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نگاهی به کتاب تاریخ مشاهیر کُرد ()2

ابوحنیفه دینوری و کتاب انساب االکراد ؛
«ابوحنیفه احمد ابن داود دینوری ،از علمای بزرگ دینور بوده است [ ،]...از تألیفات وی:
اخبار الطوال ،الجبروالمقابله ،اصالح المنطق ،انساب االکراد ،النبات ،األنواء ،الکسوف،
الفصاحه ،الشعروالشعرا و چند کتاب دیگر» (مشاهیرکُرد،ج .)9 :1منابع؛ گاهنامه تهرانی
 ،1031األعالم زرکلی

عالرغم اینکه ابنندیم که از افراد نزدیک به دوران ابوحنیفه بوده مینویسد« :اهل دینور بود ،از
بصریان و کوفیان آموخته بود» (الفهرست م ،)111 :و بروکلمان مینویسد« :احمد بن داود بن ونند
الدینوری ،و هو أعجمی االصل بدالله اسم جده» (تاریخ االدب العربی،ج 1،)203 :2و دینور نیز شهری
کُردنشین بوده و بالذری و مسعودی نیز اشارهای به این موضوع دارند (نک .انساب األشراف،ج151 :1؛
مروج الذهب،ج310 :1؛ العبر ابنخلدون،ج ،)112-111 :0بحث کُرد بودن ابوحنیفه صرفا میتواند با احتمال
بیان شود.
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زبیدی همدوره ابنندیم نام ابوحنیفه را «ابوحنیفه اصفهانی» نوشته ،که درج پسوند اصفهانی احتماال
به دلیل اقامت کوتاه مدت ابوحنیفه در اصفهان بوده است (نک .لحن العام .)103 :ابن أنباری نیز نام او را
«ابوحنیفه احمد بن السکیت» نوشته ،که احتماال نسب فکری را مد نظر داشته ،چرا که ابوحنیفه شاگرد ابن
سِکیت (یعقوب) و پدرش (اسحاق) بوده است (نک .نزهه األلبا فی طبقات األدبا113 :؛ الفهرست م.)111 :
کازیری نیز ابوحنیفه را اینگونه معرفی کرده است:

)abu-hanipha aldainuraeus,assyrius(casiri,1760,p.323

در ویکی پدیا و چند جای دیگر از زبان لُکلِرک نوشتهاند که؛ ابوحنیفه کُرد تبار و لَک تبار بوده است.
لکلرک در کتاب

histoire de la medicine arabe

(ج )033-291 :1مطلبی را راجع به ابوحنیفه دینوری

نوشته است (این مطلب توسط لغتنامه اقتباس شده و بروکلمان و کراچکوفسکی نیز از آن بهره گرفته اند)،
اما اشارهای به تبار او ندارد.
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sicher von iranischer herkunft, wie der name seines grossvaters wanand beweist )Brockelmann,1937p.187) -

 -یعقوبی در کتاب البلدان در مورد ترکیب جمعیتی آن دوران در دینور مینویسد« :دینور شهریست جلیل القدر که اهالی آن مردمیی بهیم آمیتتیه از

عرب و عجمند» (البلدان .)35 :یعقوبی در خصوص مناطق نزدیک به دینور که مجدد عبارت «عرب و عجم» را بهکار برده است در توضیی عجیم بیه
کُردها و فارسها اشاره کیرده اسیت » :شیهر حلیوان ،شیهری اسیت بیا شیکوه و بیزرگ و اهیل آن مردمیی آمیتتیه از عیرب و عجیم ،از فیارسهیا و
کُردهایند»(همان)« .کرمانشاه شهری است جلیلالقدر و پر جمعیت که بیشتر اهالی آن عجیمانید ،از فارسیها و کُردهیا»(همیان) .اگیر نوشیته یعقیوبی در
خصوص فارسها در این نواحی را درست فرض کنیم بیشک جمعیت آنها بسیار کم بوده است.
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با توجه به اطالعات موجود در مراجع 0آثار ابوحنیفه از قرار زیر است:
 - 1النبات  -2 ،الفصاحه  -0 ،االنواء  -3 ،القبله و الیزوال  -5 ،حسیاب الیدور  -1 ،الیرد
علی رصد(لغذه) االصفهانی  -1 ،البحث فیی حسیاب الهنید  -1 ،البلیدان  -9 ،الجمیع و
التفریق  -13 ،الجبر و المقابله  -11 ،التبار الطوال  -12 ،الوصایا  -10 ،نوادر الجبر -13 ،
الشعروالشعرا  -15 ،ما یلحن فیه العامه  -11 ،الباه  -11 ،اصالح المنطق  -11 ،الکسیوف ،
 -19تفسیرالقرآن .

شرحی بر لیست باال و پاره ای توضیحات ؛
از شماره  1تا  15مربوط به کتاب الفهرست است که در بیشتر منابعِ بعدی به آنها اشاره شده است.
الباه اولین بار در کتاب نزهه األلبا به آن اشاره شده و بعد از آن در بیشتر منابع به آن اشاره شده است.
اصالح المنطق اولین بار در کتاب معجم األدبا به آن اشاره شده و بعد از آن در بیشتر منابع به آن
اشاره شده است ،اما در کتاب روضات الجناه ،عنوان اصالحِ اصالح المنطق درست دانسته شده است.
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الکسوف در کتب معجم األدبا ،انباه الرواه ،الوافی بالوافیات ،خزانه األدب و الطبقات السنیه به آن
اشاره شده و کراچکوفسکی معتقد است که رصد ابی حنیفه (به سال  205در اصفهان) که در کشف الضنون
(ص )931به آن اشاره شده  ،همان کتاب الکسوف است.
تفسیر القرآن اولین بار در کتاب معجم األدبا به آن اشاره شده و بیشتر منابع بعدی نیز به آن اشاره
کردهاند .یاقوت حموی مینویسد« :ابوحیان گوید ]...[ :به من گفته شد ابوحنیفه کتابی درباره قرآن در سیزده

جلد تالیف کرده که من آن را ندیدهام» .این کتاب در کشف الضنون (ص )331با عنوان تفسیر الدینوری
آمده است.
در میان آثاریکه به احوال ابوحنیفه پرداختهاند اسامی کتب دیگری نیز درج شده که انتساب آنها به
ابوحنیفه یا با احتمال همراه است و یا اساسا این انتساب اشتباه بوده  ،که به بررسی آنها میپردازیم.
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 -الفهرست م (ص)111؛ فهرست ابنالتیر (ص)001؛ نزهه األلبا فی طبقات األدبا (ص)111-113؛ معجم األدبیا (ج)251-211 :1؛ انبیاه الیرواه (ج:1

)11-12؛ اشاره التعیین(ص)03؛ سییراألعالم (ج)332: 10؛ الیوافی بالوافییات (ج)203 :1؛ جیواهر المضییه (ج)111 :1؛ البلغیه (ص)10؛ تیاج التیراجم
(ص)110-113؛ بغیه الوعاه (ج)031 :1؛ طبقات المفسرین (ج)32 :1؛ الطبقات السنیه (ج)099-333 :1؛ خزانیه االدب (ج)53 :1؛ هدییه العیارفین (ج:1
)52؛ کشف الضنون؛ ایضاح المکنون؛ مدارس نحوی عرب () Flugel,1862,p.190-192؛ فهرست اخبار الطوال (Kratchkovsky,1912.p29-
)56؛ تاریخ االدب العربی (ج)201 :2؛ قاموس االعیالم سیامی (ج)112 :1؛ روضیات الجنیاه (ج)131-131 :5؛ األعیالم (ج)120 :1؛ الذریعیه؛ مشیاهیر
دانشمندان اسالم(ج)99 :1؛ معجم المولفین (ج)101 :1؛ ریحانیه األدب(ج)10-12 :1؛ مقدمیه اخبیار الطیوال محمید سیعید رافیع؛ مقدمیه اخبیارالطوال
عبدالنعم عامر؛ ایران در آستانه یورش تازیان (ص)11-12؛ أبی حنیفه الدینوری و مدرسه فی ادب (ص)11-11؛ لغتنامه ،دایره المعارف فارسیی (ج:1
)1529؛ تاریخ ادبیات در ایران (ج.)111 :1
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 -ابن سکیت کتابی با نام اصالح المنطق دارد که به تحقیق و شرح احمد محمد شاکر و عبدالسالم محمد هارون منتشر شده است .نسیتهای خطیی از

این کتاب در فهرست کتابتانه آصفیه (ج )101 :2با شماره  0131و دو نسته دیگر نیز در کتابتانه مجلس با شیماره هیای  1332و  15101ثبیت شیده
است .خطیب تبریزی نیز در قرن پنجم هجری شرحی براین کتاب تحت عنوان تهذیب اصالح المنطق نوشته است.
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جواهر العلم درکتب کشف الضنون ،هدیه العارفین ،قاموس االعالم سامی ،مدارس نحوی عرب
فلوگل و فهرست اخبار الطوال کراچکوفسکی به آن اشاره شده و به نظر میرسد منبع اصلی همان کشف
الضنون بوده و ما در جای خود مجدد به این کتاب اشاره خواهیم کرد.
اخبار العرجی تنها در کتاب ایضاح المکنون (ج )33 :1به آن اشاره شده که گزارشی موثق بنظر
نمیرسد.
ضمائر القرآن تنها در کتاب هدیه العارفین در زمره آثار ابوحنیفه قرار گرفته و ظاهرا همان کتاب
ابوعلی احمد بن جعفر دینوری است که به ابوحنیفه نیز نسبت داده شده است.
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رساله فی الطب در مقدمه عبدالمنعم عامر بر کتاب اخبارالطوال و کتاب ایران در آستانه یورش
تازیان به آن اشاره شده است و به نظر نمیرسد متعلق به ابوحنیفه باشد.
فی حساب الخطائین در کتب قاموس االعالم سامی ،لغتنامه و ریحانه األدب و مقدمه محمد سعید
رافع بر اخبارالطوال به آن اشاره شده ،و گویا رفرنس اصلی همان قاموس سامی است .در بحث حساب در
کتاب کشف الضنون اشاره به الجبروالمقابله ،حساب التطائین ،حساب الدور و الوصایا شده است
(نک.کشف الضنون )110 :و ابوحنیفه در سه مورد از چهار مورد باال کتاب دارد ،احتماال اینگونه تصور شده
که ایشان کتابی در حساب التطائین نیز داشته است.
در کتاب الفهرست زیرعنوان الکتب المولفه فی النقط و الشکل للقرآن آمده است« :کتاب الدینوری
فی النقط و الشکل» (الفهرست م50 :؛ الفهرست گ .)05 :محمد رضا تجدد قبل از الدینوری ،بین الهاللین
نوشته است« :أبی حنیفه»(الفهرست ر ،)12 :ایشان در مقدمه اشاره کرده که اضافات نسته چستربیتی و
شهید علی پاشا را میان دو هالل قرار داده است .این عبارت از اضافات نسته چستربیتی است (نک.
الفهرست چ[ ،)25 :فلوگل نسته شهید علی پاشا را در اختیار داشته است] .ایمن فواد سید نیز نوشته است:
«کتاب أبی حنیفه الدینوری فی النقط والشکل» (الفهرست ف،ج .)92 :1نگارنده نمیداند که آیا در سایر
نستی که در اختیار ایمن فواد سید بوده نیز این عبارت درج شده ،و یا تنها در نسته چستربیتی نام
ابوحنیفه آمده است اما از آنجایی که کتب بعد از الفهرست اشارهای به این کتاب نداشتهاند ،انتساب آن به
ابوحنیفه جای شک است.

الزیج در کتب کشف الضنون ،هدیه العارفین ،مدارس نحوی عرب فلوگل و فهرست اخبار الطوال
کراچکوفسکی به آن اشاره شده که البته کشف الضنون به نقل از کتاب تاریخ گزیده نوشته است که،
ابوحنیفه آنرا به نام رکنالدوله دیلمی کرده است(نک .تاریخ گزیده111؛ حبیب السیر،ج .)325 :2این مطلب
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 -مسعودی مینویسد« :این مطلب ر ا ابوحنیفه دینوری در کتاب خویش آورده و ابن قتیبه آنرا ربوده و به کتاب خویش برده و بتویشتن نسبت داده و

در مورد بسیاری از کتابهای ابوحنیفه دینوری نیز چنین کرده است» (مروج الذهب،ج.)511 :1
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اشتباه بوده و رکنالدوله پس از فوت ابوحنیفه در سال023ق فرمانروائی داشته است .لغتنامه،
کراچکوفسکی و فلوگل به این اشتباه اشاره کردهاند.

البیان در کتاب هدیه العارفین (ج )52 :1و کشف الضنون چاپ فلوگل (ج )130 :5زیر عنوان کتاب
شرح الکبیر به نقل از کتاب تاریخ االسالم به آن اشاره شده است 1،اما فلوگل آنرا کتاب النبات و اشتباهی
استنساخی ناشی از نزدیکی فیزیک نوشتاری میان «بیان» و «نبات» میداند (.)flügel,1862,p.190-192
کراچکوفسکی نیز به این مطلب اشاره کرده و ارجاعی به کتاب نف الطیب ( )1850,2,p.270نوشته أحمد
بن محمد المقری دارد که در آن به شرح المالقی بر کتاب النبات ابوحنیفه اشاره شده است .ایشان اشارهای
به اشتباه کازیری هنگام بررسی نسته خطی کتاب الفالحه نوشته ابنالعوام درکتابتانه اسکوریال نیز دارد
(نک .فهارس اخبار الطوال 1.)01-01 :محمد التطابی به کتاب شرح النبات از المالقی اشاره کرده (نک.

عمده الطیب،ج )13 :1و در کتاب هدیه العارفین نیز این موضوع آمده است (ج .)11 :2در کتاب معرفه
القراء الکبار در زمره آثار المالقی آمده است« :شرح النبات أبی حنیفه دینوری» (ج ،)952 :2که مصح در
حاشیه اشاره کرده است« :در نسخ "ا " ،شرح البیان».
الرد علی ابن اللره در لغتنامه به نقل از کتاب روضات به آن اشاره شده ،که اشتباه است و در کتاب
روضات این عنوان وجود ندارد .این کتاب همان الرد علی لغذه االصفهانی است .لغذه اصفهانی هم دوره
ابوحنیفه بوده و به گفته ابنندیم« :از همان کسانی آموخت که ابو حنیفه آموخته بود» (الفهرست م.)123 :
کتابی با نام الرد علی قدماء توسط فلوگل در زمره آثار ابوحنیفه درج شده و یاقوت حموی نیز در کتاب
معجم األدبا هنگام پرداختن به لغذه اصفهانی نوشته است« :ابوحنیفه ردیه ای بر کتاب الرد علی الشعرا او
نوشته است» (ج ،)113 :2که کراچکوفسکی زیر عنوان الرد علی لغذه االصفهانی به این موارد پرداخته اس.
المجالسه تنها در کتاب تاریخ االدب العربی با رفرنس کتاب شرح الشواهد المغنی به آن اشاره شده
است« :قال الدینوری فی المجالسه ( »...شرح الشواهد المغنی .)190 :در ادامه این نوشته متنی نقل شده که
عینا در کتاب المجالسه و جواهر العلم (ج ,10 :0ش )111نوشته احمد بن مروان دینوری آمده است (در
ترجمه کُردی کتاب تاریخ مشاهیر ،نام کتابهای احمد بن مروان از قلم افتاده است) .عجیب است که
بروکلمان با آن همه دقت تنها با تکیه بر پسوند دینوری این کتاب را منسوب به ابوحنیفه دانسته است.
احتماال کشف الضنون نام کتاب المجالسه والجواهر العلم را شکسته و بتش اول را به احمد بن مروان و
بتش دوم آنرا به ابوحنیفه نسبت داده است.
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 -در چاپهای بعدی کشف الضنون ،کتاب شرح الکبیر از ابو عبداهلل محمدبن سلیمان المالقی یافت نشد ،و در کتاب تاریخ االسالم نیز چییزی بدسیت

نیامد.
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 -تصحی جدید کتاب الفالحه توسط ،انور ابوسلیم و سمیرالدروبی و علی ارشید محاسنه ،به بهترین شیوه انجام شده است.
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الدره الفریده فی الدروس المفیده تنها در کتاب تاریخ االدب العربی به آن اشاره شده است« :الدره
الفریده فی الدروس المفیده ،فی تسعه أجزاء  :آصفیه 15 :2رقم( »103-121، 13ج . )202 :2این مطلب از
اضافات مترجم کتاب است .در فهرست کتابتانه آصفیه (ج )150-152 :2زیرعنوان محاضرات به این کتاب
اشاره شده و نه مجلد است ( ،)2953-2931 ,103-121اما نام مؤلف آن درج نشده و نگارنده نتوانست
علت انتاسب آن به ابوحنیفه دینوری توسط مترجم یعنی عبدالحلیم النجار را دریابد .

