
  

  

 1 سفرھاى علمى ابن عساكر در ايران
 صالح الدين منجّد

 (*)محسن جعفرى مذھب: ترجمه
ــاكر  ــن عس ــمندان ) ق 571. د(اب ــر دانش ــد ديگ ــلمان، ھمانن ــدار مس ــمند نام دانش

تر  ھاى خويش، بیش مسلمان، براى يافتن علم و گردآوردى مواد مورد نیاز پژوھش
گـیرى از مكاتــب مختلــف علمـى و  بھـره. ھاى پھناور اسـالمى را درنورديــد سرزمین

ھاى متفاوت اسالمى، نه فقط مديون نبود مرزھاى  ھاى گوناگون در سرزمین حوزه
امروزين، بلكه مديون ھمـت دانشـمندانى بـود كـه كسـب علــم را در چیـن، و صــید 

ينى خـود مـى ابــن . شـمردند دانش را حـتى در دل منـافق و دشـمن، از واجبــات د
كـرد؛ و  عساكر نیز، مانند ديگر ھمكاران خود، منابع دريافت علم خود را معرفى مى

كه از استادان ايرانى و ايرانى تبـار فراوانـى  چه موھبتى براى ما ارزشمندتر از اين
 .بھره برده است

 .ابن عساكر، اربعینیات، البلدانیات، رحله: ھاى كلیدى واژه

» اربعینـه«ھا را  محدثان بسیارى، سعى كردند چھل حديث نبوى در موضوعى گرد آورند و آن
ھاى فراوانى را به  وجو كند، نوشته ى اسالمى جست نوشته ھر كس در آثار دست. نام نھادند

یه وآلـه  علت كثرت اين رساله. يابد  مى» اربعینیات«نام  ھا، وجود حديثى از پیامبرصلى هللا عل
 :فرمايد است كه مى

َّه تعـالى يـوم القیامـة فــى زمـرة  ھا، بعثـه الل مر دين ً فـى ا من حفظ على امتى اربعین حـديثا
ند، خداونـد بـزرگ در روز  من حفـظ ك مت  الفقھاء و العلماء؛ ھر كس چھل حديث در امر دين ا

 .انگیزد قیامت او را در میان فقیھان و دانشمندان بر مى
ــن حــديث  ــا وجــود ضــعف اي ــه(ب ــاگون از جنب ــات )ھــاى گون ــه اربعینی ــن گون ، دانشــمندان، از اي

 ).گويد گونه كه صاحب كشف الظنون مى ھمان(اند  شمارى نوشته بى
 .گونه اربعینیات، متفاوت بوده است ھدف نويسندگان از گرد آورى و ترتیب اين

 :گروھى به موضوعات خاصى توجه كردند؛ مانند
 .برخى به ذكر احاديث يگانگى و اثبات صفات خداوند پرداختند. 1
 .گروھى به عبادات بسنده كردند. 2
 .گروھى به اصول دين پرداختند. 3
 .بعضى آن را به فروع دين اختصاص دادند. 4
 .بعضى موضوعش را احكام قرار دادند. 5
 .برخى احاديث پندآموز را انتخاب كردند. 6
 .اى ذكرھاى صبح و شام را گرد آوردند عده. 7
 .بعضى آن را به جھاد اختصاص دادند. 8
 .پرداختند...) ھا و كسان و جاى(گروھى به فضايل . 9

 .ھاى حج را برگزيدند اى ارزش عده. 10
 .را گرد آوردند]  پیامبر اسالم صلى هللا علیه وآله[گروھى داليل پیامبرى . 11

 .ھا كه به موضوعات خاصى تعلق داشت و مانند اين
و ديگران به تركیب ظاھرى حديث پرداختند؛ مثالً احاديثى را گرد آوردند كه سند درســتى . 12

 .داشت يا به دور از خدشه بود
 .پذير بود يا احاديثى را گرد آوردند كه اسناد آن خدشه. 13
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 .يا احاديثى كه اسناد درازى داشت. 14
آوردند كه درست، گويا و گزيده  و گروه سومى به لفظ توجه داشتند و احاديثى را گرد مى. 15
 .بود
آوردند كه از چھل صحابى روايت شده بود، و ديگـران رواياتـى  گروھى احاديثى را گرد مى. 16

ِ حديث كه از چھل صحابى روايت شده بود  .از چھل شیخ
شھر گـرد . 17 صحابى در چھـل  ھل  گروھى از راه تفنن، چھل حـديث را از چھـل شـیخ از چ

لدانیات«آوردند كه اين نوع اربعینیات،  مى ُ  .شوند نامیده مى» الب
و سرانجام، گروھى چھل حديث گرد آوردند كه از پیامبر خدا نبود، بلكه به خداوند تبارك و . 18

 .گونه احاديث قدسى را گرد آورده است گونه كه ابن عربى اين رسید، ھمان تعالى مى
مورخ » اربعینیات«گونه  نخستین كسى كه اين ه بـن ] معـروف[را گـرد آورد، محـدث و  ، عبداللـَّ

 :نووى گفته است. بود) ق 181. د(مبارك مروزى 
 2.باره نوشت او نخستین كسى است كه در اين

ى دوم ھجرى و به دانشمندى از مرو تعلــق دارد؛ و  باره، به سده بنابراين، ابتكار نگارش در اين
شد در میـان  سنتى  كه  پس از او، بسیارى از دانشمندان در اين زمینـه نوشـتند، تـا جـايى 

