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 چکیده
كهف به سد ذوالقرنين مي باشد . در دوره  83يكي از رويدادهاي تاريخ اسالم اشاره آيات سوره 

اول حكومت عباسيان  يكي از مسائلي كه ژرف نگري مسلمانان را برانگيخت محل سد 

سواالت زيادي پيرامون اين موضوع مطرح مي شد و از  وكيفيت آن بود. تذوالقرنين وكمي

مباحث روز بود. واثق يكي از خلفايي بود كه گام بلندي در پاسخگويي به اين ابهامات برداشت 

به همين  . وي هيئت هاي تحقيقي براي روشن ساختن اين مسائل به مناطق مختلف فرستاد.

چگونگي آن سالم ترجمان را به همراه هيئتي براي  د وخاطر براي آگاهي از موقعيت اين س

د . روايتي كه ابن ادرياي خزر مي فرست به مناطق شمالي قفقاز وتفحص پيرامون اين موضوع 

نگرش مستشرقان به اين رويداد فراوان دارد .  خرداذبه از سالم نقل قول مي كند جاي بعث 

ي ديگر آنرا به شكلي باور دارند . در اين متفاوت است . برخي آن را انكار مي كنند و برخ

پژوهش به نقد و بررسي روايت ابن خردادبه از سفر سالم ترجمان به آسياي مركز و قفقاز مي 

 پردازيم . 

 مستشرقان باب االبواب ،، مأجوج يأجوج و ،سد، ذي القرنين: کلمات کلیدی
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 2محمدرضا کیواني، 1مصطفي پیر مراديان

 عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان 1
 دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري تاريخ اسالم 2

 
 نام نويسنده مسئول:

 محمدرضا کیواني

 

 به قفقاز و آسیای میانه سالم ترجمان تحقیقيسفر نقد و بررسي

 هجري(232سال  ، زمان خالفت واثق باهللدر )
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 مقدمه
. با آميخته شدن فرهنگ اسالمي با فرهنگ ها ي اقوام  بوددوره اول خالفت عباسي سرآغاز مباحث عقلي وژرف نگري در مسائل ديني 

روايات مطرح مي شد،  بسياري از مسائلي كه در قرآن و جدلي رونق يافت. ملتهاي ديگر و تماس با ساير اديان به تدريج مباحث كالمي و و

آن داشت تا براي پاسخگويي به برخي مسائلي  رخلفاي عباسي را ب، احكام مجادله بر سر تفسير آيات و بحث و سؤاالت زيادي را در پي داشت.

هيئت هايي را به مناطق مختلف جهت و مواردي ديگر، ين نالقري مثل اصحاب كهف، سد ذآنها اشاره هايي كوتاه شده به  كه در قرآن كريم

تفحص در خصوص محل غار فرستاده شده وظيفه   محمّد بن موسى منجّمبه سرپرستي  كه هيئت هايي. يكي از بفرستندپژوهش  تحقيق و

پس از موافقت امپراتور روم شرقى، به سوى آسياى صغير براى كنجكاوى درباره غار اصحاب كهف ما بين عموريه و  اوسفر .  را داشتكهف 

هاى حنوط شده را قابل مالحظه آنكه محمّد بن موسى جثّه . بود نارسا و مبهم نمود ارائه خالفت به هيئت اين كه گزارشي نيقيه انجام گرفت.

  .(106: 1379) كراچكوفسكي ،  همان اصحاب كهف كه نامش در قرآن آمده است ندانست

سفر ترجمان بود.  به سرپرستي سالمالقرنين فرستاد ي تفحص در خصوص سد ذ يكي ديگر از هئيت هايي كه واثق جهت تحقيق و

كنند بيشتر به افسانه شبيه دانان از زبان سالّم نقل مى ياجوج و مأجوج حقيقتى تاريخى است، هر چند آنچه را جغرافيسالّم ترجمان به سد 

است. سالّم گفته است كه واثق خليفه عباسى در خواب ديد، سدى كه اسكندر ذوالقرنين ميان سرزمين مسلمانان و سرزمين ياجوج و مأجوج 

از سوي ديگر يك روايت از  (25: 1366زكي محمد ، ده سالّم را به خبرگيرى از شكست سد فرمان داد.)بنا كرده، شكسته است؛ وحشت ز

امّا اين همه واقعيت   القرنين را نشانه بي كفايتي حاكم آن زمان دانسته بود .ي ذ پيامبر در اين خصوص ذكر شده بود كه شكسته شدن سد

حقيقت ذي القرنين در ميان مسلمانان شكلي از افسانه  القرنين سواالت زيادي رادر پي داشت.ي نيست . براي بسياري از مسلمانان روايت ذ

انگيز، اخبارى بود كه به دنبال انقراض نويسد: شايد علت اين خواب هولكراچكوفسكى مىپيدا كرده بود كه سواالت زيادي را ايجاد مي كرد . 

 م و حركات و جابجايى سپاه تركان در آسياى ميانه به گوش خليفه رسيده بود.)840ق / 226دولت اويغور به دست قوم قرقز در سال 

) ادريسي ، در منابع اسالمي كتابهايي مانند المسالك والممالك ابن خرداذبه ، نزهه المشتاق في االختراق آالفاق(  158: 1408 كراچكوفسكى

به سوى  ترجمان سفر سلّامبنظر روايت به اين موضوع اشاره كرده است .  نيز  (531: 1361، 2) مقدسي ،جحدودالعالم  و ( 849: 1409، 2ج

كنند بيشتر به افسانه شبيه حقيقت تاريخى است، هرچند آنچه را جغرافيدانان از زبان سلّام نقل مىيك سد يأجوج و مأجوج )يا ديوار چين( 

 (97: 1380، 1چانلو ،ج) قره است. ظاهرا اين واقعه تاريخى در قرون وسطا مشهور بوده است.

ذكر  سپس مسير حركت سالم ترجمان از قفقاز تا حواشي درياي خزر  و و از توصيف استحكامات قفقاز در باب االبواب و باب آالن

اسالم شناسان در خصوص شخص ذي القرنين و سدي كه بنا نمود در جستجوي يك حقيقت هستيم  كه آيا سالم ترجمان  ديدگاه مسشرقان و

اسالم شناسان دراين خصوص  ديدگاه مستشرقان و مي تواند با حقيقت منطبق باشد ؟  هدف خويش رسيد و آنچه كه توصيف مي كندبه 

   چيست ؟ 

 

 سفرنامه سالم ترجمان
خوابي مي بيند كه او را به شدت  هجري خيفه عباسي الواثق باهلل  232در يكي از روزهاي محرم سال روايت از آنجا شروع مي شود كه 

در خواب مي بيند كه سد ذوالقرنين كه در آيات سوره كهف به ذكر آن پرداخته شده شكاف برداشته و خطر هجوم اقوام  نگران مي كند. او

تفحص به  تحقيق و كه هياتي را براي شد، تصميم گرفته مشورت مي كند خود مهاجم به مناطق مسلمان نشين وجود دارد. زماني كه با وزير

دارد.  مأجوج دقيقاً در كجا قرار حتّي براي خليفه هم روشن تبود كه جايگاه اين سدو اقوام يأجوج و اگرچهفرستاده شود. مناطق شمالي 

 د.اعزام گرد قفقاز بنابراين از جمع بندي نظرات چنين تصميم گرفتند كه يك گروه تحقيقاتي برجسته براي بررسي اين موضوع به شمال

