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 .منتشــر کــرد مصــريي ايــجغراف انجمــن يســو

ــارو ــدزي ك ــش .م۱۹۵۸ در يگل ــا بخ  ازيي ه

 همـراه  ، ستا مجارها درباره شتريب کتاب را كه

بــه ي مســعود وي بلخــ فضــالن ابــن ازي مطــالب

ن کتـاب را  يا يفارس تنها ترجمه ١.چاپ رساند

رســانده و بــا  انجــام  چــانلو بــه  ن قــرهيحســ

ــ ــا هيحاش ــه  ييه ــال محققان ــه س در  .ش۱۳۶۵ ب

در . منتشر کرده استتهران ر يرکبيانتشارات ام

 گيـري  بهـره ه ياز چاپ دخو ،ن مقالهيش انگار 

 ۲۲۹يـدن آن را در  ل در ليـ شد که انتشارات بر

ون يـ جغراف ي و در سلسـله ريـ وزبا قطـع  صفحه 

  .عرب به چاپ رسانده است

  منابع �

ابن رسته، به کوشش دخويـه،   :االعالق النفيسه

ابـن   :االعـالق النفيسـه   ؛م١٨٩٢ن، بريل، ليـد 

اميـر کبيـر،   تهـران،  چـانلو،   قـره : رسته، ترجمـه 

هــاي جغرافيــايي در  تــاريخ نوشــته ؛ش١٣٨٠

ايگاني يوليانوويچ کراچکوفسکي،  :جهان اسالمي

ــه ــده، : ترجم ــران، پاين ــي،  ته ــي و فرهنگ علم

  زيـر  :اسـالمي  دائرة المعارف بـزرگ  ؛ش١٣٧٩

ة المعــارف دائــر مركــز تهــران، بجنــوردي، نظــر

ابـونعيم   :ذکر اخبار اصـفهان ؛ ش١٣٧٢ ،بـزرگ 

ــه ــران، ســروشکســايي، : اصــفهاني، ترجم ، ته

  .ش١٣٧٧

  سيد محسن طاهري
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.»ابن رسته«، ٥٥٣، ص٣دائرة المعارف بزرگ اسالمي، ج. ١

کتــابي در تــاريخ  :... نــاماعــالم االَ

نوشته محمد صالح  ،کعبه و مسجدالحرام

  .)ق۱۳۳۵.م(بن احمد شيبي 

اعـالم االَنـام بتـاريخ    با عنـوان  کتاب حاضر 

مربـوط   هاي آگاهي کردياد به، الحرام  اهللا  بيت

بـه   حکمرانـان خلفـا و   يايبه تاريخ کعبه، هـدا 

ــرميم ي، تعمآن ــا و ت ــه  ره ــاي کعب ــاريخ  و ،ه ت

 پرداختـــــه وآن  يدداريـــــو کل يدار پـــــرده

م و مقـام  ي، حطـ مسـجدالحرام از  هـايي  گزارش

  .استارائه کرده م را يابراه

سنده کتاب، محمد صالح بـن احمـد بـن    ينو

بـه  است که  يحجب يردن شيبي عبيبدن العايز

ــه . زاده شــددر مکــه  .ق۱۲۷۱ ســال نســب او ب

 ي ازا رهيــــت، شــــيبه بنــــي مشــــهورخانــــدان 

بـن   شـيبة آنـان   يايـ نکه رسد  مي ،دارعبدال  بني

 ،قرآنـي علوم  ،يبيمحمد صالح ش. عثمان است

ــايخ و   ــديث را از مشـ ــت و حـ ــورانلغـ  دانشـ

  )۳۹ص ،مقدمه(. گرفتفرا مسجدالحرام

 بـر اثـر  عبـدالرحمن شـيبي    يبرکنـار  بعد از

اختالفش با شريف مکه، عـون الرفيـق، محمـد    

) کليـدداران (منصب رياست سدنه  يبيصالح ش

 دار عهـده سال  ۲۴به مدت  .ق۱۳۱۱کعبه را در 

ن منصــب رياســت يمحمــد صــالح همچنــ. شــد

ه حکومت شريف حسين مجلس شيوخ در دور

او  ٢.داشـته اسـت   بـر عهـده   .ق۱۳۳۴به سال را 

                                                                       