فهرست کتابتانه آصفیه (ج)150-152 :2

منبع مورد استفاده بابا مردوخ در خصوص کتاب انساب االکراد را در جای خود خواهیم آورد ،اما
فعال به بررسی مواردی میپردازیم تا شاید نشانی از این کتاب و مطالب آن بیابیم .
اگر قایل باشیم که ابوحنیفه ،نسب شناس و کتابی در مورد نسب کُردها تحریر کرده ،پس احتماال بتوان
نشانههایی از آن را در تنها کتاب تاریتی ایشان یعنی اخبارالطوال ،در جاهایی که به کُردها اشاره کرده
است ،یافت  .ابو حنیفه در کتاب اخبار الطوال چهار بار از کُردها نام برده است؛ داستان ضحاک ،داستان
کیتسرو ،داستان ساسان ،حکومت محمد معتصم .
 - 1داستان ضحاک ...« :و چون چهار مرد را برای کشتن میآوردند دو تن از ایشان را زنده نگه می
داشت و بجای آنان دو گوسپند می کشت و بآن دو مرد می گفت جایی بروند که کسی نشانی
از ایشان نیابد و آن دو معموال به کوهستانها پناه میبردند و همانجا میماندند و به دهکدهها و
شهرها نزدیک نمیشدند و گفته میشود که کُردان از همین گروه هستند» (اخبار الطوال.)29 :
این مطلب را ابنقتیبه دینوری (المعارف،)111 :

مسعودی (مروج الذهب،ج،)312 :1

فردوسی(شاهنامه،ج ،)51 :1گردیزی (زین االخبار ،)09-01 :مجمل التواریخ (ص،)31
مستوفی (تاریخ گزیده ،)12 :شرف خان بدلیسی (شرفنامه )11-23 :و علی اکبر وقایع نگار
(بدایع اللغه )15-11 :نیز نوشتهاند.
 - 2داستان کیتسرو« :وزیر ،پسرک را از شهر بیرون برد و برای او در کُردهای کوهنشین دایه
گرفت و کیتسرو نزد آنها رشد کرد» (اخبارالطوال .)01 :داستان مشابه در شاهنامه (خالقی،ج:2
 )011و تاریخ ثعالبی (ص )131آمده است.
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 - 0داستان ساسان« :چون پدرش پادشاهی به خمانی واگذاشت او از این سبب ستت افسرده شد
و گوسپندانی فراهم آورد و همراه کُردان به کوهستان شد و شتصا به گوسپندچرانی پرداخت
و از اجتماع برای ابراز خشم از کوتاهی پدرش دوری گزید .گویند به همین سبب است که تا
امروز ساسانیان را گاه سرزنش میزنند و میگویند ساسان کُرد یا ساسان چوپان» (اخبارالطوال:
 1.)52داستان مشابه در کتاب تجارب االمم (ج )11 :1آمده است.
- 3حکومت محمد معتصم« :کان االفشین کتب الی أصحاب تلک النواحی والی األکراد بارمینیه و
البطارقه بأخذ الطریق» (اخبار الطوال ،مصر012 :؛ لیدن بریل333 :؛ قاهره« .)335 :افشین به
فرمانداران آن نواحی و سرهنگان و گردان دستور داده بود همه راهها را بر بابک بگیرند»
(اخبارالطوال .)331 :احتماال مترجم به دلیل توجه به کتاب تاریخ طبری (ج)5131-5101 :10
عبارت گُردان را برگزیده و بکار برده است (در تاریخ طبری عبارات ،کوهبانان ،سرکوهبانان و
بطریقان آمده است).
در چهار مورد باال نمیتوان نشانی از نسب شناسی کُردها نزد ابوحنیفه یافت اما میتوان قایل به این
بود که احتماال آثار ابوحنیفه به دست تاریخ نویسان پس از خودش رسیده و در آثار آنها میتوان نشانه هایی
را یافت و احتمال دارد روایتهای ابوحنیفه در مورد کُردها نیز در زمره روایتهای دیگر قرار گرفته و نقل
شده باشد.
در این میان مسعودی یکی از نزدیکترین تاریخ نویسان به دوران ابوحنیفه و تقریبا سال مرگ
ابوحنیفه مصادف با تولد مسعودی است .مسعودی در دو کتاب خود روایاتی در مورد نسب کُردها بدست
داده است:
«بعضی گفتهاند از قوم ربیعه بن نزار بن عنانند  ،...بنظر بعضی کسیان قیوم کُیرد از اعقیاب
مضر بن نزار و از فرزندان کُرد بن مرد بن صعصعه بن هوزان هسیتند  ،...بنظیر بعضییها از
ربیعه و مضر بودهاند  ،...بعضیها نیز نسب آنها را بکنیزان سلیمان بین داود علیهمیا السیالم
پیوستهاند  ،...بعضی نیز گفتهاند ضحاک که ایرانی و عرب درباره نژاد وی که از کدام قیوم
است اختالف دارند  ،...در خصوص نسب آنها صحی این است که از فرزندان ربیعیه بین
نزار هستند» (مروج الذهب،ج.)310-311 :1

مسعودی در اثر دیگر که گویا آخرین اثر او بوده است مینویسد:
« به نظر ایرانیان قبایل کُرد نیز از نسل کُرد پسر اسفندیار پسر منوچهرند ،از آن جمله کُردان
بازنجان و شوهجان و شاذنجان و نشاوره و بوذیکان و لریه و جورقان و جاوانیه و بارسیان
و جاللیه و مسیتکان و جابارقیه و جروغیان و کیکیان و میاجردان و هذبانییه و غییره کیه
 -ساسان الکُردی و ساسان الراعی
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درقلمرو فا رس و کرمان و سجستان و خراسان واصبهان و سرزمین جبیال و ماهیات ؛ میاه
کوفه و ماه بصره و ماه سبذان و ایغیارین کیه بیرج و کیرج أبیی دلیف باشید و همیذان و
شهرزور و دراباذ و صامغان و آذربیجان و أرمینیه و أران و بیلقان و باب و ابواب و جزییره
و شام و ثغور هستند [نام قبایل و شهرها عینا به متن عربیی آمیده] ،جمعیی از متیأخران و
مطلعان کُرد را که بعضی از آنها را در این والیتها دیدهایم گویند که اینهیا از فرزنیدان کُیرد
بن مرد بن صمصعه بن حرب بن هوزان هستند .بعضی از آنها نییز گوینید کیه از فرزنیدان
سبیع بن هوزان هستند اما بنظر نسب شناسیان مضیر ،حیرب و سیبیع بیال عقیب بودنید و
باقیمانده هوزان از نسل بکر بن هوزان هستند .بعضی از کُردان نیز بر این رفتهاند که از قوم
ربیعه و از بکر بن وائل هستند» (التنبیه واالشراف.)11 :

مسعودی که به گفته خودش حتی با برخی مطلعان کُرد دیدار داشته ،هیچ مطلبی را در خصوص
نسب کُردها از ابوحنیفه یا کتاب او نقل نکرده است .
از دیگر کسانی که اشاره به نسب کُردها دارد شیخ جلیل القرطبی است که در خصوص نسب کُردها
نوشته است« :فیقال انهم من ولد عمرو بن عامر مزیقا» (القصد واألمم ،)01 :مطلبی که وقایع نگار آنرا
صحی دانسته است (نک .بدایع اللغه .)11 :از کسانی که بعد از ابوحنیفه آمده و اشاره ای به کُردها داشته
اند ،هیچکدام از ابوحنیفه و یا کتاب او در خصوص کُردها نقلی نکرده است.
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حال میپردازیم به بررسی آثاری که درچند دهه گذشته نوشته شده و اشاره ای به کتاب انساب
االکراد داشتهاند.
مهرداد ایزدی در مقاله ای که در مورد ابوحنیفه نوشته است ،از کتاب انساب االکراد نام برده (بدون
ذکر منبع)  ،ونند را نامی کُردی دانسته (بدون ذکر منبع) ،و نوشته است :
"in his Book of Flora, he becomes the first-known author to use Kurdish terms for Kurdistan's
indigenous plants in his text , which was otherwise in accordance with the international standards of the
)time, written in Arabic" (izady, 1996 and 2008

ایشان خود برای این ستن مثالی نیآورده و نگارنده نیز نتوانست برای ستن ایشان مثالی بیابد ،ولی
بر فرض هم که ابوحنیفه  termکُردی بکار برده است ،صرف این مطلب و تکیه بر آن نمیتواند اثباتی برای
کُرد بودن ابوحنیفه باشد چراکه بیشتر لغات این کتاب عربی است ،لغات یونانی هم در آن آمده و نیز لغات
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 -نک .ابنخردادبه (مسالک و الممالک)01 :؛ ابن دُرید (جمهره اللغه،ج)101 :2؛ اصیطتری (المسیالک و الممالیک)؛ األزهیری (تهیذیب اللغیه،ج:13

)139؛ ابنحوقل (صوره االرض -233 :هنگام پرداختن به دینور (ص )033از ابوحنیفه و کتاب االنیواء او ییاد کیرده اسیت و هیم چنیین از ابینقتیبیه)؛
مقدسی (احسن التقاسیم)331 :؛ ابن بلتی (فارسنامه)111 :؛ صحاری (االنساب،ج)522 :2؛ ابن منظور (لسیان العیرب،ج)019 :0؛ ابین خلکیان (وفییات
االعیان،ج)051-051 :5؛ القرافی (العقد المنظوم،ج)331 :1؛ النویری (نهایه اإلرب فی فنون األدب،ج)031 :2؛ ابن فضل اهلل العمیری (التعرییف, 13-51 :
153-131؛ مسالک االبصار ،ج)231-191 :0؛ قلقشندی (قالئد الجمیان 01 :؛ صیب األعشیی ،ج)019-010 :3؛ فیروزآبیادی (قیاموس المحییط)015 :؛
مقرییییییییزی (المیییییییواعب واالعتبیییییییار،ج 335-333 :0؛ السیییییییلوک ،ج ،1ق)3 :1؛ زبییییییییدی (تیییییییاج العیییییییروس،ج.)135-132 :9
داستان «عمرو بن عامر مزیقا» و شعر مشهور ( لعمرک ما کُرد )...به کتاب العین (ج )021 :5نوشته خلیل بن احمد فراهیدی برمیگردد.
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فارسی (نک .النبات  .)1913توجه به زبانهای دیگر در نام گیاهان امری عجیب نیست و در آثار کسانی مانند
ابوریحان بیرونی در کتاب الصیدنه فی الطب و ابوالتیر اشبیلی در کتاب عمده الطبیب به فراوانی دیده
میشود .برنارد لوین در مورد کتاب النبات نوشته است:

" in fact , the rich botanical nomenclature of the classical Arabic language was known to later generations
)of philologists"( lewin,1953,p.1

یاقوت حموی نیز از قول ابوحیان در خصوص کتاب النباتِ ابوحنیفه نقل میکند« :فأما کتابه فی
«النبات» فکالمه فیه فی عروض کالم أبدی و بدوی و علی طباع افص عربی» (معجم األدبا،ج259 :1؛
المقابسات. )59 :
ابوریحان در کتاب الصیدنه فی الطب و ابنالبیطار در کتاب جامع المفردات ارجاعهای زیادی به
ابوحنیفه داشته اند ،اما در جایی که ابوریحان به زبان کُردی اشاره کرده و معادل کُردیِ مَیعَه را کنار نوشته
است (نک .الصیدنه فی الطب )951 :و یا جایی که ابنالبیطار از بتور األکراد نام میبرد (نک .جامع
المفردات،ج،)111 :1
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نامی از ابوحنیفه برده نشده است .ایزدی در زمره آثار ابوحنیفه به کتابی با عنوان

کتاب الکبیر نیز اشاره کرده که البته ناشی از برداشت اشتباه از متن کتاب الفهرست بوده است؛ «کتاب
البلدان ،کتاب کبیر»  ،کتاب کبیر در توضی و توصیف کتاب البلدان است نه یک کتاب مجزا .
لودویگ آدامک در کتاب خود در شش خط به ابوحنیفه پرداخته و از کتاب انساب االکراد نیز نام
برده است) ، (adamec,2009,p.84اما کتاب ارجاع به رفرنس ندارد و نگارنده در میان رفرنسهایی که ایشان
در پایان کتاب خود آورده ،نتوانست رفرنسی مرتبط با موضوع را بیابد .احتماال ایشان نظری به مقاله مهرداد
ایزدی داشته است .
ما یکل بونر که مطالبی را در مورد ساسانیان نوشته و یکی از مراجع مورد استفاده ایشان کتاب
اخبارالطوال بوده  ،نوشته است« :ابوحنیفه ایرانی االصل بوده» ) ، (Bonner,2014,p.40در حاشیه نوشته است:
The Kurdistanica online encyclopedia insists (on the warrant of no evidence) that Dīnawarī
was a Kurd (izady 2008); Kratchkovsky notes the possibility that the name of Dīnawarī’s grandfather was
)Kurdish (kratchovsky 1912,p.21). Dīnawarī wrote a history of the Kurds which is now lost (fihrist,p.86

هرچند اشاره ایشان به مقاله مهرداد ایزدی جالب توجه است اما مطالبی که به کتاب کراچکفسکی و

ابنندیم ارجاع داده است جای بحث دارد ،چراکه در رفرنسهای ارجاعی ایشان یعنی کتاب الفهرست
(ص )11و فهرست اخبار الطوال نوشته کراچکفسکی (ص ،)21که در اختیار نگارنده نیز هست ،چنین
مطالبی نیآمده است.
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 -بتور األکراد را از آن جهت نامند که کُردان در بالد خود در بتورات بسیار استعمال می نمایند (متزن األدویه.)231 :
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 -محمد رضا تجدد جدا از ترجمه فارسی کتاب الفهرست ،نستهای عربی از تصحی خود را نیز در سال 1053ش1911 -م منتشر کرده اسیت ،کیه

این نسته مورد استفاده مایکل بونر بوده و صفحه  11کتاب همان بتشی است که ابن ندیم به ابوحنیفه و آثارش پرداخته است .مایکل بیونر در صیفحه
 15کتاب نسته مورد استفاده خود درخصوص الفهرست را معرفی کرده است.

نگارنده بتشی از رفرنسهای کراچکفسکی در مورد ابوحنیفه مانند آثار؛ ووستنفلد ،هاینرش سوتر،
ارنست میر و جوزف هامر ،را نیز از نظر گذرانده ،اما چنین مطلبی را مشاهده نکرده است.
زرار صدیق توفیق نیز در کتاب القبائل والزعامات القبلیه الکردیه فی العصرالوسیط (ص ،)1در
خصوص کتابهایی که به نسب کُردها پرداختهاند ،نوشته است« :کتاب انساب االکراد ألبی حنیفه الدینوری او
البن قتیبه الدینوری اشارت الیه المراجع الفارسیه المتأخره» .ایشان نام مراجع مورد اشاره را ذکر نکردهاند.
نویسندگان مطالب باال یا اساسا رفرنسی برای ستن خود نیآورده و یا مانند مایکل بونر رفرنسی را
معرفی کردهاند که حاوی مطالب مورد بحث نیست.
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حال می پردازیم به بررسی رفرنس مورد استفاده بابا مردوخ در خصوص کتاب انساب االکراد.
محمد امین زکی بیگ در مورد دنبلیها نوشته است« :طبق انساب االکراد اصل آنها به خانواده مشهور
برمکی میرسد» .در حاشیه در خصوص انساب االکراد نوشته است« :این کتاب اثر ابوحنیفه ی دینوری
صاحب کتاب اخبار الطوال است» (زبدة تاریخ کُرد وکُردستان،ج231 :2؛ کورد و کوردستان،ج011 :2؛ تاریخ
الدول و االمارات الکردیه.)013 :
هم زکی بیگ و هم بابامردوخ این مطلب را از کتاب «آثار الشیعه االمامیه» جزء  3ص  235گرفتهاند.
در این کتاب زیر عنوان امرای دنابله آمده است« :اباحنیفه دینوری در کتاب انساب االکراد مینویسد که
سرسلسله این طایفه به امیرعیسی منتهی میشود و امیرعیسی از احفاد برامکه وزرای بنی عباس بوده».
عالء الدین تکش(بیگلربیگی) نیز در مقالهای (با رفرنس آثارالشیعه) ،که به گوشهای از تاریخ دنبلیها
پرداخته در ابتدای متن نوشته است« :طبق نوشته کتاب انساب االکراد تألیف امام حنیفه دینوری ،خاندان
دنابله از اکرادند که جد بزرگ آنان امیرعیسی از احفاد برامکه و از وزرای خلفای بنی عباس بوده است»
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 -تقی تفضلی در مقاله زندگی و آثار ابوحنیفه (ایراد این مقاله یکی دانستن احمد ابن جعفر دینوری با ابوحنیفه دینوری است) ،احمد امین در کتیاب

ضحی االسالم (ص ،)321-322جرجی زیدان در کتاب تاریخ تمدن اسالم (ص ،)111رشیدی راشید در کتیاب موسیوعه تیاریخ العلیوم العربییه (ج:0

