
 

.ج. مولف عالقمند به تاریخ و اخبار پیشینیان بوده است  

 می داند؛ ” تاریخ  ”و از اینرو  کتاب را در زمره

د. این اثرسرگذشتنامه عمومی و مختصر اس  .به گفتته 

تنها گروهى خاصّ مانند عالمان، شاهان یا امیران مولف  

گیرد بلکه عمتو  مشتاهتیتررا و وزیران و... را در بر نمی

گردد و درعین حال سعی مولف بتراختتتصتار شامل می

 ها بوده اس ؛مدخل

ه. تناسب میان مدخل ها وجود ندارد . برخی کتوتتاه و   

تر است  کته درحد تولد و وفات شخص و برخی طوالنی

این امر احتماال به خاطر کمبود منابع مربوطته و نتیت  

 ظرفی  افراد اس ؛

ز. جلد هشتم  فهرس  نا  اشخاص  و تعلیقات را در بر 

 دارد.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

وفیات االعیان و انباء ابناء ال مان . البی العتبتاش شتمت  

الدین احمد بن محمد ابی بکر بن خلکان؛ حقتقته احنتان 

  ۲۷۹۱-۲۷۹۲. بیروت دارالثقله؛ دارصادر، ۲ عباش. ویرایش

 ج 8
الدین  وفیات األعیان و أنباء أبناء ال مان، اثرابوالعباش شم  

)اربیل عترا   »خلکانابن«الدین، مشهور به احمد بن شهاب

 (، به زبان عربى اس  کته نتوینتنتده در ن، ۹0۱-۹۱۲

( نفراز ب رگان ۱88) چاپ موجود درمرک ی ۱4۹نامه  زندگى

بته تترتتیتب  علما، امرا، وزرا و عرفای  اسالمی و ایرانی را

 حروف الفبا و معجم به اختصار ذکرکرده اس . 

نتظتیتررا   ( این مجموعه عظیم و کم۹۱۲ت۹0۱خلّکان )ابن

   ( نگاش ۹۷۷به روایتی  ۹۹۲تا  ۹84طی هجده سال )از 

 غاز و انجا  تالیف کتاب پ  از یک وقفه دهناله اقتامت   

 در قاهره صورت پذیرف .  

 

ترین کتب فن رجال به شمار می  وفیات األعیان از مهمالف. 

 یدکه به ترتیب نا  کوچک یا اسم اشهر افراد الفبایی  شده 

 اس ؛

ب. سرگذش  صحابه و تابعین و خلفاى راشدین، به عل  

 شهرت  نان ذکرى نشده، چون در دیگر  ثار  مده اس ؛

  مرکزاطالع رسانی و  کتابخاهن مرکزی

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   
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االَعیان  و اَنباءُ اَبْناءِ الزّمان وَفَیاتُ ساختار کتاب وفیات االعیان     

 محمود صدیقی

98آذر   

 

(                   1الهیات ) تراجم احوال  -منابع تخصصی  ادبیات 

 22مرکز اطالع رسانی وکتابخانه مرکزی ،   

 ویژگی  و  ساختار کتاب وفیات االعیان  

وفیات االعیان ذیل  الوَفَیات   فَوات  
 محمد بن شاکر کُتبی 

االَعیان  و اَنباءُ اَبْناءِ الزّمان وَفَیاتُ  

 ابن خلّکان  
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متنتد  مترجم انگی ه خود از نگارش ترجمه حاضر را بهتره

خلکان متعترفتى کترده شدن فارسی زبانان از کتاب ابن

منظراالسال  در سه مجلد با پیشگفتار و تصحیح و اس . 

مدرسی عضو هیات علمی دانشتگتاه تعلیق دکتر فاطمه 

   ارومیه در دسترش قرار دارد.

ترجمه کتاب پ  از مقابله  بین  و پنج کتاب دیتگتر   

های  ن و مدخلتاریخ، به فارسى برگردانیده شده اس . 

