می   ،ها  دیده  تاریخ  در  یاقوت  عادت  مانند  این  بردگی،  از  که  افتادۀ عقب شود، 

نامۀ تحصیلی دانشکده  علینقی منزوی »قیام زنگیان در جنوب و تأثیر آن در فقه اسالمی« پایان  : بردند. نکاجتماعی رنج می

 .1چاپ شده است   ۀبرخی از آن در مجله مهرگان دو شمار  ، سپس خ1333ی سال  یحقوق شعبۀ قضا 

معجم اش »ویژه در دو دانشنامه ه  ب   ، زنجیرانش در آثار خویشهم یاقوت از دوران بردگی خود، خاطراتی تلخ دربارۀ خود و  

   کند. ،« یاد میمعجم األدباء « و »البلدان

 دوست نابینای یاقوت 
 یاقوت و بولعینا - 1 -10

خطیب،    تاریخ بغداد به نقل از   معجم األدباء ق( داستانی در  283 - 191یاقوت دربارۀ یک ادیب نابینا مشهور به ابوالعیناء ) 

   .2شمردآورد که هر چند آن را واقعی می می

اخبار او را، هم روزگار او، احمد پسر طاهر    ( از وی یاد کرده گوید:205  برگۀ  ، ندیم نیز در فهرست خود )ترجمه تجدد

ما رسیده از یاقوت است و چنان با روابط خصوصی زندگانی  ه  چه از این داستان ب  ق( نگاشته است؛ لیکن آن 280  -  204) 

سال زندگی بردگی خود    22ای از  نهد که شاید این داستان نمایشنامهت همانندگی دارد که خواننده را بدین اندیشه می یاقو 

 یاقوت باشد.  

بوالعیناء در پاسخ به    گوید:  ،زیستای که در بغداد می نامۀ بوالعینا، محمد پسر قاسم موالی بصره یاقوت در زندگی 

 که چرا زادگاه خود بصره را رها کرده است؟   این 

سیصد    ۀ کشیدند: بردای جوان، چنین جار می برای فروختن برده   ، رفتم دیدمفروشان بصره می روزی در بازار برده   گفت:

 دیناری به صد دینار!  
 

1  Z:  ؛ »جامعۀ  61  –  68، برگۀ  1332، خرداد  8، شمارۀ  1« در راه فرهنگ نو جامعۀ، ججامعۀ معلمین»(،  2()1)  جنبش بردگان زنگى در جنوب

 . 76  – 60، برگۀ 1332، تیر 9، شمارۀ 1معلمین« در راه فرهنگ نو، ج
 . 302 – 301،  18، ج  معجم األدباء 2
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کار دادم که مزد کارگران  دینار به این برده تازه   20ای را در دست ساختمان داشتم،  من برده را خریداری کردم و چون خانه  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

   . را بپردازد. او ده دینار را به کارگران داده و با ده دینار دیگر پوشاکی برای خویش خرید

 مدی چنین اندک، خرده نگیرند!  آآرام بگیر و پرخاش مکن! ارباران بر سر پیش  او در پاسخ به اعتراض من گفت:

ام و خودم خبر  ادیب را خریداری کرده  1گویی من اصمعی   گفتم:او چنان فصیح و کتابی با من سخن گفت که با خود  

نداشتم، سپس من خواستم دور از چشم همسرم، که دخترعمویم است با زنی ازدواج کنم، از این برده خواستم که داستان را  

   .یی دیگر خریده بیاورداگفتم: فالن گونه ماهی برایم خریداری کن! او ماهی از گونه  ،پس دیناری به او داده  ،پنهان دارد

 را نکوهیده است.  2ام که ماهی »هازبا« در طّب بقراط دیده  او در پاسخ به اعتراض من گفت:

لیکن او در برابر هفت   ؛ام، پس ده تازیانه بر او زدمدانستم که جالینوس را خریده ای کنیززاده! من نمی   من فریاد کشیدم:

یب، سه تازیانه است و من هفت تازیانه دیگر را قصاص کردم. این بار من چنان او را کتک  تازیانه بر تن من نواخته گفت: حق تأد 

 .زدم که سرش شکاف برداشت 

باید شما را آگاه سازم که شوهر شما همسری دیگر  داری امانت دین  گفت:  ،پیش دخترعمویم رفته  او داری است، من 

 گرفته و به من دستور داده که از شما پنهان دارم.  

برده  او  از همه چیز محروم کرد.  را ببست و مرا  براند و در  از خانه  را که دیگر هیچ دختر عمویم مرا  از من    ای  گونه دستور 

 ار »عبدصالح« نامید، و من ناگزیر نوعروس سوگلی را طالق دادم.  پذیرفت، غالم وفادنمی 

التماس کرد که مرا به حج بفرست!   ،کنم تا از شّر او خالص شوم؛ لیکن چون آزاد شد این برده را آزاد می  پس با خود گفتم:

   . روز بازگشت 20من توشه راه برایش فراهم کردم و او برفت، اما پس از 

 
 گذاران دستور زبان عرب گردید.شده است که از پایه ق( یکی از موالی ایرانی عرب 216 – 122اصمعی عبدالکریم ) 1
2  Z:  اند: این ماهی در بغداد باشد و به درازی  ها بسیار بود. گفتهاند و او را پای ای ماهی ُخرد بود و به سریانی »سمک هازباء« یاد کرده هازبا گونه

ن رنگ، با ( ماهی دریایی کوچک سیمی717،  صیدنهبه مقدار »فتر« بود، و »فتر« میان سبابه و ابهام را گویند. بر پشت این ماهی دو خار بود. )

ها و گاهی تا میانۀ و باالی رودخانه نیز  های دریاها و مصب رودخانههای صیر )ماهی ساردین(، هف )ماهی ریز(، قشوش آمده است. در کرانهنام

 ای گویند، میگو. )لغتنامه دهخدا( گوشت و گواراست. آن را ماهی ُحناس و پهلونقرهرود. خوشمی 
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با کّفار« شد و من  است و نمک راه مکه بسته    گفت: معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ شناسی مرا واداشت که به خدمت برگردم. این بار او خواهان »جهاد 

افزار برایش تهیه کردم و هنگامی که رفت، من دارایی خود را در بصره فروخته از ترس بازگشت غالم، بصره را رها کرده  جنگ 

 ترجمه کوتاه(.  302 -  301، 18،، ج معجم األدباء گریختم. ) 

 ساله آغاز عمر یاقوت نیست.  22شباهت با زندگی نام بوالعینا، با برده دانشمندش، بی ه  روابط یک ارباب کور ب

 بردگی در دوران صفوی  کوشش ضّد  -  2 - 10
آن را شایسته   شود کهای اظهار ناخرسندی از قانون بردگی، به طور استثنائی، در لرستان دیده می در سده یازدهم نیز گونه 

رنا و پیر،  خان لر واگذار شده بود، چندین هزار تن بُ ق که فرمانداری به منوچهر فرزند حسین 1064در سال    بینم:یادآوری می 

بردند که جّدشان مرتکب بزه شده و فرماندار وقت از او ضامن برای  صغیر و کبیر به عنوان »خریده شده« به وی شکایت می 

از زندان می  را به حاکم میخآزادی  را به عنوان برده  واهد و ضامن مبلغ کیفر  تبهکار  دهد و در عوض طبق معمول آن روز، 

 اند.  »خریده شده« نگاه داشته و فرزندان او نیز تا کنون به بردگی نگاه داشته شده 

بر روی یک سنگ به خامه منوچهر دلیرانه، دستور آزادی ایشان را که چندین هزار تن بودند، داده است. او این مطالب را  

   .1مقیم تبریزی با تاریخ ثبت کرده است 

نبشته، در مجله یغما به سال بیستم ای به قلم آقای حمید ایزدپناه، همراه تصویر آن سنگ آمد در مقالهداستان این پیش 

رسد  ر است. به نظر مینبشته اکنون در اختیار میراث فرهنگی کشوو خود سنگ   2شود دیده می  328  -   326 برگۀ  ، خ( 1346) 

که بر    باک لرستان، همه بردگان آن روز در منطقه حکومت خود را آزاد کرده است و برای آن که منوچهر فرماندار شجاع و بی 

 
 .2، س  1092،  9، جذریعه 1
 ، مقالۀ حمید ایزدپناه.328 – 326خ، برگۀ 1346، 20، سال لۀ یغمامج 2
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و گر نه با یکی دو نسل افراد به چندین هزار    شدن جّدشان را به آن افزوده باشدخالف شرع کار نکرده باشد، داستان ضامن معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 1رسند. نمی 

 قف کتابخانه و
 کنداش را وقف می یاقوت کتابخانه  - 11

کان می
ّ
ها را به  های خود را برای مسجد »زیدی« در »درب دینار« بغداد وقف کرده، آن یاقوت در پایان عمر کتاب  گوید:خل

   .3ها را به جایش رساند زیست تا آن در تاریخ سپرد که در آن روزگار در حلب می  2کاملالاثیر علی، مؤلف کتاب دست ابن 

)سابق( یاقوت داد و او به حلب   ۀزادلیکن محتسب بغداد، این وصیت را نپذیرفته، حکمی به دست ارباب  افزاید:قفطی می 

ها را نیز به  های یاقوت را به موصل برد و آن نوشتهخود،  سپس اثیر که وصّی یاقوت بود، تنها    ،ی یاقوت را بگرفت یآمده، دارا

نداد؛ بلکه به کسانی داد که برای اثیر    ، بود  ، چنان که خواسته یاقوت  ، چنان عبدالعزیز پسر دلف، متولی مسجد زیدی بغداد

اکتاب  توان حدس زد که هر دو  پس می   ، کردندکار می  الو    ء دباأل معجم  امانت   بلدان معجم  به دست وّصی  اثیر    داریاقوت  او 

،  کاملال های  رفته و به گواهی فهرست   التأریخ   يالکامل ف شدن در کتابخانه زیدی بغداد، به درون کتاب  نگار( به جای وقف )تاریخ 
 

گرا، یعنی شیعیان ام: قشریان سّنتهای ضّد قانون بردگی در نزد شیعیان در دولت صفوی گفتهنویس منزوی: چنان که زیر عنوان کوششدست  1

و در آن اثبات کرد   کردن و تنکیلخواجهرداختند. او کتابی نوشت به نام زده، چون میرزاعبدالله تبریزی معروف به افندی به دفاع از آن قانون پسنی

، رسالۀ  تنکیل  گردانیدن و: خواجه1296  ،268  –  267،  7، جذریعهسرا باشد. )نک:  کردن »ُمثله« نیست تا موجب آزادی بردگان خواجۀ حرم که اخته

دادند،  ید دینی کار غیر انسانی شاهان و فرمانروایان در حق بردگان انجام میبرای تأی  ریاض العلماءصاحب  فارسی مولی عبدالله افندی اصفهانی  

 نوشته است. 

 نامه و رمزهای این پیشگفتار، برگۀ بیست و هفت و بیست و هشت. اثیر، نک. کتاب، تألیف ابنالکامل في التاریخبرای شناخت  2

3  Z:  گرا، یعنی ام: قشریان سّنتهایی ضّد قانون بردگی در نزد شیعیان در دولت صفوی گفتهنویس منزوی: چنان که زیر وان کوششدست

 زده، چون میرزا عبدالله تبریزی معروف به افندی به دفاع از آن قانون پرداختند. شیعیان سّنی

سرا باشد. کردن »ُمثله« نیست تا موجب آزادی بردگان خواجگان حرمات نمود که اختهکردن و تنکیل و در آن اثباو کتابی نوشت به نام خواجه

 . 1296، شمارۀ 268 – 267،  7، نک: ذریعه، جگردانیدن و تنکیلخواجه
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بردار  داری، پس از مرگ نیز، از این دانشمند دست آن یاقوت یاد نکرده است، یعنی عادت شوم برده   ۀدیدیک جا نیز از مؤلف رنج  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 نبوده است. 

 ایی در زمان مرگ تنه
 زیست یاقوت تا دم مرگ تنها می  - 12

یا هر وارث دیگر، چون ارباب )مولی( باشد، حق ندارد در    ؛و یا همسر  ؛جا که بنا بر قانون فقه، آدمی که دارای فرزند  از آن 

از ثلث اموال خود را واگذار کند تاریخ وصیت، زن و فرزند نداشته استپس معلوم می  ، وصیت بیش  یاقوت تا  پس    ، شود که 

« بوده  سعیدجغرافیاى ابن ای از » نسخه  ۀنویسند  5، س  358  ، برگۀسکی فآشکار است که احمد بن یاقوت که به نقل کراچکو 

 است، پسر یاقوت حموی ما نبوده است. 

( به حلب  ق626قعده همان سال مرگش ) نامید و در آغاز ذی   1خود را یعقوب   ، یاقوت پس از مشهورشدن   به گفته خلکان: 

ام او را  نمودند. شاید بتوان دلیل تنها زیستن یاقوت و تبدیل نآمد، همه مردم پس از مرگش از او و دانش او به نیکی یاد می

 ، در وضع اجتماع آن روز پیدا کرد. یاد شد  5، سطر 9  بندداشتن حسن صافی نام روزگار بردگی پدرش را که در  همانند پنهان 

بدنژاد«    /  فرومایه« و اگر پدر او غیر عرب بود »مذرع   /   زیست که اگر مادر کسی غیر عرب بود »هجینای می یاقوت در جامعه 

برده بدهد. گویا یاقوت از  ای این چنین، کسی حاضر نیست دختر عزیز خود را به همسری یک نیم در جامعه  .2شد خوانده می 

چنین هرزگی ادبی و لودگی او در نوشتار  نظر مالی نیز توان خریدن یک کنیز را نداشته است و شاید سبب کوتاهی عمر وی و هم 

 نیز همین تنهایی او بوده باشد.  ، که خواهیم دید

 
 آید که گزینش نام آرامی یعقوب نیز آگاهانه باشد.با احتمال به خاطر داشتن یاقوت خانواده خویش را، این احتمال پیش می  1
ق؛ دیگر: 1293چ. بوالق، مصر،    ،عبدرّبهابن ،  دی عقد الفر  ؛ منتهی االرب، در دو ریشه: ذرع، ه ج ن(. 129،  6، ج  عقد الفریدعبدرّبه،  بنا  2

 . 1940  قاهره،،یاریاالب  میو ابراه  نیو احمد الز نیاحمد امتصحیح 
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 یاقوتآموزگاران  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
سال عمر، بیشتر آن را خانه به دوش، به جهانگردی اشتغال   52استادان مردی چون یاقوت که از    : اقوتیاستادان    -   13

رفت و سی سال نیمه دوم زندگی آزاد شده، نیز  های تجارتی می سال اول آن را برده بود، به دستور ارباب به گردش  22داشت، 

فروشی منحصر ساخته، به هر شهر که وارد شده در جستجوی دانشمندان برای معامله کتاب به اختیار خود، بازرگانی را به  

آری استادان چنین    . داشت یادداشت برمی   و   گرفت اندوخت، اجازت روایت می کتاب بوده، در هر برخورد از ایشان دانش می 

   پذیر نیست.انسانی شمارش 

از کسانی که یاقوت از ایشان دانش اندوخته است و خود را    انباشته  باء دمعجم األ و    معجم البلدانکتاب  دو دوره نگارش او  

 داند. اینک چند نمونه اندک از بسیار کسانی که خود معرفی کرده است:شاگرد ایشان می 

 سالم بن احمد معروف به منتخب بغدادی نحوی   -1 - 13
بغداد   گذشته در  در  زندگی  611عروضی  او می یاقوت در  وی  من    گوید:نامه  نزد  را  قافیت  و  عروض  و  ادبیات عرب 

 (  178،  11، ج  معجم األدباء )  . خواندممی

آمده است که وی برای    2قسم    ،4ج    ،بالوفیات  ي وافالاحواالت سالم در    مأمون در پانوشت گویند:  .هیأت مصححان چ

مسلم از بغداد به خراسان رفته بود. از یاقوت نقل است که سالم را نخستین استاد خود دانسته،   صحیح آموزش اسالم و قرائت 

 که در دمشق بر او قرائت کردم.