 ،)1301جرج سارتُن در کتاب مقدمه برتاریخ علم (ج ،)132 :1ابوالقاسم قربانی در کتاب ریاضیدانان ایرانی (ص )12-13و بهار در کتاب سبک شناسی
ادبی(ج ،)112 :1از ابوحنیفه یاد کردهاند .بروکلمان اشاره به مقاله ای از  steinschnelderدر نشیریه ( zdmgانجمین شیرقشناسیی آلمیان ،ش)23
تحت عنوان تاریتچه ترجمههای هندی به عربی و تأثیر آن در ادبیات عرب دارد که در ص 010آن -که ستن از نجوم است -نام ابوحنیفه آمده اسیت،
و نیز اشاره به کتاب االفاده واالعتبار نوشته عبدالطیف البغدادی (صص  )11, 10, 15-10دارد که درآن به کتیاب النبیات اشیاره شیده اسیت .میوللر در
تعلیقات خود بر کتاب الفهرست ،تصحی فلوگل ،در ص  33متتصری به ابوحنیفه پرداخته و در ص 111اشارهای به معنی دینور دارد .برونوسییلبربرگ
نیز مطالعات فاظالنه خود در مورد کتاب النباتِ ابوحنیفه را در مجله آشور شناسیی  Zeitschrift für Assyriologieدر شیماره  23سیال  1913و
شماره  25سال  1911منتشر کرده است .فواد سزگین طی مقالهای نسبتا مفصل به ابوحنیفیه پرداختیه اسیت (نیک .ابوحنیفیه گییاه شیناس -111 :1015
 ،)111و کولسینیکف نیز در کتاب ایرن در آستانه سقوط ساسانیان (ص )51 -53به بررسی کتاب اخبارالطوال پرداخته است .ویل دورانت مینویسد:

" Abu hanifa al-dinawari (815-95) wrote book of plants based on dioscorides, but adding manyplants to
)pharmacology"( Durant,1950, iv,p.245

أبی الفدا در المتتصر فی أخبار البشر (ج ،)51 :2ابناثیر در تاریخ کامل (ج ،)3511 :13ابن کثیردر البدایه والنهایه (ج ،)12 :11یادی از ابوحنیفه کردهانید
و صوفی رازی نیز در مقدمه کتاب صورالکواکب از سفر خود به دینور و دیدن حجره ابوحنیفه یاد کرده است.
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(ارمغان .)003 :31،1،مسئله انتساب دنبلیها به برامکه ،از دیرباز از مسائل مورد مناقشه بوده است و بررسی
کامل آن مجالی دیگر میخواهد ،اما بدلیل پیوند خوردن نسب دنبلیها با کتاب انساب االکراد ضروری است
که متتصری به این نسب و کتابهایی که در مورد آن نوشته شده است بپردازیم .ما برای روشن شدن قضیه؛
کتاب شرفنامه ،تذکره دنابله ،دانشمندان آذربایجان و به اخص کتاب تاریخ کاشان و آثارالشیعه را مورد
بررسی قرار میدهیم.
بررسی منابع متتلفی که به دنبلیها اشاره کردهاند ،این مطلب را روشن میسازد که دنبلیها یکی از
طوایف کُرد هستند« .عشایر و قبایل آنها(دنبلیها) کال از اکراد کرمانج اند» (تذکره دنابله،خ« .)13:هیچ ستن
نباشد که این طایفه کُرد باشند» (تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز« .)139 :دُنبُل بر وزن قُنفُذ نام قبیلهای

از اکراد است که در اطراف موصل سکونت دارند» (قاموس المحیط .)1333:این نوشته در متنهی االرب
(ج ، )51 :2تاج العروس (ج )233 :13و حاشیه اإلکمال (ج )055 :0نیز آمده است .در مسالک االبصار (ج:0
 )231و السلوک (ج،1ق )3 :1نیز در زمره قبایل کُرد از دنبلیها یاد شده است.
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از طرفی دیگر در برخی آثار که در مورد دنبلیها نوشته شده است ،انتساب سر سلسله این طایفه به
برمکیان دیده میشود .منابعی که امروز در دسترس است نشان میدهد که خاستگاه برمکیان ،بلخ بوده
است 13،اینکه چگونه نسب این طایفه بلتی با طایفه کُرد دنبلی پیوند میخورد ،خود سوالی است که جواب
دادن به آن آسان نیست.
در کتاب شرفنامه به عنوان کهنترین منبع مکتوبی که به دنبلیها پرداخته ،چنین آمده است:
«نسب امراء دنبلی به عیسی نام ،شتصی از اعراب شیام میی پیونیدد و بروایتیی از جزییره
عمریه بوده به نواحی آذربایجان افتاده[ ،]...و بروایتی اص  ،عشایر دنبلی از والیت بتتیی
آمده  ،در ما بین اکراد ایشانرا«دنبلی بتت» می خواننید  .و شییخ احمید بییک نیام از اوالد
عیسی بیک در زمان تراکه آق قوینلو بمراتب عالی رسیده ( »...شرفنامه.)333-099 :

در تذکره دنابله مطالب شرفنامه تماما درج شده است و نویسنده تذکره دنابله ،این عیسی نام را از
اوالد و احفاد «آل ایوب» معرفی میکند (نک .تذکره دنابله ،خ :ص.)13
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15

 -لیرخ جمعیت دنبلیها را  533خانوار در جنوب دیاربکر گزارش کرده است (دراسات حول االکراد )51 :و در اشاره به طواییف کُیرد آذربایجیان

ساکن سکمن آباد نیز مجدد از آنها نام میبرد و در مورد خاستگاه دنبلیهای سکمن آباد اشارهای به متن کتاب شرفنامه دارد (همان .)11 :حاجی خلیفه
در کتاب جهان نما ( فصل 31ص )302-313و ژان اُوتر در سفرنامه (ص )213به دنبلیها اشاره کردهاند « .و.ایی .ساوینا» در تکمیل برخی از اشتباهات

خود ،دنبلیها را گروهی کم جمعیت از قوم ترک به حساب آورده است (نک.نامه فرهنگستان ،) 119 :11،عمررضا کحاله نیز در کتیاب معجیم القبائیل
العرب (ج ،)011 :1گویا با تکیه بر یکی از روایتهای موجود در شرفنامه ،دنبلیها را از اعراب شام دانسته است.
13

 -حبیب السیر (خواندمیر)؛ برمکیان (کانپوری)؛ اخبار برامکه (گرگانی)؛ اخبار آل برمک (افضل الدین کرمانی)؛ متتصری درباره برمکییان (بارتولید)؛

برامکه (عباس پرویز)؛ تاریخ برمکیان (سجادی)؛ برمکیان بلتی (عبدالحی)؛ هفت اقلیم (رازی) .
15

 -در کتاب المتتصرفی اخبار البشر (ج )213 :0اشاراتی به حضور دنبلیها در کنار ایوبیان و سیف الدین دنبلی شده است.
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آنچه در ابتدای امر با در کنار هم قرار دادن نسبنامههای مجزایی که در خصوص دنبلیها نوشته شده
است ،آشکار میشود ،افتادگی اسامی در این نسبنامهها است:
«ابا مظفرجعفر ملقب به شمس الملک بن امیرعیسی ملقب بسلطان صالح الدین بن یحییی
کرد بن امیریحیی بن امیرجعفرثانی بن امیر سلیمان بن امیرشیخ احمد بگ بن امییر موسیی
ملقب بملک طاهر بن امیرعیسی ملقب بملک طاهر بن امیر موسی بن امیریحیی وزیرهرون
الرشید بن قباد بن برمک بن اردوان بن برمک بن انوشیروان» (آثار الشیعه،ج.)235 :3
« ...امیر شمس الملک بن ملک صال (ملقب به صالح الدین) بن ملیک یحییی(کیرد) بین
ملک جعفر بن ملک سلیمان بن ملک محمد موسی بن ملک محمد عیسیی بین امیرمحمید
موسییی بیین یحیییی برمکییی و هییو ابیین قبییاد بیین شییاه خییوران (گشتاسییب) بیین شییاه
اردوان(جاماسب) بن هرمز بن نوشیروان عادل» (تاریخ کاشان.)021 :

این دو منبع با وجود اینکه با فاصله کوتاهی از هم نوشته شده اند دارای ناهمتوانیهایی هستند.
مؤلف تاریخ کاشان (خود از دنبلیها بوده) که گویا توجهی به کتاب ابنخلکان (بروایتی خود را به برمکیان
منسوب کرده) داشته است نام گشتاسپ و جاماسپ را هم درج کرده ،اما در این مورد حتی ترتیب اسامی را
نیز رعایت نکرده است؛ «جعفر بن یحیی بن خالد بن برمک بن جاماس بن یشتاسف» (وفیات االعیان،ج:1
.)021

11

جدای از این دوکتاب ،منابع دیگر در اشاره به نسب برامکه نوشتهاند:
«پس دیگر روز شیرویه بر تتت نشست[ ،]...و برمک بن فییروز را کیه جید برامکیه بیود،
وزیر کرد» (تاریخ بلعمی،ج ...« .)1115 :2محمد بن یحیی بن خالد بن برمک بن آذربنیدار
برمکی» (االنساب السمعانی،ج« .)111 :2آن جعفر بن برمک اسیت و پیدارن او تیا اردشییر
بابکان وزیر و وزیر زاده اند و نوبهار بلخ که آتشکده ای قدیمی است برایشان وقف است»
(سیرالملوک « .)205 :در سنه سبعه و تسعین آغاز دولت وزارت برامکه بود و اولشان جعفر
بلتی بود از تتم گیودرز دسیتورِ (وزییر) اردشییر بابکیان  11،و او زر و نقیره تمیام عییار
مسکوک کرد و زر جعفری بدو منسوبست» (نزهه القلوب،خ.)10 :

محمد علی تربیت نیز در کتاب دانشمندان آذربایجان نکات قابل توجهی را درباره دنبلیها درج کرده
است؛ «پیر موسی دنبلی در سنه  013و امیرجعفر ملقب به شمس الملک متوفی در تاریخ  555هجری از
مشاهیر این سلسله بوده و مقبره آنان در خارج شهر خوی به فاصله دو ذرع از آن واقع شده ( »...دانشمندان
آذربایجان .)539 :در این متن از پیر موسی دنبلی نام برده شده که ما در نسب دنبلیها سراغی از این
11

 -اسامی جاماسپ و گشتاسپ که در این نوشته ها آمده است  ،هیچگونه ارتباطی با نامهای مشابهی که در شاهنامه آمده  ،ندارد .

11

 -در خصوص عنوان دستور dastvarدر دوران ساسانیان  ،نک (.ایران در زمان ساسانیان. )15 :

11

پیرموسی که در سال 013ق فوت شده باشد نمییابیم ،و یا بایستی ایشان را امیر موسی ملقب به ملک طاهر
بدانیم ،که متاسفانه با این فرض مسئله حل نمیشود ،چراکه میدانیم موسی بن یحیی در221ق فوت شده
است 11،و یا اصال ایشان را در زمره سلسله نسب محسوب نکنیم .جالب است که در بتش جدیدتر
نسبنامه دنبلیها نیز منابع با یکدیگر همتوانی ندارند؛
«امیر غیاث بیگ بن امیرصفی قلی خان بن امیرشاه بنده خان بن امیر کنعان بییگ بین امییر
بهروز» (تاریخ کاشان« ،)021 :غیاث بیگ بن صفی قلی خان بن بهروز خان بن ایوب خیان
بن کنعان بیگ بن امیر بهروز» (آثارالشیعه،ج.)235 :3

بنا بر نوشته تذکره دنابله« :از ایوب خان بن کنعان بیگ دو پسر ماند ،یکی مرتضی قلی خان و
دیگری ایوب خان کوچک»(ص.)21

19

از آنجا که نسب دنبلیها به موسی بن یحیی میرسد ،تاریخ نویسان محل زندگی موسی بن یحیی و
فرزندانش را به مناطق کُردنشین ربط دادهاند؛ «مأمون بعد از انقراض برامکه به هیچ وجه باو دست نیافت،
چه مأمن او قلعه دنبل و تمام اکراد آن حدود و اعراب محوطه کردستانات بجان در اطاعات او بودند»
(تاریخ کاشان .)003:محمدعلی تربیت نیز با اندکی تفاوت همین مطالب را بیان کرده است (نک .دانشمندان
آذربایجان.)539 :
این مطلب صحی نیست ،چراکه در کتب متتلف آمده است« :مأمون ،موسی بن یحیی را امارات
مدینه و محمد بن یحیی را والیت بصره و عباس بن فضل یحیی را امارات خراسان داده بود و ایشان آن
چنان زندگی کردند که نام سلف و بزرگان خود را زنده گردانیدند» (تاریخ برمکیان« .)013 :غسان ،موسی
بن یحیی بن خالد بن برمک را به جای خود بر ثغر «سند» گمارد[ ]...بعد از مرگ او پسرش عمران به
جایش نشست» (فتوح البلدان« .)121 :بعد از مدتی او را نیز عزل کردند و طبرستان را به محمد بن خالد
برمکی و برادرش موسی دادند .ایشان بر طبرستان مستولی شدند و امالک مردم به زور میبردند و دختران
مردم به قهر می ستدند و استیالی برامکه و قرب ایشان به حضرت خلفا مشهورست ،کسی زهزة تظلم نیز
نداشت تا دولت برامکه نیر بسرآمد» (تاریخ رویان.)19 :
مؤلف تاریخ کاشان در مورد همین موسی بن یحیی نوشته است« :خدمت امام جعفر صادق علیه
االسالم مشرف شده امام دعای خیر در حق خانواده او فرموده ،سلطان بایزید بسطامی او را اذن ارشاد داده .
معاصر حضرت امام جعفر صادق و الراضی باهلل خلیفه بود  .مدت عمرش شصت سال  ،ایام حکمرانی سی

19

 نک .فتوح البلدان(بالذری) 266:؛ معجم االنساب(زامباور) 1 :؛ برمکیان بلخی(عبدالحی) . -بابامردوخ که کتاب آثارالشیعه را در اختیار داشته ،در بخش امرا و خاندانها(ج ) 8 :1سلسله نسبی که در کتاب آثارالشیعه آمده را در دنباله نقل قول از

کتاب انساب االکراد ابوحنیفه قرار داده  ،به گونه ای که گویا این نسب را ابوحنیفه دینوری نوشته است .آنقدر هست که ابوحنیفه (فوت 692-6 2ق)
نمی توانسته در نسب نویسی از دنبلیها ،به شمس الملک (فوت682ه.ق,تاریخ کاشان666 /ه.ق ,دانشمندان آذربایجان616 /ه.ق ,زکی بیگ) پرداخته باشد .
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و هفت سال ،در سنه دویست و بیست و چهار هجری مقبره او در شام مقرر گردید»(ص 23.)003-001گویا
این مؤ لف از تناقض گویی خود مطلع نبوده است ،چراکه بنا بر نوشته خود ایشان ،تولد موسی بن یحیی
در113ق بوده و این تاریخ با تاریخ وفات امام جعفرصادق

(ع)

یعنی سال 131ق (نک .تاریخ

عصرجعفری،ج )9 :2همتوانی ندارد و از طرف دیگر راضی باهلل خلیفه نیز در سال 021ق فوت شده است
(نک .مجمل التواریخ .)011 :در مورد همعصر دانستن عیسی بن موسی با راضی باهلل خلیفه نیز که مؤلف
تاریخ کاشان به آن اشاره کرده (ص ، )001باز نمیتوان قایل به صحت مطلب بود چون خود ایشان تاریخ
وفات عیسی بن موسی را 251ق نوشتهاند.
مؤلف تاریخ کاشان نوشته است« :ملک محمد موسی بن ملک محمد عیسی دنبلی ملقب به طیف
(طیغج) اخشیدی [ ]...پنجاه و هفت سال عمر کرد ،سی و سه سال حکمرانی نمود ،در سنه دویست و نود و
شش هجری در گذشت» (تاریخ کاشان .)002 :این نوشته با آنچه در منابع متتلف آمده همتوانی ندارد و
حکومت آل اخشید مربوط به سالهای051 -020ق و بنیان گذار آن محمد بن طُغج است؛
«اخشید عنوان رسمی و عمومی امرای فرغانه است و پدر محمد یعنی طغج پسیر یکیی از
سران لشکری فرغانه بود که در خدمت خلیفه عباسی در بغداد میی زیسیت[ ]...محمید در
سال  021بحکومت مصر نامزد شد ولی او تا سال  020به ماموریت خو نیآمد و این تیاریخ
اخیر ابتدای دولت اوست چه چهار سیال بعید از آن یعنیی در سیال  021لقیب اخشییدی
اختیار نموده» (طبقات سیالطین اسیالم 51 :؛ نیک  .المتتصیر فیی اخبیار البشیر،ج95 :2؛
معجم االنساب و االسرار الحاکمه 130 :؛ الوافی بالوافیات،ج 132 :0؛ شذرات الیذهب،ج:3
111؛ األعالم،ج.)113 :1

مؤلف تاریخ کاشان از موسی بن یحیی به بعد ،از این طایفه با لقب «اخشیدی» نام برده و لقب «دولت
اخشیدی» را به عیسی بن موسی داده ،و از زوال دولت اخشیدیه در دوران سلیمان بن موسی دنبلی (فی
025ق) یاد کرده است .این مطالب نه تنها نادرست است بلکه آنچه ایشان برای گواه ستن خود به کتاب
«تاریخ الفی» نیز ارجاع داده اند ،بی اساس است.
تناقضها و ارجاعهای بی اساس در این فصل از کتاب که به دنبلیها پرداخته شده ،ادامه دارد تا اینکه
در بررسی احوال امیر جعفر ملقب به شمس الملک به اوج میرسد .ایشان در مورد شمس الملک نوشته
است« :قطران در مدحش گوید :شاهنشه اران شه دلیران/تاج الدین شمس الملک جعفر  .و خاقانی نیزگوید:
(سه بیت)  ، ...شصت و پنج سال عمر کرد ،چهل و نه سال حکمرانی کرد ،درسنة پانصد وهفتاد و شش
هجری درگذشت[ ، ]...در مقبره ای که پسرش ملک طاهر در شام به اسم او ساخته مدفون است» (تاریخ
20

