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بن فقيه و افرادي

ر تـاريخيدر سـي 
هـد ابـن فقيـه ا
ديگر با تكيـه بـ
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هــ . ق 290ته (

ي جغرافيانگاري 
اطال بر توجه به 

نگاري پر عجايب
نگـاري عجايـب  

بررسي منابع ابن 
د البلـدان يگـاه    

ده ها نشان مـي  ي
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  مقدمه
اسـت  چه در متـون جغرافيـايي و عجايـب نگـاري بـه عجايـب و غرايـب مشـهور          آن

هـاي مردمـان    بـاور هاي عالم تصورات و  هايي از شگفتي اي از اطالعات و گزارش مجموعه
 و هــا، منـابع جغرافيــايي  سـفرنامه  شـامل  روزگـاران پيشـين موجــود در متـون جغرافيــايي   

كـه  هسـتند  يا توصـيف چيـزي   . آنها كه از دو حالت خارج نيستند هستند ها نگاري عجايب
گيـري   كـار   يا در عالم واقعيت وجود ندارند اما راويـان آنهـا بـا بـه    و ريشه در واقعيت دارند 

نمـايي   و حقيقـت  )Exaggeration)، اغـراق ( Imitationهاي ادبي مانند تخيـل (  ظرافت
)Verisimilitude(  پردازند. ميبه توصيف آنها  

-مـي كه ناخودآگاه مجذوب  گيرد أثير قرار ميذهن خواننده چنان تحت تدر اين حالت 
ي خواننده به وجـود  ذهني برا يچنان چالش ،گاه .پردازد آن پديده به تفكر ميشود و درباره 

با توجه بـه  شود. و در نتيجه  ميآورد كه بين واقعيت و عدم واقعيت آن پديده سرگردان  مي
  پندارد. و آن را نادرست ميآيد  برميدانش و علم امروزي درصدد رد آن گزارش 

كنـد، غايـت و هـدف ايـن گونـه       هاي اسالمي را متمايز مي نگاري اي كه عجايب نكته
شود. اگرچه، سرگرمي خوانندگان  به آن توجه نميه در بسياري از تعاريف اطالعات است ك

هاي اسالمي با هـدف  عجايب نگارياز اهداف نويسندگان اين گونه مطالب بود اما، بيشتر 
كـه ريشـه   شدند  نوشته ميهاي مختلف نشان دادن قدرت و عظمت خداوند در خلق پديده

آوري و نگـارش ايـن    بنابراين به جمع شين دارد.پيهاي  مسلمانان سدهدر باورهاي مذهبي 
  1شود. گفته مي )The writing of wonders( گونه از اطالعات عجايب نگاري

با توجـه بـه ايـن كـه روح آدمـي       2گردد. از اسالم بر ميپيش نگاري به  سابقة عجايب
به دنياي رمزهـا، رازهـا و امـور    مند نيز  عالقه نيز مسلمانان 3شيفتة عجايب و غرايب است،

مردم، برخي ميان ها و مطالب در  ناشناخته بودند. به دنبال رواج و گسترش اين نوع گزارش
اين دسته از اطالعات اهتمام ورزيدند. اطالعات دقيقـي دربـارة اولـين فـرد يـا      نگارش به 

  ست.رس ني ها پرداختند در دست شگفتينگارش از ظهور اسالم به پس افرادي كه 
ق) هـ .204كلبي(د.   سائب محمد بن  بن  كه از هشام  ق) هنگاميهـ .  385 (د. نديم ابن



77

ه عنـوان   

مجموعـه  

هـاي   ـاب  

ت مربـوط  
ه تـرجيح    

كلبـي   ي 

مقياسـي  
را نشـان       
جغرافيـاي   
وجـه بـه   
 كـه بـه   
ب نگـاري    
هنـوز بـه       

  ت.
از  همدانى

صـفحه  ر  

  غرافيـايى 
يل كتاب 

هـا،   زمين  

ـه در آن    

5 

بـهرا  ب االربعـه  

را زيرم االربعه  

ا در گـروه كتـ

حجم اطالعات
كـه نويسـندهت  

هاي سكي كتاب
  5.ته شدند

ها در  نامه جايب
نـد، ايـن امـر 

ن بـه جاانگـار   
تو ص يافـت. بـا  
تانگـاري اسـ   

به بـه عجايـب
صـي بـود و ه

رو دانست  پيش
ه  فقيه  ابن  به ف

هـزار در اصل 

جغاثـري  تـاب   
به همين دلي 9.

 عجايـب سـرز

گونـه اسـت كـ

56شماره مسلسل 

العجائـب  وحـر  
االعجائب  ،نديم

ر البحر  عجائب

توان گفت كه 
اسـتي بـوده  

ويسد. كراچكوفس
نوشتهاي بعد  ه

غاز نگارش عج
شـته شـده بودن
 توجـه جغرافيا
گاري اختصاص
 اولـين جغرافيا
ي از ابن خرداذب
ه اطالعـات خا
د در اين زمينه 
همداني معروف

اين اثر 7وشت.

ايـن كت ،واقـع  
باشد، اديب بود
ري، طنز، شعر،

.10  

گ  المعـارف   ةـر  

، ش1392زمستان

البحـ عجائب  ي
ن به اين كه ابن

عو دهد  ميرار 
ت ، ميدهد ميي 

اي دوره به اندازه
اي بنو  جداگانه

داند كه در دوره
آغهجري، زمان 
نوشاين مـدت  

مسـلمانان ون  
نگ يي به عجايب

ق)  272 (د.ح. 
ه با الگوبرداري

د بـهي محـدو 
بن فقيه را بايد

هابراهيم  بن  ق 
را نو البلدانه 

 در 8.نده اسـت 
دان ب جغرافي ك

اريخي، اساطير
رود. ه شمار مي

ستين آثـار دايـ

شماره چهارم، ز

هاي با عنوانيي 

با توجه ب 4.كند 

ها قر ر سرزمين

ها جاي  و قصه
ها در آن د زمين
كتاب  ،آنها از 
د هايي مي گاري

ل قرن سوم ه
هايي كه در  ب

ميـانغرافيا در 
ب آثار جغرافياي

خرداذبـه ابـن  
سپس ابن رسته

عجايب نگاري ،
ا وبود نرسيده 

اسحاق حمد بن 
هجري است كه

آن بر جاي مان
كه يك از آنش 

ت جغرافيايي، تا
گ جغرافيايي به

از نخس البلدان 

 چهاردهم،سال  

هاي گويد، كتاب

ي او معرفي مي

 مربوط به اخبا

ها نقل داستان
ب و غرايب سرز
 درباره هر يك
نگ ي بر عجايب

رن دوم و اوايلق
، حجم كتابست

ا رشد دانش ج
بخشي از مطالب
افيايي مكتوب،

. سپرداختاري 
اين زماندر  6.

