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 ی حمو اقوتیُمْعَجم الُبلدان  ۀنامکتاب یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 آن  ۀمنابع معجم البلدان در متن و ترجم یابیرد
 ی منزو  ینقیعل دکتر

 77 –  27 ۀ بخش نخست، برگ   کم،یجلد  ،یمنزو  ینقیترجمان عل  ،یحمو  اقوتی، ُمْعَجم الُبلدان

 مکان  یُمْعَجم الُبلدان في معرفة المدن و القر   ، معجم البلدان
ّ

  574)   ىحمو   اقوتی   ،و الخراب و العمار و السهل و الواعر من کل

م، برگردان به  1965افست تهران،    ؛م( 1866- 1873)   گی پزیچاپ ال   ،یابوعبدالله فرزند عبدالله روم  ن یالد( شهاب ق626  –

  ی وابسته به وزارت ارشاد اسالم  ى و گردشگر  ی دست   ع ی و صنا  یفرهنگ  راث ی پژوهشگاه سازمان م  ، ىمنزو  ینقی دکتر عل  ی پارس

 . خ 1383 « ز» حرف  ان ی خ و جلد دوم آن را تا پا1380در سال   « الف»حرف   ان ی را تا پا یپارس  به جلد اول برگردان 

کتاب   کتاب ارزشمندترین  از  یکی  حموى،  یاقوت  البلدان  ایران معجم  و  اسالم  جهان  جغرافیاى  دانش  است.  هاى  زمین 

تا  ازاین  برآن شدم  این کتاب گرانبها،  پانوشت را  هایی  و برخی نشانه   نامهکتاب رو، به دنبال ترجمان کامل  معجم  هاى  که در 

بندى نمایم و به گستردگی که مقالتی جدانویسی  کالسه   دهد، ها حوالت می به کار رفته و برخی از منابع که یاقوت به آن   البلدان

 تاریخ دانش جغرافیا بگذارم.   شده در دسترس پژوهندگان تاریخ علم، به ویژه پژوهشگران 

 است. دربرگیرندۀ موارد زیر منابع یاقوت در معجم البلدان و ترجمان این کتاب 

 منابع کارهای یاقوت 

 بندی کرد: توان به چند دسته بخش منابع کارهای یاقوت را می 

 الف( منابع شفاهی  

 نجار محمد.  اثیر علی، ابن کند، مانند: یعقوب کرد هذبانی، ابن روزگار خود نقل می مطالبی که یاقوت از زبان دوستان هم 

 نماید. او از چنین دوستانی با عنوان »حدثنی ...« نقل می 



 

 

 

 اقوت یمنابع کارهاى   آن   ۀمنابع معجم البلدان در متن و ترجم یابیرد

 

2 

 ب( منابع کتابی  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

اى از کتابشان را نزد خود داشته و به نام کتاب وى؛ یا »صاحب  مطالبی را که یاقوت از درگذشتگان یادکرده است که نسخه 

 کند. کتاب ...« از آن نقل می 

 ج( منابع دیگر 

 کرده است. کند و ما باید به حدس بدانیم از کدامین کتاب وى نقل مطالبی را که از کسی نقل می

 د( منابع از مآخذ دیگران  

کند که نه او را دیده و نه کتاب وى را داشته؛ بلکه مطلب را در کتابی از دیگران دیده و او با  مطالبی را نیز از کسی نقل می

 کند که ندیده است و خواننده باید با کوشش و جستجو دریابد که مرجع در کجا بوده است. حذف واسطه از کسی نقل می

ها را شناسائی کرده، به  من با ممارست و شناختی که در اثر ترجمه سطر به سطر کتاب به دست آورده بودم، برخی از آن 

، آورده است، شمارۀ بارها که  معجم البلدانآورم؛ و با استفاده از فهرستی که وستنفلد در جلد ششم  ترتیب الفبا در زیر می 

 فزودم. اینک نام منابعی که یاقوت آورده، بدین گونه است: یاقوت از هر یک نقل کرده است، بر آن ا

 . آثار 1
 ق(،  ۶۸۲ -  ۶0۵زکریا فرزند محمد فرزند محمود قزوینی ) ، 1آثار البالد و أخبار العبادک:  ن

، دو جلد،  Heinrich Ferdinand Wüstenfeld (31 July 1808 – 8 February 1899)تصحیح هانریش فردیناند وستنفلد  

 م. 1849گوتینگن، 

 
م؛ دیگر: داربیروت 1960م؛ لبنان 1848ق(، گوتینگن آلمان  ۶۸۲  -  ۶0۵، زکریا فرزند محمد فرزند محمود قزوینی )البالد و أخبار العبادآثار    1

لبنان،   بیرت،  النشر،  و  )سدۀ  1984للطباعة  عبدالرحمان  فرزند  مراد  محمد  پارسی  به  برگردان  تهران، ه11؛  دانشگاه  شاهمرادى،  تصحیح   ،)

 خ.1373ح میرهاشم محدث، امیرکبیر، تهران، خ؛ تصحی1371
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 شمیل . ابن2 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 1. 13، س 947،  2شمیل، ج ال ابن ق

 . ابواحمد 3
 2  4ال ابواحمد. )نک: چ. عربی، جق

 نک: حاتم رازى  ابوحاتم: 

 . ابوغریب 4
 3. 21، س 84،  4. )نک: چ. عربی، ج تاریخ المغابة احب ص

 . ابومعاذ 5
 . 16، س 135، 4ومعاذ گوید. )نک: چ. عربی، جب

 4نک جوهرى، بونصر ...   ابونصر:

 ق( 507. ابیوردی )د: 6
ق(. او از مردم باورد کوفن خراسان. او کتابدار کتابخانۀ نظامیۀ بغداد بود و به تهمت  507حمد پسر احمد ابیوردى )د:  م

است و   نامه براى خودش ساخت که از اوالد معاویه ستایش فاطمیان مصر خونش را هدر اعالم کردند، پس او پنهان شد و نسب 

ق( نوشت، امضاء خود را )معاوى( نهاد، خلیفه خشمگین شده )حرف میم( را از آن  512اى که به مستظهر عباسی )د:  در نامه 

طبقات سدۀ  سگ پارس کننده( خوانده شود و نامه را نپذیرفته و پس فرستاد. پدرم او را شیعی شمرده در    - تراشید تا )عاوى

 (  2001، برگۀ فهرست اعالم الذریعةاند. )نک:  ر ذریعه آورده و نیز سیزده جا د 247، برگۀ ششم 

 
 نویس منزوى.دست 1
 نویس منزوى.دست 2
 نویس منزوى.دست 3
 نویس منزوى.دست 4
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 کند.  یاقوت دوازده جا از این مرد نقل می یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

سال در بغداد کوشیدم لهجه من عربی شود، اما نشد،    20گفت:  او می   کند:( نقل می 234،  17، جمعجم األدباءاو در ) 

 . ولی در پایان در دربار سلجوقی اصفهان زهر خور شد و درگذشت 

 اثیر جزری( . اثیر )ابن7
 گراست: ام خانوادگی سه برادر دانشمند کردتبار عرب ن

 ق( است؛606 –  544شناس ) الف( مبارک پسر محمد حدیث 

 است؛  الکامل في التاریخ نگار صاحب کتاب ق( تاریخ 630 –  555ب( علی پسر محمد ) 

 (. 637 -  558ج( نصر الله پسر محمد ) 

 تبار شمردند.  این خاندان کرد شیبانی والء، پس از چند نسل، نسبت والئی را به نسبی تبدیل کرده، خود را عرب 

(  15، س  79،  2کند )معجمد، چ. عربی، جعمر« که زادگاه ایشان بوده، یاد می یاقوت هر سه برادر را در شناسۀ »جزیرۀ ابن 

آورد؛ لیکن یاقوت کتابخانۀ خود را به هنگام مرگ، وقف کتابخانه  امانت می  و هر جا مطلبی از ایشان آورده نامش را با کمال 

ها را به جایگاه کتابخانۀ زیدى برساند،  ( علی بن اثیر را وصی خود نمود که آن بیست و هفتبرگۀ  مسجد زیدى بغداد کرد و ) 

الکامل في  خود سپرد که براى تألیف    ها را بر خالف وصیت به کارمندان ولی پس از مرگ یاقوت، به گفته قفطی؛ علی کتاب 

،  الکاملدانیم که در سراسر کتاب  کردند تا همه را به آن کتاب وارد کردند. بنا بر فهرست اعالم ما میبراى اثیر کار می   التاریخ 

 هیچ جا از یاقوت نام نیامده است.  

ها  اثیر اجراى آن، خواسته شد؛ لیکن او اندکی از آن هنگامی که گزارش وصیت یاقوت به بغداد رسید، از ابن   قفطی گوید:

 (  78، 4، جإنباء الرواةرا فرستاد و باقی را نفرستاد. ) 

ِگنی ِبلیاِیف  اثیر است که پنهان ماندن آن، یِ ابن   کاملهاى او از بزرگترین منابع تاریخ  یاقوت و کتاب   سخن، باید گفت:کوتاه  و 

Evgni,Beliaev, 1895 – 1964    م،  13تا    11هاى سدۀ  و محققانی دیگر را به این پرسش واداشته است که »چرا منبع آگاهی

 اثیر ناپیدا است؟  



 

 

 

 اقوت یمنابع کارهاى   آن   ۀمنابع معجم البلدان در متن و ترجم یابیرد

 

5 

گراى مشکویه را به برداشتی  کند و هم برداشت ایران مدرک نقل می آرى اثیر، مطالبی را نیز، از مشکویه رازى گرفته، هم بی  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

، مشکویه، منزوى،  تجارب األمم ؛ و ترجمۀ 4، پانوشت 646، ترجمۀ فارسیدهد. )نک: احسن التقاسیم، ّد ایرانی تغییر می ض

 (. 214، 5ج 

  1م، ج1966  -  1965اثیر نقل شده است، من از چاپ دارصادر بیروت، سال  ها از ابن هر چه در این مجلدها؛ یا در پانوشت 

د سال    14م( سویدى در  1807  -  1877)   tornebergنبرگ  از روى چاپ اروپایی تور   13تا ج 
ّ
 ام. م. نقل کرده1876  -   1851مجل

د  مقدسی بشاری )بیاری(: احسن التقاسیم
ّ
 . پانوشت  5، ص نک: مقدسی بیارى و مقدمۀ یاقوت همین مجل

 حسن.  عسکرىنک:   احمد )بواحمد(:

 نک: بلخی بوزید.   احمد سهل بلخی:

سی؛ یا 
ْ

 نک: سرخسی احمد.  احمد بن طیب:احمد َسَرخ

َحْیَمر . 8
ُ
 ق(170سعدی )د:   ا

کی از چند راهزن معروف است که اشعار او را یاقوت در شش جا شاید به نقل از کتاب »لصوص« براى معرفی یک جایگاه  ی

ر آورد. زرکلی مرگ جغرافیایی، به گواه می  م  ی  ح 
ُ
 آورد. ق می 170را پیرامون سال  ا

 . ادریسی9
 (101، س  312، 1نک: معجمد، ج) بوسعید عبدالرحمان بن محمد شارح امرؤالقیس. ا

 . ادریسی استرآبادی 10
پانوشت  ،  358،  1؛ چ. فارسی، ج404،  1کند. )نک: چ. عربی، ججا از وى نقل می   24ق(؛ یاقوت در  405بدالرحمان )د:  ع

3 ) 

 
1 Zنویس منزوى.: دست 
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 . ادریسی سیسیلی11 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
) ش ادریسی  پسر محمد 560  –   493ریف  نگارندۀ کتاب    ق( محمد  و  اندلس  زاده سبته  في  پسر عبدالله،  المشتاق  النزهة 

م( با ترجمه التین، تاریخ نگارش کتاب را ژانویه  1592گفتار خود براى این کتاب )چ.  در جغرافیا ست. او در پیش   اختراق اآلفاق 

ر/ روج / ریچار / ریشار( در مدت  معین کرده، گوید: کتاب را با همکارى پادشاه سیسیل به نام )رجا  548م / شوال  1154

 پانزده سال نگاشته است.  

یاد کرده و احوال مؤلف را    416  –   414ها را سرکیس در معجمط، برگۀ  هاى اروپایی و چاپ آن هاى این کتاب به زبان ترجمه

 اند. ( از منابع بسیار آورده250، ص  7با نقل از صفدى، و زرکلی )ج  280کراچکوفسکی در برگۀ  

روزگار یاقوت و شاگرد عثمان بلیطی / بلطی  شناخته؛ لیکن از کسی دیگر به نام شریف ادریسی که هم این مرد را نمی یاقوت  

 (  375، 4، ج أعالم زرکلى ؛ و 147  – 142، 12، جمعجم األدباء کند. ) نامه بلیطی را از او نقل می ( بوده، زندگی 599)د: 

 نامد. ادریسی می  یاقوت او را شریف بوجعفر محمد پسر عبدالعزیز

 ق(  649 –  568. ادریسی، )شریف ادریسی 12
 .  معجم األدباء ؛ بلکه در معجم البلداننان که در شناسۀ باال دیدیم، شریف ادریسی از منابع یاقوت است؛ لیکن نه در چ

یف بوجعفر محمد پسر  نامد: شر روزگار یاقوت بود که او را چنین میاو از همان خاندان ادریسی، حاکمان شمال آفریقا و هم 

عبدالعزیز پسر بوالقاسم پسر عمر پسر سلیمان پسر حسن پسر ادریس پسر یحیاى عالی پسر علی معتلی و این از ادریسیان  

نامه خود را به علی پسر ابوطالب  ق بپاخاست و اندلس را بگشود و نسب 172بیست و هشت( به سال  برگۀ  )   بوده، که در مغرب 

 )ع( رسانید.  

نامه استادش را براى یاقوت گفته و یاقوت در  ق( بود و زندگی 599شریف ادریسی دوست یاقوت و شاگرد بلیطی عثمان )د: 

 ( آورده است. 167  -  141،  12، جمعجم األدباء ) 
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 بوالحسن ا. ادیبی 13 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
یابی و  غرافیایی و ریشه ( مطالب ج4و ج  3، چ. عربی، جمعجم البلدانجا در )   56ز منابع نیمۀ دوم کار یاقوت است. او در  ا

(، در  19، س  745،  3گیرد )چ. عربی، جکند و گاه از او خرده می بوالحسن نگاشته نقل میاضبط واژگان را از کتابی که ادیبی  

 ، از او یاد نشده است.  معجم البلدان  2و   1دو مجلد 

 دهد. وستنفلد نیز مدرکی براى شناخت وى نشان نمی 

 نک: معالى ازدى.  ازدی: 

 . ازرقی 14
 ام خانوادگی چند تن از دانشمندان است: ن

 بومحمد یحیا پسر محمد پسر عبدالله ازرقی.    -1

 (. 2، س 724، 3یاقوت براى شناسۀ جغرافیایی »عمر حبیس« شعرى از وى به گواه آورده است. )چ. عربی، ج

)د:    ابوالولیدا  - 2 کتاب  245ازرقی  عبدالله.  پسر  در گوته    بار مکهاخق( محمد  وستنفلد  اسحاق خزاعی،  روایت  به  را  او 

 (  1918، 429از دیگران چاپ کرد. )سرکیس، معجمط،   تاریخ مکهم همراه با سه 1858

 (. 18، س 500،  3کند )چ. عربی، ج معرفی او را دارد. او از کلبی نیز نقل می 184ندیم ترجمه تجدد،  

 ق( 370 –  282. ازهری بومنصور )15
 ق(.  370 –  282محمد پسر احمد هراتی ازهرى )  بومنصورا

کند. )نک: چ. عربی،  از وى نقل می   معجم البلدانبار به عنوان بومنصور؛ یا »ازهرى«؛ یا »هروى« در    270یاقوت بیش از  

 ( 35، 1؛ چ. فارسی، ج37،  1ج

 ق( 346. استخری )د: 16
   . 6، پانوشت 7مقدمه یاقوت، برگۀ ( نک: 346واسحاق ابراهیم فارسی )د:  ب

 کند. جا از وى نقل می  90یاقوت بیش از  
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 . اسحاق 17 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 اهی یاقوت گوید: قال اسحاق ... و گویا »اسحاق مرار« را خواسته باشد. گ

 ق( 151 –  85اسحاق(، محمد ). اسحاق )ابن18
ق( 623  –   582کوتاه آن، با حذف نیم بیشتر نام جاها، از اسحاق همدانی )   فارسی   ترجمۀ.  اللهسیرة رسول گارندۀ کتاب  ن

 برگه.   1325خ دو جلد 1361تصحیح دکتر اصغر مهدوى چ. دوم، تهران،  

، یاد  معجم البلدان، در  اسحاقسیره ابنهشام، بازسازى کننده کتاب  جا از نام ابن   12اسحاق و  بار از نام ابن   101یاقوت  

 کند. ق( یاد نمی 418 –  370لی از دومین بازسازى این کتاب به دست حسین بن علی وزیر مغربی شیعی تندرو ) کند، ومی

 . اسحاق )بواسحاق( 19
 ق( را خواسته است.  255اقوت گاهی نجیرمی ابراهیم )د: ی

خواسته است و این  ق( رییس نظامیه بغداد را  476  –  393نک نجیرمی در چهار جا و گاهی بواسحاق شیرازى فیروزآبادى ) 

 جاست.  19در 

ق( ابراهیم پسر علی پسر یوسف در فیروزآباد زاده شد و در شیراز آموزش یافت و  476  –   393بواسحاق شیرازى فیروزآبادى ) 

سّنی )بیست و نه( مناظرگرى قشرى شد و به کمک خلیفۀ عرب مدتی مانع تشکیل    به بغداد رفت، در علم کالم   415به سال  

را به ریاست گمارد    الشاملالملک، صّباغ بونصر نگارندۀ کتاب  پذیرفت تا خواجه نظام ه بود و ریاست آن جا را نمی مدرسه نظامی 

 تا قشرگرایان نومیدانه پذیرا شدند و بواسحاق ریاست را پذیرفت و تا پایان عمر بدان چسبیده بود.  

 ، به او حوالت داده است. معجم البلدانجا در   19یاقوت  

 ق بشیر )بشر( . اسحا20
 ق( زاده بلخ است.  206ا کنیت بوحذیفه )د: ب

؛  23، س 136، 1کند. )نک:معجمد، چ. عربی، جیاقوت ده جا از کتاب وى که به خامه عبدرى بوعامر بوده است، نقل می

 ( 2، پانوشت 128،  1، ج ترجمۀ فارسی چ.  
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 (.14، س  521، 3ی کرده است )معجمد، چ. عربی، جداند، طرابلس را به سه شهر معن او زبان رومی و گرک )یونان( را می یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 ق( 206 - 94. اسحاق مرار: بوعمر )21
 یرانی موالى قبیله شیبان.  ا

 (  3پانوشت  215، 1؛ فارسی، ج 238، 1کند. )نک: معجمد، چ. عربی، ج جا از این منبع یاد می 13یاقوت در 

،  1، جأعالم زرکلى؛ و 171، برگۀ األدب الجاهلياو به نام هفتاد قبیلۀ عرب پیش از اسالم شعر سروده است )طاها حسین، 

289 ) 

 . اسکندری، نصر22
 . نک: نصر اسکندرى( 6، پانوشت  8، برگۀ  معجمد ق(. )نک: مقدمۀ یاقوت بر 561فزارى )د:   ابوالفتح

 ق( 563. اسوانی غّسانی )ک: 23
 پانوشت(    14، س 270، برگۀ 1، چ. عربی، جمعجمدق(. )نک: 563زبیر )ک:  حمد پسر علی ابن ا

 (. 48 -  47م، برگۀ 1988آباد، پاکستان، . اسالم ، چمعجم السفرکند. )نک: سلفی، یاقوت تنها دو جا از وى نقل می

 : نک: غندجانی. اسود بومحمد اعرابی

 ( کندی ... اشعث )بو. 24
 ؛ 1، پانوشت 7نک. مقدمه یاقوت بر معجم البلدان برگۀ   -

 . 3پانوشت    438 ، 1ج ، ؛ فارسی500،  1و نک: کندى بوعمر محمد چ. عربی، ج  -

 . اصفهانی مدینی25
 . 5، پانوشت 8نک: مدینی و مقدمه یاقوت، ص حمد پسر عمر م

 ق(  216 –  122) عبدالملک، . اصمعی26
 کند. جا از وى نقل می 330. یاقوت در بیش از  3، پانوشت  6ک مقدمه یاقوت بر معجم البلدان ص ن
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 ق( 392  –  244. اصیلی، عبدالله پسر ابراهیم اندلسی )27 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 « است.  آثار و دالیلگارندۀ کتاب » ن

که جنبه گنوسیستی ایرانی و غیر   بخاری  صحیحدر فرمانروایی احمد بویه، به بغداد آمد و در بازگشت کتاب  351او به سال 

،  3، ج شذرات الذهب(،  290، برگۀ  علمای اندلس، از ) 1574ش گفت. شسلفی داشت همراه برد و در اندلس آن را درس می 

 سی( برگۀ  (. ) 448، 1، جهدیة العارفین،  147، 1، جریحانة األدب؛ 214،  3، ج تذکرة الحفاظ؛  327، بغیة الملتمس ؛  140

 (  4، پانوشت 302،  1این از منابع یاقوت در ُنه جا است. )نک: چ. عربی، ج

(. و در جایی نظر او را در  2، س  554،  3کند )چ. عربی، ج هاى اصیلی را به خامه او داشته و از آن نقل مییاقوت یادداشت 

 . ( 1، س  554،  3لع« نهاده است )چ. عربی، جبرابر نظر صاحب »مطا

 . اعرابی، حسن پسر احمد بومحمد 28
 . 3، ش 7ک: غندجانی. و مقدمه یاقوت بر معجم البلدان، ص ن

 ق( 231 - 150اعرابی( محمد پسر زیاد بوعبدالله ). اعرابی )ابن29
او ضّد اصمعی و    35  ،1ج فارسی،  ترجمۀ  ؛  3پانوشت    37،  1جا از او نقل دارد. )نک: چ. عربی، ج  160اقوت در بیش از  ی

 نمود.نوشت و غیر مستقیم از شعوبیان دفاع می بوعبیده می 

 اصفهانی.  ابوالفرج نک:  اغانی:

 ق( 524 -444اکفانی( هبة الله ). اکفانی )ابن30
  488،  1نک چ. عربی، ج) جا از وى نقل کند.  13آورده است. از منابع کار یاقوت است در  56ص   9حوال او را زرکلی در ج  ا

 ( 426 ،1ج   ،فارسیترجمۀ ؛ 3پانوشت 

 ق( محمد پسر حسن 1104 -1033. أمل اآلمل، حّر عاملی )31
ق، دو  1375نجف  ( محمد پسر حسن، تصحیح سید احمد اشکورى حسینی 1104  - 1033، حّر عاملی ) أمل اآلملتاب ک

 برگه. از منابع کار من، منزوى است.  484+ 244جلد  



 

 

 

 اقوت یمنابع کارهاى   آن   ۀمنابع معجم البلدان در متن و ترجم یابیرد

 

11 

 . امرؤ القیس 32 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
اى است. شاعر و پادشاه عرب که به تحریک منذر شاه حیره از جانشینی پدر محروم شده به روم رفته و دختر  ردى افسانه م

وى را براى اثبات وجود یک نقطه جغرافیایی  جا، شعر   120امپراتور عاشق او شده است. برخی او را مزدکی شمرند، یاقوت در 

 ( 1 ، پانوشت 90  ،1ج  ،فارسیترجمۀ  ؛  95، 1چ. عربی، ج  معجمد، آورده است. )نک:

 . امیر  33
 ماکوال(. خواند. نک.: ماکوال )ابن ماکوال را بدین لقب می اقوت گاهی ابن ی

 . إنباه الرواة علی أنباه النحاة34
م، چهار جلد. یاقوت در ده جا که از مؤلف  1951ق(، چ. قاهره  646  –   568، نوشتۀ قفطی علی ) النحاةنباه الرواة على أنباه  إ

هایم از این کتاب  کند، جز آن که نام هیچ یک از تألیفات وى را نیاورده است؛ لیکن من ترجمان در پانوشت این کتاب نقل می 

 ام. نقل کرده 

 انباری(  . انباری )ابن35
،  3خلکان، ج  وفیاتبشار. پدر و پسر، هر دو دانشمنداند. ) ق( ابن 304ق( پسر قاسم )د:  328  –  271) انبارى محمد  بن ا

 سی و یک( برگۀ )  ( 6پانوشت  91  ،1ج  ،فارسی ؛  97،  1(. پسر از منابع یاقوت است. )نک: چ. عربی، ج465 -   463

 . اندی 36
 دباغ اندلسی است.  ن ق( پسر عبدالعزیز بن ابراهیم معروف به اب546  –  481وولید یوسف ) ب

ها(  و جز آن   552،  2، ج هدیة العارفین؛  142،  4، جشذرات هاى همانند دارد. )شبسترى از  ها و نسبت او کتابی دربارۀ نام 

 کند که شاید از همین کتاب یاد شده او باشد. هایی دربارۀ جاها و کسانی از اندلس نقل می یاقوت در هفت جا از وى، آگاهی 

 ( -نک: باذش )ابن  انصاری غرناطی:
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 ق( 157 - 88. اوزاعی عبدالرحمان )37 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
،  ترجمۀ فارسی ؛  50،  1آورد. نک چ. عربی، ججا از وى مسائل فقهی می   22اده در بعلبک، فقیه متأثر از فقه روم. یاقوت در  ز 

 . 4پانوشت  46  ،1ج

 بابه(  . بابه )ابن38
از وى نقل دارد. نک چ .عربی، ج  فرق الشیعةبابه احمد پسر علی کاشی، بوالعباس صاحب  بن ا ،  1است. یاقوت، دو جا 

 . 2پانوشت   531  ،1ج  ، فارسی؛  608

 باذش(. باذش )ابن39
) بن ا پاشا چند  528  –   444باذش، علی  ق( پسر احمد انصارى غرناطی اندلسی. در آنجا زاده شد و درگذشت. اسماعیل 

 کند.(. یاقوت سه جا از وى نقل می60،  5؛ و زرکلی، ج 696،  1دهد. )هدیة العارفین، جاب در ادبیات عرب به وى نسبت می کت 

 نک: ابیوردى  باوردی:

 ق(، محمد پسر محمد عبدالرحمان پسر سعید بوالحسین.  321. باهلی )د: 40
   ق(، محمد پسر محمد عبدالرحمان پسر سعید بوالحسین. 321اهلی )د: ب

(. یاقوت در شش جا از وى نقل دارد. )نک:  33،  2تاریخی باهلی و معاني اآلثار )اسماعیل پاشا، هدیة العارفین، ج  اوراست:

 ( پانوشت   821: 3چ. عربی، ج 

 . بحار االنوار 41
) م اصفهانی  مجلسی  بیروت  1110  –   1037حمدباقر  تهران،  چ.  بهبودى،  محمدباقر  تصحیح  بزرگترین    110ق(  مجلد. 

ها  ( من در پانوشت 95،  12  سدۀ  ، ؛ و طبقات27 –  16،  3ایران دوره صفوى، به زبان عربی است. )نک: ذریعه، جدایرةالمعارف 

 ام. از این دانشنامه نیز استفاده کرده
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 ق(  284 –  206. بحتری )42 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
رده است. )نک:  ق( نام او ولید پسر عبید زاده حلب. یاقوت بیش از پنجاه بار شعر او را یاد ک284  –  206حترى شاعر عرب ) ب

 ( 1پانوشت  377 ،1، جترجمۀ فارسی؛ 427،  1چ. عربی، ج 

 ق(256 –   194. بخاری )43
زِدزِبه، از مردم بخارا بود. نیاى او به آیین مجوسی درگذشت و او موالى  256  -194خارى ) ب ق( محمد پسر اسماعیل پسر ی 

با مشرب گنوسیسم اسالمی ایرانی    جامع صحیحر کتاب  قبیله جعفی حاکمان بخارا شد. محمد احادیث پیامبر اسالم )ص( را د

هاى ششگانه سنیان امروز است و به همین دلیل حاکمان سلفی آن روز او را پس از  ترین صحیح گرد آورد، که نخستین و مهم 

یات، خلکان،  باورپرسی، )سی و دو( از بخارا به »خرتنگ« نزدیک سمرقند تبعید کردند و چنین بود تا در غربت درگذشت )از وف

 (.  10-  4: س 521، 1و معجم البلدان، چ. عربی، ج 331 -  329،  3ج

مخالفت و ستیز حاکمان سّنی سلفی عرب در چهار سده آغازین اسالم، با بخارى تنها نبود، ایشان با دیگر نگارندگان »صحاح  

 اند.  داشته سّته« مانند مسلم قشیرى و نسائی نیز چنان که خواهیم دید، مانند همین رفتار را

 دهد. جا او را منبع کار خود نشان می  53یاقوت در این کتاب  

 برد(  . برد الخیار )ابن44
فرزند متوکل عباسی  یا به گفته طبرى محمد پسر علی مسئول دیه  ؛برد الخیار، صولی عباس پسر علیبن ا ابراهیم  هاى 

 (  6115؛ ترجمه 1499،  3، ج تاریخ طبریق( بود. ) 247 –  206) 

  ، 1، جترجمۀ فارسی؛  455،  1کند. )نک: چ. عربی، جهایی به خامه او نقل می از منابع یاقوت است که در ُنه جا از یادداشت 

 ( 7پانوشت  ، 339
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 بزرج( عروضی. بزرگ )ابن45 یحمو  تاقو یُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
ج«  ها را از »بزر ( معنی دو واژه »خابور« و »لحیان« و وزن آن 15، س  353،  4؛ و ج12، س  383،  2اقوت در )چ. عربی، جی

کند. که براى عرب نماکردن آن گاف را جیم و پیشوند »ابن« در آغاز آن افزوده است. او همان بزرگ عروضی است که  نقل می 

 شود. دیده می 121ندیم ترجمه ص  فهرست در 

نیت او  ( بزرج را به صورت برزخ آورده، ک1، س  15،  15؛ و ج 75 –  71،  7، ج معجم األدباء ویراستاران یاقوت، به نادرست در ) 

ق )برمکی( و مخالف خلیل عروضی  193را بومحمد و نام پدرش را محمد ساخته است. ندیم او را از ویژگان فضل یحیا کشته  

 شمرد. ق( می 182  –  94ق(؛ و یونس نحوى بن حبیب ) 170 –  100فراهیدى ) 

هم  دوم،  سده  عروضی  بزرگ  یاقوت،  عروضگویا  بومحمد  با  را،  عروضی  خلیل  مخالف  و  انجمن  روزگار  عضو  مقدسی  ی 

 فیلسوفان بوسلیمان سجستانی منطقی در ربع سوم سدۀ چهارم با دو سده فاصله یکی شمرده است. 

نماید که بر ضّد خلیل هاى بزرگ عروض دو کتاب عروضی بزرگ کوچک را یاد می بهرحال ندیم و یاقوت در شمار نگارش 

هاى بیابان، از الهام  اى علمی و پیچیده عروضی شعر را به عرب هدادن وزن عروضی نگاشته است. گویا به نظر بزرگ، نسبت 

زدند،  هایی که وابستگان آن وزارتخانه، حّماد و جّناد به بزرگ عروضی میکند، پس تهمت وزارت زنادقه دانسته و آن را تکذیب می 

 ماند. دلیل نمینیز بی 

ار )ابن
ّ

 بشار( نک: انبارى )ابن (:-بش

 بشاری . 46
 یارى باشد. نک: مقدسی بیارى. اید تصحیف بش

 ق( 578 –  494(: )-. بشکوال )ابن47
 ق( اندلسی.  578 –  494بشکوال، خلف پسر عبدالملک ) بن ا

،  1او از منابع یاقوت براى تاریخ و جغرافیاى باختر آفریقا و اندلس است و از وى در سی جا نقل دارد. )نک: چ. عربی، ج

   ( 2 پانوشت  ،293،  1، ج ؛ فارسی332
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نام »معروف یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب  به  او  آثار  دنبالهصلهترین  براى  «  اندلس اى است که ]ذیلی[  ابن تاریخ علمای  نگارش  )نک،    81ص    :فرضی 

هاى اندلس، به زبان تازى، زیر  م به کوشش کودیر، در مادرید در یک رشتۀ تاریخ 1892تا    1883( نگاشت و در سال نامهکتاب

 چاپ شد:  به ترتیب زیر   کتابخانه عربى اسپانیاعنوان 

 بشکوال، دو جلد. از ابن  صله  -1

 ابار، دو جلد. ، نگارش ابن تکمله صله  -2

 ابار. نامه یاران بوعلی صدفی، نگارش همین ابن، زندگی معجم  -3

 در تاریخ دانشمندان اندلس، دو جلد.  بغیة الملتمس  -4

 سی و سه( برگۀ فرضی، دو جلد. ) ، از ابنتاریخ علمای اندلس  -5

 (. 1783و   46، دو جلد. )معجمط. سرکیس. ص خلیفه اشبیلىفهرست ما رواه ابن   -6

 اسحاق بشیر. (:... بشیر )ابن

 ق(458 ... . بطالن )ابن48
 ق( پزشک بغدادى بود.  458بطالن، مختار پسر حسن )د: بن ا

را سیراب نمی  او  ولی سّنیگنوسیسم مسیحی که داشت  رفت،  اسماعیلی  به مصر  ایشکرد،  به  زدگی  نپسندید،  نیز  را  ان 

؛  315  –   294، عربی،  تاریخ حکمای قفطىنک:  ) قسطنطنینیه رفته، آن را نیز نپسندید و در پایان به انطاکیه دیرنشین شد.  

 ( 431 –  400 برگۀ  ،ترجمه

اى ارزشمند که براى هالل پسر محسن  هاى پزشکی و تاریخی او به ویژه از نامهیاقوت در شش جاى این کتاب از نگاشته 

 ( 4پانوشت   ،340 ، 1ج  ،فارسی؛ 382،  1ق فرستاد، نقل دارد. )نک: چ. عربی، ج440صابی، به سال  

 . بطلمیوس 49
نماید،  یا بطلمیوس نقل می   الملحمة؛ یا صاحب  المجسطىب  هاى صاحاقوت در این کتاب شصت و دو جا از او به عنوان ی

 هاى یونان و ایران و مصر باستان است. ها دربارۀ درجه طول و عرض جغرافیایی شهرها و برخی داستان بیشتر آن 
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 ق(183. بکائی عامری )د: 50 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 ق( زیاد پسر عبدالله.  183کائی عامرى )د: ب

 . 3  فارسی، پانوشت؛  345،  1یاقوت است. )نک: چ. عربی، ج  یاقوت در یازده جاى معجم البلدان، منبع

 نک: حازمی.  بوبکر بن موسی:

 . بکری اندلسی51
 . 2، پانوشت 6وعبید بکرى اندلسی. یاقوت بیش از شصت و چهار جا از وى نقل کرده است. نک مقدمه یاقوت، برگۀ  ب

Z:    :؛  405؛ یا  401ق(. او زادۀ  487ابوعبید بکرى، عبدالله فرزند عبدالعزیز فرزند محمد فرزند ایوب فرزند عمرو بکرى )د

معجم ما استعجم من أسماء  است. او نویسندۀ کتاب    ه 5نگار عرب اندلس و نیز ادیب در سدۀ  ترین جغرافی ق است بزرگ 432یا  

 است.  البالد و المواضع 

 نی . بوبکر همدا52
 با چنین عنوانی منبع نشان داده است.    معجم البلداناقوت هفت جا در ی

 فقیه و در برخی دیگر حازمی )نک: حازمی( را خواسته باشد. ها، ابن گویا در برخی از آن 

 . بوبکر بن موسی 53
 (  593،  1اى بیرون دروازه حلب داشت که در آن به خاک شد. )چ. عربی، ج کرد. مدرسه و در حلب خّراطی می ا

  ، 84  ،1ج  ، فارسی،  87،  1نک چ. عربی، ج) یاقوت کمتر از ده جا، دربارۀ تاریخ و جغرافیاى سوریه و مصر از وى نقل کند.  

 ( .2 پانوشت

 بوبکر موصلی هراتی  چنین: نک: حازمی هم 

 ق( پسر یحیا 279 –   200. بالذری، احمد )54
 ، بالذرى، توکل. فتوح م( نک:  1836   -  1909)   Michael Jan de Goejeگارنده فتوح البلدان، تحقیق میخائیل یان دخویه  ن
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 . بلخی بوزید  55 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 سی و چهار( برگۀ  . ) 5، پانوشت 5ق( نک: مقدمۀ یاقوت، برگۀ 322 –  235بوزید احمد بن سهل بلخی شامستانی ) ا

 فقیه . بلدان. ابن56
ق(، در پنج جلد بوده  ۳۴0فقیه بوبکر همدانی، احمد پسر محمد پسر اسحاق )د:  در جغرافیا نگارش ابن   البلدانتن اصلی  م

از علی شیزرى پسر حسن )د:   با تحقیقات دخویه خاورشناس ) 413و اکنون در دست نیست. کوتاه شده آن،    -   1836ق( 

 برگه پخش شده است.   67+  365در  م1885، در بریل سال  مختصر البلدانم( به عنوان 1909

البلدان، چ.    340داشت، تألیف این کتاب را پیرامن سال  یاقوت که نسخه کامل آن را در دست می  شمرده است )معجم 

هایی از این کتاب که دربارۀ ایران  کند. بخش( و بیش از یک صد جا مسائل تاریخی را از وى نقل می 15، س 787، 1عربی، ج

 برگه پخش کرد.   302خ. در  1349آقاى مسعود. ح. به فارسی گردانیده شد و بنیاد فرهنگ ایران آن را به سال است، به دست 

ام. نک: مقدمه یاقوت، برگۀ  هاى این چاپ ترجمه مسعود حوالت داده هاى ترجمه معجم البلدان،، به صفحه من در پانوشت 

 . 4، پانوشت  5

ا )ابن. بَ 57
ّ

 ( ... ن
مقدسی داده است که نیاى او بوبکر، بّناى ساختمان بندر    احسن التقاسیم بّنا نامی است که یاقوت در آثار خود به مؤلف  بن ا

 آورد. نک: مقدسی بیارى.( گاهی نیز: بشارى، می220؛ ترجمه، برگۀ 62، عربی، برگۀ  احسن التقاسیم عکا بوده است ) 

 . بیان )کتاب ...(  58
أعالم  ،  520،  2، جهدیة العارفینق( هر چند کتاب در فقه است )چلبی و  558  –  489اى عمرانی یمنی ) از یحی   البیانتاب  ک

 (. 789/  214/  96، برگه  3کند )چ. عربی، ج هاى جغرافیائی در سه جا از وى نقل می (؛ لیکن یاقوت آگاهی 180،  9، جزرکلى

 ق( 440- 362. بیرونی )59
، در اخترشناسی ریاضی علمی، نخست  التفهیم ق( نگارندۀ کتاب  440-  362می ) وریحان، محمد پسر احمد بیرونی خوارزب

عربی   ویرایش  گردانید.  عربی  به  سپس  نگاشت،  خوارزمی  حسین  دختر  ریحانه  براى  فارسی،  به  را  صورت    التفهیم آن  به 
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در برابر هر صفحه در  بخش خاورى موزه بریتانیا، همراه با ترجمه انگلیسی    8349از روى نسخه دستنویس ش    1فاکسیمیله  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 (  47)اذکائی پرویز، کارنامه بیرونی، برگۀ  . برگه فهرست، چاپ شد 5برگه +  333+  18م در 1943لندن 

ص، چ.   677خ. در 1318برگه، تصحیح استاد جالل همایی، نخست به سال  196ویرایش فارسی با پیشگفتار محققانه در 

 خ. پخش شده است.   1367چهارم نشر هما. تهران 

 کند.  جا از وى مسائل جغرافیایی، ریاضی و ایران باستان و یونان را نقل می   16یاقوت در این معجم البلدان،  

 من نیز دو نقشه از آن را در پیش گفتار افزودم. 

 نک: حاکم نیشابورى.  (:... ع )ابنْی بَ 

 ق(565 –   499. بیهقی )60
ندق بیهقی، علی پسر زید ) بن ا

ُ
  وشاح دمیة القصر از موصل به نیشابور رسیده، کتاب    613سال    ق( یاقوت در565  –  499ف

 (  241 -  219:  13،  معجم األدباء )  . بیهقی را به دست آورده است 

از کتاب    تاریخ بیهق یاقوت   و  او را دیده  التجارب فارسی  او در  و کتاب   مشارب  معجم ، بسیار و در  معجم األدباء هاى دیگر 

  پانوشت   ، 545،  1، جترجمۀ فارسی؛  628،  1، چندین بار و با کنیت بوالقاسم ده بار یاد کرده است. )نک: چ. عربی، جالبلدان

3 )  

 معرفی شده است.  18، س  243، 1غیر از ابوالقاسم بیهقی اسماعیل پسر حسین است که در چ. عربی، ج بیهقی،  این 

 ق(402 –   328. بیهقی )61
، پانوشت  18، س  243،  1ئمة. در چ. عربی، جین ]حسن[ فرزند علی غازى بیهقی، شمس األ بوالقاسم اسماعیل فرزند حس ا

 معرفی شده است.  8

 
 متن: ماکسیمیله.  1
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 . تاج االسالم 62 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
ترجمۀ  ؛  474،  1، از منابع یاقوت است. )نک: چ. عربی، جمعجم البلدانق( در سه جاى  530  - 460اگرد محمد توثی ) ش

 پنج( سی و برگۀ  . ) 2پانوشت   ، 413 ،1، جفارسی

 . تاریخ سامراء  63
ه محالتی ) ن

ّ
،  2خ؛ ج1347ق؛ و تهران 1366چ. نجف  1مجلد، ج  3خ(  1364   -  1271ق / 1406 –  1310گارش ذبیح الل

 خ.  1328، چ. تهران 3ق، ج1368چ. نجف  

 ها بوده است. یکی از مراجع کار من در پانوشت 

 . تجارب األمم  64
ایاصوفیه در استانبول می 421-  320اى از مشکویه رازى ) وشته ن د در کتابخانه 

ّ
باشد.  ق( است. متن عربی در شش مجل

( دو جلد پنجم و ششم آن  1917  -   1854م. در اروپا چاپ شده بود، سپس خاورشناس آمدروز ) 19هایی از آن در سدۀ  بخش 

صفحه از آغاز جلد پنجم،    56م( در قاهره، با انداختن  1915  -  1914سال ) را به عنوان جلد اول و دوم دنباله تاریخ طبرى، در  

ق(  488  -  437الدین بوشجاع محمد پسر حسین ) اى را که روذراورى، ظهیر ها را چاپ و پخش کرد. آن گاه آمدروز، دنباله آن 

  –   359)  تاریخ هالل صابىطبرى و بخش هشتم  تاریخ   ۀدنبالذیل؛ یا  مشکویه نگاشته بود، به عنوان جلد سوم    تجارب األمم بر 

تألیف  448 ) اق(  مرگلیوث  با همکارى  طبرى،  دنباله  چهارم  جلد  به، عنوان  را  ابراهیم  پسر  پسر محسن    -   1858بوالحسن 

م آغاز به چاپ کرد و چون در نیمۀ کار، آمدروز درگذشت، مرگلیوث چاپ  1916الله زکی کرد، در قاهره به سال م( و فرج 1940

خ.  1376به دست این ناچیز منزوى به فارسی درآمد و کتابفروشی طوس به سال    5و    6  تجارب را به پایان رسانید. این دو جلد    آن 

محالتی به فارسی ترجمه کرد و   عسکرىروذراورى را نیز آقاى علی مشتاق    ۀدنبالذیل؛ یا  برگه چاپ کرد.    622+    632آن را در  

 طوس چاپ و پخش کرد. 
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خ تحقیق  1366مشکویه را با تصحیح دکتر ابوالقاسم امامی، به سال    تجاربیز جلد اول و دوم متن عربی  مؤسسه سروش ن یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

سپس آقاى دکتر امامی جلد اول کتاب را که خود محققانه چاپ کرده بود، به فارسی گردانید و به سال    ، و چاپ و پخش کرد

 خ چاپ کرد. 1369

چنین چاپ دکتر امامی آمده  که در میان سطرهاى چاپ آمدروز و هم صفحه شمار نسخه خطی )شش جلدى ایاصوفیه( را  

هر گاه خواستم به نسخه ایاصوفیه حوالت    معجم البلدان ام. من در ترجمه  ها نهاده است را من نیز در میان سطر و کرانه صفحه

 ى عربی و فارسی هر دو سود برد. هاام تا جستجوگر بتواند از چاپ نسخه خطی ایاصوفیه، نشان داده  ،دهم، با افزودن )خ ...( 

 . تحبیر؛ یا صاحب تحبیر65
 خواهد. نک سمعانی. کند و سمعانی را می اقوت گاهی از یکی از این دو عنوان؛ یا از بوسعد نقل می ی

 . تعریف بالموّرخین 66
 .  برگه 298م، در    1938ز عباس عزاوى، وکیل دادگسترى بغداد چ. بغداد ا

 .1ام این پیشگفتار از آن سود برده ها و  من در پانوشت 

 ، ترجمۀ آیتی ابوالفدا. تقویم 67
 و ترجمۀ آیتی است.   ابوالفداا ، از قویم البلدانت

ایوبی عماد ابوالفدامتن عربی آن نگارش   ) ء  ق( پسر اسماعیل پسر علی پسر محمود پسر محمد پسر  732  -  672الدین 

 شاهنشاه پسر ایوب پسر شادى است.  