او به سي زبان تكلم مي كرد .) ابن خرداذبه ،  أشنَاس مي گويد : آنجا كسي نبود كه شايستگي اين مهم را داشته باشد مگر سالم ترجمان و

1370 : :139 ) 

ه.( قرين  232 -227 /847 -842شايد تصادف محض نيست كه يك سلسله سفرها و مباحث خاصّ جغرافيايى با نام خليفه الواثق )

رواجى يافته بود، زيرا اين  )سالم (  ظاهرا قصّه سفر حتّى به دوران زندگانى وى ولى انگيزه آن گهگاه عوامل تخيّلى مطلق بوده است. شده،

خرداذبه آن را با كلمات خود مؤلّف نقل كرده و يك ترجمه روسى از آن موجود است. سرخسى نيز با آوردن كلمات مؤلّف به نقل آن پرداخته؛ 

چيزى نقل كرده كه الواثق باهلل  ترجمان صاحب آثار البالد از سالم(106: 1379وى در كتاب مسعودى آمده است. )كراچكوفسكي ،  و روايت

او را به سبب خوابى كه ديده براى ديدن سد يأجوج و مأجوج فرستاده است تا ببيند كه سد، خراب شده يا نه؟ در آن روايت از سالم در باب 

: 1373) قزويني ،  كه قزويني ذكر آن را بي فايده دانسته است .در آن و بزرگى قفل در سد روايتى كرده بود  و مساحت سد ورفتن نزديك سد 

681) 
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من  يبا آگاهي )دست پر از خبر( بسو : واثق مرا فراخواند وگفت : مي خواهم تا به سد روي وآن را بررسي كني و مي گويد :سالم  

پنجاه هزار دينار و ده   آب و باركش ، مقداري آذوقه و قاطر 200نفر با  50كاروان به همراه اين  (139: 1370،  ابن خرداذبهبازگردي . )

همچنين سالم حامل نامه اي بود از خليفه براي اسحاق بن  به راه افتاد . راي يك سال ب فرنبه هر   درهمهزار  50 هزاردرهم  و همچنين 

اند: سفر سلّام از راه ارمنستان و گرجستان تا بالد خزر به سوى منابع جغرافيايى نوشته (140: 1370خرداذبه ، ) ابن اسمعيل حاكم ارمينيه . 

شمال بوده و از آنجا در جهت مشرق رفته است و سپس از باالى درياى خزر به سمت مشرق حركت كرده تا به كناره درياچه بالخاش و جنغاريا 

  ( 97: 1380،  1جا از راه بخارا و خراسان به سامره بازگشته است.) قره چانلو ، ج)تسونكاريا( رسيده است و از آن

چرا كاروان سالم ترجمان مسير قفقاز را انتخاب نموده است. احتماال ً تصور عمومي بر اين بود كه سد بايد جايي در همين مناطق يا 

وارهاي آهنين مشهور بود . شاهان ايران براي جلوگيري از هجوم اقوام مناطق شمالي ترآن باشد. در آن زمان قفقاز به سرزمين سدها و دي

منابع به مهاجم بارها اقدام به ايجاد سدها و ديوارهاي بلند نموده بودند .و شايد اين مسير به اين خاطر انتخاب شده بود . ) خودنويسنده ( 

امتداد رود دجله  كاروان از سامرا دراز شواهد پيداست كه  ولي است ، ي بودهخوبي روشن نمي كنند كه مسير گذر كاروان سالم از چه شهرهاي

نهايت  در بسوي شهر اروميه حركت كردند. از اروميه به سمت سلماس، خوي و از مناطق كردنشين عبور نموده وبه سمت شمال به راه افتاد. 

از طريق نخجوان بسوي دبيل )دوين( رهسپارشدند . شهر دوين يكي از شهرهاي مهم ارمينيه محسوب مي شد. بعد از آن از ارمينيه بسوي 

تختگاه آن بود . اسحاق بن اسماعيل به  روز وارد تفليس شدند . تفليس در آن زمان پايتخت ارمينيه و و پس از چندتفليس حركت كردند. 

تداركات  براي آنان آذوقه و اسحاق بن اسماعيل از كاروان سالم بن ترجمان استقبال خوبي كرد و م خليفه درآنجا حكومت مي كرد.عنوان حاك

تفليس به ) خود نويسنده (يك نامه براي صاحب سرير نوشت تا با كاروان سالم ترجمان همكاري الزم را داشته باشند.  الزم را فراهم نمود و

اي بوده و همين ويژگيها سبب گسترش و توسعه اين شهر از ديرباز ر محل تالقي راههاي مهم هميشه داراي اهميت منطقهعلت واقع شدن د

 است. تاكنون شده

سالم براي رفتن به شمال دو راه در پيش رو داشت كاروان  براي رفتن بسوي دربند مانعي بزرگ بنام كوههاي قفقاز در پيش رو بود.

يا بايد كوههاي قفقاز را از شرق دور دشوار بود.  بسيار مي گذشت كه عبور از آنمعبر داريال )باب آالن (  و يا بايد از منطقه كوهستاني قفقاز 

دليل  احتماالً به اين بود وبسيار دشوار  مسير باب االن عبور از كوههاي قفقاز در از طريق باب االبواب بسوي شمال حركت مي كرد.  مي زد و

جغرافي دانان اسالمي از باب االبواب )دربند ( مي  توصيفي كه مورخان و شايد داليل ديگر مثل ناامني، سالم مسير باب االبواب را برگزيد. و

   كنند بسيار جالب است . 

يجاد كرده است . ديوار جنوبي براي كشتي ها لنگر گاهي امن ا شهر در ميان دو ديوار استوار قرار دارد كه تا درون دريا پيش مي رفته و

تقريباً  غربي تا قلعه ادامه مي يابد . ديوار شمالي براي جلوگيري از حمله هاي بزرگ ساخته شده بود و –به خط مستقيم ودر جهتي شرقي 

از لبة تنگه اي كه به آن اشاره موازي ديوار جنوبي است . فاصله دو ديوار در كنار دريا زياد مي شود ، امّا باالتر نزديك قلعه شمالي به تبعيت 

متر ارتفاع دارند 20تا   18متر پهنا و 4(   ديوارها از قطعات بزرگ سنگ ساخته شده و  159:  1375كرديم عقب مي نشيند ) مينورسكي ، 

ايي كرده است . در برج را شناس 45با تعدادي برج واستحكامات ودروازه هاي مستحكم تقويت شده اند . پاخوموف در طول ديوار شمالي  و

دوباره »علت تسمية ديواربعدي را كه به آن  قديمي تر وخشتي هنوز هم ديده مي شود كه در ميان ديوار سنگي قراردارد و بخشهاي پايينتر و

ن برجها قدم طول ( دراي 80تا  40(   برجهاي چهارگوش مزغل دار )160:  1375مي گويند ، توجيه مي كند )مينورسكي ، « ديوارديگر« » 

شود اتاق هايي براي تداركات و آذوقه و پله هايي براي رسيدن به محل ديده باني وجود دارد . كنار ديوار آثار چاه آب و قبرستان مشاهده مي 

ينورسكي . سنگ قبرها به خط عربي است . ديوار با سنگهاي قواره و شفته بنا شده و با مهارت بسيار با سنگ تراش قاب بندي گرديده است . )م

 ،1375  :162 ) 

اصطخري در مورد باب االبواب مي گويد : شهري است بركناره درياي طبرستان و آن بزرگتر از اردبيل است  با زراعت وخصب وراحت 