 :محدثان و حافظان بزرگ حديث؛ از جمله
 ).ق 234. د(احمد بن حرب نیشابورى، . 1
 ).ق 242. د(محمد بن اسلم طوسى، . 2
 ).ق 360. د(ابوبكر آجرى محمد بن حسین دارقطنى، . 3
 ).ق 412. د(ابوعبدالرحمن سلمى نیشابورى، صاحب طبقات الصوفیه، . 4
َیم اصفھانى، صاحب حلیة االولیا، . 5 ُع  ).ق 430. د(ابون
 ).ق 465. د(ابوالقاسم عبدالكريم بن ھوازن قشیرى نیشابورى، . 6
 ).ق 548. د(ابوبكر احمد بن حسین بیھقى، صاحب دالئل النبوه، . 7
 ).ق 548. د(محمد بن فضل فراوى شھرستانى، . 8
 ).ق 569. د(حافظ سلفى، . 9

 ).ق 571. د(حافظ ابن عساكر دمشقى، . 10
 ).ق 638. د(ابن عربى اندلسى، . 11
 ).ق 676. د(حافظ نووى، . 12
 ).ق 973. د(حافظ ابن حجر ھیثمى، . 13
 ).ق 911. د(حافظ سیوطى مصرى، . 14
 ).ق 953. د(ابن طولون دمشقى صالحى، . 15

كه  را نوشتند نام برد، ولى جدول باال نشان مى» اربعین«ى كسانى كه  توان ھمه نمى دھـد 
 3.اولین نويسندگان اربعینیات، ھمگى از مسلمانان ايرانى بودند

ى ششم ھجرى است و نخستین كسى كه در اين زمینه   اربعینیات البلدانیه از ابتكارات سده
شیخ در ) ق 576. د(نوشت، ابوطاھر احمد بن محمد سلفى،  است كه چھل حديث از چھل 

شقى، ابوالقاسـم ابـن عسـاكر چھل شھر گرد آورد، و به دنبال  . د(او، مورخ و حافظ بزرگ دم
وى فراتـر از . ابن عساكر از شاگردان سلفى بـود، ولـى پیـش از او درگذشــت. است) ق 571

ھل شـھر را گـرد  صحابى در چ شیخ از چھــل  شیخ خود عمل كرد يعنى چھل حديث از چھل 
 .آورد

مورد نظـر، بـه شـیوخى كـه  گونه از اربعینیات آن است كه عالوه بر ارائه امتیاز اين ى احاديـث 
شنیدن حـديث از آنھـا  نويسنده، احاديث را از آنان گرفته و به شھرھايى كـه نويسـنده بـراى 

شان  ديدار كرده است، اشاره مى سالم را ن جاى جـاىِ دنیـاى ا مى  شـود؛ يعـنى مراكـز عل
بود؛ و از آن مى شنیدن حـديث، از ضـروريات كـار محـدث  جـا كـه  دھد؛ چون سفر كردن بـراى 

شد در سراسر دنیاى اسالمى پراكنده  بايست حديث از آنان شنیده مى دانشمندانى كه مى
گذشــت و بــه شــھرھا  بودنــد، محــدث بــه ناچــار بــراى شــنیدن حــديث از ھــزاران مرحلــه مــى

كتاب ابن عساكر كه اكنون . رسید گذاشت تا به آنان مى ھا را پشت سرمى آمد و بیابان درمى
 .نمايد مورد بحث ماست، به خوبى اين مسئله را روشن مى

حديث از  ھل  كتابى كه مورخ و حافظ بزرگ شامى، ابن عساكر، نوشته، كتاب اربعینیات، يا چ
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شق  ما در مقدمـه. چھل شیخ از چھل صحابى در چھل شھر است تاريخ دم بـه ) 29ص (ى 
شباط  میـالدى بـراى  1961سـال ) فوريـه(اين كتاب اشاره كرديم؛ سپس ھنگامى كه در ماه 

ى دانشـگاه  خانـه اى كھـن از آن را در كتـاب ى امريكا رفتیم، نسـخه سخنرانى به اياالت متحده
شد و وارد  نوشته در دمشـق بـود و از آن فھمیديم كه اين دست. ھاروارد يافتیم يدارى  جـا خر

یامین دوپـراى فرانسـوى، صـاحب كتــاب خانه كتاب شى انجمـن در پـاريس  ى بن -I'Institutفرو
Paris()Librairie deفرانك فرانسه خريـدارى  36در ابتداى كتاب نوشته شده كه به مبلغ . شد

ى دمشقى كه براى  نوشته اين مھم است كه دست. شده ولى تاريخ خريدن آن نیامده است
شته در سـده به احتمـال فـراوان، دسـت. پاريس خريدارى شده بود، سر از آمريكا درآورد ى  نو

ــن  ــدالعزيز ب ــر دانشــمند دمشــقى، عب ــان آن، ب ھفتــم ھجــرى نوشــته شــده اســت؛ و در پاي
ى ناطغـانیین دمشـق و در  اش در دروازه بـن ھـالل ازدى در خانـه... عبدالرحمن بن عبدالواحـد

مد بـن مظفـر بـن ابـى محمـد  693سال  خط اح قمرى خوانده شده و گزارش شنیدن آن، به 
 .نوشته شده بود -كه كتاب را بر او خوانده  -نابلسى 

ما  اين كتاب از نوشته شته و بـه نظـر  ھاى ارزشمندى است كه مورخ دمشقى بـه جـاى گذا
شن كـردن  به خـاطر رو ارزش آن فقط به خاطر احاديثى نیست كـه در آن آمـده اسـت، بلكـه 