 -همعصر بودن امام جعفر صادق(ع) و بایزید بسطامی از مواردی است که جای بحث دارد «نک(.مشاهیردانشمندان اسالم ،ج  .)112 :زرینکوب

می نویسد « :در واقع مدت عمر بایزید را هفتاد و سه سال گفته اند درین صورت خواه وفات وی بسال 612ق واقع شده باشد و خواه سال 62ق بهرحال
والدت وی سالها بعد از وفات امام جعفر صادق(  2ق) روی داده است«(جستجو در تصوف ایران. )18 -12 :
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کاشان .)005-003 :محمدعلی تربیت نوشته است« :ممدوح خاقانی در این قصیده پس از مهید مقدمه دو
نفر است .یکی از آنها امیرجعفر بن امیرعیسی دنبلی است[ ]...خاقانی چندین مرتبه از طرف سالطین شروان
به رسم رسالت خدمت وی رسیده و چند قصیده در حق آن امیر و حسب و نسب و عقیده و طریقه آبا و
اجداد او بنظم درآورده  .قصیده مزبور یکی از آنهاست که در تعریف آن قصیده چنین گفته است :این
قصیده زجمع سبعیات(سه بیت)  ، ...شمس الملک در سنه  555مرحوم شده و در مقبره ای که خود او در
خارج شهر خوی ساخته بود دفن شده است» (دانشمندان آذربایجان.)211 :
در ابتدا میتوانیم قایل به همعصر بودن خاقانی (595-523ق)21و شمس الملک باشیم ،اما نمیتوانیم
قایل باشیم که با قطران نیز همعصر بوده است ،چراکه قطران در خوشبینانه ترین حالت تا چند سالی بعد از
315ق در قید حیات بوده و بنابر نوشته تاریخ کاشان ،شمس الملک در سال511ق متولد شده است ،و این
دو تاریخ فاصله زیادی با یکدیگر دارند .شعری که مؤلف تاریخ کاشان از زبان قطران در مدح شمس الملک
آورده در واقع شعری از قطران در مدح ابوالتلیل جعفر است که اصل شعر بدین صورت است« :شاهنشه
اران شه دلیران /تاج ملکان بوالتلیل جعفر»(دیوان قطران .)111 :اما شعر خاقانی؛ خاقانی در مدح
ابوجعفرشمس الملک شعری نسروده است .ابیاتی که مؤلف از زبان خاقانی در مدح شمس الملک نقل کرده
در واقع از شعری برداشته شده ،که با این توضی شروع میشود« :در موعظه و مدح رکن الدین مفتی خوی
و رکن الدین عالم ری و تاج الدین رازی بن امین الدین» (دیوان خاقانی .)199 :این قصیده دارای سه مطلع،
و مطلع سوم آن مشتمل بر  111بیت است .بیت دومی که مؤلف آورده بیت  51و بیت سوم بیت  53این
مطلع است (بیت اول آن نیز مربوط به مدح جالل الدین اخستان شروانشاه (دیوان خاقانی )313 :است) و
هیچگونه ارتباطی با شمس الملک ندارد .ابیاتی را که محمدعلی تربیت ذکر کرده است نیز مربوط به همان
قصیده و ابیات 131و139و 113آن میباشد.

22

مؤلف تاریخ کاشان به این قناعت نکرده و از زبان ملک طاهر متتلص به ضیا ،پسر شمس الملک،
بیتی را در مدح او به این صورت آورده است« :تو شمس من ضیا و داند همه کس /از شمس بود بهر کجا
هست ضیا» (تاریخ کاشان .)001 :این بیت مربوط به مشاعرهای مابین ملک ضیاالدین حاکم کابل و ملک
شمس الدین حاکم غور است ،ملک ضیاالدین نوشته است« :تو شمس من ضیا و داند همه کس /کاوردن
شمس بر فلک بهر ضیاست» ،و ملک شمس الدین نیز در جواب نوشته است« :من شمسم و تو ضیا و داند
همه کس /کز شمس بود هر چه در آفاق ضیاست» (نک .تاریخ وصاف،ج.)10 :1

 نک  .سخن و سخنوران (. )222-2 666

 -محمد امین ریاحی در مقاله ای در مجله ارمغان که در پایان کتاب تاریخ خوی نیز آمده ،به این مورد اشاره کرده است  .ایشان در مقاله «تربت شمس

کجاست» نیز مجدد اشاراتی به شمس الملک دارند و او را شخصیتی موهوم خوانده است( این مقاله در کتاب مزارات خوی(ص ) 16- 61نیز آمده است) .
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مؤلف تاریخ کاشان از کتابی با نام ظفرنامه 20،نقل میکند که کیکاوس به مهندسی حکیم امر میکند
تا جای آرام بتشی برای او پیدا کند و این مهندس در تمام عالم کوه دنبل را یافته و آنرا مانند قلعه برای او
تراشیده است .مؤلف هفده بیت در وصف کوه دنبل(قلعه دنبل) به فردوسی منسوب کرده است که
محمدامین ریاحی مینویسد« :حتی یک بیتش هم در شاهنامه نیست »(تاریخ خوی .)211 :گویا ریاحی به
طنز این مطلب را نوشته ،چراکه تمام ابیات در شاهنامه موجود است ،اما مؤلف طبق روال کاری خود آنرا
مصادره کرده است 23.اشعاری که از فردوسی نقل شده ،مربوط به دو داستان در شاهنامه است .اول داستان
برگشتن کیکاوس از هماوران که با این مصرع شروع میشود« :بیامد سوی پارس کاووس کی» (شاهنامه
خالقی،ج ،)90 :2و  20بیت است و دوم داستان «صفت کنگ دز سیاوش به ترکستان» است که با این مصرع
شروع میشود« :کجا آن حکیمان و دانندگان» (همان،ج ،) 031 :2و  39بیت است .شرح ابیات به این
صورت است  :بیت اول مؤلف بیت شماره  23روایت کنگ دز /بیت دوم ،بیت  05روایت کنگ دز /بیت
سوم ،بیت  13روایت کیکاوس[این بیت در شاهنامه پس از بیتی آمده که با این مصرع شروع میشود؛ یکی
جای کرد اندر البرز کوه]  /بیت چهارم ،بیت  11همان /بیت پنجم ،بیت  12همان /بیت ششم ،بیت 10همان/
بیت هفتم ،بیت 13همان /بیت دهم ،بیت  15همان /بیت یازدهم ،بیت 11همان /بیت دوازدهم ،بیت 11
همان /بیت سیزدهم ،بیت  11همان /بیت چهاردهم ،بیت 19همان /بیت پانزدهم ،بیت 23همان /بی
شانزدهم ،بیت  30روایت کنگ دز /بیت هفدهم ،بیت  32روایت کنگ دز  .بیت هشتم و نهم ،در شاهنامه
بتصحی ژول مول(ج )21 :2بین ابیات  13و 15داستان کیکاوس قرار دارد.
متاسفانه این مطالب بی اساس بر اثر تکرار ،درست دانسته شده ،و بتصوص داستان خاقانی در کتاب
آثار الشیعه (ج ،)213-210 :3زبده تاریخ کُرد و کُردستان (ج ،)231 :2تاریخ مشاهیر کُرد (ج ،)11 :0ترجمه
عربی شرفنامه(روژبیانی )515 :و ترجمه کُردی آن (ص )091نیز راه یافته است .اگر خواننده توجه کرده
باشد حتی در تاریخ وفات و محل دفن شمس الملک نیز توافقی در این منابع وجود ندارد.
کتاب آثارالشیعه ،این کتاب تفاوتی اساسی با کتاب تاریخ کاشان دارد چراکه مؤلف آن عنوان میکند
که به کتاب ریاضالجنه نوشته عبدالرزاق بیگ دنبلی دسترسی داشته و مطالبی از آن نقل کرده است
(محمدعلی تربیت نیز عنوان کرده که به این کتاب دسترسی داشته است ،اما مطالبی را که نقل کرده،
برداشتی همراه تصرف ،از مقدمه کتاب تذکره دنابله است) 25.از آنجا که نگارنده به این کتاب دسترسی
20

 -برای اطالع از ظفرنامههای متتلف ،نک .ظفرنامهها(مجموعة کمینه ،ایرج افشار  ،ص  ، 250-231تهران :چاپتانه محمد علی فردین)1053 ،

23

 -محمدامین ریاحی با شاهنامه آشنا بوده و کتابی در مورد فردوسی و شاهنامه با عنوان فردوسی نوشته است.

25

 -ریاضالجنه کتابی است که به تاریخ دنبلیها پرداخته است .گویا نستهای از آن در کتابتانه کاخ گلستان بوده ،اما در تماس نگارنیده بیا کتابتانیه،

تنها ریاضالجنه نوشته زنوزی در لیست آثار فهرست شده موجود بود ،که احتماال همان نسته ای است که در کتاب تیاریخ تیذکره هیای فارسیی (ج:2
 )133به آن اشاره شده است .مؤلف آثار الشیعه نوشته است که نسته ای نیز نزد ملک الشعرای بهار است ،اما خود بهار میینویسید« :ایین تیاریخ را در
نسته خطی نزد مرحوم محمد هاشم میرزا افسر دیدم» (سبک شناسی،ج .)019 :0نستهای از این کتاب در کتابتانه ماتناداران ارمنستان وجود دارد(نک.
سفر علمی استاد دکتر سید محمد باقر حجتی به ارمنستان) ،که گویا همان نسته میرزا افسر است.
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ندارد ،نمیتواند اظهار نظری در مورد اینکه دقیقا چه قسمتهایی از آن کتاب اقتباس و چه قسمتهایی
اضافه شده توسط مؤلف است ،داشته باشد.
اشاره هاکوپیان نشان میدهد که عبدالرزاق دنبلی در کتاب ریاض الجنه به انساب االکراد دینوری
اشاره کرده است که با این حساب به احتمال زیاد انتساب به برامکه ریشه در نوشته دنبلی دارد(نک .کُردان
گوران 21.)91 :یداهلل قائدی نیز در مقدمه کتاب بصیرت نامه ترجمه عبدالرزاق دنبلی مینویسد« :ریاض
الجنه ،تاریخ سلسله دنابله است و بنا به نگارش مؤلف حسب و نسب دنبلیان به یحیی برمکی منتهی می-
شود» (بصیرت نامه.)22 :
عبدالرزاق جدای از ریاضالجنه در تنها کتابی که اشاراتی به نسب خود داشته ،مینویسد« :انتهی
سلسله اجداد مولف از اول طلوع آفتاب دولت علیه صفوی به شرافت تشیع و عصبیت طریقه ناجیه و
تقویت اسالم مشهور خاص و عام اقتدار یافتند .اعلی جد حقیر ،سلمان خان در فدویت خاندان مرتضوی
ثانی سلمان فارسی بود درمحاربت شاه عباس صفوی با سرعسگران روم که درآذربایجان واقع شد»...
(تجربه االحرار،خ .)31 :عبدالرزاق در این کتاب تنها اشاراتی به عبارت «دنبل» در قاموس فیروزآبادی و
جمله مشهور «وأمسیت و کُردیا و أصبحت و عربیا» و اعلی جد خود سلمان خان سوباشی (پیش جنگ)
دارد  ،و از نسب نامه خبری نیست 21.ریاحی مینویسد« :همین قدر می توان حدس زد که او به سلسله
نسب مجعول اعتقاد نداشته ،یا اصوال این دروغها بعد از او جعل شده است» (تاریخ خوی.)123 :
مؤلف آثارالشیعه در مورد امیر یحیی نامی مینویسد« :سلسله بکتاشیه را رونقی جدید داد»
(آثارالشیعه،ج ،)235 :3این امیریحیی بنا بر نوشته زکی بیگ و تاریخ کاشان در 311ق فوت شده اس  ،و این
مطلب با روزگار بنیان گذار سلسله بکتاشیه یعنی حاج بکتاش ولی (فی 101ق) 21همتوانی ندارد .همچنین
در مورد امیر بهلول مینویسد« :در سال  113موقع مبارزه سلطان حیدر با شاه خلیل در میدان کارزار کشته
شد» ،و در ادامه در مورد فرزند همین امیر بهلول به نام امیر رستم مینویسد« :بر طبق مندرجات در تاریخ
شرفنامه در سال  191جنگ ستتی بین سلطان حیدر و یکی از سالطین داغستان واقع شد که اتفاقا سلطان
حیدر شکست خورد و با امیر رستم در رودخانه مجاور میدان جنگ غرق شدند» (همان 29 .)231 :این
مطلب نیز نمیتواند درست باشد چراکه کشته شدن سلطان حیدر به سال 190ق بوده و ماجرای کشته شده
ایشان مربوط به جنگ با فرخ یسار بن امیر خلیل است(نک .فتوحات شاهی59-53 :؛ عالم آرای عباسی:
21

 -الزم به ذکر است که هاکوپیان جدای از سوء استفاده از مطالب برای تتریب تاریخ کُردها در انتساب نوشته به عبدالرزاق دنبلی دچار اشتباه شده و

آنرا را رستم خان دنبلی نسب داده است .رستم خان صاحب نسته بوده است(نک .سفر علمی استاد دکتر سید محمد باقر حجتی به ارمنستان).
21

 -زرار صدیق توفیق ،نام حسام الدین چلبی را با پسوند دنبلی ،در زمره دنبلیها آورده است که بیه گمیان نگارنیده ایین مطلیب ناشیی از اشیتباه در

برداشت از متن کتاب تجربه االحرار و عبارت «امسیت کردیا و اصبحت عربیا» بوده است [ .امسیت عجمیا و اصبحت عربیا (قالئدالجواهر. ])11 :
21

 -نک .دایره المعارف فارسی(ج ،)301 :1گویا چند دهه پیش از این تاریخ فوت شده است.

29

 -کتاب شرفنامه که در برخی تواریخ مربوط به دنبلیها به آن استناد میشود ،شرفنامه نوشته شرفتان بدلیسی نیسیت  ،و ایین مطالیب در ایین کتیاب

درج نشده است .شاید منظور شرفنامه شاهی نوشته حافب تنیش همدوره شرف خان بدلیسی باشد ،که در دسترس نگارنده نیست.
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21-19؛ عالم آرای صفوی01 :؛ تاریخ سلطانی21 :؛ زبده التواریخ35 :؛ ذیل تاریخ حبیب السیر00-01 :؛
شرفنامه(زرنوف)ج121 :2؛ جواهر االخبار139 :؛ فایده الصفویه5 :؛ اردبیل در گذرگاه تاریخ ،ج11 :1؛
خالصه التواریخ ،ج33 :1؛ تاریخ ادبیات ایران ،برون.)53:
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این داستان از طریق کتاب آثارالشیعه به کتاب تاریخ خوی (ص )91نوشته مهدی آقاسی نیز راه یافته،
با این تفاوت که آقاسی ،امیر بهلول را همعصر سلطان جنید دانسته و کشته شدن او را نیز مقارن کشته شدن
سلطان جنید یعنی 113قرار داده است .مؤلف آثارالشیعه در ادامه روایت خود از امیر رستم نوشته است:
« جسد آنها را از آب بیرون آورده امیر رستم را برطبق وصیتش در قریه نازک که از قشالق دنابله بود دفن
نمودند و بر قبر وی گنبد و بارگاهی بنا نموده که تا کنون آثارش باقی و تارخ وفات امیر رستم روی سنگ
مزارش نقش گردیده است»  .مؤلف تاریخ کاشان برای همین موضوع نوشته است« :در لب رودخانه قونوق
که شطی عزیم است تیری به سلطان حیدر رسید بآب قونوق زد تا بگذرد ،غرق گشت ،امیر رستم با چند
تن از جوانان نام آور دنبلی بآب تاخت تا که او را دررباید خود نیز غرق و از قفای شاه برفت ،جنازه هر دو
را گرفته بمقبره صفی اردبیلی روانه کردند و پهلوی یکدیگر مدفون ساختند»(ص .)031چنین داستانی نیز
صحت ندارد چراکه جسد سلطان حیدر حدود بیست و دو سال در «طبرسران»(ناحیتی است نزدیک به
شیروان در حدود دربند) دفن بود تا اینکه بعدها آن را به اردبیل منتقل کردند(نک .کتب قبلی و احسن
التواریخ .)135-133 :مؤلف آثارالشیعه در مورد سلمان بن امیر رستم نوشته است« :در تاریخ شاه طهماسب
مذکور است که سلطان سلیمان بن سلطان سلیم عثمانی در  935آذربایجان را فت نموده متوجه ایران گردید
و درآن موقع شاه طهماسب در قریه ابهر از قرای قزوین اقامت داشت ،سلمان خلیفه دنبلی با دو هزار سوار
خدمت شاه رسید ( »...ص .)231مؤلف تاریخ کاشان در مورد همین شتص نوشته است« :در سلطنت شاه
طهماسب که سلطان سلیم از روم و عبداهلل خان از ترکستان عزم ایران نموده ،پادشاه موید عبداهلل خان را
شکست داده و با قلیل لشکری به قزوین رسانیده و از اسب و قاطر معدودی در اردوی شاه مانده[ ]...در آن
حال امیر سلیمان خان که در عهد شاه اسماعیل به لقب خلیفه التلفایی ملقب شده بود با پانزده هزار سوار
و پنجهزار اسب و قاطر خود را به شاه رسانید[ ]...این واقعه در  913اتفاق افتاد[ ]...این فقرات موافق تاریخ
شاه طهماسب مرقوم شد» (ص ،)051-031به نوشته مؤلف آثار الشیعه ،سلیمان نود و پنج سال و بنوشته
مؤلف تاریخ کاشان یکصدو چهارده سال عمر کرده است 01.در خصوص همین مطالب در تذکره دنابله آمده
03