.٥٢٠، ص٢نشر الرياحين، ج .٢
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هايي به پايتخـت خالفـت عثمـاني کـرد و      سفر

 گونـاگون سياسـي   ـ  علمـي  ها و درجـات  نشان

بـه   ايـران نيـز  قاجار در حکومت . دريافت کرد

 ١.اعطا کرد ينشان حکومت به وي. ق۱۳۱۷سال

 ٢.انـد  سـتوده  و سـخاوت نيـك  او را به اخـالق  

 .ق۱۳۳۵ بـــــه ســـــالوي ) ۴۰ص ،مقدمـــــه(

ــت ــتانو در  درگذش ــالت م گورس ــه مع ــه ک ب

  ٣.سپرده شدخاك 

ي در دورانــــ يبي، شــــياســــياز لحــــاظ س

در  گونـاگون که تحـوالت سياسـي    زيست مي

ــود ــس  .مکــه رخ داده ب ــريف دســتيابي از پ ش

 بـه اوج ، اين تحوالت به حکمراني مکه حسين

در برابـر  قيـام حجـاز   هـا   آناز  يکـ ي که رسيد

  )۵۲ـ۴۹ص ،مقدمه. (عثمانيان بود

کعبه همان  يدداريدر کل يبيمحمد صالح ش

سـدنه  . داشتانش را ينيشيپ يها عادات و سنت

صـدقات و خيـرات اهـدايي بـه     از طريـق  کعبه 

و با اجـازه دادن  گذراندند  زندگي را مي ،کعبه

مبلغي آنان ، از کعبه درونمتقاضيان ورود به به 

شـد،   يمـ نـو  پـرده کعبـه    هرگاهز ين .ندگرفت مي

 دند وکر ميقسمت را ميان حاجيان پرده پيشين 

  )۴۸ـ۴۷ص ،مقدمه( ٤.گرفتند وجوهي مي

نويســـنده، بـــه گفتـــه خـــود، بـــا گـــزينش 

                                                                       