اش در  ى زنــدگى بخــش مھمــى از سرگذشــت مــورخ ماســت، كــه در ھنگــام پــژوھش دربــاره
سفرھاى دراز و متعـدد او بـه  ى تاريخ بزرگ او، منتشـر كـرده مقدمه شرح  ايـم و ايـن بخـش، 

 .منظور شنیدن حديث از مشايخ حديث است
فارس، خراسـان،  عراق،  شت، او بـه  ابن عساكر براى شنیدن حديث فقط به مصر توجـه ندا

دانست كه در شھرھاى اين  ماوراءالنھر و حتى به بعضى شھرھاى ارمنستان رفت و البد مى
ين شـھرھا و حتـى . مناطق دانشمندان و بزرگان حديث وجود دارند دانشمندان بسـیارى در ا

ين نواحـى . ھا بودند قريه مايى كـه در ا علت شـھرت ايـن شـھرھا بـه دانـش، شناسـايى عل
 .طلبد اى را مى شھرت داشتند، و دستیابى دانشمندان شامى به اين علما، پژوھش ويژه

عالم التـاريخ  ى خود بر تاريخ دمشق و در مقدمه تر، در مقدمه ما پیش مه، (ى كتاب خود ا مقد
نش از آنھـا ديـدار كـرده بـود، ) 19 ص سب دا براى ك جدولى از شھرھايى كه مورخ دمشقى 

مى در اين نسخه. آورديم يـابیم كـه  ى خطى جديد از اربعینیات اسامى شـھرھاى جديـدى را 
 .تر ياد نشده بود پیش

* * * 

ھـاى پیـامبر صــلى  قدر آغاز كرده و در آن از كوشش اى گران ابن عساكر كتاب خود را با مقدمه
مر فرمــوده و  هللا علیه وآله در راه علم ياد نموده و اين كه امـت خـود را بـه جسـت وجـوى آن ا

 .دانشمندان مسلمان در كسب علم و استفاده از آن كوشیدند
ً كوشـید و در راه  آوريم، زيرا نشان مـى ى او مى جا مقدمه ما در اين صا ساكر شخ دھـد ابـن ع

 :گفت. يابى به دانش و از جمله حديث، از تالش و مال دريغ نورزيد دست
وجوى دانش دستور داد، حتى اگر در  ى خود را به جست  امت مرحومه) علیه السالم(پیامبر «

گرفتن سـاير آداب و  چین باشد، تا بین آنچه از درست و نادرست مى شـنوند فـرق نھنـد و در 
رسوم نوع بشر بكوشند، و به دنبال علم در شھرھا، مانند عقـاب و شـاھین پـرواز كننـد و بـه 

نه ند و در طلـب آن بـه خـوردن دا َت مانند فقیران و مسكینان زندگى كن ھـاى  سبب آن در غرب
چون درويشـى مسـكین  وحشى و پوشیدن لباس زمخت عادت كنند، و چه بسا عزيـزى كـه 

ند شـود، و در حیـن درس گردد و مال قیرى نیازم آمـوزى از  دارى كـه از شـدت سـختى چـون ف
ھاى خوش دل بكنند، با كوشش تمـام آن را از  ھا و بوى كسب و زرع دورى گزينند و از شھوت

حديث از دانـاى بـه آن، درسـتكار و  صاحبش بستانند و بدشمارى را كنار گذارند و در شـنیدن 
 »...سان را در كنار يكديگر بنويسد راستكار باشند و روايات ھم

ست و زيبـاترين قطعـه اين نوشته اى  ى ادبى لطیفى است كه در آن حـرارت و ايمـان زيـادى ا
 .ام ورزى خوانده است كه در اھتمام دانشمندان به دانش

 :گويد آورد و مى ابن عساكر سپس موضوع و روش خود را در كتاب مى
كه  اولین چیزى كه در آغاز روايات مى« ست، و ايـن  آورم، وجوب حفظ چھل حديث از سـنت ا
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آن گاه آن را با . ى آن فقیھى است كه مستوجب شفاعت و ورود در بھشت است حفظ كننده
تا : ام، تركیب كـردم ھاى ديگر ديده ھايى كه در شھرھاى سرزمین ذكر حديث جاز گرفتـه  از ح

مكـه و [قدر و بزرگ و شريف  و آن را با ذكر دو حرم گران. شام، خراسان، جبال، جزيره و عراق
آغاز كردم و سپس شام، عـراق، اصـفھان، شـھرھاى مختلـف خراسـان، و شـھرھاى ]مدينه 

نه اى را برگزيـدم كـه ھـر  ديگرى كه در كشورھاى ديگر از آن گذشتم و از آن میان فرھنـگ يگا
 .»يابد كس در آن دقت كند، ارزشش را مى

 
 :گويد سپس مى

براى ديـدار بـا مشـايخ  و اين براى كسى به دست نمى« آيد، مگر با سفر فراوان؛ كسى كـه 
ته،  ھا گذشته، و فرسنگ  آفاق را درنورديده و به شھرھاى دور وارد شده، از ترسگاه ھـا راه رف

ھا را براى سودھا تحمل كرده باشد و خداوند سبحان  و مال خود را خرج كرده باشد و سختى
مى ھر آنچه از علم میسر باشد روزى او مى سان  شد آ ند كند و ھر چه را مقدر او با پـس . ك

ست بـر آنچـه منـت  كرده، و سـپاس او را حمد مخصوص اوست براى آن چه بخشیده و اعطا 
 .»گذاشته و گشوده است

