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 الّبر و البحر  نخبة الدھر فی عجایب  نگاھی به کتاب

  پور علی بحرانی

  ٧٩شماره  -  ١٣٨٣ارديبھشت » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 
...........................................................................................  

 نخبة الدھر فی عجایب البر و البحر

  شمس الدین محمد بن ابی طالب انصاری دمشقی:تالیف

  دکتر سید حمید طبیبیان:ترجمه

  تومان ۵٢٠٠ص، ١٣٨٢،۵١۶انتشارات اساطیر،تھران،:ناشر

  

بندی  ھا،تقسیم است که براساس تقسیمات جغرافیایی و اقلیم» عجایب«کتاب نخبة الدھر فی عجایب البر و البحر از جمله کتب
 .در عھد مغول نیز پرداخته است  شده و گذشته از جغرافیای تاریخی،به مباحث تاریخ علوم و مھندسی اسالمی

  این کتب.و تا حدودی خرافات مربوط به مناطق گوناگون جھان است  ای از علوم گوناگون،بیان شگفتی در مجموع،کتب عجایب آمیزه
،ملل )علم الحیل(مکانیک)شناسی شناسی،گیاه نورشناسی،علم آب و ھوا و اقلیمجا(علومی چون جغرافیا،نجوم،فلسفه،طبیعیات

  .گیرند را در بر می...شناسی و شناسی،قوم و نحل، تاریخ معماری،مردم

  شیخ«محمد بن ابو طالب انصاری صوفی دمشقی معروف به  مولف کتاب مورد بحث،عالمه بزرگ،شمس الدین ابو عبد اهللا
  .و ایلخانان مغول بوده است  ز دانشمندان برجسته معاصر با ممالیک،ا)ق.ه ۶۵۴-٧٢٧(»ربوه

در زادگاھش دمشق گذشته است،چنانکه خود )کتاب  مولف(گویا سنین جوانی و میانسالی شمس الدین محمد دمشقی
وی آمده  ای از مدرسهء جوھریه نزد سال ششصد و ھشتاد و دو که ملک منصور قالوون در دمشق بود، مائده  به«:نویسد می
توان حدس زد که  می)١٢٩ص (» .گویند ملک ناصر فرمانروای حلب آن سفره را نزد نجم الدین جوھری به ودیعه نھاده بود...شد

نام ممالیک را با دعای   مؤلف با دربار ممالیک در رفت و آمد بوده و تحت حمایت آنان قرار داشته است،زیرا که در ھمه جای کتاب
  .خیر ھمراه کرده است

تاریخ وفات او را نیز سال .السیسه فی علم الفراسه نگاشته است  شیخ ربوه عالوه بر کتاب نخبة الدھر،کتاب دیگری ھم به نام
  ).٧ص .(اند ق ثبت کرده.ه ٧٢٧

رم مورد استفاده و ترجمهء دکتر سید حمید طبیبیان،مترجم محت  ای که نسخه.ھای گوناگونی وجود دارد از کتاب نخبة الدھر نسخه
توسط .م ١٩٢٣صفحه در قطع رحلی ھمراه با فھرستی طوالنی که در سال  ٢٨۵ای است در  کتاب، قرار گرفته،نسخه

ای آن را به زبان آلمانی،ذکر  کتابنامه  آلمان در لیپزیک منتشر شده است اما مترجم محترم مشخصات» ھارا سوویتز«انتشارات
  .نکرده است

ھا و  ای بسیار کوتاه از مولف و بیان برخی ویژگی زندگینامه  ،دربردارنده)٧- ٨صص (ترجمکتاب نخبة الدھر شامل پیشگفتار م
  :زیراست  و نه باب به شرح)١٩-١۶صص (نسخه عربی کتاب،مقدمهء مولف  ھای نارسایی

افالک، دربارهء کرویت زمین،مساحت آن،خط استوا،جھات جغرافیایی،  ھای نظری ،شامل بحث)١٧-۵٩صص (باب اول در ده فصل-١
ھای زمین و نظرات دانشمندان یونانی و مسلمان درباره آنھا، چگونگی پیدایش شب و روز،فصول و مناطق معتدلهء  آبادی

  .گوناگون به ویژه صابئین و زردشتیان است  ھای ھای گوناگون،اعتقادات و معابد ملل و فرقه زمین،شرح بناھا و عجایب سرزمین