 -سلطان جنید نیز در جنگ با سلطان خلیل مقتول گشت بعدها شاه اسماعیل انتقام ستتی از فرخ یسار گرفت (نیک .تیاریخ ادبییات اییران ،بیرون:

.)51
 کتابیکه دراین نوشته ها به نام «تاریخ شاه طهماسب» از آن نام برده شده است  ،بنا بر نوشته ایرج افشار؛ ظاهرا «عالم آرای عباسی»است  .نگارنده ،تذکرهشاه طهماسب ؛ خلد برین ؛ عالم آرای عباسی ؛ ذیل عالم آرای عباسی ؛ تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب(ذیل تاریخ حبیب السیر) ؛ جهان آرای عباسی ؛
و آثار دیگری که در همین نوشته مختصر نامی از آنها آمده را از نظرگذرانده است  ،اما سخنان مولفین آثارالشیعه و تاریخ کاشان را در این آثار نیافت  .در
کتاب عالم آرای عباسی از صفحه  ، 89 - 68از ماجرای آمدن عبیداهلل کرت(برادر زاده شیبک خان) به خراسان تا پایان چهارمین لشکر کشی سلطان سلیمان
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است« :حاجی بیگ (امیربهلول) در  1335فوت شده  ،و سلمان خان نوه حاجی بیگ 22 ،سال حکومت کرد
و در تاریخ  1333فوت شده است» (تذکره دنابله،خ.)25-11 :
گویا همین تناقضها و ارجاعهای بی اساس سبب شده تا محمدامین ریاحی در خصوص بحث دنابله
در کتاب آثارالشیعه بنویسد « :امرای دنابله در خوی و آذربایجان فصلی است بی ارزش در آثارالشیعه از
عب دالکریم جواهر کالم که بر اساس همان منابع بی اعتبار نوشته شده و مطلب بی اعتبارتری بر آنها افزوده
گردیده و چون بیش از هر کتاب دیگری در مورد دنابله به چاپ رسیده مطالب ناصحی آن در تحقیقات
دیگران راه یافته است» (تاریخ خوی« .)121 :آنچه در آثارالشیعه آمده [ ]...از تاریتهای مجعول دنبلیها
گرفته شده و مثل جزء جزء بسیاری از مندرجات آن کتاب درباره دنبلیها بی اساس است و با منابع معتبر
درست در نمیآید» (همان :ح. )159
مطالب باال تا حدودی روشن میسازد که در کتاب تاریخ کاشان و آثارالشیعه چه میزان مطالب
متناقض و بی اساس در مورد دنبلیها نوشته شده است .داستان کتاب انساب االکراد و انتساب آن به
ابوحنیفه ،نیر در دل همین تناقضات جای گرفته که به بررسی آن میپردازیم .
ابوحنیفه از معدود تاریخ نویسانی است که اساسا چیزی در خصوص برمکیان ننوشته و در کتاب
اخبار الطوال تنها در یکجا مینویسد« :هارون رشید در سال یکصدو هشتادو نه به ری رفت و یکماه آنجا
بود و سپس به بغداد برگشت و عید قربان را در قصرالصوص و سپس وارد بغداد شد ولی فرود نیامد و
خود را به سلیحین که در سه فرستی بغداد است رساند و شب را آنجا گذرانید و سپس به رقه رفت و
ضمن عبور از بغداد دستور داد چوبه داری که جسد جعفر بن یحیی بر آن آویتته بود سوزانده شود و بقیه
سال را در رقه گذراند»(اخبارالطوال .)302 :به قول مترجم کتاب؛ جای تعجب است که چرا دینوری داستان
برمکیان را از قلم انداخته است.
از طرفی ،فرم نقل قول از کتاب انساب االکراد به نحوی است که گویی ابوحنیفه در قرنها بعد از
روزگار برمکیان ،نسب دنبلیها را نوشته و چون به اخبار و اسامی خاندان برمکی دسترسی نداشته ،نوشته
است« :سرسلسله این طایفه به امیر عیسی منتهی میشود و امیرعیسی از احفاد برامکه وزرای بنی عباس
بوده»  ،این در حالی است که ابوحنیفه خود همعصر با خاندان برمکی و با احوال آنها آشنا بوده است و در
صورت نسب نویسی و اشاره به برمکیان نمیتوانسته بدون بیان جزئیات از آن گذر کرده باشد .کتب
تاریتی در نام و تعداد فرزندانِ یحیی برمکی اتفاق آراء ندارندو عبارت؛ «از احفاد برامکه» نشان میدهد که
نویسنده برای فرار از بیان جزئیات ،که دلیل آن نداشتن اطالعات کافی است ،به مغلطه «کلی گویی» پناه

به ایران به تفصیل سخن رفته است و واقعه ای که مولفین آثار الشیعه و تاریخ کاشان به آن اشاره کرده اند مربوط به سال  922/است(نک .تذکره شاه
طهماسب (  )16-1؛ شرفنامه,زرنوف،ج.) 6- 6 :6
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برده است 02 .متنی قدیمتر از شرفنامه بدلیسی وجود ندارد که به احوال دنبلیها پرداخته باشد(جهت اطالع
از کتبی که به دنبلیها پرداختهاند ،نک .تاریخ خوی ،ریاحی ،)121-119 :و در این منبع نامی از کتاب
انساب االکراد و نقل قولی از آن نیآمده است ،پس مشتص میشود کتاب انساب االکراد در دسترس تاریخ
نویسان یکی دو سدهی گذشته بوده و توانستهاند از آن نقل قول کنند.
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حال بایستی پرسید که چرا تاریخ نویسان تنها یک خط از این کتاب را نقل کردهاند و چگونه است
که کتابی که برای بیش از هزار سال مفقود بوده ،در دویست سال گذشته پیدا میشود و بعد از نقل یک خط
از آن مجدد مفقود میشود.
حتی این نقل قول از کتاب انساب االکراد هم به برخی سواالت پاسخ نمیدهد ،مثال؛ بر اساس کدام
منبع اثبات میشود که تنها در میان فرزندان موسی بن یحیی میتوان عیسی نامی یافت و یا بر اساس کدام
منبع میتوان تنها نام یک فرزندِ عیسی بن موسی بن یحیی را آورد ،که اساسا اثبات شود این شتص پیش از
مرگ فرزندی بدنیا آورده است .تحقیقات زامبارو و عبدالحی حبیبی نتوانست جایگاه و نقشی تاریتی برای
عیسی بن موسی بن یحیی بیابد تا دریابیم که کی آمده و کی رفته است .گفته منسوب به ابوحنیفه نیز نشان
نمیدهد که عیسی فرزند کدام یک از فرزندان یحیی بوده ،تا چه سالی حیات داشته و صاحب چند فرزند
بوده است .اگر بنا به گفته بروکلمان تولد ابوحنیفه را دهه اول قرن سوم و وفات او را 212ق بدانیم ،خواهیم
دید ،موسی بن یحیی که در سال 221ق فوت شده ،و فرزند یا فرزندان او با روزگار ابوحنیفه فاصلهای
نداشتهاند ،تا ابوحنیفه بتواهد از عبارات؛ «سرسلسله» « ،منتهی شدن»« ،احفاد برامکه» و «وزرای بنی
عباس» ،استفاده کند .اگر قرار بر بیان سرسلسله باشد میبایستی ابوحنیفه به کسانی تاریتی مانند گودرز
اشاره میکرد نه خود برمکیان.
با فرض اینکه عیسی بن موسی بن یحیی ،فرزندان و نوههایی هم داشته است ،در دوران ابوحنیفه
جمعیت آنها در حد یک خانوار بوده و نه یک طایفه که نیاز به ذکرنسبنامه و سرسلسله آنها باشد و
ابوحنیفه نیز در کتاب خود بتشی را به آنها اختصاص داده باشد .جواب سواالت را در نقل قولی که از
کتاب ابوحنیفه آمده ،نمیتوان یافت چراکه سازنده این مطلب ،هدفی بجر ذکر منبعی تتیلی برای اثبات
برمکی بودن دنبلیها نداشته است .ما از این نقل قول نمیتوانیم هیچگونه مطلبی بدست آوریم« 03.سپاهئی

02

 -یحیی برمکی یا یحیی بن خالد پسرانی با نامهیای؛ فضیل  ،محمید  ،موسیی  ،جعفیر ،ابیراهیم (معجیم االنسیاب و االسیرار الحاکمیه ، )10:خالید

(العقدالفرید،ج )019 :5و عبداهلل و عیسی (اخبار آل برمک -کرمانی )031 :داشته است .
00

 -بجز کتاب آثارالشیعه  ،آثار دیگری که به انساب االکراد اشاره داشته اند ،رفرنس مورد استفاده آنها همین کتاب بوده است مانند؛ لغه العیرب ،ش:12

333؛ اعیان الشیعه،ج192 :0؛ زبده تاریخ کُرد و کُردستان؛ تاریخ خوی ،آقاسی101 :؛ تاریخ مشاهیر کُرد
12

 -نه بابامردوخ و نه زکی بیگ [ ایشان تنها یکبار از کتاب انساب االکراد نام برده و در کتاب مشاهیراالکرد هنگام پرداختن به احوال ابوحنیفه نامی از این

کتاب نمی برد! (مشایرالکرد و الکردستان،ج :

)  ،و در سایر نوشته های مرحوم زکی بیگ نیز نشانی از این کتاب نیست(نک  .سه رجه م به رهه مه کانی

زه کی به گ)] به بررسی صحت و سقم مطالب نپرداخته و فقط آنرا تکرار کردهاند .
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را از نسبش پرسیدند ،گفت :من پسر خواهر فالنیام ،اعرابئی این بشنید و گفت :مردمان در طول ذکر نسب
همی کنند ،این یک در عرض ذکر نسب همی کند» (کشکول شیخ بهایی.)092 :
چند نکته؛
- 1ابنقتیبه در خصوص وضعیت نسب شناسی در اواسط قرن سوم هجری مینویسد « :اصیل
ترین افراد جامعه ،شجره خود را نمیشناسند و ممتازترین افراد جامعه از اجداد خود هیچ
نمیدانند» (المعارف. )1-2 :
- 2خالد تنها پسر برمک نبوده و برمک سه پسر دیگر با نامهای حسن و سلیمان و ابوعبیده داشته
است ،و یحیی نیز تنها پسر خالد نبوده و خالد پسری دیگر به نام محمد داشته که در سقوط
برمکیان خسارتی ندید .عیسی نیز تنها پسر موسی بن یحیی نبوده (نگارنده تنها در کتاب تاریخ
برمکیان در یک مورد نام عیسی را دیده است) و موسی چهار پسر دیگر با نامهای عمران،
جعفر ،یعقوب و اسماعیل داشته است (نک .برمکیان بلتی  ,تاریخ برمکیان  .)131:الزم به ذکر
است که منصور در سال 131ق ،خالد بن برمک را برای سرکوب کُردهای موصل به فرمانداری
موصل گماشت (نک .تاریخ کامل،ج .)0311 :1
- 0هر کسی که داری پسوند برمکی باشد الزاما از برمکیان نبوده است؛ «باید یاد آور شد که در
انتساب بعضی از کسانی که به برمکی شهرهاند میتوان تردید روا داشت ،چه ظاهرا دستهای از
برمکیان شهرت خویش را از محله موسوم به برامکه در بغداد یا روستایی به نام برمکیه
گرفتهاند و بدانجا منسوب شدهاند ،تعدادی از محدثانی که سمعانی زیر نام برمکی از آنها یاد
کرده است به اقرب احتمال منسوب بدان محله یا روستایند ،یا از بازماندگان کسانیاند که در
زمره خادمان و مالزمان یحیی و فرزندانشان بودند و خود را به او منسوب میگردانیده و بدین
نام شهرت یافتند ،ولی به برمک بلخ نسب نمیبرند .چنانکه گفتهاند مسلمه بن هشام بن
عبدالملک اموی را فرزند نمیشد ،برمک دارویی به او خورانید و مداوایش کرد تا وی را فرزند
شد ،بدین سبب سعید بن مسلمه را برمکی خوانند» (تاریخ برمکیان131 :؛ نک .انساب
السمعانی،ج109 :1؛ معجم البلدان،ج.)330 :1
- 3ابنخلدون مینویسد« :بسیاری از سران قبایل و طوایف هنگامیکه تاریخ گذشته برخی از
خاندانها را میشنوند که به فضیلتی مانند دالوری یا بتشندگی اختصاص داشته یا بهر کیفیتی
شهرت یافتهاند شیفته آن خاندان شده و آنگاه خویش را به آنها نسبت میدهند» (مقدمه،ج:1
 .)253خاندان برمکی از خاندانهای صاحب فضیلت بوده و کم نیستند قبایلی که خود را به آنها
منسوب کردهاند .خود ابنخلدون مینویسد« :دیگر از انتسابات نادرست [ ]...و زواوده روسای
20

قبیله ریاح که خویش را از اعقاب برامکه میدانند .هم چنین یافتهایم بنی مهنه (از امرای قبیله
طی شرقی) نیز خود را از برامکه میدانند و امثال این دعاوی بسیار است» (همان .)252 :رابینو
نیز در اشاره به یکی از قبایل رودبار مینویسد« :سرخن  sorxenو برامکه ،قبیله اخیر به ادعای
خودشان از اعقاب برامکه هستند و در دهکده های کبته  kabataسکونت دارند» (والیات
دارالمرز ایران.)233 :
در شرفنامه زیر عنوان امراء سویدی آمده است« :از ریاض روایات گذشته و گلذار حکایات عنبر
سرشته شمایم این اخبار بمشام جان راقم این نسته ابتر رسیده که نسب امراء سویدی بآل برمک منتهی
میگردد و انساب عشایر ایشان به اسود نام شتصی که ازغالمان صحابه رسول(ص) است میپیوندد
(شرفنامه ]...[ .)021 :مآل حال موسی (فرزند یحیی) از کتب تواریخ هرچند تجسس نمود معلوم نشد
یحتمل که در وقت گرفتن هرون الرشید پدر و برادرانش را  ،او خود را بکوهستان کُردستان کشیده در آنجا
توطن اختیار کرده باشد» (همان .)005 :زیر عنوان نسب حاکامان بدلیس آمده« :بتواتر بصحت رسیده و در
بعضی نسخ تواریخ بنظر آمده که نسب حاکمان بدلیس بملوک اکاسره میسرد و بین الناس از اوالد انوشیروان
اشتهار دارند ( » ...همان . )313 :مشتص است کسانیکه به تاریخ و نسب دنبلیها پرداخته و داستان سرایی
نمودهاند از مطالب شرفنامه استفاده کرده و با بهم آمیتتن مطالب آن ،داستان خود را ساختهاند.
از طایفه دنبلی مردانی نامدار برخواسته است و چنانکه محمد امین ریاحی نوشته است« :تالیف اینهمه
کتاب درباره یک خاندان اهمیت و شهرت آنها را میرساند»(تاریخ خوی 05،)121 :اما واقعیت امر اینست که
آنچه در خصوص دنبلیها نوشته شده و تاریخ آن را به پیش از نوشته شرف خان بدلیسی برگرداندهاند
بیشتر ساختگی و بر پایه ارجاعهای بی اساس بنا نهاده شده است .ارجاعهای بی اساس برای بعد از مطالب
شرف خان نیز در برخی منابع همچنان بکار رفته است ،چراکه تاریخ نویسان برای ذکر بزرگواریهای این
طایفه به آنچه بوده قناعت نکردهاند.
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در خصوص عنوان انساب االکراد نکتهای وجود دارد که ذکر آن در اینجا ضروری اس .

نگارنده هنگام بررسی کتاب فهرستواره کتابهای فارسی (ج )123 :2و فهرست نسته های خطی
فارسی انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه (ص )20با رسالهای سی و شش صفحهای با نام
انساب االکراد برخورد کرد ،که نام مؤلف آن مشتص نیست .آقای محمد عبدلی نیز نگارنده را مطلع کردند
که نسته عکسی این رساله ،که از نسته کتابتانه روسیه برداشته شده و در «مرکز فرهنگی خراسان» در
تهران موجود است (ش 133عکسی) ،را رویت کردهاند .این نسته متعلق به فرهنگستان علوم روسیه است
05

 -برای مثال ،در دوره ابونصر احمد بن مروان ،عبدالرحمن ابن ابی الورد الدنبلی فردی کاردان بوده است ( نک  .تاریخ میافارقین. )11 :

01

 -داستان برمکی بودن دنبلیها و سلسله نسب عجیب در کتاب معتبر «تذکره دنابله» راه نیافته است.
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که دارای شماره ثبت  D-277میباشد .هرچند در نگاه اول با توجه به عنوان رساله به نظر میرسد که در
آن به بررسی نسب کُردها پرداخته شده است اما بنا بر آنچه آقای عبدلی برای نگارنده نوشتهاند ،این رساله
ارتباطی با نسب شناسی کُردها ندارد.

