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اعالم اصفهان ؛ ص7
اعالم اصفهان ،ص7 :
جلد اول
پيشگفتار
اصفهان از ديرباز مهد علم و ادب و فرهنگ و هنر بوده و به همت دانشمندان و عالمانش توانسته است نام خود را در ميان
شهرهاى فرهنگى جهان مطرح كند .اين شهر نقش محورى و جايگاه تعيينكنندهاى در فرايند گسترش فرهنگ و تمدن اسالمى
داشته و خدمات ارزندهاى به جهان اسالم تقديم كرده است؛ ازاينرو ،در سال  2006ميالدى به افتخار عنوان پايتخت فرهنگى
جهان اسالم دستيافت.
اصفهان به گواهى آثار شگرف باستانى ،كتابهاى ارزشمند علمى و آثار هنرى گوناگون ،كه زينتبخش موزهها و كتابخانههاى
بزرگ و معروف دنيا است ،و با عرضه نوابغ علمى ،ادبا و شعرا و هنرمندان طراز اول جهانى جايگاه ويژه و ممتازى را به
خود اختصاص داده است .در زمينه فقه ،اصول ،فلسفه ،منطق ،رياضيات ،نجوم و ديگر شاخههاى علوم دانشمندانى از اين شهر
برخاستند كه نام آنان قرين نام افراد صاحب نام اين علوم گرديده است .در شاخههاى گوناگون هنر هم چون معمارى ،نقاشى،
خوشنويسى ،موسيقى و پارچهدوزى نيز افرادى در اين شهر ظهور كردند كه نام آنان تداعىكننده اين هنرها است.
شخصيتهاى برجسته و نامدار حوزه فرهنگى اصفهان بسيارند .از علماى بلندمرتبه قرآن و از قراء هفتگانه مشهور نافع بن عبد
الرحمن اصفهانى (م  169ه ق) بود كه در اين شهر زاده شد .از مفسران نامور اصفهان نيز مىتوان از ابو مسلم اصفهانى (قرن
سوم هجرى) نام برد كه آثارى همچون جامع التأويل و الحكم التنزيل ،جامع الرسائل و الناسخ و المنسوخ داشته است و در كتب
ترجمه مفسران ،او را ستودهاند .در زمينه ادبيات هم مىتوان به افرادى مانند صاحب بن عباد ،مؤيد الدّين طغرائى اصفهانى،
عماد الدّين كاتب اصفهانى ،ابن طباطبا علوى اصفهانى ،ابو الفرج اصفهانى و دهها تن ديگر اشاره كرد كه در گسترش شعر و
ادب ،به خصوص شعر و ادب عرب ،نقش وااليى داشتهاند .گفتنى است زبان و ادبيات
اعالم اصفهان ،ص8 :

عرب با ظهور ادبا و شعراى عربىدان در سده چهارم هجرى در اقليم اصفهان گسترش يافت و در سدههاى پنجم و ششم هجرى
به اوج خود رسيد تا آنجا كه به اين شهر لقب «بغداد ثانى» داده شد.
شخصيتهاى نامى اصفهان به مردان منحصر نمىشوند .در مراجعه به كتب ،نام زنان دانشمند و صاحب كمال نيز به چشم
مىخورد كه حق آنان در تاريخ كمتر ادا شده است .در برخى از منابع تاريخى آمده است نخستين زن ايرانى كه به دين مبين اسالم
گرويد ،بانويى اصفهانى به نام ام الفارسيه بوده و حتى گفته شده كه او نخستين مسلمان ايرانى بوده است؛ چرا كه پيش از سلمان
فارسى اسالم آورد و سلمان به راهنمايى او به محضر پيامبر اسالم (ص) راه يافت .ابن عباس از قول سلمان آورده است« :چون
بر عزيمت به يثرب مصمم شدم و قصد پاىبوسى خواجه كائنات پيامبر گرامى اسالم (ص) نمودم ،در آنجا زنى اصفهانى را ديدم
كه در وصول به يثرب و دولت دريافت سعادت اسالم بر من سبقت گرفته بود و او مرا بهسوى آن حضرت راهنمايى كرد».
(رياحى ،مقاالت اصفهانشناسى ،1385 ،ص )4
در دورانى كه اصفهان پايتخت ايران بود ،بسيارى از رجال علمى و سياسى در اين شهر حضور يافتند و بر شهرت آن بيش از
پيش افزودند .مردان برجسته سياسى ،كه اندوخته علم فرا راه آنان بود ،ايران را با حكمت و سياست اداره مىكردند .از دو
شخصيت برجسته آن دوران مىتوان از صاحب بن عباد در دوره آل بويه و شيخ بهائى در دوره صفويه نام برد.
آنان در گسترش و غنىسازى اصفهان نقش بسزايى ايفا كردند .البتّه آوازه و خدمات ايشان به اين شهر و حتى ايران منحصر
نماند.
معرفى رجال نقشآفرين اصفهان در فرهنگ و تمدن ايران و اسالم مطلبى است كه در اين گفتار كوتاه نمىگنجد و شرح حال
هريك از آنان نيازمند كتاب و حتى كتابهاى خاص و جداگانهاى است .اثر حاضر نمونهاى از اين دست و تالشى است در
راستاى معرفى چهرههاى بارز تاريخ اصفهان كه محقق فرزانه مرحوم مصلح الدّين مهدوى آن را نگاشته است و چاپ و نشر آن
خدمتى ارزنده به بزرگان عرصه فرهنگ و انديشه تواند بود.
مركز اصفهانشناسى و خانه ملل به پاس خدمات ارزنده اين دانشپژوه گرامى ،نخستين
اعالم اصفهان ،ص9 :
جلد از مجلدات كتاب اعالم اصفهان را انتشار مىدهد .اين اثر به همت جناب آقاى غالمرضا نصر اللهى ،كه ساليانى از محضر
مؤلف فقيد كسب فيض نموده بود ،تصحيح شده است.
مركز اصفهانشناسى و خانه ملل اميد دارد با تصحيح مجلدات بعدى اين مجموعه زمينه انتشار كامل آن ،كه برآيند يكعمر تالش
و تحقيق مؤلف است ،فراهم شود .در پايان از همكاران عزيز كه در انتشار اين اثر يارى و همدلى داشتند به خصوص آقايان
محمد حسين رياحى ،مسئول پژوهشى ،و عليرضا مساح ،مسئول اجرايى مركز ،تشكر و تقدير مىگردد.
دكتر مح ّمد على چلونگر
مدير مركز اصفهانشناسى و خانه ملل
اعالم اصفهان ،ص11 :
مقدّمه تحقيق
شهرى كه اكنون در آن زندگى مىكنيم ،تاريخ ،فرهنگ و تمدّنى با بيش از دو هزار سال پشت آن ايستاده است.
درخشش و شكوه اصفهان در تاريخ ،بيشتر مديون ورود اسالم به ايران ،و در نتيجه اين سرزمين است .مردمان اين سرزمين ،با
پذيرفتن اسالم ،دنياى پهناورى را رودرروى خويش ديدند كه در آن ميدان ،مىتوانستند استعدادها و ّ
خالقيت خود را به عينيّت
تبديل كنند؛ پس آنان ،با حفظ اصالت فرهنگ و هويّت خود ،از آموزههاى اسالمى نيز براى ساختن دنيايى بهتر يارى گرفتند.
اصفهان امروز ،ا ّما اندكى از آنهمه عظمت و شكوه از تاريخ و فرهنگ و تمدّن گذشته را تا امروز به يادگار نگاه داشته است.
اصفهان در اين راه بس طوالنى و دشوار و جانفرسا ،بس سختجانىها كرده ،و بس رنجها بر تن خود خريده است .بس
طوفانها را ايستادگى كرده ،و بس خيزابها را از سر گذرانده است .قحطى و سيل و گرسنگى ،جنگ و قتل و غارت ،ناامنى و

هرج و مرج و نزول بالياى ارضى و سماوى ،اصفهان را آبديده كرده است؛ لذا هيچ قوم بيگانه و لشكر مهاجم ،نتوانسته در اين
شهر دوام بياورد ،و فرهنگ و زبان و حاكميّت خود را براى هميشه بر اين شهر حاكم سازد.
پس شايسته است كه اصفهان ،پايتخت فرهنگى جهان اسالم باشد ،و بايسته است كه آثار تاريخى و هنرى ،هنرمندان ،دانشمندان،
بزرگان عرفان و مذهب و ادبيّات اين شهر ،بيشتر به جهانيان شناسانده شوند ،و انتشار كتاب اعالم اصفهان ،گامى است براى
معرفى مشاهير و بزرگان اين شهر تاريخساز ،فرهنگآفرين و هنرپرور.
ّ
اعالم اصفهان ،ص12 :
صبات تند مذهبى و نابردبارىها ،كار را بر اقلّيتهاى قومى و مذهبى سخت مىساخت؛ ا ّما همين
درست است كه گاهگاه تع ّ
حضور ديرپا و بسيار طوالنى مسيحيّت ،يهود و زرتشتى در اصفهان تا امروز ،و به دنبال آن ،حضور چهارصد ساله ارامنه در
اصفهان ،تا حدودى نشان مىدهد كه مردم اصفهان ،با مدارا و تسامح با آيينها و اقليّتها رفتار مىكردهاند ،و در اغلب برهههاى
تاريخى اين شهر ،همزيستى مسالمتآميز با آنان داشتهاند.
در چنين فضايى ،آثار شكوهمند و شگفت معمارى آفريده مىشود .چهرههاى بزرگ تف ّكر و انديشه ظهور مىكنند ،و نظريّههاى
تازه ارائه مىدهند .زيباترين جلوههاى هنر از پنجههاى اعجازگر هنرمند اصفهانى خلق مىشود ،و عارفان و معرفتجويان،
اصفهان را جايى مناسب براى سير و سلوك و خلوتگزينى و عبادت مىيابند.
ابعاد گوناگون علوم مذهبى نيز به رشد و تعالى مىرسد ،و راههاى تازهاى در مسير تفسير ،تشريح و تدوين آموزههاى مذهبى
گشوده مىشود.
اسالم ،حدود سالهاى  19تا  23هجرى وارد اصفهان شد ،و به فاصله يكى دو قرن ،اصفهان به يكى از مهمترين شهرهاى جهان
اسالم تبديل شد .هزاران محدّث ،عالم ،اديب و دانشمند از اين شهر برخاستند ،و تمدّن اسالمى را بارور ساختند.
اصفهان در مركز فالت ايران ،به منزله چهارراهى براى تجارت و عبور كاروانيان و مسافران ،و نقطه ثقل ارتباطات فرهنگى و
چهارراه دادوستد تمدّن اسالمى بود .اين موقعيّت ممتاز ،باعث شد اصفهان خاستگاه مذاهب ،سبكهاى هنرى و ادبى و جريانهاى
متنوع فلسفه و عرفان باشد.
ّ
طبيعت زيبا و اعتدال هوا در اصفهان نيز جاذبهاى ديگر بود كه مىتوانست جمعيت بسيار را جذب خود كند ،و اندكاندك گسترش
يابد ،و در رديف شهرهاى بزرگ دنياى كهن قرار گيرد.
منابع اصفهانشناسى در قرن سوم تا نهم هجرى
احتماال ّاولين تالشها براى نگارش تاريخ ،و گردآورى اسامى بزرگان اصفهان ،در قرن
اعالم اصفهان ،ص13 :
مورخ و اديب نامى در قرن سوم هجرى،
سوم هجرى صورت گرفته است .گويا كتاب از دسترفته و يافتنشده حمزه اصفهانىّ ،
ّاولين اثر در باب اصفهانشناسى باشد .پس از آن ،تنى چند از خاندان ابن منده دست به كار تدوين تاريخ اصفهان شدند كه
متأسّفانه از آنان نيز اثرى به جاى نمانده است.
ناگفته نماند كه گردآورى تاريخ اصفهان و سرگذشت رجال آن بيشتر بهانهاى بوده است براى گردآورى احاديثى كه در اين شهر
نقل مىشد تا به اين ترتيب ،هم احاديث با اسناد و سلسله راويان مش ّخص گردآورى شوند ،و هم افتخارى باشد بر پيشتازى
شهرها در حفظ ،گردآورى و نقل حديث .اكنون تأليفاتى كه از آغاز تا اوايل قرن چهاردهم هجرى درباره اصفهان وجود دارد را
1
معرفى مىكنيم:
ّ
ّللا بن مح ّمد بن جعفر بن حيّان اصفهانى معروف به حافظ
 .1طبقات المحدّثين باصبهان و الواردين عليها ،تأليف ابو مح ّمد عبد ّ
ابو ال ّ
صل در باب احوال محدّثين و اسناد حديثى آنان از قرن دوم تا چهارم هجرى .اين كتاب در
شيخ (م  369ق) ،كتابى است مف ّ
سال  1407ق در چهار جلد در بيروت چاپ شده است.

 . 1در تهيّه اين فهرست :از كتاب تاريخ تشيّع اصفهان ،صص  422 -409و مقدّمه كتاب رجال اصفهان يا تذكرة القبور استفاده شده است.

 .2اصفهان و اخبارها ،تأليف حمزه اصفهانى (م  360ق) ،در برخى كتابها از آن نام برده ،و مطالبى را نقل كردهاند؛ ولى
متأسّفانه نسخهاى از آن باقى نمانده است.
 .3شعراء اصفهان ،تأليف حمزه اصفهانى كه از آن هم نسخهاى به جاى نمانده است.
 .4قالئد ال ّ
ى بن حمزة بن عماره اصفهانى (م  322ق) ،از اين اثر نيز
شرف فى مفاخر اصفهان و اهلها ،تأليف ابو الحسن عل ّ
مافروخى در كتاب محاسن اصفهان از اين كتاب ،استفاده بسيار كرده است.
تاكنون نسخهاى شناخته نشده است.
ّ
 .5تاريخ اصفهان ،تأليف ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه اصفهانى (م  410ق) ،اين كتاب را نيز بايد جزو كتابهاى از دست
رفته تلقّى كرد .سمعانى در كتاب االنساب خود مطالبى از آن نقل كرده است.
اعالم اصفهان ،ص14 :
ّللا اصفهانى (م  430ق) ،معروفترين كتابى است كه در قرون ّاوليه
 .6ذكر اخبار اصفهان ،تأليف حافظ ابو نعيم احمد بن عبد ّ
ّ
اسالمى براى اصفهان نوشته شده است .در مقدّمه كتاب ،تاريخ شهر اصفهان به اجمال آمده است ،و به بسيارى از محلهها و ابنيه
تاريخى آن اشاره شده است .در متن كتاب نيز شرح حال حدود دو هزار نفر از محدّثين و دانشمندان اصفهانى ،يا كسانى كه از
شهرهاى ديگر به اصفهان آمدهاند ،ذكر شده ،و اسناد روايت حديث آنان آمده است .در خالل مطالب اين بخش از كتاب ،اسامى
بسيارى از محلّهها ،روستاها و آثار تاريخى و مشاغل مردم اصفهان در قرون دوم تا پنجم هجرى به دست مىآيد .اين كتاب ،ابتدا
ّللا كسايى نويسنده و استاد
در ليدن هلند در دو جلد به چاپ رسيده ،و سپس در تهران چاپ افست شده است .شادروان دكتر نور ّ
دانشگاه ،اين كتاب را به فارسى ترجمه كرده و به چاپ رسانده است.
 .6تاريخ اصفهان تأليف عمر بن سهالن ساوجى ،از اين كتابّ ،
اطالعى در دست نيست.
ّللا مستوفى آن را ديده ،و در نزهة
الرحمن بن مح ّمد بن اسحاق معروف به ابن منده ،حمد ّ
 .7تاريخ اصفهان تأليف ابو القاسم عبد ّ
القلوب ،مطالبى از آن نقل كرده است.
مافروخى اصفهانى (زنده تا سال  458ق) ،يكى از مهمترين منابع تاريخ و
 .8محاسن اصفهان تأليف مفضّل بن سعد بن حسين
ّ
مافروخى در اين كتاب ،عالوه بر پرداختن به تاريخ شهر
است.
موجود
اكنون
فرهنگ اصفهان به شمار مىآيد ،و خوشبختانه
ّ
اصفهان ،به آثار و ابنيه تاريخى ،آداب و رسوم و فرهنگ مردم ،جغرافياى شهر و ادبيّات و هنر مردمان آن مىپردازد .همچنين
فهرستى از اسامى محدّثين ،فقها ،ادباء ،شعراء ،فالسفه و رياضىدانان اصفهان از قرن دوم تا پنجم هجرى را ارائه مىكند.
محاسن اصفهان در سال  1312ق به ه ّمت مرحوم آقاى سيّد جالل الدّين تهرانى در تهران به چاپ رسيده است.
الرضا علوى آوى (متوفّى حدود سال  730ق) ،اين ترجمه كه تقريبا
 .9ترجمه محاسن اصفهان ،تأليف حسين بن مح ّمد بن ابى ّ
دو قرن پس از تأليف كتاب صورت گرفته ،عالوه بر دارا بودن ّ
اطالعات متن اصلى كتاب ،حاوى افزودههايى از مترجم ،درباره
اصفهان در عصر مترجم نيز شده است .نثر روان و متعادل مترجم ،بر جذّابيت كتاب
اعالم اصفهان ،ص15 :
مىافزايد ،و از خالل مطالب كتاب ،مىتوان ّ
اطالعات فراوانى درباره اصفهان در قرون پنجم تا هفتم هجرى به دست آورد .استاد
عبّاس اقبال آشتيانى اين كتاب را در سال  1328ش با فهرستهاى مورد نياز به چاپ رساند ،و اكنون نيز به ه ّمت مركز
اصفهانشناسى و خانه ملل تجديد چاپ شده است.
 .10نزهة االذهان فى تاريخ اصبهان ،تأليف مجد الدّين ابو طاهر مح ّمد بن يعقوب فيروزآبادى (م  817ق) كه متأسفانه نسخهاى
از اين اثر به جاى نمانده است.
مورخان از كتابهاى ديگرى نيز
اينها مهمترين تأليفاتى است كه تا قرن نهم هجرى درباره اصفهان به نگارش درآمده استّ .
درباره اصفهان نام بردهاند كه چون نسخهاى از آنها در دسترس نيست ،از ذكر آنها صرفنظر شد.
در ضمن بسيارى از كتابهايى كه درباره سرگذشت محدّثين ،شعراء ،ادباء ،قاريان ،مفسّران و حكماى اسالم نگاشتهاند ،مطالب
فراوانى درباره اصفهان به دست مىآيد ،از جمله االنساب سمعانى ،معجم البلدان و معجم االدباء تأليف ياقوت حموى ،نزهة

ّللا مستوفى ،خريدة القصر تأليف ع ّماد الدّين مح ّمد اصفهانى ،لباب االلباب تأليف سديد الدّين
القلوب و تاريخ گزيده تأليف حمد ّ
مح ّمد عوفى ،تذكرة الشعراء تأليف دولتشاه سمرقندى ،و غيره.
منابع اصفهانشناسى از قرن  13هجرى تا امروز
صلين به اروپا ،تأسيس مدرسه دار الفنون توسّط امير كبير و تأسيس چند
در اواسط دوره قاجار ،پس از اعزام عدّهاى از مح ّ
روزنامه فارسى زبان در ايران ،هند ،مصر و لندن ،و ورود افكار روشنفكرانه به ايران ،و به ويژه واقعه بسيار مه ّم و تأثيرگذار
تحوالت مه ّمى در عرصه فرهنگ و ادب ايران به وجود آمد .در اين سالها به تاريخ و جغرافياى
انقالب مشروطيّت ايرانّ ،
مورخان ،درباره مناطق و شهرهاى مختلف ايران ،آثارى را پديد آوردند.
محلّى نيز توجّه شد ،و تعدادى از دانشمندان و ّ
معرفى اصفهان و آثار
از اوايل دوره پهلوى ،به تدريج ،تأليف كتابهاى مختلف جهت ّ
اعالم اصفهان ،ص16 :
تاريخى ،ادبيّات ،فرهنگ و رجال اين شهر ،رونق فراوان يافت ،و صدها اثر قابل توجّه تدوين و منتشر شد .در اين مجال به
معرفى مهمترين اين آثار مىپردازيم:
 .1نصف جهان فى تعريف االصفهان ،تأليف مح ّمد مهدى ارباب اصفهانى ،در فصول مختلف كتاب ،جغرافيا ،محصوالت
معرفى مىشود .اين كتاب ،تاكنون چندين بار به
كشاورزى ،تاريخ ،آثار تاريخى و مختصرى از آداب و رسوم مردم اصفهان ّ
چاپ رسيده است.
 .2جغرافياى اصفهان ،تأليف ميرزا حسين تحويلدار اصفهانى ،كتابى منحصر به فرد و مفيد در مردمشناسى و تاريخ و فرهنگ
اصفهان به شمار مىآيد ،و ّ
اطالعات ارزندهاى درباره آثار تاريخى ،و اصناف و مشاغل مردم و شرح حال اجمالى و يا فهرست
اسامى شعراء ،حكماء ،فقهاء ،هنرمندان ،كارگزاران و ارباب قلم دستگاه حكومتى اصفهان به دست مىدهد .از جمله بدائع و
نوادر كتاب ،اشاره به دهها شغل و پيشه قديمى در اصفهان است كه بسيارى از آنها در يكصدساله اخير از بين رفتهاند ،و يا در
حال انقراضاند .اين كتاب ،در تهران به چاپ رسيده است.
 .3تذكرة القبور ،تأليف آيه هللا آخوند ّ
معرفى مقابر و گورستانهاى اصفهان و
مال عبد الكريم گزى ،اثرى ارزنده است در باب ّ
شرح حال دانشمندان ،شعراء و حكماى مدفون در آن .اين كتاب ،يكبار در زمان حيات مؤلّف به چاپ رسيده ،و پس از وفات
ايشان ،بارها تجديد چاپ شده است.
 .4تاريخ اصفهان ،تأليف سيّد مح ّمد على مباركهاى متخلّص به «صفايى» (م  1365ق) ،اين كتاب به چاپ نرسيده؛ ولى مطالبى
از آن در سالنامه فرهنگ لنجان نقل شده است.
معرفى جغرافيا ،تاريخ و ابنيه
ى فصول مختلف ،به ّ
 .5تاريخ اصفهان ،تأليف ميرزا حسن خان جابرى انصارى ،در اين كتاب ،ط ّ
تاريخى پرداخته شده است .كتاب ،ابتدا در سه جلد انتشار يافت .سپس به اهتمام آقاى جمشيد مظاهرى تصحيح شد ،و با اضافات و
صل به چاپ رسيد.
توضيحات سودمند فراوان ،در يك جلد مف ّ
مرحوم جابرى انصارى تأليفات ديگرى درباره اصفهان داشته ،كه به چاپ رسيده است؛ از جمله آگهى شهان از كار جهان و
تاريخ اصفهان و رى ،اين دو اثر اخير ،حاوى
اعالم اصفهان ،ص17 :
سالشمارى از وقايع تاريخى اصفهان هستند.
 .6اصفهان ،تأليف حسين نور صادقى .اين كتاب در سال  1316ش به چاپ رسيده ،و شايد ّاولين كتابى باشد كه به شيوه
معرفى
امروزى به تدوين و چاپ تاريخ اصفهان پرداخته است .در اين كتاب ،آثار تاريخى اصفهان و جاذبههاى طبيعى آن ّ
مىشوند .به شرح حال مهمترين شخصيّتهاى علمى و ادبى اصفهان اشاره مىشود ،و گزارشى از صنايع و جلوههاى تمدّن جديد
در اصفهان ارائه مىگردد.
معرفى محلّهها ،مساجد ،مدارس ،ح ّمامها و
 .7آثار ملى اصفهان ،تأليف ابو القاسم رفيعى مهرآبادى در  2بخش :بخش ّاول شامل ّ
ساير ابنيه تاريخى اصفهان كه حاوى مطالب مفيد و ارزندهاى است .در پاورقى اين بخش ،شرح حال بسيارى از بزرگان اصفهان

معرفى آثار تاريخى مه ّم اصفهان و ذكر الواح و كتيبهها و مش ّخصات معمارى آنها است .اين بخش ،اغلب
آمده است .بخش دومّ ،
از كتاب گنجينه آثار تاريخى اصفهان استخراج شده است .اين كتاب به چاپ رسيده است.
 .8تاريخچه مختصر ابنيه تاريخى اصفهان ،تأليف كريم نيكزاد امير حسينى ،كتابى كوچك و مختصر است درباره آثار تاريخى
اصفهان.
معرفى تاريخ و جغرافياى اصفهان
 .9االصفهان ،تأليف مير سيّد على جناب ،كتابى است مف ّ
صل در چندين جلد .جلد نخست آن به ّ
مىپردازد.
ضميمه اين كتاب ،ترجمه قسمتى از سفرنامه شاردن درباره اصفهان است .جلد دوم ،آداب و رسوم و زبان مردم اصفهان مورد
معرفى مىشوند .جلد ّاول تاكنون بارها در
بررسى قرار مىگيرد ،و در جلد سوم ،دانشمندان ،شعراء ،عرفا و بزرگان اصفهان ّ
قطعهاى گوناگون به چاپ رسيده است .جلد دوم و سوم نيز در سال جارى ( 1385ش) به چاپ خواهد رسيد.
صل در چندين جلد درباره اصفهان .استاد همايى با داشتن
 .10تاريخ اصفهان ،تأليف عالمه جالل الدّين همايى ،كتابى است مف ّ
تبحّر در علوم مختلف ،توانسته است اثرى جامع و بىنظير درباره اصفهان پديد آورد .از اين كتاب تاكنون سه جلد ،شامل مجلّد
هنر و هنرمندان ،مجلّد تكايا و مقابر ،و مجلّد ابنيه و عمارات به چاپ رسيده است ،و مجلّدات
اعالم اصفهان ،ص18 :
بعدى ،شامل آداب و رسوم ،شرح حال فقهاء ،حكماء و شعراء و انساب و جغرافياى اصفهان هنوز به چاپ نرسيده است.
 .11رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،استاد سيّد مصلح الدّين مهدوى ،حواشى بسيارى را بر مطالب اين كتاب افزوده ،و از مطالب
تكميلى ساير دانشمندان ،همچون آيتهللاالعظمى مرعشى نجفى ،ميرزا مح ّمد على معلّم حبيبآبادى ،استاد جالل الدّين همايى ،سيّد
2
عبد الحجّة بالغى و حاج ّ
مال حسينعلى صدّيقين بهره گرفته است .كتاب حاضر در سال  1328شمسى به چاپ رسيده است.
 .12جغرافياى تاريخى اصفهان و جلفا ،تأليف على جواهر كالم كه در سال  1348ش به چاپ رسيده است.
 .13راهنماى اصفهان ،تأليف حاج حسين عمادزاده كه هنوز به چاپ نرسيده است.
صل درباره اصفهان است .در اين كتاب ،در يك
ّللا هنرفر ،كتابى مف ّ
 .14گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،تأليف مرحوم دكتر لطف ّ
معرفى ابنيه تاريخى هر دوره با شناسايى دقيق بنا و
سير تاريخى ،از قبل از اسالم تا امروز ،در ضمن مرور تاريخ اصفهان ،به ّ
خصوصيّات معمارى آن ،نقل كامل كتيبهها و مش ّخصات تزيينات بنا همچون گچبرى ،كاشىكارى و آجركارى مىپردازد.
اين كتاب در سال  1344و بار ديگر در سال  1350به چاپ رسيده ،و به عنوان كتاب نمونه سال انتخاب شده است.
صل در حدود ده جلد درباره جغرافياى طبيعى ،انسانى ،تاريخ
ّللا هنرفر ،كتابى مف ّ
 .15اصفهان شهر تاريخ ،تأليف دكتر لطف ّ
معرفى محلّهها و ساختمانهاى تاريخى ،آثار هنرى و زندگى مشاهير اصفهان است كه در نوع خود ،مىتواند
مف ّ
صل اصفهانّ ،
دائرةالمعارفى كامل درباره اصفهان به شمار آيد .اين كتاب هنوز به چاپ نرسيده است.
معرفى منابع
 .16كتابشناسى اصفهان ،تأليف استاد مرتضى تيمورى ،كتابى مف ّ
صل در ّ
اعالم اصفهان ،ص19 :
تحقيق درباره اصفهان است .نويسنده ،كتابهاى مربوط به اصفهان ،مقاالت ،پاياننامهها ،رسالههاى تحقيقى فارسى و كتابها و
مقاالت انگليسى را كه مطالبى درباره اصفهان دارند را با ذكر مش ّخصات معرفى مىكند .اين كتاب به چاپ نرسيده است.
معرفى آثار خوشنويسان آثار تاريخى
 .17خوشنويسى در كتيبههاى اصفهان تأليف مرحوم منوچهر قدسى ،در شرح حال و ّ
اصفهان .اين كتاب در سال  1378خورشيدى به چاپ رسيده است.

 . 2درباره ساير تأليفات استاد مهدوى كه منابع ارزندهاى براى اصفهانشناسى به شمار مىآيند ،در زندگىنامه ايشان سخن خواهيم گفت.

 .18تاريخ فرهنگ اصفهان ،تأليف مجتبى ايمانيّه .جزو ّاولين آثارى است كه آموزش و پرورش به شيوه جديد در اصفهان را
معرفى مدارس قديم حوزه علميّه اصفهان و آموزشگاههاى جديد ،شيوه تعليماتى و زندگىنامه بنيانگذاران و
بررسى مىكندّ .
چهرههاى تأثيرگذار آموزش و پرورش اصفهان از موضوعات كتاب است.
 .19فرهنگ جامع ديهها و آبادىهاى استان اصفهان ،تأليف استاد مح ّمد مهريار ،اين كتاب در نوع خود منحصر به فرد است.
نويسنده مىكوشد ريشههاى اسامى اماكن استان اصفهان (شهرها -روستاها -محلّهها) را در زبانهاى باستانى پيش از اسالم
جستوجو كند .بسيارى از اماكن ايران ،و از جمله اصفهان از زبانهاى پيش از اسالم به جاى ماندهاند ،و نويسنده ،به معنا و
مفهوم اين اسامى مىپردازد .اين كتاب در سال  1382ش به چاپ رسيده است.
صل و تحقيقى درباره جغرافياى طبيعى ،تاريخى و انسانى
 .20جغرافياى اصفهان ،تأليف دكتر سيروس شفقى ،كتابى است مف ّ
اصفهان .اين كتاب تاكنون دوبار به چاپ رسيده است .چاپ اخير كتاب با اضافات و تغييرات فراوان منتشر شده است.
صل در شرح حال شعراى استان
 .21تذكره شعراى استان اصفهان ،تأليف مصطفى هادوى متخلّص به «شهير» ،كتابى مف ّ
صلترين تذكره شعراى معاصر اصفهان شمرد .هرچند
معرفى انجمنهاى ادبى اين شهر است .اين كتاب را بايد مف ّ
اصفهان و ّ
بىدقتىهاى زيادى نيز در آن به چشم مىخورد و يك تحقيق دقيق و علمى محسوب نمىشود .اين كتاب ،دوبار به چاپ رسيده
است ،در ويرايش جديد كه در سال  1384ش منتشر شده ،شرح
اعالم اصفهان ،ص20 :
حال تعداد زيادى از معاصرين به كتاب افزوده شده است .صدها عكس از شخصيّتها و انجمنهاى ادبى در انتهاى كتاب آمده
است.
 .22تاريخ جلفاى اصفهان ،تأليف هارتون در هوهانيان ،ترجمه و تحرير لئون ميناسيان و مح ّمد على فريدنى ،كتابى ارزنده و
منحصر به فرد در سرگذشت ارامنه ،به خصوص ارمنيان جلفاى اصفهان از عصر صفويّه تا قاجاريّه است .در خالل اين كتاب،
مطالب جديد و بديع فراوانى از تاريخ اصفهان به دست مىآيد .كتاب ،منبع اصلى مطالعه زندگى ،آداب و رسوم و تاريخ ارامنه
جلفاى اصفهان است .اين كتاب ،در سال  1379ش به چاپ رسيده است.
معرفى
 .23تاريخ تشيّع اصفهان ،تأليف فاضل ارجمند شيخ مهدى فقيه ايمانى كه درباره روند شيعه شدن مردم اصفهان ،و ّ
اصفهانيان دانشمند شيعه از قرن ّاول هجرى تا آغاز دوره صفويّه است .اين كتاب در سال  1374ش چاپ شده است .تحقيق
عميقتر و تكميلى اين بحث را آقاى رسول جعفريان انجام داده است.
غير از آنچه آورده شد ،كتابهاى بسيارى درباره اصفهان و شهرستانهاى استان در هشتاد ساله اخير تأليف شده كه پرداختن به
آنها نياز به چاپ كتابى مستقل با عنوان كتابشناسى اصفهان دارد.
جايگاه استاد مهدوى در اصفهانشناسى
شايد بتوان استاد مهدوى را نسل سوم اصفهانپژوهان دو قرن اخير به شمار آورد:
نسل ّاول :مح ّمد مهدى ارباب ،ميرزا حسين تحويلدار اصفهانى.
نسل دوم :ميرزا حسن جابرى انصارى ،مير سيّد على جناب و ....
نسل سوم :استاد همايى ،استاد مهدوى ،دكتر هنرفر و ....
اگرچه استاد مهدوى در موضوعات مختلفى تحقيق كرده؛ ا ّما عمده توجّه و ه ّمت ايشان؛ زندگىنامهنويسى بوده است .او از
كودكى؛ عشق و اشتياق فوقالعادهاى به كتابهاى حاوى شرح حال بزرگان داشته است ،و در مقدّمه كتاب دانشمندان و بزرگان
اعالم اصفهان ،ص21 :
اصفهان مىنويسد:

«كتابهاى نامبرده [قصص العلماء و  ]...را هرچه بيشتر مىخواندم به قرائت آن حريصتر مىشدم .خود را چون بيمار مستسقى
مىيافتم كه به آب رسيده باشد ،هر قدر بيشتر مىنوشيدم ،تشنهتر مىشدم  ...سالها از آن تاريخ مىگذرد .هنوز هم مانند روزهاى
ّاوليه ،آنقدر كه از مطالعه كتب تراجم رجال و تاريخ بزرگان لذّت مىبرم ،و به خواندن آنها مايلم ،به مطالعه ديگر كتب ،شوقى
ندارم».
خوشبختى و بختيارى استاد مهدوى آنجا بود كه او در عصرى مىزيست كه دانشمندان و محقّقان ژرفنگرى بودند كه
مىتوانست از علم آنان برخوردار شود ،و از همكارى آنان بهره گيرد .مرحوم معلّم حبيبآبادى ،مرحوم جابرى انصارى ،استاد
همايى و ديگران با استاد مهدوى ،مراوده علمى داشتند ،و او را به ادامه كار خود تشويق مىكردند.
ى حدود شصت سال تحقيق و پژوهش درباره چهرههاى علم و ادب و هنر اصفهان ،چندين هزار مدخل جديد
استاد مهدوى در ط ّ
را گشود ،و شرح حال بسيارى از معاصرين را فراهم كرد ،و از اين رهگذر ،ذخايرى ارزشمند و غنى براى پژوهندگان پس از
خود گرد آورد ،و چه بسا اگر ه ّمت بلند او نبود ،از سرگذشت و آثار بسيارى از مفاخر اين شهر ّ
اطالعى نداشتيم.
نامدون ،مانند خاطرات ،شرح احوال اشخاص از زبان خود آنان (اتوبيوگرافى) ،و ثبت و ضبط
استفاده از منابع نامكتوب و
ّ
ّ
اطالعات كتيبههاى آثار تاريخى و الواح قبور ،باعث شد آثار ايشان از ح ّد نقل قول صرف از كتابها خارج شود ،و جنبه عينى
به خود بگيرد.
حجم عظيم كتابها ،فيشها و يادداشتهاى ايشان نشان مىدهد كه او كارى را انجام داد كه امروزه دهها تن محقّق با يك دستگاه
عريض و طويل ادارى ،و صرف ميليونها و شايد ميلياردها تومان هزينه به پايان مىرسانند .حال اينكه ايشان براى تأليفات
خود ،از هيچ جايى مأمور نشد ،و حقوق دريافت نكرد ،و شايد مانند ساير نويسندگان ،تنها مختصرى ّ
حق التّأليف از بابت چاپ
آثار خود دريافت داشت .به اين معنى كه تمامى هزينههاى سنگين تحقيق و پژوهش را از جيب خويش مىپرداخت ،و منتظر نبود
تا
اعالم اصفهان ،ص22 :
بودجهاى تصويب شود ،مؤسّسهاى پديد آيد ،و هزينه تحقيق او را بپردازد.
اين قناعت و نداشتن چشمداشت مادّى ،و سخاوت در صرف هزينه از بودجه شخصى در راه پژوهش و تحقيق باعث شد تا ايشان
بتواند فارغ از موانع و مشكالت سيستم ادارى و دل بستن به اين مقام و آن مؤسّسه ،با شور و اشتياق ،كار خود را دنبال كند ،و تا
آخرين روزهاى زندگى ،در بستر بيمارى همچنان بنويسد و تحقيق كند ،و مانند استاد مهدوى كم نبودهاند كه با اين ه ّمت ،قناعت و
سخاوت ،گذشتن از رفاه خود و خانواده و صرف كردن هزينه براى علم ،آثارى ارزشمند پديد آوردند ،حال آنكه مؤسّسات
فرهنگى و تحقيقاتى كه قاعدتا بايد بودجه خود را صرف تحقيق و چاپ آثار ارجمند فرهنگى مىكردند ،به راهى ديگر رفتند ،و
بودجه آنان در بوروكراسى ادارى به هرز رفت ،و يا در بده بستانها و زد و بندهاى سياسى ،حمايت از محقّقان فراموش شد ،و
مؤسّسات و نهادهاى پژوهشى فقط ويترينى براى به نمايش گذاشتن توجّه مقامات به مقوله پژوهش بود و بس.
بارى ،استاد مهدوى با فروتنى و گزيدن گوشه انزوا بدون اينكه در محافل و جلسات عمومى بخواهد خودنمايى كند ،به خود ببالد،
و يا كنار گود تحقيق بايستد ،و به كار محقّقان ديگر ايراد بگيرد ،آستين ه ّمت باال زد ،و به كار خويش پرداخت.
اعالم اصفهان ،ص23 :
زندگىنامه نويسنده كتاب
خاندان مهدوى
خاندان مهدوى ،از خاندانهاى علمى قديم اصفهان هستند ،و از دوره صفويّه تا امروز ،علماء ،ادباء و دانشمندان بسيارى از ميان
اين خانواده برخاستهاند ،و در اين كتاب شرح حال و آثار آنان را مطالعه خواهيد فرمود.
پدر و مادر
حاج سيّد شهاب الدّين مح ّمد تقى نحوى پدر عالىقدر استاد مهدوى از علماى محترم اصفهان در اواخر دوره قاجاريّه ،و دانشمندى
محقّق و اهل مطالعه بود .مادر استاد مهدوى ،زنى مؤمنه و صالحه ،و دختر عالم ربّانى و فقيه صمدانى ،آخوند ّ
مال حسين
كرمانى بود.

نام و شهرت
نام اصلى استاد مهدوى ،مح ّمد حسين و لقب وى مصلح الدّين است؛ ا ّما ايشان به «مصلح الدّين» معروف بود ،و نام كوچكش
متروك مانده بود .نام خانوادگى ايشان و برادرانشان مهدوى بود؛ ولى پدر و عموهاى او به نحوى معروف بودند.
تولّد و كودكى
محرم  1334ق در اصفهان روى داد .پدرش از كودكى نسبت به تربيت او اهتمام نمود؛ ا ّما هنوز مصلح
تولّد ايشان در 15
ّ
الدّين  6ساله نشده بود كه پدر از دنيا رفت ،و مادر و
اعالم اصفهان ،ص24 :
برادران بزرگتر او ،سرپرستىاش را برعهده گرفتند.
تحصيل در مدارس جديد
در هفتسالگى براى تحصيل به مدرسه «اقدس ّيه» به مديريّت شيخ مح ّمد حسين مشكات زفرهاى و نظامت نور على باستى رفت.
سپس به مدرسه گلبهار وارد شد .اين مدرسه زير نظر سيّد هاشم عدنانى اداره مىشد .مقطع متوسّطه را در دبيرستان سعدى به
مديريّت مح ّمد تقى خان صدرى طى نمود .دبيران آن موقع دبيرستان ،از چهرههاى فاضل و دانشمند اصفهان شمرده مىشدند؛ از
جمله سيّد على خان نوربخش آزاد و ّ
مال مح ّمد همامى كه كالس درس آنان بسيار پربار بود.
تحصيالت حوزوى
استاد مهدوى هنگام تحصيل در دبيرستان ،به تحصيل علوم حوزوى پرداخت ،و تا سالهاى بعد ،آن را ادامه داد .استادان ايشان
در اين زمان عبارت بودند از:
ّ .1
مال مح ّمد همامى  .2حاج ميرزا مح ّمد باقر امامى  .3آقا كمال الدّين خوانسارى  .4شيخ عبد الوهاب زاهدى  .5سيّد حسن
مدرس هاشمى  .6ميرزا مح ّمد على معلّم حبيبآبادى  .7آقا شيخ حسن داورپناه (قاضى عسكر)  .8آقا سيّد صدر الدّين كوپايى.
ّ
تحصيالت دانشگاهى
وى در سال  1315ش به تهران رفت ،و در رشته فلسفه و علوم تربيتى در دانشسراى عالى به تحصيل پرداخت .استادان او در
صار ،دكتر رضازاده شفق و ديگران بودند .او در سال  1317به خدمت
اين دوره ،مح ّمد حسين فاضل تونى ،سيّد مح ّمد كاظم ع ّ
سربازى اعزام شد.
سفر به عتبات
او در سال  1323ش به عتبات عاليات سفر ،و با عدّهاى از علماى آن ديار ديدار كرد .او
اعالم اصفهان ،ص25 :
در مدرسه بزرگ آخوند خراسانى نزد همشهرى خود شيخ ابو الفضل ّ
معزى رفت ،و آن دو ،خدمت شيخ آقا بزرگ تهرانى
رسيدند ،و از ايشان اجازه روايت دريافت كردند.
تدريس
وى چندين سال در تهران به تحقيق و مطالعه پرداخت .در سال  1331به استخدام آموزش و پرورش درآمد ،و مدّتى در
دبيرستان پهلوى سابق به تدريس پرداخت .سپس به اصفهان منتقل شد ،و در دبيرستانهاى ادب ،گلبهار و سعدى به تدريس
تاريخ ،جغرافيا منطق و تعليمات دينى پرداخت.
سره-
او براى تدريس در دبيرستانها در زمان حكومت پهلوى ،و دريافت حقوق از دولت از آيتهللاالعظمى بروجردى -قدّس ّ
كسب اجازه كرد.

استاد مهدوى مقيّد بود هميشه با وضو به كالس درس برود؛ چون علم و كالس و تدريس را مقدّس مىدانست؛ همچنين در تدريس
خود ،همواره دانشآموزان را نصيحت و ارشاد مىكرد ،و معارف دينى را به آنان مىآموخت .او الگويى شايسته در گفتار و
رفتار براى دانشآموزان و همكاران بود.
در عرصه پژوهش
مرحوم مهدوى از همان كودكى به مطالعه و تحقيق ،اشتياق فراوان داشت .هنگامى كه ده سال بيشتر نداشت ،در كتابخانه پدر به
مطالعه مىپرداخت ،و گاه به مناسبت ،در كالس درس ،آنها را براى معلّمان خود در مدرسه گلبهار بيان مىكرد ،و باعث
شگفتى و خوشحالى آنان مىشد .آنان نيز كه معلّمانى فاضل و اهل مطالعه بودند ،اين دانشآموز عالقهمند و با استعداد را تشويق
مىكردند.
ّاولين فعّاليت تحقيقى ايشان ،تكميل كتاب تذكرة القبور بود .او پس از آنكه يادداشتهاى فراوان براى كتاب آماده كرد ،كتاب را به
رجال اصفهان يا تذكرة القبور موسوم ساخت ،و آن را در سال  1328به چاپ رساند .پس از آن ،درباره شعراى اصفهان به
گردآورى مطلب و شرح حال پرداخت ،و در سال  1335كتاب تذكره شعراى معاصر
اعالم اصفهان ،ص26 :
اصفهان را منتشر كرد.
پس از آن ،چون خود و اجدادش از محلّه خواجو بودند ،كتابى مختصر در تاريخ محلّه خواجو نوشت؛ همچنين پس از وفات
آيتهللاالعظمى بروجردى كتابى در شرح حال ايشان منتشر ساخت.
در كنار اين ف ّعاليتها به گردآورى احاديث و شرح حال چهارده معصوم عليهم السّالم عالقه زياد داشت؛ لذا كتابى با عنوان عطيّة
سامرا و زندگانى عسكريين عليهما السّالم را به چاپ رسانيد.
الجواد و كتاب تاريخ
ّ
همچنين جهت تدوين كتاب درسى تعليمات دينى براى دبيرستانها با تعدادى از دبيران دبيرستانهاى اصفهان همكارى داشت.
زندهياد مهدوى ،اغلب اوقات فراغت خود را صرف يادداشتبردارى از كتابها ،جستوجو در آثار و ابنيه تاريخى اصفهان
مىنمود ،و هر روز كه مىگذشت ،بر دامنه تحقيقات و بررسىهاى خود مىافزود.
او پژوهشگرى امانتدار بود .هميشه در نوشتن منبع مطالب خود اصرار داشت ،و سعى مىكرد مطلبى را بدون مأخذ نقل نكند،
مطلع نيز در تهيّه مطالب مورد نظر خود استفاده مىكرد ،و از نسخههاى ّ
عالوه بر كتابها ،از افراد ّ
خطى ،كتيبههاى ابنيه
تاريخى و اسناد بهره مىبرد .او مطالب نقل شده از كتابها را مورد بررسى و نقد قرار مىداد ،و تالش مىكرد اشتباهات آنها
را رفع كند ،و مطالب را مستند و دقيق به چاپ برساند.
او همواره چهرهاى متبسّم داشت ،و با گشادهرويى با ديگران برخورد مىكرد ،و معلومات و ّ
اطالعات خود را كه حاصل سالها
زحمت و مرارت بود ،بدون هيچگونه چشمداشتى در اختيار محقّقان قرار مىداد ،و از راهنمايى و كمك به عالقهمندان فرهنگ و
تاريخ دريغ نمىكرد ،و در اين كار حوصلهاى عجيب داشت.
مصاحبان و دوستان
زندهياد مهدوى با اغلب محقّقان ،ادباء و فرهيختگان اصفهان ،دوستى ،رفاقت و مصاحبت داشت؛ از جمله مرحومين ميرزا مح ّمد
على معلّم حبيبآبادى ،استاد همايى،
اعالم اصفهان ،ص27 :
استاد بدر الدّين كتابى ،استاد جعفر نوا ،عبّاس بهشتيان و ....
و همچنين فضالء و استادان بزرگوارى كه در قيد حيات هستند؛ ّ
ّللا
عالمه محقّق حاج سيّد مح ّمد على روضاتى ،دكتر لطف ّ
سرى و ...
هنرفر ،دكتر سيّد مح ّمد باقر كتابى ،دكتر ابو القاسم ّ
استاد مهدوى در آثار خودّ ،
حق رفاقت را درباره آنان بهجا آورده ،و به نيكى از آنان ياد كرده است.

مراسم تقدير از استاد
خوشبختانه در زمانى كه استاد مهدوى در قيد حيات بودند؛ يعنى در آذرماه  1373ش مراسم تجليل و تقدير از مقام شامخ ايشان
برگزار شد.
اين مراسم در سالن اداره برق اصفهان برگزار شد ،و ميهمانان و سخنرانان مراسم ،آقايان دكتر ابراهيم باستانى پاريزى ،دكتر
مهدى محقّق ،دكتر مح ّمد باقر كتابى ،دكتر قادريان ،استاد منوچهر قدسى و استاد تيمورى درباره خدمات و فعّاليتهاى استاد در
عرصه تعليم و تربيت و پژوهش و نگارش سخن گفتند ،و استاد اكبر جمشيدى و آقاى خسرو احتشامى در وصف ايشان اشعارى
را كه سروده بودند ،قرائت كردند .سپس هدايايى از طرف صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران ،شهردارى اصفهان و شركت
برق منطقهاى اصفهان به ايشان اهداء شد.
كتابخانه استاد مهدوى
خطى داشت كه اغلب نسخههاى ّ
استاد مهدوى كتابخانهاى شخصى با چندين هزار جلد كتاب چاپى و ّ
خطى آن از پدر بزرگوارش
به او ارث رسيده بود .كتابهاى چاپى كتابخانه نيز از كتب رجال ،حديث ،ادبيّات و تاريخ بود ،و اغلب كتابهاى ناياب و كمياب
در آن يافت مىشد .پس از وفات ،بخشى از نسخههاى ّ
خطى به كتابخانه ابن مسكويه اصفهان اهدا شد ،و بخشى از كتابها به قم
انتقال يافت كه اينك زينتبخش كتابخانه مركز احياء ميراث اسالمى به مديريّت نسخهشناس ارجمند جناب حجّت االسالم و
المسلمين
اعالم اصفهان ،ص28 :
آقاى سيّد احمد حسينى اشكورى -مدّظلّه -است.
خطى كتابخانه استاد مهدوى در فهرست نسخههاى ّ
برخى از نسخههاى ّ
معرفى شده است.
خطى مركز احياء ميراث اسالمى ّ
مشايخ اجازات
شادروان مهدوى از تعدادى از علماى عالىقدر موفّق به دريافت اجازه نقل حديث شد كه عبارتند از حضرات آيات:
 .1حاج شيخ آقا بزرگ تهرانى  .2سيّد شهاب الدّين مرعشى نجفى  .3حاج مير سيّد على ّ
عالمه فانى  .4حاج سيّد مصطفى
صفايى خوانسارى  .5حاج شيخ مح ّمد على اراكى  .6حاج سيّد ضياء الدّين ّ
عالمه  .7حاج شيخ مح ّمد باقر كمرهاى  .8سيّد محمد
شيرازى  .9حاج سيّد اسماعيل هاشمى  .10حاج سيّد مح ّمد على موحّد ابطحى  .11حاج سيّد مح ّمد على روضاتى.
وفات
استاد سيّد مصلح الدّين مهدوى پس از عمرى پربركت ،تأليف دهها كتاب ارزنده ،پرورش صدها شاگرد در آموزش و پرورش و
محرم  1416ق پس از تح ّمل يك بيمارى
خدمت به اسالم و مسلمين ،سرانجام در روز يكشنبه  4تيرماه  1374ش برابر با 6
ّ
طوالنى ،چشم از جهان فروبست ،و به ديار باقى شتافت .به دنبال انتشار خبر درگذشت استاد ،بسيارى از شاگردان ،دوستان و
عالقهمندان ايشان و استادان علم و ادب ،اين ضايعه را به خانواده ايشان تسليت گفتند ،و در مراسم تشييع ،تدفين ،ترحيم ،هفته و
چهلم و سالگرد ايشان حضور يافته ،و ارادت و عالقه خود را به استاد ،ابراز نمودند .پيكر مط ّهر استاد در آرامگاه خانوادگى
مهدوى واقع در تخت فوالد اصفهان به خاك سپرده شد.
ثبت است بر جريده عالم دوام ما

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

اعالم اصفهان ،ص29 :
در وصف استاد
چه در زمان حيات ،و چه در هنگام درگذشت زندهياد مهدوى ،بسيارى از شعراء در مدح ايشان اشعارى سرودهاند.

سرى پس از ديدارى كه با ايشان داشتند ،مثنوى زيبايى در وصف ايشان سرودهاند:
از جمله دكتر ابو القاسم ّ
ى ايّام
غمگين ز منافق ّ

پيرى است بزرگ مهدوىنام

آزاده نهاد مصلح الدّين

فارغ ز سرشت زشت و از كين

سر خيل همه نسب شناسان

از ديونژادگان هراسان

پاكيزه نهاد نغز گفتار

يكتن به شمار ليك بسيار

كاوشگر رفتگان اين راه

تن خسته وليك جان آگاه

گوژ آمده از سپهر بد يوز

در كار سخنورى شب و روز

اين مرد چو چشم اصفهان است

اين شهر كه نيمى از جهان است

از اهل خرد به او درود است

تارش فضل است و علم پود است

محفوظ ز سرخط امانى

بسيارش باد زندگانى

در گوشه خانهاى نشسته

دل از همه جز خدا گسسته

لب بسته ز گفتوگوى اوهام

در بسته به روى مردم خام

خم گشته قد نحيف و بازو

بگشاده رخ و شكفته ابرو

پيچيده به خود عباى خود را

بنموده عيان صفاى خود را

بىهيچ ريا و هيچ گفتار

پيوسته به راه علم در كار

كوشيده بسى شبان و روزان

از آتش عشق و فضل سوزان

كاويده بسى كتابها را

پيموده ره صوابها را

در مجتمع ادبشناسان

سرخيل همه نسبشناسان

خاليست سرايش از غريبان

دلبسته به الفت حبيبان

پيريش به تن فكنده چنبر

از تنش توان ربوده ديگر

يك چشم تمام گشته تارى

پيوسته به ياد لطف بارى

اعالم اصفهان ،ص30 :

گر مهدوىاش پدر لقب داد

درس ادب و خط ادب داد

دور از سرطان خودنمايى

در گوشه شهر آشنايى

جز دانه مردمى نكارد

شمشير قلم به دست دارد
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تأليفات و آثار
الف) كتابهاى چاپ شده
 .1رجال اصفهان يا تذكرة القبور.
 .2مختصرى از تاريخچه محلّه خواجو و وقفنامه ح ّمام شريف.
 .3تذكره شعراى معاصر اصفهان.
 .4زندگىنامه آيتهللاالعظمى بروجردى.
سامرا و زندگى عسكريين عليهما السّالم.
 .5تاريخ
ّ
 .6تذكرة القبور يا دانشمندان و بزرگان اصفهان.
 .7تعليمات دينى ،دوره پنج جلدى ،با همكارى ساير دبيران اصفهان.
ّللا مير سيّد على بهبهانى.
 .8ارمغان اصفهان يا شرح حال و شاگردان آيت ّ
 .9عطيّة الجواد عليه السّالم.
 . 10تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير يا بيان سبل الهداية فى ذكر اعقاب صاحب الهدايه ،سه جلد.
 .11بيان المفاخر ،در احواالت عالم جليل صاحب مناقب و مآثر حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى ،دو جلد.
 .12خاندان شيخ االسالم اصفهان.
 .13يادنامه فقيه اهل بيت سيّد بحر العلوم ميردامادى.
 .14زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،دو جلد.
 .15سيرى در تاريخ تخت فوالد اصفهان (لسان االرض).
صفا فى ذكر اسماء ال ّ
شهداء (ياران باوفاى امام حسين عليه السّالم.
 .16ابطال ال ّ
 .17تاريخچه ارزنان و مقبره عليا جناب زينب خاتون.
 .18مزارات اصفهان.
اعالم اصفهان ،ص31 :
ب) آثار چاپ شده در ضمن كتابهاى نويسندگان ديگر
سرى.
سرى پودهاى» ،در مقدّمه ديوان ّ
« .1شرح حال ابراهيم ّ

« .2شرح حال حاج ميرزا ابو الحسن آل رسول موسوى شمسآبادى (شهيد اصفهانى) و خاندان او» ،در مؤ ّخره كتاب تحفة
االبرار.
« .3شرح حال سه نفر از خاندان عالم زاهد جليل حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى» در مقدّمه كتاب حقوق زن در اسالم وارث.
 .4مقالهاى درباره «نقش اصفهان در جنبش تحريم تنباكو» ،چاپ شده در كتاب سده تحريم تنباكو.
« .5غاية اآلمال و االمانى (شرح حال سيّد هاشم بحرانى)» در مقدّمه كتاب اللّوامع النّورانيّه.
« .6اصفهان يا دار العلم شرق (فهرست اجمالى مدارس دينى اصفهان)» در كتاب محيط ادب.
« .7شرح حال آقا باقر خور اسكانى» ،در كتاب خورشيد جى.
ج) مقاالت چاپ شده در مطبوعات
« .1همدم مردم (يادى از ّ
عالمه مجلسى)» ،روزنامه رسالت.
« .2شرح حال حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى» ،مجلّه نور علم.
« .3شرح حال آقا شيخ مح ّمد رضا نجفى اصفهانى» ،مجلّه نور علم.
« .4شرح حال حاج آقا حسين عمادزاده ،هفتهنامه نويد اصفهان.
« .5شرح حال حاج شيخ مرتضى مظاهرى نجفى» ،هفتهنامه نويد اصفهان.
« .6شرح حال سيّد كريم نيكزاد امير حسينى» ،هفتهنامه نويد اصفهان.
« .7شرح حال آيتهللاالعظمى مرعشى نجفى ،هفتهنامه نويد اصفهان.
« .8به ياد تخت فوالد» ،هفتهنامه نويد اصفهان.
« .9مسجد سيّد اصفهان پايگاه مشروطيّت و انقالب اسالمى» ،هفتهنامه نويد اصفهان.
اعالم اصفهان ،ص32 :
د) مصاحبهها
 .1مصاحبه با مجلّه رشد معلم.
 .2مصاحبه با فصلنامه تاريخ و فرهنگ معاصر.
 .3مصاحبه با گاهنامه آيين فرزانگى.
 .4مصاحبه با راديو سراسرى جمهورى اسالمى ايران ،پخش شده در برنامه سيماى فرزانگان (هر جمعه ساعت  7 /5صبح).
ه ).آثار چاپ نشده
 .1تذكره شعراى اصفهان (متقدّمين).
 .2گوهر گرانبها در مادّه تاريخ وفيات علما و شعرا.
 .3تحفة السّفر.

 .4شجره طيّبه يا سادات اصفهان.
متفرقات.
 .5انيس الفارغين ،جنگ اشعار و
ّ
 .6كتابشناسى قرآن مجيد.
 .7امامزادگان اصفهان و توابع.
 .8اربعين در فضائل امير المؤمنين عليه السّالم.
 .9فدك و سير تاريخى آن.
 .10اربعين ،در ذكر چهل حديث درباره علماء.
 .11كلمات المعصومين عليهم السّالم ،به ترتيب موضوعى.
 .12قرآن در احاديث ،مجموعه احاديث با موضوع قرآن.
 .13صحيفه جواديّه.
 .14الحائريّون ،مدفونين در كربال.
 .15به ياد كربال.
 .16الحجّة البالغة ،احاديث در فضائل على و اهل بيت عليهم السّالم از كتب اهل سنّت.
 .17شرح حال و كلمات قصار چهارده معصوم عليهم السّالم ،چهارده جلد.
 .18تاريخ كاظمين.
 .19اعراب كلمات مشكله قرآن مجيد.
 .20منطق و فلسفه.
 .21خاندان شفروه اصفهان
 .22خاندان خجنديان (آل خجند) و محدّثين شافعى اصفهان.
 .23خاندان تركه اصفهان (آل تركه).
 .24اشعرىهاى قم و اصفهان.
 .25مستبصرين ،در شرح حال كسانى كه شيعه شدهاند.
 .26گنجينه.
اعالم اصفهان ،ص33 :
 .27بهشت و جهنّم.
 .28جغرافياى اصفهان ،مأخوذ از كتاب ذكر اخبار اصفهان.

 .29خاندان ميرداماد.
 .30شرح حال سادات بهشتى اصفهان.
 .31خوانين بختيارى.
 .32خاندان نصيرى طوسى اصفهان.
 .33روزنامههاى اصفهان.
 .34تاريخ تشيّع اصفهان و زندگانى حافظ ابو نعيم محدّث اصفهانى.
 .35معاريف اصفهان.
 .36مردان نامى اصفهان كه اكنون در اختيار شما است ،و با نام اعالم اصفهان منتشر مىشود ،در چندين مجلّد.
 .37دار العلم شرق ،تاريخ مدارس دينى اصفهان.
 .38وفيات االعوام ،نام بزرگان علم و حكمت برحسب سنوات وفات آنها.
 .39مجموعه موضوعى آيات قرآن ،هفتاد موضوع.
 .40شرح حال آقا سيّد ابو القاسم دهكردى.
 .41شرح حال مير سيّد على نجفآبادى.
 .42شرح حال حاجيه خانم امين (بانوى ايرانى).
 .43شرح حال ّ
مال مح ّمد حسين فشاركى.
 .44شرح حال سيّد ابو الحسن مرتضوى كرونى.
 .45شرح حال سيّد مح ّمد نجفآبادى.
 .46شرح حال مير سيّد حسن روضاتى.
 .47شرح حال جهانگير خان قشقايى.
 .48شرح حال حاج ميرزا يحيى مستوفى بيدآبادى.
 .49شرح حال ميرزا على آقا شيرازى.
 .50شرح حال آقا سيّد مح ّمد باقر درچهاى.
 .51شرح حال سيّد اسماعيل صدر.
 .52شرح حال ّ
مال محسن فيض.
 .53شرح حال شيخ مفيد.
 .54شرح حال ثقةاالسالم كلينى.

 .55ارشاد النّاس يا شرح حال شيخ عبّاس مصباح دستگردى.
 .56شرح حال خواجه نصير الدّين طوسى.
 .57تذكره المعاصرين
 ،ناتمام.
 .58كتابهايى كه خواندهام.
اعالم اصفهان ،ص34 :
3

اعالم اصفهان ؛ ص34
آشنايى نگارنده با مؤلّف اين كتاب
سالهاى آخر دبيرستان بودم ،و به خاطر عالقهاى كه به تاريخ و ادبيّات داشتم ،يادداشتهايى فراهم كرده بودم .وقتى كه
كتابهايى از مرحوم استاد مهدوى مثل تذكرة القبور (رجال اصفهان) و دانشمندان و بزرگان اصفهان را از كتابخانهها به امانت
گرفتم و خواندم ،بسيار مشتاق شدم كه ايشان را ببينم .خوشبختانه ايشان مقالهاى در اعتراض به بىتوجّهى به تخت فوالد و
ّللا صلواتى آدرس و تلفن ايشان
تخريب و انهدام آن ،در هفتهنامه نويد اصفهان نوشته بودند .از مدير هفتهنامه ،آقاى دكتر فضل ّ
صل دبيرستانى كم تجربه بيش نبودم؛ ا ّما ايشان با
را گرفتم ،و موفّق به ديدار استاد مهدوى شدم .اگرچه من در آن زمان يك مح ّ
ّ
مهربانى و مالطفت و تواضع ،مرا به حضور پذيرفت ،يادداشتها و نوشتههايم را با حوصله مطالعه كرد ،و به خط خود ،برخى
اشتباهات آنها را اصالح ،و يا توضيحاتى به آنها اضافه كرد.
اين ،آغاز يك رابطه دوستانه و علمى بود كه حدود هفت سال؛ يعنى تا آخر عمر استاد به طول انجاميد .هر هفته ،پنجشنبه و يا
جمعه و يا هر دوهفته يكبار به زيارت استاد نائل مىشدم ،و از خرمن دانش و معلومات و تجربيّات ايشان بهرهمند مىشدم.
عالوه بر آن ،ميهماننوازى ايشان و خانواده محترم ،هميشه موجب شرمندگى اين حقير مىشد.
مشوق اين جانب در ادامه كارهاى تحقيقى و مطالعاتى بود .تحقيقات تازه بنده را مىديد ،و درباره آنها نظر
ايشان مهمترين ّ
معرفى مىكرد ،و گاه كتابهايى را به امانت مىداد .افسوس كه اين روزها مثل برق و باد گذشت،
مىداد .كتابها و منابع را ّ
گويى لحظهاى بيش نبود.
سرانجام ،تقدير آن بود كه اين عزيز ،از ميان ما كوچ كند ،و به جوار رحمت بىمنتهاى الهى مقيم شود .اين مفارقت و جدايى،
براى اين مريد و شاگرد شيفته ،سخت دشوار بود؛ ا ّما ياد و خاطره ايّام مصاحبت و راهنمايىها و رهنمودهاى او تا حدودى تح ّمل
اين جدايى را بر من آسان مىكرد.
آنچه بيشتر مرا نگران و ناراحت مىكرد ،اين بود كه ايشان نتوانست همه آثار خود را تدوين و تنظيم كند ،و چاپ و انتشار آنها
را به چشم خود ببيند.
اعالم اصفهان ،ص35 :
اكنون اگرچه خود را اليق و شايسته گردآورى و تدوين آثار استاد ،جهت چاپ نمىدانم؛ ا ّما خوشحالم كه باالخره زمينهاى فراهم
شد تا بتوانم دين خود را به ايشان ادا كنم.
صالحات او در سراى باقى باشد.
اميدوارم انتشار اين اثر ،باعث شادى روح ايشان و باقيات ال ّ
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درباره نام كتاب
مرحوم مهدوى نام مش ّخصى بر روى اين كتاب ننهاده بود ،در برخى از اوقات ،آن را مردان نامى اصفهان و گاهى رجال
اصفهان مىناميد.
ّللا آقاى حاج شيخ هادى نجفى ،كتاب ،اعالم اصفهان ناميده شد.
ى محترم مؤلّف ،جناب آيت ّ
بنا به پيشنهاد حقير ،و پذيرش وص ّ
استفاده از كلمه «اعالم» به معنى شخصيّتهاى برجسته ،بزرگان علم و ادب و مشاهير فرهنگ و تاريخ ،مسبوق به سابقه است،
كتاب االعالم تأليف زركلى و طبقات اعالم ال ّ
شيعة تأليف شيخ آقا بزرگ تهرانى نمونههايى از كاربرد لغت «اعالم» است.
روش تدوين ،تنظيم و تصحيح كتاب
ّللا حاج
ى محترم ايشان -آيت ّ
با پيشنهاد دوست گرامى جناب آقاى رحيم قاسمى و همكارى خانواده مرحوم استاد مهدوى و وص ّ
شيخ هادى نجفى يادداشتها و آثار ايشان جهت تحقيق و بررسى در اختيار نگارنده قرار گرفت.
نامدون كه بالغ بر
مدون و
ّ
اثرى كه اكنون پيش روى شما است ،مجموعهاى است برگرفته از فيشهاى تحقيقى و شرح حالهاى ّ
چندين هزار فيش مىشود.
همچنين مرحوم مهدوى در چندين دفتر به صورت الفبايى ،شرح حال بزرگان اصفهان را گردآورى و تدوين كرده ،و آن را
رجال اصفهان ناميده بود؛ ولى تأليف آن به اتمام نرسيده ،و برخى از صفحات ،نانوشته و سفيد باقى مانده است.
اين دفترها به قطع وزيرى و دوازده دفتر است:
 .1جلد ّاول (آ -الف) تا شرح حال ابراهيم آذينوه.
اعالم اصفهان ،ص36 :
 .2جلد دوم (باب ابو -ابى) تا شرح حال اثرم.
 .3جلد سوم (باب االحامد -احمدين) تا شرح حال احمد بختيارى.
 .4جلد چهارم (از اختر تا آخر حرف الف) تا شرح حال ايزدگشسب.
 5و  .6جلد پنجم (باب الباء ،باب التّاء) تا شرح حال «تنها» ،در دو دفتر ،يك دفتر (باب الباء) و دفتر دوم (باب التّاء).
 .7جلد ششم (باب الثّاء -باب الجيم) تا شرح حال حاج شيخ جمال الدّين خوانسارى.
 .8جلد هفتم (باب الحاء) تا شرح حال حيرت.
 .9جلد هشتم (باب الخاء) تا شرح حال خال بختيارى.
الراء) تا شرح حال رجالى.
 .10جلد هشتم (باب ّ
صاد -باب الضّاد تا باب ّ
الطاء) تا شرح حال طوطى.
 .11جلد هشتم (باب ال ّ
 .12جلد هشتم (باب الميم) تا شرح حال حاج مط ّهر على شاه.
و آخرين منبع تدوين كتاب ،استفاده از تأليفات چاپشده زندهياد مهدوى بود.
ا ّما مراحل انجام كار:

ابتدا فيشهاى اسامى «آ» و «الف» به ترتيب نام كوچك و نام پدر مرتّب شد .پس از اتمام كار ،نگارش و تدوين كتاب آغاز شد.
شرح حالهايى كه استاد مهدوى بهطور مستقل نوشته بود ،پاكنويس شد ،و ضمن تطبيق با تأليفات چاپشده ايشان ،با منابع ديگر
نيز تطبيق داده ،و مطالب جديد در متن گنجانده شد.
مدون نبود؛ لذا فيشهاى متعدّد راجع به يك شخصيّت ،مثال تأليفات ،زندگىنامه ،شاگردان و غيره ،در
بسيارى از شرح حالها نيز ّ
مدون هر شخص ،مورد استفاده قرار گرفت ،و با ساير منابع ،تطبيق داده شد.
نگارش شرح حال ّ
در اين مرحله ،از دفاتر رجال اصفهان و نيز كتابهاى چاپشده استاد نيز استفاده شد ،و شرح حالها تكميل گرديد.
ى محترم مؤلّف ،جناب حاج شيخ هادى نجفى شرح حال معاصرين و
بنا به پيشنهاد وص ّ
اعالم اصفهان ،ص37 :
نيز شخصيتهايى كه در كتابهاى رجالى ديگر آمده است ،و مرحوم مهدوى موفّق به نوشتن شرح حال آنان نشدهاند نيز به كتاب
افزوده شد.
افزودههاى مصحّح كتاب ،به دو صورت از متن اصلى كتاب متمايز شده است:
 .1در صورتى كه ك ّل شرح حال يا مدخل در آثار چاپ شده و يا چاپ نشده مرحوم مهدوى موجود نباشد ،در كنار عنوان ،با
ستاره (*) مش ّخص مىشود.
 .2در صورتى كه مطالبى براى تكميل شرح حال به متن كتاب افزوده شود ،با عالمت كروشه [] از متن اصلى متمايز مىگردد.
در نگارش و رسم الخط ،سعى شده است حتّى االمكان شيوه نگارش و انشاى مؤلّف ،حفظ شود تا در آينده ،پژوهشگران بتوانند
در باب انشاء و نثر اين كتاب ،اظهارنظر كنند .به اين خاطر ،تا حدّى كه به شيوايى جمالت ،آسيبى نرسد ،از تغيير نثر مؤلّف به
شيوه نثر امروزى خوددارى شد تا اصالت اثر حفظ شود؛ چرا كه هر نثر ،به يك مقطع زمانى خاص تعلّق دارد.
در همينجا الزم است يادآورى شود كه محقّق ،تمام تالش خود را براى تهيّه كتابى پاكيزه ،خواندنى ،بدون غلط و جامع به كار
بسته است؛ ا ّما فرصت اندك تدوين و تحقيق ،عدم دسترسى به برخى منابع و شرح حالها ،حجم عظيم فيشها و عجلهاى كه براى
آماده كردن كتاب وجود داشت ،خواهى نخواهى ،باعث پيدايش اشتباهات ،نقايص و مشكالتى در اين اثر گرديده است .اين جانب
مبرا است.
مسئوليّت اين اشتباهات و نقايص را برعهده مىگيردم ،و بنابراين ،ساحت مؤلّف محترم از اين اشتباهات ّ
اميد است كه خوانندگان ارجمند و محقّقان باريكانديش و نويسندگان نكتهسنج ،اين اشتباهات و قصورها را بر اين حقير ببخشايند،
و اميدواريم از نظرات و انتقادهاى محقّقان در مجلّدات بعدى استفاده كنيم .همچنين با عرض پوزش از محضر علماء ،نويسندگان،
هنرمندان ،نويسندگان و بزرگانى كه نام و شرح حال آنان از قلم افتاده است ،اميدواريم كه در آخرين مجلّد كتاب ،تحت عنوان
«استدراك» ،جبران ما فات كنيم ،و شرح حال آنان را زينتافزاى كتاب قرار دهيم.
در تنظيم كتاب ،با توجّه به آثار و تأليفات مرحوم مهدوى ،و روش تراجمنويسان و
اعالم اصفهان ،ص38 :
دانشمندان رجال ،باب خاندانها كنيهها و نساء ،بهطور جداگانه ،و با رعايت ترتيب حروف الفبا در كتاب گنجانده شد.
سپاس و قدردانى
خداى را سپاس مىگويم كه كار جمعآورى ،تدوين ،تصحيح و تكميل اين اثر ارزنده را نصيب اين حقير گردانيد .اميد كه چاپ اين
كتاب ،موجب شادى روح مؤلّف باشد ،و اين كتاب به عنوان مرجعى جامع ،موثّق و قابل اعتماد براى محقّقين و عالقهمندان مورد
علو درجات را از پيشگاه خداوند متعال خواهانم.
استفاده قرار گيرد .براى مؤلّف محترم ،آمرزش و غفران و ّ
در پايان ،بر خود واجب مىدانم از همه عزيزانى كه اين جانب را در تصحيح و تكميل اين كتاب يارى رساندند ،و يا مورد
تشويق و عنايت خود قرار دادهاند ،قدردانى و تش ّكر كنم:

ّللا حاج شيخ هادى نجفى -م ّد ظلّه -كه رهنمودها و حمايتهاى ايشان موجب به ثمر رسيدن فعّاليتها و چاپ و نشر اين
 از آيت ّاثر گرديد.
مكرمه ايشان كه سالها در كنار آن فقيد سعيد ،زمينه آرامش ايشان را
 از خانوادههاى محترم مرحوم مهدوى ،خصوصا همسر ّبراى تحقيق و تأليف فراهم ساختند ،و نيز جناب آقاى حاج حميد رضا فروغى داماد محترم مرحوم مهدوى كه فيشها و
يادداشتهاى نويسنده فقيد را در اختيار اين جانب قرار دادند.
 همچنين از خانواده محترم آن مرحوم ،به واسطه اينكه هزينه تحقيق را برعهده گرفتهاند. از عالم فاضل محقّق ،جناب حجّت االسالم و المسلمين حاج شيخ مح ّمد سمامى حائرى -دامت بركاته -و داماد ايشان ،جناب آقاىسيّد مح ّمد حسين روحانى -كه مدّتى وقت را صرف تحقيق حروف «آ» و «الف» اين اثر كردند.
ّللا تعالى -كه در فراهم آوردن اين اثر ،سهم عمدهاى داشتند ،و در
 از دوست گرامى و محقّق پرتالش آقاى رحيم قاسمى -حفظه ّتكميل و تصحيح كتاب ،با تهيّه شرح حال بسيارى از علماى معاصر اصفهان ،و دقت و موشكافى ويژه و تأمين كتابها و منابع
اعالم اصفهان ،ص39 :
مورد نياز ،به پيشبرد كار ،كمك كردند و پس از تكميل حروفچينى كتاب نيز مطالب تكميلى ارزشمندى به آن اضافه كردند كه
درون پرانتز جاى داده شده است .و نيز طلبه فاضل ،آقاى سيّد جواد مهاجر كه در فيشبردارى مطالب به ما يارى رساندند.
 از جناب آقاى مح ّمد رضا زادهوش كه در مراحل فنّى ،و حروفچينى كتاب تالش فراوان داشتند. و سرانجام از شهردار محترم اصفهان آقاى دكتر سقّايياننژاد و رئيس مركز اصفهانشناسى و خانه ملل آقاى دكتر چلونگر كهچاپ و نشر اين كتاب ،مرهون فرهنگدوستى و بذل عنايت آنان است ،و نشان از عالقه ايشان به تاريخ و فرهنگ اصفهان دارد.
سالمتى و بهروزى همه آنان را از محضر حضرت بارى تعالى خواهانم.
و آخر دعوانا أن الحمد ّّلل ربّ العالمين
غالم رضا نصراللّهى
المكرم  1427ق
شوال
ّ
ّاول ّ
عيد سعيد فطر
1385 /8 /2
اعالم اصفهان ،ص40 :
اجازات مؤلّف
() اجازه آية هللا حاج شيخ آقا بزرگ طهرانى به مؤلف در پايان كتاب االسناد المصفى الى آل المصطفى از مجيز
اعالم اصفهان ،ص41 :
ّللا سيّد مصطفى صفايى خوانسارى قدس سره به مؤلف
() اجازه آيت ّ
اعالم اصفهان ،ص42 :
ّللا سيّد مصطفى صفايى خوانسارى قدس سره به مؤلف
() ادامه اجازه آيت ّ
اعالم اصفهان ،ص43 :

() اجازه آيتهللاالعظمى آقاى سيّد على ّ
سره
عالمه فانى قدس ّ
اعالم اصفهان ،ص44 :
() اجازه مرحوم سيّد ضياء الدّين ّ
سره
عالمه قدس ّ
اعالم اصفهان ،ص45 :
سره
() اجازه آية هللا العظمى شيخ محمد على اراكى قدس ّ
اعالم اصفهان ،ص46 :
() اجازه آية هللا حاج شيخ محمد باقر كمرهاى قدس سره
اعالم اصفهان ،ص47 :
سره
ّللا سيّد مح ّمد على موحّد ابطحى قدس ّ
() اجازه آيت ّ
اعالم اصفهان ،ص48 :
() اجازه آية هللا سيد محمد شيرازى قدس سره
اعالم اصفهان ،ص49 :
اعالم اصفهان
آ -الف
اعالم اصفهان ،ص51 :
آدم مدينى
ابو بشر آدم بن بشر بن آدم بن سعيد مدينى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى منسوب به مدينه است
كه امروزه به آنجا «شهرستان» مىگويند ،او از مح ّمد بن بكير بن مح ّمد حضرتى روايت مىنمايد ،و احمد بن مح ّمد بن نصير از
4
او نقل حديث مىكند.
آدم بن سعيد مدينى
الرشيد به م ّكه مشرف گرديده است ،و نقل مىنمايد كه در حال طواف،
از محدّثين قرن دوم هجرى است .در اوائل زمان هارون ّ
جراح وارد شدم ،و چهارصد مسأله از او پرسيدم ،و جوابهاى آنها را حفظ كردم .رسته و قاسم بن مح ّمد بن موسى
بر وكيع بن ّ
5
فقيه معروف به «كاسوال» از او روايت مىكنند.
آذرپژوه
آذرپژوه ،از اهالى اصفهان و معاصر خسرو پادشاه ساسانى بوده ،و خود از شاگردان بزرگمهر ،حكيم معروف و وزير
انوشيروان بوده ،و به دستور شاه ساسانى ،كتابى از زرتشت به نام زوره كه به زبان پهلوى بوده است ،و جهت پادشاه هند

 . 4ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .169
 . 5ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .169

فرستاده ،و شاه هند آن را به خسرو رسانيده است را تفسير كرده ،و به شاه تقديم نموده ،و مورد پسند و قبول او واقع گرديده
6
ا ست .پادشاه دستور داد كه نامه دهقان خداپرست را نيز مختصر كند .وى نيز آن را انجام داد ،و به شاه تقديم نمود.
اعالم اصفهان ،ص52 :
آذر شاپور
آذر شاپور فرزند آذرمانان ،از مردم قريه هرستان ماربين اصفهان در كتاب سنى ملوك االرض و االنبياء مىنويسد كه:
فيروز فرزند يزدجرد در يك صد و هفتاد سال قبل از اسالم به او دستور داد كه با روى جى را كه نيمه تمام و مخروبه بود ،تجديد
7
عمارت كند.
اين بارو نيز در طول تاريخ خراب گشته ،و اثرى از آن باقى نيست.
آذر نيوق
جابرى انصارى در تاريخ اصفهان و رى در ضمن وقايع سال  91هجرى فتح اندلس (اسپانيا) را به دست طارق بن زياد مولى
موسى بن نصير مىنويسد :و آن زمان اندلس به دست آذرنيوق مردى از اهل اسپهان بود كه نياكانش شاهان عجم اندلس بودند ،و
آذرنيوق با تاج و جامه پادشاهى به ميدان آمده ،و طارق با همه لشكر ،با او روبرو شده ،و آذرنيوق كشته شده ،آن ملك بزرگ در
8
 92كشته شد.
آزاد اصفهانى
آزاد شاه اصفهانى ،از شعراى عهد نادر شاه افشار بوده ،و در همان سالها وفات يافته است.
از او است:
اى خوش آن ديده كه يابد نظر از منظر دوست

وى خوش آن جبهه كه شود دست به خاك در
9
دوست

اعالم اصفهان ،ص53 :
آشوبى نطنزى
آشوبى نطنزى از شعراى قرن دهم هجرى است .وى شعر مىسروده ،و ّ
خط نستعليق را خوش مىنوشته است.