آن مي نواحي كه نزديك آن است در آن نقل مي كنند. و لنگرهاي كشتي در ميانة  بسيار ، ودر نفس شهر ميوه كمتر مي باشد اال از مواضع و

دو كناره هاي دريا بندي ساخته اند از سنگ سخت وارزيز ريخته محكم كرده بر افراشته ، چنانكه آن موضع كشتي را از رفتن  بر هر باشد.  و

از هر دو طرف دريا زنجيري كشيده اند كه كشتي از آنجا گذار  منع مي كند و آب بدان موضع پيچيده مي شود و آوازي بلند بر مي آورد و

(  وسوري محكم واستوار از سنگ سخت حوالي اين شهر بر آورده هست 189: 1373فرمان حاكم آنجا . ) اصطخري ،  ي كند مگر به اذن ونم

در عهد  ين كوه هيچ راه به طرف مسلمانان نمي باشد ، وا و آن از بناهاي نوشروان  بوده است و طوالني از نزديك كوه ممتد مي شود . و از

مشق  ه است امّا به مرور ايّام مندرس و ناپديد شده است . و از بالد و نواحي شهرهاي كفر به طرف بلدان اسالم رفتن صعب وقديم راهي بود

ميان  .شهري است بر كران دريا –(  در كتاب حدود العالم در خصوص دربند مي گويد : دربند خزران 189: 1373مي باشد . ) اصطخري ، 

كشيده عظيم چنانكه هيچ كشتي اندر نتوان آمدن مگر بدستوري ، و اين زنجير اندر ديوارها بسته است محكم كي  اين شهر و بر دريا زنجيري

در هر سوراخ  ميله اي آهني با  ( به گفته هالل صابي درهر تخته سنگ دو سوراخ بود و164: 1362از سنگ وارزيز كرده اند . ) حدودالعالم ، 
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. در سنگهايي كه از ديوارهاي باب االبواب افتاده است ، چنين سوراخهايي را مي توان ديد. امّا دير زماني سرب گداخته كار گذاشته شده بود

« عكا » و «صور»همانند آنچه در  سرب در آنها نيست . به قول مقدسي دربند باروئي دريايي با زنجير است و آهن و است كه ديگر اثري از

برخي مستشرقان اعتقاد دارند، توصيفي كه سالم از سد ذوالقرنين  (565م، 380ه است . )مقدسي يادشده، با سنگ و مالط سرب ساخته شد

هايى گويد: اين سفر سلّام به قلعهكارادوو خاورشناس فرانسوى مىنموده بايد چيزي شبيه همين ديوارها و موانع در قفقاز  بوده باشد.  چنانچه 

تصوري كه  ( امّا 1،1380:97) قره چانلو ، جاالبواب در داغستان )غرب درياى خزر( بوده است. واقع در كوههاى قفقاز نزديك دربند يا باب

كه منتهي به انتهاي زمين و به اسناد قرآن كريم سدي ميان دو كوه كه در آن در شمال باشد ي القرنين داشته  بايد جاي سالم از سد ذي

اگرچه به درستي نمي توان در مورد صحت مشاهدات سالم . ( 96با مس گداخته روي آن پوشيده باشد .)كهف : آيه  قطعات آهن بكار رفته و

انحراف از مسير نزديكتر  افسانه اي كه از سد ذي القرنين در تصور مردم وجود داشت ، سالم را به اشتباه و قضاوت كرد ، امّا احتماالً تصويري

بر عبدالرحمن بن ربيعه »  مي گويد :بن معد يكرب از مطبن ثلج تميمي  از عمرومانند طبري در يك روايت   چنانچه مورخي مشهور مي كرد.

شهر براز نزد او بود . مردي كه آثار خستگي وسفر طوالني بر او هويدا بود ، مانند پيكي مي آمد تا داخل بر  در تنگه باب االبواب وارد شدم و

پرسش زياد كردند سپس شهر براز گفت : ايها االمير آيا مي داني اين پيك  از نشست. پس با همديگر سوال وعبدالرحمن شد، ولي نزد شهر بر

كرده ام تا نظاره كند كه وضع سد چون است. وي در توصيف سد مي گويد : «  سد »از كجا آمده ؟ اين مرد را از چندين سال پيش روانه 

بود كه بين آنها سدي مسدود به باالسر كشيده تا بعد از اينكه مرتفع شده تامساوي با كوه گرديده وقتي به آنجا رسيدم ، ناگهان دو كوه بلند 

ديده شد كه در جلوي سد خندقي عظيم است از شب تاريكتر از بس بعد دارد . يعني عمق دارد . من با اين وضع  يراز دو كوه باالتر كشيده و

يعني  ، من نهيب زد كه آرام گير تامن مكافات دهم تراه دم . سپس رفتم كه بازگردم  بازيار بهمه جانب آن نموه تفرس ب مهيب نظاره كردم و

را در اين  مگر آنكه براي تقرب بسوي خدا ارزنده ترين اشياء خود ،اين ملك پادشاهي به پادشاهي نمي رسد بوسيله شكار بازش وگفت در

باز را رها كرد . باز براي برداشتن  در هوا پرتاب كرد و ي راه شرحه شرحه كرد ودره بين دو كوه مي اندازد. سپس قطعه گوشت مغاک شكاف

)كمره ( 1987: 1375، 5)طبري، ج گوشت وارد دره شد وگوشت را باخود آورد كه به همراه آن ياقوتي چسبيده بود كه آنرا به من عطا كرد. 

اصل كنيم امّا مسلماً در زمان مأموريت سالم ، اين داستان بر سر زبانها ( ممكن نيست بتوانيم از صحت داستان طبري يقين ح588، 1352اي :

 (161: 1382بوده است . )دانلپ ، 

ابن  دربند در فاصله كمي با ساحل درياي خزر قرارداشت . واژه صاحب سرير احتماالً مربوط به پادشاهان دربند قبل از اسالم است .  

( گرديزي نيز مشابه نظر ابن 147:  1365ابن رسته ، « ) وملكهم يسمي آوار »نوشته است : « آوار»رسته نام پادشاه  ناحيه سرير داغستان را 

ي  ، )مينورسكداغستان تطبيق داده است  « آوار»مينورسكي اين نام را با مردم « ملكشان را آوار خوانند »نوشته است  رسته را ارائه كرده و

گرفته اند « صاحب السرير »وي سرير را نيز نام اصلي اين سرزمين ندانسته بلكه معتقد است كه اعراب اين نام را از عنوان  . (594: 1375

«  ابواب»  گويند . مراد از« دربنت »تركي  و« دربند »فارسي به آن  در( بارتولد نام سرير را با آوار يكي دانسته است .  311همان منبع :)

مقصود از باب دروازه راه اصلي  ( و439:  1345،  1( )ياقوت ، ج 124-123دهانه هاي دره هاي شرقي كوههاي قفقاز است . )ابن خرداذبه : 

 آن دهانه هاست . 

تأمين آذوقه متوقف شدند. نامه حاكم ارمينيه در  دربند جهت تداركات و براساس شواهد موجود كاروان سالم ترجمان چند روزي در

همكاري  وفرستاد تا به آنها ياري  آالنجلب نظر صاحب السرير براي آنها ارزش زيادي داشت . هنگام حركت حاكم دربند نامه اي براي حاكم 

 كاروان سالم به تدريج از دربند بسوي شمال به حركت خويش ادامه داد .نمايد . 

