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 فهرست نامهاي اشخاص  

 آ 

 45محمد بن ابراهيم = ،آبلي 

 ابوعيبد آجري= آجري 

 2،262،692،949« ابوالبشر»( ع)آدم 

 559آربوس 

 929،929،2202( سيف الدين ) آمدي 

 06آنيبال قديس او گستين 

 الف

 ابغا= اباقا

 602ابان بن صالح 

 52(پيشواي خاندان حجاج) ابراهيم 

 06،09،225،205( خليل ع)ابراهيم 

244،262،625،699،692،692، 

690،694،920،925،2252 

 629،622،622( محدث) ابراهيم 

 509( عباس) ابراهيم 

 ابوسالم= ابراهيم 

 زجاج= ابراهيم 

 2229ابراهيم بن ابوالفتح بن عبداهلل اندلسي 

 099ابراهيم بن ادهم 

 ابن اغلب= ابراهيم بن اغلب

 

 209،296،025،926،954ابن ابوزيد 

2225 

 999ابن ابوطالب قيرواني 

 ابن سهل= ابراهيم بن سهل 

 ابراهيم نظام= ابراهيم بن سيار نظام بصري 

 ابن خفاجه)= ابوالفتح)ابراهيم بن عبداهلل 

 090،095،624ابراهيم بن عبداهلل 

 090،552( امام)ابراهيم بن محمدبن علي

622 

 ابراهيم ساحلي=بن محمد ساحلي ابراهيم

 624ابراهيم بن مهاجر 

 06،026،029،524،945ابراهيم بن مهدي 

965 

 صابي= ابراهيم بن هالل

 (ابواسحاق)طويجه =ابراهيم ساحلي

 945،944ابراهيم موصلي 

 925ابوعمران =ابراهيم نخعي 

 964ابراهيم نظام 

 556ابركسيس 

 احمد ابغا= ابغا

 299ابلق اسدي 

 924وس ابلوني

 245اب  لويس شيخو  

 660،902،902،2295ابن ابار يا ابن االبار 

 926ابن ابوربيعه 

 52بن اكفاني 

 2249،2249اين باجه 

 ابوعلي بن باديس= ابن باديس 

                                                 
 . اعداد سياه مربوط به اعالم مقدمه مترجم است  
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 920ابن ابوالقاسم 

 02ابن ابي اصيبعه 

 629،649ابن ابي حاتم 

 026ابن ابي حفص 

 ،،،،،،،،،ابوبكر بن ابي = ابن ابي حميره

 (5)ابن حيان = ابن ابي حيان 

 احمد بن ابي دواد= ابن ابي داود 

 ابن ابوزيد= ابن ابي زيد 

 025ابن ابي سرح 

 290يف ابن ابي الص

 44،46،49،299،299ابن ابي عامر 

 666ابن ابي القب 

 52ابن ابي عماره 

 02،642ابن ابي مريم 

 609ابن ابي النجود 

 602،605،604،606ابنابي واطيل 

609،609 

 29،209،2249ابن اثير 

 42،62،024،026،029،422ابن احمر 

2249 

 2244ابن ارفع راسه 

 زيد بن ارقم = ابن ارقم 

 996،999م ابن االما

 2264ابن االنباري 

 52،2222ابن اسحاق 

 0،22،42،45،99،094(منجم)ابن اسحاق

( ابراهيم بن اغلبب  ) ابن االغلب يا ابن اغلب 

 جبريل بن بختشوع= ابن بختيشوع 

 002ابن بسام شنتمري 

 2292،2292،2292،2296ابن بشرون 

 926،2226ابن بشير 

 922ابن بطال 

 52ن البطحاوي اب

 059ابن بطوطه 

 2249ابن بقي 

 922ابن بكار 

 999ابن بكير 

 226،2229،2222ابن البناء مراكشي 

2222 

 905،909ابن البواب 

 49ابن تاشفين

 56،45،44،2242ابن تافر اكين 

 996ابن تلمساني 

 42ابن تومرت 

 2249ابن تيفويت

 922ابن تين 

 (امام) ابوحنيفه = ابنثابت 

 2299ابن جابر 

 662ابن جامع 

 229ابن جبير 

 2269،2290،2296ابن حجدر اشبيلي 

 562ابن جدير 

 2262،2262ابن جرمون 

 2299ابن جزي 
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52،595 

 00،05ابن اكثم 

 

 922ابن جوزي 

 2299ابن الجياب 

 999،926،929،922،922ابن حاجب 

922،929،902،2226،2229 

2202،2262 

 629ابن حارث بن جزء 

 629،629،625،629بن حبان ا

 929،929ابن حبيب 

 مسلم بن حجاج قشيري= ابن حجاج 

 عبداهلل بن حجاج= اين حجاج 

 09= اين حجاج 

 ابن جدير= ابن حديد 

 624ابن حراش 

 09،096،425،629،926ابن حزم 

929 

 احمد بن حنبل= بن حفصوي 

 محمد بن حنفيه= ابن الحنفيه 

 645ابن حوشب 

 059ابن حوقل 

 5،05،002،2299ن حيان اي

 2262ابن حيون 

 99،256ابن خردادبه 

 2262ابن خرمون 

 2265ابن خزر 

 099ابن جعفر 

 2229،2262ابن جني 

2259،2242،2290 

 2229ابن خفاجه 

ابن خلدون در بيشتر صفحات مقدمه مترجم و 

 حواشي متن 

 2260ابن خلف جزايري 

 02،002،502،629،666ابن خلكان 

2229،2255 

 924ابن خوارمنداد 

 2269ابن داود رقي 

 2264ابن دريد 

 تقي الدين العبد= ابن دقيق العبد 

 2249ابن دويريده 

 992،992،2249ابن دهاق 

 ابن دهاق= ابن دهقان 

 مأمون بن ذوالنون =ابن ذوالنون 

 052ابن ذي يزن 

 2262ابن رائس 

 ابن رائس= ابن راسين 

 929،999ابن راشد 

 292ابن رافع 

 29،92،242،246،926،2225ابن رشد 

2229،2222،2202 

 ،6،299،940،926،929ابن رشيق 

2290،2299،2229،2222 

2204،2209،2252،2249 
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 29(وزير اندلسي)ابن خطيب يا ابن الخطيب 

59،44،46،49،929،2229 

2299،2229،2229،2202،2265 

2290،2295،2290 

 29،096،996( فخر رازي) ابن خطيب 

929،959،942،2202،2202 

 ،2200،2244،2249،2249ابن زهر 

2249،2262،2262 

 994،996،999،2226ابن الزيات 

 692ابن الساعي 

 929،902ابن الساعاتي 

 عبداهلل بن سبا= ابن سبا 

 602،990ابن سبعين 

 945،2269( مغني ) ابن سريج 

 222ابن سعيد 

 ،2249،2262،2262،2262ابن سعيد 

2260،2269،2290 

 2269ابن سكيت 

 25220،2222،2292ابن السمح 

 2240،2269ابن سناء الملك مصري 

 2226،2265ابن سهل 

 2265ابن سيده 

 999ابن سيرين 

 

 ،62،245،052،666،922ابن سينا 

2226،2229،2225،990،699 

2200،2202،2226،2222 

 920ابن الرفعه 

 5،29،22،052،645،2299ابن الرقيق 

 2229ابن رضوان 

 595ابن رماحس 

 25،525،526،522،526ابن الزبير 

529،529،692،690،695،694 

 42ابن زمرك 

 ابن صياد = ابن صاهد 

 ابوبكر بن الصائغ وابن ماجه=ابن الصائع 

 2260ابن صابوني 

 45ابن الصالح 

 999،922،920،929ابن صالح 

 2226،2222ابن الصلت 

 294،299ابن صياد 

 عبدالوهاب  بن علي = ابن طاوس

 2220ابن طريف 

 042ابن طولون 

 622اين طيفور 

 52،46ابن عباد 

 02،526،529،426،629ابن عباس 

624،659،690،942،2250 

 920ابن عبدالحكيم 

 052ابن عبدالحميد 

 29،05،04،092،092ابن عبدربه 

2299،2245 

 999،929ابن عبدالسالم 

 02ابن اعبري 
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2299،2294،2292،2206 

2224،2222،2222 

 

 926ابن شاش 

 2299ابن شبرين 

 2290،2295ابن شجاع 

 299،509،2299،2249ابن شرف 

 ابوالعباس احمد بن شعيب= ابن شعيب 

 زهري = ابن شهاب 

 622ابن عليه 

 445ابن عمار 

 ،02،52،522،520،526ابن عمر 

629،629،529 

 99ابن عميد 

 2292 ابن عمير 

 2209ابن العوام 

 62،62( وزير )ابن غازي 

 2299ابن غازي 

 999،990ابن فارض معري 

 622ابن فراش 

 2262،2262ابن فرس 

 2222اني بن فرغ

 عبداهلل بن فروخ = ابن فروخ قيرواني 

 262ابن فضل 

 249ابن الفقيه 

 999،999،999،996،994ابن فيره 

2229 

 226،209ابن عثمان 

 629،622،622،626،642ابن عدي 

 02ابن عربشاه 

 602،600،605( حاتمي ) ابن العربي 

664،666،990،2240 

 926ابن عطاء اهلل 

 926ابن العطار 

 562،425،992ابن عطيه 

 990ابن العفيف 

 ابن ابي العقب= ابن عقاب 

 ابن ابي العقب= ابن عقب 

 ابن منتاب = ابن اللبان 

 ابن لهيب=ابن لبيب 

 ابويحيي زكريا بن احمد = ابن لحياني 

 642ابن لقيطه 

 929،926ابن لهيب 

 داهلل بن لهيعه عب= ابن لهيعه 

 929ابن ماجشون 

 624،620،629قزويني )ابن ماجه 

699،625،622،629،626،2249 

 2292،2262،2229،2226،45ابن مالك 

 ابن ميسر = ابن مبشر 

 954ابن مجاهد 

 926ابن محرز 

 52ابن مدرار 

 662ابن مرانه 

 ابوبكر بن مرتين= ابن مرتين 
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 929،924ابن القاسم بن وهب 

 2225ابن قاسم 

 642ابن قبصه 

 2294،092،220،299ابن قتيبه 

 666ابن قريه 

 2292،2292،2269ابن قرمان 

 602،025ابن قسي 

 926،924،920( يقاض) ابن القصار 

 25ابن قالبه 

 692ابن كثير 

 559ابن كريون 

 29،0ابنالكلبي 

 2229ابن كلثوم 

 2222ابن الكماد 

 962ابن المنمر طرابلسي 

 920ابن المواز 

 2249ابن موهل 

 922ابن مهلب 

 929،926ابن ميسر 

 2226ابن النتبه 

 992،999،996،629ابن نجاح 

 2229ابن النحوي 

 2222،2269ابن النديم 

 06، 52ابن نعمان 

 2250اين وحشيه 

 999اين وهب 

 669( حسن بن قاسم) ابن وهب 

 026ابن مردنيش 

 62ابن مزني 

 602،629،629،629،699 ابن مسعود

 2252،2209،2224ابن معتز 

 2262ابن معطي 

 ،629،629،625،620،622ابن معين 

642،609،604،602 

 2269ابن مغيربي 

 2226،90ابن مقفع 

 علي بن مقله = ابن مقله 

 رباح بن عجله= ابن مكحول 

 924ابن منتاب 

 ابويعقوب يوسف ثاني = ابن منتصر 

 2222ابن منعم 

 922(قاضي ) بن شعبان ابواسحاق 

 59،56( حفصي ) ابواسحاق 

 069،222،290ابواسحاق اسفرايني 

2229،999 

 2249ابواسحاق ويني 

 620،622ابواسحاق سبيعي 

 52( موحدي ) ابواسحاق 

حسين بن علبي مويبد   = بواسماعيل اصفهاني 

 الدين 

 2262ابواالسود دؤلي 

 902ابوحرين عاصي 

 669،662ابوبديل 

 205،22ابوبرده  
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 929ابن هاورن 

 2242،2259ابن هاشم 

 2259،2224ابن هاني 

 422،042ابن هبيره 

 2262ابن هردوس 

 2209ابن هرمه 

 2262،2262،2209ابن هشام 

 026،229ابن هود 

 2229ابن الهيثم 

 ،926،902،902،629،622ابن يونس 

2226 

 526ابوادريس خوالني 

 622ابواسامه 

 طويجن = ابواسحاق 

 ابن خفاجه = ابواسحاق 

 زجاج= ابواسحاق  ابرهيم 

 ابراهيم= ابواسحاق ابراهيم بن عبداهلل

 2242ابواسحاق بن سلطان ابويحيي 

 466،45( سلطان)ابواسحاق ابراهيم 

 962،902ابوبكر بن ابي حميره 

 629خيثمه ابوبكر بن احمد بن ابو

 خطيب= ابوبكربن احمدبن علي بن ثابت 

 2249ابوبكر بن باجه 

 ابن بشرون = ابوبكر بن بشرون 

 (ابن خلدون)  52ابوبكر بن خلدون 

 ابن زهر=ابوبكربن زهر

 ابن زهير= ابوبكربن زهير 

 629ابوبزه 

 آدم =ابوالبشر 

 پزدوي= ابوالبشر سيف االسالم 

 2299،2229،922،2252ابوالبركات بلفيقي 

 نسفي = ابوالبركات عبداهلل بن احمد  

 2299،922،205،9ابوالبقا 

 2299ابوالبقا صالح بن شريف 

 066، 242، 220، 292 ، 2( صببديق) ابببوبكر 

،099 ،092 ،522 ،524 ،529 ،522 ،504 ،506 

،545 ،609 

 (خفاحه= ابراهيم ابن ) ابوبكر 

 056،054( سلطان حفصيه ) ابوبكر 

 924( قاضي) ابوبكر ابهري 

 2249،2249ابوبكر ابيض 

 629ابوبكر اسكاف 

 ،942،959،959،090،09ابوبكر باقالني 

2269،2229 

 بزاز= ابوبكر بزاز 

 ابن تيفلويت = ابوبكر بن ابراهيم 

 ابن سيرين =  بوبكر محمدبن سيرين

 ابن شبرين = ابوبكر محمدبن شبرين 

ابوبكر محمد بن مسلم زهري معروف به ايبن  

 زهري = شهاب 

محمبد ببن منكبدر    =ابوبكر محمد بن منكبدر  

 056ابوتاشفين 

 2206،2224،2226،2ابوتمام حبيب بن اوس 

2250،2209،2209 
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 اين ماجه =ابوبكربن الصائغ 

 552قاضي اشبليه ) ابوبكربن عبداهلل 

 552،529،524ابوبكربن عربي مالكي 

 (قاضي)ابن العربي = قاضي )ابوبكربن عربي 

 622ابوبكربن عياش 

 ابن قزمان = ابوبكربن قزمان 

 2292ابوبكر بن مرتين 

 بزار= ابوبكر بن هارون 

 999ابوبكر بن هدايه اهلل الحسيني 

 2265ابوبكر زبيدي 

 ابن صابوني = ابوبكر صابوني

 2249 9امير ) ابوبكر صحراوي 

 402،429في ابوبكر صير

 405،400،299،90ابوبكر طرطوشي 

929 

 عاصم بن ابي النجود = ابوبكر عاصم 

= ابوبكر عبداهلل بن زبيرين عوام قرشي اسدي

 ابن الزبير

 ابن قزمان = ابوبكر عيسي بن عبدالملك

 52ابوبكر محمد 

 ابن ارفع راسه = ابوبكر محمد بن ارفع راسه 

ابن = ابوبكر محمد بن باجه تجيبي سر قسطي

 باجه 

 ابن زهر = ابوبكر محمد بن زهر اشبيلي 

 سهل بن مالك = ابوالحسن سهل بن مالك 

 ابن الجياب = ابوالحسن علي 

 علي بن هالل= ابوالحسن علي بن هالل 

سبراج البدين   = ابوالثناء محمبود ببن اببوبكر    

 ارموي 

 ،096،02،02،24( منصور خليفه ) ابوجفعر 

2226،2225،099 

 اعمي تطيلي = ابوجعفر بن عبداهلل 

 اسحاق بن حسن خازني = ابوجعفر خازني 

 099ابوجعفر عبداهلل بن مروان 

 620،622ابوجعفر عقيلي 

 سهل بن سالمه = ابوحاتم 

 629،625،622،626،622ابوحاتم رازي 

642 

 نسايي = ابوحاتم نسايي 

 692مضاض  ابوحارث بن

 52ابوحامد اسفرايني 

 ركن الدين عميدي = ابوحامد محمدبن محمد 

 ( ابو خبيب = ) ابوحبيب 

 واصل بن عطاء غزال= ابوحذيفه 

 620،622( محدث ) ابوالحسن 

 ابن جحدي اشبيلي= ابوالحسن بن جحدر

 ابن فضل= ابوالحسن بن فضل 

 949،949،956( شيخ) ابو الحسن اشعري 

2226،2224،00،962 

 2260دباج ابوالحسن 

 محمد عبدالهاي = ابوريده 

 629،626،622،626،622،629ابوزرعه 

ابوزكريا يحيي بن ابي = ابوزكريابن ابي حفص 

 حفص
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 ماوردي = ابوالحسن ماوردي 

 59،56،54،22( سلطان مريني )ابوالحسن 

596،599،056،264،40،59،2229 

 995( يقاض) ابوالحسن مليلي 

 2292ابوالحسن مقري داني 

 596 9سلطان ) ابوالحسن 

 929ابوالحسين محمدبن علي بصري 

 ابن القصار= ابوحسن بن قصار

 554،52،52،22ابوحفص 

 60،62،62،62،49ابوحمد 

 902ابوحميره 

 ،929،924،925،924( امام)ابوحنيفه 

929،924،922،922،922،929،2264،902 

 5ابن حيان = ابوحيان 

 ابن الزبير( = عبداهلل بن زبير) خبيبابو

 ابن زهر = ابوالخطاب بن زهر 

 625ابوالخليل 

 ساطع الحصري = ابوخلدون 

 642ابوخيثمه 

 ابن نجاح= ابوداود سليمان بن نجاح 

 622،622،622،69( سجستاني ) ابوداود 

622،629،629،624،625،620، 

999،642،642،629 

 995ابو داود طيالسي 

 520ابوالدرداء 

 شيبان بن عبدالعزيز= ابوالدلفاء 

 229،92،92،02( بيروني )ابوريحان 

ابوزكريببا يحيببي بببن ابببي = ابوزكريببا حفصببي

 حفص

 ابوزكريا يحيي ابن حفص

 609،429،52،2242 

 466ابوزكريا يحيي بن سلطان ابو اسحاق  

 426،650بن ابو محمد عبداهلل  ابوزكريا يحيي

 ابن معين = ابوزكريا يحيي بن معين انباري 

 422ابوالزناد 

 929،929ابوزيد دبوسي 

 ابن ابوزيد = ابوزيد عبدالرحمن قيرواني 

 929ابوزيد عبداهلل عمر و 

 2209ابوزيد قيس بن دريج 

 52ابن خلدون = ابوزيد ولي الدين 

 49،59،22ابوسالم ابراهيم 

 2259( امير زناته ) ي بقري ابوسعد

 2229،995،699،056( سلطان ) ابوسعيد 

 ابن يونس = ابوسعيد بن يونس 

 2225،2222،926ابوسعيد  برادعي 

 054ابوسعيد برقون 

 994ابوسعيد جزاز 

 625،529،522،294ابوسعيد خدري 

642،629،629،629،626،624 

 292،292ابوسفيان 

 952ابوسفيان بن حرب 

 099ل ابوسلمه خال

اببن  = ابوسليمان ايوب بن زيد بن قيس هاللي

 قريه 
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 292ابوسليمان حمد يا احمد بستي خطابي 

420،290 

 ،629،629،629،626ابوصديق ناجي 

 945ابوطالب 

 622،622ابوطفيل عامربن وائله كناني مكي 

620 

 طاهر بن حسين = ابوالطيب 

 معبدبن وهب = ابوعباد معبدين وهب 

 65،62،49( سلطان مريني)ابوالعباس 

2229 

 ابن البناء= ابوالعباس 

شهاب الدين ( احمد بن ادريس) ابوالعباس 

 قرافي

 2229،2229ابوالعباس احمد بن شعيب 

 ابوالعباس احمدبن شعيب = ابوالعباس شعيب 

احمدبن = ابوالعباس احمد بن طيب سرخي 

 طيب سرخي 

حمدبن ا= ابوالعباس احمد بن محمد علوجه 

 ،محمد 

 ابن الرفعه = ابوالعباس احمدبن الرفعه 

 562،22( موحدي ) ابوالعباس احمد 

 احمد سبتي = ابوالعباس احمد سبتي 

 959ابوالعباس صنهاجي 

 احمد بن طيب = ابوالعباس سرخسي 

 949ابوالعباس قالنسي 

 ناشي =ابوالعباس ناشي 

 665( يحيي ابوزكريا ) ابوعبداالله 

 ابن خطيب اندلسي = ابوعبداهلل بن خطيب 

 ابن نعمان = ابوعبداهلل 

 62،49،49( سلطان اندلس ) ابوعبداهلل 

 ابن عبدربه = ابوعبداهلل احمد 

 اصبغ= ابوعبداهلل اسبغ بن الفرج 

حارث بن = ابوعبداهلل حارث بن اسد محاسبي

 حاسبي اسد م

 (نيشابوري ) حاكم = ابوعبداهلل حاكم 

 حذيفه =ابوعبداهلل حذيفه بن يمان 

 خوارزمي = ابوعبداهلل خوارزمي 

 996ابوعبداهلل بن شعيب دكالي 

 645،494،090ابوعبداهلل شيعي 

 2249ابوعبداهلل لوشي 

 مالك ابن انس = ابوعبداهلل مالك 

 09ابوعبداهلل محتسب 

 62،49( ير بجايه ام) ابوعبداهلل محمد 

 ابن حماد= ابوعبداهلل محمد بن علي 

 2290ابوعبداهلل محمدبن ابراهيم  آملي 

 2224ابوعبداهلل محمدبن سليمان سطي 

 شافعي= ابوعبداهلل محمدبن ادريس شافعي 

 ابن ماجه = ابوعبداهلل محمدبن يزد 

 مهدي خلفه= ابوعبداهلل مهدي 

 624ابوعبيد آجري  

 402ثقفي  ابوعبيد بن مسعود

 بكري = ابوعبيد بكري 

 522ابوعبيده بن جراح  

 699،660 ابوعلي بن باديس 
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 999ان نسايي ابوعبدالرحم

 22( موحدي ) ابوعبداهلل 

 995ابوعبداهلل االبلي 

 929-929ابوعلي ناصر الدين زواوي 

 999ابوعلي ناصر الدين مشدالي  

ابراهيم = ابوعمران بن يزيد اسود تابعي 

 نخعي 

 ابن حاجب = ابوعمروبن حاجب 

ابوعمرا حمد بن محمدبن دراج قسطلي 

2299 

 954،926( حافظ) ابوعمروبن عبدالبر

 ابن صالح = ابوعمروبن صالح 

 992،999،999ابوعمروداني 

 2292ابوعمر وبن زاهر اشبيلي 

 992ابوعمر و شاطبي 

 902ابوعمر طلمنكي بن ابي عبداهلل بن مفرح 

 59،59،59،56( سلطان مريني ) ابوعنان 

059،46،44 

 602ابوعياش 

 ترمذي = ابوعيسي محمد ترمذي 

 552ابوغالبيس 

 22،9( اميرالمومنين) دالعزيز ابوفارس عب

69،64،52،22 

 ابن خفاجه= ابوالفتح ابراهيم 

 96ابوالفتح خازني 

 992ابوالفتوح رازي  

 02ابوالفداء 

 ابن سينا = ابوعلي بن سينا 

 2294،299ابوعلي قالي بغدادي 

 ابوعلي بن باديس= ابوعلي باديس 

 شلوبين = ابوعلي عمر بن محمد 

 2262ابوعلي فارسي 

 ابن رضوان = ابوالقاسم بن رضوان 

 509،90عبيداهلل ابوالقاسم بن 

 ابن فيره = ابوالقاسم بن فيره 

 2224،922ابوالقاسم احمد بن محمد حوفي  

،2222 

 2229ابوالقاسم خلف بن احمد حافظ 

 2225ابوالقاسم رحوي 

 ابوالقاسم رحوي = ابوالقاسم الروحي 

 زجا ج= ابوالقاسم 

 طبراني = ابوالقاسم سليمان طبراني 

 ابن فيره = ابوالقاسم شاطبي 

 2202(قاضي غرناطه ) ابوالقاسم شريف 

 2252،2209ابوالقاسم شريف سبتي 

 594ابوالقاسم شعي 

 پيامبر ( = ص)ابوالقاسم 

 سهيلي = ابوالقاسم عبدالرحمان بن خثعمي 

 692ابوقبيس 

 664،649ابوقبيصه بن ذويب 

 220ابوقحافه 

 622ابوقدامه 

 626ابوقالبه جرمي 

 2220ابوكامل شجاع بن اسلم 
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 ابن كثير= ابوالفداء اسماعيل 

 2226ابوفراس 

 2249،666،262ابوالفرج اصفهاني 

 592ابوالفضل بيهقي 

 56ابوالفضل مريني 

  ابن النحوي= ابوالفضل يوسف 

 502( فقيه نيشابور )ابوالقاسم بن خرشيد 

 996ابوالقاسم بن زيتون 

 025ابومحمد ايوب ابي زيد 

ابن = ابومحمد عبدالحق بن ابراهيم اشبيلي 

 سبعين 

 425( قاضي)عبدالحق ابي بكر ابومحمد 

 ابن ابي زيد = ابومحمد عبداهلل بن ابي زيد 

 609ابومحمد عبداهلل ولي 

 652ن اندلسي ابومدين شعيب بن حسي

 ابن حيان = ابومروان بن خلف قرطبي 

ابن = ابومروان عبدالملك بن عبدالعزيز 

 ماجشون

 ابوبزه = ابومره 

 669،592،090ابومسلم خراساني 

 2220ابومسلم بن خلدون  

 622،069( امام الحرمين )=ابوالمعالي 

2224،942،959 

 662،649ابومعشر بلخي 

 942،520،092ابوموسي اشعري 

 ابن الزيات= بومهدي عيسي بن الزيات ا

 فارابي = ابونصر فارابي 

 699،22،29وكرب تبع اصغر اب

 رياح = ابوكلحبه 

 2242ابوالليل 

 222ابومحمد بن ابوزيد مالكي 

 ابن تافر اكين = ابومحمد بن تافرا كين 

ابومحمد علي بن احمد ببن سبعيد ببن حبزم     

 ابن حزم= اموي  اندلسي 

 ابن حزم= ابومحمد بن حزم 

 ابن عطيه= ابومحمدبن عطيه 

 2229ابومحمد رعيني اندلسي 

 629،622،629،566،294ابوهريره 

922،699،629 

 642،659ابوياسربن اخطب 

 22( موحدي ) ابويحيي 

 665( سلطان حفصي ) ابويحيي 

اببويحيي  = ابويحيي زكريا بن احمبد لحيباني   

 692،459،52لحياني 

 ابن سريج = ابويحيي عبيد 

 ابن سريج= ابويحيي عبيد 

 442ابو يحيي ابوبكر ثاني 

 معتصم بن صمادح= ن معن ابويحيي محمدب

 025ابويزيد 

 645( صاحب الحمار ) ابويزد 

 609ابويعقوب بادسي 

 سكاكي = ابويعقوب يوسف 

 229ابويعقوب يوسف اول 

 229ابو يعقوب يوسف ثاني 
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 625ابونضره 

 922ابونعيم حافظ احمد اصفهاني 

 2209،2226،029،02ابونواس 

 699،622ابووائل 

 629،629ابوالواصل 

 49ابوالوفا 

 ابن رشد = ابوالوليدبن  رشد 

 هشام حكم = ابوالوليد 

 922ابوالوليد باجي 

 902ابوالوليد وقشي 

 629ابوهارون عبدي 

 092 9محمد بن حنفيه ) ابوهاشم 

 946ابوالهذيل عالف 

 ابوبكربن ابوخيثمه = احمدبن ابوخيثمه 

 ابن خفاجه= احمد بن ابوالفتح 

 526،522احمد بن ابي دواد 

 622،522،229،05(مروزي ) احمد بن خنبل 

620،622،622،626،624،622، 

925،922،999،642،629،625 

949،949،922 

 ابوالعباس احمد= احمدبن شعيب 

 942احمد طيب سرخسي 

 ابن عبدربه = احمدين عبدربه 

 ابن يونس= احمدبن عبداهلل بن يونس 

 2225( شاهزاده حفصي)احمد بن عثمان 

 خطيب =احمدبن علي بن ابت 

ابويعلي = احمدبن علي بن مثني تميمي 

 922،629،629ابويعلي موصلي 

 يعقوب بن المنصور = ابويوسف 

 2299( سلطان مريني)بويوسف بن عبدالحا

 ده ابوبر= ابي برده 

 ابوبر ابيض= ابيض 

 ابووائل  –ابي وائل 

 52ابيوردي 

 042اتامش 

 2222احدب 

 669، 2229احمد 

 929( اباقا ) احمد ابغا 

 ابن قسي = احمد 

 (موحدي)ابوالعباس احمد (= موحدي) احمد 

 229( ابوالعباس ) احمد سبتي 

 قسطلي = احمد 

 62(شاهزاده مريني ) احمد 

 526احمد زكي صفوت 

 599صقلي احمد 

 49،46( دكتر ) احمد فريد رفاعي 

 22احمد لحياني 

 احمد بن عثمان = احمدي 

 خلف احمر = احمر 

 2229احوص 

 محمداخشيد= اخشيد 

 659اخطب 

 2264اخنوخ 

 ،929،902،59،54،55،52( ع) ادريس 
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 موصلي