گرا، شکست خورده  گرا بود که در کشاکش با سلجوقیان ایران الدین ایوبی از کردان گنوسیست عربصالح   شاهنشاه برادر 

   . به خلیفه عرب پناه جسته، و به سود ایشان حکومت فاطمی ایرانگراى مصر را واژگون و تسلیم بغداد کرد

ى ایوبی رسید. او  ابوالفدااه« در نسل بعد به  او شهرهاى مصر و سوریه را به خویشاوندان قبیله خود سپرد و از جمله »حما

تر  نیز از نیروى فرمانروایی خویش سود برده، این کتاب جغرافیاى جهان را هر چند کمتر و کوچکتر از یاقوت، ولی ُپرتر و جامع 

 
 م. 1۹۵7ق /  1۳7۶، بغداد، خینرالتعریف بالمؤ عزاوى، عباس،  1
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و »زیج«   1وال« هاى »اط سعید« و کتاب ق به زبان تازى فراهم کرد و در آن از جغرافیاى »ابن 721بندى به سال به صورت جدول  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 کند.  و »رسم« و »قیاس« و »قانون« نقل می 

برگه و سپس از روى دو نسخه لندن و درسدن،   58+    539در    1840خاورشناس در پاریس    2این کتاب به وسیله رنو و دسالن 

 م چاپ شد.  C Schier 1846به کوشش آقاى شیر

خ  1349روى چاپ رنو به فارسی گردانیده، )سی و شش( به سال  خ( این کتاب را از  1392  –  1305آقاى عبدالمحمد آیتی ) 

 برگه با مقدمه و دو فهرست، در انتشارات بنیاد فرهنگ ایران پخش کرد.  698در 

 ق(  472. تکریتی )د: 68
  - هاى جغرافیایی  تبار مسیحی ساکن بغداد بود. یاقوت پنج جا، آگاهی ق( پزشک آرامی 472حیا پسر جریر تکریتی )د:  ی

بارّوا« با یادآورى    -انطوخیا، حلب    -رها، افامیه، انطاکیه    - یخی مسیحیان را از وى و کتابی نگاشته او دربارۀ شهرهاى »ادسا  تار

 کند.  ها نقل مینام آرامی سه تا از آن 

 و بروکلمان آورده است.   519، 2، جهدیة العارفیننامه او را از  زرکلی زندگی 

 (. 1624، برگۀ کشف الظنوننماید ) او را کتابی بزرگ توصیف می  ختیارات الفلکیةالمختار من کتب اال چلبی کتاب 

 ق(  40داری )د: . تمیم69
 ق( او از یهودیان مدینه بود.  40دارى پسر اوس )د: میم ت

 
الدین شیال، ق(، تحقیق عبدالمنعم عامر و تصحیح جمال۲۸1ابوحنیفه احمد فرزند داود دینورى )متوفاى  ، اخبار الطوالمتن: اطوال. شاید    1

 خ.1۳7۳انتشارات شریف رضی، قم، 
2 Z  الن، بارون ماک ن ): ِدس  خلدون به فرانسه در چهار  ترین اثر او ترجمۀ مقدمۀ ابن (. مهمDeSlane, Baron Mac Guquin()1۸7۸ـ1۸01گوک 

(؛ چاپ بخش اول از کتاب 1۸۴0ابوالفدا با همکارى رنو ) البلدانتقویم ( که به همت کاترمر آغاز شده بود. از دیگر آثارش: نشر 1۸۵۲ست )جلد ا

 االعیانوفیات (؛ چاپ و ترجمۀ 1۸7۲اثیر )ابن الدولة االتابکیة بالموصلتاریخ  (، چاپ 1۸۵7عبدالله قرطبی )الجزیره،   المسالک و الممالککشف

کان )پاریس،  
ّ
  -   1۸۵۲، ترجمه از تاریخ ابن خلدون، در چهار جلد ) های دیگر از افریقای شمالىتاریخ بربرها و سلسله(؛  1۸۴۲  -  1۸۳۸ابن خل

 (. 1۸۹۵ -  1۸۸۳گ آن را کامل کرد )که ناتمام ماند و زوتنبر  های خطى عربى و سریانى در کتابخانۀ ملى پاریسفهرست نسخه (؛ 1۸۵۶
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(  آورد که پیامبر )صمتن یک سند را می  18، س 195، 1او در سال نهم با یارانش مسلمانی پذیرفت. یاقوت در چ. عربی، ج  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 خلیل« را به وى بخشوده است. بسیارى از روایات معروف به اسرائیلیات به دست این مرد وارد شده است.   -شهر »حبرون  

 ( 384 - 327. تنوخی، قاضی )70
 ( پسر علی پسر محمد.  ق384 –  327وعلی محسن قاضی تنوخی ) ب

او از آرامیان عرب شده است. در بصره زاده و بزرگ شد، خود و پدر و پسرش، شاعر و نویسنده دربار عضدالدوله بویه بود.  

بی حسن پسر محمد ) 
ّ
 ( وزیر، و به کمک او دادرس رامهرمز شد.  352  -  291پدرش ندیم مهل

 به فارسی گردانیده شده، و بارها چاپ شده است.   ق 651« که در سال فرج بعد از شدت»  الفرج بعد الشدة  او را است:

،  زرکلی  أعالم ؛  301،  3خلکان، ج  انی األعوفیات  ؛  154،  16؛ و ج50،  5، جةذریعالکند. نک:  یاقوت شش جا از وى نقل می 

 مشکویه، منزوى. تجارب األمم ؛ و فهرست  176، 6؛ ج142،  5ج

زی )د: 71  ق( 238. توَّ
زى )د:  ع ،  1هاى یاقوت است که در چهار جا از او نقل دارد. )نک: چ. عربی، جق( یکی از منبع238بدالله پسر محمد توَّ

 ( 3پانوشت  ،237  ،1ج  ، ؛ فارسی266

 . ثابت پسر بوثابت 72
 (  7، س 883، 2(؛ یا بوبکر بن ثابت )نک: چ. عربی، ج116و   99،  1ثابت، عبدالعزیز )نک: چ. عربی، ج ا ثابت بن ابی ی

،  7، جمعجم األدباء نامه او را نیز در ) کند. زندگی ها را از وى نقل می گذارى شهرها و ضبط آن انگیزه نام  یاقوت در این سه جا

 اند.  شمرد، پدر او و پسرش هر دو عبدالعزیز نام داشتهق( می224 –  157( آورده او را شاگرد قاسم پسر سالم ) 142 -   141

 ( پسر او باشد. 14، س  630،  3شاید احمد پسر ثابت )نک: چ. عربی، ج 

 ق(291 –   200. ثعلب )73
 ق( باشد.  291  – 200بوالعباس ثعلب، احمد پسر یحیا، شاید ُکرد، موالى قبیله شیبان، زاده و درگذشته بغداد ) ا
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پانوشت    ،96 ،1ج ، فارسی؛ 103، 1کند. )نک: چ. عربی، جیاقوت مطالب دستور زبان عرب را در شصت جا از وى نقل می یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 (. 146 -  102، 5، جمعجم األدباء ؛ 3ش 

ج 74
ّ

 . ثال
ج،  بن ا

ّ
از    268و    188،  4؛ و ج70،  1هاى ناشناختۀ یاقوت است که در چ. عربی، جق( یکی از منبع338بوالقاسم )د:  ا ثال

با شلمغانی و    322پیمان شلمغانی پیوندى داشته باشد که در  کند. شاید با ثالج وزیر شیعی مقتدر عباسی و هم وى نقل می 

  ، 64  ،1، ج ترجمۀ فارسی؛  70،  1بوعون منجم و گروهی از دانشمندان گنوسیست مسلمان کشته شدند. )نک: چ. عربی، ج 

 سی و هفت( برگۀ )  ( 3پانوشت 

 ق(255 - 163. جاحظ )75
 ق( در بصره زاده شد و پس از سفرهایی چند، در همان جا درگذشت.  255 –  163احظ، عمر پسر بحر ) ج

 رفض و رهبر گروه »جاحظیان« معتزلی شناخته شد.  او موالى قبیله کنانه بود نیمه گنوسیست بی 

 دانسته است.  هاى پهلوى پدید آورده، پس پهلوى می « را با ترجمه آزاد از خداینامکتاجهایش، چون » او برخی کتاب 

 او در جوانی شعوبی بود و در پیرى ضّد شعوبی شد. 

یا آگاهانه، براى باطل  نمودن ادعاى شعوبیان که  جاحظ، مانند یاقوت از شعرهاى ضّد شعوبیان سدۀ دوم فریب خورده؛ 

« صدها حیوان را شناسانده، از آن شعرهاى ساختگی وزارت ضّد زنادقه، به  حیواندر کتاب »   اند،شناسی عربان منکر حیوان 

 آورد.گواه می 

ه و در مقاالت و پیش گفتار کتاب نامه جاحظ در ده زندگی 
ّ
 هاى چاپ شده او پخش شده است.  ها مجل

مین « و »بلدانیاقوت از دو کتاب او به نام » 
ّ
 کند.  نقل می   ،معجم البلدان« در هشت جاى معل

در همین    لصوص ها افزوده است. )نک:  « یعنی دزدان را نیز به آن لصوص ( کتاب »476و    359،  6وستنفلد در )چ. عربی، ج 

 ( نامهکتاب
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 . جامع 76 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
،  2نام کتابی است که یاقوت در دو جا، آگاهی جغرافیایی، دربارۀ یمن از آن نقل کرده است. )نک: چ. عربی، ج  لجامعا

 ( 14، س 114، 3و چ. عربی، ج  ؛13، س 510

 ق(358 –  286ُجخ ). ُجخ77
دار است.  ق(، با جیم و خاى نقطه 358  –  286ُجخ ) بغدادى، معروف به ُجخ   ابوالفتحاپسر احمد پسر محمد فزارى،    بیداللهع

 او از شاگردان بوعلی فارسی بود.  

العلماء ،  العزلة،  عیون األعراب،  صناعة األعراب،  اخبار شعرای محدثین ،  اخبار جحظه برمکى  اوراست: )هدیة    مجالسات 

 ، آورده باشد.  کشف الظنونهایش را از  و نام کتاب   358نامه را، گویا از اثیر سال  ( اسماعیل پاشا این زندگی 646،  1العارفین، ج

خج« امیر  ریشه عربی آورده است، ولی دور نیست؛ این نحوشناس پیوندى با »خج   منتهى االربُجخ از  دهخدا براى واژه ُجخ 

ق مرداویج برادر وشمگیر زیارى را که خطرى براى  323باشد، که به تحریک خلیفه بغداد، در سال  ترک هم روزگارش داشته  

 (.  ترجمۀ فارسی  فهرست اعالم و    486:  5، ج  تجارب األمم حکومت عرب شده بود، با توطئه »بجکم« و یارانش کشتند )مشکویه.  

به خامه    572،  4؛ و چ. عربی، ج914،  3عربی، ج ؛ چ.  692،  1هشام کلبی را )چ. عربی، ج   انساب البلدانیاقوت کتاب  

 نماید.  جخ دیده، از آن نقل می جخ 

 شود. با ضم اول و در دیگر جاها با فتح آن دیده می  1خ در چ. عربی، جُج خ واژه ُج 

 ق(  400  –  320 ... . جّزار )ابن78
 .  است  ق( پسر ابراهیم بوجعفر قیروانی، کشته در اندلس400  –  320جّزار احمد ) بن ا

 ق( بود.  365 -  341ق( دوست معّز فاطمی اسماعیلی ) 358جایی پایتخت از مغرب به قاهره )در سال او پیش از جابه 

 او هشتاد و اندى سال زندگی کرد.  
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« یاد کرده، مصححان در پانوشت از کتاب  136،  2، جمعجم األدباء یاقوت چهار کتاب پزشکی و یک تاریخ ده جلدى او را در » یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

ها پزشکی و  اند که بیشتر آن رسانیده   24پاشا به  عنوان و اسماعیل  22هاى او را به  « نگاشتهبغیة الوعات« و »الوصول سلم  »

 فلسفه است.  

،  1، جأعالم زرکلى هاى فلسفی و علمی. ) هاى تاریخی او است نه کتاب سبب یادکردن او در این کتاب، تألیف  یاقوت گوید:

 اند.  هایش یاد کرده را در تألیف  تاریخ مهدی و خیزش او در مغرب( کتاب  70، 1لعارفین، جو اسماعیل پاشا در هدیة ا  82

ق  322ق در مغرب به خالفت اسماعیلیان رسیده و در  297ق زاده شد و در  260مهدى پسر حسین در سلمیه سوریه به سال  

 درگذشته بود.  

 .  او امام یازدهم و نخستین خلیفه ایشان در آفریقاى شمالی است

 ( 7، س 550،  3آمدهاى »طنبده« تونس را از کتاب تاریخ او نقل کرده است. )چ. عربی، ج یاقوت پیش 

 ق(460 –  385. بوجعفر فقیه شیعه ) 79
دو    ۀ ق( نگارند460  -   385الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی ) جا به شیخ ین عبارت، عنوانی است که یاقوت همه ا

 سی و هشت( برگۀ دهد. نک: طوسی. ) می  رجال و  فهرستلف  کتاب اصل از پنج اصل شیعه و مؤ

 . جعفر بن ادریس 80
 1( 8، س 91، 4ال جعفر بن ادریس ... )چ. عربی، جق

 حی َم . ُج 81
حی ) وعبدالله پسر ابراهیم ب تُرَجهصاحب کتاب »  ق( 323 –  139ُجم 

ُ
 «.  ا

 یاقوت در شش جا از وى نقل کرده است. 

 ق(588 - 525. جوانی علوی )82
 است.   الُنَقط ق( جوانی علوى نقیب االشراف مصر اسماعیلی و صاحب کتاب 588 -  525حمد پسر اسعد ) م

 
 نویس منزوى.دست 1
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 شمرند.  او در اصول شیعی است، ولی در فروع، سّنیان او را پیرو مالک که مرجع همۀ مردم شمال افریقا است، می  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

  ، 6  سدۀ  ؛ و طبقات7پانوشت    336  ،1فارسی، ج ترجمه  ؛  378،  1نک: چ. عربی، ج )   .کندیاقوت در سه جا از وى نقل می

 ( 2052 برگۀ، فهرست اعالم ذریعه؛ و 249ص 

 . جوصا83
یر پسر جوصا.  ا  بوالحسن دمشقی احمد پسر ُعم 

 ق درگذشت.  320بردى، وى حافظ قرآن در کشور شام بود و در سال  به گفته تغرى 

 ( 6  پانوشت  ،85، 1ج؛ چ. فارسی، 90، 1برد. )نک: چ. عربی، جها، نام می جا او را، در سند روایت  23یاقوت در 

 ق(  393. جوهری )د: 84
 ق( از فاریاب خراسان به بغداد آمد.  393ونصر اسماعیل پسر حماد )د: ب

  ( ها منبعاز ده  609ش ترین آثار او است. )ش به نام « صحاح اللغة»

 در نیشابور به خیال پرواز از یک بلندى پرید و در افتاد و بمرد.   گویند:

  129،  1ج ؛ فارسی،  138،  1کند. )نک: چ. عربی، ججا از او معنی لغت یا صرف آن را نقل می   70،  معجم البلدانیاقوت در  

 ( 4 پانوشت

 ق( 1269 - 1225. جهانگیر )85
قزوینی از عربی به فارسی. این ترجمه با تصحیح و مقدمه و   آثار البالدق( برگردانندۀ کتاب 1269 -  1225هانگیر قاجار ) ج

در   میرهاشم محدث  از  فهرست  سال    780پنج  عبدالکریم گلشنی، در  دکتر  به خامه  آثار  بر  وستنفلد  ترجمه مقدمه  با  برگه 

 ( عنوان قزوینی آثار نک.) خ، در چ. امیرکبیر، تهران پخش شد1373

 ق( 367. جیهانی )ز: 86
 برکنار گردید.   367ق وزیر نوح پسر نصر سامانی شد و در 365وعبدالله جیهانی در ب
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ها داده  فضالن یارى ق( و ابن 390چون بودلف )د:  را در جغرافیا نگاشت و به جهانگردان به نام، هم   مسالک الممالکاو   یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

   ( 3 پانوشت  ، 5 ، 1ج،  البلدانمعجم گفتار یاقوت نک: پیش ) است. 

ندیم،   فهرستفن یکم، محمد بن احمد نامیده است. )نک:    9، احمد بن محمد و در مقاله  2فن    3ندیم جیهانی را در مقاله  

ش  و ش  یاقوت پانوشت نک: مقدمۀ  ) هاى عربی مصر و تهران نیز این اختالف هست.  ( در چاپ 601و    228ترجمه تجدد، برگۀ  

؛ ریحانة  25،  9، ج معجم المؤلفین؛  289،  6، اثیر، جالکامل؛  354  –   352؛ ترجمۀ تجدد، برگۀ  153، از فهرست ندیم،  2433

 ( 36، 2، جهدیة العارفین؛ 448،  1األدب، ج 

 َچ 
َ
 . کشف الظنون. نک:  کشف الظنون صاحب  بی:ل

 (. ... نک: حبان )ابن  ( ُبستی:... حاتم )بو 

 ( رازی  ... . حاتم )بو87
 ق( پسر ادریس پسر مهران حنظلی والء، محّدث است.  277  – 195بوحاتم رازى جزى )گزى( محمد ) ا

 از منابع گوناگون آمده است.   أعالم زرکلی ؛ و 19، 2، جهدیة العارفیننامه او در زندگی 

دهد که  نشان می ، را  معجم البلدانسی و نه(  برگۀ  )   5  -  1، س  648،  6، چ. عربی، جمعجم البلدانوستنفلد در فهرست  

ها، دریافتم که در این فهرست چند تن بوحاتم ُبستی و گزى و  نماید؛ لیکن من پس از بررسیاین نام نقل می  ۀیاقوت از دارند

رسنانی، درهم آمیخته شده   اند.  و 

ِث جاى گفتگو، ُسنی  دِّ ش  نک: ش) اسماعیلی است.    الزینةترین ایشان صاحب کتاب  ترین ایشان است و گنوسیست این ُمح 

 که او نیز مانند وستنفلد همه را در هم نموده است.  1( 2441

 ( رازی َورسنانی ... . حاتم )بو88
(  11 س  ،26، 1او که یاقوت در )چ. عربی، ج  الزینةق( گنوسیست تند اسماعیلی است. کتاب 322حمد پسر حمدان )د:  ا

زده، به وى ناسزا گفته است. این کتاب  ترجمه تجدد، مانند یک شیعی سّنی   352،  5، فن  5کند و ندیم در مقالت  از آن نقل می 

 
 . 2441س متن: س 1
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ه همدانی دربارۀ روش زبان در دو جلد با مقدمه حسین فیض یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
ّ
م و جلد سوم آن را سلوم  1958  -  1957شناسی مؤلف در قاهرة  الل

 چاپ و پخش کرده است.  غلو و فرق غالیهسامرائی همراه کتاب 

 ق( 584 –  548حمد پسر موسی ). حازمی، ابوبکر م89
 (.  339،  7، ج زرکلی أعالم و در همدان و اصفهان تا بغداد و موصل علم آموخت ) ا

 « بدو نسبت داده است.  فیصلالو کتابی به نام »  داند یاقوت او را اختالسگر کتاب نصر اسکندرى می 

موسی و گاهی بوبکر بن  کند و در جاهاى دیگر گاهی به نام ابن ، ده جا بدین عنوان از وى نقل میمعجم البلدانیاقوت در  

 شود.  موسی؛ یا محمد بن موسی، دیده می

 ( 3پانوشت    ،8، 1و منابعش؛ نک مقدمه یاقوت چ. عربی، ج زرکلی  أعالم خلکان؛   وفیاتنک: ) اش نامه براى زندگی 

 بوبکر بن موسیبوبکر موصلی هراتی،  . حازمی90
 کرد.  ر حلب خّراطی می د

 ( 593، 1)چ. عربی، ج  . اى بیرون دروازه حلب داشت که در آن به خاک شدمدرسه

،  84، 1؛ فارسی، ج 87،  1یاقوت کمتر از ده جا، دربارۀ تاریخ و جغرافیاى سوریه و مصر از وى نقل کند. )نک: چ. عربی، ج

 ( 2پانوشت 

 ق( 405 –  321. حاکم نیشابوری )91
ق از سوى  395بیع، در نیشابور زاده شد و همان جا درگذشت. در سال  ق( معروف به ابن 405  –  321حمد پسر عبدالله ) م

 کرد.  گرى می زده، میانجیییان سّنی سامانیان دادرس نیشابور شد و در کشاکشی سامانیان گنوسیست و بویه 

 «.  تاریخ نیشابور»  از آثار او است:

 ( 7 ، پانوشت 90، 1ج  ۀ فارسی،؛ ترجم90،  1کند. )نک: چ. عربی، ج اب نزدیک شصت بار از او نقل می یاقوت در این کت 

 ( ... . حایک )ابن92
 است.  ق( از مردم صنعاى یمن 334حایک حسن همدانی )د: بن ا
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 به تهمت سرودن شعر در نکوهش پیامبر زندانی و سپس آزاد شد.  او یحمو  تاقو یُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

اند. بنا بر فهرست وستنفلد،  آورده   192  ،2ج  زرکلی،   عالمأ( و زرکلی در  230،  7، جمعجم األدباء نامه او را یاقوت در ) زندگی 

 ( 5  پانوشت  ، 6  ،1ج  ،وت مقدمه یاق نک ) یاقوت در این کتاب، بیش از چهل بار، مسائل جغرافیائی از وى نقل کرده است. 

 (  ... . حبان )ابن93
 ق( سگستانی تمیمی والء است.  354 -  274حبان، محمد ُبستی ) بن ا

گرا و گنوسیست سامانی به دادرسی سمرقند نشست  او عراق، سوریه، مصر را گردش کرد و بیاموخت. بیارى مصعب وزیر ایران 

 (  620 -  619،  1)چ. عربی، ج . و کتابی دربارۀ قرمطیان براى این وزیر نگاشت

نما نیز با همه  ها همراه مصعب، حّبان محّدث سّنیلیکن پس از قیام ترکان به تحریک خلیفه بغداد و کشتار گنوسیست 

 نمایی به تهمت زندقت برکنار شد و در ُبست درگذشت.  سّنی

،  1ج   ،فارسی ترجمۀ  ؛  110،  1نک: چ. عربی، جکند. ) یاقوت بیش از سی و پنج بار، از آثار تاریخی، جغرافیایی او نقل می

   ( 3 ، پانوشت 103

 . یاد شده است بیش از بیست جا  2500ش ش  ، نک:نامه اوبراى منابع زندگی 

  245( درگذشته ... )محمد بن ،. حبیب94
 (  307، 6، ج زرکلیأعالم ق( در بغداد زاده شد و در سامره درگذشت. ) 245حبیب، محمد )د: بن ا

از وى نقل کرده است.    المحّبر نامه دانشمندان را و گاهی از کتاب او  یاقوت در این کتاب نزدیک شصت جا، تاریخ و زندگی 

( و به نقل از یاقوت  176  برگۀ  ، ، ترجمه119  برگۀ  ربی،عفهرست  ها کتاب این دانشمند است که ندیم در ) »محّبر« یکی از ده

ف را اثبات  ؤگرى مآن را معرفی نموده شیعی   139  ، 20ج  ،ةذریعالیاد کرده و پدرم در    ( آن 117  -   112:  18در )معجم األدباء،  
ّ
ل

 .  است دانسته  170نموده و زادروز او را در سال 

 ( 3  ، پانوشت111،  1، ج ؛ فارسی 117،  1کند. )نک: چ. عربی، جحبیب نقل می ( از ابن م گاهی به واسطه حازمی )برگۀ چهل
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 المشرق إلی المغرب . حدود العالم من 95 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
ق، به میرمحمد پسر احمد از فریغونیان گوزگانان، پیشکش شده است.  372رزهاى جهان، از خاور تا باختر که در سال  م

 ( 1برگه  255خ، 1340 ،تهران   ،چ. سوم تصحیح دکتر منوچهر ستوده . )نک: اى ناشناس استنگارنده آِن از کتاب 

 نک: اسحاق بشیر.  (:... حذیفة )بو 

 ق(  285 - 198حربی مروی ). 96
 کند.  ( یاقوت در ده جا از وى به عنوان راوى یاد می ق285بغداد  - 198براهیم پسر اسحاق حربی مروى )مرو ا

؛ معجم المؤلفین،  162؛ از انساب  18ش  ترجمه؛ و زرکلی از چندین منبع؛ و ش  421نامه وى را ندیم در فهرست، برگۀ  زندگی 

 اند. آورده  328، 2، جنامه دانشوران؛ 74، 2، جالعبر؛ 157، 2؛ کنی و القاب، ج 259، طبقات الحفاظ  12،  1ج

 (... . َحّسان )بو97
 ( 12، 758، 4چ. عربی، معجم البلدان، ج)نک:  ...  گوید:وحسان زیاد می ب

 . ، ابوالحسن نک: عمرانی خوارزمی ( خوارزمی:حسنبوال احسن )

 . حسین همدانی  98
 ( 123، س  234،  4چ. عربی، ج  معجمد،  نک:) سین همدانی بن احمد بن خالویه ح

 ( یا »حفصی«حفصهابی. حفصه )ابن99
 است.   مناهل العرب حفصه محمد پسر ادریس حفصی، بوجعفر یمامی نگارندۀ کتاب ابی بن ا

 (  7، 1ج   چ. عربی،نک: معجمد، )  .او از منابع کار یاقوت است که خود در مقدمه یاد کرده است 

 
1  Z  :م،  1930فاسیلی بارتولد،    نگارىه م(، تصحیح تومانسکی روسی، مقدم982ق /  372: حدود العالم من المشرق إلی المغرب )زمان نگارش

 م.1999ق / 1419م، ترجمه به عربی یوسف هادى، چ. یکم، 1937ترجمه به انگلیسی، مینورسکی، 
 نویس منزوى.دست 2
 نویس منزوى.دست 3
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 (  268  -  267ندیم، ترجمه،  فهرست ندیم مردان و زنان شاعر خاندان حفصی را یاد کرده است )  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

بود که در استخر اسیر و برده شد و عثمان عفان او را به    1نیاى این خاندان بوحفصه، پزشکی ایرانی یهودى   خلکان گوید:

  – 170یکی از ایشان مروان حفصی به بغداد آمده، خلیفه رشید عباسی )   . زیستندمروان حکم بخشید، فرزندان او در یمامه می 

کان، ج  وفیاتنمود و به رشیدى شهرت یافت. ) ق( را ستوده، علویان را نکوهش می 193
ّ
   ( 280  -  276، 4خل

 بار از وى نقل کرده است.  180یاقوت در این کتاب  

 ( ... ابینک: حفصه )ابن  حفصی:

 . حلوانی: احمد پسر بوسهل  100
ق( است که نسخۀ آن به خامه  204کلبی )د:  نگاشته ابن   أنساب البلدانو یکی از منابع کار یاقوت برداشت شده از کتاب  ا

ونویسی بوده است. از جمله کسانی که کلبی در این کتاب از ایشان روایت  ق( پسر احمد ر 358ُجخ نحوى عبیدالله )ک:  ُجخ 

،  863،  3؛ و چ. عربی، ج11، 60،  2کند، حلوانی احمد پسر بوسهل است، که یاقوت در سه جاى این کتاب )چ. عربی، ج می

 کند. ( با حذف واسطه از وى نقل می15، 441،  4؛ و چ. عربی، ج 6

 ق( 360 –  280. حمزه اصفهانی )101
که    تاریخ سنى ملوک األرض و األنبیاء ق( از مردم اصفهان است. او مؤلف کتاب  360  –  280مزه اصفهانی پسر حسن ) ح

 ها است.  و جز آن  اصبهان و اخبارهاچهل و یک( پخش شده است و کتاب  برگۀ  آن از جعفر شعار )  ترجمۀ فارسی 

اش را جرجی زیدان  هاى زبان فارسی بر عربی براى عضد الدوله بویه نگاشت که نسخه او کتاب خصائص و موازنة را در برترى 

هاى دفتر دائرةالمعارف بزرگ اسالم موفق به آوردن ( )ولی با همه کمک 315،  2دهد )تاریخ آداب اللغة العربیة، ج نشان می 

 ( 616، 25، جمجله مجمع علمى؛ 230، ترجمه، برگۀ ندیم   فهرست؛  309، 2، جزرکلیأعالم نک: ) ام. نسخه به تهران نشده 

 
خواستند مسلمان شوند و به حکم عمر ارفاق »ذّمی«شدن، جز براى ادیان سامی یهود و مسیحی مجاز  در سدۀ اول ایرانیانی متعصب که نمی  1

ها ها با یهودىردند. او نخست یهودى شد، چون عربکگرایان به مسیحیت و زردشتیان موحد )اهورائی، زروانی( به یهودیت تظاهر می نبود، مانی

 درافتادند، مسیحی شد و مدتی چنان بود تا متوکل با تطمیع و تهدید او را مسلمان کرد.
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 کند.هاى معّرب را از وى نقل می بار واژه   60یاقوت بیش از   یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 ق(  342. حمصی )د: 102
 ق( پسر سعید، دادرس حمص بود.  342بدالصمد حمصی )د: ع

کند. )نک: چ. عربی،  از آن نقل می  تاریخ حمصجا به عنوان   7که یاقوت در   من نزل بحمص من الصحابةکتاب    اوراست:

 ( کشف الظنون ؛سیر النبالء از  133، 4، ج أعالم زرکلى ؛ و 787،  1ج

 ق(488 –  420. حمیدی )103
 ق( پسر نصر پسر حمید، در اندلس زاده شد و در بغداد درگذشت.  488 –  420وعبدالله محمد ) ب

 ، هر دو است.  معجم البلدان، و معجم األدباء وت در آثار او از منابع یاق 

کند. )نک: چ.  جا از وى نقل می   23هاى یاقوت از جغرافیاى کشورهاى باخترى اسالم که خود ندیده است، و در  آگاهی 

 ( 2 ، پانوشت 56  ،1ج  ،فارسیترجمۀ ؛ 60، 1عربی، ج

 ( ... . حنیفه )بو104
ق( است و هر جا که فتواى  282شناسی باشد، مقصود بوحنیفه دینورى )د:  ر جا عبارت »بوحنیفة گوید:« دربارۀ گیاه ه

 ق( را خواسته است. 150نعمان ثابت )د: بوحنیفه فقهی باشد،  

 (  ... . حوقل )ابن105
 علی بن حوقل از مردم کرد نصیبین است.  بوالقاسم محمد ابناحوقل،  بن ا

   ( 7، پانوشت 5 ، 1ج، معجم البلداننک: مقدمه یاقوت بر ) زیست. ق است در سده چهارم می 367از مرگ او پس 

 دانستند.  این دانشمند تا آن جا ناسّنی بود که مردم او را شیعی؛ یا طرفدار ایشان می 

او چاپ دوم در   الرضصورة ابرگه و کتاب    21+    406م در  1873در لیدن به سال   مسالك و ممالك و مفاوز و مهالكکتاب او  

 ص به تحقیق کرامر پخش شده است.   536م در 1938لیدن 
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و    145،  1، ج دائرةالمعارف اسالم در    C .Van Arendonk( به نقل از ارندونک  344،  6، جاعالمنامه او را زرکلی )در  زندگی  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 آورده است.    های میانهجهانگردان اسالم در سده در کتاب  

 کند. وى نقل میجا از   24یاقوت بیش از  

 ق( 348. خارزنجی ُبستی )د: 106
 ق( پسر محمد.  348ارزنجی ُبستی نیشابورى، احمد )د: خ

،  3؛ و ج6،  556،  1)چ. عربی، ج  تکملهجا از وى و چند جا به نام صاحب    28شناسی یاقوت است و  کارهاى او از منابع لغت 

  چنین هم  ؛404ش ؛ و ش 325،  1؛ لباب، ج107،  1، ج نباء الرواة إ ؛ از  200، 1، جأعالم زرکلىکند. ) ( از وى یاد می 23، 386

 ( 3، پانوشت 84 ، 1ج ، فارسی ؛ ترجمۀ 88،  1چ. عربی، جمعجمد، نک: 

 ق( 489د:   ... . خاضبه )ابن107
،  األدباء معجم  نامه او را در ) ق( پسر عبدالباقی. مردى ساده لوح بوده که یاقوت از آوردن زندگی 489خاضبه، محمد )د: بن ا

خاضبه در دست داشته و چهار جا از  را به خامه ابن   سیف عمرخواهد با این همه یاقوت کتاب  ( پوزش می230  -  226  ، 17ج

و    نامهکتابنک: شناسه سیف عمر در همین  ) هاى سیف ساخته این مرد ابله باشد.  بسا بخشی از دروغ کند و چه آن نقل می 

 ( 14، 15،  2چ. عربی، ج 

 ن جنبه . خالد ب108
 1. 40،  1؛ همین یک جا به همراه یک جاى دیگر در چ. عربی، ج135،  4چ. عربی، ج  معجمد،ک:ن

 . خالدیان 109
 ق( پسران هاشم، ُکردتبار ساکن خالدیه موصل.  308ق( و محمد )د:  371و برادر سعید )د: د

 
 نویس منزوى.دست 1
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وافى  ؛  414،  1، جلباب؛  208،  11، ج معجم األدباء ، از  1208ش  ش)   . یاقوت در این کتاب بیست و دو جا از ایشان نقل دارد یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

،  2، جنامه دانشوران؛ از  2972ش  ؛ و ش764، برگۀ  فهرست اعالم ذریعه؛  390،  1، ج هدیة العارفین؛  88،  13، جبالوفیات

 چهل و دو( برگۀ )  ( 5  ، پانوشت 306، 1ج؛ فارسی، 345 1؛ نک: چ. عربی،ج ،43،  7، ج ریحانة األدب ؛ 300

 . خالع رافقی  110
 ق( 158  –  136ق( پسر محمد پسر جعفر، از مردم رافقه است. شهرى که منصور دوانیقی ) 422  –  333الع رافقی، حسین ) خ

پس از کشتن خائنانه بومسلم، سپاه ایرانی ابناء را که همراه وى بودند، در آن جا نهاد، تا هم از مرزهاى ایران دور باشند و هم  

ه همسایه  امیه جلوگیرى کنند. او سپاه زواقیل را نیز که از مردم آرامی از قیام احتمالی بنی 
ّ
تبار تشکیل داده بود، در پادگان رق

ا تا  رافقه جلوگیرى کنند. )نک: پیش أ ز قیام احتمالی  ایشان نهاد  ایرانی  بر ترجمبناء  ، مشکویه  تجارب األمم   ۀ گفتار منزوى 

 ( . واژه رافقهمعجم البلدان؛ و 9، 5رازى، ج

نامه اموى براى خود ساخت که  اصفهانی، نسب   ابوالفرجا نماشدن، مانند  خالع در چنین محیط بزرگ شد، پس براى عرب 

  معجم البلداندهد و در سه جاى  ورزد. یاقوت چند کتاب شعرشناسی و جغرافیا نیز به خالع نسبت می شک می   یاقوت نیز در آن 

 کند.  هاى جغرافیائی سه قبیله عربستان را از وى نقل میآگاهی 

 نامه خالع را زرکلی از منابع خود نیز آورده است. زندگی 

 ق(280- 205...  . خردادبه )ابن111
ه ) خردادبه، بو بن ا

ّ
ق( پسر عبدالله پسر خردادبه خاندان خردادبه از روشنفکران وابسته و نانخور  280-  205القاسم عبیدالل

رسانی را به راه اندازد  هاى برمکی بودند و هنگامی که آنان مسلمان شدند، خردادبه را نیز به اسالم آوردند تا ادارۀ نامهفئودال 

م،  1889برگه ترجمه فرانسه از دخویه به سال    216برگه +  308او در    الممالك   المسالك و ( کتاب  245ندیم، ترجمه    فهرست ) 

 در لیدن پخش شد، مورد استفاده جغرافیانویسان پس از او بوده است.  

،  دائرةالمعارف اسالم( از ارندوک در  343،  4، جأعالم زرکلیکند ) ، تنها در سه جا از وى نقل می معجم البلدانیاقوت در  

 ( 1 ، پانوشت 5، 1جفارسی،  ترجمۀ  ؛  7، 1مقدمه یاقوت، چ. ع معجمد، : نک)  .1491
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 ق(567 - 492. خشاب )ابن ... 112 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
شده است. در بغداد زاده شد و همان جا درگذشت. نحوشناس ق( پسر احمد، ایرانی عرب567  -   492خشاب، عبدالله ) بن ا

 باخت.  کرد و می ر کوچه با عوام شطرنج بازى می باز زبردست بود. او همیشه با عمامه چرکین دفلسفه خوانده، شطرنج 

 چند کتاب در ادبیات عرب نگاشت. او 

  -   47،  12، ج معجم األدباء ، خلکان؛  وفیاتسیوطی؛    بغیة الوعات از    191،  4، ج أعالم زرکلىکتابخانه خود را وقف کرد. ) 

53  ) 

 کند.می یاقوت در این کتاب هشت جا مطالب دستور زبان عرب را از وى نقل 

 ق(388 - 319ستی ). خطابی ب  113
 شمرد. ق(. او از مردم ُبست خراسان است؛ لیکن خود را از اوالد عمر می 388  -  319ستی ) مد یا احمد پسر محمد خطابی بُّ ح

،  تذکرة الحفاظ؛  452،  151،  1، جلباب؛  435،  2، جمرآت الجنان، از  372ش  یاقوت هشت جا از وى نقل دارد. نک: ش 

 . 131، برگۀ هدیة األحباب؛ 203،  81؛ انساب، برگۀ 209،  3ج

114 
ُ

 . خ
َ

س ط
ُ
ندل

ُ
 ط ا

ه اندلس گوید:ی
َ
بل

َ
« دیدم که آن را به صورت  خطط اندلس در نسخه دیگر از کتاب »   اقوت دربارۀ واژه »قاشُره« از اقلیم ل

 ( 22، س 15،  4چ. عربی، ج معجمد،  »قاتید« نوشته بود ) 

 ق( پسر علی 463 - 392. خطیب بغدادی، احمد )115
کند. )نک:  جا از وى یاد می   80جلد چاپ شده است، یاقوت در    14نوسیست صوفی اما ضد شیعی بود، تاریخ بغداد او در  گ

   ( 7، پانوشت 199، 1؛ فارسی، ج219،  1چ. عربی، ج 
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معجم ستاید از دمشق بیرون راند. ) میچهل و سه( خلیفگان را برگۀ او را بدین تهمت که بر منبر )  1امیر الجیوش اسماعیلی  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

،  5، جالنجوم الزاهرة؛  45  –  13،  4ج  معجم األدباء،؛  طبقات الشافعیة؛ از  166،  1، جأعالم زرکلى؛  3، س  601،  2ج  البلدان،

87  ) 

 هایش را از تألیفات دیگران دزدیده است. بازى متهم کرده گوید: کتاب خطیب را به بچه او ابن 

 ق(502 - 421. خطیب تبریز )116
ق( پسر علی، ُکرد شیبانی شده. به مصر رفت و به بغداد بازگشت کتابدار نظامیه شد.  502  -   421طیب تبریزى یحیا ) خ

  419،  1؛ فارسی، ج 481،  1یاقوت تحقیقات او را به خامه مؤلف به دست داشته در چهار جا از وى نقل کند. )نک: چ. عربی، ج 

 ( 206: 1؛ لباب  103،  انساب؛ از 3300ش . ش 1 پانوشت

 ق( 180. خلف احمر )د: 117
 و پسر حیان. پدر و مادر او را قتیبه اسیر گرفته از فرغانه آورده به بالل پسر بوموساى اشعرى فروخته بود.  ا

معجم ؛ یاقوت در 121،  2؛ خلکان، ج87خلف در بصره از شاعران درجه اول عرب شد. )فهرست ندیم، ترجمه تجدد، برگۀ 

 ( 68، 11، ج األدباء 

د و گویند در پایان توبه کرد؛ لیکن  ن کن اعتراف خلف را به ساختن شعر به نام عربان پیش از اسالم نقل می   منابع یادشده

 بود.  شعرهاى ساختگی او پخش شده  

 ( 171، طاها حسین، برگۀ ادب الجاهلي اى ساخته است. ) قصیده »المیة العرب« را او به نام شنفرى افسانه  گویند:

 
ق(  487  -   427)الدوله وزیر مستنصر فاطمی اسماعیلیق( پسر عبدالله، برده ارمنی و آزاده شده، جمال487  -   405بدر جمالی امیرالجیوش)    1

خلیفه او را به فرماندارى دمشق نهاد و سپس او را به قاهره آورده وزیر خود ساخت. امیرالجیوش چند ماه پیش از مستنصر   455بود. در سال  

 زرکلی(. عالمأ ؛ و 141، 5، ج  النجوم الزاهرةدرگذشت و خلیفه اسماعیلی پسر او را به نام ملک افضل به وزارت گمارد )
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کان )ابن ... . 118 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
ّ
 ق(681 - 608خل

) بن ا بوبکر  احمد پسر محمد پسر  کان 
ّ
او  681  -   608خل اربیلی کتاب  برمکی، کردهکارى  أبناء ق(  أنباء  و  وفیات األعیان 

 م، جلد یکم تا ششم.  1948الدین عبدالحمید چ. قاهره،  صحیح محمد محییت  الزمان

ام. خلکان یک سال پس از مرگ یاقوت به سوریه آمده احواالت یاقوت را در  هایم از این چاپ استفاده کرده من در پانوشت 

 کتاب خود یاد کرده است. 