10

مير آصف قزوينى
مير آصف قزوينى ،عالم فاضل زاهد ،از دانشمندان قرن دوازدهم هجرى ،در قزوين و اصفهان تحصيل نموده ،و به مراتب عالى
علم و كمال دست يافته است .پس از اتمام تحصيالت ،چندى در قزوين و تفليس و ساير شهرها سفر كرده ،و به تربيت شاگردان

 . 6دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 397؛ فهرست كتابخانه ملّى ،ج  ،9ص .625
 . 7سنى ملوك االرض و االنبياء ،ص 38؛ آثار ملّى اصفهان ،ص .3
 . 8تاريخ اصفهان و رى ،ص .42
 . 9تذكره روز روشن ،ص .6
 . 10احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،1ص .1

دانشمند مشغول بود .باالخره به اصفهان آمد ،و مدّتى پس از محاصره اصفهان به دست افغانها در سال  1136ق وفات يافت.
11
وى را شرحى است بر خطبه همام از خطب حضرت امير المؤمنين عليه السّالم.
ميرزا آقا بابا ثابت اصفهانى*
ميرزا آقا بابا ثابت اصفهانى ،شاعر اديب ،از سخنوران قرن سيزدهم هجرى است .در اصفهان ساكن بوده ،و در سرودن انواع
شعر و ّ
فن مادّه تاريخسرايى مهارت داشته است .اين مادّه تاريخ در رثاى شخصى به نام حاج على اصفهانى از او است:
«بزم جنّت مسكن حاجى على شد زين جهان»12

با دل زار از پى تاريخ او ثابت نوشت:

اعالم اصفهان ،ص54 :
خرم اصفهانى
آقا بابا ّ
خرم» ،شاعر اصفهانى مقيم قزوين ،در آن شهر به دستور على قلى ميرزا كتاب جالء العيون را در جنگها
آقا بابا متخلّص به « ّ
ّ
ّللا عليه و آله به نظم آورده است .از اشعار او است:
و شهادت ياران حضرت رسول اكرم صلى ّ
گر بر سرم نهد شه دلدل سوار پاى

بر فرق فرقدان نهم از افتخار پاى

بنهاد پا به دوش شهى كز شرف نهاد

با موزه بس فراتر از اين نه حصار پاى

باعث اگر نبود وجودت نمىنهاد

هرگز برون ز كتم عدم روزگار پاى

***
به چه كار آيدم اگر نكنم

نقد جان را فداى سيمبرى

خرم
اثرى نيست ناله را ّ

ور نه مىكرد در دلش اثرى
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آقا بابا عارض اصفهانى
آقا بابا اصفهانى متخلّص به «عارض» شاعر اديب ،در اصفهان مىزيسته ،و از راه پارهدوزى امرار معاش مىكرده ،در سال
 1228وفات يافته ،و اين بيت از او است:
دلبرم در بر و پرسم ز كسان يار كجاست

تا كه اغيار ندانند كه دلدار كجاست
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الرضوية ،ج  ،1ص 53؛ ريحانة االدب ،ج  ،2صص -447
 . 11تتميم امل اآلمل ،صص 49 -48؛ نجوم السّماء ،صص 274 -273؛ فوائد ّ
448؛ الذّريعة ،ج  ،7ص 113؛ الكواكب المنتشره ،ص 17؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 44 -43؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،5ص
.8
الرجال ،ج  ،1صص 112 -111؛ تذكره شعراى فارسىسرا ،صص 60 -59؛ فهرست مرعشى ،ج .18918
 . 12تراجم ّ
 . 13تذكره سفينة المحمود ،ص .495

سيّد آقا خليفه سلطانى
سيّد آقا خليفه سلطانى فرزند ميرزا اسماعيل ،عالم فاضل از تأليفات او است .1 :شرح بر كتاب سرمايه ايمان تأليف ّ
مال عبد
ّ
الرزاق الهيجى؛  .2شرح خالصة الحساب شيخ بهايى.15
اعالم اصفهان ،ص55 :
آقاجونى معمار
متبركه را
آقاجونى ،معمار اصفهانى ،از معماران هنرمند قرن سيزدهم هجرى است .وى بسيارى از مساجد ،امامزادهها و اماكن ّ
16
ساخته ،و يا مر ّمت نموده است .از جمله آثار او مسجد رحيم خان در اصفهان است كه در سال  1304ق آن را ساخته است.
ّ
مال آقاجان زفرهاى
حاج ّ
ّللا زفرهاى ،عالم فاضل ،در سال  1257ق متولّد [شده] ،و در  1334ق وفات يافته
ى بن عبد ّ
مال آقاجان بن حاج مح ّمد عل ّ
17
است ،از بزرگان قريه «زفره» كوهپايه است .
آقاجان كاشىپز*
آقاجان كاشىپز ،فرزند آقا مؤمن ،از هنرمندان دوره قاجاريّه است .در هنر كاشىسازى از اساتيد بزرگ روزگار خود بود ،و
آثار ارزندهاى از خود به جاى گذاشت .كاشىهاى مسجد سيّد اصفهان كه سال نصب آنها  1325ق است از آثار ارزشمند او
است .آقاجان كاشىپز در سال  1336ق در اصفهان وفات يافت ،و در تكيه ميرزا ابو المعالى كلباسى واقع در تخت فوالد مدفون
گرديد.18
ميرزا آقا خان محاسب الدّوله
ميرزا آقا خان محاسب الدّوله معروف به مصفّى فرزند حسينقلى خان [بن ميرزا مح ّمد خان بن بيگلر خان اصفهانى] فاضل اديب
عارف ،از دانشمندان مشهور و عرفا و رياضىدانان معروف اصفهان بود .وى در سال  1274ق در تهران متولّد شد[ ،و در
مدرسه دار الفنون به تحصيل پرداخت] ،نزد ميرزا عبد الغفّار خان نجم الدّوله اصفهانى رياضيات را
اعالم اصفهان ،ص56 :
تكميل نمود ،و از سال  1312به اصفهان آمد ،و در بانك شاهى مشغول خدمت گرديد .وى به دستيارى مردم حاج شيخ على اكبر
صحه و ميرزا على اكبر خان سرتيپ ،مدرسه ايتام را تأسيس نمود كه در آن ،عدّهاى
شيخ االسالم و ميرزا مسيح خان حافظ ال ّ
قريب پنجاه نفر از ايتام را سرپرستى نموده ،و درس دادند ،از سال  1323نام آن به مدرسه عليّه و ايتام تبديل گرديد ،و در اين
اواخر نام ايتام از آن حذف شد ،و اكنون در مح ّل ّاوليه ،باقى و به مدرسه عليّه معروف است.
محاسب الدّوله از آزادىخواهان معروف و عضو انجمن واليتى اصفهان بود ،و از مشروطهخواهان به شمار مىرفت.
وى از عرفاى اصفهان است كه از طرف ظهير الدّوله جانشين صفىعلى شاه اجازه دستگيرى و ارشاد داشت ،و در اواخر،
الرئاستين پيوست.
ارادت به آقا ميرزا عبّاس پاقلعهاى پيدا كرد ،و به جرگه صوفيّه مريدان ذو ّ
 . 14تذكره شبستان ص  213مجمع الفصحاء ج  3ص  ،1144تذكره دلگشا ص  ،489سفينة المحمود ص  ،409تذكره اختر ص ،145
مجمع الفصحاء ج  5ص  730و 731
 . 15اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،10ص .511
 . 16دائرةالمعارف تشيّع ،ج  ،2ص .124
 . 17منتخب اشعار رجاء زفرهاى ،ج  ،2ص 89؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .209
 . 18گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،صص 674 -673؛ تخت فوالد سرزمين جاويدان ،نسخه تايپى؛ بيان المفاخر ،ج  ،2ص 105؛
دائرةالمعارف تشيّع ،ج  ،1ص .124

االول سال  1256ق در اصفهان وفات يافت ،و در ايوان بقعه مرحوم آقا سيّد حسن مد ّرس مدفون
مشار اليه در ّ
غره جمادى ّ
گرديد .كتب زير از آثار قلمى او است:
 .1تاريخچه مدرسه دار الفنون  .2تاريخ عمومى سالطين اروپا  .3تاريخ مصر  .4اصول جبر و مقابله ،مطبوع  .5اصول
جغرافيايى كره زمين.19
آقا كوچك قمشهاى
آقا كوچك قمشهاى ،از عرفاء ،در سال  1297قمرى وفات يافت ،و در صحن تكيه مادر شاهزاده ،جنب قبر حاج صادق تخت
فوالدى ،در تخت فوالد مدفون گرديد .مادّه تاريخ وفاتش را [ميرزا حسن قمشهاى متخلّص به] «مفتون» گويد:
بهر تاريخ وفاتش كلك «مفتون» زد رقم:

«زبده آل سلوك اندر جنان شد رستگار»20

اعالم اصفهان ،ص57 :
آقا گلى اصفهانى*
آقا گلى اصفهانى ،از صنعتگران هنرمند اصفهان در اواخر قاجاريّه است .وى در اصفهان به ساختن تار و سنتور مىپرداخته
است.21
آقايى اصفهانى
آقايى فرزند رجب على شريف اصفهانى ،از فضال و نويسندگان كتب در قرن  13هجرى.
از آثارش كتابت نسخهاى است از كتاب نخبه ،رساله عمليّه حاجى كلباسى كه آن را در سال  1240ق به ّ
خط نسخ ،كتابت نموده
22
است كه به شماره  1054در كتابخانه مسجد گوهرشاد مشهد موجود است.
آل تركه
آل تركه يكى از خاندانهاى معروف شيعه در اصفهان هستند كه چندين قرن به علم و رياست شهرت داشتهاند.
ج ّد اعالى آنان از خجند به اصفهان آمده ،و در اين شهر سكونت نموده است ،و چون ايشان از نژاد تركان تركستان مىباشند ،به
«تركه» شهرت يافتهاند .اين خاندان علمى و ادبى تا قرن يازدهم هجرى در اصفهان حضور داشتهاند ،و مقابر آنان جنب مسجد
لبنان بوده ،و از بين رفته است ،و اثرى از آن باقى نيست .اكنون به شرح حال عدّهاى از حكماء ،عرفاء ،علماء و شعراى اين
خاندان مىپردازيم.
آل تركه -ابو الهادى*
الرحمه-
ابو الهادى تركه اصفهانى ،از فضالى اصفهان در قرن يازدهم هجرى بوده ،و مجاز از مولى مح ّمد تقى مجلسى -عليه ّ
است .تاريخ اجازه 14 ،صفر المظفّر سال  1058ق
اعالم اصفهان ،ص58 :
 . 19اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،6ص 11؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 156؛ مكارم اآلثار ،ج  ،6ص 2063؛ دايرةالمعارف دانش بشر ،ص
1191؛ فهرست كتابخانه عمومى اصفهان ،ج  ،1ص 46؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 48 -47؛ مزارات اصفهان ،صص
.169 -168
 . 20رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 225؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 50 -49؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 93؛
تاريخ اصفهان( تكايا و مقابر) ،ص .121
 . 21سرگذشت موسيقى ايران ،ج  ،1ص 170؛ تاريخ موسيقى ايران ،ج  ،2ص .699
 . 22فهرست گوهرشاد ،ص .191

مىباشد.
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ّللا
آل تركه -خواجه حبيب ّ
ّللا تركه ،از دانشمندان قرن دهم هجرى بوده ،و منصب قضاوت را در اين شهر برعهده داشته است .شعر نيز
خواجه حبيب ّ
24
مىسروده ،و رباعيّاتى از او در دست مىباشد.
آل تركه
ّللا ،عالم و شاعر اديب ،برادر خواجه افضل الدّين مح ّمد تركه است .25در
ضياء الدّين على تركه اصفهانى فرزند خواجه حبيب ّ
كتاب كشكول شيخ بهايى اين رباعى را از او نقل مىكند:
در خواب شدن از ره انصاف خطاست

بىخوابى شب جان مرا گرچه بكاست

عذر قدمش به سالها نتوان خواست

ترسم كه خيال او قدم رنجه كند
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آل تركه -صائن الدّين على
ابو مح ّمد صائن الدّين على بن صدر الدّين مح ّمد بن ابو حامد افضل الدّين مح ّمد بن حبيب هللا تركه اصفهانى از معروفترين افراد
آل تركه ،و از دانشمندان قرن نهم هجرى است .وى عالمى فاضل و حكيمى عارف و اديبى ماهر بود ،در اصفهان متولّد شد .ابتدا
نزد برادرش به تحصيل پرداخت ،سپس به مسافرت به شهرهاى مختلف رفت ،و از محضر علماى آن شهرها بهره برد ،و در
علوم زمان خود به استادى رسيد.
[وى در دستگاه اميرزادگان تيمورى ،صاحب شهرت و احترام بود ،در زمان حكومت شاهرخ به قضاوت شهر يزد منصوب شد؛
ا ّما پس از مدّتى به فساد عقيده متّهم شد ،و به دستور شاهرخ به هرات رفت ،و با نوشتن كتاب نفثة المصدور به دفاع از خود
پرداخت .در
اعالم اصفهان ،ص59 :
ّللا استرآبادى پيشواى حروفيّه بود ،در مسجد هرات ،شاهرخ را كارد زد،
سال  830ق پس از آنكه احمد لر كه از پيروان فضل ّ
صائن الدّين نيز به همكارى با توطئهگران متّهم ،و مدّتى محبوس ،و اموالش مصادره شد .عاقبت با خانوادهاش آواره شهرها
گرديد .پس از مدّتها دربهدرى به بايسنغر فرزند شاهرخ توسّل جست ،و از او امان يافت ،و مدّتى به قضاوت نيشابور مشغول
شد].
وى در  14ذىحجّه  835ق در هرات وفات يافت .شيخ آقا بزرگ او را از اعالم شيعه شمرده است.
وى تأليفات فراوانى دارد كه برخى از آنها به طبع رسيده است ،اين آثار عبارتاند از:
صالة  .2التّمهيد فى شرح قواعد التّوحيد ،مطبوع  .3شرح فصوص الحكم  .4شرح قصيده برده به فارسى كه به
 .1اسرار ال ّ
ّللا مرعشى در قم)  .5شرح گلشن راز  .6شرح
مغيث الدّين ابو الفتح سلطان ابراهيم تقديم شده (نسخه شماره  3464كتابخانه آيت ّ
قصيده تائيه ابن فارض  .7شرح نهج البالغة ّ .8
شق القمر در عرفان ،به فارسى  .9رساله بائيه در علم اعداد و حروف .10
رسالة المحمديّه  .11مبدأ و معاد  .12مخزن الغرائب  .13مدارج االفهام االفواج  .14المعتقده  .15المفاحص در علم عدد .16
مناظرات خمس يا عقل و عشق  .17رساله در تحقيق أنا نقطة الّتى تحت الباء  .18ضوء اللّمعات  .19رساله در معنى قابليّت و
تصور و تحقيق آن  .20تجلّى ذاتى ،ترجمه رساله ابن هود مغربى  .21المناهج فى المنطق  .22نفثة المصدور  .23سلم
ّ
 . 23فهرست مرعشى ،ج  ،32ص .624
 . 24دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 58؛ مزارات اصفهان ،ص 61؛ تاريخ نظم و نثر ،ج  ،1صص  451و .498
 . 25تاريخ نظم و نثر ،ج  ،1ص .452
 . 26كشكول ،ج  ،1ص .162

صوفية يا اطوار ثالثه  .25منظومات صائنيّه  .26جواب مكتوب امير رضا .27
دارالسّالم ،در عرفان به فارسى  .24اطوار ال ّ
اص الحروف  .31نفثة المصدور ثانى
شرح حديث عما  .28اعتقاديّه  .29شرح ابياتى از ابن عربى  .30مقبول الملوك يا خو ّ
27
 .32مناظره بزم و رزم و غيره.
اعالم اصفهان ،ص60 :
آل تركه -على
على يزدى ،از دانشمندان قرن دهم هجرى بوده ،و در رياض العلماء آمده كه سبط صائن الدّين على تركه اصفهانى است.
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آل تركه -خواجه قاسم على
خواجه قاسم على تركه ،بنا به نوشته اسكندربيك منشى ،از صاحب منصبان عهد صفويّه بوده ،مدّتى وزير حسن بيك استاجلو
يوزباشى شد ،و سپس وزارت آذربايجان يافت ،و ا ّما آنجا نرفت.
اصال از تبريز بود؛ ا ّما پدرانش اصفهانى بودند .او برادر خواجه عنايت تركه سابق الذّكر است.
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آل تركه -خواجه عنايت تركه
اسكندر بيك منشى درباره او مىنويسد« :وزير حسن بيك فرزند حسين بيك از وزراى معتبر ،مرد خليق و آدمى پسنديده سلوك
30
بود».
آل تركه -خواجه افضل الدّين مح ّمد تركه
عالم فاضل ،فقيه محدّث ،از دانشمندان قرن دهم هجرى است .در اصفهان متولّد شد ،و نزد علماى اصفهان به تحصيل پرداخت،
و سپس به كاشان رفت ،و نزد ابو الحسن ابيوردى معروف به «دانشمند» به تل ّمذ پرداخت .آنگاه در اصفهان منصب قضاوت
يافت .سرانجام شاهتهماسب او را به قزوين آورد ،و منصب قضاوت لشكر را باالشتراك به وى و مير عالء الملك مرعشى داد.
صاحب عنوان ،سالها در قزوين به تدريس مشغول بود ،و شاگردان بسيار داشت ،و در
اعالم اصفهان ،ص61 :
زمان شاهتهماسب و شاه اسماعيل دوم ،همواره مورد احترام حكومت صفويّه بود .سفرى به هند رفت ،و مراجعت نمود.
آخر االمر مدّتى در مشهد مقدّس به تدريس پرداخت ،و در سفرى كه به همراه حمزه ميرزا داشت ،در سال  991در شهر رى
وفات يافت .قاضى نور الدّين مح ّمد اصفهانى و ّ
عالمه چلبى از شاگردان او به شمار مىروند .طبع شعر نيز داشته ،و «افضل»
تخلّص مىكرده [است].
اين رباعى را شيخ بهايى در كشكول از او نقل مىكند:
در دوزخ هجران ،لب كس كى خندد

خرمى پيوندد
يا خاطر او به ّ

گر آن دوزخ چو دوزخ هجران است

حاشا كه خدا به كافرى بپسندد

 . 27دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 59؛ تاريخ نظم و نثر ،صص 275 -274؛ ريحانة االدب ،ج  ،3ص 343؛ الذّريعة ،ج ،11
صص  136و 68؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص  332و 335؛ رجال حبيب السّير ،ص 123؛ تمهيد القواعد ،مقدّمه؛ عقل و عشق يا
مناظرات خمس ،مقدّمه؛ رياض العلماء ،ج  ،4ص 240؛ طرائق الحقائق ،ج  ،3صص 69 -68؛ حروفيّه در تاريخ ،صص .81 -80
 . 28رياض العلماء ،ج  ،2ص 240؛ مزارات اصفهان ،ص .61
 . 29تاريخ عالمآراى عباسى ،ج  ،1ص 165؛ مزارات اصفهان ،ص .62
 . 30تاريخ عالمآراى عباسى ،ج  ،1ص 165؛ مزارات اصفهان ،ص .62

صاحب عنوان ،داراى تأليفاتى است از آن جمله .1 :انموذج العلوم  .2ديوان اشعار  .3رساله در اعتراض به قول استاد خود
جناب مقدّس اردبيلى در موضوع «امر بشىء نهى عن ضدّه الخاص»  .4رساله در معقوالت ثانيه.31
آل تركه -جالل الدّين مح ّمد
جالل الدّين مح ّمد تركه ،از معاصران شاهعبّاس كبير صفوى و بزرگان آل تركه بوده است.
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آل تركه ،خواجه افضل الدّين مح ّمد
ّللا تركه اصفهانى ،از معاريف سلسله آل تركه است كه در  13رمضان المبارك سال
خواجه افضل الدّين مح ّمد صدر بن حبيب ّ
 850به دستور شاهرخ در ساوه مقتول گرديد.33
اعالم اصفهان ،ص62 :
دولتشاه سمرقندى در تذكرة ال ّ
شعراء گويد« :شاهرخ ،شاه عالء الدّين را در شهر ساوه حكم كشتن كرد  ....گويند دو نوبت،
ريسمان خواجه افضل تركه پاره شد ،و او فرياد مىزد كه با شاهرخ بگوييد كه اين عقوبت بر ما لحظهاى بيش نيست؛ ا ّما
پنجاهساله نام نيك خود را ضايع مساز».34
صاحب عنوان را تأليفات و مصنّفاتى است كه از آن جمله است ترجمه كتاب ملل و نحل شهرستانى به فارسى كه به طبع رسيده
است ،و مؤلّف آن را «تنقيح االدلّة و العلل» نام نهاده ،و در يكشنبه  13رجب  843در اصفهان به پايان برده است .35مدفن او
36
در اصفهان به «درب آستان» معروف بوده است.
آل تركه -صدر الدّين مح ّمد
صدر الدّين ابو حامد مح ّمد تركه ،از دانشمندان آل تركه در سده هفتم هجرى است.
ّللا مكاتباتى با او داشته كه در منشآت رشيد الدّين مضبوط است ،و بر مقام علمى و نفوذ و اعتبار
خواجه رشيد الدّين فضل ّ
صاحب عنوان داللت مىكند.
ّللا ،وزير سلطان غازان خان مؤلّف تاريخ غازانى يا تاريخ رشيدى همچنين در آن كتاب مىنويسد« :در
خواجه رشيد الدّين فضل ّ
خط ياقوت مستعصمى است ،و شش قرآن به ّ
كتابخانهاش دو هزار جلد قرآن دارد كه چهارصد جلد آن مذ ّهب و به ّ
خط احمد
سهروردى ،و بيست قرآن به ّ
خط ابن مقله ،و شصت هزار جلد كتاب ديگر كه از ايران و روم و توران و مصر و شام و عدن
جمعآورى نموده است ،و تمام اين كتب ،وقف بر رشيديّه است».
كتب زير از او است:
ّللا  .2حكمت
الرشيديّه ،به نام خواجه رشيد الدّين فضل ّ
 .1االعتماد الكبير  .2حكمت ّ
اعالم اصفهان ،ص63 :
المنيعه  .3قواعد التّوحيد  .4رساله در وجود مطلق.
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 . 31تاريخ عالمآراى عبّاسى ،ج  ،1ص 246؛ تتميم امل اآلمل ،ص 71؛ رياض العلماء ،ج  ،3ص 314؛ الذّريعة ،ج  ،2ص  ،404ج ،9
ص 85؛ فهرست مجلس ،ج  ،8ص 14؛ احياء الدّاثر ،صص 211 -210؛ معجم مؤلّفى ال ّ
شيعة ،ص 101؛ كشكول ،ج  ،1ص 61؛
دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 60؛ مزارات اصفهان ،ص .63
 . 32دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .61
 . 33دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 61 -60؛ مزارات اصفهان ،ص 61؛ اصفهان( كتاب جوانان) ،ص .216
 . 34تذكرة ال ّ
شعراء ،ص .256
 . 35فرهنگ فارسى ،دكتر معين ،ج  ،5ص 989؛ فهرست رضوى ،ج  ،4ص .55
 . 36تاريخ نظم و نثر ،ج  ،1ص .448
ّ
ّ
 . 37دانشمندان و سخنسرايان همدان ،ج  ،1ص 207؛ الذريعة ،ج  ،25صص  38و 108؛ مجله مهر ،سال  ،8شماره  ،2ارديبهشت
1331؛ تاريخ نظم و نثر ،ص 447؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .61

آل تركه -مح ّمد
ى بن مح ّمد تركه ،از علماء و فضالى قرن نهم هجرى است.
مح ّمد بن عل ّ
سالك الدّين مح ّمد سعدى حموى متولّد به سال  847ق از او اجازه روايت و رياست داشته است.

38

آل تركه -مظفّر
ميرزا مظفّر تركه ،شاعر و اديب واعظ ،او نبيره افضل الدّين مح ّمد تركه است ،و مانند اجدادش توليّت مسجد جامع اصفهان و
مقبره مشايخ دادايى يزد را برعهده داشته ،و عالوه بر آن ،در دولت صفويّه به منشىگرى مشغول بوده است .ديوان اشعارى
داشته كه اكنون در دست نيست ،و طبعش به هزل و هجو مايل بوده است .وى تا سال  1076كه سال تأليف قصص الخاقانى
است در قيد حيات بوده است .اين دو بيت در وصف شاه صفى از او است:
فانوس شمع قدسى و پا تا سر آينه

رؤيت صباح عيد و تو را پيكر آينه

نقّاش صنع لميزل از سايه توست

بر پردههاى ديده هفت اختر آينه

39

آل تركه -نظام الدّين
ّللا بن حسين حسينى معروف به نظام الدّين تركه ،از علماى قرن نهم بوده ،و زين
نظام الدّين بن تاج الدّين جالل الدّين بن عبد ّ
40
ى بن حسن بن مح ّمد استرآبادى در سال  827ق از او اجازه دريافت نموده است.
الدّين عل ّ
اعالم اصفهان ،ص64 :
آل خجند
آل خجند ،يكى از خاندانهاى علمى اصفهان است .افراد اين خاندان ،پيرو مذهب شافعى مىباشند ،و سالها رياست علمى اصفهان
را برعهده داشته ،و دهها عالم ،محدّث ،شاعر و واعظ از اين خاندان برخاستهاند .خجنديان از اهالى خجند در ماوراءالنّهر
بودهاند.
خواجه نظام الملك ج ّد اعالى آنان مح ّمد بن ثابت خجندى را به اصفهان آورده است ،و فرزندان و احفادش در اين شهر زندگى
كردهاند .اينك به نام برخى از مشاهير اين خاندان اشاره مىكنيم:
آل خجند -ابراهيم
ّللا بن عبد اللطيف خجندى ،از دانشمندان اصفهان است .كتاب االربعين موسوم به الماء المعين از تأليفات او
ابراهيم بن عبد ّ
41
است.
آل خجند -كمال الدّين احمد
كمال الدّين ابو سعد احمد بن مح ّمد بن ثابت بن حسن خجندى ،از رؤساى شافعيان و از دانشمندان آل خجند بوده است .42در سال
 443ق اصفهان متولّد شد ،و در مدرسه نظاميّه اصفهان تحصيل كرد ،سپس به بغداد رفت ،و در مدرسه نظاميه بغداد به تدريس
44
غره شعبان  531ق وفات يافت.
پرداخت .او پس از وفات پدرش به اصفهان بازگشت ،43و در ّ

 . 38الضّياء ّ
الالمع ،ص 119؛ مزارات اصفهان ،ص .63
 . 39قصص الخاقانى ،ج  ،2صص 82 -80؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 62؛ گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص .548
 . 40الضّوء الالمع ،ص 146؛ مزارات اصفهان ،ص .63
 . 41كشف ّ
الظنون ،ج  ،1ص .55
 . 42مدارس نظاميّه ،صص 147 -146؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .63

آل خجند -ثابت*
صمد بن مح ّمد بن عبد اللّطيف خجندى از بزرگان خاندان خجندى است .45گويا
عماد االسالم عضد الدّين ابو مح ّمد ثابت بن عبد ال ّ
برادر صدر الدّين عمر بوده ،و در زمان
اعالم اصفهان ،ص65 :
خود ،بر شافعيان اصفهان رياست داشت .كمال الدّين اسماعيل در قصايد خود به مدح او پرداخته است ،46خود عضد الدّين
خجندى شعر نيز مىگفته است.
آل خجند -عالء الدّين ثابت*
ابو سعد عالء الدّين ثابت بن مح ّمد بن احمد بن ثابت خجندى ،از محدّثان و خطباى خاندان خجندى اصفهان است 47.در سال 548
ق در اصفهان متولّد شده حديث را از مح ّمد بن مح ّمد بن ابى بكر شحام فرا گرفت .او سالها در اصفهان ساكن بود ،تا اينكه در
سال  633ق مغوالن به اصفهان حمله كردند ،و او به شيراز گريخت[ ،و در] آنجا ساكن شد ،و همانجا در سال  637ق وفات
يافت ،و در مقبره مصلّى دفن شد.48
آل خجند -شهاب الدّين*
شهاب الدّين خجندى ،از علماء و فقهاى آل خجند بوده ،و رياست شافعيان اصفهان به او منتهى شده است .در زمان او درگيرى
شافعيان و حنفيان اصفهان باال گرفت ،و اين زمان مقارن بوده است با حمله مغوالن به ايران .شافعيان به رياست شهاب الدّين
خجندى مغوالن را به اصفهان راه دادند تا حنفيان را قتل عام كنند؛ ا ّما مغوالن پس از ورود به شهر ،شافعيان و حنفيان ،و سپس
همه مردم را قتل عام كردند ،و شهاب الدّين هم در اين قتل عام در سال  633ق مقتول شد .كمال الدّين اسماعيل در قصايد خود
49
او را مدح گفته است.
آل خجند -صدر الدّين عبد اللطيف
[صدر الدّين عبد اللطيف بن مح ّمد بن ثابت خجندى ،از رؤساى شافعيان اصفهان در قرن ششم هجرى در اصفهان منصب
قضاوت يافته ،و از محدّثان و فقهاى معروف بوده،
اعالم اصفهان ،ص66 :
الرحمن معروف به «ابن ركابى»] .50وى از دشمنان سرسخت
بسيارى از او حديث شنيدهاند ،از آن جمله است :يوسف بن عبد ّ
51
ّ
اسماعيليّه به شمار مىرفته ،و به تحريك او كه سعد الملك آبى را به طرفدارى از باطنيان متهم كرده بود ،سعد الملك را كشتند
52
عاقبت خود او در سال  532ق به دست يكى از فداييان اسماعيلى در اصفهان به قتل رسيد.
آل خجند -عالء الدّين عبد القادر
ّللا خجندى ،از ادبا و شعراى اصفهان است ،در سرودن شعر به عربى دستى توانا داشت .قصيدهاى
عالء الدّين عبد القادر بن عبد ّ
در مدح سعد الدّين مح ّمد بن على ساوى سروده است.53

 . 43دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص 695؛ ّ
مجله يادگار ،سال سوم ،شماره ّاول ،شهريور  ،1325ش .16
 . 44لباب االلباب ،ص  ،298تعليقات.
 . 45تلخيص مجمع اآلداب ،ج  ،4قسمت ّاول ،ص .439
 . 46دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص 697؛ دانشنامه ادب فارسى در آسياى مركزى ،ص .18
 . 47تخليص مجمع اآلداب ،ج  4قسمت دوم ،ص .1011
 . 48دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص .697
 . 49دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص 697؛ دانشنامه ادب فارسى در آسياى مركزى ،ص .18
 . 50تاريخ نظم و نثر ،ج  ،1ص  ،102آگهى شهان از كار جهان ،ج  ،1ص 243؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص .695
 . 51مجلّه يادگار ،سال سوم ،شماره  ،1شهريور  ،1325ص .15
 . 52دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .135
 . 53تلخيص مجمع اآلداب ،ج  ،4قسمت دوم ،ص .1029

آل خجند -صدر الدّين عبد اللطيف*
صدر الدّين ابو القاسم عبد اللّطيف بن مح ّمد بن عبد اللّطيف بن مح ّمد بن ثابت خجندى ،از مشهورترين بزرگان آل خجند است .در
فقه و حديث و شعر و ادب مهارت بسيار داشت .در رجب  535ق در اصفهان متولّد شد ،و در اين شهر تحصيل نمود ،سرانجام
به رياست شافعيان اصفهان برگزيده شد ،و به تدريس پرداخت ،و وعظ و خطابه ايراد نمود.
الول  580در همدان به مرگ ناگهانى،
وى سفرى به بغداد رفته ،از خليفه خلعت گرفت ،سپس به ايران بازگشت .در جمادى ا ّ
عمرش به پايان رسيد.
او مردى سخاوتمند و با ه ّمت بود ،و شعراء از عطاياى او بهرهمند ،و مدّاح مناقب او بودند كه از آن جملهاند :جمال الدّين عبد
ّ
الرزاق ،كمال الدّين اسماعيل ،خاقانى شروانى و مجير الدّين بيلقانى .همچنين اثير الدّين اخسيكتى مرثيّهاى در وفات او سروده
است.
اعالم اصفهان ،ص67 :
صدر الدّين خجندى به عربى و فارسى اشعارى سروده كه در تذكرهها نقل شده است.
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ّللا*
آل خجند -عبيد ّ
ّللا بن مح ّمد بن عبد اللطيف بن مح ّمد بن ثابت خجندى ،از دانشمندان و فقهاى خاندان خجندى اصفهان است .از
ابو ابراهيم عبيد ّ
ّ
معظمه سفر كرد ،و حج گذارد .وفاتش در سال  584ق در اصفهان اتّفاق
محدّثان مشهور عهد خود بود .سه بار به بغداد و م ّكه
55
افتاد.
آل خجند -صدر الدّين عمر*
صدر الدّين عمر خجندى ،از فقهاء و علماى اصفهان در قرن هفتم و رئيس شافعيان اصفهان بوده ،و كمال الدّين اسماعيل و رفيع
الدّين لنبانى 56بارها او را مدح نمودهاند .در زمان او شافعيان و حنفيان اصفهان به خصومت پرداختند كه عاقبت با آشتى صدر
الدّين عمر خجندى پيشواى شافعيان و ركن الدّين مسعود صاعد پيشواى حنفيان اين اختالف پايان گرفت .وفات صدر الدّين عمر
57
قبل از سال  635ق (سال فوت كمال الدّين اسماعيل) رخ داد.
ابو بكر مح ّمد بن ثابت بن حسن خجندى
از علماء و فقهاى مشهور شافعيان اصفهان است .او نخستين شخص از خاندان خجندى است كه به اصفهان آمد.
اعالم اصفهان ،ص68 :
[وى ابتدا در مرو به سر مىبرد ،و در آنجا تدريس و موعظه مىكرد .خواجه نظام الملك طوسى او را به اصفهان دعوت كرد تا
در مدرسه نظاميّه كه آن را صدريّه ناميده بود ،تدريس كند .پس از مدّتى خجندى ،رياست شافعيان اصفهان را هم برعهده
ّللا بن سعد ]59و قاضى
گرفت 58.او شاگردان بسيارى داشت كه از آن جمله است ابو على حسن بن سليمان اصفهانى و ابو عبد ّ
الرطبى 60ابو بكر خجندى در سال  483ق وفات يافت .از تأليفات او
ّللا ،معروف به ابى ّ
امام ابو العبّاس احمد بن سالمه بن عبيد ّ
مىتوان به روضة المناظر و زواهر الدّرر اشاره كرد.61

 . 54طبقات ال ّ
شافعيّة الكبرى ،سبكى ،ج  ،4ص 261؛ نزهة المجالس ،ص  ،81مقدّمه؛ لباب االلباب ،تعليقات ،صص  799و 614؛ فرهنگ
معين ،ج  ،5ص 975؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص 696؛ دانشنامه ادب فارسى در آسياى مركزى ،صص 18 -17؛ ّ
مجله
يادگار ،سال سوم ،شماره  ،1شهريور  ،1325صص .27 -21
 . 55دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص 696؛ دانشنامه ادب فارسى در آسياى مركزى ،ص .18
 . 56ديوان رفيع الدّين لنبانى ،صص  22و .87
 . 57دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص 697؛ دانشنامه ادب فارسى در آسياى مركزى ،ص .8
 . 58مجلّه يادگار ،سال سوم ،شماره ّاول ،شهريور  ،1325صص .15 -14
 . 59مدارس نظاميّه ،ص .226
 . 60دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .64
 . 61دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص 694؛ دانشنامه ادب فارسى در آسياى مركزى ،ص .17

آل خجند -مح ّمد
ابو المظفّر مح ّمد بن ثابت بن حسين بن على خجندى ،از فقهاى شافعى اصفهان در قرن پنجم هجرى است .رياست شافعيان
اصفهان به عهده او بود ،و عالوه بر آن به تدريس و وعظ و صدور فتوا مشغول بود .عاقبت از اصفهان به رى رفت ،در هنگام
62
وعظ در آنجا به دست ابو الفتح سنجرى كه از علويان رى بود در سال  496ق كشته شد ،و در مسجد جامع رى مدفون گرديد.
آل خجند -صدر الدّين مح ّمد
صدر الدّين ابو شجاع ابو بكر مح ّمد بن عبد اللّطيف بن مح ّمد بن ثابت خجندى ،يكى از مهمترين بزرگان آل خجند است ،و در
قرن ششم هجرى مىزيسته است[ .او مردى فقيه خطيب ،اديب و شاعر بوده ،نزد سالطين و خلفاء منزلت باال داشت].
اعالم اصفهان ،ص69 :
در اصفهان دانش آموخته ،و سپس در نظاميّه بغداد تدريس نمود ،آنگاه به اصفهان آمد ،و رياست شافعيان اصفهان را برعهده
گرفت .هنگامى كه سلطان مسعود سلجوقى دريافت كه صدر الدّين و برادرش جمال الدّين محمود با امير بوزابه حاكم فارس
رابطه دارند ،قصد جان آنها را كرد؛ ا ّما دو برادر به موصل گريخته ،و به خدمت جمال الدّين جواد اصفهانى درآمدند .پس از
مدّتى سلطان او را بخشيد ،و صدر الدّين خجندى با كمال احترام به اصفهان بازگشت ،و به همراه برادرش رياست شافعيان را
برعهده گرفت .او سرانجام در يكى از سفرهايش كه از بغداد به اصفهان بازمىگشت ،در يكى از روستاهاى بين همدان و كرج
شوال  552ق اتّفاق افتاد ،و باعث
شب را در سالمت خفت ،و صبح روز بعد او را در بسترش مرده يافتند .اين واقعه در ّ 22
63
آشوب در اصفهان شد كه عدّه بسيارى در آن كشته شدند .وى در قبرستان سنبالن اصفهان مدفون شد .صدر الدّين خجندى،
شاعر و اديب توانايى بود كه به عربى و فارسى شعر مىسرود سعدى در بوستان درباره او سروده است:
يكى خار پاى يتيمى بكند

به خواب اندرش ديد صدر خجند

64

از اشعار او است:
زلف سيهت كه مشك با او كم زد
يكره به منش سپار تا يكبارى

م ّ
شاطه فطرتش خم اندر خم زد
برهم زنمش كه عالمى برهم زد
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درباره اصفهان نيز سروده است:
اصفهانا در آرزوى توام

گشته اندهفزاى و شادى كم

عكس شكلت به خواب مىجويم

زندهرودت در آب مىجويم

زرين رود
اى چو سيم مذاب ّ

اصفهان پر شده ز تو رود
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 . 62دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 63؛ لباب االلباب ،ص  (614تعليقات)؛ زبدة التّواريخ ،ص 170؛ دايرةالمعارف بزرگ
اسالمى ،ج  ،1ص 694؛ دانشنامه ادب فارسى در آسياى مركزى ،ص 17؛ مجلّه يادگار ،سال سوم ،شماره ّاول ،شهريور  ،1325ص .16
 . 63لباب االلباب( تعليقات) ،صص  798و 614؛ مدارس نظاميّه ،ص 148؛ ثقات العيون ،ص 268؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج ،1
ص 695؛ دانشنامه ادب فارسى در آسياى مركزى ،ص 17؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 65؛ ّ
مجله يادگار ،سال سوم ،شماره
ّاول ،شهريور  ،1325صص .18 -17
 . 64بوستان سعدى.
 . 65تاريخ اصفهان ،جابرى ،چاپ ّاول ،ص .135

اعالم اصفهان ،ص70 :
آل خجند -جمال الدّين مح ّمد
جمال الدّين مح ّمد بن صدر الدّين ابو القاسم عبد اللّطيف بن مح ّمد خجندى[ 67از رؤساى شافعيان اصفهان در قرن ششم هجرى
ّ
الرزاق ،خاقانى و اثير الدّين اخسيكتى او را مدح گفتهاند.
بوده ،و شعراى معاصر او همچون رفيع الدّين لبنانى ،جمال الدّين عبد
جمال خجندى خود شاعرى اديب بوده ،و به عربى و فارسى شعر مىسروده كه در برخى جنگها و تذكرهها ،آنها را
68
آوردهاند].
از او است:
چو گل به تخت درآمد كه خسرو چمنم

خدايگان رياحين و شاخ انجمنم

مرا خود از لب خود آرزوى بوسه كند

كدام بلبل من مست عشق خويشتنم

منم منم كه جهان رنگ و بوى من دارد

منم كه باغ و عروس هر چمنم
حديث من ورقى باز كن كه من نه منم

و ليكن اين همه هست و چو باد برخيزد

69

آل خجند -صدر الدّين مح ّمد
صدر الدّين مح ّمد بن عبد اللّطيف بن مح ّمد بن عبد اللّطيف بن مح ّمد بن ثابت خجندى ،از بزرگان آل خجند و رئيس شافعيان
اصفهان در قرن ششم هجرى بود[ ،سفرى به بغداد رفت ،و خليفه به او احترام فراوان نمود .او در بغداد ،ناظر اوقاف مدرسه
نظاميّه شد ،و سرانجام به اصفهان بازگشت ،و رياست شافعيان و رياست شهر را به دست آورد .پس از آنكه لشكريان خليفه
(ناصر) براى شكست دادن خوارزمشاهيان به اصفهان حمله كردند] ،وى شهر اصفهان را تسليم نيروهاى خليفه نمود .سرانجام در
سال  592ق فلك الدّين سنقر طويل كه از طرف خليفه ،شحنه اصفهان شده بود ،او را به قتل رساند .كمال الدّين اسماعيل
اعالم اصفهان ،ص71 :
در چكامهاى او را ستوده است.70
آل خجند -جمال الدّين محمود
جمال الدّين محمود بن عبد اللّطيف بن مح ّمد بن ثابت خجندى [از بزرگان و فضالى آل خجند است .پس از آنكه سلطان مسعود
سلجوقى در پى آزار او برآمد ،او و برادرش صدر الدّين مح ّمد به موصل گريختند ،و چندى در خدمت جمال الدّين جواد اصفهانى
در موصل به سر بردند.]71
او بعد از آن ،راهى حجاز شد ،و در سال  543ق بغداد رفت .آخر االمر به اصفهان بازگشت ،و رياست شافعيان اصفهان به وى
ّ
الرزاق و اثير الدّين اخسيكتى او را مدح گفتهاند.73
واگذار شد ،و او پس از آن در اصفهان وفات يافت .72جمال الدّين عبد
 . 66ترجمه محاسن اصفهان ،ص .104
 . 67دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .65
 . 68لباب االلباب ،ج  ،1صص 268 -366؛ دانشنامه ادب فارسى در آسياى مركزى ،ص 18؛ فرهنگ سخنوران ،ص .135
 . 69آگهى شهان از كار جهان ،ج  ،1ص 245؛ مجلّه يادگار ،شماره ّاول ،سال سوم ،شهريور  ،1325ص .27
 . 70دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص  ،297لباب االلباب ،ص  (614تعليقات) ّ
مجله يادگار ،سال سوم ،شماره ّاول ،شهريور ،1325
صص 21 -20؛ دانشنامه ادب فارسى در آسياى مركزى ،ص 18؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .65
 . 71لباب االلباب ،ص  ،614تعليقات.

آل خجند -مسعود*
ابو القاسم مسعود بن مح ّمد بن ثابت خجندى ،از رؤساى شافعيان اصفهان ،و از فقها و بزرگان آل خجند ،و تا سال  494ق در قيد
حيات بوده است .74او از دشمنان سرسخت اسماعيليّه بوده ،و دستور داده بود گودالهايى حفر كرده ،و در آن آتش بيفروزند ،و
اسماعيليان را دستهدسته در آتش بيندازند.75
آل خجند -مسعود
مسعود بن محمود بن عبد اللطيف خجندى ،از دانشمندان شافعى آل خجند اصفهان
اعالم اصفهان ،ص72 :
است.
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آل صاعد
آل صاعد يا صاعديان ،يكى از خاندانهاى علمى و روحانى حنفى مذهب در اصفهان مىباشند كه از قرن پنجم تا دهم هجرى،
قدرت و رياست فوقالعادهاى در شهر داشتهاند ،و سالها در رقابت با خاندان آل خجند در اصفهان بودهاند ،و اين مسأله ،باعث
كشمكشها و جنگها و خونريزىهاى بسيار بين اين دو خاندان شده است.
خجنديان در حدود محلّه جويباره و ميدان مير سكونت داشتهاند ،و مقبره آنان ظاهرا در قبرستان شاه مير حمزه بوده ،و صاعديان
در محلّه دردشت (محلّه دريه ،يا محلّه در ،كه همين محلّه طوقچى فعلى مىباشد) ساكن ،و مقبره آنان در قبرستان طوقچى بوده
است.
صاعديان اصال از نيشابور بودهاند ،و شرح احوال چند تن از مشاهير اين خاندان به شرح زير است:
آل صاعد -احمد
ابو نصر احمد بن مح ّمد بن صاعد صاعدى از فقهاء و علماى خاندان صاعدى اصفهان است .از سال  430و اندى ،رئيس
اصفهان بوده ،و از سال  440ق قاضى القضات اصفهان شده ،و سرانجام در سال  482ق وفات يافته است .تولّدش در سال
 410ق بوده است.
ى منصور راوندى از او استماع حديث
ابو الغر خليل بن تميم بن على خطيب واعظ معلّم ،و همچنين ابو العالء زيد بن عل ّ
77
كردهاند.
آل صاعد -نظام الدّين احمد*
قاضى نظام الدّين احمد صاعدى ،از بزرگان و دانشمندان خاندان صاعدى اصفهان است .وى در قرن هشتم و نهم هجرى
مىزيسته ،و منصب قضاوت اصفهان را برعهده داشته
اعالم اصفهان ،ص73 :
است.

 . 72دايرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص 695؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 65؛ ّ
مجله يادگار ،سال سوم ،شماره ّاول،
شهريور  ،1325ص .19
 . 73دانشنامه ادب فارسى در آسياى مركزى ،ص .17
 . 74دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص .695
 . 75مجلّه يادگار ،سال سوم ،شهريور  1325ش ،شماره ّاول ،ص .16
 . 76دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .65
 . 77التّحبير ،ج  ،1صص  132و  260و .290

وى ابتدا با ميرزا رستم و ميرزا اسكندر ،از اميرزادگان تيمورى متّحد شد؛ ا ّما آنان در جنگ با مير مح ّمد جهانگير تيمورى
شكست خوردند.
عاقبت قاضى احمد در  10ذىحجّه (عيد قربان)  815ق به دستور ميرزا رستم تيمورى در اصفهان به قتل رسيد .78گويا علّت
اين امر ،هوادارى قاضى احمد از معتصم بن زين العابدين آل مظفّر 79و قرايوسف تركمان بوده است.
جالل االسالم صاعدى
جالل االسالم صاعدى اصفهانى ،از علما و فضالى قرن يازدهم هجرى است ،در هند ساكن بوده ،و كتاب رياض المحبّين درباره
مناقب حضرت على عليه السّالم را در دوازده روضه به نام شاه ،در سال  1048ق در جهانگيرنگر تأليف نموده است.80
آل صاعد -تاج الدّين حسين
تاج الدّين حسين بن شمس الدّين مح ّمد صاعدى طوسى ،از دانشمندان و فضالى شيعه در قرن دهم هجرى است.
وى نزد شيخ منصور راستگو به تحصيل پرداخته 81،سپس سالها در اصفهان به تدريس مشغول شده است[ .ميرداماد ،فيلسوف و
عالم مشهور از شاگردان او است كه استاد را با القاب فراوان ستوده است 82].از تاريخ وفات او ّ
اطالعى در دست نيست؛ ا ّما تا
سال  993ق در قيد حيات بوده ،83و تأليفاتى از خود به جاى گذاشته كه از آن جمله است :حاشيه بر حاشيه بر شرح مختصر
المنتهى كه در  977ق آن را تأليف كرده ،و در كتابخانه آستان قدس رضوى نگهدارى مىشود.84
اعالم اصفهان ،ص74 :
آل صاعد -شرف الدّين
شرف الدّين شهيد ،از بزرگان خاندان صاعدى اصفهان.
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آل صاعد -قاضى صاعد*
قاضى صاعد ،از بزرگان آل صاعد در قرن هشتم هجرى است ،در اصفهان منصب قضاوت را برعهده داشت .زين العابدين
فرزند شاه شجاع كه در اصفهان حكومت مىكرد ،قاضى صاعد را در سال  789براى اظهار بندگى و فرمانبرى ،نزد امير
تيمور گوركانى فرستاد.86
آل صاعد -ابو العالء صاعد
الرحمن بخارى اصفهانى معروف به راسمندى از فقهاء و بزرگان آل صاعد است ،در
قاضى ابو العالء صاعد بن مح ّمد بن عبد ّ
ّللا خطيبى تحصيل كرد .وى سرانجام در سال
ى بن عبد ّ
قرن پنجم ،قاضى اصفهان بود .در سال  448ق متولّد شد ،و نزد عل ّ
 502ق در مسجد جامع عتيق اصفهان به دست يكى از فداييان اسماعيلى كشته شد.87
آل صاعد -جمال الدّين صاعد
جمال الدّين [قوام الدّين] صاعد بن مسعود ،از بزرگان و افراد با نفوذ خاندان صاعدى اصفهان است.
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 . 78دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص .45
 . 79تاريخ جهانآرا ،ص .224
 . 80عامرىنامه ،ص .262
 . 81احياء الدّاثر ،ص 257؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .68
 . 82حكيم استرآباد ميرداماد ،ص 49؛ خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص .583
 . 83فهرست مرعشى ،ج  ،26ص .278
 . 84فهرست رضوى ،ج  ،16صص  125و .136
 . 85دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .68
 . 86دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،2ص .45
 . 87تاريخ نظم و نثر ،ج  ،2ص 740؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمى؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص 171؛ طبقات الحنفيّة ،ص .83
 . 88دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .68

آل صاعد -ركن الدّين صاعد
ركن الدّين ابو العالء صاعد بن مسعود ،از دانشمندان و فقهاى قرن ششم هجرى است.

89

اعالم اصفهان ،ص75 :
[او پيشواى حنفيان و قاضى اصفهان بود .در زمان او حنفيان و شافعيان اصفهان بارها با يكديگر به درگيرى پرداختند.
در يكى از اين زدوخوردها ،شافعيان خانه ركن الدّين را به آتش كشيدند؛ ولى او از آن فتنه ،جان سالم به در برد .وى سرانجام
ّ
الرزاق و كمال الدّين اسماعيل در قصايد خود،
در سال  600هجرى با اصابت تير يكى از مخالفينش كشته شد .جمال الدّين عبد
بارها او را مدح كردهاند].90
آل صاعد -صدر الدّين
صدر الدّين بن قوام الدّين صاعدى ،از بزرگان و افراد متنفّذ خاندان صاعدى در اصفهان.91
آل صاعد -ظفر االسالم*
ظفر االسالم صاعدى ،از سخنوران و شعراى اصفهان است ،اين قطعه ،سروده او است:
منعم ز گريه مكن كه كار ز غمخوارى رفت
شب هجران است كه تا روز قيامت باقى است

به كه خون گريه كنم كار من از زارى رفت
روز وصل است كه ناآمده پندارى رفت
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آل صاعد -عضد االسالم
قاضى عضد االسالم بن ركن الدّين مسعود صاعدى ،از بزرگان آل صاعد است[ 93.در قرن هفتم مىزيسته ،و در اصفهان به
قضاوت مشغول بوده است].
اعالم اصفهان ،ص76 :
آل صاعد -جالل االسالم مح ّمد*
جالل االسالم عضد الدّين ابو الفضل مح ّمد بن اسماعيل بن صاعد بن مسعود از بزرگان و فقهاى آل صاعد ،و قاضى اصفهان در
ّللا در
قرن هشتم هجرى است 94.تاج الدّين عيسى طرقى و برخى از شعراء به مدح او پرداختهاند ،95و خواجه رشيد الدّين فضل ّ
96
الرشيديّه از او ياد كرده است.
كتاب خود التّوضيحات ّ
آل صاعد -خواجه جالل الدّين مح ّمد*
خواجه جالل الدّين مح ّمد صاعدى ،از شعرا و سخنوران قرن دهم هجرى ،و از بزرگان آل صاعد بوده ،و در سال  943ق وفات
يافته است.
 . 89دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .67
 . 90دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،2ص .44
 . 91دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .68
 . 92هفت اقليم ،ج  ،2ص .413
 . 93دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .68
 . 94تاريخ ديار البكريّة ،ص .448
 . 95تلخيص مجمع اآلداب ،ج  4قسمت دوم ،ص .452
 . 96يادگارنامه حبيب يغمايى ،ص .359 -357

اين بيت از او است:
صبرى كه بود اندر دلم ،رفت از غمت يكبارگى

اكنون من و كنج غمت ،خو كرده با بىچارگى
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آل صاعد ،ركن الدّين مسعود
قاضى ركن الدّين مسعود بن صاعد بن مسعود ،از دانشمندان و مشاهير خاندان صاعدى اصفهان است[ .وى رياست حنفيان
اصفهان و منصب قضاوت اصفهان را برعهده داشت.
وى پس از آنكه با مح ّمد بن آى آبه قزوينى عليه خوارزمشاهيان متّحد شد مورد غضب غور سانچى پسر سلطان مح ّمد
خوارزمشاه قرار گرفت .غور سانچى به اصفهان آمد ،و به يارى صدر الدّين خجندى به محلّه جوباره كه مح ّل سكونت حنفيان بود
حمله برد ،و به قتل و غارت مردم آنجا پرداخت .قاضى ركن الدّين هم به شيراز گريخت ،و به اتابك سعد زنگى پناه برد .پس از
شورش مردم اصفهان عليه سپاه غور سانچى ،او با سپاهش به رى
اعالم اصفهان ،ص77 :
بازگشت.98
قاضى ركن الدّين پس از بازگشت به اصفهان از دشمنى با خوارزمشاهيان دست برداشت ،و حتّى هنگامى كه سپاهيان
خوارزمشاهى از مغوالن شكست خوردند ،و به لرستان گريختند ،از دستاندازى مردم اصفهان به خانواده سلطان خوارزمشاه
جلوگيرى كرد 99.عاقبت ،قاضى ركن الدّين پس آنكه دانست مغوالن قصد حمله به اصفهان را دارند از اصفهان گريخت ،و به
يكى از قلعههاى فيروزكوه پناه برد؛ ا ّما مغوالن بر او دست يافته ،و او را كشتند ،اين واقعه در سالهاى پس از  625ق روى
100
داد].
ّ
الرزاق اصفهانى[ 101و رفيع الدّين لنبانى] او را ستوده ،و در قصايدى به مدح او
شاعران معاصرش همچون جمال الدّين عبد
پرداختهاند.102
آوانس
آوانس فرزند استاد ابراهيم زرگرباشى ،از ارامنه اصفهان است .از آثار او :ترجمه فارسى سفرنامه سياحت به تركستان نوشته
وامبرى است كه آن را در سال  1302ق ترجمه نموده است.
آيت اصفهانى*
ّللا دشتچى اصفهانى فرزند احمد ،شاعر اديب متخلّص به «آيت» ،در حدود سال  1354ق در اصفهان متولّد شد ،پس از
آيت ّ
تحصيالت ابتدايى در كارخانه ريسندگى به كار پرداخت ،و با شركت در كالسهاى متوسّطه شبانه ،ديپلم گرفت؛ سپس به استخدام
اداره برق منطقهاى اصفهان درآمد .اكنون بازنشسته شده است ،و در اغلب انجمنهاى ادبى اصفهان شركت مىكند .اين شعر از
او است:
اعالم اصفهان ،ص78 :

 . 97تذكره روز روشن ،ص 461؛ تاريخ نظم و نثر ،ج  ،2ص .683
 . 98سيرت جالل الدّين منكبرنى( سيرت جاللى) ،ص .68
 . 99دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،2ص .44
 . 100دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،2ص .45
 . 101ترجمه محاسن اصفهان ،ص 31؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .68
 . 102ديوان رفيع الدّين لبنانى ،صص 121 -120؛ الذّريعة ،ج  ،9ص .379

افكندهاى چو اشك اگر از نظر مرا

افسردهتر مخواه از اين بيشتر مرا

مرغ شكستهبال ،جهان باشدش قفس

ديگر اميد نيست از اين بالوپر مرا
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ابان
ّللا بن بكير ،عيسى بن
ابو احمد ابان بن ابى خصيب شهاب از پسران حنيفة بن نجيم بوده است .از حسين بن حفص ،يحيى بن عبد ّ
حرانى ،احمد بن يونس و سليم بن منصور بن ع ّمار روايت مىكند .وى در سال  258ق
الرحمن مقرى ،احمد بن يزيد ّ
جعفر ،عبد ّ
104
وفات يافت.
ابان ّ
بزاز
ابو الحسن ابان بن مخلّد بن ابان ّ
بزاز ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است.
ّللا بن عمران و مح ّمد بن مهران روايت نموده ،و ابو احمد
وى از مح ّمد بن ابان بلخى ،ابو غسّان مح ّمد بن عمرو زينج ،عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن عمر از او نقل حديث كردهاند .وى در حدود سال  299ق وفات يافته
مح ّمد بن احمد بن ابراهيم و ابو مح ّمد عبد ّ
105
است.
ابدال اصفهانى
ابدال اصفهانى از شعراى قرن دهم هجرى ،ابتدا دكان ّ
عطارى داشت ،و به واسطه عشق ،ديوانه شد .سه سال در اصفهان قلندر
و سر و پاى برهنه مىگشت ،پس از آن به تبريز رفت ،و پنج سال با ارامنه معاشرت داشت ،و در ميكده به سر مىبرد .عاقبت
توبه كرد ،به عبادت و طاعت روى آورد ،و دوازده سال سجّادهنشين شد.
اين بيت از او است:
اعالم اصفهان ،ص79 :

اى شمع بزم دوست چرا مىگريستى

پروانه عاشق است تو سرگرم كيستى؟

106

ابدال قلندر
درويش ابدال قلندر ،از دراويش عصر صفويّه است ،در علوم غريبه مهارت داشته ،و چندى نيز ميرآخور جلودار سركار خاصه
(دربار شاه صفويّه) بوده است .از آثار او كتابى در كفبينى است كه آن را در سال  1100ق به فارسى در اصفهان تأليف نموده
107
است ،نسخه به شماره  66800در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران نگهدارى مىشود.
ابدال بيگ نقّاشباشى*

 . 103سخنوران نامى معاصر ايران ،ج  ،1صص 133 -130؛ تذكره شعراى استان اصفهان ص .51
 . 104ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 229؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،3ص .272
 . 105ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 230؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،4ص .237
ّ
 . 106تذكره تحفه سامى ،صص 212 -216؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« ابدال» ،ص 251؛ تذكرة الشعرا ،غنى ،ص 3؛ آتشكده آذر ،بخش سوم،
نيمه نخست ،ص .922
 . 107فهرست مركزى دانشگاه تهران ،ج  ،16ص .82

ابدال بيگ نقّاشباشى فرزند على قلى بيگ جبادار ،هنرمند و نقّاش تواناى قرن دوازدهم هجرى است .پدرش مسيحى بود ،و در
نقّاشى مهارت داشت؛ ا ّما سرانجام مسلمان شد ،و در دربار صفوى ،ارج و اعتبار فراوانى يافت .ابدال بيگ از نقّاشان معروف
108
عهد شاه سلطان حسين صفوى بود ،و از كسانى است كه شيوه اروپايى را در نقّاشى ايرانى رواج داده است.
ابراهيم
مافروخى ،مؤلّف محاسن اصفهان است.
الكيا ابو اسحاق ابراهيم ،از محدّثين اصفهان و معاصر با
ّ

109

آقا ميرزا مح ّمد ابراهيم
آقا ميرزا مح ّمد ابراهيم ،از عرفاء اصفهان در قرن سيزدهم كه شرح حالش در دست
اعالم اصفهان ،ص80 :
نيست .در سال  1312قمرى وفات يافته ،و در تكيه مادر شاهزاده مدفون شده است.

110

ابراهيم آقاباشى*
ابراهيم آقاباشى ،از هنرمندان عصر قاجاريّه در اصفهان است .او رياست خواجگان دستگاه ظ ّل السّلطان را برعهده داشته ،و به
«آقاباشى» معروف بوده است.
ّللا ،عيسى آقاباشى و سيّد رحيم
در نواختن نى و خوانندگى از اساتيد مسلّم دوران خود بوده ،و شاگردان هنرمندى چون نايب اسد ّ
111
موسيقىدان را تربيت كرده است .او عمرى دراز يافته ،و در يكصدسالگى درگذشته است.
سيّد ابراهيم احمدى*
سيّد ابراهيم احمدى ،فاضل معاصر ،در سال  1308ش در سده ماربين (خمينىشهر) به دنيا آمد .پس از تحصيالت مقدّماتى به
حوزه علميّه اصفهان آمد ،و نزد ّ
مال هاشم جنّتى ،مال فرج هللا درى ،شيخ مح ّمد حسن عالم نجفآبادى ،حاج شيخ عبّاس على
اديب ،سيّد مح ّمد رضا خراسانى ،سيّد حسين خادمى و سيّد مح ّمد على صادقى به تحصيل مشغول شد .وى از حاميان نهضت امام
خمينى بود و صفات اخالقى ممتازى داشت.
او در شب عاشوراى  1382ش وفات يافت و در امامزاده سيد محمد مدفون شد.

112

سيّد ابراهيم اردوبادى
سيّد ابراهيم اردوبادى ،از سادات اردوباد آذربايجان است .داماد ّ
مال مح ّمد باقر يزدى بوده است .به هندوستان رفته ،معلّم اوالد
جعفر خان شد ،و ثروتى زياد اندوخته ،به شوق عرفان ،همه اموال خود را صرف كرد ،و در لباس فقر به اصفهان بازگشت ،و
در آنجا فوت شد .از اشعار او است:
اعالم اصفهان ،ص81 :

هر زندهدلى كه او ز اهل درد است
هر پيرزنى مرگ طبيعى دارد

دانسته ز اسباب تعلّق فرد است
مردى كه به اختيار مىميرد مرد است

 . 108هنر قلمدان ،صص  28و 96؛ تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .330
 . 109محاسن اصفهان ،ص .30
 . 110رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 197؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .95
 . 111سرگذشت موسيقى ايران ،ج  ،1صص  292و 369؛ تاريخ موسيقى ايران ،صص  617و .675
 . 112يادداشتهاى آقاى رحيم قاسمى( وفيات علماى معاصر اصفهان) ،نسخه ّ
خطى.
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ابراهيم اصفهانى
ّللا بن سليمان بن اشعث
ابراهيم اصفهانى از محدّثين اصفهان است .در ميزان االعتدال در ضمن شرح حال ابو داود عبد ّ
114
سجستانى ،به نام او اشاره كرده است .ابو بكر اصفهانى از او روايت مىكند.
ابراهيم اصفهانى
ابراهيم اصفهانى ،از محدّثين است .از ابو بكر باغندى حديث روايت مىكند ،و قاسم بن موسى بن اشيب از او روايت نموده
115
است.
ابراهيم اصفهانى
ابراهيم اصفهانى ،در تاريخ ماه صفر سال  1069نسخهاى از قبسات را به ّ
خط نسخ نوشته است ،و به شماره  7476در كتابخانه
116
ّللا مرعشى نجفى موجود است .ظاهرا كاتب ،شاگرد ميرداماد بوده است.
آيت ّ
ابراهيم اصفهانى
ّللا بن سليمان بن اشعث سجستانى را كذّاب
ابراهيم اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .او ابو بكر عبد ّ
117
مىداند.
گويند سجستانى به شيوه ناصبيان ،حديثى در اصفهان نقل كرد كه باعث شورش علما و
اعالم اصفهان ،ص82 :
ّللا بن حسن بن حفص همدانى از
سادات اصفهان بر او شد ،و حاكم اصفهان حكم به قتل او داد؛ ولى با وساطت مح ّمد بن عبد ّ
مرگ نجات يافت.
ابراهيم اصفهانى
در اوايل قرن  14هجرى ابراهيم اصفهانى مجموعهاى شامل :چندين كتاب و رساله را به ّ
خط نسخ مرقوم داشته ،و كتاب به
118
ّللا مرعشى نجفى در قم موجود است.
شماره  6984در كتابخانه آيت ّ
ميرزا ابراهيم اصفهانى
ميرزا ابراهيم اصفهانى از نويسندگان كتب قرن يازدهم هجرى بوده است .از آثار او:
االول  1062به ّ
خط نسخ مرقوم داشته ،و
 .1كتابت نسخهاى از قانون ابن سينا مىباشد كه آن را در تاريخ  1061ق و جمادى ّ
119
كتاب به شماره  4494در كتابخانه مجلس شوراى ملّى ايران [موجود است].
 .2كتابت نسخهاى از كتاب اساس االقتباس تأليف خواجه نصير الدّين طوسى كه در تاريخ ربيع الثّانى سال  1065كتابت آن به
120
ّ
خط نسخ پايان يافته است .كتاب به شماره  4934در كتابخانه مجلس شوراى ملّى موجود است.