 رمضان پسر رستم ساعاتی خراسانی -  2 - 13
دانست،  او منطق و فلسفه را خوب می   رمضان پسر رستم ساعاتی خراسانی ساکن دمشق گوید: ۀنام یاقوت در زندگی

نواخت و من چندین مجلس او را  نوشت، در موزیک مهارت داشت و »عود« نیکو می زشکی را آموخته، خط منسوب را نیکو می پ

 ( 142  -  141 ، 11ج ، معجم األدباء )  . درگذشته است ق618دیدم، پس شنیدم که در  
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 ( ق613 د: سلیمان پسر بنین دقیقی مصری، نحوی عروضی ) -  3 – 13 معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
س او را در محضر قاضی اکرم )قفطی( دیدار کردم، تا به من اجازت داد که تألیفاتش را روایت  چندین مجل  یاقوت گوید:

 ( 244  ،11ج، معجم األدباء نمایم. ) 

اب عمر پسر حسن مغربی س  ت  سب  شیخ »ذون   -4 -13
ّ

 بتی ین« بین دحیه و حسین )ع( بوخط
به مصر، اجازت روایت کتاب »اغانی« را چنانکه در عنوان »آزاد شدن و    612  - 11است که یاقوت در سفر سال  او سبتی  

 هفتم، طبقات اعالم شیعه قرن  ( این مرد در  217  ،12ج ،  معجم األدباء )   .گذشت، از وی گرفته است   3  بندجهانگردی وّراقانه  

 ت. نیز یاد شده و مورد اعتراض صاحب رّد بر ذریعه اس   123

 ( ق646 -  568قفطی علی بن یوسف )  -  5 - 13
الدین ایوبی در فرمانروایی حلب است. او پشت و پناه یاقوت بود. نخستین دیدار  دبیر و وزیر فرزندان صالح الدین علی  جمال 

ت، به سال  آشنایی یاقوت با قفطی( گذش )  7که از گفته خود قفطی در بند  چنان  ، ایشان، پس از بازگشت از سفر آسیای میانه

بوده است که قفطی شعر خود را برای یاقوت امال نمود، اما پیش از آن و پس از بازگشت یاقوت از مرو به موصل، امید،   ق609

 را برای قفطی بفرستند.   ( ر شکوه سّنتینثر پُ )  17یاقوت را واداشت تا نامه یاد شده در بند 

 کند.  یاد می  -   خدایش بلندتر داراد - دادرس محترم  ، له علوهأدام ال ،او در همه جا از قفطی به عنوان قاضی اکرم 

   .نماید او پدر قفطی را به عنوان قاضی اشرف بوالفضائل یوسف، و برادر او را به عنوان قاضی مؤید ابراهیم یاد می 

ودگی به خون سه  خور خاندان آدمکش از گنوسیسم برگشته ایوبی بودند، از آل که دست خاندان قفطی را که نان   و برای آن ا

به    572پوستان، به طرفداری از فاطمیان مصر قیام کرده و در سال  هزار تن اسماعیلیان شیعی شهر قفط، که همراه با سیاه 

 . دست حکومت ایوبی قتل عام شدند، پاک نشان دهد

 (.  28  ،2ج، معجم البلدان)  .قاضی اشرف، پدر قفطی، پیش از این کشتار از قفط بیرون رفته بود  گوید:می  او
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شش سال    ق 632تاریخ تألیف    ،قفطی  ۀتاریخ فلسفآرد.  می   ( 204-  175  ، 15جنامه قفطی را در )معجم األدباء،  او زندگی  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

( و از این روی نام این کتاب در هیچ  175 برگۀ  ، ارسیترجمه ف   ؛126 برگۀ  ربی، ع  . چ،  تاریخ الحکماء )   . پس از مرگ یاقوت دارد

 شود. یک از دو معجم یاقوت دیده نمی

 ( ق 612 – 502مبارک وجیه واسطی ) -  6 – 13
 زیست.  ریشه در واسط داشت و در بغداد می 

 دانست.  های فارسی، ترکی، حبشی، رومی، ارمنی، زنگی را می التحصیل کرد. او زبان او مرا فارغ   یاقوت گوید:

دار دانشگاه نظامیه، فهمانید. هنگامی که کتاب فهمید، استاد با زبان مادری به او می هر گاه مطلبی را دانشجو به عربی نمی 

 (. 70  -   56  ،17ج،  معجم األدباء )   .وهش نمودک« بوالعالی معّری را بشست و نابود کرد، این استاد رفتارش را ن رّد القرآن کتاب »

 یعیش پسر علی پسر یعیش نحوی با کنیت بوالبقاء   -  7 - 13
 کند. با عبارت قال شیخنا از او نقل می   128 ، 8ج،  معجم األدباء و  ؛ 757 ، 1ج ، معجم البلدانیاقوت در 

 ( بوالبقاء پسر حسین ق616 - 538عبدالله عکبری ) -  8 - 13
 کند. از وی با عبارت شیخنا یاد می  705و  696 ، 3جو   ؛ 909 ، 2ج ، معجم البلداندر یاقوت 

 ( پسر عبدالکریم پسر محمد ق615 - 537سمعانی عبدالرحیم ) -  9 - 13
های درس او را حاضر بوده و در  رفض است. یاقوت مجلستبار گنوسیست بی بردار خاندان سمعانی، مروی سومین نام او  

  ربی، ع  . نک: )چ  شمرد.، می معجم البلدانها را انگیزه تألیف کتاب  های آن مجلس بحث   خواند. یاقوت می پایان او را شهید  

 نامه. : یاقوت و شعر لوده همین زندگی1 -  19بعد(. بند ه  ب  9س   ،4  ، 1ج  ،فارسی   ؛4س  ،6  ،1ج

 مداری یاقوت آیین
شمرد؛ ت و مذهب حکومتی اسالم )خلیفه بغداد( می نت و جماعیاقوت همه جا، خود را از اهل ُس   : مذهب یاقوت  -   14

 ق( را پیروی دارد.  408گوید که کدام یک از چهار مذهب رسمی اعتقادنامه قادری )سال لیکن نمی 
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« پیروزی  1شافعی های حنفی، ولی او دربارۀ »جنگ را دارد  نه تقدس قشری حنبلی  ، یاقوت در آثارش نه خشکی مالکی دارد معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

   .2شمردشمرد، پس گویا خود را شافعی میپیروزی خدا می  ، چه در ری رخ داد مانند آن شافعیان را 

نامعلوم کودکی و   یاد مذهب خانوادگی و وطن یاقوت؛ آئین و آداب و رسوم ایشان به دلیل جداشدن او از ایشان در سّن 

لیکن او که گاه به هنگام گفتگو از    ؛یم یگو بن توانیم به طور دقیق از آن سخ ما نمی   پسگذشت روزگار، از ذهن او زدوده شده،  

ایشان    ۀهای نرم نمازگون یا زمزمه   ؛افشانی و سرودهاکوبی و دست یها و پا ویژه در »دیرها«، جشن ه  ب  ، های مذهبی ترسایان ین یآ

وزگاری که یاقوت در  های ر ی خاطراتی باشد از شادی یپروراند که گومآبانه، چنان می را، با نثری شیوا به دور از خشونت سّنی 

ها شرکت داشته است. او نذر و نیازها را با آب و تاب  ها را در وطن پدرانش دیده و در آن آغوش گرم مادر و خانواده، آن صحنه

 شمرد. دهد، و آن را ویژه ترسایان مؤمن نمی احساسی به همه گونه مردم نسبت می 

 .  3شمردده و وطن، متعهد می یاقوت خود را نسبت به گردآوری اشعار، در یاد خانوا

البلدانهای یاقوت در بخش دیرها در  گزارش  را روشن  گوشه،  معجم  آن  از  ایران ساسانی و پس  از نفوذ مسیحیت در  ای 

  ، گرفتمسیحیت ایران را فرامی   ،داداگر یورش عرب رخ نمی   گفتند:می   آید کهیاد می ه  گفته برخی موّرخان باین  سازد و  می

بتوان چه ک  بسا  ایران  سپاهیان  دل  در  مسیحیت،  از  ساسانیان،  که  را  وحشتی  بر  ااحساس  ستمگری  کنار  در  بودند،  شته 

ها شمرد، در صورتی که مقاومت مسلحانه مردم شهرها،  رنگی دفاع سپاهیان ایرانی در برابر عرب مردمشان، یکی از اسباب کم 

 
زیستند و بدبختانه خود نیز دو گروه شده بودند، گروهی به خلیفه امید بسته، ایرانیان زیر فشار دو نیروی خارجی ترک و عرب می   6و    5در سدۀ    1

ن امامی که مذهبی مجاز اطرافیا  12گری که مذهب خلیفه بود؛ یا خواستند به کمک عرب، سلجوقیان ترکمن را بیرون رانند. ایشان به شافعیمی 

ها را بیرون برانند؛ یا از اسماعیلیان تند الموت حمایت؛ گرا، عربخواستند با کمک سلجوقیان ایراننمودند، ایرانیانی که می خلیفه بود، تظاهر می 

ر این دو نمودند تا از نرمش »ارجایی« مذهب حنفی و تشیع نیز سود ببرند. بدین شکل دو یا به مذهب خود سلجوقیان که حنفی بود، تظاهر می 

 طبرسی )تفرشی(، روشنگر آن است.  احتجاجرازی و  النقضقرن، بیشتر شهرهای ما گرفتار جنگ حنفی و شافعی بود که سراسر کتاب 
 . 894،  2، جمعجم البلدان 2
 . 9 -8، س 424، ص  3، چ. ع  معجم البلدان 3
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نمایی بسیار دارد، گاهی عینک توحید  البته یاقوت سنی  ؛1تازیان ادامه یافت ژیک تا پیروزی بر  و ئولتا دو سده، و مقاومت ایده  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 .  2خواند عددی او چنان تاریک است که صاحبان توحید اشراقی را مشرک و دعوی داشتن فره ایزدی را دعوت الوهیت می 

که پس از ورشکستگی و معزولی    های سوزناک ترسایانه را که یاقوت از برخی از خلیفگان و شاهزادگان سّنی، آوردهسروده

شدن پدرش به دست عمویش مأمون،  اند، خواندنی است، مانند عبدالله پسر امین که پس از کشتهسرودهبه دیرها رو آورده و می 

که با    ( 296  -247عبدالله پسر محمد )   3معتزابن   ۀ( و نیز مانند سرود656  ، 2ج  ربی، ع  . مدتی به دیر حنظله پناه برده بود )چ

های چاپ عربی  نابود کردند که صفحه   ،های مسلمان کودتا را سرنگون کردهساعت خلیفه بود و گنوسیست   24کودتای سّنیان  

 .4شود دیده می ، در آن مشخص است

 
ترین ای، کمابیش، هماهنگ با ذوق و اندیشۀ قشرهای مردم ایران ساختند تا آن جا که همه »یازده منبع، کهنمردم ایران، اسالم را به گونه  1

سّنیان )صحاح السّتة( و پنج اصل شیعیان همگی به خامه و   صحیحدهندۀ اسالم تا به امروز است، ذبرگیرندۀ: شش کتاب کتاب حقوقی« که شکل

ها از سوی حکومت خلیفگان سلفی عرب دو قرن سکوت که هنوز تا آن روز  یشۀ ایرانی و در سرزمین خراسان نگاشته شد و همه مؤلفان ایرانی آناند

خت آن  شمردند، زیر پیگرد بودند، آری! اسالم امروز ما، همان اسالم است که مردم، از پایت تدوین قانون را رفتاری ضّد عربی و دارای رنگ ایرانی می 

( برای اسالم شناسی و آموزش احکام آن ناگزیر بودند، به خراسان آیند و این 10: 880، 3بغداد تا دورترین نقطه باختری آن، آندلس) چ. عربی، ج

بطوطه را ابنگانه را بخوانند و نسخه برگیرند و به میهن خود ببرند و به مردمان سرزمین خویش بیاموزند. آری! هر کس سفرنامه  های یازده کتاب

سلفی   بخواند، در سراسر گسترۀ کشورهای اسالم، نفوذ ایرانی را خواهد دید، یعنی اسالم گنوسیستی ایرانی را خواهد دید، نه اسالم دو قرن سکوت

 را. 
 اند.یاد کرده  بالءسیر أعالم النو   تاریخ االسالمو ذهبی در   قالئد الجمانشعار در  چنین ابنهم :Z. + 243و   235،  1، جمعجم األدباء 2
شود امیه، پس از ورشکستگی نیز چند تن دیرنشین دیده می عباس نبود، بلکه در میان فرزندان بنیزادگان، ویژه بنیشدن خلیفهدیرنشین  3

، چ. م البلدانمعجچون خالد و پدرش سعید اموی، در دیر قیس، و عبدالکریم نوادۀ یزید قاتل امام حسین)ع( در دیر هند، سکنی گزیدند. نک:  

 ( 5 - 2، س  778، 1، چ. عربی، ج معجم البلدان؛ و هشام بن یزید اموی در بیت سابا. )710و   690،  2عربی، ج
 . 571، 5، ترجمه منزوی، فهرست جتجارب االمم 4
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 های یاقوت کتاب معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
 های یاقوت نگاشتهراویان  -15
کان )  1 - 15

ّ
 م(  1679  – 1623ق / 1089 -  1032)عماد حنبلی ( و ابن 681  - 608خل

زیرین  عنوان  در  های  األعیانخلکان  ابن   فیات  در  و  الذهب عماد  داده   شذرات  نسبت  یاقوت  همه  به  ایشان  از  پس  و  اند 

 اند: نگاران از آنان پیروی نموده نامهزندگی 

 دباء لی معرفة األ إلباء رشاد األإالف( 
ای که خلکان برای آن نشان  زیرا مقدمه؛  خواهد آمد دباء معجم األ ام  باشد که به ن  لى معرفة االدیب إریب رشاد األ إگویا همان  

 چاپی است.  ء داده همان مقدمه معجم االدبا

  خبار الشعراء المتأخرین و القدماءأ ب(
 یا تحریر دیگری از آن باشد.  ؛است یکی   معجم الشعراء گویا با 

 معجم الشعراء ج(
 ، گنجانیده شده است. دباء معجم األ های  باشد که نسخه آن به ما نرسیده و مقداری از آن در نسخه   خبار الشعراء أ گویا همان  

 المبدأ و المآل د(
   است.  تاریخ دانش در

شناس در  ویژ   ۀ یاقوت  فصل  به  را  گروهی  شناسائی  میفرقه   ۀ »صیمرة«  حوالت  خود  کتاب  این  در  اسالم  با  1دهد های  و   .

مآبانه، همه دگراندیشان،  دهد که یاقوت در این کتاب نیز سّنی جا آورده است نشان می  ود در این ای که از این کتاب خ نمونه 

 
 . 18، س 442، 3، چ. عربی، ج معجم البلدان 1
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ج و شلمغانی را که ادعای فره ایزدی داشته  ،کسانی معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
ّ

های  خواند، هر چند عنوان فرقهاند، مدعی الوهیت و مشرک می چون حال

 . 1کندیاد می کتاب   یناز ا معجم البلدان باز هم در جاهای دیگر اسالم دارد. یاقوت  

 الّدول کتاب  (ه
[Z:   ین ها مرتب شده و ا سال   پایۀ تاریخ بوده که آن بر    ین در ا   المبدأ في التاریخ ؛  مبدأ و المآل ؛ یا  معجم األدباء با کتاب    یا وگ  

 [ .منظم شده است هادولت پایۀ بر

 ي غاناأل عنوان کتاب  و(
[Z : ابوالفرج اصفهانی بوده است، چون یاقوت توجه   األغانيای از کتاب  گویا گزیده ].ای ویژه بدین کتاب داشته است 

 ي علی الفارسيمجموع کالم اب ز(
[Z : قالئد الجماندر شعار نیز ابن  ].از آن یاد کرده است 

 ي اخبار المتنب ح(
 ت نشده است. یا نشانی بیشتر یاف  ؛ایمتأسفانه، از این چند کتاب نسخه 

 م( 1248  – 1172ق /  642  – 568)  الدین ، جمالقفطی - 2 - 15
نخست از سه کتاب زیرین را به یاقوت نسبت  کتاب  ، پس از نکوهش بسیار، دو  76  ، 4ج  ،نباء الرواةإ  نامه یاقوت، دردر زندگی 

 داده است: 

  سّر الصناعةرّد بر کتاب  ط(
 .2[ األعراب جّني في سّر الصناعةالرّد على ابن ] جنینگاشته ابن  سّر الصناعةکتاب 

 
 . 16، س  309، 4؛ و چ. عربی، ج 642،  1در معجم البلدان، چ. عربی، ج  1
2  Z:  ( موصلی  جنی  عبدالله  فرزند  عثمان  اإلعراب  سّر ق(،  392  –   321ابوالفتح  محمدحسن صناعة  و  عامر  شحاته  رشدی  احمد  تصحیح   ،

 ق.1428محمدحسن اسماعیل، دارالکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، بیروت، 
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 فعال الحاصرة لکالم العرب سماء و األاوزان األ  ی( معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 النسب کتاب  یا(
دهد،  قحطان تا نوح را به کتابی بدین نام حوالت می   ،ای قوم سبانامه افسانه( نسب 27  ،3ج  ربی،ع  . یاقوت در واژه »سبا« )چ

 .1او باشد   المقتضب من جمهرة النسبکه آن را خواهد نگاشت و شاید همان  

 های موجود یاقوت کتاب - 3 - 15

 مقتضب من جمهرة النسبکتاب  یب(
 دهد.  جرجی زیدان نسخه آن را در کتابخانه خدیوی مصر نشان می

 المشترک وضعگزیده    ۀآقای پروین گنابادی در پیشگفتار چاپ ترجم
 
...    المقتطفپاشا آن را  با استناد به گفته اسماعیل   ا

 .2باشد که قفطی یاد کرد  النسبنامیده است و گویا همان کتاب 

  یج(
 
  مشترک وضعا

 
 و مفترق صقعا

 ند، و در چند جای جدا هستند.  انام کند که هم هایی را یاد می یاقوت در این کتاب جایگاه 

آن    ۀم چاپ کرد و آقای محمد پروین گنابادی گزید 1846نگن به سال  ی های سودمند در گوتاین کتاب را وستنفلد با فهرست 

 سینا چاپ کرد.صفحه با فهرست اعالم، به وسیله انتشارات ابن  246خ در تهران در 1347را به فارسی گردانیده، به سال 

 
1 [Z: غةآورده است، شاید کتاب قالئد شعار نام آن را در : ابناألبنیةتاب ک

ّ
 باشد.[  االبنیة في الل

 . 513، 2پاشا، ج، اسماعیلهدیة العارفین؛ 90، 3م، ج 1937، جرجی زیدان، چ. آداب اللغة العربیة 2

[Z:  از آن یاد    سیر اعالم النبالءو    تاریخ االسالمو ذهبی در    توفیاو خلکان در  قالئد  شعار در  که ابن  أنساب العرب؛ یا کتاب  المقتضب في الّنسب

 کلبی است.[ابن الجمهرة یاقوت مختصر کتاب  المقتضباند. کتاب کرده
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 دباء معجم األ  ید( معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
  ، 65،  1ج  ، خود یاقوت  ۀکه در مقدم  چنان   ،دیبلى معرفة األ إریب  رشاد األ إیا    ؛که در پشت جلد آن چاپ شده است  چنان 

کان آن را  ا  ا همان مأمون آمده است، گوی  . چ
ّ
؛  نامیده شده است  لّباء تحفة األ   ،بالوفیات  ي وافنامیده و در    لّباء رشاد األ إست که خل

کان برای آن می که گذشت مقدمه زیرا چنان 
ّ
 چاپ شده است.    ء دبامعجم األ  ۀهمان مقدم ،آوردای که خل

ای جغرافیایی است، اندکی  دانشنامه  معجم البلدانکه    نگاری اسالمی، چنان نامهای است برای زندگی این کتاب دانشنامه 

زندگی  کتاب  این  در  یاقوت  لغت   ۀنامکوچکتر.  نسب نحویان،  تاریخ شناسان،  شاعران،  نویسندگان،  گزاران،  وّراقان،  نگاران، 

نگاشته باشد،  هایی نیز در ادب  نویسان و هر کس گفتاری ادبی نگاشته باشد را گرد آورده است و هر گاه فقیهی کتابخوش 

 کند. های ادبی او را یاد میتنها کتاب 

  1909م( با چند نسخه تصحیح و با سرمایه اوقاف گیپ به سال  1940  -   1858این کتاب را خاورشناس انگلیسی مارگلیوث ) 

آن    آوردن برخی ازسپس دکتر احمد فرید رفاعی، پس از بدست   ،م در قاهره در هفت جلد با کمبودهایی چاپ کرد 1916تا  