 . خوارج )کتاب ...( 119
آورد، که یاقوت آن  رى از داورى که به نادرست، میان علی )ع( و معاویه نمود، می اقوت داستانی از پشیمانی بوموساى اشعی

نام    ذریعه، شناسه دومة الجندل( در  20، س  628،  2را در کتابی بدین نام دیده و خوانده است. )چ. عربی، ج  دو کتاب به 

 شود: خوارج دیده می 

 ق(؛ 332یکی از جلودى عبدالعزیز )د:   -

 است.    مروج الذهبدیگرى از مسعودى صاحب   -

 شود. نام محمد بن قالمة تنها در این جا دیده می 

 نک: عمرانی.   خوارزمی عمرانی:

 . خیره )بو ...( 120
 ( 121، س 766، 4چ. عربی، جمعجمد، ... )نک:   وخیره گوید:ب

 ق(385 –  306. دارقطنی )121
) ع دارقطنی  عمر  پسر  در 385  -   306لی  ناسّنی  به    ق(  شد،  بغداد خسته  سّنیان  فشار  از  چون  و  بزرگ شد  و  زاده  بغداد 

تر از بغداد گریخته و در فلسطین و مصر به مقامی دست یافته بودند، پیوست و در  هاى اخشیدى و فراتی که پیش گنوسیست 

 ق ناپذیرفتنی شمرد.  376با حنزابۀ فراتی همکارى کرد، پس دادگاه سّنی بغداد گواهی او را در سال   ُمسَندنگارش کتاب 

 
 س منزوى.نویدست 1
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 . 7، پانوشت 99،  1، ج ترجمۀ فارسی؛  106،  1جا از او نقل کند. )نک: چ. عربی، ج   36شناسی را در یاقوت مطالب حدیث  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 نک: اندى.  اغ )ابن ...(:بّ َد 

 ق( واسطی 637 - 558. دبیثی: محمد )122
زادگاه، گنجی ا یاقوت در ده جاى  و واسطی  بغدادى گورگاه است.  البلدان تبار،  نقل می  معجم  او  نام  از  کند. در یک جا 

« و به پیروى از او  28  ،4ج  ،(. »خلکان 5: 359، 2نماید )چ. عربی، ج هاى رقه را، از کتاب »تاریخ رقه« تألیف او نقل می شهرک 

العارفینپاشا در  اسماعیل  بودن دبیثی سبب  را به او نسبت داده   تاریخ واسطکتاب    114  ، 2، جهدیة  اند، پس گویا واسطی 

 ( 17، س 379،  1تبدیل رقه به واسط شده باشد. )نک: چ. عربی، ج 

 ق( 245  –  170م ). ُدَحْی 123
م  بدالرحمان  ع ی  تذکرة  ؛ از  64،  4، جأعالم زرکلى)   . ق( پسر ابراهیم دمشقی. موالى امویان و پیرو اوزاعی بود 245  –  170) ُدح 

 ( 1، پانوشت 344، 1فارسی، ج؛ 388، 1؛ نک: چ. عربی، ج الحفاظ

 . دحیه )ابن ...(124
 183، 4دحیه نک: چ. عربی، ج بن ا

 ق( 321 –  223د )ابن ... یْ َر . ُد 125
د ر  ُد بن ا  ق( ازدى والء عمانی، در بصره زاده شد و در فارس بزرگ شد.  321  -  223محمد پسر حسن )  ی 

و دیگر جاها فراوان است و از منابع یاقوت در دستور    104ندیم ترجمه، برگۀ    فهرستاز او است احوالش در    الجمهرةکتاب  

 ( 2 ، پانوشت74، 1، جترجمۀ فارسی؛ 79، 1جا از وى نقل کند. )نک: چ. عربی، ج 120زبان عرب است، و بیش از 

 . دکین )ابن ...(  126
هاى باختر ایران و بومیان کوفه بود که پس از  ق( از خاندان دکین است و آن از خاندان 219  –  130دکین بونعیم فضل ) بن ا

نام   داشتند.  نگاه  را  خود  اجتماعی  مقام  پذیرفته  )ناسّنی(  گنوسیسنی  صورت  به  را  اسالم  ساسانیان  این  سقوط  از  برخی 

 شود.  دیده می  2، پانوشت 42، 1جفارسی، ترجمۀ ؛ 46،  1ها در چ. عربی، جخاندان 
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أعالم  ؛ و  20،  5قهپائی، ج  رجال )   .کندهاى شناسه را یاد می یاقوت در بیست جا از او به نشان بونعیم، ضبط و روایت واژه یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 ( 1 ، پانوشت 93  ،1ج  ،فارسی 98، 1چ. عربی، ج معجمد،  ؛ نک:353، 5، جزرکلى

 . دلف ینبوعی )بو ...( 127
 زیست.  ق( می 385  -  326گو بود. که در دستگاه صاحب عباد طالقانی ) ودلف مسعر پسر مهلهل جهانگردى لوده متلکب

 گنجانیده است.  هایی نیز هاى اروپایی ترجمه شده است، نادرست « خود که بارها چاپ و به زبان سفرنامه او در »

   ( 3، پانوشت 57، 1؛ فارسی ج61،  1نماید. )نک: چ. عربی، ج جا از او نقل می  33یاقوت در 

برگه، به وسیله »فرهنگ    187خ، در  1342فضالن در سال  ابن   سفرنامهآن را ابوالفضل طباطبائی، ترجمان    ترجمۀ فارسی

 ایران زمین« پخش کرد.  

 هاى ایشان به مسخره گرفته است.  آمیز بنام »ساسانیه« نیز دارد که اشراف و لقب او قصیدتی مسخره 

تبار بودن خود افتخار  او به عکس هم نامش بودلف عجلی است که فرمانده سپاه مأمون عباسی بود و با موافقت او به کسروى 

 ( 84، 2؛ مراد، ج405؛ جهانگیر، 341نک: قزوینی، آثار، عربی، برگۀ  ) کرد. می

ه )ابن. ُدَمْی 128
َ

 ابی ...( همدانین
دمینه دانشمندى جغرافیاشناس مؤلف کتابی در این بارۀ است که یاقوت در سیزده جا، مطالب این علم را از وى، و  ابی بن ا

سواد است  دمینه شاعر عرب بی نماید. این مرد غیر از ابن نشانی دیگر نقل می از کتاب وى بی   9، س  250،  3در چ. عربی، ج

و زرکلی به نام عبدالله پسر    104سرکیس،    معجم المطبوعات شود که از آن جا به  ( دیده می 110  -   93،  17اغانی، ج ) که در  

 هاى قبیله کشته شده است.  ق در جنگ 130سال عامر آمده که در  ( از بنی237،  4، ج أعالم زرکلى عبیدالله ) 

 چهل و پنج( برگۀ یاقوت از این شاعر نیز در دو جا شعر آورده است. ) 
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 ق(282. دینوری )د: 129 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
هاى یاقوت  شناس، از مردم کرد دینور. از منبعنگار بزرگ، مهندس گیاه ( پسر ونند، تاریخ ق282  :دوحنیفه احمد پسر داود ) ب

؛ نک:  32  –   26، 3، جمعجم األدباء ؛  41، 1، جإنباء الرواة ؛ از 119، 1، ج أعالم زرکلىوى نقل کرده است. ) است و در ده جا از  

 ( 2، پانوشت  339، 1فارسی، جترجمۀ  ؛ 381،  1چ. عربی، ج 

 الذریعة إلی تصانیف الشیعة . 130
و نه مجلد    ستی ب  ایو    ؛و شش جلد  ستی خ در ب1348- 1255)   یآقابزرگ تهران  خی ش  ةاللهیآ  عة،ی الش  فی التصان  ى إل  عةیلذر ا

 به خط آقابزرگ است[.  عه یو ششم مستدرکات ذر ستی ( چهار مجلد است و جلد بهاوان ی ]جلد نهم )د

  عهیصاحب الذر  پدرم به کوشش   ،ق 1406  -  1355م / 1986 –  1936خ / 1364 –   1315  ىهاسال  ان ی جلد در م 29 این 

   .د ی تهران به چاپ رستصحیح من و برادرم میرزا احمد در در نجف و 

   ؛صاحب الذریعة در نجف به چاپ رسیدند سندهی نظر نو  ری زو چهاردهم  زدهم ی س و جلد تا سوم   کم یجلد  

تحت    به چاپ رسید و پس از قرارگرفتن  ىنقی منزوعلی   تصحیح اینجانب تهران به  در  جلد پانزدهم  وجلد چهارم تا دوازدهم  

  م برادر   رو،شدم. ازاین   روت ی باز ایران و استقرار در    خروج ناخواسته  به  زیگر ناو اطالعات کشور(    تی ساواک )سازمان امن   گردی پ

   ت.را به عهده گرفجلد شانزدهم تا بیست و سوم چاپ   ت ی مسئول ىاحمد منزو

  یارس و ف  ی خط  ى هانسخه  ىنگارکار فهرست   ى برا  ىو پنج به جهت رفتن استاد احمد منزو  ست ی و چهار و ب  ست ی جلد ب

 .  که تازه از بیروت به تهران بازگشته بودم افتاد منآباد پاکستان، دوبار بر دوش قاره، به اسالم شبه

 . د ی به چاپ رس  ىدر آستان قدس مشهد و به کوشش احمد اشکور عةیو ششم مستدرك الذر ستی جلد ب

 ق( 238 –  161روی حنظلی، اسحاق پسر ابراهیم ) َم  ۀ. راهوی131
 شمرد که در مرو زاده شده؛ لیکن دور نیست که از موالی آن قبیله بوده باشد.  و خود را از تیرۀ حنظله از قبیله تمیم عرب می ا

 او استاد احمد حنبل بود و با شافعی مناظره داشت.  

 زیست تا درگذشت.  حجاز، در نیشابور می  او پس از بازگشت از سفر عراق، شام،
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 کند.  یاقوت در بیست و سه جا به عنوان راوى از وى نقل می یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 ( و دیگران یاد کرده است. 179،  1نامه او را زرکلی از خلکان )جزندگی 

 )بو ...( . ربیع 132
ی  پسر حسن ریحانی یمنی مالکی که گاهی یاقوت او را از گفته م   624وربیع سلیمان، زنده  ب

ّ
عاصر دیگرش قاضی مفّضل حل

 (.  11، 206،  3خواند )چ. عربی، جتمیمی می 

 دانست.  شده مراکش می او ساکن کوه مروه در مکه بوده، خود را از خاندان عبدالمؤمن، فرمانروایان بربرى عرب 

 او شعر بربرى و عربی دارد.  

با او دوست شده بود )چ. عربی،    624ر قاهره به سال  دهد که دالدین به وى میلقب نجم   21،  863،  3یاقوت در چ. عربی، ج

(  902  -  901،  3کرده است. در )چ. عربی، ج هایی در مسائل تاریخی داد و ستد می ( و از حلب نیز با وى نامه 760و    358،  1ج

خانه مسکونی  ( از  513،  4کند. در )چ. عربی، جاز عموى او، بوعلی حسن که ممدوح شاعر یمنی »مسرور فشالی« بود، یاد می

،  3کند. در چ. عربی، ج( سند روایت بوربیع را از ابوالقاسم بوبصیرى از پدرش یاد می661،  4او در کوه مروه و در )چ. عربی، ج

 به جاى ریحانی، به غلط زنجانی چاپ شده.   21، 365

 یاقوت در این کتاب سیزده جا از وى مانند قاضی مفّضل به گونه گفتگو نقل دارد.  

   . 265، 3نامه او نک: چ. عربی، جندگی براى ز 

 نک: سفرنامه.  رحلة:

ة )کتاّب ...( 133  . الردِّ
؛ و چلبی در  187،  2کند. )نک: چ. عربی، ج اقوت دربارۀ شناسه »حال«، جایگاه جغرافیائی آن را از کتاب الرّدة، نقل میی

 ( 1420 کشف الظنون

ق( و مداینی علی )د:  207ق(، واقدى )د:  237پسر موساى فارسی )د:  هاى وثیمه  سه کتاب بدین نام، به سه تن به نام 

ق( و علی مدینی و بومخنف 283سه کتاب دیگر به ابراهیم ثقفی )د:    299دهد و در ذیل کشف الظنون، برگۀ  ق( نسبت می 224
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یامبر )ص( و مرتدشدن  هاى عرب پس از مرگ پها در تاریخ قیام قبیلهق( نسبت داده شده است و همۀ آن 175لوط کوفی )د:   یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 ( 1420از اسالم نگاشته شده است. )کشف الظنون،  

 . رشیق )ابن ...( 134
 جا درگذشت.   تبار عرب شده، از فشار دولت به سیسیل گریخت و در آن ق( بربرى 463  -  390رشیق، حسن قیروانی ) بن ا

  ترجمۀ فارسی ؛  184،  1نک چ. عربی، ج ) د.  کن « نقل میانموذجیاقوت بیش از چهارده جا از وى با این کنیت یا »صاحب  

   ( 3، پانوشت  172،  1ج

 « از وى چاپ شده است. نقد شعر کتاب » 

 نی، محمد پسر بحر ْه . ُر 135
نیرُ ال ق  1  23،س 658، 4: ... چ. عربی، ج ه 

ف پانصد اثر، شیعی دانشمند موّرخ، جغرافی 
ّ
قهپائی،   رجال )رجال طوسی، نجاشی،  نرماشیر کرمان.گرا، صاحب دان، مؤل

نیرُ ( برخی آثار  163  -  162،  5ج   ترجمۀ  ؛  71،  1کند. )نک: چ. عربی، جها نقل می ، نزد یاقوت بوده، در بیش از ده جا از آن ه 

 (  5 پانوشت ، 67، 1، جفارسی

نی رُ بن بحر این محمد  کرمانی غیر از محمد بن بحر اصفهانی است که پس از آشتی مقتدر با شیعیان، از طرف او کارگزار  ه 

 ییان که هنوز در حال جنگ با عباسیان بودند برکنار گردید.  اصفهان شد، و از طرف بویه 

( آورده و یکی  35و  31، 18، ج معجم األدباء دو محمد بن بحر را که هر دو شیعی هستند در )  چهل و شش( اینبرگۀ  یاقوت ) 

 پنداشته است. 

 . ریاشی 136
 2. 17، س 335، 4ک: چ. عربی، جن

 
 نویس منزوى.دست 1
 نویس منزوى.دست 2
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 . ریاض العلماء و حیاض الفضالء  137 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
جلد و هم ایشان در    6ق در  1401ق(، تصحیح احمد اشکورى حسینی، سال  1131  –   1066تاب از مالعبدالله افندى ) ک

 قص است، این کتاب از منابع کار من در این جا است. ق جلد هفتم آن را چاپ کرد؛ لیکن باز هم نا1415سال 

 م( 1949)د:  Edvvard von Zambaur. زامباور )ادوارد فون( 138
شناسی تخصص  م( در دربار عثمانی بود. او در سکه 1918  - 1913هاى ) اورشناس اتریشی و سفیر آن کشور در سال خ

 داشت.  

« که به دو زبان آلمانی و فرانسه چاپ کرد. گروهی از استادان های فرمانروایان در تاریخ اسالمانساب و دودمان»  اوراست: 

 م پخش کردند.  1951گفتار به تاریخ دانشگاه قاهره آن را به عربی گردانیده با یک پیش 

هاى چاپ عربی حوالت  خ( نیز آن را به فارسی گردانید. من در این جا به صفحه 1374  -   1297مدجواد مشکور ) دکتر مح

م( پخش کرد و عباس اقبال آشتیانی آن را در  1925و    1893هاى ) در سال   1نمایم. کاِر زامباور، از همانندش که لین پول می

 باشد. تر می خ به فارسی گردانید، کامل 1312سال 

 ( ومر . زاهد )بوَع 139
 .  2ق( نگارنده یاقوته 370  -  295خالویه همدانی، بوعبدالله حسین فرزند احمد ) زاهد هم روزگار ابن  و مر وع  ب

 ( 23، س 238، 2« نقل دارد. )نک: چ. عربی، جعشراتیاقوت در یک جا از او، و در جاى دگر از کتاب او »

 
1 Z طبقات : استانلی لین پول خاورشناس انگلیسی و نویسندۀ بیش از پنجاه کتاب و رساله در باب تاریخ و مسکوکات سالطین اسالم و از جمله

خ در چاپخانۀ ٔ مهر به چاپ  1312م صورت گرفته و عباس اقبال آن را به فارسی ترجمه کرده و به سال  1924چاپ جدید آن به سال    سالطین اسالم

 رسید.
یاقوتة الصراط في    م( نگارندۀ کتاب957  -  875ق /  345  –  261ابوعمر محمد فرزند عبدالواحد فرزند ابوهاشم بغدادى زاهد، غالم ثعلب، )  2

 است.  العشرات؛ و أخبار العرب ؛ و یوم و لیلة؛ و تفسیر أسماء الشعراء؛ غریب الحدیث؛ و فضائل معاویة ؛ القرآنتفسیر غریب 
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 ق(  256 –  172. ُزَبیر بکار اسدی )140 یحمو  تاقو یُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 ( 74، 3، جأعالم زرکلى؛ 1، پانوشت 103،  1جا کار او را منبع کار خود قرار داده است. )نک: چ. عربی، ج  45اقوت در ی

 ق( 337. زّجاجی )د: 141
گذاران  و از پایه   تبار و زادگاه پسر اسحاق. او در بغداد عربی آموختق( نهاوندى 337بدالرحمان زجاجی پسر اسحاق )د:  ع

 دستور زبان عرب شد.  

 ( 5، پانوشت  91، 1چ. عربی، ج معجمد،  ؛ نک: 69،  4، ج أعالم زرکلىهاى بسیار وى در سی جا نقل دارد ) یاقوت از کتاب 

 م(  1976 - 1893. زرکلی )142
م درگذشت و به  1976م است و همان جا در نوامبر  1893یونیه    25الدین پسر محمود پسر محمد زرکلی زادۀ بیروت  یر خ

 آورده است.   275، 10، ج اعالمنامه خود را در خاک سپرده شد. او زندگی 

 جلد است )چ. دوم(.   10شناسان در نگاران و عرب نامۀ عربی نامه و زندگی اعالم فرهنگ 

کردم و  ام و در مدت ده سال اقامتم در بیروت بارها به خدمتش رسیده استفاده می هاى این چاپ حوالت داده فحه من به ص

 کرد. گاهی شئونیزم عربی او مرا خسته می

 َم . َز 143
ْ

 خ
َ

 ق( 538 - 467ری )ش
رى  ارالله، بوالقاسم محمود پسر محمد خوارزمیج

 
ش خ  م  ؛  479ق( تا هنگام فرمانروایی سنجر سلجوقی )ز:  538  -  467)   ز 

القضات  جا و عجوالنه عینداشت، چون پس از قتل بی گنوسیست بود، او را گرامی می گرا و نیمه ق( ایران 552؛ د:  511پادشاه  

 ناگزیر با خلیفه بغداد بساخت، زمخشرى بگریخت و شاگردانش چون عمرانی زندانی شدند.  

 م  ز  
 

ش براى رهایی از زخم سّنیان چندى در مکه بزیست و لقب جارالله به خود داد، او دانشمندى بزرگ، در اصول پیرو  ى  رخ 

 گنوسیست معتزلی و در فروع مرجی حنفی است. مذهب نیمه 

 خ چاپ شده است.  1343فرهنگ عربی به فارسی او بار دوم به تصحیح محمدکاظم امام، در تهران 

 چهل و هفت( برگۀ  ( ) 7  پانوشت، مقدمه، 7، 1چ. عربی، جمعجمد، کند. )نک: ر از وى نقل می یاقوت نزدیک دویست با 
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 . زوالق: )ابن ...( 144 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 (.  191، 2، جأعالم زرکلى( قبطی موالى لیثی عرب ) 387  -  306زوالق، حسن پسر ابراهیم ) بن ا

 نگار اسماعیلیان و سرپرست مظالم مصر به دوران فاطمی بود.  تاریخ 

 ( 2 پانوشت ،  156، 1؛ ترجمه ج 168، 1کند. )نک: چ. عربی، جیاقوت در این کتاب سیزده جا از وى نقل می 

 . زیاد: )محمد بن ...( 145
( چ.  ...  است. نک: اعرابی )ابن   اىشناس عرب شده اى از اسیران سند بود. او لغت ق( برده231  –  150حمد بن زیاد ) م

 ( 3، پانوشت 35،  1، ج ترجمۀ فارسی؛ 37، 1عربی، ج

 . زیاد: )بو ...(  146
 موالى قبیلۀ کالب ادیب، شاعر عرب شده است.   200وزیاد کالبی کعبی زنده به سال ب

،  ترجمۀ فارسی، و  م البلدانمعجنک: مقدمه یاقوت بر این  )   کند.بار از او و گاهی از کتاب او نقل می   210یاقوت بیش از  

 ( 4 ، پانوشت 7،  1ج

 ق(401 - 317. زیادی )147
محمش  ق( مفتی نیشابور معروف به ابن 401  -  317محمش، محمد پسر محمد پسر محسن )محمش( بوطاهر زیادى ) بن ا

 (  245،  7، ج أعالم زرکلى؛ 59،  2است. )هدیة العارفین، ج

 ( 7پانوشت    ،249،  1ج  ترجمۀ فارسی،  281،  1جا منبع یاقوت است. )نک: چ. عربی، ج   4او در  

 . زیج  148
 آیتی در ستون »مآخذ« صاحب زیج دیده شود.  -  ابوالفدا است. نک:  ابوالفدا اکار   یج یکی از منابعز

 نک: بلخی بوزید   زید )بو ...(:. 149

 . 5  برگۀمقدمه یاقوت بوزید بلخی گوید: ... 
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 ق(215 - 119. زید )بو ...( انصاری )150 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
(. )نک:  144،  3، ج أعالم زرکلىآیین قدرى بود ) ق( سعید اوس از ایرانیان بصره، شعوبی و بر  215  -  119وزید انصارى ) ب

  ( 1  ، پانوشت192،  1ج  ترجمۀ فارسی ؛ و 209،  1چ. عربی، ج 

 ( 21، 2، خلکان، جوفیاتکرد. ) او اعتراف خلف احمر را که شعر براى عرب جاهلیت جعل کرده است، نقل می 

 او از منابع کار یاقوت است و بیش از پنجاه جا از وى نقل دارد.

 . زید الخیل  151
 ( 3 ، پانوشت 119، 1ج ترجمۀ فارسی ؛ و 125، 1آورد. )نک: چ. عربی، ججا از وى شعر می  34ز منابع یاقوت است که  ا

،  3نماید. )چ. عربی، ج اى باشد؛ لیکن یاقوت گور او را نیز در »فرده« معین می گویا مانند طفیل الخیل شخصیتی افسانه 

871 .) 

 ق(307 - 220. ساجی )152
 ق( از ایرانیان بومی بصره بود، پس از آمدن عرب، ضّبی والء شد.  307 -  220کریا ساجی پسر یحیا ) ز 

 (  81، 3، جأعالم زرکلى «. ) طبقات الشافعیة« و »تاریخ بصره »  اوراست:

 . 1پانوشت   ،86، 1ج، ترجمۀ فارسی، و 90،  1بار از وى نقل کرده است. )نک: چ. عربی، ج  25یاقوت  

 ق(902 - 831سخاوی ). 153
 ق( در سخاى مصر زاده شد و در مدینه درگذشت.  902 -  831حمد مصرى سخاوى پسر عبدالرحمان ) م

د پخش شده و کتاب   12« در  ضوء الالمع نامه سرشناسان سدۀ نهم را گرد آورده که به نام » او زندگی 
ّ
هاى دیگرش نیز  مجل

 ام.  ها سود جستهها از آن شده، من در پانوشت « در دمشق و بغداد چاپ االعالن بالتوبیخمانند » 

« را در  کاوی در نقد سخاویخواند، سیوطی نیز »ق( را احمق می 911 –  849او در نقد کار دیگران تندروى دارد، سیوطی ) 

« تألیف  خططهایی از »ق( بخش 945  –   866دهد که چگونه مقریزى ) پاسخ نقدهاى او نگاشت. سخاوى به درستی نشان می 

 چهل و هشت( برگۀ  است. )  ق( را دزدانه در کتاب »خطط« خود آورده 811  –  761ایه خود اوحدى ) همس
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 « او را ربوده است. تاریخ والة مصر ما در شناسۀ کندى مصرى نیز خواهیم دید که چگونه، مقریزى » یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 . سرخسی 154
  286ق( بود و به دست او به سال 289  – 279حمد پسر محمد سرخسی معروف به طیب، استاد و آموزگار معتضد عباسی ) ا

 کشته شد. 

خواست مرا به الحاد  گفت: او با علم خود می پرسیدند، می این خلیفه در پاسخ کسانی که از دلیل کشتن استاد خود می

 کشاند. 

 ( 7  ، پانوشت 164، 1جفارسی، ترجمۀ  ؛ 177،  1چ. عربی، ج   مجمد، کند. )نک:یاقوت بیست و دو جا جا از وى نقل می 

 سعید )ابن ...(  .155
ق( پسر موسی پسر سعید. در غرناطه اندلس زاده شد و در اشبیلیه و 685  –   610سعید مغربی بوالحسن علی غرناطی ) بن ا

بماند، آن گاه براى مدارج   648ق( و پدر در اسکندریه درگذشت. او در قاهره تا 638جز آن بیاموخت و با پدر به سفر حج آمد ) 

 باالتر به عراق ایران آمد.  

ق در دربار تونس بود، سپس  652کتابخانه مرو. او در    12تابخانه بغداد با همان خروش گفتگو دارد که یاقوت از  ک  36او از  

 ق درگذشت.  685یا در تونس سال   673به اسکندریه، حلب، ارمنستان رفت و در دمشق سال  

 دوست بود و حوقل را که از اندلس بدگویی کرده بود، پاسخ داده است.  او میهن 

اند ادامه داد که تاریخ و جغرافیاى خاندانش و عربان پیش از اسالم  نوشته دنبال پدر و نیاکانش، تاریخی که ایشان می   او به

اى از آن نیز  ها را چاپ و ترجمه و پخش کردند و قطعهتکه آن و بعد از آن و کشورهایی که گشودند، دربردارد و خاورشناسان تکه 

 1( 359 -  356راچکوفسکی، برگۀ  در آکادمی شوروى موجود است. )ک

 نقل نموده است.   کشف الظنونسعید را از نام هشت کتاب ابن  369،  5، ج ریحانة االدبمدرس خیابانی در 

 
عرب  1 جغرافیایى  ادبیات  ) تاریخ  روس  خاورشناس  کراچکوفسکی،  مجلد  1951  -  1883،  دو  روسی  متن  مسکو  برگه  729تا    458م(،  چ.   ،

 .1961خرطوم سودان، سال  ص. چ. 975م، در دو بخش، ترجمه عربی در  1943
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 شود. است که در نسخه چاپی در جدولی ویژه مآخذ و منابع، دیده می   ابوالفداسعید یکی از منابع کار اابن  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 . سعید )بو ...( 156
رى نک:  

َّ
 ق( هر دو این کنیت دارند. 369  –  284ق( نیز: سیرافی ) 275  – 212)  ُسک

 . سفر  157
فهاز احمد بن    معجم السفر ک:  ن

 
فهکه در عنوان    ِسل

 
یاد خواهد شد. یاقوت در چ. عربی،    نامهکتاب )ابن ...( در همین    ِسل

فهجا به نام »ابن   110از کسی بدین نام و در  9، 339،  1ج
 
 کند.  می « یا »سلفی« نقل ِسل

ها، به تصحیح د. شیرمحمدزمان تعلیقات و فهرست   686برگه متن و تا برگۀ    456م در پاکستان، در  1988این کتاب به سال  

 برگه چاپ شده است.    167گفتار، به انگلیسی در  + پیش 

 ام. ها از این کتاب، با نشان »سفر« استفاده کردهمن در پانوشت 

 نک: بودلف ینبوعی، مسعر بن مهلهل.   سفرنامه بودلف:

 . سفرنامه سرخسی، متعضد158
 (  21، س 240، 4«. )نک: چ. عربی، جرحلة المعتضد لحرب خمارویهفرنامه سرخسی، متعضد یا به گفته یاقوت »س

د  ق معتضد عباسی براى سرکوب خمارویه، فرماندار یاغی مصر رفت، سرخسی احمد، فیلسوف یا271در سفرى که به سال  

او بوده و پیش  « از آن نقل  معجم البلدانآمدها را نوشته بوده و یاقوت در بیست و دو جاى »شده در چند سطر باال، همراه 

 (.  177، 1کند. )نک: چ. عربی، جمی

این سفر در »طواحین   برگۀ   - در جنگی که در  )تاریخ طبرى، ترجمه،  آسیاها«ى رمله فلسطین رخ داد، به گفته طبرى 

خبر از فرار ایشان، مدتی به کشتار  اثیر: هر دو فرمانرواى جنگجو، گریخته و سپاهیان بی، ابن الکامل في التاریخ ؛ و  6627

 اند. یکدیگر ادامه داده 
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 فضالن . سفرنامه ابن159 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
ق( هژدهمین خلیفۀ عباسی  320  -  295ین سفرنامه نگارش احمد فضالن پسر عباس پسر راشد پسر حماد موالى مقتدر ) ا

 چهل و نه( نزد پادشاه اسالو فرستاده شد.  برگۀ )  یک خلیفه که به و پ

از بغداد به سوى بخارا، خوارزم، جرجانیه رهسپار شد تا به باشغرد رسید که میان قسطنطینیه    309صفر  11شنبه او در پنج 

 و بلغار است.  

شناسانده شده است و از روى    406  -   399،  4الله رضا، جبه خامۀ آقاى عنایت   ،این کتابچه در دائرةالمعارف بزرگ اسالم

با   فرهنگستان  همین  سوى  از  و  تصحیح  دمشق  فرهنگستان  عضو  ّهان  د  سامی  دکتر  وسیله  به  رضوى  آستانه  نسخۀ  تک 

،  سفرنامه بودلفم چاپ و پخش شده است، سپس به خامۀ ابوالفضل طباطبائی مترجم  1959ها در سال  گفتار و فهرست پیش

 صفحه پخش شده است.   175ها در  ده شده با فهرست به فارسی گردانی 

  معجم البلدان کند و چون در برخی جاها متن این کتابچه از منابع یاقوت است و در شش واژه زیرین گسترده از آن نقل می 

 ها اشارت رود.  با چاپ فارسی طباطبائی ناهمگون است، شایسته است که در چاپ بعدى بدین اختالف

 گاه: اینک آن شش جای

 . 107 -  106 ،1ۀ فارسی، ج ترجم  ؛114  -  112، 1اتل در چ. عربی، ج ۀواژ

 . 217  -  216 ، 1، جۀ فارسی ترجم  ؛470 -  468، 1باشغرد در چ. عربی، ج ۀواژ

 . 651 -  648 ،1ۀ فارسی، ج ترجم  ؛727  -  722، 1بلغار در چ. عربی، ج ۀواژ

 . 440  -  436، 2خزر در چ. عربی، ج ۀواژ

 . 486 -   484،  2خوارزم د چ. عربی، ج ۀواژ

 . 840 -   834،  2روس در چ. عربی، ج ۀواژ
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ری. 160 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
َّ
 ق( بوسعید پسر حسین 275 - 212حسن ) ،ُسک

رىُس 
َّ
رى از موالی ایرانی عرب شده بصره است. یاقوت، در یک جا »  ک

َّ
نامد که نادرست است  « را »بوالحسن سکروى« می ُسک

 (.  16 -  12، ک  820، 3)چ. عربی، ج

رىکند همانند دیگر شعرهاى ضّد شعوبی او است که همه جا به نام »شعرى که یاقوت در این جا از »سکروى« نقل می 
َّ
«  ُسک

 نقل کرده است.  

هاى فارسی  گذارى، ماه وبندگانی است، که چرا در تاریخ گرایی بوطالب زید پسر علی غندجانی ن این شعر در نکوهش ایران 

ها، به هنگام خیزش  گیرد. گزارش همیارى نوبندگانی حجه( به کار می هاى تازى )محرم ... ذى »چون مهرگان« را به جاى ماه 

« ترجمه منزوى، األمم   تجارب ( در » 420  -   320کنندگان را، مشکویه رازى ) شان با قیام ییان، ضّد خلیفه بغداد، و همدردى بویه 

بینید. یاقوت اخبار و اشعار ضد شعوبی، ضد ایرانی را بیش از صد و بیست جا، به وى نسبت داده است. )نک:  می   214،  5ج 

 ( 3پانوشت  ، 72،  1، ج؛ فارسی76،  1چ. عربی، ج 

 . َس 161
 
 ق( 487ونی، بوعبیدالله عمر پسر بشر )د: ک

 س  و از خاندان ایرانی موالى قبیله  ا
ُّ
قهپایی،    رجال که برخی از ایشان شیعی بوده در شمار یاران امامان ما بشمار بودند ) ون  ک

( جاى گفتگوى ما عمر شیعی بود، چون به خدمت وزارة الزنادقه  208 -  207، 2؛ و ریحانة األدب، ج130، 7، جفهرست لقبها

 عباسی درآمد شعرها به نام عرب پیش از اسالم ساخت.  

ترجمۀ    7،  1شناسی واژگان عربی از وى نقل کرده است. )نک: مقدمه چ. عربی، ججا دربارۀ ریشه   یاقوت بیش از شصت 

 (  6، 1، جفارسی

گوید: اندلسی  از    بکری  من  چه   س  هر 
ُّ
کرده ونی  ک » نقل  او  کتاب  از  همه  تهامهام،  جبال  بواشعث  في  از  او  که  است   »

 عبدالرحمان پسر عبدالملک کندى، از عرام گرفته است. 
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یت )ابن ... (  162 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
ّ
 . ِسک

یتبن ا
ّ
ر خوزى اهوازى دورقی گنوسیست شیعی، خود و پدر و پسرش یوسف، در  244  – 186یعقوب پسر اسحاق )   ِسک

ُ
ق( ل

خدمت ادبیات عرب در دربار متوکل بودند و چون به هنگام باورپرسی، حسن و حسین )ع( را بر فرزندان متوکل ترجیح داد، به  

 ( 255، 9، جأعالم زرکلیکشته شد. )  دستور او زیر لگد ترکان 

و   یاقوت است  از منابع کار  نقل می   140کارهاى سکیت  او، دربارۀ تفسیر شعرها  از    114،  1کند. )نک: چ. عربی، ججا 

 پنجاه( برگۀ ( ) 2 ، پانوشت 197، 1، جترجمۀ فارسی

 . سالم: )قاسم ... (  163
زیست،  اى سریانی بود و در هرات میعرب شده، پدرش برده   ق( پسر سالم خراسانی، موالى224  –   157اسم خراسانی ) ق

 زیست.  قاسم در آن شهر زاده شد، سپس هژده سال در طرسوس سوریه می

ترجمۀ  و    47،  1او از منابع کار یاقوت است و به گفته فهرست وستنفلد بیش از سی بار از وى نقل دارد. )نک: چ. عربی، ج 

 ( 2، پانوشت 43، 1، جفارسی

فهِس . 164
ْ
 )ابن ... (   ل

فهبن ا
 
ق( پسر محمد از شافعیان اصفهان است که زیر فشار حنفیان سلجوقی، در همان  576  - 478؛ یا سلفی: احمد ) ِسل

ه، چون عماد کاتب اصفهانی و دیگر یاران عین شرایط که خاندان عرب 
ُ
ل
 
القضات همدانی، به خلیفه سّنیان بغداد پناه  گراى ا

فه بردند،  
 
اى در اسکندریه  مدرسه   546عیلیان گنوسیست مصر پناه برد و ظافر دوازدهمین خلیفه فاطمی، به سال  به اسما  ِسل

 ویژه او بر پا داشت.  

کند. )نک:  جا از وى نقل می  110شناسی براى اصفهان و بغداد دارد که از منابع یاقوت است و بیش از  ها در رجال او کتاب 

 « او چاپ شده و نشان آن در این جا »سفر« است. معجم السفر؛ »6 پانوشت  53،  1، فارسی، ج57،  1چ. عربی، ج 

 نک: بوربیع سلیمان.  سلیمان عبدالمؤمن:
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 سمعانی . 165 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 نماید: گرا نقل میاقوت در این کتاب از سه تن از این خاندان بزرگ مروى تبار شافعی مذهب عرب ی

معجم است و شرکت یاقوت در مجلس علمی او در مرو در ) ق( شهید که استاد یاقوت  615  -   537عبدالرحیم بومظفر )   - 1

 شود.  ( دیده می 10، سطر 4، 1؛ ترجمه فارسی، ج4، سطر 6، 1، چ. عربی، جالبلدان

 کند. جا از وى نقل می 15یاقوت در 

جا    26« و جز آن است که یاقوت در  تحبیر « و » انساب ( پسر محمد صاحب کتاب » 562  -   506پدر او بوسعد عبدالکریم )   - 2

 از وى با واسطه نقل دارد. 

 است.    انسابمحمد پسر منصور هراتی مروى، که پدر عبدالکریم صاحب  -3

 کند.یاقوت در این کتاب پنج جا، به عنوان راوى از او یاد می 

 کند:یاقوت از خاندان سمعانی کسان زیر را نیز یاد می 

 جا.  17در  تحبیر و  انسابب ق( پدر عبدالکریم صاح489منصور بومظّفر پسر محمد )د:  -4

 محمد پسر عبدالجبار پدر منصور، دو جا.  -5

 است.   تحبیرو    انساب« فارسی، او عموى عبدالکریم صاحب  روح األرواح( نگارندۀ »534  -  487بوالقاسم سمعانی احمد )   -6

خوشبختانه او را نشناخته است و گر  کند و  ( به عنوان راوى حدیث از وى یاد می 82،  3جا در )چ. عربی، ج   یاقوت تنها یک 

 ( مانند شلمغانی  األدباء، جنه  پان 236  ،1معجم  و دیگر  را مشرک می ئیست ته(  او  این کتاب  خواند، خوشبختانه ها  آن که  تر 

خ با تصحیح و  1368ئیسم گنوسیسم اسالمی ایرانی است، در سال تهگرانمایه که به نثر و نظم فارسی سدۀ ششم، در مایۀ پان 

ها، چاپ و  فهرست  917ص عکس + تا پایان ص  20مقدمه +  119ص +    634گفتار آقاى نجیب مایل هروى در تهران در پیش

 پنجاه و یک( برگۀ  پخش شده است. ) 

 جان:  ها در مرو شاه اینک »درخت نمای« خاندان دانشی سمعانی 
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 1( 2، پانوشت 4، 1)نک: مقدمۀ یاقوت، ج یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

   عبدالجبار سمعانی   

)د:     منصور  بومظفر 

معجم  ق(  489

عربی،  البلدان چ.   ،

، دو جا؛ چ. عربی،  1ج

چ.  2ج جا؛  شش   ،

، هفت جا؛  3عربی، ج 

 ، دو جا 4چ. عربی، ج 

  

احمد  ا بوالقاسم 

 (   –   487شهاب 

نگارندۀ  534 روح  ق( 

معجم  األرواح نک:   ،

   82، 3البلدان، ج

)د:    حسن  بومحمد 

 ق( 531

  ( محمد    467بوبکر 

معجم  ق(،  510  –

 جا   5،  البلدان

عبدالکریم      بوبکر محمد وزیر  بوسعد 

ق(  562  –   506) 

و  نگارندۀ   التحبیر 

 االنساب 

 
 نویس منزوى.دست 1
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)د:       یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب  عبدالرحیم 

یاقوت  615 استاد  ق( 

 حموى در مرو 

 

 ق(581 - 508. ُسهیلی )166
هیل دیهی از مالقه اندلس، نابینا با حافظه نیرومند،  ق( از مردم س581  -  508بوالقاسم سهیلی ) ابدالرحمان پسر عبدالله  ع

اش  ههشام را گزارش داد و معجزاتی بر آن بیفزود که یاقوت سّنی را نیز به شک انداخته دربارابن   سیرهدر دربار عرب مراکش، 

 (  741،  1، ج ترجمۀ فارسی،  17، 856،  1چ. عربی، ج نک: معجمد،  )  . ها از ُسهیلی استگفت: همه این 

 کند. یاقوت در این کتاب نزدیک سی جا از وى نقل می 

 ق( 180 - 148. سیبویه، عمر )167
از شیراز زاده شد و در ریشه180  -  148یبویه، عمر ) س شناسی زبان عرب سرشناس ق( پسر عثمان پسر قنبر در دیهی 

 گردید.  