» عجایب«از جمله کتب» عجایب البر و البحر  نخبة الدھر فی«کتاب ،دربرگیرندهء مطالبی)٧١-١٣٠صص (باب دوم در یازده فصل-٢
علوم و   تاریخی،به مباحث تاریخ  شده و گذشته از جغرافیای  بندی ھا،تقسیم تقسیمات جغرافیایی و اقلیم  است که براساس
 است  ختهدر عھد مغول نیز پردا  مھندسی اسالمی

  تصویر یک پل که بر روی دریا زده شده است
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  )عکس از کتاب نخبة الدھر(

ھا و مواد معدنی و خواص آنھا،عقاید کیمیاگران و نظریات مولف در رد این عقاید،توضیحاتی دربارهء چگونگی  دربارهء انواع سنگ
ھا و دریاھا و ھمچنین جواھرات مشھور و منسوب به برخی  ھا،علل پیدایش ریگزارھا و کوه سنگبندی ارزش  مروارید،درجه  پیدایش

  .پادشاھان است

به ویژه (مذھبی مربوط به رودھای بزرگ جھان،معرفی این رودھا  ،دربارهء اعتقادات)١٣١-١٨۴صص (باب سوم در شش فصل-٣
ھای  به آنھا،علل شوری یا شیرینی آب  خرافات منسوب ھا و عجایب و ،چشمه)شمال و شرق آفریقا و اندلس  رودھای

  .ھای نظری دربارهء چرخه آب است ھا و بحث زمین،چگونگی پیدایش سیالب

از   ھای آن ھایی مربوط به فلسفهء طبیعی،سرشت آب و ویژگی بر بحث  ،مشتمل)١٨٧-٢٠۶صص (باب چھارم در شش فصل-۴
،شیوهء تولید و تھیهء )اقیانوس اطلس(ھای سواحل دریای منجمد آن، ویژگیجمله جاری بودن،علت شوری آب دریاھا و خواص 

  .آنجا است  محصول عنبر و تجارت آن در اقیانوس ھند و نیز عجایب مربوط به

و   ،خلیج اسکندرون،مساحت،فواصل،وجه تسمیهء سواحل)مدیترانه(روم  ،در مورد دریای)٢٠٧-٢٢٨صص (باب پنجم در شش فصل-۵
ھای دریاچهء  ،اژه،مرمره،ویژگی)دریای سیاه(طرابو زان  انگیز آنجا،توضیحاتی دربارهء دریای جانوران شگفتجزایر آن،وصف 

  .، به عالوه بحثی علمی دربارهء علل و اثرات جزر و مد در این مناطق است)آرال(خوارزم

، )م یا دریای اصطیفوندریای مظل(ھای اقیانوس جنوبی ،در رابطه با ویژگی)٢٢٩- ٢۶٢صص (باب ششم در ھشت فصل-۶
دریای (ھا،سواحل و جزایر آن،عجایب دریای چین،دریای ھند،جزایر آنھا،سواحل و عجایب دریای سرخ،دریای یمن مساحت

محققینی است که در پی یافتن سیر تاریخی نام   یاد کرده و قابل توجه»دریای فارس«که از آن تحت عنوان)فارس  خلیج(و)عرب
  .است) خلیج فارس ھستند

چون اوصاف اجتماعی و اقتصادی مردمان سواحل چین و جنوب   شامل موضوعاتی)٢۶٣-٣۵١صص (باب ھفتم در سیزده فصل-٧
عمان تا خلیج فارس،وصف عراق عجم و جغرافیای   و سواحل دریای)کرمان و مکران(آسیا،مناطق استوایی جنوب شرقی  شرقی

ام،فلسطین،یمن،شمال ھند، ماور النھر،تبت،خوارزم،خراسان و شمال ایران تاریخی،آذربایجان، ارمنستان،شھرھای جزیره العرب،ش
  .است

ھای سودان،مراکش،  مصر،سواحل مدیترانه،شمال آفریقا و سرزمین  ،وصف شھرھای)٣۵٧-٣٨۶صص (باب ھشتم در شش فصل-٨
  .شود تونس و اندلس را شامل می

در این فصل در مورد تبارشناسی ملل  ، مولف)٣٨٧- ۴۴٠صص (مشتمل بر نه فصل)واپسین باب(باب نھم-٩
که در عھد مغول )ع(فرزندان نوح  با تکیه بر نظریهء انتساب ھمگی ملل به(سامی،ایرانی،رومی،ترک، تاریخ ھریک از آن ملل