 . 113تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 281؛ دانشمندان آذربايجان ،ص 91؛ سرايندگان شعر فارسى در قفقاز ،صص 37 -36؛ كاروان هند ،ج
 ،1صص 9 -8؛ رياض العارفين ،ص 53؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .96
 . 114ميزان االعتدال ،ج  ،2ص .43
 . 115ميزان االعتدال ،ج  ،3ص .130
 . 116فهرست مرعشى ،ج  ،19ص .277
 . 117ميزان االعتدال ،ج  ،2ص .43
 . 118فهرست مرعشى ،ج  ،18ص .158
 . 119فهرست مجلس ،ج  ،12ص .171

ميرزا ابراهيم اصفهانى
ميرزا ابراهيم اصفهانى از فضالء و نويسندگان كتب در قرن  13هجرى است .از آثارش كتابت رساله عمليّه حاج سيّد كاظم
رشتى است كه آن را در سال  1242به ّ
خط نستعليق نوشته ،و نسخه به شماره  1936در كتابخانه مدرسه فيضيّه قم موجود
است.
رساله نامبرده ،ترجمه و منتخب رساله حيدريّه شيخ احمد احسايى ،استاد سيّد كاظم
اعالم اصفهان ،ص83 :
رشتى مىباشد.
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ابراهيم مدينى
ابراهيم بن آبان مدينى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .از اهالى مدينه (شهرستان) اصفهان بوده ،و از ابراهيم
صائغ و يوسف
بن مح ّمد بن حارث ،ابى مسلم كشى ،احمد بن يحيى بن خالد برقى ،مح ّمد بن عثمان بن ابى شيبه ،مح ّمد بن مغيرة ال ّ
قاضى روايت مىكند ،و ابراهيم بن سهل و ابو بكر بن مردويه از وى نقل حديث مىنمايند.
وى در سال  339ق وفات يافته است.
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ابراهيم منجانى
ابو اسحاق ابراهيم بن ابجه بن اعصر منجانى اصفهانى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است .وى از ابراهيم بن مح ّمد بن مصعب
123
و مح ّمد بن عاصم روايت حديث مىكند ،و ابو اسحاق ابراهيم سريجانى از او نقل حديث مىنمايد.
[منجان از روستاهاى جى و در حومه شهر اصفهان بوده است .در حال حاضر در داخل شهر قرار گرفته ،و خيابان  22بهمن از
وسط اراضى منجان كشيده شده ،و صحرا منجان تبديل به مناطق مسكونى شده است].
ابراهيم اصفهانى
ابراهيم بن ابى بكر بن على اصفهانى ،از دانشمندان قرن هفتم و از خواص شاگردان امام فخر رازى .فخر رازى در روز يكشنبه
شوال همان سال در
20
ّ
محرم سال  606در مرض مرگ خود در خوارزم ،وصيّتنامه خود را به اين شاگرد امالء نموده ،و در ّ
هرات مرده است .نسخه وصيتنامه ،ضمن مجموعه شماره  66831در كتابخانه دانشگاه تهران موجود
اعالم اصفهان ،ص84 :
است.
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سيّد ابراهيم كابلى
سيّد ابراهيم كابلى فرزند سيّد ابو الحسن موسوى ،عالم فاضل از بنى اعمام حاج سيّد محمد باقر حجّت االسالم شفتى و مورد توجّه
و عنايت مخصوص آن مرحوم ،و از طرف ايشان سرپرست و ناظر قسمتى از بنّايى مسجد سيّد اصفهان بوده است.
علّت شهرت وى به كابلى چنانكه آقا مح ّمد (باقر) عماد االسالم بن سيّد جعفر بن سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم در كتاب خود
هداية السّالكين نوشته ،اين است كه سيّد حجّت االسالم در پى يافتن كتاب مدينة العلم شيخ صدوق ،سيّد ابراهيم را به كابل
فرستادند؛ ولى او در اين كار موفّق نگرديد.

 . 120همان ،ج  ،14ص .168
 . 121فهرست فيضيّه ،استادى ،ج  ،2ص .62
 . 122ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .201
 . 123ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .203
 . 124فهرست دانشگاه ،ج  ،16ص 105؛ لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص .254

سيّد ابراهيم از شاگردان سيّد حجّت االسالم بوده ،و ديباچهاى بر كتاب سؤال و جواب استاد خود نگاشته ،و فهرست كتاب را در
125
آن آورده است .صاحب عنوان پس از وفات در مقبره خاندان سيّد حجّت االسالم در مسجد سيّد اصفهان مدفون گرديد.
مح ّمد ابراهيم خوراسكانى
خطاط و نويسنده قرن سيزدهم هجرى .اين دو اثر به ّ
مح ّمد ابراهيم بن حاج ابو الحسن زركش خوراسكانى اصفهانىّ ،
خط او
مال على اكبر اژهاى ،به ّ
موجود است .1 :زبدة المعارف تأليف ّ
غره ذى حجّة الحرام سال  1226ق كه به دستور
خط نسخ در ّ
ّ
ّللا مرعشى در قم
ى بن حاج غفور به خط نسخ كتابت نموده .نسخه به شماره  2983در كتابخانه آيت ّ
مؤلّف ،جهت حاج مح ّمد عل ّ
ّ
االول سال  1228ق كه به شماره  3007در كتابخانه مجلس
نگهدارى مىشود .2 126.روضة ال ّ
صفا ،به خط نستعليق در ربيع ّ
شوراى ملّى موجود
اعالم اصفهان ،ص85 :
است.
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فايده :حاج غفور سر دودمان خاندان معروف از تجّار اصفهان بوده ،و اوالد و اعقابش تاكنون در مسلك تجّار و به نام «حاج
غفورىها» و «غفورى» شهرت دارند ،و عموما مردمانى مسلمان و متديّن مىباشند.
سرى
ابراهيم ّ
سرى» فرزند حاج سيّد ابو القاسم موسوى شاعر اديب عارف در سال  1311قمرى ( 1310بنا
سيّد ابراهيم پودهاى متخلّص به « ّ
به نقل فرزندش) در قريه پوده از دهات سميرم سفلى متولّد شد .128در مولد خود و اصفهان نزد عدّهاى از فضال از جمله حاج ابو
مدرس بيدآبادى تحصيل نمود ،و مراتب شعر و شاعرى را از ميرزا يحيى فراگرفته ،به افتخار
القاسم زفرهاى و ميرزا يحيى ّ
تصوف روى آورده ،در شيراز از امام جمعه اصطهباناتى مراسم ذكر و رياضت آموخته ،عارفى
دامادى او نائل شد .سپس به
ّ
129
وارسته و صاحب نفس گرديد.
سرى شاعرى قادر و نويسندهاى و توانا بود؛ ولى كمتر در انجمنهاى ادبى شركت مىكرد ،و فقط گاهگاه در انجمن مرحوم شيدا
ّ
شركت مىنمود .در مسابقه ادبى راديو لندن در سال  1326خورشيدى در بين  273نفر از شركتكنندگان ،جزو دو نفر ممتاز
شناخته شد .مشاراليه در اواخر عمر ،دچار بيمارى سرطان شد ،و در يكى از بيمارستانهاى تهران بسترى شد ،و در همان جا
جراحى وفات يافت ،و در قبرستان قم كه به قبرستان قديم شهرت دارد،
در روز  14رمضان سال  1369قمرى در ضمن عمل ّ
مدفون گرديد 130.كتابهاى زير از آثار او است .1 :مكاشفات  .2ديوان اشعار [مطبوع]  .3مرغابيّه [مطبوع]  .4آخرين قانون و
غيره  .5مجموعه اشعار برخى از شعراء [مطبوع].
[اين بيت از او است:
اعالم اصفهان ،ص86 :

درد غم عشق تو چه دردى است كه او را

هرچند دوا بيش كنى درد فزون شد]

ابراهيم اشعرى

 . 125دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 103 -102؛ بيان المفاخر ،ج  ،1صص 169 -168؛ ج  ،2صص 249 -248؛ مزارات
اصفهان ،ص .164
 . 126فهرست مرعشى ،ج  ،8ص .160
 . 127فهرست كتابخانه مجلس شوراى ملّى ،ج  ،10بخش يكم ،ص .457
 . 128تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .242
 . 129ديوان اشعار سيّد ابراهيم سرى ،مقدّمه
سرى ،مقدمه و دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .555 -554
 . 130ديوان ّ

ابراهيم فرزند ابو موسى اشعرى ،به «ابن ابو موسى» نيز مشهور است .وى در جنگ مسلمانان با اصفهانيان در ناحيه
«قهجاورستان» حاضر بوده ،و تيرى از سوى اصفهانيان به او پرتاب شده ،ابراهيم در حال سجده شهيد شد ،و همان جا مدفون
گرديد.
برخى نام او را موسى بن ابن موسى ذكر كردهاند .مح ّل دفن به قبرستان شهداء معروف است 131.شعبى و عمارة بن عمير از ابن
أبى موسى روايت كردهاند .132مادرش ا ّم كلثوم دختر فضل بن عبّاس بن عبد المطلّب بوده است.
ابراهيم اصفهانى
ابو احمد ابراهيم بن احمد بن فضل اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .سليمان بن احمد از او روايت كرده،
133
و خودش از ابراهيم بن عون بن راشد نقل حديث مىنمايد.
ابراهيم
ابو اسحاق ابراهيم بن احمد بن معدان ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است.
از هارون بن سليمان روايت مىكند ،و احمد بن حمد بن سنده خبّاز از او نقل حديث مىنمايد.134
ابراهيم نخعى
ابو اسحاق ابراهيم بن احمد بن من ّخل نخعى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى
اعالم اصفهان ،ص87 :
است .از رفقاء مح ّمد بن يوسف (بنا) بوده ،و از بكر بن بكار ،سعيد بن يحيى طويل و مح ّمد بن بكير حضرمى روايت مىكند .ابو
136135
الحسن مظالمى ،احمد بن مح ّمد بن نصير و مح ّمد بن احمد بن يحيى از او نقل حديث نمودهاند.

اعالم اصفهان ؛ ص87
ابراهيم مؤدّب
ابراهيم بن احمد بن نوح مؤدّب ،از راويان حديث و دانشمندان قرائت و تجويد در قرن سوم هجرى است.
ّللا مقرى روايت مىكند .وى از سلمة بن شعيب و مح ّمد بن عيسى مقرى روايت
وى كتاب جامع در قرائات را از ابى عبد ّ
137
ّللا بن محمود از او نقل حديث مىنمايند .
الرحمن بن فضل و احمد بن عبيد ّ
مىكند ،و مح ّمد بن عبد ّ
ابراهيم باب كوشكى
ابو اسحاق ابراهيم بن احمد بن يوسف ّ
جالب باب كوشكى ،از محدّثين اصفهان است .ظاهرا در قرن سوم هجرى مىزيسته ،و از
138
اهالى محلّه «باب كوشك» در يهوديّه بوده ،از ابن صاعد و محدّثين هم طبقه او حديث شنيده است.
ابراهيم ّ
خطابى
 . 131ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 61؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 673؛ مزارات اصفهان ،ص .278
 . 132ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .61
 . 133ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .198
 . 134ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .197
 . 135ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .182
 136مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.
 . 137ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .195
 . 138ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 203؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .9

خطاب بوده ،به ّ
خطابى ،فقيه و محدّث در قرن سوم هجرى ،از اوالد و احفاد زيد بن ّ
ابراهيم بن احمد ّ
خطابى شهرت داشته ،و در
139
اصفهان متصدّى امر قضاوت بود [ه است] .از ابى وليد و عمرو بن مرزوق حديث شنيد  .تاريخ فوتش به دست نيامد؛ ا ّما تا
140
سال  258كه بر پيكر شيخ ابو مسعود احمد بن فرات رازى نماز خوانده ،در قيد حيات بوده است.
اعالم اصفهان ،ص88 :
ابراهيم نقّاش
ابو اسحاق ابراهيم بن احمد نقّاش مقرى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .از ابى الوليد و حوضى و محدّثين هم طبقه آنان
141
ّللا مح ّمد بن عيسى تل ّمذ كرده است .او در سال  281ق وفات يافته است.
روايت مىكند ،و نزد ابى عبد ّ
ابراهيم حنظلى جزى
ابراهيم بن ادريس بن منذر جزى از محدّثين اصفهان در قرن سوم و چهارم و از اهالى قريه گز [گز و برخوار] و برادر ابو حاتم
مح ّمد رازى است.
از مح ّمد بن كثير و محدّثين هم طبقه او روايت مىكند ،و مح ّمد بن قارن رازى از او نقل حديث مىكند.
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ابراهيم عقيلى
ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم بن صالح بن زياد بن اسحاق عقيلى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .از
وليد بن مسلم روايت مىكند ،و ابو مسعود و اسيد بن عاصم از او روايت مىكنند .وفات صاحب عنوان در سال  248ق روى
داده است.143
[خاندان عقيلى در قرن سوم و چهارم هجرى در قريه «فابزان» (محلّه خوابجوان فعلى) اصفهان سكونت داشتهاند].
ابراهيم صفّار
ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق بن موسى صفّار تاجر از محدّثين اصفهان است .از مح ّمد بن اسحاق بن خزيمه و مح ّمد بن اسحاق
144
سراج روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم از وى روايت مىكند.
ّ
اعالم اصفهان ،ص89 :
سيّد مح ّمد ابراهيم بهشتى
ّللا حسينى ،عالم فقيه كامل( ،داراى اجازه اجتهاد از آخوند مال حسينعلى تويسركانى) متوفّى 28
سيّد مح ّمد ابراهيم بن سيّد اسد ّ
145
صفر  1310ق ،مدفون در مقبره سادات بهشتى در تخت فوالد (بر سنگ مزارش با اين القاب از او ياد شده :سيّد المحققين و
زبدة المدققين ،ظهير االسالم و المسلمين ،عمدة الفقهاء و المجتهدين ،السخى الكريم العليم الحليم) .مادّه تاريخ وفاتش اين بيت است:
تاريخ وى از خرد شدم جويا گفت:

«فردوس بدان مقام ابراهيمست]»

ميرزا ابراهيم اصفهانى
 . 139ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .183
 . 140دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .7
 . 141ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .187
 . 142ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .188
 . 143ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص  ،181مزارات اصفهان ،ص .83
 . 144ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .202
 . 145دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 719؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .135

ميرزا ابراهيم بن شيخ اسماعيل اصفهانى ،عالم فاضل در سال  1290ق در اصفهان متولّد شده ،و سپس به مشهد مقدّس مهاجرت
امرا رفته ،و
كرده ،و در آنجا نزد سيّد على حائرى يزدى و شيخ اسماعيل ترشيزى تل ّمذ نموده است .در سال  1318ق نيز به س ّ
شوال  1334به كرمانشاه سفر كرده ،و سرانجام در سال 1339
دو سال در درس ميرزا مح ّمد تقى شيرازى حاضر شده ،و در ّ
ق در مشهد مقدّس وفات يافته است.
كتب زير از تأليفات او است .1 :احكام النّجاسات  .2رساله در شكّ ركعات نماز .3
منجزات مريض  .4المواقيت و غيره .پدرش نيز از صلحاء و اخيار بوده ،و در سال  1330ق در كاظمين وفات يافته است.
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مح ّمد ابراهيم اصفهانى
مح ّمد ابراهيم بن اسماعيل اصفهانى ،فاضل ّ
خطاط ،از آثارش كتابت نسخهاى است از كتاب استقصاء النّظر تأليف سيّد صدر الدّين
مح ّمد بن مح ّمد رضوى قمى كه به ّ
خط نسخ نوشته ،و در ذىقعده  1249به پايان رسانيده است .در حاشيه تصحيح شده است .در
اعالم اصفهان ،ص90 :
ضمن ،مقدّمه جنگ ،فهرست موضوعات كتاب است كه يكى از شاگردان مؤلّف تنظيم كرده است .نسخه به شماره  2704در
147
ّللا مرعشى در قم موجود است.
كتابخانه آيت ّ
مح ّمد ابراهيم اصفهانى
مح ّمد ابراهيم بن آقا اسماعيل اصفهانى ،از نويسندگان كتب در قرن يازدهم و اوايل قرن دوازدهم بوده است ،از آثار او .1 :كتابت
نسخهاى است از كتاب :من ال يحضره الفقيه كه آن را در قرن يازدهم به ّ
خط نسخ نوشته ،با حواشى به نشانه «سلطان» و «م.
ن» نسخه در كتابخانه مدرسه سليمان خان مشهد مقدّس وجود دارد .2 .148كتابت نسخهاى از من ال يحضره الفقيه كه آن را نيز به
ّ
خط نسخ در  18ذىالقعده  1083نوشته ،و آن را نزد استادانش شيخ مح ّمد حسين بن مح ّمد خليل شيرازى و آقا هادى بن مولى
شوال  1101و مرحوم آقا هادى مترجم ،جهت او ،انهايى مرقوم داشته است.
صالح مازندرانى خوانده است .تاريخ قرائت ،اواخر ّ
ّللا مرعشى در قم وجود دارد .149در اين نسخه او را مح ّمد ابراهيم بن امير اسماعيل
نسخه به شماره  4166در كتابخانه آيت ّ
معرفى مىكند ،و قرائت او در نزد دو نفر دانشمند بزرگوار ،نشانه آن است كه خود نيز از فضالء و
سوركى از قراى كديان ّ
ّ
ّللا تبارك و تعالى.
اجالء بوده ،و احتمال تعدّد ،درباره صاحب عنوان و ايشان مىرود ،و العلم عند ّ
مح ّمد ابراهيم خراسانى
حرم
مح ّمد ابراهيم بن مح ّمد اسماعيل بن مح ّمد جعفر خراسانى ،از نويسندگان كتب در قرن سيزدهم هجرى ،در پنجشنبه  21م ّ
مال مح ّمد صالح بن ّ
 1253در اصفهان نسخهاى از كتاب :كواشف الحجب عن مشكالت الكتب تأليفّ :
مال محسن مازندرانى
اصفهانى را به ّ
ّللا مرعشى در قم
خط نسخ كتابت نموده است كه به شماره  4510در كتابخانه آيت ّ
اعالم اصفهان ،ص91 :
موجود است.150
استاد مح ّمد ابراهيم بنّاى اصفهانى*
استاد مح ّمد ابراهيم بن استاد اسماعيل بنّاى اصفهانى ،از معماران زبردست عهد صفويّه است .وى در سال  1103ق مدرسه
صمد
كاسهگران را ساخته است .آثار ديگر وى تعميرات صفّه صاحب در مسجد جامع اصفهان ،و تعمير گنبد خانقاه شيخ عبد ال ّ
151
در نطنز بوده است.

 . 146نقباء البشر ج  ،1صص 9 -8؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص 286؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .103
 . 147فهرست مرعشى ،ج  ،7ص .274
 . 148فهرست چهار كتابخانه مشهد ،ص .22
الرجال ،ج  ،2ص .575
 . 149فهرست كتابخانه مرعشى ،ج  ،8ص 395؛ تراجم ّ
 . 150فهرست مرعشى ،ج  ،12ص .86
 . 151گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،صص  94و  653و 880؛ تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .354

ميرزا مح ّمد ابراهيم ساغر
ميرزا مح ّمد ابراهيم متخلّص به «ساغر» فرزند مح ّمد اسماعيل سدهى اصفهانى شاعر اديب خ ّ
طاط .در اصفهان به تحصيل علم و
خطاط مشق نمود تا در ّ
ادب پرداخت ،چندى نزد آقا غالم على ّ
خط نسخ ،استاد شد .وى سرانجام در سال  1302ق وفات يافت ،و
در تكيه خرابه ،واقع در تخت فوالد مدفون شد .مانى اصفهانى در مادّه تاريخ او گويد:
از پى تاريخ «يك ساغر بده»

وقت رحلت گفت با ساقى عشق:

اين كتب از او است .1 :پارسىنامه ،رساله مختصرى است در دستور زبان فارسى  .2تحفة الحسينيّة  .3توحيدنامه  .4ديوان
قصائد و غزليّات  .5المصائب  .6مثنوى سبعة ابحر [و يا سبع المثانى و يا مظفّرنامه] كه نظم كتاب جالء العيون ّ
عالمه مجلسى
است [ .7ماتمسرا]  .8مزخرفنامه و آن رسالهاى در حكايات و امثال اينها است .اين شعر در مدح امام رضا عليه السّالم از او
است:
افالك تو را چاكر و هركس كه در آن است

آفاق تو را خادم و هركس كه در اين است
يك واقف بنگاهت ،جبريل امين است

يك حاجب درگاهت ،گردون رفيع است
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اعالم اصفهان ،ص92 :
ابراهيم فرسانى
ابو اسحاق ابراهيم بن ايّوب عنبرى فرسانى اصفهانى از محدّثين قرن دوم و سوم هجرى است .عارف و زاهد بوده ،و چهل سال
مجرد زيسته است .از ثورى ،ابى هانى ،اسود بن رزين ،مبارك بن فضاله و اعمش روايت نموده است .زياد بن
بدون همسر و
ّ
ّ
ّللا بن داود ،نصر بن هشام و هذيل از او نقل حديث كردهاند .فرسان (به ضم فاء) از
عبد
اصفهانى،
بكر
بن
اق
الرز
براد ،عبد
ّ
ّ
قراء نزديك اصفهان است.153
نواب
ميرزا ابراهيم ّ
مدرس،
نواب الهيجى اصفهانى عالم فاضل ،نزد آقا ميرزا احمد ّ
نواب بن ميرزا مح ّمد باقر بن مح ّمد بن مح ّمد باقر ّ
ميرزا ابراهيم ّ
آخوند گزى ،آقا سيّد مح ّمد باقر درچهاى ،آقا شيخ مح ّمد رضا نجفى و ديگران تحصيل كرد ،از ائ ّمه جماعات مسجد ذو الفقار بود.
154
وى در ّاول صفر  1366ق وفات يافت ،و در تكيه لسان االرض ،جنب مرقد يوشع مدفون شد.
ميرزا مح ّمد ابراهيم جوهرى
ميرزا مح ّمد ابراهيم متخلّص به «جوهرى» فرزند مح ّمد باقر از سلسله بيرام على خان قاجار مروزى ،از شعراء ،ادباء و
مرثيهسرايان قرن سيزدهم هجرى است .در اوايل قرن سيزدهم هجرى متولّد شده ،و در هرات به تحصيل پرداخته است .فنون
علم و ادب را در

 . 152ديوان غمگين؛ مقدّمه رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 60؛ چهل سال تاريخ ايران( المآثر و اآلثار) ،ج  ،1ص 291؛ مؤلّفين كتب
چاپى ،ج  ،1ص 588؛ الذّريعة ،ج  ،9ص  157و ج  ،18ص  166و ج  ،21ص  ،165حديقة ال ّ
شعرا ،ج  ،1صص 720 -719؛
لغتنامه دهخدا ،ذيل« ساغر» ،ص 142؛ تذكرة مدايح معتمديهّ (،
خطى) ،ص 33؛ فهرست مرعشى ،ج  ،32صص 536 -535؛ دانشمندان
و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 99 -98؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .161
 . 153ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 172؛ معجم البلدان ،ج  ،4ص  249ميزان االعتدال ،ج  ،1ص 12؛ لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص 263؛
اللّباب ،ج  ،2ص .421
 . 154دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 366 -365؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 185؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج
 ،2ص .284

اعالم اصفهان ،ص93 :
ّللا خان شهاب ترشيزى آموخت.
هرات از ميرزا عبد ّ
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سالها در هرات و خراسان به مدح ح ّكام و شاهزادگان قاجار پرداخت سرانجام به قزوين آمد ،و پس از چند سال در اصفهان
156
اقامت گزيد .وى از ارادتمندان حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى بوده ،و در مدح او قصايدى سروده است.
وى در سال  1253ق وفات يافت ،و در قبرستان آببخشان اصفهان مدفون گرديد .در سال  1290بانويى نيكوكار به مر ّمت
آرامگاه او پرداخت[ 157.در اوايل حكومت سلسله پهلوى ،با احداث خيابان چهارباغ پايين و فلكه شهدا] قبرستان آببخشان تسطيح
و به خانه و مغازه و بهدارى و مدرسه تبديل شد.
تاجر نيكوكار ،ميرزا ابو القاسم تبريزى در آن قبرستان ،دبستان تبريزى را احداث نمود ،و قبر جوهرى در داخل مدرسه قرار
158
گرفت .تبريزى در گوشه دبستان ،آرامگاهى براى جوهرى ساخت كه هنوز باقى است.
روى مزار او سنگ قبرى تمام قد است ،و بر روى آن قصيدهاى از ميرزا مح ّمد باقر بهاء خواجويى [از احفاد ّ
مال اسماعيل
خواجويى] منقور است ،و مادّه تاريخ وفات جوهرى در آن آمده است:
«همره سلطان دين آيد بمحشر جوهرى»159

كلك سحرانگيز او بنوشت اين مصرع تمام:

كتب زير از تأليفات ايشان است:
 .1كتابى در امامت  .2طوفان البكاء ،معروف به كتاب جوهرى ،در مصائب خاندان حضرت سيّد ال ّ
شهداء عليه السّالم و خاندان
عصمت و طهارت ،كه بارها به چاپ رسيده ،و مقبول اهل منبر و ذاكران اهل بيت عليهم السّالم واقع شده است [ .3احسن صور
 .4راز و نياز  .5ديوان قصايد و غزليّات  .6معراجنامه] .160اوالد و اعقاب او در اصفهان ساكن و تا اين اواخر از اهل منبر و
اعالم اصفهان ،ص94 :
ذاكرين مصائب بودند (از جمله شيخ احمد جوهرى و فرزندش شيخ عبد الكريم جوهرى).
ابراهيم كامى
ميرزا ابراهيم موسوى اصفهانى متخلّص به «كامى» فرزند ميرزا باقر شاعر اديب و طبيب لبيب ،از سادات حكيم سلمانى بوده،
161
و در شيراز به طبابت مشغول بوده [است] ،در سال  1239متولّد [شد] ،و در سال  1295ق در شيراز وفات يافت.
ابراهيم اصفهانى
ّللا حنفى
ابو اسحاق ابراهيم بن بسطام اصفهانى ،زعفرانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .از ابى داود و عبيد ّ
روايت مىكند ،و عبّاس بن حمدان از او نقل حديث نموده است.
وى با برادرش احمد در بصره ساكن شده ،و همان جا وفات يافته است.
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 . 155تذكره مآثر الباقية ،نسخه ّ
خطى ،صص .172 -169
 . 156بيان المفاخر ،ج  ،2ص  114و ج  ،1ص .215
 . 157دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .105 -104
 . 158مزارات اصفهان ،صص .26 -25
 . 159رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص .143
 . 160تذكره مآثر الباقرية( نسخه ّ
ّ
خطى) ،ص  [،172ساير منابع] :روضات الجنات ،ج  ،2ص 49؛ الكنى و االلقاب ،ج  .2ص 631؛ ريحانة
االدب ،ج  ،1ص 438؛ مكارم اآلثار ،ج  ،4ص 1438؛ خلد برين ،ج  ،1صص  84و 88؛ الكرام البررة ،ج  ،1ص .611
 . 161حديقة الشعراء ،ج  ،2صص .1450 -1449

ابراهيم ّ
قطان
ابراهيم بن بندار بن عبده ّ
قطان اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
از مح ّمد بن يحيى بن ابى عمرو روايت مىكند ،و سليمان بن احمد و قاضى ابو احمد مح ّمد بن احمد بن ابراهيم از او نقل حديث
مىكندّ 163.
قطان ،بر وزن شدّاد ،به معنى پنبهفروش است.
ابراهيم اصفهانى
ابراهيم بن جرير بن يزيد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از داود بن سليمان
اعالم اصفهان ،ص95 :
روايت حديث مىكند.
برادرزادهاش احمد بن سعيد بن جرير از او نقل حديث مىنمايد.
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ميرزا مح ّمد ابراهيم همدانى
ميرزا مح ّمد ابراهيم همدانى فرزند ميرزا مح ّمد جعفر فرزند ميرزا ّ
عالمه ميرزا ابراهيم همدانى ،شاعر اديب .وى در اصفهان و
ّ
همدان تحصيل نموده ،و سرانجام در اصفهان ساكن شد .او متولّى امامزاده سهل بن على در همدان بود .در شعر و خط و انشاء و
مع ّما مهارت بسزايى داشت.
[از سال وفات او ّ
اطالعى در دست نيست؛ ولى ظاهرا تا سال  1107ق زنده بوده است].
اين شعر از او است:
همچو سيل از هستى خود خانه بر دوشيم ما

روزگارى شد كه با دردت همآغوشيم ما
چون سپند دور از آتش در شب هجران يار

نالهها در دل گره داريم و خاموشيم ما

165

ابراهيم اشعرى
ابو اسحاق ابراهيم بن جعفر بن مح ّمد بن سعيد اشعرى از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
از ابو عتبه ح ّمصى و حميد بن مسعده روايت مىكند ،و ابراهيم بن مح ّمد بن حمزه و ابو مح ّمد بن حيّان و قاضى ابو احمد از وى
166
روايت مىكنند .در سال  394ق در راه م ّكه وفات يافت.
ابراهيم اصفهانى
ابراهيم بن آقا جعفر شيشهفروش اصفهانى از فضالء و نويسندگان كتب در قرن 13
اعالم اصفهان ،ص96 :
 . 162ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .186
 . 163ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .188
 . 164ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .177
 . 165تذكره نصرآبادى ،ج  ،1صص  ،141 -140قصص الخاقانى ،ج  ،2صص 100 -99؛ تذكره المعاصرين ،حزين ،ص .150
 . 166ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .192

هجرى .از آثارش كتابت نسخهاى از كتاب دانشكده تأليف اسحاق بيك عذرى اصفهانى است كه در تاريخ يكشنبه  28شعبان سال
 1222هجرى از كتابت آن به ّ
خط نستعليق فراغت حاصل نموده است .نسخه به شماره  3668در كتابخانه مركزى دانشگاه
167
تهران موجود است.
ابراهيم اصفهانى
ابراهيم بن حامد بن شبيب اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .احمد بن فضل بن خزيمه ساكن بغداد از او روايت مىكند ،و او از
168
احمد بن مح ّمد ،ماجراى تزويج حضرت رضا عليه السّالم با دختر مأمون را نقل مىكند.
ابراهيم ابهرى
ابو اسحاق ابراهيم بن حجّاج ابهرى اصفهانى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .وى از ابو داود روايت مىكند ،و قبل از سال
 250ق وفات يافته است ،وى را تأليفاتى است 169.ابهر از قراى بلوك جى اصفهان بوده ،و اكنون جزو شهر قرار گرفته ،و به
آن «ابر» مىگويند.
ابراهيم اصفهانى
حره اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .او از اسماعيل بن يزيد ّ
قطان روايت كرده است.170
ابراهيم بن ّ
ابراهيم
ابراهيم بن حسن بن يزداد ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .او از اسيد بن
اعالم اصفهان ،ص97 :
عاصم روايت كرده است.171
حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى
حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى فرزند حاج مح ّمد حسن كرباسى هروى خراسانى اصفهانى ،از مشاهير فقهاء و مجتهدين و اكابر علماء
و محقّقين است .عالم زاهد عابد ورع تقى ،بلكه ازهد و اعبد و اورع و اتقاى علماى زمان بوده ،در روز  19ربيع الثّانى سال
 1180ق در اصفهان متولّد شده ،در  10سالگى پدرش وفات يافته ،و بنا به سفارش پدر ،تحت تربيت و مراقبت عارف و حكيم
ى بن ميرزا مظفّر ،سيد مح ّمد خاتونآبادىّ ،
مال محراب
فرزانه آقا مح ّمد بيدآبادى قرار گرفته ،و نيز به درس ميرزا مح ّمد عل ّ
ّ
گيالنى و ّ
متوطن شده ،و از
مشرف شده ،پس از بازگشت ،چندى در عتبات عاليات
مال على نورى حاضر شد .سپس به سفر حج
ّ
علماى اعالم همچون شيخ جعفر نجفى (كاشف الغطاء) ،سيّد على طباطبايى حائرى صاحب رياض ،سيّد مح ّمد مهدى بحر العلوم،
آقا سيّد محسن اعرجى كاظمينى و عالمه آقا مح ّمد باقر وحيد بهبهانى كسب فيض نموده ،به ايران بازگشت ،و در قم و كاشان نزد
ميرزا ابو القاسم قمى و ّ
مال احمد نراقى تل ّمذ نموده ،به درجات عالى علم و اجتهاد نائل آمده ،در اصفهان ساكن شد ،و به تدريس و
افتاء و اقامه جماعت و ارشاد خلق مشغول گرديد .عدّهاى كثير از علماء در خدمت او درس خواندهاند.
مرحوم حاجى كلباسى در امر فتوا بىنهايت احتياط مىفرموده ،و بر دقايق آداب شريعت ،مواظبت كامل داشته ،به طورى كه
كمتر مستحبّى از مستحبّات او فوت شده ،و با اين حال ،در نهايت تواضع و سالمت نفس بوده ،و حكايات زيادى از دقّت و احتياط
او در فتوا و عدم توجّه ايشان به دنيا و زهد و قناعت او نقل شده كه همگى ،داللت بر عظمت مقام و جاللت قدر او است .وى در
مسجد حكيم اقامه جماعت مىنموده و پس از وفات ،فرزندان و نوادگان او در آن مسجد به اقامه جماعت پرداختهاند.
اعالم اصفهان ،ص98 :

 . 167فهرست مركزى دانشگاه ،ج  ،2ص .2677
 . 168احقاق الحق ،ج  ،12ص 386؛ تاريخ بغداد ،ج  ،6ص 62؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،صص  286و .373
 . 169ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 177؛ معجم البلدان ،ج  ،1ص 3؛ االنساب ،ج  ،1ص 105؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،2صص  314و
.373
 . 170ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .192
 . 171ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .199

االول سال  1261ق در اصفهان وفات يافت ،و در مقبرهاى مخصوص ،مقابل در
صاحب عنوان در شب پنجشنبه  8جمادى ّ
شرقى مسجد حكيم مدفون گرديد كه مقبره خانوادگى آنها گرديده است .كتب زير از تأليفات او است:
 .1اجوبة المسائل  .2احكام نماز  .3اشارات االصول ،در دو مجلّد ،جلد ّاول چاپ سنگى شده است  .4ارشاد المسترشدين ،به
فارسى ،رساله عمليّه ايشان است  .5ايقاظات ،در اصول  .6رساله در صحيح و اعم  .7شوارع الهدايه ،شرح بخش طهارت و
صالت كفايه محقّق سبزوارى  .8عدم جواز تقليد ميّت  .9مراد از كلمه «ال بأس»  .10رساله در مفطر بودن قليان  .11مناسك
حج  .12منهاج الهدايه ،در فقه ،يك مجلّد ،چاپ سنگى شده است .13
نخبه ،رساله عمليّه به فارسى ،منتخب از ارشاد المسترشدين ،چاپ سنگى شده است.
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شيخ ابراهيم امينى*
شيخ ابراهيم امينى نجفآبادى ،از علماء و فقهاى معاصر ،در سال  1304ق در نجفآباد متولّد شد .تحصيالت خود را در
اصفهان آغاز كرد ،و نزد اساتيدى چون شيخ رمضان على اماليى ،مال هاشم جنّتى ،سيّد مح ّمد هاشمى قهدريجانى ،ميرزا محمود
ّللا هرندى ،شيخ مح ّمد على عالم حبيبآبادى ،شيخ ابو القاسم مح ّمدى ،شيخ
معين نجفآبادى ،ميرزا يحيى فقيه ايمانى ،شيخ هبة ّ
مح ّمد جواد اصولى ،سيّد مح ّمد باقر ابطحى
اعالم اصفهان ،ص99 :
سدهى ،شيخ قنبر على كوشكى و شيخ غالم حسين منصور نجفآبادى تحصيل نمود.
معالم االصول و شرح لمعه را از حاج شيخ مح ّمد حسن عالم نجفآبادى و قسمت منطق شرح منظومه را نزد حاج آقا صدر الدّين
هاطلى كوپايى و بعضى از كتابهاى شرح لمعه را نزد شيخ على قديرى و شيخ مح ّمد جواد اصولى آموخت .مكاسب مح ّرمه را
نزد حاج شيخ مح ّمد رضا جرقويهاى ،كتاب بيع مكاسب را نزد حاج شيخ مرتضى اردكانى و حاج آقا رحيم ارباب ،رسائل را نزد
مدرس برزانى خواند.
سيّد عبّاس دهكردى و حيدر على خان برومند و قوانين االصول را نزد سيّد على اصغر ّ
پس از شش سال تحصيل به قم رفت ،و بقيّه مكاسب و رسائل را نزد سيد محمد باقر سلطانى و حاج آقا رضا بهاء الدّينى و آقاى
ّللا گلپايگانى و منظومه حكمت
ّللا مرعشى نجفى و جلد دوم را نزد آيت ّ
مجاهدى به اتمام رساند .جلد ّاول كفايه را نزد آيت ّ
سبزوارى را نزد ّ
عالمه طباطبايى فراگرفت.
در جلسات خصوصى ،نزد ّ
عالمه طباطبايى نيز معاد كتاب اسفار ،تمهيد القواعد ،چند جلد كتاب از بحار االنوار ،منطق شفا و
ّللا بروجردى ،سپس امام خمينى
مقدارى از مطالب مه ّم اسفار را آموخت .پس از اتمام كفايه در درس خارج فقه و اصول آيت ّ
ّللا گلپايگانى ادامه داد.
شركت كرد ،و پس از مدّتى آن را نزد آيت ّ
ايشان هم زمان با تحصيل ،به تدريس نيز پرداخت ،و منظومه حاجى سبزوارى ،اشارات و چند جلد از اسفار و كتب ادبيّات و
شرح لمعه را تدريس نمود.
مدرسين حوزه
در مبارزات عليه رژيم پهلوى نيز فعّال بود ،و مورد تعقيب قرار گرفت .پس از انقالب از اعضاى مؤثّر جامعه ّ
علميّه قم بود ،و سه دوره به نمايندگى مجلس خبرگان انتخاب شد .اكنون نيز به عنوان امام جمعه موقّت قم ،به انجاموظيفه مشغول
است .تأليفات ايشان عبارتاند از:
 .1آموزش دين ،براى كودكان ،چهار جلد  .2آيين تربيت  .3آيين همسردارى .4
الگوهاى فضيلت  .5انتخاب همسر  .6بانوى نمونه اسالم  .7بررسى مسائل كلّى امامت .8
 . 172تاريخ اصفهان( جابرى) ،صص 284 -283؛ مزارات اصفهان ،صص 68 -67؛ هدية االحباب ،صص 247 -246؛ رجال اصفهان يا
الرضوية ،ج  ،1ص 10؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص 109؛ روضات الجنّات ،ج  ،1ص 44؛ شرح
تذكرة القبور ،صص 155؛ فوائد ّ
روضات الجنّات ،ج  ،1صص 89 -83؛ تذكرة العلماء ،صص 217 -216؛ مكارم اآلثار ،ج  ،5صص 1646 -1643؛ الكرام البررة ،ج
 ،1صص  ،15 -14لباب االلقاب ،صص  99و 134؛ شرح حال رجال ايران ،ج  ،5صص 213 -212؛ تكمله نجوم السّماء ،ج  ،1ص
68؛ گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص 859؛ اصفهان( كتاب جوانان) ،صص 268 -265؛ وفيات العلماء ،صص 175 -174؛ االعالم ،ج
 ،6ص 195؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« ابراهيم» ،ص 264؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،1ص 91؛ الذّريعة ،ج  ،1ص  521و ج  ،14ص  237و ج
 ،25ص 191؛ ريحانة االدب ،ج  ،5ص 42؛ حاجى كرباسى و اوالد و احفادش( نسخه ّ
خطى) ،صص 26 -13؛ دانشمندان و بزرگان
اصفهان ،ج  ،1صص 109 -107؛ رجال اصفهان ،دكتر كتابى ،ج  ،1صص .118 -112

اسالم و تعليم و تربيت  .9ثقافة االسالميّة  .10خودسازى  .11دادگستر جهان  .12آشنايى
اعالم اصفهان ،ص100 :
با مسائل كلّى اسالم  .13وحى در اديان آسمانى  .14همه بايد بدانند.

173

آقا مح ّمد ابراهيم نعمتاللّهى*
آقا مح ّمد ابراهيم نعمتاللّهى (نقّاشباشى) فرزند آقا مح ّمد حسين بن مح ّمد ابراهيم ،نقّاش هنرمند اواخر دوره قاجاريّه .وى نزد آقا
عبّاس به نقّاشى مشغول شد .سپس به روسيه رفت ،و با نقّاشى اروپايى آشنا شد ،و به اصفهان بازگشت .او سالها در سراى
مح ّمد صادق خان نزديك دروازه اشرف در بازار اصفهان ساكن بود ،و به نقّاشى مىپرداخت.
او مردى عارف مسلك و از مريدان حاج سيّد مح ّمد هادى و آقا ميرزا عبّاس پاقلعهاى بود .سرانجام در حدود  55سالگى در سال
174
 1333ق وفات يافت ،و در تكيه آقاباشى در تخت فوالد مدفون شد.
شيخ ابراهيم تنكابنى
ّللا افندى است ،و هم درس او بوده ،175و
شيخ ابراهيم بن حسين بن ابراهيم تنكابنى گيالنى ،عالم فاضل ،معاصر ميرزا عبد ّ
ّللاّ ،
عالمه مجلسى است ،به احتمال
ظاهرا قبل از سال  1131ق در اصفهان وفات يافته است 176.چون يكى از اساتيد ميرزا عبد ّ
177
قوى ،شيخ ابراهيم تنكابنى نيز از شاگردان ّ
عالمه مجلسى بوده است.
مح ّمد ابراهيم فيض
(مح ّمد ابراهيم بن آقا محمد خليل مشهور به فيض ،عالم عامل كامل محقق ،از زندگى او اطالعى نداريم جز اينكه خود و پدرش
از علما بودهاند .وى در سال  1379ق برابر با 3
اعالم اصفهان ،ص101 :
فروردين  1327ش وفات نموده و در تكيه سيد العراقين مدفون گرديد .ميرزا حسن خان جابرى در وفاتش اشعارى سروده ،ماده
178
تاريخش اين است :فيض از حق ببرد او بجنان)
ميرزا ابراهيم خليفه سلطانى
نواب سيّد ابراهيم بن سيّد عالء الدّين حسين خليفه سلطانى عالم فاضل ،فقيه محدّث.
ّ
مادرش دختر شاهعبّاس صفوى است .در سال  1038ق متولّد ،و در ّ
سن سهسالگى به دستور شاه صفى كور شد .با وجود اين،
تحصيل علم و دانش نموده ،و در جميع علوم و فضائل بر امثال و اقران خويش فائق گرديده است .وى در سال  1098وفات
يافت ،و در قبرستان امامزاده ستّى فاطمه اصفهان مدفون شد .از تأليفات اوست .1 :حاشيه بر شرح لمعه تا آخر طهارت .2
179
حاشيه بر مدارك االحكام.
استاد ابراهيم معصومزاده*

 . 173سيماى دانشوران ،صص  ،50 -48ديباچه ديار نون ،صص 139 -138؛ آيينه اهلقلم ،صص  ،29 -28خبرگان ملّت ،صص -161
.174
 . 174تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،صص .334 -333
 . 175رياض العلماء ،ج  ،2ص .34
 . 176الكواكب المنتشره ،ص .5
عالمه مجلسى ،ج 2؛ تالمذة ّ
 . 177زندگىنامه ّ
العالمة المجلسى ،ص 141؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 110 -109؛ اعيان
ال ّ
شيعة ،ج  ،7ص .29
 . 178جلوه افالكيان نوشته رحيم قاسمى ،مخطوط.
 . 179تتميم امل اآلمل ،صص 51 -50؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،5ص 159؛ مصفّى المقال ،ص 6؛ مقتبس االثر ،ج  ،2ص 299؛ الذّريعة ،ج ،6
الرضويّة ،ص 6؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .111 -110
فوائد
صص  90و 196؛ مزارات اصفهان ،ص 110؛
ّ

استاد ابراهيم معصومزاده فرزند استاد حسين كاشىساز ،از هنرمندان ماهر در هنر كاشىسازى بود ،در سال  1346ق وفات
يافت ،و در تخت فوالد مدفون شد.180
ابراهيم فرسانى
ابراهيم بن حيّان بن حكيم بن حنظلة بن سويد بن علقمة بن سعد بن معاذ اشهلى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .او
ّللا روايت مىكند .نضر بن هشام بن راشد از او نقل حديث
در محلّه فرسان اصفهان ساكن بود .از پدرانش و از شريك بن عبد ّ
181
مىكند.
اعالم اصفهان ،ص102 :
ابراهيم مؤذّن
قواس ،مؤذّن مسجد حفص بن سعدان بن ابو سليمان ،از محدّثين ثقه اصفهان در قرن
ابو اسحاق ابراهيم بن خليد (مصغّر خالد) ّ
سوم هجرى است .از نعمان بن عبد السّالم روايت مىكند .ابو عمر حفص بن معدان بن حفص بن معدان بن ابى سليمان ،از او
182
نقل حديث مىنمايد .وى مدت شصت سال مؤذّن مسجد حفص بوده ،و مردى مورد اعتماد ،نيكوكار و مسلمان بوده است.
مح ّمد ابراهيم اصفهانى
آقا مح ّمد ابراهيم بن آقا رضا رئيس التجّار اصفهانى مشهدى ،عالم فاضل ،مؤلّف كتاب االحتراز در رد بر رساله حسن االيجاز در
ابطال اعجاز كه يكى از مبلّغين آمريكايى نوشته ،و خود را در آنجا به نام نصير الدّين مىنامد .مؤلّف ،اين كتاب را به مرحوم
183
شيخ مح ّمد خالصى (م  1383ق) هديه نموده ،و كتاب در سال  1342ق در تهران به طبع رسيده است.
ابراهيم خان ضرغام السّلطنه
حاج ابراهيم خان ضرغام السّلطنه فرزند رضا قلى خان ايلبيگى بختيارى ،از سياستمداران و عرفاى عهد قاجاريّه است .در
سال  1272ق متولّد شده است .از سران نهضت مشروطهخواهى در ايل بختيارى به دعوت علماء و مردم اصفهان با عدّهاى از
قواى بختيارى به اصفهان آمده ،در نهم ذىحجّه  1326اصفهان را فتح نموده ،و سپس صمصام السّلطنه و ديگران وارد شده ،و
حكومت اقبال الدّوله حاكم اصفهان را شكست دادند.
وى سرانجام در سال  1337ق در تهران وفات يافت.
از دراويش سلسله خاكساريّه و در طريقت به لقب «حبّ على شاه» معروف بود.
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اعالم اصفهان ،ص103 :
ميرزا مح ّمد ابراهيم نصيرى طوسى
ميرزا مح ّمد ابراهيم نصيرى طوسى اصفهانى (متخلّص به منير) بن زين العابدين بن عبد الحسين ،عالم محدّث ،اديب منشى ،در
اصفهان [در سال  1051ق] متولّد ،و در اين شهر نزد علماى عالىقدرى چون ّ
عالمه مجلسى تحصيل كرده ،و سپس به مشاغل
ادارى روى آورده است[ .ابتدا وزير استرآباد بوده ،سپس توليت آستان شاه صفى ،وزارت آذربايجان و استيفاى ممالك را برعهده
داشته؛ ولى در اثر سعايت حاسدان از كار كنار گذاشته شده تا اينكه به منصب مجلسنويسى شاه سلطان حسين صفوى منصوب
شده است].
خط نستعليق را خوش مىنوشته ،و در ّ
ّ
خط نسخ نيز مهارت داشته است ،و كتابهاى تلخيص ال ّ
شافى ،تفسير االئ ّمه ،كشف اآليات
را كتابت نموده است .وى تا حدود سال  1126ق در قيد حيات بوده است .آثار و تأليفات وى عبارتاند از .1 :دستور

 . 180تخت فوالد ،شفيق ،ص .47
 . 181ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .183
 . 182ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .182
ّ
ّ
 . 183دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 111؛ مؤلفين كتب چاپى ،ج  ،1ص 34؛ الذريعة ،ج  ،1ص .284
 . 184شرح حال رجال ايران ،ج  ،6صص 7 -6؛ القاب رجال دوره قاجاريّه ،ص 102؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .1021

شهرياران ،در حوادث زمان سلطنت شاه سلطان حسين صفوى كه به چاپ رسيده است  .2جنگ ،با مطالب تاريخى ،ادبى منشآت
و غيره .از او است:
ساقى توفيق كردست چون بزمآراى من

باده لعلى دهد از چشم خونپاالى من

مطرب آه و فغان در نغمه ريزد زير و بم

تا نواى غمزدايى سازد از آواى من

زهره چنگى مىفرستد در زمين گردون پير

تا كند كسب نشاطى از دل برناى من
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ابراهيم نعمتاللّهى
ابراهيم بن زين العابدين نعمتاللّهى از فضالء و صوفيّه و از نويسندگان كتب در قرن سيزدهم هجرى در اصفهان بوده است .از
آثارش چهار رساله است كه آن را در سال  1290ق به ّ
خط نستعليق تحريرى كتابت نموده ،و اين مجموعه به شماره  3043در
186
كتابخانه مجلس شوراى ملّى در تهران موجود است.
اعالم اصفهان ،ص104 :
ابراهيم كاتب مدينى
ابو سعيد ابراهيم بن سعدان بن ابراهيم كاتب مدينى از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .از بكر بن بكار و هريم بن
ّللا بن مح ّمد بن جعفر و احمد بن اسحاق از وى نقل حديث نمودهاند.
عبد االعلى روايت مىكند ،و مح ّمد بن اسحاق بن ايّوب ،عبد ّ
187
وى ثقه و صاحب تأليف است ،در مدينه (شهرستان) اصفهان ساكن بوده ،و در سال  384ق فوت كرده است.
ابراهيم اصفهانى
ابراهيم فرزند سعيد (معروف به سعدويه) بن سعيد بن يحيى بن طويل اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .از
ّللا بن موسى روايت مىكند ،و رسته ،مح ّمد بن يحيى بن منده و احمد
پدرش حجّاج بن منهال حوضى ،عمرو بن مرزوق و عبيد ّ
188
بن حسين از او نقل حديث مىنمايند.
سيّد ابراهيم
شوال  1156ق وفات يافت ،و در بقعه آقا حسين خوانسارى در تخت فوالد
سيّد ابراهيم بن سيّد سلمان ،عالم فاضل كامل ،در دوم ّ
مدفون شد.189
ابراهيم طهرانى
ابو بكر ابراهيم بن سفيان (سليمان) طهرانى اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
از محدّثين عراق و اصفهان از جمله ابراهيم بن نصر و اسماعيل بن اسحاق استماع
اعالم اصفهان ،ص105 :

 . 185دستور شهرياران ،مقدّمه؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،1ص 110؛ اجازات الحديث ،صص 150 -149؛ الكواكب المنتشره ،ص
ّ
ّ
خطى ،دفتر هفتم ،ص 207؛ دانشمندان و بزرگان
الرجال ،ج  ،2ص  ،576نسخههاى
24؛ تالمذة
العالمة المجلسى ،ص 57؛ تراجم ّ
اصفهان ،ج  ،1ص .416
 . 186فهرست مجلس ،ج  ،10جزء  ،1ص .487
 . 187ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .186
 . 188ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .182
 . 189رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 92؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 111؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .108

ّللا بن مح ّمد بن جعفر از او نقل حديث مىكنند 190.وى به قريه طهران در حومه اصفهان منسوب است ،و
حديث نموده ،و عبد ّ
ّ
در زمان ما به تيران آهنگران معروف شده ،و جزو محلههاى شهر شده است.
ابراهيم اصفهانى
حافظ ابراهيم بن سليمان اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از حافظ ابو بكر احمد بن مردويه روايت مىكند .اخطب خوارزم از
191
وى حديث شنيده ،و در سال  488ق اجازه دريافت نموده است.
ابراهيم
ى بن بهرام ،از محدّثين قرن سوم و چهارم هجرى.
ابو اسحاق ابراهيم بن سندى بن عل ّ
الرحمن مقرى و مح ّمد بن زياد زيادى روايت مىكند ،و ابراهيم بن مح ّمد بن حمزه ،سليمان بن احمد،
وى از مح ّمد بن ابى عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن جعفر و مح ّمد بن جعفر بن يوسف از او نقل حديث مىكنند.
عبد ّ
او موهاى خود را به رنگ سرخ خضاب مىنموده ،و در سال  313ق وفات يافته است.
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ميرزا ابراهيم اصفهانى
ميرزا ابراهيم بن ميرزا شاه حسين اصفهانى ،شاعر اديب و ّ
خطاط فاضل ،وى در اصفهان به تحصيل پرداخت ،و پس از قتل پدر
به قزوين رفته ،مورد توجّه بزرگان و دانشمندان و شاعران قرار گرفت ،و از اعيان و اشراف ،هدايا و صلههاى فراوان يافت.
مردى سخنسنج و قلندرروش و درويشمنش بود .در نوشتن خطوط ،مهارتى بسزا
اعالم اصفهان ،ص106 :
داشت ،و سرانجام در سال  989ق وفات يافت.
عالوه بر ديوان اشعار ،فرهنگ ميرزا ابراهيم نيز از آثار او است كه در لغت فارسى به رشته تحرير درآورده است.
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ابراهيم لفتوانى
ّللا ابراهيم بن ابى نصر شجاع بن ابو بكر مح ّمد بن ابراهيم لفتوانى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى
ابو عبد ّ
ّ
است .در حدود سال  480ق متولد شده ،و از برادرش حافظ ابو بكر مح ّمد بن ابى نصر شجاع لفتوانى و نيز از رئيس ابى عبد
194
الرحمن بن احمد بن مح ّمد سمسار روايت مىكند .ابو سعد و ابو القاسم از او استماع حديث نمودهاند.
ّللا ثقفى و ابى مح ّمد عبد ّ
ّ
[لفتوان از قريههاى حومه اصفهان بوده است ،و اكنون از ّ
محالت شهر به شمار مىآيد ،و در زبان عوام« ،لفتون» خوانده
مىشود].
ابراهيم مدينى
ابو اسحاق ابراهيم بن شذره مدينى اصفهانى از محدّثين اصفهان است .وى از پدرش شذره روايت مىكند ،و احمد بن مح ّمد بن
195
ابراهيم از او روايت مىنمايد.

 . 190ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 193؛ معجم البلدان ،ج  ،4ص  52طبقات المحدّثين ،ج  ،4ص 382؛ االنساب ،ج  ،4ص .85
 . 191احقاق الحق ،ج  ،7ص .328
 . 192ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .193
 . 193خلد برين ،صص 463 -462؛ تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،صص 172 -171؛ الذّريعة ،ج  ،18ص  332و ج  ،9ص 15؛
احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،1صص 16 -15؛ فهرست مرعشى ،ج  ،11ص 398؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،ج  ،1ص 361؛ دائرةالمعارف
بزرگ اسالمى ،ج  ،2ص .409
 . 194معجم البلدان ،ج  ،5ص .20
 . 195ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .186

ابراهيم عبّاسى*
ابراهيم فرزند شفيع عبّاسى ،از نقّاشان هنرمند عهد صفويّه است .وى نوه رضا عبّاسى بزرگترين نقّاش عهد شاهعبّاس ّاول بوده،
و گفته مىشود برخى از نقّاشىهاى كاخ
اعالم اصفهان ،ص107 :
چهل ستون اصفهان از آثار او است.196
ابراهيم بن شيبه
ابراهيم بن شيبه اصفهانى ،گويند اصلش از كاشان بوده ،و از محدّثان شيعه و از صحابه حضرت امام هادى عليه السّالم است ،و
از حضرت ايشان حديث نقل مىنموده است.
ى بن مهزيار اهوازى گويد« :نامه حضرت ابى جعفر [امام هادى] عليه السّالم را نزد ابى شيبه اصفهانى ديدم» .احمد بن مح ّمد
عل ّ
197
بن ابى نصر بزنطى ،از محدّثان مورد وثوق شيعه از او روايت مىنمايد.
سيّد مح ّمد ابراهيم خواجويى
سيّد مح ّمد ابراهيم بن مح ّمد صادق بن ابو القاسم بن مح ّمد باقر بن مح ّمد صادق بن ابو القاسم بن مح ّمد باقر موسوى خواجويى
االول سال  1199ق جمعآورى نموده است .نسخه
(عموى ج ّد پدر نگارنده) مؤلّف جنگى است كه به نام آقا مح ّمد حسين در ربيع ّ
198
به شماره  4424در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.
ميرزا مح ّمد ابراهيم چهارسوقى
ميرزا مح ّمد ابراهيم بن ميرزا مح ّمد صادق چهارسوقى بن ميرزا زين العابدين موسوى خوانسارى اصفهانى ،عالم فاضل و واعظ
كامل ،در شب پنجشنبه  15رمضان  1269ق در اصفهان متولّد شد ،199و در جوانى نزد دو عموى بزرگوار خود ميرزا مح ّمد
باقر چهارسوقى
اعالم اصفهان ،ص108 :
صاحب روضات و ميرزا مح ّمد هاشم چهارسوقى به تحصيل پرداخت ،سپس به نجف اشرف مهاجرت كرد ،و نزد شيخ زين
العابدين مازندرانى و سيّد حسين كوهكمرى تحصيالت خود را تكميل نمود ،200و به اجتهاد نائل آمد ،آنگاه در اصفهان به اقامه
جماعت در مسجدى در محلّه خلجا پرداخت ،و مردم را از مواعظ شافيه خود مستفيض نمود ،مردم اصفهان ،شيفته منابر او
بودند.
ّللا عليه و آله داشته ،و چون آنها زير بار
نبوت پيامبر اكرم صلّى ّ
با علماء مسيحى در منزل خود مباحثات و مناظراتى در اثبات ّ
منطق و استدالل نمىرفتند ،ايشان را به مباهله دعوت نموده ،و دعوتنامه به چاپ رسانيد ،و در اصفهان و اطراف منتشر كرد،
مع هذا كشيشان مسيحى به مباهله حاضر نشدند ،و بدينطريق ،بطالن گفتار آنان ثابت گرديد 201.اين عالم جليل القدر در شب
يكشنبه  21ربيع الثّانى  1331ق براثر سكته وفات يافته ،202در جوار مرقد عموى بزرگوارش صاحب روضات در تخت فوالد
203
مدفون گرديد.
از آثار ايشان رساله عمليّه و تعليقات علمى بر كتابهاى فقهى و اصولى است.
 . 196تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .289
الرجال ،ج  ،1ص 49؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،6ص 60؛ رجال برقى ،ص 56؛ لسان الميزان ،ج  ،1ص 68؛ معجم رجال الحديث،
 . 197مجمع ّ
الرجال ،ص .9
ج  ،1صص 236 -235؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص 192 -191؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 674؛ نقد ّ
 . 198فهرست مركزى دانشگاه ،ج  ،13ص 3386؛ مكارم اآلثار ،ج  ،5ص .1733
 . 199مكارم اآلثار ،ج  ،6ص .1925
 . 200نقباء البشر ،ج  ،1صص .16 -15
 . 201دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .113
 . 202رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص .196
 . 203خلد برين يا تاريخ گويندگان اسالم ج  ،1صص .97 -96

شيخ ابو الحسن ابراهيم
االول سال  1237ق مدفون در تكيه
حاج شيخ ابو الحسن ابراهيم بن حاج شيخ صالح ،عالم واعظ فاضل ،متوفّى در ماه ربيع ّ
فيض.204
ابراهيم انجذانى
ابراهيم بن صالح انجذانى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .محدّث ثقه در سال  286ق وفات يافته است .از مح ّمد بن منصور
ّللا بن
كرمانى روايت مىكند ،و عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص109 :
ّللا از او نقل حديث نموده است.205
ابى عبد ّ
[انجدان از روستاهاى كاشان است ،و جمعى از دانشمندان و سخنوران از جمله ميرزا ابو تراب بيك فرقتى انجدانى به آنجا
منسوب هستند].
ابراهيم فرسانى
ابو اسحاق ابراهيم بن عاصم فرسانى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است.
وى از ّ
خالد بن يحيى حديث نقل كرده است[ 206.فرسان از قريههاى حومه اصفهان بوده است].
ابراهيم اشعرى
ّللا اشعرى مؤذّن ،از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجرى است .مردى
ابو اسحاق ابراهيم بن عامر بن ابراهيم بن واقد بن عبد ّ
فاضل و نيكوكار بوده ،و در سال  260ق وفات يافته است .برادرش مح ّمد بر جنازه وى نماز گزارده ،و در اصفهان دفن شده
207
است .از پدرش و حسين بن حفص و جمعى ديگر روايت مىكند ،و مح ّمد بن يحيى بن منده از او نقل حديث مىنمايد.
ابراهيم راه نجات
ابراهيم راه نجات فرزند حاج عبّاس مورچهخورتى ،روزنامهنگار آزاده اصفهان ،در سال  1268ش در اصفهان متولّد شد .وى
ّللا
در سال  1294ش روزنامه راه نجات را تأسيس نمود .وى افكار آزادىخواهانهاى داشت ،و تحت تأثير دايى خود ميرزا نصر ّ
بهشتى (ملك المتكلّمين) بود.
وى به خاطر انتقادهايى كه به حكومت رضا شاه پهلوى داشت ،بارها به حبس افتاد ،و
اعالم اصفهان ،ص110 :
روزنامهاش به محاق توقيف فرورفت .ابراهيم راه نجات پس از تح ّمل سالها رنج و زجر و حبس در  29فروردين  1326وفات
يافت ،و جنب تكيه بابا ركن الدّين ،در تخت فوالد مدفون شد.208
شيخ مح ّمد ابراهيم كلباسى
الرحيم بن حاج شيخ مح ّمد رضا بن حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى ،عالم فاضل محقّق،
شيخ مح ّمد ابراهيم كلباسى فرزند ميرزا عبد ّ
شوال  1302ق در نجف اشرف متولّد شد ،سپس به اصفهان آمده ،از درس حاج ميرزا ابو الحسن بروجردى ،آقا سيّد
در ّ 11
 . 204رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 197؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 114؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .116
 . 205ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 187؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،3ص .136
 . 206ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .183
 . 207ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 174؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص 286؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،2ص .260
ّ
مجالت ايران ،ج  ،2صص 317 -313؛ تخت فوالد سرزمين جاويدان ،نسخه تايپى؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص
 . 208تاريخ جرايد و
.222

مح ّمد باقر درچهاى ،شيخ مح ّمد تقى نجفى ،شيخ مح ّمد حسين فشاركى و آخوند ّ
مال مح ّمد كاشانى مستفيض شد ،و در قم نزد حاج
شيخ عبد الكريم حائرى يزدى تحصيل نمود .وى در تهران ساكن بود ،و در مسجد محموديّه اقامه جماعت مىنمود ،سرانجام در
شب شنبه  20ربيع اآلخر  1362ق در تهران وفات يافت ،و در جوار مرقد حضرت عبد العظيم حسنى عليه السّالم در شهر رى
مدفون شد.
كتب زير از او است:
 .1افاضات عظيميّه در آداب شرعيّه  .2التّذكرة العظيميّة ،مطبوع  .3تذكرة الواعظين .4
تقريرات اصولى درس آقا سيّد مح ّمد باقر درچهاى  .5خصائص العبّاسيّه در شرح احوال حضرت ابو الفضل العبّاس عليه السّالم،
مطبوع  .6رساله در اجاره  .7رساله در بيع  .8رساله در اصول دين  .9رساله در تعبير خواب  .10رساله در وصيت .11
209
شرح انموذج زمخشرى در نحو  .12الفوائد السنّيه ،شامل شش رساله ،مطبوع  .13نجات البشر فى ابواب اثنى عشر ،مطبوع.
اعالم اصفهان ،ص111 :
ابراهيم حبّال
ابو اسحاق ابراهيم بن عبد العزيز بن ضحّاك بن عمر بن قيس بن زبير معروف به «شاذة بن عبدكويه» از محدّثين اصفهان در
قرن سوم هجرى است .در مدينه (شهرستان) اصفهان ساكن بود ،و از ابى عليه ،ابى داود و يزيد بن هارون روايت مىكند ،و
يونس بن حبيب از او استماع حديث نموده است.
گويند در مجلس امالى حديث در فضائل ابو بكر و عمر سخن گفت ،سپس به اصحاب خود گفت« :از عثمان و على ،فضائل كدام
يك را ذكر كنم؟».
شاگردان گفتند« :آيا درباره او شك دارى؟ به خدا قسم اين مرد رافضى است».
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ابراهيم جرواآنى
ابو اسحاق ابراهيم بن عبد العزيز (معروف به بوبه) بن كوفى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است ،و شايد اوايل قرن
چهارم را نيز درك كرده باشد .وى ثقه و مأمون بوده ،و در محلّه جرواآن اصفهان ساكن بوده است.
ى بن جارود و مح ّمد بن عمر بن حفص
از عبد الوهاب بن عطاء ،ابى نصر ،ابى احمد زبيرى و شجاع روايت مىكند ،و مح ّمد عل ّ
211
از او نقل حديث مىكنند.
ابراهيم انوارى
دكتر ابراهيم انوارى فرزند مرحوم حاج ّ
الول 1309
مال عبد الكريم سودايى دستگردى ،طبيب حاذق و اديب شاعر در جمادى ا ّ
ق در قريه دستگرد برخوار متولّد شد.
تحصيالت خود را در اصفهان نزد اساتيد آن زمان چون حاج ميرزا مح ّمد باقر حكيمباشى ،صدر االطبّاء ،ميرزا مح ّمد حافظ
212
ّللا حكيم قميشهاى و غيره انجام داد.
ال ّ
صحه و آقا شيخ اسد ّ
اعالم اصفهان ،ص112 :
مشار اليه از اطبّاء مورد احترام قاطبه اهالى اصفهان و به حذاقت و استادى معروف بود.

 . 209دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2صص 626 -625؛ الذّريعة ،ج  ،24ص 57؛ احوال حاجى كرباسى و اوالدش ،صص 92 -91؛
خاندان كلباسى ،صص .226 -224
 . 210ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .176
 . 211ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .179
 . 212تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .70

در اواخر عمر ،ه ّمت به طبع و نشر آثار پدر نمود ،و گلزار را به چاپ رسانيد .خود نيز كتب چندى به نظم و نثر تأليف كرده
است؛ از آن جمله:
صحه  .2هفت دام مالك  .3ديوان اشعار ،و سرانجام او در شب پنجشنبه  9رجب سال  1377وفات يافت ،و
 .1منظومه حفظال ّ
در جنب پدر در قريه دستگرد مدفون گرديد.213
حاج سيّد على نوربخش متخلّص به «آزاد» مادّه تاريخ او را چنين گفته است:
يكى شد از جنان بيرون و گفتا بهر تاريخش:

«چنان آمد محل دكتر ابراهيم انوارى»214

ابراهيم
ّللا (و يا ابراهيم بن مح ّمد) از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است ،از وليد بن مسلم روايت مىكند ،شيخ
ابراهيم بن عبد ّ
ابو مسعود رازى از او حديث نوشته ،و مح ّمد بن ابراهيم بن شبيب از وى روايت كرده است.215
ابراهيم شاهين
ّللا ،از محدّثين اصفهان است .وى به اصفهان آمده است.
قاضى ابو اسحاق ابراهيم شاهين بن عبد ّ
احمد بن مح ّمد بن ابراهيم از او روايت مىكند ،و خود از يحيى بن معين نقل حديث مىنمايد.