ا احتماالً شهر بلنجر بوده است. بلنجر در زمانهاي قبل تختگاه خزران محسوب مي شد . با درگيرهاي مكرر ميان مقصد بعدي آنه

بعداً به اتل )البيضاء ( در كنار رود ولگاه  ابتدا به سمندر و دوم هجري به تدريج خزران تختگاه خويش را  خزران در قرن اول و مسلمانان و

داشته كه كاروان سالم ترجمان را پيش فيالن شاه مي فرستد. او نيز  محدوده شمال داغستان امروزي قرار شايد در پادشاه آالن انتقال دادند .

سپس در فاصله اي به سمت شمال ويندر وپس از آن  با نامه اي آنها را بسوي سرزمين خزر هدايت مي كند. شهرهاي مهم خزر ابتدا بلنجر و

 نيز گمانهايى بلنجر محلدربارة .  ) خود نويسنده ( هر اتل نام داشت كه در كنار رود ولگاه قرارداشتدر نهايت پايتخت خزريه ش سمندر و

 سرچشمة رود سوالک بلنجر نزديك دارند كه نيز گمان اند. بعضىدانسته و كنار بستر رود سوالک داغستان را در شمال آن وجود دارد و برخى

مآخذ  همانجا برخى .است دانسته خزران شهر در سرزمين ترينو جنوبى بلنجر را آخرين نظر ماركوارت . بارتولد با استناد بهاست بوده واقع

، از معبر داريال بسوي  119( ابن اثير حركت مروان را در سال 29:  1965،)ياقوت اندناميده« دربند خزران»خزر، بلنجر را در سرزمين محل

: 1372جستجو كرد . )حدودالعالم ،«  سمندر» و« داريال»بين  البيضاء )اتل( ذكر نموده در نتنيجه مي توان بلنجر را شرق تا بلنجر ، سمندر و

 محل «خزر تاريخ» مؤلف آرتامونف( 204: 1987اشاره كرده است . )بالذري ،« نهرالبلنجر »( همچنين بالذري به وجود رودي به نام 499

، و يافث بلنجر بن را به سرزمين اين معانىس و است كرده بلنجر اشاره با نام قومى به طبري.  است نوشته «بويناكْس » بلنجر را شهر كنونى

در  را هم سمندر البيضاء و اتل بر بلنجر، چند شهر ديگر، از جمله مآخذ افزون برخى . است دانسته منتسب سرزمين بلنجر را بدان مردم
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 محسوب خزران ، و در آغاز تختگاهبوده سمندر واقع رببلنجر در غ كه شده گفته( 93: 1372. )حدودالعالم ،اندياد كرده خزران سرزمين

بود . ويندر به نظر شهر بزرگي محسوب نمي شد وكاروان از ويندر  «ويندر»با حركت كاروان سالم ترجمان شهر بعدي خزريه . است شدهمى

 ان پذيراي نموده و آنها تداركات الزم را تهيه و آنها راپادشاه خزران طرخان از كارو سمند عبور كرد تا به شهر اتل  تخت گاه خزران رسيد . و

 مناطق شمالي راهنمايي كرد .  بسوي سرزمينهاي يلغار و

ادريسي اين رود را  نيز شهري در كنار آن بود . كه زماني تختگاه خزران محسوب مي شد . ابن حوقل و نام ديگر رود ولگا واتل 

همانند ادريسي رود مذكور را نهراالتل ناميده  ( ابوالفدا 831 :1409، 2،ج )ادريسي( 388: 1345،  2جابن حوقل اتل ناميده اند .)  نهرالروس و

بزرگترين رود اروپاست . اصطخري درباره ورود آبهاي اتل به درياي خزر مي نويسد؛كه اين رود  است. اين رود از بزرگترين رودهاي جهان و

برآب دريا غلبه دارد. چنانچه به سبب شيريني در ميان دريا در زمستان يخ مي زند  در دريا طي مي كند و روز راه چون به دريا مي رسد، دو

( از مطالب جغرافي دانان مسلمان به سهولت مي توان دريافت كه در آن زمان  222 : 1340 رنگ آن از رنگ دريا متمايز است. )اصطخري ، و

( وضع جغرافيايي اتل سبب شد كه از سده هشتم ميالدي  به 562: 1373، 6جرضا، نداشتند . ) سرچشمه اتل آگاهي كافي از شمال روسيه و

م براي آشنا كردن بلغارها با آيين اسالم به ديار آنان سفري داشته 922ق /310عنوان راه بازرگاني اهميت پيدا كند . ابن فضالن كه در سال 

آمد روسها  ( وي همچنين  به رفت و93: 2003، را تا آن ، يك روز راه نوشته است . )ابن فضالنفاصله تختگاه شاه بلغار  از رود اتل ياد كرده و

 در اتل اشاره دارد. 

يكي از آنها بوده كه به وسيله رود اتل به دو بخش شرقي « اتل» اصطخري در اراضي خزر تنها دو شهر را مي شناسد كه از آن دو 

 :1340اصطخري )قسمت شرقي مركز تجارت محسوب مي شد .  لشكر بود و محل اقامت پادشاه وقسمت غربي آن  وغربي تقسيم شده بود .

( . مسير حركت به سمت شمال از 499: 1372اين دو شهر به احتمال قوي نزديك مصب ولگاه واقع شده بودند. ) حدودالعالم  ، (  223-220

از آنجا تا اتل را هفت  بود . مسعودي فاصله شهر دربند تا سمندر را هشت روز و از سمندر به شهر آتل از آنجا به سمندر و اردبيل به دربند و

قسمت جزيره  يك بخش شرقي و ( ولي مسعودي شهر را شامل سه قسمت ، يك بخش غربي و499: 1372روز ذكر مي كند . )حدود العالم ، 

سارابش نام برده است . آرتاموف مي  شهر را خان باليع و بخش اي كه ميان مركز مملكت است وحاكم درآن زندگي مي كند . ابن حوقل دو

بخش شرقي را تشكيل مي داد. ابن حوقل بيشتر مردم  ،سارابش كه منطبق بر خزران بود نويسد خان بالغ يعني شهر خان در بخش غربي و

بت پرست نيز در آنجا وجود داشت .  وكافر و موذن بودند. البته از اديان ديگر بخش شرقي را مسلمانان مي دانست كه داراي مسجد ، مناره و

 ( 565:  1373،  6ج رضا،خزرها كه بيشترشان پيرو آيين يهود بودند در بخش غربي قرارداشتند . ) 

به جايي رسيديم كه سرزميني تاريك  روز  بعد از اتل به سمت شمال راه پيموديم و 26به نوشته ابن خرداذ به سالم ترجمان گفته كه 

شهرهايي خراب شده يم . سپس به ودبود . از استشمام  بوي بد آنجا بد حال شديم . پس آن سرزمين بدبوي را در بيست روز پيمبدبو  و

روز طي كرديم . روزي از احوال آن شهرها پرسش نموديم ، خبردار شديم كه آنها   شهرهايي است كه باجوج  20كه آنها را طي مدت  رسيديم

. )ابن خرابشان كرده اند. سپس به قلعه هايي كه نزديك كوهي بود ، رسيديم كه قسمتي از سد در آن قرار داشت  تند ووماجوج بدانها راه ياف

فارسي صحبت مي كردند و قرآن مي خواندند  وي مي گويد ما در آنجا افرادي را مي ديديم كه به زبان عربي و( 140-139: 1370خردادبه : 

از ما پرسيدند كه از كجا بسوي آنان آمده ايم . به آنان گفتيم كه ما فرستاده اميرالمومنين ) خليفه (  .دمكتب خانه ها داشتن و مساجد .

