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 3زادههادی عالم، 2، قنبر علی رودگر1فردمریم سلیمانی

 (07/04/1401، پذیرش نهایی: 01/03/1401)دریافت مقاله: 
 

 چکیده
)اواسط  تشکیل حکومت ایلخانان ایرانها و حمالت ویرانگر مغولپس از  ،جهان اسالم

گسترش  رو شد تا آنجا کهبهروتازه و متفاوتی  با شرایطهشتم(  ۀهفتم تا اواسط سد ۀسد
 محمد رار گرفت. در چنین اوضاعی، زکریا بنعلوم مختلف نیز تحت تأثیر این شرایط ق

، نخستین گام را در مسیر البلدانعجایبو نیز  اخبارالعباد و آثارالبالدقزوینی، با تألیف 
ها کوشیده است تا به این پرسش رو، پژوهش حاضرتألیف آثار جغرافیایی برداشت. از این
، بر نگرش و شیوۀ پیشینیان اخبارالعباد و آثارالبالد پاسخ دهد که آیا قزوینی در تألیف

نگریست و آن را و از چه منظری به دانش جغرافیا می اتّکا کرد یا طرحی نو درانداخت
اشتمال،  که قزوینی ازلحاظ دهدها نشان میدانست؟ بررسیمشتمل بر چه عناصری می

هم به جهان اسالم و هم به بیرون از آن توجه داشته و از آن روی که در نوشتن مطالب 
ای متأثر از نظام اقیلم یونانی بوده، به مکتب عراقی گرایشِ بسیار داشته است. گونهبه

روست که بعد وجود آورد؛ از همینهمچنین او کوشید میان جغرافیا و تاریخ توازنی هم به
افیای طبیعی، بیشترین توجهش به جغرافیای انسانی و اقتصادی بوده است. چنین از جغر

را در آن جای داده است. « عباد»و « بالد»رویکردی از عنوان کتاب او هم پیداست که 
دهنده گرایش نگاری و تراجم احوال بزرگان، نشانهمچنین نگاه ویژه نویسنده به عجایب
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 درآمد. 1

 در زمینه جغرافیا یکتاب زیادی، ، مدتمغول و تشکیل دولت ایلخانان ۀپس از حمل
حدود شش دهه پس از حمالت که  اثر جغرافیایینخستین امّا،  .تألیف نشده است

نوشته  آثارالبالد و اخبارالعباد تألیف شد، مغوالن یا دو دهه بعد از تشکیل دولت ایلخانان
در  کتاب دیگری، آثارالبالد عالوه برز قزوینی ا است.( 682)د. قزوینی بن محمد زکریا
با  است. ی ماندهجارنیز ب الموجوداتالمخلوقات و غرائبعجائبنگاری با نام کیهان ۀزمین

 یِنسب صفت، او باید متولد قزوین باشد و با عنایت به «قزوینی»توجه به صفت نسبی 
نیاکانش از کوفه به  شاید 1،است به او دادهکشف الظنون خلیفه در که حاجی« الکوفی»

که آثار قزوینی  زآنجاا (. ,4/865T.Lewicki ،281، کراچکوفسکی( باشندایران مهاجرت کرده 
اند؛ اما برخی دانستهشناسان او را عرب عربی نگاشته شده، بیشتر محققان و شرقبه 

های های قابل توجه در سبک نوشتهاوتفوجود ت سبببه 3و لویکی 2همچون استرک
 , M.Streck, 4/841 دانندقزوینی با زبان کالسیک عربی، زبان مادری او را عربی نمی

)4/865T.Lewicki, .) چون آثار قزوینی پر از  بر این باور است،یز ن 4کراچکوفسکی
شود که سنگ نیست، معلوم میسبک آثار عربی کالسیک هم باکلمات نامأنوس است و 

 . )281کراچکوفسکی،  (است زبان مادری وی عربی نبوده

خالفت دراز  ها، عمرویرانگر مغول هجوم باکه  در روزگاری تألیف شدالبالد  آثار 
 هم این اثر ،روازاین .رو بودروبهشهرها و مردمان  ،هاسیاری از کتاببنابودی عباسی و 

و هم حاوی گذشتگان  ین و دربردارنده بسیاری از محتویات آثاردوران پیش دارمیراث
 ای درازآنجا که قزوینی اطالعات گسترده .نکاتی تازه درباره عصر پس از مغول است

خاص توانست آن اطالعات فراوان را با ی رداشت با تبح خود زمینه علوم مختلف زمان
بیان کند.  انواع مخاطبانقابل فهم برای همه  ایشیوهسبکی روشن و ساده درآمیزد و به

 آثارالبالد، )قزوینی،است  مقایسه شده 6و هرودوت 5وی از نظر وسعت اطالعات با پلینی
 .)11 جهانگیر میرزا، ۀترجم

، که موضوع جغرافیای به وصف زمین ، ابتداکتاب ۀپس از خطبآثارالبالد قزوینی در 

                                                                                                                                        
 (.2/1127، حاجی خلیفه)نام او را محمدبن محمود الکوفی القزوینی آورده است  کشف الظنونحاجی خلیفه در  .1

2. M.Streck 

3. T.Lewicki 

4. Krachkovskii 

5. Pliny 
6. Herodotus 
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معرفی  1همگون یساده با اجزای یاتودهصورت است. او زمین را به پرداخته قدیم بوده،
 اواست.  انگیز در آن شدهشگفت یباران و بادها باعث ایجاد چیزها ،کرده که خورشید

جایی از آن در که چنان ؛فرد داردبه منحصر یخاصیت ،که هر بخش از زمین گویدمی
ایجاد شده که  2ورشوره یگِلزارنرم و جای دیگر  یجای دیگر شنزاردر سنگ خارا و 

ش محتوای اثرسپس در توضیح (. 7، همان)انگیز است دل یهریک از آنها را حکمت
های طبیعی آنجا و مردمان و بیان ویژگیبه ،که در کتابش درباره هر شهرگوید می

  ، همانجا(.همان) است دهکراطالعاتی ارائه بزرگان  خصیصه آنان و اخبار
، «اول ۀمقدم»است؛ در  دهآور "مقدمه" پس از خطبۀ کتاب، نویسنده سه

اش و طبع اجتماعی ی برخاسته از نیاز آدمیساز روستاها و شهرها و های ساختضرورتبه
مال، جنوب، شرق و ، ابتدا با اشاره به جهات اصلی )ش«دوم ۀمقدم». در است اشاراتی کرده

هوای هر ناحیه بر ساکنانش سخن گفته و با استناد به سخنان حکما  و از تأثیر آب ،غرب(
زندگی در نواحی شرقی یا غربی یا مناطق سرد یا خشک بر مزاج  اتو اطبای قدیم، از تأثیر

است. سپس از رابطه میان مواد کانی و وضع  و طبیعت و روان و رفتارآدمی یاد کرده
است؛ برای ثیر آب و هوا بر نوع گیاهان و حتی حیوانات سخن گفته أیمی و نیز از تاقل

نخل و موز برای مناسب  یرویشگاه ،های بسیار گرمسرزمیننمونه تصریح کرده که 
هایی با و نیز کوه ،های خشک و رملستانبیشتر در سرزمین ،، یا معادن طالآیدشمار میبه