.٥٢١، ص٢نشر الرياحين، ج .١

.٣٧، ص١مرآة الحرمين، ج: نک .٢

.٥٢٠، ص٢نشر الرياحين، ج .٣

  .٤١، ص١مرآة الحرمين، ج .٤

تفسـيري،  هاي  کتاب از ها گزارش ترين صحيح

در  ياثـر  کوشيده تاحديثي، فقهي و تاريخي، 

 وي) ۶۱ص ،مقدمـه . (فراهم سـازد  خ کعبهيتار

 اهللا الحرام  نام بتاريخ بيتاعالم االَ نام کتابش را

ن نـام  يهـا بـه همـ    يتابشناسـ در ک کهثبت کرده 

  ٥.افته استيشهرت 

است کـه   آناهميت اين کتاب  ادلهيکي از 

کليـدداران  در زمـره  شـيبه    بني فردي از خاندان

دادها و يـ دست اول از رو هاي آگاهيکعبه که 

را آن داشـته،   مسـجدالحرام کعبـه و   يرهايتعم

است که  ين کتاب از آثاريانيز  .شته استگان

ــاب ــدر تکمگــر يد يهــا کت ــد ل آن نوشــتهي . ان

)
← 

ــه ــه مقالـ ــي) ادامـ ــوآور يکـ ــا و  ياز نـ هـ

و هـــا  نقـــشآوردن  ،ن کتـــابيـــا هـــايازيامت

درهــاي وارهـا و  يشـده بـر د  حـك   يهـا  بـه يکت

  )۱۸۹ـ۱۷۳ص(.کعبه است

، ريتفسگوناگون  سنده از مصادر و مآخذينو

سـود  ) ۶۲ـ۶۱ص(فقه  ث ويخ، حديره و تاريس

 خبـار مکـه  ان مصـادر،  يـ ا از جمله .است جسته

، ابن اسحاق سيره، ابن حجر فتح الباري، ازرقي

 شـفاء الغـرام  عبدالقادر طبـري،   االرج المسکي

ــي  ــيرو فأسـ ــن  تفسـ ــرابـ ــت کثيـ روش . ندهسـ

ــنده،آوردن ــزارش نويس ــا گ ــتو  ه ــا رواي و  ه

شخصـي   هاي ديده تاريخي کعبه و رخدادهاي

  . آن است يها خود از وضع کعبه و پرده
                                                                       

؛ معجـم مـا کتـب فـي الحـج،      ٧٣معجم ما الف عن مکـه، ص  .٥

.٣٥ص
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باب در دو فصـل  باب و هر هشت  کتاب در