 2299احمدبن فارسي 

ابوالقاسم = احمدبن محمد بن خلف حوفي 

 حوفي

 ابوعمر = احمدبن محمدبن دراج قسطلي 

 ابن الرفعه = احمدبن محمدبن الرفعه 

ابن =احمدبن محمد بن عبدالحميد 

 عبدالحميد

 052( ابوالعباس ) احمدبن محمد علوجه 

سبتي ) احمدبن محمدبن طاهر حسيني علوي 

 )229 

 بزار= احمد هارون 

 ثعلب= احمدبن يحيي  ثعلب 

 ابونعيم = فهاني حافظ احمد اص

 ابوسليمان حمد يا احمد = احمد بستي 

 296( معز الدوله ) احمد ديلمي 

 2269،222،252( ابوالعباس ) احمد سبتي 

2290،2292،2269 

 سراج الدين ارموي= ارموي 

 تاج الدين محمدبن حسين= ارموي 

 255ازدبن زيد 

 699ازرقي 

 592ازهري 

 ،642،520،522،099ليثي ) اسامه بن زيد 

642 

 05استفانو كولوزيو 

 ،699،625،205(بن ابراهيم ع) اسحاق 

2264 

 529،095،59،50،52،552ادريس بن ادريس 

 ،095،50،52،52ادريس بن عبداهلل بن حسن 

465،509 

 ادريس بن ادريس= ادريس اصغر

 ادريس بن عبداهلل بن حسن = ادريس اول 

 ادريس بن عبداللله بن حسن= ادريس اكبر 

 ادريس بن ادريس= ادريس دوم 

 229( ،،،،،،،نبي )ادريس 

 ،206،202،226،224،99،90ادريسي 

259،259،209 

 594ادوارد براون 

 2299اديب نيشابوري 

 922،694اردشير 

 592،246،226،220،90،92،09وارسط

2225 

2220،2222،999،590، 

2294،2292،2292،2299،2202،2255 

 20ارم 

 929،924( ،،،قاضي ) اسماعيل 

 624اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر 

اببوعلي  = اسماعيل بن القاسم القالي بغبدادي  

 قالي 

 ابن كثير = اسماعيل بن كثير 

 ،094،09( امام جفعر صادق ع) اسماعيل بن 

06، 509،096 

 05اسماعيل قاضي 
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699 

 602( محدث ) اسحاق 

 96،94،95اسحاق بن حسن خازني 

 طويس= اسحاق بن عبداهلل 

 اسحاق بن  حسن خازني= اسحاق خازني 

 945اسحاق موصلي 

 252( پدر قبيله ) اسدبن رببعه بن نزار 

 924،595اسدبن فران 

 629سي اسدبن مو

 اسدبن موسي = اسد السنع 

 509اسدالدين 

 ابووائل= اسدي 

 سيف بن عمر = اسدي 

 699،26،24اسرائيل 

 29اسعد ابوكرب 

 ابوحامد = اسفرايني 

 2220اسكندر افردوسي 

 2222،555،256،66،2292اسكندر مقدوني 

 929اسلم بن سدره 

 692،220( خترابوبكر ) اسماء

 692،692،699(پسر ابراهيم ع)اسماعيل 

 699( حسن بن حسين ) افطس 

 2226،2220،2222،999،09افالطون 

2290،2292 

 2229،2224،924اقليدس 

 556( كلمنت ) اقليمنطس 

 99،04،05،00اگوست كنت 

 645اسماعيل منصور 

 ابن جحدر= اشبيلي 

 ابوعمرو زاهد= اشبيلي 

 429اشتر 

 ابوالحسن اشعري = اشعري 

 ابوموسي اشعري = اشعري 

 02،02( شميت ) اشميت 

 262اشعت بن قيس 

 924،920اشهب 

 مالك بن انس = اصبحي 

 929( بن فرج ) اصبغ 

 055،229،94اصطخري 

 (صاحب اغاني ) ابوالفرج = اصفهاني 

 ابونعيم حافظ = اصفهاني 

اصغر بن علي سجادين حسبين ببن علبي ببن     

 699ابيطالب 

 069اصم 

 2254،2250،696،299،29اصمعي 

 2252،2244اعشي 

 622اعمش 

 2249،2246اعمي تطيلي 

 29،29افريقش 

 054افضل بن اميرالجيوس بدر جمالي 

 2229،2229افضل الدين خونجي 

 ابوالعباس)المتو كل علي اهلل = اميرالمومنين 

 (خليفه بني مرين) ابوفارس =اميرالمومنين

 (سلطان)ابوالحسن مريني =اميرالمومنين 
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 آنيبال قديس = اگوستين 

 999الن نيكلسون 

 2249الوسي 

 649اليوس حكيم 

 04اماري 

 عايشه = امالمومنين 

 مهدي موحدي =امام 

 ( ع)علي =  امام

 ابوحنيفه= امام ابوحنيفه 

 احمد بن حنبل = امام احمدبن خنبل 

 ابوالمعاني = امام الحرمين 

 احمدبن حنبل = ابن حنبل = امام المحدثين 

 شافعي = امام شافعي 

 (فخر رازي) ابن خطيب = امام فخر 

 مالك بن انس= امام مالك 

 مسلم بن حجاج قشيري = امام مسلم

 554 =امام معصوم 

 605( مهدي ) امام منتظر 

 629،629ام حبيبه 

 2252،499،94امرؤالقيس بن حجر 

 625،620ام سالمه 

 عبدالمومن موحدي = اميرالمومنين 

عبدالرحمان داخل الناصر = اميرالمومنين 

 لدين اهلل 

 ابومحمد ايوب = ايوب بن ابي زيد 

(= ابوسليمان ) ايوب بن زيدين قيس هاللي 

 اين قريه

 (ع)علي = اميرالمومنين 

 (رض)عمر = اميرالمومنين 

 هارون خليفه= اميرالمومنيني 

 (محمد ص = ) اميرحجاز

 2290( امير اندلس)اميرمحمد 

 سعد بن ابي و قاص=  اميرالمسلمين

 يوسف بن تاشفين = اميرالمسلمين 

 (محمد ص= ) امير مكه 

 عبدالرحمن مريني= امير عبدالرحمان مريني 

 059( خوانساالر) اميرمحمود 

 2255،649،026( برادر مأمون) امين 

 526اميه 

 299اميه بن ابي الصلت 

 52اميه بن عبدالغافر 

 2222انباذ قلس 

  ابن معين= انباري 

 ابومدين = اندلسي 

 542انژر 

 2264،602،625،629،529انس بن مالك 

 هروي ( = خواجه )انصاري 

 ،262،259،299،92،92،22،955انوشروان 

649،649،656،440،260،949 

 592اوبهي 

 559اوشير 

 اوگوستس= اوغسطس

 554اوگستس 

 2250( همر) اوميروس 
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 559 9ع)ب صديق ايو

 

 ب 

 

 پاپ= بابا 

 ،692،692،669باجريقي 

 ابوالوليد = باجي 

 ابويعقوب= بادسي 

 029باديس 

 464باديس منصور 

 229بار تولد 

 26بارس بن يهودا 

 26باعز 

 ابوبكر باقالني = باقالني 

 04،00باكونين 

 042باكياك 

 42بايزيداول 

 2262،992،999بايزيد بسطامي 

 2222البتاني 

 599،252جيله ب

 2250،2209،2226بحتري 

 202،42،05( محمدبن اسماعيل) بخاري 

629،629،624،622،629،424، 

642،600،629،624،620،622، 

952،924،922،922،699،642، 

 922،555،25بختنصر 

 جبريل بن بختيشوع = بختيشوع 

 26( نيي سليمان)ايشا 

 964براق 

 (الظاهر)د برقوق ابوسعي= برقوب 

 459بركياروق بن ملكشاه 

 922،629،629،629بزار 

 649،90بزرگمهر 

 09بساسيري 

 ابن بسام = بسامي 

 262بسطام بن قيس بن شيبان 

 2209،2229بشار بن برد 

 620بشيربن مروان 

 629بشيربن نهيك 

 ابوالحسين محمد بن علي = بصري 

 2249،2245بطرس بستاني 

 205بطرك اعظم 

 ،226،220،99،94،95،99،90موس بطلي

2222،2299،2222،220،229 

 اعلم بطليوسي = بطليوسي 

 042،50بغا 

 2220بقراط 

 ابوسعيد =بقري 

 522بكربن وائل 

 2292بكربن هوازن 

 ،694،695،699،92،49( ابوعبيد ) بكري 

 042موسي اشعري بالل بن ابي برده بن ابي

 2259بالل بن هاشم 

 ابومعشر= بلخي 
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 002بدر جمالي 

 2226بديع الزمان همداني 

  ابوسعيد برادعي = برادعي 

 باعز = ز توع

 00بول 

 2264،2265،2260،2249،2240بوني 

2266 

 509بهاء الدوله 

 509بهاء الملك 

 2254بهار ملك الشعراء 

 440،92بهرام بن بهرام 

 902بهول بن عبيده الحمي  

 922بهمن 

 692،669،044بيبرس 

 بارس =بيرس

 ابوريحان = بيروني 

 2226بيساني 

 959،929بيضاوي 

 602،29( محدث ) بيهقي 

 ابولفضلي بيهقي = بيهقي 

 

 پ 

 

 552،205پاپ 

 بطرك = پاتيرارخوس 

 42پترارك 

 ،902،929،929( ابولبشر علي ) پزدوي 

 شاذان بلخي = بلخي 

 ابوالبركات = بلفيقي 

 ابوالبركات = بلفيقي 

 596،020،65بلكين بن زيري 

 (555بني يامين = ) بنيامين 

 922بوبطي 

 بزرگمهر= بوزر جمهر حكيم 

 پطرس= پير 

 55،09،29،26،24،20،2( محمد ص ) پيامبر 

290،292،292،269،269،45،54، 

299،294،290،292،294،295، 

205،202،202،229،222،292، 

262،262،240،250،209،209، 

062،009،022،029،025،292، 

099،099،090،092،066،064، 

522،094،092،099،094،090 

522،522،529،529،529،525 

525،520،522،529،529،524، 

545،506،504،502،529،529، 

429،424،422،422،595،566، 

499،496،400،402،402،424، 

620،622،622،629،629،490، 

622،629،629،629،626،625، 

629،629،626،624،625،622، 

604،605،600،602،602،629، 

659،659،659،650،609،606، 

920،699،694،690،642،642، 
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 556،552،205( پاتريش)پطرك 

 556،554،552،205( حواري ) پطرس 

559،559 

 002،029،04( دختر حسن بن سهل ) پوران 

052 

 222( استاد سابق دانشگاه تهران) پورداود 

009 

 42پوكاچيو 

 542،205( حواري ) پولس  

 

 ت

 929تاج الدين محمد بن حسن ارموي 

 429تاشفين بن علي بن يوسف 

 40تئودر روزولت 

 402،29،29تبع 

 ابوكرب = تبع اصغر

 2242ترجم 

 624،622،629،629،092،05ترمذي 

999،642،629،626 

 اعمي تطيلي = تطيلي 

 سعدالدين = تفتازاني 

 929،920دقيق العبد ( بن ) تقي الدين 

 920تقي الدين سبكي 

 9( سيد حسن ) تقي زاده 

 229( دختر وائل ) تكريت 

 629تميمي 

 242توجين 

945،942،929،924،924،925، 

900،902،920،922،992،99، 

995،992،999،996،992،942، 

920،922،922،922،929،996، 

962،945،952،952،909،904، 

992،999،996،969،964،960، 

2242،2250،2205،994،990 

،2299،2249،2242،2259،2242، 

2222،2295،2290،2292،2292، 

2296،2252 

 (محمد ص ) پيامبر = پيغمبر اسالم 

 02پيري زاده 

 2229ثاوذوسيوس

 2266،992،299،20،2269(نيشابوري)ثعالبي

 2269،299ثعلب 

 ابوعبيد بن مسعود = ثقفي 

 605،626ثوبان 

 ،942،626،625،29( سفيان ) ثوري 

 ج

 629،629( محدث) جابر 

 ،2269،2262،2252،2224جابرن حيان 

2229،2229،2299 

 629،529،292،269،625جابربن عبداهلل 

 2225،2292،964،099،2294جافظ 

 زمخشري = جاراهلل

 2259( دخترسرحان ) جازيه

 550جالوت 
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 تويذري = توذري 

 649توفل رومي 

 499تولي بن توشي خان 

 04توماس بكل 

 926تونسي 

 029تويذري 

 652تويزري 

 55،09،05توينبي 

 69،42،59( لنگ ) تيمور 

 ث

 2259،2226،942حراني ثابت بن قره 

2292،2292،2292 

 2220ثامسطيوس 

 (و حواشي ديگر )  92،49جرجي زيدان 

 559جرجيس بن عميد 

 606،602جريج 

 2229،2226،259،42جرير 

 ابوسعيد = جزار

 2225،922جعدي 

 652( محدث ) جعفر 

 ،249،29،29،26،24جعفر بن يحيي 

2292،429،592،546 

 جعفر بن يحيي= جعفر برمكي 

 (دكتر جعفر شهيدي) جعفر 

 ،090،092،06( ،،،،،،امام ) جعفر صادق ع 

662،640،642،659،096،094 

 094( ابن مكتوم) جعفر مصدق 

 2200،292،249،99جالينوس 

 209( رد ايراني سردا) جالينوس 

 940جامي 

 2299،946جبائي 

 209جبرئيل 

 229جبريل 

 02،02جبريل بن بختيشوع 

 566جبيربن مطعم 

 احمد بن محمد علوجه = جراب  الدوله 

 649،649،646،649جراش بن احمد حاسب 

 099،096،29( صاحب تعريفات) جرجاني 

 (و بيشتر حواشي ديگر )  092

 ،929،642،629،229،02حاجي خليفه 

2292،2292،2260،929 

 602حارث 

 992حارث بن اسد محاسبي 

 2252حارث بن حلزه 

 2205حارث بن كلده 

 929،926،924،920حارث بن مسكين 

 292حارث بن هشام 

 جراش بن احمد = حاسب 

 ابوعمر و بن عبدالبر = حافظ 

 ابوالقاسم خلف بن احمد = حافظ 

 ابوعمرو بن عبدالبر= حافظ بن عبدالبر 

 660افظ اندلسي ح

 ابونعيم احمد = حافظ ابونعيم 

حافظ الدين ابوالبركات عبداهلل بن احمد نسفي 
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 2292جالل الدين قزويني 

 ابن هشام= جمال الدين بن هشام

 692جمال الدين عبدالرحين بن عمرموصلي 

 999،942،602جنيد 

 622جنيدبن عبدالرحمن غطفاني 

 2266دي جودت افن

 629،626،622( گوزكاني ) جوزجاني 

 542جوطي بن محمد 

 904،494،052جوهر صقلبي 

 جوهر صقلبي = جوهر كاتب 

 2265جوهري 

 چ

 42چوشر 

 ح

 2249حاتم بن سعيد 

 262حاجب زراره 

 299حجر 

 092،262جذيفه بن بدر فرازي 

 642( ابوعبداهلل) حذيفه بن يمان 

 ثابت بن قره = حراني 

 902،929ميه حرب ابنا

 حارث= حرث 

 949حرث بن اسد محاسبي 

 292حرث بن هشام 

 949حريري 

 2229،522حسان بن ثابت 

 595حسان بن نعمان 

 نسفي  = 

 2292،2220،940حافظ شيرازي  

 924حافظ مزني 

 ،625،620،622،629،620(نيشابوري)حاكم 

622،629،629،626،624،922، 

999،602،624 

 245،240،242،222،244( بن نوح ) حام 

 تمام ابو= تحبيب 

 ابوتمام= حبيب بن اوس بن حارث آمدي 

 ابوتمام = حبيب بن اوس طائي 

 220( دختر ابوبكر ) حبيبه 

 ،200،202،49،40حجاج بن يوسف ثقفي 

422،569،052،002،299،205، 

690،666،409،422،420،422، 

694،695 

 999حجازي 

 092،296( ركن الدوله ) حسن ديلمي  

 096( امام ع)حسن عسكري 

 056ن بن بواق حسو

 ،094،090،099،026،54( امام ع )حسين 

529،526،522،526،525،099، 

625،529 

 699حسين بن حسن 

 699حسين بن حسين 

 2269حسين بن علي مويد الدين ابواسماعيل 

 549حشمناي 

 690حصين بن نمير سكوني 
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 (26)حضرون = حسرون 

 52،29( ع)حسن بن حسن بن علي 

حسن بن حسين بن علي بن علي بن 

 افطس= زيدالعابدين 

 2249حسن بن دويريده 

 داعي طبرستان = حسن بن زيد 

 42بن سبط  حسن

 2259حسن بن سرحان 

 662،029،04حسن بن سهل 

 092( بن محمد حنفيه) حسن بن علي 

 ،090،099،29،52( امام ع )حسن بن علي 

625،624،622،429،099،094،699، 

669،606 

 ناصر اطروش = حسن بن علي بن حسن 

 46،59( وزير ) حسن بن عمر 

 ابن وهب= حسن بن قاسم بن وهب 

 52لدون حسن بن محمد خ

 096حسن بن محمد صباح 

 629،629حسن بن يزد سعدي 

 699حسن افطس 

 999،946،602،602حسن بصري 

 642،659حي بن اخطب 

 922حي بن يقظان 

 حي بن اخطب = حيي 

 خ 

مهدي (= فاطمي يا مهدي منتظر)خاتم اولياء 

 منتظر

 حسرون = حضرون 

 2229حطيئه 

 2299حفصه بن قيس 

 ابواسحاق= حفصي 

 299،44ناصر حكم بن ال

 944حكم بن هشام بن عبدالرحمان داخل 

 992منصور حالج = حالج 

 946،464حماد 

 629حمادبن سلمه 

 940حماد موصلي 

 ابوسليمان = حمد بستي 

 625حمزه 

 ادريسي = حمودي 

 29حميربن سبا 

 092،092( سيد)حميري 

 26حميناذاب 

 559حنانيا 

 2220حنيفه 

 2226حسين بن اسحاق 

 والقاسم احمد اب= حوفي 

 99حوقلي 

 922،604،029( كسري )خسرو 

 092خصر 

 26خصرون 

 ابوسليمان = خطابي 

 695خطيب بغدادي 

 ابوسلمه خالل = خالل 
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 605( محمد ص ) خاتم النبياء 

 605محمد = خاتم پيامبران 

 خاتم پيامبران = ين خاتم النبي

 220خارجه بن زيد 

 402خارحي 

 2220خارجيه 

 ابوالفتح اسحاق بن حسن = خارني 

 52( زاده خلدون ) خالد 

 09خلدون = خالد 

 2242،2242خالدبن حمزه بن عمر 

 24( برمكي ) خالد 

 566خالدبن وليد 

 422،042خالدبن عبداهلل قسري 

 2299خالدبن يزيدبن معاويه 

 029،026وس خالد الدري

 خالد بن عبداهلل قسري = خالد قسري 

 سهيلي = خصعمي 

 ابوسعيد خدري = خدري  

 292،292( همسر پيامبر ص)خديجه 

 992خزار 

 ذوالشهادتين= خزيمه بن ثابت 

 اووائل = خزيمي 

 002خسرو 

 انوشروان = خسرو انوشروان 

 649خسرو پرويز 

699،699 

 929،929،29داودبن علي 

 902خلجان بن قاسم 

 52،09خلدون بن عثمان بن هاني 

 ابوالقاسم خلف= خلف بن احمد حافظ 

 2259خلف احمر 

 69( ع ) خليل 

 ،2262،2262،2265خليل بن احمد فراهيدي 

2260 

 2220خوارزمي 

 افضل الدين = خونجي 

 2299خيام 

 425خيبري 

 د 

 2222دارا  

 626،622،622دارقطني 

 922دارمي 

 299دارون 

 095داعي الزنج 

 594داعي صعده 

 594،095داعي طبرستان 

 42دانته 

 ابوالحسن مقري = داني 

 ابوعمروداني = داني 

 669،229،90( ع)دانيال 

 669دانيالي 

 556،550،095،069،24( ع)داود 

 290ذرماري 

 922،292،22،29ذواالذعار 
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 629ربن قحزم داود بن محب

 ابوالحسن دباج = دباج 

 ابوزيد = دبوسي 

 ،605،600،629،629،629دجال 

 02دربلو 

 699،452،292،225،220،99،20دزي 

 229،29( سيلوستر ) دساسي 

و در بيشتر  60،02،22،22( بارون ) دسالن 

 حواشي متن 

 2242دكارت 

 699،62( استاد دانشگاه تهران)دكتر خانلري 

 2220( اد دانشگاه تهرااست)دكتر صفا 

 09،06دكتر طه حسين 

 92( استاد دانشگاه تهران )دكتر معين 

 09دكتر نوايي 

 24( رئيس دانشكده تهران) دكتر هشترودي 

 299،95دمشقي 

 649دوبان 

 06،05دوبرير 

 ابواسحاق دويني = دويني 

 و ديگر حواشي  229دهخدا 

 احمد ديلمي = ديلمي 

 2220ديوجانس كلبي 

 ديوجانس =  ديوژن

 ذ 

 966ذبيح اهلل بهروز 

 509ذخيره الملك 

 2229،2226ذوالرمه 

 922،922ذوالسويقتين 

 205( خزيمه بن ثابت ) ذوالشهادتين 

 922،292ذوالقرنين 

 طاهربن حسين = ذواليمينين 

 649ذويب  

 626،625،622،629،620،622ذهبي 

 2259ذياب بن غانم 

 ر

 05راپاپور 

 2200رازي 

 محمد بن زكريا = رازي 

 (فخر رازي ) ابن خطيب = رازي 

 ابن ارفع = راس 

 ابن ارفع = راسو 

 52،52راشد 

 559راعوث 

 924رافع بن خديج 

 929( خراسانفقيه )رافعي 

 26رام 

 242رباب 

 299رباح بن عجله 

 رباح بن عجله= رباح بن كحله

 رباح بن عجله= رباح بن كهيله 

 662ربيع 

 299مضر  ربيعه بن

 2222،656،254ربيعه بن نزار 
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 ابوالقاسم = رحوي 

 224،429،292،24( فرحزاد)رستم 

 (محمد ص)پيامبر = رسول خدا 

 ،02،29،29،29،26،24( هارون)رشيد 

009،249،50،52،00،02،02، 

429،592،509،525،099،096، 

2250،2262،954،662،662 

 (ع)علي بن موسي الرضا (= ع)رضا 

 شريف رضي ( = سيد) رضي 

 ابومحمد رعيني = رعيني اندلس

 يزيد رقاشي = رقاشي 

( حن ديلمي ) ركن الدوله ديلمي 

509،296،99 

 902ركن الدين عميدي 

 26رم بن حضرون 

 05،00رنه مونيه 

 99،90،99،90روجربن روجر 

 2269روح القدس 

 420،422روح بن زنباغ 

 ابوالقاسم = روحي 

 00روزنتال 

 945ومي ر

 رياح ابوكلحبه= رياح بن كحيله 

 296-299رياح ابوكلحبه 

 05ريختر 

 224رينو 

 229رينود 

 ربيعه بن نزار = ربيعه بن نصر 

 2262،2242،942( ابواسحاق)زجاج 

 ابوالقاسم= زجاج 

 622زربن حبيش 

 922،220زرقاني 

 (و حواشي ديگر )  42رزكلي 

 2294زرهون 

 946،944( موسيقي دان ايراني)زرياب 

 292زكريابن اسحاق 

 (459)يحيي ابو= زكريابن احمد لحياني 

 2264،2262،990،592،20زمخشري 

2294،2290،2292 

 229زناتي 

 220زنيم 

 ابوعلي ناصرالدين =  زواوي 

 2229زهراوي 

 209زهره بن حويه 

 925،699،590،566،24،22زهري 

 2252،2229،09زهيربن ابي سلمي 

 429،060،062زياد بن ابي سفيان 

ببن  اببراهيم  (= 595ابن االغلب) زياده اهلل اول 

 اغلب 

 2259،242زيان 

 640زيد 

 552،529زيد بن ارقم 

 092زيدبن ثابت 

 095،090،099زيد بن علي بن حسين سبط 
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 ز

 569زادان فرخ 

 622،622زايده 

 2265ابوبكر = زبيدي 

 525،522،522،522،099،092زبير 

 094،090،099( امام ع)زين العابدين 

 ژ

 02ژان پاتيست ساي 

 س 

 945( مغني) يا خاثر ) سائب خاسر 

 699ساره 

 220،22ساربه بن زنيم 

 02،25،4،5( ابوخلدون) ساطع الحصري

2296،09،09،06،04 

 092( مولي حذيفه)سالم 

 999سالمي 

 244سام 

 249سانت ژوليك 

 254،29سبابن يشحب 

 ابوالقاسم شريف= سبتي 

 ،2262،220،222( ابوالعباس احمد ) سبتي 

2269،2260 

 مالك بن مرحل = سبتي 

 099( وحسين ع حسن  )سبطين 

 تقي الدين = سبكي 

 492سبكتكين 

 ابواسحاق سبيعي= سبيعي 

 224زيدبن علي بن زيد العابدين 

 099زيدبن محمد اسماعيل 

 254زيدبن كهالن 

 254زيدبن يشحب 

 626زيد شكاك 

 626،624زيد عمي 

 احمد بن طيب= سرخسي

 ن سليمان ابوعبداهلل محمد ب= سطي 

 656،299سطيح بن مازن بن غسان 

 655سعاده 

 522،522( صحابي) سعد 

 2242سعدا 

 ،295،209،200،24سعد بن ابي و قاص ،

2222،506،522،092 

 2242،2224سعدالدين تفتازاني 

 624،625سعد بن عبدالحميد 

 092،092سعد بن عباده 

 سعد بن ابي و قاص = سعد وقاص

 2259سعدي 

 2292،2292،692،929 (شيرازي)سعدي 

 669سعيد 

 ،522،522( صحابي )سعيد 

 44،59( سلطان مغرب)سعيد بن عبدالعزيز 

62 

 294سعيد بن ابي سعيد 

 ابن مريم (642،642)سعيد ابن ابي مريم 

 522سعيد بن زيد 
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 24سجادبن علي 

 ابوداود = سجستاني 

 2225،926،924سحنون 

 929،926( ابواثنا)سراج الدين ارموي 

 920سراح الدين بلقيني 

 292سراقه بن عمر 

 2259سرحان 

 569سرحون  

 عمر سكسيوي= سكسيوي 

 حصين بن نمير= سكوني

 054لر س

 256سالم ترجمان 

 2225(ابوالحسن حفصي)سلطان ابوالحسن

2294 

 2242سلطان بن مظفربن يحيي 

 46،59،59( حفصي)سلطان  سعيد 

 26سلمون بن نحشون 

 629،205،200سلمه بن ابرش 

 200،202سلمه بن اكوع 

 402سليط بن قيس 

 2292،242سليم بن منصور 

 ،099،069،29،26( ع)سليمان بن داود 

699،699،599،556،550،095، 

925،920،922،922 

 (629)ابوداود = سليمان 

 492،525،096سليمان بن عبدالملك 

 629،629سليمان بن عبيد 

 525سعيد بن عاصي 

 620،422،566سعيد بن مسيب 

 92( استاد دانشگاه تهران) سعيد نفيسي 

 509،525،090،299،624( خليفه)سفاح

 620سفيان 

 929سفيان بن اميه 

 ثوري ( = 02)سفيان ثوري 

 2220،2222،999سقراط 

 سقراط= سقراط خم نشين

 2292،2225سكاكي 

 2290،2262،2262،2249سهل بن مالك 

 042سهل بن نو بخت 

 2226سهل بن هارون 

 699،642،659،629سهيلي 

 2299،2262،2242،2229سيبوبه 

 25راساني سيد احمد خ

 924سيد بن طاوس 

 999سيرين 

 929سيف االسالم پزدودي 

 2292،509سيف الدوله 

 554( امير صنهاجه)سيف الدوله 

 929آمدي =سيف الدين آمدي

 25،0سيف بن عمر اسدي 

 02دساسي =سيلوستر دساسي 

 2292سيوطي 

 ش
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 ابن نجاح= سليمان بن نجاح 

 طبراني = سليمان طبراني 

 620سليماني 

 2292سماكي 

 2222،942سنايي 

 299سوادبن قارب 

 962(كنيز معاويه بن حاكم)سوادء 

 992،992ي سهرورد

 529سهل بن سعد 

 026،029(ابوحاتم)سهل بن سالمه انصاري 

 222سهل بن عبداهلل 

 642شريد 

 520،209( قاضي)شريح 

 (99)ادريسي = شريف 

 2242،2259شريف ابوالهيجابن هاشم 

2242 

 شريف ابوالهيجان هاشم= شريف بن هاشم 

 2224،2226،52شريف رضي 

 ابوالقاسم= شريف سبتي 

 ابوالقاسم شريف =غرناطه قاضي)شريف 

 شبستري = ششتري 

 629،629،622،622شعبه 

 942شعبي 

 شعيب بن خالد = شعيب بن ابي خالد 

 652ابومدين = شعيب بن حسين اندلسي 

 622شعيب بن خالد 

 656،299شق بن انماربن نزار 

 646شاذان بلخي 

 ا بن فيره = شاطبي 

 2229شاطبي 

 ابوعمر = شاطبي 

 995،942،924،692( امام)ي شافع

929،920،922،922،929،999، 

2220،902،929 

 2242،2242شبل بن مسكينانه 

 2295شبستري 

 ابوكامل= شجاع بن اسلم 

 22شدادبن عاد 

 22شديدبن عاد 

 509( القاب )شرف الدوله

 990شرف الدين طيبي 

 929شرمساحي 

 سراح الدين بلقيني = شيخ االسالم مصر 

 2229،959اشعري = اشعري شيخ ابوالحسن 

 (999ابن الزيات )شيخ ابومهدي بن زيات

 629،626،622(بخاري و مسلم)شيخين 

622 

 629،522،099( ابوبكر و عمر)شيخين

620،629 

 999،099،060شيطان 

 ابوعبداهلل شيعي= شيعي 

 ابوالقاسم شيعي = شيعي 

 ص 

 2206،2226( ابراهيم بن هالل)صابي 
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 699ابووائل = شقيق بن سلمه اسدي خزيمي 