هاي بعد   دوره
مح  احمد بن اهللا

ان سده سوم ه

نون بخشي از 
فقيه، پيش ابن را
اي از اطالعات 

و به نوعي جنگ
ابتوان گفت كه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

         
 

 
 
 
 
 

گ سخن مي

هاي نوشته

هاي  كتاب

مربوط به 
به عجايب

تا دهد  مي
اي را مقدمه

اواخر ق
اسگسترده 

بادهد.  مي
توصيفي، ب
منابعِ جغرا
نگا عجايب

.توجه كرد
گستردگي 
ابوعبدا
دانا جغرافي

اكنبود كه 
زير ؛نيست
آميزه ،وي

ها و افسانه
شايد بت
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و اسـاطير     ، افسـانه  ها به همراه داستان هاي سرزمين اطالعات مربوط به عجايب و شگفتي
تـوان در عجايـب    آوري شده است. گونـة تكميـل شـده و پيشـرفته آن را مـي      جا جمع يك

ايـوب   نوشتة محمد بن  الموجودات المخلوقات و غرائب  عجايب هايي مانند  نگاري 

  ده كرد.ق) مشاه 485الحاسب الطبري (د. 
  

  البلدانچگونگي نگارش عجايب در 
نظم و ترتيب خاصي ندارد. به همين دليـل مقدسـي    ،البلدانمطالب جغرافيايي كتاب 

عقيـده   با مقدسـي هـم  مورد   اين در  راچكوفسكىو ك 11كند ق) از وي انتقاد مي 390(د. ح 

كند كه در اين كتاب در كنار مطالب ديگـر، عجايـب و    فقيه خواننده را آگاه مي ابن 12است.

بـرخالف   البلداننگاري در  عجايب 13اي خواهد داشت. ها سهم عمده هاي سرزمين شگفتي

بنـد   مطالب جغرافيايي، نظم و ترتيب بهتري دارد؛ زيرا نويسنده به گفتة خود در مقدمه پاي
  پردازد. انگيز مي ختلف به نگارش اطالعات شگفتهاي م است و در مناسبت

اَلقولُ في البِحارِ «آورد، مانند  هاي خاصي مي ابن فقيه گاه عجايب نگاري را ذيل عنوان
، 16»في اَبنيه البلدانِ و اَحوالها و عجائبهـا «، 15»و من عجائب مصرَ«، 14»و عجائب ما فيها

هـا از   و گـاهي در توصـيف شـهرها و سـرزمين    ، 17»ك و عجائبهـا ذكرُ بعض مدنِ االَترا«

  18د.گوي عجايب آن ديار سخن مي
دهـد در مقايسـه بـا ديگـر      نگاري اختصاص مي فقيه به عجايب حجم اطالعاتي كه ابن

 البلـدان نگاري يكي از اهـداف تـأليف    هاي جغرافيايي قابل توجه است؛ زيرا عجايب كتاب

  نويسد: كند و مي بتداي كتاب به آن اشاره ميفقيه در ا بوده و ابن
  19ها و نواحي. ها و عجايب كوره كتاب من مشتمل است بر اخبار سرزمين

چنين نويسنده در مقدمه، در كنار توصيف شهرها، توصيف عجايب را در دستور كـار   هم
  :دهد مانند ميخود قرار 
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ذي بنيـت    
   و نهاونـد

اخبـار   
امـا در   21

ي دربـارة      

هـا در   ين   

ة عجايب 

ر مبنـاي   

 عجايـب  
ا، آداب و 

. 2گيـرد؛  
، سـنگ،  

 

5 

ها و الوقـت الـذ
اَلقَولِ فـي ن«، »

يا البلدان«ي 
1بوده اسـت  »ن

ويسـنده كتـابي

غرايـب سـرزمي

ت فراواني دربارة

بـر البلـدان در  

. 1شـود:    مـي    
ها وش و تمثال

گ ـد، قـرار مـي   
شمه، كوه، رود،

  گيرند. رار مي

56شماره مسلسل 

دار فَتحهاو اَخبارِ 
همدانَ وِ عجائبها

هاي كتاب به نام

م و المعجمين
قيـه، خـود را نو

.22  

يـب و غش عجا 

اطالعات لدان

نگـاري  جايـب   

دسـته تقسـيم
 غيرمذهبي، نقو
تباط داشته باشـ
زميني مانند چش
ستارگان و ماه قر

، ش1392زمستان

عراق و البصره و
القَولُ في هم«، »ب

20  

، نويسنده دو ك

و البلغا منهم
فقي ود است ابـن 

.ي كتابِ اَلعجائب
و نگـارشوري 

  مهمي دارد.

  ن
البلدگردد كه  مي

ـدي كلـي، عج

انگيز بـه دو د ت
هاي مذهبي و 
ي به انسان ارتب

عجايب ز ،سته
نند خورشيد، ست

شماره چهارم، ز

بقيه القَولُ في الع
فيها من العجائب
0». قُم و عجائبها

فقيه موجود، ابن

و ء المحدثين
در مشهد موجو

  سد:
ذكَرنا اَخباره في 
آ فت كـه جمـع  
ن فقيه، جايگاه 

البلدانيب در 
ه شد، روشن م

بنـ ر يك تقسيم

 مختلف شگفت
 اين دسته، بناه
زي كه به نوعي
ي كه در اين د
يب آسماني مان

 چهاردهم،سال  

هذا بق«
فيه، و ما ف
اصبهانَ و قُ
س اطالعات م

شعراء ذكر«و 
كه د البلدانطي 

نويس داند و مي ي
و قَد ذَ

توان گف ن، مي
ريِ وصفي ابن

ي انواع عجاي
چه تاكنون گفته

ا در بر دارد. در

هاي  واع پديده
 انساني كه در
ماعي و هر چيز

هاي طبيعي ديده
حيوانات و عجاي
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و »البلدان
نسخة خطي

عجايب مي

بنابراين 
جغرافيانگار

  
بندي تقسيم

چ از آن

ها  سرزمين

توصيف انو
هاي پديده

رسوم اجتم
عجايب پد
درخت و ح
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  البلدانبررسي انواع عجايب در 
  هاي انساني الف) عجايب مربوط به پديده

نـه رايـج در آن روزگـار سـخن     چهارگارسته از عجايب  خرداذبه و ابن فقيه مانند ابن ابن
 23ها است. نگاري د كه اين مطلب، روايتي رايج در بيشتر منابع جغرافيايي و عجايب گوي مي

ابن فقيه آينه مناره اسكندريه، مناره مسين در سرزمين عـاد، سـواركار مسـين در سـرزمين     
برجسته روزگاران را جزئي از عجايب چهارگانه  24اندلس و درختي مسين در سرزمين روميه