شیوه نظام ، ربع مسکون را به«سوم ۀمقدم»وینی در قز آیند.دست میبهخاک سست 
که از باالی خط استوا تا سان ؛ بدیناست بندی یونانی به هفت اقلیم تقسیم کردهاقلیم

هفت خط فرضی با پهنای موازی کشیده و بین هر دو خط را یک اقلیم ، قطب شمال
آن از  طول ست باشد کهدرازترین و پهناورترین آنها اقلیم نخ»و گفته است که فرض کرده 

هزار فرسنگ و پهنای آن از جنوب به شمال نزدیک صدوپنجاه خاور به باختر نزدیک به سه
آن از  3ها ازحیث درازا و پهنا اقلیم هفتم است که طولترین اقلیمفرسنگ است. کوتاه

خاور به باختر نزدیک هزارو پانصد فرسنگ باشد و پهنای آن از جنوب به شمال نزدیک 
 (.48-47جهانگیر میرزا،  ۀ، ترجمآثارالبالد)قزوینی،  نجاه فرسنگ استپ

تفصیل ها بهاَعالم مکانی یا مدخل 650گانه، در متن کتاب حدود پس از مقدمات سه

                                                                                                                                        
 (5 ،آثارالبالد قزوینی،)« بسیط متشابه األجزاء جرم» .1
 همانجا(قزوینی، )« ۀالسبخ ۀطین» .2
 منظور، طول مساحتی است نه طول جغرافیایی، چنانکه مراد از پهنا هم عرض جغرافیایی نیست. .3
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است که نویسنده ابتدا برای  گونهبدین تنطیم مطالب در هر مدخل ۀشیواند. معرفی شده
تر، آن مکان به واحد جغرافیایی یا اداری بزرگ حاوی تعلقای، معموال ًهر مدخل، شناسه

های مجاور هم اشاراتی شهر با مکان نسبت مکانیِبه ،کند؛ گاه نیز در شناسهارائه می
را عرضه اطالعات بعدی  ،گاه به تناسب اهمیت هر مدخل از نظر نویسندهرود. آنمی
کم  و ند و بیشنیست یکدست غالباً ،اشتمال و اندازه ،لحاظ تنوعبه. این مطالب کندمی

ی هامحتوای مطالب برخی از مدخل وجود این، کند. باآنها از میزان خاصی پیروی نمی
-112)همان،  مکه(، 329 -314، آثارالبالد) قزوینی،  مانند بغدادمشهور و با ارزش 

 (،259-250)همان،  کوفه ،(239 -227)همان،  غزه (،111-107)همان، مدینه  (،122
توان در ذیل عناوین کلی زیر می (، را73-65)همان،  یمنو  (271-263مان، )ه مصر

ها، حیوانات، تولیدات صنعتی و ستنیها و رودها، رُهوا، کوه و بندی کرد: وضع آبدسته
و دیگر  کشاورزی، عجایب، حوادث تاریخی، اشاراتی به زندگی و احوال برخی از اولیا

 ها.تسمیه شهرها، سازنده و تاریخچه مختصری از آنرجال مشهور، و در مواردی هم وجه 
ترین جغرافیانویسی که مثابه بزرگهای تحقیق حاضر این است که قزوینی بهپرسش

های جغرافیانگاریِ پیش از هجوم مغوالن به جهان اسالم با پیونددهنده روش
در را پس از یک وقفه طوالنی  آثار البالدهای بعد است و جغرافیانویسی دوره

به کدام مکتب جغرافیایی نظر داشته و از چه منظری  آثار البالدجغرافیانگاری نوشته، در 
 شده است؟نگریسته و از دیدگاه او جغرافیا شامل کدام مباحث میبه جغرافیا می

 

 گرایش به مکتب بلخی یا عراقی؟. 2

های وهشهای سوم تا چهارم هجری، در پژهای کالسیک جغرافیایی، تألیف سدهکتاب
اند، که عالوه بر تقسیم شده، «جهان اسالم»و « طور کلیجهان به»ه دو دست به جدید

جغرافیای ریاضی، نجومی، طبیعی،  دربارهمطالبی حاوی ها، راه ۀشبک ۀاطالعاتی دربار
ترتیب با مکتب عراقی و مکتب بلخی شناخته . این دو دسته آثار بهاندانسانی و اقتصادی

های جغرافیایی درباره تمام مناطق جهان به داده ،ار متعلق به مکتب عراقیآث 1شوند.می
                                                                                                                                        

، نخساتین باار شهرت یافت« مکتب عراقی»های سبکی که بعدا به و ذکر ویژگی« مکتب بلخی»تعبیر  .1
مطالعات جغرافیاای کالسایک اساالمی (، خاورشناس هلندی بهJohannes Hendrik Kramersکرمر )

جلاد  EI2کاه در  "DJUGHRAFIA"( در مقالاه 1951-1891ش/ 1330 -1269وارد کرد. کرمار )
یاد، کاه ( منتشر شد، ابوزید احمدبن سهل بلخی را محاور مکتبای نام1936-1913نهم، سوپلمانت )

 اش ایان مکتاب راوی در اداماه مقالاه نامش را مکتب قدیم یا مکتب کالسایکِ جغرافیاایی نهااد.
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 بندی ایرانیِاند: آثاری که در آنها مطالب، براساس نظام تقسیمپردازند و دو دستهمی
است و بغداد و عراق که در حکم مرکز  و جهات چهارگانه عرضه شده« کشور هفت»

و مباحث آنها در وصف نواحی  گرفتندقرار میجهان بودند، در وسط شش کشور یا اقلیم 
ق(،  300 .حا .)د خرداذبهابن الممالک و المسالکمانند  شد؛و شهرها با عراق شروع می

یا  345)د.  مسعودیالتنبیه و االشرافِ  و( سوم ۀدر گذشت اواخر سد) یعقوبی البلدان
توجه شده یونانی  بندیاقلیمبه نظام  در آنها ق(؛ دسته دیگر شامل آثاری است که 346

سبب مرکزیت سیاسی خالفت است و عراق و بغداد، به مکه مرکز جهان دانسته شده و
 ، نوشتهۀالکتاب ۀصنع و الخراجمانند کتاب  اند؛خود کرده اسالمی، جایگاه دوم را از آنِ

                                                                                                                                        
 ( آشکارا مکتب بلخیBalkhi- schoolو مکتب اسالمی بلخی نامید و برخی از مختصاتش را برشمرد ). 