جوان »گفتيم : « او پيرمرد است يا جوان ؟ » گفتند : « بله » گفتيم : « اميرالمومنين ؟ » مي گفتند :  هستيم. با تعجب بسوي ما آمدند و

» گفتند : « در عراق ، در شهري كه به آن سرَّمَن راي ) سامرا ( مي گويند »گفتيم : « كجا مي باشد ؟ در »تعجب كردند وگفتند : « است 

به شهري  ميان هر دژي از آن دژ ها تا دژ ديگر يك فرسخ تا دو فرسخ كمتر يا بيشتر فاصله بود . سپس  و« اين مسئله را هرگز نشنيده ايم 

دروازه هاي آهنين داشت كه از باال به پايين بسته مي  محيط )دور ( آن ده فرسخ در ده فرسخ بود و گفته مي شد كه «يكه اِ» رسيديم بنام 

 3سد  كه ذوالقرنين با سپاهيانش در آنجا فرود آمده بود. ميان آن شهر و ،همان شهري بود در داخل شهر كشتزارها و آسيابها بود و شد ؛ و

تايي است تا روز سوم به سد مي رسد . آن سد كوهي است دايره مانند ؛ گفته اندكه يأجوج ومأجوج روس در اين فاصله دژها و روز فاصله بود و

 نيم كمتر يا بلندي قامت يكي از ايشان ميان يك ذراع تا يك ذراع و گفته اند كه يأجوج بلندتر از مأجوج و ؛در آنجا بودند؛ و آنان دو گروهند

فراخي بود، كه پهناي آن  قلعه اي بود ، رسيديم . آن سدي كه ذوالقرنين بنا كرده بود، راه گشاد وسپس به كوه بلندي كه برآن بيشتر است . 

)ابن خردادبه  در آن سرزمين پراكنده مي شدند .  همان راهي بود كه ) يأجوج ومأجوج ( از آنجا خارج و داشت و ميان دو كوه قرار ذراع و 200

 :1370 :139-141) 

ذوالقرنين پايه هاي آن سد را به اندازه سي ذراع در زمين حفر كرد و آن را با ابن خرداد به سد ذوالقرنين را اينگونه توصيف مي كند : 

باال آورد تا به سطح زمين رسيد. سپس دو بازو )دو پي ( در كنار آن كوه از دو طرف آن درّه باال آورد كه پهناي هر بازو  مس بنا كرد و آهن و

تمام آن بنا با آجري ) خشتي ( كه  ذراع بيرون از دَر )دروازه ( قرار داشت و 10پايه هاي آن دو بازو ظاهراً  ذراع و 50ارتفاعش  ذراع و 25

 ارتفاع آن چهار انگشت بود و نيم و نيم در يك ذراع  و مس بود، ساخته شده كه اندازه هر آجر ) خشت ( يك ذراع و آميخته اي از آهن و
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بر دو بازو )پي ( سوار شده بود كه هريك از آنها  ذراع و 120ند )دربند ( آهني دو طرفش در كنار دو بازو )پي ( قرارداشت كه درازايش درو

تا باالي  مس ساخته شده و ذراع بود. و باالي دَروند )دربند ( بنايي است كه با آجر )خشت ( آميخته به آهن و 5درازايش ده ذراع در پهناي 

ذراع ارتفاع دارد كه باالي آن كنگره هاي  60ند )دربند ( حدود روَبناي باالي دَ تا جايي كه چشم كار مي كند ارتفاع دارد . و وامتداد دارد كوه 

 (143: 1370) ابن خرداذبه ، بر آمدگي مي باشد كه هريك از آنها بسوي آن متمايل است . آهنين قرار گرفته و در طرفين هر كنگره دو

ذراع  5ذراع در ضخامت  75ارتفاع آن  ذراع و 50پهناي هر لنگه آن  دولنگه داشت كه بسته شده بود و دربند )دروازه ( آهنين و و 

نه از آن كوه  آن دو لنگه بر روي آستانه ) چارچوب ( ساكني كه به اندازه دربند )دروازه ( بود قرارداشتند كه نه از آن دربند ) دروازه ( و بود. و

ذراع در  ضخامت يك باع  7برآن دروازه قفلي بود كه درازاي آن  داخل نمي شد )عبور نمي كرد ( . گويي كه اين چنين خلق شده بود و بادي

بر باالي  دروازة اين دو قلعه )دژ( دو درخت قراردارد  ودو مرد نمي توانستند در بغل بگيرند .  در قسمت گردي )دايره اي ( آن ، و آن قفل را

دارد كه عبارتند از : ديگها وكفگيرهاي  آن بنا شده قرار  دريكي از قلعه ها ابزاري كه سد بوسيله ن آن دو قلعه چشمه گوارايي جاري است.ميا و

باقي مانده آجرهاي آهنين آنجا قرار داشت كه به سبب زنگ زدگي به هم  آهنين كه بر هر ديگدان چهارديگ مانند ديگ صابون پزي بود و

 همان منبع(دند . .)چسبيده بو

اى وارد شده است؟ گفتند: هيچ خدشه بند دروازه  سالم گفت: لذا از اهل دژ كه همراه من بودند، سؤال كردم آيا تاكنون زيانى به اين در

بر آن وارد نيست، مگر اين شكاف، و شكاف همچون نخ باريكى بود؛ گفتم: از آن براى در خطرى باشد؟ گفتند: خير، اين در ضخامتش پنج 

تيغى محل شكاف را تراشيدم،  ذراع به ذراع اسكندر است، كه هر ذراع و نيم سياه به اندازه يك ذراع اسكندر است؛ گفت: به در نزديك شدم و با

اول باب  به اندازه يك درهم تراشه آهن يا بيشتر در دستمال ريختم تا به واثق باهلل نشان دهم؛ و بر لنگه در راست، در باالى آن با آهن به زبان

اى تبديل كند و وعده فرا رسد، آن را به ويرانه اگر وعده پروردگارم» «فاذا جاء وعدُ رَبي جَعَلهُ دَكّا ء وكانَ وًعدُ رَبي حقاً» اليمن نوشته بود،

 (143: 1370) ابن خرداذبه ، «.پروردگارم حق است

قسمت ديگر ،  از مس و ما به بنا نگاه مي كرديم . بيشتر آن داراي شيارها ) شكافها ( بود . قسمتي از ديوار آن )دربند ( زرد رنگ و و

نيز جاي ديگي بود كه در آن مس  را با آهن  شده اي بود كه در آنجا درها را ريخته بودند ؛ وسياه رنگ و از آهن بود . در آن كوه محل حفر

هرديگ سه دسته داشت كه در  ذوب مي كردند. ديگها به زردي گراييده بود و مس را نيز محلي بود كه در آن سرب و مخلوط مي كردند ؛ و

آيا از »از كساني كه آنجا بودند سؤال كرديم :  وا  مس را به باالي ديوار مي كشيدند . چنگكهايي بود كه بوسيله آنه آن )دسته ها ( زنجيرها و

او را به سوي ايشان  يكبار يكي از آنها را باالي كوه ديده اند . سپس باد سياهي وزيد و» آنها گفتند كه « يأجوج ومأجوج كسي راديده ايد ؟ 

 حتي برآن گياه و نه دامنه اي دارد و بود . آن كوه از بيرون نه قسمت هموار و نيم وجب و اندازه آن مرد در نظر ايشان يك» پرتاب نمود . 