وجوى دانش، دنیا از زير پا گذاشته بود و در سفرھايش  و به راستى كه ابن عساكر در جست
اى بـه سـفرھايش  چیزھايى بر او گذشت كه بر ديگر دانشمندان نگذشت و خود او در قصیده

 :اشاره كرده كه بخشى از آن چنین است
  من كسى ھستم كه به دنبال ھدايت سفر كردم

 ھا ھا و جنگل سفرھايى بین بیابان
 ام  من كسى ھستم كه شھرھاى زيادى ديده

  از اصفھان تا اطراف شھر طايف
  ام و اكثر شھرھاى شرق را ديده

  كه عراق و شام را فراوان بعد از آن
  ھا را گرد آوردم ى گنجینه و در سفرھايم ھمه

  ى موافقان و مخالفان را ديدار كردم و ھمه
  كه و سنت احمد صلى هللا علیه وآله را شنیدم بعد از آن

  در راه آن مال و پول خود را خرج كردم
  و آن را چون امانت نگاه داشتم

 4 انديشى بیزاران پرھیزكردم و از كج
 

ین از آنھـا يـاد كـرده  و اكنون به ذكر شھرھايى مى تاب اربع پردازيم كــه او آنھـا را ديـده و در ك
 .است

ى ابن عساكر  ما عین گفته. آوريم ابتدا نام شھر و نام شیخى را كه از او خبر گرفته است مى
آوريم كه او خود در بیشتر جاھا بر تعیین محل شھرھا و حتى مكانى كـه در آن، خـبر را  را مى

 .شنیده بود و نیز تاريخ شنیدن آنھا اصرار داشت
 .ى مكرمه، كه بلداالمین و شھر راستى است مكه: شھر اول«. 1

صدقه بـن حنـف الغـزال مصــرى سـاكن  روايت كرد براى ما ابومحمد عبداللَّه بن اسماعیل بن 
ى سال پانصد و بیست و يك، در مكه و در حرم گرامى، كنـار در  مكه از زبان خود، در ذى حجه

از سوى باب ابراھیم علیـه السـالم، و او را در  -كه خداوند آن را شريف و بزرگ گرداند  -كعبه 
 .»...زمانى ديدم كه گوشش سنگین بود و چشمش نور نداشت

شود و  و نیز به نام طابة خوانده مى -صلى اللَّه علیه و سلم  -ى پیامبر  مدينه: شھر دوم«. 2
 .نامش در جاھلیت يثرب بود خداوند نگھش دارد

خــبر داد بــه مــا ابوالفتــوح عبــدالخالق بــن عبدالواســع بــن ابــى عروبــة عبــدالھادى ابــن ابــى 
حديث خوانـدم  -اسماعیل عبداللَّه بن محمد انصارى ھروى  نه بـر او  در مسـجد  -كـه در مدي

در شبستان، بین قبر و منبر، شبى از شـبھاى جمعـه،  -صلى اللَّه علیه و سلم  -پیامبر خدا 
 .»...ھشتم ماه محرم سال پانصدوبیست و دو، و به ھمراه ما حاجیان بودند

بود و مسـجد آن مسـجد شـريف : شھر سوم«. 3 بازار  مِنا، و شھرى بود كـه در آن سـوق و 
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 .خیف است
خبر داد به ما ابوالحسن مكى بن ابوطالب بن احمد بروجردى، و سـپس ھمـدانى، دانشـمند 

 .»...معروف به ابن قالبه، در روز دوم از ايام تشريق سال پانصد و بیست و يك
قدس اسـت دمشق كه پايتخت و بزرگ: شھر چھارم«. 4 شھر شـام، و از سـرزمین م . تـرين 

باس بـن حسـن  خبر داد به ما، شريف ابوالقاسم على بن ابراھیم بن عباس به حسن بـن ع
ّن(بن حسین  بن محمـد ) ابولج سماعیل بـن جعفـر الصـادق  بن على بن محمدبن على بـن ا

ندم، ... ى رسول خـدا الباقر بن على زين العابدين بن حسین ريحانه شق بـر او خوا كـه در دم
 .»...بارھا، در سال پانصد و ھفت

عراق. كوفه: شھر پنجم«. 5 ست از سـرزمین  مر .  و ھمان كوفــان ا میرالمؤمنین ع مان ا در ز
 .رضى اللَّه عنه شكل شھر به خود گرفت

لى بـن  مد بـن احمـد بـن ع خبر داد به ما، شريف ابوالبركات عمر بن ابراھیم بن محمدبن مح
بن علـى بـن  سین  بن علـى بـن ح يد  حسین بن على بن حمزة بن يحیى بن حسین بـن ز

فه، و در محلـه ابى یه نحـوى علـوى زيـدى كوفـى در كو بى  طالب، فق ى سـبیع، در مسـجد ا
 .»...ى سال پانصدوبیست و يك، كه بر او خواندم قعده اسحاق سبیعى، در ماه ذى

سمیه. بغداد: شھر ششم«. 6 نج گونـه گفتـه  و در وجـه ت انـد و بغـداد مدينـه السـالم  ى آن پ
 .است و قبة االسالم و داراالمام

ى  خبر داد به ما ابوالحسن على بن عبدالواحد بن احمد بن عباس دينورى در بغداد، بـه دروازه
ست، بـر او مـى شـنیدم، و او  خوانـدم و از او مــى خراسان در ماه جمادى اآلخر سال پانصدوبی