هایی دارد؛ لیکن باز هم کمبودها و افزوده ؛پخش کرد 1936جلد در انتشارات مأمون قاهره به سال   20کمبودها، کتاب را در  

دهد، مانند محمد بن علی ادفوی  خود حوالت می  ء دبامعجم األ احوال کسانی را به    معجم البلدانزیرا یاقوت در کتاب دیگرش  

(. که در نسخه چاپ  23  ، س710  ،4ج   ربی، ع  .القضات همدانی )چ ( و عین 156برگۀ    ترجمه   ، 1  ، س169  ،1ج  ربی، ع  .)چ

 « است. امعجمهای من »د. رمز این کتاب در پانوشت ن شودیده نمی  ،دباء معجم األ اول و دوم 

 معجم البلدان (هی

  معجم البلدان باتک
 مکانرى و الخراب و دن و الق  معرفة الم   يمعجم البلدان ف نام کامل آن 

ّ
 باشد. می  1العمار و السهل و الواعر من کل

 
 ها، در هر جای جهان. ها، بیابانها، دشتها و آبادی ها، ویرانهها، برای شناخت شهرها، دیهنامۀ سرزمینیعنی فرهنگ 1
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آن را به پایان    621ماه صفر    20و در حلب در    1در مرو شاهجان بدان آغاز کرده   ق615کتابی است که نگارنده آن در سال   معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

   3( علی بن یوسف وزیر حلب پیشکش کرده است. 646  -  568و به قفطی )  2رسانیده 

 ها مرتب شده است.  ، در نام جایگاه ء باکه به ترتیب حروف الف فرهنگی است جغرافیایی بزرگ 

ها و هر نقطه جغرافیایی  ها، کوه ها، بیابان ها، مسجدها، دیرها، رودخانهها، کاخ ها، محله ها، شهرها، دیه در این کتاب استان 

شده نهاده  یکدیگر  کنار  در  باشند،  داده  نام  آن  به  مردم  می  ، که  البلدان   ، بنابراین  ؛ شودشناسانده  دایرةالمعارف    معجم 

 دهد.  ترین راه دست می ها به آسان جغرافیایی، به ترتیب حروف است که یافتن مطلب مورد نظر مانند لغتنامه

  تواند خواست جغرافیایی ویژه خود های جغرافیایی گوناگون که هر کس می ای است منظم، شامل دانش این کتاب گنجینه

 « است. معجم البلدان» من  هایپانوشت را، اگر در آن فرهنگنامه باشد از آن بیرون آورد. رمز آن در این ترجمه و  

 ن ادلبلا  م جعم اب  ییانشآ -16

 شناسایی معجم البلدان در اروپا  - 1 - 16
هنگامی   ، توجه به کار یاقوت،  نوزدهم   ۀدر سد  که چکیده آن چنین است:  4مطالبی دارد   336  برگۀ کراچکوفسکی در  

  گامی در این کار، با دو دانشمند از اروپای شمالی بود: راسموس های این معجم به اروپا رسید. پیش پدید آمد که دستنویس 

 
،  12،  1؛ ترجمه فارسی، ج18س    13،  1؛ لیکن در چ. عربی، ج 9، س  4،  1؛ ترجمۀ فارسی، ج 5، س  6،  1ی، ج نک: مقدمۀ یاقوت )چ. عرب  1

 معین نموده است.  625محرم   21س آخر، آغاز پاکنویس آن را در شب 
 . 1048،  4نک: چ. عربی، ج 2
 .به بعد 20، برگۀ پیشگفتار(. نک: نامه یاقوت به قفطی زیر عنوان:»نثر ُپرشکوه سنتی یاقوت« در همین 4)  3
است. متن روسی آن دو مجلد    تاریخ ادبیات جغرافیایى عرب( خاورشناس روس نگارندۀ  1951  -  1883ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی )  4

گفتار از م. دارای سه پیش1961برگه، چ. خارطوم، سودان، سال    975م در دو بخش است، ترجمۀ عربی در  1943برگه چ. مسکو    729تا    458

های  ترجمه جامعه دولت چ. کمیتۀ تألیف و    892تا    867مؤلف و ناشر روسی و ترجمان عربی و همراه با پیوست رّدیه احساساتی خانم عایشه در برگۀ  

الدین  ، بازبینی ایگوربلیایف این کتاب شایسته ترجمه به فارسی است، با در نظر گرفتن شوونیسم عربی مترجم محترم، صالح1961عرب سال  

 عثمانی هاشم، که عرب را به جای اسالم نهاده است. نیز بهتر است که با متن روسی هم مطابقت داده شود. 
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بیرون    معجم البلدانرا از    1فضالن های ابن م( اینان نخستین کسان بودند که بخش 1823)   Frahn  ن ام( و فر 1814)   Rasmussen معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 کشیده پخش کردند.  

 Barbiee de meynard  سپس روزن و پیش از او باربیه دومینار  ،ن نخستین کس بود که دربارۀ یاقوت بنوشت و او را شناسانیدافر 

شد بر ارزش آن  تر می بکاهند؛ لیکن هر چه کتاب شناخته  ، ن به این اثر داده بوداکوشیدند از ارزشی که فر (  1908  -   1826) 

 گشت.  می  افزوده

لیکن چاپ و پخش همه این کتاب    ؛ بیرون کشیده با معرفی چاپ کرد  معجم م بخش تفلیس را از  1838سنکوفسکی در سال  

 در آن روز ناممکن بود. در آن روز تنها سه نسخه از این کتاب در کپنهاک، پترزبورگ و آکسفورد، شناخته شده بود. 

 اندک سه نسخه دیگر از آن در پاریس، برلین، لندن، شناخته شد. کرد. اندک آن را تصور نمی   ۀتا نیم قرن بعد کسی چاپ هم 

   : باز کرد معجم البلدان سپس چاپ دو کتاب دیگر یاقوت که کوچکتر بود، راه را برای چاپ همه  

1-   
 
  المشترک وضعا

 
   ؛های یاقوت یاد شدکه در بخش نگاشته و المفترق صقعا

  معجم البلدان پنداشتند، و من آن را در بخش کارها که بر روی  که مدتی مردم آن را از خود یاقوت می   مراصد االطالع   -2

 یاد خواهم کرد.   26 ، برگۀ2  –  23بند  انجام یافته است  

م( از آن گرفته و  1888  -  1801)خاورشناس    fleischer  ها که فلیشر با همه عیب   معجم البلدان   افزاید:کراچکوفسکی می 

بطالن  فضالن، بودلف، ابنکلبی، ابن لد، در جلد پنجم آورده است، بهترین کار زمان خود است. یاقوت کسانی چون ابن وستنف

 را به جهان شناسانید که پیش از آن شناخته نبودند. 

 روش کار یاقوت در معجم البلدان  - 2 - 16
ن طول و عرض جغرافیایی آن و فاصله آن را تا جایگاه  های محلی، و تعیی یاقوت در این کتاب، پس از آوردن نام جایگاه، ویژگی 

دیه بزرگ  شهرها،  مادر  و  در  تر،  که  باستانی  آثار  بزرگ،  و  کوچک  صنایع  کشاورزی،  محصوالت  آن،  پیرامون  روستاهای  و  ها 

مدهای بزرگ  آاند، پیش های پیشین ساخته شده و برای مردم آن جا باقی مانده است، مردانی بزرگ که از آن جا برخاستهسده 

 
 برگۀ چهل و نه. نامۀ ن، نک: کتاببرای شناخت فضال 1
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هایشان و تاریخچه سیاسی و مذهبی آن، آداب و رسوم  نامههای پادشاهان، کشتارها و صلح که در آن جا رخ داده، لشکرکشی  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

های ایشان از یکدیگر، فقیهان، ها، راویان احادیث مذهبی با زنجیره سند روایت محلی، سخنرانان، شاعران، خطیبان جامع 

ها  های خاوری ایرانی که در آن کند. آری آگاهی یاقوت از سرزمینیاد می   ،دست آوردهه  جا که ب  قاضیان، دانشمندان را تا آن 

 های عربی و شمال آفریقا است. گردش کرده بیش از آگاهی او از سرزمین 

 گفتار معجم البلدان پیش - 3 - 16
  ، 1ج  ربی،ع  .چ   :ایه به شمار است )نکیاقوت برای تألیف بزرگ خود پیش گفتاری، در پنج باب ساخته، که خود کتابی گرانم 

 : ( در آن از50  -  13

 ؛ش این کتاب واداشتهرهایی که مؤلف را به نگاها، جغرافیاشناسی و انگیزه فواید شناخت هیأت آسمان   -

که کدام از    ها سود برده و ارزش معنوی هر یک و این و شماری از منابع جغرافیایی و مراجع همگانی که برای نگارش از آن  - 

برخی از    ۀهای ویژ کند. افزون بر این، یاقوت مرجع دانست یاد می جا که می   ها را تا آن بندی آن اند و طبقهکدام اقتباس کرده 

 برای شهری نگاشته شده را در همان جایگاه آورده است.  ای کهنامهها و تاریخ جایگاه 

 کاهد.  کند که کسی این کتاب را خالصه و کوتاه نکند که از فایده آن می گفتار سفارش می یاقوت در همان پیش 

فزود و  اگر عمرم ادامه یابد بر آن خواهم ا  ( این سفارش را بازگو کرده گوید: 1047 ، 4ج  ربی،ع . کتاب )چ ۀ نام او در پایان 

برابر خواهم کرد و اگر شهرت  پایان طلب بودم آن را کوتاه میچند  نامه را در کمال  کردم تا دست همگان بدان برسد. او این 

 شمرد. همتا می حال سرفرازانه آن را یگانه و بی شمردن کار خود نوشته و در عین  فروتنی و ناچیز 

 گفتار یاقوت چنین است: پنج باب پیش 

 ؛ فیای ریاضی آسمانیکلیات جغرا  -1

 ؛ هاها با برجای آن هفت اقلیم از دیدگاه علمی و پیوند افسانه   -2

 ؛ های دیگر جغرافیایی برید، فرسنگ، میل، مخالف، استان، روستا، تسوگ، جند، آباد، سکه و ...اصطالح   -3

 ؛ فتواهای جغرافیایی و احکام مذهبی در خمس غنیمت  -4
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 شهرها. ۀکلیاتی در تاریخچ  -5 معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 رسایی نوشتار یاقوت
تی یاقوت نثر پ   -17

ّ
 رشکوه سن

ای را که در حقیقت  به نقل از قفطی با اندکی تغییر، متن نامه  عیانوفیات األ و خلکان در    95  -  74  ،4ج   ،نباء الرواة إ قفطی در  

که    617آورند که یاقوت به هنگام گریختن از کشتار مغوالن در خوارزم به سال  می   ، درخواست پناهندگی یاقوت از قفطی است

ر از سجع  های پُ بود، با عبارت   فرستد که در آن روز وزیر فرمانروای ایوبی حلب به حال نزار به موصل رسیده بود، برای قفطی می 

   .نوشته است  ، و قافیه و صنایع بدیعی عالی که مطلوب اشراف آن روز بود

گویی را به باالترین پایه رسانیده که شاید بازمانده  خود تملق   ،یاقوت در این نامه که در آغازش تملق را نکوهش کرده است

 .  1گفته تکرار کرده است رباب پیشین می هایی را که برای اروزگار بردگی او باشد، چاپلوسی

او دانسته می  را مملوک  را مالک رق خود شمرده، خود  از خونریزی   نویسد: او وزیر  به  هنگامی که گریزان  تاتار  های 

  ،ای به شما )وزیر قفطی( نوشته بودم؛ لیکن شرم من از وزیر مانع فرستادن آن گردید تا آن که دیدمموصل رسیده بودم، نامه 

کند،  زده شده آن را رونویسی میشگفت   ،خواندمی   ،هر ادیب که این نامه را که پدیدآوردن همانندش از همه کس ساخته نیست 

 این مرا تشجیع کرد که نامه را به خدمت شما بفرستم.

ر  و قافیه پُ ولی هر جا که مناسب دیده، سطرهایی را از سجع    ،ّجاعی نیالوده است یاقوت مطالب علمی این کتاب را به َس 

م( به   1801 - 1888)  fleischer کرده است که در آن روزگار نشان علم بوده است. با این همه انشای عربی یاقوت از دید فلیشر

 شمرد. تبار نبودن یاقوت می و علت آن را عرب  باال نداردۀ  درج 338 برگۀم( در  1951  -  1883نقل کراچکوفسکی ) 

؛  زندهای وابسته به بیزانس، و چه بسا گرک )یونان( حدس می یاقوت را در یکی از ملت جا ریشه    کراچکوفسکی در همان 

داند و به همین قرینه، من او را،  یاقوت برخالف نظر فلیشر، در عربی فصیح است و سریانی را نیز خوب می   ، لیکن به نظر من

 
 . 65،  6، جمعجم األدباءباید یادآور شوم که همین یاقوت، به هنگام بیان تاریخ، غلِط پدر همین وزیر را نیز به رخ وی کشیده است. نک:  1
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گاه نسبت به سرودهای مذهبی  تی احساسی را که گهزنم و تمایال تبار حدس می؛ بلکه سریانی ]یونانی[  نه بیزانسی و نه گرک  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 شمرم.چنین گزینش نام آرامی یعقوب را برای خویشتن، ناشی از آن می ایشان دارد و هم 

 یاقوت ینایرس و یربع ،فارسی
 یاقوت فارسی را آموخته و با عبری و سریانی نیز آشنا است  -18

نماید: سارو جم  ارسی را آورده به درستی معنی مییک مثل ف  22  -  20س    ، 9  ، برگۀ3ج  ربی، ع   .، چ معجم البلدانیاقوت در  

یعنی شهر ساروق را جم بنیان نهاد، دارا کمرش را بست )بارو به دور آن    /  سر آورده  کرد، دارا کمر بست، بهمن اسفندیار ب

 سر آورد. ه بهمن پسر اسفندیار آن را ب  ،کشید( 

کند که نسبت بدین شهر  زه اصفهانی در کتاب »موازنه« نقل می کاشانی و از حم  ۀ باب»بسا« و »فسا« از ابن   ۀ او در دو شناس

به دو واژه   را  آن  و  نه فسایی و کسنایی.  نایین، »کسناسیر« است،  نزدیک  به »کسنا«؟  »بساسیری« و »فساسیری« و نسبت 

 ( 892 ،3ج ربی، ع .و چ  ؛608 ،1ج  ربی، ع .چ  : سیر و سردسیر تشبیه نموده است. )نکگرم

  ربی، ع   چ.آن به معنی انبار است )   ۀه ریش مَ َر َع   که گوید:  نماید، چنانفارسی تفسیر می   ۀعربی را به واژ  ۀیاقوت گاهی واژ

 .  ( 10س   ،655  ،3ج

کند و گاهی غیر مستقیم آن را  نقل می  ة موازنالیا کتاب او   ؛های فارسی معرب شده را از گفته حمزه اصفهانیاو بیشتر واژه 

ایرانیان است، سلفی آن را    ، در حرف جیم گوید: »چرور« شهری است در قهستان آن که  است، مانند  بیان کرده   این تلفظ 

( امروز نیز ما حرف فارسی  18  ، س 85 ، 3ج ربی،ع  . و چ  ؛ 2  ، س 66 ، 2ج ربی،ع  . »سرور« نوشته و من آن را در سین نهادم )چ

 م. نویسی نوشتند با سه نقطه چ می های ج، س، ش می را که تازیان به صورت 

   . ( 6 -  5س  ، 631 ،2ج ربی، ع  .کند )چ و او در واژه »دو« نیز معنی امر به دویدن را که نام سرزمین شده است، تفسیر می 

فرستد، از زندگی خود در مرو شاهجان گفتگو  درخواست پناهندگی که از موصل برای قفطی به حلب می   ۀدر نامچنین  هم 

کند  ای تفسیر میشاهجان را مانند نام فارسی بسیاری، دیگر شهرها که در این کتاب آمده است، گونه   ۀدارد و در آغاز معنی واژ
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او آشکار می معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ فارسی دانستن  نامه است که  این  از کتا شود. او در  را که گنجینه  ۀخانبفاده  ای بس بزرگ بوده، همانند یک  مرو 

 نماید.  دوست توصیف میدانشمند دانش 

  ، او همانند یک ادیب زبردست در زبان عرب، با سجع و قافیه و تضمین اشعار و آیات قرآن به فجایعی که مغوالن مرتکب شدند

 1نویسم ... ودی رهانید که اکنون از موصل برای شما )قفطی( نامه می پرداخته گوید: تنها خواست خدا مرا از آن پرتگاه ناب 

دهد که با ترجمه شعر فارسی بواشعث قمی،  نامه بومسلم پسر بحر اصفهانی، شعری تازی به وی نسبت می یاقوت در زندگی 

 (  36  ،18ج ،  معجم األدباء ) سروده بود. 