  25آورد. كهن به شمار مي

نظيـر   گويد، بناهايي كه در نـوع خـود بـي   انگيزي سخن مي چنين از بناهاي شگفت هم
انگيز قصـر   هاي شگفت بودند مانند ايوان كسري در مداين، بناي سنگي قصرشيرين، ستون

ه از خشـت و  طاق شبديز و بناي نمور در روستايي در اصفهان ك 27سد شهر صنعا،26دزدان،

شود كـه در ايـن بناهـا تصـاوير، اخبـار و پنـدهاي       فقيه يادآور مي گل ساخته شده بود. ابن
  28انگيز وجود دارد. شگفت

گويد، مانند قصر غمدان در يمـن و مسـجد جـامع    فقيه از آثار ديگري نيز سخن مي ابن
بماند، هـر  جا نويسد كه اگر كسي صد سال در آندمشق كه دربارة مسجد جامع دمشق مي

كنيسه و تمثال زنـي در شـهر    29بيند كه پيش از آن نديده است. لحظه شگفتي جديدي مي

و كوشك بهرام گور و گور آهـو   30رها، كنيسه چوبي شهر منبِج، كنيسه سنگي شهر حمص

كند. ابن فقيه كوشك هايي است كه از آنها ياد مي در سه فرسنگي همدان از ديگر شگفتي
  كند:چنين توصيف ميبهرام گور را 

 تـراز  گونـه  بـدين  را آن كه است چندي هاي سنگ تخته از كوشك اين اگر
 اسـت  شگفت كاري خود اين پس نيايد، ديد به ها سنگ درز كه جايي تا اند كرده

 ابـزار  بـا  را آن مـردان  اين كه -است ناشدني و -است سنگ يك آن همه اگر و
 تـر  شـگفت  ايـن  انـد،  آورده پديد ها نگاره چنين آن در و اند تراشيده تراشي سنگ
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 يكـي از  
جهـان   ي 

  گويد:ي
 مـن . سـت 

 ست. يكي
 در بـه  صي
 تصـوير  ن 
 بايست ه
 بايسـت  ه

 اهللا تبـارك 

خت آن را 
 از سـرما     

اي  تشكده

ربـاره آن      

ي مختلف 
 انبـارجي   

 و زمردفام

5 

گر بيشتر است.
هـاي ز شـگفتي  

 توصيف آن مي
اس نشده ديده آن
نيس مردمان كار 
اقص سوس  از ي
تـرين  شـگفت  آن
كه جايي است، د

كه جايي و ست،
فتب .اسـت  سـتري 

فقيه ساخ د. ابن
اي جلـوگيري 

توان به آتش ، مي

 زردتشـتيان در

هاي به مناسبت
در روسـتاي  ز 

    يسد:
ز دارند اي مهره

56شماره مسلسل 

ه با مناطق ديگ
عنوان يكـي از

در  ار است كه
آن مانند تاكنون ه
شبديز اندگفته ه

ديگري و دور انه
آن كـه  كوهنـدش 

باشد سرخ يست
اس سياه باشد سياه
خاكس رنـگ  بـه 

كندي اشاره مي
ن طلسـمي بـر

گويد،سخن مي

ـة ابـن فقيـه،

و بد بوده است 
انگيـز ي شـگفت  
نوي مي رباره آنها
 آن مردم رجي،

، ش1392زمستان

دان در مقايسه
فقيه، آن را به ع

فقيه تأثيرگذا ن
كه است آن ش،
كه امشنيده سيار
فرغان از مردي ر

ننك ينـد، بب را يز 
باي كه جايي قش
سي بايست كه يي
بـ كوه خود كه ن

ن به شير سنگي
نويسند كه آني

يه درباره آنها س

د كه بنابر گفتـ
36    

مندعالقهطلسم 
هـاي رد، مهـره  
فقيه در تند. ابن

انبار نام به است 

شماره چهارم، ز

هاي كوره همد
ف است كه ابن 3

ش به حدي بر ابن
نقش اين هاي گفتي
بس آگاهان و دان
اگر گفت مرا دان
شـبدي كـه  آن صد
نقش آن در كه زيرا

جايي است، باشد 
آن با است سپيد 

  33لقين.

ي كورة همدان
دهد و ميت مي

فقي ردي كه ابن

راهان اشاره كرد
6كردند. طرح مي

 مردم درباره ط
ي از اين مـوار
ي شگفت داشت

ا اي دهكده صفهان

 چهاردهم،سال  

   31است.
گاه او، شگفتي
32 نقش شبديز

اين نقش كند. ي
شگف از

دانشمند از
دانشمند از

قص به آيد،
ز ؛دنياست

خاكستري
باشد سپيد
الخالق احسن
هاي يگر شگفتي

نسبت 34 حكيم

از ديگر موار 35.

 فَردجان در فر
آميزي مط غراق

قيه به باورهاي
يكيكند. مياره 

ست كه خاصيتي
اصف در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

         
 

 
 
 
 
 

از ديدگ
اين موارد،

معرفي مي

او از دي
به بلنياس 

بوده است.

دهكده  در
ادعاهاي اغ

ابن فقي
اشاآنها به 

اصفهان اس
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 سـرما  طلسـم  آن كـه  پندارنـد  مردم. زرد و سفيد رنگ به است هايي رگه آن در
 هايشان ميوه و كشت به سرما رساندن آسيب از بهاران در هرگاه گونه بدين. ستا

 از معـين  روزي در و نهند اي نيزه چوب روي و كنند بيرون را مهره آن بهراسند،
 ،آن درون از گـاه  آن. كننـد  نصـب  اسـت  ايشـان  عيدگاه كه معين جايي در سال،
 بيايد، دشت به سرما گونه بدين گويند. شود شنيده عسل زنبور بانگ چون بانگي
 افتـاده  هـاي  دشت راه و نبرد ميان از چيزي و نرساند زيان آباد هاي دشت به ليكن
  37گيرد پيش در

 ،خليفة دوم ، خطاب بهدهقان شهر فلوجهاز زبان  هاي سرزمين بابل را فقيه شگفتي ابن
  كند:  اين گونه معرفي مي

در آن عجايبي است به اندازه تمام شـهرها، عجايـب شـهري در شـهر ديگـر      
در شهري كه پايتخت شاه بـود نقشـه بزرگـي اسـت كـه زمـين بـا همـه          .نيست

هرگاه كسي  .ها و غيره در آن به تصوير كشيده شده بود ها، رودخانه روستاها، ديه
شكست تا كشتزارها و  شان را مي كرد، سد رودخانه از پرداخت خراج سرپيچي مي

ـ     شد و چون خـراج را مـي   هايشان غرق مي خانه ر روي نقشـه  سـتد بـا انگشـت ب
بست تا آب از شهر فرو نشيند. در شهر دوم، استخر بزرگي بود.  شكستگي را مي