ھای  ،رابطهء جغرافیا و اخالق مردمان ھر ناحیه،اعیاد و مراسم ملل گوناگون،و در نھایت دربارهء ویژگی)طرفداران بسیاری یافت
  .رسد به پایان می)فصل نھم در باب نھم(گیری مذھبی و اخالقی با نتیجه  کتاب.خلقی و فطری انسان بحث نموده است

تر کرده و  ای عام و مفصل و بسیار مفید تھیه نمود که استفاده از کتاب را برای پژوھشگران آسان مترجم محترم در پایان کتاب،نمایه
  )۴۴۵-۵١۴صص .(شایان تقدیراست

  :طور مختصر عبارتند از و متنوع است که به  منابع مورد استفادهء شیخ ربوه در نگارش کتاب نخبة الدھر وسیع

کتاب )بطلمیوس(،المجسطی)ارسطو(الحیوان  کتب علمی و فلسفی دانشمندان و فالسفهء یونان از جمله کتاب-١
  .تورات  ن عجیب و کتاب، اثر جالینوس حکیم دربارهء برخی حیوانات و گیاھا)ارسطو(االحجار

  ،مسعودی،کتاب نزھه المشتاق فی اختراق)به ویژه درباره افریقا(  ابو الفرج بن جعفر،صاعد اندلسی:کتب جغرافیدانان مسلمان-٢
االفاق،کتاب الخراج قدامه بن جعفر،احمد طینی،المسالک و الممالک،ابو عبیدهء بکری و کتاب المباھج نوشته احمد وراق مصری در 

  .حث جغرافیای ایالت فارسمب

  این اثر،عالوه بر منابع  نخبة الدھر در تالیف  شیخ ربوه مولف کتاب التعافین یا:ھای دانشمندان مسلمان از جمله کتاب- ٣
طور اخص دمشق اعتماد نموده  هویژه دربارهء جغرافیا و تاریخ شام و ب  ھای خود،به ھا و شنیده و نیز دیده  مکتوب به منابع شفاھی

 است

ابن   تکمیلی در کنار سفرنامه  آسیا،به عنوان منبعی  و مطالعات جنوب شرقی  شناسی کتاب نخبه الدھر از نظر مطالعات چین
  توجه است  اند،شایان معاصر بوده  مارکوپولو که تقریبا با وی  بطوطه و سفرنامه
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  .و کتاب تحفه الغرایب)احمد وراق مصری(سھل بلخی،کتاب المباھج  د بلخی،احمد بن،ابو زی)ابن وحشیه(اسرار الشمس و القمر

،مسّبحی،جاحظ و نیز روایاتی از عمر بن الخطاب و )فی التاریخ  الکامل(ھای مورخین مسلمان،از جمله مسعودی،ابن اثیر کتاب-۴
  .صحابه به نقل از کعب االحبار و یا از زبان حجاج و جاحظ  برخی

در زمان ملک محمد بن »حماة«منصور مملوک حاکم شھر  مفتی ملک»حاج احمد خروف«بوه به منابع شفاھی چونھمچنین ر
طور اخص دمشق اعتماد نموده  ھای خود،به ویژه دربارهء جغرافیا و تاریخ شام و به ھا و شنیده و نیز به دیده)٣۴١ص (مملوک  قالوون
  )۶٠-۶٨و  ١٧۵  ص.(است

  .فی عجایب الّبر و البحر بسیار متنوع و دارای فواید گوناگون علمی و تاریخی استمطالب کتاب نخبة الدھر 

به مصر،و توصیف حیواناتی چون ببر و کرگدن که در آن روزگار   توجه شیخ ربوه به مسائلی چون مھاجرت پرندهء کلنگ از خراسان
ھای جانوری در  عی، به ویژه در بحث از پراکندگی گونهاند،از نظر دانشمندان تاریخ طبی آمده مردم دمشق عجیب به نظر می  برای

و محصوالت متنوعی که از آنھا به دست   ھمچنین توصیفات شیخ ربوه از انواع ماھیان و جانوران دریایی.است  گذشته حائز اھمیت
ھا در تھیهء  ماھیبرخی   ھای و کاربرد استخوان)٢٠٠-٢٠٢صص (ھا از جمله مادهء خوشبوی عنبر از شکم وال.(آمده است می