216

ابراهيم اصفهانى
ّللا اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن ازهر سجزى روايت مىكند ،و اسماعيل
ابراهيم بن عبد ّ
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بن مح ّمد بن عصام از او نقل حديث مىكند.
اعالم اصفهان ،ص113 :
سجزى از قراى رويدشت است ،و در زمان حاضر آنجا را سگزى مىگويند.
[ابو العبّاس احمد سجزى منسوب به سجستان يا سيستان است ،و ربطى به قريه سجزى اصفهان ندارد .به شرح حال احمد بن
مح ّمد بن ازهر سجستانى رجوع شود].
صار
ابراهيم ق ّ
ّللا بن اسحاق بن جعفر بن زكريّا بن يحيى بن شهمردان معدّل اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در
ابو اسحاق ابراهيم قصار بن عبد ّ
قرن چهارم هجرى است .در سال  270ق متولّد شده ،و براى اخذ حديث به شهرهاى مختلف از جمله بغداد ،شام و نيشابور سفر
كرده است .وى از حسن بن مح ّمد داركى ،وليد بن ابان ،ابراهيم بن مح ّمد بن حسن اصفهانى در اصفهان ،و از ابى بكر بن خزيمه
سراج در نيشابور ،و صالح بن ابى االصبغ در جزيره سامره و محدّثين همطبقه او اخذ حديث نموده است .وى در
و ابى العبّاس ّ
218
ّ
سن  103سالگى در سال  373ق در نيشابور وفات يافت.
ابراهيم بادرانى

 . 213دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .785
 . 214مزارات اصفهان ،ص .214
 . 215ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .180
 . 216ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .195
 . 217ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .138
 . 218تاريخ بغداد ،ج  ،6ص 127؛ ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 201؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،صص  286و .373

ّللا بن مح ّمد بادرانى اصفهانى از علماء و محدّثين اصفهان در قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجرى
ابو اسحاق ابراهيم بن عبد ّ
است .وى در ذىالحجّه  516ق وفات يافت.
در معجم البلدان گويد :بادران از قراى اصفهان و به قولى از نايين است ،219به نظر حقير ،بادران همين قريه باغ بهادران لنجان
عليا مىباشد.
ابراهيم تاجر
ّللا بن مح ّمد بن خرشيد قوله تاجر اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .مشار
ابو اسحاق ابراهيم بن عبد ّ
ّللا و محمود پسران احمد بن
اليه دايى عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص114 :
ّللا حسين بن اسماعيل محاملى ،ابو سعيد احمد بن مح ّمد بن زياد اعرابى روايت
محمود مىباشد .از ابن عقده ،ابن مخلد ،ابو عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن اسحاق و ابو منصور بن شكرويه از او نقل حديث نمودهاند .وى در
مىكند ،و ابو اسحاق قفّال ،ابو الحسن عبيد ّ
220
صفر  400ق وفات يافت.
ابراهيم مدينى
ّللا بن معدان مدينى اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از مح ّمد بن حميد و
ابو اسحاق ابراهيم بن عبد ّ
محدّثين رى و مصر نقل حديث مىكند .ابراهيم مدينى در سال  294ق وفات يافت.221
سيّد ابراهيم حسينى خوراسكانى*
ّللا حسينى خوراسكانى اصفهانى از فضالى قرن يازدهم هجرى است .وى در سال  1089ق نسخهاى از
سيّد ابراهيم بن سيّد عبد ّ
ّ
كتاب النّهاية فى غريب الحديث تأليف ابن اثير را به خط نسخ بسيار زيبا كتابت نموده ،و در دار الكتب المصريّه موجود بوده
222
است.
سيّد مح ّمد ابراهيم شمسآبادى
ّللا موسوى شمسآبادى ،عالم فاضل فقيه ،در سال  1294ق در اصفهان متولّد [شد] ،و در اصفهان
سيّد مح ّمد ابراهيم بن سيّد عبد ّ
مال مح ّمد باقر فشاركى ،شيخ مح ّمد تقى آقا نجفى ،جهانگير خان قشقايى ،ميرزا مح ّمد حسن نجفى ،آخوند ّ
نزد ّ
مال مح ّمد كاشى،
ّللا شمسآبادى تحصيل نمود.
عبد
ّد
ي
س
پدرش
و
ى
چهارسوق
هاشم
د
م
مح
ميرزا
ّ
ّ
ّللا سيّد مح ّمد كاظم يزدى بهرههاى علمى برد و از استاد خود اجازه اجتهاد
سپس به نجف اشرف مهاجرت نمود ،و از محضر آيت ّ
و روايت اخذ نمود ،سپس به اصفهان
اعالم اصفهان ،ص115 :
بازگشت ،و به تدريس و ارشاد و اقامه جماعت مشغول شد .او سرانجام در سال  1357ق به عارضه سكته وفات يافت ،و در
تكيه ملك در تخت فوالد مدفون شد و در سال  1363به نجف اشرف نقل شد ،و در وادى السّالم ،جنب پدر و ج ّد خود مدفون
صب و كوشا بود .ميرزا حسن خان جابرى در تاريخ وفات او
گرديد .او عالمى غيور و در امر به معروف و نهى از منكر ،متع ّ
چنين سروده است:
لقد جاء خمس ثم قالوا« :من االحد

سالم على ابراهيم طاب ثراه»

 . 219معجم البلدان ،ج  ،1ص 316؛ اللباب ،ج  ،1ص .104
 . 220ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 204؛ احقاق الحق ،ج  ،15ص 339؛ تبيين كذب المفترى ،ص 429؛ التّحبير ،ج  ،2ص 289؛ تاريخ
بغداد ،ج  ،10ص .143
 . 221ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .190
 . 222خورشيد جى ،ص .292
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ابراهيم قاسانى
ّللا قاسانى ،از محدّثين اصفهان است .از ابو مصعب روايت مىكند ،و ابو احمد مح ّمد بن احمد بن مح ّمد بن
ابراهيم بن عبد ّ
224
ابراهيم از او نقل حديث مىنمايد.
ابراهيم اشعرى مدينى
ابراهيم بن عبد الواحد اشعرى مدينى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم و چهارم هجرى است .يوسف بن مح ّمد مؤذّن از او
225
روايت مىكند ،و خود اشعرى از ابى داود روايت حديث مىنمايد.
ابراهيم ابهرى
ابراهيم بن عثمان بن عمير ابهرى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از ابو سلمه موسى بن اسماعيل
226
تبوذكى روايت مىكند .مح ّمد بن مح ّمد بن يونس ابهرى از او نقل حديث مىنمايد.
اعالم اصفهان ،ص116 :
سيّد محمد ابراهيم ميرشفيعيان
(سيّد محمد ابراهيم ميرشفيعيان موسوى سدهى ،عالم زاهد پارسا ،امام جماعت و مدرس مدرسه شفيعيه اصفهان .در اصفهان از
درس آخوند مال محمد حسين فشاركى ،ميرزا على آقا شيرازى و ديگران استفاده كرد .عمر خود را به زهد و تقوا و بندگى حق
227
گذراند و در سال  1370ق وفات نمود و در تكيه آقا باقر دردشتى مدفون گرديد)
شيخ مح ّمد ابراهيم كلباسى
ى بن شيخ ميرزا حسين بن آقا مح ّمد مهدى بن حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى ،از علماء و
شيخ مح ّمد ابراهيم كلباسى نجفى بن شيخ عل ّ
فضالى عالىقدر معاصر است .در سال  1322ق در نجف اشرف متولّد شد ،و از ّ
سن دوازدهسالگى به تحصيل علوم دينى
پرداخت .سطح را نزد ميرزا على مشكينى و ميرزا على ايروانى ،حكمت را نزد مال احمد آشتيانى و خارج را در خدمت حاج
ميرزا حسين نايينى ،آقا سيّد ابو الحسن اصفهانى و آقا ضياء الدّين عراقى طى نمود.
وى سالها امام جماعت مسجد حاج آقا رضا همدانى در نجف بود .ايشان صاحب چندين تأليف ارجمند است كه از آن جمله است:
درة المقال ،تقريرات درس آقا سيّد ابو تراب
 .1تقريرات درس ميرزاى نايينى در سه جلد  .2حاشيه بر كفاية االصول ّ .3
صالة اليوميّه ،مطبوع  .5مناسك حج ،مطبوع  .6منهاج االصول ،مطبوع در پنج جلد  .7منهاج التّقوى ،شرح بر
خوانسارى  .4ال ّ
عروة الوثقى  .8منهاج المتّقين ،مطبوع كه رساله عمليّه ايشان است  .9نخبه االحاديث فى الوصايا و المواريث ،مطبوع .10
هداية المسترشدين ،تقريرات درس فقه آقا ضياء الدّين عراقى.
اين عالم گرانمايه در سال  1407ق در نجف اشرف وفات نمود.228
اعالم اصفهان ،ص117 :
 . 223تحفة االبرار ،ج  ،2صص 521 -520؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 843؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص 285؛ سيرى در
تاريخ تخت فوالد ،ص 202؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،3صص .195 -194
 . 224ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .194
 . 225ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .180
 . 226ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 187؛ االنساب ،ج  ،1ص 105؛ معجم البلدان ،ج  ،1ص .83
 . 227جلوه افالكيان نوشته رحيم قاسمى ،مخطوط.
ّ
 . 228نقباء البشر ،ج  ،1ص  ،18ماضى النّجف ،ج  ،3ص 232؛ مصفى المقال ،ص 10؛ معجم المؤلفين العراقيين ،ج  ،1ص 53؛
مستدركات اعيان الشيعة ،ج  ،10ص 12؛ معجم رجال الفكر ،ج  ،3ص 1068؛ بيان المفاخر ،ج  ،2ص 169؛ الذّريعة ،ج  ،8ص  135و
ج  ،4ص  368و ج  ،6ص  186و ج  ،23ص 156؛ خاندان كلباسى ،صص .165 -164

ابراهيم مقرى
ى بن عاصم بن راذان مقرى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از مح ّمد بن عمر بن رسته
ابراهيم بن عل ّ
روايت مىكند ،و فرزندش ابو بكر مح ّمد بن ابراهيم مقرى از او نقل حديث مىنمايد.229
ابراهيم اصفهانى
ى بن عيسى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان و ثقه بوده ،در اصفهان ،عراق و م ّكه استماع حديث نموده
ابو اسحاق ابراهيم بن عل ّ
230
است.
شيخ ابراهيم خوانسارى
ى بن يوسف بن على خوانسارى اصفهانى از فضالى قرن دهم
شيخ برهان الدّين ابو اسحاق ابراهيم بن زين الدّين ابو الحسن عل ّ
ى بن عبد العالى كركى (محقّق كركى) است.
هجرى ،و از شاگردان و مجازين از شيخ عل ّ
ّ
ّللا افندى نسخهاى از كتاب كشفالغ ّمه اربلى را ديده است كه در پشت كتاب ،اجازه كركى به ابراهيم به سال  924ق
مال عبد ّ
231
نوشته شده بود ،و محقّق كركى ،شاگرد خويش را بسيار مدح و تجليل نموده بود.
دكتر سيّد ابراهيم نعمتاللّهى
دكتر سيّد ابراهيم نعمتاللّهى فرزند حاج ميرزا على اكبر پاقلعهاى (موافق على شاه) بن مير مح ّمد اسماعيل (صابر على دوم) بن
مدرس
حاج ميرزا مح ّمد بن ميرزا ابو القاسم ّ
اعالم اصفهان ،ص118 :
خاتونآبادى ،از دانشمندان معاصر ،و استاد دانشكده پزشكى در سال  1283ش مطابق با  1321ق در اصفهان متولّد شد .پس از
تحصيل دوره ابتدايى و متوسّطه به تهران رفت ،و در دانشكده پزشكى تحصيل نمود ،سپس در سال  1307ش جزو ّاولين
دانشجويان ايرانى در رشته پزشكى به فرانسه رفت ،و به تحصيل پرداخت ،و به اخذ درجه دكترا نائل آمد .دو سال در فرانسه و
يك سال در ايتاليا به خدمت پرداخت ،سپس به ايران بازگشت ،و به تدريس پزشكى در رشته فيزيولوژى پرداخت .استادى رشته
فيزيولوژى و رياست آزمايشگاه آن ،بازرس آموزشگاههاى بهدارى شهرستانها و سرپرستى دانشكدههاى پزشكى ،جزو سمتهاى
دولتى او به شمار مىرفت .وى سرانجام در  4رجب  1401ق در تهران وفات يافت ،و جنازهاش به اصفهان منتقل و در بقعه
تكيه آقاباشى در تخت فوالد مدفون گرديد .كتب زير از او است:
 .1اصول تغذيه و ويتامينها و آويتامينوزها و فوائد ورزش  .2فيزيولوژى عمومى و اختصاصى اعصاب  .3فيزيولوژى ،دو
232
شحات داخلى و خارجى  .5فيزيولوژى غدّههاى متر ّ
جلد  .4فيزيولوژى تر ّ
شحه داخلى.
ّ
مال مح ّمد ابراهيم دهكردى
ّ
مال مح ّمد ابراهيم بن على اكبر بن على جان دهكردى اصفهانى عالم كامل ،سالها در اصفهان به درس حاج سيّد مح ّمد باقر شفتى
ّ
(حجّت االسالم) و ديگران حاضر شد .در مسجد محله نو اصفهان امامت مىنمود .پس از مراجعه خوانين و مردم چالشتر به سيّد
ى نامهاى به تاريخ  21ذىالحجّه  1246ق مشار اليه را
حجّت االسالم ،و درخواست جهت اعزام عالمى شايسته ،مرحوم سيّد ،ط ّ
233
به آن ناحيه فرستاد .صاحب عنوان ،ج ّد خاندان آل ابراهيم دهكردى مىباشد.
اعالم اصفهان ،ص119 :

 . 229ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .194
 . 230تاريخ نيشابور ،ص .162
 . 231رياض العلماء ،ج  ،1ص 26؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،ص 348؛ احياء الدّاثر ،صص  43و 152؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج ،1
ص 114؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،5ص 318؛ الذّريعة ،ج  ،1ص .212
ّ
 . 232راهنماى دانشگاه ،ج  ،2ص 57؛ مؤلفين كتب چاپى ،ج  ،1ص 69؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،صص .53 -52
 . 233تاريخ و جغرافياى چهار محال ،ج  ،1ص 593؛ بيان المفاخر ،ج  ،1ص .250

ّ
مال مح ّمد ابراهيم زفرهاى
ّ
مال مح ّمد ابراهيم [بن على بهلول] زفرهاى كوهپايهاى اصفهانى 234عالم فاضل خوشنويس[ ،مرجع امور شرعى در قريه زفره
بود ،و ّ
خط نسخ را خوش مىنوشت.
از آثار او كتابت قرآن مجيد و زاد المعاد به ّ
خط نسخ زيبا است] ،235وى در سال  1257ق وفات يافته است.236
ميرزا ابراهيم امين الواعظين
ميرزا ابراهيم امين الواعظين فرزند حاج مح ّمد على تاجر اصفهانى ،عالم فاضل و واعظ كامل ،در سال  1257ق متولّد شده
و در اين شهر تحصيل نموده است ،از جمله نزد حاج ميرزا بديع درب امامى ،حاج سيّد مهدى نحوى و آقا سيّد مح ّمد باقر
درچهاى تل ّمذ كرد ،و چندى نيز در اعتاب مقدّسه ،نزد اعاظم فقهاى آن ديار -خصوصا ميرزاى شيرازى -حاضر شد ،و در حدود
 1325به ايران مراجعت نمود .مدّتى در اصفهان و گاهى در يزد ساكن بود .در اواخر عمر ،در سده ماربين و روستاهاى حوالى
آنجا به وعظ و خطابه مشغول بود ،238و سرانجام در  21ربيع الثّانى  1359ق در محلّه فروشان سده وفات يافت ،و در قبرستان
خوزان سده مدفون گرديد 239.وى تأليفاتى داشته كه از آن جمله است .1 :امان الخائفين ،در امامت  .2براهين الباهر ،در مذ ّمت
دنيا و مدح آخرت  .3تحفة المعاد للعباد .4
237

نبوت  .7كهف العارفين ،در اخالق و
روح العالمين ،در توحيد  .5شهاب الثّاقب در مدح امام غائب (عج)  .6طريقة الحق ،در ّ
240
غيره از نظم و نثر .وى قصيدهاى در مرثيّه استادش ميرزاى شيرازى گفته ،و نام عدّهاى از علماء را مذكور داشته است.
اعالم اصفهان ،ص120 :
مير ابراهيم قزوينى*
مير ابراهيم فرزند مير عماد حسنى قزوينى ،خوشنويس ّ
خط نستعليق ،نزد پدر خود مشق خط كرده ،پس از شهادت پدر به
241
خراسان رفت ،و عاقبت در قزوين ساكن شد ،و همانجا وفات يافت.
ابراهيم
ابراهيم بن ع ّمار بن زيد ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است.
ى بن عاصم از وى حديث روايت مىنمايد.
او از سلمة بن شبيب حديث نقل مىكند ،و ابو عل ّ

242

ابراهيم اصفهانى
ابو اسحاق ابراهيم بن عمر بن ابراهيم اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى است .در بلخ ساكن بوده ،و از ابو
243
القاسم محمود بن مح ّمد بن خلف سهاورى اسفرائنى از او اخذ حديث كرده است.
ابراهيم جرواآنى
حاج ابراهيم بن عمر بن حفض بن معدن جرواآنى اصفهانى از محدّثين قرن سوم هجرى است .وى از بكر بن بكار ،سليمان بن
ى بن عبد الحميد ،مح ّمد بن ابان و حسين بن حفص روايت مىكند ،و هارون بن سليمان و مح ّمد بن يحيى بن منده و
حرب ،عل ّ
244
مح ّمد بن احمد بن يزيد از او نقل حديث مىكنند .وى در سال  251ق وفات يافت.
 . 234دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .209
 . 235مجلّه كتابدارى ،دفتر  32و  ،33ص .7
 . 236مزارات اصفهان ،ص .424
 . 237خلد برين يا تاريخ گويندگان اسالم ،ج  ،1ص .102
 . 238دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .115 -114
 . 239مكارم اآلثار ،ج  ،6ص .2092
ّ
 . 240نقباء البشر ،ج  ،1صص 20 -19؛ الذريعة ،ج  ،2ص 344؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،5ص .376
 . 241احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،1ص .20
 . 242ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .197
 . 243معجم البلدان ،ج  ،7ص .345

اعالم اصفهان ،ص121 :
ابراهيم سعدى مدينى
ّللا مح ّمد بن
ابو اسحاق ابراهيم بن عون بن راشد سعدى مدينى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .ابو عبد ّ
ّللا بن
احمد ابهرى و مح ّمد بن احمد بن يزيد از او روايت كردهاند .خودش از مسلم بن سليم ضبى ،حجّاج بن نصير ،وكيع ،عبيد ّ
موسى ،قبيصه و ابن عيينه نقل حديث نموده است.
صاحب عنوان در مدينه (شهرستان) اصفهان ساكن بوده ،و در سال  244ق وفات يافته است.
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ابراهيم اصفهانى
ابراهيم بن حاج ميرزا عيسى اصفهانى اديب ،از دانايان به علوم تجويد بوده ،و از آثار او .1 :شجرة التّجويد  .2وجيزة التجويد،
246
در سال  1330ق به چاپ رسيده است.
ابراهيم زاهد
متصوفه قرن سوم هجرى است .از مصاحبان معروف كرخى است ،و
ابو اسحاق ابراهيم بن عيسى زاهد اصفهانى ،از عرفاء و
ّ
كراماتى از او نقل شده است .وى در سال  247ق وفات يافت.
از ابى داود و شبابة بن سوار و مروان بن مح ّمد مقرى روايت حديث نموده ،و احمد مح ّمد مدينى بزاز و نصر بن هشام از او
247
روايت مىكنند.
ابراهيم معدّل
ابو اسحاق ابراهيم بن فرقد اصفهانى معدّل ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى
اعالم اصفهان ،ص122 :
است .از روح بن مسافر روايت مىكند ،و عامر بن ابراهيم از وى نقل حديث مىنمايد.

248

ابراهيم نايينى
ابو اسحاق ابراهيم بن فسان شاه بن ززا نايينى ،از محدّثين اصفهان است .وى از ابو حامد بن مح ّمد بن يحيى بن بالل نيشابورى
249
روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى از او نقل حديث مىنمايد.
ابراهيم ابار
حافظ ابو نصر ابراهيم بن فضل بن ابراهيم ابار اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن پنجم و ششم هجرى است.
الرحمن بن
او در بازار اصفهان مىايستاده ،و از حفظ حديث مىگفته است؛ ا ّما او را كذّاب و وضّاع الحديث نوشتهاند .از عبد ّ
250
منده استماع حديث كرده است .وفات او در سال  530ق اتّفاق افتاد.

 . 244ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 181؛ آثار ملّى اصفهان ،ص .202
 . 245ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .173
 . 246مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص .34
 . 247لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص 263؛ ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 180؛ هفت اقليم ،تصحيح جواد فاضل ،ج  ،2ص 343؛ تاريخ
اصفهان ،جابرى ،صص  286و .373
 . 248ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .175
 . 249ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .204
 . 250تاريخ نيشابور ،ص 166؛ ميزان االعتدال ،ج  ،1ص 25؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص 257؛ مقتبس االثر ،ج  ،2ص 246؛ اللباب ،ج ،1
ص 106؛ الوافى بالوفيات ،ج  ،5ص 68؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،1ص .74

ابراهيم باطرقانى
وراق ،از محدّثين قرن سوم هجرى است.
ابراهيم بن قاسم بن يونس بن عبد الملك باطرقانى شيبانى ّ
وى از شيخ ابو مسعود احمد بن فرات رازى حديث روايت مىكند.
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ميرزا ابراهيم قاجار
ميرزا ابراهيم فرزند قبا بيك قاجار ،از فضالء و خوشنويسان قرن يازدهم هجرى است.
اعالم اصفهان ،ص123 :
در مدرسه والده شاه صفى در اصفهان ساكن بوده ،و از راه كتابت ،امرار معاش مىكرده است .مردى بوده در نهايت صالح و
در كمال فالح .در حدود سال  1083ق تدريس در مشهد مقدّس به او تفويض شد ،و او به آنجا رفت.
وى نخستين جزء كتاب مبسوط شيخ طوسى را در  25رجب  1054ق كتابت نموده كه به شماره  1887در كتابخانه ملّى ملك
متنوع از جمله حديث
در تهران وجود دارد .همچنين در بين سالهاى  1054تا  1066ق چند برگ از يك جنگ را با مطالب ّ
ّللا مرعشى در قم
ّللا عليها -را كتابت نموده است .اين مجموعه به شماره  1451در كتابخانه آيت ّ
تزويج حضرت زهرا -سالم ّ
252
موجود است.
ابراهيم اصفهانى
ابراهيم بن قتيبه اصفهانى ،از راويان و محدّثان شيعه در قرن سوم هجرى است .شيخ طوسى و نجاشى در كتاب خود از او نام
بردهاند ،و ابن شهرآشوب در معالم العلماء نوشته است :وى كتابى دارد .احمد بن مح ّمد بن خالد برقى از او حديث نقل مىكند.
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ابراهيم اسدى كاشانى
قره اسدى قاسانى (كاشانى) معروف به «اصم» از محدّثين قرن دوم و سوم هجرى است .از مصاحبان ثورى بوده ،و
ابراهيم بن ّ
از گفتار او كتابى تصنيف نموده (جامع) ،و نزد او قرائت نموده است.
ابراهيم بن ايّوب
مح ّمد بن حميد و ابو حجر عمرو بن رافع از او روايت مىكنند .وى در سال  210ق
اعالم اصفهان ،ص124 :
وفات يافت .فرزندش اسحاق نيز محدّث بوده ،و در مصر ساكن شده است.
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سيّد ابراهيم ميرباقرى دهاقانى*
سيّد ابراهيم ميرباقرى بن حاج ميرزا كريم دهاقانى اصفهانى ،عالم فاضل ،در دهاقان متولّد شده ،و در اصفهان نزد جمعى از
علماء از جمله جهانگير خان قشقايى تحصيل نمود وى مدّت دوازده سال در آبادان معاون دادگسترى بود ،سپس در سال 1360
ق به زادگاه خود بازگشت و به تدريس پرداخت .مدّتى نيز امام جمعه دهاقان بود .در اواخر عمر به كامفيروز فارس رفت ،و در
255
آنجا وفات يافت ،و همانجا دفن شد.

 . 251ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .196
 . 252تذكره نصرآبادى ،ج  ،2ص 762؛ فهرست ملك ،ص 631؛ فهرست مرعشى ،ج  ،4ص .239
الرجال ،ج  ،1ص 62؛
 . 253اعيان ال ّشيعة ،ج  ،5ص 321؛ منهج المقال ،ص 25؛ الذّريعة ،ج  ،6ص  ،305معالم العلماء ،ص 5؛ مجمع ّ
الرجال ،ص 12؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص 198 -197؛ دائرةالمعارف تشيّع ،ج  ،1ص
فهرست ،شيخ طوسى ،صص 16 -15؛ نقد ّ
277؛ تهذيب المقال ،ج  ،1ص .325
 . 254ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 172؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،2ص 178؛ االنساب ،ج  ،4ص .427
 . 255سيماى دهاقان ،صص .291 -290

ابراهيم حبال
ابراهيم بن كوفى حبال اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .از حسن بن موسى و عبد الوهاب خفاف روايت
256
الرحمن مقرى و ابو بكر مح ّمد جعفر بن مح ّمد بن سعيد از او نقل حديث مىكنند.
مىكند .ابو عبد ّ
شيخ ابراهيم جيالنى
شيخ ابراهيم بن محراب بن ابراهيم بن خليل الهيجانى گيالنى عالم فاضل .از شاگردان ّ
عالمه مجلسى و مجاز از او در سال
257
 1090ق است.
ميرزا مح ّمد ابراهيم مشير االسالم
مال مح ّمد محسن بن ّ
ميرزا مح ّمد ابراهيم مشير االسالم فرزند ّ
مال مح ّمد شفيع خويى ،از فضالى اصفهان در قرن چهاردهم
هجرى.
اعالم اصفهان ،ص125 :
وى در مهر ماه  1328ش وفات يافت ،و در آرامگاه خانوادگى خود در تخت فوالد جنب تكيه خوانسارىها مدفون شد.
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مح ّمد ابراهيم قزوينى
آقا مح ّمد ابراهيم بن حاج آقا مح ّمد ابراهيم قزوينى اصفهانى عالم فاضل ،در اصفهان متولّد شد ،و در اين شهر تحصيل نموده ،و
ّللا بيدآبادى فرزند حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى نائل آمده است.
به افتخار دامادى آقا سيّد اسد ّ
سال وفات او معلوم نيست ،و احتماال مدفن او در قبرستان آببخشان اصفهان بوده است.
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ابراهيم نائله
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن حارث بن ميمون مدينى اصفهانى معروف به «ابراهيم بن نائله» از محدّثين قرن سوم هجرى
است .نائله نام مادر او است .وى از بسيارى از محدّثان ،حديث نقل كرده است كه از آن جمله است :احمد بن حاتم ،جعفر بن
ى بن بشر ،ع ّمار بن هارون و مح ّمد بن مغيره.
مح ّمد بن يزيد ،سليمان بن داود ،عل ّ
جمعى نيز از ابراهيم بن نائله روايت مىكنند از جمله :ابو بكر بردعى ،احمد بن بندار ،احمد بن اسحاق ،احمد بن مح ّمد بن كوفى،
260
اسماعيل بن عمرو بجلى ،جعفر بن مح ّمد ،مح ّمد اسحاق بن عمران .صاحب عنوان در سال  291ق وفات يافت.
ابراهيم قرابه
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد معروف به «قرابة بن شريك» از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است ،از سعيد بن سالم
روايت مىكند .اسيد بن عاصم و مح ّمد بن ابان مدينى
اعالم اصفهان ،ص126 :
از او نقل حديث مىكنند.
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ابراهيم اصفهانى
 . 256ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .177
العالمة المجلسى ،ص 8؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 97؛ ّ
ّ
 . 257اعيان ال ّ
عالمه مجلسى
شيعة ،ج  ،10ص 511؛ تالمذة
بزرگمرد علم و دين ،ص .337
 . 258سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .150
 . 259بيان المفاخر ،ج  ،2صص .168 -167
 . 260ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  85و  158و .242
 . 261ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .177

ابراهيم بن مح ّمد حافظ اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .وى از احمد بن حسن بن آذينوه اصفهانى حديث روايت مىنموده
262
است.
سيد ابراهيم بيرجندى*
سيّد ابراهيم بن مح ّمد حسينى بيرجندى ،از فضالى قرن دوازدهم هجرى است در اصفهان سكونت داشته ،و در سال  1185ق
263
نسخهاى از حاشيه شرح مختصر تأليف شريف جرجانى را كتابت نموده است.
شيخ ابراهيم رياضى نجفآبادى*
حاج شيخ ابراهيم رياضى نجفآبادى فرزند آقا مح ّمد ،عالم فاضل فقيه محقّق ،زاهد متّقى ،در سال  1323ق در نجفآباد متو ّلد
شد ،و تا هيجدهسالگى به زراعت پرداخت .در اين هنگام به اصفهان رفت ،و نزد شيخ مح ّمد حسن عالم نجفآبادى ،مير مح ّمد
صادق خاتونآبادى ،مير سيّد على نجفآبادى ،سيّد مح ّمد نجفآبادى ،شيخ مح ّمد حكيم خراسانى و شيخ محمود مفيد تحصيل نمود.
سپس به قم مهاجرت نموده ،و نزد حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى ،شيخ محمد على شاهآبادى ،شيخ مح ّمد على قمى ،سيّد مح ّمد
حجّت و ميرزا محمد ثابتى همدانى و ديگران تحصيل نمود تا به درجه اجتهاد رسيد.
سرانجام پس از مدّتى تدريس سطوح عاليه ،به دعوت شيخ احمد حججى ،از قم به نجفآباد بازگشت ،و به تدريس در حوزه علميّه
نجفآباد پرداخت.
وى عالوه بر تدريس ،در ارشاد مردم و رفع خصومات و رفع گرفتارى نيازمندان اهتمام
اعالم اصفهان ،ص127 :
فراوان داشت .او در فقه ،اصول ،حكمت ،رياضيات و كالم ،صاحب مهارت فراوان بود.
از اقدامات ارزنده او تأسيس مدرسه علميّه معروف به «مدرسة الحجّة» ،احداث حسينيه اعظم و مسجد صفا در نجفآباد و تربيت
دهها شاگرد فاضل است .اين عالم ربّانى در  15صفر  1374ق براثر سكته قلبى در ّ
سن  56سالگى وفات يافت ،و در حسينيّه
264
اعظم نجفآباد مدفون شد.
ميرزا مح ّمد ابراهيم قاضى
ميرزا مح ّمد ابراهيم بن غياث الدّين مح ّمد خوزانى اصفهانى عالم كامل و فقيه جليل القدر ،از فقها و مح ّدثان قرن دوازدهم هجرى.
ميرزا عبد النّبى قزوينى از معاصران او گويد« :متمهر فى الفقه و اصوله و حاذق فى الحكمة و فصوله ،دقيق الذّهن ،جيّد الفهم،
الرائق».
عميق الفكر ،كامل العلم ،صاحب التّقرير الفائق و التّحرير ّ
در اصفهان به تحصيل پرداخت ،و از جمعى از بزرگان فقهاء و محدّثين ،مفتخر به اخذ اجازه گرديد كه از آن جملهاند :مير مح ّمد
حسين خاتونآبادى ،مير مح ّمد باقر خليفه سلطانى ،شيخ حسين ماحوزى ،ميرزا مح ّمد رحيم سبزوارىّ ،
مال مح ّمد قاسم
هزارجريبى و ّ
مال مح ّمد طاهر بن مقصود على اصفهانى.
وى در اصفهان به تدريس مشغول بود ،سپس قاضى اصفهان شد ،و سرانجام قاضى عسكر نادر شاه گرديد ،او (ظاهرا) در سال
 1160ق وفات نموده است .گويند مدفن او در قبرستان آببخشان اصفهان است .كتب و رسالههاى زير از آثار او است:
 .1تفسير آيه و إذا قرىء القرآن  .2حواشى بر كتب اربعه  .3رساله در تحريم غنا .4
رساله در اينكه درهم و دينار مانند هم است يا قيمت در آنها معتبر مىباشد .5 .رساله در مشروعيّت تلقين ميّت جهت اطفال و
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غيره.

 . 262مقتبس االثر ،ج  ،2ص .206
 . 263فهرست مجلس ،ج  ،1بخش سوم ،ص .1137
 . 264گنجينه دانشمندان ،ج  ،7صص 301 -300؛ ديباچه ديار نون ،صص 177 -176؛ سيماى دانشوران در شرح حال علماء ،صص -95
 99آيينه اهلقلم ،صص .54 -53

اعالم اصفهان ،ص128 :
ابراهيم اصفهانى
ابراهيم بن مح ّمد بن ابراهيم ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .از سليمان شاذكونى روايت مىنمايد ،و احمد بن
266
اسحاق از خود او نقل حديث مىكند.
ابراهيم دواتى
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن ابراهيم بن احمد دواتى اصفهانى ،از محدّثين قرن ششم هجرى .از ابو مظفّر منصور سمعانى،
ّللا تميمى روايت مىكند .ابو على حسن بن بشير
ّللا قاسم بن فضل ثقفى و ابو مح ّمد رزق ّ
قاضى ابو منصور بن شكرويه ،ابو عبد ّ
ّللا نقّاش مهاد ملنجى ،از او حديث شنيده است .وى ساكن محلّه خوز (خوزيان) اصفهان بوده ،و در سال  548ق وفات
بن عبد ّ
يافته است.267
ابراهيم اصفهانى
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن ابراهيم اصفهانى بلخى از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى است.
ّللا بن
ّللا بن عبيد ّ
در بلخ ساكن بوده [است] ،و ابو المكارم مح ّمد بن عمر بن اميرجه بن ابو القاسم بن ابو سهل بن ابو سعد عبد ّ
الرحمن اشبهى بلخى ،ابو المحاسن مسعود بن مح ّمد بن غانم هراتى و ابو القاسم محمود بن خلف الهورى ساكن اسفراين ،از
عبد ّ
268
وى استماع حديث كردهاند.
اعالم اصفهان ،ص129 :
ابراهيم اصفهانى
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن ابراهيم اصفهانى تاجر ،از محدّثين قرن ششم هجرى است.
ّللا بن مح ّمد بسطامى خورنقى از او روايت مىكند ،و خورنق از قراى بلخ است.
ابو الفتح مح ّمد بن مح ّمد بن عبد ّ
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ابراهيم رفاعى
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن ابراهيم رفاعى از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
وى از مح ّمد بن سليمان بن حارث باغندى كبير روايت مىكند ،حافظ ابو نعيم اصفهانى مىگويد :وى را درك كردم ولى موفّق به
270
شنيدن روايت از او نشدم.
ابراهيم طيّان
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن ابراهيم قفّال طيّان اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن پنجم هجرى است.
از ابراهيم بن خورشيد روايت مىكند ،و ابو الوفا اسماعيل طرقى از او روايت مىكند.

 . 265تتميم امل اآلمل ص 57؛ نجوم السّماء ،صص  264و 231؛ فهرست رضوى ،ج  ،5ص 428؛ ميراث اسالمى ايران ،ج  ،7صص
الرضويّة ،ج  ،1ص 8؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 144؛ راهنماى دانشوران ،ج  ،1ص 259؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج
158 -155؛ فوائد ّ
 ،5ص 339؛ روضات الجنّات ،ج  ،7ص 124؛ الكواكب المنتشره ،ص 690؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 116 -115؛
مزارات اصفهان ،ص .26
 . 266ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .192
 . 267التّحبير ،ج  ،1ص .74
 . 268التّحبير ،ج  ،2صص  170و  301و .281
 . 269معجم البلدان ،ج  ،2ص .401
 . 270ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .203

در ماه صفر  480ق وفات يافته است.
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ابراهيم اسلمى
ابراهيم بن مح ّمد بن ابى يحيى اسلمى ،از محدّثان اصفهان در قرن دوم هجرى است.
الرحمن و ابى عمرو ابن مح ّمد حديث روايت مىكند ،و ابن جريح ،مح ّمد بن ادريس شافعى
ّللا بن دينار ،عالء بن عبد ّ
وى از عبد ّ
و حسين بن حفص از او نقل حديث
اعالم اصفهان ،ص130 :
مىنمايد .وى در مدينه (شهرستان) اصفهان ساكن بوده ،و در سال  184ق وفات يافته است.
ابراهيم اصفهانى
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اعالم اصفهان ؛ ص130
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن اصفهانى ،از محدّثين اصفهان و امام مسجد جامع اصفهان است ،از عابدان و زاهدان عصر خود
274
بوده ،و در حفظ و نقل حديث ،اهتمام بسيار داشته ،و در سال  302ق وفات يافته است.
ابراهيم اصفهانى
ابراهيم بن مح ّمد بن بزرج (بزرگ) اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .محدّث ثقه صاحب اصول بوده،
ّللا بن مح ّمد بن جعفر از
الرحمن و نصر بن على روايت مىكند .عبد ّ
و از عمرو بن على ،مح ّمد بن سليمان لوين ،موسى بن عبد ّ
275
او استماع حديث نموده است.
ابراهيم اصفهانى
ابراهيم بن مح ّمد بن حسن اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
از احمد بن وليد بن برد انطاكى نقل حديث نموده است .سليمان بن احمد طبرانى نيز از ابراهيم اصفهانى روايت مىكند.
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ابراهيم ثقفى
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن حسن اصفهانى ثقفى معروف به «طيّان» از علماء و محدّثين شيعه در قرن سوم هجرى است .از
حسين بن قاسم زاهد اصفهانى روايت حديث
اعالم اصفهان ،ص131 :
ى بن ابى طالب عليهم السّالم از او است.
مىكند .وى در سال  266ق وفات يافته است .كتاب اخبار حسن بن عل ّ
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ابراهيم اصفهانى

 . 271التّحبير ،ج  ،1ص .98
 . 272ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .171
 273مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.
 . 274مرآة الجنان ،ج  ،2ص .240
 . 275ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 191؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،4ص .293
 . 276احقاق الحق ،ج  ،10ص .670
 . 277هدية العارفين ،ج  ،1ص 3؛ ميزان االعتدال ،ج  ،1ص .29

الرحمن بن حفص (برادرزاده ابو
حافظ ابو اسحاق ابراهيم اصفهانى فرزند مح ّمد بن حمزة بن عمارة بن حمزة بن سيّار بن عبد ّ
مسلم خراسانى) از محدّثين اصفهانى در قرن چهارم هجرى .از حضرمى مطيّن ،مح ّمد بن عثمان بن ابى شيبه ،مح ّمد بن نصر
حرانى و يوسف بن قاضى روايت كرده ،و از محدّثين عراقين ،جزيره و حجاز روايت
صائغ ،احمد بن يحيى حلوانى ،ابو شعيب ّ
نموده است.
وفات او در  7رمضان  353ق اتّفاق افتاد .وى «شيوخ» را جمعآورى و مسند را تأليف نموده است.278
ى بن حمزة بن ع ّماره مؤلّف كتاب قالئد ال ّ
شرف است].
[صاحب عنوان ،برادرزاده عل ّ
ابراهيم كرمانى
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن خليد كرمانى ،از محدّثين است .در سال  290ق به اصفهان آمده ،و در منزل خصيب بن سلم
279
وارد شده است .راويان اصفهان از قول او احاديثى نقل كردهاند.
ابراهيم ثقفى
ابو اسحاق ابراهيم ثقفى كوفى بن مح ّمد بن سعيد بن هالل بن عاصم بن سعد بن مسعود ثقفى ،از مشاهير محدّثان و دانشمندان
شيعه در قرن سوم هجرى .در ّاول ،زيدى مذهب بوده ،و سپس امامى شده ،و براى تبليغ مذهب شيعه به اصفهان آمده است .در
اعالم اصفهان ،ص132 :
فضيلت او همين بس كه ابو نعيم اصفهانى در ّ
الرفض» .در اغلب كتب رجال و حديث شيعه از
حق او گفته است« :كان غاليا فى ّ
گذشته تا امروز از او ياد شده ،و او را ثقه دانستهاند.
الرحمن بن ابراهيم مستملى از او روايت مىكنند .جماعتى از شيعيان قم از او
سرى و عبد ّ
مح ّمد بن زيد رطاب ،عبّاس بن ّ
درخواست كردند كه از اصفهان كه اغلب مردم آن اهل سنّت بودهاند به قم كه جايگاه شيعيان بود بيايد؛ ا ّما او نپذيرفت ،و تا آخر
عمر در اصفهان بود تا آنكه در سال ( 280و يا سال  283ق) وفات يافت.
از كتب او است:
 .1اخبار زيد بن على  .2اخبار كشتهشدگان از اوالد ابى طالب عليه السّالم  .2قيام حسين بن على عليه السّالم  .4مقتل الحسين
عليه السّالم  .5مقتل امير المؤمنين عليه السّالم  .6الجمل  .7فدك  .8صفّين  .9حكمين  .10نهروان  .11ما نزل القرآن فى امير
المؤمنين عليه السّالم  .12المودّة فى ذوى القربى  .13كشتهشدگان از آل مح ّمد عليهم السّالم  .14الغارات ،مطبوع و غيره.280
ابراهيم مؤدّب
ابو القاسم ابراهيم بن مح ّمد بن سليمان مؤدّب اصفهانى از محدّثين عامه اصفهان است.
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ابراهيم اصفهانى
ّللا بن عمر اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از اسيد بن عاصم و
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن عبيد ّ
طبقه او روايت حديث مىكند ،و سليمان بن
اعالم اصفهان ،ص133 :

 . 278مرآة الجنان ،ج  ،2صص 50 ،3؛ ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .199
 . 279ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .194
 . 280ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 187؛ مفاخر اسالم ،ج  ،1ص 250 -241؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،2ص 454؛ روضات
الجنّات ،ج  ،1ص 51؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص  131و 132؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 122 -121؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج
 ،5ص 362؛ الفهرست( شيخ طوسى) ،صص 18 -16؛ الفهرست( ابن نديم) ،ص 279؛ االنساب ،ج  ،3ص 137؛ تاريخ تشيّع اصفهان،
صص 203 -201؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص .286
 . 281تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص .286

احمد از او روايت مىكند.
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شيخ ابراهيم حرفوشى عاملى
شيخ ابراهيم بن مح ّمد بن على حرفوشى عاملى كركى ،عالم فاضل و فقيه محدّث ،در قرن يازدهم هجرى در اصفهان مىزيسته،
و سرانجام در سال  1080ق در مشهد مقدّس وفات يافته ،و همان جا مدفون گرديده است.
283
ى بن مح ّمد بن حسن
شيخ ّ
حر عاملى مىنويسد« :من به تشييع جنازه او حاضر شدم»  .ظاهرا از شاگردان پدرش و شيخ عل ّ
عاملى نوه شهيد ثانى بوده ،و از ّ
مال تاج الدّين حسن اصفهانى [پدر بهاء الدّين مح ّمد اصفهانى -فاضل هندى] حديث روايت نموده
است 284.از آثار او كتاب اجازات است كه در مجلّدات اجازات بحار االنوار ضبط شده ،و به طبع رسيده است .285صاحب عنوان،
ى بن مح ّمد بن حسن عاملى را در  3جمادى اآلخر
نسخهاى از حاشيه بر حاشيه خليفه سلطان بر روضة البهيّة نوشته شيخ عل ّ
286
ّللا مرعشى نجفى موجود است.
 1077كتابت نموده كه در كتابخانه آيت ّ

همچنين نسخهاى از المقنع فى الغيبة را در دوشنبه  8شعبان  1070ق كتابت نموده است كه در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران
287
وجود دارد.
ابراهيم كسايى
ابو نصر ابراهيم بن مح ّمد بن على كسايى ،از محدّثين اصفهان در قرن پنجم و ششم هجرى است .ابو بكر عبد الغفّار بن مح ّمد
288
شيروى جنابدى و ابو نجم بدر بن خلف بن يوسف فركى حاجى اصفهانى از او حديث نقل مىكنند.
اعالم اصفهان ،ص134 :
ابراهيم سريجانى
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن فاخر بن مح ّمد بن يحيى فقيه سريجانى مدينى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
وى از منيعى ،ابن ابى داود ،مح ّمد بن هارون بن حميد مجدّر و محدّثين بغداد و كوفه و بصره روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم
289
اصفهانى از او روايت مىنمايد .او در ربيع اآلخر سال  358ق وفات يافت.
ابراهيم شجرى
ابراهيم شجرى فرزند مح ّمد بطحايى بن قاسم بن ابو مح ّمد حسن امير مدينة بن زيد بن امام حسن عليه السّالم ،از سادات و
امامزادگان عالىقدر اصفهان است كه مطابق نوشته منتقلة ّ
الطالبيّة در اصفهان ساكن بوده ،و قبر او در محلّه جيالن (چمالن يا
ّ
سنبالن) در باب مسجد سعيد بن جبير واقع بوده است[ 290.محل دفن امامزاده فوق ،به درب امام معروف است].
ابراهيم اصفهانى
ّللا بن جعفر
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن محمود اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .از ابو احمد عبد ّ
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بن احمد بن فارس روايت مىكند ،و ابو بكر بن منجويه اصفهانى و ابو بكر فارسى از او نقل حديث مىنمايند.
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن موسى
 . 282ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .194
 . 283امل اآلمل ،ج  ،1ص 30؛ رياض العلماء ،ج  ،1ص .28
الروضة النّضره ،صص 5 -4؛ مصفّى المقال ،ص .8
ّ . 284
 . 285الذّريعة ،ج  ،1ص .123
 . 286فهرست مرعشى ،ج  ،9ص .60
 . 287فهرست مركزى دانشگاه تهران ،ج  ،17ص .95
 . 288التّحبير ،ج  ،1ص 466؛ اللباب ،ج  ،2ص 424؛ معجم البلدان ،ج  ،4ص .255
 . 289ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .203
 . 290منتقلة الطالبية ،ص 25؛ مزارات اصفهان ،صص 203 -202؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص .387 -386
 . 291احقاق الحق ،ج  ،14ص  536و ج  ،17ص  578و ج  ،5ص .578

وكيل معروف به ّ
باقالنى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .متصدّى جمعآورى درآمد موقوفات مسجد جامع
اصفهان بود .پس از سال  360ق وفات يافته
اعالم اصفهان ،ص135 :
ى بن سعيد عسكرى روايت مىكند.
است .از حسن بن على طوسى و عل ّ
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ميرزا ابراهيم آرتيمانى «ادهم»
ميرزا ابراهيم متخلّص به «ادهم» فرزند ميرزا رضى الدّين مح ّمد آرتيمانى شاعر اديب ،در سال  1020ق در اصفهان متولّد
تقرب
مقرب درگاه ّ
شد ،و نزد علماء و فضالى اين شهر به خصوص ميرداماد تحصيل كرد ،سپس به هند رفت 293.در آنجا مدّتى ّ
خان از صاحب منصبان پادشاه هند بود؛ ا ّما به واسطه رفتار ناپسند به حبس افتاد 294به سال  1060ق در ّ
سن چهلسالگى وفات
يافت .از آثار او ساقىنامه است.
اين بيت از او است:
بعد درويش اگر هيچ نباشى شاهى

اى كه آرام دل خود به جهان مىخواهى
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حاج مح ّمد ابراهيم ملك التجّار
مبرات بسيار بوده ،و در اصفهان
حاج مح ّمد ابراهيم ملك التّجار فرزند حاج آقا مح ّمد ،از تجّار نيكوكار و صاحب خيرات و ّ
شهرت بسيار داشته است.
تحول سالهاى
از آثار خيريّه او .1 :تكيه ملك در تخت فوالد كه آن را جهت مرحوم آخوند كاشى بنا كرد ،و متأسّفانه در تغيير و ّ
اخير به كلّى تخريب و نابود شد  .2مسجد ملك در محلّه پاقلعه  .3تيمچه ملك در بازار  .4انگورستان ملك كه منزل مسكونى او
بوده است.
 .4اتمام ساختمان طارمى صحن مط ّهر كاظمين عليهما السّالم  .6تعمير اساسى بسيارى از مساجد اصفهان من جمله مسجد نور و
رضوان  .7تعمير كاروانسراى تخت فوالد .وى سرانجام در سال  1341ق وفات يافته ،و در منزل مسكونى خود در محلّه
پاقلعه اصفهان مدفون [شده] است .مادّه تاريخ وفات او را ميرزا حسن خان جابرى انصارى چنين گفته است:
سر برون كرد ملك گفت كه اين ابراهيم

ملكى بوده ،و فردوس برين جايش بود
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اعالم اصفهان ،ص136 :
شيخ ابراهيم اصفهانى صنعانى
شيخ ابراهيم بن مح ّمد اصفهانى صنعانى ،عالم فاضل و واعظ كامل ،در بسيارى از علوم چون فقه ،اصول ،كالم ،حديث و ادبيّات
صاحبنظر و متبحّر بوده ،و در اصفهان مردم را موعظه مىفرموده است .از اصفهان به عين مهاجرت كرده ،و در سال 1150
 . 292ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .202
 . 293كاروان هند ،ج  ،1ص .33
 . 294تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص .509
 . 295تذكره حسينى ،ص .31
 . 296رجال اصفهان ،ص 46؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 123 -122؛ مزارات اصفهان ،صص 73 -72؛ تاريخ اصفهان
و رى ،ص .387

در عين ساكن شده ،و همانجا وفات يافته است .مردم صنعا عالقه بسيار به او داشته ،و در تشييع جنازه او عزادارى بسيار
نمودند .قبرش در جنوب شهر صنعا زيارتگاه است .احمد بن حسين ركيعى مادّه تاريخ وفاتش را چنين سروده است:
هذا ضريح الواعظ المتّقى

ّ
عالمة العصر فصيح اللّسان

ناداه رضوان بتاريخه:

«يا خلد ابراهيم اسنى الجنان»297

ابراهيم نجفآبادى
ابراهيم بن مح ّمد نجفآبادى اصفهانى ،فاضل ّ
خطاط نسخنويس قرن سيزدهم هجرى .از آثارش كتابت نسخهاى از الدّرر النّجفيّه
298
كه آن را در روز  20ذىحجّه سال  1246ق به پايان رسانيده است .نسخه در كتابخانه دانشكده حقوق تهران موجود است.
قهفرخى
ابراهيم دبير
ّ
قهفرخ زندگى مىكرد .ابتدا به «فرهنگ»
ابراهيم فرهنگ قهفرخى متخلّص به «دبير» فرزند ميرزا مح ّمد ،شاعر اديب در
ّ
تخلّص مىكرد ،و سپس آن را به «دبير» تغيير داد .او به زادگاه خود به زراعت مشغول بود[ 299.در مطايبه و هزل ،اشعارى
300
سروده است ،او در  19آبان  1360ش در اصفهان وفات يافت ،و در تكيه شهدا واقع در تخت فوالد مدفون شد].
اعالم اصفهان ،ص137 :
ابراهيم جوزدانى
ابو اسحاق ابراهيم بن معمر بن شريس جوزدانى ،از محدّثين اصفهان است .از عمرو بن حفص بن عمرو و ابو ايّوب برادرزاده
الرحمن روايت مىكند ،و جعفر بن مح ّمد بن يعقوب و مح ّمد بن احمد بن يزيد از او روايت حديث
زريق حمصى و سليمان بن عبد ّ
مىنمايند[ 301.جوزدان نام محلّهاى در اصفهان و روستايى در نجفآباد است ،و ظاهرا صاحب عنوان منسوب به جوزدان
اصفهان است].
ابراهيم متو ّكلى
ابو اسحاق ابراهيم بن ممشاد متو ّكلى اصفهانى ،از شعراء و ادباى قرن سوم هجرى است .از مردم جى اصفهان است .در كتابت
و بالغت ،از نوادر عصر خويش بوده ،و به عربى شعر مىسروده است .دبير و نديم متو ّكل خليفه عبّاسى بود ،و پس از مرگ او
از فرزندان خليفه كناره گرفت ،و به يعقوب ليث صفّارى پيوست .او را در شمار شاعران شعوبى آوردهاند كه به تحقير نژاد
302
عرب و تفاخر به ايرانى بودن خود نمودهاند.
ابراهيم كرانى
ابو القاسم ابراهيم بن منصور بن ابراهيم سلمى كرانى اصفهانى معروف به «سبط بحرويه» از محدّثين اصفهان در قرن پنچم
هجرى است .در سال  362ق متولّد شده ،و در سال  455ق وفات يافته است .ابو سهل مح ّمد ابراهيم بن مح ّمد بن احمد بن
303
ى بن سعدويه امين تركى اصفهانى از او روايت مىكند.
ابراهيم بن عل ّ
دكتر ابراهيم چهرازى
 . 297خلد برين يا تاريخ گويندگان اسالم ،صص 105 -103؛ اعيان ال ّشيعة ،ج  ،5ص 489؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص
.121
 . 298فهرست حقوق ،ص .337
 . 299تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .194
 . 300تخت فوالد سرزمين جاويدان ،نسخه تايپى.
 . 301ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .185
 . 302نهضت شعوبيّه ،صص 247 -246؛ معجم االدباء ،ج  ،2ص 19؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .122
 . 303التّحبير ،ج  ،2ص 55؛ سير اعالم النّبالء ،ج  ،18ص 73؛ االنساب ،ج  ،1ص .32

دكتر ابراهيم چهرازى فرزند سيّد مرتضى موسوى لنجانى پزشك دانشمند و استاد
اعالم اصفهان ،ص138 :
دانشكده پزشكى در سال  1287ش در قريه «چهراز» لنجان متولّد شد .در اصفهان به تحصيل در مقطع ابتدايى و متوسّطه
پرداخت ،و در تهران به تحصيل در مدرسه دار الفنون مشغول شد ،و پس از شركت در كالسهاى مدرسه طب در تهران به
فرانسه رفت ،و به تحصيل در رشته اعصاب و روان پرداخت ،و به درجه دكترا نائل شد .وى پس از بازگشت به ايران به
تدريس در دانشكده پزشكى تهران و طبابت و خدمت در بيمارستان رازى ،مركز پزشكى قانونى ،بيمارستان روزبه و ساير مراكز
پزشكى پرداخت.
او از مؤسّسين و دبير انجمن مبارزه با ترياك و الكل بوده است .پزشكى نيكوكار و خيرخواه بوده ،و در رفع مشكالت همنوعان
خود از هيچ اقدامى فروگذار ننموده است.
عالوه بر آن ،دانشمندى محقّق و پركار بود ،و دهها تأليف و مقاله را به رشته تحرير درآورد.
برخى از تأليفات ايشان عبارتاند از:
 .1اهليّت تربيت فكرى و روحى  .2سردرد و علل و طرق معالجه آن ،چاپ شده  .3طبيب در جامعه ،چاپ شده  .4امراض
اعصاب محيطى و نخاع ،چاپ شده  .5بيمارىهاى مغز و پى ،دو جلد چاپ شده  .6شاهنامه آخرش خوش است ،و غيره.
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ّ
مال مح ّمد ابراهيم مقدّس
ّ
مال مح ّمد ابراهيم مقدّس بن مح ّمد مهدى ،عالم عارف ،در جمادى اآلخر  1289ق وفات يافت ،و در بقعه فيض مدفون شد.
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ابراهيم اسدى
ابو اسحاق ابراهيم بن ميمون اسدى اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
از مح ّمد بن سليمان معروف به «لوين» روايت مىكند ،و مح ّمد بن احمد بن ابراهيم از
اعالم اصفهان ،ص139 :
وى نقل حديث مىنمايد.
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ابراهيم صائغ
ابراهيم بن ميمون بن صائغ ،از طبقه محدّثين اصفهان است كه به خراسان انتقال يافته ،و در آنجا در سال  131به دستور ابو
مسلم خراسانى كشته شده است.
وى از عطا روايت مىكند ،و ابو حمزه داود بن ابى الفرات از وى نقل حديث مىنمايد.
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ابراهيم اصفهانى
ابو بشر ابراهيم بن ناصح ملقّب به فورويه بن معلى بن حماد اصفهانى صاحب مناكير و متروك الحديث .از محدّثين اصفهان
است .از سفيان بن عيينه ،نصر بن شميل و پدرش ناصح روايت مىكند ،و احمد بن جعفر بن سعيد ،مح ّمد بن احمد بن يزيد و
308
يوسف بن يحيى از او نقل حديث كردهاند.

 . 304زندگىنامه پزشكان نامآور معاصر ايران ،ج  ،2صص  ،77 -73مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص .47
 . 305رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 196؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 123؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .168
 . 306ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .191
 . 307ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .171

ابراهيم نويد*
ابراهيم شريفى متخلّص به «نويد» فرزند نظام على ،از شعراى معاصر است .در سال  1346خورشيدى در كرمانشاه متولّد
گرديد ،و همانجا تحصيل كرد .نسبش به يكى از عرفاى كرد به نام شيخ باباى سنقرى مىرسد .پس از آنكه طبع او در سرودن
شعر عيان گشت ،در انجمن ادبى كرمانشاه حضور يافت ،و مورد تشويق شعراء قرار گرفت .در سال  1363به اصفهان آمد ،و
تا امروز در اين شهر ساكن است ،و در انجمنهاى اين شهر حضور مىيابد.
تأليفات و آثارى نيز دارد كه به طبع نرسيده است .اين دو بيت در وصف موالى متّقيان
اعالم اصفهان ،ص140 :
على عليه السّالم از او است:
چشم تو ريزانترين ابر خدا

اى على! اى اسوه صبر خدا!
اى به تو ّ
شط تجلى متّصل

يكنفس من را به حال خود مهل

309

ابراهيم مدينى
ابراهيم بن يحيى بن آدم مدينى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از ابى صالح ّ
جالب ،مح ّمد بن عمر بن
310
ّللا بن ابراهيم بن صباح نقل حديث مىنمايد.
حفص و عبد ّ
ابراهيم ّ
حزورى
ابراهيم بن يحيى بن حكم بن ّ
حزور اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .از ابى داود و بكر بن بكار روايت
311
كرده است .فرزندش مح ّمد بن ابراهيم از او نقل حديث نموده است.
ابراهيم افرجه
ّللا باهلى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .در
ابراهيم مكتب معروف به «افرجه» فرزند ابى يحيى يزيد بن عبد ّ
ّللا ،يحيى بن قطان ،ابو عمر ضرير و يعقوب حضرمى استماع
مدينه (شهرستان) اصفهان ساكن بوده ،و از پدرش يزيد بن عبد ّ
312
ّللا بن اسحاق پدر حافظ ابو نعيم اصفهانى از او روايت مىكنند.
حديث كرد ،و اسيد بن ابى عاصم ،فرزند احمد ابراهيم و عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص141 :
ابراهيم فقيه
ابراهيم بن يوسف فقيه اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى در سال  267ق وفات يافته است.
مح ّمد ابراهيم بصير اصفهانى

 . 308ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 178؛ ميزان االعتدال ،ج  ،1ص .33
 . 309تذكره شعراى استان اصفهان ،ص .757
 . 310ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .203
 . 311ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 176؛ االنساب ،ج  ،1صص 106 -105؛ معجم البلدان ،ج  ،1ص .98
 . 312ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .175
 . 313ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .184
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مح ّمد ابراهيم اصفهانى ،شاعر اديب ،بهار وى را در كتاب مدايح المعتمديّه نام برده ،در قصيدهاى كه از او درج نموده ،و گويد
كه جوان است[ 314.قصيده در مدح منوچهر خان معتمد الدّوله حاكم اصفهان سروده شده ،و ازآنجا اين دو بيت در وصف اصفهان
نقل مىشود:
صد شكر كز عنايت ّ
خالق انس و جان

يكباره رشك باغ ارم گشت اصفهان

گشت از خوشى چو كاخ خورنق رياض او

خرمى به جهان غيرت جنان]315
آمد ز ّ

ّ
مال مح ّمد ابراهيم جدلى گلپايگانى
ّ
مال مح ّمد ابراهيم گلپايگانى معروف به «جدلى» ،از اكابر فقهاء و حكما و علماى قرن دوازدهم (جامع معقول و منقول و مشهور
به دانايى و طالقت لسان .وى از اساتيد حكيم نامى مال على نورى و معاصرين آقا محمد بيدآبادى است و احتماال شاگرد مال
اسماعيل خواجويى است .در برخى از كتابها او را شيخ ابراهيم گلپايگانى جدّى نوشتهاند و گمان كردهاند كه او ساكن مدرسه
316
جدّه و به جدّهاى معروف بوده است)
در سال  1199ق وفات يافت ،و در جنب قبر ّ
مال اسماعيل خواجويى مدفون شد .رفيق اصفهانى مرثيّهاى درباره او گفته ،و مادّه
تاريخ وفاتش را چنين سروده است:
شد ز جهان و رفيق ،از پى تاريخ گفت:

«رفت ببزم جنان ،زبده ارباب علم»

همچنين مشهور ،شاعر اصفهانى در مرثيه و تاريخ او گويد:
اعالم اصفهان ،ص142 :

شد دريغا ز لوح هستى محو

نام ّ
مال مح ّمد ابراهيم

حيف از آن فاضل عظيم ال ّ
شأن

آه از آن عالم خبير عليم

گر شد اجزاى او چو گل اوراق

گر شد اعضاى او چو عظم رميم

گفت مشهور بهر تاريخش:

شد بجنّت مقام ابراهيم
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حق اليقين ّ
وى رسالهاى در اصول دين تأليف نموده كه از كتاب ّ
عالمه مجلسى استخراج شده است ،و ضمن مجموعهاى در
318
كتابخانه سيّد آقا تسترى موجود بوده است.
ابراهيم جى اصفهانى*
 . 314الذّريعة ،ج  ،9ص .138
ّ
 . 315تذكره مدايح معتمديّه ،نسخه خطى كتابخانه مجلس.
 . 316الكرام البررة ،ج  ،1ص 7؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،2ص .180
 . 317تذكرة القبور يا رجال اصفهان ،ص 55؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .96 -95
 . 318الذّريعة ،ج  ،2صص 182 -181؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .97

ابراهيم جى اصفهانى ،از فضالى قرن دوازدهم هجرى است .وى در سال  1189ق در اردكان كتاب كشف اآليات را نوشته
319
است .نسخه آن در كتابخانه آيتهللاالعظمى مرعشى نجفى به شماره  4983محفوظ است.
استاد مح ّمد ابراهيم حجّار اصفهانى*
استاد مح ّمد ابراهيم حجّار اصفهانى ،از سنگتراشان زبردست دوره قاجاريّه بوده ،در حجّارى از عجايب روزگار بوده ،و در
ريزهكارى و ظرافتهاى ّ
فن حجّارى نظير نداشته است .از آثار او حجّارى تخت مرمر در كاخ گلستان معروف به «تخت
320
سليمانى» است.
ابراهيم خاتونآبادى
ّللا بن نور ال ّدين موسوى
آقا ابراهيم خاتونآبادى ،از علماء مشهد مقدّس رضوى در قرن دوازدهم ،و از معاصرين با سيّد عبد ّ
جزايرى است .از تأليفات او رسائل حكميّه
اعالم اصفهان ،ص143 :
است.
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درى
شيخ مح ّمد ابراهيم ّ
درى ،عالم فاضل ،در قريه در از قراى لنجان متولّد گرديد ،و در اصفهان نزد علما و دانشمندان تل ّمذ نمود ،و
شيخ مح ّمد ابراهيم ّ
به موطن خود مراجعت كرد ،مصدر امور شرعى آنجا گرديد ،و به امامت و وعظ و رسيدگى به دعاوى و غيره پرداخت .وى
درى
زمانى به فكر كيميا افتاد ،سرمايه مادّى و معنوى خود را در راه كيمياگرى خرج كرد ،به طورى كه مرحوم شيخ عبّاس ّ
فرزند حاج ّ
ّللا درى نقل مىنمود :فىالجمله موفّقيتى حاصل كرده بود .وى در قصبه در وفات يافت ،و در قبرستان محل
مال فرج ّ
322
دفن گرديد.
مح ّمد ابراهيم رهى اصفهانى
صابى مشغول بود.
مح ّمد ابراهيم اصفهانى متخلّص به «رهى» ،شاعر اديب .در عهد خود از شعراى معروف ،و به شغل ق ّ
طبعش همگى به هجوگويى مايل بود ،سرانجام در سال  1226ق وفات يافت .از او است:
بهر سفر گذاشتم زين چو به پشت بادپا

آمد و دامنم گرفت آن صنم از ره وفا

مرغ دلش شكستهپر ،برگ گلش ز گريه تر

فندق آن به پسته در ،لؤلؤ و عقيق سا

نرگس دلنواز او كرده به گريه آشتى

غنچه عشوهساز او گشته به البه آشنا
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ابراهيم طوبى
ميرزا ابراهيم طوبى ،شاعر و اديب بوده ،در سال  1174هجرى در اصفهان وفات يافته،
اعالم اصفهان ،ص144 :
 . 319فهرست مرعشى ،ج  ،13ص .178
 . 320تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .361
 . 321تتميم امل اآلمل ،ص 55؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،3ص 22؛ الكواكب المنتشره ،ج  ،12ص 8؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص
.97
 . 322دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص  738و ّ
اطالعات خارجى.
 . 323ريحانة االدب ،ج  ،2ص 346؛ مجمع الفصحاء ،ج  ،4ص 322؛ الذّريعة ،ج  ،9ص 324؛ مكارم اآلثار ،ج  ،3ص 829؛ لغتنامه
دهخدا ،ذيل« رهى» ،ص 240؛ فرهنگ بزرگان اسالم و ايران ،ص .453

و در رواق امامزاده اسماعيل مدفون شده است 324.در ريحانة االدب به نقل از اعيان ال ّ
مورخ اديب ،عالوه بر
شيعة گويد :حكيم ّ
325
فضائل ديگرش در علم هيئت نيز عارف بوده است.
ميرزا ابراهيم عارف تبريزى
ميرزا ابراهيم تبريزى متخلّص به «عارف» شاعر اديب ،برادر ميرزا مح ّمد امين خازن معروف به «آقاسى» است .در محلّه
عبّاسآباد اصفهان ساكن بود ،و سرانجام در هند ساكن شد ،اين شعر از او است.
سقف همچون رنگ برخيزد ز روى خانهام

از طپيدنهاى دل در كلبه ويرانهام
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ابراهيم عاصى فريدنى
مال ابراهيم فريدنى معروف به « ّ
حاج ّ
مال ابراهيم غسّال» متخلّص به «عاصى» شاعر اديب ،در بين همكاران خويش به دانستن
محرم الحرام  1365قمرى در حدود فريدون به ّ
سن قريب به
مسائل و آشنايى به احكام ،معروف بود .گاهى شعر مىگفت .در
ّ
327
هشتادسالگى وفات يافت ،و هم در آنجا مدفون شد.
محمد ابراهيم جواهرى
(محمد ابراهيم جواهرى فرزند محمد اسماعيل كوهپايهاى در سال  1342ق ( 1302ش) متولد شد ،ابتدا در مدرسه قدسيه و
دبيرستان سعدى تحصيل كرد و سپس وارد حوزه علميه اصفهان شد و از درس اساتيدى چون شيخ محمد على عالم حبيبآبادى،
شيخ محمد حسن عالم نجفآبادى ،شيخ على محمد فقيه حبيبآبادى ،شيخ عباسعلى اديب ،سيد عبد الحسين طيب ،حاج آقا صدر
كوپائى ،شيخ محمود مفيد ،سيد محمد حسين اديب
اعالم اصفهان ،ص145 :
بجنوردى ،شيخ محمد باقر زند كرمانى و ديگران بهره برد و سپس در مدارس دولتى به تدريس پرداخت .وى از فضالى بسيار
پرتالش و با ذوق معاصر است و با همتى بلند شرح حال بسيارى از رجال علمى و دينى معاصر اصفهان و ايران را تدوين
نموده .كتاب علوم و عقايد از او به چاپ رسيده ،دو جلد از اسفار را ترجمه كرده و در شعر گوهر تخلص مىكند)
مح ّمد ابراهيم شوكتى اصفهانى
مح ّمد ابراهيم اصفهانى متخلّص به «شوكتى» از شعراى قرن يازدهم هجرى است ،در اصفهان ساكن بود .دوبار به هند رفت ،و
در دفعه دوم به دست پسر چوپان به قتل رسيد .از او است:
از زلف عالج دل سودايى من كن
شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند

اين سلسله را گرم به رسوايى من كن
بىرحم بيا رحم به تنهايى من كن

مح ّمد ابراهيم فارغ فروشانى

 . 324رجال اصفهان ،ص 179؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 99؛ مزارات اصفهان ،ص .103
 . 325ريحانة االدب ،ج  ،4ص 62؛ الذّريعة ،ج  ،9ص 651؛ فرهنگ بزرگان اسالم و ايران ،ص .10
 . 326تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 620؛ دانشمندان آذربايجان ،ص .17
 . 327تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .327
 . 328تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 478؛ كاروان هند ،ج  ،1ص 658؛ تذكره حسينى ،ص .169

328

مح ّمد ابراهيم فروشانى اصفهانى متخلّص به «فارغ» ،شاعر اديب از اهالى محلّه «فروشان» سده ماربين اصفهان بود ،و مانند
برادر خود عشرتى ،شعر مىسرود .سرانجام به هند رفت ،و از مالزمان طوفان شد ،سپس به الهور رفت ،و در آنجا وفات
نمود ،و مهستى خانم ،همشيره طالب آملى او را با احترام دفن كرد؛ از او است:
كس را كمند فكر به آنجا نمىرسد

فكرم به وصف آن قد رعنا نمىرسد
نتوان به وصف قامت او گفت مصرعى

تا معنيى ز عالم باال نمىرسد

329

حاج مح ّمد ابراهيم قزوينى
حاج مح ّمد ابراهيم قزوينى ،از علماء و فقهاء بزرگ قرن سيزدهم هجرى است .در
اعالم اصفهان ،ص146 :
قزوين متولّد گرديده ،و در آنجا و اصفهان تحصيل نموده ،و از درس حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى بهره گرفته ،و
صلى مرقوم فرموده ،و در آن از وى ستايش بسيار نموده ،و تصريح كرده است كه
سيّد ،جهت او در سال  1246اجازه مف ّ
مدّتها خدمت او رفت و آمد مىنموده ،و به درس او حاضر مىشده تا به درجه اجتهاد نائل شده است.330
صاحب عنوان در شمار نزديكان و مخصوصين سيّد حجّت االسالم بوده ،و حاج مح ّمد جعفر آبادهاى با آن جاللت قدر ،آرزوى
مقام او را مىنموده ،و به حال او غبطه مىخورده است 331.ميرزا مح ّمد ابراهيم قزوينى در مسجد آقانور در محلّه دردشت اقامه
صل
جماعت مىنموده ،و از آثار باقيهاش شبستان و مهتابى و هشتى و سردر و حوضخانه مسجد مزبور است .وى كتابخانهاى مف ّ
و آبرومند داشته كه پس از وفات ايشان پراكنده شد ،و قسمتى از آن را به كتابخانه امير المؤمنين عليه السّالم در نجف اشرف اهدا
332
شد.
محرم  1261ق وفات يافت ،و جنازه به نجف اشرف نقل ،و در آنجا مدفون شد.
قزوينى سرانجام در چهارشنبه 29
ّ
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مح ّمد ابراهيم قمى
مح ّمد ابراهيم قمىّ ،
خطاط نسخنويس معروف در قرن يازدهم از اساتيد بزرگ خط ،و معاصر احمد نيريزى بوده ،و در اصفهان
نواب حاجيه
جهت
اصفهان
در
را
آن
كه
ق
1117
سال
به
خ
مور
مجيد
قرآن
از
است
اى
نسخه
كتابت
آثارش
مقيم بوده است .از
ّ
ّ
زينب بيگم (ظاهرا بانى ح ّمام زينب بيگم) نوشته است كه به شماره  1512در آستانه مقدّسه رضويّه موجود مىباشد .نيز قرآن
االول سال  1078ق.334
ديگرى به شماره  110ق ّ
مورخ  25ربيع ّ
ابراهيم معتمدى*
ابراهيم معتمدى ،از شعراى معاصر اصفهان است .از او است:
اعالم اصفهان ،ص147 :

خارم و با گلشنم همسايگى است

 . 329تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 481؛ كاروان هند ،ج  ،2صص .972 -971
 . 330الذّريعة ،ج  ،1ص .156
 . 331تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص .284
 . 332بيان المفاخر ،ج  ،1صص .248 -245
 . 333دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .101 -100
 . 334راهنماى گنجينه قرآن ،ص .264

آنچه رنجم مىدهد بىمايگى است

با نگار ديگرى دارم قرار

دور از اين دنياى پرنقش و نگار
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مح ّمد ابراهيم مقتول اصفهانى
ابراهيم بيك اصفهانى متخلّص به «مقتول» شاعر اديب ،اصال از اصفهان بوده؛ ولى در جهانآباد هند متولّد شده است ،و فنون
336
شعر و ادب را از غالم همدانى مصحفى آموخته است.
سيّد ابراهيم مقدّس
سيّد ابراهيم حسينى سبزوارى ساوجى معروف به «مقدّس» ،عالم زاهد متّقى ،از اهالى ساوه بود ،و پدرانش از سادات مختارى
سبزوار به ساوه مهاجرت كرده بودند ،و سيّد ابراهيم از ساوه با اصفهان آمد .مرحوم سيّد حجّت االسالم او را با احترام پذيرفت،
و در جنب منزل خود براى او خانهاى تهيّه نمود .وى خواهر مير سيّد مح ّمد شهشهانى را به زوجيّت اختيار نمود ،و بعد از سال
337
 1250ق وفات يافت ،و در قبرستان قبله دعا مدفون گرديد.
نواب احمدآبادى
ميرزا ابراهيم ّ
نواب احمدآبادى اصفهانى ،هنرمند نقّاش ،از معاصرين عنقا است كه در نقّاشى گل و بوته و تصوير حيوانات و
ميرزا ابراهيم ّ
صص داشته است.
درختان و تجسّم حاالت آنان تخ ّ
نوابهاى صفوى است ،و در اوايل قرن چهاردهم در اصفهان وفات يافت.
وى از سلسله ّ
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اعالم اصفهان ،ص148 :
ابراهيم بيك يوزباشى
ابراهيم بيك يوزباشى از بزرگان و امراى عهد شاه سلطان حسين صفوى است .از آثارش تعميرات امامزاده اسماعيل عليه السّالم
است كه آن را در سال  1111ق به پايان رسانيده است .كتيبه منظوم دور رواق بقعه در لوحههاى كوچك به ّ
خط نستعليق بر
زمينه الجوردى به ّ
خط مح ّمد صالح اصفهانى قصيدهاى است به شرح زير:
از حكم داراى زمان سلطان حسين كامران

معمار اركان جهان شاهنشه فرمانروا

اين منزل چون كعبه نو ،از سعى ابراهيم شد

سلطان داور كرد نو ،مأواى اسماعيل را

اين كعبه آيين صفا ،از سعى ابراهيم شد

الطاف سلطان نو نمود اين حجر اسماعيل را

339

ابراهيم شاه طبيب اصفهانى
ابراهيم شاه طبيب ،ساكن تبريز و از اهالى اصفهان .وى در قرن دهم هجرى مىزيسته ،و اعتقاد تا ّمى به مجذوبان و درويشان
340
داشته ،و در عين طبابت ،خوشنويس زبردستى بوده است.