ة« اشتقاقی بودن زبان تازى را مانند دیگر زبان  بنی 
 
 هاى سامی نخستین بار نشان داده است.  او در کتاب »ا

پانوشت    ، 83،  1ج،  ترجمۀ فارسی،  87،  1کند. )نک: چ. عربی، جمی یاقوت بیش از چهل جا ریشه شناسی لغت را از وى نقل  

3 ) 

 ق( 369 –   284. سیرافی )168
رفض  رفض )معتزله( است و همین بیق( پسر بهزاد از سیراف کرمان از سران گنوسیست بی 369  –  284وسعید حسن ) ب

ق( فیلسوف، با پررویی؛  329یونس )د:  ا بن بودن سبب شد که زیر فشار دربار خلیفه سّنی عرب، در یک مجلس مناظره با متّ 
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و به نقل از وى در معجم األدباء،    1331  -   108،  1منقوالت را برتر از ِخردگرایی بشمارد )اإلمتاع و الموانسة، ابوحیان توحیدى، ج یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 ( که خواندنی است.  228و   190،  8ج

 (  2، پانوشت 7قوت ها نمود. )نک: مقدمه یااو در جعل تاریخ براى حاکمان عرب نیز کوشش 

 کند. یاقوت بیش از ده جا از این فیلسوف ضّد فلسفه نقل می 

 مرُع  . سیِف 169
 یف عمر پسر عمر اسیدى، موالى قبیله تمیم، عرب شده، ضّد علوى و ضّد ایرانی است.  س

نک: سید مرتضی  کند، براى شناخت این مرد و خاضبة  یاقوت کتاب او را به خامۀ خاضبه دیده، بیست جا از آن نقل می

آن نیز چاپ شده است    ترجمۀ فارسی برگه( و    416م،  1969»صد و پنجاه یار ساختگی« متن عربی )چاپ دوم بغداد،    عسکرى 

 .  2نماتر از متن عربی است که سّنی 

 ( 1  پانوشت  261، 1ج، ترجمۀ فارسیو  296،  1نک: چ. عربی، ج) کند. یاقوت بیست جا از وى نقل می

 . شابشتی دفترخوان  170
ق( امام پانزدهم و خلیفه پنجم فاطمی اسماعیلی مصر و سر کتابدار  386  –  365ق( ندیم عزیز ) 390لی پسر محمد )د:  ع

گفتار گورگیس عواد،  « است که با تحقیق و پیش دیاراتبود، او نگارنده چند کتاب از جمله »  3کتابخانه قاهره، با لقب دفترخوان 

 دیر چاپ شده است.   53م، ناقص، با معرفی 1966و   1951دو بار در بغداد 

 کند. جا از وى نقل می  17(، 700 -   641، 2یاقوت که این کتاب را در دست داشته، در بخش »دیر«ها )چ. عربی، ج

 
؛ دیگر: تصحیح احمد امین و احمد الزین، دارمکتبة الحیاة 1900اإلمتاع و المؤانسة، ابوحیان توحیدى، دائرة الثقافة و السیاحة، ابوظبی،    1

 د للطباعة و النش
 نویس منزوى.دست 2
 نویس منزوى: دفتر = قرآن در اصطالح شعرى حافظ. دست 3



 

 

 

 اقوت یمنابع کارهاى   آن   ۀمنابع معجم البلدان در متن و ترجم یابیرد

 

56 

ایرانی ضّد عرب که هر یک می یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب  را گرفته،  دربارۀ واژه شابشتی، مشکویه رازى، در کشاکش دو سپاه  خواست زودتر بغداد 

بود،  گراتر میگوید: مرداویج که ایران کردند، میّباسیان را براندازد و براى این کار به جاى اتحاد، براى یکدیگر کارشکنی می ع

برادر خود وشمگیر را به فرماندارى رى نهاد و پرده براى آن که بویه عرب  باز دارد،  دار خود  گراتر را از چیرگی زودتر بر بغداد 

(  400،  5، ترجمه منزوى، ج، جتجارب األمم )   . مرد گیلی و ... به اهواز فرستاد، تا راه بغداد را بر بویه، ببندد  2400شابشتی را با  

دار و  اى دیلمی دانسته، که نام پرده« نگارش صولی بواسحاق، نقل کرده، شابشتی را واژهتاجىخلکان همین را از کتاب »

 (. 9  -  8،  3وفیات األعیان، ج ق( پسر زیار بوده است )خلکان، 357 –  323شمگیر ) 

داند، پس شاید تبار این  پشتی / پشتیبان شاه می انستاس کرملی استاد دانشگاه بغداد واژۀ شابشتی را ساییده شده شاه 

شدن  زده و پس از کشتهییان سّنیندیم عزیز مصر از آن خاندان بوده که پس از شکست سامانیان گنوسیست به دست بویه

خوردگان گنوسیست ایران را  زه جنبش گنوسیستی اسالمی شمال آفریقا، شکست گرا، به دست ترکان خلیفه، آوامرداویج ایران 

بدان سو کشانید و پس از رسیدن به مصر به دربار اسماعیلیان گنوسیست، به ندیمی رسیده باشد چنان که همانند این روند  

بی )برگۀ  
ّ
 شود.  ( دیده می72دربارۀ حسن مهل

؛ از  142،  5، جأعالم زرکلی ؛ 9  –  8،  3؛ وفیات األعیان، خلکان، ج16،  18، ج اء معجم األدبنامه شابشتی )نک:  براى زندگی 

 ( ، پیشگفتار چ. دوم دیارات از گورگیس عّواد253، 18مجلۀ مجمع العلمي، ج

 ق(  580 –  500. شبیب )ابن ... 171
، و  9، س  405،  1عربی، ج  شبیب، یاقوت تنها دو جا، دربارۀ »ذات عرق« و »غور« از این مرد نقل کرده است. )نک: چ.بن ا

 (  20، س  651،  3؛ و چ. عربی، ج 359، 1، جترجمۀ فارسی

ق( باشد،  555 -  530ق( ُکرد نصیبینی ندیم مستنجد عباسی ) 580 -  500شبیب حسین پسر علی ) من گمان دارم او ابن 

 .  « معرفی شده است 126، 10، جمعجم األدباء که در »

رقی.   شرقی:  نک: ولید ش 
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ر هراتی، بوَعْمرو )د: 172 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب  مَّ
َ

 ق(  255. ش
رو شمر هراتی )د:  ب م  اعرابی و اصمعی بیاموخت و  ق( پسر حمدویه از مردم هرات بود. در جوانی به عراق رفته از ابن 255وع 

  255بازگشت. او کتاب »جیم« را در لغت عرب بنگاشت که به دست ازهرى بوده است، سپس او به لیث صفار پیوست و در سال  

چند کتاب    253،  3، جاعالم( آمده است. زرکلی در  274،  11، جمعجم األدباء نامه او در  ا او به فارس رفت و درگذشت. زندگی ب

 است.   در جغرافیاى جبال و اودیه به وى نسبت داده 

از    16یاقوت در   البلدانجا  او نقل دارد. )نک: چ. عربی، ج معجم  از  نام شّمر  به  فارسیو    410،  1،  ،  363،  1، جترجمۀ 

 . 4پانوشت 

 ق(509 –  445. شیرویه )173
و چند کتاب دیگر دارد و یاقوت در پنجاه جا    تاریخ همدانق( پسر شیرویه دیلمی همدانی کتاب  509  –  445سر شهردار ) پ

 ( 2پانوشت   ،53، 1، ج ترجمۀ فارسی ؛ و  57، 1)نک: چ. عربی، ج کند.مطالب تاریخ و جغرافیا از وى نقل می 

 شمیلنک: ابن  شمیل:

 . صاحب اترجه 174
« نگارش  اترجه هاى جغرافیایی عربستان را از کتاب »محی بوعبدالله پسر ابراهیم صاحب اترج، یاقوت در شش جا آگاهی ج

 ( 53کند. ) او نقل می 

 اصنام صاحب . 175

 . 6پانوشت  7، 1گفتار یاقوت چ. عربی، جمحمد و پیش نک: کلبی، هشام پسر 

 نک: فرج )بوال( اصفهانی.  :اغانیصاحب 

 ( قیروانی. -نک: رشیق )ابن   :انموذجصاحب 
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 . صاحب تاریخ بلخ 176 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
کند. وستنفلد هیچگونه نشان دیگر نقل می هایی دربارۀ بلخ، از چنین کسی بی آگاهی   16، س  84،  4اقوت در چ. عربی، ج ی

معجم  نقل یاقوت را از این مرد در سه جاى    679ق( و در برگۀ  316نام او را محمد بن عقیل بلخی )د:  475، 6ربی، جدر چ. ع

 کند: دو تاریخ بلخ یاد می  289، برگۀ کشف الظنوندهد. چلبی در ، نشان می البلدان

 یکی از این محمد بن عقیل؛  -

 و دیگر از علی بن محمود کعبی. -

 تاریخ جرجان. صاحب 177
و نادرستی راویان  427  –  347همی، حمزه گرگانی ) س تاریخ جرجان است که در درستی  نگارندۀ  اندرزگو  ق( پسر یوسف 

 ، از منابع بسیار.  1015ش ( و ش 314، 2، ج أعالم زرکلىنگاشته است ) 

 ( 4  ، پانوشت55، 1، جترجمۀ فارسیو  59، 1جا از وى نقل دارد. )نک: چ. عربی، ج 8یاقوت در 

 نک: عساکر )ابن ...(   صاحب تاریخ دمشق:

 . صاحب تاریخ قزوین178
بان( خطیب )اندرزگو( را در )چ.  نامه او و پسرش واقد )آتشق( پسر عبدالله قزوینی. یاقوت زندگی446لیل خلیلی )د:  خ

 ( آورده است.  11، س 90، 4عربی، ج

« در تاریخ به  ارشاد« دو کتاب به نام » 350، 1، جدیة العارفینهپاشا در  و اسماعیل 300و  70، برگۀ  کشف الظنونچلبی در 

 اند: وى نسبت داده 

 یکی دربارۀ همه دانشمندان؛   -

 دوم در دانشمندان قزوین است.   -

 کند. جا از وى نقل می  5یاقوت در 

 نک: سمعانی عبدالکریم.  :تحبیرصاحب 
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 . صاحب تکملة  179 یحمو  تاقو یُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
، نام جغرافیائی را  6، س  628،  3؛ و ج13، س  154،  3؛ و ج 11، س  724،  2اقوت از کسی با این عنوان، در چ. عربی، جی

ام  خارزنجی باشد. نک: خارزنجی که چاپ شده است؛ لیکن من آن را ندیده  تکلمة اللغة کنم  کند، گمان میبا واسطه نقل می 

 شود. دیده می  نامهتاب کو شاید بشکوال )ابن ... ( باشد که در همین 

 . صاحب جامع ... 180
کند که باید در نام مؤلف جستجو  نقل می جامع غوریاش چون با اضافه به نگارنده   جامعاقوت در بعضی جاها از صاحب  ی

 شود.  

 صاحب جامع الغوری . 181
 ام.  ورى و برخی را هنوز من نشناختهغ

 صاحب جامع الکوفی. 182
، س  749،  3و کتاب هذیل )چ. عربی، ج  ؛( 2، س  615،  3کنانه )چ. عربی، جو کتاب بنی   ؛3، س  47،  4ج نک: معجمد،   

 پنجاه و چهار( برگۀ  (. ) 14

 . صاحب جغرافیا 183
( جایگاه و درجه درازا و پهناى جغرافیایی آن را از صاحب جغرافیا نقل 3، س  814،  1اقوت در واژه تاهرت )چ. عربی، جی

 ، شاید بطلمیوس را خواسته باشد. کندمی

 ( که نگارنده آن است. -نک: درید )ابن  صاحب جمهره:

 . صاحب جنان184
(  22، س  364،  4هاى »برقه، میان اسکندریه مصر و طرابلس لیبی، )چ. عربی، ج اقوت در واژه »لک«، شهرى از بخش ی

 کند. نامه شاعرى لکی را از صاحب »جنان« نقل می زندگی 

 . نک: غورى. دیوان األدبصاحب  : دیوانصاحب 
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 . صاحب زیج 185 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
دان منجم بود، غیر از این زیج تألیفات جغرافیایی و  ق( پسر بوعون احمد، فیلسوف ریاضی 322واسحاق ابراهیم )کشته  ب

 ( و جاهاى دیگر آورده است.244گیاه شناسی او را ندیم در فهرست، ترجمه تجدد )برگۀ 

تأثیر دو کنفرانس آذر فرنبغ )در سدۀ سوم  خاندان خاندان نجمی از   هاى بزرگ باختر ایران ساسانی بود که پدرانشان زیر 

میالد( و آذرپاد مهر اسپندان )سدۀ چهارم( به پیروى از حکومت ساسانی، ثنویت هندوایرانی قدیم را به توحید اشراقی زردشتی 

شعار »ال اله اال الله« را بر جاى توحید اشراقی زردشتی پذیرفته، با پذیرش  تبدیل کرده بودند. ایشان پس از آمدن عرب به آسانی  

( نگاه داشته  13، س  III  ،103اسالم، مقام اجتماعی خود را )مانند خاندان نوبخت، خاندان یقطین )معّرب یکدین طبرى، ج.

 بودند.  

ج به سال  سال    13او شیعی دوازده امامی وابسته به گروه شلمغانی بود، گروهی که در  
ّ

و    309میان دو فروپاشی؛ گروه حال

پیمودند، غیبت صغراى امام را پذیرفته بودند؛ لیکن ایشان پس از حالج، شلمغانی  ، راه حالج را می322گروه شلمغانی به سال  

باب خاص می  به جاى »روح نوبختی«  نوبختی )د: سال  را  را نمی 311شمرده، نظر سهل  بر غیبت کبرا  از  پذیرفته( مبنی   ،

ج عبرت نبرده به قیام ضد عباسی دعوت می 
ّ

به دستور راضی کشته شدند.    322قعده سال  کردند، تا در یکم ذى سرنوشت حال

اى تاریخی به دربار سامانیان که مرکز گنوسیسم ایرانی  راضی خلیفه، خود را ناگزیر دید، براى توجیه این جنایت خود، نامه

بود نوشته،  یافته، در کتاب خود    اسالم و توحید اشراقی  را در کتابخانه مرو  نامه  یاقوت حموى در سفر آسیاى میانه، آن  که 

اى در بغداد  ( سپس اعالمیه253  -   234،  1، جمعجم األدباء چون رهاورد گرانبهاى سفر آسیاى میانه، درج کرده است )نک:  هم 

داد. براى دو کنفرانس  و بر حنبلیان قشرگرا ترجیح می  از طرف راضی منتشر شد که شیعیان دوازده امامی پیرو نوبختی را تأیید

 (. 109تا  106ها. برگۀ  باال. نک: )احسان طبرى. برخی بررسی 

 صاحب زیج . 186
 یونس معروف بود. نک:. صدفی بویونس. تواند صاحب زیج حاکمی فاطمی اسماعیلی مصر باشد، که به ابن یم

 پنجاه و پنج( برگۀ . ) نامهکتابر این بالذرى نک: فتوح، بالذرى، توکل د صاحب فتوح:
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 . صاحب کتاب اللصوص187 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
رى( و دیگرى نیز به  8، س  476،  6اقوت کتابی بدین نام را به جاحظ )چ. عربی، جی

َّ
(  22، س  468،  3)چ. عربی، ج  ُسک

 نسبت داده است، پس باید به این دو نام نگاه کرد. 

 . صاحب مشارق األنوار188
 . 5،  242، 4مشارق األنوار، چ. عربی، جک: صاحب کتاب ن

 . صاحب کتاب مطالع189
بینیم. یاقوت در این جا نظر صاحب مطالع را در مقابل نظر اصیلی اندلسی  ( می 1، س  554،  3ین نام را در )چ. عربی، جا

 قرار داده است، چند کتاب بدین نام هست و نیاز به دقت بیشتر دارد. 

 نک: هنائی.   صاحب منّضد:

   النبات صاحب کتاب . 190

 . 6، س 735، 4نک: دینورى، چ. عربی، ج 

 نک: نیشابورى حسین ...  صایغ )ابن ... ( 

 دفی  . ِص 191
( مؤرخ اسماعیلیان فاطمی شیعی مصر  65،  4، جأعالم زرکلىق( ) 347  –  281ویونس عبدالرحمان پسر یونس مصرى ) ب

 است.  

کند. )نک:  بار مطالب تاریخی و جغرافیایی آفریقا را از وى نقل می   32است. یاقوت    زیج حاکمى یونس، صاحب  او پدر ابن 

 ( 7پانوشت  218 ،1، جترجمۀ فارسیو   242،  1چ. عربی، ج 

 ق( 211 - 126. صنعانی، عبدالرزاق )192
ق( پسر همام، از ابناى ایرانی یمن که پس از آمدن عرب، موالى قبیله حمیر شد. او از  211  -   126زاق ) نعانی، عبدالر ص

(  27، 21( و جامع و »مسند« )ذریعه، ج 250،  4)ذریعه، ج  تفسیریاران امام صادق و رضا )ع( است. بازرگان جهانگرد، نگارنده 
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نک:  ) کند.  یاران امام باقر )ع( یاقوت در هژده جا از وى نقل قول می ( از  87،  4قهپائی، ج   رجال ( ) 132،  21و مصّنف )ذریعه، ج یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 ( 126، 4، جأعالم زرکلى؛ 385، 2از منابع بسیار، خلکان، وفیات، ج  1492ش  ، ش 192،  2چ. عربی، ج 

 . صنوبری  193
) 334وبکر احمد پسر محمد پسر مرار )د:  ب انطاکیه  از مردم  تبار و گنوسیست و شاید  آرامی (  198،  1، ج زرکلیأعالم  ق( 

ترجمۀ  ؛  22، س  667،  1( یاقوت ده بار، از شعرهاى او به گواه آورده است. )نک: چ. عربی، ج620،  9، جةذریعال شیعی باشد ) 

 ( 5 پانوشت  577، 1، جفارسی

 . الُصَور )کتاب ال ..(  194
 (  3 پانوشت  452،  1، جرجمۀ فارسیت  15، س 517،  1)چ. عربی، جاز آن بهره برده است. اقوت در واژه بخارا  ی

 ام. کند و من در پانوشت چند احتمال دادهوضع جغرافیایی فرارودان را از صاحب کتابی بدین نام نقل می

 نک: برد الخیار.  برد الخیار:صولی ابن 

 نک: زیادى محمد.   طاهر )بو ... ( نجرانی

 نک: مقدسی قیسرانی. )پنجاه و شش(  طاهر )ابن ... ( 

 ابی ... ( . طاهر )ابن195
طاهر پسر بوطاهر طیفور خراسانی تبار، که در بغداد زاده شده و در گذشته است. ندیم او را از »ابناء خراسان، و اوالد ابی بن ا

 (  241؛ ترجمه، برگۀ 163ندیم، تجدد عربی، برگۀ  فهرست خواند. ) الدوله« می 

 امیه را برانداختند و در عراق، مقاماتی را در دست داشتند.  هی زادگان بومسلم خراسانی است که بنی او از سپا

« آورده 52  -  51،  1، جهدیة العارفینها را با اندکی تغییر در » پاشا همان عنوان کتاب بدو نسبت داده و اسماعیل  54ندیم  

 ایرانی عرب سراى سه سده آغازین هجوم عرب است.  یا شاعران  ؛ ها دربارۀ شاهزادگان ایرانیاست. بیشتر آن 
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 196 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
َ

 ق(351 –   266برانی ). ط
( صفت  775،  2ق( یاقوت در هفت جا نام او را مدرک قرار داده است و تنها در )چ. عربی، ج351  –   266قانع ) بدالباقی ابن ع

 ( 4 پانوشت 357،  1، ج ترجمۀ فارسی، 403،  1( نیز این صفت را ندارد. )نک: چ. عربی، ج 46طبرانی دارد. زرکلی )ج ع ص  

192 
َ

 ق(310 - 224بری ). ط
ق(، تصحیح دخویه هلندى  310  -  224، محمد بن جریر ) تاریُخ االَُمِم و الُملوك،  تاریُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك،  اریخ طبریت

  14جلد بیرون آمده + ج  13م( کتاب در این چاپ به سه بخش در  1901  -   1876م( و همراهان چ. لیدن ) 1909  -  1836) 

وى  دنباله عریب قرطبی سدۀ دهم است بر تاریخ طبرى. در چ. افست تهران و به پیر   16تعلیقات به التین + ج   15ها + جفهرست 

اند، یاقوت تنها در یازده جا از طبرى نام برده است  « نوشته الُرُسِل و الُملوك پاینده، نام کتاب را »تاریخ    ترجمۀ فارسی از آن در  

 ها نیز در زنجیره روایت است نه نقل مطلب علمی. که بیشتر آن 

+ ترجمه عریب،    6785تا    1جلد، برگۀ    15خ( در  1363اصفهان    -   1282ترجمه تاریخ طبرى به فارسی از ابوالقاسم پاینده )  

ها که بیانگر  خ، در تهران پخش شده است. ترجمان پاینده، زنجیره سند روایت 1354تا    1352در سال    6972تا    6799برگۀ  

 ها، است و تعلیقات با ارزش دخویه را از ترجمه انداخته و صفحه شمار متن تازى را نیز در فارسی نیاورده است. تاریخ آن 

 خ(  1348 –  1255. طبقات آقابزرگ تهرانی )193
است که    و هفده مجلد  دوران غیبت معصوم(   ه 14تا    4نامه دانشمندان شیعی در یازده سده ) زندگی   عةی بقات أعالم الشط 

  ةالله یآ پدرم    ۀهر سده در هفده مجلد، نوشت  ۀژ ی و  ى هابا نام   هر جلد حق اجتهاد بودند. است که داراى دانشمندانی نامۀ  زیست 

تهران  خی ش ب1348-1255)   یآقابزرگ  در  م  روت،ی خ(  در  قم  و  /  1993-   1954  ىهاسال   ان ی تهران  با  خ،  1372  –  1335م 

 .  دی به چاپ رس  ىمنزو ینقی عل نگارى اینجانبتصحیح و مقدمه 

  م 1975تا    1971بیروت  در پنج مجلد در شهر    علینقی منزوى فرزند مؤلف  اینجانب  با تصحیح و پانوشت  8تا    4هاى  سده 

 خ پخش شد.  1372خ تا 1362تصحیح علینقی منزوى سال به تهران و  دردر چهار جلد   12تا  9 هاى سده چاپ شد.  

 یاد شده است. نامه مؤلف  « زندگی نوابغ در مقدمه سده چهارم »چنین هم 
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 بخش بیروت:   یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

الرابع، هو  (  1 القرن  الشیعة  أعالم  المئات طبقات  رابعة  الرواة في  ) نوابغ  تهرانی  آقابزرگ  و 1۳۴۸  –  1۲۵۵،  تصحیح  خ(، 

 م. 1۹71خ(، دارالکتب العربی، بیروت، 1۳۸۹ –  1۳0۲نگارى علینقی منزوى ) مقدمه

، آقابزرگ  بالشموس المضیئة في القرن الخامس إزاحة الحلک الدامس  ؛ یا  نابس في القرن الخامس  طبقات أعالم الشیعة  ( 2

 ( خ(، دارالکتب العربی، بیروت،  1۳۸۹  –   1۳0۲نگارى علینقی منزوى ) ، تصحیح و مقدمه۵خ(، سدۀ  1۳۴۸  –   1۲۵۵تهرانی 

 م. 1۹71

القرونطبقات أعالم الشیعة    ( 3 العیون في سادس  ) الثقات  آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن  خ(، تحقیق  1348  –   1255، 

  ، مانند خیام و انوشیروان عهی بزرگان شتن از    هفتصد و هشتنامۀ  زیست   .1972خ(، بیروت،  1389  –  1302ی منزوى ) نقعلی

 . است 

و    حی تصح  ، ىنگارخ(، مقدمه1348  –  1255)   ی ، آقابزرگ تهراناألنوار الساطعة في المائة السابعة  ،عةی طبقات اعالم الش(  4

 عهی بزرگان شنامۀ سیصد تن از  زیست   م. 1972لبنان،    روت، ی ب  ،یخ(، دارالکتب العرب1389  –  1302)   ىمنزو  ینقی عل  قی تحق

 . است 

و   حی تصح   ،ىنگارخ(، مقدمه 1348  –  1255)   ی، آقابزرگ تهران الحقائق الراهنة في المائة الثامنة  عةی طبقات اعالم الش(  5

 . روتی برگه در ب  271با   1975خ(، سال 1389 –  1302)  ىمنزو ینقی عل قی تحق

نگارى، تحقیق  خ(، مقدمه 1۳۴۸  – 1۲۵۵، شیخ آقابزرگ تهرانی ) الضیاء الالمع في القرن التاسع، طبقات أعالم الشیعة(  ۶

 م. 1۹7۵خ(، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان 1۳۸۹  –  1۳0۲نقی منزوى ) و تصحیح علی 

 تهران و قم: 

خ(، پژوهش علینقی  1348  –   1255، آقابزرگ تهرانی ) إحیاء الداثر من مآثر أهل القرن العاشر  ، طبقات اعالم الشیعه(  7

 خ. 1366منزوى، دانشگاه تهران، 

المائة الحادیة ،  طبقات أعالم الشیعة  ( ۸ )   عشرة، الروضة النضرة في تراجم علماء    –   1۲۵۵صاحب الذریعة آقابزرگ تهرانی 

 خ. 1۳7۲خ(، دانشگاه تهران،  1۳۸۹  – 1۳0۲نقی منزوى ) نگارى، تصحیح و تحقیق دکتر علی خ(، مقدمه 1۳۴۸
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الشیعة، (  9 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب  أعالم  العشرة،   طبقات  بعد  الثاني  القرن  في  المنتشرة  )   الکواکب  تهرانی  آقابزرگ  خ(،  1348  –   1255شیخ 

 خ. 1372خ(، چاپ دانشگاه تهران، 1389  –  1302نقی منزوى ) نگارى، تحقیق و تصحیح علی مقدمه

 و تهران: ، شیکاگو بخش نجف

  1255، آقابزرگ تهرانی ) بعد العشرة  البررة في القرن الثالث الکرام  ، القسم األّول من جزء الثاني،  طبقات أعالم الشیعة  ( 10

 م. 1954خ(، مطبعة العلمیة، نجف، 1348 –

الشیعة  ( 11 أعالم  الثاني،  طبقات  جزء  من  الثاني  القسم  الثالث ،  القرن  في  البررة  العشرة  الکرام  تهرانی  بعد  آقابزرگ   ،

 . 1958خ(، مطبعة القضاء، نجف، 1348 –  1255) 

(، آقابزرگ تهرانی، به  العشرةالثالث بعد  القرن    ىالکرام البرره في،  القسم الثالث من جزء الثان  طبقات أعالم الشیعة  ( 12

 ، شیکاگو، آمریکا،  The open schoolکوشش جاللی حسینی، 

حسن لنکرانی،    – ابراهیم اردبیلی ، القسم األّول من جزء األّول، عشرنقباء البشر في القرن الرابع ،  طبقات اعالم الشیعة(  1۳

 م. 1۹۵۴ق / 1۳7۳خ(، مطبعة العلمیة، نجف، 1۳۴۸ –  1۲۵۵آقابزرگ تهرانی ) 

علوى آقابزرگ    – ، القسم الثالث من جزء األّول، صالح حریرى  عشرنقباء البشر في القرن الرابع ،  طبقات اعالم الشیعة(  14

 م. 1۹۵۲ /ق  1۳۸1خ(، مطبعة اآلداب، نجف، 1۳۴۸  –  1۲۵۵تهرانی ) 

صادق هندى،    –، القسم الثاني من جزء األّول، حسون براقی  عشرنقباء البشر في القرن الرابع ،  طبقات اعالم الشیعة  ( 1۵

 م. 1۹۵۶ق / 1۳7۵خ(، مطبعة العلمیة، نجف، 1۳۴۸ –  1۲۵۵آقابزرگ تهرانی ) 

یونس اردبیلی،    – الخامس من جزء األّول، فاضل اردکانی  ، القسم  عشرنقباء البشر في القرن الرابع ،  طبقات اعالم الشیعة  ( 1۶

خ(، به کوشش محمد طباطبایی بهبهانی )منصور(، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراى ملی،  1۳۴۸  –  1۲۵۵آقابزرگ تهرانی ) 

 . ۲01۶/  1۳۹۵تهران،  

الشیعة  ( 17 اعالم  الرابع ،  طبقات  القرن  في  البشر  جزء  عشرنقباء  من  الرابع  القسم  ابوالوردى،  علی  غالمعلی    – األّول، 

 م. 1۹۶۸ق/ 1۳۸۸خ(، مطبعة اآلداب، نجف،  1۳۴۸  –  1۲۵۵بارفروشی، آقابزرگ تهرانی ) 
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چهارم تا هشتم در    ۀ . پنج جلد سددی به چاپ رس  خ ی نظر خود ش  ر ی زدر نجف و    13  ۀو دو جلد از سد   14  ۀ چهار جلد از سد یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

کرارم    عة،ی . جلد سوم طبقات أعالم الشد ی در تهران به چاپ رس  ىمنزو  ینقی و چهار جلد نهم تا دوازدهم به کوشش عل  روتی ب

به چاپ    کاگو ی در ش  لهی به صورت فسم  ى دی هشتاد خورش  ۀ در ده  یجالل   ن ی ، را محمدحسالبررة في القرن الثالث بعد العشرة

به همراه چاپ جلد پنجم حرف    14  ۀ چاپ چهار جلد سد  د ی تجدعشر  رن الرابع نقباء البشر في الق  عة،ی طبقات أعالم الش  رساند. 

 . دی خ به انجام رس1395مجلس شورا در تهران به سال    ۀ در انتشارات کتابخان  ی بهبهان  یی به کوشش محمد طباطبا  « ى»ف« تا »

195 
ُ

 فیل الخیل . ط
ق( پسر عوف، شاعر مخضرم جاهلیت و اسالم است که شعر بسیار دربارۀ اسب به وى نسبت  13فیل الخیل غنوى )د:  ط 

 اند.  نسبت داده  48ص   -داده شده است، چنان که به زید الخیل 

این کتاب   را می   17یاقوت در  او  ندارد. )نک: چ. عربی، ج بار شعر  ،  93  ، 1، جترجمۀ فارسی ؛  99،  1آورد و جنبه علمی 

 ( 6پانوشت 

 ق( 460- 385. طوسی، محمد پسر حسن )196
 ق( شیخ الطائفة و نگارنده دو کتاب اصل از پنج کتاب شیعه است.  460-  385وسی محمد پسر حسن ) ط 

خواند و از معرفی او، از ترس حاکمان ایوبی؛ یا  « او را بارها با کنیت بوجعفر و لقب فقیه شیعه می معجم البلدان یاقوت در »

، نیز انداخته است. )نک:  معجم البلدانگرى، خوددارى کرده است. وستنفلد نیز طوسی را نشناخته و از فهرست  تعصب سّنی 

 (  5، پانوشت  499، 1، جترجمۀ فارسی؛ 2، س  575،  1چ. عربی، ج 

« عینا از فهرست  135  -   132،  4، جمعجم األدباء ق( را نیز در »280نامه احمد برقی صاحب »محاسن« )د:  یاقوت زندگی 

،  2؛ و ج233/    161/    109/    107،  1، جمعجم األدباء آورد؛ لیکن جاى دیگر در  کند و نامی از طوسی نمی طوسی نقل می 

کسانی گوید: بوجعفر طوسی او را در »مصّنفی االمامیة« یاد کرده  نامه  در زندگی   147،  13؛ و ج222/    215،  12؛ ج204

 است. )پنجاه و هفت( 
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 ق(  183. عامری )د: 197 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 (  92، 3، جأعالم زرکلىهشام است. ) اسحاق براى ابن ابن   سیرةق( راوى 183یاد پسر عبدالله بکائی )د: ز

پانوشت    ، 306،  1ج ،  ترجمۀ فارسی؛ 5، س 345،  1، جکند. )چ. عربییاقوت در یازده جا به واسطه اصمعی از وى نقل می 

3 ) 

 ق( 268 - 182. عبدالحکم )ابن ...  198
ق( پسر عبدالله مالکی مذهب لیکن نه بسیار خشن. او مّدتی شافعی شد، ولی بازگشت  268  -  182عبدالحکم محمد ) بن ا

،  أعالم زرکلىق دارد و کتابی دیگر »ادب القضاة« ) و شافعی را ضد کتاب خدا دانست. کتابی به نام رّد بر فقیهان صاحب رأى عرا

 (.  94،  7ج

( احوال او را از قاضی  233،  3کند و معلوم نیست از کدامین اثر اوست )وفیات خلکان، جیاقوت دوازده جا از او نقل می

 کند. قضاعی اسماعیلی مصر نقل می

 ق( 524. َعبدری )د: 199
ق( یاقوت سّنی از قشرگرایی او، که خدا را مانند سلفیان دو قرن سکوت، داراى  524حمد پسر سعدون عامرى عبدرى )د:  م

تاریخ نقل می اعضا، همچون آدمی مگر فرج و لحیه می  از وى  پانزده جا  کند. )نک: چ.  دانست، نگران است؛ لیکن نزدیک 

 . 20، 721،  4. عربی، ج ؛ و چ3 ، پانوشت 128 ترجمۀ فارسی 137، 1عربی، ج

 . عبدالسالم دمشقی200
 . 16، س 135، 4ک: چ. عربی، جن

 . ُعبید )بو ...( بکری 201
 . 16، س  135،  4«؛ و چ. عربی، ج معجم ما استعجم ک: »ن

 نک: معمر بلخی ...  عبیده )بو ... (:
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 تبی . ُع 202 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 . 21، س 746،  4تبی گوید: چ. عربی، ج ع

 ال ...( ابیجایز )ابن. َع 203
امیه و زواقیل و آرامیان و  هاى بنی هاى یاقوت که بیشتر، تاریخالعجایز نامی مستعار مانند است، براى برخی منبعابی بن ا

/ نام فرزندان    امیةتسمیة من کان بالغوطة من بنى ق( را از وى؛ یا از کتاب او  198  -  105سوریان مانند بوالعمیطر سفیانی ) 

او را احمد پسر حبیب بن عجایز ازدى    23، س  65،  2زیستند. در سیزده جا نقل دارد. در چ. عربی، جکه در غوطه می امیه  

( نیز قابل سنجش  6، س  114،  5، جمعجم األدباء )شاید ازدى الوالء( خوانده است این واژه با »عجوزى« هم روزگار مبّرد در  

 . 4، پانوشت 669، 1، جترجمۀ فارسی، 778،  1است. )نک: چ. عربی، ج

 . عرابه یا ابو عراره 204
نخستین شناسه را منبع قرار داده، از آن    12،  828،  3، شناسه دوم را و در چ. عربی، ج 20،  212، 2اقوت در چ. عربی، ج ی

 کند. نقل می 

رت دوم را یاد  تنها جاى صو  553،  6ها اشارتی ندارد و در جکه ویژه تحقیقات او است، به هیچ یک از آن   5وستنفلد در ج

 زیسته است. ق می 395کند، پس شاید تصحیف نام کسی باشد که پس از سال  کرده، منبعی نیز براى آن یاد نمی

 . عراق بین االحتاللین205
چون  گذشتم هم ام و هر گاه از بغداد می ن براى این مقدمه از این اثر عباس عزاوى وکیل دادگسترى بغداد استفاده کرده م

 رفتم. )پنجاه و هشت( خدمتش می   یک شاگرد به

 . عفیر206
 ، ... 4چ. عربی، جعبدالحکم ... نک:  عفیر و ابن ال ابن ق
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 . عرام  207 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
، دنبال بواشعث  1، پانوشت  7یاقوت، برگۀ  ق( از منابع با واسطه یاقوت است. نک: مقدمه  275رام پسر اصبغ سلمی )د:  ع

 کندى.  

( کراچکوفسکی او را عربی  83ندیم، ترجمه تجدد، برگۀ   فهرست دیگران یافته و آورده است ) جات  نام عرام را ندیم در نوشته

هاى به حکومت رسیده روزگار خود را خواستار چنین آگاهی جغرافیایی دید، در  داند که چون مردم، یعنی عرب سواد می بی 

ره عرب و تاریخ آن شنیده بود و سخنانش که  هایی پرداخت که از جزیکردن آگاهی ق به دیکته231سّن پیرى پیرامون سال  

ق( آن را نقل کردند  368  –   284)   1پسند مردم، یعنی همان حاکمان، بود به زودى پخش شد، و دانشمندانی چون سیرافی

ها  أسماء جبال تهامه و سکانها و ما فیها من القری و ما ینبت علی دانیم که کتاب » ( ما می 277،  127)کراچکوفسکی، چ. عربی،  

و دو( با روایت از کندى    ص پنجاه « به روایت بوسعید حسن سیرافی دانشمند کرمانی یاد شده ) من األشجار و ما فیها من المیاه

 و عرام چاپ شده است.  

 (. 90، 4قهپایی، ج رجال عرامی، عبدالصمد نیز از راویان حدیث ما شیعیان است ) 

 . ُعَرنی 208
 2کند.قول می قوت است که دربارۀ یک مسألۀ جغرافیایی از آن نقل ، یک منبع یا10، س  359،  4. عربی، ج چ

 . عزیزی )کتاب ال ... ( 209
بی است. )نک: مقدمه یاقوت، چ. عربی، ج العزیزي،تاب ک

ّ
 . 9پانوشت  5، 1مقصود یاقوت نگاشته حسن مهل

 . نامهکتاب چنین نک: »مهلبی« در همین هم 

 
شدن ناگزیر شد، تا نام پدرش بهزاد را دور از چشم او به عبدالله، این مرد دانشمند کرمانی براى نگاهداشتن گنوسیسم پدرانش، پس از مسلمان  1

 همین کتابنامه. 52عربی گردانید و براى خوشایند حاکمان عرب در مجلس مناظره با مّتا بن یونس نقل را بر عقل ترجیح داد. نک: 
 نویس منزوى.دست 2
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 ق( 573 - 499. َعساکر )ابن ... ( علی )210 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
که کوتاه شده آن    تاریخ بزرگ دمشقق( پسر حسن دمشقی با کنیت بوالقاسم، نگارندۀ 573  -  499ساکر )ابن ... ( علی ) ع  

بار مسائل   145جلد تا حرف فاء چاپ شده است. از منابع یاقوت با کاربرد بسیار است و    20ق( در  711 - 630منظور ) از ابن 

 . 2پانوشت   165، 1ج، ترجمۀ فارسی؛  178،  1عربی، ج تاریخی را از او نقل کرده است. )نک: چ. 

 ق(382  –  293) سکری. ع211
 نگار با کنیت بواحمد، از شهر عسکر مکرم است. ق( لر خوزى و عربی 382  – 293سن پسر عبدالله ) ح

 نیز خواهر زاده او است.   عسکرى بوهالل 

 حسن چند کتاب در ادبیات عرب دارد.  

 . 1، پانوشت 135، 1، جترجمۀ فارسی ؛ 143،  1کند. )نک: چ. عربی، ج قل می یاقوت در سی و هفت جا از وى ن

 ق( 377 –  288. بوعلی فارسی )212
 .  193، 2، جأعالم زرکلىق( نک: 377  –  288وعلی فارسی حسن پسر احمد فسایی ) ب

 (.  16،  623،  3کند )چ. عربی، ج نقل می  شیرازیاتیاقوت از کتاب او 

الذریعة، نسخه  از  پدرم صاحب  را که دست   مسائل شیرازیاتاى  بر آن است در کتابخانه غرویه نجف  او  بوعلی مؤلف  خط 

 (  3380، شمارۀ 354، 20اند. )ذریعه، جدیده 

 ( 8، پانوشت  56،  1، ج رجمۀ فارسیت؛ و  61،  1کند. )نک: چ. عربی، جیاقوت بیش از ده جا مطلب دستورى از وى نقل می 

 ( 500 - 420. علّی وّهاس )پیرامون 213
 ( وّهاس یمنی علوى است.  500 -   420و علی پسر عیسی )پیرامون  ا

،  1؛ ترجمۀ فارسی ج79،  1کند. )نک: چ. عربی، جهاى جغرافیایی حجاز و یمن را از وى نقل می یاقوت در سی جا آگاهی 

 . 85، 14، جاء معجم األدب؛ و 3، پانوشت 75
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 ق( 182 –  125. علی بن یقطین )214 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
یکی از درباریان منصور دوانیقی   1( 182  - 125دین( یکی از منابع کار یاقوت است. علی بن یقطین ) لی بن یقطین )یک ع

»دوانیقی«  گذارى بغداد را با رایزنی کشیش دیر در آن جا، و افزودن لقب »مقالص« بر  ق( بود، یاقوت داستان بنیان 158  –  136) 

 ( 681،  1کند. )چ. عربی، ج نقل می  یقطینرا از ابن  اسرائیلیاتبه نقل از 

دار در باختر ایران ساسانی بودند که اسالم را به صورت گنوسیستی )با توحید تنزیهی  زمین  2هاى یقطینیان یکی از خاندان 

اقتصادى خود را حفظ کرده در دربارهاى اموى   اشراقی، بر خالف توحید عددى تشبیهی سلفیان( پذیرفته، وضع اجتماعی و 

؛  549تا    522و    III  ،103کردند.) نک: تاریخ طبرى، ج و عباسی در پنهان، به سود بومسلم خراسانی و امامان شیعه کار می 

 
ها، طبرى،  داند. )بررسیدین می نویس منزوى: احسان طبرى علی بن یقطین را در شمار زندیقان نهاده است. طبرى یقطین را معرب یکدست  1

 ( 18، س 63برگۀ 
ها اند. این خاندانیاد شده   8پانوشت    226؛ و برگۀ  1پانوشت    93؛ و برگۀ  2پانوشت    66؛ و برگۀ  2پانوشت    42ها در برگۀ  شمارى از این خاندان   2

هاى عرب، از نظر اندیشه،  کوشیدند و مردم ایران به هنگام یورش اى توحید اشراقی ضّد ثنویت مانی و مزدک می مانند دربار ساسانی براى تبلیغ گونه

م( تشدید شد و با کنفرانس »آذر  272  -  241هاى  ر روزگار شاپور اول) سالبراى پذیرش توحید آماده شده بودند. تبلیغات ضّد ثنوى ساسانیان که د

  –   309م( به کمال شّدت خود رسید و در کنفرانس»آذرپاد مهر اسپندان« به روزگار شاپور دوم )272  -  216فرنبغ« و کشتن مانی به عنوان ثنوى)

م به  529شتن رهبر دوم ایشان مزدک همراه دوازده هزار انسان، در سال  م( آن تبلیغات به اوج رسید و با درهم شکستن مقاومت ثنویان و ک379

کارتر   ثبات و آرامش دست یافته بودند. تبلیغات ضّد ثالوث و ترسانیدن مردم از مسیحیت روشنفکران حاکم بر ایران و فیلسوفان ایشان چون تنسر و

هاى بزرگ به چنان ن پس از اسالم کشانیده بود. درباریان ساسانی و سران خانداناى از توحید همانند توحید اشراقی عارفاو ارداویراف را به گونه

دین« است با چنان توحید پیوندى داشته باشد. هر  توحید گرایش یافته بودند. شاید نام خانوادگی»یقطینی« که به گفته احسان طبرى معرب»یک

ق( آگاهی نداشتند و دو  587رق میان دو گونه توحید عددى و اشراقی سهروردى )ک: ها از فچند در سدۀ هفتم میالدى هنوز نه ایرانیان و نه عرب 

م( به جدائی توحید »تنزیهی« از توحید»تشبیهی« اشارت نماید؛ لیکن قشر روشنفکر حاکم بر ایران با  218  –  198سده مانده بود تا که مأمون )  

دند و با شنیدن صداى»ال اله اال الله« پس از شکست ساسانیان، آن را همان توحید هاى دو کنفرانس یاد شده بود آشنا بو توحیدى که فرایند بحث

، های ایرانىها دربارۀ جهان بینىبرخى بررسى  ،خود پنداشته بدان گرایش یافتند. براى شناسایی دو کنفرانس یاد شده باال نک: احسان طبرى

 اى از منزوى. ، مقدمه 175 – 166،  3، جالقضات همدانىهای عیننامه ؛ و 112 – 102برگۀ 



 

 

 

 اقوت یمنابع کارهاى   آن   ۀمنابع معجم البلدان در متن و ترجم یابیرد

 

72 

  241تا    234،  4؛ و ج 39،  2، جرجال شیعه قهپائى( و نام افراد خاندان ایشان در کتب  5171تا    4696،  3ترجمۀ پاینده، ج  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 ( 1. پانوشت  589،  1، ج ترجمۀ فارسی؛ و 681،  1شود. )نک: چ. عربی، ج دیده می 

 . عماره یمنی215
 ماره یمنی پسر علی یا حسن بن علی جندى، تاریخ نگار یمن و مصر اسماعیلی است.  ع

 . 2پانوشت  104،  1، جترجمۀ فارسی ؛  110، 1کند. )نک: چ. عربی، جیاقوت نزدیک بیست جا از وى نقل می 

 ق( 560. عمرانی سرخسی خوارزمی )د: 216
خواست با شیعیان ى شاگرد جارالله زمخشرى معتزلی بود. تا آن گاه که سلجوقیان گنوسیست، ضّد عرب بودند و سنجر می و

کرد و چون با خلیفه عرب آشتی کرد، عمرانی را زندانی کرد و زمخشرى به مکه  عمرانی حمایت میالموت همکارى کند، از  

 گریخت و خود را زیر لقب جارالله پنهان داشت.  