 (Kramers,"DJUGHRAFIA", EI2, 66-65/9) های ویژگیباهآنکه از مکتب عراقی نامی ببرد، سپس بی
برخی از آثار جغرافیایی، در مغایرت با آثار مکتب بلخی، اشاره کرد. اما تصریح به نام مکتب عراقای در 

صاورت  ۀالمعارف االساالمی ۀدائربا نام   1EIدر ترجمه عربی نوشتۀ مقبول احمد تمکلۀ همین مدخل، 
(. گویاا کراچکوفساکی 144-114 /12 ،ۀالمعاارف االساالمی ۀدائار، «جغرافیاا»)مقبول احماد،  گرفت

که در اواخر عمرش بر مطالعات جغرافیایی  شناس روسیاسالم م(،1951 – 1883ش/ 1261-1330)
اطالع بوده که در اثار خاود فقاط از تمرکز کرده بود، از مقاله کرمر مطلع و از تکملۀ مقبول احمد بی

 اسات. ای نکاردهعراقای اشااره ( و به مکتاب253، 219کراچکوفسکی، همان، مکتب بلخی نام برده )
 ,Maqbul Ahmadمنتشر شد ) "DJUGHRAFIA" در مدخل  2EIهمین تکملۀ مقبول احمد، عینا در 

587-575 /2, 2EIDJUGHRĀFIYĀ,  ِو در پی آن، ذیل عنوان فرعی )"The Ottoman geographers" 
اساات  انااان عثمااانی آماادهد( نویساانده آلمااانی درباااره جغرافیFr. Taeschnerای از تشاانر )مقالااه

) 587-,2/5902EI ”,The Ottoman geographers“Taeschner, ( ۀش. بنیاااد دایاار1368. در سااال 
ترجماه  تاریخچه جغرافیا در تمدن اسالمی منتشار کارد کاه حااویالمعارف اسالمی کتابی با عنوان 

ن مقالاه ایان است. سومین و آخاری "DJUGHRAFIA"مقاالت مقبول احمد و تشنر در ذیل مدخل 
) ,2EI Maqbul Ahmadدر کاه  "RITAĀRITA or KHAKH"مقبول احمد با عنوان به قلم مجموعه 

) 1083-1077 /4 ,2EI KHĀRITA, نقشۀ جغرافیایی»عنوان فارسی این مقاله با نام .شده است منتشر »
: نخسات است که عبدالحسین آذرنگ آن را ترجمه کرده است. در اینجا ذکر دو نکتاه ضاروری اسات

اش آمده در ترجمه فارسای ذیال در پایان مقاله 2EIی مقبول احمد که در«جغرافیا»مقالۀ اینکه منابع 
مقاله تشنر جای گرفته است. دیگر اینکه چون در این کتاب نام نویسندگان ایان مقااالت، جاز مقالاۀ 

ت اول و دوم را، با دهند، مقاالتفکیک مشخص نشده، عموم کسانی که به این کتاب ارجاع میسوم، به
نظر به نام نویسندگان روی جلد، توأمان کار مشترک تشانر و مقباول احماد و گااه فقاط کاار تشانر 

ای یعنای صافحه 94که فقط سهم اندکی از این کتابِ دهند؛ درحالیپنداشته، به این هر دو ارجاع می
 متعلق به تشنر است. 65تا  53صفحات 
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 البلدانق( و  290 فلیأ)ت ابن رسته ۀاالعالق النفیسق(،  337)د. حا  بن جعفر ۀقدام
(. در میان نویسندگان دسته اخیر، قدامه، مطالبش را برپایه چهار جهت 365 فقیه )د.ابن

رسته، ضمن وصف اقالیم هفتگانه یونانی و بیان حدود و ثغور آنها، بر اساس اصلی و ابن
مطالب جغرافیایی رنگ اسالمی بیشتری  ،در مکتب بلخیبندی سامان داده است؛ اما ناحیه
های اسالمی تمرکزاست و هم مفاهیم جغرافیایی با استناد بر بر سرزمین مهم  ؛ زیرادارد

بندی نه و مبنای تقسیم اندقرآن و احادیث و روایات اصحاب پیامبر )ص( توضیح داده شده
 ۀهاست و صرفاً جنباست، بلکه بر اساس سرزمین« اقلیم»و نه نظام یونانی« کشور»نظام ایرانی

المسالک ق(، 322بلخی) د. حا  صوراالقالیم یا االشکالانانی چون آثار جغرافیدطبیعی دارد. 
احسن ق( و  367)تالیف حا  ابن حوقل االرض ۀصورق(،  346)د. اصطخری و الممالک

 .Maqbul Ahmad, Ei2 , V. 2, p) گیرندق( در این دسته جای می 390مقدسی )د. التقاسیم

 مانند تألیف شدند؛آثار معدودی  نیزم تا هفتم های پنجسده عالوه بر این آثار، در .(583- 579
یاقوت  البلدانِ معجم وق(  487)د. عبدهللا بن عبدالعزیز بکریمعجم ما استعجم نوشته 

 نویسندگانشانو  اندترتیب الفبایی تنظیم شدهپیداست، به اناز نامش کهق(  626حموی )د.
های لغوی در قالب فرهنگنامهاسالمی  ۀقرون اولیهمان که از  اندهنظر داشت یآثار انبوه بر

یاب بودنشان، بودن اَعالم جغرافیایی و نیز آسانپدید آمده بودند و مزیت نسبی آنها مشکول
 به سبب تنظیم الفبایی، بوده است.

وصف های اسالمی، به، عالوه بر توصیف سرزمیناخبارالعباد آثارالبالد وقزوینی در 
توصیف است. توجه کمابیش توأمان قزوینی به اختههای غیراسالمی نیز پردسرزمین

، آثارالبالدقزوینی، ) جمله دورترین نقاط بحر ظلمات شهرهای اسالمی و غیراسالمی، از
معجم حتوا، مانند مبدین معناست که این کتاب از لحاظ  یا اقیانوس اطلس (616، 504

« طور کلیجهان به»ر دسته دیاقوت حموی  البلدانِ معجمو نیز  ما استعجِم ابوعبید بکری
بندی کرد. شیوه توان آن را ذیل آثار مکتب عراقی دستهمی رواز همین ؛گیردجای می

نگاری، نیز مؤید دیگری از بندی مطالبش، در کنار وفاداری نسبی به معجمعرضه و دسته
 یونانی یبنداقلیمنوعی از نظام به زمینهاو در این  زیرابه مکتب عراقی است؛  او گرایش

ها یکجا از الف تا یاء ترتیب لبرخالف آن دو اثر، مدخ آثارالبالداست. در  الگو برداشته
الفبایی تنظیم  -صورت اقلیمیموجود در این کتاب، به اند، بلکه عناوینشدهالفبایی ن

ن اپای« یمن»با  شده وآغاز « ارم ذات العماد»های اقلیم اول با مدخل برای نمونه، ؛اندشده
و تا گونه ممحور و معجمدخلآثارالبالد کتاب (. 65، 15، آثارالبالدقزوینی،  ) است فتهیا
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نگاری در آن به اولین اصل معجماما  ؛است نگاشته شده معجم البلدانحد زیادی مشابه 
مشابه، نویسنده برای است و با وجود الگوهای  توجهی نشدهعالم است، که ضبط دقیق اَ

های ده است. این کاستی در تمام مدخلنکر کوششیها و شهرها ام مکانکردن نمشکول
  است. آشکارکتاب 
قزوینی با جغرافیانویسان مکتب عراقی باید او  فراوانبه اشتراکات  با توجه هر روی،به

به  قزوینیتوجه  ،گرچه .شمار آوردرا در زمره طرفداران سبک عراقی در جغرافیا به
 پنداریم.دور های مکتب بلخی بهرا یکسر از ویژگی اوشود که آن میمانع از  ،کشینقشه
 