 2202شلوبين 

 52شماخ 

 باجريقي= جريقي  شمس الدين محمد با

 550شموئيل 

 (00اشميت = )شميت 

 02،02،02شولتر 

 ،925،929،929،999شهاب الدين قرافي 

929،929 

 2292شهاب الدين حلبي 

 292حكم دربتد ( يا شهريار ) شهربار 

 596شهرشتاني 

 425شيبان بن عبدالعزيز يشكري 

 699شيبه بن عثمان 

 254شيث 

 649صمه بن داهر هندي 

 2292اويه صعصعه مع

 2222،69( دكتر)صفا 

 2292صفي حلي 

 999( كنيزابوبكر )صفيه 

 2222( مادرسيرين)سفيه 

 احمد صقلي= صقلي 

 جوهر صقلي = صقلي 

 509( القاب) صالح الدين 

 599،599صالح الدين عبدالكريم بن منقذ 

 452،599،599صالح الدين بن ايوب كردي 

920،990،920 

2252،2252،2209 

 2260( ابوبكر بن صابوني)صابوني

 552مهدي موحدي =صاحب االمر

 ابوالفرج اصفهاني = صاحب اغاني 

 645ابويزيد = صاحب الحمار 

مهبدي  (= لفبب مهبدي   )صاحب درهم مرببع 

 منتظر

 ساطع الحصري = صاحب در اسات 

 929صاحب الطراز 

 009فيروز آبادي = صاحب قاموس 

 096حسن بن محمد = صباح 

 2299( بوالبقاا)صالح بن شريف 

 569صالح بن عبدالرحمان 

 222صالح بن عبداهلل بن حسن 

 620صالح ابو الخليل 

 ابوبكر صحراوي = صحرا وي 

 229صدقه بن منصور 

يببببا ابببببو الصببببديق  )صببببديق نبببباحي  

  629،629،629(ناجي

659،492،425،429،429،029،992 

 929،299،299طحاوي 

 400،299،299،405( ابوبكر)طرطوشي 

 2252،2229عبد طرفه بن 

 002( خاندان )طغج 

 2222،2222،2229،2269طغرايي 

 ،522،522،099،092طلحه بن عبيداهلل 

629،629،525،522 
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صالح الدين  =صالح الدين يوسف بن ايوب 

 بن ايوب 

صالح الدين بن ايوب  = صالح الدين ايوبي 

 2225صودي 

 402ابوبكر صيرفي = صيرفي 

 26صيفي 

 52صيمري 

 ض 

 425ضحاك خازجي  

 ط 

 09طارق بن زياد 

 699،620،550طالوت 

 669 9نواري ) طاهر 

 029،026( ذوليمينين) طاهر بن حسين 

629،492 

 626،622،629،629،629،طبراني 

629،629،629 

 42،02،02،29،20،29،0طبري 

 2259عابس 

 20عادبن عوص 

 622،622،629عاصم بن ابي النجود 

 ابوطفيل= عامربن وائله كنانه مكي 

 ،525،522،220،292،269،24عايشه 

2250،904،699،696،695،690 

 2244عباده قزاز 

 652( غماري ) عباس 

 029( مدعي مهدويت)عباس 

 ابوعمر = طلمنكي 

 عابس= طليجن 

 299طليحه اسدي 

 2209طمطم هندي 

 نصير الدين خواجه = طوسي

 ،2299(ابراهيم بن محمد ساحلي)طويجن 

2222 

 945 9مني )طويس 

 ،09،09،5(دكترطه حسين) طه حسين

2296 

 ابوداود طيالسي = طيالسي 

 شرف الدين = طيبي 

 922طيطش 

 ظ

 92،69،69،69،66( ملك)ظاهر 

 929الظاهر 

 بيبرس = الظاهر 

 059ابوسيعد برقوق = الظاهر ابوسعيد 

 ع 

 2222عابربن شالخ 

522،049 

 509( اوسط)عبدالرحمان داخل سوم 

 529،069،055،44عبدالرحمان الداخل 

595،562،509 

مالبك  )اببن اببي زيبد    = عبدالرحمان قيرواني 

 (اصغر

 945عبدالرحمان بن قطان 
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 242،292،24( رض)عباس بن عبدالمطلب 

629،529،090،000 

 242عباس بن عطيه  

 522،242عباس اقبال آشتياني 

 96،24( دكتر ) عباس زرياب خويي 

 26،24عباسه 

 922عبدبن حميد 

 929عبدالجباربن احمد همداني 

ابومحمد ( = قاضي)عبدالحق بن ابي بكر 

 425عبدالحق 

 602ابن سبعين = عبدالحق ابراهيم اشبيلي 

 629ميد بن واصل عبدالح

 569عبدالحميد بن يحيي 

 590عدالحميد كاتب 

 525،220( بن ابي بكر )عبدالرحمان 

ابن ابي حاتم = عبدالرحمان بن ابي حاتم 

622 

 569عبدالرحان بن اشعت 

 سهيلي = عبدالرحمان بن خثعمي 

 292،292عبدالرحمان بن ربيعه 

 520،522،092عبدالرحمان بن عوف 

 صر بن منصور بن ابي عامرعبدالرحمان بن نا

 256(ابن خردادبه) عبداهلل بن خردادبه

 522،526( ابن الزبير)عبداهلل بن زبير 

692،429،422 

 علي بن زياد = عبداهلل بن زياد 

 ابن سبا  092،09عبداهلل بن سبا 

 62عبدالرحمان مريني 

ابببن )عبببدالرحمان بببن محمببدبن خلببدون   

 09،2( خلدون

 جمال الدين = عبدالرحيم بن عمر موصلي 

 626عبدالرزاق بن همان 

 960( مال )عبدالرزاق كاشاني 

 562عبدالسالم كومي 

 62،62،62ابوفارس = بعدالعزيز 

 492عبدالعزيز بن موسي بن نصير 

 2225عبدالقاهر جرجاني 

 242عبدالقوي 

 520عبدالقيس 

 صالح الدين = عبدالكريم بن منقذ 

 690( محدث) عبداهلل 

 922،629عبداهلل بن احمد بن حنبل 

 ابن ابوزيد = عبداهلل بن ابي زيد 

 506عبداهلل بن جحش 

 902عان عبداهلل بن جد

 945عبداهلل بن جعفر 

 606،626،625عبداهلل بن حارث بن جزء 

 سفاح = عبداهلل بن حارثيه 

 52ابن حجاج = عبداهلل بن حجاج 

 626،222،52،29عبداهلل بن حسن 

 ناشي = عبداهلل ناشي 

 609ابومحمد عبداهلل = عبداهلل ولي 

 52عبدالمومن 

 (اميرالمومنين –موحدي ) عبدالمومن بن علي 
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 2244( اعلم بطليوسي )عبداهلل سعيد 

 964عبداهلل بن سعيد بن كالب 

 992،999،522،522عبداهلل بن سالم 

 492عبداهلل بن طاهر 

 902،24عبداهلل بن عباس 

 555،552( ابن عربي) عبداهلل بن عربي 

 946،525،099عبداهلل بن عمر 

 902،902،642،642عبداهلل بن فروخ 

 20(ابن قالبه ) عبداهلل بن قالبه 

 ابوموسي اشعري = عبداهلل بن قيس 

 629،626،622،622،629عبداهلل بن لهيعه 

= بن محمد بن اسماعيل انصاري  عبداهلل

 هروي ( خواجه)

 2245( امير)عبداهلل بن محمد بن مرواني 

 52( امير ) عبداهلل بن اموي 

 090ابوجعفر عبداهلل = عبداهلل بن مروان 

 622،629( ابن مسعود ) عبداهلل بن مسعود 

625،622،622،629 

 هروي ( = خواجه ) عبداهلل انصاري 

 د دبوسيابوزي= عبداهلل عمرو 

 629عبداهلل  عمري 

 09عبداهلل عنان 

عبداهلل بن محمد بن مرواني = عبداهلل مرواني 

 (امير)

خليفه ) ابوجعفر منصور = عبداهلل منصور 

)090 

 946عثمان بن خالد طويل 

959،599،552،552،025 

 656،299،22عبدالمسيح 

 922،692،625،052عبدالمطلب 

 924ابن حبيب = عبدالملك بن حبيب 

 929ابن ماجشون = عبدالملك بن عبدالعزيز 

 2269ابن قرمان = عبدالملك بن قزمان 

 094،299( خليفه)عبدالملك بن مروان 

566،522،529،525،099،096، 

422،425،422،422،595،569، 

955،695،690،462،422،420،964 

 45عبدالمهيمن 

 292عبدالواد 

 929،924،920،924( قاضي)عبدالوهاب 

 924،922( ابن طاوس) = عبدالوهاب بن علي

 492،492،525،022عبدمناف 

 ابوهارون = عبدي 

 عمروبن محمد = عبقري 

 ،509،094،52،09،09عبيداهلل مهدي 

645 

 629عتاب بن بشر 

 2242،2209،2224عتابي 

 2225،924( از اصحاب مالك)عتبي 

 ،099،092،029( خليفه)عثمان بن عفان 

520،522،522،522،520،522، 

699،694،424،545،524،525، 

506،526،522،529،524،525، 

622،629،429،426،544،545، 
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 622،622،622( ياسين ) عجلي 

 محمد بن مروان = عجلي 

 59( عوام ) عدام 

 256عدي بن حارث 

 999عراقي 

 590،259،59بن هرثمه ازدي عرفجه 

 299،299عروه بن حزام عذري 

 920(ابن عبدالسالم) عزالدين بن عبدالسالم 

 554عزرا 

 2209عزه 

 922( نبي) عزير 

 596( فاطمي ) عزيز نزار 

 509( القاب) عضدالدوله 

 24( عارف ايراني ) عطار 

 299عفراء 

 566عقيل بن ابيطالب 

 622( ابوجعفر )= عقيلي 

 959عكرمه 

 2292عكرمه بن حفصه 

 625عكرمه بن عمار 

 ابوالهذيل = عالف 

 622،622،629علقمه 

 2252،2229علقمه بن عبده 

 احمد بن محمد = علوجه 

 99ادريسي = علوي حمودي 

 احمد بن محمد = علويه 

 ،022،299،52،29( امام ع)علي بن ابيطالب 

625،620،622،622،620،622، 

669،646،606،602،602،629، 

2262،2225،995،990،999،699 

 عمادالدوله (= بويه  آل) علي 

 (مريني) ابوالحسن = علي 

 2242علي بن ابراهيم 

 ابن حزم = علي بن احمد بن سعيد بن حزم 

425 

 ابن الجياب = علي بن جياب اديب 

 42(قاضي غرناطه)علي بن حسن النبي 

 ( امام ع)زين العابد( = ع)علي بن حسين 

 625علي بن زياد يمامي 

 24علي بن عبداهلل 

 092عبداهلل بن عباس علي بن 

 2242علي بن عمر بن ابراهيم 

 622دارقطني = علي بن عمر 

 2264علي بن مجاهد 

 پزدوي= عني بن محمد پزدوي

 092علي بن محمد حنفيه 

 پزدوي= علي بن محمد سيف االسالم 

 620علي بن مديني 

 905( ابن مقله) علي بن مقله 

علبي ببن   = علي بن موسي بن جعفبر صبادق   

 ضاموسي الر

 524،096،026( امام ع) علي بن موسي الرضا 

 زرياب =علي بن نافع زرياب 

 620علي بن نفيل 
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090،092،099،099،099،096، 

099،099،090،092،092،094، 

522،522،522،529،524،522 

ابوبكر بن (= سلطان مرابطان)علي بن يوسف 

 2249ابراهيم 

 عمادالدوله = علي ديلمي 

 (ع)علي بن موسي الرضا= علي الرضا 

 (امام ع)زين العابدين = علي زين العابدين 

 902 9خطاط)علي عجمي 

 ماوردي= علي ماوردي 

 2222علي ناشي 

 096( امام ع)علي الهادي 

 (ع)علي بن ابيطالب = وصي  علي

 622علي الهاللي 

 24علينقي منزوي 

 296عمادالدوله 

 2226،599عماد اصفهاني 

 692ابن كثير = عماد الدين ابوالفداء 

 ابن كثير = عمادالدين اسماعي بن كثير 

 204عماربن ياسر 

 620عمرذهبي 

 ،222،92،42( خليفه رض) عمر بن خطاب 

292،259،254،209،209،220، 

092،060،062،025،299، 

095،092،099،099،090، 

520،529،529،524،522، 

544،545،506،504،524،525، 

 ابن البواب = علي بن هالل كاتب 

 942علي بن يحيي منجم 

 49عمربن عبداهلل 

 095عمر بن علي 

 شلوبين = عمر بن محمد شلوبين 

 4( پدر موسي ع ) عمران 

 624،625عمران قطان 

 999عمران المشدالي 

 2220(خيام )= عمر خيام 

 652،029عمر سكسيوي 

 02عمر فاخوري 

 620،622عمرو بن ابي قيس 

( جبببابر )= عمبببرو ببببن جببباب حضبببرمي 

626،622،629 

 292عمرو بن دينار 

 945عمروبن ربيعه 

 429عمرو بن زبير 

 544،506،522،099،060،42عمرو بن عاص 

424،599،592 

 2252عمرو بن كلثوم 

 254حمير  عمرو بن مالك بن

 620عمروبن محمد عبقري 

 02عمري 

 ركن الدين= عميدي 

 220عميس 

 26عميناذاب 

 عميناذاب = عمينوذب 
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402،424،422،422،590،566، 

929،922،699،694،609،606، 

995،990،969،996،945،942، 

2255،2222 

 52( برادرابن خلدون) عمر 

 2250،2229عمربن ابي ربيعه 

 042عمر بن سعد ابن وقاص 

 606،096،094،095بدالعزيز عمر بن ع

 عوج بن عناق = عوج بن عوق 

 20عوص بن ارم 

 629عوف اعرابي 

 عوبذ= عوفد

 عوبذ= عوفيد 

 262عويف القوافي 

 29عياض 

 926،920( قاضي) عياض 

 ،602،629،556،092( بن مريم ع) عيسي 

922،922،609،609،606،604، 

2200 

 ابن الزيات =ابومهدي عيسي=عيسي بي زيات 

 095،090سي بن زيدبن علي عي

 ابن قزمان = عيسي بن عبدالملك 

 2299عسي بن عمر 

 2292عيسي بليدي 

 09عيسي نوشري 

 غ 

 ،2229،995،992،969،959غزالي 

 662عنبسه وراق 

 2252،2229،402عنتره بن شداد 

 عدام = عوام بن قاسم 

 26عوبذ 

 عوبذ= عوبيد 

 692،009،009عوج بن عناق 

 عوج بن عناق = عوج بن عنق 

 599فاضل بيساني 

 609،605،620،099،09( ع)فاطمه 

 ،602،629،029،029،42( منتظر) فاطمي 

662،650،652،652،605،600 

ورجوع به مهدي منتظر و محمدبن حسن  995

 شود ( ع)عسگري 

 24فاحت 

 2292فتح بن خاقان 

 929( پزودي)= فخر االسالم 

 ابن خطيب اندلسي= فخر الدين بن الخطيب 

 996،096،29(ابن خطيب )= فخر رازي 

2259،2229،2229،929 

 فخر رازي= فخر الدين رازي 

 خليل بن احمد = فراهيدي 

 رستم = فرحزاد 

 602فردريك دوم 

 2229فرزدق 

 2252فرشته ماروت 

 2252فرشته هاروت 

 2299،2242،964فرعون 
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2229،2292،2245،2206،2202 

 جنيدبن عبدالرحمن= غطفاني 

 24غالمرضا تهامي 

 ذوالرمه = غيالن

 ف 

 ،2292،2226،2225،940،922فارابي  

2229،2222،2294 

 65فارح وزير 

 059فارس بن وردار 

 2294،2242ابوعلي ( = نحوي ) فارسي 

 22فاروق 

 25فوربيگه 

 2222فيثاغورث 

 265( صاحب قاموس) فيروز آبادي 

 059فيروز جوه 

 ق 

 605( مهدي) القائم بامراهلل عباسي 

 52القادر 

 299قارب االسود 

 242قاسم 

 622قاسم بنابوبزه 

 2229ابن فيره  =قاسم بن فيره 

 509قاسم بن محمد بن ابي بكر 

 242قاسم بن محمد بن ادريس 

 655قاسم بن مره بن احمد 

 فاهت = قاهت 

 625قتاده 

 999فرغاني 

 290فركاح 

 42فرواسار 

 99فريدوجدي 

 00فريرو 

 522فضا له بن عبيد 

 626فضل بن عيسي 

 ،429،229،29،29( برمكي )بن يحيي  فضل

2255 

 02فضيل بن عياض 

 622،622فطربن خليفه 

 09،06،05فلينت 

 عباده = قزاز 

 جالل الدين= قزويني 

 خالدبن عبداله= قسري 

 2249،2299قسطلي 

 ابوعمر احمد = قسطلي 

 مسلم بن حجاج= قشيري 

 922،922قصي بن كالب 

 عمرو بن مالك حمير = قضاعه 

 عمران = قطان 

 999قعنبي 

 2222قفطي 

 ابوالعباس= قالنسي 

 الناصربن محمد = قالوون 

 692قياراسعدابوكرب 

 ابن فروخ = قيرواني 
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 294قتيبه بن سعيد 

 92قتيبه بن مسلم 

 254قحطان 

 29قحطبه 

 2292قدامه 

 522قدامه بن مظعون 

 99،52قدوري 

 06قديس اگوستين 

 شهاب الدين = قرافي 

 094قرشي 

 (09)ابن حيان = قرطبي 

 999قرطبي 

 09قرمطي 

 652،629قره بن اياس 

 999كرماني 

 52كريب بن خلدون 

 ،656،029( خسروانوشروان= )كسري 

22،699 

 992،645،640،2كعب االحبار 

 2252،429كعب بن زهير 

 522كعب بن عجره 

 522كعب بن مالك 

 946كعبي 

 2242،2242كعوب 

 2294( شاعر) كفيف 

 669كلبي 

 عتابي = كلثوم بن عمرو

 ابن ابي زيد = قيرواني 

 ابوزيدقيس= قيس بن دريج

 262قيس بن عاصم منقري 

 2299،24قيس غيالن 

 609،606،424قيصر 

 ك 

 ،055،99،95،90،90،22،29،29كاترمر 

2299،2264،926،922،996،520 

 04،05كارادوو 

 00كارل ماركس 

 046،49كافوراخشيدي 

 244كالب 

 699كبعون 

 2209،2226،092( شاعر) كثير 

 (شاعر) كثير = كثيرعزه

 2264( لغوي ) كراع 

 04،05گوتيه 

 622جوزجاني = گوزگاني 

 00گومپلويچ 

 ل 

 24الوي 

 292لئون 

 2252،996( شاعر ) لبيدبن ربيعه 

 459،665ابويحيي زكريابن احمد = لحياني 

 2226،926لخمي 

 29(ابن خطيب اندلسي= )لسان الدين خطيب 

229،60،62،49،49،49،42 
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 02كلمان اوار 

 556( اقليمنطس) كلمنت 

 692( ،،،،،شيخ ) كمال الدين 

 04،20( استفانو كولوزيو) كولوزيو 

 يعقوب بن اسحاق= كندي 

 559،556كنستنتين 

 04كنسيدران 

 699كنعون 

 555كوروش كبير 

 عبدالسالم= كومي 

 242كهالن بن سبا 

 299كهيله 

 099ابوعبيد  مختاربن= كيسان 

 2كيكاوس 

 گ

 00گابريلي 

 02گارسن دوتاسي 

 22،29گشتاسب 

909،625،629،529،522،094، 

922،929،925،999،942،902، 

902،929،929،924،925،922، 

2264،962 

 256مالك بن حمير 

 2299مالك بن عدي بن  حارث 

 2260،222،222،229مالك بن وهيب 

 209ابن ابي زيد = مالك اصغر 

 مالك بن انس= س مالك ان

 2220لقمان حكيم 

 05لودويك گومبلر ويتچ 

 ابوعبداهلل = لوشي 

 554( لوق )لوقا 

 2292،245لويس شيخو 

 02لوين 

 294ليث 

 اسامه بن زيد = ليثي 

 666ليلي 

 242،59لين پول 

 م 

 2264ماء السماء  

 04كارل ماركس = ماركس 

 2222ماروت 

 920،069( امام)مازري 

 2242،2259ماضي بن مقرب 

 05ماكياولي 

 220،02،02( امام)مالك بن انس اصبحي 

 مسلمه بن احمد (= مادريدي ) مجريطي 

 666مجنون قيس عامري 

 2200مجوسي 

 (992)حارث بن اسد = محاسبي 

 (09) ابوعبداهلل= محتسب 

 566محرمه  بن نوفل 

 2292محلف اسود 

 پيامبر اسالم (= ص پيامبر )محمد 

 52(بن ابوبكر نياي ابن خلدون )محمد 
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 ابومحمد بن ابوزيد = مالكي 

 420،542،524ماوردي 

 ،026،92،50،04،00( خليفه)مأمون 

526،524،096،052،000،029، 

695،662،649،629،492،594، 

2202،2225،956،999،692، 

 ،055،052،004،002مأمون بن ذوالنون 

2246،2244،2445 

 44المويد 

( ي حسين عل= ) مؤيد  الدين اصفهاني 

2269 

 2294( نحوي) مبرد 

 2250،2222،2226،02متنبي 

 646،499،099( عباس) متوكل 

 ،22اندلسي ( ابوالعباس)= المتوكل علي اهلل 

2269 

 554( نبي ص ) متي 

 602مثني بن صباح 

 999،696،624( محدث) مجاهد 

992 

 594( عامري ) مجاهد 

 92مجتبي مينوي 

 629مجبربن قحزم 

 422،59ابن تومرت = محمد بن تومرت 

 999محمدبن الحسن 

 ،096،092( ع)محمد بن حسن عسگري 

و رجوع به مهدي و فاطمي منتظر )  606،604

45،52 

 52( بن خلدون )محمد

 49،49،52( امير حاكم بجايه ) محمد 

 665( سلطان حفصي)محمد 

 59(سلطان محمد اول ) محمد 

 52(امير حاكم اشبليه )محمد 

ابوعبببداهلل  –آبلببي )= يممحمببد بببن ابببراه   

45،652،652 

 220(خليفه )محمد بن ابوبكر 

 2264( حاجب مستنصر)محمد بن ابوالحسن  

 2255،209( يا ابي زيد)محمد بن ابوزيد 

 2249ابن شرف = محمدبن ابوالفضل 

 ،602شافعي ابوعبداهلل = محمد بن ادريس 

922،922 

 ابن ارفع راسه = محمد بن ارفع  راسه 

 629اسحاق محمد بن 

 09( امام عبيديان)محمد بن اسماعيل مكتوم 

 949،920،999بخاري = محمد بن اسماعيل 

962 

 عبدالرحمان الناصر= محمد بن امير عبداهلل 

 ابن باجه = محمد بن باجه 

 42محمد بن تاويت اطنجي 

 واقدي = محمدبن عمر واقدي 

 2222ابن منعم = محمدبن عيسي المنعم 

 622محمد بن فضل 

 095محمدبن قاسم بن علي 

 442،042( ملك ناصر)محمد بن قالوون  
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 (شود 

 ارموي (= تاج الدين ) محمدبن حسين 

 056،49محمدبن حكيم 

 ،092،092،092،099محمدبن حنفيه 

620،622،526 

 602محمدبن خالد جندي 

 602محمد بن زكرياي رازي 

 2202زكرياي رازي  محمدبن

 2294ابن زهر = محمدبن زهر 

 094محمدبن زيد 

 24محمدبن سجاد 

 622محمدبن سعد 

 ابن شرف= محمدبن سعيد قيرواني

 ابوعبداهلل = محمدبن سليمان سطي 

 999ابن سيرين = محمدبن سيرين 

 (ابوبكر)ابن شبرين = محمدبن شبرين 

 522محمدبن طلحه 

 049( شامه) محمدبن عبدالجباربن ناصر 

 052محمدبن عبدالحميد 

 926( شارح ابن الحاجب ) محمدبن السالم 

 2295محمدبن عبدالعظيم 

 46،59( شاهزاده حفصي)محمدبن عبداهلل 

( نفس زكيه)= محمدبن عبداهلل بن حسن بسط

090 

= محمدبن عبداهلل بن محمدبن حمدويه 

 629حاكم نيشابوري 

 ابن حماد = محمدبن علي 

 52محمد بن محمد خلدون 

ركببن الببدين  = محمببد بببن محمببد عميببدي  

 عميدي

 629( عجلي )= محمد بن مروان عجلي 

 520محمد بن مسلمه 

زهبري  (= ابن شهاب )محمد بن مسلم زهري 

699 

(= اببويحيي )محمد بن معن بن احمد صمادح 

 مادح معتصم بن ص

 629محمدبن منكدر 

 2220خوارزمي = محمدبن موسي 

 902محمدبن موسي بن نعمان 

 59(يا عدام ) محمد بن يحيي العوام 

 642ذهبي = محمدبن يحيي  

 ابن ماجه = محمدبن يزيد 

 002،002محمد اخشيد 

 با جريقي = محمد باجريقي 

 094،099( امام ع )محمد باقر 

 ( شواهدمولف جامع ال)محمدباقر شريف 

002 

 ترمذي= محمد ترمذي 

 096( امام ع)محمد تقي 

 96،05محمد تقي دانش پژوه 

 2259( دكتري)محمد جعفر محجوب 

 645،094محمد حبيب 

 29محمد رضا شاه پهلوي 

 20محمد سجاد 
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 090،092عبداهلل بن عباس  محمدبن علي بن

 ابوالحسين محمد = محمد بن علي بصري 

 422( شيخ )محمد شهاب 

 06(ابوريده)محمد عبدالهادي 

 96محمد فرزان  

 ابوعبداهلل لوشي= محمد لوشي 

 094( ابن اسماعيل ) محمد مكتوم 

 29،24محمد المهدي بن عبداهلل 

محمد بن  (+ شيعيان  22امام ) محمد مهدي 

 كريحسن عس

 محمد بن عبداهلل نفس زكيه = محمد مهدي 

 ابن قرمان= محمد وزير عبدالملك 

 92استاد دانشگاه تهران ( دكتر)محمدي 

امير ( = امير محمود خوانساالر) محمد 

 059محمود 

 سراج لدين ارموي = محمود بن ابوبكر 

 522محمود جمال الدين سرور 

 996،025( شيخ ) محي الدين عربي 

( استاد دانشگاه تهران)رضوي  محي الدين

2220،2299، 

 2295،2292مدغليس 

 مدغليس = مدغيس 

 52( علم الهدي )مرتضي 

 629مرجابن رجاء يشكري 

 559،554( يا مرقاس ) مرقاص 

 ،525،099،094،229( بن حكم) مروان 

2292،646،425،425 

 29محمد سعيد عريان 

 059( سلطان هند )محمد شاه 

 922،999،05( حافظ مزني )مزني 

 552( عباس)المستظهر 

 929،662تعصم مس

 299( ابن هود )= مستعين بن هود 

 660،429،52( سلطان حفصي )مست

2264 

 929مستنصر عباسي 

 ،29،24،25،5،0،02( مورخ) مسعود 

92،69،66،62،62،49،02،02، 

000،029،299،299،249،99، 

924،440،096،092،092،009 

)= صباحب صبحيح  )مسلم بن حجاج قشيري  

 ،629،069،292،292( ابن حجاج 

622،622،629،629،624،622، 

924،999،629،624،625،620، 

999،969،949 

 –امبام مسبلم   ) = مسلم بن حجاج نيشابوري 

 مسلم بن حجاج قشيري(= قشيري 

 692مسلم بن عقبه مري 

 2209مسلم بن وليد 

 ،2224،222،292مسلمه بن احمد مجربطي 

2249،2252،2204،2220، 

2290،2292،2269،2262، 

2229،2299،2296،2295، 

2229 
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 هارون بن مغيره = مروان بن مغيره 

 254مره بن ازد 

 926مريم 

 2299،264مريني 

 2299مصطفي بن محمد 

 422مصعب بن زبير 

 692مضاض بن جرهم 

 692مضاض بن عمرو 

 254نضربن نزار 

 2262،929( شاعر ) مطرف 

 620،622،926( محدث)مطرف بن طريف 

 629مطرواق 

 509( القاب) مامظفر 

 299مظفربن مستعين 

 699معاذبن عباس 

 ،090،092،099،20معاويه بن ابي سفيان 

525،520،099،099،094،095، 

544،529،522،522،526،524، 

425،429،429،599،595،590، 

692،606،626،642، 

 2292معاويه بن بكر 

 595،522معاويه بن حديج 

 945( مغني) معبدبن وهب 

 946معبد جهني 

 00معتزبن متوكل 

 2244معتصم بن صماد 

 معتصم بن صمارح = متعصم تجيبي 

 522مسلمه بن مخلد 

 922،559،554،092( عيسي ع)= مسيح 

999 

 299مسيلمه كذاب 

 996( ابوعلي ناصرالدين ) مشدالي 

 ابن سناء الملك= مصري 

 ابن فارض= مصري 

 احمد ديلمي = معز الدوله 

 509،509( صنهاجي )معز الدوله 

 ،2206،2225،2220( ارسطو ) معلم اول 

2292 

 946مي معرسل

 2222معمري 

 925،009،24( دكتري محمد معين )معين 

 2222مغيربي 

 506،522،099( بم شهبخ ) كعيرخ 

 669مفلح 

 669،669،052( عباسي )مقتدر باهلل 

 092معداد 

 2245مقدم بن معافر نيريزي 

 ارسطو = مقدوني 

 اسكندر= مقدوني 

 2229مقري 

 ابوالحسن اسماعيل= مقري داني 

 (ملك)هر ظا= ملك ظاهر

 محمد بن قلوون = ملك ناصر 

 995ابوالحسن مليلي = مليلي 
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 526،099،095،000،299،662معتصم باهلل 