 . 335هفتهنامه نويد اصفهان ،شماره  ،298بيست و هشتم ارديبهشت  ،1373ص .8
 . 336گلشن بىخار ،ص .186
 . 337بيان المفاخر ،ج  ،2ص 298؛ مزارات اصفهان ،ص 337؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2صص .910 -909
 . 338دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 1017؛ تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،صص .319 -318
 . 339آثار ملى اصفهان ،ص 755؛ گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص .521
 . 340روضات الجنان ،ص .493

الرحمن
ابن ابى حاتم -عبد ّ
الرحمن بن مح ّمد بن ادريس بن منذر بن داود بن مهران اصفهانى معروف به ابن ابى حاتم تميمى نظامى از
حافظ ابو مح ّمد عبد ّ
محدّثين ،فقها و مفسّرين شافعى بوده ،پدرش از اهالى قريه گز از بلوك برخوار بوده ،و به رى رفته ،و در آنجا ساكن شده است.
تأليفات بسيارى داشته از آن جمله است .1 :تفسير قرآن  .2الر ّد على الجهميّة ّ .3
الزهد .4
العلل (برحسب كتب فقهى تقسيم شده است)  .5فوائد ّ
الزائرين  .6الفوائد الكبرى  .7الكنى  .8المسائل  .9مسند در حديث ،در دو
هزار جزء  .10مقدّمه جرح و تعديل ،در چندين مجلّد  .11مناقب شافعى .صاحب عنوان در سال  240ق در رى متولّد [شده] ،و
در سال
اعالم اصفهان ،ص149 :
 327ق وفات يافته است.

341

ابن ابى دلف -دلف
دلف بن عبد العزيز بن ابى دلف عجلى ،معروف به «ابن ابى دلف» يكى از مشاهير واليان عهد بنى عبّاس است.
وى والى اصفهان بوده ،سرانجام با قاسم بن مهاة جنگيده ،و در سال  265ق به قتل رسيده است.

342

ابن ابى رزمه
ابن ابى رمزه ،از محدّثين اصفهان است.

343

ابن ابى عاصم -احمد
ابو بكر احمد بن عمرو بن عاصم ضحاك بن مخلد شيبانى معروف به «ابن النّبيل» و «ابن ابى عاصم» از محدّثين و فقهاء بوده،
حافظهاى قوى داشته ،در فتنه زنج ،كتابهايش در بصره از بين رفت ،و او از حفظ ،پنجاه هزار حديث نوشت .تولّدش در سال
 206ق بود ،و از سال  269تا  282در اصفهان منصب قضاوت داشت ،در سال  287ق وفات يافت .قريب به سيصد جلد
كتاب تأليف كرده كه از جمله آنها است كتابهاى .1 :االوائل  .2اآلحاد و المثانى  .3الدّيات ،مطبوع  .4السنه  .5المسند
الكبير.344
ابن ابى على اصفهانى -مح ّمد
مح ّمد بن حسن بن احمد بن مح ّمد بن موسى اهوازى معروف به «ابن ابى على اصفهانى» ،از محدّثين عا ّمه است ،متّهم به كذب
جراب الكذب» لقب
است ،و او را « ّ
اعالم اصفهان ،ص150 :
دادهاند.

345

ابن ابى فاطمه
وراق ،از نويسندگان قرآن ،و در نيمه ّاول قرن چهارم مىزيسته است ..
ابن ابى فاطمه ّ

346

 . 341هدية العارفين ،ج  ،2ص .513
 . 342االعالم ،ج  ،3ص 21؛ الكامل ،ج  ،7ص .108
 . 343ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .115
 . 344االعالم ،ج  ،1ص 181؛ تذكرة الحفّاظ ،ج  ،2ص 193؛ لسان الميزان ،ج  ،4ص .164
 . 345ميزان االعتدال ،ج  ،3ص 516؛ االنساب ،ج  ،1ص .232
 . 346لغتنامه دهخدا ،ذيل« ابن ابى فاطمه» ،ص .289

ّللا
ابن ابى نواس -عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن خالد معروف به «ابن ابى نواس» از محدّثين اصفهان است ،وى از مح ّمد بن سهل بن صباح و ابى
ابو مح ّمد عبد ّ
347
اسيد روايت مىكند.
ابن اخبارى -مح ّمد
حافظ ابو العبّاس مح ّمد بن اسحاق بن ابراهيم طبرى ،از محدّثين است ،به اصفهان آمده ،و از همام و تمتام و محدّثين مصر حديث
348
روايت مىنمود.
الرحيم
ابن اخوه بغدادى -عبد ّ
الرحيم بن احمد بن مح ّمد بن ابراهيم بن خالد بغدادى معروف به «ابن اخوه» از محدّثين عالىقدر شيعه
جمال الدّين ابو الفضل عبد ّ
در قرن ششم هجرى است ،در بغداد متولّد شد ،و جهت اخذ حديث ،به كاشان ،خراسان ،رى و طبرستان سفر كرد .او چهل سال
در اصفهان بود ،و سرانجام به شيراز رفت ،در  13شعبان  548ق در آنجا وفات يافت.
ّللا بن شجرى ،ابو شجاع صابر بن حسين بن فضل بن مالك ،شيخ ابو غانم عصمى هروى ،شيخ ابو
وى از ابو السّعادات هبة ّ
ّ
الخطاب نصر بن احمد بن بطر و ابو الفوارس طراد زينبى
ّللا حسين بن طلحه نعالى و ابو
الفضل مح ّمد بن يحيى ناتلى ،ابو عبد ّ
عبّاسى اجازه نقل حديث داشته ،و از دختر شريف مرتضى اجازه روايت كتاب نهج البالغة را دريافت
اعالم اصفهان ،ص151 :
ّللا علوى حسنى
ى بن قطب راوندى ،قطب الدّين سعيد راوندى و ضياء الدّين فضل ّ
نمود .سديد الدّين مح ّمد طوسى ،عماد الدّين عل ّ
349
راوندى شاگردان او هستند.
ابن اسود -احمد
احمد بن علويه كرانى (يا كرمانى) اصفهانى معروف به «ابن اسود كاتب» ،از بزرگان ،نويسندگان و دانشمندان شيعه و از
مجاهرين شعراى اهل بيت عليهم السّالم است .ابو حاتم سجستانى كه خود از بزرگان شعر و ادب است ،خطاب به اهل بصره
تفوق يافته است.
مىگويد :قسم به خدا اين شاعر اصفهانى در محكم بودن اشعار و كثرت فوائد آن بر همه شما ّ
اشاره او به قصيده نونيّه موسوم به قصيده الفيّه در مدح حضرت على عليه السّالم با اين مطلع است:
ما بال عينك ثره االنسان

عبرى اللحاظ سقيمة االفجان

ّللا حسين بن
وى از ابراهيم بن مح ّمد ثقفى همه مؤلّفات او را روايت مىكند ،و مح ّمد بن حسن بن وليد (م  423ق) و ابو عبد ّ
مح ّمد بن عامر بن عمران بن ابى بكر اشعرى و مح ّمد احمد بن مح ّمد بن بشر ،احمد بن مح ّمد بن بشير ،جالل بن بشير رحال و
ابو جعفر بن بابويه از او روايت مىكنند .در عموم كتب رجال و حديث و ادب ،نام او به عظمت و بزرگى ياد شده است .وى از
اصحاب ابو على لغذه بوده ،و مدّتها در خدمت احمد بن عبد العزيز و دلف بن ابى دلف عجلى بوده ،و از ندماى آنان محسوب
مىشده است.
تولّدش در سال  212ق ،و وفاتش در حدود سال  312ق يا  320يا  321ق اتّفاق افتاده است .كتب زير او است:
الرسائل المختاره ،در ادعيه
 .1االعتقاد ،يا دعاء االعتقاد  .2الفيّه ،قصيدهاى در هزار بيت ،در مدح حضرت على عليه السّالم ّ .3
 .4ال ّ
شيب و الخضاب.
 . 347ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .98
 . 348ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 257؛ طبقات المحدّثين باصفهان ،ج  ،4ص .304
 . 349ثقات العيون ،صص 159 -158؛ الذّريعة ،ج  ،1ص 201؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص 282 -281؛ دائرةالمعارف تشيّع ،ج ،1
صص 301 -300؛ امل اآلمل ،ص .480

از اشعار او است:
ما للغناء مع الحديث نظام

حكم الغناء تسمع و مدام

اعالم اصفهان ،ص152 :

لو انّنى فاض قضيت قضية

ّ
ان الحديث مع الغناء الحرام
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ابن اسيد -اسحاق
ابو الحسن اسحاق بن مح ّمد بن ابراهيم بن حكيم ابن اسيد اصفهانى از محدّثين اصفهان است .حافظ ابو نعيم درباره او مىگويد:
«شيخ ثبت صدوق ،عارف بالحديث اديب و ال يحدث ّاال من كتابه» .از حسن بن عثمان ،مح ّمد بن عاصم و ابو اميّه روايت كرده
ّللا بن مرزبان از او حديث نقل مىكنند .كتاب ال ّ
شيوخ از
ّللا بن محمود ،مح ّمد بن جعفر و مح ّمد بن عبيد ّ
است ،و احمد بن عبيد ّ
351
تأليفات او است .وفاتش در رمضان  312ق بوده است.
ابن اشته*
«ابن اشته» شهرت چندين تن از محدّثين اصفهان در قرن سوم و چهارم هجرى است.
نسب اين خاندان به شخصى به نام «اشته» (به فتح ّاول و سكون دوم) منتهى مىشود.
ابن اشته -احمد
ى بن اشته حافظ اصفهانى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است.
ابو العبّاس احمد بن عبد الغفّار بن عل ّ
ى بن ابى حامد خرجانى
وى در  410ق متولّد و در سال  492ق وفات يافته است .از سعيد بن مح ّمد نقّاش و ابو الحسن عل ّ
روايت مىكند ،و ابو نصر اسماعيل بن مح ّمد بن
اعالم اصفهان ،ص153 :
احمد رنانى ،ابو الفضل ثابت بن مح ّمد بن فضل صفّار اصفهانى ،ابو مح ّمد (ابو بكر) جابر بن منصور بن مح ّمد بن صالح
ويذآبادى ،ابو مح ّمد حسن بن احمد مدينى ،ابو احمد عبد الجبّار بن عصمت و ابو غانم مح ّمد بن حسين بن حسن از او نقل حديث
مىنمايد.

 . 350دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 124 -123؛ مزارات اصفهان ،ص 185؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص 210 -207؛
ريحانة االدب ،ج  ،7ص 383؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،1صص 213 -212؛ رجال نجاشى ،ص 64؛ رجال ابن داود ،ص 34؛ مجمع
الرواة ،ص 36؛ فهرست ،شيخ طوسى ،ص 32؛ يتيمة الدّهر ،ج  ،3ص
الرجال ،ج  ،1صص 126 -125؛ بغية الوعاة ،ص 146؛ نوابغ ّ
ّ
267؛ معجم االدباء ،ج  ،4صص 77 -72؛ معجم رجال الحديث ،ج  ،2صص 152 -151؛ الذّريعة ،ج  ،2صص 224 -223؛ لغتنامه
دهخدا ،ذيل« احمد» ،ص 1222؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،1ص 314؛ فرهنگ بزرگان اسالم و ايران ،ص 46؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص ،57
الرجال ،ص .25
معالم العلماء ،ص 19؛ نقد ّ
 . 351ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 219؛ االعالم ،ج  ،1ص .287

ى بن احمد تميمى ،ابو نصر نورج بن مح ّمد ديلمى و ابو طاهر واضح بن مح ّمد مدينى از مجازين و شاگردان
ابو بكر مدين بن عل ّ
352
او به شمار مىروند.
ابن اشته -احمد
احمد بن مح ّمد بن اشته مدينى ،از محدّثين اصفهان است .در مدينه (شهرستان) ساكن بوده ،از عمرو بن مح ّمد ناقد و مح ّمد بن
353
خالد واسطى روايت مىكند ،و ابو على صحّاف و احمد بن مح ّمد بن ابراهيم از وى روايت مىكند.
خرزاد
ابن اشتهّ -
خرزاد بن اشته ،از محدّثين اصفهان است .وى از مح ّمد بن عبّاس اخرم روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم از وى نقل
ابو منصر ّ
354
حديث كرده است.
الرحمن
ابن اشته -عبد ّ
الرحمن بن بشير بن غير بن اشته مؤدّب ،از محدّثين اصفهان است .حافظ ابو نعيم درباره او گويد« :شيخ ثقة
ابو مسلم عبد ّ
صاحب اصول» وى از اسحاق بن ابراهيم بن اسماعيل بستى حديث روايت مىكند ،و قتيبة بن سعيد از او روايت مىنمايد .در
355
خراسان و سجستان (سيستان) از محدّثين ،حديث فرا گرفته است.
اعالم اصفهان ،ص154 :
ابن اشته -مح ّمد
ّللا بن مح ّمد بن اشته بوذرى مقرى اصفهانى ،از دانشمندان علوم ادب و عربيت بوده ،در سال  360ق
ابو بكر مح ّمد بن عبد ّ
وفات يافته ،تأليفاتى داشته از آن جمله است:
 .1اختالف المصاحف [ .2المفيد  .3المحبر  .4شواذّ القراءات].356
ابن اشته -مح ّمد
مح ّمد بن اشته ،از محدّثين اصفهان بوده ،و از نعمان بن عبد السّالم روايت نموده است ،مسلم بن سعيد از او نقل حديث نموده
357
است.
ابن اصفهانى -يحيى
ّللا صقلى دمشقى شافعى معروف به «ابن اصفهانى» متوفّى به سال 608
الرحمن بن عبد المنعم بن عبد ّ
ابو زكريّا يحيى بن عبد ّ
ق در غرناطه از شهرهاى اندلس (اسپانيا) مؤلّف:
الروضة االنتقة ،در حديث.358
 .1الخالفيّات بين شافعى و ابى حنيفه ّ .2
ابن افرجه -احمد
ابو جعفر احمد بن ابراهيم بن يوسف بن يزيد بن بندار تيمى اصفهانى ضرير معروف به «ابن افرجه» و «ابو جعفر بن افرجه»
مطرف،
ّللا ،ابراهيم بن مهد ،يحيى بن
ّ
الرحيم ،سهل بن عبد ّ
از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى .وى از عمران بن عبد ّ
359
ّللا روايت نموده است .او در سال  353ق وفات يافت.
يعقوب بن ابى يعقوب ،ابراهيم بن حربى و عبد ّ
 . 352مرآة الجنان ،ج  ،3صص  117و 154؛ التّحبير ،ج  ،1ص  422و ج  ،2صص .352 ،350 ،330 ،117
 . 353ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  103 ،95و .126
 . 354ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص .391 -390
 . 355ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .119
 . 356هدية العارفين ،ج  ،2ص 47؛ االعالم ،ج  ،6ص 224؛ بغية الوعاة ،ص .59
 . 357ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .189
 . 358هدية العارفين ،ج  ،2ص .522

اعالم اصفهان ،ص155 :
ابن افرجه -مح ّمد
حافظ ابو على مح ّمد بن ابراهيم بن يوسف بن يزيد بن بندار تيمى اصفهانى معروف به «ابن افرجه» از محدّثين اصفهان در قرن
360
سوم و چهارم هجرى بوده ،و در سال  307ق وفات يافته است.
ابن ا ّم هشام -عقيل
ى بن اصفهانى مدينى بوده ،از مح ّمد بن بكير و
عقيل بن ابراهيم معروف به «ابن ا ّم هشام» از محدّثين اصفهان است .برادر عل ّ
361
ى بن صباح اصفهانى از او نقل حديث مىنمايد.
ديگران روايت مىكند .عل ّ
ابن اورمه -ابراهيم
ابو اسحاق ابراهيم بن اورمة بن سياوش بن فروخ حافظ اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى بود ،در حفظ و شناخت
حديث ،سرآمد معاصران عصر خود بود ،و اغلب محدّثان عراق و خارج از آن از او حديث شنيده ،و ضبط نمودهاند .گويند در
سال  241ق در بغداد وفات يافته است ،و به قولى وفاتش بعد از سال  270ق روى داد .از عاصم بن نضر و مح ّمد بن بكار و
عبّاس بن عبد العظيم و نصر بن على حديث نقل كرده است؛ ا ّما از او زياد حديث روايت نشده است ،چون كتابهايش در فتنه
362
بصره آسيب ديد.
ابن بابويه
ّللا بن يوسف جوينى پدر ابو المعالى
ابا مح ّمد بن بابويه اصفهانى ،از دانشمندان قرن چهارم هجرى است .وى استاد ابو مح ّمد عبد ّ
363
جوينى بوده است.
اعالم اصفهان ،ص156 :
ابن بادشاله
ابن بادشاله اصفهانى ،شيخ صدوق در اكمال الدّين به اسناد خود اسامى جماعتى را ياد مىكند كه در زمان غيبت صغرى موفّق به
364
ّللا فرجه -و معجزات ايشان شدهاند كه از آن جمله است ابن بادشاله از اصفهان.
زيارت و رؤيت حضرت مهدى -عجّل ّ
ابن باغبان -زكريّا
ى بن مح ّمد بن عمر بقّال اصفهانى معروف به «ابن باغبان» از محدّثين قرن ششم هجرى است .وى از
ابو الفتوح زكريّا بن عل ّ
ّللا قاسم ثقفى استماع حديث نموده ،و در سال  532جهت ابو سعد سمعانى اجازه براى جميع مرويّات و مسموعات خود
ابو عبد ّ
365
ى بن حسن نوشته است.
عل
القاسم
ابو
به وسيله
ّ
ابن باغبان -مح ّمد
ّللا بن اسحاق بن سندار بن اممى بن معدان بن
ابو بكر مح ّمد بن احمد بن مح ّمد بن عمر بن مح ّمد بن عمر بن قاسم بن عبد ّ
366
خوشمردان صوفى اصفهانى معروف به «ابن باغبان» از محدّثين اصفهان است.
ابن البغدادى -حسن
 . 359ذكر اخبار اصفهان ،ج 1؛ مقتبس االثر ،ج  ،5ص .230
 . 360ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .265
 . 361ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .144
 . 362ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .184
 . 363معجم االدباء ،ج  ،6ص .193
 . 364اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،6ص 71؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 673؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،ص .196
 . 365التّحبير ،ج  ،1ص .291
 . 366التّحبير ،ج  ،2ص .75

ى بن احمد بن سليمان معروف به «ابن البغدادى» از محدّثين است ،راويان اصفهان و همدان از وى روايت
ابو على حسن بن عل ّ
367
مىكنند.
ابن بامدويه -على
ى بن احمد بن مح ّمد مقرى خيّاط معروف به «ابن بامدويه» از محدّثين
ابو الحسن عل ّ
اعالم اصفهان ،ص157 :
اصفهان در قرن چهارم هجرى بوده ،و از ابن نصير ،اسحاق بن ابراهيم بن جميل و سلم بن عصام بن اسلم نقل حديث نموده،
368
حافظ ابو نعيم اصفهانى از وى روايت مىنمايد .مشار اليه در سال  357در اصفهان وفات يافته است.
ابن بندار -اسعد
ابو ذر اسعد بن حسين بن سعد يزدى معروف به «ابن بندار» از اساتيد قرائت و تجويد در قرن ششم هجرى بوده ،و در اصفهان
به تدريس مشغول ،و مؤذّن مسجد جامع عتيق نيز بوده ،و تأليفاتى داشته كه از آن جمله است :غاية المنتهى و نهاية المبتدى،
المنتقى.369
ابن تلميذ -يحيى
معتمد الملك ابى الفرج يحيى بن صاعد بن يحيى ،معروف به «ابن التّلميذ» ،حكيم طبيب نصرانى نسطورى ،در عصر عبّاسيان
به خالفت و مهارت در طب شهرت داشته ،و در اصفهان مىزيسته ،و در  556وفات يافته است 370.او غير از ابو الحسن هبة
ّللا بن صاعد بن ابراهيم بن على اصفهانى معروف به ابن تلميذ است.
ّ
ابن بوته -حسن
ابو على حسن بن مح ّمد بن حسين بن يزيد (زيد) بن هزارى اشعرى ،از محدّثين قرن سوم و چهارم هجرى .وى از احمد بن بديل،
371
الرحمن و اسماعيل بن يزيد روايت نموده است .او در سال  312ق وفات يافت.
موسى بن عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص158 :
ابن الجارود
ّللا بن
ابو بكر بن جارود ،از محدّثين اصفهان .از عمرو بن سعيد بن على و عمرو بن سليمان بن مح ّمد نقل احاديث نموده ،و عبد ّ
مح ّمد و ابو مح ّمد بن حيّان از وى روايت مىكنند.
ابن جارود -احمد
ى بن مح ّمد بن جارود ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى .حافظ ابو نعيم اصفهانى درباره او
حافظ ابو جعفر احمد بن عل ّ
گويدّ « :
عالمة بالحديث ،متّقى صحيح الكتابة».
وى در سال  299ق فوت شده ،و كتاب شيوخ و مسند از تأليفات او است.
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ابن حريش -عبد الواحد

 . 367ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .274
 . 368ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،3ص .20
ّ
 . 369االعالم ،ج  ،1ص 293؛ معجم المؤلفين ،ج  ،2ص 246؛ دانشنامه مشاهير يزد ،ج  ،1ص .64
 . 370ادباء االطبّاء ،ج  ،2ص 192؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .1029
 . 371ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 268؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،4ص .153
ّ
ّ
 . 372ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 117؛ سير اعالم النّبالء ،ج  ،13ص 564؛ معجم المؤلفين ،ج  ،2ص 19؛ تذكرة الحفاظ ،ج  ،2ص
.751

ى بن حريش اصفهانى ،از شعراء و نويسندگان قرن پنجم هجرى است ،در اصفهان متو ّلد
ابو القاسم عبد الواحد بن مح ّمد بن عل ّ
گرديده ،در رى سكونت كرده ،و در غزنه مشهور گرديده ،و در سال  424در نيشابور وفات يافته است .ثعالبى وى را ديدار
373
كرده ،و او را به عنوان استاد ياد نموده ،و نمونهاى از اشعارش را نقل كرده است.
ابن حسنويه -مح ّمد
ّللا بن عبد الواحد
ّللا بن حسن بن زياد مقرى خيّاط معروف به «ابن حسنويه» از محدّثين اصفهان است .از عبد ّ
ابو عبد ّ
374
خوارزمى و مح ّمد بن عيسى زجاج روايت مىنموده است ،و ابو اسحاق بن حمزه از او نقل حديث مىنمايد.
ابن حمزه اصفهانى
ابن حمزه اصفهانى ،ديوان ابى تمام حبيب بن اوس طايى را در هفت نوع گردآورى
اعالم اصفهان ،ص159 :
كرده ،و در سال  1292ق در قاهره و در سال  1889م در بيروت چاپ شده است.

375

ابن خاتون امامى
ابن خاتون امامى اصفهانى ،صاحب تفسير قرآن ،جلد ّاول آن در كتابخانه مجلس شورا موجود است .مؤلّف الذّريعة احتمال
376
مىدهد مؤلّف ،همان مح ّمد رضا خاتونآبادى باشد.
ابن خبّاز -مح ّمد
وراق معروف به «ابن خبّاز» ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
ابو منصور مح ّمد بن احمد بن مح ّمد بن ابراهيم ّ
از داركى ،ابن جارود ،فضل بن خصيب و محدّثين همطبقه او روايت كرده است .حافظ ابو نعيم از او روايت مىكند .وى در سال
377
 360ق وفات نمود.
ّللا
ابن خصيب -عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن حسين بن خصيب بن صفّار اصفهانى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است ،در سال  272ق در
ابو بكر عبد ّ
اصفهان متولّد شد .از فقهاى شافعى به شمار مىرفت .عاقبت به مصر رفت ،و در سال  339قضاوت آنجا را برعهده گرفت ،و
در همين منصب باقى ماند تا در سال  348يا به قولى  347وفات يافت .تأليفاتى داشته از آن جمله است كتاب المجالسة در فقه
378
شافعى.
ّللا
ابن خوام بغدادى -عبد ّ
ّ
الرزاق بغدادى حاسب معروف به «ابن الخوام» از دانشمندان رياضى و طب در قرن هفتم و
ّللا بن مح ّمد بن عبد
عماد الدّين عبد ّ
هشتم هجرى است .در اصفهان ساكن بوده ،و
اعالم اصفهان ،ص160 :
كتاب الفوائد البهائيّة فى القواعد الحسابية را در دهه دوم شعبان  675ق در اصفهان به نام خواجه بهاء الدّين مح ّمد بن شمس الدّين
مح ّمد صاحب ديوان جوينى (حاكم اصفهان) تأليف نموده است .تأليف ديگر وى مقدّمة فى ّ
الطب است.

 . 373االعالم ،ج  ،4ص .327
 . 374ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .246
 . 375فهرست كتب اهدايى مشكاة به دانشگاه تهران ،ج  ،3ص .271
 . 376الذّريعة ،ج  ،4ص .243
 . 377ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .299
 . 378االعالم ،ج  ،4ص  264هدية العارفين ،ج  ،2ص .446

كمال الدّين حسن فارسى از شاگردان او است ،و كتاب الفوائد البهائيّة او را شرح كرده ،و اساس القواعد ناميده است.
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ّللا
ابن خياط بغدادى -عبد ّ
ابو على (يا ابو صالح) حسين بن فرج بغدادى معروف به «ابن خيّاط» از محدّثين قرن سوم هجرى است .به اصفهان آمد ،و از
واقدى از كتاب مبتداء و المغازى حديث گفت .از ابن عيينه ،انس بن عياض ،معن ،جماد بن خالد ،مع ّمر بن سليمان رقّى ،وليد بن
380
مسلم ،ابن عدى و وكيع حديث نقل نمود .حافظ ابو نعيم از او روايت مىكند.
ابن داود -مح ّمد
ى بن خلف اصفهانى معروف به «ابن داود» ،فقيه ،محدّث ،اديب ،شاعر قرن سوم هجرى و امام
ابو بكر مح ّمد بن داود بن عل ّ
مذهب ظاهرى .در بغداد مجلس درس داشته ،و جمعى از ادبا و محدّثين از محضر او بهره بردهاند .وى سرانجام در دوشنبه 9
رمضان  297در ّ
سن  42سالگى وفات يافته است .كتب زير از او است .1 :االغدار  .2االنتصار  .3االنذار  .4اختالف مسائل
381
صحابه ّ .5
الزهره ،در ادبيّات ،در بيروت به طبع رسيده است  .6الوصول الى المعرفة االصول.
ال ّ
اعالم اصفهان ،ص161 :
ابن دق -احمد
احمد بن مح ّمد بن ابراهيم مؤدّب معروف به «ابن دق» مردى اديب فاضل و محدّث در سال  354ق در راه م ّكه وفات يافته
382
است.
ابن د ّكه -احمد
ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن حسن بن مح ّمد بن دكه ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى در سال  375ق وفات
383
يافت.
ابن د ّكه -حسن
ابو على حسن بن مح ّمد بن د ّكه معدّل ،از محدّثين قرن سوم و چهارم هجرى است .وى از حميد بن مسعده ،مح ّمد بن سليمان
لوين ،ابو مسعود و عمرو بن على روايت مىكند.
حافظ ابو نعيم او را «ثقه و صدوق» دانسته است .در ماه شعبان سال  314ق وفات يافت.

384

ابن د ّكه -مح ّمد
ّللا بن حسن و
ابو جعفر مح ّمد بن حسن بن مح ّمد بن د ّكه معدّل ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .از مح ّمد بن عبد ّ
ابو العبّاس هروى روايت نموده است.
ابن دلّويه مدينى -حسين
ابو سهل حسين بن ابراهيم بن دلّويه مدينى ،از محدّثين اصفهان .ابو بكر جوهرى از او حديث نقل مىكند.

385

 . 379االعالم ،ج  ،4ص 126؛ الذّريعة ،ج  ،16صص 327 -326؛ فهرست رضوى ،ج  ،8ص 251؛ كشف ّ
الظنون ،ج  ،2ص 1296؛
تاريخ تشيّع اصفهان ،ص .307
 . 380ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 276؛ طبقات المحدّثين ،ج  -2ص .234
 . 381االعالم ،ج  ،6ص 120؛ كشف ّ
الظنون ،ج  ،1ص 2014؛ ريحانة االدب ،ج  ،4ص 71؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« ابن داود» ،ص
308؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،4صص 559 -557؛ وفيات االعيان ،ج  ،1ص 478؛ الوافى بالوفيات ،ج  ،3ص 58؛ النّجوم ّ
الزاهرة،
ج  ،3ص 171؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .598 -597
 . 382ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .161
 . 383ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .157
ّ
 . 384ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 269؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،4ص  253سير اعالم النبالء ،ج  ،14ص .456
 . 385ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .280

اعالم اصفهان ،ص162 :
ابن راهويه -اسحاق
اسحاق بن راهويه ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى .حسن بن مهران از وى نقل حديث نموده است .كتاب مسند نيز از
386
تأليفات ابن راهويه است كه نزد جعفر بن مح ّمد بن موسى بن تميم بن عبده بوده ،و ازآنجا نقل حديث نموده است.
ابن رسته*
«ابن رسته» نام خاندانى معروف و معتبر در اصفهان در قرون سوم تا ششم هجرى است.
اغلب افراد اين خاندان در فقه و حديث نامآور شدهاند ،معروفترين شخص اين خاندان احمد بن عمر بن رسته صاحب كتاب
االعالق النّفيسه است.
ابن رسته -ابراهيم
ابراهيم بن حسن بن يزيد بن مهران ،از محدّثين خاندان ابن رسته در اصفهان كه در محلّه جرواآن اصفهان ساكن بوده است.

387

ابن رسته -ابراهيم
ابراهيم بن ابان بن رسته مدينى ،از محدّثين اصفهان است .از اهالى مدينه (شهرستان) اصفهان بوده ،و در سال  339ق وفات
388
يافته است .از ابو مسلم كشى و مح ّمد بن عثمان بن ابى شيبه و مح ّمد بن مغيره صائغ و ديگران روايت مىنموده است.
ابن رسته -احمد
احمد بن رسته بن عمر ،از محدّثين اصفهان و دخترزاده مح ّمد مغيره است .از ابراهيم هروى و شاذكونى روايت مىنموده ،و در
389
سال  293ق وفات يافته است.
اعالم اصفهان ،ص163 :
390

اعالم اصفهان ؛ ص163
ابن رسته -احمد
ابو على احمد بن عمر بن رسته ،از دانشمندان قرن سوم هجرى است .تا سال  310ق زنده بوده ،و در اين سال پس از مسافرت
به حجاز ،كتاب االعالق النّفيسه را تأليف نموده است .اين كتاب ،دائرةالمعارفى شامل علوم مختلف به خصوص در جغرافيا بوده،
391
و از هفت جلد آن فقط جلد هفتم آن باقى مانده ،و متن آن در اروپا و ترجمه فارسى آن در ايران ،طبع گرديده است.

 . 386ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  247و .269
 . 387ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .123
 . 388ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .201
 . 389ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 105؛ طبقات المحدّثين ،حافظ ابى ال ّشيخ ،ج  ،4ص 327؛ فرهنگنامه پارسى ،ص 538؛ دانشمندان و
بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .124
 390مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.
 . 391دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 125؛ لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص 312؛ دائرةالمعارف دانش بشر ،ص 925؛ دائرةالمعارف
فارسى ،ج  ،1ص 19؛ معجم المطبوعات ،ج  ،1ص 107؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،4صص 575 -574؛ اثرآفرينان ،ج  ،1ص 113؛
تاريخ ادبيّات عرب ،بهروز؛ راهنماى دانشوران ،ج  ،1ص  ،386آداب اللّغة العربية ،ج  ،2ص 513؛ تاريخ علوم اسالمى ،ص 129؛
تاريخ ادبيّات عرب ،عبد الجليل ،ص 165؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،3ص .553

ابن رسته -احمد
الرحمن بن عمر
ّللا بن عمر بن يزيد زهرى اصفهانى ،از محدّثين قرن سوم هجرى بوده ،و از عموى خود عبد ّ
احمد بن عبد ّ
392
رسته روايت مىكند ،و كسى از او روايت نكرده است.
ابن رسته -احمد
ى بن رسته متوفّى قبل از سال  360ق از مشايخ صوفيّه ،و از محدّثين به شمار مىرود ،و به جمال
ابو حامد بن مح ّمد بن عل ّ
393
صوفى معروف است.
ابن رسته -ازهر
ّللا مكتب ،از محدّثين اصفهان و متوفّى به سال  286ق است .وى از ابو الحسين مح ّمد بن بكير
ابو مح ّمد ازهر بن رستة بن عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن جعفر از او روايت
الرحمن بن مح ّمد بن سياه و عبد ّ
حضرمى و سهل بن عثمان و سعدويه روايت مىكند ،و عبد ّ
394
مىكنند.
اعالم اصفهان ،ص164 :
ابن رسته -جبله
ّللا عليه و آله به مردم اصفهان فرائض و سنن مىآموخت.
جبلة بن رسته ،گويد مردى از اصحاب رسول خدا صلّى ّ
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ابن رسته -حسن
الرحمن بن عمر بن يزيد زهرى ،از محدّثين اصفهان است ،پدرش به ابن رسته شهرت داشت ،خود او در
ابو سعيد حسن بن عبد ّ
سال  263ق وفات يافت.
ّللا بن جعفر،
ى بن مدينى روايت نموده ،و عبد ّ
از ابو علقمه فروى ،حاتم بن عبيد ّ
ّللا ،عثمان بن هيثم ،عالء بن عبد الجبّار و عل ّ
396
مح ّمد بن احمد بن يزيد و مح ّمد بن عمر بن حفص از او روايت مىكنند.
ابن رسته -رسته
رستة بن ابى االبيض ضرير اصفهانى ،از شعراء و بلغاى اصفهان در قرن دوم هجرى بوده ،و به قول حمزه اصفهانى شعرهايش
شبيهترين به اشعار بشار بن برد بوده است.
وفاتش در سال  175ق روى داد.
از اشعار او است:
قد مات ك ّل نبيل

و مات ك ّل نبيه

و مات ك ّل اديب

و فاضل و فقيه

ال يوحشنك طريق

ك ّل الخالئق فيه
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 . 392ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .94
 . 393ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 163؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 124؛ اللّباب ،ج  ،2ص .25
 . 394ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 227؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 125؛ فرهنگنامه پارسى ،ص 538؛ طبقات المحدّثين،
ابو ال ّ
شيخ ،ج  ،3ص .131
 . 395ذكر اخبار اصفهان ،ص .75
 . 396ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .257
 . 397معجم االدباء ،ج  ،1ص .141

ابن رسته -سعيد
سعيد بن اشكيب بن كوفى بن رسته [از محدّثين قرن سوم هجرى بوده] و از ابو الوليد،
اعالم اصفهان ،ص165 :
سعيد بن يحيى ،سليمان شاذكونى و مقرى روايت مىكند ،و مح ّمد بن عمر بن حفص از او روايت مىنمايد.

398

الرحمن
ابن رسته -عبد ّ
الرحمن بن عمر بن رسته اصفهانى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است ،وفاتش در سال  246و يا  250ق واقع
ابو الحسن عبد ّ
الرحمن بن مهدى و سفيان بن عيينه روايت مىكند.
شده است .از يحيى قطان ،عبد ّ
ّللا بن احمد
ّللا ،عبد ّ
جمعى از محدّثان نيز از او روايت مىكنند از جمله :ابن واره ،ابو حاتم رازى ،ابو زرعه ،اسماعيل بن عبد ّ
399
ّللا بن عمر.
ى بن خلف كاشانى و برادرزادهاش احمد بن عبد ّ
بن اسيد ،عل ّ
الرحمن
ابن رسته -عبد ّ
الرحمن بن مح ّمد بن خصيب بن رسته ضبّى جرواآنى ،متوفّى به سال  386يا  387از محدّثين اصفهان است .وى از زبيبى،
عبد ّ
400
داركى و ابى عمرو بن عقبه روايت نموده است.
ّللا
ابن رسته -عبد ّ
ّللا بن عمر بن يزيد بن كثير زهرى ،برادر رسته ،و خود از محدّثين اصفهان است .مصنّفات بسيارى داشته است.
ابو مح ّمد عبد ّ
در سال  187ق متولّد ،و در سال  252ق در كرج وفات يافته ،و در اواخر عمر قاضى كرج بوده است.
ّللا
وى از حماد بن مسعده ،معاذ بن معاذ ،مح ّمد بن بكر ،حسن بن حبيب بن ندبه ،عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص166 :
ى بن جارود از او روايت
بن عصام و عبيد بن واقد روايت مىكند ،و ابو عبد ّ
ّللا مح ّمد بن يعقوب غزال و احمد بن عل ّ
401
كردهاند.
ّللا
ابن رسته -عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن عمر بن يزيد زهرى ،برادرزاده رسته است ،و از پدر و عمويش حديث نقل نموده است.
عبد ّ

402

ّللا
ابن رسته -عبيد ّ
ّللا بن عمر بن يزيد ّ
قطان ،برادر رسته است ،و از محدّثين بود ،و در سال  236ق وفات يافت .اينان چهار برادر
ابو عمرو عبيد ّ
403
ّ
ّللا از همه بزرگتر بود .از جرير ،وكيع ،يحيى قطان ،ابن عدى و عبد الوهاب روايت مىكرد.
بودند ،و عبيد ّ
ابن رسته -على
 . 398ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .328
 . 399ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 109؛ ميزان االعتدال ،ج  ،2ص 113؛ محاسن اصفهان ،ص 21؛ ّ
اللباب ،ج .252
 . 400ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 123؛ معجم البلدان ،ج  ،2ص 130؛ ّ
اللباب ،ج  ،1ص 274؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص
.125
 . 401ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .117
 . 402ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .69
 . 403ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .100

ى بن جبلة بن رستة بن جبله تميمى ،از محدّثان اصفهان است ،وى در سال  291ق فوت شده است .او از اسماعيل
ابو الحسن عل ّ
404
بن ابى اويس و مح ّمد بن بكير روايت مىنمايد ،و سليمان بن احمد و مح ّمد بن احمد بن عبد الوهاب از او روايت مىكنند.
ابن رسته -عمر
ّللا ،عبيد
عمر بن يزيد زهرى ،از محدّثين اصفهان است .از ابو داود و نعمان بن عبد السّالم حديث شنيد[ ،فرزندانش مح ّمد ،عبد ّ
الرحمن از محدّثين به شمار مىرفتند].
ّللا ،و عبد ّ
ّ
اعالم اصفهان ،ص167 :
ابن رسته -مح ّمد
مح ّمد بن ابراهيم بن حسن بن رسته اصفهانى معروف به مح ّمد ممويه از محدّثين اصفهان بود ،و از اصمعى روايت مىكرد.

405

ابن رسته -مح ّمد
مح ّمد بن احمد بن حسين ،از علماء اواخر قرن ششم از خاندان رسته است ،و از مشايخ ابن صيقل به شمار مىرود.

406

ابن رسته -مح ّمد
ّللا مح ّمد بن اسحاق بن ماهان مسوحى ،از محدّثين بوده ،و داماد رسته است.
ابو عبد ّ
در دينور ساكن بوده ،و همان جا فوت شده است.

407

ابن رسته -مح ّمد
ّللا بن رستة بن حسن بن عمر بن زيد جنبى مدينى از محدّثان قرن سوم هجرى است .وى در طلب
ّللا مح ّمد بن عبد ّ
ابو عبد ّ
حديث به عراق و رى سفر كرد.
وفاتش در سال  301ق واقع شده .ابو اسحاق بن حمزه و ابو مح ّمد از او حديث نقل مىكنند.

408

ابن رسته -مح ّمد
ّللا مح ّمد بن عمر بن يزيد زهرى ،برادر رسته ،از محدّثين اصفهان است .وى در
ابو عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص168 :
واقعه وباى سال  263در  92سالگى وفات يافت .از حسين بن حفص ،بكر بن بكار و ديگران حديث شنيده است.

409

ابن ريذوس ،على
ى بن صباح بن على اصفهانى معروف به «ابن ريذوس» از محدّثين و حافظان حديث بوده ،از جبّر روايت مىنموده
ابو الحسن عل ّ
410
است .مح ّمد بن جعفر بن يوسف ،و ابراهيم بن عامر بن ابراهيم از او نقل حديث مىكنند.
ابن ريذه ،مح ّمد
 . 404ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .8
 . 405ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 207؛ طبقات المحدّثين ،ابى ال ّ
شيخ ،ج  ،3ص 101؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .125
 . 406منتخب المختار ،ص 110؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .125
 . 407ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .205
 . 408ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 225؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .125
 . 409ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .187
 . 410ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2صص  10و .13

مافروخى در كتاب خود ،او را
ّللا بن ريذه اصفهانى معروف به «ابن ريذه» از محدّثين اصفهان بوده ،و
ّ
ابو بكر مح ّمد بن عبد ّ
مافروخى بودهاند آورده است 411.ابو الفتح مسعود بن احمد اسفينقانى نيشابورى،412
در شمار دانشمندان حديث و كالم كه متقدّم بر
ّ
413
فاطمه جوزدانيّه و اسعد بن سعيد از او حديث روايت كردهاند :تولّدش در سال  440ق بوده ،و سال وفاتش به دست نيامد.
ابن زر ،احمد
احمد بن مح ّمد بن زر اصفهانى واعظ ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم و پنجم هجرى است.
ابن حجر عسقالنى او را معتزلى دانسته ،و شيخ آقا بزرگ گويد :اعتزال ،سپر تشيّع او بوده ،و به خاطر تقيّه ،رويّه معتزله را
414
پيشه ساخته است .وى در سال  422ق وفات يافت.
اعالم اصفهان ،ص169 :
ابن زرارة ،اسماعيل
اسماعيل بن زياد بن عبيد خزاعى معروف به «ابن زيادة» از جمله حفّاظ و نويسندگان حديث بود كه جهت اخذ آن ،مسافرتها
نمود ،و سرانجام در سال  273ق در جوانى وفات يافت.
ى بن ابراهيم از او روايت مىكنند .ابن زرارة خود ،از عبيد بن مح ّمد بن هارون فريانى و حميد
ابو عبد ّ
الرحمن مقرى و ابو عل ّ
415
بن موسى رازى نقل حديث مىكند.
ابن زرقويه -ابو اللطيف
شيخ االسالم منير الدّين ابو اللّطيف بن احمد بن احمد بن ابو اللّطيف زرقويه اصفهانى ،از محدّثين و فقهاى اصفهان در قرن پنجم
هجرى ،در خوارزم ساكن بوده ،جمعى از فضالء و بزرگان شيعه همچون شيخ منتخب الدّين از شاگردان اويند ،شيخ منتخب
ى بن قدامه نحوى و ابن
الدّين از او به عنوان «مناظر فقيه دين» ياد كرده است .صاحب عنوان از قاضى ابو المعالى احمد بن عل ّ
416
قدامه از سيّد مرتضى علم الهدى كلّيه تصنيفات علم الهدى را روايت مىكند.
ابن زكريّا -عبد الوهاب
ابو سعيد عبد الوهاب بن زكريّا بن ابو زكريّا معدّل از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .از حسين بن حفص ،ابو داود،
417
ّللا بن بكر سهمى وقعنى روايت مىكرد .مطيّن از او نقل حديث نموده است.
ازهر ،عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص170 :
ّللا
ابن زكريّا -عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن زكريّا بن يحيى بن ابو زكريّا ،از محدّثين ثقه و صاحب تصنيفات بوده ،و در سال  286وفات يافته
ابو مح ّمد عبد ّ
است .از سهل بن بكار ،ابو الوليد طيالسى ،مح ّمد بن بكير ،اسماعيل بن عمرو بجلى و ابو خالد رملى روايت مىكرده ،و مح ّمد بن
418
ّللا بن مح ّمد بن جعفر از او روايت مىكنند.
يحيى بن منده ،احمد بن اسحاق ،احمد بن ابراهيم بن يوسف و عبد ّ
ابن زنجويه -احمد

 . 411محاسن اصفهان ،ص .29
 . 412معجم البلدان ،ج  ،2ص .180
 . 413جعفر بن ابى طالب ،ص .25
 . 414لسان الميزان ،ج  ،1ص 330؛ النّابس ،ص 23؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،ص .261
 . 415ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 212؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،3ص .80
 . 416الفهرست ،منتخب الدّين ،ص 99؛ رياض العلماء ،ج  ،5ص 508؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،6ص  ،109ثقات العيون 8؛ تاريخ تشيّع
اصفهان ،ص .282
 . 417ذكر اخبار اصفهان ،ج 2؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،2ص .289
 . 418ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 61؛ االعالم ،ج  ،4ص 261؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،3ص .143

ابو بكر احمد بن مح ّمد بن زنجويه اصفهانى معروف به ابن زنجويه ،از محدّثين اصفهان است .ابو منصور شهردار بن شيرويه
419
ديلمى از او حديث شنيده است.
الرحمن
ابن زنجويه -عبد ّ
الرحمن بن مح ّمد بن موسى بن زنجويه ابهرى اديب معروف به «ابن زنجويه» از محدّثين اصفهان است ،اصال
ابو منصور عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن جعفر حديث شنيده ،و مح ّمد بن احمد بن خالد خبّاز و مح ّمد
از قريه «ابهر» جى اصفهان است ،از ابى الشيخ عبد ّ
420
بن ابراهيم ّ
عطار از او روايت مىنمايند.
ابن زيله -حسين
ابو منصور حسين بن مح ّمد بن عمر بن زيله [يا حسين بن طاهر بن زيله] در فنون حكمت و موسيقى و رياضى توانا بوده ،و از
الرئيس ابو على سينا در اصفهان به شمار مىرفته ،و در سال ( 440و يا  443ق) در سالهاى
شاگردان و مصاحبان شيخ ّ
جوانى در اصفهان فوت شده است .گويند او مجوسى بوده[ ،حال آنكه نام پدر و جدّش خالف آن را ثابت مىكند] ،كتب زير را از
تأليفات وى ذكر مىكنند[ .1 :االختصار من طبيعيّات ال ّ
شفا] .2
اعالم اصفهان ،ص171 :
ى بن يقظان تأليف ابن سينا[ ،كه قديمىترين نسخه آن در كتابخانه احمد ثالث استانبول موجود است] ،و نسخهاى از آن هم
تفسير ح ّ
در كتابهاى اهدايى آقاى مشكاة به دانشگاه تهران ،و نسخهاى ديگر در كتابخانه مجلس موجود است ،و يكبار هم در سال 1955
م در مجلّه المجمع اسالمى العربى بدمشق به چاپ رسيده است  .3الكافى فى الموسيقى [كه قديمىترين نسخه آن در كتابخانه رضا
رامپور هند موجود است ،و نسخهاى كهن از آن در كتابخانه موزه بريتانيا نگهدارى مىشود .اين كتاب در سال  1964در قاهره
به چاپ رسيده است] [ .4المجموع فى االلهيّات كه نسخهاى از آن در دار الكتب قاهره موجود است .5
كتاب فى النّفس].

421

ابن سابق -مح ّمد
مح ّمد بن سعيد ،معروف به «ابن سابق» از محدّثين اصفهان است.

422

ابن سالم مؤذّن
ّللا بوده است.
ابن سالم مؤذّن مسجد جامع اصفهان ،از محدّثين بوده ،و نام او مش ّخص نيست .برخى گفتهاند نامش عبد ّ

423

ابن ساوجى -مح ّمد
ابو المحاسن مح ّمد بن سعد بن مح ّمد نخجوانى معروف به «ابن ساوجى» شاعر ،اديبّ ،
خطاط و دانشمندان قرن هشتم هجرى.
[اصال از اهالى نخجوان است .ظاهرا مدّتى
اعالم اصفهان ،ص172 :
در ساوه بوده ،سپس در سلطانيه اقامت گزيده ،و سرانجام به اصفهان آمده است .در نوشتن ّ
خط نسخ مهارت داشته ،و آثارى را
كتابت نموده است].
 . 419التّحبير ،ج  ،1ص 329؛ تذكرة الحفّاظ ،ج  ،4ص 1299؛ سير اعالم النّبالء ،ج  ،16ص .414
 . 420معجم البلدان ،ج  ،1ص .84
 . 421نامآوران فرهنگ ايران ،ص  50؛ فهرست كتب اهدايى مشكاة به دانشگاه ،ج  ،3صص  105و 209؛ فهرست كتابخانه مجلس ،ج ،12
درة االخبار ،ص 59؛ تاريخ موسيقى نظامى ايران ،ص 80؛ اثرآفرينان ،ج  ،1ص 114؛ دانشنامه
ص 226؛ ج  ،3صص  379و 257؛ ّ
اسالم و ايران ،ج  ،4صص 619 -618؛ كشف ال ّ
ظنون ،ص 862؛ سرآمدان فرهنگ و تاريخ ايران ،ج  ،1ص 164؛ فرهنگ معين ،ج ،5
ص 152؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمى «،ابن زيله» ،ج  ،3صص 650 -649؛ نزهة االرواح ،ص 386؛ دائرةالمعارف دانش بشر ،ص
1586؛ االعالم ،ج  ،2ص .278
 . 422ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .287
 . 423ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .50

كتب زير از آثار او است .1 :ترجمه المسالك و الممالك اصطخرى ،مطبوع  .2ترجمه ح ّل المشكالت حكيم طمطام هندى ،از
درة المعانى فى ترجمة نثر اللّئالى ،كه ترجمهاى
هندى به فارسى ،كه در سال  1312ق در بمبئى چاپ سنگى شده استّ .3 .
منظوم است ،و در سال  732ق به نظم كشيده است ،و در سال  1315ق در استامبول به چاپ رسيده است.
فرزندش ابو طاهر مح ّمد نيز از ادباء و فضالء بوده است.
سال وفات او به دست نيامد؛ ولى تا سال  732ق در قيد حيات بوده است.

424

الرحمن
ابن سلم رازى -عبد ّ
الرحمن مح ّمد بن سلم رازى معروف به «ابن سلم» از محدّثين مقبول القول و مورد وثوق و چندى امام جامع
ابو يحيى عبد ّ
اصفهان بوده ،در سال  291ق وفات يافته است .از او كتاب تفسير و كتاب مسند باقى مانده است .از مح ّمد بن عبيد محاربى و
425
الرحمن بن مح ّمد بن سياه از او روايت مىكنند.
سهل بن عثمان روايت كرده ،و جمعى همچون سليمان بن احمد و عبد ّ
ابن سمويه -احمد
ابو بكر احمد بن اسحاق بن ابراهيم بن سمويّه ،از طبقه محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وفاتش بعد از سال 371
426
روى داده است .وى از داركى ،فضل بن نصيب و برادرزاده ابى زرعه روايت مىكند.
اعالم اصفهان ،ص173 :
ابن سينا -حسين*
ّللا بن سينا معروف به «ابن سينا» و «ابو على سينا» .شرح حال او مطابق آنچه
الرئيس ابو على حسين بن عبد ّ
شرف الملك شيخ ّ
خود امالء فرموده ،و شاگرد مخصوص او شيخ عبد الواحد بن عبيد جوزجانى تحرير و تكميل نموده ،بهطور اجمال به قرار زير
است:
پدرش از اهالى بلخ بوده ،و در زمان امير نوح سامانى عامل دهكده خرميثن از دهات بخارا شد ،و با دخترى به نام ستاره ،اهل
روستاى «افشنه» در حوالى خرميثن ازدواج كرد ،و ابن سينا در سال  370ق در آن روستا متولّد گرديد ،و در پنجسالگى با
خانواده به بخارا آمد.
او در همان كودكى ،نبوغ ،حافظه قوى و استعداد شگرف خود را به نمايش گذاشت ،و تا ّ
سن دهسالگى در فنون ادب ،لغت،
قرآن ،اصول دين و احكام فقه تحصيل نمود .حساب و هندسه را نزد مردى سبزىفروش ،و فقه را نزد اسماعيل زاهد فراگرفت.
ّللا ناتلى طبرستانى به بخارا آمد ،و پدر ابن سينا فرزند را نزد او فرستاد
در اين هنگام بود كه دانشمندى عالىقدر به نام ابو عبد ّ
تا منطق و هندسه را نزد او تكميل كند .پس از رفتن ناتلى از بخارا ،او حكمت طبيعى و طب را نزد ابو سهل مسيحى جرجانى (و
يا به قولى ابو منصور حسن بن نوح قمرى) فرا گرفت.
او در هفدهسالگى از فراگرفتن علوم ،مستغنى شد ،و خود دانشمندى جامع و ّ
عالمه به شمار مىرفت ،و به خصوص در طب،
صاحب مهارت ،و در عالج امراض صعب العالج در اطراف و اكناف ،شهرت بسيار به دست آورد .بو على پس از آن به
ّ
مابعدالطبيعه ارسطو پرداخت؛ ا ّما آن را سخت غامض و دشوار يافت .ا ّما تصادفا در بازار صحّافان ،كتاب اغراض
مطالعه
ّ
مابعدالطبيعه ابو نصر فارابى را يافت ،و جمله مشكالت علمى او حل شد.
در حدود سال  387ق امير نوح سامانى سخت بيمار شد ،و ابن سينا او را درمان كرد ،و به اين خاطر ،اجازه يافت تا از
كتابخانه دربار سامانى استفاده كند .او از ّ
سن  21سالگى دست به تحقيق و تأليف زد.
پس از آنكه كار اميران سامانى به ضعف گراييد و تركان غزنوى به بخارا دست يافتند ،روزگار را ناموافق طبع آزادهكيش خود
ديده ،روانه گرگانج (جرجانيه) شد ،و به خدمت
 . 424الذّريعة ،ج  ،7ص 74؛ فهرست ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران ،ج  ،2ص 141؛ دانشمندان آذربايجان ،ص 21؛ مجموعه كمينه ،صص
306 -305؛ فهرستواره كتابهاى فارسى ،ج  ،1ص 250؛ تاريخ نظم و نثر ،ص 771؛ احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،4ص 1170؛
ريحانة االدب ،ج  ،7ص .253
 . 425ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 112؛ االعالم ،ج  ،4ص 99؛ تذكرة الحفّاظ ،ج  ،3ص 938؛ تهذيب التّهذيب ،ج  ،11ص 85؛ سير
اعالم ال ّنبالء ،ج  ،11ص .144
 . 426ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .163

اعالم اصفهان ،ص174 :
ى بن مأمون خوارزمشاه درآمد ،و مورد احترام فراوان شاه و وزير او قرار گرفت .پس از آن در سال  403ق به جرجان
عل ّ
(گرگان) رفت تا به حضور شمس المعالى قابوس وشمگير ،از اميران زيارى برسد؛ ا ّما او كشته شده بود .در جرجان ،ابو عبيد
جوزجانى به او پيوست ،و پس از آن ،همواره در كنار استاد بود .در حدود  406ق از جرجان به رى رفت ،و به خدمت سيّده
همسره فخر الدّوله ديلمى و پسرش مجد الدّوله حاضر شد .چندى بعد به همدان رفت ،و شمس الدّوله ديلمى را كه بيمار بود،
الرئيس ،همواره آنان را تهديد مىكردند ،و شيخ در بيم و
درمان كرد ،و به وزارت دستيافت؛ ا ّما مخالفان شمس الدّوله و شيخ ّ
ترس به سر مىبرد.
پس از مرگ شمس الدّوله ،پسرش سماء الدّوله به جاى او نشست ،در اين هنگام ،بو على با عالء الدّوله كاكويه حكمران اصفهان
و رقيب سماء الدّوله مكاتبه مىكرد؛ لذا او را گرفته ،و در قلعه فرجان در بند كردند .پس از چهار سال ،عالء الدّوله به همدان
تاخت ،و شيخ از حبس آزاد شد .عاقبت او در لباس درويشان از همدان گريخت ،و به اصفهان آمد ،و حدود پانزده سال در اين
ّللا معصومى و ابن زيله نزد او تربيت شدند.
شهر به تحقيق ،تأليف و تدريس پرداخت .شاگردان زبدهاى چون ابو عبد ّ
ابن سينا از طرف عالء الدّوله مأمور شد كه رصد و تهيّه تقويم را به عهده بگيرد .او اين كار را به شاگردش ابو عبيد سپرد ،ا ّما
سرانجامى نيافت .او تعدادى از آثارش را همچون تعليقات ،رساله آالت رصدى شفا (قسمت مجسطى ،هندسه ،هيئت ،ارثماطيقى،
موسيقى و ساير فنون ،رياضى) مبدأ و معاد و غيره را در اصفهان تأليف نمود.
در سال  421ق سلطان مسعود غزنوى به دستور پدرش سلطان محمود به اصفهان تاخت ،و عالء الدّوله را از اصفهان راند ،و
آنجا را غارت نمود ،و مردم آن را قتل عام كرد.
در اين فتنه شوم ،منزل و كتابخانه شيخ غارت شد ،و بار ديگر به دستور سلطان مسعود كه پس از مرگ پدر به جاى او نشسته
بود ،بو سهل حمدى و تاش فراش در سال  425ق به اصفهان تاخت ،و قتل و غارت در اين شهر را تجديد كرد ،و كتابهاى
الرئيس در آن موجود بود ،به يغما برد ،و به غزنه فرستاد كه متأسّفانه چند سال بعد طعمه
كتابخانه عالء الدّوله كه مصنّفات شيخ ّ
كينهتوزى عالء الدّين غورى گرديد ،و به آتش كشيده شد.
اعالم اصفهان ،ص175 :
سرانجام ابن سينا در سفرى كه به همدان مىرفت ،به بيمارى قولنج مبتال شد ،و هرچه معالجه كرد ،فايدهاى نبخشيد ،و او در
شنبه  6شعبان يا جمعه اوائل رمضان  428ق در بين راه وفات يافت .پيكرش را به همدان بردند ،و در آنجا دفن كردند ،و چندى
بعد جسد او را به اصفهان نقل كرده ،و در دروازه كون گنبد (يا تخت گنبد) مدفون ساختند.
در قرن اخير ،پيرامون آرامگاه ابن سينا بحثها و مناقشات فراوان درگرفته ،و جمعى معتقد به وجود قبر او در همدان ،و جمعى
معتقد به وجود آرامگاه او در اصفهان بودند .در اصفهان ،دو موضع از قديم االيّام ما بين مردم اصفهان به نام قبر ابو على سينا
شهرت داشته استّ :اول :مدرس ابن سينا ،كه گنبدى آجرى بر روى اتاقى چهارگوش بوده ،و گويند محل تدريس او بوده ،و محلّ
قبر او را در آنجا نشان مىدهند ،و مطابق نقل اهالى محل ،سنگنوشتهاى بر روى قبر بوده كه مالك آن بنا ،سنگنوشته را ناپديد
ساخته است.
ّللا اصفهان ،در جايى كه تيمچه حيدر خوانده مىشود ،و در قديم ،جزو محلّه تخت گنبد و در
دوم :در پشت مسجد شيخ لطف ّ
حوالى ح ّمام و مسجد دوشنبه دين و باغ خلفا و كوچه باقالىفروشان قرار داشته ،گفته مىشود مدرسه خواجه ملك وجود داشت ،و
قبر ابن سينا با سنگ لوح ديده مىشد كه سنگ نوشته آن را به جايى نامعلوم بردند.
مورخين اصفهان ،همچون استاد همايى و مح ّمد صدر هاشمى براى اثبات وجود قبر ابن سينا در اصفهان و احداث
محقّقين و ّ
ّ
آرامگاهى شكوهمند بر مزار او تالش بسيار كردند؛ ا ّما عاقبت ،حكومت آن زمان ،ضمن برپايى مراسم هزارمين سال تولد ابن
سينا ،در همدان آرامگاهى بر سر قبر منسوب به او بر پا ساخت.
ّللا مرعشى ،رساله شماره  :2ترجمه حال ابن سينا ،از نويسندهاى نامعلوم ،كه حيدر
فايده :در مجموعه شماره  101كتابخانه آيت ّ
ى بن اسماعيل بن عبد العالى هاشمى كركى در سهشنبه  2ذىقعده  1072ق كتابت نموده ،بيوگرافى او را بهطور مختصر
بن عل ّ
مىنويسد ،و پس از ذكر مؤلّفات او در آخر مىگويد :ابن سينا در همدان مرده ،و در آنجا دفن شده ،و پس از آن ،جنازهاش را به
اصفهان نقل كردند.

در باب مذهب ابن سينا مىتوان گفت به لحاظ رواج فراوان مذهب اسماعيلى در بخارا و به خصوص در دربار سامانى ،رفت و
آمد پدر ابن سينا در محافل اسماعيليان ،و شواهد و
اعالم اصفهان ،ص176 :
قرائن ديگر ،ابن سينا شيعه بوده است .اين رباعى از او است:
كردم همه مشكالت گيتى را حل

از قعر گل سياه تا اوج زحل

هر بند گشاده شد مگر بند اجل

بيرون جستم ز قيد هر مكر و حيل
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ابن شاذويه -احمد
ّللا بن كيسان ثقفى اصفهانى معروف به «ابن شاذويه» از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى
ابو بكر احمد بن ابراهيم بن عبد ّ
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است .او نابينا بوده ،و از اسماعيل بن عمرو بجلى نقل حديث نموده است .وفات او در سال  291ق واقع شد.
ابن شاذويه -حسن
ابو بشر حسن بن عطاء بن يزيد بن شاذويه و او را شاذان و شاذه نيز گفتهاند .از اهالى محلّه «جرواآن» اصفهان و از طبقه
محدّثين بوده ،از ابى داود ،بكر بن بكار ،حسين بن حفص ،خلف بن وليد ،عامر بن ابراهيم و مح ّمد بن صبيح روايت مىكند ،و
احمد بن حسين انصارى و مح ّمد بن احمد بن يزيد از وى روايت مىكنند .صاحب عنوان ،از شيعيان و مواليان خاندان پيغمبر
ّللا عليه و آله بوده ،ابو نصيب درباره او گويد« :كان يتشيّع».429
صلّى ّ
ابن شاذويه -فضل
ّللا كرابيسى از او روايت مىكند ،و خود از ابو حفص عمر
فضل بن مح ّمد بن شاذويه از محدّثين اصفهان بوده [است] ،ابو عبد ّ
بن راشد بن عمر بن راشد ساكن در كوى
اعالم اصفهان ،ص177 :
«جارود» روايت مىنمايد.
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ابن شاذه -اسحاق
ابو يعقوب اسحاق بن شاذه ّ
عطار ،از محدّثين اصفهان است .از احمد بن ابراهيم بن اسحاق مولى ضبّه روايت مىكند ،و ابن
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شاذره از احمد بن رسته نقل حديث مىنمايد.
ابن شساه -مح ّمد

 . 427مقاالت ادبى ،استاد همايى ،صص 109 -44؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  4ذيل« ابن سينا»؛ دائرةالمعارف تشيّع ،ج  ،1ص
 ،329فهرست مرعشى ،ج  ،1ص 119؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 126 -125؛ مزارات اصفهان ،صص 77 -75؛
تاريخ الحكماء ،قفطى ،ص 570؛ پورسينا ،كليّه صفحات؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« ابن سينا» ،ص 641؛ ريحانة االدب ،ج  ،76ص 582؛
روضات الجنّات ،ج  ،3ص 170؛ تاريخ ادبيّات در ايران ،ج  ،1ص 303؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ص 642؛ تاريخ اصفهان ،جابرى،
صص  18و .73 -72
 . 428ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 107؛ مقتبس االثر ،ج  ،3ص  125طبقات المحدّثين باصفهان ،ج  ،3ص .130
 . 429ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .256
 . 430ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .354
 . 431ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 109؛ تاريخ بغداد ،ج  ،6ص 378؛ مقتبس االثر ،ج  ،4ص .224

مح ّمد بن عمر بن يحيى قرمطى معروف به «ابن شساه» از محدّثين اصفهان است .از اسماعيل بن عمرو بجلى روايت مىكند ،و
الرحمن بن مح ّمد ،استاد حافظ ابو نعيم از او استماع حديث كرده است .ذكر اخبار اصفهان شهرت او را
فرزندش ابو مسلم عبد ّ
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«ششاه» و «شساه» مىنويسد.
ابن شفروه
«ابن شفروه» شهرت تعدادى از شعراء ،ادباء ،محدّثين و فضالى اصفهان است كه به «آل شفروه» نيز معروف بودهاند.
«شفروه» را به صورتهاى مختلف همچون «سفروه»« ،سفرويه»« ،سقرويه»« ،شبروه»« ،شقروه» و «شوروه» ضبط
نمودهاند .برخى از نويسندگان نيز «شفروه» را منسوب به ديهى به نام «شقروه» مىدانند ،و گويند كه آن ديه همان است كه در
زمان حاضر «پزوه» [در خوراسكان] گفته مىشود؛ ا ّما نمونه ّ
خط يكى از افراد اين خاندان كه در قرن هشتم مىزيسته ،موجود
است كه به صراحت ،نسب خود را «شفروه» مىنويسد؛ لذا «شفروه» نام شخص است ،و نه نام مكان؛ لذا تمام توجيهات قبلى،
بىمورد است .در مذهب افراد اين خاندان نيز اختالف است ،و عموما آنان را حنفى مىنويسند؛ لكن يك نفر از آنان مسلّما شيعه
امامى و از بزرگان مفاخر تشيّع بوده ،و دو نفر از آنها نيز مظنون
اعالم اصفهان ،ص178 :
به تشيّع مىباشند.
اين خاندان در اصفهان و ساكن اين شهر بودهاند؛ لكن يك نفر در شيراز ،و چند نفر نيز در قزوين ساكن بودهاند .ازاينرو آنها
را گاه اصفهانى ،و زمانى قزوينى گفتهاند.
ابن شفروه اسعد
شيخ ابى السّعادات اسعد بن عبد القاهر بن سعد شفروه اصفهانى ،از اجلّه فقهاء و علماء شيعه در قرن هفتم هجرى.
ى بن طاوس است ،و جناب خواجه نصير الدّين طوسى و ميثم بن على بحرانى
صاحب عنوان از مشايخ جناب سيّد رضى الدّين عل ّ
از او روايت كردهاند .در اعيان ال ّ
معرفى مىكند ،و در روضات الجنّات از مشايخ آن دو
بحرانى
و
طوسى
شاگرد
شيعة وى را
ّ
مىنويسد ،و ظاهرا قول صاحب روضات ،معتبر مىباشد .فوت وى را در ماه صفر  635ق نوشتهاند؛ [ا ّما اين تاريخ ،زمان
دريافت اجازه شيخ ابو السّعادات از سيّد بن طاوس در جانب شرقى بغداد است] ،در هدية العارفين فوت او را حدود 640
مىنويسد .كتب زير از تأليفات او است:
 .1اكسير السّعادتين  .2توجيه السّؤاالت در نقل اشكاالت  .3جامع الدالئل و مجمع الفضائل در امامت ،و آن را منبع الدّالئل
نوشتهاند  .4رشح الوالء (يا رشح الوفاء) ،در شرح دعاى صنمى قريش ،منسوب به حضرت على عليه السّالم و آن را مترجمى
ناشناس ،به نام شاه سلطان حسين صفوى ترجمه كرده است  .5الفائق على االربعين در مناقب امير المؤمنين عليه السّالم  .6مجمع
ّللا عليه و آله و حضرت امير المؤمنين
البحرين و آن مجموعهاى است از مواعظ و حكم منقول از حضرت رسول اكرم صلّى ّ
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عليه السّالم.
اعالم اصفهان ،ص179 :
ابن شفروه -اسماعيل
ّللا شفروه اصفهانى ،از دانشمندان قرن هشتم هجرى است.
اسماعيل بن مح ّمد بن عبد ّ

 . 432ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .204
 . 433تاريخ تشيّع اصفهان ،صص 301 -300؛ فتح االبواب ،سيّد بن طاوس ،ص 131؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« اسعد» ،ص 2306؛ امل
اآلمل ،ج  ،2صص 33 -32؛ رياض العلماء ،ج  ،1صص 82 -81؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،2ص 247؛ االنوار السّاطعة ،ص 17؛ فوائد
الرضوية ،ج  ،1صص 44 -43؛ ريحانة االدب ،ج  ،7ص 124؛ الذّريعة ،مواضع مختلفه؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،11ص 143؛ روضات
ّ
الجنّات ،ج  ،1ص 110؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 263 -262؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 205؛ احوال و آثار خواجه
نصير الدّين طوسى ،صص .170 -169

وى در دوشنبه  14ربيع الثّانى سال  752ق از كتابت نسخهاى از شرح مختصر االصول قاضى عضد الدّين ايجى ،به ّ
خط نسخ
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ّللا مرعشى در قم موجود است.
فراغت يافت ،كتاب به شماره  1069در كتابخانه آيت ّ
ابو شفروه -حسين
ّللا بن حمزه اصفهانى قزوينى معروف به «ابن شفروه» ،435از فضالء و
ّللا بن مح ّمد بن هبة ّ
ّللا بن هبة ّ
حسين بن عبيد ّ
ّللا را در تاريخ بغداد نقل كرده است.
دانشمندان اواخر قرن ششم هجرى بوده ،و ابن النجّار از قول او اشعار پدرش عبيد ّ
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ّللا
ابن شفروه -رزق ّ
ّللا بن حمزه اصفهانى قزوينى معروف به «ابن شفروه» يا «ابن سفرويه» ،از
ّللا بن مح ّمد بن هبة ّ
ّللا بن هبة ّ
ابو البركات رزق ّ
فقهاء و بزرگان حنفى اصفهان در قرن ششم هجرى .تولّدش در سال  536در اصفهان بود ،و در اصفهان و بغداد به تدريس و
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نقل احاديث مىپرداخت ،و سرانجام در سال  615ق در اصفهان وفات يافت ،و در مدرسه محلّه جوهان مدفون شد.
اعالم اصفهان ،ص180 :
ابن شفروه -سليمان
فخر الدّين ابو احمد سليمان بن شمس الدّين بن شفروه اصفهانى ،از ادباء و شعراء بوده ،و به عربى شعر مىسروده است.
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ابن شفروه -سليمان
ّللا بن مح ّمد بن اسعد بن قاهر اصفهانى معروف به «ابن شفروه» از
سليمان بن احمد بن جالل الدّين مح ّمد بن قاسم بن هبة ّ
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فضالى خاندان شفروه است ،نشانه تملّك او بر كتاب البيان تأليف شهيد ّاول ديده شده است.
ابن شفروه -عبد اللّطيف
ّللا بن شفروه اصفهانى ،از شعراى اصفهان در قرن ششم هجرى است.
مجد الدّين ابو المجد عبد اللّطيف بن هبة ّ
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ّللا
ابن شفروه -ظهير الدّين عبد ّ
ّللا بن شرف الدّين عمر شفروه اصفهانى ،از شعراء و ادباى اصفهان در قرن ششم هجرى است .عوفى او را
ظهير الدّين عبد ّ
پسر عموى شرف الدّين شفروه نوشته 441و آذر بيگدلى او را برادر شرف الدّين دانسته است 442.وى عالوه بر شعر و ادب ،در
حديث و تفسير و فقه زبردست بوده ،و در مدح سالجقه عراق؛ يعنى ارسالن شاه و طغرل سوم ،قصايدى ساخته است.
رضا قلى خان هدايت او را به عنوان يك عارف سالك ستوده است 443.در نزهة المجالس
اعالم اصفهان ،ص181 :
برخى از رباعيّات او آمده است 444.ديوان اشعار ظهير شفروه هنوز به طبع نرسيده ،و تنها نسخه ّ
خطى آن در كتابخانه ديوان هند
445
در لندن موجود است.
 . 434فهرست مرعشى ،ج  ،3ص .253
 . 435لباب االلباب ،تعليقات ّ
عالمه قزوينى ،ص 642؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .127
 . 436مجلّه يادگار ،شماره ششم و هفتم ،بهمن و اسفند  ،1327به نقل از كتاب جواهر المضيئه ،ج  ،1ص .212
 . 437لباب االلباب ،تعليقات ّ
عالمه قزوينى ،ص 640؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 128؛ مجلّه يادگار ،شماره ششم و هفتم،
بهمن و اسفند  ،1327ص .115
الرابع ،ص .180
 . 438تلخيص معجم اآلداب ،ج  ،3الجزء ّ
الرجال ،ج  ،1ص .235
 . 439تراجم ّ
 . 440تاريخ نظم و نثر ،ج  ،1ص .102
ّ
 . 441لباب االلباب ،صص 226 -225؛ مجله يادگار ،شماره  6و  ،7بهمن و اسفند  ،1327صص .117 -116
 . 442آتشكده آذر ،بخش سوم از نيمه نخست ،صص .967 -966
 . 443رياض العارفين ،ص .161

اين رباعى از او است:
اى تازهنسيم زلف عنبر بارش

چون برگذرى بر طرف گلزارش

آهسته گذر كه نرگس بيمارش

خفتست به سايه گل رخسارش

ابن شفروه -شرف الدّين عبد المؤمن
ّللا بن حمزه
ّللا بن مح ّمد بن هبة ّ
شرف الدّين عبد المؤمن مغربى اصفهانى معروف به «شرف الدّين شفروه» ،فرزند هبة ّ
ّللا بوده ،448ظاهرا در اواخر قرن پنجم
واعظ ،شاعر و اديب دانشمند قرن ششم هجرى .برخى نوشتهاند :نامش مح ّمد 447يا فضل ّ
متولّد [شد] ،و در جوانى به تكميل تحصيالت خود پرداخت .او به مدح اتابك شيرگير اهتمام داشت ،و از طرف او به لقب
ملكال ّ
شعرايى ملقّب شد.
446

وى در سال  569در دمشق به وعظ و تذكار مشغول بوده ،سپس به مصر رفته ،به خدمت صالح الدّين ايّوبى رسيده ،آنگاه به
449
دمشق بازگشته ،و ظاهرا در سال  570ق در آنجا فوت شده است.
وى ارسالن بن طغرل و طغرال بن ارسالن را نيز مدح گفته است 450.از آثار او كتاب اطباق الذّهب در مواعظ و خطب كه آن
را در مقابل كتب اطواق الذّهب زمخشرى ،در صد مقاله به درخواست ظهير الدّين احمد خويى تأليف كرده ،و بارها در بوالق،
الهور و مصر به چاپ رسيده است ،451و عدّهاى از فضالء بر آن شرح نوشتهاند .ديوان اشعار او به گفته
اعالم اصفهان ،ص182 :
رضا قلى خان هدايت ،صد و هشت هزار بيت بوده ،452كه نسخهاى از آن شامل  700بيت ،ضمن مجموعه شماره  2589در
454
كتابخانه مركزى دانشگاه تهران وجود داشته است453؛ نسخه ديگرى نيز در موزه بريتانيا موجود است.
از اشعار او است:
گر توانى اى صبا بگذر شبى در كوى او

ور دلت خواهد ببر پيغامى از من سوى او

گر همىخواهى كه بر سرو بلند او رسى

نردبان عنبرين ساز از شكنج موى او

اين دل گمگشته من باز جو از زلف او

ور نيابى رو بيفشان دامن گيسوى او

ّللا
ابن شفروه -عبيد ّ
 . 444نزهة المجالس ،ص .82
 . 445الذّريعة ،ج  ،9صص .659 -658
 . 446مجلّه يادگار ،شماره  6و  ،7بهمن و اسفند  ،1327ص  110به نقل از جواهر المضيئه ،ج  ،1ص .322
 . 447لباب االلباب ،ص .221
 . 448آتشكده آذر ،قسمت سوم از نيمه نخست ،ص 948؛ رياض العارفين ،ص .356
 . 449مجلّه يادگار ،شماره  6و  ،7ص  110به نقل از الوافى بالوفيات.
 . 450تذكره دولتشاه ،ص .117
 . 451لباب االلباب ،تعليقات سعيد نفيسى ،ص 646؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،ص 292؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ج  ،1ص 127؛ الذّريعة،
ج  ،2ص 216؛ فهرست مشكاة ،ج  ،3ص .2679
 . 452مجمع الفصحاء ،ج  ،2ص .800
 . 453فهرست دانشگاه ،ج  ،9ص .1393
 . 454تاريخ ادبيّات ،هرمان اته ،ص .122

ّللا بن حمزه معروف به «ابن شفروه» واعظ ،اديب و شاعر دانشمند قرن ششم هجرى بوده ،و در وعظ
ّللا بن هبة ّ
ابو الوفا عبيد ّ
و خطابه ،مالحت و فصاحت داشته ،و در نظم و نثر ،نيكوسخن و بليغ بوده ،چند بار در راه حج به بغداد وارد شده ،و يك سال
ى بن ابى طالب عليه السّالم در وعظ خود سروده
نيز در مدرسه ناجيه بغداد وعظ نموده ،و از جمله ،ابياتى فىالبداهه در مدح عل ّ
است.
تولّدش در  534واقع شده ،و در سال  585در شيراز وفات يافت.
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اعالم اصفهان ،ص183 :
ابن شفروهّ -
عز الدّين
عز الدّين يا عزيز الدّين شفروه اصفهانى معروف به «عز شفروه» از شعراى اصفهان است.
برخى از رباعىهاى او در كتاب نزهة المجالس نقل شده است.456
اين رباعى از او است:
شمعى كه چو پروانه برو شايد سوخت

ما را نه چنانكه در گمان آيد سوخت

زين سوز اگر آب نبودى در چشم

با شمع بگفتمى كه چون بايد سوخت

ّللا
ابن شفروه -فضل ّ
ّللا بن حمزه اصفهانى معروف به «ابن شفروه» از فضالء و بزرگان اصفهان در قرن ششم
ّللا بن مح ّمد بن هبة ّ
ّللا بن هبة ّ
فضل ّ
457
هجرى وى تا سال  556ق در قيد حيات بوده است.
ّللا
ابن شفروه -هبة ّ
ّللا بن حمزه اصفهانى ،از فقهاء و بزرگان خاندان شفروه در اصفهان بوده ،و در اين شهر براساس
ّللا بن مح ّمد بن هبة ّ
هبة ّ
458
مذهب ابى حنيفه براى حنفيان اصفهان قضاوت مىكرده است.
ابن شيرويه اصفهانى
ى بن موسى بن جعفر بن مح ّمد حلّى معروف به
ابن شيرويه اصفهانى ،از محدّثين اصفهان قرن هفتم هجرى ،سيّد رضى الدّين عل ّ
459
سيّد بن طاوس از او روايت مىكند.
اعالم اصفهان ،ص184 :
ابن شيره -على*
ى بن مح ّمد بن شيره كاشانى اصفهانى از محدّثين اصفهان در نيمه اول قرن سوم هجرى است .از صحابه حضرت
ابو الحسن عل ّ
460
امام مح ّمد تقى عليه السّالم است .كتابهاى التّأديب ،شامل احاديث مربوط به نماز ،و الجامع فى الفقه از تأليفات او است.
 . 455لباب االلباب ،تعليقات ّ
عالمه قزوينى ،صص 641 -640؛ مجلّه يادگار ،شماره ششم و هفتم ،بهمن و اسفند  ،1327صص -114
115؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .127
 . 456لباب االلباب ،تعليقات سعيد نفيسى ،صص  643و 772؛ نزهة المجالس ،ص 85؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .127
 . 457لباب االلباب ،تعليقات سعيد نفيسى ،صص  640و 642؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .127
 . 458لباب االلباب ،تعليقات ّ
عالمه قزوينى ،صص  639و 641؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .127
 . 459االنوار السّاطعة ،ص 117؛ مصفّى المقال ،ص .302

ابن صاعد -يحيى
يحيى بن مح ّمد بن صاعد معروف به «ابن صاعد» از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از ابو نصر احمد بن
جراح بن فحله روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم ،ابو الفرج احمد بن مح ّمد بن عالء صوفى شيرازى و ابو اسحاق
نصر بن دينار و ّ
461
ابراهيم بن احمد بن يوسف ّ
جالب باب كوشكى از او حديث شنيدهاند.
ابن طباطبا -احمد
ى بن ابى طالب عليه السّالم از محدّثين شيعه است .در
احمد بن حسن بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن حسن بن حسن بن عل ّ
462
اصفهان سكونت داشته ،و از پدرش حسن نقل حديث مىنموده است .مح ّمد بن احمد بن هشيم از او روايت مىكند.
ابن طباطبا -مح ّمد
ابو الحسن مح ّمد بن احمد بن مح ّمد بن احمد بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل ،بن ابراهيم بن حسن مثنّى معروف به «ابن طباطبا»
از علماء و ادباء و شعراى معروف اصفهان است كه در قرن سوم هجرى ،مقارن با غيبت صغرى در اصفهان مىزيسته ،و ابن
شهرآشوب او را از شعراء اهل بيت شمرده است .پدرش ّاولين شخص از خاندان طباطبا بوده كه از كوفه به اصفهان آمده است.
ابن طباطبا در سال  322ق وفات يافته ،و ظاهرا در
اعالم اصفهان ،ص185 :
كوى غازيان جوباره اصفهان [كه آن را سربازار غاز مىگويند] مدفون شد .كتب زير از او است:
[ .1اختيار ديوان اشعار]  .2تهذيب ّ
شعر و ال ّ
الطبع  .3ديوان اشعار [ .4سنام المعالى]  .5ال ّ
شعرا [ .6العروض]  .7عيار الشعر
463
شعر  .11نقد ال ّ
شعر) [ .8فرائد الدّرر]  .9فى تقريض الدّفاتر  .10المدخل فى معرفة المع ّمى من ال ّ
(معايير ال ّ
شعر.
ابن عبده -احمد
احمد بن ابراهيم بن عبده ،از محدّثين اصفهان است.