 کشیهنقش. 3

اهمیت نقشه و تصویر آن  5ده است، آم آثارالبالدنقشه و تصویری که در  6ز میان ا
ط مدور از شهر صورت خطوهتصویری ب در شمال مصر، یسنِّتِ ۀجزیرخاصی ندارند: نقشه 

 و اسکندریه ۀتصویری از منار ،نقشه مسجدالحرام ،ذاریگگونه نامقسطنطنیه بدون هیچ
 ۀحل آن موفق شده بود؛ اما دو نقشبن یونس بهای که کماللهشکلی هندسی درباره مسئ

نگاری در آثار نظام نقشه لحاظبه، اولی شهر قزوین ۀنقش و ربع مسکون ۀنقشدیگر، یعنی 
 ازی اسالمی، اهمیت دارند. تخطیط شهرها در نظام شهرس حیثجغرافیایی و دومی از

 
 نقشه ربع مسکون. 1. 3

نقشه  رکا ببا اتّ ،توان دریافتقزوینی می ۀاز گفتکه چنان( 1نقشه شماره :ا )نک این نقشه
، قس: قزوینی 21-9 ابوریحان بیرونی،)است ن بیرونی از ربع مسکون ترسیم شدهابوریحا

ای رنگ قهوه اها بآبی، کوهبا رنگ  رودهاو  هادریا ،قزوینی ۀنقش(. در 13-21، آثارالبالد
اطلس تاریخ مونس، اند )شده متمایززرد سایر نواحی از جمله والیات و شهرها با رنگ  و

 نویسانکه جغرافی ییهابرخالف سایر نقشه ،در این نقشه (.19، 16 ۀخریط اإلسالم،
منحصر ی کارکه د دار اند، جهت شمال در باال قراربوده ترسیم کرده های پیشینسده

مانند  والیاتو نام برخی  جای گرفته مرکز مکه در، نقشهاین در . آیدشمار میبه فردبه
های رودها و معدودی از شهرها چون قندهار و نیز ناممصر، هند، چین، قسطنطنیه و نام 

ن، )هما های ابوریحان بیرونیمشابه با نقشه که کامالً جا(، همانهمان) ذکر شده دریاها
 ( است.25، 23ه، ط)همان، خری ادریسی ( و20، 18ه، طخری
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 (2: نقشه شماهـ )نکنقشه شهر قزوین . 2. 3

است.  رسم کرده خود شهر ای نسبتًا دقیق ازنقشه ،که قزوینی اهل قزوین بوده آنجا از
)شامل دارالحکومه  شهرستان است و ساختار شهرهای سنتی اسالمیساختار این شهر مانند 

و گرد آن خودِ شهر )شامل بازار و  هسته اصلی در مرکز چونان های دیوانی(اختمانو س
ها و کشتزارها( )شامل بستان ربضیا  پیرامونیهای و مکان رددا قرارهای مردمان( خانه

 ترسیم شدهمتداخل دایره  صورت چهارشهر قزوین به ،در این نقشهترین الیه شهرند. بیرونی
 و العظمی، البساتین، ۀاست: شهرستان، المدیناینهمرکز به سمت بیرون  نام دوایر از است.

اترک و  وادی هایکنارشان نامالمزارع. در دو طرف دایره از شعاع آن خطوطی رسم شده که 
ترین رودهای از قدیم(. این دو وادی که 463، آثارالبالد ،ینیقزو) ثبت استدرج  وادی

: ا )بر مبنای قرائت استاد دبیرسیاقی. نک کزَنرَاَ  هاینام بهترتیب، مروزه بهو ا اندقزوین
 (2. )طحان، اندشناخته )همانجا( جدیزَ  و (8دبیرسیاقی، 
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 2نقشه شماره 

 
 های مختلف جغرافیاییو شاخهآثارالبالد  .4

های مختلفی چون جغرافیای طبیعی، انسانی، سیاسی، نظامی و تقسیم جغرافیا به شاخه
معنا نیست که نویسندگان بدین ؛ امااستمربوط  ی نوپدید و به دوره جدیدامر جز اینها،

اند. ها توجهی نداشتهها و حوزهبه این شاخه کالسیک جغرافیایی در دوره اسالمیآثار 
 اند کهآثاری پدید آورده ،هاها و تفکیکبندیآنها بدون اشاره به این تقسیم ،درواقع

برده را در خود داشتند و در های ناممتعلق به شاخهکمابیش همه یا برخی از عناصر 
مباحث  ۀزمین خرداذبه درکتاب ابن ؛ برای نمونه،بودند ترغنیها نیز برخی شاخه

جغرافیای اقلیمی هوا یا  وبسیار پربارتر از اطالعات مرتبط با آب ،جغرافیای اقتصادی
)بخش جغرافیا( به  وبالقل ۀنزهحمدهللا مستوفی در  های بعد،یا در دوره است،

مباحث و  براست. این توجهات  ای نشان دادهجغرافیای طبیعی و اقتصادی توجه ویژه
مباحث ری هر جغرافیانویس را بهرویکرد غالب و گرایش نظ، های خاص جغرافیاییشاخه

 تاباند. طور کلی نگاه او را به جغرافیا بازمیجغرافیایی و به
های مختلف شاخهگاه قزوینی بهدیدکه باید دید ارالبالد آثبا توجه به نوع مضامین 

، و ذکر جغرافیایی اثری اصالتاً آثارالبالد و اخبارالعبادکه ایناست.  دانش جغرافیا چه بوده
، است الد و جغرافیا صورت گرفتهبه آثار بِاهتمامش باد و تاریخ آنها در پرتو اخبار عِ

 ویژه دارد. با چنین توجه و رویکردی یاهمیت خت و ارزیابی نگرش او به جغرافیاشنا
ارزش جغرافیایی کتاب او و سهم هر شاخه از انواع این دانش چون جغرافیای  است که
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دیگر، بررسی کمی و سخنی ؛ بهطبیعی، اقتصادی، انسانی و مذهبی بازنموده خواهد شد
تر دقیقت موجب شناخو اخبار العباد  آثارالبالد های جغرافیایی کتابکیفی داده

های مختلف آن و در نتیجه آشنایی با نگرش وی به شاخه ۀهای نویسندگرایش
 شود.جغرافیایی می

 
 جغرافیای طبیعی. 4.1

و سنجش  ،ای از علم جغرافیاست، به تجزیه و تحلیلجغرافیای طبیعی که شاخه
و سایر ان، حیوانات، معادن ها، گیاهها، خاکرودهوا،  و پراکندگی اشکال زمین، آب

 با توجه به پیشرفت دانش جغرافیا،که امروزه  (15شکوئی، ) پردازدهای طبیعی میپدیده
با توجه  1است. تر تعریف شدهصورت دقیقبا اصطالحات خاص و به هریک از این مفاهیم

در  ،ها را ذیل جغرافیای طبیعی جای دادتردید اطالعاتی که بتوان آنبی، تعریف این به
کل  %64مدخل )حدود  418، در این کتابمدخل  649کم نیست. از میان آثارالبالد 