بررسی واژه ونند ؛
در کتاب تاریخ االدب العربی برای معنی ونند در حاشیه آمده« :به معنای کاسب است» .گویا
عبدالحلیم نجار (یا تایپیست کتاب) سهوی مرتکب شدهاند ،چرا که در نسته اصلی کتاب بروکلمان
آمده ،der gewinnende :یعنی پیروزی ،و بروکلمان خواننده را به کتاب نامنامه ایرانی نوشته فردیناند
یوستی ارجاع میدهد (بروکلمان این مطلب را در نسته سال ( 1191ص )120نیآورده ،بلکه آنرا در بتش
تکمیالت سال( 1901ص )111اضافه کرده است).
در کتاب یوستی ریشه این لغت یعنی  ، wanمورد توجه بوده و در صفحه  031بررسی شده است.
اما در خصوص خود لغت  ،wanandنگارنده در سیزده جای کتاب یوستی عنوان ونند را بررسی کرده که
در این موارد ،ونند نام مکانی است (صص .)111،100،222،021،021،009،053،011 ،131،131، 23،02،53
این مکان بنا بر نوشتههای یوستی منطقهای بوده که بتشهای مرزی ارمنستان و ترکه را شامل میشده
است .جالل خالقی مطلق در حاشیه ترجمهای از گروگر خاالتیانتس با ارجاع به کتاب یوستی مطلبی را
نوشته که تاریتچهای از این منطقه را بدست میدهد:
«نجبای پهلوونی در ارمنستان نژاد خود را به سورن معیروف سیردار ارد اول مییرسیاندند.
اعضای خانواده سورن از بزرگترین نجبای اشکانی بودند و منصب مهم تیاج نشیانی (تیاج
نشاندن بر سر پادشاه در مراسم تاجگداری) را بر عهده داشتند .جید اعیالی ایین سلسیله،
باگرات ( )bagratبود که در زمیان  walarsakپادشیاه ارمنسیتان منصیب تیاج نشیانی
داشت و اعقاب او بعدها در گرجستان و ارمنستان به حکومت رسییدند .در قیرن ییازدهم
میالدی از این سلسله سه نفر بنام گاگیگ ( )Gagikمیشناسیم .گاگیگ ما گویا باید از تیره
کوچکی از باگراتها باشد که در  wanandیا ( krasقارص ،امروزه در ترکیه در نزدیکیی
مرزآدربایجان شوروی) حکومت میکردند» (قطعاتی از اسطوره های ایرانی.)0 :
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مطالب خالقی مطلق مربوط به صفحات  320 ,311 ,131کتاب یوستی است .در صفحه  131نیز
اشاره شده است« :گاگیک شاهزاده ای از ونند» ،و در صفحه  021اشاره شده است« :کشیشی ارمنی از
زاریشات ([ ،»)wanandزاریشات از شهرهای ارمنستان است] .
ارنست اشتاین نیز در کتاب خود به ونند و روستای  uthmusدر  wanandاشاره دارد
) .(Stain,1919,p.39-82-98امروزه در نزدیکی مرز ارمنستان با ترکی ه(و نقاطی دیگر در این نواحی
جغرافیایی) نیز روستایی با نام  Vanandوجود دارد.
سید حسن تقی زاده مینویسد« :پدر من سید تقی که روحانی و آخوند و پیشنماز و به قول خود آن
طبقه ،از اهل علم بود ،ظاهرا در حدود سال 1251قمری در قریهای از نواحی ماوراء رود ارس و نزدیک به
مسیر همان رودخانه به اسم «ونند» از حومه و توابع قصبه اردوباد به دنیا آمده است» (زندگی طوفانی.)12 :
«یاد دارم که اهالی ونند در باب قریه خودشان و قریه خیلی کوچک مجاور به نام والور شعری میخواندند
به این عبارت؛ ونند و والور اال ای اخی /زمینش بهشت ،آدمش دوزخی ]...[ ،اصل کلمه ونند معلوم نیست
از کجاست .در اوستا ونند اسم ستاره نسر واقع است»(همان.)13 :
در کتاب آمار هند مربوط به ایالت مهاراشترا نیز به روستایی با نام  Vanandاشاره شده است
(.)Census of India,2011,78-83

خانم پروانه پور شریعتی در مقاله خود در مورد اخبارالطوال ،ابتدا اشارهای به نوشته مهرداد ایزدی
داشته ،و در ادامه با اشاره به یکی از آثار خانم ریکا گیزلن در مورد ونند مینویسد« :در واقع این نام در
دوران ساسانیان در نواحی توس در شمال شرقی ایران بکار رفته است»( .)Pourshariati,2010خانم گیزلن
که تحقیقات فاضالنهای بر روی سکهها و گِل مهرههای دوره ساسانی داشته ،در بررسی یک گِل مهره،
نوشته آنرا اینگونه آورده است:

)" Maguh of Wanand(?), (province) of Tus" (gyeslen,2007,p.214

بر اساس این گِل مهره گویا ونند نام ناحیهای در توس نیز بوده است .
ونند در اصل نام یک ستاره بوده است؛ «در اوستا مکررا به وننت  vanantبر میخوریم ،این کلمه
نیز به همین امالء صفت است به معنی چیره شونده و شکست دهنده و دست یابنده  ،از فعل ون  vanکه به
معنی غلبه نمودن و پیروزی یافتن ،مشتق است  01.در هرجایی از اوستا که از ستاره ونند یاد شده است فقط
به ذکر اسم آن اکتفا گردیده ،در کتب پهلوی هم متتصرا از آن ذکر شده  ،به طوریکه امروزه دایره اطالعات
ما در خصوص این ستاره مزدا آفرید مقدس که سرود (رد) راستی و درمان بتش خوانده شده است بسیار
تنگ است .ونند به اقوی احتمال یکی از ستارگان نسرواقع ( )vegaمیباشد»(یشتها،ج.)055 :2

37

 -در پهلوی  vanبه معنای پیروز است .
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در اوستا یکی از یشتها به نام اوست ،در ونندیشت آمده« :ونند ستاره مزدا آفرید را درود میفرستیم»
(اوستا .)531 :در تیریشت(نک .همان )002 :و خرده اوستا (نک .همان )591 :نیز همین ستایش آمده ،و در
رشن یشت نیز به ونند اشاره شده است(نک .همان« .)332 :و ستاره ونند در گذرها و درهای البرز گمارده
شده است»(مینوی خرد« .)11 :بهرام اباختری برضد ونند» (بندهش.)51 :
«این اباختران هنگامیکه بدین سپهر تاختند ،با اختران به نبرد ایستادند ،مهرو ماه تاریک با خورشید
وماه (که) شهریار روشنان اند ،هرمز با هفتورنگ (که) سپاهبد شمال است ،اناهید با سدویس (که) سپاهبد
نیمروز است ،بهرام با ونند (که) سپاهبد خاوران است و تیر با تیشتر (که) سپاهبد خراسان است» (بندهش:
« .)51یگانه مطلبی که در فقره منحصر به فرد ونندیشت میتوانیم بدست آوریم اینست که این ستاره به
خصوصه از برای دفع زیان حشرات موزی (خرفستر) ستوده و استغائه میشود» (یشتها،ج.)055 :2
یوستی در واژه نامهای که برای بُندَهِش هندی نوشته است به ونند پرداخته و مینویسد « :ونند
نیمروچ سپاهپت» ( )justi,1868,p.264و از کتاب تاریخ نجوم باستان نوشته جان سیلوین بیلی نقلی دارد،
که با اشاره به ترجمه آنکتیل دوپرون از زند اوستا ،از ونند ( )vanandبه عنوان ستاره سپاهبد جنوب یاد
کرده است (نک.)billy,1775,p.480 .
تفاوتی که بین نسخ متتلف بندهش در خصوص ونند بچشم میآید این است که جایگاه ونَند و
سَدویس عوض میشود .در بندهش هندی (یوستی) آمده« :ستویس خوروران (غرب) سپاهپت ،ونند
نیمروچ (جنوب) سپاهپت» (ص« .)1ور ونند اناهیت اپاختر ور ستویس کیوان اپاختر» (ص .)10-12و در
بندهش ایرانی (مهرداد بهار) آمده« :سدویس سپاهبد نیمروز  ،ونند سپاهبد غرب» (ص.)33
کراچکوفسکی با رفرنس بندهش نوشته است:
wanand, est le nom d'une étoile ou de son divinité que nous rencontrons assez souvent dans les
)livres sacres des parsés(kratchovsky ,1912,p.21

محمد حمیداهلل با تکیه بر نوشتهای از زکی ولیدی ،نوشته است« :ونند  ،عربی نیست ولی احتماال

نامی ترکی است» (. )Hamidullah,1996
محمد محمدی نام پدربزرگ ابوحنیفه را ونداد نوشته است (نک .فرهنگ ایران پیش از اسالم.)115 :
در کتاب فرهنگ اصطالحات نجومی (ص )129و آرمانهای انسانی در فرهنگ و هنر ایران (ص )3نیز از
ونند نام برده شده است .
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 -برای اطالع از احوال و کارهای دوپرون  ،نک « .یادنامه آنکتیل دوپرون» ،نشریه انجمن فرهنگ ایران ،سال یازدهم  -شماره دوم1051 ،
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[در کتاب تاریخ إربل در بررسی احوال مُرجی الواسطی (151-511ق) آمده است« :و سمع جمیع
اخبارالطوال و هی اثناعشر جزء ،تتریج الصوری التنوخی( »...ج .)333 :1مصح در توضی اخبار الطوال
نوشته است « :لعل المقصود اخبارالطوال تصنیف أبی حنیفه احمد بن داود الدینوری( »...ج. ] )111 :2

نتیجه ؛
در بررسی منابع متتلفی که به احوال ابوحنیفه دینوری پرداختهاند ،اشارهای مبنی بر کُرد بودن
ابوحنیفه دینوری و کتابی با عنوان انساب االکراد و انتساب آن به ابوحنیفه نشده است.
بررسیها نشان میدهد که نام کتاب انساب االکراد برای اولین بار در کتاب ریاضالجنه نوشته
عبدالرزاق دنبلی درج و منابع بعدی نیز مطالب این کتاب را تکرار کردهاند.
کتابی با نام انساب االکراد منسوب به ابوحنیفه دینوری اساسا وجود خارجی ندارد و هرگونه
استداللی بر مبنای این عنوان همانند آنچه هاکوپیان انجام داده بی اساس است.
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آرمانهای انسانی در فرهنگ و هنر ایران ،رحمت اهلل مهراز ،بی تا  ،تهران  ،انتشارات دانشگاه ملی ایران
بدایع اللغه ،علی اکبر وقایع نگار ،بکوشش محمد رئوف توکلی ،تهران ،چاپتانه ارژنگ1019 ،
البدایه و النهایه ،ابوالفداء الحافب ابن کثیر ،بیروت  ،مکتبه المعارف1311 ،ق
برامکه ،عباس پرویز ،مجله بررسیهای تاریتی  ،سال دوم ،شماره  ،5ص ،101-11بی تا
برمکیان ،عبدالرزاق کانپوری ،ترجمه سید مصطفی طباطبایی و رام.ه.بودرجا ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات سنائی1031 ،
برمکیان بلخ ،عبدالحی حبیبی ،مجله آریانا  ،سال بیست و دوم ،شمارة ،253ص 1030 ،11-1
برهان قاطع ،باهتمام محمد معین ،چاپ دوم ،تهران :ابن سینا1032 ،
بصیرت نامه ،تادئو یودا کدوسینسکی ،ترجمه عبدارزاق دنبلی ،به کوشش یداهلل قائدی ،تهران :آناهیتا1019 ،
بغیه الطلب فی تاریخ حلب ،ابن العدیم ،تحقیق سهیل زکار ،بیروت :دارالفکر1911 ،
بغیه الوعاه فی طبقات اللغویین و النحاه  ،للحافب جالل الدین السیوطی ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،مطبعه عیسی البابی
الحلبی1913 ،
البلدان ،احمد ابن ابی یعقوب ،ترجمة محمد ابراهیم آیتی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب1051 ،
البلدان ،ابن الفقیه ،تحقیق یوسف الهادی ،بیروت :عالم الکتب1992 ،
البلغه ،مجدالدین محمد الفیروزآبادی ،تحقیق محمد المصری ،دمشق :دارسعدالدین2333 ،
بندهش ،فرنبغ دادگی ،ترجمه مهرداد بهار ،تهران :توس 1019
بهار و ادب فارسی ،مجموعة صد مقاله از ملک الشعراء بهار ،بکوشش محمد گلبن  ،چاپ دوم ،تهران :شرکت سهامی
کتابهای جیبی1050 ،
بیست مقاله قزوینی  ،محمد قزوینی ،چاپ دوم ،تهران :چاپتانه شرق1002 ،
تاج التراجم ،أبوالفداء زین الدین السودونی ،حققه محمد خیر رمضان یوسف ،دمشق :دارالقلم1992 ،
تاج العروس ،سید محمد رضا الحسینی الزبیدی ،تحقیق عبدالستار احمد فراج ،کویت :التراث العربی1911 ،
تاریخ ابن أبی الهیجاء  ،عزالدین محمد بن أبی الهیجاء الهذبانی االربلی ،تحقیق صبحی عبدالمنعم محمد ،ریاض الصالحین،
1990
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تاریخ األدب العربی ،کارل بروکلمان ،نقله الی العربی الدکتور عبدالحلیم النجارو رمضان عبدالتواب و سید یعقوب بکر ،مصر:
دارالمعارف،
تاریخ ادبیات ایران ،جالل الدین همایی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات کتابفروشی فروغی1033 ،
تاریخ ادبیات ایران ،یان ریپکا و دیگران ،مترجم عیسی شهابی ،چاپ اول ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی1015 ،
تاریخ ادبیات ایران ،ادوارد برون ،ترجمه علی اصغر حکمت ،چاپ دوم ،تهران :کتابتانه ابن سینا1909 ،
تاریخ ادبیات در ایران  ،ذبی اهلل صفا ،چاپ دهم ،تهران :انتشارات فردوس1019 ،
تاریخ ادبیات فارسی ،هرمان اِته ،ترجمه رضا زاده شفق ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب1051 ،
تاریخ اربل ،شرف الدین أبی البرکات االربلی ،حققه سامی بن السید خماس الصقار ،الجمهوریه العراقیه :دارالرشید1913 ،
تاریخ االسالم و فیات المشاهیر و االعالم ،شمس الدین محمد الذهبی ،تحقیق عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت :دارالکتاب
العربی1911 ،
تاریخ الفی ،احمد تتوی و آصف خان قزوینی ،مصح غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،
1012
تاریخ ایرانیان وعربها در زمان ساسانیان ،تئودور نولدکه ،ترجمة عباس زریاب ،تهران :انجمن آثار ملی 1051 ،
تاریخ آل برمک ،ضیاء برنی ،بکوشش میرزا محمد شیرازی ملک الکتاب ،چاپ سنگی ،بمبئی ،بی تا
تاریخ برمکیان ،تصحی و تالیف صادق سجادی،چاپ دوم ،تهران  :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار1093 ،
تاریخ بغداد ,تاریخ مدینه السالم ،الحافب ابی بکر احمد التطب البغدادی ،حقق بشار عواد معروف ،بیروت :دارالغرب
االسالمی2331 ،
تاریخ بلعمی ،ابوعلی محمد بن محمد بلعمی ،بتصحی محمد تقی بهار ،تهران :چاپتانه تابش1050 ،
تاریخ بیهق ،ابن فندق ،با تصحی و تعلیقات احمد بهمنیار ،تهران :بنگاه دانش1011 ،
تاریخ تبریز ،مجید رضا زاد عمو زین الدین ،تبریز :اختر1013 ،
تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری ،محمد جواد مشکور ،تهران  :سلسله انتشارات انجمن آثار ملی ،چاپتانه بهمن 1052 ،
تاریخ تمدن اسالم ،جرجی زیدان ،ترحمة علی جواهر کالم ،چاپ هفتم ،تهران :امیرکبیر1012 ،
تاریخ تذکره های فارسی ،احمد گلچین معانی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات کتابتانه سنائی1010 ،
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تاریخ ثعالبی ،عبدالملک ثعالبی تهران ،ترجمب محمد فضائلی  ,تهران :قطره1011 ،
تاریخ خلیفه بن خیاط ،أبی عمرو خلیفه بن خیاط العضفری ،تحقیق مصطفی نجیب فواز و حکمت کشلی فواز ،بیروت:
دارالکتب العلمیه1995 ،
تاریخ خوی ،محمد امین ریاحی ،تهران :توس1012 ،
تاریخ خوی ،مهدی آقاسی ،تبریز :موسسه تاریخ و فرهنگ ایران1053 ،
تاریخ الدوله و األمارات الکردیه ،محمد امین زکی ،ترجمه الی العربیه محمد علی عونی ،مصر :مطبعه السعاده1931 ،
تاریخ رویان ،موالنا اولیاء اهلل آملی  ،بتصحی منوچهر ستوده ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران1031 ،
تاریخ سلطانی,از شیخ صفی تا شاه صفی ،سید حسن استرآبادی ،تهران :علمی1011 ،
تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب,ذیل تاریخ حبیب السیر ،امیر محمود خواندمیر ،تصحی و تحشیه محمدعلی جراحی،
تهران :نشر گسترده1013 ،
تاریخ طبرستان ،ابن اسفندیار ،بتصحی عباس اقبال ،تهران :چاپتانه خاور1023 ،
تاریخ طبرستان ،ابن اسفندیار ،خطی ،کتابتانه ملی ،شمارة 25111
تاریخ طبری ،محمد بن جریر طبری ،ترجمة ابوالقاسم پاینده،چاپ پنجم ،تهران  :اساطیر1015 ،
تاریخ عصر جعفری ،ابوالقاسم سحاب ،تهران :چاپتانه دانش1021 ،
تاریخ القضاعی ،محمد بن سالمه الشافعی ،القضاعی ،تحقیق جمیل عبداهلل محمد المصری ،جامعه اُم القری1995 ،
تاریخ قم ،حسن اشعری قمی ،ترجمه تاج الدین حسن خطیب ،تحقیق محمد رضا انصاری قمی ،قم:کتابتانه بزرگ حضرت
آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی ،گنجینه متطوطات اسالمی1015 ،
تاریخ کاشان ،عبدالرحیم کالنتر ضرابی ،بکوشش ایرج افشار ،چاپ چهارم ،تهران :امیرکبیر1011 ،
تاریخ کامل ،عزالدین ابن اثیر ،ترجمة سید حسین روحانی،چاپ سوم ،تهران  :اساطیر1010 ،
تاریخ گزیده ،حمداهلل مستوفی قزوینی ،باهتمام عبدالحسین نوایی ،چاپ پنجم ،تهران  :امیرکبیر1011 ،
تاریخ مدینه الدمشق ،ابن عساکر ،دراسه و التحقیق محب الدین أبی سعید العمروی ،بیروت :دارالفکر2331 ،
تاریخ مردم ایران ،عبدالحسین زرین کوب ،چاپ پنجم ،تهران :امیر کبیر 1011 ،
تاریخ مشاهیر کُرد ،بابا مردوخ روحانی ،چاپ سوم ،تهران :سروش1093 ،
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تاریخ میافارقین ،ابن ارزق فاروقی ،تصحی بدوی عبداللطیف عوض ،ترجمه و تحشیه حسین قرچانلو ،تهران :انتشارات جهاد
دانشگاهی1011،
تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی ،سعید نفیسی ،تهران :چاپتانه میهن1033 ،
تاریخ نیشابور ،ترجمة محمد خلیفه نیشابوری ،مقدمه و تصحی