 506( القاب ) معتضد  

 499،509،299،52،09( خليفه ) معتضد 

 509( القاب) معتمد 

 494،020معدالمعزلدين اهلل 

 259معدبن عدنان 

 2222،2226( ابوالعالء) معري 

 422( حاكم بجايه ) منصور 

 59،59منصور بن سليمان 

 ،046( ابن ابي عامر=)منصور بن ابي عامر

999،562 

 24محمد سجاد منصور بن 

 992حالج = منصور حالج 

 2292منصور بن عكرمه 

 095،090،29( ابوجعفر)= منصور خليفه 

592،509،509،525،094، 

999،920،624،622 

 منالوس منالوش 

 2229،929= منالوش 

 ،646،440،299،90،92موبدان 

 ،269،244،24،25( ع)موسي بن عمران 

699،699،550،552،094،269، 

2242،2250،2209،996،922 

 52(برادر ابن خلدون ) موسي 

 659موسي بن صالح 

 096،094( امام ع)موسي كاظم بن جعفر 

 042،025،69موسي بن نصير 

 29(ابن خلدون ) منتسكيو عرب 

 مهدي ( = ظ َ  -ت َ   –مُ ) منتظر 

 229( ارموحدان ) منتصر 

 259منذر 

 624( اوالد عباس ) منذر 

 529منذربن سعيد 

 922منذربن ماء السماء 

 505( القاب ) منصور 

ا محمدبن عبداهلل نفس محمد مهدي ي= مهدي 

 زكيه 

( محمد بن حسن عسكري ) مهدي منتظر 

092 

624،625،620،629،629،629، 

626،624،625،622،629،626، 

605،600،602،602،629،629، 

و رجوع به فاطمي  652،609،609،606،604

 منتظر و محمد بن حسن عسكري شود 

 مهدي منتظر = مهدي آخرزمان  

 ر مهدي منتظ= مهدي فاطمي 

 ،56( امام موحدان مغرب ) مهدي موحدي 

025،020،240،42،59،59، 

422،422،552 

 نفس زكيه = مهدي  

 2262مهربن فرس 

 042مهلب بن ابي صفره 

 2242مهلهل 

 2299مي 
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 40موسوليني 

 جمال الدين عبدالرحيم = موصلي 

 (مغني ) اسحاق موصلي = موصلي 

 (مغني) ابراهيم موصلي = موصلي 

 ابويعلي = موصلي 

 069،44( هشام بن حكم ) المؤيد 

 526( خليفه ) مهتدي 

 696،620،02مهدي 

 525،094( خليفه ابوعبداهلل مهدي ) مهدي 

662،509 

 945مهدي بركشلي 

 999ابوعلي = ناصر الدين امشدالي  

 عبدالرحمان الداخل = الناصر الدين اهلل 

 045الناصر محمد بن قالوون 

 929( شيخ ) ناصر الدين 

 699ناصر خسرو 

( محمد ص)ب پيامبر اسالم اق= نبي الملحمه 

422 

 545نجاشي 

 624نجده بن عامر حنفي 

احمد بن محمد بن = نجم الدين ابوالعباس 

 (ابن الرفعه) الرفعه 

 990نجم اسرائيلي 

 نجم اسرائيلي = نجم اسماعيلي 

 26نحشون بن عمينوذب 

 696ابراهيم = نخعي 

 559نرون 

 902ميسره مظفر ي 

 منالوش = ميالوش 

 2299ميه 

 ن  

 2252،2229نابغه ذبياني  

 555بختنصر (= يانسر ) نابوكد نزر 

 04ل  اشميت ناتاتي

 ابوالصديق = ناجي 

 2220،2222( علي )ناشي 

 عبداهلل ناشي = ناشي  

 حسن بن علي بن حسن = ناصر اطروش 

 ابوعلي = ناصر الدين زواوي 

 24نضربن كنايه 

 646،509نظام الملك 

 440،92( شاعر ) نظاي  

 522،522نعمان بن بشير 

 ابوحنيه = نعمان ثابت 

 عمان بن منذر ن= نعمان بن ماء السماء 

 2264،262،259نعمان بن منذر 

 ،29( مهدي) محمد بن عبداهلل = نفس زكيه 

095،090 

 966نكير و منكر 

 402( دكتر عبدالحسين ) نوايي 

 2292،924،025،242،09( ع)نوح 

 509( القاب )نورالدين 

 09عيسي نوشري = نوشري 

 انوشروان = نوشروان 
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 254نزار 

 2269( شاعري) نزهون 

 الرحمان ابوعبد= نسايي 

 ،629،629،624،622( ابو حاتم ) نسايي 

620،622 

 559نسطور 

 ابواسحاق = نسفي 

 902ابوالبركات = نسفي 

 945( مغني ) نشيط ايراني 

 042نصربن سيار 

 ،209،225،292،265،29نصر هوريني  

925،522،099،096،242،259، 

 و حواشي ديگر  ،2245

 2229( شاعري ) نصيب 

 509،509( ابالق) نصير الدوله 

 2242،2202،955،2290نصير الدين طوسي 

 922،922،696،694وليد بن عبدالملك 

 520وليد بن عقبه 

 604( مهدي )ولي منتظر 

 52،09( ابن خلدون )= ولي الدين 

 00ون كرم 

 992،659،659،26وهب بن منبه 

 05،00،02ويكو 

 ه 

 692،692،699هاجر  

 509،52( خليفه ) الهادي 

 2209،2222هاروت 

 999،069،294،999( محي الدين )= نووي 

 290نويري 

 مقدم بن معافر = نيريزي 

 05( الن ) نيكلسوين 

 و 

 229وائل 

 09وائل بن حجر 

 06،05و آرد 

 296،256الواثق 

 946،099،290واصل بن عطاي غزال 

 52واضح 

 042،020،50،5،0( محمدبن عمر ) واقدمي  

992 

 042،50مصيف 

 622وكيع بن جراح 

 ،096،049،44( ابوالوليد )= هشام بن حكم 

945 

 954،902هشام بن عبدالملك 

 625( محدث) هشام 

 محمد بن عبدالجباربن ناصر= هشام 

 ،2226،96،24( ،،،دكتر) هشترودي 

2259 

 04هگل 

 ،929،929،662،499( هوالكو ) هالكو 

 620،622هالل بن عمرو 

 هيالنه = هلن 

 644همايي 
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 رشيد = هارون الرشيد 

 ،550،094،054،244،24( ع)هارون 

699،542 

 640،642هارون بن سعيد عجلي 

 620،622،622هرون بن مغيره 

 هاروبن سعيد عجلي = هارون عجلي 

 622هاشمي 

 556هامان 

 02،02هامر 

 205ابوبرده = اهني بن نيار 

 254هذيل بن مدركه 

 04هربرت سپنسر 

 242هرثمه 

 ،955،559،020،292،292هرقل 

952 

 566هرمزان 

 649( حكيم )هرمزد آفريد 

 929،90هرمس 

 990،992( خواجه عبداهلل انصاري )هروي 

999 

 2265هشام المؤيد 

 609،429ابوزكريا = يحيي ابوحفص 

 526،05،00،52 9ابن اكثم=)= يحيي بن اكثم 

 2246ابن بقي = يحيي بن بقي 

 ،249،292،29،24،20يحي بن خالد برمكي 

2255،692،429،009 

 ما مون بن ذوالنون = يحيي بن ذوالنون 

 بديع الزمان = همداني 

 2255( اوميروس ) همر 

 092،29( م زن نا) هند 

 2299هوازن بن منصور 

 249هوانك چانك 

 902هود 

 694هوشني 

 929،559هيرودي 

 922هيالنه 

 ي 

 92( دكتر) يارشاطر  

 29ياسر 

 622ياسين عجلي 

 244،92يافث 

 ،229،222،95،92،59ياقوت حموي 

299،292،249،229 

 924 9خطاط ) ياقوت 

 925يثرب بن مهالئيل 

 52( ن خلدونبرادر اب)يحيي بن محمد

 690 

 626يزيد رقاشي 

 09يسع 

 ايشا = يشا 

 692،29يشحب 

 254يشحب بن بعرب  

 شيبان بن عبدالعزيز = يشكري 

 مرجان بن رجا = يشكري 
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 095،090يحي بن زيدبن بن علي  

 642يحيي بن سعيد 

 ابوزكريا = يحيي بن سلطان ابواسحاق 

 664،29يحيي بن عبداهلل 

 24يحيي بن عبداهلل بن حسن 

 624،622يحيي بن قطان 

 902يحيي بن محمدبن حشيش تونسي 

 52 بحيي بن مستنصر

 2262ابن معطي = يحيي بن معطي 

 626،624،622ابن معني = يحيي بن معين 

602،629،629،625،622 

 924يحيي بن يحيي الليثي 

 59يحيي الحوطي بن محمد 

 59( يا عدام ) يحيي العوام 

 (002)مأمون بن ذوالنون = يحيي المامون 

 2262يحيي خزر جي 

 ابوزكريا = يحيي بن ابومحمد عبداهلل 

 يحيي بن خالد = يي برمكي يح

 022يزد گرد 

 622،622،629يزيدبن ابن زياد 

 624يزيدبن زريع 

 422يزيدبن عبدالملك 

 229يزيدبن  عمربن هبيره 

 ،526،525،520،094يزدي بن معاويه 

629،529،529،526،524،522 

 652،452،552يوسف بن تاشفين 

 2226يوسف بن حجاج 

 552يشوع بن شارخ 

 24يصهر 

 2290يعتع 

 254يعرب بن قحطان 

 202( يا كوب ) يعقوب 

 ،262،205،202،24،25( نبي ع ) يعقوب 

 ،649،609،249ندي يعقوب بن اسحاق ك

662،662 

 622يعقوب بن سفيان 

 625يعقوب بن شيبه 

 429يعقوب بن عبدالحق 

 424،594،222يعقوب بن منصورا بويوسف 

494 

 424،599،599،229يعقوب منصور  

 بعقوب منصور= يعقوب المنصور 

 559بعقوب برادعي 

 092يعلي بن منبه 

 429،242يغمراس بن زيان 

 425يماني 

 556،554دي يوحنابن زب

 262،252،24( ع)يسف بن يعقوب 

 ابن النحوي ( = ابوالفضل ) يوسف 

 44( پدر حجاج) يوسف 

 صالح الدين = يوسف بن ايوبت 

  

 ابويعقوب = يوسف اول 

 ابويعقوب= يوسف ثاني 
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 599يوسف بن عبدالمون 

 422مر يوسف بن ع

 (ابن كريون )  556يوسف بن كريون 

 652،652( سلطان ) يوسف بن يعقوب 

 سكاكي = يوسف سكاكي 

 699،552،244يوشع 

 620يونس بن ابي اسحاق 

 552،244،26يهودا 
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 اماكنفهرست اسامي 

 آ

 222كوه جنادل = آبشار نيل 

 كوه جنادل= آبشار جنادل 

 924،249آتشكده هاي ايرانيان 

 209 ،229،99،96،59،29،آذربايجان 

669،050،209 

 225آرامگاه ابراهيم 

 درياچه آرال= آرال 

 226آرگار 

 42آسيا 

 2225،224،42 9بلد روم )= آسياي صغير

 آنكاليه = آكليه 

 225آلباني 

 252،206،09( لمانيه) آلمان 

 229،229آمد 

 292،06آمستردام 

 202،229آمل 

 222( آمل ) آمو 

 209،224،42( ناطوس )= آناطولي 

 226،224،225،42آنقره 

 آنقره = آنكارا 

 الف 

 220،222ابده 

 ازكش = اركس 

 ،،،،،،،،،،قلعه = اركش 

 20ارم 

 29(  ،،،،،قلعه )ابن سالمه 

 2229ابرق 

 انكبرديه = ابكيرده 

 922،202،224،96ابله 

 292،292،209،25( دربند ) ابواب 

 45 ابه

 204،225اترانت 

 222اجدابيه 

 224احساء 

 96احقاف يمن 

 600( كوه ابوقبيس وكوه احمر ) اخشبان 

 خط = اخطب 

 225اذرات 

 92اطلس = اذلنت 

 920،229اذنه 

 2222،209اران 

 200،220اربونه  

 224ارجان 

 209اردبيل 

 566،055،225،24اردن 

 252ارزن 

 222اصيله = ارضيال 

494،442،599،592،559،559، 

929،929،926،699 

 اكس = اسكوسيه 

 اسنه = اسنا 
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 20،20ارم ذات العاد 

 226ارمنت 

 نرمندي = ارمنديه 

 نرمندي = نديه ارم

 050،209،229،226،224،99،055ارمنستان 

 209ارمينيه 

 229،40،42،42،59،55،09،00اروپا 

 594( بر بزرگ ) روپا 

 929( رضائيه = ) اروميه 

 055،269اريحا 

 422( چاه ) اريس 

 252اركش 

 (رجوع به اندلس شود) 2290،59،59اسپانيا 

 052استان دجله 

 2262( ،حثن )استبه 

 اسيجه = ه استج

 002استانبول 

 202،226استراباد 

 رسالنده = استوني 

 929اسد آباد همدان 

 652( ،،،،،رود) اسر 

 222( ،،،،،،،،،صحراي ) اسرائيل 

 202،229اسروشنه 

 226اسفراين 

 رباط اسفي = اسفي 

 202اسفيجات 

 224اسكندرونه 

 226( شهر) اسنه 

 222اسوان 

 222اسيجه 

 226اسيوط 

 ،220،222( ليسبن ) اشبونه 

 ،299،222،64،49،55،52،52اشبليه 

2246،2299،946،652،552، 

2292،2269،2265،2262،2249، 

2290 

 464،222اشير 

 224اسطخر 

 ،950،494،499،555،229،226اصفهان 

2294،2292،922، 

 اسيله = اصيئه 

 اصيله= اصيال

 222اصيله 

 292،92اطلس 

 229اغمات 

 220افراقه 

 252( فرانسه ) افرنسيه

 250افريزه 

 2222،229،226افريقا 

 229افريقاي جنوبي 

 54،92افريقاي شمالي 

 ،56،55،50،52،02،22،26،9،5افريقيه 

225،222،90،49،44،45،59،59، 

022،299،299،299،225،260، 
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 ،90،66،64،56،50،52،09اسكندريه 

092،055،262،220،220،99 

509،056،055،05،002،025، 

599،569،562،549،552،509، 

459،452،599،595،592،592، 

652،494،499،466،464،465، 

699،699،694،699،645،655، 

900،902،926،924،929،926 

946،906،904،962،959،905، 

2252،2252،922،924،996، 

2299،2299،2292،2294،2290، 

2249،2242،2259،2222،2299، 

2296،2294 

 252( فالند ) افالندس 

 ،595،225،222،90( كرت )= اقريطش 

594 

 ،95،92،92،99،99،94،90اقليم نخست 

224،225،222،99،99،96،94، 

924،299،240،242،242،226،999 

 ،96،94،95،92،99،96،94،90اقليم دوم 

222،229،229،226،220،99، 

924،240،242،242،220،222، 

 ،94،95،92،99،99،90اقليم سوم 

222،222،222،229،99،96، 

242،202،229،229،229،224،249،240 

 ،99،96،94،95،92،99،90اقليم چهارم 

229،220،222،225،220،222، 

026،025،020،022،022،022، 

252،202،202،202،229،226، 

242،256،254،255،252،252، 

299،240 

 99،96،94،95،92،99،90اقليم ششم 

252،252،206،204،202،222، 

242،259،259،259،254،250، 

929،240 

 ،96،94،95،92،92،99،90اقليم هفتم 

242،256،254،252،202،99،999،424،240،242 

 56،55( درياي محيط ) اقيانوس اطلس 

 (و رجوع به درياي محيط شود) 

 259اكس 

 206آلباني= الباني 

 (252آلمان)= المانيان 

 ،425،595،222،222،55،22المريه 

2244 

 04امريكا 

 652المزمه 

 (696)مكه = ام القري 

 224اناطولي 

 902،229انبار 

 204( لمباردي ) انبرضيه

 ،52،09،29،20،22،6،5( اسپانيا) اندلس 

44،42،59،59،59،56،55،50، 

222،229،90،60،49،49،49،46، 

242،200،202،229،225،222، 
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209،209،209،206،204،200، 

249،245،240،242،256،252، 

929،299 

 ،94،95،99،99،99،90اقليم پنجم 

225،220،222،229،222،99،96، 

459،452،429،420،424،422، 

629،492،499،492،466،465، 

900،902،922،922،929،604، 

900،929،922،999،996،942، 

950،952،952،906،904،905، 

925،929،999،999،996،944، 

2222،994،922،929،926،924، 

2269،2252،2206،2200،2226، 

2252،2209،2222،2229،2292، 

2292،2294،2290،2265،2252، 

2229،2229،2222،2299،2299، 

2245،2240،2254،2252،2206، 

2269،2265،2260،2249،2246، 

2294،2292،2295،2292 

 256،224انطاكيه

 226انطاليه 

 224انطرسو 

 آنقره=انقره

 ( لمباردي )انكبرديه = انكبرده

 204،225انكبرديه 

 250( هنگري ) انكريه

 252،204،96( آكيله )انكاليه 

294،295،292،299،256،225، 

022،022،024،025،299،299، 

096،046،055،029،026،024، 

560،549،509،509،500،529، 

422،599،599،595،592،569، 

299،244،229،90،92،42،42، 

025،022،020،290،249،225، 

062،052،002،002،029،024، 

555،509،522،092،099،065، 

922،496،402،422،595،566، 

942،962،955،925،920،922، 

2299،2259،2220،2222،940، 

2255 

 259ايرلند 

 259( رسالنده )= ايسالند 

 202ايالق 

 220ايله مدين 

 ،692،699،699،009،96ايوان كسري 

 ن كسري ايوا= ايوان مداين

 (594)يابسه = ايويسا 

 ب 

 ابواب ( = در بند ) باب  

 ابواب ( = دربند )= باب االبواب 

 ،225،220،94،95( تنگه ) باب المندب 

 95( ،،،،بالد) باب المندب 

 229باب فضل بن يحيي 

 2250،2252،2252،555،92بابل 
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 259،256،252،02انگلستان 

 انگلستان = ا انكلترا و الكلطر

 2222( جبال) اوراس 

 225اورشليم 

 اورميه =اورميه 

 ( جزيره اوليل = ) اوليل

 969،692،699،009اهرام مصر 

 052،224اهواز 

 205،59ايتاليا 

 59،59،09،22،22،29،24،25ايران 

 229(  ،،،بالد ) باميان 

 595بجانه 

 بحه= بجاه 

 ،56،54،55،50،52،52( بوژي)بجايه 

49،49،46،44،42،59،59، 

020،299،222،60،62،49، 

925،699،694،652،466،422، 

2265،929،929،999، 

 259،254( وبجنكيه ) بجناك 

 225،220،99بجه 

 بحر بنطس= بحراسود 

 229،222( بحر نيطش )= بحر بنطس

 درياچه آرال =بحر خوارزم 

 درياي خزر= بحر خزر 

 بحراطرابزنده= بحراسود= بحرالروس

 درياي روم = ر رومي بحر روم وبح

 بحر رم = بحر شامي 

 تاجوه = باجويين 

 652،024،222،222باديس 

 برشلونه= بارسلن 

 204(سرزمين ) ي بار

 

 2252بازار عكاظ 

 204بازيليكات 

 بسجرت = باشكيره

 ناطوس = باطوس 

 ،200،220 9بارسلن ) برشلونه 

 برصه =برصا 

 بروسه = برصه 

 255برطاس 

 205،200،202( برگو)برغشت 

 205برغونه 

 252( برگون) برغونيه 

 نرباغه= برقاغه

 926،924،699،055،222،90برقه 

 ه برغوني= برگون 

 222( صحاري ) برنيس 

 209بروسه 

 برتاني = بريطانيا 

 ترجاله= بزجاله 

 09( فسا)بسا 

 226بست 

 259،254( باشگيره ) بسجرت 

 ،202بسطام 
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 222( بحر اسود)بحر طرابزنده 

 229( درياي فارس= ) بحر فارس 

 224درياي قلزم = بحر قلزم 

 222درياي محيط = محر محيط 

 ،499،566،224،229،96،22بحرين 

2262،922، 

 905،929،202،202،99بخارا 

 229بدخشان 

 252( غزوه) بدر 

 2250،2222،965برابي 

 96( ،بالرد ) بربر 

 252برتاني 

 255،95برجان 

 226بردسير 

 ،055،209بردعه 

945،942،904،905،950،694، 

922،922،925،920،992،999، 

2269،2259،929،929،920، 

2299،2294 

 699،696مكه = بكه 

 226ارمينيه = ارمنستات = بالدار من 

 942( مالك اسالمي) بالد اسالمي 

 992،592،592بالد اسالوها 

 94بالد بربر 

 204( ونيز)بالد بنادقه 

 254،229( تركستان ) بالدترك و تركان 

 052بالد جبل 

 222،222بسطه 

 222بسكره 

 ،092،090،050،224،99،96بصره 

592،520،525،520،522،522، 

900،950،922،699،629،426، 

999،946،999،996،992،999، 

2262،2222،2262 

 254بطايح عراقين 

 2269،222بطليوس 

 225،69،22بعلبك 

 ،99،96،66،59،52،09،04،29بغداد 

002،024،029،026،296،229، 

464،459،524،095،052،002، 

695،669،66،625،622،494 

 255بلجر 

 420،249،229،229،99،52بلخ 

 696اس = البلدالجديد 

 225بلرم 

 259،254،255،95( برجان)= بلغار 

 299بلقاء 

 2229،222بلنسيه 

 259،250( پلوني ) بلونيه

 229(  ،،،،بالد ) بلهرا 

 بهلوس = بلهوس 

 259،225،222،90( ونيز)بنادقه 

 259بناريه 

 200بنبلونه 
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 906بالد جريد 

 229،229،225( عربستان) بالد جزيره 

 254بالد خزر 

 254( قبچاق ) بالد خفشاخ 

 29بالد ديلم 

 224( آسياي صغير= ) بالد روم 

 94بالد زنگبار 

 926بالد سودان 

 222سياهان بالد 

 224بالد شام 

 649بالد شمال 

 949بالد فرنگيان 

 225بالد مجاهدبن عبداهلل 

 29بالد بنادقه = بالد مسحيان 

 95بالد بنادقه= بالدو نيز 

 256بالد ياجوج 

 922( مسجدي در دمشق ) بالط الوليد 

 222بالق 

 جزيره بلبونس = بلبونس

 ،555،050،009،25( اورشليم) بيت المقدس 

699،699،629،599،596،554، 

925،920،922،922،922،699،929، 

 ،924،225،224،90،95،44بيروت 

2222،926 

 920بيره 

 222( رم السفلي ) بيزانس 

 ،959،925،62،62،44،42بيسكرده 

 (ونيز)بنادقه= بندقيه 

 بيطو = بنطو 

 229بن غازي 

 922بنگاه ترجمه و نشر كتاب 

 250( بوهم ) بواميه 

 200بورژ 

 699( ود ر)برگرب 

 برغشت = برگو 

 299بجايه = بوژي 

 226بوسنگ 

 2266،69،29بوالق 

 699،222،52بونه 

 بواميه = برهم 

 229( ايالت ) بهلوس 

 699( مكه )= بيت ابراهيم 

 2252،699( مكه  –كعبه ) بيت الحرام 

 699بيت العتيق 

 922،69بيت لحم 

 692بيت المعمور 

 229( شهر ) تادله 

 2290تاز 

 229تازا 

 تاز = تازه 

 تاز =تازي 

 طبست = تاستوس 

 229تباله  

 202،229،229،22،22تبت 
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 250( نهر ) بيش 

 252،205،200( پواتو) بيطو 

 250،209،229بيلقان 

 229بين النهرين 

 200بيونه 

 پ

 202پارتي 

 ،45،54،09،22،29،29،002پاريس 

222،90 

 2269پتروگراد 

 2299پرتقال 

 بجانه = پشينه 

 بلونيه = پواتو 

 بلونيه = پلوني 

 200كوه برنات = پيرنه 

 229( بهلوس ) پهلو 

 ت 

 ناجر= تاجره  

 226( اراضي) تاجوه  

 222( شهر )تاجوه 

 تادله = تادال 

925،692،652،464،429،056، 

2294،999،996،924 

 262،262لول ت

 2222تنبكتو 

 696تنعيم 

 90( درياي زقاق = )تنگه جبل الطارق 

 229،59تبريز 

 222،44تبسه 

 022،292،225( غزوه  –صحرا ) تبوك 

969،966 

 تطيله = تدال 

 225تدمر 

 طرطوشه = ترتس 

 222ترجاله  

 تكش = تركس 

 (99،99،029)بالد ترك يا تركان = تركستان 

922 

 254تركش 

 242( كشور ) تركمان 

 95،92،92تركيه 

 229،229،226،99ترمذ 

 شوشتر = تستر 

 200تطيله 

 29تغزغز 

 209تفيش 

 245،222( بالد ) تكرو 

 229تركيت 

 طليطله = تلدو 

 ،60،62،62،49،44،59،56،54تلمسان 

022،292،242،242،222،229 

 459ثغور غربي 

 920ثغورهاروني 

 225( ،،،،ديار ) ثمود 
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 222توات 

 029توذر 

 990توريز 

 959،552،222توزر 

 طليطله = تولدو 

 طلوشه = تولوز 

 595،592،029،222،5،92تا  09تونس 

665،660،466،459،429،599، 

996،906،996،900،696،690، 

2264،2225،2222،929،999، 

2296،2242،2229،2222 

 225( يمن ) تهائم 

 092،226،224تهامه 

 225( مكه ) تهامه 

 22تهران 

 كوهستان تيتري = تيتري 

 222تيگورارين 

 222تيطاوين 

 225( ديار )تيماء

 292،269،24،25،699( ،صحراي)تيه 

 ث 

 920تغور جرزي 

 ثغور شام = ثغور شامي 

 229جرياب 

 ،466،452،029،249،22( بالد) جريد  

902،959،959 

 ،925،240،229،54،04،29الجزاير 

 2( ،،غار  )ثور 

 ج 

 2255( قريه ) جاسم  

 229جامعان 

 66،42جامع االزهرا 

 052( مسجد) جامع امويان 

 49جامع بجايه 

 42( تونس ) جامع زيتونه 

 22،22،69،42( فاس)جاع قرويين 

 42جامع كبير غرناطه 

 2222( ،سلسله ) جبال اطلس 

 كوههاي بتم = جبال بتم 

 222جبال بربرها 

 اي بتم كوهه= جبال دروب 

 226،224( كووچ  2جبال قفض 

 فاران = جبال مه 

 222( كوهستان ) جبل 

 49،55جبل طارق 

 جبل طارق = جبل فتح 

 459،224جبله 

 250( سرب) بثوليه 

 696،692،229،94جده 

 202جرجانيه 

 999،229جرجرايا 

 229جرش 

 250(ژرمن )جرمانيه 

 205،200،220( ژريرن)جرنده 
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924 

 999جزاير بالثار 

 226،99جزاير خالدات 

 596جزاير رماني 

 224( ژاپون)جزاير سيال 

 جزاير بالثار = جزاير شرقي 

 224جزاير واق واق 

 464،050،024،22الجزاير يا جزيره  

922 

 904،492الجزيره غربي 

 جزيره غدوش = جزيره اعدوش 

 ،222،222( الجزيره ) يره الخضراء جز 

90،922 

 اندلس = جزيره اندلس 

 انگلستان = جزيره انكلترا  

 222جزيره اوليل 

 259( نروژ) –جزيره برقاغه  

 225،222( پلوپونر ) جزيره بلبونس 

 جزيره بلبونس = جزيره پلوپونز 

 599جزيره جربه  

 594( ژن)جزيره جنوه 

 259(ايسالند) جزيره رسالنده  

 594،220،222جزيره سردانيه 

 جزيره سردانيه = جزيره سارديني 

 

 226جيروف 

 چ 

 206( كرواسي » جرواسيا 

 924،225( سيالن ) جزيره سرنديب 

 جزيره سرنديب = جزيره سيالن 

 جزيره صقليه= جزيره سيسيل 

 2229شقر = جزيره شقر 

 ،299،220،90،599)صقليه = جزيره صقليه 

596،595 

 224جزيره عدن 

 225جزير عذش 

 599،222جزيره قادس 

 222،220جزيره قبرس 

 225جزيره قمر 

 594( كسره) جزيره قوصره 

 جزيره اقريطش= جزيره كرت 

 594،225( مالت)جزيره مالطه 

 موصل = جزيره موصل 

 جزيره مالطه = جزيره مالت 

 مايرقه = جزيره مايرقه 

 منورقه (= مينورك ) جزيره منورقه

 ميورقه ( = ميورقه) جزيره ميورقه 

 594،222جزيره يابسه 

 229جزيره ياقوت 

 جريد = جزيريه 

 925جعرانه 

 692( مشق د) جلق 

 592،229جلوالء 

 ،202( گاليس ) جليقيه 
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 202،202،99چاچ  