 (  122  ،3ج ، جم األدباء مع)  . نمایددرک واژه دروغ را معنی می مُ و در شعر ابن 

  . آردنما( شمرده، چند نمونه برای آن میو در احوال احمد بیهقی معروف به بوجعفرک، پسوند »ک« را عالمت تصغیر )کوچک 

 (  49 ،4ج، معجم األدباء ) 

تا    21س    ، 552،  1ج  ربی،ع   .، چ معجم البلدان)   .آوردو »دان« را پسوند ظرف دانسته، چندین نمونه فارسی برای آن می 

 صفحه بعد(  

 برد. کار می ه او همواره واژه »دو بیت« را به جای رباعی ب

جا آشنا است که دستور آن زبان را با دستور زبان خوارزمی   نامد، نیز تا آن یاقوت با زبان سریانی که آن را لغت اهل شام می

   . سنجدمی

 (  7  ، س313، 3ج ربی،ع  .مردم شام است. )چ  ر« در زبان َف »کث« در خوارزمی مانند »کَ   او دربارۀ کث گوید:

(  2  -  1  ، س 594  ، 3ج  و  ؛ 14  ، س583  ، 3ج  ربی،ع  .»عابود« و »عامورا« و »عاموص«، در چ  ۀسه واژ   ۀاو دربارۀ ریش 

 .  اندعبرانی  هاواژه  گوید:

 او در شناسه ح  
 
ند و اختالفی جز در لهجه  های عبرانی و سریانی با واژگان زبان تازی همانند هست بسیاری از واژه   ب گوید: ل

   . ( 16  -  15س  ،304 ،2ج ربی، ع .)چ  .نیست 

 
 . 188  - 181،  5، ج وفیات األعیانر و به نقل خلکان، از او با اندکی دگرگونی د 92 -  80،  4، جإنباء الرواةنامۀ یاقوت به وزیر قفطی)پایان  1
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 یا عبری زبان مادری فراموش ناشده یاقوت باشد.   ؛پس شاید بتوان حدس زد که سریانی معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 دهد های ویژه فارسی را نیز نشان مییاقوت صدای حرف - 1 - 18
 دهد.  ها را نشان می آوردن برخی از آن شناسد و صدای به زبان های »پ، چ، خو، ژ، ف، گ« را می او حرف 

 (.  2 ، س35 ،2ج ربی، ع  .)چ  .هر دو جیم آن صدایی میان جیم و شین دارد او دربارۀ چ در واژه »چچار« گوید:

  سة لِ ختَ مُ   ؛ یا دزدیده  ة /قسرِ ستَ حرف آغازین آن میان ضّمه و فتحه، و الف آن مُ   گوید:او دربارۀ »خو« در واژه »خوارزم« می 

 (. 12 ، س480 ،2ج ربی، ع .رفته نامیده است که صدای راستین الف را ندارد. )چ ش کِ  /

 : یعنی ، های معّرب شده را با گویش عربی و به ترتیب الفبائییاقوت واژه 

 ؛»گاف« را در کاف -

 ؛ و »چ« را در جیم و صاد -

های  گفتار، چاپ همین پیش   :نک.  نمایاند باال می ها را با سه نقطه  آن   ، آورد؛ لیکن وستنفلد، در چاپو »ژ« را در »ز« می   -

   . ( 27  برگۀ)  معجم البلدان

ظ عربی مانند »جراباد« گوید:
ّ

   یاقوت گاهی پس از آوردن تلف
ُ
 آ ر لیکن مردم آن را »گ

ُ
رزوان« بر زبان  باد« و »جرزوان« را »گ

 (. 5 ، س 59 ، 2ج و  ؛9،  8 ، س44  ،2ج ربی، ع .)چ  .آورند 

عّرب شده در آغاز واژه بود، یاقوت آن را در جای الفبای عربی نهاده، من نیز برای نگاهداری  و بدین سان، هر گاه حرف م 

پس خواننده گرامی اکنون ناگزیر است؛ واژگانی چون »چین« را در »صین« و »گرگان«    ،شکل اصلی کتاب، از وی پیروی کردم

ی که باید در پایان کتاب بیاورم، یکی نیز برای برگردانیدن  را در »جرجان« بیابد، تا شاید، اگر زنده بمانم، در کنار فهرستهای

 های معّرب شده به فارسی امروزین فراهم نمایم. نام 
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 هنر یاقوت  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
 شناس  دان و خطشاعر، عروض   ، یاقوت هنرمند -19

نام شاعر در  رها که بی که بسیاری از شع   شود؛ لیکن افزون بر اینهای یاقوت چیزی به نام دیوان دیده نمی در لیست نگارش 

تاریخ  نجار مؤلف دنباله  نگاشته کمال شعاری از ابن  عقود الجمانتواند از آن خود وی باشد. خلکان از کتاب  می   ،آثار او هست

 قطعه شعری از یاقوت را آورده است.   بغداد 

ام و نباید چنین شعری  من نیز در این معنی سروده   گوید:او از جعفر موصلی شعری دربارۀ وفا نکردن به وعده آورده می 

 (  204، 7، جمعجم األدباء را سرقت شمرد ) 

 (  89 ،8ج، معجم األدباء نماید. ) او در جاهای دیگر نیز از متهمان به سرقت شعر دفاع می 

دهد،  نامه نسبت می وزن عروضی و بحر و تقطیع شانزده بحر عروضی شعرها را که به صاحب زندگی   ،جاها  ی ازاو در بسیار

  .کندنامه چون جّناد را به ناشناختن شعر توصیف مینماید و برخی از صاحبان زندگی ها را بیان می معین کرده، ارزش ادبی آن 

 (.  65،  12و ج ؛206، 7ج   ؛277، 6، جمعجم األدباء ) 

( و »بحر سلسله« نیز  90 ،4ج ربی،ع   .، چ معجم البلداناو از بحرها و صنایع شعری با کاربرد اندک، مانند »لزوم ما الیلزم« ) 

 (  5  ،11ج ، معجم األدباء )  .کندیاد می 

 : پردازد. مثالً گاه به ریشه شناسی کلمات نیز می او گه 

 ( 65 ، 12ج،  معجم األدباء )  . داند»اب« را از ریشه »ابو« می  -

 دهد.  و جانشینی حرفی از حرفی چون »غ« به جای »ر« را نشان می -

 (. 60 ،6ج ، معجم األدباء )  .بردگونه خط نام می  17سی، یاقوت در یک صفحه از  دربارۀ خط شنا
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 سرایندگی یاقوت معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
 یاقوت و شعر لوده، هرزه  -1 -19

 باکی او در آوردن ادبیات برهنه دانست.  شاید محرومیت جنسی یاقوت و تنها زیستن او را بتوان دلیل بی 

 آورم:وار میآورد، و من برای نمونه چند جای آن را فهرست خانه، روابط آقا با برده، بسیار میخانه، فاحشه او دربارۀ مخّنث 

 معجم البلدان  مد / الف: در معج
 ؛هامالص با یک دیر و تجاوز به زور به راهبهرفتار قبیله بنی  16 -  10 ، س 680  ،2ج  ربی،ع  .چ  -

 های پیرامون بغداد. های مردانه، زنانه و مختلط شهرک در میخانه و عشرتکده  15 -  10 ، س 809  ،3ج  ربی،ع  .چ  -

 دباءمعجم األ /  ب: در معجما
 ؛ خانه استاددختر صاحب  11 -  4س  ، 115 ، 12ج  -

 ؛ دو بیت  85ص  15ج  -

گرفتن کنیزک تلّفظ خشن حروف عربی را  به مسخره   214  و  211  –  210  ،16ج . به نثر با جاحظ و نیز  85  -  84  ،16ج  -

 اش. دربارۀ آلت تناسلی 

 . 192 ، 17نیز در ج و از بیرونی )البته غیرجنسی( در  189 و  177 ، 17؛ و ج مادر مجوسی 85  و 16 –  15 ، 17ج  -

 نثر.  به  292  و 24 –  23 ، 18ج  -

نسبت می  استادانش  به  را  هرزه  لوده  گاهی شعر  آن   ، دهداو  که    مانند  در مجلسی  سمعانی  عبدالرحیم  استادش  به  چه 

 (. 20  ، س841  ، 3ج  ربی،ع  . ، چمعجم البلدان)   .در مرو نسبت داده است   615خربوزه داشتند و چاقو نبود، به سال    ،چرهشب 

 چرایی نگارش معجم البلدان
 های تألیف معجم البلدان انگیزه  -20

 : دی وگی م وگ ز اب  هنو گ  نید ب  ار  دوخ  یاهه ز ی گنا  3 -  1 ،1ج ربی، ع  .گفتار خود چ یاقوت در پیش 
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   . های نویسندگان یاد کرده استهای خود را در تألیف این کتاب جلوگیری از لغزش یکی از انگیزه  وا معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

عبدالکریم    در خانه عبدالرحیم پسر  615جان در سال  ها در مجلسی در مرو شاه آورد که نخستین آن چند نمونه آن را می   یو

همین    6  ، 1ج  ، ترجمه  ؛ 6،  1ج   ربی، ع  . معجم البلدان، چ   : سمعانی به صورت گفتگو دربارۀ واژه »حباشه« روی داده بود. نک

   جلد

 نادرست را نشان داده است.  یاهتلفظ   و ی ناو خا و آنمونه از   ن یچند  نی ن چم ه

ردگرا   یاقوت خ 
 روش خردگرایانه یاقوت  -21

 ونه است[: ]بدین گ  او  ، روشیاقوت با دقت محققانه کار کرده است

 ؛کندیا منبع نظر خود را نقل می   -

 دانم.  نمی  ، گوید یا با کمال شهامت می   -

آن را در کتاب فالنی دیدم؛ لیکن تعهدی به درستی   گوید:آورد و در پایان، می های جای تاریخ نشسته را نیز می او افسانه 

 ندارم.   آن 

 .  و سود دارد و آوردن نادرست یک سود درست د]سخن[ آوردن  گوید:گفتار می او در پیش

 کند.  آورد، و اگر فراموش کرده باشد، حدیث را به معنی نقل می سند آن را می  ،کنداو هر گاه حدیث را نقل می 

گوید: در فالن  می   نویسد، و در جایی که مؤلف مورد اختالف است، باز مثالً کند، می او نام مؤلف کتابی که از آن نقل می

 ( 14 -  13، س 122، 2ج  ربی،. عچ، معجم البلدانکتاب خواندم که مورد نزاع میان بوزید بلخی و بواسحاق استخری است. ) 

ب جایی  توده  دربارۀ  که  یمن  در  »عبقر«  ساخت  ۀنام  را  آن  گوید:دانستهجنیان می  ۀمردم  یاقوت  شاید شهری    اند، 

معجم اند. ) ها پنداشتهآن   ۀ اند، جنیان را سازندشناختهان آثار هنری کهن سال آن را نمی باستانی بوده و چون مردم سازندگ

 (.  2س  ،607 ، 3ج  ربی،ع . ، چالبلدان



 

 

 

 ِخردگرا  اقوت ی اقوت ی  ۀنام ست یز

 

43 

از ِخ  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ از بیم این ردگرائی ناسنیانی چون طبری نیز دفاع می او  ردگرائی اعتزالی را از  که خودش متهم شود، ِخ   کند؛ لیکن 

چون حالج و شلمغانی    ، ایزدی  ۀ لیکن یاقوت دربارۀ کسانی که ادعای فر ؛  ( 92تا    40:  18،  اء معجم األدبکند. ) ایشان سلب می 

 مآبانه، با عینک قشری توحید عددی، داوری می اند، سّنی داشته
ً
معجم  یادشده در    نمونۀ  کند، مانندتکفیر می  نماید و غالبا

 به بعد(.  234  ،1ج ، األدباء 

( بودند که در گنوسیسم  ق589  –   532رد صالح ایوبی ) ق( هر دو نانخور خاندان کُ 646  -  568یاقوت و پشتیبان او قفطی ) 

این خاندان پس از کشاکش با سلجوقیان    .کردند ق( پیروی می 505  -  450گرا، از غزالی شافعی، ) رفض و عرب اسالمی بی 

شکست خورده و از ایران گریختند و به خلیفه عرب بغداد و نوکرانش در دمشق پناه بردند، پس، به تحریک خلیفه    1گراایران 

برانداخته مصر و    567کردند، به سال  بغداد، خلیفگان فاطمی اسماعیلیی مصر را که گنوسیسم اسالمی رافضانه را اجرا می 

جا رفتند که دستان ایشان به خون سهروردی پدر فلسفه   ند، در این راه تا آن سوریه را تسلیم خلیفه سّنی ضّد ایرانی بغداد داد

ازاین از گنوسیسم اسالمی، تنها در چارچوبی دفاع    ،روخسروانی نیز آلوده شد.  یاقوت نیمه گنوسیست در دو معجم خود، 

 کند که غزالی به دربار خلیفه عرب تفهیم کرده و بغداد آن را پذیرفته بود. می

مکان  بر حق و جنت   ،2داشت روزگار او است و دستگاه جاسوسی گسترده می جز یکی که هم ه  همه خلیفگان بغداد را بیاقوت  

 ( 187، 9ج ، معجم األدباء ) شمرد. می

 (  234 ، 17و ج  28: ص 7)معجم األدباء، ج  . نویسدطرفانه مینامه خلیفگان اموی اندلس تا عبدشمس را بی او نسب 

 
 ، 1پانوشت  11برای کشاکش ایرانیان ضد عرب) زیر پرچم مذهب حنفی( و ایرانیان ضد ترک) زیر پرچم مذهب شافعی( ن. ک. ص  1
امش در معجم به شبکه جاسوسی او اشارت دارد و یاقوت ساکن حلب نیز از آوردن ن  320، برگۀ  تجارب السلفاین خلیفه که هندوشاه نیز در    2

 ( است.  622، مرگ  575، جلوس: 552بیم دارد، احمد ناصر سی و چهارمین خلیفه عباسی بوده که )زاده:  187،  9األدباء، ج

بودند، کنار آمده، الموتیان را به وی برای استوارداشتن خلیفگی در خاندان خود، با بزرگترین دشمنانش شیعیان که همه روزه در گسترش می 

بساخت که هنوز در شهر    606ای با تاریخ  گاه امام دوازدهم ما دوازده امامیان، پنجرهیبت امام نزار، به رسمیت شناخت و برای غیبتشرط اعالم غ 

 (.6 - 4، برگۀ 7، قرن طبقات اعالم الشیعةما سامره پابرجاست. او در شعرش، بوبکر را غاصب حق علی)ع( دانست )
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دوم  ا معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ حکم  دربارۀ  )و  اموی  گوید:   366  - 302مستنصر  امیرمؤمنان   ی و  ق(  را  او  که  بود  خاندان  این  کس  نخستین 

 ( 28 ، 7ج،  معجم األدباء )  . خواندندپرنس« می  /  شاهزاده /  زادگان خلیفه /  خالیفخواندند، پیش از او، این خاندان را »بنی

باور خود، ناخرسند است و از یاد این خاندان بیم   یا از راه  ؛لیکن یاقوت از خلیفگان فاطمی، خواه از ترس ایوبیان حاکم 

   .دارد

یا الدولة    ؛ یا العبیدی  ؛ مصرالیا صاحب    ة؛ شمرد، ایشان را: الملوک المصریخالفت عباسی می   ۀکننداو فاطمیان را غصب 

 و المسّمی بآمر و المتَ  ی یا منتسب به علو ي؛مصر ال یا  ؛المصریة
َ
 .1»فاطمی« سخت پرهیز دارد ۀخواند و از کاربرد واژب میقَّ ل

ای که او بر فلسفه ارسطو  رّدیه ( گوید:ق456 –  383حزم اندلسی )نامه ابنست که در زندگیا  ردگرائی یاقوت چنانخ  

 ( 247 –  238  ،12ج ، معجم األدباء  : فهمی خود اوست. نکنگاشته، نشان کج 

کند که چرا گفته  بودن می ا متهم به قرمطی هنگامی که محمود غزنوی، پیک از سفر به سرزمین شمال بازگشته ر 

های شرعی  گردد و غروب ندارد، پس همیشه روز روشن است و وقت رد افق می ام که خورشید به گِ از جایی آمده ...    است:

   . گذرندناشناخته می 

دهد و اعتقاد نجومی  خبر می   ، چه دیده است  این پیک از آن   یاقوت در تأیید بونصر مشکان وزیر و بیرونی فیلسوف گوید:

 (  183 ، 17ج ، معجم األدباء ندارد تا شایسته کیفر باشد. ) 

کند! مانند داستان درستی آن را تضمین نمی   گوید:کند، در پایان می نما شده را، یاد می ای تاریخ یاقوت هر جا که افسانه 

 خاضبة این افسانه را یاقوت از ابن . های عاقلموش

 ( 229  -  228 ، 17ج،  معجم األدباء )  د که خود نیز به او اعتماد ندارد.کن نقل می 

آهنگ با استادش مبارک وجیه، کتابدار نظامیه بغداد را که  ، گذشت هم مقدمه  6  -   13بند    14  برگۀدر  که    یاقوت، چنان   - 

ه نام داشت و کتاب  
ّ
بر قرآن احمد بن هبةالل نابود کرده بود،  رّد  معجم )   .نماید سخت نکوهش می  نگارش بوالعالی معّری را 

 (. 65، 17ج ، األدباء 

 
 . 77،  17؛ ج 79،  15؛ ج 279، 225، 12؛ ج90،  80،  10؛ ج 152،  9؛ ج 227  – 226، 209و   53، 7؛ ج 103، 6، ج معجم األدباءنک:  1
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 منابع معجم البلدان معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
 منابع کار یاقوت  -22

یاد کرده و من گزارش هر یک را   ( 7تا  3 برگۀگفتار ) پیش که اشارت رفت در   یاقوت شماری اندک از منابع کار خود را، چنان 

  فتوح البلدان   :کند، مانندجز این چند تن، یاقوت در بسیاری جاهای کتاب، از منابعی دیگر یاد می   ،امدر پانوشت نگاشته

رقهبالذری،   بوعلی  تاریخ  بلخ  ؛از  بواسحاق مستملی  تاریخ  ف  ؛از  بوحارث  مناقب نسف  يبستان  از قاضی    تاریخ حمص  ؛از 

 تاریخ افریقیه  ؛اسحاقاز فاکهی ابن   تاریخ مکه  ؛فضالنابن   ۀسفرنام ؛منده )مانده( از ابن   تاریخ اصفهان ؛ن سعیدعبدالصمد ب 

 همام بن مفضل معری.    تاریخ ابوغالب  ؛از بوالعرب

ته آقای  نگاش  اعالم معجم البلدان ام و بسیاری را به کتاب  ها شناسانده ها را در پانوشت صفحه جا که توانستم آن   من تا آن 

 ام. عبدالحسین شبستری حوالت داده 

  –   445( و شیرویه پسر شهردار دیلمی ) ق562  د:)   انساب سمعانىشماری بسیار از نام شهرها را یاقوت از روی دو کتاب  

بلکه نام مردی از نیاکان کسی    ؛ها نام شهر نیستبرخی از آن   . با حذف یای نسبت، نام شهر شمرده است  که  ( آورده ق509

و منزوی   ؛( 488  ، 3ج   ربی، ع  . ، چمعجم البلدان»طاطری« )  :نک)  : برای نمونه  ، است که در آن دو کتاب شناسانده شده است 

 ( 19  برگه ،های عربی به فارسیفرهنگنامه

 بر روی معجم البلدان  انجام شده  کارها  -23
 و یاقوت  - 1 - 23

 
 کتاب مشترک وضعا

 کتاب خود یاقوت  
 
  – 15ش  ، 13  برگۀیاقوت. های  عنوان نگاشته : را از معجم البلدان بیرون کشیده است. نک مشترک وضعا

3  - 2 . 