 .»...پیرترين شیخى بود كه از او حديث شنیدم
مى: شھر ھفتم«. 7 گوينـد از بناھـاى ذوالقرنیـن  جى، كه شھرستان كھن اصـفھان اسـت و 

 .است
خبر داد به ما ابوالقاسم عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد بن عبدالرحمان مدينى معروف بـه 

َولجه، كه در شھر جى بر او خواندم  ».د
 .)تاريخ شنیدن ذكر نشده است(
 .اصفھان و معروف است به يھوديه: شھر ھشتم«. 8

صفھانى اديـب  لى ا خبر داد به ما ابوعبداللَّه حسین بن عبدالملك بن حسین بن محمد بن ع
ل، كه بر او خواندم در اصفھان در ماه صفر سال پانصدوسى و دو ّ  .»...معروف به خال

َروشاھجان، قصبه: شھر نھم«. 9  .ى خراسان، كه از بناھاى ذوالقرنین است م
بر او  خبر داد به ما صوفى واعظ ابويعقوب يوسف بن ايوب بن حسین بن وھره ھمــدانى، كـه 

 .»...خواندم در مرو، در ماه ربیع االول سال پانصد و سى و يك
نیشابور و معروف است به نشاوور و ھمان ابرشھر است كه شـھر قديمـى : شھر دھم«. 10

 .بزرگى در خراسان است
خبر داد به ما فقیه ابوعبداللَّه محمد بن فضل بن احمد بن محمد فراوى، و فقیه ابومحمد ھبة 
اللَّه بن سھل بن عمر سیدى، قارى صوفى اسماعیل بن ابوالقاسم عبدالرحمن بن ابى بكر، 

 .»...در نیسابور، كه بر آنھا خواندم، در سال پانصدوبیست و نه
 .ھرات كه شھرى از شھرھاى خراسان است: شھر يازدھم«. 11

ّب، خوانـده شـد بـر  خبر داد به ما ابوالقاسم تمیم بن ابى سعید بن ابى العباس جرجانى مؤد
 .»...او در ماه شعبان سال پانصدوسى

 .شھرى در ناحیه ھراة 5 بوسنج: شھر دوازدھم«. 12
قرشى زھرى بوسنجى، كه ... خبر داد به ما ابوالقاسم حسین بن على بن حسین بى على

 .»...ى سال پانصدوسى بر او خواندم، در بوسنج در ماه ذى حجه
ــه شــھرى از أعمـال ھـرات در ناحیــه: شــھر سـیزدھم«. 13 َ ن ْ َب ِی ى  بــون، و مشـھور اسـت بـه ب

 .بادعیس
خبر داد به ما فقیه ابونصر اسعد بن موفق بن احمد قاينى يعقوبى حنیفى، به شھر بون، كـه 

 .»...بر او خواندم، در سال پانصدو سى و يك
گويند، كه بین ھرات و مرو است از شھرھاى  بغ، و آن را بغشور نیز مى: شھر چھاردھم«. 14

 .خراسان
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بغ؛  -1: خبر داد به ما ه، خطیـب  ابوالفضـل لیـث بـن  -2ابوالمعالى عمر بن محمـد بـن عبداللـَّ
ّســه مقـرى؛  ّـال؛  -3احمــد بـن مدو ابونعیــم  -4ابوعبداللَّــه احمـد بـن علــى بـن ابـى جعفـر قف

مد عبدالرشـید بـن محمــد بـن احمـد بـن  -5المرتضى بن حسن بن محمـد سـجزى؛  و ابومح
 .»...ھا، كه در بغ بر آنھا خواندم، به سال پانصدوسى و يك سعید، وكیل و قاضى بغَوى

 .سرخس، شھرى از شھرھاى خراسان بین مرو و نیسابور: شھر پانزدھم«. 15
شجاعى،  بن شـجاع سرخسـى  خبر داد به ما ابونصر محمد بن محمود بن محمد بـن علـى 

 .»...دانشمند شافعى، كه در سرخس بر او خوانديم، در سال پانصد و سى يك
 .ازجاه، شھرى در بخش خابران، از نواحى ابیورد خراسان: شھر شانزدھم«. 16

خبر داد به ما شريف واعظ، ابوالقاسم عبدالملك بن عبداللَّه بن عمر بن محمد بن عبداللَّه بن 
َّه بـن عمـر بـن خطـاب قرشـى عـدوى  سالم بـن عبدالل عمر بن محمد بن حفص بن بكر بـن 

 .»...عمرى ھروى در ازجاه كه در آن ساكن بود و بر او خوانديم
 .)تاريخ را نگفته است(

نه، شھرى از ناحیه: شھر ھفدھم«. 17 َ یھ َ  .ى خابران از نواحى ابیورد م
خبر داد به ما قاضى میھنه، ابونصر زھیر بن على بن زھیر بـن حسـن سرخسـى جـذامى در 

 .»...شھر میھنه بتاريخ ماه رجب سال پانصدوسى و يك
 .طابران، كه شھرك طوس و از نواحى نیشابور است: شھر ھجدھم«. 18

مد بـن حسـن طوسـى، كـه بـر او در  طابرانى ابوالمكـارم محمـد بـن اح خبر داد به مـا كاتـب 
 .»...اش خوانديم، در طابران در ماه رجب سال پانصدوسى و يك خانه

 .نوقان، از نواحى طوس: شھرنوزدھم«. 19
قان  بر او در نو خبر داد به ما ابوسعد ناصر بن سھل بن احمد نوقانى معروف به بغـدادى، كـه 