از وى می  نزدیک دویست جا اشعارى  از رفض  یاقوت  او  از رنگ گنوسیستی عمرانی و دورکردن  یاقوت براى کاستن  آورد. 

 (  65 -61،  15، ج معجم األدباء آورد. ) هاى عرب می او را در ستایش طاغوت خلیفگان عرب، چند شعر  

،  5، جأعالم زرکلى؛ و  24تا    7نگار نیز انجام داده است. )نک: برگۀ  یاقوت این پرده پوشی را دربارۀ بزرگانی چون طبرى تاریخ 

150 ) 

 (. 206 -  94نک: اسحاق مرار )  بوعمر شیبانی:

 ق( 154 –  70. بوعمر بن عالء )217
،  2ق( از قاریان هفتگانه است. گنوسیست است، و شاید هم شیعی باشد )فهرست اعالم ذریعه، ج154  –   70بان پسر عمار ) ز

نویسد. طاها حسین، اعتراف او را به ساختن شعر  ( براى دورکردن او از ایرانیت، زرکلی نام فارسی »زبان« را با تشدید می 1688

 (  171، برگۀ  أدب الجاهليآورده است. ) )برگۀ شصت( دوران جاهلیت  براى 

،  3، جأعالم زرکلى؛ و  4، پانوشت  237،  1، ج ترجمۀ فارسی؛  267،  1یاقوت شصت جا از وى نقل دارد. )نک: چ. عربی، ج 

72 ) 
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ل )بو(، عبدالله )د: 218 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
َ

 ق(  240. ُعَمْیث
ل عبدالله پسر خلیفه )د:  ب ث  ی  ر )ص( بود، پسر در رى زاده شد. او براى  عباس پسرعموى پیامب ق(، پدرش برده ابن 240وُعم 

می عرب  سخن  تازى  غلیظ  لهجه  با  خراسان  نمایی  امیران  طاهر  خاندان  فرزندان  به  و  بود،  آموخته  عربستان  در  که  گفت 

 (.  275: 2، خلکان  85آموخت )ندیم، ترجمۀ تجدد ص می

ل« را که شاید مانند »بوعمیطر سفیانی« از ریشه آ ث  ی  زده  پنداشت، براى نزدیکی بیشتر به حکام عربرامی می او کنیت »بوُعم 

 هایی برایش تراشیده باشد.  آن روزگار چون طاهریان، به خود بسته و معنی 

 ها نیز ریشه آرامی دارند. کند که آن یاقوت معنی چند لغت را از وى نقل می 

 ق( 322ابی( ابراهیم )ک: . عون )ابن219
دار و با  ق از خاندان نجمیان است که در باختر ایران ساسانی زمین 322عون ابراهیم پسر محمد پسر بوعون کشته  ابی بن ا

الهی   را حکومت  )ص(  پیغمبر  حکومت  پذیرفته،  تنزیهی  توحید  با  گنوسیستی  به صورت  را  اسالم  عرب  آمدن  با  بوده  نفوذ 

خواستند، ایشان روحانیت خلیفگان عرب را نپذیرفته  تعیین شده خداوند می دانستند و پس از پیامبر نیز جانشینانش را  می

 خواندند.  ایشان را سلطان می 

عون در زمان خود دانشمند، منجم صاحب زیج و چند کتاب دیگر بود یاقوت احوال و فهرست تألیفات او را  ابی ابراهیم ابن 

)م األدباء در  در  253  -  234،  1، جعجم  آورده،  البل(  نام صاحب  دانمعجم  به  گاهی  و  باال  در  شده  یاد  عنوان  با  را  او    زیج ، 

 ( 172،  1، پانوشت یک؛ و نیز چ. عربی، ج6،  1خواند. )نک: مقدمۀ یاقوت، ج می

 ق( 544 –  476. عیاض )قاضی، 220
 ( است.  544  -  476ى قاضی عیاض بن موسی بوفضل مغربی سبتی اندلسی ) و

،  5، ج أعالم زرکلى ؛ و  2  پانوشت  515  ترجمۀ فارسی ؛ 589:  1د. )نک: چ. عربی، ج  کن جا از آثار وى نقل می  25یاقوت در  

282 ) 
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ة )ابن، 221 یحمو  تاقو یُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
َ

 ( 198 - 107. ُعَیْین
ة سفیان ) ى ابن و ن  ی   ( پسر عیینه پسر بوعمران میمون هاللی والء است.  198  -  107ُعی 

شدن  ( بود و پس از شناخته و کشته 126  -  66گراى عراق ) جّد او، بوعمران کارگزار خالد قسرى است که فرماندار مانی

گرائی، محدث مکه شد و در ضمن درس، از شعرهاى  قسرى، بوعمران سفیان را برداشته به مکه گریخت. سفیان مّتهم به مانی 

 ( 130 -  129، 2آورد. )خلکان، جبونواس شعوبی به گواه می 

او را در )اعالم زرکلی، جه است. زرکلی مدارک زندگیکننده حدیث یاد کردجا او را به عنوان روایت   43یاقوت در   ،  3نامه 

 بار از او نقل دارد.   42( آورده است. یاقوت  159

 . ابوالغریب 222
 1. 21، 84،  4، چ. عربی، ج تاریخ المغابةاحب ص

 ق( 412  –  337. غنجار، محمد پسر احمد بخارایی )223
 باشد.  و مؤلف تاریخ بخارا می ا

 ( 213: 17، ج معجم األدباء ؛ و  9، پانوشت 64،  1؛ فارسی، ج 70، 1جا از وى نقل دارد. )نک: چ. عربی، ج  11یاقوت  

 غندجانی . 224
شدن ایشان بود و با شعوبیانی، چون  ییان پس از سّنی ق(کارگزار بویه428سن پسر احمد بومحمد اعرابی غندجانی )د:  ح

نوبندگانی در ستیز بود، مانند شعرى در نکوهش ایرانیانی که تاریخ را به فارسی، مثاًل مهرگان را به جاى محرم و صفر در عربی  

شود. از کسانی ناشناخته، عرب بیابانی، مانند: بوندا  دیده می   16 -  15،  820، 3بی، ج، چ. عر معجم البلداننهند که در  می

 .  5گرا نک: تجارب األمم، ترجمه منزوى، فهرست ج  کند. براى شناخت نوبندگانی ایران نقل می 

 . )شصت و یک( 3، پانوشت 7،  1کند. نک: مقدمه یاقوت، ج یاقوت پیرامون پنجاه جا از وى نقل می 

 
 نویس منزوى.دست 1
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 ق( 350 –  280ابراهیم فارابی ) پسروری، اسحاق . غ225 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 ق( یکی دیگر از منابع یاقوت است.  350 –  280سحاق پسر ابراهیم فارابی غورى ) ا

،  1کند. )نک: چ. عربی، جنقل می  جامع غوری یا    دیوان األدب؛هاى تاریخ و جغرافیا از وى صاحب  جا آگاهی   17یاقوت در  

ور اردن است.  ( 5 شت ، پانو110،  1، ج ترجمۀ فارسی؛  116 ورى به فتح عین است که نسبت به غ   و گاهی غ 

 بن حیان حبیب. فافا بن 226
 . 6، س  977، 4ال الفافا بن حبیب بن حیان، چ. عربی، جق

 ق( 272. فاکهی، بوعبدالله محمد پسر اسحاق )ز: 227
ق چشم از جهان بربست. وى از موالی مردم مکه است. تاریخ مکه 272وعبدالله محمد پسر اسحاق فاکهی که پس از سال  ب

چاپ    1859در الیپزیک به سال    51تا    1هاى مکه، برگۀ  اى از آن را وستنفلد به عنوان بخش دوم تاریخ نگاشت که تکه   272را در  

 . 252، 6، جرکلىأعالم ز ؛  1431کرد )سرکیس، معجمط، برگۀ  

 (:  ابوالفتح. فتح )ا228
 کند. اسکندرى، همان نصر اسکندرى است که یاقوت گاهی از او چنین یاد می  ابوالفتحیا  ابوالفتح ا

 . فتوح بالذری، توکل 229
البلدانتن اصلی کتاب  م )   فتوح  از خانواده فارسیان 279  –  200نوشتۀ بالذرى  ق( احمد پسر یحیا پسر جابر پسر داود، 

ها، از زبان  در سده سوم است، که در بغداد زاده شده، در دربار خلیفگان عرب، از مأمون تا معتضد، به ترجمۀ دانش   1ن، بحری 

 پرداخته است. فارسی به زبان حاکم عربی می

 
(. این واژه را توده مردم امروز ساییده »بالدى«  391،  5، جریاض العلماءنشین بحرین بوده است. )بالذرى، نسبت به یکی از شهرهاى فارس   1

 (.105، 12؛ و قرن 642خ(، برگۀ 1348 – 1255، آقابزرگ تهرانی )11قرن  طبقاتتلفظ کنند. ) 

نهادن بر ریشۀ ایرانی خود واژۀ بالذر را بالد کردند. نخستین  ها و براى پوشششدگان بحرین آینده، از ترس عرب نویس منزوى: گویا عربدست

 آن را به کار برد.  اللؤلؤة البحرینکس که این کار را انجام داد، یوسف بحرینی بود که در کتاب 
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عربی    هاى عرب را بهتر از دیگران توجیه و روشن نموده است؛ بلکه او زبان فقیر بالذرى در این کتاب، نه تنها تاریخ یورش  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 هاى تاریخی، جغرافیایی، حقوقی، سیاسی بسیار غنا بخشید. آن روز را با وضع اصطالح 

م و سپس  1863  -   8م( یاد شده در سه بخش در گریفسوالد به سال  1909  -   1836این کتاب با تصحیح خاورشناس دخویه ) 

برگه    788خ. در  1367دانیده شد و به سال  بالذرى به دست آقاى دکتر محمد توکل به فارسی گر   فتوح البلدانمکرر چاپ شد.  

 در تهران چاپ و پخش شده است.  

 ( 4، پانوشت  38، 1، ج ترجمۀ فارسی؛  41،  1کند. )نک: چ. عربی، جیاقوت بیش از صد جا از وى نقل می

 آیتی  - ابوالفدا. 230
 ، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی. ابوالفدا  تقویم ها و تصحیح و ترجمه معجم البلدان، است. نک:  ز منابع من ]منزوى[ در پانوشت ا

 ق(  207 –  144. فراء: یحیا پسر زیاد دیلمی )231
 (.  2657،  3، جفهرست اعالم ذریعهحیا شیعی زاده است. ) ی

 ( 1، پانوشت 40؛ ترجمۀ فارسی،  44،  1:چ. عربی، ج کند. نک هاى دستورى از وى نقل می بار آگاهی   40یاقوت  

 ق(  312  –  241. فرات )ابن، 232
 (  141،  5، ج أعالم زرکلى؛ و  1611،  2، ج فهرست اعالم ذریعهق( ) 312 –  241فرات، علی پسر محمد ) بن ا

جوالیقی از روى خط    هاى او که گاهی به خامه او و گاهی به نقل حازمی از خط او و گاه به خامهجا از یادداشت   20یاقوت  

)چ. عربی، جابن  نقل می 20، سطر  911،  3فرات  )نک: چ. عربی، ج(  ترجمۀ  71،  1کند.  پانوشت  66،  1فارسی، ج؛   ،2 )  

 )شصت و دو( 

 ق(  356 –  284اصفهانی، علی پسر حسین ) ابوالفرج. 233
و بسیار دیگر.    گسارانمیخانه و مى ؛  المقاتل؛  األغانيق( نگارندۀ کتاب  356  –  284اصفهانی، علی پسر حسین )   ابوالفرج 

گوید:  که می  اند یاقوت، با این« از منابع بسیار آورده 88،  5، ج أعالم زرکلى؛ و  136  –   94،  13، جمعجم األدباء نامه او را در »زندگی 

 کند. جا از او نقل می   21خامه خودم در ده جلد نوشتم، باز تنها در من همه آغانی را به 
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 ق( 403 - 351، ...  . فرضی )ابن234 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
بشکوال که دنباله آن  ابن   صلهاز او با کتاب    تاریخ علمای اندلس اى  ق( قرطبه403  -   351فرضی، عبدالله پسر محمد ) بن ا

)ابن  بشکوال  نک:  است.  شده  چاپ  مادرید  در  یاق است  در  بشکوال(.  زندگی  26وت  »جا  از  را  اندلسیان  علمای  نامه  تاریخ 

؛ و  265،  4، جأعالم زرکلی؛ و  9، پانوشت  252،  1، ج ترجمۀ فارسی؛  285،  1کند. نک چ. عربی، ج« از وى نقل می اندلس

 . نامهکتاب بشکوال در همین 

 . فزاری )خاندان(  235
طاوس ق( به گفته ندیم و ابن 158  –   136)خلیفه دوم عباسی    حمد و اسحاق پسران ابراهیم فزارى، منجمان منصور دوانیقیم

 اند.  بوده  زیجو ذریعه صاحب 

کند؛ البته نام قبیله فزاره به گفته وستنفلد بیش  هاى ریاضی نجوم و جغرافی از ایشان نقل می یاقوت کمتر از ده جا، آگاهی 

 ( 25 ،1، جترجمۀ فارسی؛ 27، 1از شصت جا آمده است. )نک: چ. عربی، ج

 نک: مقدسی قیسرانی.  طاهر مقدسی:فضل )بوالفضل( ابن 

 فضالن. نک: سفرنامه ابن  فضالن(:فضالن )ابن 

 نک: بلدان فقیه، شیزرى، مسعود.  فقیه همدانی:ابن 

 نک: بیهقی.  فندق(:فندق )ابن

 . فهرست وستنفلد 236
، در چهار جلد، یک جلد پنجم را به تحقیقات متن معجم البلدانکردن  م( پس از چاپ 1899  -  1808ستنفلد خاورشناس ) و

 ها اختصاص داد.  و جلد ششم را به فهرست 

 او سه فهرست را براى این کتاب فراهم کرد: 

 ، هر برگه سه ستون. 236 –  1فهرست جاها، برگۀ   -1

 ، هر برگه دو ستون. 262  –  237برگۀ  ها،ها و قبیلهفهرست گروه   -2
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 گفتار به زبان آلمانی با یک برگه پیش  781  -  265فهرست نام کسان، برگۀ   -3 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 این مقدمه.  20هاى معجم البلدان، برگۀ  نک: عنوان چاپ 

 . فیصل 237
 )برگۀ شصت و سه(  8 یاقوت ص نگارش حازمی است. نک: حازمی و مقدمۀ   الفیصل تاب ک

 ق( 403 –  324. قابسی )238
در سال  ق( 403  –   324) القابسی  بن ا و  شد  زاده  قیروان  در  معافرى  پسر خلف  پسر محمد  ابوالحسن علی  براى  352،  ق 

به    357هاى اسالم خراسانی، چون صحاح سته در  ها، با بارى از کتاب شناسی به خاور سفر کرد و پس از دریافت دانش اسالم 

 باختر بازگشت.  

داشت و  مذهب بود؛ لیکن چون اصولی نیز بود، تنها دیگران را از تأویل باز می اکثریت مردم شمال آفریقا، مالکی او مانند  

 (.  145، 5، ج أعالم زرکلى ؛ و 10-  9،  3؛ و خلکان، ج 499،  217ماند )سلفی، برگۀ خود به هنگام لزوم از تأویل باز نمی 

 کند. ابسی؛ یا از تعلیقات وى دربارۀ چگونگی هجرت نقل مییاقوت در هفت جا از او به عنوان ابوالحسن؛ یا ق 

 (  مساق . قاسم )ابوال239
ابن ه بیشتر،  یاد کند،  تنها  را  ابوالقاسم  یاقوت کنیت  را  رگاه  عساکر، و کمتر زمخشرى، و گاهی نیز بیهقی علی پسر زید 

 خواهد. می

 قضاعی.  ←قاضی: نک:  

 ق(620. قاضی مفضل پسر ابوالحجاج مصری )د: 240
( نک:  2، سطر  58،  1شناساند )چ. عربی، جگر سپاه مصر می کند، و او را عرضهجا از او به صورت رودررو نقل می   16اقوت  ی

 . 9 پانوشت  53،  1، ج ترجمۀ فارسی، 58،  1چ. عربی، ج 
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 القاضی . ابن241 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 1  2، س 284، 4القاضي. نک: چ. عربی، جذکر این  اقوت گوید:ی

 ( 356 - 288سر قاسم ). قالی، بوعلی اسماعیل پ242
، از  625ش ق( از مردم »منازگرد« ارمنستان و منسوب به قالیقال است. )ش 356 –  288الی، بوعلی اسماعیل پسر قاسم ) ق

 ، 1خلکان، ج

 (  17،  2؛ روضات، ج 440؛ انساب، 9،  3؛ لباب، ج25، 7، جمعجم األدباء ؛ 204، 1، جإنباء الرواة؛ 92

،  1ج، ترجمۀ فارسی ؛ 271، 1بار نام او را در این کتاب آورده است. )نک: چ. عربی، ج  25ت و بنا بر فهرست وستنفلد، یاقو 

 ( 6 پانوشت   241

 طبرانی.  ← نک:  قانع(:قانع )ابن 

 . قتاده )ابو( 243
 .232، س 737،  4؛ ج 122، 3ما کان ... نک: چ. عربی، ج ق(:54ال ابوقتادة االنصاري )د:  ق

 ق( 222. قحدمی، ولید بن هشام )د: 244
 (. 1پانوشت    ،45، 1فارسی، ج؛ 48، 1کند. )نک: چ. عربی، جاقوت در شش جا از وى نقل میی

ُدْید )ابن245
ُ

ُدْیدی-. ق
ُ

 ( یا ق
د،حزام پسر هشام پسر جبیش پسر خالد پسر اشعر خزابن ا ُدی 

ُ
د عی  ق ُدی 

ُ
از مردم صحراى رقم )بیابانی در حجاز( بود.    ىق

 (  20، 3؛ لباب، ج445، از انساب، 800ش )ش

ق( 23ق( درآمدند. پدرشان هشام، عمر خطاب )ک:  101وى همراه برادرش عبدالله، بر عمر عبدالعزیز خلیفه اموى )د:  

 خلیفه دوم عرب را دید و با وى سفر کرده بود. پدر عمرى دراز داشته است.  

 
 نویس منزوى.دست 1
 نویس منزوى.دست 2
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 یاقوت گاهی به نام   یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
ُ
 و گاهی ابن   دی  ُد ق

ُ
؛ و چ.  7، س  466،  2: چ. عربی، ج کند. )نکزنجیره سند، از وى روایت می بی   دی  ُد ق

 پانوشت(   23، ، س  3عربی، ج

 ق(، آثار 682 –   605. قزوینی )246
گفتارى به  است. وستنفلد آن را با پیش   آثار البالد و أخبار العبادنویسندۀ کتاب  ق(  ۶۸۲  - ۶0۵) کریا قزوینی فرزند محمد  ز 

سال   به  گوتنگن،  در  بزرگتری 1848آلمانی  را  او  برخی  کرد.  چاپ  مولوژى م  ُکز  شمردهن  خاورمیانه  مردم  تودۀ  اند.  شناس 

( رمز این کتاب در کارهاى من »قزوینی. آثار. ع« نهاده شد، و با سه ترجمه نیز که دارد برابر  360  -  359)کراچکوفسکی، برگۀ  

 ام. کرده

 ترجمه محمدمراد پسر عبدالرحمان در سدۀ یازدهم و رمز آن در این جا »مراد ...« است.   -1

برگه با ترجمه    780خ، در  1373ق(، تصحیح هاشم محدث، چ. تهران،  1269  -   1225از جهانگیر قاجار )   ترجمۀ فارسی   - 2

مقدمۀ آلمانی وستنفلد به فارسی از دکتر عبدالکریم گلشنی تهران چاپ و پخش شده است. )برگۀ شصت و چهار( رمز این  

 نگیر« است. گفتار معجم البلدان، »جهاها و پیش ترجمه در پانوشت 

 خ. 1366ترجمه گزیده آن از هژار شرفکندى چ. تهران،    -3

 . قصری 247
 صرى شاگرد ابوعلی و شانی بوده است.  ق

 بنا بر فهرست وستنفلد، یاقوت چهار جا از این منبع نقل کرده است؛ لیکن هیچ یک شناخته نشدند.  

(  20، س  835،  3نامد )چ. عربی، ج ابوعلی و شانی می   تقصرّیاهاى قصرى، از ابوعلی و شانی را، از  یاقوت مجموعه روایت 

 ( 2، س 593، 3؛ و ج 8، س 827،  3؛ و ج 2، س 424، 1کند. )چ. عربی، جها نقل می و از آن 
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 ق( 454. قضاعی )د: 248 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
آمد  ق( دبیر و قاضی در دستگاه فاطمی اسماعیلی مصر به شمار می454اضی محمد پسر سالمه پسر جعفر قضاعی )د:  ق

)چ.    462،  1، جوفیات خلکان؛ از  16،  7، جأعالم زرکلى چنان معتمد بود که از سوى ایشان به سفارت قسطنطینیه رفت. ) و  

 ؛ و دیگران( ۳۴۹  ،۳عبدالحمید، ج

 (. 2، پانوشت 154؛ فارسی، ج،  166،  1گذارى شهرها از وى نقل کند. )نک: چ. عربی، ج جا دربارۀ نام   32یاقوت  

اع اغلبی )249
ّ

 ق( 515 –  433. قط
( در جزیره سیسیل زاده شد و پس از آمدن فرنگان، به مصر شد و به آموزگارى  515  -   433قّطاع، علی پسر جعفر اغلبی ) بن ا

 (  76:  5، ج أعالم زرکلى فرزندان امیر الجیوش گمارده شد. ) 

 ( 1، پانوشت 214، 1فارسی، ج؛ 236،  1« او روایت دارد. )نک: چ. عربی، ج األبنیةجا از او و گاه از کتاب »  22یاقوت در 

ان گرگانی )250
ّ

 ق( 365 –  277. قط
،  1بار از آثار او نقل کرده است. )نک: چ. عربی، ج  27ق(. یاقوت  365  –  277قّطان گرگانی، عبدالله پسر عدى گرگانی ) بن ا

 ( 5، پانوشت 63، 1؛ فارسی، ج68

،  أعالم زرکلىاند. ) گرفتهدر زبان عرب را بر وى ُخرده می با آن که چند جلد کتاب در تاریخ فقه و حدیث دارد، چیره نبودن  

 ها منبع( ،از ده 1659ش ؛ و ش 53 –  52، 1، جمعجم البلداناز منابع گوناگون؛ و 

 م( 1248 –  1172ق / 664 –   568. قفطی )251
قوت را به زشتی نام  دهنده یاقوت بود. هر چند قفطی یاالدین ابوالحسن علی پسر یوسف. پشتیبان و پناه قفطی، جمال بن ا

، پانوشت  11، 1؛ فارسی، ج 12، 1کند. )نک: چ. عربی، ج برده؛ لیکن یاقوت در ده جاى این کتاب از قفطی به نیکی یاد می 

 ، آشنایی یاقوت با قفطی( 7بند  5گفتار، برگۀ  ؛ و همین پیش 1
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 ق(567 –   532. قالقس )252 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
الِقس، نصر الله پسر عبدالله ) بن ا

 
اى که دولت شیعی فاطمی براى  ر اسکندریه زاده شده و در مدرسهق( د567  –  532ق

 سلفی پناهنده از اصفهان، ساخته بود، بیاموخت.  

 ( 2پانوشت   411، فارسی ص 471،  1او در ده جا منبع کار یاقوت است. )نک: چ. عربی، ج

 مجمع الرجال. قهپایی، 253
ایی اصفهان است. او در فلسفه شاگرد مال احمد  نگارش عنایت الله پسر علی پسر محمود قهپایی کوهپایه   جمع الرجال م

ق متن پنج اصل رجال شناسی شیعه را به ترتیب حروف الفبا چنان  1016ق( بود. قهپایی در سال  993مقدس اردبیلی )د:  

باشد، عین   را داشته  قهپایی  این کتاب  از  یک کاسه کرده که هر کس  را دربارۀ هر یک  پنج اصل رجال شناسی  عبارت هر 

 شدگان در آن پنج اصل، نزد خود خواهد داشت. )برگۀ شصت و پنج( اینک هر یک از آن پنج کتاب: شناسانیده 

 ق( محمد پسر حسن. 460 -  385فهرست کتب شیعه نگارش طوسی )   -1

 رجال طوسی از همان بزرگوار.   -2

 ق( پسر علی. 450 –  372رجال احمد نجاشی )   -3

اى از آن به دست شیخ طوسی برجا مانده و چند بار چاپ  ق( پسر عمر عبدالعزیز، که گزیده 328رجال محمد کشی )د:    - 4

 شده است. 

 ق(. 411رجال احمد غضایرى )درگذشت پس از سال   -5

د چاپ و    7در    1388  -  1387هاى  الدین عالمه در اصفهان در سال قهپایی به دست آقاى سید ضیاء   مجمع الرجال 
ّ
مجل

پخش شده است. نسخۀ اصل به خامه مؤلف قهپایی را پدرم به پسر من کاوه منزوى بخشیده بود و من پس از مرگ نابهنگام  

 پسرم آن را به کتابخانه دائرةالمعارف آقاى بجنوردى هدیه و وقف کردم. 

 مقدسی قیسرانی.  ← نک:  قیسرانی(:قیسرانی )ابن 
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 م( 1951 - 1883. کراچکوفسکی )254 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
م( نگارندۀ تاریخ ادبیات جغرافیایی عرب است. متن  1951  - 1883خاورشناس روس ) یگناتاى یولیانوویچ کراچکوفسکی ا

م  1961برگه، چ. خرطوم سودان سال    975م( در دو بخش، ترجمه عربی در  1943برگه )چ. مسکو    729تا    458روسی دو مجلد  

چنین با پیوست رّدیه احساساتی خانم عایشه  وسی و ترجمان عربی همراه است. هم است که با سه پیش گفتار از مؤلف و ناشر ر 

، بازبینی ایگور بلیایف این کتاب شایسته  1961هاى عرب سال  چ. کمیتۀ تألیف و ترجمۀ جامعه دولت   892تا    867در برگۀ  

نی هاشم، که عرب را به جاى اسالم  الدین عثما ترجمه به فارسی است، با در نظر گرفتن شؤنیسم عربی مترجم محترم، صالح 

 نهاده است. نیز بهتر است که با متن روسی هم مطابقت داده شود. 

 این کتاب نیز از منابع کار من در این ترجمه است. 

 ق(  189 –  119. کسایی: علی پسر حمزه )255
؛  482از انساب،    1957ش  سایی از ایرانیان کوفه بود و به آموزگارى و سپس ندیمی خلیفگان هارون و امین رسید )ش ک

 ها منبع دیگر.  ؛ و ده 327قتیبة، ؛ معارف، ابن 97،  3لباب، ج 

پانوشت    202،  1؛ فارسی، ج 223،  1هاى دستورى زبان عرب را از وى نقل کند. )نک: چ. عربی، جیاقوت پانزده جا آگاهی 

1 ) 

 . کشف الظنون حاجی خلیفه256
ق( است. چ. چهارم تصحیح یالتقایا،  1067  –   1017شناسی از حاجی خلیفه مصطفی کاتب چلبی ترک ) ک فرهنگ کتاب ی

خ( پدر این ناچیز در سال  1348  –   1255م، افست در تهران همراه با ذیل آقابزرگ تهرانی منزوى ) 1943تا    1941استانبول  

 شده است.  م پخش 1967

 بوزیاد  ← نک:  کالبی کعبی:
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 ق( 204هشام )د:  . کلبی257 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
پسر سایب بشر، از خاندان موالی گنوسیست دانشمند و برخی شیعه بودند.    146بومنذر هشام کلبی سبایی پسر محمد م  ا

یل از زبان عبرى و  هایش از یهود و اسرائاو را مترجم نشمرده لیکن پیداست که پیرامون آگاهی   164  -160ندیم ترجمه ص  

کلبی و )برگۀ شصت  هایش از جنوب یمن از حمیرى و مسند و تبعی ترجمه شده یاقوت او را به عنوان بومنذر و گاهی ابن آگاهی 

 و شش( 

کند. )نک:  نقل می  اصنام، کلبی که به خامه خجخج دیده است؛ یا نگارندۀ  انساب البالدکلبی و گاهی از  گاهی کتاب ابن 

 ( 6، پانوشت 7، برگۀ معجم البلدانقوت در گفتار یا پیش

 ق(207 –   123. کناسه )258
،  7، جأعالم زرکلى ق(، خواهر زاده ابراهیم ادهم بلخی است. ) 207  –  123کناسه، محمد پسر عبدالله پسر عبداالعلی ) بن ا

92  ) 

 ( 2پانوشت ،  476،  1؛ فارسی، ج 544، 1یاقوت در دو جا از وى نقل کند. )نک: چ. عربی، ج

 . کندی بواشعث  259
است    في جبال تهامه و محالهاام، از کتاب  هر چه من در این کتاب، از سکونی آورده   « گوید:المعجم ما استعجمکری در »ب

 که سکونی آن را از بواشعث عبدالرحمان پسر عبدالملک کندى از عرام نقل کرده است.  

جا از کندى در حرف کاف وستنفلد    23نماید،  جا از آن نقل می   98شته که رود که یاقوت این کتاب را به دست داگمان می

 جا از عرام در عین.  75و 

 ق( 362 –  283. کندی مصری )260
  355را براى کافور اخشیدى )فرمانرواى سال    فضایل مصر ق(. او کتاب  362  –   283وعمر محمد پسر یوسف کندى مصرى ) ب

 ق مصر( نگاشت.  357 –

 وارد کرده است.  ُخَطط مقریزی ق( در 845  – 766او را مقریزى بعلبکی تبار مصرى )  ة و القضاة تاریخ الوال کتاب 
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مقریزى را به فرانسوى ترجمه و چاپ کرد،    ُخَطط ( که  1971  - 1887خاورشناس فرانسوى )   Gaston  wiet گاستون وییت   یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 گوید: می

واژه دزدیده است، او از همه چهار هزار و هشتصد و شصت و  مقریزى بیشتر از نیمی از کتاب »والة مصر« کندى را، واژه به  

سطر را که تاریخ ساده بود،    894گست( تنها  گفتار فن م با پیش 1908شش سطر کتاب چاپ شده »والة مصر« کندى )بیروت،  

ط« خود برده است )کراچکوفسکی،  بر جا نهاده باقی را بی    500،  1ربی، ج(. من در چ. ع 485هیچ گونه یاد از کندى به »ُخط 

« نیز از همین کندى باشد که سیرافی آن را در بغداد، از ترس خلیفه جبال تهامهپانوشت گفتم گمان من آن است که کتاب »

سواد، پخش کرده است. )نک: مقدمه یاقوت،  گرى، به نام کندى بواشعث و عرام، دو عرب بیابانی بی عباسی؛ یا از تعّصب سّنی 

 ( 4پانوشت   ترجمۀ فارسی؛ و 483برگۀ و   500و برگۀ  7،  1چ. عربی، ج 

 (  ه 2. لحیانی، علی پسر مبارک )سدۀ 261
ق( است. او را است »نوادر«  224  –   157ق( و استاد قاسم بن سالم ) 189  –   119لی لحیانی پسر مبارک غالم کسایی ) ع

 کند. جا از وى نقل می  6(. یاقوت 84، ترجمه ص 54)ندیم ع ص  

 م(  1934  - 1854. لسترنج )262
انگلیسی گاى لی سترنج ) خ او در خاور    The of the Eastern caliphte Guy Le strangeم( .1934  -  1854اورشناس 

 انگلستان زاده شد و در کامبریج درگذشت. 

  2، مقدسی أحسن التقاسیم ، بخش فلسطین  1را با ترجمۀ انگلیسی پخش کرد  نزهة القلوب   1914سه سال در ایران زیست در  

 و بخش عراق از کتابی نگارش سرابیون با ترجمه انگلیسی، پخش کرد.    3فلسطین در روزگار فرمانروایى مسلمانان و کتابی به نام  
 

،  ۲۳م(، )منشورات لجنة جیب التذکاریة، مجلد  1۹۳۴  –  1۸۵۴حمد الله مستوفی، گاى لی سترنج )  نزهة القلوبو ترجمۀ به انگلیسی  متن    1

 م(.1۹1۹  - 1۹1۵کمبریج  ،لیدن
 م(. 1۸۸۶)لندن،  م(، 1934 –  1854گاى لی سترنج )لسطین، من کتاب أحسن التقاسیم للمقدسي، متن و ترجمۀ به انگلیسی ف 2
  وزارة الثقافة و   ،عمان، األردن  ، محمود عمائرةترجمه به عربی    ؛ م1۸۹0چ.  م(، 1۹۳۴  –   1۸۵۴گاى لی سترنج )،  فلسطین في العهد اإلسالمي  3

 م. 1۹70/   ق 1۳۹0الفنون،  اإلعالم، دائرة الثقافة و
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مشکویه رازى را نیز چاپ   تجارب األمم و بخشی از یک متن   فارسنامه بلخىو   بغداد در روزگار عباسى م کتاب 1900در سال  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 کرد.  

 م نابینا شد.  1912او به سال 

. او در این کتاب،  1را بنگاشت   های خالفت شرقىسرزمین م کتاب  1905او عضو انجمن انتشارات »گیپ« نیز بود، و به سال  

آقاى محمود عرفان  کشورهاى اسالمی شبه جزیره عربستان )مکه، مدینه( و تمام شمال افریقا و اندلس را حذف کرده است.  

خ  1337به فارسی گردانیده، به سال    1930( این جغرافیاى تاریخی را از روى چاپ دوم انگلیسی به سال  1355  -  1279) 

هاى جغرافی را که  دهم. آقاى عرفان از روى فهرست ولف نام خ حوالت می 1373چاپ کرد و من به چاپ چهارم آن در سال  

، ناشناس،  حدود العالم ال این کتاب آورده است )برگۀ شصت و هفت( و نیز مطالب کتاب  فردوسی در شاهنامه آورده در دنب 

 را به پایان این کتاب نقل کرده است و من نیز چنین خواهم کرد.  ه 4سدۀ  

 . لصوص )کتاب الصوص( دزدان  263
  38برگۀ  ،  869  –   776  / ق  255  –   160)نک: جاحظ، ابوعثمان عمرو فرزند بحر )   .هاى منسوب به جاحظ است کی از کتاب ی

 ( نامهکتاب همین 

 شود.  دهد که تنها در شعر یکی از آن دزدهاى راهزن دیده می هایی را نشان می یاقوت نیز در این کتاب )معجمد( جایگاه 

 اند: کند، چنین نام دزدانی که یاقوت شعر ایشان را از کتاب »لصوص / دزدان« نگارش جاحظ نقل می 

ر   - م  ی  ح 
ُ
 ببعد(؛   20، س 210، 2جا )چ. عربی، ج  12سعدى، جحدر پسر معاویه محرزى در   ا

 جا؛ 9حطیم؛ یا خطیم عکلی در    -

،  اغانىق( سروده است، در  86 -   65جا است. شعرهایی از سمهرى که در زندان عبدالملک مروان )   6سمهرى عکلی، در  - 

 شود؛ ( نیز دیده می246 -  233،  21ج 

 
المجمع العلمي   ،بغداد  ،کورکیس عواد  و   بشیر فرنسیس  ترجمه به عربی  ؛1905م(،  1۹۳۴  –  1۸۵۴گاى لی سترنج )،  بلدان الخالفة الشرقیة  1

 م. 1۹۵۴/   ق 1۳7۴العراقي، الطبعة األولی، 
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 ، در پنج جا؛ عبید پسر ایوب دزد - یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 جا؛   13طهمان در   -

 شظاظ ضّنبی یکجا؛  -

 جا.   4عطارد  -

 ق( 95. لهبی )د: 264
( در لعن  111، سورۀ قرآنق( پسر عباس پسر عتبه پسر بولهب عموى پیامبر )ص( است که سورۀ لهب ) 95ضل لهبی )د: ف

 او آمده است. 

 ستودند.  فضل با فرزدق و احوص، عبدالملک مروان خلیفه پنجم اموى را می 

آورد که پنج جاى آن به نقل از دیوان او است که به خامه  چون دلیل وجود یک نقطه جغرافیایی می جا شعر او را هم   34یاقوت  

 (نامهکتاب یزیدى در همین  ←یزیدى گردآورى شده و یاقوت آن را به خامه نباته دیده که رونویس آن بوده است. )نک:  

 ق(  174  –  97. لهیعه )ابن ... 265
 شدۀ یمن است.  ق( پسر لهیعه پسر فرعان حضرموتی از ابناى ایرانی عرب 174  -  97لهیعه، عبدالله ) بن ا

خواندند و خموشی او را پذیرش او به  ها را بر وى می شود. شاگردانش حدیث گزاران فقه حدیثی مصر شمرده می او از بنیان 

، از سوى خلیفه منصور  152آوردند، چون در میان عربان از یمن به مصر آمده باسوادترین، به شمار بود، و به سال  شمار می 

 ت،و پس از ده سال برکنار شد.  ق( به دادرسی مصر نشس 158دوانیقی )د: 

تازه او خریطه )کیف مانند( به گردن می او  نوشت و در خریطه می پرسید و میواردان می انداخت و از دانشمندان و  نهاد. 

،  4، جأعالم زرکلىهایش بسوخت. ) خانه و کتاب  170ایرانی خود داشت و به سال  گنوسیستی را از پدران یمنی مشرب نیمه

 (. 244 -  242، 2؛ و خلکان، ج77، 2، جالنجوم الزاهرة؛ و 368، برگۀ ة و قضاوال از   255

 ق(  175 –  94. لیث اصفهانی قلقشندی )266
 والء، زادۀ قلقشنده، درگذشته در قاهره است.  تبار فهمی ق( پسر سعد ایرانی 175  – 94یث ) ل
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و جز آن    تاریخ بغداد؛  النجوم الزاهرة؛  صبح األعشى؛  تهذیبخلکان؛    وفیاتاز    115،  6، جأعالمنامه او را زرکلی در  زندگی  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 آورده است. کتابی در تاریخ و دیگرى در فقه دارد. 