اسالم و نیز   در جھان)علم الحیوان(شناسی ،برای تحقیق در تاریخ زیست...)طبی و  و نیز مصارف)٢٢١-٣صص (مھرھای انگشتری
  .سودمند است)١١۴ص (برای تحقیقات در زمینه تاریخ تجارت دریایی به ویژه در بحث از مراکز صید مروارید در سواحل جنوب آسیا

ھای جغرافیایی خود از  اختصاص نداده،اما در بحث)االجتماع  علم(شناسی خاصی از کتاب خود را به جامعهگرچه مؤلف بخش 
  .اقوام و عوامل موثر در رونق شھرھا و جمعیت آنھا غافل نشده است  ھای ویژگی

ص (»توان یافت ندرت می بهاز سه ھفته راه از آب دور باشد،  شھر بزرگ و معتدل و آبادانی که بیش«:نویسد چنانکه در جایی می
بعد در سدهء نھم ھجری قمری در   را که چند قرن»مقدمه ابن خلدون«این سخنان مطالب کتاب پردازش) ١٩٢

شھرھای سند و   شناسی شیخ ربوه دربارهء ایران در البالی توصیف مطالعات مردم.آورد نگاشته شد،به خاطر می)مراکش(مغرب
  و نیز در تشریح نظام اجتماعی و سیاسی)٢٧٧ص (در سیستان و کرمان  اعراب قبیلهء احواش مکران و احوال قبایل قفص،بلوچ و

تا آنجا که زبان این عشایر را با زبان .نامد،ھویداست می) احتماال ھمان شبانکارگان(»کرد«ھای فارس که آنھا را عشایر کوھستان
  )٢٨١ص .(کردند متفاوت یافته است می  تکلم»بان پھلویھای خود به ز ھا و ھمایش در انجمن«فارس که گاه  مردم شھرھای

  شرقی آسیا،به ویژه از لحاظ توجه به مردم،اعتقادات،ابنیه و حتی  شناسی و مطالعات جنوب کتاب نخبة الدھر از نظر مطالعات چین
نامهء مارکو پولو،که تقریبا در کنار سفرنامه ابن بطوطه و سفر  به عنوان منبعی تکمیلی)٢۶۵- ٢٧١صص (معادن و سواحل آن مناطق

  .اند،شایان توجه است معاصر بوده  با وی

رانی به قدری دقیق است که  جھان و کیفیت آنھا از نظر کشتی  ای موارد،توصیفات شیخ ربوه دربارهء سواحل مناطق مختلف در پاره
در عین .ھای دریانوردان بھره جسته است و گفته  یپندارند یا مولف خود دریانوردی ماھر بوده و یا از برخی منابع شفاھ می  خواننده

اندک دربارهء سواحل و جزایر خلیج   مولف گرچه توضیحاتی)١٩۵ص .(ماند و عجایب ھر منطقه غافل نمی  حال از وصف معادن
ققین تاریخ ارائه نموده است،ھمین مقدار نیز مطالبی سودمند را در اختیار مح)جزیرهء کیش،ابرکاوان،ھرمز، عدن و ظفار(فارس

  )٢۶٠-۶١صص .(دھد قرار می  دریانوردی و تجارت دریایی ایران در عھد مغول

ابنیهء آن مناطق،به دستاوردھای صنعتی آنھا نیز توجه دارد و   شیخ ربوه در ضمن توصیف شھرھا و نقاط گوناگون،عالوه بر توصیف
این کتاب از .آورد فراھم می...و)کیمیاء(، تاریخ شیمی)علم الحیل(ویژه تاریخ مکانیکارزشمند برای محققین تاریخ علوم،به   مطالبی

باد در سیستان برای ساخت آسیاب بادی   گیری از انرژی طور مفصل و با ارائه تصاویر به موضوع بھره است که به  جمله معدود کتبی
آوری  ھمچنین نویسنده از فن). ٢٨۵-٧صص (ن پرداخته استروزهء سیستا ١٢٠با استفاده از باد   و نیز تکنیک جابجا کردن شن