فصـل  شـش  بـاب دوم در   .اسـت شـده  ن يتدو

ــ۶۵ص( ــارم در  ) ۱۷۰ـ ــاب چه ــهو ب ــل س  فص

  .استسامان يافته ) ۲۱۱ـ۱۹۳(

يم و احتـرام  سنده از تعظـ يدر باب اول که نو

د، بـه  يـ گو يسخن مآن هاي  فضيلتبه كعبه و 

ان، يـ رانيان، ايد کـه مصـر  کن ين نکته اشاره ميا

نـد و  گذار  يام مها به کعبه احتر هندوها و عرب

ــوام در ا ــه اق ــهم ــتند  ني ــان هس ــي يکس . ويژگ

بـاور  هـا   يرانـ يسـنده، ا ينو به گـزارش ) ۶۸ص(

روح هرمــز در کعبــه حلــول کــرده کــه  دارنــد

طول  درباره يهاي آگاهيسپس ) ۶۹ص. (است

 ييايـ نسـبت جغراف  و و عرض و مساحت کعبـه 

بـر  کـه  آورده  مسجدالحرامبا مطاف و  اهللا  بيت

در ) ۷۷ــ ۷۱ص. (اسـت ي خـود او  ها پايه ديده

ــاب، نويهمــ از مقــام  هــايي گــزارش ســندهين ب

، )الحجـــر( مي، حطـــ)۱۲۳ــــ۱۱۶ص(م يابـــراه

 يو معمـــار) ۸۰ــــ۷۹ص(ي حنفـــ يمصـــال

ت يـ و کعبـه و معنو  مسـجدالحرام  انگيز شگفت

  )۸۳ـ۸۱ص. (آن آورده است

هـاي گونـاگون کعبـه     باب دوم بـه سـاختمان  

از بنـاي   گوناگون هاي گزارشاختصاص يافته و

ــ ۸۷ص( 7آدم ــراهيم)۱۰۲ ــ  ۱۰۳ص( 7، ابـ

ــر ابـــن ، )۱۳۹ــــ۱۲۵ص(، قـــريش )۱۲۳ــــ زبيـ

ــ۱۴۱ص( ــف  ، )۱۵۶ ـ ــن يوس ــاج ب ــي  حج ثقف

عثمــــاني  ســــلطان مــــرادو ) ۱۶۰ـــــ ۱۵۷ص(

ــه ) ۱۶۹ـــ۱۶۱ص( ــر، . داده اســتارائ ــن اث در اي

که  سلطان مراد به دست بناي جديد کعبه درباره

، ودر به شـمار مـي  تاريخي کعبه ساخت  واپسين

و برنامه کاري مهندسـان   رويدادهااز جزئيات و 

ــواي   ــذ فت ــورانو اخ ــروعيتدر  دانش ــن  مش اي

  .شود ديده مي هايي گزارش ساختمان جديد،

 گونـاگون  يهـا  بهيکت گزارش  در باب سوم،

آمـده   يو نـام افـراد   ها نقشدرون کعبه و متن 

. هـــا ثبـــت شـــده اســـت بـــهين کتيـــکـــه در ا

به نـام  يبه کت ،ها من نايان ايدر م) ۱۸۹ـ۱۷۳ص(

کـه   ، اشاره شدهان موصلير زنگيوز، ياصفهان

ر و بـا ورق  يـ باب الکعبـه را تعم . ق۵۵۱به سال 

 يز نام رامشت فارسـ ين کرد و نييطال و نقره تز

د ساخت و به کعبه يجد يناودانکه  .)ق۵۳۷.م(

در مقايسـه   گـزارش   نيا) ۱۸۰ص( .ه کرديهد

بيشـتري   يندت و اعتبار سـ يگر، اولويدبا منابع 

دليـل  بارها بـه   ،گر آن، خودگزارش  ؛ زيرادارد

و هـا   نقـش ن يـ رفته و ا کعبه  درون ،يدداريکل

  .خوانده است ها را  بهيکت

و آن پــرده و پوشــش کعبــه، حــزام  دربــاره

بـاب  سه فصل در آن، احکام تصرف در جامه 

ن يدر ا) ۲۱۱ـ۱۹۳ص. (است سخن رفتهچهارم 

 بـه دسـت   کعبـه  از پوشـش  يهاي روايتزمينه، 

 يگـر افـراد  ي، عدنان بـن اُدد و د يرياَسعد حم

فـراهم   را پوشش کعبه جاهليتروزگار که در 

هايي  دادهو ) ۱۹۸ـ۱۹۳ص(ارائه شده اند،  کرده

 يخلفــا يارســال يهــا جامــه دربــاره تــر ئــيجز

ــان، )۲۰۰ـــ۱۹۹ص( يعباســ مماليــك  حکمران



710  ...اعالم االَنام

ــ۲۰۰ص( ــانو ) ۲۰۱ــــ ــان حکمرانـــ  يعثمـــ