 (  ق739  - 658الدین عبدالمؤمن پسر عبدالحی )صفی - 2 - 23
مراصد االطالع  ها را از معجم انداخته، کتاب را  اسناد روایتی حدیث (  739  -   658الدین عبدالمؤمن پسر عبدالحی ) صفی

  juynboll  (1802  ها از یوینبول م در چهار جلد با تحقیقات و فهرست 1850نامید. این کتاب در لیدن    مکنة و البقاعسماء األأعلى  
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م در  1992محمد سجاوی به سال    ق و به تازگی با تصحیح علی1315م( خاورشناس، و سپس در تهران چاپ سنگی   1860  - معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 صفحه در سه مجله پخش شده است.  1620بیروت در 

  699ای زیبا نوشته شده، به سال  افندی در استانبول به خامه اصلی مؤلف در کتابخانه ولی   ۀ نسخ  عباس عزاوی گوید:

 .  1یعنی چهل سال پیش از مرگ مؤلف موجود است 

 علی معجم البلدان  كالمستدر  يمنجم العمران ف - 3 - 23
  معجم البلدان م همراه با  1906  /  ق1323دنباله کار یاقوت است که محمد امین خانجی در مصر نگاشته و به سال  این کتاب  

 چاپ کرده است. 

 شبستری  - 4 - 23
داراحیاء التراث    .چ   ،صفحه  720در    که  کتاب معجم البلدان  يعالم ف األ   :از روحانیان قم، اوراست   شبستری   عبدالحسین 

کند  . متأسفانه مؤلف محترم فقط کسانی از علماء را در کار یاقوت معرفی میاست  م1985  ق /1405، بیروت به سال  ي العرب

 که راوی حدیث باشند و نویسندگان تاریخ و جغرافیا و دیگر منابع کار یاقوت را به فراموشی سپرده است. 

 ترجمه معجم البلدان به فارسی  - 5 - 23
ای  هق( ترجم 1004  -  948در احوال عبدالقادر بدیوانی )   402  برگۀ ،  10ج    ، فهرست مشترک پاکستانقای احمد منزوی در  آ

داند و آقای منزوی می  معجم البلدانبدیوانی را عضو کمیته ترجمه    ،عالم منجد األ دهد و در  به او نسبت میرا    معجم البلدان  از

 دهد. لیکن هیچ کس از نسخه ترجمه گزارش نمی  ؛آن را یاد کرده است از فارسی نیز شش ترجمه   ۀ در فهرستوار 

 مBarbeir de meynard  (1827-  1908   )  باربیه دومینار  - 6 - 23
 .  2بیرون کشیده است  ه، دربارۀ ایران بود معجم البلدان چه در   آن باربیه  

 
 م. 1957، چ. بغداد،  14 – 10، التعریف بالمؤرخین في عهد المغول و الترکمانعباس عزاوی،  1
 . 337م، برگۀ 1961، چ. عربی، خرطوم، تاریخ ادب جغرافیایى عربکراچکوفسکی.  2
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 معجم البلدان چاپ معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
 معجم البلدان چگونگی چاپ  -24
 م  1870تا   1866های  در سال  گیپزالیچاپ  - 1 - 24

 است.  م( 1899 -  1808با تصحیح وستنفلد خاورشناس ) این چاپ ]الیپزیگ[ 

 است:  در چهار جلد معجم البلدانمتن 

 ؛ گفتار به آلمانیپیش  برگه  12با  برگه  942،  ثیله ث ]واژۀ[  –  آ  :یکم جلد   -

 برگه؛ 968از »جابان« تا »زینة« در    :دومجلد   -

 برگه؛ 936از »ساباط کسری« تا »فیوم« در    :سوم جلد   -

 ؛ چاپ کرده است برگه  1048چهارم از »قابس« تا »یین« در جلد   -

 تای آن مقدمه و بسیاری از آن شایان ترجمه به فارسی است.   66که    برگه   578جلد پنجم تحقیقات وستنفلد به زبان آلمانی    -

   :بر داردفهرست را برای این کتاب در   سهجلد ششم   -

 ؛ 236  –  1 برگۀها در نخست جایگاه 

 ؛262 –  237 برگۀها از  دوم گروه 

 که شش صفحه مقدمه آن به آلمانی است.    783  -  265 برگۀسوم نام کسان از 

 جا که دانسته نشان داده است.   نامه هر کس که در آن صفحه یادشده تا آن وستنفلد در پانوشت بخش سوم مدرک زندگی 

های ویژه فارسی »پ، چ،  ام، آن است که او فرق میان حرف وستنفلد که من رمز آن را »معجمد« نهاده . امتیازهای چیکی از  

 نمایاند.  عربی( با گذاردن سه نقطه باال می  -   حرف مشترک )فارسی  28ژ، گ« را با دیگر  

یران پیروی کرده، آن را با سرکشی دوم به جای  که من »گاف« را از دستور نوشتار امروزین ا   جز این  ، من نیز از او پیروی کردم

نمایاندم. برای دو حرف پنجم و ششم ویژه فارسی »خو، ف« که ادیب نطنزی در   نقطه  اللغسه  کار برده و چند  ه  ب  ةدستور 
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نفلد از آن  نشان است، من نیز مانند وست اند، چون در نوشتار امروزین فارسی بی فرهنگستان امروز خاورمیانه نیز آن را پذیرفته معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 . 1چشم پوشیدم 

 م  1909چاپ مصر   - 2 - 24
 . آیدبه شمار می  معجم البلدانکتاب که دنباله است  منجم العمران از محمد امین خانجی، همراه با این چاپ  

 چاپ دارصادر بیروت   - 3 - 24
 م پخش شده است. 1957  -  1955های  جلد در سال   20در این چاپ 

 بیروت  چاپ دارالکتب علمیه  - 4 - 24
در پنج  این چاپ   .چاپ شده است  م 1990در سال    که   گفتار از جندی فرید عبدالعزیزصفحه پیش   10تصحیح و پانوشت و  

 ندارد.  ، نامه که بسیار سودمند و الزم استها که متأسفانه فهرست کتب و کتابجلد متن+ دو مجلد فهرست 

 های برگردان معجم البلدان انگیزه
 این کتاب  رجمهتانگیزه من برای  -25

م در تهران و نجف که من و برادرم احمد منزوی، زیر نظر  1978تا    1941های م در نجف و سال 1938تا   1936های در سال 

تا    1971های  و نیز سال   ؛های من، چاپ و پخش کردیم را با پانوشت   2ةلى تصانیف الشیعإالذریعة  جلدی    26پدرمان، دوره  

به چاپ  1993سال   از    ةشیعالعالم  أطبقات  م که خود من  را پس  آن  تبعید اختیاری بیروت و چهار جلد  آن در  از  پنج جلد 

خ که من و همکارم، شادروان محمدتقی  1340تا    1335های  و نیز سال   ؛بازگشت به تهران، در دانشگاه تهران مشغول بودم

د  دانش 
ّ
خ به اتفاق آقایان ایرج افشار،  1346و پس از آن تا تاریخ    ؛نویس کتابخانه سپهساالرفهرست نسخ دست پژوه، سه مجل

 
، لغتنامه دهخدا؛ و مقاله منزوی در مقدمۀ  20از منزوی، برگۀ    هاى عربى به فارسىنامه فرهنگ؛ و  90مۀ منزوی، برگۀ  ، ترجاحسن التقاسیمنک:    1

 .271برگۀ 
 جلد است. 29رفته همروی  الذریعةشناسی دارای چهار مجلد است، پس دانشنامۀ کتاب  ذریعهجلد نهم  2
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د  دانش  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
ّ
د از هجده مجلد  فهرست کتب خطى مجلس شوراى ملى  پژوه، شش مجل

ّ
خطى کتابخانه مرکزى  فهرست نسخ  و دو مجل

به   فهرست نسخ خطى کتابخانه ملى جمهورى اسالمىنگاری من جلد یازدهم و آخرین کار فهرست  ؛را منتشر نمودم دانشگاه

های یادشده از مؤلفان ایرانی است و به زبان عربی  خ است، مجموع این کارها به من نشان داد که نود درصد کتاب 1375سال  

روزگا  آن  زبان علمی  نگاشتهکه  بود،  در    ،اند شده   ر  دارالفنون  تأسیس  از  قیام مشروطیت در  1268تنها پس  و    /   خ1284ق 

بر    ، روازاین  م( زبان فارسی، علوم را نیز زیر پوشش خود گرفته است. 1979  /   خ 1357م و قیام جمهوری اسالمی، در ) 1907

ا را به زبان فارسی برگردانم تا این بار سنگین از دوش های علمی اصیل تاریخ و جغرافی جا که توان دارم، متن  آن شدم تا آن 

 دانشگاهیان آینده کاسته شود.  

چهارم است و آن را به شرکت    ۀ ان سددی پرداختم که جغراف  ،، مقدسی بیاریحسن التقاسیم أمن بدین منظور به ترجمه  

به سبب زندانی بودن من هنگام چاپ  خ در دو مجلد منتشر گردید، هر چند که  1361مؤلفان و مترجمان سپردم که به سال  

   گزارم. آن سپاس  ۀهای مطبعی گردید؛ لیکن باز هم خدمتی بود و از شرکت نشرکننددچار غلط 

تجارب  ام بپردازم، پس تصمیم گرفتم؛ از بخش تاریخ،  بیکاری مطلق در آن تاریخ، مرا واداشت که به اجرای آرزوی دیرینه

از بخش جغرافی   مم األ و  را،  ششم  مشکویه  و  پنجم  دو مجلد  پس  نمایم،  ترجمه  را  البلدان  به    تجاربا معجم  کرده  ترجمه  را 

 با شرکت نشر نو قرارداد بستم.  معجم البلدانبرای   لیانتشارات طوس سپردم که چاپ شد، و

تابستان   ترجمه  1375در  بود که  فرهنگی تصمیم گرفته  البلدانخ سازمان میراث  ها  را که هنگام شناساندن شهر   معجم 

 نماید، به هزینه خود چاپ و پخش کند و به اینجانب مراجعه نمودند.  اشارتی به وجود آثار باستانی در آن جا می 

ها که شرکت نشر نو داده بود، ترجمه را از ایشان پس گرفته، به میراث فرهنگی تحویل دادم.  من نیز پس از بازپرداخت هزینه

 گزارم. بینم از آن دو سازمان یاد شده سپاس اینک که جلد اول را آماده چاپ و پخش می 
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 معجم البلدان بهسازی و بازسازی  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
 بازسازی معجم البلدان  -26
چاپی ترجمه کردم. باز هم چون    ۀ، چاپ وستنفلد است و من از روی این نسخمعجم البلدانترین چاپ  ترین و درست کهن 

تواند کمبودهایی نیز داشته باشد.  هایی، پس از مرگ یاقوت در متن دارد، میها چاپ کرد، فزونی هایی که او از روی آن نسخه 

  ؛ 715  برگۀ،  1ج  ربی، ع  . کند )چ( یاد می 693  -   648طاووس ) بینیم که مؤلف از عبدالکریم ابن برای نمونه ما در واژه »بلد« می

طاوس درگذشته است. این اشکال  شدن ابنیعنی دوازده سال پیش از زاده  ، 626( در صورتی که یاقوت در  619  برگۀ  ارسی، ف  . چ

   . خوردگی داردیاقوت نیز دست   ء دبامعجم األ نبوده که   معجم البلدان ۀویژ 

در صورتی    1امیشابور دیدار کرده در مرو و سرخس و ن  544من او را در سال    گوید:نامه خضر بن ثروان می در زندگیاو  

آمده است تاریخ به دنیا  این  از  با کمک فهرست   ؛یاقوت سی سال پس  به  لیکن چون  البلدان های وستنفلد  بنگریم،    معجم 

(  562  -  506از بوسعد سمعانی )   ،1  ، س 896  ، 1ج،  معجم البلداننامه خضر پسر ثروان را در  خواهیم دید که یاقوت زندگی 

( عبارت »قال ابوسعد« از قلم افتاده از چشم ویراستار  59  ،11جنامه به )معجم األدباء،  و به هنگام آوردن این زندگی   است  گرفته

 چاپ مأمون نیز دور مانده است.  

وسی بوده است و منش در  الدین ط شاگرد امام نصیر   بینم که یاقوت دربارۀ حسن پسر بوالمعالی گوید:میچنین  هم 

تر  یاقوت سّنیافزون برآن  ( و این تاریخ یازده سال پس از مرگ یاقوت است و  199  -  198  ، 9جدیدار کردم. )معجم األدباء،    637

به خواجه نصیر   آن است که  پنجم    ۀکنندواژگون طوسی  از  از سوی دیگر، وستنفلد در جلد  امام دهد.  حکومت عرب، لقب 

 هر گاه به فارسی ترجمه شود در متن معجم تغییرها خواهد داد.   تحقیقاتی دارد که

دهد تا کمکی به فهم معنی دشوار  تحقیق کرده، نسخه بدل و جای تکرار شعرها را نشان می   ،او دربارۀ شعرهای به گواه آمده

 ام. ای جلد یکم آوردههها را در پانوشت دانم، باز هم مقداری از آن که من آلمانی نمی  ها شود. با توجه به این آن 

 
 . 4، س 60، 11، جمعجم األدباء 1
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 کار من در ترجمه این کتاب  ۀزمین -27 معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ
م چاپ و در  1873تا    1866های در سال   Leipzigگ م( که در الیبزی 1899  -  1808من این کتاب را از روی چاپ وستنفلد ) 

هایی که از چشم او بیرون  و غلط   م افست و بار دوم پخش شد، ترجمه کردم1965شش جلد پخش کرد و در تهران به سال  

تصحیح کردم و جاهایی    األدباء   معجم های گوناگون های دیگر مانند چاپ صادر و چاپ جندی و چاپ مانده با مراجعه به چاپ 

چنان بر جا نهادم، تا مگر دانشمندان نسل بعد آن را اصالح کنند، و این کار با تطبیق نسخه چاپی با  ز نتوانستم، هم که من نی 

و   ق827و احمد ثالث سال   ق704رخ ؤ ، مپاشاترکیه، کوپرولو ۀمانند دو نسخ ،پذیر استامکان  معجم البلدانهای کهن نسخه 

کنم نظرهای خود را به وسیله سازمان محترم میراث  من از خوانندگان دانشمند تقاضا می   ق737مرعشی قم، به تاریخ    ۀنسخ

 تهران برای اینجانب ارسال دارند.  -  فرهنگی ایران 

 کار من در این ترجمه ۀ شیو -28
های آن،  ، برای تعیین صدای حرف من در این ترجمه چنان است که شناسه )نام جا( را با حرف درشت در آغاز نهاده  ۀشیو

صدا را با حرکت بر روی  یاد دهخدا، هر حرف بی به جای عبارت یاقوت »بفتح ... بکسر ... و ضّم ...«، به پیروی از استادم زنده 

گواه آورده،  نمایم، اشعاری را که یاقوت به ام و مطلب را تا حّد امکان کلمه به کلمه ترجمه می آن، در میان دو قالب ]...[ نهاده

ای که بتواند پیوند جغرافیایی شناسه را با خواست مؤلف معجم نشان دهد، در  ها را تا اندازه عینا در متن نهاده، مضمون آن 

ها گاهی یک سر ناممکن است و گاهی دارای چندین احتمال  زیرا ترجمه آن  ؛گذرمآورم و از ترجمه کامل شعر می می پانوشت 

راندن کتاب از موضوع جغرافیا هیچ سود  کردن وقت و بیرون ها، جز ضایع نحو و صرف عربی است که پرداختن به آن ارزش  بی 

 ندارد. 

 شعرهایی که یاقوت به گواه آورده است  -29
،  تگر وضع اجتماعی زمان خود اسها نمایش نشین و بسیاری از آن برخی از شعرها که یاقوت به گواه آورده، بسیار زیبا و دل 

تر  دوم هجری، به نام دویست سال پیش ۀ نماییم؛ لیکن بخش دیگر از شعرها که در سدمن این گونه شعرها را کامال ترجمه می 

الزنادقة« پیرامون ها به فرمان مهدی و هادی و هارون عباسی و هزینهجعل شده است و بیشتر آن  های تشکیالت »صاحب 
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، خالصه ترجمه  است  گویی به »شعوبیان« و »اهل التسویة« ساخته شدهبرای پاسخ   ق و اندکی پس از آن،193تا    158های  سال  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 کردم. 

   های محکوم غیر عرب، با عربان حاکم بوده، به آیت مبارکشعوبیان خواهان مساوات میان ملت
َ

باِئل
َ
 َو ق

ً
ْقناکْم ... ُشُعوبا

َ
  -»َخل

از چندین    دب الجاهلى األ   ي فن رییس دانشگاه قاهره در کتاب  ، دکتر طاها حسی 1نمودند حجرات استناد می   49سوره    13  ت آی

برد، که ایرانی عرب شده  ر شیبانی نام میمْ چون اصمعی و حماد راویه و خلف احمر و بوَع شعوبی این شعرها، هم  سراینده ضّد 

شعری که به نام چند قرن پیش از سراینده ساخته شود،   ،پیدا است .2ساختند بودند و به دستور دربار خلیفه این شعرها را می 

این از    ؛ البتهمانند برخی از شعرهای این کتاب نامفهوم خواهد بود شود که می   ها دچار لغزش و ناهمگونیدر کاربرد اصطالح 

 چشم محققان امروز دور نمانده است.  