 .»...خوانديم، در ماه شعبان سال پانصدوسى و يك
 .سبزوار، شھرك بیھق است از نواحى نیشابور: شھر بیستم«. 20

خبرداد به ما فاطمه دختر ابى نصر منصور بن محمد بن اسـحاق بیھقـى كـه در سـبزوار بـر او 
 .»...خوانديم

 .)تاريخ را نگفته است(
خبر داد . كه شھرك بیھق كھن، از نواحى نیشابور است 6خسروجرد: ويكم شھر بیست«. 21

بر او  قى خسـروجردى، كـه  به ما قاضى خسروجرد ابوعبداللَّه حسین بن احمد بن على بیھ
 .»...خوانديم در ماه شعبان سال پانصدوبیست و نه

 .بسطان كه شھرى از شھرھاى قومس است: شھر بیست و دوم«. 22
مد  مد بـن مح خبر دادند به ما ابوالحسین محمد و ابوبكر عمر، پسران محمد بن محمد بن اح

جـا بـود و بـر آنھـا  بن باذويه سـھلكى بسـطامى، در شـھر بسـطام، و ابوالحسـین خطیـب آن
 .»...خوانديم، در ماه محرم سال پانصدوسى و دو

 .دامغان كه شھرى از شھرھاى قومس است: شھر بیست و سوم«. 23
خبر داد به ابوالقاسم عبدالكريم بن محمد بن ابى منصور دامغانى زمانى، دانشمند شافعى، 

 .»...در شھر دامغان و بر او خوانديم، در ماه رجب سال پانصدوبیست و نه
 .سمنان كه شھرى از شھرھاى قومس است: شھر بیست و چھارم«. 24

كه در سـمنان بـر او  خان صـوفى،  خبر داد به ما ابوعبداللَّه حسین بن حسین بن على بن فر
گام وارد شــدنم بـه خراسـان؛ و پیـش از  خوانديم، در ماه رجب سـال پانصدوبیسـت و نـه، ھن

 .»... -خداوند بر او رحمت كناد  -جا خارج شوم، درگذشت  كه از آن آن
 .رى كه شھرى از شھرھاى قھستان است: شھر بیست و پنجم«. 25

بدالرحمان  بدالرحمان بـن ابوالقاسـم بـن ع خبرداد به ما دانشمند شـافعى نابینــا، ابوسـعد ع
 .»...رازى مشھور به جصرى، كه بر او خواندم، در ماه محرم سال پانصدوسى و دو

 .زنجان كه شھرى از شھرھاى قھستان است: شھر بیست و ششم«. 26
خبرداد به ما دانشمند شافعى، قاضى زنجان، ابوالعال احمد بن مكـى بـن حسـنويه زنجـانى، 

 .»...در شھر زنجان در ماه جمادى اآلخر سال پانصدوبیست و نه كه بر او خواندم
 .ابھر، كه شھرى از شھرھاى قھستان است: شھر بیست و ھفتم«. 27

مد بـن عبـدالمنعم اسـدى ابھـرى، دانشـمند  بن مح بن نبھـان  خبر داد به ما ابويسـر عطـاء 
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 .»...شافعى، كه در ابھر بر او خواندم، در ماه جمادى االخر سال پانصدو بیست و نه
 .تبريز، كه مركز آذربايجان است: شھر بیست و ھشتم«. 28

سران احمـد بـن حسـن بـن علـى  مد و ابوالقاسـم محمــود، پ خبر دادند بـه مـا ابوالفضـل مح
 .»...حدادى تبريزى، كه به آنھا خواندم در ماه جمادى االخر سال پانصد و بیست و نه

 .مرند، كه شھرى از شھرھاى آذربايجان است: شھر بیست و نھم«. 29
كه بـر او در مرنـد  مد بـن منصـور مرنـدى،  خبر داد به ما، دانشمند ابوالفضل نعمةاللَّه بـن مح

 .»...خواندم در ماه جمادى االول سال پانصد و بیست و نه
 .خوى، كه شھرى از شھرھاى آذربايجان است: ام شھر سى«. 30

خبر داد به ما قاضى اديب ابوالخیر سعادة بن ابراھیم بن احمد بن بكران خويى، كـه در شـھر 
 .»...اش بر وى خواندم، در ماه جمادى االول سال پانصدو بیست و نه خوى در خانه

 .كه شھرى از اطراف اصفھان است 7جرباذقان،: شھر سى و يكم«. 31
خبر دادند به ما ابوعلى احمد بن اسماعیل بن احمد، و ابوجعفر محمد بن عبدالواحد بن ھبــة 
ه محمـد بـن ابـراھیم جرباذقــانى، و ابوعلـى حسـكان بــن مســلم كوركــى  ه، و ابـو عبداللـَّ اللـَّ

 .»...جرباذقانى، كه بر آنھا در شھر جرباذقان خواندم
 .است) كوھستان(ھمدان، كه شھر بزرگى در شھرھاى جبال : شھر سى و دوم«. 32

خبر داد به ما ابوعلى احمد بن سـعد بـن علـى عجلـى معـروف بـه بـديع الزمـان ھمـدانى، و 
صد و سـى و  مدان بـر ھـر دو خوانـدم در سـال پان فرج ھمـدانى كـه در ھ ابوبكر ھبه اللَّه بن 

 .»...دو
 .مشكان، كه از نواحى اطراف ھمدان است: شھر سى و سوم«. 33

كه در  ه مشـكانى،  لى بـن محمـد بـن احمـد بـن عبداللـَّ یب ابوالحسـن ع خبر داد به مـا خط
 .»...ى سال پانصدوسى و دو مشكان بر او خواندم در ماه ذى حجه