ــ۲۰۱( ــدازه ا شــماره و) ۲۰۴ـ ــو ان ــردهي ــا  ن پ ه

 يعثمـان  حکمرانان. استآمده ) ۲۰۴ـ۲۰۳ص(

بيدو منطقه به نام بنْدرا س در مصـر  يسوس و س

ن يــو درآمــد ا) ۲۰۲ص( نــدوقــف کعبــه کرد

 جامه ساالنهساخت و تهيه صرف را  ها سرزمين

 دربــارهســنده ينو هــاي آگــاهي. آن نمودنــد

) ۲۰۸ـ۲۰۵ص(حزام کعبه هاي  نقشها و  بهيکت

  .را کامل ساخته است در باب سوم يوگفتار 

در به احکام تصرف  يفقه يسنده اشاراتينو

آن کـرده   )کَنـدن (د يـ تَجرشـيوه  پرده کعبـه و  

ا يــ تحرمــ دربــارهوي ) ۲۱۱ـــ۲۱۰ص. (اســت

کـه پـرده   بـاور دارد  پرده کعبـه،   فروشت يحل

به تعلق دارد و يش  بني بهکنده شدن از پس  کعبه

ي اسـت و  ستحقاق شـرع ت، از باب اين مالکيا

او . به در تصـرف و فـروش آن مجازنـد   يشـ  بني

از  شــماري يبــه فتـوا  ،اثبـات نظــر خـود   يبـرا 

  )۲۰۳ص(. کند ياستناد م يحنف دانشوران

) گوهرها طالها و(ز کَنْ دربارهباب پنجم که 

بـر  کعبـه اسـت،   ) يها زهيآو(ق يا و معاليو هدا

ده کـه در  شم يتنظ هايي گزارش و پايه روايات

. انـد  آمـده  اهـل سـنت   يخيو تـار  منابع روايـي 

ــ۲۱۵ص( ــدر ا) ۲۲۰ـ ــاب، ي ــاهين ب ــاي آگ  يه

ــاره ــدا درب ــار يايه ــامو روزگ ــي ان، يان، عباس

ــك  ــو عثمانممالي ــان و ني ــاجراي  زي ــارت م غ

 حجراالسـود و تصرف امـوال و بـردن    قرمطيان

 ازپـــس  )۲۲۲ــــ۲۲۰ص. (ارائــه شـــده اســت  

 ياز سـو  حجراالسـود سـرقت  رويداد  گزارش 

اســت کــه همــواره  فــزودهســنده اي، نوطيــانقرم

. انـد  زده به کعبه دستبرد مي انيسارقان و شورش

  )۲۲۰ص(

 ورود بـه در باب ششـم، احکـام مربـوط بـه     

نمـاز درون  آداب و مستحبات آن و نيز کعبه و 

بـر  ) ۲۳۳ــ ۲۲۵ص. (شـده اسـت   يبررس، کعبه

بـن   شـيبة از بـه نقـل   سنده يکه نو گزارشي پايه

ــامبعثمــان آورده،  ــه  وندر 9مــيگرا ر پي کعب

فقط که را  يسخن کساناو . ه استگزارد  نماز

 رفتـه و نمـاز  يبـه کعبـه را پذ  داخل شدن پيامبر 

نقـد و   ،انـد  نپذيرفتهرا جا  آن درايشان ن گزارد 

، گـزارش   نيهم يو بر مبنا) ۲۳۲ص(رد کرده 

حکـم  آن و نماز در به کعبه  ورودبه استحباب 

  )۲۳۲ص. (استنموده 

بـه سـدانت    ،سـنده در بـاب هفـتم   ينوگفتار 

ــدداري( ــه در ) كليـ ــار کعبـ ــتروزگـ  جاهليـ

) ۲۵۷ــ ۲۴۹ص(اسـالم  دوره و ) ۲۴۷ـ۲۳۷ص(

م بـر  هت جـر يـ از والنخسـت  . اختصاص دارد

خ يو تار) ۲۴۶ـ۲۳۷ص( انآن يدداريكعبه و کل

ــي ــان  فروپاش ــه  جرهمي ــخن گفت ــسو س  از پ

ت خزاعه بر كعبه و يوال دربارهکوتاه  گزارشي

جـد پـنجم   ، بن کالب يقُص حکمراني از ،مکه

مناصب  يگذار انيبر مکه و بن 9ميگرا پيامبر 

، ٭، لـواء ٭تي، سـقا ٭، رفـادت ٭ادتيـ ق(کعبه 

ــت ــدوهدار الو  ٭حجاب ــ) ٭ن ــت ي ــرده اس . اد ک

ــالب  ) ۲۴۷ص( ــن ک ــي ب ــسقُص ــ پ م ياز تقس
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، سدانت را بـه  خود ان فرزندانيمناصب کعبه م