نقطه جغرافیایی  برای شناساندن یک  یاقوت  آ  که   گاهی  نام آن هیچ دلیل جز  ندارد،    نقطه  مدن  از چنین شعرها  در یکی 

( که خود ایرانی و در جوانی  ق255  –   163. جای یادآوری است که جاحظ ) سازدمی آشکار    را   بودن چنین نقاط جغرافیاییموهوم 

گفتند: ی نیز از این شعرها استفاده کرده، در پاسخ به شعوبیان که م  حیوانشعوبی شده در کتاب    شعوبی بود، در پیری ضّد 

 نماید. استناد می   ،شناسد، به این شعرها که نام حیوانات زیبا و خانگی شهرنشینان را در برداردعرب حیوانات اهلی را نمی 

 پوزش و سپاس  -30
پایان برخود الزم می  دریغ آقای جلیل گلشن معاونت محترم پژوهشی و آقای ناصر نوروززاده  های بی دانم که از کمک در 

رئیس   باستان چگینی  اعضای محترمپژوهشکده  و  کشور  فرهنگی  میراث  سازمان  که    ،شناسی  کریمی  فاطمه  ویژه خانم  به 

خوانی در چاپخانه را برای جلد اول به عهده گرفتند و آقای  اند و آقای نادر کریمیان که رنج نمونه گشای چاپ این اثر بوده راه

 
1  Z  وا ۚ إِ 13، آیت  49کریم، سورۀ حجرات، شمارۀ  : قرآن

ُ
 ِلَتَعاَرف

َ
َباِئل

َ
َناُکْم ُشُعوًبا َو ق

ْ
ْنَثیَٰ َو َجَعل

ُ
َکٍر َو أ

َ
ْقَناُکْم ِمْن ذ

َ
ا َخل اُس ِإَنّ َها الَنّ ُیّ

َ
ْم ِعْنَد : َیا أ

ُ
ْکَرَمک

َ
َنّ أ

َه َعِلیٌم َخِبیٌر ﴿
َّ
ِإَنّ الل ْتَقاُکْم ۚ 

َ
أ ِه 

َّ
تردید  ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. بیها و قبیله را از یک مرد و زن آفریدیم و ملت   ﴾ ای مردم! ما شما13الل

 ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست و به یقین خدا دانا و آگاه است.گرامی
 . 8 تا 6البلدان، برگۀ نک: پانوشت پیشگفتار یاقوت بر معجم  2
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و نیز از آقای سیروس ایمانی نامور، در اداره کل آموزش، انتشارات    هاشم محدث که در پاکنویس جلد اول کمک شایان نمودند  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 و تولیدات فرهنگی سازمان، و آقای جوزی جهت ویراستاری سپاسگزاری نمایم. 

پور سپاسگزاری نمایم، و این اثر را به مناسبت شصتمین سال ازدواج به وی  در پایان سخن باید از همسرم خانم بزرگ بهشتی 

   آمد. اگر او نبود هیچ یک از آثار این ناچیز پدید نمی پیشکش کنم، که  

 توق ای یتسیز ر امشلاس

 سال شمار زندگانی یاقوت  -31
شمار، در زیر  دار زندگی وی را به شیوه سال مدهای تاریخ آتر خواننده گرامی، از احوال یاقوت، پیش اینک برای آگاهی روشن 

 آورم: می

کان، ب ق575یا   574
ّ
 ؛ ( است189 ، 5ج   ، وفیاته نقل از گفته یاقوت ) زاد روز یاقوت به گفته خل

ی که ادیبی گرانمایه  ۀیاقوت برد ق 593
ّ
ولی   ،جوان برای انجام کار بازرگانی ارباب خود از بغداد به »آمد« آمده، با شمیم حل

و به    گرفته استهای مقدس را به مسخره می کند، که همه چیز حتی کتاب نما است، برخورد می یا خردمند دیوانه   ؛نابهنجار

 ؛ ( به غلط آمده است51  ،13ج ،  معجم األدباء ( متأسفانه این تاریخ در ) 267 ، 16ج ، معجم األدباء ترک نماز مّتهم بود. ) 

اربابش رخ می   ق 596 یاقوت و  نامعلوم، میان  او را دور می دهد که موجب آزادی یاقوت میکشاکشی  کند؛  گردد و ارباب 

  ،وفیات)   ؛فرستدگذارد و به سفر بازرگانی می برده( می لیکن پس از مدتی ارباب آشتی کرده، سرمایه در اختیار یاقوت موال )نیم 

 ( 178، 5ج 

یکم    606 جمادی  هفتم  یکشنبه  پسر  همروز  بونصر  پسر  عسکر  یاقوت،  مالک  سال،  کرانین  در  بغداد    ۀ ابراهیم  باختری 

 ؛ 1درگذشت. فردای آن روز در زیارتگاه عون و معین به خاک شد 

 
 . 74، 4افضل، ج  ، قفطی، از محمدإنباء الرواةپانوشت  1
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پسر صالح ایوبی    ق( 613  د:« بلخی را به ملک ظاهر ) صور االقالیم یاقوت کتابفروش به شام )دمشق( رسیده، کتاب »  ق607 معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

   .1کندش می که سود نداشته و ناخرسند است، باز برای ملک کرن  فروشد و با اینمی

 ؛2شودرو می نخستین بار یاقوت با قفطی روبه   ق609

 ؛3ستاید می  است، به نام »موصول« را که  جا  یاقوت در تبریز است و زردآلوی آن   ق610

 (  158 ، 6ج، معجم األدباء )  ؛کندیاقوت در حلب در منزل قفطی بحث تاریخی می   ق611

کند و  خرید و فروش می را  هایی  گردد و کتابرود، و دو سال می فروشنانه به مصر می در همین سال سفری کتاب چنین  هم 

 ؛آوردمقداری در بازگشت به سوریه می

از این سفر یاد    دباء معجم األ نامه چهار تن در  ام، او در زندگی جا که تاکنون دیده   یاقوت هنوز در سفر مصر است تا آن   ق612

 کرده است: 

( مؤّرخ آملی، به مصر )معجم 310  -  224سفر طبری ) ( پسر عبدالله فرغانی هم ق398  –   327احمد ) نامه  الف( در زندگی 

 ؛ ( 106  ،3ج األدباء، 

 ؛( 100 ، 8ج، معجم األدباء ب( حسن ظهیر پسر خطیر فارسی نعمانی مجتهد ) 

 ؛ ( 57 ، 9جج( حسن زبیری پسر علی )معجم األدباء،  

 ؛ 4( ق367 –  331شیرازی داماد وزیر بختیار بویه ) نامه علی دهکی پسر ابراهیم د( زندگی 

( بن قاسم واسطی و گرفتن  626  -   550بازگشت یاقوت از سفر مصر به حلب، در جمادی دوم و دیدار وی با قاسم )   613

 ؛ ( 297:  16،  معجم األدباء های وی ) لیست نگاشته 

 
، زکی محمدحسن بک و حسن Zambaur, Edward، نوشتۀ ادوارد زامباور  152، برگۀ،  األسرات الحاکمة في التاریخ اإلسالمي  معجم األنساب و  1

 . 226،  16، جمعجم األدباءم؛ دیگر: دارالرائد العربي، بیروت؛ 1951احمد محمود، جامعة فؤاد االول، قاهره، 
 گفتار. این پیش  7بند  6یاقوت با قفطی. ص نک: عنوان آشنایی  2
 . 17، س 822، 1چ. عربی، ج   معجم البلدان، 3
 . 217، 12، جمعجم األدباء؛ 8، س 321،  6نک: تجارب األمم، مشکویه، ترجمۀ منزوی ج 4
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افتد  از دوستان حضرت علی )ع( به کشاکش میرسد و در یک بازار با چند تن در همین سال است که یاقوت به دمشق می  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

رسد، به جای راه بغداد، از راه میانین کردستان به سوی ری  گریزد، چون به موصل میجا به خاوران می   سوی حلب و از آن ه  و ب

یابد  هقی را میبی   وشاح دمیة القصرو    اریخ بیهق ت قعده به نیشابور رسیده، کتاب فارسی  در ماه ذی   و   ( 178  ،5ج  وفیات،رود. ) می

ماند، او از ده کتابخانه  رسد و سه سال می جان می شاه   سپس به مرو  ،( 229  ،13ج،  معجم األدباء شود ) که از منابع کار یاقوت می

،  معجم البلدان)   ؛ماندمجا می   زندگانی را در آن   ۀآمدند، همکرده گوید: اگر مغوالن نمی   ،ا یادهآن شهر و خوی خوش مردم بار 

 ( 512 -  506  ،4ج

های فقهی  کند و از نگارش ( مروزی پسر حسین اطروش دیباجی دیدار می ق614  –  572در مرو یاقوت با اسماعیل )   ق 614

 ؛1بردشناسی وی نام مینجومی نسب 

؛ نما، گفتگو دارد( خردمند دیوانهق601  د: الدین موصلی دربارۀ شمیم حلی ) در ماه ربیع یکم، یاقوت در مرو، با فخر   615

 ( 63: 13، معجم األدباء ) 

یعنی   ، ( ق615  –   537کند که در مرو، در خانه عبدالرحیم سمعانی سوم ) یاقوت در این سال از مجلسی یاد می   چنینهم 

( البلدان  معجم شد، پس به نگارش ) شناسی و جغرافیا مطرح می های لغت شد و بحث آخرین سال زندگی استاد، تشکیل می

 (. 6 ، 1ج، معجم البلدانگیرد ) ها تصمیم میدشواری برای گشودن آن 

نامه او و شعرش را نوشته است، در همین سال  قاسم صدراالفاضل بود، زندگی   ۀقعده در خوارزم در خاندر پایان ذی   616

رها کرده،  رسد و یاقوت پس از سه سال زندگی خوش در مرو، اندیشه ماندگاری در آن شهر را  یورش مغوالن به پیرامون مرو می

نامه در  خودش  گفته  باختر،  به  به  روی  بهشت،  آن  از  تهی،  دست  با  رستاخیز،  روز  مانند  فرستاد؛  قفطی  وزیر  برای  که  ای 

 ؛ 2گریزد می

 
 . 195، فهرست اعالم ذریعه؛ و  150 – 142،  6، جمعجم األدباء 1
 .509،  4، جمعجم البلدان؛  186، 5، جوفیات 2
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جا مستوفی    رسد و در آن گریزان از مرو به اربیل کردستان می  ، میانه ماه رجب این سال، یاقوت خسته و کوفته  ۀده  617 معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 (  187 ، 1ج، معجم البلدان)  ؛گیردخود شاعر می  ۀبیند و شعر او را به خامرا می  تاریخ اربیل  ۀندمبارک پسر احمد، نگار 

معروف خود را برای پناهندگی    ۀجا به موصل رفته، نام  یاقوت از این  1آوردنامه یاقوت را در تاریخ خود می مستوفی نیز زندگی 

 ( 179 ، 5ج  ،وفیات)  ؛فرستدبه وزیر قفطی به حلب می 

 ( 234 ،16ج،  معجم األدباء )  ؛در این سال یاقوت، دیداری با قاسم پسر احمد موفق اندلسی در حلب دارد ق618

ک خراسانی ساکن دمشق  یاقوت در این سال در حلب، خبر مرگ رمضان بن رستم برادر علی، دو پسر »هردوز« پزش  چنینهم 

 ( 142 ، 11ج ، معجم األدباء )  ؛کندرا شنیده ثبت می

نامه سیزده تن از سرشناسان این خاندان  رود و زندگی یاقوت در حلب به دیدار کمال بن عدیم بزرگ خاندان عدیم می   ق 619

در تاریخ    زبدة ال(. این کتاب به نام  36  -  5  ، 16ج ،  معجم األدباء )   . نویسدمی   ،را از روی کتابی که همین بزرگ خاندان نگاشته بود

 م چاپ شده است. 1951حلب در بیروت 

یاقوت در حلب به دیدار قاسم واسطی رفته و شعری را در ستایش قفطی و شعری در نکوهش نابلسی از وی برشنوده    ق620

 ( 306  ،16ج، معجم األدباء و بنوشته است ) 

کردن آن به قفطی وزیر فرمانروای حلب  و پیشکش  معجم البلدانماه صفر این سال، تاریخ به پایان رسیدن تألیف  20 ، 621

 ( 1048  ،4ج  ربی،ع . ، چمعجم البلدان)  ؛ است

 ( 197 ، 15ج ، معجم األدباء )  ؛کندرسد و یاقوت آن را ثبت می خبر مرگ پدر وزیر قفطی به یاقوت می   ق624

هنگامی به مصر   624( گوید: او به سال ق570نامه محمد مرسی پسر عبدالله )زاده مرسیه اندلس یاقوت در زندگی   ق624

 ( 210،  18، ج معجم األدباء ) ؛ پس شاید بتوان این را آخرین سفر یاقوت از حلب به مصر دانست ، جا بودم آمد که من نیز در آن 

 
 The Chronicleنامه آربال  م(، وقایع 550ق(؛ تذکره اربیل )نگارش:  617، مستوفی مبارک پسر احمد )ز:  223، ش  319، برگۀ  تاریخ اربیل  1

of Arbela ،خ. 1390، تهران، دائرةالمعارف بزرگ اسالمى، سریانی، ترجمٔه محمود فاضلی بیرجندی 
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  ارسی، ف  .چ   ؛13  ،1ج  ربی، ع  .)چ  ؛کندآغاز می   بلدانمعجم ال  کتاب   کردن نویس محرم این سال یاقوت به پاک   21در    625 معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 ( 12  ،1ج

ماه و    6( که  296  ، 16،  معجم األدباء )   . یاقوت این تاریخ را برای مرگ قاسم واسطی آورده است  ، ربیع یکم   4پنجشنبه    626

 های من آخرین اثر یاقوت باشد. روز پیش از مرگ خود یاقوت است و گویا در یادداشت  16

های  روز یکشنبه بیستم ماه رمضان این سال، یاقوت در یک اتاق کاروانسرای بیرون دروازه حلب پس از آن که کتاب   626

اثیر مؤلف »کامل« داده بود، چشم  د وقف کرده، تحویل علی ابن موجود خود را برای مسجد زیدی در خیابان »درب دینار« بغدا

   ( 189 ، 5ج   وفیات، )  ؛بندداز جهان برمی 

. 
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 نامه کتاب  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 نمایۀ کتاب و مقاله 
شعار نام آن را در  ابن   م( 1229  –   1179ق /  626  –   574)   ی حمو   اقوت ی بن عبدالله،    اقوت ی ابوعبدالله    ن ی الدشهاب   ،األبنیة

غةآورده است، شاید کتاب قالئد  
ّ
 . باشد  االبنیة في الل

جاج  ىاإلْحِتجاج  َعل
ّ
پژوهش    گریق؛ چاپ د1354نجف،    ،یطبرس  ی ، ابومنصور احمد فرزند علاالحتجاج الطبرسي،  أْهِل الل

 ق. 1403خرسان، مقدمه محمد بحرالعلوم، تهران،   یموسومحمدباقر 

التقاسیم أ بیاریحسن  مترجمان   ، یوز ن م  یقنی لع  ۀمج رت  ،( ه 4  ۀ سد  )   ، مقدسی  و  مؤلفان  دو    ، خ1361  ، ن ار هت  ، شرکت 

 . مجلد

القدماءأ و  المتأخرین  الشعراء  عبدالله   اقوتیعبدالله  ابو  نیالدشهاب  ،خبار   /  ق626  –   574)  یومح  ت وق ا ی  ،بن 

 ( م1229 –  1179

قفطی  إخبار العلماء بأخبار الحکماء،    ق؛ 1326الدین القفطی، چاپخانه سعاده، قاهره،  جمال إخبار العلماء بأخبار الحکماء،  

ق(، برگردان پارسی آن  646-563الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی یوسف فرزند ابراهیم فرزند عبدالواحد شیبانی ) جمال 

 خ. 1347گیرد، پژوهش بهین دارایی، تهران، تور شاه سلیمان صفوی انجام می ق به دس1099قفطی در سال  تاریخ الحکماء  

 ( م1229 –  1179 /  ق 626  – 574)  یوم ح  تو قای  ،بن عبدالله اقوت یعبدالله ابو  نی الدشهاب  ،ياخبار المتنب 

 . م 1937 . چ  :رگید  ؛، چهار جلد1914  – 1911م(، مصر، 1914  – 1861)  دان ی ز ی جرج، آداب اللغة العربیة

األ إ األ إریب  رشاد  معرفة  عبدالله،    اقوت ی ابوعبدالله    ن ی الدشهاب   ، دیبلى  /  626  –   574)   ی حمو  اقوت یبن    –  1179ق 

   . مأمون  .چ  ن اح صصم ت أی ه ،م( 1229

ق /  626  –  574)   یحمو  اقوتیبن عبدالله،    اقوت یابوعبدالله    نی الدشهاب   ،دباء معجم األ   ،لى معرفة االدیبإریب  رشاد األ إ

 م( 1229 –  1179
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 ( م1229  –   1179  /   ق626  –   574)   ی و مح  ت وق ای  ،بن عبدالله  اقوتیعبدالله  ابو  ن یالد شهاب   ،دباء لى معرفة األ إلباء  رشاد األ إ معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 . م( 1229 –  1179ق / 626 –  574)  ی حمو اقوت یبن عبدالله،   اقوت یابوعبدالله   نیالد شهاب  ،لّباء رشاد األ إ

  ؛ عباس حمدانی  ان ی دولت فاطم  ؛لوئی ماسینیون   دولت قرامطه  ؛سی ئو لبرنارد    هی لی عام سا  شی ادی پ  ،اسماعیلیان در تاریخ

ناصر    ؛ی ضی ف  فصآ  اسماعیلیان هند   ؛برنارد لویس  سماعیلیان سوریه ا  ؛م. گ. س. هاجسن  ( ران یدولت اسماعیلیه )نزاریان ا

 . خ1363 ،ن ار هت  ،ی مول ت ار اشت نا ، دن ژآ  بوقعی  ۀ مجرت  ، ایوانف چ یوی  ی آلکس  ری میوالد خسرو و اسماعیلیان 

 .  هگر ب  720  ،م 1985  ق / 1405  ،، بیروتيداراحیاء التراث العرب   . چ   ،شبستری  عبدالحسین  ،کتاب معجم البلدان  يفعالم  األ 

 ام. آقای عبدالحسین شبستری حوالت داده  ،اعالم معجم البلدان

 مجلد.  13جلد در    25، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  حسین  فرزند، علی  ق( 356  –  284)   ابو الفرج اصفهانی،  األغاني

ای از کتاب  گزیده   ، م( 1229  –  1179ق /  626  –  574)   ی حمو  اقوت یبن عبدالله،    اقوت یابوعبدالله    ن ی الدشهاب   ، يغاناأل 

 . ابوالفرج اصفهانی  األغاني

النحا أنباه  على  الرواة  جمال ة إنباه  )د:  ،  قفطی  یوسف  فرزند  علی  أبوالحسن  أبوالفضل  646الدین  محمد  تصحیح  ق(، 

 . م1982ق / 1406ابراهیم، دارالفکر العربی، قاهره؛ دیگر: مؤسسة الکتب الثقافیة، بیروت، چاپ نخست،  

 ق(  509 –  445) شیرویه پسر شهردار دیلمی   باس نا

للسمعاني ) األنساب  فرزند محمد سمعانی مروزی  ابوسعد، عبدالکریم   ،1113   -  1166  / ق(، تصحیح   562  -  506م 

 م. 1962ق /  1382، هند، ، عبدالرحمان بن یحیی معلمی یمانی، مجلس دائرةالمعارف عثمانیة، حیدرآباد، دکن