كرد، هر يك شراب ويژه خـود   اي جمع مي كه پادشاه مردمان را سر سفره هنگامي
ريختند. هنگامي كـه بـراي نوشـيدن شـراب      آورد، سپس در آن حوض مي را مي
اش آورده بود. طبل معلـق در   خانهنوشيد كه از  نشستند، هر يك شرابي را مي مي

كـه   شـد و بـراي ايـن    دروازه شهر سوم قرار داشت، هرگاه فردي از اهالي گم مي
داد، نشان دهنده اين  هرگاه صدا مي .زدند بدانند زنده است يا مرده، بر آن طبل مي

آمد، نشان دهنده اين بود كـه آن فـرد    اگر صدايي نمي .بود كه آن فرد زنده است
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شد  يد مي
د و در آن  
 مـس بـر     
 بـه شـهر    
شدند كـه  
  ب نشسـته   
كـه دروغ    
 ،ـهر هفـتم   

شـت، امـا      
اما اگر از 

اره علـت    
باره جـزر  
ملكـي در    
ي از چنـد  

ـ  ر كـه  طم
نصف بدن 
گرازمـاهي  

  رسـتوج  ي ب
ن دريا پي 

5 

ي از اهالي ناپدي
آوردنـد   را مـي  

دكـي از جـنس 
ه جاسوسـي ي ك

ش شهر متوجه مي
ـي بـر روي آب
ـد، آن فـردي ك

شـد. و در شـه ي
هـيچ سـايه نداش
سايه مي افكند، ا

  38گرفتند.

انگيـز دربـا فت 
 روايتي كه درب
 روايـت اول، م

چنين، وي هم 3

طشـت و مـاهي اَ  
ن خوك بود و نص

گر ،مـاهي ديگـر  
را دارد و مـاهي   
 يا طوفاني بودن

56شماره مسلسل 

هن بود، اگر فردي
شوند، آن آينـه 

اردك ،ر شهر پنجم
ر داشت. هنگامي 
و تمامي اهالي ش

دو قاضـ ،ششـم   
كردنـ رجـوع مـي    

يو نيـز ثابـت مـ   
 برگ بود كـه ه
ستند بر ايشان سا
گ ورشيد قرار مي

ه دو باور شـگف
ب است. هر دو

داننـد. در ا مي
39شود.بيان مي

    
كي مانند اره داش
ش ديگر شبيه بدن
شكيل شده بود. م
 غرق شـدگان را
تار وي به آرام 

، ش1392زمستان

اي از آهن آيينه ،م
مت وي باخبر ش

ديدند. در  را مي
روازه شهر قرار 

كرد و صدا مي و
سـت. در شـهر ش

ن بـه آنهـا رجام
گو  رفت و راست

ود كه پر شاخ و 
نشس  زير آن مي

گي زير نور خو
  ي

به ،وجود در آنها
 عجيب و جالب
وجودي در دريا
 و مد در دريا ب

نويسد:  نها مي
بيه به مار و نوك
يه انسان و بخش
گر از گوشت تشك
 توانايي نجات غ
و صيادان از رفتا

شماره چهارم، ز

. در شهر چهارم
ستند درباره سالم
تند و احوال آن 
ني از مس در در
و شد، آن غاز سر

وارد شهر شده اس
كه متخاصم گامي

رف ر آب فرو مي
سين و بزرگ بود
يكي تا هزار تن 

شد، همگ يشتر مي
هاي طبيعي ديده

ها و عجايب مو
كند كه ره مي

ين پديده را مو
نگ عامل جزر

كند و درباره آي
هي كه بدني شبي
ي از بدن وي شبي
ربي و نصف ديگر

پنداشتند   كه مي
ي صيادان بود و

 چهاردهم،سال  

تمرده اس
خواس و مي
نگريست مي

روي ستون
شد وارد مي

جاسوس وا
بودند، هنگا

گفت در مي
درختي مس
همين كه يك

تن بيش هزار
ب مربوط به پد
يه درباره درياه
ن جزر و مد اشا

كند علت ا مي
م، نهنروايت دو

 در دريا ياد مي
ه ماهراَ
هايي  بخش

وي از چرب
نام داشت ك
كه راهنماي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

         
 

 
 
 
 
 

عجايب )ب
ن فقياب

پديد آمدن
و مد بيان 
دريا و در ر

نوع ماهي 
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  40بردند. مي

بر روي آب دريا شناور بـود و بـه قعـر دريـا      كند كه وي از نوعي سنگ در مصر ياد مي
هاي طبيعي مربوط به كوره همـدان در ايـن كتـاب     توصيف شگفتي ،چنين هم 41غلتيد. نمي

كند كه در ايام مشخصي از سـال  اي در كوه اروند اشاره مي فقيه به چشمه مفصل است. ابن
 همه اين و شد نمي ابسير نوشيد، مي آن از رطل صد روز، شبانه جوشيد و اگر فردي در مي
عجيب ديگري در يكي از روسـتاهاي همـدان     سپس از چشمه 42رساند. به او زيان نمي آب

كند كه وضعيتي شگفت داشت و آب آن بعد از جوشش از زمين بـه سـنگ تبـديل    ياد مي
  43شد. مي

كنـد كـه در آن صـخره و در دامنـه كـوه، دو       اي در تَبانبر ياد مي چنين او از صخره هم
وشتارهايي از دوران نامه همدان است كه ن فقيه، گنج كتيبه قرار داشت. در واقع، مقصود ابن

در  كوه الونـد هاي  كي از صخرهدر بر دارد و در دل ي هخامنشي هخشايارشاو  داريوش

  44.است آباد حكاكي شده و در انتهاي دره عباس همدانكيلومتري غرب پنج فاصله 

هـاي   راي يافتن وسايل گمشده خـويش از روش ها ب در گذشته مانند دنياي امروز انسان
هايي كـه در آن زمـان در    يكي از روشدرباره فقيه  كردند. ابن گوناگون و جالبي استفاده مي

  نويسد:است، مينهاوند رايج بوده 
 اي صـخره  ،محـل  آن در و نـام دارد  كه كالن هست [نهاوند] سنگي جا آن در
 خواهـد  كـس  هـر  كـه  است چنين قرار دارد كه خاصيتي بس شگفت دارد. بزرگ
 بـه  جـاي  آن در و آيـد  صخره كنار اي، دزديده يا اي گريخته يا بداند بييغا حال

 كه بيند چنان را گريخته و غايب و ببيند، دارد نياز چه هر خواب در و رود خواب
  45اند. گونه همان بر

فقيه به آن عالقـه   گونه كه گفته شد، سخن گفتن از طلسم از مواردي بود كه ابن همان
در  دانـد و  مـي زارهاي روستاي فراهـان را يكـي از عجايـب منطقـه جبـال       نمكاو داشت 
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 بـه  ديـك 
 تـا  كـه  ت 