سهم  بایستمی ،رو. ازاینشوددیده میمتعلق به جغرافیای طبیعی  یهایها( دادهمدخل
های دانش جغرافیا را نسبت به سایر شاخهآثارالبالد های جغرافیای طبیعی در داده

وسیع و متنوعی را در  بخشافیای طبیعی جغر ۀهای قزوینی در حوزداده بیشتر دانست.
ها و رودها، حیوانات، آب و هوا، گیاهان و چشمه ۀگیرد که شامل اطالعاتی درباربر می

از جانورانی در بالد سودان در شمال شرق آفریقا  نمونه،شود؛ برای معادن و جز اینها می
معرفی گیاهان و به یا  ،(24، آثارالبالدبرد )قزوینی، نام میفیل، زرافه و کرگدن چون 

 کیلی در بَ سمً تیمثل توصیف درخ کند؛و گاه خواص آنها را بیان میپردازد می درختان
مثل معادن یاقوت، نقره و طال در  معادن ۀیا اطالعاتی دربار ،(18، هماندر یمن )

 (.67، هماندهد )دست میبه 2سرندیب
 

 جغرافیای اقتصادی .2. 4

مصرف کاال و  و های انسانی در تولیدپراکندگی فعالیت ۀلعمطا ،اقتصادی جغرافیای
                                                                                                                                        

( که علم بررسی اشکال زماین، تکاوین و پراکنادگی Geomorphology) فولوژیروموئمانند اصطالح ژ .1
بندی و پراکندگی انواع آب و هوا و نقش آن در عوامال ژی که به طبقهوهاست، یا اصطالح کلیماتولآن

 (.13 شکوئی،: ا برای مطالعه اصطالحات بیشتر نک(ویژه در مقیاس جهانی توجه دارد محیط طبیعی به
 النکا داده شدهه در منابع تاریخی و جغرافیایی دوره اسالمی به جزیره سیالن یا سریسرندیب نامی ک .2

 (.415-414 /23 ابریشم کار،)است 
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معیت و عوامل جغرافیای طبیعی ج انباشتبیش از همه با  رواز همین ؛خدمات است
توانیم اطالعاتی از قبیل تولیدات با این تعریف می(. 18شکوئی، ) خوردگی داردگره

ذیل جغرافیای  رامشاغل  و پول ،صنعتی و زراعتی، بازرگانی، صادرات و واردات، سکه
 را به (هااز کل مدخل 16)% مدخل 105حدود آثارالبالد  نویسندهاقتصادی بگنجانیم. 

به این  او توان گفتاست که می جغرافیای اقتصادی اختصاص دادهباحث مرتبط با م
شامل د آثارالبال اقتصادی است. اطالعات  داشته توجه نسبتاً زیادیجغرافیا  شاخه از

 ؛محصوالت کشاورزی، صنایع دستی و ابزارجنگی استمعادن طال، نقره، مس و ش گزار
یا معادن  (501، آثارالبالد)قزوینی،  از معادن طال و نقره در البیره در ارمینیه نمونه،برای 

است.  گفتهسخن  (503، )همانیا معادن جیوه در اندلس ( 240،همان) زاج در قبرس
 ؛است اشاره کردههم محصوالت خاص در برخی شهرها قزوینی در مواردی به تولید 

و شمشیرهای باکیفیت در  (433، همان)در کاشان  مرغوبتولید ظروف بسیار  انندم
 شده است.که به مناطق دیگر صادر می (498، همان) 1هنجَفرَاَ

 
 جغرافیای انسانی .3. 4

زمین  ۀای سطح سیارهها و پدیدهجغرافیایی از چهره ۀمطالعدانش  ،جغرافیای انسانی
، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی او های اجتماعیبه انسان و فعالیت است که مستقیماً

اگر این تعریف را که انسان و معیشت او رکن آن است مبنا (. 17شکوئی، ) پردازدمی
از قبیل رنگ  جغرافیای انسانی باحث مرتبط بامتنوعی از م بخشآثارالبالد  ،قرار دهیم

. این گیرددر بر می را آدمیاناک، پوشاک، آداب و رسوم، عادات و خلقیات پوست، خور
( آثار البالدهای کل مدخلاز  %7 حدود)مدخل  45در  مجموعاً  دست از اطالعات

برای ؛ است مدخل به رنگ پوست مردمان اشاره کرده 6در نویسنده  پراکنده است.
و ( 584، آثارالبالد)قزوینی،  نرنگ پوست مردم بالد خزر را سفید و گندمگو نمونه،

 ازمدخل  11 ذیل. همچنین (530، همان)است  کرده وصف رنگمردم روم را سفید

                                                                                                                                        
از  یبسیار دارند. ایشان نصارایند و به یک یبزرگ در کشورها یسترگ است که شهرهای یاَفرنجه: ملّت .1

گویند. ایشان همسایه رومند، و هر دو در « گفرن»نسبت دارند و خود را « افرنجش»خود به نام  نیاکان
ن یکصاد و وبزرگ است. ایشان پیراما یشهر« نوك برده»شمال و خاور اندلس باشند. پایتخت ایشان 

اسکندریه بود، کاه  یروبهرو« رودس»ایشان، پیش از آمدن اسالم جزیره  یپنجاه شهر دارند مرز خاور
 ( 1/228علینقی منزوی،  ۀترجم البلدان، معجم ،حموی یاقوت)شام است  یدر میان دریا
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هم مناطق و ها هم شامل مناطق سردسیر کرده، که این گزارش یادپوشاک مردم 
جا به آن ساکنانکه  - 2یا بالد الزنج ،(24، )همان 1بالد سودان ؛ ماننداست گرمسیر

که  3مردم بالد تِبریا  ،(530، همان) اندبوده گرمی هوا برهنه سبببه ،بالدآثارال نوشته
سبب که به 4یا مردم سرزمین واق واق ،(18، همان) شان از پوست پلنگ بودهیهالباس

او  (33، همان)است  دهبوشان از طال ساخته مییهاجامه ،معادن طالی فراوانوجود 
در که مجموع اطالعات او چندان ،است سخن گفتهخوراک  هندرت در این کتاب درباربه

یمن  انطعام مردم هدربار نمونه،برای  گذرد؛سرتاسر کتاب در این باره از ده مورد درنمی
اشته و فقط در آن نام د« عَْلس»کردند که نوعی گندم استفاده میاز  انکه آن است آورده

قزوینی ذیل  .(69، ثارالبالدآ )قزوینی، است شده و مخصوص آنجا بودهمنطقه زراعت می
برخی  ۀدربار برای نمونه ؛است سخن گفته انمردمهای ویعادات و خ ۀمدخل دربار 20

کند،  یگناه یاگر کس»: است آورده (43، آثارالبالدقزوینی، ) سرندیب اناز عادات مردم
از  یزیاد و کم از او جریمه گیرند. عادت دیگر آن است که اگر شخصیهفت درهم ب

دار را یابند، حاکم حکم کند که هرجا قرض ،طلب داشته باشد و عارض شود ییگرد
دار که از ن خط، طلب گیرند و جرأت نکند قرضکشند و در میان هماش بر دور یخط

برابر طلب گیرند، دو ثلث آن را حاکم بیرون رود، سه آن خط بیرون رود، و اگر اتفاقاً
به طلبکار رد کند. عادت دیگر آن است که چون  ثلث راعنوان جریمه برگیرد و یکهب