،انواع و )٣٠۵-۶صص (  گیری دمشق ھا و تجھیزات گالب ،دستگاه)٢٩۵-٧صص (با تصایر  ھمراه(آسیاب آبی مرند در آذربایجان
صص (مدیترانه  طرافھا و مناطق ا در تنگه)ھا به وسیله زنجیر از طریق به ھم بستن قایق(ھای ثابت و متحرک ھای ساخت پل شیوه

شد و بر فراز  ھایی از جنس مو ساخته می که به صورت قفسی آھنی و با زه» سنکجیل«افزاری به نام آوری جنگ و نیز فن)٢١٠-١١
  .تا از ساکنان قلعه دفاع نماید، یاد کرده است.گردید قالع اسماعیلیه نصب می

و نیز راجع به )٣٠١ص (در سام،حّران،الرھا و دیار بکر»صابئین«  بناھای کتاب نخبة الدھر در موضوع تاریخ معماری،به ویژه دربارهء
  .،پر باراست)٣٠٣-۵صص (ھای معماری مسجد جامع اموی دمشق شھرسازی دمشق و تفصیالتی دربارهء تاریخ و ویژگی  نظام

وده است،به خصوص به صابئین و اصلی مولف نخبة الدھر ب  ھای گوناگون از اشتغاالت ذھنی توجه به ادیان و عقاید ملل و فرقه
نویسنده در کاربرد کلمهء صابئین چندان دقیق   گرچه.اساطیر، اعتقادات ابنیه و اجرام سماوی مورد تقدس آنان توجھی ویژه دارد

  ).٣١۴  ص(اما پراکندگی و احوال صابئین شام و بین المقدس را به تفصیل ذکر کرده است.نیست
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ص (یاد شده است)کافران(با لفظ مالحده  قم با عنوان غالة و از اسماعیلیان در کتاب نخبة الدھر از شیعیان
ص (دھد، می  اطراف دماوند اطالعاتی آمیخته با تعصبات یک نویسندهء سنی ارائه  شیخ ربوه دربارهء علویان)٢٩٠
ی پژوھشگران تاریخ تواند برا و دروزیان حمص و شام می  از این گذشته،مطالب شیخ ربوه دربارهء اسماعیلیان).٢٩٢

ھای  اختصاص نداده، اما در بحث)االجتماع  علم(شناسی از نخبة الدھر را به جامعه  گرچه مولف بخش خاصی اسماعیلیه و
 شھرھا و جمعیت آنھا غافل نشده است  ھای اقوام و عوامل موثر در رونق خود از ویژگی  جغرافیایی

گیری از انرژی باد در سیستان برای  بھره  تصاویر،به موضوع  طور مفصل و با ارائه به  معدود کتبی است که  از جمله کتاب نخبة الدھر
  روزهء سیستان پرداخته است ١٢٠جابجا کردن شن با استفاده از باد   آسیاب بادی و نیز تکنیک  ساخت

  دزدن ھای دریای می ھایی که بوسیله کشتی بر روی تنگه تصویر پل

  )عکس از کتاب نخبة الدھر(

تواند از نظر محققین  در فلسطین و بیت المقدس نیز می)یھود(  توجه او به پراکندگی سامریان)٣١٩ص .(نیز ملل و نحل مفید باشد
  ).٣١۵ص (یھود سودمند باشد  تاریخ

  در گیالن و نیز زبان مردم)یا تجسم او معتقدین به رؤیت خداوند(  توضیحات نویسنده کتاب در مورد حضور و اعتقادات فرقهء مشابه
  )٢۵٣ص .(جالب توجه است)متفاوت با زبان فارسی(گیالن

ھای برگزاری اعیاد و مراسم ملل گوناگون مسلمان  ھای عربی، مناسبت شیخ ربوه در کنار توجه به ملل و نحل،از وجه تسمیهء ماه
  )۴٣١- ٩صص . (فرھنگ عامه یاری کرده استغافل نمانده و از این نظر به بررسی تاریخ   و غیر مسلمان

بنابراین تفکرات محیط ضد مغولی دربار و جامعه .بود)دشمنان مغوالن(مملوک  چنانکه پیشتر ذکر شده،شیخ ربوه در خدمت سالطین
  .شام در عصر ممالیک در کتاب او به خوبی نمایان است

ھای جغرافیایی،اقوام  صاحب دیدگاھی مذھبی دربارهء پدیده  المیشیخ ربوه ھمانند بسیار از نویسندگان مسلمان قرون میانهء اس
ھمچنین وی از فلسفهء .شاھد آورده است  گوناگون و مسائل علمی است و در جای جای کتاب آیاتی از قرآن را به عنوان