كـه   ا ايـن   
 در بـاد  ،ر 

روسـتاي   
 هـر  در و

ن بـراي   

 چنـين  آن
 سـنگ  ن
 شـنيده  ـه 

 بـاز  پـس 

د كـه در   
ـت و بـه   

ن، بسـيار   
رّجـان در  

5 

نزد پهنـايش  و گ
اسـت  كرده طلسم

.46   
  سد:

وزيـده تـا  ي نمي
نـاگزير  گونـه  ن 

انگيـز در  گفت  
  غريبي داشت

كشـاورزا و مـد 

آ. را آب شـدنش 
آن كنـار  و بيايد
گرمابـه  در وردن 

پ و گيـرد  اسـتن 

كنـدشـاره مـي  
سبزه و گياه اسـ

كه نيمـي از آن
ّنگيز در شهر ار

56شماره مسلسل 

فرسنگ چهار ش
طل بليناس را اچه

بخشكد. گيرند، و
نويسردازد و مي

ر آن منطقه بادي 
بـدين . بساخت ي
  47آمد. ر

به سـنگي شـگ
هاي عجيب و 

آم مـي  بيـرون  
  نويسد: ي

نشـ بـيش  و كـم 
ب خويش بيل با ،

خـو هـم  به نگ
كا رسـيد،  فايت

وستاي جوانق اش
لسم سه آن، ط

.49  

گويد كسخن مي
ان غاري شگفت

، ش1392زمستان

درازايش كهست 
دريا اين :گويد 

گ جلو چون و ماند
پرميمانشاهان 

هاي تابستان در آ
طلسمي آن براي
در وزش به تاب

كوره همدان، ب
ه گي كه ويژگي

 خروشـان  و يد 
يه درباره آن مي

ك است طلسمي گ
آب، به يازمندي

بانگ چون بانگي گ،
كفا اندازه به چون

نخواست در رو
ن باور بودند كه

رويند. هاوند مي

درخت سيبي س
سپس به  50د.

شماره چهارم، ز

اي اس درياچه بيه
گكلبي .است گ

بما بود، آزاد آن 
ب به هواي كرم
ها ذشته و در شب

ب تا فرمود س را
آفتا شدن فرو از 

ك درباره ها گاري
. سنگكندميره 

جوشـي مي آب 
فقي ابن .كردند ي

سنگ آن: گويد
نيا هنگام رزيگر،

سنگ دل از گاه
چ و آيد بيرون ب

ي در دهكده كن
ود. مردم بر اين
ن مختلف در نه

يب فارس از د
 بسيار ترش بو

 چهاردهم،سال  

  نويسد:مين 
شبي آن
فرسنگ يك

آ از استفاده
ي ديگر از كتاب
در گذ

بليناس قباد،
ا پس جا آن

نگ دامه عجايب
 در نهاوند اشار

 ،آن از بار دو يا
استفاده ميز آن 

گ كلبي
بر كه است

گ آن ايستد،
آب و شود
    48رود.

 به تمثال اسبي
 به رنگ سبز بو
ل، انواع گياهان

يه در بيان عجا
نيمه ديگر آن، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

         
 

 
 
 
 
 

توصيف آن

در جاي

در اداو 
اسفيدهان 

ي يك ،روز
ازياري  آب

سپس 
تمام سال 
همين دليل

فقيه ابن
شيرين و ن
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هايي كـه از ديوارهـاي    داد. آب كند كه اتفاقات شگفتي در آن رخ ميكوره فارس اشاره مي
آمد. سپس در روزي معـين، درِ ورودي   شد و به رنگ سفيد در مي چكيد، منجمد مي غار مي

كردند. آن مـواد، خاصـيت درمـاني     گشودند و مواد منجمد شده را جمع آوري مي غار را مي
  51گي استخوان مفيد بودند.ها و شكست داشتند و براي درمان انواع زخم

گويد كه وضـعيتي مشـابه داشـته    ، از شَب يماني سخن ميالبلداناو در جاي ديگر از 

چنين نوشادر كـه بـه عقيـده     شد. هم چكيد و به سنگ تبديل مي است. آن نيز از كوهي مي
 وي از غاري در خراسان سخن 52اي در كرمان بود و شبيه شب يماني بود. ابن فقيه در دره

زيست كـه بـا مشـاهده     گويد كه همواره در آن آتشي روشن بود و موشي در آن غار مي مي
  53كه بسوزد. برد، بدون آن انسان به داخل آتش پناه مي

ابتـدا از  گويـد. او  ميفقيه براي اولين بار از چند پديده عجيب در شهر كرمان سخن  ابن
بـاران  آن فقـط بيـرون از بـاروي     ،كه به هنگام بارنـدگي برد ميشهري به نام خبيص نام 

فقيـه در   كـه ابـن  اسـت  نصيب بـود. جالـب    باريد اما درون باروي شهر از اين نعمت بي مي
  نويسد توضيح آن مي

 در شـود،  تر باران از و كند بيرون شهر باروي از خود دست كس كه جا آن تا
  54باشد. نباريده اي قطره شهر در كه حالي

كنـد كـه در آتـش    انگيـز در كرمـان اشـاره مـي     شـگفت سپس به چوبي بـا خاصـيتي   
  55اي از آن براي فريب مردم استفاده كنند. سوخت و همين سبب شده بود تا عده نمي

گويـد. از جملـه   هايي است كه ابن فقيه از عجايب آن سخن مـي  مصر يكي از سرزمين
ه از آن بـراي  كند، گياه دقس است. گياهي عجيب كـ مواردي كه ابن فقيه به آن اشاره مي

چنين بـه درختـي    هم 56كردند. ها و ساختن شمع استفاده مي تهيه طناب و نگهداري كشتي

كند كه احوالي شگفت داشت، بدين صـورت كـه در شـب از دور،    به نام مومقس اشاره مي
شد چيزي به غير از يـك بوتـه    كه انسان به آن نزديك مي شد اما هنگامي مشتعل ديده مي
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ـه بعـد از    

بوالهيجـا    

آن سـاي   
آن كليسا 

ـه مـردم   
سـپس در  

ـد شـبانه    
ـ    ه ن تنهـا ب

تعالي ناله 

ود جالـب   

ي نيسـت.  
 آن ديـار   
 يكـي از    
ناس را از 

كننـد و   ي  

جايب دنيا 

5 

كنـد كـه مـي   

ردي بـه نـام اب

شـگفت در كليس
از آ 60د شعانين

ا از آن خاك بـ
س 61شـي دارد.     