 دهد. کند و در زنجیره روایت نشان میجا از وى نقل می 57یاقوت در 

 ق(  486 –  421. ماکوال )ابن ... 267
تبار، زاده عکبراى  ماکوال گلپایگانی ق( پسر ماکوال، امیر ابن 486  –  421الله ) ماکوال، امیر سعدالملک ابونصر علی پسر هبةبن ا

 (  3 ، پانوشت 222،  1ج ، ترجمۀ فارسی؛ 246،  1؛ نک: چ. عربی، ج 183،  5، ج أعالم زرکلىاست. ) 

 کند. جا از او نقل می  20یاقوت در 

 ق(286 - 210. مبّرد )268
در ادبیات عرب، که چندین بار چاپ شده است. او اصرار    الکاملق( پسر یزید، صاحب کتاب  286  -   210) مبّرد  حمد  م

( یاقوت نیز اعتراف مبّرد را به ساختن  445،  3داشت که خود را به قبیله عرب ثماله بچسباند و »ثمالی« خوانده شود )خلکان، ج

به عرب  آن  به دروغ نسبت دادن  و  یاد می شعر،  األدباء، جها،  )معجم  از فشار روحی حاکمان  31،  3کند  رهایی  براى  ( گویا 

این نمی به جز  راهی،  با سوگند سّنی نژادپرست  و  بسازد  ایشان شعر  براى  و  بسازد  براى خود نسب عربی  که  نماى  شناخت 

 ها را اثبات نماید. )شصت و هشت(  »بیعت« آن 

بیعت« سّنی و آن روزگار. )نک: تجارب األمم، مشکویه رازى،    براى فرق میان »سوگند  »سوگند گنوسیستی عصمت« در 

 ( 449، 373،  61، 6؛ و ج361،  5، منزوى، جترجمۀ فارسی

 ق(102 –  21. مجاهد )269
توانست عمر عاص او را مسئول خراج مصر  مرد( برده بود، و چون نوشتن می   : ق( پسر جبر )به زبان آرامی102  –  21جاهد ) م

هاى اسرائیلی بود، براى دیدار »چاه برهوت« به حضرموت، و براى شناسایی افسانه »هاروت  جوى معجزهجا که او پی   آن   نهاد. از 

 رفت و در آن سفرها با دانشمندان جهود و نصارا گفتگوها داشت.  و ماروت« از کوفه به بابل همی



 

 

 

 اقوت یمنابع کارهاى   آن   ۀمنابع معجم البلدان در متن و ترجم یابیرد

 

89 

مجاهد نیز مانند عکرمه،    ،بنابراین  ؛کردخواند و تفسیر می عباس بر میابن بار( با    او قرآن را سه بار )و به روایت یاقوت سی  یحمو  تاقو یُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

  -   77  ،17ج،  معجم األدباء و    آن؛و منابع    161  ،6ج   ،زرکلىأعالم  نامه مجاهد در  . زندگی 1عباس است استاد شاگردنماى ابن 

 شود.  دیده می 80

 بع قرار داده است. ، ده بار مجاهد را )البته با واسطه( من معجم البلدانیاقوت در 

 . محمد پسر موسی270
آورد؛ لیکن من با بررسی دریافتم  تن را با این عنوان می  21  نام  ،697  -  696  ،6، ج معجم البلدانعالم  أستنفلد در فهرست  و

 (. 52  برگۀحازمی )  ←  باشد. نک:ها مقصود یاقوت، حازمی میکه در بیشتر آن 

 نک: غندجانی  :( اسود اعرابی محمدمحمد )بو

 (  ق225 –  135علی ) ،. مداینی271
بغداد ماندگار شد. ندیم  ه  ( از مردم بصره و ساکن مداین )تیسفون( بود، سپس بق225  –  135) مداینی    پسر محمدلی  ع

 (  140  ،5، جأعالم زرکلی ؛173 –  168 ، ترجمه، برگهالفهرست)  .بدو نسبت داده است زا کتاب   200

 ( 2، پانوشت 161  ،1، ج ترجمۀ فارسی  ؛173،  1کند. )نک: چ. عربی، جنقل مییاقوت در سی جا از وى 

 (ق581  –  501)مدینی . 272
 (  202  ، 7، جأعالم زرکلى)   . به مدینه دیهی در اصفهان است  مدینی  ( نسبتق581  –   501) مدینی  وموسی محمد پسر عمر  ب

 ( 5، پانوشت  8  برگۀ ، فارسی  ؛8 ، برگۀنک: مقدمه یاقوت) کند. جا از کتاب او نقل می 28یاقوت در 

 . مراد 273
روزگار محمد شاهجهان  قزوینی است که به دست محمدمراد پسر عبدالرحمان هم   آثار البالد   ۀ کتابام مراد نشان ترجمن

دستور او ترجمه شده است و از روى تک نسخه بریتیش موزیوم    ( در هند و بهق1068  –  1036پسر جهانگیرشاه تیمورى هند ) 

 
 . ۲۵ – ۲۳، برگۀ1۳۵۳، بهمن 1۲، سال  ۶ -  ۵، شمارۀ ۵۶  - ۵۵، مونیخ، شمارۀ ردیف کاوه مجلۀ ، حبر األمةنک: مقالت  1
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د  به تصحیح دکتر محمد شاه   ق1097لندن نوشته   یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
ّ
در دانشگاه تهران پخش شده است.    برگه  526+    402مرادى در دو مجل

 ( آثار  ،نک: قزوینی) 

 ق(  410 –  323. مردویه )ابن ... 274
  ، 3ج  ، ، از تذکرة الحفاظ246  ، 1، جأعالم زرکلىنامه او در ) ق( زندگی410  –   323مردویه، احمد پسر موسی اصفهانی ) بن ا

 ( آمده است.  190 ، 3ج  ،شذرات  ؛238

، پانوشت  53  ،1، ج ترجمۀ فارسی و    ؛57،  1کند. )نک: چ. عربی، ج از وى نقل می   ، حدیث شناسیحدیث   ىجا   20یاقوت در  

4 ) 

 ق(  421احمد )د:  . مرزوقی اصفهانی275
به سال    برگه 398+   346از او در دو جلد   ةمکن ألو ا  ةزمن أل اکتاب  حمد پسر محمد آموزگار شاهزادگان بویه در اصفهان بود.  ا

)شصت و نه( چاپ  نامه مرزوقی « یک جلد با پیشگفتار در زندگیشرح حماسه بوتمامو » پخش شد.   ق در حیدرآباد هند1332

 (  205 ،1ج   ،لىکزر أعالم است. )  شده 

تنها پنج جا    4جو    3ج  ، ( و در معجمد34  ، 5ج  ، ند )معجماکنقل می  ، ه نسخه به خامه مؤلف بودکاقوت از شرح حماسه او  ی

 پانوشت(   ،211  ،3ربی، جع . : چک)ن .ا از وى نقل داردی شناسی و جغرافشهی در ر

 مسعودى  ← : کن  مروج الذهب:

  (ق637 –  564) مستوفی. 276
 .  است  لی خ اربیتار  ۀ کتاب ( نگارندق637  – 564مستوفی ) ابن  ،لیی پسر احمد ارب کبار م

  ربی، ع   . چ  :کن   ؛324  –   319  ،1ج  ،ح سامی خماس صفاری تصح  ، خ اربلیاقوت را از خود وى گرفته است )تارینامه  ی زندگ

 ( 3پانوشت   ،174 ، 1ج  ،فارسی ؛ 187  ،1ج

 (  ق346 د:ن )یعلی پسر حس ،مسعودی. 277
 باشد. می  بةی الغتاب کصاحب  ،و استاد نعمانیاست. ا  مروج الذهبکتاب صاحب سعودى م
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   ( 4، پانوشت 312  ،1ج  ، ترجمۀ فارسی  ؛351  ، 1ج ربی، ع . چ : کن) ند. کاقوت در ده جا از وى نقل میی یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

قا  یده به شمال آفری ومت رسک د تندروان به حی ر مغربی به امیمانند وز ان با دربار عباسی  ی عی ع از سازش شی در اثر تندى در تش

 ز طرفی نبست تا درگذشت. ی شان نی ولی از ا ، رفت

 (  ق261 –  204) پسر حجاج ،شابورییری نیمسلم قش. 278
از بخارى    و همواره   ن بودی قوان  ۀ بودن قرآن و همقائل به حادث   ست. وىردگرارفض و ِخ ست بی ی گنوسمهی و مانند بخارى نا

ن مشرب نگاشت و به  یبد   ، ان استی گانه سنّ هاى شش ح ی تاب از صحکن  ی ه دومک« را  ح مسلم ی صح تاب »کنمود. او  دفاع می 

 (  281 ،4ج  ، ان کومت اسالم طرد شد. )خلکل از طرف ح ی ن دلی هم

 . 3 ، پانوشت 16 برگۀ :ک ند. ن کن مرد نقل مییجا از آثار ا  34تاب  کن یاقوت در ا ی

 . بومعاذ 279
 . 16، س  135،  4... نک: چ. عربی، ج  ومعاذ گوید:ب

 ق( 626 –  574، یاقوت )دباءمعجم األ . 280
  -   1858وث ) ی چاپ مرگل  آن مجلد از    20مأمون در    . ( چق626  –   574اقوت حموى ) ی، از  بی دلى معرفة األ إب  ی ررشاد األ ا

 م(.  1938 -   1936ها، قاهره ) ش یم( با افزا 1940

 ار خودم با رمز »معجما« به آن حوالت دهم. ک من در 

   ق(626 –  574) اقوتی، معجم البلدان. 281
شان  ی روت دارصادر و جز ای ب  .چ  ؛خانجی مصر  1323سپس در چ. سعاده  چاپ شد؛  م  1866  گ، یبز یح وستنفلد در ال ی صحت

ن چاپ  ی ن سطر با رمز »معجمد« به ایی صفحه و گاهی با تعن جلد و یی ، با تع( چاپ عربی)  ربی چاپ شده است. من با رمز چ. ع 

 دهم.وستنفلد حوالت می 
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 کتاب معجم ما استعجم من أسماء البالد و المواضع. 282 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
ح مصطفی سقا، در قاهره به  ی رى اندلسی، با تصحک د عبدالله بی ب مغربی الفباى عربی از بوعب ی ی با ترتیا ی رهنگی جغرافف

 ، با دو فهرست چاپ شده است: برگه  1625در چهار جلد در   1951تا  1945سال 

 . 1625تا   1561هاى ب مغربی آن، در صفحهی ب خاورى الفبا و ترتی الف: فهرست نام جاها با دو گونه شماره، براى ترت

 . 2 ، پانوشت 6 ، 1، جمعجم البلداناقوت بر یگفتار شی پ  : کب الفباى خاورى است. نی ب: فهرست همگانی، به ترت

 . معجمط 283
مع ذکر    ةی معجم المطبوعات العربیة و المعربة و هو شامل ألسماء الکتب المطبوعة في األقطار الشرقیة و الغرب  عجمط:م

،  میالدیة  1۹1۹الموافقة لسنة    1۳۳۹أسماء مؤلفیها و لمعة من ترجمتهم و ذلك من یوم ظهور الطباعة إلی نهایة السنة الهجریة  

پیشکش احمدپاشا تیمور کرده و در مصر به    1928است که آن را در دهم فوریه   ق( 1351-  1272یوسف الیان سرکیس ) نوشتۀ  

شده به عربى را از دوران پيدايش صنعت چاپ  چاپى عربى و برگردان   های  ش کرده است تا همۀ کتاب چاپ رسانده است. نویسنده کوش

به خواننده  اى و گاه همراه با توضيحاتى اندك  صورت شناسنامه ها و بهق، به ترتيب الفبايى نام پديدآورندگان كتاب 1339تا پايان سال  

 ام.از آن یاد کرده   معجمطبشناساند. من با رمز  

 )محمد بن. 284
ّ

 ( ازدی ... معال
هی ن کاى با  حمد پسر معالى ازدى بصره م

ّ
   است.  ت بوعبدالل

 )برگۀ هفتاد(ند. کها را از وى نقل می جا، ضبط واژه   31اقوت  ی

 ( 6پانوشت  ،137  ،1، ج ترجمۀ فارسی  ؛146 ،1ج ربی، ع  .ده است. )چ یمقبل را به خامه او دابن  اقوت گزارش شعر ی

 (  ق209 –  110بصری: )معمر . 285
ارى  ک د به همی م و امی شدن از راه بدهی شک( در جوانی شعوبی بود و پس از  323  ، 4ج  ، ان کپسر مثنی )خلمعمر بصرى  ده  ی وعب ب

 شعوبی شد.    زنادقه، ضّد  الت ضّد کی با تش

 ( 4پانوشت  ، 299، 1جو   ؛1  پانوشت  ،41 ، 1ج  ،فارسی  ؛45 ، 1ج  ربی،ع . چ  ←:کن ) ف است. ی تأل 200او داراى 
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 مفضل )قاضی ...(  . 286 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
   ( 9 پانوشت ، 53، 1ج ، فارسی ؛58 ،1ج ربی، ع  . چ ←  : کن) بوالحّجاج قاضی مصرى. اپسر  اضی مفضل  ق

 ند.  کجا رو در رو از وى نقل می  16تاب  کن یاقوت در ا ی

 ند. کاد میی  ق620وستنفلد مرگ او را 

 (: ...  مقبل )ابن. 287
 عجالنی. شاعر عرب است.  م پسر ابی ی تممقبل، بن ا

 ( 2 پانوشت   ،67 ، 1ج  ،ترجمۀ فارسی ؛ 71 ، 1ج  ربی،ع . چ  ←: کن) جا، شعر او را به گواه آورده است.  150ش از  ی اقوت بی

 اری  یمقدسی ب . 288
ارى )شاب

ّ
  . چ   ،اقوت بر معجمد ی  ۀمقدم  ←   :ک ن) ترجمه منزوى.    ،م ی حسن التقاسأ ارى(، صاحب  ی د بیوعبدالله محمد بّنا، بش

   ( 8پانوشت   ،5  ،1ج  ،ترجمۀ فارسیو   ؛ 7 ،1ج ربی، ع

تر است. اثر،  علمی   و  رتر پُ ،  گویم که اثر مقدسی کوچکترآگاهانه می  ،من که دو اثر این دو بزرگوار را به فارسی گردانیدم 

با دو ایده  ردگرا و  ِخ ئولوژى اسالمی سّنی قشرى بغداد و  یاقوت بزرگتر و با دقتی کمتر است، مقدسی که میان دو کشور 

زیست  تر شده بود که در زیر سایه بغداد سّنی می ردگرایی از یاقوت نزدیک گنوسیست اسالمی قاهره، آمد و شد داشت، به ِخ 

   . و در سفر قاهره نیز زیر سایه نوکران ایوبی بغداد بود

بردارى کرده ن کتاب، بهره لیکن از آن سود شایسته نبرده و کمتر از نیمی از آ  ؛داشتیاقوت کتاب مقدسی را در دست می 

   .است 

 جا از مقدسی گرفته و بیش از صد شناسه را به فراموشی سپرده است.    54او 

 ام. ( نهاده ...  )احسن  نامهکتاب ها و این  من رمز کتاب او را در پانوشت 
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 1( 507 - 448بوالفضل محمد پسر طاهر )ا  ،سرانییمقدسی ق. 289 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
سرانی، از محمد ملّقب به »قل هو الله احد خوان!«  ی ها قی از آن یک ند. در  کجا از وى نقل    60ه  کاقوت است  ی ار  کز منابع  ا

  ؛ 195  ، 3ج  ، از مرآت الجنان   2657ش  ش   ؛ 3پانوشت    ، 198  ، 1ج  ،ترجمۀ فارسی   ؛217  ، 1ج   ربی،ع  . چ  : کن ) د.  ینما اد می ی

  ؛ 275  ،سلمی   طبقات  ؛287  ،4خ  ،ان ک خل  وفیات؛  82  ،2ج   ،نی ة العارفیهد   ؛317  ،1ج  ،اء ی ولة األ ی حل  ؛37  ،4ج   ،رة الحفاظکتذ

 (. 207 ، 5ج ، زانی لسان الم ؛ 82 ، 1ج ،ری تحب   ؛87  ،3ج  ،زان االعتدال ی م

 (  ق511 –  434ا )یحی   ( دوم... منده )ابن. 290
جا    در اصفهان بزاد و همان   است که (  ق511  –   434)   پسر عبد الوهاب  منده دوم یحیا است. او ابن   منده معرب مانده بن ا

   . درگذشت

 (.  194 ، 9ج  ،لىکزر أعالم )  .خ اصفهانیتار کتاب  :او راست

 ( 7، پانوشت 60 ترجمۀ فارسی  66ص    1چ ع   ک ن) ا با واسطه باشد. یه گوکاقوت است یجا از منابع    20در نام او 

 ( ق395 –  310محمد )  میک( ... منده )ابن. 291
  ، 6ج   ، لیکزر أعالم  ) است.  ق(  ۳۹۵  –  ۳10) ا پسر مانده اصفهانی عبدى  ی حیپسر اسحاق پسر محمد پسر    محمدم  یکمنده  بن ا

253  ) 

 ( 8پانوشت  ، 85،  1، جترجمۀ فارسی ؛ 12س  ،90  ، 1ج  ربی،ع . چ ←  : کن) ست بار از وى نقل دارد. ی اقوت بی

 )برگۀ هفتاد و یک(  لبی هشام. ک ←:  کن :( ... منذر )بو 

 ازهرى بومنصور ...  ←  : کن (:... منصور )بو 

 . موبد ری 292
 2. 39،  1؛ ترجمۀ فارسی، ج 2، س 41، 1... چ. عربی، ج گوید:  یر  وبد م

 
 . 22، س 758،  4نجران، چ. عربی، ج ←: ک. ننجرانی (۵07 - ۴۴۸مقدسی قیسرانی، ابوالفضل محمد پسر طاهر )نویس منزوى: دست 1
 نویس منزوى.دست 2



 

 

 

 اقوت یمنابع کارهاى   آن   ۀمنابع معجم البلدان در متن و ترجم یابیرد

 

95 

 حازمی.  ←  :کن :( ... موسی )ابن  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 نی اصفهانی. ی مد  ←  :کن :( ... موسی )بو 

 ( ق380 د:مهلبی: حسن پسر احمد ). 293
ب بن ابی  سن مهلبیح

ّ
   .صفره است از نوادگان مهل

ب جوالهه بافنده  د: یاقوت گو ی
ّ
ان عمان  ی ره« نام داشت چون به چنگ تازخ  س  ره »خارگ« بود و »بُ یان جز ی اى از فارسپدر مهل

رى ی ان شد و چون در بصره او را دلیس( فرمانده تاز یرده »بوصفره« گفتند، سپس در بصره، مهتر )ساکافتاد، نامش را معّرب  

( او را  260  ،8ج ،  أعالم زرکلىدر ) لی  کن همه زر ی ( با ا387  ، 2ج  ربی،ع  .)چ   دندیشناختند، او را به پسرخواندگی برگز   کبابی 

 معرفی نموده است.  ،اند ده ی رى رسی رى و امیه به وز کازده تن از دودمانش را ی  است و عرب شمرده

 ؛ ه در بغداد بودیالدوله بو ر معزّ ی( وزق352  – 291شان حسن پسر محمد ) ی ی از ایک  -

 جاست.    نی ادر  ه جاى گفتگوى ما ک( فاطمی مصر ق386  –  365) ز ی ر عزیگرى وز یو د -

بی باشد رانی یا او از خاندان بزرگ ا یآرى گو 
ّ
( در آن  178تا   151سال )از  28ه مدت کشان را ی اقوت شش تن از ای ه کتبار مهل

ست  که پس از شکی باشد  یهاست ی ه او از گروه گنوسک  ا آن ی(  327   ، 1ج   ربی، ع  . )چ  . ردند، معرفی نموده است کومت  کسامان ح

اد شد، از خاندان مهلبی بغداد جدا شده به  ی  53  -   52  برگۀه در  کزده، مانند شابشتی  ان سّنی ی ئه یست از بوی ان گنوسی سامان

 ان پناه آورده باشد.  ی لی مصر آمده، به دربار اسماع

مقدمه   ←   : کنند.  کنقل   زی یعزاب او  ت کی گوناگون نادرست و گاهی از یهاواسطه از وى با نام ش از شصت جا بی ی اقوت بی

 ( 4، پانوشت 291 ،1ج و  ؛9 پانوشت ، 5، 1ج  ،ترجمۀ فارسی ؛7  ،1ج  ربی، ع  .چ

 م( 670)د:  نابغه جعدی. 294
  ( ۸  پانوشت، ۸1، 1فارسی، ج  ۀ؛ ترجم 85، 1ج ، یعرب. چ  ←)نک:   است.   شاعر عرب ، عبدالله فرزند قیسابغه جعدىن

 گواه آورده است. جا از شعر او به   22اقوت در ی
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 (.  ق405  –  327 ...  نباته )ابن. 295 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 ( 148  ،4ج  ، لىکزر أعالم )  است.(  ق405  –  327ز پسر عمر ) یعبدالعز سعدى نباته بونصر بن ا

ابانی  ی عرب ب  یکد خود را  ی وشکنباته شاعر میابن   دی:یان توح یلسوف و طنزنگار بزرگ سده چهارم، بوح یبه گفته ف

 نشان دهد.  

   ( 4  پانوشت ،  148،  1فارسی، ج  ۀ؛ ترجم159،  1ج   ، یعرب.  چ  ←)نک:  رده است.  کاقوت ده جا با حذف واسطه از وى نقل  ی

 ( ق643 –  578( محمد پسر محمود )... نجار )ابن. 296
 (.  307، 7ج ، لىکزر أعالم جلد است. )  16در بود که  خ بغدادیل تار یذرد بغداد و صاحب کاقوت از مردم یدوست  و ا

 (  18 ، س 543 ، 3ج  ربی،ع  .)چ . نامداقوت گاهی او را مجد بن نّجار می ی

   ( 4 پانوشت ، 8، 1فارسی، ج  ۀ؛ ترجم 8، 1ج  ،یعرب . چ  ←)نک: رده است. کبار از او نقل   25اقوت  ی  ،به گفته وستنفلد

 (  ق355  د:م پسر عبدالله )یابراهبواسحاق  ،رمیی نج. 297
سم اسالمی به شمال  ی ومت گنوسک د آوازه خوش حی راف داشت و به امی رم سی شه در زنجیا ر یه گوکواسحاق از مردم بصره بود  ب

 (  6،  4ج  ،ة زاهر ال منجو الو  ؛42  ،1ج ، لىکزر أعالم )  . دى درآمدی افور اخشک رد و به خدمت کقا مهاجرت یآفر 

؛  600،  1ج  ،یعرب .  چ  ← )نک:  رده است.  کقات او نقل  ی ا از تعلی  ؛وىده و چهار جا از  ی رم او را شناسانی اقوت در واژه نجی

 )برگۀ هفتاد و دو(  ( 2 پانوشت ، 523، 1فارسی، ج ۀترجم

 (  ... ندی )بو. 298
 شناس از استادان غندجانی است.  لغت وندى ب

ی را از وى نقل  یای هاى جغرافواژه ر  ی جا تفس  19رده در  کن استادش را معّرفی  ی غندجانی و ا  820  ، 3ج  ربی، ع  . اقوت در چی

آثار موهوم بودن در او دیکل  ؛رده استک .  چ  ←)نک:  ه براى استناد دستور زبان عرب ساخته شده است.  کشود  ده می ی ن 

   ( 2  پانوشت،  121، 1فارسی، ج  ۀ؛ ترجم127، 1ج ، یعرب
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 ب  ی( پسر علی پسر شع ق303 –   215نسائی احمد ). 299 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
ناز مردم نساى  سائی  ن و  به  ی گنوسمهی خراسان  باز هم سنّ ه و مصر رفته، سّنی یشورهاى سورکست بود.  انش به  ی زده شد. 

خورد    ک ت که را از علی برتر نشمرد،  ی جا معاو  ن شد و چون در آن ی گزار، از مصر براندند، پس به فلسط ست بدعت ی عنوان گنوس

جدا    ک وچک ه به بزرگ و  کث دارد  ی« در حد سنن تاب »کشد. او دو    ک ت المقدس به خای مار شد و درگذشت. تن او در بی تا ب

 ن صحاح سته است.  ی شناخته شده و ششم

 وم و مطرود شد.  کرانی محیشه و مشرب ایها با اند ن و سنت ی ن قوانین سبب تدوی او مانند بخارى و مسلم به هم 

 ها دارد.  و جز آن   کمسند على و مال و    ص علىیخصا تاب  کگر  یهاى سست و نادرست و دث یان حد یز در بررسی راوی تابی نکاو  

 ند. کها را نقل می ث ی جا از وى ارزش حد  16اقوت  ی

 جوهری بونصر ...  ←:  ک(: ن... نصر )ابو. 300
 اى من و الستجر ...  ال بونصر:ق

 ناپسر عبد الرحم  ق(561 )د:فزاری  ابوالفتحا ،ندریکنصر اس. 301
 جا درگذشت.   ن یدر ا  و  به بغداد و اصفهان آمد بود که  ه مصر  یندر کاسمردم  از صر ن

،  8،  1فارسی، ج   ۀ؛ ترجممقدمه،  1ج  ، یعرب.  چ  ←)نک:    خواند.نام نصر می ه  شتر بی و ب  ابوالفتحانام  ه  اقوت او را گاهی بی

   ( 6 پانوشت

302 . 
ُ
   ق(108 )د:اح بّ ب پسر َر ْی َص ن

،  1فارسی، ج  ۀ؛ ترجم253،  1ج  ،ی عرب.  چ   ←)نک:  ت است.  ی دوران جاهله اعتراف خودش، از شعرسازان به نام عرب  ب

   ( 325، 1، ج أغاني؛ و 2 پانوشت ، 228

303 . 
ُ

 ( ق204  –  122)ل یِّ َم نضر ش
 ( زاده و در گذشته در مرو است.  ق204 –  122ل ) ی ضر پسر شمن
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  ، یعرب.  چ   ←)نک:  ها نشان فارسی دانستن او است  ( برخی از آن 357 ،8ج ،لىکزر أعالم  )   . شناسی داردلغت   ۀاو ده رسال یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

   ( 11، س 52،  4ج

 ( 1  پانوشت،  36، 1فارسی، ج ۀ ؛ ترجم38، 1ج  ،یعرب. چ  ← )نک: ند. کپنجاه جا از وى نقل می  یک اقوت نزدی

304 . 
ُ
 ( پسر عبدالله  430 -336( اصفهانی احمد )... م )بوْی َع ن

  ،ان کخل   وفیاتو    ؛ 150  ،1ج   ،لىکزر أعالم  )   . است  اء ی ة االولی حلست و صاحب  ی اصفهان بود گنوس  م ی  ُنع  بو   ادگاه و گورگاه ز 

 (  201 ،1ج  ،زانی لسان المو  ؛52  ،1ج  ، زان االعتدال ی مو  ؛75  ،1ج

  ک شتن مزد ک رانی پس از  ید اشراقی ای ستی با توحی به اسالم گنوسدینی زردشتی را[  ]به گرى را  اى چهارم او مهران زردشتی ی ن

 بود. طالب رد و موالى عبدالله جعفر بن ابی کل یه داشت، تبدک

  ۀ ؛ ترجم58،  1ج   ،ی عرب.  چ  ←)نک:  رده است.  کبار از او نقل    16اقوت  یو جز آن.    ر اخبار اصفهانکذ  کتاب   :اوراست

 ( 4 پانوشت ، 54، 1فارسی، ج

بی )یابراه هینفطو. 305
ّ
 ( ق323 –  244م پسر محمد مهل

بی ) ی ابراهفطویه،  ن
ّ
سسان دستور  ؤش بود و از می اد شده در صفحه پیاز خاندان بزرگ مهلبی    (  ق323  –  244م پسر محمد مهل

 (  254  ،1ج ، زبان عرب شد. )معجما

 له ازد بود، در واسط زاده شده.  ی قب  ۀ او برد

  ۀ ؛ ترجم 363،  1ج  ، یعرب .  چ   ←)نک:  ند.  کمی )برگۀ هفتاد و سه(    تابش، نقل کا از روى  ی  ؛اقوت ده جا، با واسطه از وى ی

 ( 2  پانوشت ، 324، 1فارسی، ج

 نقض  . کتاب ال306
الروافضب فضایح  بعض  نقض  في  الّنواصب  ثوالب  الفضائح   ؛عض  بن    ل ی عبدالجل  نی رالدی نص،  ق( 560)نگارش:    نقض 

اب   نی الحسی اب قزوی بن  عبدالجل  ین یالفضل  به  جالل ی تصح  ، ىراز  ین یقزو  لی مشهور  سال  ن محدث.  یالدح  در  بار  نخستین 
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قات آن در دو مجلد  ی و تعل  برگه   720در    ، خ1358  ، تهران   . چخ در چاپخانۀ سپهر تهران به چاپ رسید، دیگر  1331ق /  1381 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 . است ( برگه  1480) 

گنوسگوشه  گسترش  چگونگی  از  ا ی اى  در  اسالمی  سدی سم  در  ا   ۀ ران  در  منعکن  یششم،  تألکتاب  است.  شده  ف ی س 

قزوی عبدالجل ته  555رازى در سال  نی  یل  پانوشت ی است. من در  ا ه  از  نشان »نقض«  کن  یهاى معجمد،  با  ام.  ردهک اد  یتاب 

 (.285، 283  ،24ج ، الذریعة) 

 ( ق629 د:) بغدادی ( محمد پسر عبد الغنی... نقطه )ابن. 307
 آورده است.  لی خ اربیتار؛ از مستوفی در 26 ، 4ج  در وفیات، ان کروزگار او خلهم نقطه را ابن حوال  ا

 شناسی.  در راوى دیی تقالکتاب  :اوراست

از وى نقل می ک نامه  ی جا، زندگ  21اقوت در  ی را  ،  288،  1فارسی، ج  ۀ ؛ ترجم323،  1ج   ، یعرب.  چ  ← )نک:    .ندکسانی 

 ( 5 پانوشت

 ( ق349 –  277) غیپسر علی صان ی حس ،شابوریین. 308
القاب ک  ؛ 324  ، 2ج  ، شذراتاز    959  ،شش   ؛ 266  ، 2ج   ، لىکزر أعالم    ← نک:  )  ،  3ج   ، زاهرة النجوم  ال  ؛ 154  ، 2ج  ،نى و 

فهرست   ؛396  ، 6ج جوزى،، ابن منتظم ال ؛343  ، 2ج  ، مرآت الجنان  ؛71  ، 8ج ،خ بغدادی تار  ؛110 ،3ج  ، رة الحفاظک تذ ؛324

 (  2569  ،3ج ة، عیذرال عالم أ

،  1ج  ، یعرب.  چ  ←)نک:  آورده است.    860  ،4ج   ربی، ع  .رده و احوالش را در چ کجا از وى نقل    17تاب  کن  یاقوت در ا ی

 ( 1 پانوشت ،  366،  1فارسی، ج   ۀ؛ ترجم413
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 ،  (... واضح )ابن. 309 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
قی  ی ست. جهانگرد، موالى منصور دوانی عقوبی از خاندان مسلمان گنوسیاحمد بن واضح پسر اسحاق پسر جعفر واضح، بن ا

 .  1فرماندار مصر بود   162عباسی در سال 

 اوراست: 

 رد. کم چاپ و پخش 1860دن  ی در ل برگه 154نبول آن را در  یوی ه ک  بلدانالکتاب    -1

د، تحق  عقوبى یخ  یتارکتاب    -2
ّ
) ی دو مجل فارسی م( خاورشناس هلندى،  1943  -1851ق هوتسما  آ کاز د   ترجمۀ    ، تییتر 

د   خ( 1343 –  1294م ) ی محمد ابراه
ّ
 خ چاپ شده است. 1343تا  1341ص در تهران  644+  610در دو مجل

ار شمرده، جز در  ک ( او را از منابع اصلی  2  پانوشت   ، 5  ، 1، جترجمۀ فارسی  ؛ 7  ، 1ج   ربی، ع  . باچه )چیاقوت در دی ه  ک  ن یبا ا 

 ند.کاد نمی یچند جا از او 

 
1  Z  :  واضح و معروف به ابنق(  284اصفهانی )د:  اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح یعقوبی  یعقوب  ابیاحمد الیعقوبی ابوالعباس احمد بن

دانان  هنوز زنده بود. جغرافی  م۸۹1ارمنستان و خراسان زندگی کرد و تا در    م۸7۳تا    است که  دان شیعیرخ و جغرافیؤ م  زادۀ بغداد است.  یعقوبی

ویژه ادریسی به  از وى،  یاقوت حموى  ابوالفدا  ،پس  بهره   و  او  آثار  برده از  بزرگ وى    اند.ها  و پیشگاماز  را ترین  او  ترین دانشمندان »موالی« است. 

مذهبی و وسعت تسلط علمی او در  گرایانه دانست. گرایش دینیخردهاى  انی با ویژگینگارى جهو پدر جغرافیاى اسالمی و تاریخ   آموزگارتوان  می 

شیعی نهاده است. برآیند   نام اسالمیه  شناسی و مطالعات اجتماعی، وى را بر صدر طبقة دانشمندان بتاریخ، جغرافیا، شعر و نجوم و گیاه  ۀحوز 

 براى نخستی
ً
ن بار در این گفتار گرد آمده است، باعث تعمیق شناخت ما نسبت به زوایاى کمتر شناخته  بسیارى از شواهد و دالیل تاریخی که ظاهرا

گیرى خاندان یعقوبی از مرکز  شده شخصیت، منزلت روایی، مذهب، منابع و مشایخ، جایگاه تاریخی، سیاسی و آثار علمی او خواهد شد. کناره

نویسان از یعقوبی دانست. با وجود این، رخان و رجال شناسان و فهرستؤ دالیل غفلت متوان یکی از  خالفت شرقی و سکونت آنان در آفریقا را می 

تاریخ و  در کتاب توان شواهد فراوانی مبنی بر تشیع دوازده امامی وى یافت. پس از یعقوبی که در کتابش، البلدان به برخی  او می  البلدانهاى 

هاى  رخی هستند که در قرن چهارم به کتابؤ یونس مصرى، مسعودى و ابوعمرِکندى سه مهاى خاندان و نیز آثارش اشاره کرده است، ابنویژگی

 آورده است. معجم البلدانو  دباءمعجم األ  دو کتابها را اقتباس کرده و در اند. حموى نیز در سده هفتم از مطالب آن وى اشاره کرده 
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 (  ق207 –  130محمد ) ،واقدی. 310 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
  164  برگۀ   ، ترجمه  ،م یند   فهرست له اسلم بود. ) ی قب   ۀ آتشبان( برد  واقدى / ) ق(  ۲07  –   1۳0) پسر عمر پسر واقد  حمد واقدى  م

 ( 200 ، 7ج  ،لىکزر  أعالم ؛  470  ، 3ج  ،ان کخل  وفیات؛ 166 –

 (  2205 ، ةعیذرأعالم الفهرست )  . عی استی د شی ست ناسّنی و شای او گنوس

ن برده  ی ه برده اکمحمد بن سعد    بةطبقات الصحا د ... و از  یدانشمند، به صورت: واقدى گو ن  ی هاى اتاب کجا از   43اقوت ی

  پانوشت،  321،  1فارسی، ج   ۀ ؛ ترجم360،  1ج  ، یعرب.  چ  ← )نک:  ند.  کد ...« نقل می ی بود به صورت: »محمد بن سعد گو

3 ) 

 قصرى  ← : کبوعلی استاد قصرى. ن وشانی:

   ق(155 د:قطامی )ن ید شرقی پسر حصیول. 311
   1، پانوشت  474 ، 1ج  ،فارسی  ؛541  ،1ج ربی، ع .چ  ؛139 ، 9ج  ،لىکزر أعالم   ←ک:  ن

 )هفتاد و چهار(  ند. کنامه نقل می گرى باشد، نسب یا دی  ؛لبیکا به واسطه یه گوکجا از وى   17اقوت  ی

 1( 4، س 172، 4ج  ،ی عرب. چ  ←)نک:  نامد.  ابوالولید گاهی یاقوت او را ا

 (  ق197 –  125( عبدالله )... وهب )ابن. 312
 جا درگذشت.    در مصر بزاد و در همان  ،د فهرى ی زی آزاد شده وهب بن ا

  وفیات )   .( نگاشته است ق179  –   95ان ) ی بن انس، امام سنّ   کسال براى مال  20ر را او در مدت  ی ر و صغی ب ک«  أموطّ التاب »کدو  

 (  1 ، س 241 ، 2ج  ،ان کخل

،  1ج  ، یعرب.  چ  ← )نک:  ند.  کاى مذهبی حج را نقل میی جا از وى مطالب جغراف  15اقوت است و در  ی وهب از منابع  ابن 

 ( 5 پانوشت ،  151،  1فارسی، ج   ۀ؛ ترجم163

 
 نویس منزوى.دست 1
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 یعقوب ... : ک هذبانی: ن. 313 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 ( 162، 1فارسی، ج ۀ ؛ ترجم174، 1ج  ،ی عرب. چ  ← )نک: . عقوب هذبانیی

 ( ق611 د:) پسر بوبکر بوالحسن علی ا هروی: . 314
 ست.  یزشه در هرات داشت. در موصل زاده شد و در حلب می ینگار شد. رخ یهانگرد بود و تارج

  . ردمک دار  ی امبران را دی ل )حبرون( گورگاه پی به قدس آمدم و در شهر خل  ق 567ه در سال  کاقوت از گفته خود هروى نقل آرد  ی

 (  468 ، 2ج ربی، ع .)چ

ن  یه ا کدم  ی ز دی نوشت، من خط او را بر در وضوخانه نخط می   ،دی رسه دستش می کبه هر جا    د:ی گرانه گو وهش کان نکخل

ا، به  ی مکی ن حال او فاضل بود و با دانش  ی ی است« با ایجاى اندوخته در دستشو  /   ت الماء ی ب  ي ت المال فی نوشته بود »ب  کمتل

  ک جا به خا گفت و در همان ه در آن درس می کرد  کش رباطی برپا  ی ا براافت، تیوبی تقرب  ی ن ایالدظاهر پسر صالح   کدربار مل

 رده بود بر گورش نهاده شود. کت ی ده و وصی ه خود او چکدم یاى را دده کی شد. من شاخه خش

 را به هروى نسبت داده است.   ارات ی لى معرفة الزإشارات  إو  ةیهرو الخطب  ، ةی هروالرة  ک تذتاب  کسپس سه  

 ند. کا از وى نقل میی خ و جغرافیجا، مطالب تار  11تاب  کن یاقوت در ا ی

 ( 17، س 204، 4ج   ،یعرب. چ ← )نک:  و قیل ابن الهروي ...  یاقوت گوید:

 . هروی )ابو ...( 315
 1( 8، س  720، 1ج ، یعرب. چ  ←)نک:  ...  بوذر هروی گوید: ا

 (  ق59 –  21دوسی )( ... ه )بوَر یْ َر ُه . 316
 امبر )ص( است.  ی اران پیاز ق(  59 –  21دوسی )  هر  ی  ر  ُه بو ا
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به عربی    1( 313  برگۀ ،نژادی یانزا   ،با )ثعالبی ر دوغ ی پ /  رةی خ المضی شنام  ه ن مرد بی نامه ای تابی در زندگکه  یخ محمود بوری ش یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

فارسی،    ۀ ؛ ترجم279،  1ج   ، یعرب .  چ  ← )نک:    ند.کجا از وى نقل می   20اقوت  ی پرداز خوانده است.  رده او را دروغ کچاپ  

 ( 3  پانوشت،  248،  1ج

 ( ... هشام )ابن. 317
 اسحاق. ابن   ←:  ک. ن 2و بسیار بر آن افزوده است  اسحاق استره ابن ی ننده سکبازسازى هشام  بن ا

 لبی کهشام . 318
 . 6پانوشت  ، 7  ،1، ج ترجمۀ فارسی  ؛7 ، 1ج  ربی،ع . هشام، و مقدمه چلبی ک ←:  کن

 (  ق448 –  359هالل صابی پسر محسن ). 319
 (  94 ، 9ج ، لىکزر أعالم )  . انی به عربی استی در شمار مترجمان از سر باشد و نیز می  شدهان عرب ی از خاندان صابالل ه

 رد.  کچاپ   خ طبرییتار ۀرا آمدروز به عنوان دنبال خ صابىی تار

 ( 9 پانوشت ، 85،  1فارسی، ج   ۀ؛ ترجم90،  1ج  ، یعرب. چ  ← )نک: ند. کتاب او نقل می کجا از   12اقوت در معجمد ی

 ( ه5)سدۀ همام معری پسر فضل . 320
 خی نگاشت.  ی( بود و تار ق449 –  363بوالعالء معرى ) امعاصر  مام معرى ه

 ( 4 پانوشت ، 83، 1فارسی، ج ۀ ؛ ترجم87،  1ج  ،یعرب . چ  ←)نک: ند. کجا از وى نقل می   9اقوت  ی

 احمد پسر اسحاق  ،همدانی. 321
 )برگۀ هفتاد و پنج( رده است.کط العجوز مصر را از وى نقل یخچه حای( تار 3 ، س19  ،2ج  ربی،ع  .جا )چ   یکاقوت تنها در ی

 هنائی . 322
 ند.  کده است نقل مییه به خامه خودش دکف او ی تأل  منّضدالتاب  ک، از 608  ،4ج و  ؛530 ،2ج ربی، ع . اقوت در چی

 
 خ.1377خ(، دانشگاه فردوسی، مشهد،  1391  –   1315نژاد )، رضا انزابی محمد ثعالپی فرزند    عبدالملک،  المضاف و المنسوب  يثمار القلوب ف   1
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ی از  یک ه  ک  کندیاد می   ( ق280  د:ف پسر حمحام هنائی ) ی نام اهه  سی را بک  373  ،1ج   زرکلی،  أعالمکتاب خود    لی در کزر  یحمو  تاقو یُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

ن  یکل  ؛آوردمی   201  ، 1ج  ،رة اهل عمانی س  ي ان فی عحفة األ تتاب  کبه نقل از    و این مطلب را   سرداران خوارج اباضی عمان است 

 تابی بدو نسبت نداده است. ک

 هوازنی  . 323
 د.  ی نمان مرد نقل می ی»غابه« را از ا  ۀ معنی واژ 13س   ،767 ،3ج ربی، ع . اقوت در چی

 شود.  ده نمی ی ز دی ن نام در فهرست وستنفلد نیا

 د. ینما اد می یجا    22 این نام را در  ( 262  ،6فهرست وستنفلد )جاقوت بنا بر یه کان بوده یاى از تازلهی هوازن نام قب 

 (  ق207 –  114ثم پسر عدی منبجی )یه. 324
 شده است.  تبار عرب آرامی  هیثم  ا یوگ

،  1فارسی، ج   ۀ ؛ ترجم206،  1ج  ، یعرب.  چ  ← )نک:  ند.  کها از وى نقل میشناسی واژه شهی ر  ۀ ش از ده جا دربار ی اقوت بی

 ( 7 پانوشت ، 188

 ارمند حسن سهل سرخسی بوده است.  کو در فم الصلح واسط  وفه آمده ک از »منبج« به وى 

 ( 114 ،9ج ،لى کزر أعالم )  . چندى در زندان بودعباسی فگان ی اى خلی ی از عباس نیبه تهمت بدگو ىو

 کا پسر مبار یحی. 325
 . 159  ،1ج  عربی،  .دى بومحمد و چیز ی:  ک . نآید می به شمار  اقوت  یار  کاز منابع    است و  م مهدى عباسییند  کا پسر مبار ی حی

 (  ق233 –  158ن )یا بن مع یحی. 326
   .مور خراج رى بودأله مّره. پدرش می ( موالى قب ق233  – 158)  بغدادى  نی ا بن معی حیا  ی رکوز ب

آورده   خ بغدادی تاران و  کخل  وفیاتلی از  کاش را زر نامهی ام حّج درگذشت. زندگینه به ا یاى انبار زاده شد و در مدی در نق  ىو

 است.  

 ( 2 پانوشت ، 64، 1فارسی، ج ۀ ؛ ترجم69،  1ج  ، یعرب. چ  ←)نک:  ند. ک جا از وى نقل می   25اقوت  ی



 

 

 

 اقوت یمنابع کارهاى   آن   ۀمنابع معجم البلدان در متن و ترجم یابیرد

 

105 

 (ق202 - 138)دی یز ی . 327 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
رى دائی مهدى و  ی د حمی زی والء، چون آموزگار فرزندان  عدوى (  ق 202  -   138) ره  ی پسر مغ  یزیدى  کا پسر مبار ی حیومحمد  ب

 دى شناخته شد.  ی زی به نسبت  رو،. ازاین مهدى بود م خود یند

جا درگذشت.    م او شد و با وى به مرو رفت و معتزلی شد و در آن ی د او را به آموزگارى مأمون گمارد و چنان بود تا ند ی هارون رش

 (  9،205ج ،لی کزر  ؛ أعالم 30 ،20ج  ،)معجما . اندات عرب به وى نسبت داده ی تاب درباره ادبکچند 

 رد.  کعه را گردآورى  ی وان شعر فضل لهبی و شعر عمر ربید ،ی متهم بودیگرابه معتزله ه  کاو 

 ند.  کاد مییجا از وى   15ش از  ی اقوت بی

ش  ی( با افزا774  برگۀدى )در  یزی نام  ه  گر بیو بار د   کا بن مبار ی حیدى  ی زی به عنوان ابومحمد    704  ،6بار او را در ج  یکوستنفلد  

 ( 5 پانوشت ،  148،  1فارسی، ج   ۀ؛ ترجم159،  1ج  ،یعرب . چ  ←)نک:  رده است. آوبدان، م« ی »ابراه ۀواژ

 عقوب هذبانی پسر حسن ی . 328
  ، ی عرب.  چ   ←)نک:    ردستان نقل دارد.کجا از وى درباره شهرهاى    13ه  کاقوت است  یرد  کُ روزگار و  از دوستان هم عقوب  ی

 ( 1و   5 پانوشت ، 162و  161، 1فارسی، ج  ۀ ؛ ترجم174،  1ج

 1واضح ... ابن  ← نک:  یعقوبی:

ط یَ بن  یعل ،نیی قط ی . 329
ْ

 ق( 182 - 124)  نی ق
طی  بن    یعلیقطین،  بن ا اد شده  یجا نام او    یکن تنها  یکل  ؛است  یاقوت  از منابع  ق( 1۸۲  -   1۲۴)    ىبغداد  یبن موس  نی ق 

   ( 1  پانوشت،  589، 1فارسی، ج   ۀ؛ ترجم681، 1ج  ،ی عرب. چ  ←)نک:  است. 