نگاری، تصحیح و  خ(، مقدمه1348  –   1255آقابزرگ تهرانی ) ،  األنوار الساطعة في المائة السابعة، طبقات اعالم الشیعة

 . م 1972خ(، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، 1389 –  1302نقی منزوی ) تحقیق علی 

ق /  626  –  574)   یحمو  اقوتیبن عبدالله،    اقوتی ابوعبدالله    ن یالد شهاب   ،فعال الحاصرة لکالم العربسماء و األاوزان األ 

 م(. 1229 –  1179

محمدپرو  ، ق( 627  –   574)   ىحمو   اقوتی مشترک    دهیبرگز ) گناباد  نی ترجمه  ابن   ،خ( 1357  –   1282ی   نا، ی ستهران، 

 . خ1344



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 

 

60 

 بوحارث ااز   مناقب نسف يبستان ف معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

  –   کی   ۀبرگ  ،( خ1389  –  1302)   نقی منزویعلی   ر ت کد   ،ق 626  –  575)   ىحمو   اقوتی   معجم البلدان  ترجمۀ کتاب پیشگفتار  

 و سه  ست بی 

 همام بن مفضل معری.   تاریخ ابوغالب 

 ( مستوفی اربیلی  637 -  564بوالبرکات مبارک پسر احمد ) ا ، تاریخ اربیل

نامه آربال  م(، وقایع 550ق(؛ تذکره اربیل )نگارش:  617، مستوفی مبارک پسر احمد )ز:  223، ش  319، برگۀ  تاریخ اربیل

The Chronicle of Arbela ،خ. 1390، تهران، دائرةالمعارف بزرگ اسالمى، سریانی، ترجمٔه محمود فاضلی بیرجندی 

  ر د  ،ق( 395  -  310)   ی بن َمْنده العبد  ییحیعبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن  أبو  منده )مانده( از ابن   هان ب تاریخ اص

 . تس ی ن سرت سد

المغرب و  إفریقیة  ابراه  یناو ر ی ق  قی رقابن   ،تاریخ  ق  م ی ابواسحاق،  قاسم  از    یروانی بن  از  - 362)بعد    ق ی تحق  ،ق( 425بعد 

 . 1990، ی دارالمغرب السالم روت،ی ب ، یعمر موس ن یو عزالد  دان یز  یعبدالعل

َعَرب، محمد بن احمد بن تم ،تاریخ افریقیه
ْ
بوال

َ
 . م( 945ق / 333 :)د یمی بن تّمام تم م ی ا

الجغراف  خی تار کراتشکوفسکی    ،يالعرب   ياالدب  ترجمۀ( 1951  -   1883) اغناطیوس  هاشم   نی الدصالح   ،  اداره    ، عثمان 

 م. 1963، قاهره، و الترجمة و النشر  فی لجنة التألو  یفرهنگ در دانشگاه دول عرب 

   ؛1957، نگرادی لن  –مسکو   ،( 1951 -  1883) ی کراتشکوفسک چ یانو ی لیا  ی گناتای ،ي العرب ي االدب الجغراف خی تار

ق  646  – 568الدین علی فرزند یوسف فرزند ابراهیم شیبانی ) جمال قفطى،  إخبار العلماء به أخبار الحکماء ، تاریخ الحکماء 

/  1172   –  1248 ( روزنی  فرزند محمد خطیبی  فرزند علی  برگردان محمد  به  1099م(،  شاه سلیمان صفوی،  به دستور  ق( 

 . خ1347کوشش بهین دارایی، تهران،  
   ،( ق376 :د)  یخلب  مستملی م ی ها ر بابواسحاق  ا  ،طبقات اهل بلخ /  بلخ  تاریخ

 . خ 1361ش، چاپ افست تهران  1345تهران   ار،ی چاپ احمد بهمن   ،یهقی ب  دی بن ز  یعل هق، ی ب  خی تار

 . خ  1350مشهد   و  ؛خ1324  ،ن ار هت  اض،ی اکبر ف ی عل حی حصت  ، یهقی ب نی محمدبن حس ،یهقی ب  خی تار
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  ، و ُمَجلدات   نی سبکتگ  خ یتار   ىجامع ف   ، خیالتوارجامع   ،نی سبکتگآل   خ یتار،  ناصرآل   خ یتار   ،ىمسعود   خ یتار   ای   ؛ىَهقی بِ   خی تار معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

  ب ی اد  داحمدی س  ح ی حصت  : رگید  ؛م1862  ،هت کلک  ،زی و به اهتمام ناسو ل  یمورل  حی تصح  ،یهقی ب   ن ی ابوالفضل محمد بن حس

 . ق1307 –  1305 ،یگ ن س پا چ  ،تهران  ، یشاوری پ

 ن سعید از قاضی عبدالصمد ب  تاریخ حمص 

   ؛بوعلیااز    تاریخ رقه

 . ق( 403  -  350فرضی ) عبدالله بن محمد قرطبی، معروف به ابن  دی بوالولا  ، سلد ن الا  ء املع خی رات

 . خ1332  ،ن ار هت  ،ی سی فن د ی عس حی حصت  ،یهقی ب  نی ابوالفضل محمد بن حس ، یدوع سم خی رات

 . ( ه 3 ۀ دس)  خر ؤ م یه کاف  قاحس ا ن ب  دمحم  هللاد ب عوبا  اسحاق فاکهی ابن   ی اخبار مکه ارزق /  تاریخ مکه

 خ.1379انتشارات علمی و فرهنگی،  نده، یابوالقاسم پا برگردان به پارسی   ،در جهان اسالم ى یای هاى جغرافنوشته   خی تار

الهمم  تعاقب  و  األمم  )د:  تجارب  رازی  مشکویه  قاهره،  421،  آمدرز،  کوشش  به  علی 1914ق(،  برگردان  منزوی،  ؛  نقی 

 خ. 1379، تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران، سروش، ب األمم تجارخ؛ 1376انتشارات توس، تهران،  

   .م( 1229 –  1179ق / 626 –  574)  ی حمو اقوت یبن عبدالله،   اقوت یابوعبدالله   نی الدشهاب  ،لّباء تحفة األ 

در احوال    402  برگۀ،  10ج    ،فهرست مشترک پاکستان  : کنق(  1004  -   948عبدالقادر بدیوانی ) معجم البلدان    ۀمج رت

 خ( 1394 –  1304احمد منزوی ) 

 م(. 934ق / 322اقر محمد بن علی )ک: العز ابی شلمغانی ابوجعفر را ابن ، حس ششم 

 م. 1968 روتی ، چ. بق( 255 –  163جاحظ )  وان، ی الح

 1296،  268 –  267، 7ج  عه، ینک: ذر ی اصفهان یعبدالله افند  ی مول ی فارس ۀ، رسالگردانیدن وتنکیلخواجه 

ق(، تحقیق و مقدمه 852احمد فرزند حجر العسقالنی )د:  الدین  االسالم شهاب الدرر الکامنة في أعیان المائة الثامنة، شیخ 

 م. 1993ق / 1414لبنان،  – روت ی : دار الجیل، بگریجاء الحق، دارالکتب الحدیثه، قاهره، پنج جلد؛ د محمد سید 

شگاه علوم انسانی و  ق(، پژوه497، بدیع الزمان ابوعبدالله حسین فرزند ابراهیم، ادیب نطنزی )د: محرم  دستور اللغة

 خ. 1380مطالعات فرهنگی، 



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 

 

62 

 . ( م1229  – 1179  / ق 626 –  574)  ی ومح   تو قای  ،بن عبدالله اقوت یعبدالله ابو ن یالد شهاب   ،الّدول  دان معجم البل کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 (  350  -  280اسحاق فاریابی )  دیوان ادب 

و نه مجلد    ستی ب  ایو شش جلد و    ست ی خ در ب1348- 1255)   ی آقابزرگ تهران  خی ش  ةاللهیآ   عة،ی الش  فی التصان  ىإل   عةیالذر 

  ی هاسال   ان ی جلد در م  29به خط آقابزرگ است[.    عهیو ششم مستدرکات ذر   ستی ( چهار مجلد است و جلد بهاوان ی]جلد نهم )د

  د، ی در نجف و تهران به چاپ رس  عهیبه کوشش فرزندان صاحب الذر  ،ق 1406  - 1355م /  1986  –  1936خ /  1364  – 1315

جلد    ؛یمنزو  ینقی جلد چهارم تا دوازدهم در تهران و به کوشش فرزندشان عل  سنده؛ی نظر نو  ری تا سوم در نجف و ز   کم یجلد  

و سوم    ست ی تا ب  نزدهم جلد شا  ؛یمنزو  ی نقی نظر نگارنده، جلد پانزدهم تهران به کوشش عل  ر یو چهاردهم در نجف ز  زدهم ی س

برادر کوچکشان احمد    روت،ی به ب  زیرو گ   ینقی و اطالعات کشور( قرارگرفتن عل  تی ساواک )سازمان امن   گردی به جهت تحت پ

ب  تی مسئول  یمنزو به عهده گرفتند؛ جلد  را  ب  ست ی چاپ  و  رفتن استاد احمد منزو  ست ی و چهار  به جهت  پنج  کار    یبرا   یو 

و    ست ی افتاد. جلد ب   ی منزو  ینقی آباد پاکستان، دوبار بر دوش علقاره، به اسالمشبه   ی فارس  و   یخط   ی هانسخه   ی نگارفهرست 

 .د ی به چاپ رس ی در آستان قدس مشهد و به کوشش احمد اشکور عةیششم مستدرك الذر 

میوه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه   - ، الجزء الثالث و العشرون، منتزع  الذریعة إلى تصانیف الشیعة

 م. 1975ق / 1395خ / 1354اسالمیه، تهران، 

  دانشگاه  منزوی،  علینقی  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  کاران،سیه  –عشر، الزائریة  الذریعة إلی تصانیف الشیعة، الجزء الثاني 

 م؛ 1962/   ق13806/  خ1340  تهران،

الرابع و العشرون، نائیه  الذریعة إلى تصانیف الشیعة به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه    هرانی،ت  آقابزرگ  نیه،  –، الجزء 

 م. 1978ق / 1398خ / 1356اسالمیه، تهران، 

الشیعة تصانیف  إلى  التخاطب  الذریعة  الرابع،  الجزء  چاپخانه   - ،  منزوی،  علینقی  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  التیمیة، 

 م. 1941ق / 1360خ / 1320مجلس، تهران،  
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چاپخانه    ،ىمنزو  ىنقی به کوشش عل  ، ىآقابزرگ تهران  ، ىبازشب مه ی خ  – الجزء السابع، حساب    عة،ی الش  فی تصان  ىإل   عةیالذر  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 م. 1948ق / 1367خ / 1327مجلس، تهران،  

  منزوی،   علینقی  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  المؤمنین،  حزن   –، الجزء السادس، الحائریات  الذریعة إلى تصانیف الشیعة

 . م1946/  ق1365/  خ1325 تهران،   مجلس، چاپخانه 

الشیعة تصانیف  إلى  السادس الذریعة  الجزء  غارات  ،  چاپخانه   -عشر،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  قائد، 

 م. 1966/  ق1386خ / 1345اسالمیه، تهران، 

  علینقی  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ   دیهیم،  دیوان   – ، القسم االول من الجزء التاسع، دیوان آئینه  الذریعة إلى تصانیف الشیعة

 . م1955/  ق1374/  خ1333  تهران، شورا،  لسمج منزوی،

  تهرانی،   آقابزرگ  همدانی،  مینوی  دیوان   – ، القسم الثالث من الجزء التاسع، دیوان عبدالصمد  الذریعة إلى تصانیف الشیعة

 . م1964/   ق1383/   خ 1342 تهران،   دانشگاه منزوی، علینقی کوشش  به

  کوشش   به  تهرانی،  آقابزرگ  عبدالصمد،  دیوان   –قسم الثاني من الجزء التاسع، دیوان ذاتی  ، الالذریعة إلى تصانیف الشیعة

 . م1959/  ق1378/  خ1338  تهران، دولتی، چاپخانه منزوی، علینقی

الشیعة تصانیف  إلى  نائب  الذریعة  دیوان  التاسع،  الجزء  من  الرابع  القسم  کوشش  تهرانی  آقابزرگ  یونس،  دیوان   –،  به   ،

 م. 1967ق /  1386خ / 1345علینقی منزوی، دانشگاه تهران، 

ابن ا ق /  626  –   574)   ی حمو  اقوتی بن عبدالله،    اقوتی ابوعبدالله    ن ی الدشهاب   ، عراباإل   جّني في سّر الصناعةلرّد على 

 . م( 1229 –  1179

   ی و مح  تو قا ی  ، ( م1002  –   933  /  ق392  –  321)   ین جن با   ،یلصو م  ی بوالفتح عثمان بن جن ا   ، بار عل ا  ة عان صلا  ّر س  بات ک  ّد ر 

 ق(، نسخۀ خطی کتابخانۀ شیخ اقابزرگ تهرانی، نجف. 1130  -  1066ِریاُض الُعلماء و ِحیاُض الُفضالء میرزا عبدالله افندی ) 
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بخش چاپی کتاب ریاض    ق(.1130-1120هاى  ریاض العلماء و حیاض الفضالء، میرزا عبدالله افندى )درگذشت میان سال  معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

های الف، ب، ت، ث، ج و م در آن وجود ندارد و به جای  ق به چاپ رسید، حرف 1401العلماء در شش جلد است که به سال  

 . اتهای کتاب أمل االمل و تعلیقها، عبارت آن 

ضالء  لماء و ِحیاض  الف  ق(،  1130  -   1066فرزند عیسی فرزند محمدصالح اصفهانی جیرانی ) افندی  عبدالله  میرزا  ،  ِریاض  الع 

 خ. 1363ن،  ذکاوتی قراگوزلو، نشر دانش، تهرا

  ( ق322:ک) عون منجم لابوا،  زیج

کتاب معجم البلدان،    ۀ ترجم  شگفتاری پخ(،  1389  –  1302)   یمنزو  ینقی عل  دکتر،  ( ق626  –   575)   یحمو   اقوت ی  ۀنامست یز

 و سه  ستبی  –  ک ی ۀبرگ

 لبنان   ، بیروت  ، الکتب العلمیةدار م(،  1002  –   933ق /  392  –   321)   یجن ابن   ، یموصل  ی ابوالفتح عثمان بن جن   ، سّر الصناعة

، تصحیح احمد رشدی شحاته عامر و محمدحسن محمدحسن اسماعیل، دارالکتب العلمیة، منشورات  صناعة اإلعراب  سّر 

 ق. 1428محمد علی بیضون، بیروت، 

  ، گن هر ف  دای ن ب  ، ییاب ط اب ط   لضفلاو با  ۀمجر ت  ؛حمد بن فضالن بن العباس بن راشد بن حمادا  ن ال ضفن ب ا  ،فضالنابن   ۀسفرنام

 . خ1345  ،ن ار هت

حمید ایزدپناه، همراه تصویر    ،ق1067 ل اس ه ب  رل  ناخن ی سح  د ن ز ر ف ر ه چون م ر و ت سد ه ب نات سر ل  ر د ى گد ر ب  ى اغلا  نبشتهسنگ

 . 328 –  326 برگۀ  ،خ( 1346نبشته، در مجله یغما به سال بیستم ) آن سنگ 

النبالء أ  ری س ذهب عالم  احمد   ، ی،  فرزند  قا  محمد  بن  عثمان   : د)   ی ذهب   ن یالد شمس   ، یشافع  ی دمشق  ی ترکمان  ماز ی بن 

 . م1985ق/1405 روت،ی ب گران، یارنؤوط و د بی ، به کوشش شع( ق748

  –  1623ق / 1089 -  1032)  عماد حنبلی ابوالفالح عبدالحی بن احمد بن محمدابن شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  

 . ق 1406 ،کثیرابن دار  ،ارناووطمحمود  محقق و معلق  ارناووط،  ارناووط، عبدالقادر  ف ار شام( 1679

  ، لبنان   –   روتی ب  ،کثیردار ابن   ق(،1089عماد حنبلی )د:  عبدالحی فرزند محمد، ابن   ،شذرات الذهب فى أخبار َمن ذهب

 . ق 1406
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 ق(. 1354 -  1272)  ى اصفهان ىو فنون اإلسالم، حسن صدر عامل الشیعة معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

ابوالقاسم خلف بن عبدالملك    ،ل اوکش بن ب ا ، ق( 403  -  350)  يضر فلان ب ا  خیر ات  بات ک ل یذ ،سل د نال ا ء املع خ یرات  ي ف ةلصلا

 . تور ی ب  ،ةیر صعلا ةب ت کم ، یراو ه  نید لاح الص  حی حصت  ، ( م1183 –  1101  / ق 578  -  494بن مسعود بن موسی بن بشکوال ) 

  ق578  -  494ابوالقاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسی بن بشکوال )   ،ل اوک شبن با   ،الصلة مع التکملة و صلة الصلة 

العلمیة، منشورات محمد علدار   ، یط وی سا  ل الج  ح ی حصت   ،( م1183  –  1101  /   / ق  1429  ،لبنان   –  روتی ب  ،ضون ی ب  ی الکتب 

 . دل ج ش ش  ،م2008

   تاریخ طبرى  ۀدنبال  ( ق327ز) عبدالله پسر احمد پسر جعفر فرغانی  ،صله

:  یاب یشماره باز  ( م934ـ    849ق/  322ـ    235  :ز)   بلخی  ل هس  نب   د مح ا  دی زوب ا  ،ای الدن  بی عجا  ، اء ی االش  ب یعجا   ،صور االقالیم 

 5212-10. مدرک کتابخانه مجلس:   شماره ، 9915

م؛  1973، ابوریحان بیرونی، پژوهش حکیم محمد سعید، رانا اجسان الهی، کراتشی، موسسه ملی همدرد، هند،  صیدنة

خ(،  1373  –  1298ق(، محمد فرزند احمد، پژوهش عباس زریاب خویی ) 440  -  362، ابوریحان بیرونی ) الصیدنة في الطب

پزشکی، بیرونی، برگردان باقر مظفرزاده، فرهنگستان    خ؛ الصیدنة في الطب، داروشناسی 1370مرکز نشر دانشگاهی، تهران،  

صیدنه، برگردان کاسانی، پژوهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات اخالق و    ؛ خ1383زبان و ادب فارسی، نشر آثار، تهران،  

فرزاده،  برگردان باقر مظالصیدنة في الطب، داروشناسى پزشکى،  ؛  خ1387حقوق پزشکی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی،  

 . خ1383، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر آثار 

الش  طبقات نام   عةی أعالم  در   ۀ ژ یو   یها با  نوشت   هر سده  تهران  خی ش  ةاللهیآ  ۀ هفده مجلد،  در  1348- 1255)   ی آقابزرگ  خ( 

.  دی به چاپ رس  ی منزو  ینقی خ، به کوشش فرزندش عل1372  –  1335م /  1993-  1954  یهاسال   ان ی تهران و قم در م  روت، ی ب

  روت ی رم تا هشتم در بچها  ۀ . پنج جلد سددی به چاپ رس  خ ی نظر خود ش  ر یزدر نجف و    13  ۀ و دو جلد از سد  14  ۀ چهار جلد از سد

کرارم البررة    عة،ی طبقات أعالم الش  . جلد سومد ی در تهران به چاپ رس  ی منزو  ینقی و چهار جلد نهم تا دوازدهم به کوشش عل

  به چاپ رساند.  کاگوی در ش  لهی به صورت فسم ی دی هشتاد خورش  ۀدر ده   یجالل  نی ، را محمدحسفي القرن الثالث بعد العشرة
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به همراه چاپ جلد پنجم حرف »ف«   14 ۀچاپ چهار جلد سد د یعشر تجدنقباء البشر في القرن الرابع  عة،ی طبقات أعالم الش معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 . دی خ به انجام رس1395مجلس شورا در تهران به سال  ۀ در انتشارات کتابخان ى بهبهان یىبه کوشش محمد طباطبا « ىتا » 

 ( ق376  :د)  یخلب  مستملی م ی هار ب ا بواسحاق ا  ، طبقات اهل بلخ

َعَرب، محمد بن احمد بن تم،  و تونس  ةی قیطبقات علماء الفر
ْ
بوال

َ
  ی به کوشش عل  ، م( 945ق /  333)د:    ی می بن تّمام تم  م ی ا

 . م  1985، تونس ، یافیحسن  م ی و نع ی شاب

الفر بوالق، مصر،    ، عبدرّبهابن ،  دی عقد  تصحیح  1293چ.  دیگر:  امق؛  الز  ن ی احمد  احمد  ابراه  ن ی و    قاهره، ، ىاری االب  م ی و 

1940 . 