  يسد:

گفتند گـاه چنـ ي
شود. گويند ايـن 
به درگاه خداي ت

كه در نوع خـو

منابع جغرافياي
هـاي   ميمـون  

گويـد كـه مـي  
ودي به نام نسن

  ويسد:
 آن را صـيد مـي

ن را يكي از عج

56شماره مسلسل 

ت اقاقيـا اشـار

به نقل از فر59ال

اي ش به پديـده 
سيدن شب عيد

ت. راهبان كليسا
اصـيت شفابخش

نو ن كوفي مي

جا شنيدم كه مي ن
ت از آن شنيده شو
زار ترساند، تا به

ختصاص دارد ك

عات در ديگر م
پردازد، بـه مي

دانـد و مز مـي  
چنين موجو هم

نور اين باره مي
و آك چشـم دارد   

گويد و آنن مي

، ش1392زمستان

كسترهاي درخت

  58ختند.

توصيف قاليقال

كند بعرفي مي
به هنگام فرا رس

بح ادامه داشت
ه آن خـاك خا

ي به نام معلي بن

جمردمان آن و از
 و بانگي سخت 
دگان دريا را آز

به حيوانات اخ ن

اين گونه اطالع
يف شهر صنعا 

انگيـز ن شـگفت  
ه 64 گردن دارد.

فقيه در كند. ابن
ف است و يـك

در مصر سخن

شماره چهارم، ز

به خاك وي ين،

سوخباز هم مي 

كتاب خود، در 

گو مع ت و راست
ن صورت كه به

آمد و تا صب مي
باور بودنـد كـه

نقل از فرديه 

و ر مصيصه بودم
ريا موجي نخيزد 
ي است كه جنبد

البلدانري در 
فقيه، نشاني از 

فقيه به توصي ن
نها را در يمـن
ان بن داود در 

كن معرفي مي
 سر نسناس نصف

.65  

يمون پوزه دار 

 چهاردهم،سال  

چني هم 57ديد. ي

، از روي زمين

يه در جايي از ك

ه وي را دوست
كند. به اينه مي

ي سفيد بيرون 
و مردم بر اين ب

به62شهر مصيصه

من در 
روز از در
خاطر چيزي

  63د.كنن
نگا ي از عجايب

ف  تا قبل از ابن
كه ابن بعد از اين

د و فراواني آكن
 لوحي از سليما

حيه وبار در يمن
گويند 

خورند. مي
ين، از نوعي مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

         
 

 
 
 
 
 

درخت نمي

آوري  جمع

فقيه ابن

اليمامي كه
شهر اشاره

توده خاكي
دادند و مي

عجايب شه

بخشي

است؛ زيرا
بالفاصله ب
كاشاره مي
ها،  ميمون

عجايب ناح

چنيهم
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گويد كه قادر بود وارد آتـش شـود بـدون    او از ويژگي عجيب سمندر مي 66كند.معرفي مي

ته اسـت بـه   از طيماث حكيم كه كتابي درباره حيوانـات نوشـ   67كه به وي آسيبي رسد. اين

  كند:اي عجيب به نام بنجس اشاره مي مطلبي درباره توصيف پرنده
 شـهر،  آن مـردم . نـدارد  همسـاني  كـارش  در و نيسـت  اي مـاده  را پرنده اين
 پـرواز  پرنـده  اين گويد حكيم طيماث. است اغفوطس شهر نام. بپرستند خورشيد

 هـاي  بـال  بـا  را خود گاه آن نهد، فراهم و آورد گرد دارچيني چوب منقار با و كند
 سـپس . كنـد  خاكستر و بسوزاند را او و گيرد همه آتش تا بزند شدت به خويش

 پرنـده  همـان  باز تا شود بزرگ و ببالد پيوسته و آيد پديد كرمي خاكستر آن در
  68است. سال پانصد كار اين آمدن سر به روزگار. بود كه شود

كند كه يكي از آنها شـبيه هزارپـا   در توصيف طبرستان به دو موجود عجيب اشاره مي 
شد. اندازه، پاها، رنگ و طرز راه رفـتن آن عجيـب    بود و فقط در ايام رسيدن انگور پيدا مي

هـايي   شود كه بـال و ديگري، موجودي شبيه به روباه توصيف مي 69رسيده است به نظر مي

ها است. وي سپس  كه نيش دارد قادر به خوردن انواع ميوه شبيه به شب پره دارد و درحالي
دهد در زمان متوكل عباسي، از خراسان برايش روباهي آوردند كه دو بال داشت و  ادامه مي
  70كرد. پرواز مي

  
  بررسي و استنتاج 

  الف) منابع معرفي اخبار عجايب در البلدان
. بيان خبـر  2. معرفي راوي خبر؛ 1شود: به چند روش انجام مي البلدان نقل عجايب در

بيان نام كتـاب و يـا    با ها . روايت از ديگر كتاب4ها و اطالعات نويسنده؛  . آگاهي3با قال؛ 
  بدون بيان نام كتاب.

، 71عبـاس   عبـارت هسـتند از: ابـن    البلـدان . راوي خبر: راويـان اخبـار عجايـب در    1
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و  76ـوفي  

اسـتفاده   

طالعـات  

شـواهد و  

ــد و   نهاون
ـه دسـت    
سـت و از     
پـي بـرد.     

.80   

 ديگـران   
قل قـول  

  ان منبع.
ـن فقيـه      

رسد ر مي
مينه بيان 
ـه خـوبي   

 ،طلسمي ر

5 

ي بن هـالل كـ

»قـالوا «و » ل 

ها و اطه آگاهي

اخبار، اشعار و ش

ـون همــدان، ن
و مردمـانش بـ
سـفر كـرده اس
 به ايـن امـر پ
ي شنيده است.

هـاي  كتـاب ز    
فقيه در نق ابن. 8

منبع و بدون بيا
منـابع مهـم ابـ

گويد. به نظرمي
جيبي در اين زم

ف آن بـه اطـرا 

هر گزي چهل ر

56شماره مسلسل 

، معلي75ن منبه

يقـال« كلمـات  

ي كتاب درباره

چه از ا شتم و آن

ــاطقي چــ ي من
ها و ن سرزمين

در آن منـاطق 
توان دهد ميي

طالب را از افرادي

 كتـاب خـود ا
82جاحظ حيوانِ

كند: با بيان مي
يكـي از م كه م

ب خود سخن م
ها و مطالب عج
همدان و نواحي

  

در و است آشكار

، ش1392زمستان

، وهب بن74نذر

  77لبي].