 .ى ھمدان است رو دراور، كه شھرى در ناحیه: شھر سى و چھارم«. 34
خبر داد به ما قاضى دانشمند، ابوبكر احمد بن يحیى رودراورى، كـه بـر او خوانـديم در رودراور 

 .»...در سال پانصدوسى و دو
 .اسدآباد، كه شھرى از اطراف ھمدان است: شھر سى و پنجم«. 35

خبر داد به ما ابوالفضل عبدالملك بن سعید بن تمیم بن احمد بن عنتر تمیمى اسدآبادى، كه 
 .»...در اسدآباد از زبان او نوشتم

لوان، كه آخرين شھر حد عراق است: شھر سى و ششم«. 36 ُ  .ح
بر او  خبر داد به ما ابويعقوب يوسف بن بكران بن بزان بن محمد شھرزورى خطیب حلوان، كه 

 .»...در شھر حلوان خواندم
 .ارجیش، كه شھرى ارمنى نشین بین خالط و خوى است: شھر سى و ھفتم. 37

يزدى، جوانـى كـه در بغـداد بـا مـا حديـث  شجاع  شنیدم از واعظ ابومسعود محمود بن ابـى 
 .»...شنید، از زبان خود او در ارجیش مى
 .انبار، از شھرھاى عراق، كه بر كنار فرات در جزيره قرار دارد: شھر سى و ھشتم«. 38

خبر داد به ما استاد قارى مورب ابوالفوارس خلیفة بن محفوظ بن ابى يعلى محمـد بـن علـى 
نج در حیــن  سال پانصـد و بیسـت و پ انبارى، كه در مسجد او بر او خواندم، در ماه ربیع االول 

 .»...بازگشتم از بغداد در سفر اولم
 .رحبه مالك بن طوق، كه شھرى بر كنار فرات در طرف شام است: شھر سى و نھم«. 39

ضى جزيـره سن بـن ابـى  خبر داد به ما دانشمند قاضى شافعى، قا بن عمـر، ابوعلـى ح ى ا
منصور سعید بن احمد بن عمر بن مأمون جزرى كه در رحبــه بـر او خوانـدم بـه سـال پانصـد و 

 .»...بیست و پنج
رافقه، كه امروز به رقّه شھرت دارد و شھرى بر كنار فــرات در طـرف جزيـره : شھر چھلم«. 40

 .است
سلمى، كـه  خبر داد به ما امام جامع رافقه، ابوالطیب احمد بن عبدالعزيز بن احمد بن حبیب 

 .»...بر او خواندم در ماه محرم سال پنصد و بیست و نه
 

ھا حديث شنید، به ترتیب تـاريخ ديـدار او از  نام شھرھايى كه ابن عساكر در آن: پیوست يكم
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 :آنھا
  قمرى 520بغداد جمادى اآلخر 

  قمرى 521كوفة ذي القعدة 
  قمرى 521مكة ذي الحجة 
  قمرى 521منى ذي الحجة 

  قمرى 522مدينة محرم 
  قمرى 525انبار 

  قمرى 525رحبة مالك 
  قمرى 529رافقة محرم 

  قمرى 529نیسابور 
  قمرى 529خوي جمادى االولى 

  قمرى 529بسطام محرم 
  قمرى 529خسروجرد شعبان 

  قمرى 529دامغان رجب 
  قمرى 529سمنان رجب 

  قمرى 529زنجان جمادى اآلخر 
  قمرى 529أبھر جمادى اآلخر 

  قمرى 529تبريز جمادى االولى 
  قمرى 529مرند جمادى االولى 

  قمرى 530ھرات شعبان 
  قمرى 530الحجة  بوسنج ذي

  قمرى 531مروشاھجان ربیع االول 
  قمرى 531بون 
  قمرى 531بغ 

  قمرى 531سرخس 
  قمرى 531میھنة رجب 
  قمرى 531طابران رجب 

  قمرى 531نوقان شعبان 
  قمرى 532ري محرم 

  قمرى 532اصبھان صفر 
  قمرى 532رو در اور 
  قمرى 532ھمدان 

  قمرى 532مشكان 
 :شھرھايى كه ابن عساكر از آنھا ديدار كرده اما تاريخ ديدار خود را نیاورده است

 سبزوار -جى  -جرباذقان  -اسدآباد  -حلوان  -ازجاه  -ارجیش 
 .نام بزرگانى كه بر آنھا حديث خوانده شد و شھرھايى كه در آنھا يافته شدند: پیوست دوم

ْھر  .529عطاء بن نَبھان بن محمد بن عبدالمنعم اسدي ابھري شافعي سال : أب
 .محمود بن ابي شجاع يزدي: ارجیش

بن عمـر بـن ... شريف عبدالملك بن عبداللَّه بن عمر بن محمد: ازجاه َّه  بن سـالم بـن عبدالل
 .ھروي واعظى در ازجاه... الخطاب
 .ابوالفضل عبدالملك بن سعید بن تمیم ابن احمد بن عنتر التمیمي اسدآبادى: اسدآباد
ل: اصفھان ّ  .حسین بن عبدالملك بن حسین بن محمد بن علي اصفھانى اديب معروف به خال

525ء مؤدب سال  استاد ابوالفوارس خلیفة بن محفوظ بن ابي يعلى محمد انباري مقري: انبار
. 