و تعلیقات دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی ،تهران:

نشرآگه1015،
تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز ،شاهزاده نادر میرزا ،شرح و تعلیقات محمد مشیری ،چاپ سوم ،تهران :اقبال1013 ،
تاریخ وصاف ،شرف الدین عبداهلل شیرازی ،بکوشش محمد مهدی ارباب ،بمبئی ،بی تا
تاریخ یعقوبی ،احمد ابن اسحاق یعقوبی ،مترجم محمد ابراهیم آیتی،چاپ نهم ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،
1012
تجارب األمم ،ابن مسکویه رازی ،ترجمة علی نقی منزوی ،تهران  :توس ،بی تا
تجربه األحرار و تسلیه االبرار ،عبدالرزاق دنبلی ،خطی ،کتابتانه ملی ،شمارة 2250ف
تذکره األولیا ،شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری ،تصحی محمد استعالمی ،چاپ بیست و سوم ،تهران :زوار1091 ،
تذکره الدنابله ،محمدحسن بن عبدالکریم منشی اشتهاردی ،خطی ،کتابتانه مجلس ،شماره 1035
تذکره روز روشن ،محمدمظفر حسینبن محمدیوسفعلی صبا ،باهتمام محمد عبدالمجید خان ،چاپ سنگی ،یهوپال :مطبع
شاهجهانی1291 ،ق
تذکره ریاض الشعراء ،واله داغستانی ،تحقیق و تصحی محسن ناجی نصرآبادی ،تهران :اساطیر1013 ،
تذکره شاه طهماسب ،شاه طهماسب ،تهران :کاویانی1033 ،
تذکره شمع انجمن ،امیرالملک محمدصدیق حسن بهادر ،باهتمام محمد عبدالمجید خان ،چاپ سنگی ،بمبئی :مطبع
شاهجهانی1290 ،ق
تذکره صب

گلشن ،سید علی حسنخان ،مصح  ،سید ذوالفقار احمد نقوی بهوپالی ،چاپ سنگی ،بهوپال :مطبع فیض

شاهجهانی1295 ،ق
تذکره نصرآبادی ،میرزا محمد طاهر نصرآبادی اصفهانی ،تهران :ارمغان1011 ،
تحفه سامی ،سام میرزای صفوی ،تصحی وحید دستگردی ،تهران :ارمغان1013 ،
التعریف بالمصطل الشریف ،ابن فضل اهلل العمری ،تحقیق محمد حسین شمس الدین ،بیروت  :دارالکتب العلمیه1911 ،
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التنبیه و االشراف ،أبی الحسن المسعودی ،تصحی عبداهلل اسماعیل الصاوی ،قاهره1901 ،
التنبیه و االشراف؛ أبی الحسن المسعودی ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1015 ،
تهذیب اللغه ،ألبی منصور محمد األزهری ،تحقیق علی حسن هاللی ،قاهره :دارالمصریه ،بی تا
الجامع المفردات األدویة و األغذیة  ،ابن البیطار ،بیروت :دارالکتب العلمیه1992 ،
جستجو در تصوف ایران ،عبدالحسین زرینکوب ،تهران :امیرکبیر1019 ،
جواهر األخبار ،بوداق منشی قزوینی ،تصحی محسن بهرام نژاد ،تهران :میراث مکتوب1011 ،
جواهر المظیه فی الطبقات الحنفیه ،لمحیی الدین أبی محمد عبدالقادرالقرشی الحنفی ،تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو ،ریاض:
دارالعلم1991 ،
جهان آرای عباسی ،محمد طاهر وحید قزوینی ،تصحی سعید میر محمد صادق ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی1010،
جهان نامه ،محمد بن نجیب بکران ،بکوشش محمد امین ریاحی ،تهران :کتابتانه ابن سینا1032 ،
جهان نما ،کاتب چلبی  ,حاجی خلیفه ،قسطنطنیه ،دارالطباعه العامره1235 ،ق
حبیب السیرفی اخبار افراد بشر ،غیاث الدین خواند امیر ،زیر نظر محمد دبیر سیاقی ،تهران :انتشارات خیام1000 ،
حدود عالم ،ناشناس ،بکوشش منوچهر ستوده ،تهران :طهوری1011 ،
الحنین الی األوطان ،البی منصور محمد المرزبان الکرخی البغدادی ،تحقیق جلیل العطیه ،مجله المورد شماره  11ص -129
 ،111بغداد1011 ،
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فی المائة السابعة ،کمال الدین أبی الفضل الشیبانی ،تحقیق مهدی النجم ،بیروت :دارالکتب
العلمیه2330 ،
خاص التاص ،أبی منصور عبدالملک الثعالبی ،بتصحیحه محمد السمکری ،مصر  :مطبعه السعاده 1139 ،
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبدالقادر البغدادی ،تحقیق عبدالسالم محمد هارون ،قاهره :مکتبه التانجی1991 ،
خالصه التواریخ ،احمد بن شرف الدین الحسینی القمی ،تصحی احسان اشراقی ،تهران :دانشگاه تهران1010 ،
خلد برین ،محمد یوسف واله اصفهانی ،بکوشش میر هاشم محدث ،تهران :بنیار موقوفات دکتر محمود افشار1012 ،
خیرات حسان ،اعتماد السلطنه محمد حسن خان  ،تهران :تنگوزئیل1033ق
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دائره المعارف الموسیقیه و قاموس المعهد ،بقلم االستاذ جول رواینت ،معربه بقلم االستاذ اسکندرشلفون ،بی تا
دانشمندان آذربایجان ،محمد علی تربیت ،تهران :مطبعه مجلس1013 ،
دانشمندان آذربایجان ،محمد علی تربیت ،بکوشش غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی( – 1011 ،مورد ارجاع در مقاله)
دایره المعارف فارسی ،به سرپرستی غالمحسین مصاحب،چاپ سوم ،تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی1011 ،
دراسات الحوال األکراد ،ب.لیرخ ،ترجمه عبدی حاجی ،دمشق :مکتبه األسد1992 ،
درویش ستیهنده ،محمد رضا شفیعی کدکنی ،تهران :ستن1090 ،
الدلیل الشافی علی منهل الصافی ،جمال الدین أبی المحاسن یوسف بن تغری بردی ،تحقیق فهیم محمد شلتوت ،قاهره :جامعه
اُم القری ،بی تا
دنبالة جستجو در تصوف ایران ،عبدالحسین زرینکوب ،تهران :امیرکبیر1011 ،
دیوان آزاد همدانی ،علیمحمد آزاد همدانی،مقدمه کیوان سمیعی ،تهران :چاپ خانه حیدری1051 ،
دیوان خاقانی شروانی ،خاقانی ،بتصحی و تحشیه و تعلیقات علی عبدالرسولی ،تهران :چاپتانه سعادت1011،
دیوان قطران تبریزی ،قطران ،از روی نستة محمد نتجوانی ،تهران :انتشارات ققنوس1012 ،
دیوان کلیم  ،کلیم کاشانی ،بتصحی و مقدمه پرتو بیضائی ،تهران :چاپتانه رشدیه1001 ،
الذریعه الی تصانیف الشیعه ،آقا بزرگ طهرانی،طبعه الثالث ،بیروت :داراألضواء1910 ،
ذیل تاریخ عالم آرای عباسی ،اسکندر بیک ترکمان ،تصحی سهیل خوانساری ،تهران :چاپتانه اسالمیه1011 ،
ذیل مرآه الزمان ،قطب الدین موسی بن محمد الیونینی ،حیدرآباد دکن :دائره المعارف العلمانیه1953 ،
روضات الجنات فی أحوال العلمأ و السادات ،المیرزا محمد باقر الموسوی التوانساری االصفهانی ،تهران :مکتبه اسماعیلیان،
1093ق
ریاض الجنه ،محمدحسن فانی خویی زنوزی ،خطی ،کتابتانه مجلس ،جلد اول شماره  ، 2193جلد دوم شماره 1031س
ریاضی دانان ایرانی ،ابوالقاسم قربانی ،تهران :چاپ آذر1053 ،
زبده تاریخ کُرد و کُردستان ،محمد امین زکی بیگ ،ترجمه یداهلل روشن اردالن ،تهران :توس1011 ،
زبده التواریخ ،محمد محسن مستوفی ،بکوشش بهروز گودرزی ،تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی1015 ،
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زندگی طوفانی ,خاطرات سید حسن تقی زاده ،بکوشش ایرج افشار ،تهران :انتشارات علمی1011 ،
زین األخبار ،ابوسعید عبدالحی گردیزی ،بتصحی و تحشی و تعلیق عبدالحی حبیبی ،تهران :دنیای کتاب1010 ،
سبک شناسی ادبی ،محمد تقی بهار ،چاپ چهارم ،تهران :امیرکبیر1055 ،
ستن و ستنوران ،بدیع الزمان فروزانفر ،تهران :زوار1011 ،
سفرنامه ژان اُوتر  ,عصر نادرشاه  ،ترجمه علی اقبالی  ،تهران :سازمان انتشارات جاویدان1010 ،
السلوک لمعرفه الدول الملوک ،أحمد بن علی المقریزی ،تحقیق محمد عبدالقادر عطا ،بیروت :دارالکتب العلمیه1991 ،
سنی ملوک األرض و األنبیا ،حمزه بن حسن اصفهانی ،ترجمة دکتر جعفر شعار ،تهران :انتشارات بنیار فرهنگ ایران ،بی تا
سید جمال الدین افغانی و افغانستان ،سید قاسم رشتیا ،کابل :انتسارات بیهقی ،حوت 1055
سیراألعالم النبالء ،شمس الدین محمد الذهبی ،تحقیق شعیب األرنووط ،بیروت :موسسه الرساله1991 ،
سیرالملوک ،خواجه نظام الملک طوسی ،به اهتمام هیوبرت دارک ،چاپ دوم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب1031 ،
شاهنامه ،فردوسی ،تصحی ژول مول،ترجمه دیباچه جهانگیر افکاری ،چاپ دوم ،تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی 1053 ،
شاهنامه ،فردوسی ،تصحی جالل خالقی مطلق ،نیویورک1011 ،Bibliotheca Persica :
شذرات الذهب فی أخبار من ذهب ،البن العماد الدمشقی ،تحقیقه عبدالقار األرناؤوط و محمود األرناؤوط ،بیروت :دارابن
کثیر1911،
شرح الشواهد المغنی ،جالل الدین السیوطی ،بتصحیحه محمد محمود ابن تالمید التکزی الشنقیطی ،مصر :مطبعه البهیه ،بی تا
شرح مثنوی شریف  ،بدیع الزمان فروزانفر ،تهران  :زوار 1011 ،
شرفنامه  ،شرف خان بدلیسی ،به اهتمام والدیمیر ولییامینوف زرنوف ،سن پترزبورگ :دارالطباع اکادمیه ایمپراطوریه-1113،
1112
شرفنامه  ،شرف خان بدلیسی ،ترجمه الی العربیه و تحقیق محمد جمیل الروژبیانی ،الطبعه الثانیه ،اربیل :وزاره التربیه2331 ،
شرفنامه  ،شرف خان بدلیسی ،بکوشش فرج اهلل الزکی الکردی  ،مصر 1901 ،
صب األعشی ،أبی عباس أحمد القلقشندی ،قاهره :مطبع األمیریه1913 ،
الصدینه فی الطب ،ابوریحان بیرونی ،ترجمة باقر مظفر زاده ،تهران :فرهنگستان ادب و زبان فارسی1010 ،
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صفه الصفوه  ،أبی الفرج عبدالرحمن بن الجوزی ،تحقیق احمد بن علی ،قاهره :دارالحدیث2339 ،
صورالکواکب ،عبدالرحمن صوفی رازی ،ترجمة خواجه نصیرالدین طوسی ،خطی ،کتابتانه مجلس ،شماره 13-0103
صوره األرض ،أبی القاسم بن حوقل النصیبی ،بیروت :دارالمکتب الحیاه1992 ،
ضحی األسالم ،أحمد أمین ،قاهره ،مکتبه األسره 2330 ،
طبقات سالطین االسالم ،استانلی لین پول ،ترجمه عباس اقبال،چاپ دوم ،تهران :دنیای کتاب1010 ،
الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیه ،تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو ،قاهره1913 ،
طبقات الصوفیه  ،خواجه عبداهلل انصاری ،بتصحی و تعلیق و تحشیه عبدالحی حبیبی ،کراچی1031 ،ش
طبقات الصوفیه  ،أبی عبدالرحمن محمد بن حسین السلمی ،تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا،الطبعه الثانیه ،بیروت :دارالکتب
العلمیه2330 ،
طبقات المفسرین ،شمس الدین محمد الداوودی ،بیروت  :دارالکتاب ،بی تا
طبقات ناصری ،ابوعمرو منهاج الدین عثمان الجوزجانی ،تصحی عبدالحی حبیبی ،چاپ دوم ،پوهنی مطبعه1032 ،
طبقات النحویین و اللغویین ،أبوبکر محمد الزبیدی ،مصر :دارالمعارف1913 ،
عالم آرای صفوی ،بکوشش یداهلل شاکر ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران1053 ،
عالم آرای عباسی ،اسکندر بیک منشی ،زیر نظر ایرج افشار ،چاپ جدید ،تهران :امیرکبیر1012 ،
العبر تاریخ ابن خلدون ،ابوزید عبدالرحمان بن محمد ,ابن خلدون ،ترجمه عبدالحمید آیتی ،چاپ سوم ،تهران :پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1010 ،
عجایب المتلوقات ،محمد بن محمود بن احمد طوسی ،به اهتمام منوچهر ستوده،چاپ دوم ،تهران :انتشارات علمی و
فرهنگی1012 ،
عرفات العاشقین  ،تقیالدین محمد اوحدی حسینی دقاقی بلیانی ،تحقیق و تصحی سید محمد ناجی نصرآبادی ،تهران:
اساطیر1011 ،
العقد الفرید ،احمد بن محمد بن عبدربه األندلسی ،تحقیق مفید محمد قمیحه ،بیروت :دارالکتاب العلمیه1910 ،
العقد المنظوم ،شهاب الدین أحمد القرافی ،تحقیق أحمد اختم عبداهلل ،عمارت الشرطه – کورنیش المعادی ،دارالکتب1999 ،
علماؤنا فی التدمه اعلم و الدین ،عبدالکریم محمد المدرس ،بی جا1910 ،
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عمده الطبیب فی معرفه النبات ،أبی التیر اإلشبیلی ،حققه محمد العربی التطابی ،بیروت :دارالغرب االسالمی1995 ،
عیون األنبیاء فی الطبقات األطبا ،ابن أبی اصیبعه ،نشره أوجست مُلر ،جامعه فرانکفورت1995 ،
العیون و الحدائق و األخبار و الحقائق ،المولف مجهول ،تحقیق  ،de goejeبریل 1111 ،
العین ،التلیل ابن احمد الفراهیدی ،تحقیق مهدی التزومی و إبراهیم السامرائی ،دارالرشید ،بی تا
غلطهای فاحش فرهنگ فارسی ،حسین عمید ،تهران :شرکت سهامی چاپ گُهر ،بی تا
فارسنامه ،ابن بلتی ،تصحی و تحشیه گای لیترانج و رینولد آلن نیکلسون ،تهران :اساطیر1015 ،
فتوح البلدان ،ابوالحسن احمد بن یحیی بالذری ،ترجمه محمد توکل ،تهران :نشر قطره1001 ،
فتوحات شاهی ،امیر صدرالدین ابراهیم امینی هروی ،تصحی محمد رضا نصیری ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی1010،
فردوسی ،محمد امین ریاحی،چاپ دوم ،تهران :طرح نو1011 ،
فرهنگ اصطالحات نجومی ،ابوالفضل مصفی ،تبریز :موسسه تاریخ و فرهنگ ایران1051 ،
فرهنگ ایران پیش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبیات عربی ،محمد محمدی ،تهران :توس1013 ،
فرهنگ فارسی به پهلوی ،بهرام فره وشی ،چاپ سوم ،تهران :دانشگاه تهران1011 ،
فرهنگ نفیسی ،علی اکبر نفیسی ،تهران :خیام1055 ،
الفالحه األندلسیه ،ابن العوام اإلشبیلی ،تحقیق أنور أبو سلیم ,سمیردروبی ,علی ارشید محاسنه ،األردن :مجمع اللغه العربیه
االردنی2312 ،
الفالحه( ،)le liver de lagricultureابن العوام ،پاریس 1113 ،
فوات الوافیات ،محمد ابن شاکر الکتبی ،تحقیق احسان عباس ،بیروت :دارصادر1910 ،
الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه  ،أبی الحسنات محمد عبدالحی اللکنوی الهندی ،تصحی محمد بدرالدین آبو فراس النعانی،
قاهره :دارالکتاب االسالمی ،بی تا
فواید الصوفیه ،ابوالحسن قزوینی ،تصحی مریم میراحمدی ،تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی1011 ،
فهارس کتاب اخبار الطوال ،کراچکوفسکی  ،لیدن  ،بریل 1912 ،
فهرست ،ابن التیراإلشبیلی ،تحقیق محمد فواد منصور ،بیروت :دارالکتب العلمیه1991 ،
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فهرست ،ابن التیراإلشبیلی ،خطی  ،کتابتانه اسکوریال ،شماره 1111
الفهرست ،ابن الندیم ،ترجمه محمد رضا تجدد ،تهران :اساطیر1011 ،