   ١.ددافرزندش عبدالدار 

کعبـه در دوره   يدداريـ ز کلسپس نويسنده ا

ل يتفصـ  هبـ  و دادهبه دست  يهاي آگاهياسالم 

سخن گفتـه  او  يدداريعثمان بن طلحه و کل از

آوردن مربوط به اسـالم   هاي روايتوي . است

ف ياز فـتح مکـه را ضـع   پـس   عثمان بن طلحـه 

از فـتح  پـيش   ويآوردن و از اسـالم  شمرد  مي

 :۴/نسـاء  ۵۸هيـ آبـاور دارد کـه   و  ندک ميدفاع 

مانـاِت {
َ ْ
وا األ ْن تُـَؤد

َ
ُمُرُكم أ

ْ
او  دربـاره  }إِن� اَهللا يَأ

د کعبه را كـه  يکل 9ميگرا پيامبر نازل شده و 

بــه او  ،از عثمــان بــن طلحــه گرفتــه بــود پيشــتر

ان خانـدان  يم اين منصب تا امروزبازپس داد و 

  )۲۵۷ـ۲۵۲ص. (مانده است او به صورت سنت

ت يـ همدر باب آخر كتاب کـه مربـوط بـه ا   

و حاکمــان دانشــوران  منصــب ســدانت و نظــر

ــاره ــا درب ــا   ين جاي ــده ت ــالش ش ــت، ت ــاه اس گ

. ن منصب مشخص گردديو ارزش ا مشروعيت

 هــاي پشــتوانهو  هــا حــديثو  يســنده، فتــاوينو

بـه ميـان   را براي اثبات مقصود خود،  گوناگون

محمـد  ، از يمـالک دانشـوران   در ميانو آورده 

دانشـوران  ميـان  ؛ در .)ق۱۱۵۸.م( يمالک ييحي

در و  ؛.)ق۸۹۱.م( رهيـ م بن ظهيابراهاز  ،يشافع

ي رغنــيعبــداهللا م، از يحنفــميــان دانشــوران  

نقـل  گاه ين جايا تأييددر سخناني  .)ق۱۲۷۳.م(
                                                                       

  .١٧٦-١٧٣، ص٥اخبار مکه، ج. ١

بــن  بةشــيشــرح حــال  ،در ادامــه. اســتکــرده 

امبر بـه  يـ پ يد کعبـه از سـو  يکل يعثمان و اعطا

را آورده ) ۲۶۹ـــ۲۶۱ص(عثمــان بــن طلحــه   

هـاي   ديـدگاه  و يل از فتـاو يبـه تفصـ  او . است

به و اختصـاص  يشـ   بنـي  گـاه يجا دربـاره  فقيهان

و  هـا  گـزارش وسـخن گفتـه   هـا   سدانت بـه آن 

به بـا  يشـ   بنـي  ددارانيـ از روابط کل يهاي آگاهي

. آورده اسـت  در گذر تاريخران يحاکمان و ام

معتقد است  يبيمحمد صالح ش) ۲۸۸ـ۲۷۹ص(

ست و ينجدا  يالحرم مشيخَةمنصب سدانت از 

ا يـ  يخ الحرمـ يدداران را با لقب شـ يهمواره کل

  )۲۸۸ص. (اند شناخته يم يالحرممشيخَة 
دو نسـخه خطـي    بر پايهکتاب : ها چاپ �

ل يل حمــد اســماعيق اســماعيــبــا مقدمــه و تحق
به اهتمام  يريح شده و در قطع وزيحافظ تصح

صـفحه منتشـر    ۳۹۴بـا  مکه در  يجامعه ام القر
  .شده است

نسخه کتابخانه حرم مکـي، كتـاب   ناره کدر 
ــي  ــامعــالم االَااالتمــام عل ــن   ن نوشــته حســن ب

اين ذيل بـا هـدف   . آمده استي بيعبدالقادر ش
عـالم  اتوضيح و افزايش مطالب کتاب  ،ليتکم

 يرويدادها گزارشو  يبيمحمد صالح ش ناماالَ
ش يافتـه  نگـار  مربوط به سـدانت کعبـه،    يبعد

  .است
ــه و تحق ــي يدر مقدم ل حمــد يكــه اســماعق

پـنج   ، درعـالم االنـام  ال حافظ، مصحح ياسماع

 دربــارهصــفحه بــر کتــاب نوشــته،  ۵۶فصــل و 
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ــه فضــيلت ــدگ هــاي کعب محمــد صــالح  يو زن