   .نامهکتاب  ن ی ن در همی قطیعلی بن  ←  چنین نک:هم 

 )برگۀ هفتاد و شش( 
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 (  ... قظان )بوی . 330 یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
آورده   ق190ا  ی   170  به سال   مرگ او را  ( 159  برگۀترجمه  ،  فهرستدر ) م  یا عامر اسود، پسر حفص. ندی  ؛م ی سحبویقظان  ا

   ( 2  پانوشت،  121، 1فارسی، ج   ۀ؛ ترجم129، 1ج  ،ی عرب. چ  ←)نک:   است.

 هفت برگۀ هفتاد و  

 

  



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه اب کت

 

107 

 نامه کتاب  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 و مقاله  کتابنمایۀ 

 

بنَیة
َ
و معارف    ات ی کتابخانه دانشکده اله،  ق( 180  -   148)   سیبویه فرزند عثمان فرزند قنبرعمر ،  الصرف في کتاب سیبویه  ا

   .دانشگاه تهران  ی اسالم

 ( 1، پانوشت  214، 1؛ فارسی، ج236،  1)نک: چ. عربی، ج ( 515  -  433قّطاع، علی پسر جعفر اغلبی ) ابن  ،األبنیة

تُرَجه
ُ
 ق( 323 –  139)  حیم  ُج بوعبدالله پسر ابراهیم ا،  ا

  ، به فارسی ق(  1269  -  1225جهانگیر قاجار ) ترجمۀ    ،ق( ۶۸۲  -۶0۵) زکریا قزوینی فرزند محمد    آثار البالد و أخبار العباد

با ترجمه مقدمه وستنفلد    780  ،تصحیح و مقدمه و پنج فهرست میرهاشم محدث   ، امیرکبیر  .چ  عبدالکریم گلشنی،  ازبرگه 

 . خ1373  ،تهران 

،  ترجمه محمدمراد پسر عبدالرحمان در سدۀ یازدهم   ،ق( ۶۸۲  -۶0۵) زکریا قزوینی فرزند محمد    آثار البالد و أخبار العباد

 خ 1371(، تصحیح شاهمرادى، دانشگاه تهران،  ه11برگردان به پارسی محمد مراد فرزند عبدالرحمان )سدۀ  

 خ. 1366چ. تهران،  ،ترجمه گزیده هژار شرفکندى   ،ق( ۶۸۲  - ۶0۵) زکریا قزوینی فرزند محمد   آثار البالد و أخبار العباد

العباد،   أخبار  و  البالد  ) آثار  فرزند محمود قزوینی  فرزند محمد  وستنفلد    ناندیفرد  شی هانر  حی تصحق(،  ۶۸۲  -   ۶0۵زکریا 

Heinrich Ferdinand Wüstenfeld (31 July 1808 – 8 February 1899)گوت جلد،  دو  دیگر:  م1849  نگن، ی ،  لبنان ؛ 

 . 1984م؛ دیگر: داربیروت للطباعة و النشر، بیرت، لبنان، 1960

 ( ق392  – 244)  ی اندلس م ی عبدالله پسر ابراه لی، ی اص، آثار و دالیل

ق(، به کوشش  ۳۸0 – ۳۳۴)  بیارى  الدین ابوعبدالله محمد فرزند احمد مقدسیشمس احسن التقاسیم في معرفة األقالیم، 

 خ. 1۳۶1م(، ناشر کومش، تهران، 1۳۸۹ –  1۳0۲نقی منزوى ) م؛ برگردان علی 1۹0۶دخویه ]دگویه[، لیدن، 
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  م ی احمد فرزند محمد فرزند اسحاق فرزند ابراه  ن یالدابوبکر شهاب   ، یهمدان  هی الفقق(، ابن 290اخبار البلدان )نگارش:   یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 [. هی]دخو ه یق(، چ. دو گو330 –  255)  ى اخبار

   م( 957  -  875ق / 345 –  261غالم ثعلب، )  ،زاهد  ى هاشم بغدادابو فرزند عبدالواحد   فرزندبوعمر محمد  ا،  أخبار العرب

   ق( 358 –  286)  خُج خ بغدادى، معروف به ُج   ابوالفتحپسر احمد پسر محمد فزارى،  عبیدالله ، اخبار جحظه برمکى

 ق( 358 –  286)  خُج خ بغدادى، معروف به ُج   ابوالفتحپسر احمد پسر محمد فزارى،  عبیدالله، اخبار شعرای محدثین

مکه عبدالله  ق( 245  )د:ازرقی    ابوالولید ،  اخبار  پسر  کوشش  محمد  به  سه    ،وستنفلد،  با  مکه همراه  گوته  دیگر،    تاریخ 

 . م1858

الّرجال  ة 
َ
َمعرف ّشىِرجال  ،  إختیاُر 

َ
یا  ک الّناقلین؛  )د:  معرفُة  کشی  عمر  فرزند  محمد  حسن  ۳۴0،  تحقیق  و  تصحیح  ق(، 

مقدمه واعظ مصطفوى،  محمد  و  نگارى  تحقیقات  مرکز  اسالمی،  معارف  و  الهیات  دانشکده  مشهد،  دانشگاه  خراسانی  زاده 

ان، سازمان چاپ و انتشارات  خ؛ دیگر: تحقیق و تصحیح محمدتقی فاضل میبدى و ابوالفضل موسوی1348مطالعات، مشهد، 

 خ. 1382وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران،  

 . 1926قاهره، ، م( 1973  –  1889)  طاها حسین  ،یالشعر الجاهل  يف،  ادب الجاهلي 

 (.  94، 7، جأعالم زرکلىنک:   ق( پسر عبدالله مالکی مذهب 268 -  182عبدالحکم محمد ) ابن ، القضاةادب 

 . ق( پسر عبدالله قزوینی 446خلیل خلیلی )د: ،  ارشاد

 . ق1332  ،حیدرآباد هند ،برگه  398+  346دو جلد ، ق( 421احمد پسر محمد )د:  مرزوقی اصفهانی  ةمکن ألو ا ةزمن أل ا

بوسعید حسن سیرافی    ،تهامه و سکانها و ما فیها من القری و ما ینبت علیها من األشجار و ما فیها من المیاه أسماء جبال  

 . کرمانی 

 . ( ق611 د:)  پسر بوبکربوالحسن علی ا هروى:  اراتیلى معرفة الز إشارات إ

 . م2014 ،المقتبسدار  ،محمد منیر بن عبد الفتاح الحایك  ،إصابة فیمن نزل حمص من الصحابة رضوان الله تعالى علیهم 

 ق( 360  –  280پسر حسن )  ی حمزه اصفهان  اصبهان و اخبارها 
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م(،  1۹۶۴-1۸۹۳)   زرکلی  خیرالدین ،  الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المسشرقین أعالم قاموس الرجال الشهر   یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 م. 1۹۵۴ق/1۳7۳چاپ دوم، چاپخانه کوستاتسوماس و شرکا، 

بالتوب التار  خ ی االعالن  ذم  ) سخاوى    محمد مصرى،  خیلمن  عبدالرحمان  روزنتال ( ق902  -  831پسر  فرانتس   ،   (1914  –  

 م(، 2003

دمشق و  م(،  2003  –   1914)   ، فرانتس روزنتال ( ق902  -   831پسر عبدالرحمان ) سخاوى    محمد مصرى،  االعالن بالتوبیخ

 ، بیروت. ضون ی ب  یة، منشورات محمد علی دار الکتب العلم؛ دیگر: بغداد چاپ شده

 مجلد.  1۳جلد در    ۲۵بیروت،  ، دار إحیاء التراث العربي، حسین  فرزند ق(، علی 356  –  284ابو الفرج اصفهانی ) ، األغاني

ن 
ُ
ک

ْ
ل
َ
قاب  ى  ا

ْ
َل

ْ
  همجر ت  ، دانشمندان اسالم  ر ی مشاه  ؛ ق1۳۹7  ، ردص   هنا خبا ت ک  ،د ل ج  ه س  ، ق( 1۳۵۹  : د)   ی عباس قم  خ ی ش  ، َو اال

 . خ1۳۵0 ،ن ار هت ،هی اسالم  یکتابفروش ،ىرازف یو محمد شر ىامحمدباقر کمره   ،یحمدجواد نجفم یسر اف  هب

ابوظبی،   السیاحة،  و  الثقافة  دائرة  توحیدى،  ابوحیان  المؤانسة،  و  الموانسة  ؛1900اإلمتاع  و  توحیدى  امتاع  ابوحیان   ،

 بیروت.  ، ردارمکتبة الحیاة للطباعة و النشم؛ دیگر: به کوشش احمد امین، 1۹۴۲قاهره،   ،ق( ۴1۴ -  ۳۲0نیشابورى ) 

ق، دو جلد  1375( محمد پسر حسن، تصحیح سید احمد اشکورى حسینی نجف  1104  -1033عاملی ) ، حّر  أمل اآلمل

 برگه. از منابع کار من، منزوى است.   484+ 244

 م، چهار جلد.  1951ق(، چ. قاهره 646 –  568، قفطی علی ) إنباه الرواة على أنباه النحاة

 . جم البلدانمعگفتار پیش  یاقوت در خجخج   ۀ، کلبی به خامانساب البالد

 ق(  204)د:  ، هشام کلبینگاشته ابن  أنساب البلدان 

للسمعاني ) األنساب  مروزى  سمعانی  محمد  فرزند  عبدالکریم  ابوسعد،   ،111۳   -  11۶۶  / تصحیح    ۵۶۲  -  ۵0۶م  ق(، 

 م. 1۹۶۲ق /  1۳۸۲عبدالرحمان بن یحیی معلمی یمانی، مجلس دائرةالمعارف عثمانیة، حیدرآباد، دکن، هند، ، 

به    ترجمه  ،( م1949)د:    Edvvard von Zambaurزامباور )ادوارد فون(    ،های فرمانروایان در تاریخ اسالم و دودمان  انساب 

 خ(  1374 -  1297محمدجواد مشکور ) ترجمه به فارسی ؛  م پخش کردند1951 ، عربی

 تبار عرب شده ق( بربرى 463 -  390)  قیروانی  حسنرشیق،  ابن ، قیروان من انموذج الزمانیا شعراء  ؛نموذج الزمانا
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  ران یا  ادی بن   ،ىانور   رهوشنگ ی ام  قی و تعل   هی و تحش  یت یعبدالمحمد آ  ۀمجر ت  ،یسی ردا  ف یرش  ،النزهة المشتاق  با ت ک  رد  نار یا یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 . خ 1388 ، ن ار هت  ،یشناس

 مجلد.   110ق( تصحیح محمدباقر بهبودى، چ. تهران، بیروت 1110 –  1037محمدباقر مجلسی اصفهانی ) ، بحار االنوار

ا   ىاجتماع  یهاو جنبش   هاىن ی بجهان  رامون ی پ  ها ى بررس  ىرخ ب   به کوشش  ،خ( 1368  –  1295)   ى احسان طبر  ، رانیدر 

 . برگه 7۲0(، نگوری گال ،ىر ی، )وز1۳۹۵فردوس،   ،تهران  زاده، ی عل زاللهیعز

 . 1900، چ. م( 1934  -  1854سترنج )  یل  ىگا بغداد در روزگار عباسى

،  ( م1203ق /  599  د:أحمد بن یحیی بن أحمد بن عمیرة، أبوجعفر الضبي ) ،  غیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلسب

 . م1967، القاهرة   ی المصرى و اللبنانی،ب العربادار الکت تحقیق ابراهیم ابیارى، 

،  ( م1203ق /  599  د:أحمد بن یحیی بن أحمد بن عمیرة، أبوجعفر الضبي )   ، في تاریخ رجال أهل األندلس  بغیة الملتمس 

 . م 1892تا   1883 ، به کوشش کودیر، مادرید، در تاریخ دانشمندان اندلس، دو جلد

والنحاة  اللغویین  َطَبَقات  ِفي  الوعاة  أبي   ،بغیة  بن  الرحمن  جالل عبد  ) بکر،  السیوطي  تحقیق  ( ق911  د: الدین  محمد  ، 

 صیدا  ،لبنان  ، المکتبة العصریة،  أبوالفضل إبراهیم 

   بوجعفر قیروانی( پسر ابراهیم ق400  –  320احمد ) جّزار ابن ، بغیة الوعات

بشیر فرنسیس و کورکیس عواد، بغداد،    ی؛ ترجمه به عرب 1905م(،  1934  –  1854سترنج )   یل   ىگا بلدان الخالفة الشرقیة،  

 م. 1954ق /  1374المجمع العلمي العراقي، الطبعة األولی، 

  ، بغداد  ،کورکیس عواد  بشیر فرنسیس و  ترجمه به عربی  ؛1905م(،  1۹۳۴  –  1۸۵۴گاى لی سترنج ) ،  بلدان الخالفة الشرقیة

 م. 1۹۵۴/   ق 1۳7۴المجمع العلمي العراقي، الطبعة األولی، 

، ح. مسعود،  هاى دربارۀ ایران بخش، ترجمۀ  ق( ۳۴0  د:)   فقیه بوبکر همدانی، احمد پسر محمد پسر اسحاقابن ،  البلدان

 . برگه 302 ، خ1349بنیاد فرهنگ ایران آن را به سال 

ابن البلدان یعقوبی،  ،  اب وضاح  بن  بن واضح    عقوبیی ابوالعباس احمد    ، ق( 284)د:    یاصفهان اسحاق بن جعفر بن وهب 

پژوهش محمدامین ضناوى،    : رگید  ؛م 1۹۳7  ، تی و  ه سنا ر ف  هب  همجر ت   ؛ن دی ل  ، ل وب   ی نو ج  ش شوک  ه ب  ؛ م1۸۶0  ، هیوخ د  ح ی حصت
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آیتی بیرجندى، محمدابراهیم،    یسر اف   هب  برگردان   :رگید  ؛ق1۴۲۲  ،روت ی ب  ،ضون ی ب  یالکتب العلمیة، منشورات محمد علدار  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

   .انتشارات علمی فرهنگی، تهران 

ق  1۴1۶بن اسحاق همدانی، تحقیق یوسف الهادى، عالم الکتب بیروت، چاپ جدید  ، ابوعبدالله محمد بن محمدالبلدان

 .م1۹۹۶/

 (  ق255 –  163عمر پسر بحر )  ،جاحظ ، بلدان

 ق(  558 –  489یحیاى عمرانی یمنی )  ،البیان

   ( ق255 –  163عمر پسر بحر )  ،جاحظ ، تاج

 صولی بواسحاق،   ،تاجى 

 . 1۹1۴  -  1۹11، جرجی زیدان، مصر،  تاریخ آداب اللغة العربیة

روسی دو مجلد  ،  م( 1951  -  1883خاورشناس روس ) ایگناتاى یولیانوویچ کراچکوفسکی    ،عرب   ىیای جغراف  ات ی ادب  خی تار

 م.  1961  ،برگه، چ. خرطوم سودان  975  ی،عرب به ترجمه  ؛م1943چ. مسکو   ،برگه  729تا   458

احمد لخمی    فرزند الدین ابی البرکات مبارک  ابن مستوفی، شرف   ،من ورده من األمائل ببناهة البلد الخامل  یا    ؛ تاریخ اربل

 م. 1980سامی خماس صفار، دار الرشید للنشر، بغداد عراق،  حی تصح ، ( ق637  – 564اربلی ) 

 الدین ابوالحسن علی پسر یوسف.  قفطی، جمال ابن م( 1248 –  1172ق /  664 –  568قفطی ) تاریخ الحکماء، 

ابراهیم فرزند  الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی یوسف فرزند  ، جمال إخبار العلماء بأخبار الحکماء ، قفطی،  تاریخ الحکماء 

م؛ ترجمه محمد فرزند علی فرزند  1۹0۳ق /  1۳۲1ق(، به کوشش یولیوس لیپرت، الیپزیگ،  ۶۴۶  -  ۵۶۳عبدالواحد شیبانی ) 

 خ. 1۳۴7ق( به دستور شاه سلیمان صفوى، تصحیح بهین دارایی، دانشگاه تهران. 10۹۹محمد خطیبی روزنی ) 

ن ) الن، بارون ماک  ِدس  ، اثیرابن  ،بالموصل ةاالتابکی   الدولة  تاریخ    م. 1۸7۲  چ.،  ( 1۸7۸ -  1۸01گوک 

،  ق( 403  -   351اى ) قرطبهفرزند یوسف نصر ازدى  محمد    فرزندفرضی، عبدالله  ابن ،  العلماء و الرواة للعلم باألندلس  خی تار

 م. 1988ق /  1408، مکتبة الخانجی، قاهره، ین ی عزت العطار حستحقیق 

 (. 21، س 84،  4چ. عربی، ج معجم البلدان،  ←. )نک: بی ابوغر، تاریخ المغابة 
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  ؛ م 1912  ، سیر اپ  ،ن وف ور   ت س گ  حی حصت   ، ق( 362  –  283بوعمر محمد پسر یوسف کندى مصرى ) ا   ، تاریخ الوالة و القضاة یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 . رصم  ،ی مالسال ا  بت کلار اد :رگید

الن، بارون ماک  ، ترجمه از تاریخ ابن های دیگر از افریقای شمالىسلسلهتاریخ بربرها و   ن ) خلدون، ِدس  ،  ( 1۸7۸  -   1۸01گوک 

   م. 1۸۵۶  –  1۸۵۲ ، چ. جلد چهار 

 ق(  307  -  220)  ساجی پسر یحیا زکریا ، تاریخ بصره

أ بغداد  السالم   وتاریخ  أب،  مدینة  الحافظ  علی االمام  بن  أحمد  البغداد   یبکر  مصطفی    ق( 463  )د:  ىالخطیب  تحقیق 

 . جلد   24ق، 1417م / 1997،  لبنان  –بیروت   ،دار الکتب العلمیة ،عبدالقادر عطا 

 علی بن محمود کعبی.، تاریخ بلخ

 ق( 316محمد بن عقیل بلخی )د: ، تاریخ بلخ

 ابن   ،تاریخ بیهق
ُ
فرزند ابوالقاسم    ی ابوالحسن عل  نی رالدی ظه  یهقی فندق ب، ابن ( ق 565  –   490علی پسر زید ) بیهقی،  ندق  ف

 . خ 1317، تصحیح احمد بهمنیار، کتابفروشی فروغی، ق( 548 –  490)  د یز

،  ی مانی  ییحیبدالرحمن بن  عپسر ابراهیم،    ق( پسر یوسف427  –  347حمزه گرگانی ) ابوالقاسم  سهمى،  ،  تاریخ جرجان

 . خ1۳۶۶ / م 1۹۸7ق.=  1۴07 ٬یروت: عالم الکتب ب

     د، ی ق( پسر سع342)د:  یعبدالصمد حمص تاریخ حمص 

ها من األماثل، أو اجتاز بنواح  ةی و ذکر فضلها، و تسم  -حماها الله-دمشق    نةیمد   خیتار   ، تاریخ دمشق
ٌ
و    هایمن وارد  های من حل

ساکر  ابن   ، أهلها   ۳۳۸۳  - ۳۳۶7دمشق به شماره    ه یظاهر،  ق( 573  -   499) دمشقی    فرزند هبةالله  حسن   فرزند علی  ابوالقاسم  ع 

    . م، در هشتاد جلد1۹۹۵ /  ق1۴1۵در سال   روتی دار الفکر ب؛ دیگر: تحقیق علی شیرى، جلد 1۹در 

 ق( واسطی  637 -  558: محمد ) ثیی دب ، تاریخ رقه

ه محالتی )   ، سامراء   خی تار
ّ
خ؛  1347ق؛ و تهران  1366چ. نجف    1مجلد، ج  3خ(  1364   -  1271ق /  1406  –  1310ذبیح الل

 خ. 1328، چ. تهران  3ق، ج1368، چ. نجف 2ج



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 

 

113 

  گ یزپ یال   ، ت لاو تو گ  ش ش وک  هب  ی برع   نت م  ، ق( 360  –   280حمزه اصفهانی پسر حسن )   تاریخ سنى ملوک األرض و األنبیاء  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

   ؛ 1848 ،گی زپ یال  ، نی تال  ۀمجر ت  ؛1844

ق(، تصحیح دخویه  310  -  224) طبرى ، محمد بن جریر تاریُخ االَُمِم و الُملوك، تاریُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك، تاریخ طبری

تعلیقات به التین +    15ها + جفهرست   14جلد + ج  13  ،م( 1901  -   1876م( و همراهان چ. لیدن ) 1909  -  1836هلندى ) 

  1جلد، برگۀ  15،  خ( 1363 -  1282ابوالقاسم پاینده )   ترجمۀ فارسی  ،چ. افست تهران  (،ه 10)سدۀ عریب قرطبی  ذیل  16ج

 . خ1354تا  1352  تهران،  ،6972 –  6799+ ترجمه عریب، برگۀ  6785 -

  بشار عواد معروف، ،  ق( 403  -   351) اى  قرطبهفرزند یوسف نصر ازدى  محمد    فرزند فرضی، عبدالله  ابن   ، ندلسألا  ء علما  خی تار

 ق 1429  م /2008دارالغرب االسالمی، تونس، 

 م 1892تا  1883  ،به کوشش کودیر، مادرید ، فرضی، دو جلد، از ابن تاریخ علمای اندلس

   ق( پسر عبدالله قزوینی.446خلیل خلیلی )د: ، تاریخ قزوین

 . Heinrich Ferdinand Wuestenfeld وستنفلد  . ، النهر والی، چتاریخ مکه

اى از آن را وستنفلد به عنوان بخش  نگاشت که تکه   272را در    ق(  272فاکهی، بوعبدالله محمد پسر اسحاق )ز:  ،  تاریخ مکه

 . چاپ کرد 1859در الیپزیک به سال  51تا    1هاى مکه، برگۀ دوم تاریخ 

األنب   خ یتار   ،االرضملوک   خی تار و  األرض  ملوک  اصفهان  ،اء ی سنى  )   ی حمزه    ى مولو   ش شوک   ه ب  ق(، ۳۶0  –  ۲۸0پسر حسن 

و   امبران ی پ  خیتار   م ان  هب  یس ر اف  هب  ه مجرت   ؛م1۹۳۲  ،یئ ب مب  ،هتو پ   دواد  ی سی لگنا  هب  همجر ت  ؛ م1۸۶۶  ،هت کلک  ، نیرالدی کب 

 . خ1۳۴۶ ، راعش  رفعج  ،پادشاهان 

   ( پسر ابراهیم بوجعفر قیروانیق400 –  320احمد ) جّزار  ابن ،  مغربتاریخ مهدی و خیزش او در 

، ق( 405  –   321)   عی بابن   ،محمد پسر عبدالله،  حاکم نیشابورى،  نییّ سابور ی الن   خ یتار   المنتخب من السیاق،  ،شابور ی ن  خی تار

 م. 1965خ /  1344به کوشش ریچار فراى، لندن، فکسمیله، 

،  ىشابوری ن  فهی خل  ن ی ترجمٔه محمد بن حس،ق( 405  –   321)   عی بابن   ، محمد پسر عبدالله،  حاکم نیشابورى  ،شابور ی ن  خی تار

 خ. 1375، تهران، یعی محمدرضا شف قاتی و تعل حی مقدمه و تصح خ؛ دیگر: 1337مقدمه و تصحیح بهمن کریمی، 
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 . م1۹0۸ ، سی راپ  ،ق( 362 –  283)  ىمصر  ىکند  وسفیابوعمر محمد پسر    ،( ق246 :شراگ ن)  قضاة مصر ى و اسام خی تار یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 . م1۹0۸ ، سی راپ  ،ق( 362 –  283)   ىمصر  ى کند وسف ی ابوعمر محمد پسر  ، (  ،تاریخ والة مصر 

، به کوشش  ق( 284)د:    یاصفهان   ی عقوب یاسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح    عقوب یی ابوالعباس احمد بن اب،  تاریخ یعقوبى 

م؛  1960خ /  1339ق؛ دیگر: بیروت،  1358م؛ دیگر: چ. افست، نجف،  1883، لیدن،  م( 1943  - 1851) هلندى    هوتسما 

د 1343 –  1294) ترجمه به فارسی 
ّ
   . خ1343تا  1341ص در تهران   644+    610خ( در دو مجل

   بوالحسین ا ن پسر سعید امحمد پسر محمد عبدالرحم ، ( ق321 د:باهلی ) ،  اني اآلثارتاریخى باهلى و مع

د  ،متن عربی ،  ق( 421  -  320مشکویه رازى ) ،  تجارب األمم 
ّ
( دو جلد پنجم و 1917  -  1854آمدروز )   تحقیق  ،شش مجل

الدین بوشجاع  روذراورى، ظهیر   ذیلآمدروز  م،  1915  -  1914قاهره،  تاریخ طبرى،    ۀبه عنوان جلد اول و دوم دنبال  ،ششم 

  تاریخ هالل صابى طبرى و بخش هشتم    ذیل تاریخجلد سوم    رامشکویه    تجارب األمم ق( بر  488  -  437محمد پسر حسین ) 

ابراهیم 448  –  359)  پسر  پسر محسن  بوالحسن  تألیف  تاریخجلد چهارم    ،ق(  )   ذیل  مرگلیوث  همکارى  با    -   1858طبرى، 

کتابفروشی  ،  منزوى  نقیترجمه به فارسی علی   5و    6جلد  ؛  م چاپ کرد1916الله زکی کرد، در قاهره به سال  م( و فرج 1940

   . برگه 622+   632 ، خ1376  ، تهران،طوس

 ةجامع،  سالم   یناج  ژهی من   قی تحق  ،یم ی تم  یانعبن محمد بن منصور سم  م یسعد عبدالکرواب  ،في المعجم الکبیر  تحبیرال

 . م1۹7۵ق / 1۳۹۵ ، بغداد

 م. 1931ق / 1350، مطبعة الشباب، قاهره، براهیم أطفیش اسحاق ا و، اب تحفة األعیان بسیرة أهل عمان

مکتبة ی،  نورالدین عبدالله بن حمید بن سلوم بن عبید بن خلفان بن خمیس سالم   ،رة اهل عمانی س  يان فی عحفة األ ت

 ی، عمان.اإلمام نورالدین السالم

ق(، دارالکتب العلمیه، منشورات محمد  748الدین محمد فرزند احمد فرزند عثمان ذهبی )متوفی  ، شمس تذکرة الحفاظ

 م.  2007ق / 1428علی بیضون، 

 ( ق611 د:)   هروى   پسر بوبکربوالحسن علی  ا  ،ةی فنون الحرب ي ف ة یالتذکرة الهرورسالة   ، ةیهروالرة کتذ
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  ز یبن عجا  بی احمد پسر حب   العجایز ابی ابن ،  زیستند/ نام فرزندان امیه که در غوطه می   امیةتسمیة من کان بالغوطة من بنى یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 .  ازدى

م  ةی تسم پسر    ، امراء مصر  ةی تسم  ا ی  ؛والة مصر  ا ی  ؛ صروالة    ، سی راپ  ،ق( 362  –  283)   ىمصر  ى کند  وسف ی ابوعمر محمد 

 . م1۹0۸

 .  برگه 298م،  1938 ، چ. بغداد ،عباس عزاوى، وکیل دادگسترى بغداد ، تعریف بالموّرخینال

  -   875ق /  345  –  261غالم ثعلب، )   ،زاهد   ىهاشم بغداد ابو  فرزندعبدالواحد    فرزند بوعمر محمد  ا ،  الشعراء تفسیر أسماء  

 . م( 957

ب  حان، یبور   م،ی التفه احمد  پسر  )   ی رونی محمد  ر 440-  362خوارزمی  براى  فارسی،  به    ، خوارزمی   ن ی دختر حس  حانهیق( 

 خ.   1367چ. چهارم نشر هما. تهران  برگه؛ دیگر:   677خ. 1318برگه، تصحیح استاد جالل همایی،    196پیشگفتار 

) التفهیم،   خوارزمی  بیرونی  احمد  پسر  محمد  حسین  440-  362بوریحان،  دختر  ریحانه  براى  فارسی،  به  نخست  ق( 

بخش خاورى موزه بریتانیا، با ترجمه انگلیسی در   8349نسخه دستنویس ش    فاکسیمیله ،التفهیم به عربی دیگر:  ؛خوارزمی

 . برگه فهرس  5برگه +  333+  18م در 1943ندن ل ، چ.برابر هر صفحه

البلدان ) ء ایوبی عماد ابوالفداا   ،ق( 721)نگارش:    تقویم  ق( پسر اسماعیل پسر علی پسر محمود پسر  732  -   672الدین 

 Cکوشش آقاى شیره  ب؛ دیگر:  برگه  58+    539  ،1840  ،پاریس ،  دسالن و    رنو ،  محمد پسر شاهنشاه پسر ایوب پسر شادى

Schier،  ،و درسدن فارسیم1846  لندن  به  ترجمه  آ  ؛  بن ،  خ( 1392  –  1305)   تی یعبدالمحمد  ا   ادی انتشارات    ،ران یفرهنگ 

 . برگه با مقدمه و دو فهرست  698 ، خ1349  تهران،

 . خ1۳۴۹  تهران، ، یت یالبلدان، ترجمه عبدالمحمد آ  م یتقو

  ، یعرب.  چمعجم البلدان،    ←)نک:  .  ق( 629)د:    ىنقطه )ابن ...( محمد پسر عبد الغنی بغداد   ،شناسیدر راوى   دیی تقال

 ( 5 پانوشت ، 288، 1فارسی، ج  ۀ ؛ ترجم323،  1ج

،  1چ. عربی، جمعجم البلدان،  )   ( پسر محمدق348  د:نیشابورى، احمد )   ستیخارزنجی بُ ،  تکمله   ،ى تکلمة اللغة خارزنج

 (  23، 386، 3؛ و ج6، 556
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 م 1892تا    1883  ،به کوشش کودیر، مادرید،  ابار، دو جلدتکمله صله، ابن  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 .علیرضا ذکاوتی قراگزلو، امیرکبیر، تهران  به فارسی  ترجمهدم ِمتز، آتمدن اسالمی در قرن چهارم هجرى، 

القرون العیون في سادس  الشیعة،  الثقاة  اعالم  تهرانیطبقات  آقابزرگ  به کوشش علینقی منزوى خ( 1348  –  1255)   ،   ،  

 م. 1971، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، خ( 1389 –  1302) 

ف  القلوب  المنسوب  يثمار  و  ثعالپ فرزند    عبدالملک ،  المضاف  انزابی یمحمد  رضا   ، ( دانشگاه  1391  –   1315نژاد  خ(، 

 ( 313 برگۀ  ،نژادی یانزا  ،)ثعالبی خ. 1377فردوسی، مشهد،  

؛  479ق( تا هنگام فرمانروایی سنجر سلجوقی )ز:  538  -  467)   زمخشرى  جارالله، بوالقاسم محمود پسر محمد خوارزمی

القضات  جا و عجوالنه عینداشت، چون پس از قتل بی گنوسیست بود، او را گرامی می گرا و نیمه ق( ایران 552؛ د:  511پادشاه  

 ناگزیر با خلیفه بغداد بساخت، زمخشرى بگریخت و شاگردانش چون عمرانی زندانی شدند.  

 . ( 3، س  47، 4جنک: معجم البلدان،  )  فى جامع الکو 

 (. 14، س  114، 3؛ و چ. عربی، ج13، س 510،  2چ. عربی، جمعجم البلدان، )نک: جغرافیا   الجامع

زِدزِبه،  256  -  194بخارى )  ح ی جامع صح  ق( محمد پسر اسماعیل پسر ی 

   ( 5، پانوشت 110، 1فارسی، ج  ۀ ؛ ترجم116،  1ج  ، ی)نک: چ. عرب جامع غوری 

 (  250،  4ذریعه، ج نک: ) ق( 211  -  126) صنعانی   پسر همام عبدالرزاق ، جامع

 بطلمیوس. ، جغرافیا

 سعید جغرافیاى ابن 

، تصحیح رمزى بعلبکی، دارالعلم ( ق 321  -   223) ازدى والء عمانی  بصرى  محمد پسر حسن ابوبکر ید  ر  ُد ابن جمهرة اللغة،  

   م. 1987بیروت،  للمالیین، 

 (  22، س  364،  4چ. عربی، ج ، معجم البلدان)  جنان

   های میانهجهانگردان اسالم در سده 
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مtorneberg   (1807   -  1877  )از روى چاپ اروپایی تورنبرگ    13تا ج  1م، ج1966  -   1965چاپ دارصادر بیروت، سال   یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

د سال  14سویدى در 
ّ
 . م1876  -  1851مجل

المغرب إلى  المشرق  من  العالم  /  372)نگارش:    حدود  بارتولد،  تومانسک تصحیح    م(،982ق  فاسیلی  مقدمه  روسی،  ی 

 م. 1999/  ق1419م، ترجمه به عربی یوسف هادى، چ. یکم، 1937م، ترجمه به انگلیسی، مینورسکی،  1930

میرمحمد پسر احمد از فریغونیان گوزگانان،    پیشکش به ،  ناشناسق(،  372)نگارش:    حدود العالم من المشرق إلى المغرب 

 . برگه 255خ، در 1340تهران  ،سوم   .چ  ،تصحیح منوچهر ستوده 

   ( پسر عبدالله430  -336)بو ...( اصفهانی احمد )  م ی  ُنع   اء ی ة االولی حل

م(، به کوشش کمال 1038  -   947  ق / 430  -   336احمد فرزند عبدالله اصفهانی )   م ی  ُنع  ابو ِحلیُة األولیاء و َطَبقاُت األصفیاء،  

 م؛ دیگر: بیروت: دارالفکر. 1932خ / 1311القرى، قاهره، یوسف الحوت، یازده جلد، دارام 

 م. 1968( ، چ. بیروت ق255 –  163عمر پسر بحر )  ،، جاحظ الحیوان

نوبختى،   چاپ  خاندان  تهران،  آشتیانی،  اقبال  تهران،  عباس  تهران،  1311اقبال،  طهورى،  انتشارات  دیگر:  چاپ  خ؛ 

 خ. 1357

علىیخصا  )   ابوعبدالرحمان   نسائی ،  ص  شعیبق303  –   215احمد  پسر  علی  پسر  الّداني (  تحقیق  آل   ،  منیر  زهوي،   بن 

 خ. 1382المکتبة العصریة، بیروت؛ دیگر: بوستان کتاب،  

 ( 17، س  204،  4ج  ، عربی. چمعجم البلدان،   ← )نک:  ( ق611 د:)  پسر بوبکربوالحسن علی ا هروى:   ةیهروالخطب 

 ( 22، س 15، 4ج  ،ی)معجمد، چ. عرب خطط اندلس 

الدین احمد فرزند  تقی   ، و اآلثار  الخطط،  ةیزیالمعروف بالخطط المقر   المواعظ و االعتبار بذکر الخطط و اآلثار   ، ُخَطط مقریزی

خاورشناس  Gaston wiet گاستون وییت  ، ترجمه به فرانسه ق( 845  – 766مقریزى بعلبکی تبار مصرى ) علی فرزند عبدالقادر 

ق /  1418؛ دیگر: تحقیق خلیل منصور، منشورات محمدعلی بیضون، دارالکتب العلمیة، بیروت،  ( 1971- 1887فرانسوى ) 

   م. 1998

 ق( 811 –  761اوحدى ) خطط، 
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ن  ، تاریخ بزرگ دمشق خالصه یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب  ظور، ابوالفضل ِاب  ن  ، دمشق،  ق( 711  -   630)   ی قیافر  ی ِفعی  ُرو    مکّرم   فرزند محمد    نی الدجمال   م 

   ق.1404

متن    عسکرىمرتضی    دی س؛  ق1۳۸7  ن،ی اصول الد  ةی بغداد، منشورات کل  ،ىعسکر   ی مختلق، مرتض  ی خمسون و مائه صحاب

 خ. 1378، قم،  ای عطامحمد سردارن  ترجمۀ فارسی  ساختگی   صحابیصد و پنجاه    ؛برگه(   416م،  1969عربی )چاپ دوم بغداد،  

 ، شناسه دومة الجندل(  20، س 628، 2چ. عربی، جمعجم البلدان، )  ، خوارجلا

 ق(؛ 332جلودى عبدالعزیز )د:  خوارج، 

 است.   ق( 346 –  280)   مروج الذهب صاحب علی فرزند حسین مسعودى  خوارج، 

   . C .Van Arendonkارندونک  دائرةالمعارف اسالم، 

بار در بغداد  تحقیق و پیش ،  ق( 390شابشتی دفترخوان علی پسر محمد )د:    ، دیارات و    1951گفتار گورگیس عواد، دو 

 دیر.   53م، ناقص، معرفی  1966

 غورى. جامع . نک:  دیوان األدب

الشیعةالذریع تصانیف  إلى  المستبین  ة  العشرون،  و  الحادي  الجزء  منزوى،    – ،  احمد  به کوشش  تهرانی،  آقابزرگ  المقالة، 

 م. 1۹7۲ق /  1۳۹۲خ / 1۳۵1چاپخانه اسالمیه، تهران، 

نقی منزوى، چاپخانه  سازى، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علی چینی  – نامه  ، الجزء الخامس، ثابت الذریعة إلى تصانیف الشیعة

 م. 1944ق / 1363خ / 1323بانک ملی ایران، تهران،  

الشیعة تصانیف  إلى  و  الذریعة  الرابع  الجزء  نائیه  ،  چاپخانه    –العشرون،  منزوی،  علینقى  کوشش  به  تهرانى،  آقابزرگ  نیه، 

 م. 1978ق / 1398خ / 1356اسالمیه، تهران، 

الشیعة تصانیف  إلى  التخاطب  الذریعة  الرابع،  الجزء  علی   -،  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  منزوى،  التیمیة،  چاپخانه  نقی 

 م. 1941ق / 1360خ / 1320مجلس، تهران،  

الشیعة تصانیف  إلى  المجتبی  الذریعة  العشرون،  الجزء  چاپخانه    –،  منزوى،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  المسبل، 

 م. 1۹70ق / 1۳۹0خ / 1۳۴۹اسالمیه، تهران، 
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 27  –  16،  3ذریعه، ج  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

؛  58، 1ج  ، یعرب.  چمعجم البلدان،   ←)نک:  ( پسر عبدالله  430 -336)بو ...( اصفهانی احمد )   م ی  ُنع   ر اخبار اصفهانکذ

 ( 4  پانوشت، 54، 1فارسی، ج ۀترجم

 (. 307، 7ج ، لىکزر أعالم جلد )  16، ق( 643 –  578محمد پسر محمود ) نجار ابن  خ بغداد یل تاریذ

تحقیق مصطفی  ،  ق( 643  –   578محمد پسر محمود ) نجار  ابن عبدالله  والدین اب تألیف االمام الحافظ محب   ، ذیل تاریخ بغداد

 . م1997ق / 1417 ، بیروت ،دارالکتب العلمیة ،عبدالقادر عطا 

الدین و معلم ، محمد شرف ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون:  ذیل کشف الظنون

 ق. 1366و  1364م /  1947و  1945ترکیه  – بیلکه کلیشی، چاپ استانبول رفعت  

َعفاء   کتاب ،  الغضائریرجال ابن  ق(،محمدرضا  ۴11، حسین فرزند عبیدالله فرزند ابراهیم غضائرى )ز:  الَجْرح و کتاب    الُضّ

 ق. 1۴۲۲حسینی جاللی، قم، مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث،  

الطوسي  طوسی  ،  األبواب،  رجال  حسن  فرزند  محمد  ابوجعفر  الطائفة  محمدصادق ( ق460  -   385) شیخ  تصحیح   ،

 ق.  1۴1۵م؛ رجال الطوسي، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم، 1۹۶1ق /  1۳۸1بحرالعلوم، مطبعة الحیدریة، نجف، آل 

النجاشي الشیعة،  رجال  أسماء مصنفي  ) فهرست  نجاشی  احمد فرزند علی  به کوشش موسی  ۴۵0  -  ۳7۲،  شبیرى  ق(، 

 خ. 1۳۸۲ق /  1۴07زنجانی، قم، مؤسسة نشر اسالمی،  

ق؛ چاپ دیگر: ناشر اسماعیلیان،  1۳۸7تا    1۳۸۴ق(، اصفهان،  1011الله قهپایی )ز:  ، عنایت مجمع الرجال ؛  رجال قهپایى

 خ. 1۳۶۴قم، 

،  7، جأعالم زرکلىنک:  )  ق( پسر عبدالله مالکی مذهب 268 -   182عبدالحکم محمد ) ابن  ،رّد بر فقیهان صاحب رأی عراق

94 .) 