از عود و صندل گذارند و زن حاکم  یآن والیت را وفات رسد، او را در میان تابوت حاکمِ
، آثارالبالد )قزوینی،« بار بسوزندیک میان آن آتش اندازد تا هر دو به نیز خود را در

مردم  ، رسممنابع دیگر ه درگرفت صورت هایبررسی ( با85جهانگیر میرزا،  ۀترجم
 ،پیش از او نیامده اسالمی در سایر منابعظاهراً قرض که قزوینی آورده، درباره  سرندیب

 گیرد.قرار میآثارالبالد رو حائز اهمیت است و در دسته اطالعات اختصاصی ایناز
 

                                                                                                                                        
مرز آن از مغرب » است:محدوده بالد سودان یا بالد سیاهان را چنین وصف کرده ،قلقشندیهمچنین، . 1

به دریای محیط )اقیانوس اطلس(، و از جنوب به خراب در امتداد خط استوا، و از شرق به دریای قلزم 
 .(5/273) شودهایی که تاسرزمین مصر محدود میبیابان در مقابل سرزمین یمن، و از شمال هم به

 .(116 کراچکوفسکی،) است تقریب همان زنگبار کنونیسواحل آفریقای شرقی که بهبالد الزنج . 2
شود و آن در جناوب یخوانده م« سرزمین تبر»از کشور سیاهان )سودان( است که  یسرزمینبالد تبر:  .3

 .(2/12، حموی وتیاق)( است یمغرب )مراکش کنون

 .(46سیرافی، ) همان جزیره ماداگاسکار کنونی که در دریای هند قرار دارد :(Wak wakواق )واق  .4
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 جغرافیای مذهبی. 4. 4

پیروان آنها درجاهای ی ها و پراکندگبررسی ادیان، مذاهب و فرقهبی بهجغرافیای مذه
برخالف کسانی چون مقدسی،  آثارالبالد و اخبارالعبادپردازد. قزوینی در مختلف می
 ،در این زمینه شهایگزارش و ای را به جغرافیای مذهبی اختصاص ندادهجایگاه ویژه

از  %4حدود )مدخل  30 فقط ذیل است. اوبوده  شهرها و والیاتاز برخی شامل فقط 
مذاهب و ادیان ارائه کرده که در مقایسه با ۀ ، اطالعاتی دربار(دآثارالبالای هکل مدخل

است.  ناچیزیسهم  ،آثارالبالددر  های جغرافیاییسایر شاخهمباحث مربوط به 
 شرحدر قالب ، یا است انمردمدین حد اشاره به مذهب و  یا در ی قزوینیهاگزارش

این . است پیش کشیده نیزرا  شانعقاید صوفیان و علما،حاالت و کرامات  زندگی و
بودن به شیعی «ری» ذیل مدخل برای نمونه، چندان اصیل و دقیق نیست؛ ها همگزارش

 یبعض یاهل ر»  1:است مردم ری چنین ۀزارش قزوینی دربارگندارد.  ایاشاره انشمردم
صبیت بین اند و عحنیفهوب اباتر از اصحکم یو اصحاب شافعاند یحنف یو بعض یشافع

ها از آن شافعي یروزشود و همیشه پییکه منجر به جنگ م یحدبه ،آنها واقع است
(. این 443جهانگیر میرزا،  ۀ، ترجمآثارالبالد )قزوینی،« که عددشان کمتر استبوده با این
 بود، تر از قزوینی ری را دیدهنیم سده پیشکه این با حموی که یاقوتاست  در حالی

ها حنفی و شمار ،و مابقی حنفی و شافعی اندجمعیت ری شیعی ۀعمدکه  گزارش کرده
 هممذهب مردم ترکستان  ۀقزوینی دربار(، اطالعات 3/17، البلدانمعجم) استبیشتر 

 2:چنین آورده است البلدانمعجمدر حموی . یاقوت های یاقوت استتقریبا مشابه داده
 ۀ)ترجم« بودند یمان مذهب بهو  زندیقان و مغان، مذهب به پرستآتش آن مردم»

 3:است مذهب مردم ترکستان چنین آورده ۀقزوینی نیز دربار .(1/724علینقی منزوی، 
ند و برخی گاوپرست و اپرستان ستاره نهاآنها را هرگز دینی پسندیده نیست. بعضی از آ»

                                                                                                                                        
 ۀواقعا ۀ، و العصابیّۀحنیفاو أصحاب الشافعي أقلّ عددا من أصحاب أبي ۀو حنفیّ ۀو أهل الري شافعیّ». 1

 ،قزوینای) «عاددهم ۀي جمیعها مع قلّاالحروب، و کان الظفر ألصحاب الشافعي ف یأدّت إل یبینهم حت
 (.376 ،آثارالبالد

 یعلا الغالاب و ... مااني، ماذهب یعلا ۀزنادق منهم و المجوس، مذهب یعل نیران ۀعبد أهلها أکثر و. »2
 (.2/24 معجم البلدان،حموی،  یاقوت)« ۀالزنادق مذهب أهلها

 یالنیران، و منهم مان علا ۀو منهم عبدالکواکب،  ۀء، فمنهم عبدو الترك لیسوا من الدیانات في شي». 3
، و صنعتهم الحارب و الطعان و الضارب ۀ، و منهم سحرۀ، و منهم ثنویۀ، و منهم مانوییمذهب النصار
 (.515 ،آثارالبالد ،قزوینی)« المریخ فإنّه صاحبهم ۀالذي هو صنع
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ها آنره. کار حَپرست و جماعتی سَای مانویه و قومی بت، و فرقهاجمعی بر مذهب نصار
« اندها به طالع مریخه این همه از آثار مریخ است و آنحرب و طعن و ضرب است ک

 .(255جهانگیر میرزا،  ۀ، ترجمآثارالبالد)قزوینی، 
 

 نگاریعجایب. 5

توجه توأمان او به جهان و انسان یا زمین و  ،جغرافیانگری قزوینی هایویژگییکی از 
به اهل مملکت و سالکان که لک توجه ندارد، زمینیان است. او فقط به مسالک و مما

را هم در عنوان « عباد»، «بالد»نیست که عالوه بر  دلیلعنایت کافی دارد. بی نیزمسالک 
اصالت  ،سبب اهل بالدبه در نگاه او «بالد»توانیم بگوییم می ،است. حتیگنجانده کتابش 

ال و سرگذشت مردمان در به وجود شرح احو نبایدو اهمیت دارد. این اهمیت را فقط 
م او به جذب اش به مخاطبان و اهتماآن را در توجه ویژهباید ، بلکه نیمکتاب او مستند ک

های ترین ویژگیمهماز همین رو یکی از  کنیم؛ یابیرد های آفرینشآنان با ذکر شگفتی
طرح  نگاری ورویکرد او به عجایب ،آثارالبالد و اخبارالعباددر نگارش  قزوینی سبکی

 او بر های آنهاست.و سازه آدمیانو  تطبیعجهان هایی درباره گیاهان، جانوران، شگفتی
 آور درباره مخلوقات خداوند وهای حیرتاست تا خوانندگانش را با داستان آن بوده