 ذکر نخست به يو. شيبي، پژوهش کرده است

 از ديـد ه قرآن در منزلت و عظمت کعبه يآ ۱۵

ل يات را به اختصار تحلين آياسالم پرداخته و ا

ت يـ سـپس از اهم و ) ۲۲ــ ۹ص(ه ر کـرد يو تفس

و ) ۳۸ــ ۲۳ص( آن يو نسـخ خطـ   اعالم االنـام 

 و ياسيط سيو مح يو زندگ يبيمحمد صالح ش

  .استسخن گفته ) ۵۶ـ۳۹ص(ي ودوران 

  منابع �

ابـن   كوشـش  بـه ، .)ق٢٧٩.م( الفـاكهي  :مكه اخبار

: الحرمين مرآة؛ ق١٤١٤ ،دار خضربيروت،  ،دهيش

المطبعــة م، قــ، .)ق١٣٥٣.م(ابــراهيم رفعــت پاشــا 

عبـدالعزيز  : معجم ما الف عن مکه ؛ق١٣٤٤ ،العلميه

 ؛ق١٤٢٠، مکتبــة الملــک فهــد، ريــاضالســنيدي، 

عبـدالجبار   :زيـاره و ال معجم مـا کتـب فـي الحـج    

نشر الرياحين في تـاريخ   ؛ق١٤٢٧الرفاعي، مشعر، 

  .ق١٤١٥ ه،مک دارمکه،  :البلد االمين

  علي احمدي ميرآقا

���

اهللا الحـرام   تعالم بيعالم باَاال: 

 نگاشته قطب، مکهمحلي کتابي در تاريخ 

  .)ق۹۹۰ـ۹۱۷( حنفي نهروالي الدين

و آثار و  مسجدالحرامکعبه،  ين کتاب بنايا

ــاي  ــونبناه ــوالت،  پيرام ــترشآن و تح و  گس

ان کــرده و يــرا ب در گــذر تــاريخرات آن يــتعم

در سـنده  ينو هـاي  ديـده  هايي از گزارش  يحاو

ن يدر ا يعثماندوران  به تحوالت مربوطزمينه 

  .ستا ها مکان

محمـد بـن احمـد بـن      الدين قطب سنده،ينو

و  دانشـوران ان، نگـار   تـاريخ هروالي، از محمد نَ

و  مـن ي عدنمردم از  اصالتاً ،مفتيان حنفي مکه

. قهفـتم   سـده بوده که در  وريدانش به مشهور

ــد  ــد مهــاجرت کردن ــه هن ــدين قطــب ١.ب در  ال

 زادهت گجـرات هنـد   نهرواله از شـهرهاي ايالـ  

  ٢.شد

ــ ــال  ينهروال ــه س ــراه .ق۹۳۲ ب ــانواده  هم خ

 شـاگردي بـر   افـزون به مکه آمد و  خود پدري

محمد بـن   مانند، از بزرگان مکه ٣پدر خود نزد

از خانـدان   .)ق۹۵۴ــ ۸۹۱( عبـدالعزيز بـن عمـر   

 ،و احمــد بــن محمــد نــويري عقيلــي ٭بنوفهــد

بـه  ) ۱۰ـ۹ص( ٤.بهره برد ،مسجدالحرامخطيب 

سال  ۱۰به نزديك به مصر رفت و  .ق۹۴۳ سال

با مسافرت بـه  نيز  ٥.پرداخت دانش فراگيريبه 

 دانشـوران  از ،شام و ترکيـه گوناگون  شهرهاي

بـر   افزون ،ينهروال الدين قطب. بهره بردبسيار 

ز مسـلط  يـ نهاي فارسي و ترکـي   زبانبه  ،يعرب

) ۳۰۶ص( .ها نگاشت به اين زبانآثاري  و ٦بود
                                                                       

.٢٤٢التاريخ و المورخون، ص. ١

.٩٤٤، ص٢فهرس الفهارس، ج. ٢

.٤٢٠، ص٨شذرات الذهب، ج. ٣

.١٤٧، ص١مجلة العرب، ج. ٤

.١٤٧، ص١مجلة العرب، ج. ٥

.٤٣، ص٣، جهالكواكب السائر. ٦