 (144: 1370نرم وسفيد رنگ است .) ابن خرداذبه ،  استوار و غيره نيست وكوهي است وسيع و درخت و بوته و

بود؛ سپس از آن موضع خارج  « لبال » به نام هنگامى كه بازگشتيم دليالن ما را به سوى ناحيه خراسان رهنمون شدند كه پادشاه آن

شده به موضع پادشاهى موسوم به طبانوين كه صاحب خراج بود رفته، در آنجا چند روزى مانديم، از آن موضع خارج شده و پس از هشت ماه 

آنگاه به نيشابور رسيديم؛ و از مردانى به سمرقند درآمديم، به اسبيشاب رسيده، از رود بلخ گذشتيم، سپس به شرويسنه و بخارا و ترمذ رفتيم، 

دفن  كه با ما بودند گروهى مردند و گروهى از آنان كه جان به در بردند بيمار شدند؛ بيست و دو مرد بودند. كسانى كه مردند با پيراهنهايشان

لذا وقتى به نيشابور وارد شديم، مجموعا  شدند و هر كس بيمار شد، وى را در برخى از روستاها رها كرديم. در بازگشت نيز چهارده تن مردند،

تيم كه چهارده نفر بوديم. اصحاب دژها به حد كفايت آذوقه و ديگر ما يحتاج را در اختيارمان قرار داده بودند؛ آنگاه نزد عبد اهلل بن طاهر رف

شهر  و به پيادگان سه درهم، براى هر روز تا پنج درهم  به من بخشيد و به هر مردى كه با من بود پانصد درهم، و به سواران رهمهشت هزار د

رأى وارد شديم. بر واثق وارد شده، به شرح ماجرا پرداختم رى؛ و از قاطرهاى كه همراهان بود، تنها بيست و سه رأس سالم ماندند؛ تا به سرمن

دقات دهند و به هر مردى از مردان كه همراهم و آهنى كه از در تراشيده بودم به او نشان دادم؛ خدا را سپاس گفت و امر كرد تا خيرات و ص

م بودند، هزار دينار بخشيد؛ مدت زمانى كه به سد رفته و رسيده بوديم شانزده ماه و بازگشتمان دوازده ماه و چند روز طول كشيده بود. سال

 (.157ـ  153 :1370)ابن خرداذبه ، كرد.  ترجمان تمام اين خبرها را برايم گفت و از كتابى كه براى واثق باهلل نوشته بود، بر من ديكته

 

 نقدی بر سفرنامه سالم ترجمان
كرا چكوفسكي مي گويد : فهم اين نكته دشوار نيست كه كتاب ابن خرداذبه دو مايه كامال متمايز از يكديگر دارد؛ از يك سو مطالب 

 (123: 1379. ) كرچكوفسكي ، گوناگون جغرافيايى استاى از غرايب و رسمى است كه اهميّت فراوان دارد، از سوى ديگر مجموعه خشك

. سلّام بدون شك سدّ معروف قفقاز )باب االبواب( را در دربند فعلى ديده و چنانكه دخويه معتقد است احتماال به ديوار چين نيز رسيده است

)قره اره سد يأجوج و مأجوج در قالب ادبى نقل كند.رسد سلّام خواسته است تا همراه با ثبت مشاهدات خود روايت قرآن را نيز درببه نظر مى

گويد: ترديد يكى از دانشمندان بزرگ كه در جغرافياى تاريخى اروپاى شرقى و آسياى ميانه خبره و آگاه است مى(   97:  1380 ،1خانلو،ج
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ه، سپس از راه برسخان و طراز )تاالس( ضمن سفرى از قفقاز و سرزمين خزر به سوى مشرق رفت 843و  842نيست كه سلّام در حدود سالهاى 

،  1. ) قره چانلو ،جديوار بزرگى بوده، ديده است و سمرقند به خراسان بازگشته است. در اين سفر ديوار يا معبرى كوهستانى را كه همانند

ديك دربند يا باب االبواب در داغستان هايى واقع در كوههاى قفقاز نزگويد: اين سفر سلّام به قلعهكارادوو خاورشناس فرانسوى مى( 97: 1380

 (98: همان منبع)غرب درياى خزر( بوده است. ) 

معبر داريال  القرنين را در منطقه قفقاز و كوههاي قفقاز وي ابوكالم آزاد بر اساس شواهدي كه منتسب به ذوالقرنين مي باشد ، سدي ذ

القرنين ياد شده كورش هخامنشي مي داند . زيرا براساس شواهد آيات داراي داند . وي شخص مورد نظر را كه در قرآن از آن به نام ذو مي

سه بار لشكركشي  مي كند يكبار به شرق ، يكبار به غرب ويكبار نيز به شمال . در سنگ نگاره هاي عهد هخامنشي غالباً كورش  دوشاخ است و

در شمال با اقوام  . وي يكبار به غرب ويكبار به شرق لشكر كشيد ورا با يك كالهي كه بر روي آن دوشاخ قرار گرفته به تصوير كشيده اند

عالمه طباطبايي در نقد اقوال مختلف درباره هويت ذوالقرنين ، خالصه اي از نظريه ابوكالم را (70: 1342) ابوكالم آزاد ،  بيابانگرد درگير شد

به شمار  القرنين شخصيتي خدا پرستوپايه آيات قرآن كريم بي ترديد ذشواهدي نيز در تأييد آن مي آورد . از ديدگاه وي بر  نقل مي كند و

عهد عتيق از وي همچون موحد ياد مي شود و به او در جاي  مي رود و اين با شخصيت تاريخي كورش سازگارتر است . چراكه در كتب مختلف

پذيريم بايد از مكاني كه سد در آن بنا شده است زاد را به اگر ديدگاه ابوكالم آ ( 538: 1363،  13ديگر لقب مسيح مي دهند .) طباطبايي ،ج

مثل يك ديوار طبيعي راه  اي قفقازههكوبحث كنيم: اين سد در محلي بين درياي خزر و درياي سياه واقع شده است و جايي است كه سلسله 

خوانند و مي داريالها وجود دارد، اين راه را امروز به نام تنگه كند و فقط يك راه در تنگه ميان اين سلسله كوهبين جنوب و شمال را قطع مي

سد كوروش باشد.  در ناحيه والدي كيوكز و تفليس واقع شده است. هم اكنون نيز بقاياي ديوار آهني در اين نواحي هست و مسلماً بايد همان

ين دو كوه بلند واقع شده و اين شود كه آهن زياد به كار رفته و بين دو كوه نيز ساخته شده است، معبر داريال بدر سد ذوالقرنين گفته مي

توان شهادت گرفت از كتب ارمني بهتر مي ( 72: 1342) ابوكالم آزاد ، شود در همين دره وجود دارد.سد نيز كه آهن زيادي در آن ديده مي

هم « كابان گورايي»اند و دهخوان« بهاک گورايي»اند. اين سد را در كتب ارمني از زمان قديم به زيرا بيشتر به وقايع از نزديك آشنا بوده

دهد. زيرا كور قسمتي از نام كوروش است آيا مي« گذرگاه كوروش»يا « دربند كوروش»گويند معني هر دو كلمه يكي است و همان معني مي

از منابع  (73نبع: ) همان م تواند كفايت كند كه سد مزبور را كوروش بنا كرده است؟تنها همين شهادت واقعي كه الساعه هم وجود دارد نمي