های نظر او، آوردن داستان ترتیب ازاحوال و آداب سنن گذشتگان آشنا کند و بدین
مردمان و آراستگی  آموزیت نه برای سرگرمی که برای عبرتلقگذشتگان و عجایب خ

 بوده نیکی و دوری از بدیخوانندگان کتابش به های اخالقی و تشویقآنان به فضیلت
مؤلف  که رسدمی 164 به است آوردهآثارالبالد در  قزوینی ی کهشمار عجایب .است

یا  (128-127، آثارالبالد ،ینی)قزو «عجایب» واژه نمونه از آنها 100حدود هنگام ذکر 
ها ذکر واژه عجایب به ذکر شگفتیباقی موارد بیاست و در  دههای آن را ذکر کرریشههم

و مظاهر  طبیعت دربارهمورد  125این عجایب، از مجموع . (617 ،همان) استپرداخته 
گر دارند معجزه هایشان خاصیت درمانیکه آب استها و رودهایی چشمهچون  طبیعی

بزرگی و  ازلحاظ خواص درمانی وکه  یسبزیجات و گیاهان ،هامیوه، (568 -371 ،مانه)
هایی که شکل و نقوش عجیب کوه ،(267، 174، 165 همان:) آورند،حجیم بودن شگفت

با اشکال عجیب همچون چهره یا اندام انسان  ییهاسنگ ،(216، 130 ،هماندارند )
، مانند سنگی در کرمان که از هااز آنبرخی  و خواص عجیب ،(185 -184 ،همان)

با  یپرندگان، (247 ،همان) باردمی برف و باران از آن به یکدیگر سایش دو پارهپس
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 ،همان)شد میهای ویژه مثل مرغی که با دیدن غذای مسموم، اشکش سرازیر توانایی
 ی کهزانگیهای شگفتسازهبه ذکر کرده قزوینی بی کهمورد از عجای 35حدود  .(101

، معابد و (546، 141 ،همان)های عظیم پل مانند است؛ ساخته شدهدست بشر به
 ،همان)های شگفت و ستون هاو مجسمه( 269، 95 ،همان)با معماری خاص  دیرهایی

 آداب و رسوم ۀدرباراظالعاتی  ،مدخل 10 حدود همچنین. اختصاص دارد جا(همان
عادت  آمده است: آثارالبالد در برای نمونه است؛ ذکر کرده اجاه برخی از مردمان عجیب

دیگری  اناگر یکی از آن مذهب نصرانی دارند این بود که که 1«باطن الروم»عجیب مردم 
زن اقوام و شخص تهمت وده خورشخص تهمت، کردمیمتهم و دشمنی را به نفاق 

که از  ردخوقسم میزده تهمت آنجارفتند و در به صحرا می ،عشایر خود را جمع کرده
 و جز راست نگفتهکه صادق خورد هم سوگند میزن تهمت ،؛ درمقابلمبراست آن اتهام

شمشیرها را  سپسکردند، مشرق سجده می سویها، هر دو به. پس از این قسماست
را تصدیق  یدیگر ،یکشته شود یا یکیکی  جنگیدند تامیچندان  برداشته با یکدیگر

محمد مراد  ۀ، ترجمآثارالبالد ،ینیقزو .610 آثارالبالد، ،ینیقزو) ماجرا پایان یابدو  کند
. در (694 ،ۀ جهانگیر میرزاترجم ،آثارالبالد ،ینینک: قزو زی. ن2/355 بن عبدالرحمن،

 ذیل است؛ ازجمله تاطلسمپنج گزارش هم مختص  ،قزوینیهای گوییمیان عجایب
بود و  آن بوده طلسم شده گنجی که در سببکه بهاست از غاری گفته « مراغه»مدخل 

: ا ترجمه نک ی. برا562، آثارالبالد ،ینیقزو) مردمی ،شدهرکس به آنجا نزدیک می
آثارالبالد،  ،ینی: قزوا نک زی. ن2/306 بن عبدالرحمن،محمدمراد ۀترجم آثارالبالد، ،ینیقزو

 .(641 جهانگیر میرزا، ۀترجم
آثار به منابع تاریخی معتبر و  یوقتنگاری چندان است که به عجایبگرایش قزوینی 

 آن منابع را، باور نکردنیآور و فقط مطالب شگفت ،کندنویسندگان خردگرا مراجعه می
 ؛کندنها استناد میآ هاند، نقل و بسبب شهرتشان بدان منابع راه یافتهکه گویا صرفا به

نقل  )ق 630-555) اثیرچنین مطلب شگفتی را از ابن« انمّعُ »ذیل مدخل  برای نمونه
تر از بزرگ ی، مرغیهجر 375ابن اثیر در تاریخ خود نوشته که در سنه »است:  کرده

 یکه نزدیک دریا بود نشست و به صدا یتل یعمان بیرون آمد. در باال یفیل از دریا
رفت و دو روز دیگر  ! قد قرب! پس از آن، باز به دریا فروبَرُفصیح و بلیغ گفت: قد قَ

؛ 56، آثارالبالد ،ینی)قزو« رفت و دیگر دیده نشد و سپس کلمات را گفت بازآمده، همین

                                                                                                                                        
 واقع در اقلیم هفتم، کمابیش در منطقه بلغارستان امروزی. .1



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  74

( یا در 102جهانگیر میرزا،  ۀ، ترجمآثارالبالد ،ینیقزو :زنکی. ن9/46 ر،یقس: ابن اث
 نقل کرده ق411اثیر درباره ظاهرشدن ابری در سالابنهم گزارشی از  «افریقیه»مدخل 

آسمان همراه بوده و با اصابت به افراد باعث  سنگ ازبارش برق شدید و  و که با رعد
 ،ینی: قزوا ترجمه نک یبرا زی. ن149، آثارالبالدی، نی)قزو است شدهمی هاهالک آن
 دستبهفتح قلعه  ۀهم واقع« اصطخر»در مدخل . (204جهانگیر میرزا،  ۀ، ترجمآثارالبالد

خود آورده که چون سلطان در تاریخ  یرزَابن اثیر جَ»است:  چنین آوردهآلب ارسالن را 
فیروزه یافت که نام جمشید بر آن مکتوب  یفتح قلعه اصطخر فرمود، قدح ارسالنلبآ

 ۀ، ترجمآثارالبالد ی،نیقزو :ا نک زی. ن10/54 ر،یاثابن ؛ قس:148 ،آثارالبالد ،ینیقزو) «بود
 ،اثیرناب در این نمونه از استنادش بهاست قزوینی پید ( چنانکه102جهانگیر میرزا، 

 آنبر یافتن جامی که نام جمشید فقط به گزینش انبوه اطالعات تاریخی و جغرافیایی،
 که این هم دکراکتفا های آن است، بین و شگفتیو یادآور جام جهان حک شده بوده

بنابراین اگر بگوییم قزوینی  ؛استنویسی نشان از اولویت دادن قزوینی به بیان عجایب
بگوییم او به تر این است که ایم، اما دقیقجه دارد، سخنی راست گفتهبیشتر به تاریخ تو