 226چادر گاههاي آزگار 

 226چادرگاههاي زغاوه 

 220چاردگاههاي بجه 

 226چادرگاههاي نقاب پوشان 

 2250چاه ذروان 

 699،692،692،692چاه زمزم 

 چاه زمزم = چشمه آب رمزم 

 ،229،224،220،94،42،22،29چين 

492،244،245،242،229،229، 

922،922،969،925،920 

 ح

 ،022،299،225،220،222،94حبشه 

2299،922،559 

 625،64،29،59،59( مكه)= حج 

2290،2299 

 96حجاز 

94،69،59،55،52،09،24، 

242،225،220،229،225،220، 

022،299،242،220،262،242، 

526،092،090،092،055،022، 

465،422،550،509،506،529، 

690،692،699،609،609،494، 

999،996،945،902،924،925، 

2249،925،922، 

 222،225حجر 

 920،922،922،694حجر االسود 

 522( غزوه ) جمل 

 220جنجاله 

 224جنديشاپور 

 205( جزيره جنوه )= جنوه 

 222جيان 

 رود جيحون = جيحون 

 226حران 

 699،696( كعبه) حرم 

 494( مكه و مدينه ) حرمين 

 جرواسيا= حرواسيا 

 942،922( وقفه ) الحره 

 2249حصن استپه 

 224خوابي  حصن

 224خصن مصيات 

 242،224،45،09،29حضرموت 

 694،692حطيم 

 224،69حلب 

 052،229حلوان 

 229حله مزيديه 

 224،225حمص 

 2262( اشبيليه ) حمص 

 092حنين 

 220حوراء 

 2242،2256،225حوران 

 2264،229،224،96،22حيره 

 خ 

 229خابور  
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 ،920حدث حمراء 

 229حديثه 

 924خانه هاي مقدس تازيان 

 922خاورددور 

 229،229( بالد ) ختل 

 202،202خجندا 

 ،229،229،229،226،99،25خراسان 

026،229،245،209،202،222، 

494،499،464،524،090،052، 

2224،929،922،999،942 

2292،2242 

 2259خرجان 

 229خرخيز 

 209خرشنه 

 202( خرلخيه 2خرلخ 

 229،99خرلخيه 

 جرنده = خريده 

 ،255،209،209،229،95( سرزمين) خزر 

256،254 

 252خزران 

 خرلخيه =خزلجي 

 خرلخيه = خزلجيه 

 224( سرزمين ) خط 

 259( ياقفجق يا قبجاق ) اخ خفش

 209،99خالط 

 254،202،226خلخ 

 204،222،222،95( ونيز ) خليج بنادقه 

 202خازرون 

 خانكو = خانفو 

 خانكو = خانقو  

 229نقين خا

 229،224خانكو 

 66خانقاه بيبرس 

 خانه كعبه = خانه خداي 

 ،699،696،694،690،692خانه كعبه 

922،925 

 ،209،209،206،222،95خليج قسطنطنيه  

250 

 205خليج ليون 

 خليج بنادقه = خليج ونيز 

 خانكو = خنفو 

 خانكو = خانفو = خنفون 

 حصن خوابي = خوابي 

 ،990،202،202،99،92خوارزم 

 296،226،224خوزستان 

 229خونجان 

 92( در تونس ) خيابان تربه باي 

 229) ،،،بالد ) خيبر 

 225،24( قالع) خيبر 

 229خيفون 

 د 

 224دارابگرد 

 509بغداد = دارالخالفه

 بغداد = دارالسالم 
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206 

 204خليخ تارانت 

 205( ژنه )خليج جنوه 

 خليج فارس = خليج سبر 

 222،222خليج طنجه 

 96خليج فارس 

 50خليج قابس 

 04( امريكا) دانشگاه كورنيل  

 92دانشگاه لبنان

 259دانكار 

 2265،999،594،222،95نيه دا

 62( كوه ) دبدو 

 929دبوسيه 

 209دبيل 

 روددجله = دجله 

 002دجله بغداد 

 209،209،25( باب  –ابواب )= دربند 

 229( بالد ) درعه 

 222(ناحيه اطلس ) درن  

 224(  ،كوههاي ) دروب 

( درياچببببه خببببوارزم   )= درياچببببه آرال  

229،99،252 

 055درياچه ارجيش 

 99ره درياچه بص

 99( درياي خزر ) درياچه جرجانيه 

 99درياي خزر = درياچه جرجان 

 درياچه آرال= درياچه جيحون 

 2269،2229،92دارالكتاب اللبناني 

2295،2292،2202 

 مدينه = دارالهجره 

 2262( بندر) دارين 

 206دالماسي 

 04،25،29دانشكده حقوق تهران 

 9دانشكده معقول و منقول تهران 

 06دانشگاه آمستردام 

 09دانشگاه آكسفورد 

 2224،92دانشگاه تهران 

 04دانشگاه الجزاير 

 09دانشگاه سربن 

 درياي خزر = درياي جرجان 

 درياي هند = درياي چين

 درياي هند = درياي حبشه 

 درياي جرجان= )ر خزر درياي خزر يا بح

 ( يا جرجانيه يا درياچه جرجان و جرحانيه 

254،255،229،99،96،25، 

245،240 

 96،94،95،90( مديترانه ) دياي روم 

22،222،222،222،99،99، 

222،222،222،225،220،222، 

205،200،226،224،225،220، 

592،050،299،259،206،204، 

926،920،592،599،596،594،922 

 درياي روم = رومي درياي 

 90تنگه جبل اطارق = درياي زقاق 
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 252،229درياچه خوارزم 

 222درياچه سودان 

 259درياچه طرمي 

 252درياچه غركول 

 259درياچه غنون 

 222درياچه فيوم 

 029درياي آالنتيك 

 205درياي آدرياتيك 

= دريباي سبياه   = س درياي اسود يا بحر الرو

 درياي نيطش 

دراي نيطش دريباي  = درياي نبطس و نبطش 

 204تيرنين 

 درياي خزر= درياي گرگان 

 222درياي متوسط 

 ،94،90،92( يا بحرمحيط ) درياي محيط 

229،226،222،222،99،99،99، 

202،220،222،222،229،222، 

259،259،256،252،252،204،259 

 م درياي رو= درياي مديترانه 

 95درياي مرمره 

 درياي نيطش= درياي نيطس 

 ،206،229،222( پنتوس ) درياي نيطش 

95،259،254،255،250،209،209 

 درياي بنادقه = درياي ونيز 

 225،220،96،99،94،29درياي هند 

245،220،229،229 

 222،229دالس 

 ،96،94،29،20( ياسويس ) درياي سوئز 

225،220،220 

 92( درياي محيط= )درياي سبز 

 درياي سوئز= درياي سويس 

 95،092،229( درياي نيطش= )دياي سياه 

 222،29( درياي روم) شام = درياي 

 592درياي شام = درياي شامي 

 202( درياي خزر )=  درياي طبرستان

254،255،252،209،209 

 درياي نيطش = درياي اسود = درياي طرابزنده 

 ،229،224،220،99،96،29درياي فارس 

229،244 

 درياي سوئز= درياي قلرم 

 درياي خزر = درياي كاسپين 

 464،094،99،96،09،24( بالد ) ديلم 

 ديلم = ديلمان 

 دينور= دينار 

 050،229،229دينور 

 ذ

 69ذات االبواب 

 چاه ذروان = ذروان 

 ر 

 226رافقه  

 224رامهرمز 

 229راس عين 

 222،222(  ،،،،قلعه ) رباح

 229رباط اسفي 



 63 

 222دماغه اوثان 

 222دماغه رازا 

 225،62،42،42،05،25،22دمشق 

492،452،092،055،009،256، 

2255،950،692،692،609 

 220،222دمياط 

 222دنقله 

 دانيه = دنيه 

 92دوقطب 

 552( عدوتين )دوعدوه 

 225( ،،،،،ديار ) دومه الجندل 

 225دهلك 

 059دهلي 

 052،225ديارثمود 

 226ديار ربيعه 

 249( معبد نوبهار= ) ديرنوين 

 652رود اسر 

 رودتاجه = ردباجه 

 229،96( رود جيحون = ) رود بلخ 

 222رود تاجه 

 229رود جرياب 

 259،226رود جيحان 

 229،229،226،99،96رود جيحون 

622،494،252،202،202، 

 202،202رود چاچ 

( اشببيله  ) حمص (= اشبيله ) رود بار حمص 

 ،229،226،224،99رود دجله  

 652رباط عباد 

 699رباط الفتح 

 652،652،229،229رباط ماسه 

 229رحبه 

 259( استوني ) رسالنده 

 220،222( شهر ) رشيد 

 929( اروميه )رضائيه 

 492،226،99رقه 

 699،625( مكه ) ركن 

 رومه = رم 

 بيزانس = رو السفلي 

 629رمله 

 2299،264،52رنده  

 222( بالد)رواحه 

 249روان 

 226رودان 

 259،254،209( ولگا) روداتل 

 259،255،250روسيه 

 204،205،99،95،90،22،29،9روم 

024،025،022،244،209،209، 

556،554،550،029،092،029 

592،569،566،545،559،559، 

922،649،496،422،595،594 

2220،922،942،955،902،922، 

2299،229،2225 

 روم بزرگ 

 2226،604،556،554،69،55رومه 
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96،22،925،662،209،229،229،2262 

 229رود سجلماسه 

 229رود سند 

 209،226سيحان  رود

 229رود چاچ = رود سيحون 

 2295رود شنيل 

 2266رود غضا 

 660رود فاس 

 226،224،99،96( فرات = ) رود فرات 

420،250،209،209،229،229، 

925،649 

 202،99رود فرغانه 

 209( قرهسو )= رود قباقب 

 رود قباقب = رود قره سو 

 229رود ملويه 

 ،965،222،229،226،222،99رودنيل 

2295، 

 229رود وخش 

 229،229رود وخشاب 

 رود اتل = رود ولگا 

 222( ناحيه ) زويله بن خطاب 

 2222زيج ابن اسحاق 

 زالع= زيلغ 

 ژ 

 جزاير سيال= ژاپون  

 جرمانيه = ژرومن 

 205،594( خيلج جنوه) جنوه = ژن 

 (69)رومه = رومه المكرمه 

 050رويان 

 226رها 

 050،202ري 

 029( مراكش ) ريف 

 645،65،466،229،222،62،44زاب 

959 

 2259( رود ) زاب 

 229،229( ورد) زاب سغير 

 229،229( رود )ب كبير زا

 649زابلستان 

 225،220،94زالع 

 224،94زبيد 

 222زغاوه 

 222زفتي 

 درياي زقاق = زقاق 

 202( شهر ) زم 

 226( دهكده ) زم 

 چشمه زمزم  –چاه = زمزم 

 226زموم 

 9( ،بالد) زناته 

 245،225،94زنگبار 

 222سرت  

 ( 95)جزيره سردانه ( ساريني = ) سردانيه 

 226سرخس 

 تيه = تيه  سرزمين

 2249،299،220سرقسطه 
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 جرنده = ژيرن 

 س 

 092ساباط مداين  

 2226مديترانه = ساحل شمالي 

 سرقسطه = ساراگوس  ساراگس و

 252شظونيه = ساكس 

 سردانيه = ساردين 

 2202( بندر) سالبرنا 

 220،222( مدينه ) سالم 

 555( صبصطيه ) سامره 

 شنتياقوب = سانتباگو  

 229( سرزمين ) سبا 

 292،229،222،222،222،49،52سبته 

2299،959،925،699،662،602، 

2265 

 592،222 –سبطله 

 699،094،229،69،69،52،09سجلماسه 

 256سداسكندر 

 692سد مأرب 

 599سد ويكش 

 252،229،92سد يا جوج و ماجوج  

 شراه = سراه 

 سروي = سرب 

 222(درياچه )سودان 

 ،925،299،299،242،222( بالد)سودان 

2299،2255،990،992 

 شوش= سوس 

 220( سيراكوز )سرقوسه 

 ( سيالن) جزيره سرنديب = سرنديب 

 226سروج 

 250جثوليه = سروي 

 252،209سرير 

 منت ميور = سعيور 

 202،229،29سغد 

 224،225،94سفاله 

 229سقالب 

 099،092سقيفه بني ساعده 

 699،229،222سال 

 224سالمبه 

 لمنكه ش= سلمنكه 

 شلمنكه = سلمنه 

 سالميه = سلميه 

 226،224سلوقيه 

 699سله 

 902،929،202،99،29سمرقند 

 202سموره 

 226سميساط 

 226سنتريه 

 244،242،229،229،96،94( بالد ) سند 

942،499،052،022 

 95،29سنت انجل 

 052،254سودا 

 225،94( جزيره ) سواكن 

 225،220،22،29( سويس )= شوئز 
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 ،926،652،65،022،029،229سوس 

2222 

 922،029سوس اقصي 

 222،65،56سوسه 

 (2252)بازار عكاظ = عكاظ سوق

 سوئز= سويس 

 22سوبقه بن مشكور 

 52اشبيليه = سويل 

 255كوه سياه = سياه كوه 

 رود سيحان = سيحان 

 رود سيحان = سيحون 

 (چاچ) رود سيحون = سيحون 

 429،224سيراف 

 سرقوسه = سيراكوز 

 226سيرجان 

 229سيرنائيك 

 920سيس 

 052،226،229سيستان 

 سيس = سيسه 

 (جزيره سقليه –سقليه )= يسيلس

 جزيره سرنديب= سيالن 

 255سينوبلي 

 ش 

 224شاپور  

 كوههاي شارات = شارات 

 999،222شاطبه 

 ،29،24،25،6،69،42،59،59،50شام 

 209،229،226،224،225،225، 

022،022،299،269،256،242، 

055،052،009،024،025،022، 

509،526،522،522،096،092 

592،592،569،569،566،555، 

422،696،599،599،596،595، 

625،494،492،499،464،465، 

692،692،669،649،609،622، 

920،920،929،699،699،690، 

996،902،996،969،942،902، 

2225،2292،2220،922،999، 

2256 

 225شامات  

 229ساهجان 

 229،224،220،96شحر 

 092شراه 

 699،592،092،009شرشال 

 222شريش 

 222شطنوف 

 250،252( ساكس) شظونيه 

 696شعب 

 2229،220( جزيره ) شقر 

 220،222شقوره 

 ،202شقوبيه 

 222شلب 

 202شلمنكه 

 222شالت 
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220،222،99،96،90،52،09 

 224شوش 

 224شوشتر 

 050،229،229شهرزور 

 599شيزر 2245،425،224شيراز 

 (229) خانقو ر= شيفون 

 699شيلو 

 ص 

 شاپور = صابور  

 صيس = صاقس 

 سامره (= سباست )صبصطيه 

 594،225صعده 

 ،226،220،222،99،94( مصر )صعيد 

2250،692،494،222 

 كوه صفا= صفا 

 522،205،229،99( ،غزوه) صفين 

429 

 99،90،04( جزيره سيسيل  –سيسيل ) صقليه 

596،594،595،299،220،222، 

2200،2222 

 2244صمادحهي 

 ضمار = ان صم

 ،690،659،224،29،29( يمن)صغاء 

 592،225صور 

 699صومعه قلعه ابن حماد 

 209،229صول 

 922صهيون 

 920شمشاط 

 222شنترين 

 222شنتمريه 

 202ب شتنياقو

 رود شنيل = شنيل 

 ض 

 26،224شمار 

 ط 

 2252،929،696،092طائف 

 226طاق 

 690،699طاقهاي معلق شرشال 

 226( تركستان ) طالقان 

 090( قزوين) طالقان 

 202طاهريه 

 ،095،052،209،202،229،96طبرستان 

494،464،594 

 629،225طبريه 

 259طبست 

 459،592،224( مشرق)طرابلس 

 699،559،225،222،5،959( بمغر) طرابلس 

 ( درياي سياه) درياي طرابزنده = طرابزنده 

 225طرابنه 

 209طرابوزان 

 202طراز 

 920،226طرسوس 

 220طر طوشه 

 220،222طركونه 
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 224،225صيدا 

 252صيس 

 229صيمره 

592 

 229طوبران 

 69طور 

 202طوس 

 922طيطش 

 ظ 

 (929)طاهريه = ظاهريه  

 224ظفار 

 ع 

 052( ،،،،سرزمين ) عاد 

 229،224عبادان 

 922 ايران= عجم 

 224،25،20عدن 

 2260( موريتاني ) عدوه 

 662،599،552( فاس)عدوه اندلس 

 599،552( فاس = )= عدوه قيروان 

 ،55،02،22،22،42،59،52،20عراق 

242،229،229،222،96،42،59، 

026،299،265،256،225،220، 

092،096،062،059،025،022، 

592،569،566،555،509،526، 

692،669،625،499،402،422، 

902،925،920،696،690،699، 

952،905،902،929،996،942، 

 922،222،222،90طريف 

 222طلبيره 

 222طلمسه 

 200( تولوز)طلوشه 

 002،220،222،55،2244( تولدو)طليطله 

 059،222،222،222،90،62طنجه 

499،052،002 

 494،464عراقين 

 العريش = العرايس 

 (جزيره العرب = ) عربستان 

 224عرقه 

 220،222،94( العريش ) عريش 

 2222( چشمه ) عزل 

 592،225عسقالن 

 522،224عقبه 

 092عقيق 

 592،225عكا 

 229عكاظ 

 226عاليا 

 222علوه 

 225علي بن بعقوب 

 922،590،229،96عمان  

 000،209عموريه 

 256عواصم 

 229،94عيذاب 

 226،224عين زربه 

 غ 
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924،922،996،990،990،944، 

929،925،920،222،922،929، 

2256،2292،2242،2242،2202، 

 052،002،242،25( عجم)عراق ايران 

2224،990،999،925،929،694 

 296،299،242،59،09،25عراق عرب 

2299،2295،2269 

 252( ،،بالد ) غز

 649،226غزنه 

 226،225غزه 

 222غسسه 

 205،200،220عشكونيه 

 2269غضا 

 652،022،260غماره 

 656غمرت 

 229،226،225( بالد) غور 

 ف 

 202فاراب  

 694،220،94فاران 

 ،052،002،202،226،224،96فارس 

942،494،499،464،425،095، 

2242 

 ،49،44،45،59،59،56،55،50فاس 

69،62،62،62،56،54،22،22، 

499،496،599،552،249،229، 

925،696،696،694،660،662، 

2224،999،909،995،950،924، 

 ثور = غارثور 

 222غافق 

 گانم = غانم 

 226،222،222غانه 

 222غدامس 

 529غدير 

 ايرلند = غرلنده

 ،49،49،42،42،05،00( گرناد) غرناطه 

922،569،222،60،62،49، 

2262،2262،2202،2299، 

 92فراند 

 596،594،592،252،205،90فرنگ 

 226فزان 

 224،09فسا 

 225،94فسطاط 

 555،550،055،224،24فلسطين 

 259( بلوني ( )= پلوني )= فلونيه 

 029( نهر ) فم الصلح 

 259فنالند 

 226فهرج 

 202فهلوس 

 259فيمازك 

 494،222،69فيوم 

 ق 

 959،696،694،695،596قابس  

 692قابون 

 209،229،229،224،96،24قادسيه 
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2295،2290،2292،2292 

2296 

 220فحص االردن 

 220فحص التيه 

 52فخ 

 رود فرات = فرات 

 ،56،09،25،02،22( افرنسيه) فرانسه 

2264،090،052،249،252، 

 ،002،202،229،229،99فرغانه 

 220فرما 

2249،690،692، 

 ،492،009،222،55( كوردو ) ه قرطب

2292،992،999،996،694 

 200،220( كاركاسن ) قرقشونه 

 229قرقيسيا 

 222قرمطه 

 52قرمونه 

 209قره سو 

 209،202،229قزوين 

 200،202( كاستيل ) قستاليه 

 200قسطاله 

 2299قسطله 

 922،5قسطنطين 

 022،250،206،222،95قسطنطنيه 

922،925 

 49،44،59،59،56،50،29قسنطنيه  

604،66،29،62،62،49،49، 

2242،420،506،020،292، 

 كاشان = شان قا

 ،92،69،69،66،42،59،50،06قاهره 

924،922،696،666،509،220، 

2262،999،929،999،904،994، 

2222 

 694قاهره تازه 

 494 222،99مصر = قاهره كهن ياكهنه 

694 

 245( خفشاخ )= قبچاق 

 594،254،90قبرس 

 922قبر مسيح 

 922،555،225،69( بيت المقدس ) قدس 

 692،592،009،222( كارتاژ)قرطاجنه 

 900،464،424،020،299قلعه 

 699،699،694قلعه ابن حماد 

 92،65،60،50،09،29قلعه ابن سلمه 

 025قلعه اركش 

 220قلعه ايوب 

 464قلعه بني حماد 

 222،222قلعه رباح 

 920قلعه روم 

 222قلمريه 

 204،225( كاالبر )قلوريه 

 قلعه = قله 

 229قلهات 

 229قم 
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2266،660،609 

 292،299،49،52( كاستيل ) قشتاله 

 229قصر ابن هبيره 

 222قصر الصغير 

 229قصر كتامه 

 222قصرمجاز 

 222،222قصرو قصور 

 69قصير 

 تيطاوين = قطاوين 

 652قطنياته 

 254فخشاخ = قفجاق قبجاق 

 959،222،44قفصه 

 209قفقاز 

 699قل 

 220،94قلزم 

 225قيساريه 

 فيمازك = قيمازك 

 ك 

 226،229كابل  

 2262( ،،،،،ناحيه ) كابيلي 

 كانم = كاتم 

 قرطاجنه = كارتاژ 

 قرقشونه = كاركاسن 

 قستاليه = قستاله = كاستيل 

 202،229،226كاشان 

 029كاالس 

 قلوريه = كاالبر 

 922قمامه 

 259،259،255( ،،بالد  )قماني 

 كوه قمر = قمر 

 229قندهار 

 2224،055،256،224قنسرين 

 222قنطره السيف 

 229قنوج 

 226( كامزيه ) قنوريه 

 222قوريه 

 229،69قص 

 595( كسره ) قوصره 

 052قومس 

 226قهستان 

 222،56،52،09،06،5،55قيروان 

549،522،094،062،052،292، 

922،699،699،694،464،424، 

994،906،999،900،902،924، 

2299،2225،999،926،924،999، 

2294 

 29( تهران )كتابخانه ملي 

 92( تركيه )كتابخانه يني جامع 

 652،529،524،092كربال 

 اقريطش= كرت 

 050كرج 

 052،226،224،96كرمان 

 جرواسيا= كرواسي 

 قوصره= كسره 
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 قنوريه = كاليلي 

 222كانم 

 كنعون =كبعون  

 2209ربال كتابخانه اسكو

 2266كتابخانه الجزيره 

كتابخانببه جببامع = كتابخانببه ايببوان مقصببوره 

 القروبين 

كتابخانببه جببامع القببرويين ابوفببارس مرينببي  

22،9،69 

 29كتابخانه دانشكده حقوق تهران  

كتابخانببه جببامع  = كتابخانببه سببلطان فبباس  

 القروبين 

 64كتابخانه سلطان ابوالعباس تونسي 

 29كتابخانه مجلس سنا 

 992،992كتابخانه مجلس شوراي ملي 

996 

 262كتابخانه ملي پاريس 

 229( كوه ايران)كوه اعاجم  

 209،229،226كوه اكراد 

 222،222،229( كوه كتامه)كوه اوراس 

464 

 كوه برمه = كوه باريا 

 ،202،229،229كوه يا كوهاي بتم 

 200،220( پيرنه)كوه برتات 

 252كوه برف 

 كوه اكراد= كوه برمه

 كوه برتات( = پيرنه)كوه برنات 

 052كسكر 

 229( داخلي و خارجي ) كشمير 

 مكه = كعبه 

 699لكال ك

 922كليسياي قمامه 

 090كناسه 

 699كنعون 

 205كنيسه پطرس 

 205كنيسه پولس 

 224كوار 

 قرطبه= كوردو

 قسطله = كوسترومارين 

 ،090،092،050،229،99،96كوفه 

524،525،520،522،522،092، 

699،694،622،429،520،526 

900،950،922،929،699،696، 

2262،999،996،996،992،999 

 منت جون  =كوه آلپ 

 255،209( دربند) كوه ابواب 

 620كوه ابوقبيس 

 620كوه احمر 

 202كوه استراباد 

 229كوه اصفهان 

 كوه درن = كوه اطلس 

 229،229كوه عراق 

 225كوه عرج 

 220كوه عالقي 
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 250(كارپات)كوه بلواط 

 كوه برنات يا برتات= كوه پيرنه

 652كوه تلمسان 

 464كوه تيطري 

 464،202كوه جبراغون 

 222(آبشار نيل ) كوه جنادل  

 62كوه دبدو 

 222،222،229،229( اطلس)كوه درن

262،222 

 226كوه دروب 

 222كوه دمر 

 092،022،225كوه رضوي 

 ،202كوه ري 

 226(قوهستان)كوهستان 

 222( تيطري) كوهستانتيتري 

 225كوه سراه 

 ،229،229،226،224،225كوه سلسله 

209 

 254،252كوه سياه 

 229كوه شهرزور 

 2259كوه صفا 

 220كوه طور 

 002گاالسي  

 جليقيه = گاليس 

 2222گرك 

 050،202،96گرگان 

 جرجانيه= گرگانج 

 252كوه غرگون 

 209كوه قباقب 

 222،222،99كوه قمر 

 259،259،256،252،202كوه قوقيا 

 لواطكوه ب= كوه كارپات 

 كوه اوراس= كوه كتامه 

 464( اواس)كوه كتامه = كوه كيانه 

 كوه لكام =كوه لبنان 

 ،209،226،224،225،225كوه لكام 

920 

 254كوه مرغار 

 226كوه معره 

 229،226كوه مقطم 

 205( آلپ) كوه منت جون 

 220كوه مندب 

 226كوه واحات 

 209كوههاي ديلم 

 كوه دروب= كوههاي دروب 

 222ارات كوههاي ش

 كوه اعاجم = كوههاي عراق و ايران 

 جبال فقص ( = كوچ )كوههاي قفص 

 كوه اكراد = كوههاي كردها 

 469كوههاي مسيله 

 202 جوج و ماجوج اكوه ي

 229كوه يلملم 

 252،200،229 9بالد ) كيماك 

 گ
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 ،090،202،229،226گوزگان 

 222گوگر 

 050گيالن 

 ل 

 224الذقيه  

 220الرده 

 255النيه 

 222،229الهون 

 92( اقيانوس اطلس) درياي محيط = لباليه 

 222لبله 

 22لبنان 

 درياي محيط( لباليه) لتالنت 

 222لربس 

 202،222لرقه 

 لقنت=لفته 

 222لقنت 

 آلمان=لمانيه و لماني 

 انبرضيه = لمباردي 

 222،59،56لمتونه 

 2259لود 

 لهرنكه = لورن

 252( لورن)لهرنكه 

 999ليدن 

 اشبونه = ليسبن 

 لرقه= ليورقه

 ليون 

 220،94مدين 

 غشكونيه = گاسگن 

 م 

 002مادريد  

 222مارده 

 225مازر 

 ميورقه = مايرقه = ماژرك 

 050ماسذان 

 652،029ماسه 

 منيبار = ماالبار 

 مالقه = ماالگا 

 مالطه = مالت 

 592،592مالطه 

 2299،629،222،99،52مالقه 

 242،222مالي 

 ،499،499،464،29،25ماوراء النهر 

922،999،942،622،494،492، 

2242،2224 

 222،90مايرقه 

 256ماجوج 

 229مارب 

 (596)يونان = مجمع الجزاير يريونان 

 050،259محفور 

 950،422،092،022مداين 

 92( تونس)مدرسه اداره عليا 

 69( مصر)مدرسه صالحيه 

 66( مصر ) مدرسه ضرغتمش 

 66( مصر )مدرسه ظاهريه 
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 ،220،295،229،52،9،9 9منوره)مدينه 

520،522،522،092،092،225، 

629،494،424،506،520،525، 

999،696،609،609،625،620، 

929،925،922،925،922،945، 

2250،925،922،964 

 سالم = لم مدينه سا

 209،209،224مراغه 

 ،262،229،99،5،54،52،22مراكش 

022،029،022،299،292،229، 

924،465 

496،599،552،026، 

222،999،996،950،902 

 222مرتله 

 2262،602،222مرسيه 

 920،226مرعش 

 592مرناق 

 مرناق = مرنايه 

 202مروشاهجان 

 652المزمه 

 924مسجد آدم 

 مقدس مسجد بيت ال= مسجد اقص 

 009مسجد بالط الوليد 

 ،699،699،699،555مسجد بيت المقدس 

922،922 

 922مسجد پيامبر 

 009( قرطبه) مسجد جامع امويان 

 69،42( دمشق)مدرسه عادله 

 69،66( مصر) مدرسه قمحه 

 929( بغداد) مدرسه مستنصريه 

 2222،262درياي رم = مديترانه 

 مرتله = مديله 

 424مسجد جامع مصر 

 مسجد جامع دمشق= مسجد دمشق 

 مسجد مكه =مسجد الحرام 

 922مسجد شام 

 424( مدينه) مسجد قبا 

 مسيد القبه = مسجد قبه 

 694مسجد مكه = مسجد كعبه 

 922مسجد بيت المقدس = مسجد قدس

 029مسجد ماسه 

 922،924،699مسجد مدينه 

 694،695،692،042،699مسجد مكه 

924،922،699 

 250مسناه 

 92( در تونس) مسيد القبه 

 905،699،464،222مسيله و المسيله 

 مسناه = مسيناه 

 225مسيني 

و شرق در برابر ممالك مغبرب برحسبب   ) مشرق 

 ،09،02،29،29،20( تقسيم قدما

60،62،49،42،56،55،50، 

022،022،295،90،92،22،9،6، 

509،522،046،059،020،026، 



 76 

 922،692مسجد جامع دمشق 

 42( تونس) مسجد جامع زيتوته 

 699مسجد جامع قيروان 

 42،22( فاس)مسجد جامع قرويين

 42مسجد جامع كبيرغرناطه 

2259،2256، 

 ،66،42،42،59،50،22،22،29مصر 

29،29،25،6،90،69،69،69، 

66،42،42،59،55،50،52،20، 

220،222،99،94،90،92،69،69، 

522،222،229،226،224،225، 

509،500،529،525،520،522، 

562،562،549،559،559،559، 

599،599،599،596،592،565، 

669،669،666،492،499،494، 

699،690،692،692،692،692، 

900،902،920،924،929،920، 

996،994،969،969،965،942، 

990،996،955،904،905،999، 

924،925،920،922،999،996، 

2209،929،929،929،926، 

2262،2242،2229،2250، 

2294،2240،2202،2222،2292 

 694،494( قاهره كهنه )مصر 

 224( ،،،،حصن)مصيات 

 920،226،224مصيته 

 29مصبعه ازهيه 

599،549،540،552،509،509، 

422،429،429،422،596،594، 

466،465،452،422،424،420، 

694،692،669،666،604،499، 

952،964،942،942،924،699، 

999،992،999،999،996،950، 

924،922،929،926،992،999، 

2252،2229،2224،2225،929، 

2222،2295،2294،2292،2292، 

2254،2204،2224،2225،2222، 

56،54،55،50،52،52،09،06، 

49،46،44،45،42،59،59،59، 

92،92،69،60،62،62،62،49، 

222،      229،226،99،96،94،90، 

260،262،262،249،242،242، 

229،229،229،226،225،292، 

299،292،299،292،292،242، 

020،022،022،025،020،022، 

069،059،052،009،002،025، 

509،500،529،522،094،095، 

562،540،559،552،552،509، 

599،599،595،592،592،592، 

424،420،422،429،422،599، 

464،465،460،426،424،429، 

499،496،494،499،492،492، 

656،650،652،652،609،605، 

694،664،665،662،662،645، 
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 29،29مطبعه بهيه 