شناسد از   نمي

يه در ابتدافق بن

داش چه در حافظه
  79ام. ورده

نگــاري عجايــب 
ستقيم وي با آن

ها د و مدت وده
ق اختصاص مي

كند كه مطامي

فقيه بارهـا در ن
الحو  81الذري

صورت عمل مي
بلنياس حكيمف 

ها در كتاب مين
ه طلسم، داستان

ه در توصيف هم
 نويسد: ران مي

آش ايرانشهر هاي م

شماره چهارم، ز

، ابوالمن73حكيم

مد بن سائب كلب

 راوي اخبار را 

: ابننويسندهات 

چ ر اين كتاب آن
نيدم و ديدم، آو
ــاره ع ت او درب
ن در برخورد مس
هالي همدان بو
كه به آن مناطق
ين نكته اشاره 

هاي ديگر: ابن
بال توح البلدانِ

عجايب به دو ص
تاليف لسمات

ره طلسم سرزم
و باور داشتن ط
يران و به ويژه
ره طلسم در اير

هطلسم گويد نذر

 چهاردهم،سال  

، طيماوث 72ار

هشام بن محم

فقيه  جا كه ابن
  

ها و اطالعا هي
  :گويد ي

من در 
ها شن نمونه

ري از اطالعــات
ن و اطراف آن
؛ زيرا خود از اه
حجم مطالبي ك
خي موارد به اي

ه ل قول از كتاب
فتوآورد، مانند  ي

يگر در زمينه ع
الطلمنبع: كتاب 

 فقيه بارها دربا
ه سبب اعتقاد و
ن موضوع در ا

او دربار 83ست.

ابوالمنذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

         
 

 
 
 
 
 

االحبا كعب

كلبي [ه ابن

. هر 2
 78كند.مي

آگاه. 3
خويش مي

بســيار
كرمانشاهان
آمده است؛
فرواني و ح
البته در برخ

. نقل4
مطالبي مي

از منابع ديگ
بيان من

است. ابن 
فقيه به ابن
كند. اينمي

مشخص اس
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  84ي.يستند يا اي صخره صورت به است اي نشانه
كنـد ولـي منبـع آن     بدون بيان منبع: گاهي ابن فقيه مطالبي درباره عجايب بيـان مـي  

كند. به عنوان نمونه، در بيان داستان سفر سـالم ترجمـان بـه سـد      مطلب را مشخص نمي
ابـن خرداذبـه يكـي     المسالك و الممالكيأجوج و مأجوج، ادبيات و محتواي مطالب بـا  

هـاي اسـرارآميز و    چنـين در داسـتان خانـه    هـم  85كند. فقيه به آن اشاره نمي است، ولي ابن

   86بع گوناگون بيان شده است.انگيز اندلس كه در منا شگفت

، شـعرهايي اسـت كـه بـه توصـيف برخـي از       البلدانب) از ابتكارات صورت گرفته در 

كه ابن فقيـه  پردازند، مانند نقش تصوير شبديز، اسب خسروپرويز. پس از اينها مي شگفتي
ا گويد كه نظيـري بـراي آن در دنيـ   كند و مياز اين نقش به عنوان يكي از عجايب ياد مي

  كند:  العبدي الهمداني نقل مي انگيز بودن آن از ابومحمد  شگفتنيست، اشعاري درباره 
  شبـــديز  ابصرت       مقلـته صـوره  من ناظر معتـبر                  
  ابرويز  تأمـل الـدنيـا و آثـارهـا       فـي مـلك الدنيا                       
  ابهمروز   مـوجود  يلحق       لـدهر ال يأتلييوقـن ان ا                       
  مرموز  ثـم  بـخط رسـم   ابعد كسري اعتا عن ملكه                          
  بتـوفيـز  يعـاهيـها   رنـق   يغبط ذو ملك علي عيشه                          
  لـب و تمـييز  فيـها لذي        خـل عـن الدنيا فال طائل                       
    87فذو العز كمغروز  تيك،     نعمي و بؤسي أعقبت هذه                        

انـد، عبـارت   كـرده  فادهاسـت افرادي كه از عجايب نگاري هاي ابن فقيه در آثار خود   ج)
  هستند از:

در بـاب   تحفـة الغرائـب  ق) در كتـاب   485. محمدبن ايوب الحاسب الطبـري (د. ح  1

  88دنيا.  شناختن عجايب
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وقـات و   
ـن فقيـه   

ـد بـدون   

بـرد و از  ي

جايـب و    

كند  ل مي
زي شبيه 

غرائــب 
تـاب وي    

ر هنـد و  

بار از ابن 

هـاي   ري

د گويـاي       

ريخي در      

5 

يـب المخلوق
 تأثير روش ابـ

كنـيه نقل مـي 

فقيه نام مي بن

هـا بـه عج زمين   

از ابن فقيه نقل
ب الذيره كه چيز

خلوقــات و غ
طـالبي را از كت

مربوط به جزاير

. قمي دوازده م

 از عجايب نگار

نسـخه موجـود

غرافيـايي و تـار

56شماره مسلسل 

عجايـ . ق) در 
ش كتاب تحت

ود را از ابن فقي

اقوت بارها از اب

توصـيف سـرز

جايب شهرها ا
قصب 92وپرويز،

عجايــب المخ
كنـد و مط مـي  

كند ه بيان مي

تاريخ قم) در 
كند و سه مورد 

.95  

ده اسـت امـا ن

، اطالعـات جغ

، ش1392زمستان

هـ 6سي (قرن 

 در شيوه نگارش

طالب كتاب خو

. ياالبلدان جم

چه يـاقوت در ت

طالبي درباره عج
ش اسب خسرو

عج ق) در 682 
فقيه يـاد از ابن

فقيه ابن لبلدانِ

ق) 378(د. ح. 

كي استفاده مي
كند.ن نقل مي

دست ما نرسـيد

 در نگـاه اول،

شماره چهارم، ز

د بن احمد طوس

طوسي نه تنها 

كه يك سوم مط
89   

معج ق) در626 
اگرچ 90كند.مي

نداني ندارد، مط
شبديز و نقش 91

ــا قزوينــي (د.

حدود شش بار ا

البكه قزويني از 

ن حسن قمي 

و از مطالب وي
واحي اطراف آن

طور كامل به د

مختلف اسـت.

 چهاردهم،سال  

بن محمودمود 

. طلموجودات

قرار دارد، بلك ن

9آن اشاره كند.

وت حموي (د. 

اب او استفاده 

ي آن توجه چن
1سم كوه نهاوند،

  93ست.

ــ مــد بــن زكري

قزويني ح. ات

يشتر مطالبي ك

.94  

سن بن محمد بن

برد ني نام مي
را درباره قم و نو

ابن فقيه به  ِن

ن فقيه به امور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

         
 

 
 
 
 
 

. محم2

غرائب الم
البلداندر 
كه به آ اين

. ياقو3

مطالب كتا

هاي شگفتي
مانند طلسم

به كافور اس

. محم4

الموجودات
آورد. بي مي

چين است.