 مند است، مضاف به عجایب. مضاف عالقه ،تاریخ
آید؛ چنانکه در چشم نمیقزوینی به آثارالبالدتوان گفت؛ تاریخ سیاسی در باری، می

ت. شگفت ای نکرده اسسرتاسر کتابش حتی به پیامدهای حمالت مغوالن و عواقب آن اشاره
صورت طنز و در مطاوی بیان احوال و اقوال بار آن هم بهاینکه او به حمالت مغوالن فقط یک

ای کرده است. به نوشته قزوینی، ارموی الدین ارموی، دانشمند مسلمان سده هفتم اشارهتاج
ها نتیجه گفت وارد نشدن مغوالن به این سرزمینسنج بود، میگو و نکتهکه مردی بذله

داد وگرنه سپاهیان عراق چگونه ق( می 640 -623قاتی بود که مستنصر عباسی )حک. صد
توانستند در برابر خوارزمشاهیان بایستند؟! اما چون مستنصر درگذشت و صدقات موقوف می

 .(495-494، آثارالبالدشد، تاتارها آمده، مسلط شدند )قزوینی، 
 

 نگاریتراجم. 6

است. گونه دیگری هم در کتابش نمایان شده آدمیان، به قزوینی به ذکر عباد یاگرایش 
رویکرد به  نگاری، البته بیشتر باجای کتابش به شرح تراجم بزرگان و تذکرهاو در جای

توان جایگاه چنین اهتمامی را در ی میاست. با یک بررسی کمّ پیشینیان، همت گماشته 
 2366 م(،1984ق/1404 اپ بیروت:)چآثارالبالد کتاب  رسط 14900از  نشان داد. ثر اوا



  75 ثارالبالد و اخبارالعبادآجغرافیانگری قزوینی برپایه 

اقوال و سرگذشت مردمان  ،ذکر احوالبه  (ور کتابشسطکل از  %16حدود )سطر، 
مشاهیر نفر از  204 این سطرها حاوی اشاراتی به شرح حال است.اختصاص یافته 

ن رایوز و و شاعران، ملوک نبایادیلسوفان، ، فقاریانن، مفسران، اها، محدثهفق صوفیان،
شمار  ،آنها میاناز است.  دهآم هر یک از مشاهیر شهرهای وصفدر ضمن که  است

صوفیان اختصاص  دوم به عارفان و ۀپس از آنها رتب و عالمان دین از همه بیشتر است
 بدون ،نگاری اهل تصوف و بیان کراماتشانتراجم در حوزهرا . نویسنده مطالب خود دارد

 .(380 ،آثارالبالدی، نی)قزو است هسامان داد ذکر منبع،ی و بینقد و پاالیش
آنان  یبه زندگ ینام برده و اشارات یرانیا سُراییپارسشاعر از نوزده  ی همچنیننیقزو
بیت متعلق به  23 ،نقل کرده آثارالبالدبیت شعر که در  675او از مجموع  است. داشته

ی دین او به زبان شاید ادایبه شاعران فارس ینیتوجه قزو نیاسراست. شاعران پارسی
 یفرخ ،ق(416-329) شاعرانی چون فردوسی میهنانش بوده باشد؛زبانان و همهم

 481-394) ق(، ناصرخسرو432)د. یق(، عسجد 431-350) یعنصرق(،  370-429)
ق(،  545-472) ییق(، سنا532)د. خاتونی ابوطاهر ،ق(517-440) امیق(، عمرخ

 ینظام، ق( 586)د. یلقانبی ریمج ،ق(575)د. یانور ،ق(573-481) طواط و نیدالدیرش
 شمس و ق( 635-561) یکرمان نیاوحدالد ،ق(595-520) یخاقان، ق( 519-587)

 .(7 و 6)قرن  یطبس
 

 گیرینتیجه. 7

 دست آمده است:نتایج زیر به آثار البالد و اخبار العباداز بررسی دقیق ساختار و محتوای کتاب 
و تا حد زیادی مشابه گونه ممحور و معجمدخل آثارالبالداینکه کتاب وجود  با. 1
نگاری که همانا ضبط دقیق در آن، به اولین اصل معجماست  نگاشته شده البلدانمعجم

مشابه، نویسنده کوششی برای وجود الگوهای و با شدهتوجهی عالم است، بیاَ
 است.  ها و شهرها نکردهکردن نام مکانمشکول

های خارج از از مرزهای قلمرو اسالمی فراتر رفته و از سرزمیننویسنده که در این اثر . 2
گیرد؛ اما در عین حال پیروان مکتب عراقی جای می ۀبالد اسالم سخن گفته است، در زمر

 توان گفت به مکتب بلخی هم نظری داشته است.کشی مینقشهازحیث توجهش به

جغرافیای طبیعی بیشتر به  های مختلف این کتاب، سهم مضامیندر بین انواع داده. 3
مباحثی در زمینه جغرافیای طبیعی مدخل به 420خورد، چنانکه نویسنده ذیل چشم می
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چون پوشش گیاهی و جانوری، رود و چشمه توجه نشان داده است. بعد از این، بسامد 
 مدخل، بیشتر است. 150اطالعات مرتبط با جغرافیای انسانی و اقتصادی، با مجموع حدود 

های قزوینی در نگاری نیز از دیگر ویژگینگاری، گرایش به تراجمعالوه بر عجایب. 4
 است.  از حجم کتابش به این مبحث اختصاص یافته %16است؛ چنانکه حدود آثارالبالد 

رسد و میتن  15که شمارشان به آثارالبالد زندگی شاعران پارسی در اشاره به. 5
زبان، نشان دلبستگی ویژۀ نویسندۀ آن به کتابی عربیآوردن ابیاتی از آنها، آن هم در 

نویسی میراث فرهنگی زبان فارسی است. پیش از قزوینی هیچ جغرافیانگار ایرانی عربی
 .انجام نداده استچنین کاری 

از منظر قزوینی جغرافیا دانشی است گسترده مشتمل بر مباحث طبیعی، انسانی، . 6
پیوندی وثیق  ،الیت انسان که از موضوعات تاریخ استویژه با فعاقتصادی و مذهبی، به

که برای  ،سازیدارد. این توجه وی به تاریخ انسان و سرگذشت او، نه به هدف سرگرم
های اخالقی و تشویق به فضیلتشدنشان  هو آراستآموزی آدمیان از رویدادها درس

ی هدف قزوینی از ذکر گرایق، اخال. درواقعاست بوده نیکی و دوری از بدیبه مردمان
 است. اش بودهعجایب و گنجانیدن سرگذشت انسان در کتاب جغرافیایی

، جهت شمال در های پیشینیایی سدهجغراف یهابرخالف نقشهربع مسکون،  در نقشه. 7
 های روزگار ما منطبق است.د و با نقشهفرمنحصر بهکه ابداعی  گرفته استباال قرار

َاعالم مکانی موجود در هریک از اقالیم هفتگانۀ یونانی ود، با شیوه خاص خ قزوینی. 8
پیش و پس  ای کهگونهعرضه کرده، به الفبایی -اقلیمی شیوۀیب الفبایی، یعنی بهترترا به
 است.  کسی بدین راه نرفته ،از او
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