 9( بيروت)مطبعه كشاف 

 699معبدزهره 

 249معبدنوبهار 

 224معره 

 52،62( اروپا) مغرب 

 ،52،04،02،29،20( موريتاني )مغرب 

59،59،59،56،54،55،50،52، 

69،62،62،49،49،46،44،45، 

02،22،29،29،22،9،6،5،92 

2292،2296،2299،2269،2265، 

 ،56،55،29( مراكش)مغرب اقصي يادو 

99،52،52،52،62،49،59،59، 

644،056،022،222،229،222، 

906،902، 

 ،54،55،50مغرب ميانه يا مركزي يا اواسط 

65،60،49،49،59،59،56، 

222 

 56،55افريقيه = مغرب نزديك 

 992،625مقام 

 69( مصر) مقبره صوفيه 

 225،220،94مقدشو 

 2292،206مقدونيه 

 كوه مقطم = مقطم 

 052،226،229،96مكران 

 2294،229،229مكناسه 

 ،225،52،02،9،9( ام القري ، كعبه )= مكه 

924،929،926،699،695،699، 

959،950،905،902،925،920، 

969،964،965،962،942،942، 

904،929،922،996،994،995، 

996،994،946،944،955،950، 

990،992،992،999،999،999، 

926،922،992،992،999،996، 

929،929،926،925،922،929، 

2224،999،902،929،929، 

2229،2259،2222،2222، 

2252،2252،2209،2209، 

2292،2292،2262،2242، 

2292،2294،2292،2292، 

2254،2204،2299،2295، 

2242،2242،2259،2259، 

 229،29( تركستن)ممالك تركان 

 95ممالك خزر 

 22( روم)= ممالك روم 

 204( فرنگ) ممالك فرنگ 

 22ممالك مشرق 

 464،29( مغرب)= ممالك مغرب وغربي 

466 

 252ممالك يا جوج وماجوج 

 224،99منبج 

 202منت ميور 

 259،254منتنه 

 جنجاله= منجاله 
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494،452،506،029،200،202، 

602،629،620،624،625،620، 

690،692،692،692،699،609، 

925،920،699،699،696،695، 

2264،922،922،945، 

 229ملتان 

 920،226،99ملطيه 

 2290،464،229ملويه 

 62مليانه 

 منيبار = مليبار 

 ،942،690،499،222ممالك اسالمي 

942 

 22( ايران )= ممالك ايران 

 592ممالك بربر 

 25ممالك بني اسرائيل 

 منورقه = مينورك 

 ن 

 550نايلس  

 204،02ناپل 

 200ناجره 

 209،209( آناطولي ) ناطوس 

 2269،092،252،299،224،229نجد 

 009،229نجران 

 224نجيرم 

 2252نخله 

 259نرباغه = نروژ = نرباغه

 202نسا 

 60منداس 

 692منصوره 

 222منقب 

 منقب = منكب 

 594،222( ينوركم) منورقه  

 229منيبار 

 2256مغرب = موريتاني 

 5موريتاني شرقي 

 050،024،229،229،99،29موصل 

629،492،464،550 

 224مهجم 

 694،645،596،594،299،222مهديه 

906،699 

 202مهرگان 

 209،209ميافارقين 

 منيبار = ميليبار ،025ميرتال 

 90( ميورك ياماژرك  ،،،،،،،جزيره )ميورقه 

2290،594 

 ميورقه = ميورك 

 رود فرغانه = نهر سيحون 

 99رودفرغانه = نهر فرغانه 

 055نهر كر 

 229نهروان 

 222نيجر 

 2245نيريز 

 229،226( ،،صحرا) نيسر 

 نيقيه = نيسه 
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 نيسر= نستر 

 2229نصيب 

 226نصيبين 

 222نفزاوه 

 959نقطه  

 ،099،225،220،222،222،99نوبه 

099 

 معبد نوبهار = نوبهار 

 نوبه = نوبي 

 922نوف 

 229نول 

 نول = نون 

 050،220،229نهاوند 

 رودجيحان = نهرجيحان 

رود سيحون ، سبيحون  (= سيحون ) نهر چاچ 

202،99 

 

 200وشقه 

 222( تانكوهس) وشالت 

 222ونغاره 

 204،225،95،90( بنادقه ، بندقيه)= ونيز 

206 

 924،925،222،92وهران 

 ه 

 226،224،229هجر  

 2224،202،226هرات 

 هر يقليه = هرقله وهر قليه 

 622،502،202نيشابور 

 559نيقيه 

 220،222،222،99،96( رود نيل )نيل 

2294،222،229 

 220نيل آبي 

 222،99نيل سودان 

 (220)رود نيل = يل قمر ن

 رودنيل = نيل = نيل مصر

 بيونه = نيونه 

 و 

 واحه ها = واحات 

 ،225،222،222،99واحه ها 

 2295،222وادي آش ياوادياش 

 222وادي الحجاره 

 22،29وادي الرمل 

 092،229وادي القري 

 2299،052،029،229،99واسط 

 225،94واق واق 

 229وخاب 

 229،229وخش 

 (229دوخشاب رو)= وخشاب 

 222،226،222ودان 

 222ورگالن 

 592،229يابسه 

 256،254( بالد)ياجوج 

 254،252،252( بالد)ياجوج و ماجوج 

 229،90،252( ،،سد)ياجوج وماجوج 
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 224هرمز 

 250،95هريقليه 

 بهلوس= هلوس 

 924،050،229همدان 

 ،226،229،222،94،90( هندوستان )هند 

299،244،242،222،229،229، 

925،920،924،492،059،052، 

2255،922،922،969،942، 

2262 

 هند = هندوستان 

 250انكريه = هنگري 

 222،60( بندر) هنين 

 222هيب 

 229هيت 

 ي 

 222يابره  

 (522،229،22،24،925،520)مدينه = نثرب 

 بجناك = يخناك 

 020يرموك 

 559يعقوبيه 

 كوه يلملم= يلملم 

 299،242،224،229،220،96،092ميامه 

 ،09،25،22،29،29،29،09يمن 

224،225،220،96،94،09، 

259،254،299،262،242،242، 

052،052،022،299،299،265، 

550،520،092،092،059،055، 

920،922،696،699،669،659، 

2222،929،902 

 609،42،69،69ينبع 

 بنبلونه = ينبلونه

 2259،2229( مدرسه  –مسجد ) يني جامع

924،922،596،024،244،206   

2255،2222،925 
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 فهرست قبايل و اقوام و ملل و نحل وخاندانها وبرخي

 از روشهاي علمي

 الف 

 226( از قبايل بربر ) آزگار 

 خاندان بويه = آل بويه 

 خاندان حفص= آل حفص 

 42آل عثمان 

 2222آيين مسيح 

 05ائمه اخبار 

 996،999( محدثان)= ائمه حديث 

999 

 949(  سلف)= ائمه سلف 

 929ائمه ظاهريه 

 952ائمه متكلمان 

 602ابدال 

 622،625ابدال شام 

 (560)خاندان ابوحفص =ابوحفصيان 

 (2296تابعان = ) اتباع 

 096وازده اماميان = اثنا عشريه 

 25اخباريان 

 ادريسيان = ادارسه 

 022،59،05( يا بني ادريس) ادريسيان 

492،465،509،022 

 024( خاندان ادوم = ) ادوم 

 922،292اذواء

529،520،099،094،090،092، 

529،526،524،522،522،529، 

 550( ،،،قوم )اردن 

 550،024،226( يا ارمنيها) ارمن 

 2290،090،40،42،29،02اروپاييان 

2294 

 692،429،520،259،254،59ازد 

 550( ،،،قوم) ازوم 

 2222كمت اساطين ح

 092(سه گانه ) اسباط 

 550( گانه  22)اسباط 

 699،24( روساي قبيله)اسباط 

 ( اندلسيان( )= واسپانيوليها)اسپانياييها 

2265،222،55 

 26استدالليات

 229( بني اسرائيل )= اسرائيليان 

 2225اسقف ها 

 ،09،04،02،24،22،29اسالم واسالمي 

5،2،92،44،45،40،42،55،50، 

259،256،202،242،292،22، 

292،292،295،292،240، 

020،022،022،020،022، 

062،062،029،025،025، 

092،096،094،090،069،066، 

 عرب = اعراب 

 40اعراب جاهليت 

 292اعراف 
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040،552،509،520،522،524، 

599،594،569،566،544،545، 

429،424،425،422،422،599، 

625،622،492،499،492،422، 

659،609،609،606،604،629، 

922،699،699،665،662،649، 

942،942،902،902،929،925، 

952،905،902،922،969،962، 

926،929،992،992،940،942، 

2222،2225،2220،2222، 

2242،2252،2204،2222، 

2225،2292،2264،2260، 

2246،2242،2259،2224، 

2222،2226،2299،2249، 

2252،2209،2202،2229، 

2296،2255، 

 ،592،229،242( صقالبه)= اسالوها 

596 

 094،224( و اسماعيليه ) اسماعليليان 

995،990،602،602، 

 ،295( يا اشعريان يا اشعريه) اشاعره 

2222،992،962،929،552 

 2242،699( صحابه )= اصحاب رسول 

 949( محدثان)اصحاب حديث 

 45( عشره مبشره)اصحاب دهگانه 

 092اصحاب كهف 

 2225اصحاب مالك 

 ،50،52( بني اغلب = اغالبه )= اغالبه 

902،699،465،424،002،55،900 

 929،926،924( خط)افريقي 

 فرنگان= افرنجه 

 029كسرايان  –ساسانيان = اكاسره 

 229كردها = اكراد 

 024( ،،خاندان )اكرايكش 

 09(قبيله ) الياس 

 092،099،099( يا اماميان )اماميه 

602،524،529،094 

 مسلمانان = امت محمد 

 بني اميه = امويان 

 بني اميه اندلس = امويان 

 529(قبيله )اميه 

 252نبطيان = انباط 

 906،904( خط)اندلسي 

 ،2296،929،906،299،55لسيان اند

2265،2262،2209،2226، 

 924،629،522،092،262انصار 

992،926 

 465،022( قبيله ) اوربه 

 ،922،925،22اوس 

 254اوالد رباب 

 2242اوالد مهلهل 

 2242اوالد ابوالليل 

  92اوالد بني عريف 

 60اوالد عريف 
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 2252( سبع)اصحاب ملقات 

 2252( نه گانه) اصحاب معلقات 

 999،294،290اولياء 

 529اء اهل آر

 2242مسلمانان = اهل اسالم

 2249،2246( متصوفه)= اهل اسماء 

 922( بدعتگذاران )= اهل بدعت 

 اهل سنت= اهل تسنن 

 225،229( صوفيان= متصوفه )= اهل تصوف 

 229(جفريان)= اهل جفر 

 924،925،922اهل حديث 

 عرب= اهل دلو 

 629اهل ذمه 

 922،925( اصحاب راي ) اهل راي و قياس 

 996( «متصوفه»قشيريه )ل رساله اه

 2945اهل زيغ 

 ،920،990،524،522،526اهل سنت 

2290،962،962،942،900 

 2249اهل سيميا 

 2249اهل شريعت 

 2222اهل ضالل 

 294،295( فالگيران )اهل طرق 

 994،990اهل طريقت 

 2249،2246( واهل طلسم)اهل طلسمات 

 2249متصوفه = اهل عرفان

 659 (حجاز) اهل الغرب 

 2292اهل فلسفه 

 244،92،42،26،25،22،9ايرانيان 

009،002،025،299،296،299، 

592،555،509،520،092،062، 

499،440،450،420،422،422، 

902،929،924،692،649،492، 

945،905،922،969،962، 

2259،2242،2222،2222، 

2442،2242،2259،2242، 

2295،2249،2249،2246، 

2226،2294 

 ب

 692با جريقيه 

 096اسماعيليان= باطنيه 

 205بت پرستان 

 ،590،259،42( ،،،،قبيله)بجيله 

 2290،942بدعت گذاران 

 برمكيان = برامكه 

 ،26،9،9،6،66،65،09،29بربرها 

50،52،52،09،09،24،29، 

64،65،62،49،42،59،59، 

229،226،225،222،99،94، 

260،262،262،262،222،229، 

299،292،242،229،229،292، 

062،025،022،029،022،299، 

426،429،420،596،592،552، 

929،926،656،494،492،465، 

962،942،905،902،926،222، 
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 624اهل قبله 

 609اهل قرانات 

 999اهل مظاهر 

 965اهل مغرب 

 2299،902،254 9قبيله)اياد 

569،042،052،249،249، 

2224 

 2262،2226(مكتب صرف و نحو)بصريان 

 2262،696بطن نمره 

 2259بعاجان 

 2226،924،925(خط)بغدادي 

 2299،2299،2262،2226بغداديان 

 520( بيلهق)بكربن وائل 

 55بني احمر = بنواالحمر

 242(شريد)= بتوالشريد 

 59بنو عمران 

 خاندان حفص  –حفصيان = بني ابوحفص 

429،552 

 2229،696،94،60،49بني احمر 

2292 

 002بني االخشيد 

 229،54ادريسيان = بني ادريس 

 2299،529،254بني اسد 

 ،220،42،26،24،25،9بني اسرائيل 

009،009،025،269،244،244، 

659،604،550،552،094،092، 

2222،922،925،922،699،2222 

2249،2209،950،904،922، 

2249،2226،2222،2295،2294 

 (096مرابطان )= بربرهاي لمتونه 

 249،242،49،29،26،24برمكيان 

 ،299،46،06،52( اندلس)بني اميه 

529،522،069،06،002،020، 

929،459،422،422،509،509، 

925 

 2299،262بني تميم 

 260بني حرث بن كعب 

 469بني حماد 

 662بني حمود 

 424،422بني خزرون 

 خاندان خلدون = بني خلدون 

 260بني ذبيان 

 242،242بني زيان 

 242بني سعد 

 242بني سالمه 

 ،299،265،242بني سليم 

 49( خاندان نوبختي )= بني سهل بن نوبخت 

 2229بني شاكر 

 222بني صالح 

 002( خاندان طفج –بني االخشيد ) بني طفج 

646 

 ،490،492،464بني طولون 

 265 9طي )= بني طي 

 ،2292،265،242بني عامر بن صعصعه 
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 299بني االعرج 

 499،52( اغالبه –اغلبيان )= بني اغلب 

 699بني افرائيم 

 2269بني افطس 

 ،292،09،02،5،25( مشرق)بني اميه 

094،095،054،055،002،022، 

594،509،529،526،525،096، 

2222،905،955،649،492، 

2245،2250 

 242،49،54،55،50ي  عبدالواد بن

،429،056 

 92( اوالد عريف)= بني عريف 

 464بني عقيل 

 2222بني عمروبن ربيعه

 242بني قاسم 

 059بني قالوون 

 655بني كعب سليم 

 2992،2262،655بني كنانه 

 2294بني كهالن 

 09بني مدرار 

 50( خاندان مريتي  –مرينيان )= بني مرين 

429،22 

 599-929بني منقذ 

 599بني ميمون 

 49بني مهلب 

 242بني مهنه 

 2299( بني احمر )= بني نصر 

242 

 52بني عباد 

 ،09،09،02،25( عباسيان)= بني عباس 

249،226،55،52،52،09، 

492،459،599،562،292،295، 

920 

 920،922بني عبدالحكم 

 242بني عبد القوي 

 662،592،552،59،52بني عبدالمومن 

 494هان ترك پادشا

 922،206پادشاهان روم 

 24( فراعنه )= پادشاهان قبطي 

 59( مرابطان)= پادشاهان لمتونه 

 ،292،299،294،292،269پيامبران 

244،222،229،299،295،292، 

590،069،024،025 

 604پيامبران بني اسرائيل 

 69پطرسيه 

 992پيروان نظريه حلول 

 992پيروان وحدت مطلق 

 (220يبگويان غ)= پيشگويان  

 ت 

 ،526،522،529،094،066،52تابعان  

902،422،502،529 

 تابعان = تابعين 

 ،499،096،002،299( و تاتار)تاتارها  

922،942،662،496 
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 ،422،422،594،022،296،262بني هاشم 

2245،629،492 

 902،299بني هالل 

 699،555( بنيامين)= بني يامين 

 242بني يدللتن 

 242بني يزد 

 656،522بني يفرن 

 555( بني اسرائيل )= بني يهودا 

 249بودايي 

 ( جوكيه )=  222بوكه 

 پ 

 229پارتي  

 922پادشاهان ايران 

2299،2294 

 002تركان سلجوقي 

 002بركان مماليك 

 ،229،229،209،226تركمن ياتركان 

429،299 

 226تريكو 

 995،602،626،620،622،2299تشيع  

 949،652،602،22( طريقه و علم ) تصوف 

992،909،906،962 

 متصوفه = تصوف پيشه 

 2229تصوف رباني 

 245( ،،،،،،،،،قوم ) تعرغر 

 2222،242( ،،،،،،،،،،،قوم ) تكرور 

 520( قبيله) تميم 

 عرب واعراب = تازيان  

 ،22،22،29،29،29( وتبع ها)تبابعه 

929،692،052،292،299،42، 

902،929،922،902، 

 2242( قبيله ) ترجم 

 ،42،50،22،22،29،9،9ركان ترك وت 

229،229،229،226،99،96،62، 

259،252،252،209،209،202، 

229،229،245،242،259،259، 

022،022،296،295،266،249، 

592،565،046،042،059،002، 

990،922،669،649،499،429، 

2249،2259،2222،2299،2255، 

 242،95جغرافيدانان 

 229،جفريان 

 ،295،292،242( گاليسين ها )جاللقه 

2296،599،599 

 59جاليريان 

 962،945،66جن واجنه 

 222،22جوكيه 

 692يهود = جهود و جهودان 

 چ 

 569،002چركس  

 ح 

 0حافظان 

 999حافظان قرآن 

 ،090،244،245،240،242حبشيان 
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 092تناسخيان 

 242( قبيله) توجين 

 56تونسيان 

 229( قبيله بربر ) تين ملل 

 ث 

 ،2299،522،254،44( قبيله)ثقيف  

 009،009،025،292،254،225ثمود 

922،929،692،052 

 594ثنويه 

 ج 

 222،222،25( ساحران  -)جادوگران  

 2299،242،254 9قبيله)جذام 

 2240(  ،،،،تيره)جذامي 

 622( قبيله ) جذيمه 

 902،692،699،46( قبيله ) جرهم 

 2240( ،،قبيله ) حلبه 

 266( ،،خاندان )= حمدان  

 ،292،299،265،254،29،29حمير 

2299،2222،902،902،922، 

2259،2255،2292،2292، 

 2224،902( خط) حميري 

 2292،2222،992حميريان 

 حنبليان = حنابل 

 ،962،949،929،922،502حنبليان 

2224،962، 

 ،929،922،922،692،502حنفيان 

2224،902 

 وال درباب = حجازيان 

 ،922،929،999،242حجازيان 

 09( ،،،خاندان )حجاج 

 624حروريه 

 224(اسماعيليان )= حشيشيان 

 224( قبيله) حضر موت 

 40،00-2حضر مي ، 

 056حفصيان ( بني ابوحفص )= حفصيان 

 299،295،92،92( فالسفه)= حكما 

2242،492،492،069،299،296 

 2259حكماي الهي 

 2220حكماي مشائي 

 2224حكماي مشرق 

 2226محكماي يونان 

 26برمكيان = خاندان برامكه

 459خاندان برد 

 459برامكه = ن برمك خاندا

 2299خاندان ياخانواده بني احمر 

 خاندان طفج = خاندان بني طفج 

 ،042،052( آل بويه)= خاندان بويه 

2252،2206،2292،499،046 

 629خاندان بهدله 

 خاندان نبوت = خاندان پيامبر 

 692( قبيله جرهم)= خاندان جرهم 

 459خاندان حدير 

 52خاندان حجاج 

 652خاندان حدير 
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 559،556،554( حواريون) حواريان 

 خ 

 02خاور شناسان  

 929خاندان ابن عطاء اهلل 

 569( خاندان سعيد )= خاندان ابوالحسن 

 596(  كلبيه)= خاندان ابوالحسين 

 562،552بني ابوحفص = خاندان ابئحقص 

464،569،560 

 459خاندان ابوعبده 

 (492ادريسيان )= خاندان ادريس 

 922،025بني اسرائيل = خاندان اسرائيل 

 692( ع)خاندان اسماعيل 

 262خاندان اشعب بن قيس 

اغلبيببان = بنببي اغلببب )= خانببدان اغلبيببان 

424،494،492 

 646امويان = ميه بني ا= خاندان امويان 

 بني اميه = خاندان اميه 

 464،424( صنهاجه ) خاندان باديس 

 662خاندان بديل 

 494،492خاندان سبكتكين 

 569خاندان ابوالحسن 

 242خاندان سليم 

 926خاندان سند 

 042( نوبختيان)= خاندان سهل بن نوبخت 

459،569 

 459خاندان شهيد 

 262خاندان شيبان 

 262خاندان حذيفه بن بدرفرازي 

 652،59( ع)خاندان حسن 

 652( ع)خاندان حسين

 922،055خاندان حشمناي 

 55،52 9بني ابوحفص)= خاندان حفص 

 56،52،46( بني ابوحفص)= خاندان حفصيان 

 424خاندان حماد 

 492،464،296خاندان حمدان 

 596( بني خزرون)= خاندان خرورن 

 45،52،52،09خاندان خلدون 

 262خاندان ذوالجدين 

 002خاندان ذوالنون 

 926خاندان نبوت = خاندان رسول 

 خاندان نبوت = خاندان رسالت 

 2222خاندان ربيعه بن نزار 

 499خاندان رشيد 

 2249خاندان زهر 

 649ساسانيان = خاندان ساسان

 622،09بني مدرار = خاندان مدرار 

 049( بني مروان) خاندان مروان 

 2292( مضر )= ن مضر خاندا

 (بني مرين = مرينيان )= خاندان مريني 

2294،492،569،45،54،55 

 929،259خاندان منذر 

 592( موحدان ) خاندان موحدان 

 59،56،54،55،52،29خاندان نبوت 

629،624،422،594،566،542، 
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 ( صنهاجيان=صنهاجه)= خاندان صنهاجه  

 494،002( بني طفج)= خاندان طفج 

 492( بني طولون)= خاندان طولون 

 2222خاندان عباربن سالخ 

 ( عباسيان= بني عباس = ) خاندان عباس 

 499،020( بني عباس)= خاندان عباسيان 

905 

 222خاندان عبداهلل بن حسن 

–بنببي = موحببدان )= خانببدان عبببدالمومن 

 52-662،599( عبدالمومن 

 600خاندان عبدالمطلب 

 460خاندان عبدمناف 

 (بني عبدالواد)= خاندان عبدالواد 

560،49،59،55 

 929،929،926خاندان عوف 

 645خاندان فاطميان 

 459خاندان قحطبه 

( قبيلببه)قببريش = خانببدان قببريش و قريشببي 

629،090 

 262خاندان فيس عاصم منقري 

 925خاندان قيله 

 902،494خاندان كتامه 

 262خاندان كنده 

 خاندان نبوت ( = ص)خاندان محمد 

 929،922،054،55،06خلفاي عبيديان 

 922،594خلفاي عباسي و خلفاي بني عباس 

 خلفاي عبيديان = خلفاي فاطمي 

640،642،659،652،605،602، 

2292،929،929،926،920، 

2290 

 669خاندان نورا 

( خاندان سهل = نوبختيان )= ن نو بختي خاندا

249،26 

 029( هاشميان)= خاندان هاشمي 

 555خاندان هيرودس 

 ،2299،692،692،254( قبيله)خزاعه 

 209،99،96( تركان غز )= خزران و خزر

245،252 

 925،922،22خزرج 

 699،254و خزيمي ) خزيمه 

 اكاسره = ساسانيان = خسروان 

 69خالفت پطرسيه 

 462عباسيان خالفت 

 44( اندلس) خلفاي اموي يا امويان 

 ،429،522( شرق)خلفاي اموي يا امويان 

462 

 خلفاي اموي= خلفاي بني اميه 

 524،525،094،04خلفاي چهارگانه 

 2296،04،22خلفاي راشدين 

 خلفاي عبيديان مصر ( = قاهره) خلفاي شيعه 

422،422،422،549،544،506، 

2222،996،955،902،495، 

2229 

 دولت امويان اندلس = دولت امويان مرواني 
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 (قبيله)خلخ 

 425،544،069،090،025خوارج 

929،929،624،460 

 559خوارج نصاري 

 99،92خوارزميان 

 69داستان سرايان 

( اثنببي عشببري يببا اماميببه   )ازده اماميببان دو

029،094 

 60( ،،،،قبايل )دواوده 

 55خاندان بني احمر = دودمان بنواالحمر 

 خاندان طفج = دودمان بني طفج 

 خاندان طفج = دودمان ذولنون 

 464،52( موحدان )= دودمان موحدان 

 52دولت حفصيان = دولت آل حفص

 42( دولت عثماني )= دولت آل عثمان 

 50دولت ادريسيان 

 ،022،292،299دولت اسالم يا اسالمي  

42،599،594،566،549،522، 

499،499،465،460،426،424، 

952،904،942،649،659 

 959،462دولت اسالمي غربي 

 062( قيروان)دولت اغلبيان 

 562دولت افريقيه 

 ،299،46،52دولت اموي يا امويان اندلس 

462،549،549،500،529،024، 

422،424،422،696،569 

492،499،459 

 459،599دولت يا دولتهاي اندلس 

 955دولت انوشيروان 

 955،022،292يا ايرانيان دولت ايران 

2259 

 920دولت ايوبي 

دولت بني = اندلس ( ،،يا بني ) دولت نبوعباد 

 عباد 

 2299،596( اندلس )  دولت بني احمر 

 امويان مشرق دولت= دولت بني امبه مشرق 

 دولت امويان اندلس = دولتبني اميه اندلس 

 299،52دولت بني عباد 

 ،49،45،09،5( يا عباسيان)دولت بني عباس 

662،599،569،544،266،249، 

 959دولت بني  عبدالمومن 

 ،56،54( ،،،يا خاندان )دولت بني عبدالواد 

429،560،022 

 592،022( يا مرينيان) دولت بني مرين 

922،429 

 059دولت بني قالوون 

 929،292دولت تبابعه 

 ،599،599،565،9( يا تركان ) دولت ترك 

992،669 

 ،560،549،056،054( مصر ) دولت ترك 

422 

 ،592،592،549،020( مشرق) دولت ترك 

596،592 

 292دولت ثمود 
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 44،45،5دولت اموي يا امويان مشرق 

094،042،059،299،64،49 

 922،292دولت حمير 

 دولت بني عبدالواد = دولت خاندان عبدالواد 

 دولت بني مرين = دولت خاندان مريني 

 922دولت خاندان منذر 

 555دولت حشمناي 

 2222دولت ديلم 

 920دولت رافضيان 

 954،955،902،022دولت رم 

 422،562،022دولت زناته 

 545دولت ساسانيان 

 649،499،42دولت سلجوقي يا سلجوقيان 

2222 

 924دولتهاي شيعه 

 549،09( و قيروان) دولت شيمه افريقيه 

 422دولت صدر اسالم 

 062،020،020،022،299دولت صنهاجه 

959،466،464 

 292دولت عاد 

 049دولت عامريان 

 ( دولت بني عباس)= عباسيان دولت عباسي يا

042،059،022،299،64،26، 

549،546،529،090،094،062، 

452،422،422،424،422،429، 

955،699،662،495،465،459، 

2250،2294،2242 

يبا دولبت خانبدان    ) دولت حفصي وحفصبيان 

 665،660،464،560،54( ابوحف

2264،959 

 529،022( فاطميان مصر)عبيديان دولت 

452،422،429،562،500، 

926 

 ،24،02( دولت آل عثمان)= دولت عثماني 

40،42 

 900( پيش از اسالم) دولت عرب 

 ،46،42،50( دولت اسالم)=دولت عرب 

025،020،022،299،296،292، 

649،656،465،492،420،000، 

905،955،902،902،929 

 002 9سيان دولت عبا)= دولت عرب عباسي 

 002دولت امويان )= دولت عرب اموي

( دولت امويان اندلسبي )= دولت عربي اندلس 

026 

 2294دولتهاي عرب 

دولببت عبيببديان )= دولببت علويببان مغببرب  

 499( مغرب

 292دولت عمالقه 

 494دولت غزنويان 

 2242( دولت ايران)= دولت فارس 

 دولت عبيديان مصر = دولت فاطميان 

 926ي قرطبه دولت يا دولتها

 دولت گتها ياگت = دولت قوط 

 924دولت قيروان 
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 955دولت عبدالملك بن مروان 