زد فالسفهء مسلمان از این افکار ن  به ویژه که.نیز متأثراست...)ھمچون ھرمس،دموکریتوس و(ارسطویی و فالسفه بیش از سقراط
رو است که  از این.،صبغهء اسالمی به خود گرفت»خواجه نصیر الدین توسی«تا»ابن مرشد«و »شیخ الرئیس ابو علی سینا«زمان

اعتقاد (»خدا،آب مادهء اصلی زندگی گیاھان و جانوران است و خدای واال آگاھتر است  به فرمان و خواست«.نویسد شیخ ربوه می
زیر   نھاد آب باید سرد و مرطوب باشد و به سوی مکانی که«گوید دیگر می  ،یا در جای)١٨۵ص )(تحت تاثیر قرآنبه مشیت الھی 

  ).١٨٩ص (»کرهء ھوا و بر روی زمین قرار دارد،روان گردد

صص (»استو خدا داناتر«در جای جای مطالب کتاب خود عبارت  و گرچه)٧ص (ھای زمانهء خود استاد بود شیخ ربوه در انواع دانش
اوست،تا حدی از ذوحیه انتقاد علمی نیز برخورداراست و   برد که البته به سبب دیدگاه مذھبی را به کار می...)و ۵٨،١٢٠،۶٩، ٨۵
پندارند دریای خزر به دریای روس که دریای  می  نویسد برخی از پیشنیان چنانکه می.پردازد ای موارد به تبیین عقلی مسائل می پاره

دریای ھجر نیز از دریای .شود،پیوسته است و دریاچهء خوارزم از آن است و دریاچهء زغر از دریای قلزم است می  ز خواندهطرابزنده نی
  .دھد ھا در رد آن ارائه می ھا و نقشه سخن درست نیست و سپس استدالل  فارس است ولیکن این

ھا ھمراه با تکلف و صنایع ادبی  ریبا دشوار و در برخی بخشتق  متن عربی کتاب نخبة الدھر چنانکه مترجم محترم نوشته،به زبانی
ھایی که دربارهء توضیح برخی مسائل در صفحات  وعده  توصیفات کتاب بسیار خالصه و گاه نامفھوم است و مولف گاه به. است

  )٧ص (ننموده است  آینده داده،عمل

ص (و ماھی قرش به معنای کوسه)٣٢ص (سامتهم  متن ترجمهء فارسی کتاب،گذشته از محدوده کلمات نامأنوسی چون
شایان تقدیر از سوی مترجم محترم صورت   سازی لغات و اصطالحات تالشی متنی روان، یکدست و پخته است و در فارسی)٢۵۶

از دیگر نقاط قوت کتاب،زبان نوشتاری .به جای واژهء عربی جزیره است»کلمهء آبخست«به کارگیری  گرفته است که از آن جمله
است و )قزوینی  مثال زبان حمد اهللا مستوفی(نثر فارسی قرون ھفتم و ھشتم ھجری  مترجم است که زبان تاریخی و مشابه

  .دھد خواننده را در فضای تاریخی آن اعصار قرار می

  :دی استھای بع از تذکر آن اصالح این ترجمهء گرانقدر در چاپ  پوشی است،اما ھدف نقاط ضعف کتاب گرچه اندک و قابل چشم

و بھتر بود که حواشی تاریخی،جغرافیایی و علمی نیز به آن .دارد  ھای کتاب تنھا به توضیح لغات مشکل عربی اختصاص پانویس-١
چون دریای اصطیفون،اقیانوس سبز،دریای   این نیاز،به ویژه دربارهء اعالم جغرافیایی.شد تا بر ارزش کتاب بیفزاید می  افزوده

  .شود دریای ظلمات،احساس می زفتی،دریای منجمد و
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از آن جمله است .افزاید آنھا بر قدر این جواھر می  ھای نگارشی یا چاپی در کتاب بسیار اندک است،اما اصالح اشتباه-٢
  ).٢٨٢ص )(لر(لور  به جای»لوز«کلمه

م و ایران،خدمتی سترگ و کاری و جغرافیای تاریخی جھان اسال  ھای پر ارزشی در زمینهء تاریخ علوم درھرحال ترجمهء چنین کتاب
  .تقدیراست  شایان

  

  

  