  بر اساش الفبا تنظیم گردیده اس .

شتود و بتا  جلد اول :  با معرفی ابراهیم نخعی  غاز متى

 پذیرد.  زینب بن  الشعری خاتمه مى

خطتاب جلددو  :  با معرفى سالم بن عبداهلل بن عمرو بن

 یابد.   غاز و با معرفى لیث بن سعد فهمى، پایان مى

جلد سو  :  با معرفى اما  مالک  غتاز و بتا متعترفتى 

 یابد. الدین اربلى خاتمه مى رضى

 

هایى به قلم مصحح، فتهترست   کتاب مشتمل بر پاورقى

مطالب در ابتداى جلد اول و فهرست  اعتال  درپتایتان 

 .باشد..  هرجلد مى

ترجمه متاخری ازاین کتاب نی  صورت گرفته اس  موالنا 

االعیان را به نتا    ( وفیات۷۳0ظهیرالدین اردبیلی )؟ ت

سلطان سلیم عثمانی به فارسی ترجمه کترد و فترهتاد 

  با تصحیح ۲۲۱4میرزا معتمدالدوله قاجار، نی   ن را در 

 و حواشی متن عربی در تهران چاپ و منتشرنموده اس .

 

وزرا، محدثین، قرا، شعرا، اطبا، حکما، ادبا، عرفا و... را جمتع 

ک  بنابه مقدمه  و عنوان کتاب وی )کامل در  کرده و هیچ

 . مورد وفیات(  از قلم نینداخته اس 

چهار جلد اول کتاب را به احترا  پیامر)ص( به اسامی محمد 

اختصااص داده وبقیه اسامی به صورت الفبایی تنظیم شتده 

 اس  .

 

 

 

 

 

 

 

 

-منظراالننان ترجمه و فیات االعیان و انباء ابناء ال مان ابتن

خلکان . ]احمدبن محمدبن ابراهیم ابوالعباش شم  الدیتن 

برمکی اربلی[؛ ترجمه احمدبن محمدبن عثمان بن علی بتن 

متدرستی. احمد الشجاع الننجری؛ تصحیح و تعلیق فاطتمته

 .۲۳۱۲-دانشگاه ارومیه

وفیات االعیان توسط یوسف بن محمد بن عثمان بن على بن 

  به فارسی ترجمه شده است .  ۱۷8احمد شجاع  درسال 

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

عباش.  -فوات الوفیات و الذیل علیها. تحقیق احنان 

 ۲۷۹۳-۲۷۹4بیروت : دارصادر
 ج4

 “  فوات الوفیات ”اى به  نا  برکتاب فیات االعیان تکمله 

  تتالتیتف ۹۹4توسط محمد بن شاکر کتبى، متوفتى 

ترین تکتمتلته،    ترین و معروف گردیده اس  . این اثر مهم

 باشد. نفراز ب رگان مى8۹۲کتاب ابن خلکان در شرح حال

  

 

 

 

 

 

 

 

الوافی بالوفیات. تالیف صالح الدین خلیتل بتن ایتبتک 

الصفدی؛ باعتناء هت. ریتر و دیگران . استانبو ل مطتبتعته       

 .۲۳۱۲ الدوله  

 ج۲۲

سرگذستنامه  تا زمتان  ۲4000اى با بیش از  نامه فرهنگ

تتریتن  نویننده )اواسط قرن هشتم( نویننده  و بت ر 

در این کتاب، تراجم تما   . نامه عا  تاریخى اس  فرهنگ

اعیان و نجباى زمان، مانند: صحابه، تابعین، خلفا، ملوك، 

امرا، قضات، وزرا، محدثین، قرا، شعرا، اطبا، حکما، ادبتا، 

منظر االنسان  ترجمه  وفیات االعیان ساختار  

الوافی بالوفیات  منظراالنسان  ترجمه وفیات االعیان   
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