(الفهرست ر)

الفهرست ،ابن الندیم ،تحقیق محمد رضا تجدد ،طهران1:

(الفهرست ر،ع)

الفهرست( ،)ketab al-fihrestابن الندیم ،تصحی فلوگل ،الیپزیگ1112 ،

(الفهرست گ)

الفهرست ،ابن الندیم ،مصر  :المطبعه الرحمانیه1031 ،ق

(الفهرست م)

الفهرست ،ابن الندیم ،خطی ،کتابتانه چستربیتیms.3315 ،

(الفهرست چ)

الفهرست ،ابن الندیم ،قابله علی اصوله أیمن فواد سید ،لندن  :موسسه الفرقان للتراث االسالمی2339 ،

(الفهرست ف)

الفهرست ،ابن الندیم ،شامل تکمله الفهرست  ،بیروت :دارالمعرفه  ،بی تا
الفهرست ،ابن ندیم ،رونوشت از نسته فرانسه  ،کتابتانه الیپزیگ ؛
http://www.islamic-manuscripts.net/receive/IslamHSBook_islamhs_00002348
فهرست کتابتانه آصفیه ،دستنویس ،متطوطات فن واری ,عربی ,فارسی ,اردو
فهرستواره کتابهای فارسی ،احمد منزوی ،تهران :دایره المعارف بزرگ اسالمی1011 ،
فهرست نسته های خطی فارسی موسسه ی خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه ،به اهتمام اُد.ف.آکیموشکین و دیگران،
مترجم عارف رمضان ،تهران :سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی1015 ،
قاموس األعالم ،شمس الدین سامی ،استانبول :مهران مطبعه سی1031 ،ق
قاموس المحیط ،مجدالدین محمد الفیروزآبادی ،تحقیق مکتب التحقیق التراث بإشراف محمد نعیم العرقسوسی ،موسسه
الرساله ،بی تا
القبائل و الزعامات القبیله الکردیه فی العصر الوسیط ،زرار صدیق توفیق ،اربیل :موسسه وکریانی2331 ،
القصد واألمم  ،جلیل القرطبی ،قاهره :مکتبه القدسی1053 ،ق
قالئد الجمان ،أبی عباس أحمد القلقشندی ،حققه ابراهیم األبیاری ،بیروت  :دارالکتاب اللبنانی1912 ،
قالئد الجمان فی فرائد شعراء هذا الزمان ،کمال الدین أبی البرکات الموصلی ،تحقیق کاملی سلمان الجبوری ،بیروت :دارالکتب
العلمیه2335 ،
قالئد الجواهر ،محمد بن یحیی التاذفی الحلبی ،الطبعه الثالثه ،مصر :مطبعه مصطفی البابی الحلبی و اوالده1951 ،
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کشف الظنون ،مصطفی بن عبداهلل ,حاجی خلیفه  ,کاتب چلبی( ،بیروت  ،دار االحیاء التراث العربی) معارف مطبعه سی ،
1931
کشف الظنون( ،)Kashf al-zununحاجی خلیفه کاتب چلبی ،تصحی گوستاو فلوگل،الیپزیگ1951-1905 ،
کشکول ،شیخ بهایی ،ترجمه بهمن رازانی ،چاپ شانزدهم ،تهران :زرین1011 ،
کُردان گوران ،هاکوپیان /آکوپوف ،ترجمه سیروس ایزدی ،تهران :زوار1011 ،
اللباب فی تهذیب األنساب ،عزیزالدین ابن اثیر الجزری ،بیروت :دارصادر1333 ،ق
لحن العوام ،أبی بکر محمد الزبیدی ،تحقیق رمضان عبدالتواب ،قاهره :مکتبه التانجی2333 ،
لسان العرب ،ابن منظور الفریقی المصری ،بیروت :دارصادر ،بی تا
لغتنامه ،دهتدا  ،زیر نظر دکتر معین و سید جعفر شهیدی ،تهران1035 ،
اللهو المالهی ،ابن خردادبه ،بکوشش اغناطیوس عبده خلیفه ،مجله المشرق ،شماره 0و  3ص  ،101-103لبنان1913 ،
مجالس النفائس ،امیر علیشیر نوائی ،بسعی و اهتمام علی اصغر حکمت ،تهران :چاپتانه بانک ملی ایران1020 ،
المجالسه والجواهر العلم ،أبی بکرأحمد ابن مروان الدینوری ،تحقیق ابوعبیده،الطبعه األولی ،بیروت :دارابن حزم1991 ،
مجمل التواریخ و القصص ،ناشناس ،بتصحی محمد تقی بهار ،تهران :چاپتانه خاور1011 ،
مجموعه اسناد و مدارک چاپ نشده درباره سید جمال الدین مشهور به افغانی ،جمع آوری و تنظیم اصغر مهدوی و ایرج
افشار ،تهران :دانشگاه تهران1032 ،
المحاسن و األضداد ،أبی عثمان عمرو الجاحب البصری ،بتصحیحه محمد أمین التانجی الکتبی ،مصر :مطبعه السعاده1023،ق
متتصر تاریخ دمشق ،ابن عساکر ،تحقیق ابراهیم صالم ،دمشق :دارالفکر1919 ،
المتتصر فی أخبار البشر ،عماد الدین اسماعیل أبی الفدا ،مصر :مطبعه الحسینیه ،بی تا
متتصری درباره برمکیان ,خلیفه و سلطان ،و.و.بارتولد ،ترجمة سیروس ایزدی ،تهران :امیرکبیر1051 ،
متزن األدویه ،محمد حسین عقیلی علوی خراسانی ،چاپ سنگی ،بی تا
مروج الذهب و معادن الجواهر ،ابوالحسن علی مسعودی ،چاپ ششم ،ترجمة ابوالقاسم پاینده،تهران :انتشارات علمی فرهنگی،
1011
مزارات خوی ،محمد الوانساز خویی ،تهران :کتابتانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی1019 ،
3

مسالک األبصار ،ابن فضل اهلل العمری ،تحقیق کامل سلمان الجبوری ،بیروت  :دارالکتب العلمیه1911 ،
مسالک و ممالک ،ابن خردادبه ،ترجمه سعید خاکرند ،تهران :موسسه مطالعات و انتشارات تاریتی میراث ملل1011 ،
المسالک الممالک ،ابواسحق ابراهیم الفارسی  ,اصطتری ،ترجمه ابن ساوجی ،خطی  ،کتابتانه مجلس ،شماره 1152
مشاهیر الکرد و الکردستان ،محمد امین زکی ،ترجمه سانحه زکی بک,قدم للجزء الثانی وزاد علیه محمدعلی عونی  ،بغداد:
مطبعه التفیض االهلیه1935 ،
مشاهیر و دانشمندان اسالم ،شیخ عباس قمی ،ترجمه ،محمد جواد نجفی1053 ،
مشترکات یاقوت ,برگزیده ،یاقوت حموی ،ترجمه محمد پروین گنابادی،چاپ سوم ،تهران :امیر کبیر1010 ،
مطالعاتی درباره ساسانیان ،کنستانتین اینوسترانتسف  ،ترجمة ،کاظم کاظم زاده  ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب1031 ،
المعارف ،البن قتیبه ،حققه ثروت عکاشه ،الطبعه الرابعه ،قاهره :دارالمعارف ،بی تا
معجم اآلداب فی معجم األلقاب ،کمال الدین ابوالفضل الشیبانی ،تحقیق محمد کاظم ،طهران :وزاره الثقافه و االرشاد االسالمی،
1311ق
معجم األدبا ،یاقوت الحموی الرومی  ،تحقیق الدکتور احسان عباس ،بیروت :دارالغرب االسالمی1990 ،
معجم األنساب و األسرات الحاکمه ،زامباور ،أخرجه زکی محمد حسین بک و حسن احمد محمود ،بیروت :دارالرائد
العربی1951،
معجم البلدان ،للشیخ اإلمام شهاب الدین أبی عبداهلل یاقوت الحموی الرومی البغدادی ،بیروت :دارصادر1911 ،
معجم قبائل العرب ،عمر رضا کحاله ،الطبعه الثامنه ،بیروت :موسسه الرساله1991 ،
معجم المؤلفین ،عَمر رضا کحاله ،دمشق :مؤسسه الرساله1951 ،
معرفة القراء الکبار على الطبقات و األعصار ،شمس الدین الذهبی ،تحقیق طیار آلتی قوالچ ،استانبول1995 ،
المقابسات ،ألبی الحیان التوحیدی ،محقق حسن السندوبی ،الطبعه الثانی ،قاهره :دارسعاد الصباح 1992 ،
مقدمة ابن خلدون ،عبدالرحمان ابن خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادی ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی،
1012
مقدمه بر تاریخ علم ،جرج سارتُن ،ترجمة غالمحسین صدری افشار ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی1010 ،
مناقب العارفین ،شمس الدین احمد االفالکی العارفی ،بکوشش تحسین یازیجی ،چاپ دوم ،تهران :دنیای کتاب1012 ،
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المنتحل ،أبی منصور عبدالملک الثعالبی ،محقق احمد ابوعلی ،اسکندریه ،مطبعه التجاریه1931 ،
المنتظم فی التاریخ الملوک و األمم ،ألبی الفرج عبدالرحمن الجوزی ،دراسه و تحقیق محمدعبدالقادرعطا ,مصطفی
عبدالقادرعطا ،بیروت :دارالکتاب العلمیه1992 ،
منتهی األرب ،عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری شیرازی ،چاپ سنگی  ،بمبئی :سرکاری الهور زیور ،بی تا
المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی ،یوسف بن تغری بردی األتابکی ،تحقیق محمد محمد أمین و سعید عیدالصال عاشور،
1913
مواد التواریخ ،حسین نتجوانی ،تهران :کتابفروشی ادیبه1030 ،
المواعب و األعتبار ،أحمد بن علی المقریزی ،بیروت :دارالکتب العلمیه1311 ،ق
موسوعه التاریخ العلوم العربیه ،إشراف رشدی راشد ،الطبعه الثانی ،بیروت :مرکز الدراسات الوحده العربیه2335 ،
مینوی خرد ،ترجمه احمد تفضلی ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران1053 ،
النبات( ،)the book of plantأبی حنیفه احمد بن داود الدینوری ،نشره ب.لوین ،لیدن  ،بریل 1950 ،
النبات( ،)the book of plantأبی حنیفه احمد بن داود الدینوری ،برنارد لوین ،ویسبادن :نشر فرانز اشتاینر1913 ،
نزهه األلبا فی الطبقات األدبا ،ألبی البرکات کمال الدین األنباری ،بتحقیقه ابراهیم السامرائی ،اردن  :مکتبه المنار1915 ،
نزهه القلوب ،حمداهلل مستوفی قزوینی ،خطی ،کتابتانه ملی ،بدون شماره گذاری؛
http://dl.nlai.ir/UI/c28f5897-a41f-43a2-b329-e273407f4306/Catalogue.aspx
نف الطیب من غصن األندلس الرطیب  ،أبی عباس أحمد بن محمد المقری ،مصح یوسف بقایی ،بیروت  :دارالفکر1319 ،ق
نف الطیب( ،)analectes sur lhistoire et la literatureالمقری  ،لیدن  ،بریل1151 ،
نفحات االنس ،به تصحی ولیام ناسولیس ,مولوى غالم عیسى  ,مولوى عبدالحمید ,مولوی کثیرالدین احمد ،کلکته :مطبعه
لیسى1151 ،
نهایت األرب فی فنون األدب ،شهاب الدین احمد النویری ،تحقیق الدکتورمفید قمیحه ،حسن نورالدین ،یحیی الشامی ،بیروت:
دارالکتب العلمیه2333 ،
الوافی بالوافیات ،صالح الدین خلیل الصفدی ،تحقیق و اعتناء أحمد الدرنأووط و تزکی مصطفی ،بیروت :دار احیاء التراث
العربی2333،
وفیات األعیان ،ابن خلکان ،حققه الدکتور احسان العباس ،بیروت  ،دارصادر1911 ،
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والیت دارالمرز ایران ،ه.ل.رابینو ،مترجم جعفر خمامی زاده ،چاپ پنجم ،رشت :انتشارات بنیاد فرهنگی ایران 1051 ،
هدیه العارفین ،اسماعیل پاشا البغدادی ،بیروت  :دارأحیاءالتراث العربی1951 ،
هزاره فردوسی ،مجموعه مقاالت ،تهران :انتشارات انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران1019 ،
هفت اقلیم ،امین احمد رازی ،حصه اول تا سوم ،بتصحی ادوار دینیسون و الکزاندر و دیگران ،کلکته 1909 ،
هفت اقلیم ،امین احمد رازی ،اقلیم ششم و هفتم ،بسعی و اهتمام اس .بی .صمدی ،کلکته 1912 ،
هفت اقلیم ،امین احمد رازی ،خطی ،کتابتانه مجلس ،شمارة 11211
یتیمه الدهر ،أبی منصور عبدالملک الثعالبی  ،شرح و تحقیق مفید محمد قمیحه  ،بیروت  :دارالکتب العلمیه1910 ،
یشتها ،تفسیر و تألیف ابراهیم پور داود ،تهران :اساطیر1011 ،

نشریات؛
آینه پژوهش  ،ابیات و امثال تازی در سندبادنامه ،محمد علی هنر ،شماره ،31ص ،21-10تهران1011 ،
ارمغان ،گوشة از تاریخ ایران ،عالء الدین تکش ،دورة چهل و هفتم ،شمارة  1ص  ،001-003تهران ،
کاوه ،منشأ قدیم و مأخذ اصلی شاهنامه( ،)2شهال محصل ،شماره 31ص ،12- 1برلین 1293 ،
لغه العرب ،الیزدیه ،یعقوب نعوم سرکیس ،شماره  12ص 331-300
نامه فرهگستان  ،دربارة ترجمه های عربی خدای نامه ،بارون روزن ،ترجمة محسن شجاعی ،ضمیمه شماره  ،15تهران:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی1012 ،
نامه فرهنگستان ،نام اقوام در جغرافیای ایران ،و.ایی .ساوینا ،ترجمة حسین مصطوفی گرو ،دورة پنجم شمارة دوم ،پیاپی،11
تهران :فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی1013 ،
نامه فرهنگستان ،مقدمه قدیم شاهنامه ،ویالدیمیرمینورسکی ،ترجمة مهدی فیروزان ،سال سوم شمارة دوم ،پیایپی 1011 ،13
نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،قطعاتی از اسطوره های ایرانی در نوشتة گریگور ماگیستروس ،گرگور
خاالتیانتس ،ترجمة جالل خالقی مطلق،شماره 1050 ،139
یادگار ،استعمال سفینه بمعنی جنگ ،محمد قزوینی ،شماره 03ص  ،13تهران1021 ،
مقاالت و بررسیها ،سفر علمی استاد دکتر محمد باقر حجتی به ارمنستان ،مقاله  11دورة  11ص  ،033-211تهران :دانشگاه
تهران1011 ،
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