 ،022،09( مغرب وافريقيه) دولت عبيديان 

595،500،529،059،054،020، 

929،920،645،640،465،596، 

906،652،422،569،562،292، 

2229،2229 

 022دولت مصادمده 

دولبت عبرب اسبالمي دولببت    = دولبت مثبر   

 فاطميان 

 292،42( دولت عرب)= دولت مضر 

 296دولت معتصم 

 592،562دولت مغرب 

 42دولت مغولي ايران و عراق 

 422دولت ملوك الطوايف اندلس 

 ،022،020،55،52افريقيه )دولت موحدان 

599،569،562،549،025،020، 

662،425،422،422،596،599، 

996،999،900،924،660،662، 

 955دولت هر قل  

 2259دولت هرون الرشيد 

 059دولت هند 

 2220دولت يونان 

 002،24( ايراني ) دهگانان

 ،002،299،296،96،29( ديلميان )ديلم يا 

942،649،494،499،464،095 

 29ديوانيان 

 2292،696دين اسالم 

 022،266دولت كتامه 

 902،902دولت گت يا گتها 

 ،662،599،020( مرابطان) دولت لمتوني 

904 

 222دولت مالي 

 59دولت مرابطان 

 926دولت مراكش 

 42،59،54،50( مرينيان) دولت مريني 

 ر  

 فاطميببان= ورافضببي و رافصببه  ) رافضببيان  

099،920،602،602،594،092،092، 

995،990،929، 

 509( موحدان)= رافضيان افريقيه 

 09رافضيگري 

 69،25راهشناسان

 026( طايفه اي در اندلس )رؤسا 

 242( اوالد رباب )= رباب 

 222( قبيله)ربيعه 

 ،229،222،222،229رماالن 

 2220(  ،،،حكماي ) رواقيان 

 95روس  

 902( در اصول فقه) روش پزدوي 

 902( درمناظره وجدل)روش عميدي 

 2242 2252اندليسان(يا طريقه نحوي)روش

 929اندلسيان (فقهي)يا شيوه يا طريقهروش 

 2252،2209روش تعليم و تربيت اندليسان 

 2209روش تعليم افريقيه 
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 604( اسالم)فيه دين حني

 566دين زردشتي  

 202،229،224دين مجوسي 

 922،559،556،554دين مسيح 

 دين مسيح ( = ،،،يا مذهب ) دين نصاري 

 992،556دين يهودي 

 ذ 

 569،556ذمي ها 

 اذواء = ذوون 

 ،242،209،95،42،25،9،22روميان 

590،592،555،520،024،292، 

922،962،902،929،920،420، 

2295،2249،2220،2222 

 ،2240،2242،655،242( قبيله) رياح 

 295،25رياضت كشان 

 ز 

 2292،2269زجل سرايان و زجل سازان  

2292،2290،2292 

 دين زردشتي = زردشتي 

 226( قبيله) زغاوه 

 2240،2242،245،242( تيره)زغبه 

 ،242،229،229،9،64،65( قبيله)زناته 

020،299،292،299،292،266، 

522،062،052،002،025،026، 

465،596،590،599،552،509، 

2242،942،656،496 

 2222( مانويه ) زنادقه 

 22622249،2229،( در نحو)روش بصره 

 2262،2229( درنحو) روش بغداديان 

 994،996درحديث يا طريقه حجازيانروش 

 924(در فقه واصول)يا شيوه حنفيان روش 

 994( در حديث) روش عراقيان

 994( در حديث)روش يا طريقه

 2224قيرواني ( فقهي )روش يا طريقه 

 2262،2249( در نحو) روش كوفيان 

 2262( درنحو) روش يا شيوه موصليان 

 594( مبيضه) سپيد جامگان 

 222،226،94( منجمان) ستاره شناسان 

609،025 

 ،2209،2222،92،4،2،9سريانيان 

2250 

 554( قياصره )=  سزارهها 

 46(  ،،،قبيله ) سعد 

 245،240سفيد پوستان 

 229سكسيوه 

 ،499،464،299،296سلجوقي و سلجوقيان 

942،950،649،496،494،492، 

2269 

 بني احمر = سلسله بني احمر 

 94سلطانان اسالم 

 922سلطنت روم 

 49ي اسالمي سلطنت ها

 969،904،942،956،955سلف 

 2240( قبيله ) سليم 
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 229زناكه 

 زنادقه= رنديقان 

 244،240زنگيان 

 2242،242( قبيله) زواوده 

 2262،999زواوه 

 ،095،090،099،224زيديان يا زيديده 

642،594 

( افسبببونگران –جبببادوگران )= سببباحران 

995،2242،2252 

 ،545،522،099،029،292،22ساسانيان 

2242،902 

 494،492،499،499،464سامانيان 

 092سبائيان 

 اسالم= شريعت موسوي 

 دين يهودي = شريعت يهود 

 25شعوبيه 

 2202شلوبين 

 ،2259،564،222،296،292،66شياطين 

2252 

 ،52،52،09،09،09،20شيعه و شيعيان 

524،096،092،099،099،224، 

602،602،622،620،622،506، 

990،922،929،662،659،609،995 

 ( دوازده امامي )= 502شيعه اثنا عشري 

 242،52،52( ادريسيان )= شيعه ادارسه 

269،269 

 999( دوازده امامي )= شيعه اماميه 

 ،222،22( سياپوستان = سياهان )= سودان 

244،240 

 ،226،222،222سياهان و سياه پوستان 

262،249،244،245،240،242، 

295 

 ش 

 929( ،،،،فقه ) شافعي  

 929( مذهب شافعي )= شافعي 

 902،922،926،922،502شافعيان 

 999،902،092شاميان 

 2292شرقيان 

 242( قبيله ) شريد 

 اسالم = شريعت اسالمي 

529،529،529،526،525،520، 

529،526،525،522،522،522، 

592،506،504،522،529،529، 

625،629،402،424،420،422، 

2296،902،690،642،659،602، 

 922صحابي 

 599( قبيله ) صدغيان 

 499صفاريان 

 ،244،245،242،242( وصقلب)صقالبه 

992،592،229 

 صنهاجه = صنا كه 

 ،266،262،229،226،29( قبيله) صنها جه 

522،052،022،022،299،292، 

429،424،422،596،509،509، 
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 594،222( زيدي )= شيعيان زيدي 

 506،495،090،29شيعه عباسيان 

 29شيعيان علي 

 242،52سيعه علوي و علويان 

 900(فاطميان)= شيعه فاطمي 

 465( مغرب)شيعه 

 999شيوه يا طريقه اهل مظاهر 

 949شيوه سلف 

 ص

 925،920،699صابئه 

 ( متصوفه= ) اهل اسماء= صاحب اسماء 

2249،2249 

 2249اهل طلسمات = صاحب طلسمات 

 ،09،02،20،22( يا اصحاب پيامبر)صحابه 

066،209،200،225،220،45، 

522،094،092،092،099،092 

 959ه سلف طريق

 طريقه تصوف = طريقه صوفيان 

 929،929،922عراقيان ( فقهي) طريقه 

 929قرطبيان ( فقهي )طريق 

 2226قيرواني ( فقهي )طريقه 

 929،926مالكيان ( فقهي )طريقه 

 929،929طريقه متكلمان 

 929،929مصريان ( فقهي)طريقه و طرق 

 949طريقه معتزله 

 929طريقه و طرق مغربين 

 59(موحدان )هديطريقه م

999،900،902،652، 

 900،699صنهاجيان 

 صنهاجه = صنها كه 

 متصوقه = صوفيان 

 ط 

 ،609،492،594،022،022طالبيان  

652 

 ،499،459،042( خاندان )طاهريان

 2292طبيعيان 

 2295،994،992طريقه يا طريقت تصوف 

 (تصوف)= 

 اندليسان ( فقهي )روش = طريقه اندلسي 

 روش= طريقه اندلسي 

 اندلسيان ( نحوي )

 922حجازيان ( فقهي ) طريقه 

 929حنفيان ( فقهي)طريقه 

 949سنت ( مذهب )طريقه 

 520( قبيله)عبدالقيس 

 524عبد مناف 

 الوادبني عبد= عبدالواد 

 554عبراني 

 222عبري 

 2222( خط)عبري 

 ،242،52،09،09،06(فاطميان ) عبيديان 

509،062،050،002،022،022، 

424،422،594،596،509،509، 

929،920،920،922،494 
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 244( قوم)طغر غز 

 942( پيروان سنت)طوايف سني 

 242،254( بني طي )= طي

 ظ 

 922،999( فرقه)ظاهريه 

 ع 

 009،025،292،224،25( قوم ) عاد  

922،692،699،009 

 222،299عارفان 

 2242( قبيله ) عامر 

 999عامريان 

 52عالمان اخبار 

 92عالمان اصول فقه 

 ،5،50،29،26،25( اسبني عب)= عباسيان 

296،249،249،242،242،09، 

002،026،024،026،022،022، 

524،525،522،099،099،000، 

592،569،509،509،509،522، 

465،429،429،422،596،594، 

2292،945،955،950،646،499، 

2222،2222 

022،020،299،299،296،292، 

000،002،029،025،026،024 

095،092،042،042،052،052، 

522،520،096،092،092،092، 

542،552،509،509،502،529، 

422،599،599،590،566،545، 

 ،509،522،522( افريقيه يا مغرب ) عبيديان

699،599 

 (فاطميان) عبيديان = عبيديان مصر 

 09 9ثمان آل ع= دولت عثماني )= عثماني 

42،42 

 ،254،292،96،9عجم و عجميان و عجمي 

2249،2259،595،099،244، 

2222،2222،2294،2295 

 299،299( فالگيريان)عرافان 

 929،929،924،999،902عراقيان 

929 

 ،02،02،25،20( و تازيان ) عرب و اعراب 

9،9،6،59،09،06،04،05، 

42،55،50،04،02،29،26،25، 

22،99،69،49،46،44،45، 

299،262،262،244،224،222، 

202،229،229،229،222،29، 

242،259،256،254،255،209، 

299،299،260،262،244،242 

292،299،299،294،295،292، 

 2299،2224عروضيان 

 692،522عشره مبشره 

 464،240،242،242،222،50علويان 

 494علويان طبرستان 

 ادريسيان  -شيعه ادارسه( = مغرب)علويان 

 692،692،009،292،269،29ه عمالق

922،902،929،925 
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420،429،429،420،422،420، 

622،499،465،402،426،425، 

649،649،656،650،652،609، 

926،924،922،699،692،692، 

950،902،922،929،929،929، 

902،929،922،922،942،942، 

992،945،940،942،904،900، 

949،940،929،929،992،992، 

2209،2205،2222،2225،962، 

2246،2242،2259،2252، 

2264،2262،2249،2249، 

2294،2292،2269،2266، 

2299،2299،2299،2295، 

2295،2290،2292،2292، 

2292،2299،2296،2294، 

2296،2294،2290،2292، 

2222،2222،2299،2299، 

2220،2229،2229،2229، 

2229،2224،2225،2226، 

2252،2252،2209،2202، 

2256،2254،2250،2252، 

2265،2240،2242،2242، 

2292،2292،2292،2299 

 2296عرب يمن 

 2245،2222( ،،،خط ) عربي 

 42( قبيله ) عرفجه 

 220،296( عرافان ) فالگيران 

 550( ،،،قوم ) عمان 

 550عموريان 

 550( ،،،قوم) عمون 

( دين مسيحي  –مسيحي مذهب =) عيسوي 

292 

 025عيسويان 

 024( ،،،خاندان )عيصو 

 غ

 ،099،099،05،00( و غاليه و غالت ) غاليان 

2240،962،092،092،092 

 غاليان = غاليان اماميه 

 2292،2292) مغربيان = ) انغربي

 252،209( قبيله ترك ) غز 

 دولت غزنويان = غزنويان 

 2299،929،254،24( قبيله) غسان 

 2299( ،،قبيله ) غطفان 

 غاليان = غالت 

 2255،2209غالت متصوفه  

 655 9قبيله بربر ) غمرت 

 029،262( قبيله ) غماره 

 422،296،294،290،296غيبگويان 

 ف 

 022،295،09( عبيديان) فاطميه  فاطميان و 

609،499،465،094،002،025، 

920،645 

 052( قبيله) قراره 

 090،092( خاندان قرشي)قرشيان 
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 9224اسماعيليان) فداييان 

 فداييان= فداويه 

 24فراعنه 

 ،299،292،299،299،292فرشگان 

962،945،940،942،524،529 

999،999،990،964،960، 

2252 

 995فرق شيعه 

 (949)حنبليان = فقه حنبلي 

 ،42،9( قوم)فرنگان و فرنگيان و فرنگ 

295،245،242،242،99،62، 

590،592،559،062،025،022، 

962،926،920،459،426،592، 

2226،2296،2249،2222،969، 

 ،096،225،222،92،59،59فقيهان 

2229،694،929،926،522،529 

 2252،92( حكما) –فالسفه و فيلسوفان 

2290،2299،2259 

 2226فالسفه اسالم 

 946فالسفه يونان 

 699،550،024( ،،قوم ) فلسطين 

 ق 

 ،2209،924،995( قرآن) قاريان و قراء  

2209 

 ،902،929،269،42،29،92قبطيان 

2209،2222،922،969،962 

 000،022قحطان 

 2262،924قرطبيا 

 594قرمطيان 

 ،022،254،299،92،44،24،6قريش 

092،095،090،092،049،052، 

552،524،520،522،520،092، 

652،652،609،600،625،622، 

969،902،929،695،692،692، 

2250،2299 

 2299،254قضاعه 

 692قلندريه 

 996،420،022( گت ها )قوط ها 

 ،559،545،556،554،206قياصره 

2220،599 

 929قيروانيان 

 2256،2246،520( قبيله ) قيس 

 260،2262( غيالن)قيس 

 قياصره = قيصران 

 2292 9خاندان ) قيل 

 ك 

 552،242كاتوليكها  

 2242( درفش)كاويان 

 ،220،294،295،290،296،294اهنان ك

2252،922،699،555 

 ،292،222،52،09،29كتامه وكتاميان 

465،094،002،022،022 

 6،52( قبيله) كداله 

 592،299،229،226( اكراد) كردها
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 622قراء سبعه 

 099(ساسانيان –اكاسره  )=كسرايان 

599 

 922،554،222كششيان يا كشيش ها 

 42كشورهاي آسيايي 

 2200،424،425،42كشورهاي اسالمي 

2245 

 2242،2242( قبيله ) كعوب 

 625( قبيله ) كلب 

 625( قبيله )كلبيه 

 596خاندان ابوالحسين = كلبيه 

 ،2250،2209،2222،902،92كلدانيان 

2222 

 692،522،254،24( قبيله ) كنانه 

 520،262( قبيله) كنده 

 550،024( ،،،قوم)كنعان 

 550،009،9كنعانيان 

 225( خط) كوفي 

 2262،2226كوفيان 

 ،522،559،554،555كوهن و كوهنان 

922 

 265،254كهالن 

 092،092،099كيسانيان و كيسانيه 

 ،902،555،292،22،29كيانيان و كياني 

2222 

 گ 

 جاللقه = كاليس ها و گاليسين ها  

429 

 652( قبيله) كزوله 

 ل 

 2220،2222،554( خط و زبان) التيني  

 245،99النها 

 2299،254لخم 

 250( ومق –آلمان )= لماني 

 ،025،299،226،59( ،،،قبايل ) لمتونه 

496،429،552،552،002، 

 لمطه = لمط

 226( قبيله ) لمطه 

 222لملم 

 024( ،،،،قوم ) لوط 

 م 

 42مادها  

 ،692،502،522،059،69،66مالكيان 

2202،902،902،926،920،922 

 مالكيان = مالكيه 

 550( ،،،،قوم ) مأرب 

 2222مانويه 

 962،962متشرعه 

 ،029،625،295،294( وصوفيان) متصوفه 

652،609،609،602،602،629، 

999،999،996،994،992،969، 

2209،992،999،990،992،992، 

2249،2244،2240،2259 

 995متصوفه عراق 
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 022قوط ها = گت ها 

 يونانيان = گرك ها 

 226گواداله  

 229گده ميوه 

 242( قبيله ) گوگو 

 962،962متكلمان اشعري 

 964،962متكلمان حنفي 

 962متكلمان سني 

 55259،22مجسمه ومحسميان و مجسمي 

962،955 

 دين مجوسي = مجوس و مجوسي 

 629،629،25( عالمان حديث)محدثان 

995،962،949،922 

 962محدثان حنبليان 

 229( ديوانيان )= محاسبان 

 940( قبيله ) مخزوم 

 024( خاندان ) مدين

 ،492،595،542اسالم = مذهب اسالم 

929،994 

 922مذهب استصحاب 

 552مذهب اشعري 

 990مذهب و مذاهب اعتزال 

 929مذهب ومذاهب اهل حديث حجازيان 

 مذهب اهل مظاهر= مذاهب تجلي 

 929،02يا مذاهب اهل راي عراقيان مذهب 

 مذهب اهل راي عراق = مذهب اهل عراق 

 999مذهب اهل مظاهر 

 292( پيروان و عالمان دانش كالم)متكلمان 

926،096،069،222،295،290، 

945،942،959،959،959،956، 

999،994،969،964،962، 

2209،2206،2202،2229 

 602مدهب رافضيان 

 962،949،949،954،900مذهب سلف 

 990مذهب سنت 

 2224،902،922مذهب شافعي 

 096،296،250( شيعه)= مذهب شيعه 

552 

 922،094مذهب صحابي 

 929مذهب ظاريه 

 902مذهب يا مذاهب فقهي 

 999مذهب فالسفه 

 926مذهب قيروانيان 

 ( مالكيان)= لكيانمذهب مالك ومالكي و ما

2225،922،926،924،925،909، 

2226 

 دين نصاري  –دين مسيح = مذهب مسيح 

 دين و شريعت يهودي= مذهب يهودي 

 559نسطوريه = مذهب نسطور

 025،299،292،299،59،52مرابطان 

662،494،452،552،026،024، 

2249،2249 

 995مرتاضان 

 025مرزبانان 
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 959مذهب يا مذاهب بدعت گذاران 

 24مذهب يا مذاهب تشبيه  

 24مذهب يا مذاهب تعطيل 

 مذهب اهل مظاهر = مذهب حضرتها 

 992،949،902مذهب حنبلي 

 902مذهب حنفي 

522،099،090،000،025،022، 

522،522،522،526،524،525، 

502،526،524،525،522،524، 

569،545،559،552،506،504، 

599،599،596،594،590،592، 

429،426،425،422،595،592، 

496،449،400،426،420،422، 

622،629،626،625،622،499، 

655،604،602،622،624،625، 

904،922،922،699،692،659، 

2220،2222،995،922،994، 

2299،2262،2222،2292،2225 

 592( عباسيان) مسوده 

 226مسوفه 

 52،09،09،06،26مسيحيان و مسيحي 

 ،242،205،6(= مشرقيان)= مشارقه 

599،599،594،559،556،552، 

920،922،922،695،602،599، 

2220،999،995،992،900،922، 

2294،2252 

 2299مسيحيت 

 54مريني خاندان = بني مرين = مرينيان 

652،499،022،46،59،56، 

950 

 594مزدكي 

 2265( عجم ) مستعرب 

 659( تيره)مسلم 

 ،59،09،04،20،26،9مسلمانان 

209،200،222،220،202،229، 

022،026،020،292،292 

942،902،460،526،524،520، 

2226،2222،992،902،942، 

2292،2292،2292،2292، 

2299،2299،2296،2295، 

2269،2254،2255،2222 

 2292،2222 مضريان

 ،099،069،295،290،292معتزله 

944،954،929،990،944،522 

946 

 254( قبيله ) معد 

 مغربيان = مغاربه 

 ،496،509،522،292( قبيله ) مغراوه  

 992مغرب زمينيان 

 2245،925،950،222،6مغربيان 

2204،2292 

 942،499مغول 

 465،022مغيليه 

 25،20مفسران 
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 955،59مشبه و مشبهي ومشبهيان 

 902( خط) مشرقي 

 2204،2245،999يان مشرق

 2220(حكما) مشائيان 

 هسكوره = مشكوره 

 ،262،229،42،59( و مصموده )مصامده 

6522494،299،292،240 

 999،969،905،902،425مصريان 

 مصامده = مصموده 

 ،265،254،299،42،24( قبيله )مضر 

529،000،022،022،292،292 

 95ملت روم 

 99ملتهاي سياه پوست 

 62ملتهاي عجمي 

 2245لت عرب م

 06ملت فرانسه 

 ،569،252،200ملت يا ملتهاي فرنگ 

 599،596،594ملتها يا ملل مسيحي

904،922،920،592،599 

 592ملتهاي مغرب 

 222نقاب پوشان = ملثمون 

 559،559ملكيه 

 09( بني اميه )= ملوك بني اميه 

 024ملوك تاتار 

 096( در مصر) ملوك ترك 

 بني زيان = ملوك تلمسان 

 599لوك شيزر م

 222( يلهقب) مگاره 

 696،09،24( فرشتگان )= مالئكه 

 096 9اسماعيليان )= مالحده 

 ،509،522،522،292،42ملت اسالم 

646،642،659،659،629،542، 

995،929،929،694،662،649، 

959،900،929،922،992،999، 

2226،2225،992،969،959، 

2269،2259،2259،2240، 

2295،2294 

 95ملت برجان 

 426،254،95ملت يا ملتهاي ترك 

 95ملت روس 

 59،55،50( يا مملوكها) مماليك 

 002مماليك بحري 

 569مماليك مصر 

 2259،2259،602،229،296منجمان 

2299 

 2292،2299،2202منطقيان 

 550( قوم) مواب 

 46،52،09،26موالي 

 656،440،299،90،92،92موبدان 

 2299( يا مخضرمان) مخضرم 

 42،54،06،02،24مورخان 

 2299،2242مولدان 

 ،229،59،52،22( يا موحدين) موحدان 

024،025،020،299،292،242، 
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 266ملوك شيعه علوم 

 2244،2299،944،996ملوك طوايف 

 46،44،52( اندلس)ملوك طوايف 

509،509،002،299،299،299، 

424،422،594،459،452 

 062ملوك طوايف ايران 

 062،254ملوك غسان 

 59( مرابطان) ملوك لمتونه 

 002ملوك مغرب 

 29،29ملوك يمن 

 00ممالك اسالمي 

 969ا ممالك اسالوه

 24ممالك بني اسرائيل 

 نقاب پوشان = نقابداران 

 990،602نقيبان 

 249( خاندان نوبختي )= نوبختيان 

 

 و 

 092،092واقفيه  

 92(منجمان )= وقت شناسان 

 2222و تريكه 

 وتريكه = وتريلمه 

 وتريكه = وريكه 

 95ونيزيان 

 ه

  

 246هاروني  

069،056،002،026،020،022، 

592،569،562،562،549،552، 

496،492،424،422،596،599، 

2242،906،959،696،660 

،2249،2242 

 944موصليان 

 642،529،299مهاجران 

 ن 

 902،929،024،254،42،9نبطيان  

2222،2209،922 

 2229ويان نح

 24نزار 

 559نسطوريه 

 202مسيحي = نصراني 

 566،545،522( مسيحي )= نصاري 

 226،222( مرابطان صنهاجه) نقاب پوشان 

429،292،299،299،262،262، 

2269،2246 

 229( قبيله ) هسكوره 

 900( بني هالل) هالليان 

 229،52هنتانه 

 2222،2299هنديان 

 022،222( قبيله) هواره 

 254هوازن 

 222هيب 

 خاندان هيرودس= هيرودس 

 ي 
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 594،022( بني هاشم = ) هاشميان 

 090،092( فرقه شيعه )هاشميه 

 555،42هخامنشيان 

 2299،522،254هذيل 

 92هربدان 

 240،42هرغه 

 هرغه = هرغيه 

 562( درجه حاجبي)هزوار 

 

 

 245،254،92ياجوج  و ماجوج  

 يعقوبه = يعاقبه 

 559،559يعقوبيه 

 922يماني 

 2299( قبيله ) يمن 

 555،552،292،242،92،9،902،642يونانيان 

659،659،545،554،2222،2222،992، 

922،969،2246،2204،2229،2225 

 ،555،552،202،6يهوديان و يهودي 

662،642،659،659،545،554،2252، 

2226،992،660 
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 فهرست كتابها

 الف 

 929.929االحكام تأليف سيف البدين آمبدي   

احكام السبلطانيه تبأليف ابوالحسبن مباوردي     

420.542.522  

( يا آداب تعليم) احكام المعلمين و المتعلمين 

 2252.209تأليف محمد بن ابي زيد 

 2294احياء العلوم تأليف ابن قتيبه 

( نحبو )اببن مالبك   ( منظومبه )ارجوزه صغري 

2262 

( نحبو )اببن مالبك   ( منظومبه  )ارجوزه كبري 

2262 

 992( تجويد)خزار ( منظومه)ارجوزه 

.992 

 942ابن سينا ( منظومه طبي )ارجوزه 

تأليف امبام  ( يا مختصر كتاب شامل ) االرشاد 

 959.959.902.069الحرمين 

 2264اساس البالغه تأليف زمخشري 

 924سديه منسوب به اسدبن فرات ا

 556( چهار سفر از تورات )اسفار ملوك

 929البرهان تأليف امام الحرمين 

 2294.2225البيان و التبيين تأليف جاحظ 

  556.554.2انجيل 

 226.2249.2249انماط تأليف بوني 

 2296ايضاح تأليف جالل الدين قزويني 

 ب 

  929تأليف ابن الساعاتي ( بدايع)بديعه يا  

 990.2202االشارات تأليف ابن سينا 

2294 

  999(در تعبير خواب) االشاره تأليف سالمي 

 2229اشكال كروي تأليف ميالوش 

 2229اشكال كروي تأليف ثاوذوسيوس 

 2229تأليف ابن حاجب اصول علم فقه 

 929.929تأليف پزودي (علم فقه)اصول 

يبا  ( اصبول هندسبه  )اصول و اركان هندسه يا 

 2225.924كتاب اقليدس تأليف اقليدس 

2224 

اصول واركان هندسه اقليدس ترجه ثابت ببن  

 2225قره 

اصول واركان هندسه اقليدس ترجمبه حنبين   

 2225بن اسحاق 

جمه يوسف اصول و اركان هندسه اقليدس تر

 2225بن حجاج 

 945.262اغاني تأليف ابوالفرج اصفهاني 

2226.2222.2294 

 2222.2226االقتصار تأليف ابن الصلت 

شببرح )اكمببال المعلببم تببأليف قاضببي عيبباض

 920( صحيح مسلم

 2269االلفاظ تأليف ابن سكبت 

 692البدايه تأليف ابن كثير 

 .2292.990.992تفسير زمخشري يا كشاف 

2290 

 902.902ه تأليف ابن االبار تكمل
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 2226بيان شرح عتبيه 

 ت 

 669.045تاريخ اين خلكان  

 052تاريخ ابن الرقيق 

 5تاريخ اندلس تأليف ابوحيان 

 559تاريخ جرجيس بن عميد 

) تاريخ خطيب تأليف احمد بن علي بغبدادي  

 669( يا تاريخ بغداد

 662.492تاريخ طبري 

 2292( يا بيان)تبيان تأليف سكاكي 

 2226تحصيل شرح مدونه 

تببأليف سببراج ( مختصرالمحصببول)تحصببيل 

 929الدين ارموي 

 929ترسل بيساني 

 2226ترسل عماد اصفهاني 

النوا = ترويج االرواح ومفتاح السرورو االفراح 

 052د روالمضاحك 

 2229.2262تسهيل تأليف ابن مالك 

 292تشريح جالينوس 

التعريف بالمحب الشريف تأليف اببن خطيبب   

 999اندلسي 

 902زيد دبوسي تعليقه ابو

 

 

 929( دراصول)ارموي 

 2222حصار الصغير تأليف ابن البناء 

 خ

 902تلخيص تأليف ابوبكر بن عربي 

 2292تلخيص تأليف جالل الدين قزويني 

 246تلخيص خطا به ارسطو تأليف ابن رشد 

تأليف محمد بن ( ابن سيده )تلخيص المحكم 

 2265ابوالحسن حاجب مستنصر 

تلخيصات اببن رشبداز كتباب فبص ارسبطو      

2294.2209 

 2290 تلخيص كتاب فخر رازي

 2226تنبهات شرح مدونه 

 929تنقيحات تأليف شهاب الدين قرافي 

 .554.555.262.242.24.2تورات 

992.996.922.699 

 2225تهذيب مدونه ابن ابوزيد 

تهذيب تلخيص مدونه سحنون تأليف ابوسعيد 

 2225.929.926برادعي 

 999(درتجويد)تيسير تأليف ابو عمروداني

 ج 

 092.05جامع ترمذي 

 05بخاري جامع 

 220.99.90جفرافياي بطليموس 

 نزهه المشتاق= جغرافياي ادريسي

 256جفرافي تأليف عبداهلل بن خرداد به 

( درمنطبق )جمل تأليف افضل الدين خبونجي  

2229.2202 

 2264جمهره تأليف ابن دريد 

 ح

الحاصل مختصر المحصول تأليف سراج الدين 
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 ( درتصوف)خلع النعلين تأليف ابن قسي

025.654.602 

 ذ

 2269.002ذخيره تأليف ابن بسام 

 ر

 (مادريدي)رتبه الحكيم تأليف مسلمه مجريطي

 2229.2229.2299.69دركيميا 

 924رساله ابن ابوزيد 

 2292( در كيميا)رساله ابن بشرون 

 2259رساله خنزيريه 

 922(ابن سينا)رساله حي بن تقظان

 924( در اصول فقه)رساله شافعي

 992.996.990.502رساله قشيري 

 2224رسايل ابن الزيات 

 2224(بديع الزمان همداني)رسايل بديع

 .2252رسايل هفتاد گانه جابر بن حيان 

2229.2229.2292.2262 

 2226.90رسايل ابن مقفع 

 2225رسايل سهل بن هارون 

 2225رسايل صابي 

 992( درتصوف)رعايه تاليف محاسبي

تأليف اببن  (شرح حصارالصغير)رفعال حجاب 

 2222.2229البناء 

 ز

 2264الزاهر تأليف ابن االنياري 

 2226تأليف لخمي شرح مدونه 

 2226.2229.220شفا تأليف ابن سينا 

 929( در اصول)اموري 

 2269.2266.2264( سبتي)زايچه عالم 

2292.2269 

 2224زيج ابن اسحاق 

 2225زيج شناسي تأليف البتاني 

 2225زيج شناسي تأليف ابن الكماد 

 س

 299.90سراج الملوك تأليف طرطوشي  

 2259سرالمكنوم تأليف فخر رازي 

 2252.2252.556سفر بنيامين 

 2229سطوح كروي و قطوع تأليف منالوش 

 629سنن ابن ماجه 

 642 سنن ابوداود

 ش

 959شامل تأليف امام الحرمين 

 2202شرح اشارات آمدي 

 2204شرح اشارات خوجه نصير طوسي 

 2202شرح اشارات فخر رازي 

 604شرح خلع النعلين تأليف ابن ابي واطيل 

609 

شرح صحيح مسلم تأليف محي الدين نبووي  

922 

 999( از فرغاني )شرح قصيده ابن فارض 

 996ني شرح اللمع تأليف ابن تلمسا

تبأليف اببن   (درفقبه )شرح مختصر ابن حاجب

 929راشد 

شببرح مختصببر ابببن حاجببب تبباليف ابببن    
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2294.2206.2202.2226 

 ص 

 2264.2265.904صحاح جوهري 

 426.624.45صحاح سته 

 529.092.292.292.292.292صحيح 

999.992.969.946.659.606 

2250.999 

 .629.629.424.202.222صحيح بخاري 

944.922.920.922.922.629. 