. حس5

فقيه همدان
ابن فقيه ر

  
   نتيجه

البلدان
اهتمام ابن
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توان به توجه ويژه ابـن فقيـه در    تر مي رسد اما با بررسي دقيق چشمگير به نظر مي البلدان

را نوشت جغرافيانگاري وصفي در  البلداننگاري پي برد. زماني كه ابن فقيه،  زمينة عجايب

  گمان وي از آثار ديگران بهره برده است. آغاز راه قرار داشت و بي
اي از جغرافيانگـاري   نگاري به عنـوان گونـه   ابن فقيه سبب رونق عجايببا اين وجود، 

نگاري پرداخت، بر اطالعات پيشـينيان متوقـف    به عجايب  در سطحي وسيع . اووصفي شد
را هاي بعدي  عجايب نگارينگارش زمينه  ،آوري اطالعات از مناطق مختلف نشد و با جمع

  ساخت.آماده 
شـود كـه نمونـه     حيوانات مـي فقيه شامل جمادات، گياهان، انسان و  نگاريِ ابن عجايب

و  المخلوقـــات عجايـــبهـــاي  تـــوان در عجايـــب نگـــاري برجســـتة آن را مـــي
نوشتة طوسي و قزويني مشـاهده كـرد. بيشـتر منـابع جغرافيـايي و       الموجودات غرايب

هاي پس از ابن فقيه به دليل جامع بودن مطالب و نثر شـيواي او از مطالـب    نگاري عجايب
نگـاري   و اين نشان دهنده اهميت كتـاب وي در زمينـه عجايـب    كننداستفاده مي البلدان

  است..  
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، بيروت: دار صادر، االعالق النفيسهدر احمد بن عمر بن رسته، » عجايب طبايع البلدان
و من «و » عجايب الدنيا االربع«هاي ؛ مطالب ذيل عنوان83-82، 79-78م، ص 1892
م، ص 1992، بيروت: دارصادر، المسالك و الممالكدر ابن خرداذبه، » االرض عجايب

115-116 ،155-157.  
، معجم البلدان؛ ياقوت حموي، 171، ص پيشين. براي اطالع از شرح حال وي ن. ك: ابن نديم، 7

اعالم الجغرافيين العرب و ؛ عبدالرحمن حميده، 199ص  4م، ج 1995بيروت: دارصادر، 
  .131 هـ . ق، ص1416دمشق: دارالفكر، آثارهم،  مقتطفات من

  .131، ص پيشين. عبدالرحمن حميده، 8
  .171، ص پيشين. ابن نديم، 9

الهوتي، مشهد: آستان قدس رضوي، ، ترجمه حسن خدمات مسلمانان به جغرافيا. نفيس احمد، 10
  .128-129، ص پيشين؛ كراچكوفسكي، 34ص  ،1367هاي اسالمي،  بنياد پژوهش

قـاهره: مكتبـه مـدبولي،    ، احسن التقاسيم في معرفه االقاليم. ابوعبداهللا محمد بن احمد مقدسي، 11
  .4 هـ . ق، ص1411

  .128، ص پيشين. كراچكوفسكي، 12
  .55م، ص 1416 بيروت: عالم الكتب،البلدان،  . احمد بن محمد بن اسحاق الهمداني (ابن فقيه)،13
  .65، ص پيشين . ابن فقيه،14
  .122، ص همان . 15
  .430، ص همان. 16
  .643، ص همان. 17
  .423، 422، 135، ص همان .18
  .58، ص همان .19
  .56، ص همان .20
معجـم  ؛ عمررضـا كحالـه،   459، ص 1، ج پيشين؛ ياقوت حموي، 171، ص پيشينابن نديم،  .21
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. شبداز، برخي گويند: شبديز، دو مكان با اين نام وجود دارد يكي قصري بزرگ از ساخته هاي 32
(كرمانشـاهان) در سـينه كـوه    متوكل در سامرا و ديگري مكاني در بين راه حلوان و قرميسين 

  ).  319، ص 3، ج پيشين بيستون كه به نام اسب خسرو پرويز است (ياقوت حموي،
  .424-423، ص پيشين. ابن فقيه، 33
خورد و ابـن فقيـه از   ها با نام بلنياس (بليناس) پيوند مي نگاري . طلسم و جادوگري در عجايب34

كند. در نظر مردمان جوامع قرون ميانـة اسـالمي،   اولين جغرافيانگاراني است كه از وي ياد مي
اي در زمينه طلسم بود و معتقـد   العاده رفت كه داراي قدرت فوق بلنياس از افرادي به شمار مي

هاي مختلف به ويژه شرق جهان اسالم بـه وسـيله    بودند كه طلسم بسياري از  عجايب سرزمين
داند كـه در زمينـه طلسـمات كتـاب     ادي ميوي ايجاد شده است. ابن نديم وي را از اولين افر

دهنـد  چنين برخي بـه بلنيـاس لقـب مطلسـم مـي      ). هم372، صپيشين نوشته است (ابن نديم،
، تحقيق ملك الشعراء بهار، تهران: كالله خاور، بـي  مجمل التواريخ و القصص(مجهول المؤلف، 

  ).128تا، ص 
  .497-496، ص همان. 35
 داد. گـواهي  او پيغـامبري  بـه  گشتاسب كه نزد اي همراه زردتشت بود . به عنوان نمونه، فرشته36

  ).504، ص همانشد ( به آتش فرشته، تبديل آن سپس
  .535-534، ص همان. 37
گويـد: ايـن    آورد و در انتهـا مـي  . ياقوت اين داستان را در كتـابش مـي  380ـ379، ص همان. 38

در كتاب هاي دانشمندان نمي ديـدم، يـاد   داستان، چنان كه بيني از عادت دور است اگر آن را 
، ص 1، ج پيشينهاي مردم باستان همگي چنين است (ياقوت حموي،  كردم. آري، داستان نمي

313.(  
  .180، ص پيشين . ابن فقيه،39
  .65، ص همان .40
  .130، ص همان. 41
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روز يكشنبه قبل از عيد فصح است كه در ميان مسيحيان بـه يـاد ورود    ،عيد شعانين (سعانين). 60
تهـران:  لغـت نامـه،   (علي دهخـدا،    به بيت المقدس برگزار مي شود 1حضرت عيسي مسيح

  واژه).، ذيل 1337مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 
  .591، ص پيشين. ابن فقيه، 61
. در اقليم چهارم در ساحل رود جيحان از ثغور شام بين انطاكيه و بالد روم و نزديك طرسوس 62

  ).145، ص 5، ج پيشينواقع است (ياقوت حموي، 
  .594، ص پيشين. ابن فقيه، 63
  .96، ص همان. 64
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  .415، ص همان. 67
  . همان. 68
  .578، ص همان. 69
هــ .   1411، قاهره: مكتبـة مـدبولي،   احسن التقاسيم في معرفة االقاليمن. ك: مقدسي، ؛ همان. 70
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