 ی قاسم السامرائ  حی حص ت ، ىدی االس یالضب  ی می بن عمر التم  فی س ، يعائشة و عل ری الردة و الفتوح و کتاب الجمل و مس

 ( 1420؛ و چلبی در کشف الظنون 187، 2ج ، ینک: معجم البلدان، چ. عربق( 283ابراهیم ثقفی )د:  ،  ةردّ ال

 ق(  175بومخنف لوط کوفی )د: ا،  ةردّ ال
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 ق( 224مداینی علی )د: ، ةردّ ال یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

  ى محمد بن عمر واقدبن حارثة الشیباني،    یکتاب الّردة مع نبذة من فتوح العراق و ذکر المثن   ،ق( 207واقدى )د:    ،ةردّ ال

لبنان  ، دار الغرب اإلسالمي  ، ىجبور  ب ی هو یی حی ق ی مقدمه و تحق  ، یاحمد بن محمد بن اعثم کوف  تی به روا ق(،207 ی)متوف

 . بیروت  –

 ق(،237وثیمه پسر موساى فارسی )د: ، ةردّ ال

) افارسی،    ، روح األرواح آقاى نجیب مایل هروىتصحیح و پیش   ،( 534  -  487بوالقاسم سمعانی احمد    ، خ1368  ، گفتار 

 ها. ) فهرست   917 برگه+ تا پایان  ، عکس برگه  20+  ،مقدمه 119+   برگه،  634  ،تهران 

ق(، اسماعیلیان، قم،  1۳1۳  -   1۲۲۶، محّمدباقر خوانسارى ) روضات، صاحب  روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات 

 جلد.   ۸ق. 1۳۹0

ق در  1401ق(، تصحیح احمد اشکورى حسینی، سال  1131  –   1066مالعبدالله افندى ) ،  ریاض العلماء و حیاض الفضالء 

   .ق جلد هفتم 1415، جلد 6

ق(،  11۳0  -   10۶۶ى فرزند عیسی فرزند محمدصالح اصفهانی جیرانی ) ، میرزا عبدالله افند ِریاُض الُعلماء و ِحیاُض الُفضالء 

 خ. 1363ذکاوتی قراگوزلو، نشر دانش، تهران،  

خ  1328ق /  1369، تهران، از  6تا ج  1، محمد علی مدرس تبریزى، ج ریحانة األدب في تراجم المعرفین باللکنیة او اللقب

 خ. 1333ق /  1375تا  

 . یونس ابن ، زیج حاکمی فاطمی اسماعیلی مصر

کند. )نک: چ.  بار مطالب تاریخی و جغرافیایی آفریقا را از وى نقل می   32ست. یاقوت  (  ه 4سدۀ  مصرى )   ونسی   زیج حاکمى

 ،  1عربی، ج

 آیتی در ستون »مآخذ« صاحب زیج دیده شود.  -   ابوالفداست. نک:  ابوالفدا زیج یکی از منابع کار 

   ان ی ق از خاندان نجم322پسر محمد پسر بوعون کشته   م ی عون ابراهابی ابن زیج، 
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) ابو ،  الزینة یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب  حمدان  پسر  احمد  رسنانی  و  رازى  جلد  ،( ق322  د:حاتم  فیض   ، دو  حسین  روش  مقدمه  دربارۀ  همدانی  ه 
ّ
الل

 . غلو و فرق غالیهم و جلد سوم آن را سلوم سامرائی همراه کتاب 1958  -  1957قاهرة   ،شناسیزبان 

،  ( 1355  -   1279محمود عرفان )   ترجمه به فارسی؛  1930م(،  1934  –   1854سترنج )   یل   ىگا  ، های خالفت شرقىسرزمین

   .خ 1373چاپ چهارم  ؛ خ 1337  تهران،

 . خ1342 تهران،  ،نی زم ران یفرهنگ اابوالفضل طباطبائی،   ،فضالن ابن  سفرنامه

ّهان   تصحیح  ،ق( 309)ز:    احمد فضالن پسر عباس پسر راشد پسر حماد،  فضالن سفرنامه ابن    ، فرهنگستان دمشق  ،سامی د 

 . م1959 ،هاگفتار و فهرست پیش  +

 انتشارات شرق، تهران.   ،چاپ دوم ،یابوالفضل طباطبائبه فارسی ، ترجمه فضالنسفرنامه ابن 

 (  21، س 240، 4«. )نک: چ. عربی، جرحلة المعتضد لحرب خمارویهسفرنامه سرخسی، متعضد یا به گفته یاقوت »

ق(، تحقیق و تعلیق والدمیر مینورسکی، لندن و بولخاکف در مسکو،  341مسعر فرزند مهلهل خزرجی )ز:    سفرنامۀ ابودلف

 خ. 1354برگردان ابوالفضل طباطبایی، انتشارات زورا، تهران، ؛  1960

 ( پسر ابراهیم بوجعفر قیروانی  ق400 –  320احمد ) جّزار  ابن   ،سلم الوصول 

م(، چ. شاه دارا  915ق /  303، ابوعبدالرحمان احمد فرزند شعیب نسائی ) ، او، المجتنیلمجتبىبا   المسمى   ئى النسا   سنن

Shahdara ،1282 2001ق / 1421ر، دارالفکر، بیروت، عطا جمیل  ق؛ دیگر: به کوشش صدقی . 

 م؛  1984  / ق 1404، محمد فرزند احمد ذهبی، به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، سیر اعالم النبالء، ذهبى

ق(، تصحیح سهیل 150  –  85اسحاق مطلبی، محمد فرزند اسحاق فرزند یسار ) ، ابن السیر و المغازي ، کتاب  إسحاقسیرة ابن 

 ق. 1398زکار، بیروت، دارالفکر، چ. نخست، 

 م.  1936ق /  1355هشام، به کوشش مصطفی سقا و دیگران، قاهره، ، ابن السیرة النبویة

فهرست  ، نک:  ه 7، سدۀ  1579ق( نسخۀ خطی، کتابخانۀ سپهساالر به شمارۀ،  218)د:  هشام  ، ابن سیرة رسول الله )ص( 

 . 124، 5سپهساالر، ج
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) ابن   ،اللهسیرة رسول  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب  فارسی  ق151  –  85اسحاق(، محمد  ترجمۀ  )   ،اللهسیرة رسول (؛    ،ق( 623  –  582اسحاق همدانی 

 برگه.    1325خ دو جلد  1361چ. دوم، تهران،  ،تصحیح اصغر مهدوى 

، تصحیح همراه با مقدمه و تعلیقات آلمانی و  هشامابن سیرۀ  م؛ دیگر:  1860  –  1857هشام، چ. وستنفلد،  ، ابن سیرۀ محمد

  –   1858(، گوتینگن، آلمان،  1۸0۸   -  1۸۹۹)   Heinrich Ferdinand Wüstenfeldها هاینریش فردیناند ووستنفلد  فهرست 

 م. 1936ق / 1355هشام، به کوشش مصطفی سقا و دیگران، قاهره، ، ابن السیرة النبویةم؛ دیگر:  1860

 بونصر  ا صّباغ  ، الشامل

ذهب،   من  أخبار  في  الذهب  ) ابن شذرات  محمد  بن  احمد  بن  عبدالحی  ابوالفالح  حنبلی  تحقیق  ،  ق( 1089  د:عماد 

 . ق 1406، لبنان  –  روتی ب، کثیردار ابن  ،عبدالقادر ارناؤوط و محمود ارناؤوط

بوتمام  حماسه  اشرح  یحی ،  عل  یبوزکریا  خط  ی بن  به  معروف  تبری شیباني  بازیابیى،  زی ب  مدرک  ،  ط 367  ، شماره  شماره 

 .10-4119کتابخانه مجلس:  

   ،ق( 402  –  328)  ی هقی ب ى غاز ی عل ]حسن[ فرزندن ی حس  فرزند لی اسماعابوالقاسم   ،ئمةشمس األ

هی  ابوُهر   رةی خ المضی ش  . م1۹۶۹یروت، اعلمی، ، بهیبور ا خ محمود ی ش،  بار دوغی پ  /ق( 59  –  21)  یدوس  ر 

  756)  ىقلقشند  یاحمد بن عل الدینشهاب في صناعة اإلنشاء،    ىصبح األعش م.1913قلقشندى، قاهره، ، صبح األعشى

   ، بیروت.العلمیةدار الکتب   ، نیالد شمس ن ی محمدحس قی تحق؛ دیگر: م1913قاهره،   (،821 -

  ، تحقیقق( 393)د:    جوهرى فارابی   بونصر اسماعیل پسر حماد ، ا جوهرى،  تاج اللغة و صحاح العربیة  الصحاح صحاح اللغة،  

 م، شش جلد. 1986ق /  1404، بیروت، چ. سوم،  احمد عبدالغفور عطار، دارالعلم للمالیین 

ّیاِمه،  
َ
مور رسول الله )ص( َو ُسَننه و ا

ُ
ُمْخَتَصر ِمْن ا

ْ
ُمْسَند الّصحیح ال

ْ
جامُع ال

ْ
ل
َ
حافظ ابوعبدالله محمد فرزند  صحیح بخاری، ا

 م. 1932ق(، چاپ مصر، ۲۵۶–1۹۴بخارى ) ه زبِ زِد پسر ی  اسماعیل فرزند ابراهیم فرزند مغیرة 

ق(، نصحیح حافظ طرابلسی  261  –  206حجاج نیشابورى قشیرى )   ابوالحسین مسلم فرزندصحیح مسلم، الجامع الصحیح،  

 ق. 1334تا    1329هاى  اسماعیل فرزند احمد، دارالطباعة العامرة، استانبول، سال 

 . م1892تا    1883 ،به کوشش کودیر، مادرید ،  بشکوال، دو جلد صله از ابن 
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 ق( 358  –  286)  خُج خ بغدادى، معروف به ُج  ابوالفتحا پسر احمد پسر محمد فزارى،  عبیدالله، صناعة األعراب یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

  536  ،م1938  چ. دوم،  ،لیدن   ،تحقیق کرامر  (،ق367  )ز:علی بن حوقل  بوالقاسم محمد ابن ا حوقل،  ابن   ،صورة االرض

 برگه.

بکر بن عثمان بن محمد  ن بن محمد بن أبي االدین أبوالخیر محمد بن عبدالرحم شمس ،  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع

 جلد.   12،  بیروت ، منشورات دار مکتبة الحیاةق؛ دیگر: 1354مکتبة القدسی، قاهره،   ، ( ق902  -  831السخاوي ) 

د   12  ،( ق902 -  831پسر عبدالرحمان ) سخاوى   محمد مصرى  ،ضوء الالمع
ّ
 مجل

  ق 1403،  ، چ. یکم بیروت  ،دارالکتب العلمیة،  ( ق911:  دالدین السیوطي ) بکر، جالل الرحمن بن أبي عبد  ،  طبقات الحفاظ

   .م 1983 /

اسالم السالطین  پول استانلی    ،طبقات  ) سال   ،لین  فارسی م( 1925هاى  به  ترجمه  آشتیانی   ،  اقبال    –   1275)   عباس 

 خ  1312 چاپخانه مهر، تهران،  خ(،1334

م(، تحقیق عبدالفتاح محمد حلو و محمود محمد طناحی،  1۳70ق /  771الدین سبکی )د:  تاج طبقات الشافعیة الکبری،  

 دار احیاء الکتب العربیة، قاهره، مصر. 

دارالکتب العلمیة، منشورات  ،  کمال یوسف حوت ، تحقیق  ق( 77۲  د:الدین عبدالرحیم اسنوى ) ، جمال طبقات الشافعیة

 م ۲001 / ق 1۴۲۲، روتی ب،  بیضون  ی محمد عل

   ق(  307 -  220)  ساجی پسر یحیا  زکریا، طبقات الشافعیة

.  چ  ←)نک:  ند.  ک...« نقل می د  ی ن برده بود به صورت: »محمد بن سعد گو ی ه برده اکمحمد بن سعد    بةطبقات الصحا 

 ( 3  پانوشت،  321، 1فارسی، ج  ۀ؛ ترجم360، 1ج ، یعرب

ارالکتب العلمیة، ق(، تحقیق محمد عبدالقادر، د230زهرى )د:    ىمحمد بن سعد بن منیع بصر   ،سعدابن   ،الطبقات الکبیر

 . م 2002، الخانکي، القاهرة، مصرکتبة ؛ دیگر: مم1990 / ق 1410،  لبنان  – روت ی ب، بیضون   یمنشورات محمد عل

م(،  845  –   784ق /  230  –  168)   ىبصر   عی ابوعبدالله محمد فرزند سعد فرزند من   ،ى سعد کاتب واقدابن   ،ىالطبقات الکبر 

 مجلد.  9در  1918 -  1914 دن،ی به کوشش ادوارد زاخائو ل
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م  ن ی ، ابوعبدالرحمان محمد فرزند حسطبقات الصوفیة و یلیه ذکر النسوة المتعبدات الصوفیات  ،ى سلم  یۀ طبقات صوف یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 
 
  یُسل

 .  2003ق / 1423 روت، ی ب ة،ی عطا، دارالکتب العلم ی مصطف حی ق(، تصح412)د:  ى شابوری ن

أیام العرب و العجم و  کبر  العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في  به فارسی  ترجمه  ،  البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان األ

شش    ، 1363،  تهران ،  )پژوهشگاه(   ی مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگ  ،یموزش عالوزارت فرهنگ و آ  ، یت یعبدالمحمد آ

 . مجلد

 . م( 1934 -   1854سترنج )   یل ى گاعراق از کتاب سرابیون با ترجمه انگلیسی، 

االحتاللین بین  ) العراق  عزاوى  عباس  بغداد،  1۹70  –   1۸۹0،  مطبعة  للموسوعات،  1۹۳۵م(،  دارالعربیة  قم،  ۲00۴م؛  ؛ 

 خ.  1۳۸۳مکتبة الحیدریة،  

 ق( 358 –  286)  خُج خ بغدادى، معروف به ُج   ابوالفتحا پسر احمد پسر محمد فزارى،  عبیدالله ، العزلة

بی )نک: مقدمه یاقوت، چ. عربی، ج العزیزي، 
ّ
 . ( 9پانوشت    5، 1حسن مهل

،  2عربی، ج)نک: چ.    ( ق370  -   295)   ، بوعبدالله حسین فرزند احمدخالویه همدانیابن هم روزگار  وعمر زاهد  با   ، عشرات

 ( 23، س 238

 . م( 957 -  875ق / 345 –  261غالم ثعلب، )  ،زاهد ى هاشم بغدادابو فرزند عبدالواحد  فرزند بوعمر محمد ا،  العشرات

 ق( 358  –  286)  خُج خ بغدادی، معروف به ُج  ابوالفتحا پسر احمد پسر محمد فزاری،  عبیدالله، عیون األعراب

    م( 957 -  875ق / 345 –  261غالم ثعلب، )  ،زاهد  ىهاشم بغدادابو فرزند عبدالواحد  فرزند بوعمر محمد ا ، غریب الحدیث

اکبر غفارى، نشر صدوق، تهران،  ق(، تصحیح علی۳۶0ق(، ابوعبدالله محمد فرزند ابراهیم ُنعمانی )د:  ۳۴۲)تألیف:  الَغیَبة  

 خ. 1۳۶۳محمدجواد غفارى، تهران، ق؛ ترجمۀ فهرى زنجانی و 1۳۹7

؛  م1900  کمبریج،   ، چ.کلسون ی الن ن  نولدیو ر  م( 1934  -  1854سترنج )   ی ل  ىگا   بلخی، به کوششابن   ، نامه بلخىفارس 

 . ، انتشارات اساطیر، تهران ییمنصور رستگار فسا به کوشش   دیگر:
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 Michael Jan deتحقیق میخائیل یان دخویه    ،ق( 279  –  200پسر جابر پسر داود )   ، بالذرى، احمد پسر یحیافتوح البلدان یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

Goeje   (1836 -  1909 )انتشارات    ،محمد توکل دیگر: ترجمه به فارسی  ؛  1950دیگر چ. مصر،   ؛ م1863  -   8 ،گریفسوالد  ،م

 .برگه 788خ. 1367 نقره، تهران، 

 ق( 384- 327الفرج بعد الشدة تألیف قاضی ابوعلی محسن بن علی تنوخی ) 

، تحقیق عبود شالجی، دارصادر،  ( ق 384  –   327بوعلی محسن پسر علی پسر محمد ) ا   ، قاضیتنوخی،  الشدةالفرج بعد  

ت؛ دیگر:  بیروت ْز ِشدَّ
َ
 َبْعْد ا

ِ
َرج

َ
بن    سعدا حسین بن  سدیدالدین عوفی و ق، 651 ترجمه به فارسی، سال )  ات یجامع الحکا  ا ی ؛ف

 خ. 1۳۶0تهران، ، به کوشش اسماعیل حاکمی،  حسین مویدى دهستانی

 . بوالعباسا احمد پسر علی کاشی، بابه  ابن   ،فرق الشیعة

یَعة ختی )سدۀ  ِفَرُق الِشّ وب  م؛ برگردان 1931(، هلموت ریتر، مطبعه دولت، استانبول،  ه 4، ابومحمد حسن فرزند موسی ن 

 خ. 1325محمدجواد مشکور، تهران، 

ذکر أهل مستقیمها من سقیمها و اختالفها و عللها، ابومحمد حسن فرزند  ، فیه مذاهب أهل االمامة و أسماءها و  ِفرق الشیعة

 م. 1۹۶۹ق /  1۳۸۹(، تصحیح محمدصادق بحرالعلوم، المطبعة الحیدریة، نجف،  ه ۳موسی نوبختی )سدۀ  

محمدکاظم تصحیح   ،( ق538  -  467)   زمخشرى  بوالقاسم محمود پسر محمد خوارزمی ا جارالله،  ،  فرهنگ عربی به فارسی 

 خ.  1343 ، امام، تهران 

کافور  ابوالمسک  را براى    آن   ق( 362  –   283بوعمر محمد پسر یوسف کندى مصرى ) کندى، اابن   ،المحروسة   فضایل مصر 

 .  ، قاهره ق( 357 –  355اخشیدى )فرمانرواى سال 

بن حسن بن علی بن خالد بن راشد بن    ن ی بن حس  م ی زوالق، ابومحمد، حسن بن ابراهابن   ،فضائل مصر و اخبارها و خواصها

 .ق1420، قاهره، مکتبة الخانجي  تحقیق علی محمد عمر، ، ق( 996  -  919عبدالله بن سلیمان بن زوالق مصرى لیثی ) 

 .م( 957 -  875ق / 345  –  261غالم ثعلب، )  ، زاهد ىهاشم بغدادابو  فرزندعبدالواحد   فرزندبوعمر محمد  ا ، فضائل معاویة 

کبرالفقه   م( 7۶7 -  ۶۹۹ق/1۵0  -  ۸0بن زوطا بن مرزبان )  نعمان بن ثابت  فهی ابوحن ،  األ

 م( 1934 -  1854سترنج )   یل ى گا ، مقدسی أحسن التقاسیم فلسطین 
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 م( 1934 -   1854سترنج )  ی ل ىگا  فلسطین در روزگار فرمانروایى مسلمانان یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

) ،  فلسطین في العهد اإلسالمي  به عربی    ؛ م1۸۹0چ.  م(،  1۹۳۴  –  1۸۵۴گاى لی سترنج  عمان،    ، محمود عمائرةترجمه 

 م. 1۹70/   ق1۳۹0الفنون،   اإلعالم، دائرة الثقافة و   وزارة الثقافة و ،األردن 

)لندن،  م(،  1934  –   1854گاى لی سترنج )   ،ی سی به انگل  ۀلسطین، من کتاب أحسن التقاسیم للمقدسي، متن و ترجمف

 م(. 1۸۸۶

إلى تصانیف الذریعة  أعالم  ابن الشیعةفهرس  نظر  احفاده، تحت  و  اصهاره  و  المؤلف  اوالد  فه جمع من 
ّ
أل الدکتور  ،  المؤلف: 

 م. 1998ق /  1419خ /  1377نقی منزوى، انتشارات دانشگاه تهران، علی

طوسى  ) فهرست  طوسی  محمد  فرزند  حسن  الطائفة  شیخ  اشپرنگر  460  -   385،  مولوى    A. Sprengerق(،  التبرولی،   ،

برگه مقدمه به زبان انگلیسی؛   4برگه همراه با    383م. در  1853ق /  1271عبدالحق، مولوى غالم قادر، کلکته، نخستین بار  

م؛ محمود رامیار، هزارۀ شیخ طوسی،  1960نجف،    م؛ بحرالعلوم، 1937دیگر: تصحیح محمدصادق بحرالعلوم، نجف به سال  

 گفتار.  برگه پیش  15برگه +  156دانشگاه مشهد، افست اشپرنگر،  

 م 1892تا  1883 ، به کوشش کودیر، مادرید،  خلیفه اشبیلی، دو جلدفهرست ما رواه ابن 

الن، بارون    ، های خطى عربى و سریانى در کتابخانۀ ملى پاریسفهرست نسخه  ن ) ماک  ِدس  ناتمام ماند    ، ( 1۸7۸ـ 1۸01گوک 

 . م1۸۹۵ –  1۸۸۳ ، چ. و زوتنبرگ آن را کامل کرد

، در چهار جلد، یک جلد پنجم معجم البلدانکردن  م( پس از چاپ 1899  -  1808وستنفلد خاورشناس ) ،  فهرست وستنفلد

 ها اختصاص داد.  را به تحقیقات متن و جلد ششم را به فهرست 

العلوم،  الفهرست  ابن فوز  ا،  ابن   ابوالفرج ندیم  اسحاق،  فرزند  ) محمد  چاپ  ۳۸۵ـ    ۲۹7ندیم  مصر،  رحمانی  چاپخانۀ  ق(، 

 خ. 1۳۴۶ق؛ پژوهش و برگردان رضا تجدد، چ تهران، 1۳۴۸

 ُس  ، لهافي جبال تهامه و محا
ّ
 . ق( 487عمر پسر بشر )د:  دالله ی بوعب ا ونی ک

 . 8، 1ج اقوت، ی ۀ نک: معجم البلدان، مقدمق( 584 –  548حازمی، ابوبکر محمد پسر موسی )   ،فیصل

 ق( سگستانی تمیمی والء  354 -  274حبان، محمد ُبستی ) ابن قرمطیان، 
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 خ. 1352، تهران   ،یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ ، پرویز اذکایی، رآثا  و فهرست  ىسبشنا ، کتا ى رونی ب مهرنا کا یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 ( 31، 3، )معجم األدباء، جق( 286 -  210)  د یز یپسر مبّرد در ادبیات عرب، محمد  الکامل

  14در    دى یم( سو 1807   -  1877)   tornebergتورنبرگ  ،  ق( 630  –  555جزرى علی پسر محمد )   ری اثابن   ، خیالکامل في التار 

د سال 
ّ
 . م 1966 -  1965سال   ،بیروت  ،دارصادر  ؛ دیگر: چ.م1876  -  1851مجل

عبدالرحمن بن    ن یالد حافظ جالل   ،ت سا خود    هی عل  ى کتاب را در پاسخ به اتهامات سخاو  ن ی ا  /   ی السخاو  خی تار  ىعل  ي الکاو

 ق( ۹11 -  ۸۴۹) یشافع   یوط ی س بکر ی اب

 ( 2، س 615، 3)چ. عربی، ج  کنانهکتاب بنى 

 (. )پنجاه و چهار( 14، س 749،  3کتاب هذیل )چ. عربی، ج

ق( است.  1067  –   1017شناسی از حاجی خلیفه مصطفی کاتب چلبی ترک ) یک فرهنگ کتاب   کشف الظنون حاجی خلیفه

خ(  1348  –   1255م، افست در تهران همراه با ذیل آقابزرگ تهرانی منزوى ) 1943تا    1941چ. چهارم تصحیح یالتقایا، استانبول  

 . م1967 ، مپدر 

الن، بارون ماک  ، به کوشش عبدالله قرطبی المسالک و الممالککشف ن ) ِدس     م. 1۸۵7الجزیره،  ، ( 1۸7۸ـ1۸01گوک 

خ(،  1348  –  1255آقابزرگ تهرانی ) شیخ  ،  ه 12الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة، طبقات أعالم الشیعة قرن  

 خ. 1372خ(، چاپ دانشگاه تهران، 1389  –  1302نقی منزوى ) نگارى، تحقیق و تصحیح علی مقدمه

األ لباب األ و  األ نساب  و  ابوالحسن عل  نیرالد ی ، ظه  یهقی ب،  عقابلقاب  اب  ی،  به ابن   دیالقاسم زی بن  نُدق ومشهور 
ُ
  د یفر  ف

 .ق1410 ،، قم یرجائ ىچاپ مهد  ، ( ق565 –  499) خراسان 

تهذیب األنساب  فرزند عاللباب في  فرزند محمد  ابوکرم محمد  فرزند  أبوالحسن علی  فرزند عبدالواحد شیبانی  ،  بدالکریم 

 ق.1357ق(، چاپ مصر، 630اثیر )د:  جزرى، عزالدین ابن 

المیزان )د:  لسان  عسقالنی  حجر  فرزند  احمد  فرزند  محمد  فرزند  علی  فرزند  احمد  ابوالفضل  دائرة  852،  تصحیح  ق(، 

 م. 1971ق /1390ق؛ چاپ دیگر: مؤسسۀ اعلمی، بیروت، چاپ دوم،  1331المعارف النظامیة، هند،  

 (  869  -  776ق / 255 –  160جاحظ است )نک: جاحظ، ابوعثمان عمرو فرزند بحر ) ، لصوص )کتاب الصوص( دزدان 
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ر   ،لصوص  یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب  م  ی  ح 
ُ
   ق( 170)د:   سعدى ا

شیخ    و  مروان العطیة  ، تحقیق( ق392:  د)   یموصل  یعثمان بن جن   ابوالفتحأ،  المبهج في تفسیر أسماء شعراء دیوان الحماسة

 م. 1988ق / 1408، چ. یکم، والتوزیع، دمشق دار الهجرة للطباعة والنشر ، الزاید

 ق(  358 –  286)  خُج خ بغدادى، معروف به ُج   ابوالفتحا پسر احمد پسر محمد فزارى،   عبیدالله ،مجالسات العلماء 

 یا بطلمیوس   الملحمةیا صاحب  بطلمیوس ، المجسطى

 . مجلۀ مجمع العلمي

الرجال    ش شوک   هبق(،  1011)ز:    یایی اصفهانپسر علی پسر محمود قهپایی کوهپایه الله  ، عنایت رجال قهپایى؛  مجمع 

 خ. 1364ق؛ چاپ دیگر: ناشر اسماعیلیان، قم،  1387تا   1۳۸۴اصفهان،   ،ی اصفهانعالمه   ن یالداء ی ض

ق(، دارالکتب اسالمی،  274، شیخ ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی برقی )د:  المحاسن

تهران،  خ؛ تصحیح موسوى و محدث  1330تهران،   +    655م،  1962خ /  1331ارموى،  برگه مقدمۀ جالل محدث    60برگه 

 ارموى. 

  ، م( 859  /  ق 245)   ىداد غب  یمشا ه  و ر مع  ن ب  هی ما  نب   ب ی ابوجعفر محمد بن حب   ق( 245حبیب، محمد )د:  ابن ،  الُمحّبر

دار    :رگی د  ؛ق1421  / م  2000  ،قاهره  ، دار الغد العربي  ،ىکسرو   د ی حسن س  حی و تصح  قی تحق  ،تری شت   ختنی ل  لزه یا  حی حصت

 . بیروت  ، اآلفاق الجدیدة

:  یابیشماره باز   ، حاسب  ی موصل  یابومنصور سلیمان بن حسین بن بردویه ابریسم   ،المختار من کتب االختیارات الفلکیه

 .6707-10مدرک کتابخانه مجلس:   شماره   ،1/ 6480

 . ( ق472 د:)  تکریتی  یحیا پسر جریر  رص نو با، المختار من کتب االختیارات الفلکیة

ال از علی   ،ق(، پنج جلد۳۴0بوبکر همدانی، احمد پسر محمد پسر اسحاق )د:    فقیهابن   ، بلدانمختصر  کوتاه شده آن، 

 برگه.    67+   365 ، م1885 ، بریل، م( 1909 -  1836دخویه خاورشناس ) ، تحقیق ق( 413شیزرى پسر حسن )د: 

  ل ی خل  قی تحق  ،ق( 768 -  698)  یافع ی عبدالله بن اسعد  ،ث الزمانمرآة الجنان و عبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حواد 

 . ق1417 ، تور ی ب  ،ضون ی ب ی دار الکتب العلمیة، منشورات محمد عل ، عمران منصور
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 ق( 768 -  698)  ی افعی عبدالله بن اسعد  ،مرآت الجنان یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

الجوهر و معادن  الذهب  )د:  فرزند   ، علی مروج  /  346حسین مسعودى  افست  957ق  پاریس،  تحقیق شار پال. چاپ  م(، 

 م. 1966چاپ داراالندلس للطباعة و النشر، بیروت، چاپ دهم ق؛  1303چاپ مصر، تهران؛ 

در الفهرست )ص    م یندبن ا.  ( ق367)ز:    ی هانی  ِج محمد بن احمد    ، ابوعبدالله ( م922  /  ق 310  : شراگن)   المسالك و الممالك

153 ) 

ه ) ا خردادبه،  ابن   ، المسالك و الممالك
ّ
برگه   216برگه +    308  ، ( پسر عبدالله پسر خردادبهق280-  205بوالقاسم عبیدالل

 . چانلو، نشر نو، تهران قره  نی حس به فارسی   ترجمه  ؛م1889 ، لیدن،ترجمه فرانسه از دخویه 

الممالك  و  ابراهالمسالك  ابواسحق  فارس  م ی ،  عبدالعال حس  قی تحق  ،ى اصطخر  ی بن محمد  جابر    ةیالجمهور  ، ین ی محمد 

ه  به فارسی  المتحده، ترجمه  ةی العرب
ّ
 . خ1۳7۳  تهران، افشار، رج یبه کوشش ا  ،شوشترىمحمد بن اسعد بن عبدالل

  21+    406  ، م1873  ،لیدن   (،ق367  )ز:علی بن حوقل  بوالقاسم محمد ابن ا حوقل،  ابن   ،مفاوز و مهالكمسالك و ممالك و  

 .برگه

 3380  ۀ، شمار 354،  20ج  عه، یذرنک: ق(  377  –  288بوعلی فارسی حسن پسر احمد فسایی )   شیرازیاتمسائل  

   .ق( 303 –  215)  پسر علی پسر شعیباحمد   ن امحر لاد ب عوبا  نسائی  ، مسند على

 .  ق( 303 –  215)  پسر علی پسر شعیباحمد   ن امحر لادب عوب ا  نسائی ک مال دن سم

 (  27، 21ذریعه، جنک:ق( پسر همام  211 -   126صنعانی، عبدالرزاق )  ،مسند

 با حنزابۀ فراتی  ق  385 -  306)  یعلی پسر عمر دارقطن  ،ُمسَند

 ابن   ،ب یمشارب التجارب و غوارب الغرا
ُ
   ،( ق565 –  499علی پسر زید ) ابوالقاسم بیهقی، ندق ف

 . 5، 242، 4صاحب کتاب مشارق األنوار، چ. عربی، جنک: ، مشارق األنوار

 (  132، 21ذریعه، ج  نک:ق( پسر همام  211 -   126صنعانی، عبدالرزاق ) ، مصّنف

   ق( شیخ الطائفة460-  385طوسی محمد پسر حسن ) ، مصّنفى االمامیة

 (  1، س  554، 3چ. عربی، ج  ،ن اد لب لا م جعم) ، مطالع
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ابن معارف یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب  قت ،  ىرون ید  قتیبة،  بن  بن مسلم  عبدالله  المصریة    ، هشاک ع  ت ور ث  قی قحت  ،ق( 276  ی)متوفبهی ابومحمد  الهیئة 

 . م1992  ،قاهره ، العامة للکتاب

  20مأمون در    . ( چق626  –   574اقوت حموى ) ی، از  بی دلى معرفة األ إب  یرارشاد األ ق(،  626  –   574، یاقوت ) دباء معجم األ 

 م(.  1938  -  1936ها، قاهره ) ش ی م( با افزا1940 -   1858وث ) ی چاپ مرگل آن مجلد از 

م؛  1909م؛ قاهره  1907، یاقوت حموى، دیوید سموئل مارگلیوت لیدن،  إرشاد األریب إلى معرفة األدیب؛ یا  باء معجم األد

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 

  ؛ خانجی مصر  1323چ. سعاده  چاپ شد؛  م  1866  گ، یبز یح وستنفلد در ال ی تصح،  ق( 626  –   574)   اقوت ی،  معجم البلدان 

 . روت دارصادری ب  .چ

فِس طاهر الدین، أبو صدر   ،معجم السفر 
 
ه ا یل ف 

 
  ، ( ق576  -  478)   ی صبهانأحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهیم ِسل

التجاریة  ، ى بارودالله عمر  عبد المکرمة  ، المکتبة  برگۀ    456  ، م1988  ، ن ات سک اپ  :رگی د  ؛مکة  تا  و  متن  و    686برگه  تعلیقات 

 .  برگه  167گفتار، به انگلیسی در شیرمحمدزمان + پیش ها، به تصحیح فهرست 

مع ذکر أسماء مؤلفیها   األقطار الشرقیة و الغربیة معجم المطبوعات العربیة و المعربة و هو شامل ألسماء الکتب المطبوعة في  

یوسف الیان  میالدیة،  1919الموافقة لسنة  1339و لمعة من ترجمتهم و ذلك من یوم ظهور الطباعة إلى نهایة السنة الهجریة 

 ق 1410کتابخانه عمومی مرعشی نجفی، قم،   ق(، 1351 -  1272سرکیس ) 

التراث  ی إحدار  (،م1987  –  1905  /  ق1408  -  1323حاله ) عمر رضا ک ،  معجم المؤلفین تراجم مصنفي الکتب العربیة اء 

 . د لج 15 ، ق1376 ، روتی ب  ،العربي 

عمرو    فرزندایوب  فرزندمحمد   فرزندعبدالعزیز  فرزندبوعبید بکرى، عبدالله  ا ع، معجم ما استعجم من أسماء البالد و المواض

  ، اقسلا  ی فطصم  قی قحت   :رگ ید  ؛م1877  –  1876  ،نگن ی تو گ  ،یگن س   پاچ  ،ووستنفلد  شش وک  هب   ، ق( 487  د:)   ی سلد ن ابکرى  

  ق 1403  ،روتی ب  ،الم الکتب ع  ، اقسلا  یفطصم  قی قحت   :رگ ید  ؛، با دو فهرستبرگه  1625چهار جلد در    ،1951  –   1945  ،قاهره

 . م 1983 /

 . م1892تا  1883 ، به کوشش کودیر، مادرید، ابارابن بوعلی صدفی، نگارش  ا نامه یاران ، زندگی معجم 
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 . ء ابدأل ا  م جعم :امجعم یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

 . ن ادلب لا  م جعم :دمجعم

مع ذکر    ةی معجم المطبوعات العربیة و المعربة و هو شامل ألسماء الکتب المطبوعة في األقطار الشرقیة و الغرب  معجمط:

،  میالدیة  1۹1۹الموافقة لسنة    1۳۳۹أسماء مؤلفیها و لمعة من ترجمتهم و ذلك من یوم ظهور الطباعة إلی نهایة السنة الهجریة  

  ق( 1351-  1272یوسف الیان سرکیس ) نوشتۀ  

مین
ّ
   ( ق255 –  163عمر پسر بحر )  ، جاحظ، معل

الن، بارون ماک    ،به فرانسه  ، ترجمه خلدون مقدمۀ ابن  ن ) ِدس    چهار   ،( DeSlane, Baron Mac Guquin() 1۸7۸ـ1۸01گوک 

   م. 1۸۵۲  کوشش کاترمر،، به جلد

   . ( ق342)د:  پسر سعیدعبدالصمد حمصی   من نزل بحمص من الصحابة

 بوجعفر یمامی احفصه محمد پسر ادریس حفصی،  ابی ابن   ،مناهل العرب

ق(، تصحیح و پژوهش نعیم 597  -   510جوزى، عبدالرحمان فرزند علی ) ابن   ابوالفرج ، ا المنتظم في تاریخ األمم و الملوك

 م.1992ق /  1412نان، زرزور، دارالکتب العلمیة، بیروت، لب 

 ( 608 ،4جو  ؛530 ، 2ج  ربی،ع . چ  ،ن ادلب لا  م جعم :کن ) ،هنائی ، منّضدال

  –  95ان ) ی بن انس، امام سنّ  کسال براى مال 20را او در مدت  ق( 197 –  125وهب )ابن ...( عبدالله ) ر ی ر و صغی ب ک« أموطّ ال

 (  1 ، س 241 ، 2ج  ،ان ک خل وفیات)  .( نگاشته است ق179

ماز محمد بن احمد  ن یالدحافظ شمس میزان االعتدال في نقد الرجال،  ای 
 
  -  1274 /  ق748  -673)  یذهب بن عثمان بن ق

  ق 1382األولی،    الطبعة  ، المعرفة للطباعة والنشر، بیروتدار   ، ىبجاومحمد    یعل  تحقیق   : رگید  ؛ق 1301چ. لکهنو،    ،م( 1348

 ،الکتب العلمیةدار   ،عبدالفتاح ابوسّنةو  عادل احمد عبدالموجود  محمد معّوض و    یعل  قاتی و تعل  قی حقت   : رگید  ؛ م1963  /

 . م 1995 /  ق1416  ،تور ی ب

عیننامه بیروت،  القضاتهای  عسیران،  عفیف  دوم،  جلد  منزوى،  علینقی  سپس  1۹7۲،  اساطیر، م،  انتشارات  تهران، 

 خ. 1۳77
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 خ. 1۳77، علینقی منزوى، جلد سوم، تهران، انتشارات اساطیر، القضاتهای عین نامه یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

عین نامه بیروت،  القضاتهای  عسیران،  عفیف  یکم،  جلد  منزوى،  علینقی  اساطیر، 1۹۶۸،  انتشارات  تهران،  سپس  م، 

 خ. 1۳77

ق؛ دیگر: رضا صدر، انتشارات دارالفکر، قم،  1324  –  1296نامۀ دانشوران، علیقلی میرزا، اعتضادالسلطنه، چاپ سنگی،  

 خ. 1338

  463  ، م1974  /   ق1394  ،)آلمان(   نر یانتشارات فزاتر اشتا،  ( ق282  : د)   دینورى  پسر ونند بوحنیفه احمد پسر داود  ا،  النبات

 . خ 1387 ، تهران   ،و مکمل  ی طب اسالم ،یمؤسسه مطالعات تاریخ پزشک  ران، یا  یانشگاه علوم پزشکد  :رگید ؛هگر ب

ق(،  874  -  813الدین یوسف پسر تغرى بردى اتابکی ) ، ابوالمحاسن جمال النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر و قاهرة

الدین  ابراهیم علی طرخان و جمال   ق؛ دیگر: تحقیق جمال محمد محرز، فهیم محمد شلتوت،1369  -   1348چاپ قاهره،  

 م. 1972 –  1971ق /  1392  –  1391جلد، وزاره الثقافه و االرشاد القومي، المؤسسة المصریة العامة،  16شیال، 

   . محمد پسر بحر ،کرمانی رهنی، نرماشیر کرمان

القلوب  مستوفی،حمد   نزهة  ترجم  الله  و  انگل  ۀمتن  )   یس ی به  سترنج  لی  جیب  م(،  1۹۳۴  –   1۸۵۴گاى  لجنة  منشورات 

محدث،    رهاشم ی م  حی تصح  : رگی د  ؛خ1۳۶۲  ، با ت ک  ى ای ند  ، ن ار هت  :رگ ید   ؛م1۹1۹  -   1۹1۵کمبریج    ،، لیدن ۲۳التذکاریة، مجلد  

 . خ1۳۹۶چاپ اول:  راردهال، ی تهران: سف

محمد پسر محمد پسر  سیسیلی  شریف ادریسی  (،  548شوال    /  م 1154ژانویه  )نگارش:    النزهة المشتاق في اختراق اآلفاق

   . م1952، چ.  ق( 560 –  493) عبدالله 

 چاپ شده است.   تبار عرب شدهق( بربرى 463 -  390)  قیروانی حسنرشیق،  ابن ، نقد شعر

بن    لی عبدالجل  نی رالدی نص،  ق( 560)نگارش:    نقض الفضائح  ؛بعض ثوالب الّنواصب في نقض بعض فضایح الروافض،  نقضال

اب   نی الحسی اب قزوی بن  عبدالجل  ین یالفضل  به  جالل ی تصح  ، ىراز  ین یقزو  لی مشهور  سال  ن محدث.  یالدح  در  بار  نخستین 

قات آن در دو مجلد  ی و تعل  برگه   720در    ، خ1358  ، تهران   . چخ در چاپخانۀ سپهر تهران به چاپ رسید، دیگر  1331ق /  1381

 . است ( برگه  1480) 
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 ق( 588 -  525جوانی علوى نقیب االشراف مصر اسماعیلی محمد پسر اسعد ) ، الُنَقط یحمو  اقوتیُمْعَجم الُبلدان   ۀ نامکتاب 

َْحباب ف  ةُ یَهد
ْ

َمْعروف  ى اال
ْ
ر ال

ْ
ن   نی ِذک

ُ
ک

ْ
َنْساب  ىِبال

ْ
قاب َو اال

ْ
َل

ْ
  ، ق1۳۴۹  ،یپ سنگاچ  ،ق( 1۳۵۹  :د)   ی عباس قم  خ ی ش  ،َو اال

 . خ 1363 و  خ1332  و خ1۳۲۹چاپ اول،   ،ن ار هت ر،ی رکبی نتشارات اما  :رگ ید ؛ق1349  ،نجف ، ةیمطبعه المرتضو

 ابن ،  بیهقی  وشاح دمیة القصر 
ُ
  219:  13،  معجم األدباء را به دست آورده است )   (  ق565  –  499علی پسر زید ) بیهقی،  ندق  ف

- 241  ) 

َبت بالَنقِل و
َ
الدین، ابوالعباس احمد فرزند  خلکان، شمسابن أثَبَتُه الِعیان،   الَسماع و  وفیاَت األعیان و أنباِء أبناِء الزمان مّما ث

 . احسان عباس، دارالفکر، بیروت، لبنان (، پژوهش  ق۶۸1 –  ۶0۸)  ی کمرب  یلبر ا ابراهیم فرزند ابوبکر فرزند خلکان 

َبت بالَنقِل والَسماع و أثَبَتُه الِعیانوفیاَت األعیان و أنباِء أبناءِ 
َ
  608خلکان احمد فرزند محمد برمکى اربلى ) ، ابن  الزمان مّما ث

برگرداند. وفیات االعیان در سال  میرزا محمدحسن خان شیخ جابرى انصارى به دستور ظلق(،  681  – به فارسی  السلطان 

با ویرایش  1۲۸۴ افزوده ق توسط معتمدالدوله فرهاد میرزا همراه  هایی به عربی چاپ شد؛ چاپ دیگر به کوشش احسان  و 

 عباس، دارالفکر، بیروت، لبنان.

الزمان أبناء  أنباء  و  ) ابن ،  وفیات األعیان  کان احمد پسر محمد پسر بوبکر 
ّ
برمکی،  681  -  608خل اربیلیق(    ، کردهکارى 

 .  شش جلدم، 1948الدین عبدالحمید چ. قاهره، تصحیح محمد محیی

کان   االعیانفیات و
ّ
الن، بارون ماک  ، تحقیق و ترجمه  ابن خل ن ) ِدس   :رگی د  ؛ م1۸۴۲  –   1۸۳۸پاریس،    چ.،  ( 1۸7۸  -   1۸01گوک 

  –   261غالم ثعلب، )   ، زاهد  ى هاشم بغدادابو  فرزند عبدالواحد    فرزندبوعمر محمد  ا ،  یاقوتة الصراط في تفسیر غریب القرآن

 . م957 -   875ق / 345

 .  ( ق370 -   295)  ، بوعبدالله حسین فرزند احمدخالویه همدانیابن هم روزگار وعمر زاهد  ب ا،  یاقوته

الدهر ) ،  یتیمة  نیشابورى  ثعالبی  محمد  فرزند  عبدالملک  قاهره،  ق(،  ۴۲۹  -  ۳۵0ابومنصور  باالزهر،  الحسینیة  مکتبة 

 م. 1۹۳۴ق /  1۳۵۲

 .م( 957  -  875ق / 345 –  261غالم ثعلب، )  ،زاهد ى هاشم بغدادابو  فرزندعبدالواحد   فرزندبوعمر محمد  ا، لیلة یوم و
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