464

ابن عجمى -مح ّمد
مح ّمد بن احمد بن جامع اصفهانى معروف به «ابن العجمى» متولّى امر خطابت در «زبيد» بوده ،و در سال  727ق وفات يافته
465
است .در قالئد النّحر گفته شده است كه وى تأليفاتى در «رائق» داشته است.
ابن عدى -هارون
خراز ،معروف به «ابن عبدى» از مح ّدثين
ابو الحسن هارون بن سليمان بن داود بن بهرام بن قطبة بن حريث بن جويره سلمى ّ
ى بن حسن بن يعمر شامى ،ابى عامر عقدى ،ابى عاصم ،حماد بن
قرن سوم هجرى است .در اصفهان ساكن بوده ،و از عل ّ
الرحمن بن مهدى ،معاذ بن هشام و يحيى قطان روايت مىنموده است.
مسعده ،عبد ّ
ّللا بن جعفر بن احمد و مح ّمد بن احمد بن يزيد هم از وى روايت مىكنند.
عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص186 :
الرجال ،ج  ،4صص  218و 223؛ منهج المقال ،ص 237؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص  188و
 . 460الذّريعة ،ج  ،3ص 210؛ مجمع ّ
.119
 . 461ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  161و  167و .203
 . 462ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .86
 . 463ريحانة االدب ،ج  ،8صص 82 -81؛ الذّريعة ،ج  ،9ص  981و ج  ،4ص  511و ج  ،15ص 363؛ االعالم ،ج  ،6ص 199؛
الرواة ،ص 243؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،ص 214 -212؛ معجم االدباء ،ج  ،17ص 143؛ اعيان
لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص 325؛ نوابغ ّ
ال ّ
شيعة ،ج  ،43ص 248؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .128 -127
464
 .ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .101
 . 465هدية العارفين ،ج  ،2ص .146

وفاتش در سال  263يا  265ق واقع شده است.

466

ابن ّ
عطار
ّ
العطار ال ّ
ّللا عسكرى لغوى ،صاحب عنوان را از
ابن
شروطى االصفهانى ،ياقوت حموى در شرح حال ابو احمد حسن بن عبد ّ
467
متأ ّخرين اصحاب ابو احمد كه از او روايت كردهاند ،مىشمارد.
ابن عطاش
ّللا بن ايّوب بن عطاش اصفهانى از محدّثان قرن چهارم هجرى در اصفهان است .از ابى عاصم بزيل و ابى
ابو بكر احمد بن عبد ّ
468
ّللا وكيل از وى نقل حديث مىكند.
عبد
بن
اسماعيل
بن
ّللا
عبد
و
نمايد،
مى
عمر ضرير روايت
ّ
ّ
ابن عطاش -احمد
احمد بن عبد الملك عطاش ،از ادباء و بزرگان قرن پنجم هجرى است .در اصفهان ساكن بوده ،و به تشيّع شهرت داشته ،و مردم
سنّى اصفهان ،قصد جان او را كردند .وى به رى رفته ،و به حسن صبّاح پيوست ،و در آيين باطنى ،استوار گرديد .سپس به
مقر
اصفهان بازگشت ،و مخفيانه به تبليغ مرام اسماعيلى مشغول شد ،و پس از مدّتى قلعه شاهدژ را
تصرف كرده ،آن را ّ
ّ
فعاليتهاى خويش نمود .تبليغات ابن عطاش ،سالطين سلجوقى را به وحشت انداخت ،سبب شد تا احمد عطاش را اسير نمودند ،و
در سال  504در اصفهان با خوارى بسيار او را كشتند .عالوه بر ّ
اطالعات مذهبى و فنون ادب ،در خوشنويسى و حسن خط نيز
469
شهرت داشت ،و كتابهايى را كتابت نموده بود.
اعالم اصفهان ،ص187 :
ابن عطاش -احمد
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن عطاش تاجر ،از محدّثين قرن چهارم هجرى در اصفهان است .وى پس از سال  350ق وفات يافته
470
است .حافظ ابو نعيم اصفهانى از او حديث شنيده است.
ابن على -مح ّمد
مح ّمد بن حسن بن احمد بن مح ّمد بن موسى اهوازى معروف به «ابن على اصفهانى» از محدّثين اصفهان است ا ّما او متّهم به
471
جراب الكذب» لقب داده بودند.
كذب بوده ،و او را « ّ
ابن فادشاه ،ابو الحسن
ّللا بن ابى منصور بن فادشاه.
ابو الحسين بن ابى عبد ّ

472

ابن فادشاه -احمد
ابو الحسين احمد بن مح ّمد بن حسن [حسين] اصفهانى معروف به «ابن فادشاه رئيس» از محدّثين و ادباى اصفهان است.
گويند به شيعه و معتزله تمايل داشته است .ابو القاسم طبرانى از او روايت مىكند ،و خود ابن فادشاه از اسماعيل بن مح ّمد صوفى
473
و محمود بن اسماعيل نقل حديث نموده است.

 . 466ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 336؛ ميزان االعتدال ،ج  ،2ص .121
 . 467معجم االدباء ،ج  ،8ص .237
 . 468ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .94
صدور ،ص 156؛ مجمل فصيحى ،ج  ،2ص 217؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،5ص 726؛ الكامل ،ج  ،8ص .242
 . 469راحة ال ّ
 . 470ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .152
 . 471ميزان االعتدال ،ج  ،3ص .43
 . 472محاسن اصفهان ،صص  31و .69
 . 473النّابس ،صص .23 -22

ابن فادشاه -على
ى بن فادشاه اصفهانى از محدّثين و ادباى قرن ششم هجرى است .وى همه مسند شافعى
ى بن سعيد بن عل ّ
عفيف الدّين ابو طاهر عل ّ
ّللا بن مح ّمد
را از شيخ كمال الدّين ابى عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص188 :
بن مح ّمد بن سرايا بلدى با اسنادش شنيده است .وى به عربى شعر نيز مىسروده است.

474

ّللا
ابن فادشاه -ابو عبد ّ
ّللا فادشاه بن ابى منصور بن ابى طاهر بن اصفهانى ،از ادباى قرن ششم هجرى ،وى از اصفهان به قصد تجارت به
ابو عبد ّ
خراسان رفته ،و ابو سعد سمعانى وى را در سمرقند ديده ،و مقدار اندكى از شعر در سال  550هجرى از وى فراگرفته است.

475

ابن فادشاه ،مح ّمد
ّللا مح ّمد بن قاسم بن احمد بن فادشاه (پادشاه) اصفهانى معروف به «نتيف» از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجرى.
ابو عبد ّ
در ذكر اخبار اصفهان درباره او گويد« :ستكلّم على مذهب اهل السنّة ينحل مذهب ابى الحسن االشعرى» در بصره ساكن بوده ،و
االول سال  381وفات يافته است .از  .1لؤلؤ .2
در سال  353ق به اصفهان معاودت نموده ،و در ربيع ّ
مادرانى  .3مح ّمد بن سليمان مالكى روايت مىكند.
كتابهاى زير از مؤلّفات او است .1 :االحكام  .2االصول  .3الفقه.

476

ابن فتى نهروانى*
«ابن فتى نهروانى» ،نام يكى از خاندانهاى علمى اصفهان است .آنان اصال از اهالى نهروان در نزديكى بغداد هستند؛ ولى در
اصفهان ساكن بودهاند .اين خاندان در قرن پنجم و ششم هجرى از بيوت معتبر علمى شمرده مىشده ،و از مذهب شافعى پيروى
مىكردهاند.
ابن فتى -حسن
ّللا بن مح ّمد فتى نهروانى اصفهانى از
ابو على حسن بن سلمان [يا سليمان] بن عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص189 :
فقهاء و محدّثين شافعى قرن ششم هجرى است .وى به «ابن فتى» شهرت داشته ،و در نظاميّه اصفهان تحصيل كرده ،فقه را از
ابو بكر بن ثابت خجندى آموخت .مدّتى منصب قضاوت خوزستان را داشت ،و سپس تدريس در مدرسه نظاميّه به او واگذار شد.
477
شوال  525ق در بغداد وفات يافت.
وى در شنبه ّ 5
ابن فتى -سلمان
ّللا بن مح ّمد فتى نهروانى ،از محدّثين و فقهاى شافعى در قرن پنجم هجرى است.
ّللا سلمان [سليمان] بن ابو طالب عبد ّ
ابو عبد ّ
در نهروان متولّد شده ،و در رى نشو و نما يافته ،و در بغداد به تحصيل پرداخته ،و سرانجام در اصفهان مقيم شده است .نحو را
از ثمانينى و لغت را از حسن بن دهان فراگرفته ،و از قاضى ابو الطيّب طبرى حديث را شنيد.
 . 474تلخيص مجمع اآلداب ،جزء  ،4مت ّمم ّاول ،ص .499
 . 475التّحبير ،ج  ،2ص .37
 . 476ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 300؛ االعالم ،ج  ،7ص .227
 . 477تبيين كذب المفترى ،ص 319؛ طبقات ال ّشافعية ،سبكى ،ج  ،1ص 104؛ مدارس نظاميّه ،ص 145؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج
 ،1ص 128؛ علماء النّظاميّات ،ص 67؛ غزالىنامه ،ص .134

وى در علوم ادبى ،خصوصا لغت و نحو استاد بوده ،و شعر نيز مىسرود .سرانجام او در  12صفر  493ق (يا  )494در
اصفهان وفات يافت.
وى را تأليفاتى است از آن جمله:
 .1التّفسير ،در قرائات  .2شرح االيضاح ،تأليف ابو على فارسى ،در نحو  .3شرح ديوان المتنبّى  .4شرح االمالى  .5علل
ّ 478
القراءات  .6القانون ،در لغت ،در ده مجلد.
ّللا*
ابن فتى -هبة ّ
ّللا بن مح ّمد فتى نهروانى ،از فقهاء و محدّثين شافعى اصفهان در قرن ششم هجرى .وى از
ّللا بن سلمان (سليمان) بن عبد ّ
هبة ّ
479
ابن ماجه ابهرى حديث شنيده است.
اعالم اصفهان ،ص190 :
ابن فقيه -حسن
ّللا ،داماد ابن رسته است .از محدّثين بوده ،و از حسين بن حفص روايت نموده
ى بن موسى بن يزيد بن عبد ّ
ابو مح ّمد حسن بن عل ّ
480
است ،ابو عمر احمد بن حسن بن اسماعيل شروطى از او روايت مىكند.
ابن فنجويه
ّللا] بن فنجويه اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است.
ابو بكر [يا ابو عبد ّ
از ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن محمود اصفهانى ،ابن حبيش (حبش) ،ابن حيّان ،ابن شيبه و ابو بكر بن مالك قطيعى روايت
481
مىكند ،و حاكم حسكانى و ّ
عالمه نيشابورى از او روايت مىكنند.
ابن فزار -عبد العظيم
عميد الدّين ابو المكارم عبد العظيم بن ابى البركات عبد اللّطيف بن ابى نصر مح ّمد بن سهل سرابى اصفهانى معروف به «ابن
ّ
فزار» .از محدّثين و دانشمندان قرن ششم و هفتم هجرى در اصفهان است .از پدرش و حسن بن عبّاس رستمى حديث شنيده،
482
ّ
سپس به بغداد رفت .ابن ال ّدبيثى از او روايت مىكند .تولدش در سال  ،550و وفاتش در ذىحجّه  617ق در بغداد واقع شد.
ابن فورك
«ابن فورك» شهرت چندين نفر از محدّثين و فقهاى قرن سوم تا ششم هجرى است كه اغلب در اصفهان و برخى از آنان و
نيشابور ساكن بودهاند« .فورك» (بر وزن دوزخ) نام ج ّد آنان بوده ،و از مذهب شافعى پيروى مىكردهاند.
اعالم اصفهان ،ص191 :
483

اعالم اصفهان ؛ ص191
 . 478معجم االدباء ،ج  ،11ص 253 -251؛ االعالم ،ج  ،3ص 169؛ ريحانة االدب ،ج  ،8صص 138 -137؛ دائرةالمعارف بزرگ
اسالمى ،ج  ،4ص 379؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .128
 . 479المشتبه ،ج  ،2ص .497
 . 480ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .265
 . 481احقاق الحق ،ج  ،14صص  221و  626و  671و ج  ،9ص .27
 . 482تلخيص مجمع اآلداب ،جزء  ،4ج  ،2ص .922
 483مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.

ابن فورك -احمد
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن حسن بن مح ّمد بن ابراهيم بن فورك ،برادرزاده ابن فورك اصفهانى است .از محدّثين و فقهاى شافعى
در قرن پنجم هجرى است .در خراسان مىزيسته و به خراسانى مشهور است .وى در مدرسه نظاميّه بغداد به وعظ مشغول بوده
484
است .تولّدش در  408ق و وفاتش در  478ق روى داده است.
ابن فورك -احمد
ابو الحسين احمد بن ابى يعقوب يوسف بن فورك مستملى ،از محدّثين اصفهان است در مسجد جامع شهرستان (مدينه) اصفهان به
485
تدريس علم و ادب مشغول بوده است .از ابراهيم بن متويه و ابو بكر بن راشد و ديگران روايت نموده است.
ابن فورك -اسماعيل
ابو عثمان اسماعيل بن سهل (ابى سهل) بن مح ّمد بن عبد العزيز فوركى ،سبط ابو بكر مح ّمد بن حسين بن فورك اصفهانى
نيشابورى از قاريان و اساتيد قرائت و تجويد بوده ،و حديث نيز روايت مىنموده است .از ابا سعد كنجروى استماع حديث كرده،
486
االول سال  519ق روى داد.
و در سال  500جهت ابا سعد سمعانى اجازه نوشته است .وفاتش در عصر روز جمعه  5ربيع ّ
ابن فورك -بشران
بشران بن فورك (يحيى) از محدّثان اصفهان است .از سليمان شاذكونى و مح ّمد بن بكير استماع حديث نموده است.
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اعالم اصفهان ،ص192 :
ّللا
ابن فورك -عبد ّ
ّللا بن حسن بن فورك ،از محدّثين اصفهان است ،و از عبّاد بن وليد حديث نقل كرده است.
عبد ّ

488

ّللا
ابن فورك -عبد ّ
ّللا بن مهيار معروف به «قباب مقرى» از محدّثان فقهاء و قاريان
ّللا بن مح ّمد بن مح ّمد بن فورك بن عطاء بن عبد ّ
ابو بكر عبد ّ
ى بن
ّللا بن مح ّمد بن سالم ،عبد ّ
قرآن در قرن چهارم هجرى است .در اصفهان ساكن بوده ،و از عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن نعمان ،عل ّ
مح ّمد ثقفى و ابن ابى عاصم روايت نموده است .ابو بكر مح ّمد بن ادريس جرجرايى از او استماع حديث كرده است .وى در نيمه
489
ذىقعده  370ق وفات يافت.
ّللا
ابن فورك -عبد ّ
ّللا بن مهيار از محدّثين اصفهان است.
ّللا بن مح ّمد بن مهران بن فورك بن عطاء بن عبد ّ
عبد ّ

490

ّللا
ابن فورك -عبيد ّ
الرحيم
ّللا مح ّمد بن مح ّمد فورك است .از عبد ّ
ّللا بن فورك بن عطاء بن شهره قبّاب ،از محدّثين اصفهان و عموى ابو عبد ّ
عبيد ّ
491
ّللا بن فورك از او روايت مىكند.
بن معافا بن عمران نقل حديث نموده ،و برادرزادهاش ابو عبد ّ
ابن فورك -على
 . 484فرهنگنامه پارسى ،ج  ،1ص .616
 . 485ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .157
 . 486التّحبير ،ج  ،1ص .93
 . 487ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .234
 . 488ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .84
ّ
 . 489ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2صص 91 -90؛ اللباب ،ج  ،3ص 10؛ المشتبه ،ج  ،2ص .519
 . 490ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .90
 . 491ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .100

ّللا،
ى بن فورك بن يزيد ،از محدّثين اصفهانى است .از حاتم بن عبيد ّ
ابو الحسن عل ّ
اعالم اصفهان ،ص193 :
مح ّمد كثير ،قعنبى و محدّثين بصره حديث شنيده است.
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ابن فورك -قاسم
ابو بكر قاسم بن احمد بن منصور صفّار ،از محدّثين اصفهان و از احفاد ابن فورك است.
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ابن فورك -قاسم
ابو مح ّمد قاسم بن فورك بن سليمان كنبركى اصفهانى از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجرى بوده ،و از محدّثان عراق و شام
روايت مىكرده است .وى در سال  301ق فوت شده است« 494.كنبرك» يكى از روستاهاى متّصل به شهر در شمال اصفهان
بوده ،و اكنون جزو محلّههاى اصفهان محسوب مىشود.
ابن فورك -مح ّمد*
ابو عيسى مح ّمد بن اسماعيل بن مح ّمد بن فورك بن اشعث عنبرى ،از قاريان و اساتيد قرائت و تجويد است .قرائت را از پدرش و
495
ى بن ابى هالل از او قرائت را روايت نمودهاند.
ى بن عامر روايت كرده ،و جمعى كثير از قاريان از جمله زيد بن عل ّ
عل ّ
ابن فورك -مح ّمد
ابو بكر مح ّمد بن حسن بن فورك اصفهانى ،مشهورترين فرد خاندان ابن فورك و خود از فقها و محدّثان بزرگ شافعى در قرن
چهارم هجرى است .در حدود سال  330ق متولّد شده ،و در بصره و بغداد تحصيل كرد .علم كالم را به آيين اشعريان از ابو
ّللا بن جعفر اصفهانى ،ابو مح ّمد بن فارس و ابن فرزاد اهوازى
الحسن باهلى 496و حديث را از عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص194 :
آموخت 497.ابن فورك در ادب ،كالم و نحو و خطابه ،مهارت بسزايى داشت .چندى در بصره و بغداد و شيراز به تدريس مشغول
صب بود ،مخالفين اشعرى به مخالفت او برخاسته ،و او را آزار
بود .سپس به رى رفت ،و چون در مذهب اشعرى سخت متع ّ
498
كردند؛ لذا او به نيشابور رفته ،ابو الحسن مح ّمد بن ابراهيم سيمجور (م  377ق) حاكم خراسان براى او مدرسهاى ساخت.
وى چندى در نيشابور به تدريس پرداخت ،و سپس به دعوت سلطان محمود غزنوى براى مناظره با بزرگان فرقه كراميّه به
غزنه رفت ،و بر كراميّه پيروز شد؛ ا ّما در بازگشت به نيشابور ،وفات يافت ،و گفته شد كه كراميّه ،او را مسموم ساختهاند.
پس از وفات او در سال  406ق پيكرش را به نيشابور برده ،در محلّه حيره دفن كردند 500.ابو بكر بيهقى ،ابو القاسم قشيرى و
ى بن خلف از شاگردان او هستند 501.تعداد تأليفاتش را در اصول دين و فقه و معانى قرآن ،حدود يكصد جلد
ابو بكر احمد بن عل ّ
الرجال  .2االمالء فى االيضاح ،نسخه ّ
خطى آن در واتيكان موجود است  .4ح ّل اآليات
اسماء
.
1
است:
جمله
نوشتهاند كه از آن
ّ
ّ
المتشابهات ،در كتابخانه عاطف در استانبول وجود دارد .5 .رسالة فى علم التوحيد  .6الحدود ،در اصول  .7غريب القرآن ،در
499

 . 492ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .9
 . 493رساله قشيريّه ،ترجمه فارسى ،ص .58
 . 494ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .161
 . 495غاية النّهايه ،ج  ،2ص .101
 . 496دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،6صص  ،769 -768تبيين كذب المفترى ،ص .232
 . 497فرهنگنامه پارسى ،ج  ،1صص .616 -615
 . 498رساله قشيريّه ،ترجمه فارسى ،ص .26
 . 499دانشنامه ايران و اسالم ،همانجا.
 . 500ريحانة االدب ،ج  ،8صص .143 -142
 . 501تاريخ نيسابور ،ص .7

كتابخانه سليم آغا اسكيدار در استانبول موجود است .8 502مشكل الحديث و غريبه ،كه در حيدرآباد هند به طبع رسيده است.9 503
طبقات المتكلّمين.504
ابن فورك ،هيثم
هيثم بن فورك جرواآنى ،از محدّثين اصفهان است .گروهى از محدّثين از وى روايت
اعالم اصفهان ،ص195 :
الرحيم
مىكنند كه از آن جمله است :يوسف بن مح ّمد مؤذّن و خود ابن فورك از قعنبى روايت مىنمايد .ابو سعيد عمران بن عبد ّ
505
بن عبد الملك باهلى (م  281ق) برادر مادرى او است.
ابن فورك ،يوسف
ابو يعقوب يوسف بن فورك بن موسى مستملى ،از محدّثين اصفهان است .از ابو طالب بن سواده ،ابو مسعود ،اسيد ،حجّاج بن
ّللا بن عمر بن رسته و مح ّمد بن حارث صيداوى اسدى روايت مىكند ،و از او :حسين بن مح ّمد ،سليمان بن
يوسف بن قتيبه ،عبد ّ
506
وراق بغدادى روايت مىكنند.
احمد و ابو بكر مح ّمد بن جعفر ّ
ابن فوالد
ابن فوالد ،يكى از والة آل بويه بوده كه در سال  406بر آل بويه طغيان كرد ،و حكومت قزوين را تقاضا نمود ،و در نواحى رى
به غارت و راهزنى پرداخت ،و از فلك المعالى منوچهر بن قابوس براى جنگ با مجد الدّوله ديلمى مدد حوالت داد .با مجد الدّوله
و مادرش چند بار به محاربه پرداخت ،و رى را محاصره كرد ،سرانجام مجد ال ّدوله در  407ق حكمرانى اصفهان را بدو داد ،و
غائله او رفع شد.
جابرى انصارى معتقد است تخت فوالد منسوب است به فوالد (پدر صاحب عنوان) كه از فرماندهان قشون فخر الدّوله ديلمى و
دليرى رشيد بوده ،و تخته سنگى ساخته ،و روى آن مىنشسته است ،و تا زمان پدر مؤلّف (جابرى) آن سنگ باقى بود ،و
507
كشتىگيران در آن نقطه كشتى مىگرفتند ،و باالخره اتباع ظ ّل السّلطان آن را از بين بردند.
اعالم اصفهان ،ص196 :
ابى قوسين
ابى قوسين ،از اطبّاء اصفهان است ،يهودى بود ،و بعدا مسلمان شد .كتابش مقالة فى ر ّد على اليهود نام دارد.
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ابن قولويه
مافروخى نام او را در عداد
ابو الفتح بن قولويه ،از ادباء و شعراى پارسىگوى اصفهان [در قرون نخستين هجرى] است ،و
ّ
509
متقدّمين آورده است.
ابن قولويه ،اسحاق

 . 502االعالم ،ج  ،6ص .83
 . 503دانشنامه ايران و اسالم ،همان جا.
 . 504مرآة الجنان ،ج  ،2ص 304؛ و نيز :الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص 380؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .129 -128
 . 505ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .329
 . 506ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2صص  348و  212و .55
 . 507دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 863؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 21؛ لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص 337؛ تاريخ اصفهان
و رى ،ص .93
 . 508لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص .341
 . 509محاسن اصفهان ،ص .33

ى بن ابراهيم بن قولويه تاجر اصفهانى از محدّثين قرن چهارم هجرى است .از ابراهيم بن
ابو يعقوب اسحاق بن احمد بن عل ّ
الرحمن بن مح ّمد بن ح ّماد و محدّثين رى روايت مىكند .حافظ ابو نعيم از او حديث شنيده است .وفاتش در
يوسف بن خالد و عبد ّ
510
االول  368ق روى داد.
پنجم ربيع ّ
ابن كرسيّه ،مح ّمد
ى بن احمد بن مح ّمد بن عمران خلقانى معروف به «ابن كرسيّه» از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى
ابو بكر مح ّمد بن عل ّ
است .در م ّكه و عراق ،احاديث زيادى استماع نموده ،و بعد از سال  380ق وفات يافته است .وى را اصلى است در حديث كه
511
از آن روايت مىنموده است .او از حسين بن اسماعيل محاملى روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم از او نقل حديث نموده است.
اعالم اصفهان ،ص197 :
ابن كيغلغ ،احمد
ابو العبّاس احمد بن ابراهيم بن كيغلغ ،از ادباء و شعراء است .از تركان دربار خليفه عبّاسى در بغداد بوده است .تولّدش حدود
سال  258ق روى داده ،و در سال  319ق شحنه اصفهان بوده ،و چندى در اين شهر به سر برده است .ثعالبى در يتيمة الدّهر
512
وى را جزو شعراء و ادباء آورده ،و نمونهاى از اشعار او را نقل نموده است .فوتش بعد از سال  322ق اتّفاق افتاد.
ابن اللّباد ،على
ى بن احمد بن مح ّمد اللباد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .شيخ منتخب الدّين بن بابويه ،در كتاب اربعين از او
ابو الحسن عل ّ
513
حديثى روايت مىكند.
ابن اللّبان ،احمد
ابو المكارم احمد بن مح ّمد بن اللبان اصفهانى ،از محدّثان شافعى اصفهان.
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ّللا
ابن اللّبان ،عبد ّ
الرحمن بكرى وائلى اصفهانى معروف به «ابن اللبان» از مشاهير فقهاى شافعيه در اصفهان
ّللا بن مح ّمد بن عبد ّ
ابو مح ّمد عبد ّ
بوده ،در پنجسالگى قرآن را حفظ نموده ،در اصفهان و بغداد و م ّكه از اكابر دانشمندان استماع حديث نموده ،از جمله :ابو بكر بن
ى بن مح ّمد بن احمد بن ميله ،ابو طاهر مخلص در بغداد ،احمد بن ابراهيم بن فارس
مقرى ،ابراهيم بن عبد ّ
ّللا بن خوشيد قوله ،عل ّ
در بغداد و ابو بكر اشعرى ،و نيز ابا يعلى بن فراء و ابا مح ّمد تميمى از او روايت مىكنند .عالوه بر فقه و حديث ،در قرائت و
فنون تجويد نيز از دانشمندان به شمار مىرفته ،مدّتى منصب قاضى ايذج برعهده او بوده ،و چندى هم در
اعالم اصفهان ،ص198 :
بغداد ساكن بوده ،عاقبت در سال  446ق در اصفهان وفات يافت.
الروضة.515
الغواص فى علوم الخواص  .2تهذيب ادب القضاء ّ .3
تأليفاتى داشته از آن جمله است .1 :درر ّ
ابن لره ،بندار

 . 510ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 221؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،1ص .83
 . 511ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .302
 . 512يتيمة الدّهر ،ج  ،1ص 65؛ محاسن اصفهان ،ص 39؛ االعالم ،ج  ،1ص  81و ج  ،6ص .99
 . 513تعليقات النّقض ،ج  ،2ص  ،1230بحار االنوار ،ج  ،105ص  198رياض العلماء ،ج  ،3ص .354
 . 514منتخب المختار ،صص  119و 136؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .129
 . 515تبيين كذب المفترى ،ص 261؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 451؛ طبقات ال ّ
شافعية ،سبكى ،ج  ،3ص 207؛ االعالم ،ج  ،4ص 266؛
مرآة الجنان ،ج  ،3ص 63؛ ريحانة االدب ،ج  ،8ص 178؛ اللّباب ،ج  ،3صص 127 -126؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص
.129

ابو عمرو بندار بن عبد الحميد [كرخى] اصفهانى معروف به «ابن لرة» از بزرگان علم لغت و ادب است .وى از معاصرين
متو ّكل عبّاسى ( 247 -232ق) بوده ،گويند هفتصد قصيده كه ّاول آن «بانت سعاد» بود ،در حفظ داشته ،و در نحو نيز جامع
516
آراى مصريان و كوفيان بود.
ابن لره شاگرد ابو عبيد قاسم بن سالم بود .ابن كيسان شاگرد صاحب عنوان است ،و بارها در آثارش از او ياد كرده است.
كتب زير از تأليفات او است:

517

 .1جامع اللّغة  .2شرح معانى الباهلى  .3معانى ال ّ
شعر [ .4الوحوش] .518سال وفاتش معلوم نيست.
ابن لره ،مح ّمد
مح ّمد بن لره اصفهانى ،مردى فاضل و دانشمند بوده ،و به دانستن علم حساب در زمان خود مشهور بوده ،كتاب الجامع از تأليفات
519
او است.
اعالم اصفهان ،ص199 :
ّللا
ابن ليالف ،عبد ّ
ّللا بن مح ّمد مقرى اصفهانى معروف به «ابن ليالف» از دانشمندان قرائت در قرن چهارم هجرى بوده ،چهل سال
ابو مح ّمد عبد ّ
ّللا مجيد از اساتيد
در ماه رمضان بر مردم نماز مىگزارده ،و در نقطهگذارى مصاحف شريف ،و روايت قرائات مختلفه كالم ّ
520
غره جمادى اآلخر  380ق در اصفهان وفات يافت.
دوران بوده ،سرانجام در ّ
ابن ماما ،احمد
ّللا بن ماما اصفهانى ،از محدّثين قرن پنجم هجرى است .وى در سال 436
حافظ ابو حامد احمد بن مح ّمد بن اجيه (احيد) بن عبد ّ
ّللا مح ّمد بن ابى بكر احمد
ق وفات يافته است .از تأليفات او ذيل تاريخ بخارى است .تاريخ بخارى از تأليفات حافظ ابو عبد ّ
521
بخارى غنجارى است.
ابن ماشاذه*
«ابن ماشاذه» شهرت عدّهاى از بزرگان اصفهان در قرون سوم تا هفتم هجرى است .اين خاندان ،نسب خويش را به شخصى به
نام «ماشاذه» مىرسانند .آنان پيرو مذهب شافعى بوده ،و اغلب ،منصب تدريس و وعظ و افتاء را در اصفهان برعهده داشتهاند.
در قريه رنان (محلّه رهنان كنونى) در غرب شهر اصفهان ،مكانى به نام «صحراماشاذه» تاكنون شهرت داشته است.
ابن ماشاذه
مافروخى او را جزو متقدمين آورده است.
ّللا ماشاذه ،از فضالى اصفهان قبل از قرن پنجم هجرى است.
ّ
ابو عبد ّ
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اعالم اصفهان ،ص200 :
ابن ماشاذه ،احمد
ابو الحسين احمد بن مح ّمد بن حسين بن ماشاذه اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است.
ّللا كردى و ديگران از او روايت نمودهاند.
ى بن حسين بن عبد ّ
از ابو القاسم طبرانى روايت مىنموده ،و ابو الحسن عل ّ

523

 . 516الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص .358
 . 517دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،6صص .814 -813
 . 518ريحانة االدب ،ج  ،8ص 181؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ج  ،1ص 129؛ الفهرست ،ابن نديم ،ترجمه فارسى ،ص .139
 . 519اخبار الحكماء قفطى ،ص 181؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .130
 . 520ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .98
ّ
 . 521االنساب ،ج  ،5ص 181؛ االعالم ،ج  ،1ص 213؛ تذكرة الحفاظ ،ج  ،3ص  117سير اعالم النبالء ،ج .38317
 . 522محاسن اصفهان ،ص 29؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .130

ابن ماشاذه احمد*
فخر الدّين ابو بكر احمد بن مح ّمد بن محمود بن عبد المنعم بن ماشاذه اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى بوده ،و
از ابو مسعود سليمان بن ابراهيم بن مح ّمد اصفهانى ،ساالر ابى الحسن م ّكى بن منصور عالن گرجى و ديگران نقل ويژه نموده،
و غياث الدّين ابو مفيد احمد بن اسعد بن غياث عقيلى ،ابو غانم مهذّب بن حسين بن مح ّمد حسين بن زينه و ديگران از او روايت
524
مىنمايند .فخر الدّين سرانجام در  572ق وفات يافت.
ابن ماشاذه ،احمد
اسماعيل بن عبد المؤمن ابى منصور ماشاذه ،از محدّثين اصفهان در قرن هفتم هجرى است ترجمه كتاب عوارف المعارف تاليف
ابو حفص عمر بن مح ّمد سهروردى از آثار او است كه آن را در سال  665به دستور عبد السّالم سيخى كامويى به فارسى
525
برگردانده است.
ابن ماشاذه ،داود
داود بن ماشاذه ،از محدّثين اصفهان است .وى از مشايخ روايت ابن صيقل بغدادى بوده است.

526

اعالم اصفهان ،ص201 :
ّللا
ابن ماشاذه ،عبد ّ
مافروخى او را از متقدّمين فضالى اصفهان مىنويسد.
ى بن ماشاذه ،از محدّثين اصفهان است.
ّ
عبد ّ
ّللا بن عل ّ

527

ابن ماشاذه ،على
متصوفه
حره اصفهانى معروف به «ابن ماشاذه» ،از فقهاء و
ى بن مح ّمد (معروف به ماشاذه) بن احمد بن ميلة بن ّ
ّ
ابو الحسن عل ّ
اواخر قرن چهارم هجرى است .از مح ّمد بن مح ّمد بن يونس ابهرى ،ابى عمرو بن حكيم ،مصاحبى و اسوارى روايت نموده
ى بن ماشاذه
است .وى در روز عيد فطر چهارشنبه ،سال  414ق در اصفهان وفات يافت.
ّ
مافروخى در كتاب خود به نام او عل ّ
528
اشاره كرده است.
ابن ماشاذه ،عمر
ابو مح ّمد عمر ماشاذه عبّاسى هاشمى اصفهانى بن مح ّمد بن اسماعيل بن عبد المؤمن ابى منصور ماشاذه از ادباء و عرفاى قرن
هشتم هجرى است .او در خانقاه حسينيّه اشرف يزد ساكن بوده ،و در  28ذىحجّه  740ق از كتابت غرايب القرآن فراغت يافته
529
است .اين نسخه در كتابخانه مجلس سناى سابق موجود بوده است.
ابن ماشاذه ،كمال
تقى الدّين كمال بن قطب الدّين اصفهانى ماشاذه عبّاسى ،از فضالء و دانشمندان قرن نهم هجرى بوده است.
وى در شنبه  4رمضان  842در شهر «شويم» كرمان ،نسخهاى از كتاب شرح الموجز در طب را به ّ
خط نسخ كتابت نموده
ّللا
است .اين نسخه به شماره  3334در كتابخانه آيت ّ
اعالم اصفهان ،ص202 :

 . 523معجم البلدان.
 . 524تلخيص مجمع اآلداب جزء  ،4ج  ،3ص .105
 . 525ال ّنصائح االيمانية ،ص .20
 . 526منتخب المختار ،ص 110؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .130
 . 527دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .130
 . 528محاسن اصفهان ،ص 29؛ ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 24؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .130
 . 529فهرست مجلس سنا ،ج  ،21ص .256

مرعشى در قم موجود است.

530

ابن ماشاذه ،مح ّمد
مح ّمد بن احمد بن ميله معروف به ماشاذه اصفهانى از محدّثين اصفهان است.

531

ابن ماشاذه ،مح ّمد
مافروخى نام او را در رده
ى بن ماشاذه ،از دانشمندان اصفهان قبل از قرن پنجم هجرى بوده ،و
ّ
ابو بكر مح ّمد بن عبد ّ
ّللا بن عل ّ
532
دانشمندان كالم و حديث مقدّم بر عصر خود آورده است.
ابن ماشاذه ،محمود
ابو منصور محمود بن احمد بن عبد المنعم بن احمد معروف به ابن ماشاذه اصفهانى ،از محدّثين ،وعاظ و فقهاى اصفهان است.
در عهد خويش ،مرجع مسائل شرعى مردم آن عهد در اصفهان بوده است .فقه را از ابو بكر خجندى آموخته ،و از ابى المظفّر
سمعانى و عايشه وركانيه نقل حديث نموده است .عدّهاى همچون ابو موسى مدينى و ابن سمعانى از او حديث نقل كردهاند.
صاحب عنوان در سال  458ق متولّد [شده] ،و در  11ربيع اآلخر سال  536ق در اصفهان وفات يافته است .وى با آنكه از
پيشوايان اهل سنّت در آن روزگار بوده؛ ولى در روز عاشورا در هر سال ،به تعزيت شهداى كربالى پرداخته ،و آشوب و نوحه
533
و غريو داشته است.
اعالم اصفهان ،ص203 :
ابن ماشاذه ،مسعود
ّللا مسعود بن محمود بن احمد بن عبد المنعم بن ماشاذه اصفهانى از محدّثين و فقهاى اصفهان در قرن ششم هجرى است.
ابو عبد ّ
در فقه ،تفسير ،حديث و وعظ مهارت بسيار داشته ،و از غانم بن مح ّمد برجى ،ابى على حدّاد و مح ّمد صيرفى نقل مىكند .وى
534
پس از برگشتن از حج در سال  576ق وفات يافت.
ابن ماهويه ،ابراهيم
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن مالك قطان معروف به «ابن ماهويه» از محدّثان قرن سوم هجرى .وى كتاب فقيه را نوشته ،و از
الربيع السّمتى ،مح ّمد بن سلمان لوين و ديگران نقل حديث
حسين بن مهدى ،اسماعيل بن يزيد ،مح ّمد بن عمرو بن عبّاس ،ابو ّ
مىنمايد.
ّللا بن مح ّمد بن جعفر ،قاضى ابو احمد مح ّمد بن احمد بن ابراهيم و مح ّمد بن جعفر بن يوسف از او روايت مىكنند.
همچنين عبد ّ
535
ابن ماهويه در سال  304ق وفات يافت.
ابن متويه*
«ابن متويه» شهرت عدّهاى از محدّثين و فقهاى عا ّمه اصفهان در قرون سوم و چهارم هجرى است .امامت در مسجد جامع
اصفهان و تدريس ،متعلّق به اين خاندان بوده است.
نسب اين خاندان به شخصى به نام «متويه» منتهى مىشود.
ابن متويه ،ابراهيم
 . 530فهرست مرعشى ،ج  ،9ص .12
 . 531دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .131
 . 532محاسن اصفهان ،ص 29؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .130
 . 533تبيين كذب المفترى ،ص 327؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص  131طبقات المفسّرين ،ج  ،2صص 309 -308؛ تاريخ
تشيّع در ايران ،ص .317
 . 534طبقات المفسّرين ،ج  ،2ص .321
 . 535ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .191

ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن حسن بن ابى الحسن اصفهانى معروف به «ابن متويه» از محدّثين و دانشمندان قرن چهارم
صوم بوده ،از جمعى از محدّثان روايت مىكند ،از آن جمله است :مح ّمد بن ابى عمر عدنى ،عبد
هجرى .عابد زاهد و دائم ال ّ
الجبّار بن عالء ،سعيد محزومى ،ابن ابى شوارب ،بشر بن معاذ بن عقدى ،و محدّثان مصر و شام و عراق.
اعالم اصفهان ،ص204 :
ابو مح ّمد قاسم بن مح ّمد ديمرتى ،احمد بن اسحاق ،طبرانى ،قاضى مح ّمد بن احمد بن ابراهيم ،ابو مح ّمد بن حيّان ،ابو احمد عال،
ابن مقرى و ديگران از او روايت كردهاند.
صاحب عنوان در عداد حفّاظ مشهور و ملقّب به امام بوده ،در جمادى اآلخر سال  302ق وفات يافت.

536

ابن متويه ،احمد
احمد بن حسين بن مح ّمد معروف به «ابن متويه» ،صحف ادريسيّه را از زبان سورى به عربى نقل كرده ،و ّ
عالمه مجلسى (ره)
537
تمام آن را در كتاب دعا ،از مجلّدات بحار االنوار نقل فرموده است.
ابن متويه ،حسن
حسن بن متويه بن سندى قرشى ،از محدّثين ،و از مشايخ روايت مح ّمد بن حسن بن وليد (م  343ق) است.
در رياض العلماء گويد :در برخى از نسخهها نامش حسين بن متويه نوشته شده ،و اين دو (حسن و حسين) يك نفر مىباشند كه
538
نامشان تصحيف شده است.
ابن متويه -حسن
حسن بن ابى الحسن نصر بن عثمان بن زيد بن مزيد بصرى اصفهانى از محدّثان اصفهان است .از موالى انصار بوده ،و ج ّد
ّللا واضحى از او
ابراهيم بن متويه است .در اصفهان متولّد شده ،از حفص بن غياث روايت مىكند ،و ابو الفضل حسين بن عبد ّ
539
نقل حديث مىنمايد.
اعالم اصفهان ،ص205 :
ابن متويه -حسين
حسين بن مح ّمد بن متويه اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .وى به قصد انجام حج به كوفه رفت ،و در آنجا حديث گفت .از
540
سرى كوفى از او نقل حديث مىنمايد.
مسلمة بن شبيب روايت نموده ،و احمد بن مح ّمد بن ّ
ابن متويه -مح ّمد
ّللا مح ّمد بن ابراهيم بن مح ّمد بن حسن اصفهانى معروف به «ابن متويه» از محدّثان قرن چهارم هجرى بوده ،و به
ابو عبد ّ
عدالت و گفتار نيكو ،شهرت داشته ،و امام مسجد جامع اصفهان بوده است .از ابن نعمان هروى و محدّثان همطبقه او روايت
نموده است .وى در سال  340ق وفات نمود.
ابن متويه -مح ّمد
مح ّمد بن حسن بن ابى الحسن معروف به «متويه» از محدّثين اصفهان است .مادرش دختر ضحّاك بن مزيد بن عجالن است.
541
ّللا بن عمران و سعدويه حديث شنيده است.
صاحب عنوان از مح ّمد بن بكير ،عبد ّ

 . 536ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 189؛ تذكرة الحفّاظ ،ج  ،2ص 740؛ اللباب ،ج  ،3ص .163
الرواة ،ص  ،27بحار االنوار ،ج  ،92ص .452
 . 537نوابغ ّ
الرواة ،ص .97
 . 538نوابع ّ
 . 539ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .250
 . 540ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .282

ابن مردانبه -اسماعيل
ابو احمد اسماعيل بن حريث بن مردانبه ّ
قطان اصفهانى ،از محدّثان قرن سوم هجرى.
وى به زهد و عبادت و كثرت حديث معروف بوده است .از تأليفات او .1 :تفسير  .2مسند در حديث را ذكر كردهاند.
وى از انس بن عياض ،بشر بن مسرى ،ابى داود و ابى جابر و جمعى ديگر روايت مىكند ،و مح ّمد بن حميد رازى و احمد بن
حسين انصارى از او روايت مىكنند .صاحب
اعالم اصفهان ،ص206 :
عنوان در سال  260ق يا كمى بعد از آن وفات يافته است.

542

ابن مردويه
«ابن مردويه» شهرت چندين نفر از فقها و محدّثين قرن سوم تا پنجم هجرى در اصفهان است .نسب افراد اين خاندان به مردويه
بر وزن منگوله منتهى مىشود ،و ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه معروفترين شخص اين خانواده محسوب مىشود.
ابن مردويه ،احمد
حافظ ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه اصفهانى ،از مشهورترين محدّثان و حافظان حديث در ميان راويان اهل سنّت بوده
است .برخى نام او را بكر بن احمد نوشتهاند كه نادرست است .تولّدش در سال  323ق ،و وفاتش شش روز مانده از ماه رمضان
سال  24( 410رمضان) روى داده است .برخى تاريخ وفاتش را  416ق و  352نوشتهاند كه صحيح نيست .در سده ماربين
اصفهان مقبرهاى معروف به نام بابادومرده وجود دارد كه آن را متعلّق به ابن مردويه دانستهاند.
وى عالوه بر حديث ،در تفسير ،تاريخ و طب نيز مهارت داشته است .او از ابو سهل بن زياد قطان  ...بن اسحاق خراسانى،
ّللا بن علم صفّار ،اسحاق بن مح ّمد بن على كوفى ،مح ّمد بن احمد بن على اسوارى ،احمد بن مح ّمد بن عاصم كرانى
مح ّمد بن عبد ّ
الرحمن ،و ابو الخير مح ّمد بن احمد بن ررا ،ابو منصور
الرحمن بن منده و برادرش عبد ّ
و ديگران حديث شنيده ،و ابو القاسم عبد ّ
مح ّمد بن سكرويه ،مح ّمد بن عبد الواحد مصرى و ديگران از او روايت مىكنند.
كتب زير از تأليفات او است:
 .1تاريخ اصفهان  .2تفسير قرآن  .3كتابى در فضائل امير المؤمنين عليه السّالم  .4مستخرج
اعالم اصفهان ،ص207 :
صحيح بخارى  .5جامع مختصر در طب.543
ابن مردويه -مح ّمد
مافروخى در اصفهان
ابو بكر مح ّمد بن احمد بن موسى بن مردويه ،از محدّثين و دانشمندان اصفهان است كه قبل از روزگار
ّ
544
زندگى مىكرده است.
ابن مردويه ،مح ّمد

 . 541ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .194
 . 542ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .209
ّ
 . 543ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 168؛ تذكرة الحفّاظ ،ج  ،3صص 1051 -1050؛ كشف الظنون ،ج  ،1ص 439؛ االعالم ،ج  ،1ص
246؛ هدية االحباب ،ص  87ريحانة االدب ،ج  ،8ص 200؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 196؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج
 ،1ص 131؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 71؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص 393؛ فرهنگنامه پارسى ،ج  ،1ص .644
 . 544محاسن اصفهان ،ص 29؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .132

ّللا مح ّمد بن موسى بن مردويه بن فورك اصفهانى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .در فقه و حديث و كالم از
ابو عبد ّ
دانشمندان روزگار خود بوده ،و در اصفهان و عراق از راويان آن شهرها حديث شنيده است كه از آن جمله است :ابو الحسن
احمد بن مح ّمد بن عمر لنبانى و ابى عمرو بن حكيم .جماعتى از علماء از او فقه آموختند .وى سالها در اصفهان صاحب فتوا و
545
حوزه تدريس بوده ،و در سال  378ق وفات يافته است.
ابن مردويه -موسى
ابو عمران موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر اصفهانى فقيه و محدّث قرن چهارم هجرى .از مصاحبان ابراهيم بن
متويه بوده ،و از او حديث شنيده است .فرزندش حافظ ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه از او روايت مىكند .صاحب عنوان در
546
سال  356ق وفات نمود.
اعالم اصفهان ،ص208 :
ابن مرده -احمد
احمد بن مح ّمد بن يوسف بن مرده اصفهانى ،اديب ،كاتب ،شاعر ،لغوى ،مؤلّف كتابهاى  .1ادب الكتّاب  .2طبقات البلغاء .3
طبقات الخطباء .در كتاب تبيين كذب المفترى ،خوابى از او نقل مىكند ،طالبين مراجعه نمايند .حافظ ابو الحسن مح ّمد بن احمد بن
547
يحيى غسّانى صيدالنى از وى روايت مىكند .وفاتش در حدود سال  420ق اتّفاق افتاده است.
ابن مرده -مح ّمد
مح ّمد بن مردة بن رستم معروف به «ابن مرده» از محدّثين قرن سوم هجرى در اصفهان است .وى از مح ّمد بن بكير روايت
548
ى بن ابراهيم از وى نقل حديث مىنمايد.
مىكند ،و ابو عل ّ
ابن مرزبان -سهل
ابو نصر سهل بن مرزبان اصفهانى ،از ادباء و دانشمندان اصفهان به شمار مىآيد .در قاين متولّد شده ،و در نيشابور ساكن
گرديد .او از جمله معاصرين ثعالبى مؤلّف يتيمة الدّهر بوده ،و بين آن دو ،مكاتبات برقرار بوده است .شعر ،نيكو مىگفته است.
الرومى  .3اخبار جحظه برمكى  .4اآلداب در طعام و شراب .وى در حدود سال
از آثار او .1 :اخبار ابى العيناء  .2اخبار ابن ّ
549
 420ق فوت شده است.
ابن مسكويه -احمد
مورخ و اديب و طبيب .سال تولّد او معلوم نيست .در
ابو على احمد بن مح ّمد بن يعقوب بن مسكويه رازى ،حكيم و فيلسوف و ّ
اوايل زندگانى ،معاشر و مصاحب وزير مهلبى
اعالم اصفهان ،ص209 :
بوده ،و مدّتى كتابدارى ابن عميد به عهده وى بوده ،و بدين سبب به خازن شهرت يافته ،و محرم اسرار و نديم عضد الدّوله بوده،
و جدّش نيز در رى ،متصدّى بيت المال بوده ،و به خازن شهرت داشته است ،و پدر يعقوب ،زرتشتى بوده ،و فرزند ،مسلمان
شده ،و از خاندانهاى معروف شيعه مىباشد .ابو حيّان توحيدى درباره او عقيده خوبى ندارد ،و وى را به بخل زياد و حرص
مورخين نوشتهاند كه سلطان محمود غزنوى ،خواجه ابو الفضل
شديد در جمع مال و طلب كيميا سخت نكوهش مىكند .برخى ّ
حسين بن على ميكال را نزد مأموران خوارزم شاه گسيل داشت ،و اين دانشمندان كه در دربار او بودند را طلب كرد.

 . 545ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 307؛ اللّباب ،ج  ،2ص 445؛ محاسن اصفهان ،ص 29؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص
.131
 . 546ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 314؛ اللّباب ،ج  ،2ص .445
 . 547معجم االدباء ،ج  ،4ص  ،135تبيين كذب المفترى ،ص  391هدية العارفين ،ج  ،1ص 72؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج ،1
صص .253 -252
 . 548ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .218
 . 549االعالم ،ج  ،3ص 210؛ وفيات االعيان ،ج  ،1ص .219

الرئيس ابو على سينا ،ابو ريحان بيرونى ،ابو سهل مسيحى ،ابو على مسكويه ،ابن خمار و ابو نصر عراق .سه نفر از اينان
شيخ ّ
نزد سلطان محمود رفتند ،و سه نفر ديگر يعنى ابن سينا ،ابن مسكويه و ابو سهل خدمت سلطان محمود را نپذيرفتند ،و به سمت
گرگان حركت كردند ،و ابو سهل در راه از تشنگى بمرد (سال  401ق) ،و آن دو به سختى جان به در بردند ،و ابن مسكويه در
 9صفر  421ق در اصفهان وفات يافت ،و در اين شهر مدفون شد .صاحب روضات در كتاب خود ،مدفن ابن مسكويه را در
محلّه خواجوى اصفهان مىنويسد ،و مىگويد :قبر او در زمان ما معروف است .ظاهرا محل قبر او در باغ مقابل امامزاده باقر
در محلّه خواجو بوده است ،و اكنون آثار آن از بين رفته است.
مح ّمد صدر هاشمى در مقاله خود در مجلّه يادگار مدّعى است كه امامزاده باقر همان قبر ابن مسكويه بوده كه در زمان ناصر
مورخ به سال
الدّين شاه آن را به عنوان امامزاده باقر شهرت دادند .امامزاده قبل از ناصر الدّين شاه وجود داشته ،و سنگ لوح آن ّ
 1270ق مىباشد .كتب زير از تأليفات او است .1 :آداب العرب و الفرس و الهند ،در اخالق  .2احوال الحكماء و المتقدّمين و
الرياضى
صفات االنبياء السّافلين و احوالهم  .3ادب الدنيا و الدّين  .4االشربة و ما يتعلّق بها  .5االدوية المفرده  .6اقسام الحكمة و ّ
متفرقات  .9تجارب االمم و تعاقب الهمم ،مطبوع ،در تاريخ جهان از آغاز تا  369ق .10
 .7انيس الخواطر ،مانند كشكول ،در
ّ
ترتيب السّعادات ،در اخالق  .11تفصيل النّشأتين و تحصيل السّعادتين در اخالق  .12التّعليق فى المنطق  .13جاويدان خرد ،به
فارسى در حكمت و اندرز  .14حقايق النّفوس  .15السّياسة للملك  .16طهارة االعراق فى التّحصيل االخالق ،در اخالق كه
اعالم اصفهان ،ص210 :
خواجه نصير الدّين طوسى آن را از عربى به فارسى ترجمه كرده ،و مبحث سياست مدن و تدبير منزل را بدان افزوده ،و به نام
اخالق ناصرى ناميده كه به طبع رسيده است.17 .
ال ّ
شوامل فى ر ّد «الهوامل» ،تأليف ابو حيّان توحيدى  .18الفوز االصغر در فلسفه ،مطبوع  .19الفوز االكبر  .20فوز السعادة
ّ
 .21فوز النّجاة ،در اخالق  .22رسالة فى دفع الغ ّم من الموت لما ذا اخاف الموت  .23الكنز الكبير [ .24رسالة فى اللذة و اآلالم]
 .25لغز قابس  .26مختار االشعار يا مستوفى  .27مقالة فى عالج الحزن
ّللا
ابن مطلب -هبة ّ
باّلل بوده ،و در
ّللا بن مح ّمد بن على ملقّب به «ولى الدّوله» و معروف به «ابن مطلّب» وزير خليفه المستظهر ّ
ابو المعالى هبة ّ
ّ
سوءظن سلطان مح ّمد بن ملكشاه سلجوقى واقع شد ،و در اثر مكاتبات او با
بغداد اقامت داشته ،سرانجام به جرم شيعه بودن ،مورد
550
خليفه ،از ترس جان خود ،از بغداد گريخت ،و در اصفهان وفات يافت.
ابن مظاهر
ابن مظاهر ،از حافظهاى قوى برخوردار بوده ،و احاديث بسيارى را از بر داشته است.
حافظ ابو نعيم در كتاب خود ،ذيل شرح حال ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن حمزة بن عماره ،درباره وى مىنويسد« :لم ير بعد
ابن مظاهر مثله فى الحفظ».551
ابن مظفّر
ابن مظفّر بن شبيب ،از فقهاء و محدّثين اصفهان است .وى امام مسجد جامع اصفهان بوده است .ياقوت حموى در ذيل شرح حال
احمد بن فضل باطرقانى گويد« :پس از
اعالم اصفهان ،ص211 :
552

 . 550دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 1012؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،ص 284؛ نسائم االسحار ،ص 31؛ آثار الوزراء ،ص 143؛
دائرةالمعارف تشيّع ،ج  ،1ص 368؛ آثار ال ّشيعة ،ج  ،4ص .36
 . 551ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .199
 552مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.