البلدان، احمد فرزند     ۀ ؛ ترجم 1950چ. مصر،    گر ی؛ د1868  -   1863  ه، یق(، چ دوگو279  -  200)   ىبالذر   یىحی فتوح 

 خ.  1367محمد توکل، نشر نقره، تهران، 

  –  445)   بن فناخسرو  هیرو ی بن شهردار بن ش  ی لمید  هیرو ی شای ک  ،فردوس األخبار بمأثور الخطاب المخرج على کتاب الشهاب

 . م1987 / ق 1407 ،لبنان  –  روت ی ب  ،الکتاب العربيدار  ،یلر مز  دم حا  زا وف  و ی دادغ ب م صت عم دم حم   قی قحت  ،ق( 509

  گر ید  ی هاو کتاب   ی حمو  اقوتیالبلدان  از معجم   یاخالصه   همجوار،  یو نواح   ران یا  ی و ادب  ی خیو تار  ییای فرهنگ جغراف

 . م 1861 ، سیر اپ  پا چ ، مBarbeir de meynard Charles   (1826-  1908  ) باربیه دومینار  ن ای ردآ ل راش ، یو فارس یعرب

 م.  1959خ /  1337خ(، دانشگاه تهران،  1389  –  1302، علینقی منزوی ) هاى عربى به فارسىنامهفرهنگ 

  الدکتور :  المؤلفابن   نظر   تحت  احفاده،  و  اصهاره   و   المؤلف  اوالد  من  جمع   الفه،  ةالشیعلى تصانیفإ  ةفهرس أعالم الذریع

 م. 1998ق /  1419خ /  1377، انتشارات دانشگاه تهران، منزوی نقیعلی

ق / (،  385 - 297ندیم ) ق(، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق بغدادی وراق، ابن 377)تألیف:    فوز العلوم؛ یا ندیم فهرست ابن 

ق؛  1348م؛ دیگر: چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ  1872  –   1871م(، الیپزیک،  1870  -   1802تصحیح گوستاو فلوگل اتریشی ) 

به کوشش و برگردان رضا    ق؛ 1348، مصر،  خ.چاپخانۀ رحمانی 1346رگردان محمدرضا تجدد، تهران، بانک بازرگانی ایران،  ب

 خ. 1366بگلو، امیرکبیر، تهران، خ؛ دیگر: برگردان رضا تجدد، به کوشش مهین جهان 1346تجدد، چاپ تهران، 
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  شش  ،خ1346  –  1340  ، راشف ا  جر ی ا  و  پژوهمحمدتقی دانش   و  ی وز ن م  یقنی لع  ،فهرست کتب خطى مجلس شوراى ملى معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

   . دلج

آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران  (، اسالم1394  -  1303، احمد منزوی ) هاى خّطى فارسى پاکستانفهرست مشترک نسخه 

  -  2201: فلسفه عملی )برگۀ  17(، بخش2200  -   2133: هندویی )برگۀ  16م، جلد چهارم، بخش1997  –   1983و پاکستان،  

(، فهرست نام  2662  -  2535ها )برگۀ  (، فهرست نام کتاب 2532  -   2508وران )برگۀ  ها و آداب پیشه : پیشه18(، بخش2504

  2135برگه ]برگۀ  669+10م، 1985خ /  1364(،  2804 -  2727(، فهرست نام کسان )برگۀ  2725-  2663نگارندگان )برگۀ 

 <. 13943-  11574های شماره نویس و دست  4426 -  3871[؛ >معّرفی عناوین شماره  2804 -

   . دل جود ،یمنزو ینقی عل ،خطى کتابخانه مرکزى دانشگاه فهرست نسخ 

 . خ1375 ،نار هت ،جلد یازدهم  ، ىفهرست نسخ خطى کتابخانه ملى جمهورى اسالم

د    ، خ1340  –  1335پژوه،  محمدتقی دانش   و  یوز ن م  یقنی لع  ، نویس کتابخانه سپهساالرفهرست نسخ دست 
ّ
و پس  سه مجل

د  خ به اتفاق آقایان ایرج افشار، دانش 1346از آن تا تاریخ 
ّ
 پژوه، شش مجل

  ف را عملاةر ئاد  ز کر م  ،یگن هر ف  ر خاف م  و  ر اثآ   ن مجنا   ، دل ج  12  ،خ( 1394  –   1304احمد منزوی )   ، فارسی  ی اهب ات ک  ۀفهرستوار 

 . خ 1395 –  1372 ، ن ار هت  ،یمالس ا  گر ز ب

 . م 1927  ،رص م ،نی طاها حس ، يدب الجاهلاأل   يف

   قرآن

الکتاب  دار  ،یار ی م البی إبراه قی قحت   ،( ق821  :د)  یلعأبو العباس أحمد بن   ،قالئد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان 

 . 1982  / ق 1402الثانیة،   الطبعة ، یالکتاب اللبنان، دار یالمصر 

ق(، سیزده جلد، دار الصاد،  630  -  555اثیر ) عزالدین ابوالحسن علی فرزند محمد شیبانی جزری، ابن ،  الکامل في التاریخ

 . م 1965ق / 1385بیروت،  

 . 337م، برگۀ 1961، چ. عربی، خرطوم، تاریخ ادب جغرافیایى عرب کراچکوفسکی. 
 دهخدا   لغتنامه



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 

 

68 

 . ( م1229 –  1179 / ق626 –  574)  یو مح  ت وق ای ،بن عبدالله  اقوتیعبدالله  ابو نی الدشهاب  ، المبدأ في التاریخ معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 . ( م1229 –  1179 /  ق626 –  574)  یو مح  ت وقای  ، بن عبدالله  اقوتیعبدالله  ابو ن یالدشهاب  ، المبدأ و المآل 

 ، مقالۀ حمید ایزدپناه. 328 –  326خ، برگۀ 1346، 20، سال لۀ یغمامج

اب کالم  الفارس ي مجموع  عبدالله  اقوت ی عبدالله  ابو  ن یالد شهاب   ،يعلى    –  1179  /  ق 626  –   574)   ی ومح   تو قا ی  ، بن 

 . ( م1229

َعَرب، محمد بن احمد بن تم،  المحن 
ْ
بوال

َ
  روت، ی ب  ،یجبور   بی وه  یی حیبه کوشش  م(،  945ق /  333)د:    ی می بن تّمام تم  م ی ا

 . م1983ق /  1403

البقاعسماء األأمراصد االطالع على   ها  و فهرست   تحقیق   ، ( 739  -   658الدین عبدالمؤمن پسر عبدالحی ) صفی   ، مکنة و 

  تصحیح علی :رگ ید  ؛ق1315  ،چاپ سنگی ،تهران   : رگید  ؛چهار جلد ،م 1850  ، لیدن   ،مjuynboll   (1802 - 1860  ) یوینبول 

 . دل جسه  ،هگر ب  1620  ،م1992  ،تور ی ب  ،محمد سجاوی 

 
 
   المشترك وضعا

 
 ق. 1406م /  1986الطبعة : الثانیة  ،  عالم الکتب   ات ر اشت ان  ق(،627  –   574)   ی حمو  اقوت ی  ،و المفترق صقعا

 
ً
   مشترک وضعا

ً
  ،م( 1229  –   1179ق /  626  –   574)   ی حمو  اقوت یبن عبدالله،    اقوت یابوعبدالله    نی الدشهاب   ،و مفترق صقعا

     .م1846 ، نگنی گوت ،های سودمندوستنفلد با فهرست  حی حصت

الشیعة  عم رجال    / ق  1411  ،س ی انگل  –لندن    ،االرشاد  ت ار اشت نا   ، ( خ1398  –   1305)   ن ید لاف رش  هللادب ع،  موسوعات 

 . م1991

ق /  626  –  574)   یحمو  اقوتیبن عبدالله،    اقوت یابوعبدالله    نی الد شهاب   ،دیبلى معرفة األ إریب  رشاد األ إ  ،دباء معجم األ 

  ح ی حصت   : رگی د  ؛هفت جلد  ، م1916تا    1909  ، هر ها ق  ، پی اوقاف گ  ، م( 1940  -   1858)   وث ی مارگل  ح ی حصت م(،  1229  –   1179

 . د لج  تس ی ب ، م1926 ،ه ر هاق ، مأمون  ت ار اشت نا  پ امصصحان چ أت ی ه ، یعافر  د ی رف  دم حا

م؛  1909م؛ قاهره  1907، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت لیدن،  إرشاد األریب إلى معرفة األدیب؛ یا  معجم األدباء 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 
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اإلسالمي معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ التاریخ  في  الحاکمة  األسرات  و  األنساب  برگمعجم  نوشت 152  ،ۀ،  زامباور    ۀ،  زکZambaur, Edwardادوارد    ی ، 

فؤاد االول، قاهره،   بگری م؛ د1951محمدحسن بک و حسن احمد محمود، جامعة  العربي،  معجم األدباء،    روت؛ی : دارالرائد 

 . 226، 16ج

البلدان  عبدالله،    اقوت ی ابوعبدالله    ن ی الدشهاب   ، معجم  /  626  –   574)   ی حمو  اقوتیبن   حی تصح   ، م( 1229  –   1179ق 

 . د لج  شش  ، م1870تا   1866های در سال  گی پزیچاپ ال   ،م( 1899 -  1808وستنفلد خاورشناس ) 

محمد    حی تصح  ،م( 1229  –  1179ق /  626  –  574)   یحمو   اقوتی بن عبدالله،    اقوتیابوعبدالله    نیالدشهاب   ،معجم البلدان

 . م1909 ، رصم ، معجم البلدانکتاب که دنباله  منجم العمرانامین خانجی، همراه با 

چاپ دارصادر  م(،  1229  –   1179ق /  626  –  574)   ی حمو  اقوت یبن عبدالله،    اقوت یابوعبدالله    نی الد، شهاب معجم البلدان

 . دل ج ت سی ب ، م1957  -  1955  ،بیروت

جندی    حی حص ت  م(،1229  –  1179ق /  626  –  574)   یحمو  اقوتیبن عبدالله،    اقوتی ابوعبدالله    نی الد، شهاب معجم البلدان

 . دلج   تف ه ،م 1990 ، روتی ب هی دارالکتب علم ، فرید عبدالعزیز

البلدان  عبدالله،    اقوت ی ابوعبدالله    ن ی الدشهاب   ، معجم  /  626  –   574)   ی حمو  اقوتیبن   حی تصح   ، م( 1229  –   1179ق 

  تس فا   : رگ ید  ؛دل ج  ش ش  ،م1870تا    1866های  در سال   Leipzig   گی پزیچاپ ال   ،م( 1899  -   1808وستنفلد خاورشناس ) 

 . م 1965  ،ن ار هت

م(  1866-1873عبدالله رومی، چاپ الیپزیک ) الدین ابوعبدالله فرزند ( شهاب 626 -  574، یاقوت حموی ) معجم البلدان

م، برگردان به پارسی دکتر علینقی منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری  1965افست تهران،  

ن حرف  خ و جلد دوم آن را تا پایا1380وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال  

 خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 1383"ز" در سال 

 . ( م1229 –  1179 /  ق626 –  574)  یو مح  ت وقای  ، بن عبدالله  اقوتیعبدالله  ابو نی الدشهاب  ، معجم الشعراء 

اعالم    ری االسالم و س  خ یدر تار   یو ذهب   اتی شعار در قالئد و خلکان در وفکتاب أنساب العرب که ابن   ا یالمقتضب في الّنسب؛  

 است.  یکلب مختصر کتاب الجمهرة ابن  اقوت یاند. کتاب المقتضب  کرده  ادیالنبالء از آن  
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  م(. 1229 –  1179ق / 626 –  574)  ی حمو اقوتی بن عبدالله،  اقوت ی ابوعبدالله  نی الدشهاب   ،مقتضب من جمهرة النسب معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 دهد.  جرجی زیدان نسخه آن را در کتابخانه خدیوی مصر نشان می

 خ. 1377، تهران، 13پورى فرزند عبدالکریم سدۀ ، عبدالرحیم صفى منتهى االرب في لغات العرب 

   ، عالممنجد األ  

م؛ الطبعة الثانیة و  1937م(، چ یکم، المطبعة الکاثولیکیة، بیروت، 1946ـ  1867منجد فى اللغه و االعالم، لویس معلوف ) 

 منجد.  ←.  CDم؛ و  1992الثالثون/ 

 .معجم البلدانم همراه با 1906 /  ق 1323  ،مصر  ،محمد امین خانجی  ، علی معجم البلدان   كالمستدر   يمنجم العمران ف 

العمران خانجی   ، منجم  عبدالله،    اقوت یابوعبدالله    ن یالد شهاب  ن اد لب لا  م جعم  ه ار مه  ه ب  امین    –   574)   ی حمو  اقوتی بن 

 . م1909 ، رصم ، تس ا ن آ ۀلاب ند هک م(،1229  – 1179ق / 626

(  ق320  -  295مقتدر ) خلیفه    شرد پ   توجیه جنایت بزرگ   ت هجبه نصر احمد سامانی  ق(  322  -  320راضی )   هفی لخ  نامه

ج )سال  
ّ

 . شلمغانی ( و ق309در کشتار دانشمندانی چون حال

و   ق(،  813 -  874الدین یوسف اتابکی ) تغری بردی، جمال ابن ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة الثقافة  وزارة 

   .ق 1392الرشاد القومی، المؤسسة المصریة العامة، قاهره، 

یاقوت در واژه »سبا«    م(.1229  –   1179ق /  626  –   574)   یحمو   اقوت یبن عبدالله،    اقوت یابوعبدالله    ن ی الدشهاب   ، النسب

دهد، که آن را خواهد نگاشت  قحطان تا نوح را به کتابی بدین نام حوالت می   ،ای قوم سبانامه افسانه ( نسب 27  ،3ج   ربی،ع  .)چ

 او باشد  المقتضب من جمهرة النسب و شاید همان 

به  النقض ف، معروف  النواصب  الروافض  ي بعض مثالب  بعض فضائح  ابو نقض  فرزند  ابوالحسین  فرزند  الفضل  ، عبدالجلیل 

)ز:   رازی  تعلیق، مقدمه 560قزوینی  تهران، چاپخانۀ سپهر،  نگاری سید جالل ق(، تصحیح،  ارموی،  الدین حسینی محدث 

 خ.1358خ؛ چاپ دیگر، تصحیح محدث ارموی، انجمن آثار ملی ایران، 1331ق /  1371

رف، استانبول،  پاشا بغدادی فرزند محمدامین بابانی، وزارت معا، اسماعیل هدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفین

1955 . 
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  -   696)   یصفد   یفی بن عبدالله س  بکیبن أ  لی ابوالصفاء خل  نی الدصالح   ،نباء الزمانأو    انی عاأل   ات ی وف  الوافي بالوفیات، معجم البلدان  کتاب  ۀ ترجم  شگفتاریپ

 م 1991 / ق 1401 ،لبنان  –  روت ی ب ، النشر فرانز شتاینردار   ،م( 1971- 1892)  تر یهلموت ر  قی قحت  و ح ی حصت  ،ق( 764

 هقی  بی   وشاح دمیة القصر

 هقی  بی   وشاح دمیة القصر

وفیاَت األعیان و أنباِء أبناِء الزمان مّما    :رگ ید  ؛ق1949  ،ه ر هاق  الدین عبدالحمید، محی   .، چ أنباء أبناء الزمان  وفیات األعیان و

َبت بالَنقِل و
َ
ق(، میرزا محمدحسن خان شیخ  681  –  608خلکان احمد فرزند محمد برمکی اربلی ) الَسماع و أثَبَتُه الِعیان، ابن   ث

ق توسط معتمدالدوله فرهاد میرزا همراه  1284ان به فارسی برگرداند. وفیات االعیان در سال  السلطجابری انصاری دستور ظل

 هایی به عربی چاپ شد؛ چاپ دیگر به کوشش احسان عباس، دارالفکر، بیروت، لبنان.  با ویرایش و افزوده 

 م. 1949الدین، عبدالحمید محیی .چ  ،خلکان ن ب ا، وفیات األعیان