محمد بن محمد بن محمد بن احمد بن محمد بـن باذويـة، خطیـب بسـطام عمــر بـن : بسطام
 .532محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن باذوية سال 

ّوسة مقري: بغ ّ  عمر بن محمد بن عبداللَّه، خطیب بغ؛ لیث بن احمد بن مد ء؛ احمـد بـن علـي
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مد بـن  ّال؛ مرتضى بن حسن بن محمد سجزي؛ عبدالرشید بن محمد بن اح بن ابي جعفر قف
 .سعید وكیل و قاضي در بغ

ّ بن عبدالواحد بن احمد بن عباس دينوري سال : بغداد  .520علي
 .530قرشي زھري بوسنجي سال ... حسین بن علي بن حسین: بوسنج

ْن َو  .ق 531اسعد بن موفق بن احمد قايني يعقوبي حنیفي سال : ب
اد سال : تبريز ّ ّ حد  .529محمد بن احمد بن حسن بن علي

اد سال  ّ ّ حد  .529محمود بن احمد بن حسن بن علي
 ابوعلي احمد بن اسماعیل بن احمد؛ محمد بن عبدالواحد بن ھبة اللَّه؛: جرباذقان

 .محمد بن ابراھیم جرباذقانى؛ حسكان بن مسلم كوركي
َولجه: جى  .عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد بن عبدالرحمان مديني معروف به د

لوان ُ ُزان بن محمد سھروردي، خطیب حلوان: ح  .يوسف بن بكران بن ب
 .529قاضى حسین بن احمد بن علي بیھقى، قاضي خسروجرد سال : خسروجرد

 .529سعادة بن ابراھیم بن احمد بن بكران خويى، سال : خويّ 
 .529عبدالكريم بن محمد بن أبي منصور دامغاني فقیه شافعي، سال : دامغان
 .احمد بن عبدالعزيز بن احمد بن حبیب سلمي مقدسي، امام جامع رافقه: رافقه

یه شـافعي سـال : رحبة مالك َري، فق قاضي حسن بن سعید بن احمد بن عمر بن مأمون جـز
525. 

 .احمد بن يحیى رو در اوري: رو در اور
 .532عبدالرحمان بن ابي القاسم عبدالرحمان رازي حصري، فقیه شافعي، سال : ريّ 

 .529احمد بن مكي بن حسنويه زنجاني، فقیه شافعي سال : زنجان
 .فاطمه دختر أبي نصر منصور بن محمد بن اسحاق بیھقى: سبزوار

رخس َ سال :  س شجاعي، فقیـه  سي  شجاع سرخ محمد بن محمود بن محمد بن علي بن 
531. 

ّ بن فرخان، صوفي سال : سمنان  .529حسین بن محمد بن حسین بن علي
 .531محمد بن احمد بن محسن طوسي طابراني، كاتب، سال : طابران

 .521سال ... عمر بن ابراھیم بن محمد: كوفة
 .522انصارى ھروي سال ... عبدالخالق بن عبدالواسع بن أبي عروبة: مدينة
ْد ن َ ر َ  .529نعمة اللَّه بن محمد بن منصور مرندي، سال : م

 .532يوسف بن ايوب بن حسین بن وھرة ھمداني صوفي، واعظ سال : مروشاھجان
ّ بن محمد بن احمد بن عبداللَّه مشكاني، خطیب سال : مشكان  .532علي

قة بن خف غزال نزيل مكه سال : مكة َ  .521عبداللَّه بن محمد بن اسماعیل بن صَد
 .521مكي بن أبي طالب بن أحمد بروجردى ھمدانى معروف به ابن قالبه سال : منى

 .531زھیر بن على بن زھیر بن حسن سرخسي جذامي، قاضي میھنه در سال : میھنه
 .531ناصر بن سھل احمد نوقانى، و معروف به بغدادي سال : نوقان

بن سھل بن عمر سـیدي؛ اسـماعیل بـن  محمدبن الفضل بن احمد فراوي؛ ھبة اللَّه: نیشابور
 .529ابن القاسم عبدالرحمان بن ابي بكر قاري، سال 

 .530تمیم بن أبي سعید بن ابي العباس جرجاني، سال : ھرات
 .532احمد بن سعد بن علي عجلي بديع الزمان ھبة اللَّه بن فرج ھمدانى، سال : ھمدان

 :ھا نوشت پى

 .دانشگاه شھید بھشتى -دانشجوى دكترى تاريخ ايران اسالمى *) 
 : اين مقاله برگردانى است از. 1

یه، ص » اربعینیات ابن عساكر و رحلته الى بالد فارس و خراسان و ماوراءالنھر«دكتر صالح الدين منجد،  و  3، ع 6در الدراسات االدب
 .233-209، ص 1965، شتاء 1964، خريف 4
 .106، 6؛ معجم المولفین، ج 79، 1كشف الظنون، ج . 2
سته، بـه صـورت  نوسنده. [3 شايد ايرانــى ندان ى مقاله، نويسندگان و محدثان ايرانى را با حروف سیاه آورده است و چند نام را كه 

 .]معمولى آورده، كه در ترجمه، تصحیح شده است
 .25ى تاريخ ابن عساكر، ص  مقدمه. 4
 .ھمان پوشنگ است. 5
 .ى بیھق شد ى بیھق بود، ولى بعدھا، سبزوار مركز ناحیه تر مركز ناحیه پیش. 6
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 .ھمان گلپايگان امروزى است. 7
 

  

  

  

  82پايیز ـ  15   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره
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