966 

 .629.629.424.069.292صحيح مسلم 

922.922.622 

 .424( صحيح بخاري و مسلم)صحيحين 

292.699.642.642.626.625.629 

924 

صور درجه ها و ستارگان تأليف طمطم هندي 

2252 

 ط 

 

 959طوالع تأليف بيضاوي  

 ع 

 

 2225.926.924عتبيه تاليف عتبي  

 00.29تأليف ابن عبدربه ( عقد الفريد)عقد 

2245.2250.2299.04 

 954عقيده الرساله تأليف ابن ابوزيد 

 929العمد تأليف عبدالجبار همداني 

 929عبدالسالم 

شرح مختصر ابن حاجب تأليف اببن هبارون   

929 

 2226شرح مدونه تأليف ابن بشير 

 2226.926شرح مدونه تأليف ابن يونس 

 602عنقاي مغرب تأليف ابن العربي حاتمي 

600 

 992يف سهروردي عوارف المعارف تأل

 902عبون االدله تأليف ابن لقصار 

 غ

تبأليف مسبلمه   ( يا كتاب الغايه)غايه الحكيم  

 .2254.2252.222.292مجريطي 

2269.2249.2256.2229.2299 

 422( مالحم)غيب نامه ها 

 ف

 599فتح القدسي تأليف عماد اصفهاني 

 2225.922فرايض ابن ثابت 

 2225.922فرايض الن المنمر 

 مختصر حوفي= ض الحوفي فراي

 2294.2225( در منطق)فص ارسطو 

 2269فصيح ثعلب 

 2229.2229.2226فقه ابن حاجب 

 2222فقه الحساب تأليف ابن منعم 

 2266فقه اللغه ثعالبي 

 2204( دانشمندان نبط)فالحت نبطي 

 2204ابن العوام ( مختصر)فالحت نبطي 

 2209فالحت نبطي ابن و حشيه 
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 2229.2290.904 عمده تأليف ابن رشيق

2209.2204.2222 

 029.026.024.029.029.020. 

062.049.044.042.009.000. 

099.092.099.096.065.060. 

550.525.520.522.522.099. 

490.469.422.424.559.554. 

659.622.622.629.624.625. 

942.922.699.649.640.642. 

999.994.995.942.902.940. 

925.995.992.992.999.999. 

956.950.922.929.929.926. 

949.945.940.942.942.942. 

2209.2249.2252.2222.966. 

2259.2252.2252.2252.2209. 

2292.2290.2262.2249. 

2229.2222.2220.2296. 

2205.2202.2229 

 2229( در كيميا) قصايد مغيربي 

 992قصايد نجم اسرائيلي 

 556قصه هامان 

 994( در تجويد)قصيده رائي ابن فيره 

 2229قصيده شاطبيه 

 529القواصم والعواصم تأليف ابوبكر عربي 

 ك 

 

 622كامل ابن عدي  

 ق

 قرآن كريم 

44.45.40.54.02.24.09.22.22. 

296.290.294.256.220.69. 

022.294.292.299.269.252. 

022.029.026.024.025.022 

 2222بطليموس ( چهارم)كتاب اربع 

 556كتاب اقليمنطس 

 556كتاب الهامات واخبار غيبي انبيا

 554كتاب اوشير 

 556كتاب ايوب 

 ( جز ششم ازمنطق ارسطو)كتاب برهان

2229.2226.2224 

 556( رساله25)كتاب پولس 

 642.092كتاب ترمذي 

 649كتاب جراش بن احمد حاسب 

 2224( جزء پنجم منطق ارسطو)كتاب جدل 

2229.2229 

 642(امام جعفر صادق)كتاب جفر

منسبوب ببه يعقبوب ببن     )كتاب جفبر صبغير  

 662.662.609( اسحاق كندي 

 .996.45كتاب حديث ابوعمروبن صالح 

999 

 246( هفتم منطق ارسطو جزء)كتاب خطابه 

 564كتاب ديوان 

 556كتاب راعوث 

 نزهه المشتاق ادريسي= كتاب روجر 
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 2222( درحساب فقه) كامل احدب 

 294كامل مبرد 

( رساله هشم قتاليقون انجيبل )كتاب ابركسيس 

556 

 2229( در صرف ونحو) كتاب ابن مالك 

 556كتاب ابوغالبيس 

 2229( منطق)كتاب عبارت 

 9 كتاب العبر

 556كتاب عزراي امام 

 2265.2262كتاب العين خليل 

 556كتاب قاضيان 

 662.646كتاب قرانات ابومعشر بلخي 

 2224(جزء سوم منطق ارسطو)كتاب قياس 

 2229.2224كتاب مقوالت منطق 

 942كتاب الموسيقي 

 556( ع)كتب سليمان 

 556كتاب يشوع بن شارخ 

 556( سه سفر)كتاب يوست كريون 

 556ع كتاب يوش

 556كتاب يهودا 

 2252كتب ستارگان سبعه 

 559كتب قتاليقون 

 556كتاب مقابين 

 تفسير زمخشري = كشاف زمخشري 

 2229كشف االسرار تأليف خونجي 

 ل

 

 922رافعي ( فقه شافعي) كتاب 

  2226جزء ششم منطق ارسطو كتاب سفسطه 

 659( حديث)كتاب سهيلي 

 220.92كتاب سياست منسوب به ارسطو 

596 

 659.094.45كتاب سير ابن اسحاق 

 دوقصيده( شاطيبه قصيده)= كتاب شاطبيه

 2229شاطبي در تجويد 

 2299.2226الكتاب سيبويه 

 2226( جزء هشتم منطق ارسطو)كتاب شعر

 2229(اصول فقه)مختصر ابن حاجب 

 2229.929( فقه)مختصر ابن حاجب 

 2229(در نحو و صرف )مختصر ابن مالك 

مختصر ارشاد تباليف دركبن البدين عميبدي     

902 

 902( اصول)مختصر ابن الساعاتي 

 2229.922( فرايض)مختصر جعدي 

 2225.922(فرايض)مختصر حوفي 

 2229( منطق)مختصرخونجي 

 929مختصر كبير ابن حاجب 

 2229مختصر الموجز خونجي 

مختصببر كتبباب العببين خليببل تبباليف ابببوبكر 

 2262زبيدي 

 2220مختصر مجسطي ابن رشد 

 2220مختصر مجسطي ابن السمح 

 926مختلطه 

 924مخروطات ابلونيوس 
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 999اللمع تأليف امام الحرمين  

 902مأخذ تأليف عزالي 

 2209مباحث مشرقيه تأليف فخررازي 

 2299مبدا و معاد تأليف ابن سينا 

 2222بطليموس  مجسطي

 929.929المحصول تاليف فخر رازي 

 2264المحكم تأليف ابن سيده 

 م 

 

 تأليف ابن ابوزيد ( تهذيب )مختصر  

926.2224 

 929.926.924مسند طحاوي 

 999مسند عبدبن حميد 

 999مسند مسلم 

 999مسند نسائي 

 222مشترك ياقوت 

 2292مصباح ابن مالك 

 999( قرآن)= مصحف عثمان 

 420السنن خطابي  معالم

 2220معامالت تاليف ابو مسلم بن خلدون 

 2220معامالت زهراوي 

تاليف ابوالحسين بصري ( شرح العمد)المعتمد

929 

 629.929.626.629معجم اوسط طبراني 

629 

 602.602معجم كبير و اوسط طبراني 

 2252معلقاتالسبع 

 2225.926.924مدونه تاليف سحنون 

 924مدونه مختلطه 

( تعبير خبواب )المرقبه العلياء تاليف ابن راشد 

999.225 

 299.299.49مروج الذهب مسعودي 

 556مزامير داود 

 49المسالك و الممالك بكري 

 624.622.620مستدرك حاكم نيشابوري 

 929مستصفي تاليف غزالي 

 629.629مسند ابوبكر بزار 

 999مسند ابوداود سيستاني 

 922مسندابوداود طيالسي 

 999.629مسند ابوبعلي موصلي 

 949.925.922مسند امام احمد بن حنبل 

 999مسند ترمذي 

 999مسند دارمي 

 2222مناظر ابن الهيثم 

 99منابع اعضاي جالينوس 

مناقب امام احمد بن حنبل تاليف ابن حوزي 

922 

م تأليف ابن منتخب الكالم في تفسير االحال

 999( تعبير خواب) سيرين 

 2264تأليف كراع (در لغت ) المنجد

 2225منطق ارسطو 

 2229منطق خونحي 

قصايد (= در كيميا)منظومات ابن مغيربي 

 مغيربي 
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 2252معلقات التسع 

( مشبرح صبحيح مسبل   )المعلم بفوايد المسلم 

 920تاليف امام مازري 

 924المعونه تاليف ابن طاوس 

 2262.2229مغني اللبيب تأليف ابن هشام 

 2292مفتاح سكاكي 

 2262مفصل زمخشري 

( خواجببه عبببداهلل انصبباري) مقامببات هببروي

994.992 

 2225( شرح مدونه ) مقدمات 

 2262مقدمه ابن حاجب 

 999مقنع تأليف ابوعمروداني 

 ا غيب نامه ه= مالحم 

 096ملل و نحل ابن حزم 

 096ملل و نحل شهرستاني 

در تعبيبر  ) الممتع تأليف ابن ابوطالب قيرواني 

 999( خواب 

 2222ابن البناء ( زيج)المنهاج 

 929بيضاوي ( اصول )منهاج 

الموجز تأليف مالك 

999.094.220.45.02.925 

 625.622.629 ميزان تأليف ذهبي

 6ميزن العمل تأليف ابن رشيق 

 ن 

 2206.2202.2229.2294نجات ابن سينا  

 نزهه المشتاق تأليف علوي ادريسي حمودي 

224.222.920.99.90 

 926النوادر تأليف ابن ابوزيد 

 2294نوادر ابوعلي قالي 

 و

 926.924واضحه تأليف ابن حبيب  

 ه 

 2220هيئت تأليف ابن فرغاني  
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 ابشناسي درباره ابن خلدونكت

 :منابع عربي  -1

 : كتب متقدمان  –الف 

چباپ هبوريني    9در آخر مجلبد   –شرح حال مولف بقلم خود وي  ،،،التعريف  –ابن خلدون 

از اين كتاب نسخه يي خطي در دارالكتباب المصبريه ببا خطبي      099ص  2295/2969بوالت 

  ،صفحه است242نيكو موحود است كه داراي 

 90: 5شدزات الذهب في اخبار من ذهب  –الحنبلي  ابنالعماد

 29نيل االبتهاج   –تنبكتي 

 4: 25الخطط الجديده  220: حفناوي تعرف الخلف بر جال السلف 

 259 – 254: 5الضوء الالمع في اعيان القران التاسع  –سخاوي 

 009: البدر الطالع  –فاضي شوكاني 

 5ص  2959و الترجمه و النشر  لجنه التأليف –الرد علي النجاه  –قرطبي 

 525و  6: 5نفح الطيب  –مقري 

 : كتبي كه بخصوص درباره ابن خلدون است –ب 

 ( 0سلسله فالسفه اسالم حلقه ) 2959بيروت  –ابن خلدون  –اب يو حنافمير 

 2944مصر كتابخانه نهضت مصر  –مع ابن خلدون  –احمد محمد حوفي 

 2900دمشق كتابخانه النشر العربي  –منتخبات :  ابن خلدون–جميل صليبا وكامل عياد 

 ( 54ا  2شرح حال ابن خلدون از ص )صفحه  292

بيروت مطبعه الكشاف جلد اول  –جلد  2در اسارت عن مقدمه ابن خلدون  –ساطع الحصري 

در « در يني خشببه  » صفحه اين كتاب را  226داراي  2955صفحه جلد دوم  025داراي  2950

  ،ه الرساله انتقاد كرده استمجل 449شماره 

با انتقاد وتعليقات محمد سليم  – 2940قاهره دارالمعارف  -چاپ دوم همان كتاب در يك جلد

 زير  955 -950رشدان درالرساله شماره هاي 

  ،اين خلدون درنزد حصري : عنوان

ات اببن  خطا به ايست در بباره صبف  ) ابن خلدون في المدرسه العادليه –شيخ عبدالقادر مغربي 

 (خلدون و برتري او بر طالب ادب علم 
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محمبد و زن ، ومحاكمبه دو وزيبر خطيبر در بيبروت      : اين خطابه با دو خطا به ديگر وي بنبام 

  ،صفحه چاپ شده است 95در ( 2929مطابق قوزما )

 2924مصر ( از فرانسه ) ترجمه محمد عبداهلل عنان : ط حسين ب فلسفه ابن خلدون االجتماعيه 

 -25اين خلدون ومورخ حضارت عربي در قرن : ان آن رساله ايست از ويسند نك بنام و درپاي

 صفحه  269

 بيروت كتابخانه منيمنه  –ابن خلدون  –عمر فروخ 

 24اجتماع بشري بطبور كلبي    -25ذكرمصادر و مأخذ : مقدمه -20الروائع  –فواد افرام بستاني 

 ،قبايل و ملل متوحش 

با مقابله و تعليقبات محمبد   )  549ص  2942لته شرفا و غربا قاهر التعريف بابن خلدون و رح

 ( بن تاويت طنجي 

 محمد الخضربن حسين ب زندگي ابن خلدون ب تونس 

 290مطبعه دارالكتب  –حياتهواثره الفكري قاهره : ابن خلدون  –محمد عبداهلل عنان 

 صفحه  96 -2944اسعد دقايق و حقايق في مقدمه ابن خلدون ب بغداد مطيعه  –محمد مالح 

 : ج ب كتبي كه در ضمن مطالب آنها درباره ابن خلدون بحث شده است

 299: تاريخ الفلسفه العربيه –اب نعمه اهلل العنداري 

 549 – 546شرح مجاني االدب بيروت ج ا ص  –اپ لويس شيخو 

 259ص  2942تيارت ادبيه بين الشرق و الغرب  –ابراهيم سالمه 

 – 290ج ، ا ص  2954و النشبر  ر االسالم ، مصر ، لجنه التبأليف و الترجمبه   ظه –احمد امين 

295 

 260مصر ، دارالكتاب العربي ، س  –التذكر اتبموريه  –احمد تيمور 

  529ص  2909 ،مصر النجته التأليف  –تاريخ االدب العربي  –احمد حسن الزيات 

 444تاريخ االداب العربيه  –اخ و يكتور سارويم 

 2956مصر مطبعه اعتماد  –اصول النقد االدبي  –الشايب احمد 

 569ص  2مجلد  2905مصر  –المفصل في تاريخ االدب العربي  –اسكندري 

 242ترجمه دائره المعارف اسالمي ج ا ص  – 562دائره المعارف ، ج ا ص  –بستاني 

 269ص  2909 –مصر الجنع التأليف  –تاريخ الفلسفه في االسالم  –دي بور  ،ج 

 262ص  2959تاريخ االدب العربي مطبعه المعارف  –جاسم الرجب 
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 596: جرجي كنعان ب االدب العربي 

 222:  0تاريخ آداب اللغه العربيه  –جرجي زيدان 

 440 ، 2ج  2904تاريخ االسالم السياسي مصر ، مطبعه حجازي  –حسن ابراهيم حسن 

ص 0طببع   22ص  2955ب التونسبي  حسن حسني عبد الوهاب ب المنتخب المدرسي مبن االد  

  2ج  2942روكس بن زائد العزيزي بب المنهل في تاريخ االدب العربي ، طبع دوم  222

 42:  2االعالم ، مجلد  –زركلي 

 20: الفكر العربي بين ماضيه و حاضره  –سامي الكيالي 

  262-259ص  2959بغداد ، الرشيد  –تاريخ علوم الغه العربيه  –طة الراي 

  2945نجف مطبعه علميه  –اعالم العرب في العلوم  و الفنون  –الصاحب الدجيلي عبد

 2:65مجلد 

 220ص  2945بيروت ،دارالعلم للماليين ،  –الخالدوم العرب : قدري طوفان

 290ص  2942د راسارت في االدب العربي  –مجيد دمعه 

  242 – 224ص  2929مصر ، المعارف ،  –تاريخ فالسفه االسالم  –محمد جمعه 

 95: ص ا  2929اللغه العربيه بب مصر ، محمد عاطف ب ادبيات 

 صفحه  259محمد بهجت االثري ب المدخل في تاريخ االدب العربي ب بغداد مطبعه الجزيره 

  202ص  2955مصطفي عبدالرزاق ب تمهيد لتاريخ الفلسفه االسالميه ب مصر ب لجنه التاليف ، 

 422ص  2922اد ب مطبعه السعاده هاشمي ب جواهر االدب ب بند

 46-62: خلدون وهابي ب مراجع تراجم االدباء العرب 

 225ص  2952طه حسين ب التوجيه االدبي ب مصر ب مطبعه امريكائي 

 2902دارالكتبب المصبريه ،    –مصر  –المنتخب من ادب العرب  –طه حسين و چند تن ديگر 

 592: 2ج 

 292-294دبيه ا ص يوسف اسعد داغر ب مصادرالدراسه اال

 94يوسف اليان سركيس ب معجم المطبوعات ستون 

، شبماره مخصبوص،   ( حلب ) مجله الحديث : د ب مقاالت مجالتي عربي در باره ابن خلدون  

 درباره شخصيت ابن خلدون از جهات مختلف  2902

 292و  269و  2: ص  2945ابن خلدون مجله المجتمع العلمي العربي مجلد 

 29:  2مجله الحديث  –عرب  ابن خلدون و
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 022:  22 – 529: 42الهالل مجلد  –تأليفات ابن خلدون 

 420:  22مجله المقتطف  –ابن خلدون مغربي و اسپنسر انگليسي 

انتقادي است از كتاب صببحي محمصباني دربباره اببن خلبدون      ) عقايد اقتصادي ابن خلدون 

 929:  02مجله المشرق ( بفرانسه

 462: 90مجله المقتطف  –جديد ابن خلدون و نقد 

 02:  22 – 20:  29مجله الرساله شماره  –ابن خلدون وماكياوئي 

 694: 22چاپهاي مختلف مقدمه ابن خلدون مجله الرساله  –ابوريه 

(  929: + انيس المقدسي بب ده تن از متقدمان درتباريخ فكبر و فرهنبگ عرببي اببن خلبدون       

 . فيلسوف 

 6:9اسي مجله االمالي شماره مورخان و رهبر جامعه شن

 042: 9امين هالل ب عقايد اسالمي در خالل نظر به سياسي ابن خلدون ب مجله الحديث بب 

مجله موسسبه دروس  ( 2900)مقاله ايست از ه جب خاورشناس كه آنرا در بخش اول مجلد ) 

 (شرقي منتشر كرده است 

 96( :  2909)  9الرساله  –مقدمه ابن خلدون  –بشرفارسي 

انتقاد و تعليق بر كتاب بوسول دربباره  )  625: 99او المقتطف  –ابن خلدون و فلسفه اجتماعي 

 (ابن خلدون است 

 52: 6ومجلد  0909: 0مجله الهالل  –ابن خلدون : جرجي زيدان 

  9:6شماره  2ابن خلدون و مكانت او در تاريخ فكر ب مجله االديب  –جبرائيل جبور 

تعليقبي  ( ) 2955)  949ت عن مقدمه ابن خلدون مجله الرساله شبماره  در اسا –دريني جشبه 

 ( است بركتاب حصري بهمين عنوان 

 029: 9( حلب ) مجله الحديث  –ابن خلدون بنيانگذار جامع شناسي  –دكتر كامل عياد 

 4: 0شماره  0مجله الطريق  –نظري درباره ابن خلدون و هگل  –رئيف خوري 

 42:2شماره ( بيروت ) مقدمه ابن خلدون مجله االمالي  عرب در –ساطع الحصري 

 2:6شماره  0مجله االديب  –نظرايات اقتصادي ابن خلدون  –صبحي محمصاني 

 202ص  2909مجله الهالل آوريل .اگر ابن خلدون در ين عصر ميزيست  –عبدالحميد عبادي 

در بباره زنبدگي و    بحبث انتقبادي  (  2526/  2002) عبدالرحمن بن خلدون  –شكري مهتدي 

 292و  269: 92المقتطف . اسلوب وعقايد وي 
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،  522: 9مجله المجمع العلمي العربي ، دمشق ، مجلبد   –اين خلدون  –شيخ احمد اسكندري 

مأخبذ آن   –مقدمه ابن خلدون  –تأليفات ونگارش ابن خلدون  –علم وعمل  –اخالق )  562

منزلت  –نمونه يي ازنگارش وي  –الم تأليف عقايد مخصوص او در مقدمه تأثير مقدمه درع –

 (و ابن خلدون « ابن الخطيب » موازنه ميان خطيب  –او در شعر 

 499: 22شماره  5مجلد (بغداد)ابن خلدون مجله المجله  –عيد الفتاح عبدالقادر 

  590و  099و  292: 2عبدالرحمن بن خلدونمجله الحريه  –متي عقراوي 

 –براي مطاله در باره ابن خلدون بقلم خاور شناس استفانو كلوزيبو  مقدمه يي  –عمرفا خوري 

 526و  542: 6( حلب ) مجله الحديث 

  6:  - 242فلسفه اجتماعي از نظر ابن خلدون مجله المكشوف شماره  –فواد بستاني 

انتقباد از كتبابي   )  022: 29مطاله جديدي درباره ابن خلدون مجلبه الكليبه    –قسطنطين زريق 

 رجوع بمنابع اروپائي شود ( سي است درباره ابن خلدون تأليف ناتانيل اشميد انگلي

شخصيت ابن خلدون در كتاب استاد محمد عبداهلل عنان مجلبه   –مصطفي عبداللطيف سحرتي 

 2452: 60الرساله شماره 

: 9 – 29: 9 – 29: 6 – 4:24مجله الرساله شماره  –ابن خلدون در مصر  –محمد عبداهلل عنان 

22 – 9  :22 -22  :29 

 . ابن خلدون وموجبي كه او را به مطالعه تاريخ رهبري كرده است  –وهبي محمد 

 05ص  9/2959شماره 9مجله االديب مجلد 

 22ص  22/2959ابن خلدون پدر اجتماع مجله االديب شماره  -

 2205، 52ابن خلدون في الميزان الهالل  –محمد فريد وجدي 

ازنظر مبادي  .بن خلدون نخستين فيلسوف عرب كه بتفسير تاريخ  عبدالرحمن –نجائي صدقي 

 299و  6، 0پرداخته است مجله الطلليعه 

 منابع اروپايي  – 2
I – MONOGRAPHIES 

An Arabic philosophy cf history : selections from rhe prolegomena of 

Ibn Khaldun of Tunis ( I332- I 406)  ,   translated and arranged by  Gh 

Issawi – London  ,  Murry , 1950   I 90 pp 

(Wisdom of the East Series)  -Bibliog.  . p  8 I – I 8 2  
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Histoire des Berber's  et des dynasties muscleman's de I , Afrique  du 

Nard . traduite de l" Arabe . par le Baron de Slane ,  3 vol  paris , 

Gauthier I 9 27 – 1934 

Ibn Jhaldun and Tamer lane their  historic meeting in Damascus . I40 

A  D 9 803  A   H  ) A study based on Arabic manuscript of Ibn 

Khaldun  ' s autobiography , with a translation into English and a 

commentary by J Fischel = Berkeley , University of California  1952  ,  

I 49  p  . Bibliog. P I 25 – 134.  

Bergh  , S  , Van , den Omriss der Muhammadanischen wissenschaf  

ten nach Ibn Khaldum , L eiden , Brill , I 9I9 : 99 P . 

Lubab al – mushaf fi usul al – kdin , di Ibn Jaldun . Ed tr . y anota do 

por Lucia no Rubio – Tetuan , Marquis , I 952 

Enan , Muhammad Abdullah – ibn Khaldun , his life and work Lahore 

, Ashraf , I 946 , I 44  p. 

Essat , Add – al – Aziz , - Ibn Khaldun and seine Culturgeschichte der 

islamischen reich , Wien ,Gerldl , I 879  62 p. 

Mahmassani  , Sobhi , - Les idees economiques d '  Ibn Khaldoun  

essai 

Historique , analytque et critique , Lyon , Blsc . I932 : 229 p ( Bibliog.  

2I7 – 22I )  

Schmidt , Nathaniel –Ibn Khaldun , historian , sociologist and 

philosopher New Yord ,Columbia University press , I930 : 87 P . ( 

Bibliog. . P , 6I-64)
1
 . 

Bouthoul ,G – Ibn khaldoun , sa philosophie sociale , I 930
2
  

Bouthoul , G . –L 'esprit de Corps selon Ibn Khaldoun Rev Intern de 

Sociologie , Paris . I949, P I 86 -287 

 Ibn Khaldum and Tamer lane Actes du XXIe Vongres Intern . des 

Orientalistes , Paris , I 949 : 288 -287 

Ibn Khaldun Activities in Mamlud Egypt (I382 –I 406 ) in Semitic and 

Oriental Studies < presented to Wil . Popper . University of California 

Publications in semitic and philosophy , XI – Berkeley and  Los 

Angles , 1950 Levi – provencal E ,  - Notes sur I exemplaire du Kitab 

– al – Ibar –offert par Ibn Khaldun a la Bibl . d ' al –Karawiyin a' Fez 

–JI .Manistique V . 203 , I 923 , p I 6I  

II- OUVRAGESD'ENSEMBLE .  

Brakeman, C – G , A ,L : vol II : 242 

Cassel ' s Encyclopedia of Literature , vol II  

                                                 
 . انتقاد كرده است  12:  1 اين كتاب را دكتر فسطنطين زريق درمجله الكليه  -  

 . رده است انتقاد ك 426  81اين كتاب را دكتر بشر فارس در المقتطف مجلد   - 22
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Encyclopedia Amencana , vol XIV : 617  

Encyclopedia of Islam , vol II : 395 

Encyclopedia Italian , vod XV III : 682 

Encyclopedia Britannica , vol XII : 34 

La Grande Encyclopedia Frncaise , vol XX: 545  

Gabrieli ,G , -- Saggio di bibliogarfia e concordancia della storia di 

Ibn Knaldun , in Rev degli Studi Oriental X , (Roma ) , I 924 P . I 69 – 

2 I 0  

Sarton , C ,- introduction to the History of Science III , I948 .
1
   

                                                 
) و رجوع به چااپ دو    11  تاص  61  ترجمه ونقل از مقدمه ابن خلدون چاپ درالكتاب اللبنانياز ص    -  

 . شود 116ص   stud Orientalisticiابن خلدون وتراثه الفكري  تأليف محمد عبداهلل عنان و مجموعه 
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 (: به نظر مترجم رسيده است)  منابع فارس -2

ربيع الثباني   4مورخ سه شنبه  02 – 05روزنامه رعد، بقلم سيدضياء الدين طباطبائي شماره  -2

 ( بمناسبت ششصد مين سال درگذشت وي ) ق شرح احوال ابن خلدون . ه  2002

 . حرف الف شرح حال ابن خلدون  2لغت نامه دهخدا ج  -2

در ضمن مباحث كتباب  ) ش . ه  2002مي تأليف آقاي دكتر صفا علوم عقلي درتمدن اسال -0

 ( رجوع به فهرست اعالم آن شود. از ابن خلدون بحث شده است 

زندگي و عقايد ابن خلدون بقلم آقاي ( شهريور ومهر) 2006مجله ارمغان شماره آخر سال  -5

 . منتشر شده استگويا اين مقاالت سابقا درمجله ديگري نيز  –دكتر شفق استاد دانشگاه 

چاپ شركت سهامي  029ص  4ريحانه االدب تأليف مرحوم محمد علي مدرس تبريزي ج  -4

  2(شرح حال ابن خلدون ) ه . ش  2002طبع تهران 

 : مقاالتي زير عناوين زير  2005مهر  6تا شماره  2005خرداد  0مجله نبرد زندگي از شماره  -6

فلسبفه اببن خلبدون     –ابن خلدون و انواع تمدن  –خ ابن خلدون و فلسفه تاري –ابن خلدون 

 .آرائي نژاد : بقلم

 2006تاريخ فالسفه اسالم تأليف مرتضي مدرسي چهار دهي چاپ علي اكبر علمي تهبران   -9

 .204ابن خلدون وفلسفه تاريخ ص 

زندگاني و فلسفه اجتماعي و سياسي سيد جمبال البدين افغباني تبأليف مرتضبي مدرسبي        -9

 .2005اپ اقبال وشركاء تهران ،چهاردهي چ

 . 229ص « ابن خلدون و سيد جمال الدين » 
 

 

                                                 
 : كرده استمولف در تنظيم شرح حال ابن خلدون از منابع زير استفاده   -  

  42جواهر االدب ص     18كشف الظنون ص 
 41ص   قاموس االعال  تركي ج    12ص   هدايه االحباب ج 

  .معجم المطبوعات          164لغات تاريخچه و جغرافيه تركي ص 