ها آن را اند و ترکميانه خوانده« دروازه آهنين»توان يافت در زبان گرجستان از قديم اين دروازه را به نام گرجستان نيز همين شهادت را مي

كه در قرن اول  اند و امروز هم به همين نام مشهور است. يكي از سياحان يهودي مشهور موسوم به يوسفبه دامر كپو )قاپو( ترجمه كرده

مورخ در قرن ششم ميالدي آن را ديده است و سپس يكي از همراهان « پروكوپيوس»برد، پس از او زيسته است از اين سد نام ميميالدي مي

 از رود كوروش.  نيز وقتي به اين نقطه حمله برد )پانصد و بيست وهشت ميالدي( اين سد را به چشم ديده است« بلي سارس»سردار رومي 

هاي شود. در كتب ارمني و حتي يادداشتخوانده مي« كُر»گيرد به نام هم قبالً نام برديم، يكي از رودهايي كه از جبال قفقاز سرچشمه مي« كُر»

 ) همان منبع : همان ص ( شود.ميالدي به ايران آمد، اين رود، رود سائرس)كوروش( خوانده مي 1557آنتوني جان كينسن كه در سال 

وي از قفقاز مي گذرد به سرزمين خزران مي رود واز آنجا نيز سالم ترجمان براي رسيدن به سد ذوالقرنين از منطقه قفقاز بود . مسير  

به سرزميت بدبويي مي رسد . براستي اين سرزمين بدبو كجاست ؟ شايد به سرزمينهاي  روز با به سمت شمال حركت مي كند و 27به مدت 

سخت خواهد بود.وتقريباً خالي از جمعيت مي باشند به همين خاطر احتماالً  رسيده باشد . عبور از اين مناطق دشوار وباتالقي جنوب تايگاه 

سالم در سفرنامه اش به شهرهايي خراب اشاره مي كند كه بوسيله به سمت كوههاي اورال رفته است .  به سمت شرق متمايل شده اند. و

رسد كه سد در آنجاست . آيا اين سد بايد در كوههاي  يقلعه اي م عد از گذر از اين شهرها به كوهها وماجوج خراب شده بودند. ب ياجوج و

اگر سالم به سمت شرق حركت كرده باشد بايد از اين  كوههاي اورال كوههاي هستند با جهت شمال به سمت جنوب و ؟آورال واقع شده باشد

هاى اورال )واقع در شمال درياى خزر( گرفته كه در بر اين رفته و سد را يكى از معابر كوهمجارى،  مندزيچى دانشكوهستانها گذشته باشد . 

كوههاي اورال از كوههاي خيلي بلند محسوب نمي  (113: 1408 كراچكوفسكى .)آنجا به وسيله بلغارها استحكاماتى پديد آمده بوده است

القرنين احتماالً در ي والقرنين با توجه به ويژگيهاي آن منطقه محال است. سد ذرا به پذيريم وجود سد ذ« زيچي »اگر درستي ديدگاه شوند. 

در صورتي كه كوههاي اورال در يك فضاي باز است . جايي بوده كه نفوذ از آن به دشواري صورت مي گرفته و تنها معبر گذر براي هجوم بوده 

ينطور استنباط مي شود كه از سرزمين خزر تا حركت به سمت شمال كاروان قراردارند كه ايجاد معبر مانع جدي براي عبور از آن نيست . ا

است. سرماي سخت مناطق شمالي آنها را بسوي شرق سوق داده  وسالم ترجمان با وجود داشتند راهنماء يك مسير سرگرداني را طي نموده 

دهد . به هر حال مسير آنها  دراين مناطق كاهش ميرا  دوري آنها از تمدن در آن زمان احتمال ايجاد سد گستردگي دشت هاي شمالي و

 احتماالً از شمال بسوي جنوب شرق امتداد مي يابد تا در نهايت وارد محدوده سرزمينهاي اسالمي شده و به شهر تراز مي رسند . با توجه به

پس از چند  تراز بسوي سمرقند به راه افتادند و بايد دچار سختيهاي فراواني شده باشد . آنها از شهر كاروان امني و مشكالت مناطق شمالي نا

مستشرقان معتقدند كه احتماالً سالم ترجمان تا ديوار چين نيز  برخي از مفسران و ) خود نويسنده ( روز از سمرقند راهي بخارا گرديدند .
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تقريباً غير ممكن مي سازد. از طرفي آن شرحي توصيف اين ديوار است . فاصله طوالني كشور چين اين احتمال را  و شرحي كه داده رفته است 

كيلومتر در خط الرأس كوههاي 2400ديوار چين با طولي بالغ بر  القرنين داده با ديوار چين قابل تطبيق نيست .ي كه قرآن كريم درمورد سد ذ

 از. چين نمي تواند ذي القرنين باشد امپراطور«  شي هوانگ تي» غالب مستشرقان واسالم شناسان معتقدند كه   شمالي چين قرار گرفته و

مس مذاب ساخته شده ، امّا ديوار طوالني  ميان دو كوه از آهن و داليل رد اين ديدگاه آن است كه گفته اند ديوار چين با اوصاف سد ذوالقرنين

خي معتقدند منظور قرآن از يأجوج بر( 382-381: 1363،  13با مصالح معمولي بنا شده است . ) طباطبايي ج دشت مي گذرد و چين از كوه و

 .بوده كه در مناطق شمالي زندگي مي كرده اند« يؤچي » اقوام بيابانگرد  ترک 

از آنجايي كه  به نظر مي رسد ، توصيفي كه سالم از سد ذي القرنين براي خليفه عباسي نموده چندان به واقعيت نزديك نيست . و

اگر هدف سالم فقط رفع  به همين كفايت مي كند . ،القرنين هيچ آسيبي نديدهذوخليفه بر اساس گزارش سالم مطمئن مي شود كه سد 

مناظره  نگراني خليفه است احتماالً به اين هدف رسيده است. امّا اگر هدف سالم پاسخگويي به يك مسئله بود كه مدتها در محافل اسالمي و

ي در گزارش حتّ القرنين هنوز هم به قوّت خود باقي است. وابهام سد ذ به آن پاسخ روشني بدهد وسالم نتوانسته  ،علمي مطرح مي گرديد هاي

واشي درياي حسالم  محل دقيق سد ذي القرنين مشخص نيست. به درستي روشن نيست كه كاروان سالم ترجمان تا چه مناطقي از شمال 

 اولين مورخ اسالمي كه گزارش سفر سالم را ذكر كرده ابن خرداذبه مي باشد و نارساست . زارش سالم بسيار مبهم و. گاستخزر پيش رفته 

( )مقدسي، 149: 1892)ابن رسته، مقدسي گزارش سفر سالم ترجمان را از ابن خرداذبه گرفته اند .  افرادي مانند ابن فقيه ، ابن رسته  و

 يكي از دانشمندان بزرگ  ي اند كه توصيفي كه سالم از سد مي كند با استحكامات قفقاز انطباق دارد .برخي مستشرقان مدع  (362: 1411

  843و  842هاى گويد: ترديد نيست كه سالّم در حدود سالكه در جغرافياى تاريخى اروپاى شرقى و آسياى ميانه خبره و آگاه است مى

و سمرقند به خراسان بازگشته است. « تاالس»سوى مشرق رفته، سپس از راه بَرْسَخان و طراز ضمن سفرى از قفقاز و سرزمين خزر به ميالدي 

كارادوو از سوي ديگر   (159: 1408 اين سفر ديوار يا معبرى كوهستانى را كه همانند ديوار بزرگى بوده، ديده است.) كراچكوفسكى در