اعالم اصفهان ؛ ص211
ابن مظفّر ،امامت مسجد جامع اصفهان يافت».553
ابن معدان -مح ّمد
ّللا بن ابى رومان
الرحيم معروف به «ابن معدان» از محدّثين اصفهان است .از عبد ّ
مح ّمد بن احمد بن راشد بن معدان بن عبد ّ
ّللا
عبد
باغندى،
ابن
و
كند،
مى
روايت
جناده
بن
مسلم
ّائب
س
ال
ابو
و
خداش
بن
خالد
بن
اسكندر انى ،عيسى بن شادان بصرى ،مح ّمد
ّ
ّ
ّللا بن مرزبان واعظ از او نقل
بن مح ّمد بن جعفر ،مح ّمد بن احمد بن عبد الوهاب ،مح ّمد بن جعفر بن يوسف و مح ّمد بن عبد ّ
554
حديث نمودهاند.
ابن مقرى -احمد
ّللا بن مح ّمد اصفهانى بغدادى مشهور به ابن مقرى مالكى ،از ادباى اصفهان است .او ديوانى در مدح
احمد بن اسماعيل بن عبد ّ
555
ّللا عليه و آله دارد.
رسول اكرم صلّى ّ
ابن مقرى -مح ّمد
ى بن عاصم بن زاذان اصفهانى معروف به «ابن مقرى» ،از محدّثين اصفهان است .وى در سال
ابو بكر مح ّمد بن ابراهيم بن عل ّ
 285ق در اصفهان متولّد شده ،و جهت اخذ حديث به بسيارى از شهرها سفر كرده[ ،و از محدّثين همدان ،خوزستان ،عراق،
جزيره ،شام حجاز ،يمن و مصر استماع حديث نموده است .برخى از مشايخ او عبارتاند از :ابو يعلى موصلى ،ابو القاسم عبد
حرانى ،احمد بن حسن بن
ّللا بن احمد جواليقى ،ابن عروه ّ
ّللا بن مح ّمد بغوى ،ابو بكر مح ّمد بن مح ّمد بن سليمان بن باغندى ،عبد ّ
ّ
ى بن عبّاس بن مقانعى ،مح ّمد بن مح ّمد بن اشعث و ابو جعفر طحاوى .همچنين حمزة بن يوسف سهى ،ابو
عل
صوفى،
ّار
ب
الج
عبد
ّ
نعيم اصفهانى ،ابو بكر بن مردويه ،ابو يعلى خليلى قزوينى ،ابو سعد
اعالم اصفهان ،ص212 :
مالينى ،ابو الحسن هارونى (از امامان زيديّه) ،احمد بن مح ّمد عتيقى و ابو ال ّ
شيخ اصفهانى از او روايت كردهاند .وى در علم
قرائت نيز تبحّر داشته ،و ابو عمرو دانى او را در اين زمينه متصدّر (پيشرو) خوانده است .ابن مقرى از دوستان و معاشران
شوال  381ق در سن  96سالگى وفات يافته است[ .كتب زير از
صاحب بن عبّاد و چندى خازن كتب او بوده است ].وى در ّ
تأليفات او است .1 :االربعون ،موجود در كتابخانه ظاهريّه مصر  .3فوائد ،در همان كتابخانه  .4مسند ابى حنيفه ،موجود در
ّللا در تركيه  .5مسند نافع بن ابى رويم قارى ،موجود در كتابخانه ظاهريّه و دار الكتب مصر  .6معجم ال ّ
شيوخ،
كتابخانه فيض ّ
556
موجود در كتابخانه دار الكتب مصر  .7المنتخب من غرائب الحديث مالك بن انس االصبحى ،موجود در كتابخانه ظاهريّه] .
ابن مكرم ،مح ّمد
مح ّمد بن حسين بن مكرم ،از محدّثين اصفهان است .از مح ّمد بن حسن بن سعيد اصفهانى باب كوشكى حديث شنيده ،و ابو عمر
557
عثمان بن مح ّمد عثمانى از او روايت مىكند.
ابن م ّكه ،اسماعيل
اسماعيل بن مح ّمد واعظ اصفهانى معروف به «ابن م ّكه» از محدّثان اصفهان است .وى در سال  509ق وفات يافته است ،و
558
المجالس از تأليفات او است.
ابن ممجه ،عمر
 . 553معجم االدباء ،ج  ،1ص 396؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 134؛ آثار ملّى اصفهان ،ص .187
 . 554ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .243
 . 555مقتبس االثر ،ج  ،3ص .145
 . 556دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،4صص 660 -658؛ االنساب ،ج  ،6ص 227؛ ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 297؛ غاية
النّهايه ،ج  ،2ص 49؛ تاريخ االسالم ،ذهبى ،ص 40؛ تاريخ مدينة دمشق ،ج  ،14صص .767 -766
 . 557ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .230
 . 558مرآة الجنان ،ج  ،3ص .198

ّللا بن احمد بن مح ّمد بن سهل تميمى معروف به «ابن ممجه» از
ابو بكر عمر بن عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص213 :
محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از جدّش احمد بن مح ّمد بن سهل روايت مىنموده است .حافظ ابو نعيم اصفهانى
559
االول  377ق وفات يافته است.
از او حديث نقل مىكند .ابن ممجه در جمعه  21ربيع ّ
ّللا
ابن ممشاد ،عبد ّ
ّللا بن احمد بن ممشاد اصفهانى معروف به «ابن ممشاد» از محدّثين اصفهان است ،وى دايى ابو احمد عسّال است،
ابو سعيد عبد ّ
560
و خود از عبدان بن احمد و راويان اصفهان روايت مىكند.
ابن ممك ،اسحاق
اسحاق بن ممك ،از محدّثين اصفهان است ،ابو مح ّمد بن حيّان از او روايت مىكند ،و خود از احمد بن مح ّمد بن ابى سلم حديث
561
شنيده است.
ابن مملك ،احمد
ابو عمرو احمد بن مح ّمد بن ابراهيم بن حكيم مدينى حكيمى معروف به «ابن مملك» از از محدّثين مدينه (محلّه شهرستان فعلى)
اصفهان بوده ،جهت اخذ حديث ،مسافرت بسيار كرده ،و در شام و عراق و رى استماع حديث نموده ،و روايات شيوخ را كتابت
كرده كه از آن جمله است :ابو على طرابلسى ،ابو اميّه طرطوسى ،ابو حاتم رازى و غيره ابو بكر اسماعيلى ،ابو احمد عسال و
562
مح ّمد بن اسحاق بن منده از او استماع حديث نمودهاند .در جمادى اآلخر سال  333ق وفات يافته است.
مملك ،در اصل مح ّمدك (مح ّمد كوچك) :ممل :در اصفهان و شايد برخى ديگر از شهرها مح ّمد را «ممل» گويند ،و كاف ،عالمت
تصغير است.
اعالم اصفهان ،ص214 :
ابن مملك ،مح ّمد
ّللا بن مملك جرجانى اصفهانى معروف به «ابن مملك» از متكلّمين و محدّثين شيعه در قرن سوم و
ّللا مح ّمد بن عبد ّ
ابو عبد ّ
الرحمن بن احمد بن جيرويه (خيرويه) شيعه شده ،و با شيخ
چهارم هجرى است .در ابتدا سنّى معتزلى بوده ،و به وسيله عبد ّ
معتزليان بغداد ابو على مح ّمد بن عبد الوهاب جبايى مناظرات و مجادالتى در مباحث كالمى داشته است.
عموم محدّثين و رجالشناسان شيعه ،همچون نجاشى ،طوسىّ ،
عالمه و منتجب الدّين وى را به جاللت قدر و عظمت شأن
ستودهاند .كتب زير از او است:
 .1الجامع فى ساير ابواب الكالم  .2المسائل و الجوابات فى اال ّمة  .3كتاب مواليد االئ ّمه  .4نقض االمامة على الجبائي ،شامل
مناظره و گفتوگوى او با ابو على جبايى.563
ابن مملك ،مح ّمد
مح ّمد بن مملك معروف به «ابن مملك اصفهانى» ،از محدّثين اصفهان است .او از احمد بن عصام روايت كرده است.
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 . 559ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .357
 . 560ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .96
 . 561ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .40
ّ
 . 562ذكر اخبار اصفهان ،ج 1؛ االنساب ،ج  ،4ص 29؛ اللباب ،ج  ،1ص .379
ّ
 . 563فهرست طوسى ،چاپ نجف ،ص 193؛ الذّريعة ،ج  ،20ص 373؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 134؛ اعيان الشيعة ،ج
لرجال ،ج  ،5ص 249؛ نوابغ
الرواة ،ص 436؛ رجال ابن داود ،ص 405؛ رجال نجاشى ،صص 270 -269؛ مجمع ا ّ
 ،7ص 103؛ جامع ّ
الرواة ،ص 282؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص .223 -222
ّ

ابن منجويه ،احمد
ى بن مح ّمد بن منجويه اصفهانى يزدى ،از محدّثين مشهور قرن چهارم و پنجم هجرى .در اصفهان در حدود
ابو بكر احمد بن عل ّ
سال  347ق متولّد شده ،و سالها به تحصيل پرداخته ،سپس در نيشابور ساكن شد ،و در  428ق در آنجا وفات يافت .از ابو بكر
الرحمن
ّللا بن منده نقل احاديث نموده [است] ،و خطيب بغدادى ،ابو صالح مؤذّن و عبد ّ
بن مقرى ،ابو بكر اسماعيلى و ابو عبد ّ
بن منده از او روايت مىكنند .رجال صحيح مسلم،
اعالم اصفهان ،ص215 :
مهمترين تأليف او است كه در بيروت به طبع رسيده است[ 565.در هدية العارفين نام ج ّد او به اشتباه «فنجويه» آمده است].
ابن منجويه -حسين
ّللا بن مح ّمد بن مرزبان بن منجويه اصفهانى از محدّثين قرن پنجم هجرى است .ابو على
ابو على حسين بن ابو مح ّمد ابو عبد ّ
566
حسن بن احمد حدّاد اصفهانى و ابو مح ّمد حمزة بن عبّاس بن على معروف به «برطله» از او روايت مىكنند.
ّللا
ابن منجويه -عبد ّ
ّللا بن مرزبان بن منجويه اصفهانى ،از محدّثين و دانشمندان قرن چهارم هجرى بوده ،و به زهد و پارسايى و
ابو مح ّمد عبد ّ
عبادت بسيار ،شهرت داشته ،و با اغلب عرفاى اصفهان و نيشابور مصاحبت مىكرده است.
از ابى احمد عسّال و ابى اسحاق بن حمزه و سليمان طبرانى حديث شنيده است.
االول  413ق وفات يافت.
صاحب عنوان در ّ
غره ربيع ّ
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ابن مندويه
«ابن مندويه» شهرت جماعتى از محدّثين ،علماء ،شعراء و ادباى اصفهان در قرن سوم تا پنجم هجرى است .نسب اين خاندان به
مندويه (بر وزن زنگوله) بن حجّاج بن مهاجر شروطى منتهى مىشود.
اعالم اصفهان ،ص216 :
ابن مندويه ،احمد
الرحمن بن مندويه اصفهانى ،طبيب ،اديب ،شاعر ،در سال  338ق متولّد شد ،و به تحصيل پرداخت تا
ابو على احمد بن عبد ّ
اينكه در رديف اطبّاء درجه ّاول عهد خود محسوب شده ،و از طرف عضد الدّوله ديلمى به بغداد دعوت شد .وى از جمله  24نفر
طبيبى است كه در بيمارستان عضدى بغداد مشغول به خدمت گرديده ،و مستمرى دريافت داشته است .وفاتش در سال  372ق
واقع شده ،و قريب به پنجاه جلد كتاب و رساله در علوم پزشكى تأليف نموده كه از آن جمله است .1 :اطعمه و اشربه  .2تدارك
صغير  .4الجامع الكبير  .5رساله در تدبير جسد  .6رساله در نفس و روح ّ .7
انواع الخطاء فى تدبير ّ
الطبيخ
الطبى  .3الجامع ال ّ
 .8كافى يا كافيه در طب  .9المدخل  .10المغيث  .11نقض الجاحظ .12
نهاية االختصار .رساله شماره  2و شماره  5ضمن مجموعه شماره  2114در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.
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 . 564ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .267
 . 565شذرات الذهب ،ج  ،2ص 233؛ كشف ّ
الظنون ،ج  ،1ص 88؛ سير اعالم ال ّنبالء ،ج  ،13ص 282؛ تذكرة الحفّاظ ،ج  ،3صص
1087 -1085؛ االيرانيون و االدب العربى( رجال علم حديث) ،ج  ،2ص 501؛ دانشنامه مشاهير يزد ،ج  ،1ص 66؛ اللّباب ،ج  ،3ص
261؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ج  ،4ص  696فرهنگنامه پارسى ،ج  ،1ص 657؛ االعالم ،ج  ،1ص 125؛ هدية العارفين ،ج ،1
ص .74
 . 566التّحبير ،ج  ،1ص 254؛ محاسن اصفهان ،ص .30
 . 567ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .98
ّ
 . 568اخبار الحكماء ،ص 268؛ ادباء االطبّاء ،ج  ،1ص 39؛ ريحانة االدب ،ج  ،8ص 233؛ فهرست نسخههاى خطى كتابخانه مركزى
دانشگاه تهران ،ج  ،8ص 750؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .134

ابن مندويه ،اعين
ابو سعيد اعين بن مح ّمد جرواآنى بن مندوية بن حماد بن زهير بن سعيد بن عطيّه ،از محدّثين اصفهان است .ج ّد او ح ّماد از كوفه
ّللا بن جعفر از
به اصفهان آمده است .صاحب عنوان از ابى حذيفه ،ابو الوليد طيالسى و موسى بن مسعود روايت مىكند ،و عبد ّ
569
او حديث شنيده است .وفاتش در سال  270ق واقع شد.
ابن مندويه ،حمد
الرحمن (مح ّمد) بن مندويه اصفهانى ،قاضى معدّل .سمعانى درباره او نوشته« :فقيه ،نقل
ابو القاسم حمد بن مح ّمد بن احمد بن عبد ّ
من اهل العلم و الدّين» .تولّدش حدود سال  ،430و فوتش در روز دوشنبه  14شعبان سال  514ق روى داده است .او جهت
اعالم اصفهان ،ص217 :
ابو سعد سمعانى اجازه نوشته است.
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الرحمن
ابن مندويه -عبد ّ
الرحمن بن مندويه اصفهانى معروف به «ابن مندويه» از ادباء و شعراى قرن چهارم هجرى ،و مؤلّف كتاب ال ّ
شعر و
عبد ّ
571
ال ّ
شعراء است.
صمد
ابن مندويه -عبد ال ّ
ّللا بن عبد الواحد بن مندويه شروطى اصفهانى ،از مح ّدثين اصفهان در قرن
ابو القاسم عبد ال ّ
صمد بن ابو منصور مح ّمد بن عبد ّ
ششم هجرى.
تولّدش قبل از سال  470ق واقع شده ،و از ابو منصور مح ّمد (پدرش) ،ابو طاهر احمد بن مح ّمد بن عمر نقّاش ،ابو بكر مح ّمد بن
ى بن مح ّمد بن احمد حسنآبادى حديث شنيده ،و ابو سعد
احمد بن مح ّمد بن ماجه ابهرى ،ابو مح ّمد رزق ّ
ّللا تميمى و ابو الحسن عل ّ
سمعانى در اصفهان از او استماع حديث كرده است.
صاحب عنوان تا سال  545زنده بوده است.
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ّللا
ابن مندويه -عبد ّ
ّللا بن مندوية بن حجّاج بن مهاجر شروطى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى.
ابو مح ّمد عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن عمران ،مح ّمد بن ابراهيم بن يحيى
از محدّثين رى حديث نقل مىكرده است .از ابراهيم بن مح ّمد بن حسن ،عبد ّ
ّللا بن حسن بن حفص و مح ّمد بن احمد بن اسباط روايت نموده ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى هم از او حديث شنيده
خراسانى ،عبد ّ
573
شوال  374ق وفات يافت.
است .وى در ّ
اعالم اصفهان ،ص218 :
ابن مندويه ،فضل
ّللا بن مندويه اصفهانى ،از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجرى است ،و از ابو سعيد عبد الواحد بن ابى القاسم
فضل بن عبد ّ
574
عبد الكريم بن هوازن قشيرى ،روايت مىكند.

 . 569ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .228
 . 570التّحبير ،ج  ،1ص .250
 . 571اخبار الحكماء قفطى ،ص 285؛ فرهنگنامه پارسى ،ص 657؛ لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص 354؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج ،1
ص .135
 . 572التّحبير ،ج  ،1ص .461
 . 573ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص  238و .95

ابن مندويه -مح ّمد
الرحمن بن مندويه طبيب ،در محاسن اصفهان وى را از متقدّمين فضالء اصفهان مىشمرد.
مح ّمد بن عبد ّ
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ابن مندويه -مح ّمد
مح ّمد بن مندويه غزال ،از محدّثين اصفهان است ،و از يحيى بن حاتم عسكرى نقل احاديث مىكند.
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ابن مندويه -مح ّمد
ى بن ابو الفضل بن احمد بن حباب
ابو منصور مح ّمد بن عبد ّ
ّللا بن مندويه اصفهانى ،از محدّثين است .ابو سعيد محمود بن ابو عل ّ
577
مدينى اصفهانى از مشايخ ابو سعد سمعانى از او حديث شنيده است.
ابن مندويه ،مح ّمد
ّللا مح ّمد بن مندويه بن حجّاج بن مهاجر شروطى ،از محدّثين اصفهان .وى از ابو طالب حديث روايت مىكند ،و
ابو عبد ّ
ّللا بن مندويه از او روايت
فرزندش ابو مح ّمد عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص219 :
مىنمايد.
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ابن مندويه -مح ّمد
مح ّمد بن مندويه طويل ،از محدّثين اصفهان بوده ،و قبل از سال  300ق وفات يافته است.

579

ابن منده
«ابن منده» شهرت جماعتى كثير از محدّثين و مشايخ روايت و علماى اخبار در قرن سوم تا ششم هجرى مىباشد كه به بنى منده
معروفاند.
نسب اين خاندان به ابراهيم (منده) بن وليد بن سند بن ّ
بطه بن استندار فيروزان بن چهاربخت منتهى مىشود[ .چهاربخت ،يكى از
صاحب منصبان دولت ساسانى بوده ،و در جريان ورود مسلمانان به ايران مسلمان شده است .ابراهيم معروف به «منده» در
زمان معتصم خليفه عبّاسى مىزيسته است].
سلسله بنى منده به نام يحيى آغاز شده (يحيى بن ابراهيم بن وليد) و به يحيى نيز خاتمه يافته است (يحيى بن عبد الوهاب)[ .مذهب
اين خاندان ،حنبلى بوده است].
ابن منده ،ابراهيم
ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن يحيى بن منده اصفهانى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى در اصفهان است.
از احمد بن خشنام و ابى بكر بن نعمان و ثقفى روايت مىنمايد ،از آثار او كتاب شيوخ را مىتوان نام برد .در ماه رمضان
580
المبارك سال  320ق وفات يافته است.

 . 574ترجمه رساله قشيريّه ،مقدّمه ،ص .55
 . 575محاسن اصفهان ،ص 34؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .135
 . 576ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 238؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .135
 . 577التّحبير ،ج  ،2ص .291
 . 578ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 238؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .135
 . 579ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 238؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .135
 . 580ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص 198 -197؛ سير اعالم ال ّنبالء ،ج  ،13ص 15؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،1ص .110

اعالم اصفهان ،ص220 :
ابن منده ،ابو الطيّب
مافروخى او را از متقدّمين نام
ابو الطيّب بن منده ،از ادباء و فضالى اصفهان است .در علم نحو ،مهارت بسزايى داشته ،و
ّ
581
مىبرد .ظاهرا نامبرده در قرن سوم يا چهارم هجرى مىزيسته است.
ابن منده ،احمد
ابو سعد احمد بن ابراهيم بن منده ،از محدّثين اصفهان است .از اهل فضل و جود و سخا بود ،و به نيازمندان و غرباء ،خصوصا
ّللا بن جعفر نقل حديث نموده است.
محدّثين و راويانى كه به اصفهان مىآمدند ،انفاق مىكرد .از مح ّمد بن عمر بن حفص و عبد ّ
582
وى در سال  351ق وفات يافت.
ابن منده ،احمد
ابو عمرو احمد بن حسن بن منده اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .وى در نيشابور ساكن بوده است.

583

ابن منده ،اسحاق
ابو يعقوب اسحاق بن مح ّمد بن يحيى بن منده ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .از خاندان حديث و روايت است،
حافظ ابو نعيم اصفهانى او را ديده؛ ولى از او حديث نشنيده است.
ّللا بن مح ّمد بن نعمان و ابن ابى عاصم و ّ
الرحمن بن مخلد از او نقل حديث
بزاز حديث نقل كرده است ،و مح ّمد عبد ّ
از عبد ّ
مىكند .وفات او در ماه رمضان سال  341ق
اعالم اصفهان ،ص221 :
واقع شد.

584

ابن منده ،اسحاق
اسحاق بن يحيى بن ابراهيم بن منده ،از محدّثين اصفهان است ،سال تولّد و وفات و مشايخ و روايتكنندگان از او به دست
585
نيامد.
ابن منده ،بندار
ى بن احمد بن منده معروف به ابو احمد فقيه از محدّثين و فقهاى قرن چهارم هجرى است .از احمد بن موسى
ابو احمد بندار بن عل ّ
586
بن اسحاق خطمى انصارى قاضى اصفهان روايت مىكند .وى رجب المرجّب  383ق وفات يافته است.
ابن منده ،سفيان
ابو سعيد سفيان بن مح ّمد بن يحيى بن منده ،از مح ّدثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .او از احمد بن يونس روايت مىكند،
و ابو مح ّمد بن حيّان از او نقل حديث مىنمايد.
در سال  319ق وفات يافته است.
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 . 581محاسن اصفهان ،ص 32؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .135
 . 582ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص  -155دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .136
 . 583تاريخ نيشابور ،ص 76؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .136
 . 584ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 221؛ سير اعالم النّبالء ،ج  ،15ص 441؛ دانشنامه اسالم و ايران ،ج  ،6ص 878؛ لغتنامه دهخدا-
ذيل« اسحاق» ،ص .2247
 . 585دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .136
 . 586ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .236

الرحمن
ابن منده ،عبد ّ
الرحمن بن مح ّمد بن اسحاق بن مح ّمد بن يحيى بن ابراهيم بن مندة بن وليد بن مندة بن استندار فيروزان بن
ابو القاسم عبد ّ
چهاربخت ،از مشاهير محدّثين و فقهاء حنبلى اصفهان در قرن پنجم هجرى است .در سال ( 381يا به روايتى  383يا  388ق)
متولّد شد.
وى براى اخذ حديث به سفر رفت ،و از محدّثان بغداد ،واسط ،م ّكه ،نيشابور ،شيراز ،همدان و دينور حديث نقل نمود.
اعالم اصفهان ،ص222 :
برخى از كسانى كه وى از آنها حديث شنيده است ،عبارتاند :از زاهر بن احمد سرخسى ،مح ّمد بن اسحاق (پدرش) ،ابراهيم بن
ّللا بن مح ّمد بن خورشيد قوله تاجر ،ابو جعفر بن مرزبان ابهرى ،ابن مردويه ،ابن خزيمه واسطى ،مح ّمد بن ابراهيم
عبد ّ
جرجانى .تعدادى كثير نيز از او حديث شنيدهاند كه از آن جمله است :سيّد ابو مح ّمد حسن بن مح ّمد بن رضا علوى كرانى ،ابو
ّللا فارسى ،ابو سعيد احمد بن مح ّمد
الحسن ظريف بن مح ّمد نيشابورى ،ابو زكريّا يحيى بن عبد الوهاب (برادرزادهاش) ،ابو عبد ّ
الرحمانيه» معروف
ّللا دقاق ،مح ّمد بن غانم بن مح ّمد حدّاد ،و نيز پيروان و طرفدارانى داشته كه به «عبد ّ
بغدادى ،ابو عبد ّ
بودهاند.
شوال  470ق وفات يافته است.
در حسن خط نيز شهرت داشته ،و حديث بسيار نيز نقل نموده است .ابن منده سرانجام در ّ 16
تأليفات بسيارى دارد كه از آن جمله است:
 .1اآليات و العالمات من اآلفات و ال ّ
شبهات  .2تاريخ اصفهان  .3التّاريخ المستخرج من كتب النّاس للتّذكرة و المستطرف من
الرجال لمعرفة ،كه نسخه ّ
خطى آن در كتابخانه «كوپرلوى» استانبول تركيه وجود دارد  .4تاريخ م ّكه  .5جزء من اكل
اقوال ّ
ّ
ّ
الطين  .6حرمة الدّين  .7الر ّد على الجهميّة  .8صيام يوم ال ّ
ّللا عليه و آله  .10المسند .11
ّللا أل ّمة مح ّمد صلى ّ
شك  .9ما اع ّد ّ
588
الوفيات  .12الميزان المميّز بين االنسان و اعوان ال ّ
شيطان .
الرحمن
ابن منده ،عبد ّ
الرحمن بن يحيى بن منده ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى
ابو مح ّمد عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص223 :
ّللا بن مح ّمد بن جعفر بن حيّان [حافظ ابو ال ّ
شيخ] نيز از او نقل حديث
است .وى از يحيى بن حاتم عسكرى روايت مىكند .عبد ّ
589
مىنمايد .ابن منده در سال  320ق وفات يافته است.
ّللا
ابن منده ،عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن اسحاق بن مح ّمد بن يحيى اصفهانى از محدّثين خاندان ابن منده اصفهان است .از پدرش و از
ابو الحسن عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن خورشيد قوله تاجر و ابو جعفر بن مرزبان و حسن بن يوه حديث نقل نموده است ،و حسين بن عبد
ابراهيم بن عبد ّ
590
االول  462ق در جيرفت وفات يافت.
الملك خالل از او روايت مىكند .وى در  10ربيع ّ
ّللا
ابن منده ،عبيد ّ

 . 587ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .341
 . 588التّحبير ،ج  ،1ص 208؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص 99؛ تاريخ نيشابور ،ص 480؛ االعالم ،ج  ،4ص 103؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص
517؛ مجمل فصيحى ،ج  ،2ص 190؛ الكنى و االلقاب ،ج 1؛ ريحانة االدب ،ج  ،8ص 234؛ طبقات الحنابلة ،ج  ،2ص 202؛ النّجوم
الزاهرة ،ج  ،5ص 105؛ البداية و النّهايه ،ج  ،12ص 118؛ كشف ّ
ّ
الظنون ،ج  ،2ص 1671؛ تذكرة الحفّاظ ،ج  ،3ص 1165؛ المنتظم
ابن جوزى ،ج  ،8ص 315؛ فرهنگنامه پارسى ،ج  ،1ص 661؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،6ص 879؛ االيرانيّون و االدب العربى ،ج
 ،6ص 356؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .136
 . 589ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 117؛ سير اعالم النّبالء ،ج  ،15ص 13؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،6ص .878
 . 590سير اعالم ال ّنبالء ،ج  ،18ص 355؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،6ص .879

ّللا بن منده ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از مح ّمد بن عاصم مدينى روايت نموده ،و ابو اسحاق
عبيد ّ
591
سريجانى از او حديث نقل مىنمايد.
ابن منده ،عبد الوهاب
ابو عمرو عبد الوهاب بن مح ّمد بن اسحاق بن مح ّمد بن منده تاجر اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن پنجم هجرى است .وى
ّللا بن
در سال  386ق متولّد شد ،و براى طلب حديث به نيشابور ،شيراز ،همدان ،م ّكه و رى سفر كرد ،و از ابراهيم بن عبد ّ
مح ّمد بن خرشيد قوله تاجر ،ابو بكر بن مردويه ،ابن عبد الوهاب سلمى و سعيد صيرفى حديث شنيد ،فرزندش يحيى بن عبد
الوهاب ،حسن رستمى ،ابو الخير باغبان ،مسعود ثقفى ،مؤتمن ساجى و ديگران از او روايت مىكنند .در اصفهان ،محبوب
القلوب بين خاص و عام
اعالم اصفهان ،ص224 :
بود ،و در گردآورى حديث ،فرزند را به همكارى خويش خوانده بود .وى سرانجام در شب  29جمادى الثّانى  475ق وفات
592
صحابه از تأليفات او است كه حافظ مؤتمن بن احمد ساجى آن را تمام كرده است.
يافت .كتاب المعرفة ال ّ
ابن منده ،على
ى بن حسن بن منده ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .از حسين بن يعقوب ّ
بزاز در سال  370ق
ابو الحسن عل ّ
593
ى بن عثمان كراجكى در سال  436ق از او نقل حديث نموده است.
عل
بن
د
م
مح
الفتح
ابو
است.
روايت نموده
ّ
ّ
ابن منده ،قاسم
قاسم بن منده بن كوشيد ضرير ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .در محلّه «كلكه» اصفهان ساكن بوده است .از
ّللا بن احمد بن اسحاق
سعيد بن يحيى بن سعيد (سعدويه) ،سليمان بن داود منقرى شاذكونى و سهل بن عثمان روايت مىكند .عبد ّ
594
(پدر حافظ ابو نعيم) و مح ّمد بن جعفر بن يوسف مؤدّب از او نقل حديث كردهاند.
ابن منده ،مح ّمد*
ّللا بن مح ّمد بن ابراهيم بن منده اصفهانى ،از دانشمندان قرائت و تجويد است .قرائات را از ابو على
ّللا مح ّمد بن عبد ّ
ابو عبد ّ
595
ى بن مح ّمد اصفهانى قرائات را از او روايت مىكند.
عل
بن
د
م
مح
بكر
ابو
و
است،
نموده
روايت
اهوازى
ّ
ّ
اعالم اصفهان ،ص225 :
ابن منده ،مح ّمد
ّللا مح ّمد بن اسحاق بن يحيى بن منده حافظ اصفهانى ،از مشاهير محدّثين و رؤساى حنبليان اصفهان در قرن چهارم
ابو عبد ّ
هجرى است .وى در سال  395ق در اصفهان متولّد شده ،و در طلب حديث به بغداد ،بخارا ،بلخ ،دمشق ،مرو ،م ّكه و نيشابور
سفر كرد ،و در مدت  40سال از قريب  1700نفر از محدّثين ،اخذ حديث كرد كه از آن جمله است :ابراهيم بن سنان قنطرى،
ابن ابى حاتم ،ابن اخى ابى زرعه ،ابن جارود ،ابو جعفر البحترى ،ابو حامد بن بالل ،ابو سعيد بن االعرابى ،ابو طاهر مدينى،
ى بن يزيد حافظ نيشابورى ،خثيمة بن
ابو العبّاس اصم ابى اسيد ،احمد بن بهزاد فارسى ،اسماعيل صفّار ،ابو على حسين بن عل ّ
ى بن احمد بستى ،مح ّمد
ّللا بن مح ّمد بن حنبل ،عبد ّ
سليمان ،عبد ّ
ّللا بن يعقوب بن اسحاق كرمانى ،مح ّمد بن احمد بن محبوب ،عل ّ
ّللا عمانى ،مح ّمد بن يعقوب و عدّهاى نيز از ابن منده روايت كردهاند از جمله:
بن حسين بن قطان ،مح ّمد بن عبد ّ
ّللا حاكم ،ابو نعيم اصفهانى ،بندار رازى ،تمام
ّللا قنجار ،ابو منصور شجاع بن على صقلى ،ابو عبد ّ
ابو سعيد ادريسى ،ابو عبد ّ
رازى .وى پس از برگشت از مسافرت به اصفهان ،قريب چهل بار كتاب و جزوه همراه داشت.
 . 591ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 106؛ فرهنگنامه پارسى ،ص 659؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .137
 . 592تاريخ نيشابور ،ص 539؛ فرهنگنامه پارسى ،ج  ،1ص 660؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 136؛ دانشنامه اسالم و
ايران ،ج  ،6ص 879؛ سير اعالم ال ّنبالء ،ج  ،18ص 440؛ الكامل ،ج  ،8ص 132؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،6ص .228
 . 593النّابس ،ص .119
 . 594ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 162؛ فرهنگنامه پارسى ،ج  ،1ص 660؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .137
 . 595غاية النّهايه ،ج  ،2ص .184

ّللا و
ابن منده در سلخ ذىالقعده  395ق وفات يافته است .اين كتابها از او است .1 :تاريخ اصفهان  .2التّوحيد و المعرفة اسماء ّ
صحابة و التّابعين  .5فتح الباب فى الكنى و االلقاب  .6الكفاية  .7المسند
اثبات صفاته در هفت مجلّد  .3الر ّد الجهميّة  .4طبقات ال ّ
صحابه  .10النّاسخ و المنسوخ.596
ابى حنيفه  .8مسند احاديث ابراهيم بن ادهم  .9معرفة ال ّ
اعالم اصفهان ،ص226 :
ابن منده ،مح ّمد
ابو جعفر مح ّمد بن مندة بن ابى الهيثم منصور اصفهانى از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجرى است .از حسين بن حفص و بكر
بن بكار روايت مىكند ،و ابو بكر مح ّمد بن حسن بن حسين بن فرات از او نقل حديث مىنمايد .وى چندى در رى و سپس در
597
بغداد ساكن بوده است .جزء الحديث از تأليفات او است.
ابن منده ،مح ّمد
مح ّمد بن مندة بن مهريزد ،از محدّثين اصفهان است .او در بغداد بوده است .جعفر بن مح ّمد بن مزيد نقل مىكند كه در بغداد
بودم ،و مح ّمد بن مندة بن مهريزد به من گفت:
الرضا (امام جواد عليه السّالم) برويم؟» .گفتم« :آرى» .پس نزد او رفتيم ،و ايشان حديثى را از
ى بن ّ
«مايل هستى به مالقات عل ّ
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ّللا عليها -نقل كرد.
سالم
فاطمه
پيامبر درباره حضرت
ّ
ابن منده ،مح ّمد
ّللا مح ّمد بن يحيى بن ابراهيم (منده) بن وليد بن مندة بن ّ
بطة بن استندر (فيروزان) بن چهاربخت عبدى اصفهانى ،از
ابو عبد ّ
ّ
محدّثان و بزرگان مشهور خاندان ابن منده در قرن سوم هجرى .وى در حدود  220ق متولد شد ،و به اصفهان و عراق سفر
كرد ،و از محدّثان آنجا حديث نقل نمود و عدّهاى از محدّثين نيز از او نقل حديث نمودهاند.
وى در سال  301ق وفات يافت .كتاب تاريخ اصفهان از تأليفات او است.
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اعالم اصفهان ،ص227 :
ابن منده ،محمود
ابو الوفا محمود بن ابراهيم بن سفيان بن منده (ابراهيم) بن عبد الوهاب بن منده اصفهانى ،از محدّثين حنبلى اصفهان در قرن ششم
ّللا رستمى ،ابو الخير باغبان مسعود
هجرى .در حدود سال  550يا  552ق در اصفهان متولّد شد ،و از مسعود ثقفى ،ابو عبد ّ
ثقفى و عبد المنعم سعدويه روايت مىكند.
صمد بن احمد بن ابى الجيش و ضياء از او حديث شنيدهاند .وى در سال  632هنگامى كه مغوالن به
ابن نجّار ،شيخ عبد ال ّ
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اصفهان حمله كردند ،به دست آنان كشته شد .كتاب االيمان از او است.

 . 596ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 306؛ مجمل فصيحى ،ج  ،2ص 110؛ هدية العارفين ،ج ،ص 57؛ كشف الظنون ،ج  ،2ص 1104؛
ميزان االعتدال ،ج  ،3ص 26؛ االعالم ،ج  ،6ص 253؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،9صص 43 -42؛ الكامل ،ج  ،7ص 230؛ ريحانة االدب ،ج
 ،8ص 234؛ سير اعالم النبالء ،ج  ،17صص 43 -28؛ الوافى بالوفيات ،ج  ،2صص 91 -90؛ النجوم ا ّ
لزاهرة ،ج  ،4ص 213؛ لسان
الميزان ،ج  ،5ص 70؛ طبقات الحنابلة ،ج  ،2ص 167؛ المنتظم ابن جوزى ،ج  ،7ص 232؛ وفيات االعيان ،ج  ،1ص 487؛ البداية و
النهايه ،ج  ،11ص 336؛ دانشنامه اسالم و ايران ،ج  ،6صص 880 -878؛ االيرانيّون و االدب العربى ،ج  ،6صص 347 -344؛
دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .137
 . 597ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 193؛ ميزان االعتدال ،ج  ،3ص 139؛ تاريخ بغداد ،ج  ،3ص 304؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج
 ،1ص .137
 . 598ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 242؛ فرهنگنامه پارسى ،ج  ،1ص .659
 . 599ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 222؛ سير اعالم ال ّنبالء ،ج  ،14صص 193 -188؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،2ص 111؛ االعالم ،ج ،8
ص 3؛ طبقات المحدّثين؛ وفيات االعيان ،ج  ،3ص 416؛ تذكرة الحفّاظ ،ج  ،2ص 741؛ االيرانيّون و االدب العربى ،ج  ،6صص -315
316؛ الوافى بالوفيات ،ج  ،5ص 189؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،6ص 878؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 137؛
دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،4ص .698

ابن منده -يحيى
ّللا اصفهانى ،از محدّثين خاندان ابن منده اصفهان است.
ابو زكريّا يحيى بن عبد ّ
وفاتش در سال  445ق روى داده ،و كتاب تاريخ اصفهان از تأليفات او است.
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ابن منده ،يحيى
ّللا مح ّمد بن اسحاق بن يحيى بن منده اصفهانى از محدّثان حنبلى اصفهان در قرن
ابو زكريّا يحيى بن عبد الوهاب بن ابى عبد ّ
پنجم و ششم هجرى ،آخرين فرد معروف خاندان ابن منده در اصفهان است .او را «محدّث بن محدّث بن محدّث بن محدّث بن
محدّث بن محدّث) خواندهاند (شش طبقه) .ابو سعد سمعانى از قول مح ّمد بن ابو نصر لفتوانى نقل مىكند كه او گفت« :خاندان
شوال  434ق در اصفهان متولّد گرديده ،در طلب حديث به
منده از يحيى شروع شده ،و به يحيى ختم گرديده است» .در ّ 19
شهرهاى مختلف همچون نيشابور ،همدان ،بصره و بغداد سفر كرده ،و در بغداد ،در جامع منصور ،امالء حديث كرده است.
اعالم اصفهان ،ص228 :
مشايخ روايت او بسيارند و بسيارى از محدّثان از او نقل حديث مىنمايند.
وى سرانجام در  10ذىحجّه (عيد قربان) سال  512ق وفات يافت ،و در قبرستان باب دريه (محلّه طوقچى فعلى) اصفهان
مدفون گرديد.
كتب زير از او است:
صحيحين .4
 .1تاريخ اصفهان  .2التّنبيه على احوال الج ّهال و المنافقين  .3كتاب على ال ّ
صحابه  .7معرفة االسماء ارداف النّبى .8
مناقب االمام (احمد بن حنبل)  .5مناقب العبّاس  .6من عاش مائة و العشرين سنة من ال ّ
احوال طبرانى.602
ابن نابتى ،احمد
ابو العبّاس احمد بن ابراهيم بن يعيش نابتى ،از محدّثين اصفهان است.
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ابن نابتى -اسحاق
ّللا بن يعيش ازدى همدانى معروف به «ابن النّابتى» از محدّثين
ابو العبّاس اسحاق بن ابراهيم بن قاضى همدان بن احمد بن عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن جعفر از او روايت
اصفهان است .از حسين بن حريث و مح ّمد بن غيالن روايت مىكند ،و احمد بن اسحاق و عبد ّ
604
مىكنند.
ابن نجوكه ،احمد
ابو العبّاس احمد بن حسن بن احمد خوزى اصفهانى معروف به «ابن نجوكه» از
اعالم اصفهان ،ص229 :
 . 600النّجوم ّ
الزاهرة ،ج  ،6ص 292؛ شذرات الذّهب ،ج  ،5ص  155سير اعالم النّبالء ،ج  ،22صص 383 -382؛ دانشنامه ايران و
اسالم ،ج  ،6ص 880؛ االيرانيون و االدب العربى ،ج  ،6ص .500
 . 601هفت اقليم ،ج  ،2ص 348؛ ريحانة االدب ،ج  ،8ص 234؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .137
 . 602وفيات االعيان ،ج  ،2ص 225؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،13صص 211 -210؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص 427؛ مرآة الجنان ،ج ،3
ص 202؛ االعالم ،ج  ،9ص 194؛ سير اعالم ال ّنبالء ،ج  ،19صص 396 -395؛ هدية العارفين ،ج  ،2ص 520؛ التّحبير ،ج  ،2ص
382؛ فرهنگنامه پارسى ،ج  ،1ص 661؛ ريحانة االدب ،ج  ،8ص 234؛ الكامل ،ج  ،8ص 285؛ تذكرة الحفّاظ ،ج  ،4ص 1250؛
كشف ّ
الظنون ،ج  ،1ص  282و ج  ،2ص 1464؛ المنتظم ،ج  ،9ص 204؛ دانشنامه اسالم و ايران ،ج  ،6صص 780 -779؛ رجال
اصفهان يا تذكرة القبور ،مقدّمه؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .138 -137
 . 603ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .107
 . 604ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 217؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،4ص .282

محدّثين اصفهان است[ .و او منسوب به كوى خوز در شهر اصفهان بوده است] .وى از حافظ ابو نعيم اصفهانى اخذ حديث نموده،
605
و آخرين كسى است كه سمعانى از وى اخذ حديث كرده است .در سال  517يا  518ق وفات يافته است.
ّللا
ابن النّعمان -عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن نعمان ،از محدّثان قرن سوم هجرى است از محدّثان كوفه و از ابو نعيم ،مح ّمد بن صلت ،عمرو بن
ابو بكر عبد ّ
طلحه قنّاد ،مح ّمد بن سعيد بن سابق و ابو غسان مالك بن اسماعيل نهدى روايت كرده است .ابو مسلم مح ّمد بن قاسم صحّاف ،ابو
بكر مح ّمد بن قاسم بن مح ّمد بن سياه و ابو عمر مح ّمد بن احمد بن حسن هيسانى از او نقل حديث نمودهاند .ابن نعمان در سال
606
 281ق وفات يافته است.
ابن نوله -على
ى بن مح ّمد بن اسحاق مدينى معروف به «ابن نوله شعرانى» از محدّثين اصفهان است .از محدّثين بصره و محدّثين
ابو الحسن عل ّ
607
اصفهان از جمله زكريّا ساوجى روايت نموده است.
ابن واضح اصفهانى ،احمد
احمد بن ابى يعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح كاتب عبّاسى معروف به «يعقوبى» و «ابن يعقوبى» و «ابن واضح»
مورخين و جغرافىدانان شيعه است .در بغداد متولّد شده ،و به سفر در شهرهاى مختلف دنياى اسالم پرداخته است.
از مشاهير ّ
در سال  260ق به ارمنستان ،هند ،مصر ،شمال آفريقا و ديگر شهرها سفر كرد ،و در اين سفرها به تأليف سفرنامه و كتب
تاريخى و جغرافيايى پرداخت.
اعالم اصفهان ،ص230 :
وفات او در سال  284ق (و به قولى  278ق يا  292ق) اتّفاق افتاد .كتب زير از تأليفات او است:
 .1اخبار االمم السّالفة  .2اسماء البلدان ،مطبوع  .3التّاريخ ،معروف به تاريخ يعقوبى كه در دو مجلّد به طبع رسيده است .4
608
المسالك و الممالك  .5مشاكلة النّاس لزمانهم و غيره.
ابن ورواجه
الرحمن صوفى مؤلّف
ابن ورواجه ،از علماء نجوم در اصفهان است .او تا سال  349ق در اصفهان حيات داشته است ،و عبد ّ
609
صور الكوكب او را ديده است ،و مىنويسد كه از علم هيئت و نجوم ،چيزى جز اسم نمىدانست؟!
ابن هاجر ،مح ّمد
ابو طاهر مح ّمد بن ابراهيم بن م ّكى بن على طرازى اصفهانى معروف به «ابن هاجر» ،از محدّثين قرن ششم هجرى .وى از
اهالى محلّه «طراز» اصفهان بوده است .در سال  460ق متولّد شده ،و از ابو زيد احمد و ابو منصور شجاع فرزندان ابو الحسن
ى بن
ى بن شجاع مصقلى ،ابو بكر مح ّمد بن احمد بن اسيد مدينى ،ابو المظفّر محمود بن جعفر تميمى و ابو بكر احمد بن عل ّ
عل ّ
ثابت خطيب اجازه داشته ،و ابو سعد سمعانى كتابهاى چندى از او شنيده است.
الرواية و الحديث» ياد كرده ،و مىنويسد :بيشتر اوقات در مسجد
سمعانى از او به عنوان «كان شيخا صالحا سديدا راغبا فى ّ
جامع نشسته بود ،و آماده كه نزد او حديث بخوانند.
االول سال  549ق وفات يافت.
ازاينرو وى را مح ّمد فارغ مىگفتند .وى در جمادى ّ
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 . 605معجم البلدان ،ج  ،2ص .404
 . 606ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .287 -285
 . 607ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .17
ّ
 . 608ريحانة االدب ،ج  ،6ص 398؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص 296؛ الذريعة ،ج  ،3صص  144و 296؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« احمد»،
ص 1126؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،1ص 161؛ االعالم ،ج  ،1ص 90؛ مقتبس االثر ،ج  ،3ص 135؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج ،1
صص .139 -138
 . 609گاهنامه سال  1311ش ،ص .142

اعالم اصفهان ،ص231 :
ابن هاميه ،زياد
ابو القاسم زياد بن مح ّمد بن ابراهيم معروف به «ابن هاميه مقرى اصفهانى» ،از قاريان و دانشمندان قرائت و تجويد است.
سمعانى از او چنين ياد نموده است« :شيخ مقرى صالح مستور من اهل القرآن و الخير» صاحب عنوان از ابو بكر مح ّمد احمد بن
611
ماجه ابهرى حديث شنيده ،و ابو سعد سمعانى جزى احاديث لوين را از او استماع كرده است.
ابن يمين
در گورستان معروف به آببخشان كه در اين اواخر آنجا را تسطيح كرده ،و خيابان و فلكه ساختند ،و اطراف آن را خانه و
مدرسه و مغازه كردند ،در جنب كوچهاى كه به مقبره شيخ ابو مسعود رازى مىرفت ،بقعهاى خشتى قرار داشت .مدفون در آنجا
را «ابن يمين» مىگفتند .اكنون نيز خاندانى از اهل علم و منبر نيز به اين نام و شهرت معروفاند ،از آن جمله :حاج ميرزا
ابراهيم ابن يمين فرزند ميرزا مح ّمد على واعظ بن ّ
مال ابراهيم.
مدفون در اين مقبره يقينا ابن يمين شاعر معروف ،فخر الدّين مح ّمد بن يمين الدّين مح ّمد طغرايى شاعر معروف ،متولّد يكى از
سالهاى  663يا  665يا  669و متوفّى  769صاحب ديوان اشعار مطبوع نمىباشد .مرحوم انصارى او را ابن يمين معروف
مىنويسد.
دهخدا مىنويسد :ديوانى از ابن يمين در كتابخانه مجلس موجود است كه من آن را تصحيح كردهام ،و اشعار ابن يمين فريومدى با
شاعرى ديگر موسوم به ابن يمين كه مردى عامى و بىسواد بوده ،يك جا نوشته شده ،و من در حاشيه ،اصل و الحاقى را تذ ّكر
دادهام.
ممكن است ابن يمين مدفون در اين مزار ،همين ابن يمين باشد كه مرحوم دهخدا نام مىبرد .موضوع ،قابل بررسى است.
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اعالم اصفهان ،ص232 :
ابو اآلداب يزدى
ابو اآلداب فرزند مح ّمد امين دقّاق يزدى ،از ادباء و شعراى قرن  11هجرى است .در ّ
فن شعر و انشاء و مع ّما انگشتنما بود ،و
613
در روزگار جوانى به سال  1077ق در اصفهان بدرود زندگى گفت.
ابو احمد عسال
ابو احمد مح ّمد بن ابراهيم بن سليمان عسال اصفهانى ،عالم محدّث قرن چهارم هجرى .متصدّى قضاوت اصفهان بوده است.
مقبول القول در بين مردم و از بزرگان در معرفت و اتقان و حفظ حديث بوده ،و در شيوخ ،تاريخ ،تفسير و مسند تأليفاتى نموده
است .وى در سال  269ق متولّد شده ،و جهت اخذ حديث به شهرهاى زيادى مسافرت نموده ،و سرانجام در رمضان  349ق
614
وفات يافته است.
ابو اسحاق
در نزديكى مسجد جامع اصفهان ،محلّى است به نام «ابو اسحاقيّه» كه عوام در اصفهان به آن «بسّاقيه» مىگويند .مدفون در اين
محل ،ظاهرا ابو اسحاق نامى از عرفاء و بزرگان اهل سنّت بوده ،و قبر در زمان صفويّه از بين رفته است.

 . 610التّحبير ،ج  ،2ص .52
 . 611التّحبير ،ج  ،1ص .288
 . 612رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 144؛ تاريخ اصفهان و رى ،ص  155لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص 366؛ دانشمندان و بزرگان
اصفهان ،ج  ،1ص 139؛ مزارات اصفهان ،ص .26
 . 613تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص  ،284آيينه دانشوران ،ص .57
 . 614ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 283؛ االعالم ،ج  ،6ص 201؛ طبقات المفسّرين ،ج  ،2صص 53 -51؛ تذكرة الحفّاظ ،ج  ،3ص
886؛ النّجوم ّ
الزاهرة ،ج  ،3ص 325؛ محاسن اصفهان ،ص .29

اخيرا يكى از نويسندگان او را منتسب به ابو اسحاق اسفراينى مىداند كه نسبت ،خالى از اعتبار است 615.مرحوم جابرى
انصارى ،ابو اسحاقيّه را به ابو اسحاق اينجو از پادشاهان آل اينجو نسبت مىدهد و مىنويسد« :پس از قتل مسعود شاه اينجو
مقر حكومتش در اصفهان اطراف مسجد جامع
برادرش شيخ ابو اسحاق به اصفهان و فارس شتافت ،و ّ
اعالم اصفهان ،ص233 :
در دشت و نزديك منازل مير ميران بود ،و عمارات دولتى او به ابو اسحاقيه معروف شده».616
ابو اسحاق اصفهانى
ّللا
ابو اسحاق بن بحير اصفهانى (بحير مصغّر بحر) در رياض العلماء درباره او گويد« :كان من مشايخ اصحابنا رضوان ّ
عليهم» .به طورى كه از رساله يكى از شاگردان شيخ كركى كه در ذكر اسامى مشايخ نوشته ظاهر مىشود ،كتاب تأويل اآليات
617
از تأليفات او است .در الذّريعة وى را به عنوان ابو اسحاق بن مجير (ميم و جيم) ذكر نموده است.
ابو اسحاق قفّال
ابو اسحاق قفّال (غفّال) اصفهانى ،از راويان است .يكى از روايتكنندگان از او شيرويه بن شهريار ديلمى است ،و يكى از
618
مشايخش ابو اسحاق بن خورشيد مىباشد.
مطرز
ابو اسحاق
ّ
مافروخى از او را در رديف فالسفه ،رياضىدانان ،اطبّاء و منجّمين متقدّم بر
مطرز از دانشمندان اصفهان است.
ابو اسحاق
ّ
ّ
619
عصر خويش ذكر كرده است.
شيخ ابو البركات واعظ
شيخ ابو البركات واعظ اصفهانى ،عالم فاضل محدّث ،واعظ صالح مع ّمر .در مسجد جامع اصفهان ،منصب وعظ و خطابت
داشته ،و قريب يكصد سال عمر نمود .از شيخ على محقّق كركى (م  940ق) روايت احاديث مىكند .جمعى از دانشمندان از او
اخذ حديث نمودهاند ،و از ايشان روايت مىكنند كه از آن جمله استّ :
مال مح ّمد تقى مجلسى و شيخ
اعالم اصفهان ،ص234 :
ّللا واعظ فرزندش.
عبد ّ

620

ابو بشر عبدى
ّللا عبدى اصفهانى از محدّثين اصفهان است .وى در سال  267ق وفات يافته است.
حافظ ابو بشر اسماعيل بن عبد ّ

621

ميرزا ابو البقاء ابرقويى
ميرزا ابو البقاء فرزند شاه ابو الولى بن شاه ابو الفتح موسوى ابرقويى ،شاعر اديب فاضل ّ
خطاط ،از اصفهان به هندوستان سفر
تقرب خان (مسجد حكيم) به
(تقرب خان) قرار گرفت سپس به اصفهان بازگشت ،و در مسجد ّ
كرده ،و مورد احترام حكيم داود ّ
تحصيل مشغول شد.

 . 615دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .263 -262
 . 616تاريخ اصفهان و رى ،ص 212؛ مزارات اصفهان ،ص .79
 . 617رياض العلماء ،ج  ،5ص 412؛ الذّريعة ،ج  ،3ص 302؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،7ص 128؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص
.140
 . 618مناقب خوارزمى ،ص .82
 . 619محاسن اصفهان ،ص .34
 . 620اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،8ص 291؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .425 -424
 . 621مرآة الجنان ،ج  ،2ص .182

خط نستعليق را خوش مىنوشته ،قطعات خوشنويسى متعدّد به ّ
عالوه بر شعر و ادبّ ،
خط زيباى او در كتابخانهها وجود دارد،
اين بيت از او است:
كجاى تاب عشقت دل به مرغ نامه بربندد

به جاى نامه م ّد آه بر بال اثر بندد

622

ميرزا ابو البقاء قهپايهاى
ميرزا ابو البقاء فرزند مير محمود طباطبايى قهپايهاى ،شاعر اديب فاضل در اصفهان ساكن و از معاشران ميرزا مح ّمد طاهر
نصرآبادى بوده ،عاقبت به هند رفته ،و در كشمير فوت شد .اين بيت از او است:
كه رنگ گل به باد از گل نريزد

به فريادم غم از دل برنخيزد

623

اعالم اصفهان ،ص235 :
ابو بكر ضحّاك شيبانى
حافظ ابو بكر احمد بن مح ّمد بن عمرو بن عاصم ضحّاك شيبانى بصرى ،از محدّثين قرن سوم هجرى و صاحب مصنّفات بوده
است .در اصفهان ساكن ،و متصدّى قضاى اصفهان بوده ،و در سال  287ق وفات يافته است .وى از پيروان ظاهريّه بوده ،و
624
كتاب الدّيات را تأليف نموده كه در مصر به طبع رسيده است.
ابو بكر اشنانى
مافروخى در محاسن اصفهان او را جزو دانشمندان حديث و كالم متقدّم بر عصر
ابو بكر اشنانى ،از دانشمندان اصفهان است.
ّ
625
خويش آورده است.
ابو بكر اصفهانى
ابو بكر اصفهانى ،از عرفاى قرن چهارم هجرى و خادم شيخ ابو بكر شبلى بوده است.

626

ابو بكر ّ
خالد
ابو بكر بن ّ
خالد ،از راويان ساكن اصفهان ،و از مشايخ حافظ ابو نعيم اصفهانى است.

627

ابو بكر مقرى
ابو بكر بن عبد الوهاب مقرى ،از محدّثين اصفهان و از احمد بن مح ّمد بن مهران روايت مىكند.

628

ابو بكر سجستانى
 . 622تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 167؛ احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،1صص 23 -22؛ الذّريعة ،ج  ،9ص .37
 . 623تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 148؛ الذّريعة ،ج  ،9ص .37
 . 624مرآة الجنان ،ج  ،2ص 215؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .736
 . 625محاسن اصفهان ،ص .29
 . 626مرآة الجنان ،ج  ،2ص .432
 . 627ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .308
 . 628ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .168

ّللا بن سليمان بن اشعث سجستانى ،از محدّثين قرن سوم و چهارم هجرى.
ابو بكر عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص236 :
وى اغلب سالهاى عمر را در اصفهان بوده ،و سرانجام در سال  316ق در بغداد وفات يافته است .وى از احمد بن عصام و
629
ديگران روايت نموده است .ظاهرا او شيعه بوده است.
ابو بكر اسوارى
مافروخى او را در رديف محدّثين و متكلّمين مقدّم بر
ى بن مح ّمد بن على واعظ اسوارى ،از محدّثين اصفهان است ،و
ّ
ابو بكر عل ّ
630
عهد خود ذكر كرده است.
ابو بكر قصار
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن احمد بن جعفر اصفهانى ،از دانشمندان قرن چهارم هجرى است ،در حديث و فقه تبحّر داشته ،و
صاحب مسند حكم و فتوا در اصفهان بوده ،و براساس فقه شافعى فتوا صادر مىنموده ،و در سال  399ق وفات يافته است .از
631
ّللا بن فارس و ديگران روايت مىنموده است.
ّللا بن خالد رارانى و عبد ّ
ى بن عاصم ،عبد ّ
ابى عل ّ
ابو بكر بن ابى الحرث
مافروخى او را در رديف دانشمندان متقدّم آورده است.
ابو بكر بن ابى الحرث ،از محدّثين اصفهان است ،و ّ

632

ابو بكر بن ابو على
مافروخى او را به عنوان يكى از دانشمندان كالم و حديث متقدّم بر عصر خويش
ابو بكر بن ابو على ،از محدّثين اصفهان است.
ّ
633
برشمرده است.
اعالم اصفهان ،ص237 :
ابو بكر قاضى
مافروخى مؤلّف محاسن اصفهان
ابو بكر بن ابو القاسم بن جعفر معروف به قاضى ،از محدّثين اصفهان و متقدّم بر عصر
ّ
634
است.
ابو بكر بن حدّاد
ى بن احمد
ابو بكر بن حدّاد ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى بود ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى و ابو بكر مح ّمد بن عل ّ
635
اشنانى از او روايت مىكنند.
ابو بكر ثقفى
ّللا ثقفى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان بوده ،و از مح ّمد بن مالك روايت نموده است .مطلّب بن زياد از او نقل
ابو بكر بن عبد ّ
636
حديث مىكند.

 . 629ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 66؛ ميزان االعتدال ،ج  ،2ص .43
 . 630محاسن اصفهان ،ص .30
 . 631المشتبه ،ج  ،2ص 463؛ ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 169؛ محاسن اصفهان ،ص .29
 . 632محاسن اصفهان ،ص .29
 . 633محاسن اصفهان ،ص .29
 . 634محاسن اصفهان ،ص .29
 . 635ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .308
 . 636ميزان االعتدال ،ج  ،3ص .350

ابو بكر اصفهانى
ابو بكر بن ّ
عطار مح ّمد بن ابراهيم اصفهانى ،از محدّثين قرن پنجم هجرى است ،و در سال  466ق وفات يافته است.

637

ابو بكر طادى
ابو بكر بن عمر بن ابى بكر بن احمد معروف به «ززا» ،از محدّثين اصفهان است .حافظ اسماعيل در سال  528ق از او استماع
638
حديث نموده است .طاد از بلوك لنجان اصفهان است ،و صاحب عنوان ،از اهالى طاذ (طاد) بوده است.
اعالم اصفهان ،ص238 :
ابو بكر جشمجى
مافروخى او را از دانشمندان متقدّم دانسته است.
ابو بكر معروف به جشمجى ،از محدّثين اصفهان است ،و
ّ

639

ابو بكر طهرانى
مورخين قرن نهم هجرى است .او از اهالى قريه طهران [تيران و آهنگران] اصفهان
ابو بكر طهرانى اصفهانى ،از دانشمندان و ّ
است .از منشيان دربار شاهرخ گوركانى بوده ،و پس از فوت او در سال  850ق به سلطان مح ّمد بن بايسنغر پيوسته ،و پس از
فتح اصفهان به دست جهانشاه قرهقويونلو در سال  856ق نزد پسرش مح ّمدى ميرزا رفته ،و همراه او به دامغان رفت ،و در آنجا
عقدنامه صلح جهانشاه با ابو سعيد پادشاه تركستان را انشاء نمود.
ابو بكر طهرانى در سال  873به دعوت اوزون حسن پادشاه آققويونلو به تبريز رفته ،و به خدمت او درآمد ،و به دستور او
تدريس در مدرسه غياثيّه را برعهده گرفت .پس از مدّتى از تدريس در آن مدرسه معاف ،و مأمور به تأليف كتابى در باب وقايع
عصر گرديد ،و كتاب تاريخ ديار بكريّه را تأليف نمود .نسخه اصل اين كتاب در بصره نزد وكيل مح ّمد امين موجود بوده ،و به
چاپ نيز رسيده است .ابو بكر طهرانى تا سال  882ق در قيد حيات بوده ،و نوادهاش موالنا شاه محمود بن شمس الدّين بن ابو
640
بكر طهرانى در سال  904ق وزير مح ّمدى ميرزا بوده است.
ابو بكر عبّاب اصفهانى
ابو بكر عبّاب اصفهانى ،از محدّثين بوده ،و عدّه زيادى از او نقل حديث كردهاند .او آخرين كسى است كه از بكر بن بكار روايت
641
نموده است.
اعالم اصفهان ،ص239 :
ابو بكر كوكبى
مافروخى نام او را در رديف دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء مقدّم بر
ابو بكر كوكبى ،از دانشمندان اصفهان بوده ،و
ّ
642
عصر خويش آورده است.
ابو بكر محاربى اصفهانى
ّللا بن مح ّمد بن عبد الغفّار فارسى بديل سمرقند ،از
حافظ ابو بكر محاربى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است ،و ابو الحسين عبد ّ
643
او روايت مىكند.

 . 637مرآة الجنان ،ج  ،3ص .94
 . 638معجم البلدان ،ج  ،4ص .4
 . 639محاسن اصفهان ،ص .30
 . 640احسن التّواريخ ،تعليقات ،ج  ،2ص .761
 . 641معجم البلدان ،ج  ،2ص .198
 . 642محاسن اصفهان ،ص .32
 . 643احقاق الحق ،ج  ،14ص .152

مطرز
ابو بكر
ّ
مافروخى وى را از دانشمندان متقدّم بر عهد خويش و در رديف فالسفه ،رياضىدانان ،اطبّاء و
از دانشمندان اصفهان است ،و ّ
644
منجّمين آورده است.
ابو بكر و على
ابو بكر وعلى از فقهاى اصفهان است ،و اصال اهل قريه «وعل» از قراى اصفهان بوده است.

645

حاج ابو تراب اصفهانى
عالمه ّ
مال ابو تراب اصفهانى ،عالم فاضل ،فقيه محدّث ،از صلحاى دهر و از مصاحبان ّ
حاج ّ
مال مح ّمد باقر مجلسى بوده ،و به
646
ّ
افاده فقه و حديث مشغول بود ،و اقوالش در شرعيّات ،مورد اعتماد مردم بود .نزد عالمه مجلسى و مير سيّد على شولستانى
نجفى به تحصيل پرداخته ،و از ّ
عالمه مجلسى اجازه دريافت نموده است .صورت اجازه در نسخه شماره  6836در كتابخانه
مركزى دانشگاه تهران كه بر روى يكى از كتابها نوشته شده و
اعالم اصفهان ،ص240 :
موجود است 647تأليفاتى نيز داشته است كه ميرزا كمال الدّين مح ّمد نسوى بدان اشاره نموده است 648.شيخ مح ّمد على حزين در
كودكى او را مالقات كرده ،و نوشته است در سال فوت ّ
عالمه مجلسى (سال  1110ق) حاج ابو تراب نيز وفات يافته است.649
قبر او محتمل است در مزار مسجد جامع در بقعه ّ
عالمه مجلسى و يا اطراف آنجا باشد.
ميرزا ابو تراب اصفهانى
الخطاطين» و متخلّص به «ترابا» ،شاعر و ّ
ّ
خطاط اديب .ابتدا نزد ّ
مال فايضى به
ميرزا ابو تراب اصفهانى ،معروف به «رئيس
مبرز مير عماد قرار گرفته است .او خود دار المشق داشته ،و شاهعبّاس گاهى به دار
مشق پرداخته ،و بعدا در عداد شاگردان ّ
المشق او مىرفته ،و او را مورد تفقّد قرار مىداده است .ابو تراب ّاولين كسى است كه پس از كشته شدن مير عماد ،خود را بر
سر نعش او رسانيده ،و جهت او نوحهسرايى كرده ،و جنازه استاد را با كمال احترام دفن نموده است ،و جهت استاد ،مرثيّهاى
سروده كه ّاول آن اين است:
دهر پرفتنه و پرمشغله و پرغوغاست

شرح اين ماتم و اين سوگ كرا خود يار است

وى در سال  1072ق در ّ
سن  82سالگى وفات يافت ،و جنب مسجد لبنان اصفهان ،در جوار مزار خواجه صائن الدّين تركه
650
مدفون گرديد[ .ميرزا نور الدّين و مح ّمد صالح پسران او نيز از خوشنويسان معروف عصر صفويّه به شمار مىروند].
اعالم اصفهان ،ص241 :
ميرزا ابو تراب ثقةاالسالم نايينى
ميرزا ابو تراب ثقةاالسالم نايينى بن ميرزا ابو طالب بن ميرزا مح ّمد معروف به باغچهاى ابن ميرزا على رضا نايينى ،مردى
ّللا مسجد شاهى در عدليه
فاضل و دانشمند بوده ،در اوائل مشروطيت ايران ،طبق نظريّه و دستور مرحوم ثقةاالسالم حاج آقا نور ّ
 . 644محاسن اصفهان ،ص .34
 . 645لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص .382
 . 646تاريخ حزين ،ص 17؛ نجوم السّماء ،ص .167
 . 647فهرست دانشگاه ،ج  ،5ص 1474؛ الكواكب المنتشره ،صص .113 -112
 . 648تالمذة ّ
العالمة المجلسى ،ص .11
ّ
 . 649زندگىنامه عالمه مجلسى ،ج  ،2صص 8 -7؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .140
 . 650رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 197؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 141 -140؛ تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص
298؛ الذّريعة ،ج  ،9ص 169؛ احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،1صص  26 -24اصفهان ،نور صادقى ،ص .253

وارد شده ،و كليه اهالى اصفهان در حسن عمل او و سليقهاش در فيصله دادن به مرافعات ،راضى بودند ،در سال  1306ش /ح
651
 1346ق به ّ
سن شصت و اندى در اصفهان وفات يافت.
شيخ ابو تراب كلباسى
االول  1279ق در
حاج شيخ ابو تراب بن شيخ مح ّمد جعفر بن حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى ،عالم فاضل ،در دوشنبه  17جمادى ّ
اصفهان متولّد شد .پس از اتمام مقدّمات و سطح براى ادامه تحصيل به همراه برادرش موسى به نجف اشرف رفت ،و نزد حاج
ميرزا حسين خليلى و آخوند خراسانى تل ّمذ نمود ،و از حاج ميرزا حسين خليلى اجازه اجتهاد دريافت نمود ،و به زادگاه خويش
بازگشت ،و به تدريس و انجام وظايف شرعى پرداخت .در  7ذىالقعده  1337ق وفات يافت ،و در قبرستان وادى السّالم نجف
652
مدفون شد .وى را تأليفاتى است كه از آن جمله است .1 :حواشى بر كفايه  .2رسائلى در فقه
سيّد ابو تراب ملكى اصفهانى
ى بن حسين حسينى ملكى اصفهانى ،عالم فاضل در قرن سيزدهم.
سيّد ابو تراب بن حسن بن مرتضى بن عل ّ
ّللا بن نور الدّين بن سيّد
در تاريخ سهشنبه ربيع الثّانى  1219كتابت نسخهاى از كتاب تحفة السنيه از تأليفات مرحوم سيّد عبد ّ
ّللا جزائرى را به پايان رسانيده است.
نعمت ّ
اعالم اصفهان ،ص242 :
نسخه به شماره  5184در كتابخانه مجلس شوراى ملّى موجود است.

653

ميرزا ابو تراب بروجردى
ميرزا ابو تراب بروجردى ،عالم فاضل ،در محلّه شمسآباد اصفهان ساكن بوده ،و در مسجد آنجا امامت مىنموده ،در شب
654
شوال  1328ق وفات يافته ،و در تكيه مادر شاهزاده مدفون شد.
يكشنبه ّ 15
ّ
مال ابو تراب زفرهاى
مال ابو تراب زفرهاى فرزند ّ
ّ
مال على عرب ،عالم فاضل در اصفهان نزد شيخ مرتضى ريزى شيخ مح ّمد تقى آقا نجفى ،ميرزا
مح ّمد هاشم چهارسوقى و ديگران تحصيل كرد ،و در قريه برزان در حومه اصفهان ساكن شد ،و سرانجام در سال  1334ق
655
وفات يافت ،و در تكيه ريزى در تخت فوالد مدفون شد.
ابو تراب اصفهانى
ميرزا ابو تراب اصفهانى فرزند ميرزا مح ّمد على (يا ميرزا مح ّمد طاهر) (ميرزا مح ّمد على و ميرزا مح ّمد طاهر برادر
مىباشند) ،از شعراى قرن دوازدهم هجرى .در اوائل «غبار» تخلّص مىنمود ،بعدا تخلّص خويش را تراب قرار داد .در زمان
صفويّه به هند مسافرت نمود ،و در سال  1134در آنجا كشته شد .پدرانش در دفترخانه سالطين صفويّه ،منشى بودهاند.
از اشعار او است:
طفل بدخوى سرشك من نمىگيرد قرار

خواب و آسايش مگر در دامن محشر كند
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 . 651تاريخ نايين ،ج  ،4ص .55
 . 652نقباء البشر ،ج  ،1ص 29؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 222؛ ماضى النّجف ،ج  ،3ص 233؛ خاندان كلباسى ،صص
.200 -198
 . 653فهرست كتابخانه مجلس ،ج  ،16ص .2
 . 654دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 142؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص  -93نقباء البشر ،ج .14704
 . 655دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 209؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .124
 . 656خزانه عامره ،ص 172؛ الذّريعة ،ج  ،9ص .169

اعالم اصفهان ،ص243 :
شيخ ابو تراب زاهدى
شيخ ابو تراب بن شيخ على مح ّمد زاهدى ،عالم فاضل ،از سلسله مشايخ بيدآباد بود ،در  29ذىالقعده  1363ق وفات يافت ،و در
657
تكيه بروجردى در تخت فوالد مدفون شد.
دكتر ابو تراب نفيسى
دكتر ابو تراب بن عبد المهدى نفيسى طبيب حاذق ماهر متديّن ،در سال  1293خورشيدى ( 1333قمرى) در پوده از دهات
سميرم اصفهان متولّد گرديده ،و در مولد خود و اصفهان و تهران ،تحصيالت دوره ابتدايى و متوسّطه و دانشكده پزشكى را به
پايان رسانيد ،سپس به خدمت دولت وارد گرديد ،مراحل مختلف را پيمود ،از دانشيارى و استادى و رياست بيمارستان و رياست
پزشكى و غيره.
صص يافت .فعال از پزشكان معروف
سفرى به آمريكا نمود ،و در آنجا يك دوره بيمارىهاى قلب را مطالعه كرد ،و در آن تخ ّ
اصفهان و به حسن معالجه و حذاقت مشهور و ضمنا طبّ قديم را نيز خوانده ،و در آن فن نيز استاد است.
كتابهاى زير از او است .1 :ترجمه من ال يحضره ّ
الطبيب تأليف مح ّمد بن زكريّاى رازى  .2ترجمه برء السّاعة تأليف مح ّمد بن
زكريّاى رازى  .3درسى از قرآن .4
نشانهشناسى اعصاب  .5نشانهشناسى دستگاه تنفّس و گردش خون ،دو جلد .6
نشانهشناسى سينه و تعبير عالئم آن ،چهار جلد.
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سيّد ابو تراب موسوى
سيّد ابو تراب بن مح ّمد موسوى اصفهانى ،از فضالى اصفهان در قرن سيزدهم هجرى است .وى كتاب االصول االربع مائه را
در جواب پرسش شيخ محسن بن مح ّمد رفيع رشتى اصفهانى تأليف نموده كه در مجموعههاى  2065و  2068در كتابخانه
آيتهللاالعظمى
اعالم اصفهان ،ص244 :
مرعشى نجفى موجود است.
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ابو تراب خليفه سلطانى
ى بن سيّد عالء الدّين حسين خليفه سلطان ،از بزرگان
ى بن سيّد مرتضى بن سيّد عل ّ
سيّد ابو تراب بن سيّد مرتضى بن سيّد عل ّ
سلسله خليفه سلطانى در قرن دوازدهم هجرى است .بعد از كشته شدن نادر شاه ،كريم خان زند و ابو الفتح خان بختيارى و على
مراد خان كه هريك داعيه سلطنت داشته ،و بدان اميد مىگذرانيدند ،قرار بر آن دادند كه يكى از فرزندزادگان صفوى را به نام
سلطان انتخاب كرده ،و خود در امور دخالت كنند.
قرعه اين فال به نام ميرزا ابو تراب زده شد ،و او را به نام شاه اسماعيل سوم ناميدند .پس از آنكه كريم خان زند فىالجمله قدرتى
يافت ،و بر حريفان خود غالب گرديد ،شاه اسماعيل سوم را چندين سال در قلعه آباده مقيّد و محبوس ساخته ،مقارن فوت خود
(يعنى سال  1193ق) او را به اصفهان فرستاده ،و او را در خانههاى پدرى خود ساكن گردانيد ،و در همان چند روز به عالم
جاودانى شناخت .ظاهرا صاحب عنوان ،در مزار ستّى فاطمه اصفهان كه مزار خانوادگى سادات خليفه سلطانى است ،مدفون شده
660
است.
سيّد ابو تراب درچهاى
 . 657دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 152؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 85؛ بيان المفاخر ،ج .2332
 . 658مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص 126؛ نبض حيات؛ ّ
اطالعات نويسنده.
 . 659فهرست مرعشى ،ج  ،6ص  76و .81
 . 660مجمع التّواريخ ،صص  144و 149؛ مزارات اصفهان ،ص 245؛ مكارم اآلثار ،ج  ،1ص .162

محرم الحرام) سال  1332ق
حاج سيّد ابو تراب مرتضوى فرزند آقا سيّد مهدى درچهاى عالم فاضل ،در روز عاشورا (10
ّ
متولّد شد .تحصيالت خود را نزد پدر بزرگوار خود آغاز نموده ،و در اصفهان از درس حاج آخوند زفرهاى ،شيخ مح ّمد حكيم
خراسانى ،مير سيّد على مجتهد نجفآبادى ،آقا سيّد مح ّمد نجفآبادى ،شيخ مح ّمد رضا نجفى ،حاج آقا رحيم ارباب ،آقا سيّد مح ّمد
رضا خراسانى و حاج مير سيّد على بهبهانى بهره گرفت .وى در كنار تحصيل به تدريس مشغول بود .پس از پيروزى انقالب
اسالمى ،به همكارى با
اعالم اصفهان ،ص245 :
دستگاه قضايى پرداخت ،و چندى در اصفهان حاكم شرع بود .او سالها نماز جماعت را در مسجد حاج مح ّمد جعفر آبادهاى اقامه
661
مىنمود .او سرانجام در ظهر روز جمعه  7شعبان  1411ق وفات يافت ،و در امامزاده درب امام مدفون شد.
ميرزا ابو تراب حجاب اصفهانى
ميرزا ابو تراب اصفهانى متخلّص به «حجاب» ،شاعر اديب فاضل ،ساكن محلّه عبّاسآباد اصفهان بوده با لطف على بيك آذر
مؤلّف آتشكده ،ديدار كرده ،و در زمان نادر شاه افشار وفات يافته است .از او است:
مىكرد ،و اكنون در بادهام آب

زين پيش گردون در شير من خون
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ابو تراب خادم اصفهانى*
ابو تراب اصفهانى ،شاعر اديب متخلّص به «خادم» ،اين بيت از او است:
ز درد انتظار صبح رويش در شب هجران

به جاى شمع بر بالين چشمم خواب مىسوزد
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ابو تراب فرقتى جوشقانى
ابو تراب بيگ جوشقانى كاشانى متخلّص به «فرقتى» فرزند خواجه على بيگ انجدانى ،شاعر اديب ،در كاشان نشو و نما يافت،
و در دربار شاهعبّاس ّاول در اصفهان احترام و اعتبار فراوان پيدا كرد ،سرانجام در سال  1026در كاشان وفات يافت ،و در
قبرستان دشت افروز كاشان مدفون شد.
مادّه تاريخ وفاتش اين بيت است:
اعالم اصفهان ،ص246 :

«گفت علمى به سال تاريخش:

ديوان اشعار او بالغ بر دو هزار بيت بوده است.