هاى قفقاز نزديك دربند يا باب االبواب در داغستان )غرب درياى خزر( واقع در كوه هايىگويد: اين سفرِ سالّم به قلعهخاورشناس فرانسوى مى

بر اساس گزارش كراچفسكي برخي از مورخان روسي اصل اين سفر را مردود دانسته اند . افرادي مانند  ( 27: 1366زكي محمد ، ).بوده است

ناپذير اى تاريخى و ترديدىدخويه  اين سفر را واقعهكردن عمدي مي داند . ولي  آنرا يك گمراه و گريگوريف شپرنگرمينورسكي آنرا يك خرافه  و 

 1379، نيز نظر او را تأييد كرده است. )كراچوفسكي :  شمرده كه در خور توجّه دانشوران است و توماشك متخصّص مؤثّق جغرافياى تاريخى

گفت سالم روايتهاى محلّى را كه در نقاط مسافرت خود ديده براى خليفه توان اسيليف، دانشمند بيزانس شناس، عقيده دارد كه مى (112، 

اى جغرافيايى توان رسالهنمايد كه اين نظر اخير موجّه است، ولى سفرنامه را، مانند همه آثار ديگر از اين قبيل، نمىنقل كرده است. چنان مى

: 1379كراچكوفسكي ، ت شخصى كه در قالب ادبى ريخته شده است. اى مشاهدااى است شامل مطالب روايتى و پارهشمرد، بلكه مجموعه

كند و در پايان روايت پيش از هر چيز، بايد به ياد داشت كه روايت سفرنامه موثّق است، زيرا ابن خرداذبه آن را به لفظ خود سلّام نقل مى(114

 (ص همان:  منبع همان) ليفه داده براى او رونويس شده است.كند كه نخست آن را از سلّام شنيده سپس از گزارشى كه به خخود اضافه مى

هاى عربى هاى جغرافيايى در نوشتهاند سفرنامه سلّام را يك داستان خيالى بدانند و بس، ولى نبايد از ياد ببريم كه منابع افسانهكسانى خواسته

ريقا ها و حكايتهاى دريايى از بالد شرق چون هند و مجمع الجزاير مااليا يا بالد مغرب و بخصوص سواحل شرقى افدرجاى ديگر است و با قصّه

ها به قرن نهم/ سوم در بندرهاى خالفت همچون بصره و سيراف و مخصوصا در بغداد رونق گرفت. و قصّه پردازان مربوط است. و اين قصّه

اند، اند، بلكه اين حكايات غالبا به قلم كسان ديگر كه گاه معاصر آنها يا وابسته به نسلهاى بعد بودهبندرت حكايات خود را در ضمن كتابى آورده

 به جا مانده است.
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 راجعممنابع و 
تهران، مركز نشر  ، ترجمه عبداهلل ناصرى طاهرى،جهانگردان مسلمان در قرون وسطا( : 1366) محمدحسن ، وليد زكى [1]

  فرهنگى رجاء

 ، ترجمه محسن خادم ، تهران  انتشارات ققنوس تاريخ خزران )از پيدايش تا انقراض ( ( : 1382دانلپ ، د.م ) [2]

)تعليقات مينورسكى(، تصحيح و حواشى مريم  حدودالعالم من المشرق الى المغرب، ( 1372)  الدميرو ،مينورسكى [3]

   ميراحمدى و غالمرضا ورهرام، تهران، دانشگاه الزهراء،

، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، بنگاه مروج الذهب و معادن الجوهر ( : 1360مسعودي ، ابوالحسن علي بن حسين )  [4]

 ترجمه و نشر كتاب،

 ، ترجمه جعفر شعار ، تهران انتشارات بنياد فرهنگ ايران  صور االرض( : 1345ابن حوقل ، ابوالقاسم محمد  )  [5]

 ، ترجمه حسين قرچانلو، تهران، نشر نو،لكالمسالك و المما: ( 1370،  ابوالقاسم عبيداهلل بن عبداهلل) ابن خرداذبه [6]

، مصحح لعيبي شاكر ، المدرسه الدراسات والنشر ، دارالسويدي ، بيروت  رحله بن فضالن( : 2003ابن فضالن ، احمد ) [7]

 ،ابوظبي

هران، مركز ت، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، "دائرالمعارف بزرگ اسالمي جلد ششم "،اتل( : 1373رضا، عنايت اهلل )

 دائرالمعارف بزرگ اسالمي 

، ترجمه ح.مسعود ،  تهران ،  انتشارات  مختصرالبلدان( : 1341ابن فقيه ، ابوبكر اخمد بن محمد بن اسحاق همداني ) [8]

 بنياد فرهنگ ايران 

 هران ، ترجمه محمدابراهيم باستاني پاريزي ، تذي القرنين يا كورش كبير ( : 1342ابوكالم آزاد ، احمد ) [9]

 ، به كوشش ايرج افشار،تهران بنگاه ترجمه ونشر كتاب  مسالك وممالك( : 1340اصطخري،ابواسحاق ابراهيم )  [10]

 تهران ، بنياد دايره المعارف اسالمي : دانشنامه جهان اسالم )حرف ب، جزوه هشتم(( 1375حداد عادل وديگران )  [11]

 ،«افست از روى چاپ وستنفلد»مكتبة االسدى،  تهران، من ،معجم البلدان ( : 1965) حموى، ياقوت [12]

 ، تهران، انتشارات اميركبير،كارنامه اسالم :( 1356) كوب، عبدالحسينزرين [13]

 ، عالم الكتب بيروت 2، ج نزهة المشتاق فى اختراق اآلفاق : (1409) شريف ادريسى، محمدبن محمد، [14]

، ترجمه ابوالقاسم پاينده، هاى جغرافيايى در جهان اسالمىنوشته تاريخ ( :1379)كراچكوفسكي ، ايگناتي يوليانوويچ  [15]

 تهران، انتشارات علمى، فرهنگى، 

  ، ترجمه محمدباقر موسوي همداني ، قم 13ج الميزان( : 1363طباطبايي ، محمد حسين ) [16]

علينقى منزوى، تهران، شركت ، ترجمه احسن التقاسيم فى معرفة االقاليم ( :1361) مقدسى، ابوعبداهلل محمد بن احمد [17]

  مؤلفان و مترجمان ايران

، تصحيح خانم احمدي وديگران ، تهران انتشارات   حدودالعالم من المشرق الي المغرب( : 1372مولف ناشناخته ) [18]

 دانشگاه الزهرا

 اسالمي ف، ترجمه محسن خادم ، تهران بنياد دائره المعار تاريخ دربند وشيروان( : 1375مينورسكي ، وب ) [19]

   - ، چاپ بيروت 1فتوح البلدان ج ( :  1987بالذري ، احمد بن يحيي ) [20]

 تهران مركز دائرالمعارف اسالمي ،  دائرالمعارف بزرگ اسالمي جلد ششم ،اتل ،  ( : 1373)  رضا ، عنايت اهلل [21]

 انتشارات اميركبير،، ترجمه حسين قرچانلو، تهران، االعالق النفيسه ( : 1365)ابن رسته، احمد بن عمر

   - اله عزتي،عزت ( 1383 ) تهران انتشارات سمت  ،  ژئواستراتژي [22]

 انتشارات سمت ، ، تهران  جغرافياي تاريخي كشورهاي اسالمي( : 1380چانلو ، حسين )قره  [23]
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