«قدوه شاعران ايران كو»
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 . 661مزارات اصفهان ،صص .207 -206
ّ
 . 662تذكره روز روشن ،ص 195؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« حجاب اصفهانى» ،ص 291؛ سفينة المحمود ،ص 249؛ الذريعة ،ج  ،9ص
232؛ تذكره آتشكده ،نيمه دوم ،ص 288؛ دانشمندان آذربايجان ،ص .112
 . 663تذكره روز روشن ،ص .233

ابو تراب هدايى بختيارى
ميرزا ابو تراب هدايى شاعر اديب ،اصال از اهالى بختيارى و از ايل معروف به قائد است .در سال  1313قمرى در شهرستان
اراك متولّد گرديد ،و تحصيالت قديمه خويش را در نزد اساتيد آن سامان به پايان رسانيد .اغلب اشعار و مقاالت دينى و اجتماعى
او در روزنامه آيين اسالم و نشريّههاى انجمن تبليغات اسالمى چاپ مىشد .جزوهاى از اشعارش به نام بهاريه به طبع رسيده
665
است.
ميرزا ابو تراب هرندى
ميرزا ابو تراب هرندى ،از سلسله نحوىهاى هرند ،عالم فاضل ،در اصفهان ساكن و در شعبان  1321ق وفات يافت ،و در
666
ضمن تكيه سر قبر آقا در اصفهان مدفون شد.
سيّد ابو جعفر خادم ال ّ
شريعه
شريعه فرزند ّ
آقا سيّد ابو جعفر خادم ال ّ
عالمه سيّد صدر الدّين مح ّمد موسوى عاملى ،عالم فاضل متّقى .مادرش دختر شيخ جعفر
كاشف الغطاء بوده است .در حدود سال  1245ق متولّد شد ،و نزد علماى اصفهان و نجف از جمله پدر بزرگوار خود و حاج
ّللا بيدآبادى تل ّمذ نمود ،و به دامادى مرحوم بيدآبادى مفتخر گرديد ،برخى از رسائل فقهى و اصولى خود را به نظر او
سيّد اسد ّ
ّ
رسانيد ،و سيّد بيدآبادى پشت آن تقريظ نگاشت ،و از فضل و علم و بزرگوارى مؤلف آن ،مدح و ثنا گفته است .او از علماء
متفرعات محلّه بيدآباد بوده است .سرانجام در 14
معروف اصفهان و ساكن محلّه چهارسوق درب شيخ از
ّ
اعالم اصفهان ،ص247 :
صفر  1334ق در اين شهر وفات يافت ،و در تخت فوالد مدفون گرديد ،و بعدا فرزندش حاج آقا مجلس براى او تكيه و بقعهاى
بنا نهاد ،و در داخل بقعه و صحن و اتاقها عدّهاى از علماء و حكماء و اطبّاء اصفهان مدفون شدند .مادّه تاريخ بناى بقعه اين
است« :قل ان الجنّة للمتّقين» .تاريخ وفاتش اين بيت است:
يكى آمد برون ز الهام غيب آورد تاريخش:

«شده طيّار سوى كوى حق روح ابو جعفر»667

شيخ ابو جعفر مازندرانى
شيخ ابو جعفر مازندرانى اصفهانى ،از علماء قرن دوازدهم و مجاز از شيخ مح ّمد م ّكى از اعقاب شهيد ّاول بود ،تاريخ اجازه
ّللا تسترى است ،و در آنجا وى را به «الفاضل الجامع المحقّق القاضى باصفهان» وصف
 ،1183و همچنين مجاز از سيّد عبد ّ
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مىكند ،تاريخ اجازه  1168مىباشد.
ابو حاتم رازى
ابو حاتم احمد بن حسن بن هارون بن احمد رازى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است .وى در سال  345ق در اصفهان ساكن
669
بوده ،و حديث مىگفته است .ابن مقرى از او حديث نقل مىكند.
ابو حاتم رازى

 . 664تذكره ميخانه ،ص 413؛ تذكره نصرآبادى ،ج  ،2ص 715؛ الذّريعة ،ج  ،9ص  ،37مشاهير كاشان ،ص .115
 . 665تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .532
 . 666دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .142
 . 667رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 85؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 143؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص 31؛ تاريخ علمى و
اجتماعى اصفهان ،ج  ،1ص 267؛ بيان المفاخر ،ج  ،2ص 170؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد .55
 . 668دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ص 53؛ بيان المفاخر ،ج  ،2ص 233؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،7ص 266؛ الذّريعة ،ج  ،11ص .27
 . 669ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .147

ابو حاتم مح ّمد بن ادريس بن منذر بن داود بن مهران رازى [حنظلى] جزى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى .وى از
اهالى قريه جز [گز برخوار] بوده است .در سال  240ق متولّد شده ،و جهت اخذ حديث به شام ،مصر و عراق سفر كرده است.
ابو عمرو بن
اعالم اصفهان ،ص248 :
ّللا بن مح ّمد بن يعقوب از وى روايت مىكنند .او در سال  327ق وفات يافته است.
حكيم و عبد ّ
كتب زير از او است .1 :الخراج و التّعديل ،در چندين مجلّد ،مطبوع  .2كتاب در ر ّد قول به رجعت  .3زينة ،در تفسير الفاظ
670
متداوله ميان ارباب علوم.
ابى حامد اصفهانى
امام ابى حامد اصفهانى ،از دانشمندان اصفهان و مؤلّف كتاب البصائر فى الوجوه و النّظائر است.
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ابو حرب ديلمى
متصوف ديلمى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از ابو بكر بن ريذه ضبّى و
ابو حرب نوشروان بن شيرزاد بن ابو الفوارس
ّ
672
ى بن احمد بن مهران مدينى استماع حديث كرده ،و جهت ابو سعد سمعانى اجازه نوشته است.
ابو القاسم عل ّ
ابو الحسن آتشكده گزى
ابو الحسن هاديان گزى متخلّص به «آتشكده» شاعر معاصر در قريه گز از بلوك برخوار اصفهان متولّد شد ،و تحصيالت خويش
را در اصفهان تا ششم ادبى به پايان رسانيد .گاهى شعر مىسرود ،و ديوان اشعارى دارد .از او است:
بهار عمر من نرگس خمار تو جانا

ز تندباد حوادث بدين قرار نماند

نسيم صبح خزان چون وزد معلوم

كه روزگار جوانى چو نوبهار نماند
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اعالم اصفهان ،ص249 :
ابو الحسن اصفهانى
از اصحاب حضرت امام صادق عليه السّالم است .در كتب رجال ،ذكرى از او نشده است.
ثقةاالسالم كلينى در كافى (ج  ،2كتاب االيمان و الكفر ،باب الكتمان ،98 ،حديث  )12به روايت يونس از ابو الحسن اصفهانى از
امام صادق عليه السّالم و (ج  ،2باب النّميمه ،159 ،حديث  )3نيز به شرح فوق ،و (ج  ،6كتاب االطعمة ،باب األلبان،84 ،
حديث  )7به روايت قاسم بن مح ّمد جوهرى از ابو الحسن اصفهانى از امام صادق عليه السّالم اينچنين وى را از راويان امام
674
معرفى نموده است.
صادق عليه السّالم ّ
ابو الحسن اصفهانى

 . 670ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 201؛ مرآة الجنان ،ج  ،1ص 306؛ االنساب ،ج  ،3ص 257؛ ّ
اللباب ،ج  ،1ص 278؛ رجال
اصفهان يا تذكرة القبور ،صص .6 -5
 . 671كشف ّ
الظنون ،ج  ،1ص .246
 . 672التّحبير ،ج  ،2ص .351
 . 673تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .8
 . 674تاريخ تشيّع اصفهان ،صص 182 -181؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،7ص 292؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .673

ابو الحسن اصفهانى شاعر و اديب در قرن هشتم و نهم هجرى .از شاعران پيرو طريقه حروفيّه بوده ،در سال  771ق در ّ
سن
ّللا نعيمى استرآبادى مؤسّس فرقه حروفيّه رسيده ،و در سال  802جاوداننامه را به نظم
نوزدهسالگى در اصفهان خدمت فضل ّ
675
درآورده است؛ بنابراين ،تولّد او حدود سال  752بوده ،و سال فوت او معلوم نيست.
ابو الحسن اصفهانى*
ابو الحسن اصفهانى ،از خوشنويسان قرن سيزدهم هجرى استّ .
خط ثلث را با مهارت و استادى مىنوشت .از آثار او كتيبه
676
سردر جنوب شرقى مسجد جامع اصفهان به ّ
خط ثلث خوش در سال  1218ق وجود دارد.
ميرزا ابو الحسن شمسآبادى
ّللا
حاج ميرزا ابو الحسن آل رسول (شمسآبادى) فرزند سيّد مح ّمد ابراهيم بن عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص250 :
ى بن مير سيّد مح ّمد موسوى شاهاندشتى مازندرانى اصفهانى ،عالم فاضل فقيه زاهد ،از علماى مشهور اصفهان
بن مير مح ّمد عل ّ
در عصر حاضر در سال  1319ق در اصفهان متولّد گرديد ،و نزد ّ
مال مح ّمد ابراهيم مقدّمات را فرا گرفت .سپس نزد حاج ابو
مدرس ،آخوند ّ
مال مح ّمد حسين فشاركى ،مير سيّد على نجفآبادى ،سيّد على
القاسم زفرهاى ،شيخ احمد حسينآبادى ،ميرزا احمد ّ
اصغر برزانى ،شيخ مح ّمد على فتحى دزفولىّ ،
مال مح ّمد همامى و سيّد مح ّمد نجفآبادى به تحصيل پرداخت.
او در سال  1355ق به نجف اشرف عزيمت نمود ،و از درس علماى اعالم و مراجع عظام سيّد ابو الحسن اصفهانى ،آقا ضياء
الدّين عراقى ،ميرزا ابو الحسن مشكينى ،سيّد عبد الهادى شيرازى ،ميرزا مح ّمد حسين نايينى و شيخ مح ّمد كاظم شيرازى بهره
گرفت ،و در تحصيل معلومات خود كوشيد تا به درجه اجتهاد نائل آمد ،و از اساتيد خويش اجازه دريافت نمود ،و پس از  12سال
تحصيل به اصفهان بازگشت ،و به ح ّل مشكالت شرعى مردم ،اقامه جماعت ،و تدريس پرداخت.
در ابتدا وكيل تا ّم االختيار آيتهللاالعظمى بروجردى و سپس آيتهللاالعظمى خويى در اصفهان بود .او در تأسيس و اداره بسيارى
از مؤسّسات خيريّه و مذهبى اصفهان نقش مؤثّرى داشت كه از آن جمله است مؤسّسه خيريّه ابا بصير و مؤسّسه خيريّه مهديّه.
همچنين در يارى نيازمندان و هدايت گمراهان تالش بسيار نمود ،و از جمله جهت مقابله با فرقه ضالّه بهاييّت ،فداكارىها نمود.
او سرانجام در  7ربيع الثّانى  1396ق توسّط افراد منحرف از واليت ،در هنگام طلوع فجر از نزديكى مسجدى كه در آن نماز
مىخواند ربوده شد ،و در نزديك درچهپياز شهيد گرديد .مردم اصفهان ،پيكر او را با شكوه فراوان تشييع ،و به تخت پوالد برده،
نزديك لسان االرض مدفون نمودند و بقعهاى بر مزار او بنا شد .او ّاولين شهيد تكيه شهدا در تخت فوالد اصفهان به شمار
مىروند ،و پس از ايشان ،هزاران نفر از شهيدان انقالب و دفاع مقدس ،در اين تكيه مدفون گرديدند.
ّللا اعتمادى (برنا) در تاريخ شهادت او گويد:
استاد فضل ّ
نوشت بيت فصيحى بدون تعميه برنا

قلم چو خواست كه سال شهادتش بنگارد:

«ابو الحسن بره بندگى واحد دانا

بود شهيد و بمينو نماز صبح گزارد»

اعالم اصفهان ،ص251 :
از او است .1 :اشعارى در فضائل و مناقب و مراثى و مصائب حضرات معصومين عليهم السّالم .2
تقريرات اصولى و فقهى اساتيد خود  .3رساله در اصول دين ،مختصر  .4شرح صحيفه سجّاديّه  .5موعظه ابراهيم.677

 . 675تاريخ نظم و نثر فارسى ،ج  ،2ص .771
ّ
 . 676گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص 146؛ آثار ملى اصفهان ،ص 566؛ خوشنويسى در كتيبههاى اصفهان ،ص 81؛ دائرةالمعارف تشيّع،
ج  ،1ص .397

سيّد ابو الحسن شهشهانى
سيّد ابو الحسن بن سيّد مح ّمد ابراهيم شهشهانى عالم فاضل [ظاهرا از شاگردان آقا مح ّمد شهشهانى بوده است .شيخ آقا بزرگ
تهرانى نيز احتمال داده است كه سيّد ابو الحسن از شاگردان حاج مح ّمد ابراهيم قزوينى باشد] 678.اين تأليفات از او است.1 :
محرم  1269تا
سدرة المنتهى فى شرح جنّة المأوى ،در فقه ،به عربى ،متن از آقا سيّد مح ّمد شهشهانى است ،و شرح مذكور در
ّ
ّللا
االول  1271ق نوشته شده است ،اين نسخه به شماره  1473و نسخه ناقص ديگرى به شماره  1757در كتابخانه آيت ّ
ربيع ّ
درة النّجفيّه ،به عربى در فقه (در سه جلد) ،موجود در كتابخانه (ابن
الغرة الحنفيّة فى شرح ّ
مرعشى در قم وجود داردّ .2[ 679.
ّللا گلپايگانى در قم].680
مسكويه اصفهان و آستان قدس رضوى) و آيت ّ
سيّد ابو الحسن موسوى
سيّد ابو الحسن بن سيّد مح ّمد ابراهيم موسوى ،عالم فاضل ،از بنى اعمام حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى بوده ،در
اصفهان سكونت داشته ،و عمده تحصيالتش نزد سيّد حجّت االسالم بوده است .پس از فوت ،در مقبره كوچك واقع در داالن مسجد
سيّد اصفهان مدفون شد .سال فوتش به دست نيامد .اوالد و اعقابش به موسوى و كابلى شهرت
اعالم اصفهان ،ص252 :
681

اعالم اصفهان ؛ ص252
دارند.
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ابو الحسن ميرزا حسينى اصفهانى
ابو الحسن ميرزا فرزند ابو الحسين ميرزا حسينى اصفهانى عالم فاضل ،اديب شاعر .در علم فقه و حديث مهارت داشته ،و
683
درويش مشرب ،پاك طينت و درست عقيده بوده ،و گاهى به اقتضاى حال ،اشعارى مىسروده است.
ميرزا ابو الحسن قهى اصفهانى*
حاج ميرزا ابو الحسن قهى قهپايهاى اصفهانى بن مح ّمد اسماعيل بن حاج ابو الحسن آقا على اكبر بن آقا عبّاس ،عالم فاضل ،در
روستاى قهى قهپايه اصفهان متولّد شده ،در اصفهان نزد آخوند كاشى ،جهانگير خان قشقايى و ميرزا ابو المعالى كلباسى كسب
فيض نمود ،و از شيخ مح ّمد على نجفى مسجد شاهى ،شيخ مح ّمد تقى آقا نجفى و آقا شيخ مح ّمد رضا نجفى اجازه دريافت نمود.
684
وى در  15شعبان  1363ق در زادگاه خود وفات نمود ،و همان جا دفن شد.
ميرزا ابو الحسن گلستانه
مورخ و اديب قرن دوازدهم هجرى[ .وى سالها
ميرزا ابو الحسن بن مح ّمد امين بن مير كمال الدّين بن عالء الدّين مح ّمد گلستانهّ ،
در خدمت عمويش ميرزا مح ّمد تقى حاكم كرمانشاه بوده ،و چندى نيز وزارت او را داشته است .سرانجام به زيارت عتبات

 . 677دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2صص 1038 -1037؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 151؛ تحفة االبرار ،ج  ،2صص -521
526؛ گنجينه دانشمندان ،ج  ،3ص 99؛ شهداى روحانيّت شيعه ،ص 257 -254؛ ميراث اسالمى ايران ،ج  ،10صص 104 -103؛
زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،2صص 358 -356؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص .290
 . 678الكرام البررة ،ج  ،1صص .32 -31
 . 679فهرست مرعشى ،ج  ،4ص  265و ج  ،5ص .140
 . 680فهرست گلپايگانى ،ص .539
 681مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.
 . 682بيان المفاخر ،ج  ،1ص .251
 . 683تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص .137
 . 684مجلّه فرهنگ اصفهان ،شماره  25و  ،26بهار و تابستان  ،1383ص .63

عاليات رفته ،و پس از قتل عمويش به هندوستان مهاجرت نموده] ،و در آنجا به نوشتن تاريخ ايران پس از عصر نادر تا سال
685
 1203ق پرداخته است ،و كتاب را مجمع التّواريخ ناميده است.
اعالم اصفهان ،ص253 :
سيّد ابو الحسن درچهاىزاده*
سيّد ابو الحسن درچهاىزاده فرزند آقا سيّد مح ّمد باقر درچهاى ،عالم فاضل .در اصفهان نزد حاج آقا رحيم ارباب ،سيّد ابو الحسن
شمسآبادى ،سيّد عبد الحسين طيّب و ديگران بهره برد ،سپس به تدريس ادبيّات پرداخت ،و پنجاه سال به اين امر مشغول بود .او
عالمى زاهد و عابد ،و اهل تهجّد و ذكر بود ،گاهى نيز به منبر مىرفت ،و مردم را وعظ و ارشاد مىنمود.
محرم)  1414ق وفات يافت ،و در امامزاده درچه مدفون گرديد.
سرانجام در تاسوعاى حسينى (9
ّ
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ابو الحسن كهپايهاى
ابو الحسن بن مح ّمد جعفر كهپايهاى ،فاضل نويسنده ،از فضالى قرن  12در اصفهان .از آثار او نسخهاى از كتاب معارج
االصول تأليف محقّق حلّى است كه آن را در ذىحجّه سال  1125به ّ
خط نسخ نوشته است .نسخه در كتابخانه جامع گوهرشاد در
687
مشهد مقدّس موجود است.
سيّد ابو الحسن كتابى*
سيّد ابو الحسن كتابى بن حاج سيّد مح ّمد جواد بن حاج سيّد مح ّمد صادق كتابفروش ،دانشمند فاضل ،در حدود سال  1312ق در
اصفهان متولّد شد .پس از تحصيل در محضر علماى اصفهان به نجف اشرف عزيمت نمود ،و نزد علماى آن ديار خصوصا
ّللا شريعت اصفهانى به تحصيل پرداخت و سپس به اصفهان
آخوند خراسانى ،سيّد مح ّمد كاظم طباطبايى يزدى و شيخ فتح ّ
بازگشت.
پس از قضاياى متّحد ال ّ
شكل شدن لباس ،عمامه را به كاله تبديل كرد ،و به حرفه وكالت
اعالم اصفهان ،ص254 :
روى آورد .سرانجام آن را رها كرد ،و در منزل انزوا اختيار نمود ،و به مطالعه و عبادت مشغول شد ،و جز مباحثه و
گفتوگوى علمى با معدودى از اهل كمال ،پى كار ديگرى نرفت .وى سرانجام در سال  1398ق وفات يافت ،و در تكيه گلزار
در تخت فوالد اصفهان مدفون گرديد.
وى كتابخانهاى قابل توجّه داشت كه داراى نسخههاى نفيس ّ
ّللا
خطى و چاپ سنگى بود ،و بسيارى از آنها را به كتابخانه آيت ّ
688
مرعشى در قم اهداء نمود ،و يا فروخت.
ابو الحسن فروغى
ميرزا ابو الحسن فروغى فرزند ميرزا مح ّمد حسين ذكاء الملك بن آقا مح ّمد مهدى ارباب اصفهانى بن مح ّمد رضا ،شاعر و اديب
دانشمند .وى در سال  1301ق در تهران متولّد گرديده ،و تحصيالت قديم و جديد خود را در تهران به پايان رسانيده است .مدّتى
در دار المعلّمين عالى به تدريس تاريخ و جغرافيا مشغول بود .زمانى هم نمايندگى دولت ايران در سوئيس و جامعه ملل را داشته،
و در كنگره مستشرقين و خاركف نيز شركت نموده است .وى عضو فرهنگستان ايران بوده ،و مجلّه فروغ تربيت را انتشار داده،
و يك سال نيز سرپرستى مجلّه تعليم و تربيت را برعهده داشته است .او سرانجام در شب  12شعبان سال  1379ق در تهران
مشوش  .2تاريخ ادبيّات ايران ،به اتّفاق برادرش مح ّمد على فروغى  .3سرمايه
وفات يافت .كتب زير از او است .1 :اوراق ّ
سعادت  .4شرح حال آقا شيخ هادى نجمآبادى كه در مقدّمه تحرير العقالء به چاپ رسيده است  .5شيدوش و ناهيد  .6كتابى به
فرانسه در موضوع عقايد فلسفى [ .7تاريخ عالم] .اين شعر از او است:

 . 685زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،1ص 321؛ الذّريعة ،ج  ،20ص 49؛ مجمع التّواريخ ،ص شانزده -سى و يك( مقدّمه).
ّ
 . 686يادداشت آقاى رحيم قاسمى( وفيات علماى معاصر اصفهان) ،نسخه خطى.
 . 687فهرست كتابخانه جامع گوهرشاد مشهد ،ص .399
 . 688به نقل از محقّق و دانشمند گرانمايه ،جناب آقاى دكتر مح ّمد باقر كتابى.

من از اين متاع دنيا به جوى نظر ندارم
تو و كوشش زيادت ،من و عزلت و قناعت

در سرورى نكوبم ،سر دردسر ندارم
كه تو دردسر پسندى و من اين هنر ندارم

689

اعالم اصفهان ،ص255 :
ّ
مال ابو الحسن فتونى عاملى
ّ
ى بن مح ّمد بن معتوق بن عبد الحميد فتونى نباطى
مال ابو الحسن فتونى عاملى فرزند مح ّمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن عل ّ
نجفى ،عالم فاضل محقّق مفسّر ،از اجداد مادرى صاحب جواهر است .چون مادرش خواهر امير مح ّمد صالح خاتونآبادى بوده،
وى را «شريف» گويند ،و به مناسبت سكونتش در محلّه درب امام اصفهان به امامى معروف شده است 690.وى در حدود سال
عالمه ّ
 1070ق در اصفهان متولّد شده ،و در اين شهر به تحصيل پرداخته ،و از جمله از درس ّ
مال مح ّمد باقر مجلسى بهره
برده ،و سپس به نجف اشرف عزيمت كرده ،و در سال  1138ق در آنجا وفات يافته است 691.جمع كثيرى از علماء ،همچون
ّللا حويزى از او اجازه
ّللا بن كرم ّ
مدرس حائرى و شيخ عبد ّ
ّللا ّ
فرزندش ابو طالب و شيخ احمد بن اسماعيل جزايرى ،سيّد نصر ّ
دريافت نمودهاند 692.كتب زير از تأليفات او است:
 .1االنساب  .2تنزيه القميّين مطبوع  .3حدائق االلباب  .4حقيقة مذهب االماميّة  .5شرح صحيفه سجّاديه  .6شرح عهدنامه مالك
شيعة و دالئل ال ّ
الرضاعية  .8شريعة ال ّ
شريعه ،شرح بر مفاتيح فيض كاشانى  .9شرح كفايه محقّق سبزوارى
الرسالة ّ
اشتر ّ .7
الرواية عن ابن ابى الدّنيا  .12الفوائد غرويّه  .13الفوائد الم ّكية .14
 .10ضياء العالمين ،در امامت  .11طريق ّ
كشكول  .15مرآة االنوار يا مشكاة االنوار در تفسير ،كه در تهران به عنوان مقدّمه تفسير برهان تأليف شيخ عبد اللّطيف كازرونى
در سال  1295طبع شده ،حال آنكه از ميرزا ابو الحسن فتونى است  .16معراج الكمال  .17نصائح الملوك 693و غيره.
اعالم اصفهان ،ص256 :
ميرزا ابو الحسن عماد ال ّ
شريعه
ميرزا ابو الحسن عماد ال ّ
ى بن حاج ميرزا رحيم دوم سدهى ،عالم فاضل .در حدود
شريعه فرزند سيّد عبّاس بن حاج سيّد مح ّمد عل ّ
سال  1290ق در محلّه خوزان سده متولّد شد ،و در اصفهان در خدمت آخوند ّ
مال عبد الكريم گزى ،ميرزا احمد اصفهانى ،آخوند
ّ
مال مح ّمد كاشانى ،آقا سيّد مح ّمد باقر درچهاى و آقا سيّد حسن مشكان طبسى درس خواند .وى سرانجام به ّ
سن متجاوز از هفتاد
سال در سال  1361ق خوزان وفات يافت ،و در جوار امامزاده سيّد مح ّمد سده مدفون شد .وى پدر آقايان دكتر سيادت مىباشد ،و
خود ،مردى بسيار هوشيار و بااستعداد بود كه نسبت به تحصيل فرزندان خود كمال عالقه را به خرج داد ،و حتّى از فروش
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امالك نيز خوددارى ننمود.
ميرزا ابو الحسن تويسركانى
ميرزا ابو الحسن بن ميرزا عبد الغفّار حسينى تويسركانى ،عالم فاضل فقيه ،در سال  1295ق در اصفهان متولّد ،و (در نزد پدر
بزرگوارش ،ميرزا بديع درب امامى ،مال محمد حسين فشاركى و سيد محمد باقر درچهاى) تحصيل نمود .در مسجد حاج مح ّمد

 . 689تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص 357؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 150 -149؛ فهرستواره كتابهاى فارسى ،ج
 ،1ص 582؛ سخنوران معاصر ،ج  ،2ص .217
 . 690الكواكب المنتشره ،صص 175 -174؛ هدية االحباب ،ص .16
 . 691دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 151؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،2صص .10 -9
 . 692تالمذة العالمة المجلسى ،ص  12و .13
 . 693الذّريعة( ّ
مجلدات مختلف)؛ الكواكب المنتشره ،صص 175 -174؛ ريحانة االدب ،ج  ،3ص 355؛ مصفّى المقال ،ستون 28؛ فهرست
سپهساالر ،ج  ،2صص .34 -33
 . 694رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،صص 237 -236؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 152 -151؛ لطائف غيبيّه ،ص بيست
و هشت؛ خمينى شهر ،ص .330

محرم  1383ق وفات يافت و در تكيه
جعفر اقامه جماعت مىنمود ،و از علماء متنفّذ اصفهان به شمار مىرفت .وى در 18
ّ
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تويسركانى مدفون شد.
ميرزا ابو الحسن بروجردى
ى بن مير سيّد مح ّمد ،عالم فاضل زاهد ،از
حاج ميرزا ابو الحسن بروجردى بن حاج مير سيّد على طباطبايى بن عبد الكريم بن عل ّ
مدرسين اصفهان .در اصفهان نزد حاج سيّد مهدى نحوى ،ميرزا مح ّمد باقر چهارسوقى صاحب
علماء و مجتهدين بزرگ و ّ
روضات ،ميرزا مح ّمد حسن نجفى و حاج ميرزا بديع درب امامى تل ّمذ نموده ،و سپس به نجف اشرف
اعالم اصفهان ،ص257 :
مهاجرت و تحصيالت خود را تكميل نموده ،و پس از نائل شدن به اجتهاد ،به اصفهان معاودت كرده ،و به انجام وظايف شرعى
مبادرت ورزيد .سالها امام جماعت مسجد در كوشك بود ،و در بين خاص و عام ،محبوبيّت داشت .در اوائل مشروطه كه در
انجمن واليتى ،علماى بزرگ ،امثال آقا نجفى و ديگران گرد آمده بودند ،منطوقات ايشان ،مورد تحسين همگان مىشد .وى در
مدرس وفات نمود ،و در تكيهاى مخصوص
صبح جمعه  18ذىقعده  1348ق يك هفته پس از فوت عالم بزرگوار ميرزا احمد ّ
در تخت فوالد مدفون گرديد ،و بقعهاى بر مزار او بنا شد.
ميرزا حسن خان جابرى در باب سال وفات او و ميرزا احمد سروده است:
از مقام قابقوسينى يكى آمد بگفت:

«بود در معراج احمد بوالحسن يار و رفيق»696

ابو الحسن ريزى لنجانى
ابو الحسن بن على ريزى لنجانى ،از نويسندگان كتب و ّ
خطاطان در قرن سيزدهم بود ،از آثار او است :كتاب حدوث العالم تأليف
مح ّمد نعيم طالقانى ،كه آن را به ّ
ّللا
خط نسخ در آخر ماه رجب  1363ق نوشته ،نسخه به شماره  2023در كتابخانه آيت ّ
مرعشى در قم موجود است 697.همچنين صاحب عنوان در هفتم رجب  1262مجموعهاى از چهار رساله در فلسفه و كالم را به
698
ّ
ّللا مرعشى در قم موجود است.
خط نسخ نوشته كه به شماره  1999در كتابخانه آيت ّ
سيّد ابو الحسن موسوى بيدآبادى
ى بن حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى بيدآبادى ،عالم فاضل محقّق ،در سال
سيّد ابو الحسن موسوى بن حاج سيّد مح ّمد عل ّ
 1320ق وفات يافت ،و در مقبره ج ّد
اعالم اصفهان ،ص258 :
بزرگوارش در مسجد سيّد اصفهان مدفون گرديد.
ّللا بوده كه در اواخر عمر،
فرزندش آقا سيّد مح ّمد حسين شفتى ،در تهران ساكن ،و از علماى آنجا بوده ،و فرزند ديگر آقا فرج ّ
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در قم ساكن شده است.
ّ
مال ابو الحسن جاجرمى

 . 695دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 351؛ جلوه افالكيان ،مخطوط.
 . 696رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،صص 82 -81؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص 290؛ تاريخ اصفهان و رى ،ص 327؛ نقباء البشر ،ص
40؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 85؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،1ص 386؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .81
 . 697فهرست مرعشى ،ج  ،6ص .27
 . 698فهرست مرعشى ،ج  ،5ص .371
 . 699دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 376؛ بيان المفاخر ،ج  ،2ص 171؛ مزارات اصفهان ،ص .164

مال ابو الحسن جاجرمى خراسانى متخلّص به «صفا» فرزند ّ
ّ
مال مح ّمد كاظم متخلّص به «اداء» ،عالم فاضل كامل ،شاعر اديب.
پس از تحصيل معقول و منقول ،در تهران ،معلّم مح ّمد تقى ميرزا قاجار بوده ،و سپس به اصفهان آمده ،و در آنجا ساكن شده
است .در سرودن شعر فارسى ،عربى و تركى استاد ،و در علوم مختلف ،مهارت داشته ،و عمر را به تحقيق و تأليف سپرى
نموده است 700.سال وفاتش معلوم نيست.
ّللا كه در سال 1239
اين كتب و رسالهها از آثار او است .1 :اخالق االولياء ،منظومه فارسى خطاب به فرزندش نصر ّ
سروده ،701و نسخه آن در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران به شماره  2606موجود است .2 702.اخالق ،به فارسى .3 .بركات
القائم إليقاظ النّائم ،در اخالق ،كه در سال  1230ق تأليف شده ،و به شماره  2770در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود
است .4 703.تحفة االمير ،كه در آن به قدر ثلث قرآن را تفسير نموده است.5 .
االول
جهاديّه ،رسالهاى است در وجوب جهاد ،به فارسى كه در جريان جنگهاى ايران و روسيه نوشته ،و در جمعه  26جمادى ّ
 1238ق از تأليف آن فراغت يافته است .نسخه آن در كتابخانه حاج شيخ عبّاس قمى در مشهد مقدّس بوده است .6 704.رساله در
جبر و اختيار ،كه آن را در سال  1229ق براى ميرزا مح ّمد تقى ميرزا قاجار تأليف نموده است .7 .ديوان صفاى جاجرمى .8
رايات االجتهاد ،كه در اصفهان تأليف شده .9 .سؤال و جواب ،در عصمت و سؤاالتى است كه جاجرمى از حكيم ّ
مال على نورى
پرسيده است .10 .هدية
اعالم اصفهان ،ص259 :
تشرف به ح ّج در سال  1245ق به نظم كشيده است .11 705.ينابيع الحكمة ،در مواعظ و اخالق به
المكيّه ،كه آن را در هنگام ّ
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فارسى ،كه در شعبان  1240ق تأليف شده ،و به طبع رسيده است.
سيّد ابو الحسن مرتضوى
حاج سيّد ابو الحسن بن حاج سيّد مح ّمد كاظم مرتضوى كرونى اصفهانى عالم فاضل متّقى ،در حدود سال  1320ق در كرون
متولّد شد ،و تحصيالت خود را نزد پدر بزرگوارش آغاز نمود ،سپس به اصفهان آمد ،و نزد شيخ احمد بيدآبادى ،شيخ مح ّمد على
مدرس يزدى ،شيخ مح ّمد حكيم خراسانى ،حاج ميرزا ابو
مدرس خاتونآبادى ،شيخ على ّ
فتحى دزفولى ،حاج مير مح ّمد صادق ّ
الهدى كلباسى ،آقا شيخ مح ّمد رضا نجفى ،آقا سيّد على نجفآبادى به تحصيل پرداخت ،و از برخى از علماء اصفهان ،همچون
آخوند ّ
مال مح ّمد حسين فشاركى ،آقا شيخ مح ّمد رضا نجفى و آقا سيّد مح ّمد نجفآبادى اجازه دريافت نمود  ..از ديگر اساتيد او
ميرزا طاهر تنكابنى در تهران و سيّد محسن حكيم را در نجف اشرف مىتوان نام برد .او عالمى وارسته و زاهد و عابد بود و به
ارشاد مردم و ح ّل مشكالت شرعيّه آنان مىپرداخت .در جفر و اعداد و علوم غريبه نيز استاد بود .در صبح جمعه  28ذىقعده
ى بن جعفر قم مدفون گرديد.
 1402ق در تهران وفات يافت و در يكى از اتاقهاى مزار عل ّ
از آثار او تصحيح و تحقيق تفسير منهج الصادقين مال فتح هللا شريف كاشانى است.
ابو الحسن فيضى
ابو الحسن بن مح ّمد محسن فيضى ظاهرا از شاگردان مرحوم آقا سيّد مح ّمد مجاهد كرباليى اصفهانى بود .از آثار او كتابت
نسخهاى از كتاب وسائل النّجاة آقا سيّد مح ّمد مجاهد است كه در سال  1219به ّ
خط نستعليق در اصفهان نوشته شده است .نسخه
به
اعالم اصفهان ،ص260 :
شماره  461در كتابخانه جامع گوهرشاد در مشهد مقدّس موجود است.
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ابو الحسن ابرقوهى
 . 700مشاهير جاجرم ،ج  ،1ص 109؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .158
 . 701الكرام البررة ،ج  ،1ص .36
 . 702فهرست مركزى دانشگاه ،ج  ،9ص .1461
 . 703فهرست مركزى دانشگاه ،ج  ،10ص .1628
 . 704الذريعة ،ج  ،5ص .196
 . 705همان ،ج  ،25ص .288
 . 706همان ،ج  ،25ص .288
 . 707فهرست كتابخانه مسجد گوهرشاد ،ص .342

ابو الحسن بن مح ّمد ابرقوهى اصفهانى ،فقيه و دانشمند نيكوسيرت بوده ،به اصفهان مهاجرت نموده ،و در اين شهر سكونت
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اختيار كرده ،و تا سال  586ق در اين شهر زنده بوده است.
ميرزا ابو الحسن جلوه
ميرزا ابو الحسن جلوه فرزند سيّد مح ّمد متخلّص به «مظهر» بن مير مح ّمد صادق بن مير مح ّمد حسين ّاول بن رفيع الدّين مح ّمد
بن مهدى بن ابو الحسن بهاء الدّين مح ّمد بن ميرزا رفيعا نايينى .709حكيم دانشمند و شاعر اديب ،در ذىقعده  1238ق در
احمدآباد هند متولّد شد ،و به همراه پدر به اصفهان آمد ،در مدرسه كاسهگران ساكن شد ،710و نزد علماى اين شهر ،به خصوص
ميرزا حسن نورى و ميرزا حسن چينى ،فنون حكمت و فلسفه را آموخت .711در سال  1273ق به تهران رفت ،و در مدرسه
دارال ّ
شفا -كه به خاطر احداث خيابان بوذرجمهرى خراب شده است -ساكن شد ،و سالها به تدريس كتب حكمت پرداخت .جلوه،
مجرد و بدون زن و فرزند به سر آورد ،و ما زاد معاش يوميّه را به فقراء ،انفاق مىكرد ،اكثر اعيان و بزرگان زمان به
را
عمر
ّ
712
ّ
مكرر به حجره او مىرفته است .از نوجوانى شعر مىگفته ،و «جلوه» تخلص
صحبت او اشتياق داشتند ،و ناصر الدّين شاه ّ
مىنموده ،ديوان اشعارش را آقاى على رسولى جمعآورى نموده ،و در سال  1348با مقدّمه آقاى سهيلى خوانسارى به چاپ
رسيده است .وى سرانجام در شب جمعه  6ذىقعده  1314ق در تهران وفات يافت ،و در ابن بابويه مدفون گرديد ،713و نيّر
الدّوله قاجار و ميرزا احمد خان
اعالم اصفهان ،ص261 :
نصير الدّوله شيرازى بقعهاى بر مزار او بنا كردند 714.ميرزا ابو القاسم در مادّه تاريخ او گويد:
طرب از حزن پى سال وفاتش بنوشت:

«بوالحسن جلوهكنان شد سوى فردوس برين»715

صل داشته كه پس از فوت ،به خواهرزادهاش حاج ميرزا مح ّمد بن حاج ميرزا تقى رسيده ،و او ،آنها را به
كتابخانهاى مف ّ
كتابخانه مجلس فروخته است 716.وى را تأليفاتى است از آن جمله .1 :اثبات حركت جوهريّه ،مطبوع  .2رسالهاى در تركيب و
احكام آن  .3تصحيح مثنوى مولوى ،مطبوع  .4حاشيه بر اسفار  .5حواشى بر فصوص الحكم  .6حواشى بر مبدأ و معاد ّ
مال
صدرا ،مطبوع  .7ربط الحادث بالقديم ،مطبوع ،در حاشيه شرح هداية األثيريّة ّ
مال صدرا  .8رساله در وجود و اقسام آن .9
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ديوان اشعار ،مطبوع  .10شرح حال مجمر ،مطبوع در ديوان خودش  .11شرح حال خودش ،مطبوع در نامه دانشوران.
اين شعر از او است:
چون شد كه در اين غمكده يك همنفسى نيست

از همنفسان بگذر و از اصل كسى نيست

بازار جهان جمله جزا بين و مكافات

عاقل به چهسان گفت كه آنجا عسسى نيست

جز رفتن از اين مرحله با مژده رحمت

داناست خدا ،در دل «جلوه» هوسى نيست
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 . 708فرهنگنامه پارسى ،ص .417
 . 709آتشكده اردستان ،ج  ،1ص .191
 . 710همان ،ج  ،2صص .326 -325
 . 711خدمات متقابل اسالم و ايران ،ص .608
 . 712ادبيّات معاصر ،صص .40 -38
 . 713دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .160
 . 714طرائق الحقائق ،ج  ،3صص .508 -507
 . 715ادبيّات معاصر ،ص .39
 . 716آتشكده اردستان ،ج  ،2ص .334
ّ
 . 717دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 160؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص 42؛ الذريعة ،ج  ،25ص .39
 . 718ريحانة االدب ،ج  ،1ص  420 -419و بنگريد به :جغرافياى اصفهان ،ص 69؛ شمس التّواريخ ،ص 33؛ فرهنگ معين ،ج  ،5ص
431؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص 47؛ تاريخ نايين ،ج  ،1ص 172 -167؛ تحرير ثانى تاريخ حكماء و عرفا ،صص .491 -467

اعالم اصفهان ،ص262 :
آقا سيّد ابو الحسن اصفهانى
آقا سيّد ابو الحسن اصفهانى بن سيّد مح ّمد موسوى مديسهاى لنجانى بن سيّد عبد الحميد بن سيّد مح ّمد موسوى ،از اكابر فقهاى
اماميّه و از مراجع تقليد جهان تشيّع ،عالم فاضل كامل فقيه اصولى و متكلّم محدّث جامع در سال  1284ق در قريه «مديسه» از
توابع بلوك لنجان اصفهان متولّد ،و براى تحصيالت خود راهى اصفهان شد ،و در درس سيّد مهدى نحوى ،آخوند كاشى ،ميرزا
مدرس ،مير مح ّمد صادق كتابفروش و ميرزا ابو المعالى كلباسى حاضر شد .سپس براى تكميل آن به نجف اشرف عزيمت
يحيى ّ
نمود .دو سال در درس ميرزاى شيرازى در سامرا شركت نمود ،و پس از وفات استاد ،نزد آخوند خراسانى ادامه تحصيل داد ،و
پس از وفات وى ،در درس ميرزا مح ّمد تقى شيرازى حضور يافت ،و سرانجام به اجتهاد نائل آمد ،و از آخوند خراسانى ،حاج
ّللا شريعت اصفهانى و آقا سيّد حسن صدر اجازه اجتهاد دريافت نمود.
ميرزا مح ّمد تقى شيرازى ،شيخ فتح ّ
موقعيّت او روز به روز تحكيم يافت ،و شهرت او از مرزهاى عراق فراتر رفت ،تا اينكه در سال  1344ق رياست معنوى
جهان تشيّع و مرجعيّت شيعيان در عراق ،ايران ،لبنان ،افغانستان ،پاكستان و هند به او اختصاص يافت.
پس از شكست عثمانىها در جنگ جهانى ّاول و اشغال عراق به دست نيروهاى انگليسى و قيموميّت انگلستان بر عراق ،آقا سيّد
ّللا شريعت اصفهانى ،ميرزا حسين نايينى ،سيّد مصطفى
ابو الحسن اصفهانى براى مبارزه با اشغالگران ،با همكارى ميرزا فتح ّ
كاشانى و ميرزا على شهرستانى مردم را به قيام عليه كفّار تشويق نمودند؛ ا ّما با فوت سيّد مصطفى كاشانى و شريعت اصفهانى،
اين قيام سركوب شد .بار ديگر علماى عراق همچون اصفهانى ،شهرستانى و نايينى به حمايت از قيام عشاير جنوب عراق
برخاستند ،و فرمانرواى انگليسى عراق ،آنان را به ايران تبعيد كرد .ولى پس از هشت ماه ،آنان به عراق بازگشتند.
او عالوه بر مرجعيّت و صدور فتوا ،صدها شاگرد دانشمند تربيت نمود ،و از لحاظ بزرگمنشى ،درايت ،زهد ،و اهتمام به امور
مسلمانان ،الگويى كمنظير به شمار مىرفت .در شب  16صفر  1349ق طلبهاى جاهل با كارد به سيّد مح ّمد حسن فرزند جليل
القدر او حمله
اعالم اصفهان ،ص263 :
ّللا اصفهانى از او گذشت نمود ،و با صبورى و تو ّكل بر خدا ،تح ّمل اين مصيبت را
كرد ،و در صف نماز ،او را شهيد نمود .آيت ّ
بر خود هموار نمود .او در هنگام غروب آفتاب دوشنبه  9ذىالحجّه  1365ق در كاظمين وفات كرد ،و پيكرش در يكى از
حجرات صحن حضرت على عليه السّالم در نجف مدفون شد .كتب زير از تأليفات او است:
 .1انيس المقلّدين ،كه سيّد ابو القاسم صفوى اصفهانى آن را جمعآورى و تدوين نموده است  .2حاشيه بر تبصره ّ
عالمه  .3حاشيه
صالحين  .6ذخيرة العباد ،مطبوع  .7شرح كفاية االصول
عروة الوثقى  .4حاشيه نجاة العباد (تأليف صاحب جواهر)  .5ذخيرة ال ّ
.8
الرسائل  .9مناسك حج  .10وسيلة النّجاة ،يك دوره فقه در دو مجلّد كه شاگردش سيّد ابو القاسم صفوى آن را ترجمه
منتخب ّ
نموده ،و صراط النّجاة ناميده است  .11وسيلة النّجاة صغرى.719
سيّد ابو الحسن عاملى
سيّد ابو الحسن عاملى اصفهانى فرزند سيّد صدر الدّين مح ّمد موسوى عاملى بن صالح ،عالم فاضل زاهد ،در اصفهان ساكن بود،
و عمر را به عبادت گذرانده ،و متولّى امامزاده شاهزاده ابراهيم در محلّه مستهلك اصفهان بود .وى پس از سال  1300ق وفات
720
يافت.
ّ
مال ابو الحسن قهجاورستانى

 . 719احسن الوديعه ،ج  ،2ص 109؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص  ،143ج  ،1ص 43 -42؛ آثار الحجّه ،ج  ،1ص 134؛ ريحانة االدب ،ج ،1
ص 142؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 94 -91؛ الذّريعة ،ج  ،25ص 85؛ مكارم اآلثار ،ج  ،7صص 2612 -2585؛
ّللا چهارسوقى ،صص -127
تاريخ اصفهان ،جابرى ،صص 281 -280؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،7صص 944 -943؛ زندگانى آيت ّ
.132
 . 720تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير ،ج  ،1ص .269 -268

ّ
مال ابو الحسن بن ّ
معز الدّين مح ّمد قهجاورستانى اصفهانى ،از فضالء قرن يازدهم هجرى .قجاورستان (قه جاورستان) از دهات
معتبر و بسيار قديمى بلوك جى اصفهان
اعالم اصفهان ،ص264 :
بوده ،جمعى از شهداى صدر اسالم و فاتحان اصفهان در آن قريه مدفوناند 721.صاحب عنوان ،ساكن مسجد جامع قديم اصفهان
بوده ،و شاگرد و مجاز از ّ
الرحمه -مىباشد .وى در شب چهارشنبه  6رجب سال 1066
عالمه مولى مح ّمد تقى مجلسى -عليه ّ
ّ
كتابت نسخهاى از من ال يحضره الفقيه را به پايان رسانيده ،و آن را نزد عالمه مجلسى ّاول قرائت كرده ،و آن مرحوم گواهى
تصحيح و قرائت آن را در آخر جزء چهارم كتاب ،مرقوم فرموده است .كليشه اجازه ّ
عالمه مجلسى ّاول در فهرست كتابخانه
722
آستان قدس موجود است.
ميرزا ابو الحسن سلطان االطبّاء
ميرزا ابو الحسن سلطان االطبّاء فرزند ميرزا مح ّمد ملك االطبّاء ،از اطبّاء معروف اصفهان (از اعقاب ميرزا جالل الدّين
حكيمباشى بانى مدرسه جالليه اصفهان) است.
در (محله احمدآباد) اصفهان ساكن و به مداواى بيماران اشتغال داشته است .در پنجشنبه  5رجب  1269ق وفات يافت ،و در
723
تكيه مادر شاهزاده در تخت فوالد مدفون شد.
(سنگ قبرش به خط ثلث خوشنويس نامى آقا زين العابدين اشرف الكتاب است)
ابو الحسن نجفى اصفهانى
ابو الحسن بن حاج مح ّمد قارى نجفى اصفهانى ،از فضالء قرن يازدهم هجرى است.
ّللا شولستانى حسنى حسينى نجفى است .در تاريخ  1071در نجف بوده ،و مالك
ى بن حجّت ّ
احتماال شاگرد شرف الدّين عل ّ
ّللا مرعشى در قم موجود است.
نسخهاى از كتاب من ال يحضره الفقيه بوده است كه فعال به شماره  3167در كتابخانه آيت ّ
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اعالم اصفهان ،ص265 :
سيّد ابو الحسن صدر
سيّد ابو الحسن بن سيّد مهدى بن حاج سيّد اسماعيل بن سيّد صدر الدّين عاملى اصفهانى ،عالم فاضل جليل ،در سال  1320ق در
كاظمين متولّد گرديد ،و در آنجا و كربال تحصيل كرد ،و در اواخر عمر به اصفهان مهاجرت نمود ،و در مسجد على قلى آقا اقامه
شوال  1398در اصفهان وفات يافت ،جنازه به عتبات عاليات ،حمل و به خاك
جماعت مىنمود .سرانجام در شب دوشنبه ّ 22
725
سپرده شد.
ميرزا ابو الحسن نورى
ميرزا ابو الحسن نورى فرزند ميرزا مح ّمد مهدى نورى مازندرانى عالم فاضل در  1319قمرى در اصفهان وفات يافت ،و در
726
تخت فوالد ،جنب فاضالن مدفون گرديد.
ابو الحسن همام

 . 721مزارات اصفهان ،ص .277
 . 722فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى ،ج  ،5صص  191و .194
 . 723رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 75؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 159 -158؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص
.93
 . 724فهرست كتابخانه مرعشى ،ج  ،8ص .396
الرجال ،ج  ،1ص 117؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير ،ج  ،1ص .279
 . 725معارف ّ
 . 726رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 197؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 161؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .161

ابو الحسن بن مهدى ،اديب شاعر فارسى زبان معروف به «همام» است كه ظاهرا در قرن پنجم هجرى در اصفهان ساكن بوده
727
است.
ميرزا ابو الحسن صدر نصيرى
شريعه معروف به «صدر نصيرى» ،فرزند ميرزا نصير ّ
ميرزا ابو الحسن نظام ال ّ
مالباشى عالم فاضل .كتابى در ادعيه به نام
مفتاح السّعادات تأليف نمود و به چاپ رسانيد .پس از فوت ،در تكيه مادر شاهزاده مدفون ،و سپس به اعتاب مقدّسه نقل گرديد.
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اعالم اصفهان ،ص266 :
مير ابو الحسن تاج حسينى
مير ابو الحسن تاج حسينى وزير قبانات اصفهان در قرن دوازدهم هجرى .ظاهرا مشار اليه شاعر و اديب بوده ،و تخلّص «تاج»
داشته است .وى صاحب جنگى است كه به شماره  3015در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است .وى در سال 1133
ق وفات يافته است .تاريخ فوت او را شاعر اصفهانى خادم گويد:
چون مير ابو الحسن از اين غمآباد جهان

شد عازم باغ خلد با خاطر شاد

گفت از پى تاريخ وفاتش خادم:

«از تارك ارباب سخن تاج افتاد»

ابو الحسن ثابت اصفهانى*
[ابو الحسن اصفهانى متخلّص به «ثابت» ،شاعر اديب ،در قرن سيزدهم هجرى مىزيسته ،و به شغل خيّاطى امرار معاش
729
مىكرده است ،شعاع الملك شيرازى در تذكره خود به زندگى او پرداخته است].
ابو الحسن جوزدانى
ابو الحسن جوزدانى ،فاضل و ّ
خطاط در قرن دوازدهم و سيزدهم هجرى در اصفهان .از آثار او كتابت نسخهاى از منظومه
«جنگنامه حضرت خامس آل عبا عليه السّالم» كه ناظم و سراينده او نامش ّخص است.
كتاب نامبرده ،به ّ
خط نسخ خوش نوشته شده ،و نسخه به شماره  2342در كتابخانه مجلس شوراى ملّى تهران موجود است.
محالت قديمى اصفهان ،فعال از ّ
جوزدان از ّ
محالت متّصل به چهارسوق شيرازىها مىباشد.
سيّد ابو الحسن حسنى حسينى
سيّد ابو الحسن حسنى حسينى از محدّثين و فضالى قرن يازدهم هجرى بوده ،و نزد
اعالم اصفهان ،ص267 :
عالمه ّ
ّ
مال مح ّمد باقر مجلسى علم حديث را فرا گرفته است.
ّ
صالة از من ال يحضره الفقيه اجازهاى در سال  1067ق براى او نوشته است.
عالمه مجلسى در پايان كتاب ال ّ

 . 727محاسن اصفهان ،ص .34
 . 728دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .984
 . 729فرهنگ سخنوران ،ص .120
ّ
 . 730فهرست كتابخانه مجلس شوراى ملى ،ج  ،8ص .55
عالمه مجلسى ،ج  ،2ص 10؛ تالمذة ّ
 . 731زندگىنامه ّ
العالمة المجلسى ،ص .12
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ميرزا ابو الحسن خاتونآبادى
(ميرزا ابو الحسن خاتونآبادى ،عالم فاضل كامل ،امام مسجد پاقلعه ،در سال  1331ق در كربال وفات يافت ،و در آنجا مدفون
732
ّللا خاتونآبادى مدفون در تكيه خاتونآبادى است)
گرديد .شرح دعاى صباح از آثار اوست .وى برادر ميرزا اسد ّ
ّ
مال ابو الحسن خواجويى
مال ابو الحسن خواجويى اصفهانى ،از دانشمندان و ّ
ّ
مطلعين از علوم قرآنى بوده ،رسالهاى در تجويد به فارسى در سال  1225ق
733
نگاشته كه ضمن مجموعهاى در كتابخانه سيّد مح ّمد جزايرى در نجف نگهدارى مىشده است.
سيّد ابو الحسن خوش ّ
مزه اصفهانى
آقا سيّد ابو الحسن اصفهانى معروف به «خوش ّ
مزه» ،عالم فاضل نيكمحضر و بذلهگو.
ّللا شبّر بوده ،و تا سال
ّللا كاظمينى و سيّد عبد ّ
در كاظمين سكونت داشته ،از مصاحبين و معاشرين علماى بزرگى چون شيخ اسد ّ
 1222ق زنده بوده است.
مرحوم آقا سيّد حسن صدر مىنويسد كه آقا صدر الدّين مح ّمد عاملى با دختر سيّد ابو الحسن خوش ّ
مزه ازدواج نموده است.
كتب زير از تأليفات او است:
 .1السّروريّه ،و آن كتاب كوچكى است كه در آن بعضى از مطالب كه سبب شادى و
اعالم اصفهان ،ص268 :
صالة ،آن را در زمان حيات مرحوم آقا مير سيّد على صاحب رياض
سرور مؤمن بشود را ذكر فرموده است .2 .واجبات ال ّ
المسائل و از فتاواى آن مرحوم جمعآورى فرموده است .به ّ
ظن قوى ،وى شاگرد مير سيّد على طباطبايى و شيخ جعفر كاشف
734
الغطاء بوده است.
ّ
مال ابو الحسن زنوزى
آخوند ّ
مال ابو الحسن زنوزى سميرمى اصفهانى ،از فضالء قرن  13در اصفهان .اديب و فاضل بوده ،در سال  1272ق شرح
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سبعه معلّقه را تصحيح نموده ،و به چاپ رسيده است.
استاد ابو الحسن سنمار*
استاد ابو الحسن سنمار ،هنرمند توانا از اساتيد معمارى اصفهان .وى نزد پدر شاگردى پرداخت ،و به استادى رسيد ،سپس سالها
به همكارى با اداره باستانشناسى (و سازمان ميراث فرهنگى اصفهان) پرداخت ،و بسيارى از آثار تاريخى اصفهان ،و شهرهاى
ديگر ايران را مر ّمت كرد .وى در دىماه  1376شمسى در اصفهان وفات يافت ،و قبرستان باغ رضوان مدفون شد .از آثار او
تعمير و بازسازى مسجد حاج مح ّمد جعفر اصفهان است كه در بمباران هوايى ،توسّط هواپيماهاى رژيم عراق ،آسيبهاى فراوانى
736
ديده بود.
سيد ابو الحسن بدرى
(سيد ابو الحسن بدرى در سال  1302ش در اصفهان در خانوادهاى روحانى متولد شد .دروس مقدمات و سطح را نزد اساتيدى
چون سيد محمد باقر ابطحى و حاج آقا صدر كوپايى فراگرفت و سپس به استخدام آموزش و پرورش درآمد .در سال  1354به
 . 732جلوه افالكيان نوشته رحيم قاسمى ،مخطوط.
ّ
 . 733الذّريعة ،ج  ،11ص 136؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 147؛ آثار ملى اصفهان ،ص .22
 . 734تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير ،ج  ،1ص 266 -265؛ الذّريعة ،ج  ،12ص  178و ج  ،25ص 1؛ الكرام البررة،
ج  ،1ص .30
 . 735فهرست كتابهاى چاپى عربى ،ص .550
مورخ  22دى  ،1376ص .3
 . 736روزنامه خبرّ ،

خاطر مخالفت با رژيم طاغوت از كار بركنار شد .وى در ضمن تدريس و وعظ ،مؤسسه احمديه را اداره مىكرد و در سال
 1363مدرسه النفيسه را جهت خواهران طلبه تأسيس نمود)
اعالم اصفهان ،ص269 :
سيّد ابو الحسن طبيب
سيّد ابو الحسن حسينى طبيب اصفهانى ،از پزشكان معروف اصفهان ،و ساكن محلّه بيدآباد بوده ،و در اواخر قرن سيزدهم هجرى
737
مىزيست .فرزندانش به نام بصير در تهران و خارج از ايران مشهورند.
ابو الحسن كازرونى
ابو اليقظان ابو الحسن كازرونى ،از دانشمندان اصفهان است .تأليفات زير از او است:
ّللا عليه و آله.738
 .1اربعين  .2شرف النّبى صلّى ّ
سيّد ابو الحسن فاطمى
سيّد ابو الحسن فاطمى حسنآبادى ،از علماى روستاى حسنآباد جرقويه بوده ،و در حدود  1280ق وفات يافته است.

739

ابو الحسن كفرانى
ابو الحسن كفرانى ،فاضل و نويسنده در قرن دهم هجرى .اصال از اهالى قريه «كفران» رويدشت اصفهان بود ،از آثارش كتابت
دعايى است منقول از حضرت على عليه السّالم با ترجمه فارسى ،به ّ
خط نستعليق كه آن را در  15رجب  987هجرى نوشته ،و
740
در مجموعه شماره  2144در كتابخانه دانشگاه تهران موجود است.
ابو الحسن محزون اصفهانى*
ابو الحسن سپهكار متخلّص به «محزون» ،شاعر معاصر در سال  1327شمسى در اصفهان متولّد شد ،و در اين شهر در مقاطع
ابتدايى و متوسّطه تحصيل كرد ،سپس به
اعالم اصفهان ،ص270 :
دانشگاه رفت ،و موفّق به اخذ ليسانس گرديد .از اعضاى فعّال انجمن ادبى حافظ و انجمن ادبى خانه هنرمندان به شمار مىرود.
از او است:
يك شب به سرزمين دعاهاى من بيا

پنهان ز ديدهها به تماشاى من بيا

ميرزا ابو الحسن موالى اصفهانى*
ميرزا ابو الحسن اصفهانى ،شاعر اديب ،به «موالى» تخلّص مىكرده ،و در هندوستان ساكن بوده است.
چندى منصب «بيگلربيگى» حيدرآباد را داشته ،از آن منصب عزل شده ،سرانجام در لكهنوى هند وفات يافت.
 . 737بيان المفاخر ،ج  ،2ص .226
 . 738احقاق الحق ،ج  ،5ص  619و ج  ،9ص .181
 . 739گركويه ،ص .322
 . 740فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران ،ج  ،9ص .809
 . 741تذكره شعراى استان اصفهان ،ص .638

741

از او است:
نشئهاى از ميخانه طبع متين تا بردهام

چون نصيرى عشق مولى شد «موالى» كار من

742

استاد ابو الحسن نقّاش اصفهانى*
استاد ابو الحسن نقّاش اصفهانى ،از هنرمندان اواسط قرن سيزدهم هجرى است .در شبيهسازى آبرنگ قوىدست بوده ،صورت
743
برخى از دولتمردان و شاهزادگان و علماى عصر خود را با مهارت ساخته ،و تا سال  1266ق در قيد حيات بوده است.
ضراب اصفهانى
ابو الحسن ّ
ضرابى غسانى اصفهانى ،از راويان شيعه است .محدّث قمى در مفاتيح الجنان ،در ذكر اعمال عصر
ابو الحسن يعقوب بن يوسف ّ
ّ
ّللا تعالى فرجه -صادر شده است ،و آن را ابو
روز جمعه گويد كه اين صالة ،از طرف موالى ما حضرت صاحب الزمان -عجّل ّ
الحسن
اعالم اصفهان ،ص271 :
ضراب در م ّكه از آن حضرت روايت مىنمايد .محدّث قمى ،سند خود را ارائه ننموده است .در كتاب منتقم حقيقى يا مهدى القائم
ّ
مشرف شدهاند ،از او ياد مىكند،
از تأليفات حاج آقا حسين عمادزاده ،در زمره كسانى كه خدمت امام عليه السّالم در زمان غيبت
ّ
744
در منتهى المقال ّ
عالمه مامقانى در ذكر اسامى يعقوبين نامى از او نبرده است.
ابو الحسين
قاضى ابو الحسين ،از علماء و فضالء اصفهان است .وى در زمان صاحب بن عبّاد منصب قضاوت در اصفهان را داشته
745
است.
ابو الحسين اصفهانى
ّللا مح ّمد بن موسى بن نعمان از
حافظ ابو الحسين اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از ابو كريب حديث نقل نموده ،و ابو عبد ّ
746
او روايت مىكند.
ابو الحسين اصفهانى
مافروخى او را در رديف فالسفه ،رياضىدانان ،اطبّاء و منجّمين
ابو الحسين معروف به «بلفرج» از دانشمندان اصفهان است.
ّ
747
متقدّم بر عصر خويش ذكر نموده است.
ابو الحسين خليفه سلطانى
ّللا بن ميرزا رفيع الدّين مح ّمد بن سيّد عالء الدّين حسين مرعشى
شريف ابو الحسين ميرزا خليفه سلطانى جرقويهاى بن ميرزا فتح ّ
اصفهانى (خليفه سلطان) ،عالم فاضل ،به قريه «مح ّمدآباد» جرقويه ،از دهات اصفهان مهاجرت كرد ،و در آنجا به تأليف و
تصنيف اشتغال جست ،و تا آخر عمر در آنجا بود ،و همان جا وفات يافت ،و مدفون گرديد ،و از
اعالم اصفهان ،ص272 :
 . 742گلزار جاويدان ،ج  ،3ص .1454
 . 743هنر قلمدان ،ص .115
 . 744منتقم حقيقى ،ص 181؛ مفاتيح الجنان.
 . 745رسالة االرشاد ،ص .24
 . 746احقاق الحق ،ج  ،10ص .639
 . 747محاسن اصفهان ،ص .34

قبرش كراماتى ظاهر شده است .خود ،از شاگردان پدرش مىباشد.

748

ابو الحسين صوفى
مافروخى او را در رديف دانشمندان فلسفه ،نجوم ،طب و رياضى
ابو الحسين (يا ابو الحسن) صوفى ،از دانشمندان اصفهان است.
ّ
749
ذكر كرده ،و او را متقدّم بر عهد خويش دانسته است.
ابو حفص بن ابى على
مافروخى در كتاب خود ،او را از دانشمندان صرف و نحو و لغت و
ابو حفص بن ابى على ،از ادباء و فضالى اصفهان است.
ّ
750
انشاء ،و مقدّم بر عصر خويش ذكر كرده است.
ابو حفص جارى
مافروخى بوده
شيخ ابو حفص جارى ،از ادباء و شعراى اصفهان در قرن پنجم هجرى است .به عربى شعر مىسروده ،و معاصر ّ
751
است.
[جار -گار ،از روستاهاى شرق اصفهان است].
ابو دردا
در قريه زهران [محلّه زهران فعلى در غرب شهر اصفهان] قبرى است به نام «ابو دردا» كه [هويّت و سرگذشت او بر ما
ّللا عليه و آله نوشتهاند؛ ا ّما او هيچگاه به اصفهان نيامده است .احتمال مىرود
مجهول است] .برخى او را از صحابه پيامبر صلّى ّ
مدفون در اين قبر ،يكى از محدّثين اصفهان مكنّى به «ابو دردا» باشد.752
اعالم اصفهان ،ص273 :
ابو دلف عجلى
ّللا بن
امير ابو دلف بن ادريس بن عيسى بن معقل عجلى در زمره كتّاب و نويسندگان بود ،گويند در مكتب ،همدرس ابو مسلم عبد ّ
الرشيد در اصفهان ،صاحب منصب و جاه بود ،خليفه بر وى غضب كرد ،و او را به شام
مسلم خراسانى بوده ،در زمان مأمون ّ
تبعيد نمود .از جمله اشعار او است:
اقول و اكناف الجزيرة بيننا

و سهب تردّى آلها بمالئها

ّللا غيثا اصفهان و اهلها
سقى ّ

ّ
تضن بمائها
عزالى آلت ال

صبى
صباتينى هواى الى ال ّ
احبّ ال ّ

اآلن اسمها ضاحى اسمها فى بنائها

در كتاب محاسن اصفهان از دو قصيده ديگر او درباره اصفهان ،جمعا سيزده بيت نقل كرده است.
الربيع زهرانى
ابو ّ

 . 748اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،7ص  344و ج  ،10ص .514
 . 749محاسن اصفهان ،ص .34
 . 750محاسن اصفهان ،ص .31
 . 751محاسن اصفهان ،ص .33
 . 752تاريخ نايين ،ص 294؛ مزارات اصفهان ،صص .231 -227
 . 753محاسن اصفهان ،ص  ،12نسائم االسحار ،ص .13

753

الرحمن بن معروف قرشى ّ
عطار اصفهانى معروف به ابو
الربيع مح ّمد (معروف به محوله) بن معروف بن يزيد بن عبد ّ
ابو ّ
الربيع زهرانى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است.
ّ
پدرش از مردم بصره بوده ،و مح ّمد به اصفهان مهاجرت كرده ،و در اين شهر ساكن شده است .وى سالها امام جماعت در جامع
ّللا نحوى ساكن
الربيع محولة بن عبد ّ
اصفهان بوده ،و در زهد و ورع مقامى بلند داشته است .صاحب عنوان ،ممكن است ابو ّ
دمشق ،متوفّى  230ق مؤلّف كتاب الجماهر در نحو باشد.
وى از ابو اسحاق اسماعيل بن عمرو بجلى كوفى ،حاتم بن ميمون و سالم بن طويل حديث شنيد ،و مح ّمد بن حسن بن حماد بن
سلمان ،حافظ ابو بكر مح ّمد بن هارون رويانى و ابو مسلم سلم بن حمزه مقرى نقّاش اصفهانى از ابو الربيع زهرانى حديث نقل
754
مىكنند .زهران از قريههاى غرب شهر اصفهان است.
اعالم اصفهان ،ص274 :
ابو ريّان اصفهانى*
ّللا و نصر بن هارون
ابو ريّان اصفهانى ،احمد بن مح ّمد ،از كارگزاران دولت آل بويه است .در بغداد نايب مط ّهر بن عبد ّ
مسيحى وزيران آل بويه بود .پس از فوت عضد الدّوله در سال  375ق مدّتى به بند كشيده شد .سپس به وزارت صمصام الدّوله
جانشين عضد الدّوله منصوب شد؛ ا ّما چند ماه بعد ،در اواخر سال  375با فتنهگرى مادر پادشاه ،بار ديگر به زندان افتاد ،و در
آنجا او را كشتند .كمى بعد ،شرف الدّوله به جانشينى صمصام الدّوله رسيد ،و دستور نبش قبر او را داد ،و ابو ريّان را با احترام
755
و تجليل به خاك سپردند.
ابو زيد
مافروخى بوده
ابو زيد بن ابى القاسم بن ابى طالب ،از شعراى اصفهان است .وى به عربى شعر مىسروده ،و معاصر با
ّ
756
است.
ابو زيد
مافروخى او را در رديف دانشمندان فلسفه ،رياضيّات ،طبّ و
ابو زيد بن سعد از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجرى بوده ،و
ّ
757
نجوم آورده است.
ابو زيد
مافروخى او را از دانشمندان متقدّم صرف و نحو و لغت و انشاء دانسته
ى بن قاسم ،از ادباى اصفهان است.
ّ
ابو زيد بن عل ّ
758
است.
ابو زيد تيجابادى
مافروخى وى را در رديف
استاد ابو زيد تيجابادى از ادبا و فضالى اصفهان است.
ّ
اعالم اصفهان ،ص275 :
دانشمندان صرف و نحو لغت و انشاء كه مقدّم بر عصر خود بوده ،ذكر كرده است.

759

[ظاهرا تيجاباد از روستاهاى اصفهان است].
الربيع» ،ص 458؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 472؛ مزارات
 . 754ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 189؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« ابو ّ
اصفهان ،صص .227 -225
 . 755دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،8ص .1041
 . 756محاسن اصفهان ،ص .33
 . 757محاسن اصفهان ،ص .35
 . 758محاسن اصفهان ،ص .32
 . 759محاسن اصفهان ،ص .32

ابو سعد
مافروخى او را از دانشمندان متقدّم بر عصر خويش برشمرده است.
ابو سعد بن عبد الوهاب ،از محدّثين اصفهان است ،و ّ

760

ابو سعد جوهرى
مافروخى نام او را در رديف دانشمندان كالم و حديث متقدّم بر عصر خويش ذكر
ابو سعد جوهرى از دانشمندان اصفهان استّ .
761
كرده است.
ابو سعد
مافروخى نام او را در رديف دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء كه مقدّم بر عصر
ابو سعد فرزاد از ادباى اصفهان بوده ،و
ّ
762
وى بودهاند ،ذكر كرده است.
ابو سعد زين الملك
ابو سعد زين الملك ،برادر سعد الملك آوى است .سعد الملك در اصفهان وزارت سلطان مح ّمد سلجوقى را برعهده داشته است ،و
شوال
سرانجام به همدستى با مالحده (فداييان اسماعيلى) و توطئه بر عليه شاه ،متّهم شد ،و او را به همراه برادرش زين الملك در ّ
763
 500ق در بازار اصفهان به دار كشيدند.
اعالم اصفهان ،ص276 :
ابو سعد قمى
مافروخى نام او را در رديف دانشمندان صرف و نحو و لغت
ابو سعد قمى ،از ادباء و دانشمندان است .در اصفهان ساكن بوده ،و
ّ
764
و انشاء مقدّم بر عصر خويش ذكر كرده است.
مطرز
ابو سعد
ّ
مافروخى او را مقدّم بر عصر خويش ذكر كرده
مطرز ،از دانشمندان كالم و حديث در اصفهان بوده ،و
ابو سعد معروف به
ّ
ّ
مطرز متوفّى  503ق باشد].
سعيد
ابو
همان
وى
است
است[ 765.ممكن
ّ
مطرز
ابو سعد
ّ
مطرز ،از محدّثان قرن پنجم و ششم هجرى است .عالوه به فقه و حديث
ابو سعد مح ّمد بن مح ّمد بن مح ّمد اصفهانى معروف به
ّ
در علم قرائت نيز صاحب نظر بوده ،و آن را نزد ابو بكر مح ّمد ابراهيم بن احمد نقار آموخته است .ابو طاهر سلفى و حافظ ابو
766
موسى مدينى و ديگران از شاگردان او هستند .وى در سال  503ق به ّ
سن نود و دوسالگى وفات يافته است.
ابو سعد نختكينى
مافروخى او را در رديف دانشمندان متقدّم بر عصر خويش ذكر نموده است.
ابو سعد نختكينى ،از ادباى اصفهان بوده ،و
ّ
ابو سعيد امامى*

 . 760محاسن اصفهان ،ص .31
 . 761محاسن اصفهان ،ص .29
 . 762محاسن اصفهان ،ص .32
 . 763تعليقات النّقض ،ج  ،2ص .731
 . 764محاسن اصفهان ،ص .32
 . 765محاسن اصفهان ،ص .31
 . 766غاية النّهايه ،ج  ،2صص 254 -253؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص .173
 . 767محاسن اصفهان ،ص .32

767

ابو سعيد امامى ،خوشنويس هنرمند عهد صفويّه است .در عهد شاهتهماسب صفوى
اعالم اصفهان ،ص277 :
مىزيست ،و ّ
خط ثلث را با استادى مىنوشت ،و ّاولين خوشنويس بزرگ خاندان امامى اصفهان است.
كتيبههاى ثلث مسجد پير پينهدوز در جوباره به سال  962و سردر مسجد قطبيّه به سال  950ق به ّ
خط زيباى او است.

768

ابو سعيد رارانى
مافروخى او را از دانشمندان متقدّم بر عصر خويش ذكر نموده است 769.راران از
ابو سعيد رارانى ،از محدّثين اصفهان است ،و
ّ
روستاهاى جى اصفهان است.
ميرزا ابو سعيد مشكى
ميرزا ابو سعيد مشكى ،عالم فاضل حكيم ،از خاندان مشكى اصفهان است .ميرزا ّ
معز الدّين بن ميرزا حسن تبريزى متوفّى
 1183ق در علوم معقول و منقول نزد او در اصفهان به تل ّمذ پرداخته است 770.خاندان معروف به «مشكى» از خانوادههاى
معروف اصفهان ،و عموما از بازرگانان و فضالء اين شهر مىباشند ،و قريب سيصد در اين شهر به نيكى و خوشنامى شهرت
دارند.
ابو سعيد نقّاش
ى بن عمرو بن مهدى نقّاش اصفهانى حنبلى از حفّاظ حديث ،در طلب حديث به بغداد ،كوفه ،مرو ،جرجان،
ابو سعيد مح ّمد بن عل ّ
هرات ،دينور ،حجاز ،همدان و نهاوند سفر كرده ،و مدّتى طوالنى در نيشابور اقامت گزيده است .وى از هجيمى و شافعى و طبقه
آنان حديث نوشته ،و عمر را به امالء و قرائت حديث و تأليف گذرانده ،و در  8رمضان  414ق وفات
اعالم اصفهان ،ص278 :
صوفية  .2القضاء و ال ّ
شهود.
يافته است .اين كتابها از او است .1 :طبقات ال ّ
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ابو سهل كحّال
مافروخى او را در رديف دانشمندان متقدّم بر عصر خويش
ابو سهل كحّال ،از اطبّاء اصفهان بوده ،و در حكمت نيز دستى داشته،
ّ
772
ذكر نموده است.
ابو شجاع اصفهانى
ابو شجاع اصفهانى ،از مردمان نيكوكار قرن پنجم هجرى بوده ،و در سال  446ق برج چهل دختران در دامغان را بنا نموده كه
773
تاكنون به صورت ّاوليه خود باقى است.
ابو شجاع اصفهانى
شهاب الدّين ابو شجاع احمد بن حسين بن احمد اصفهانى ،از فقهاء و محدّثين شافعى در قرن پنجم هجرى است ،در سال  533ق
متولّد شد ،و در آنجا به تحصيل پرداخت[ .وى بيش از چهل سال به تدريس فقه پرداخت] .وفات او در سال  593ق اتّفاق افتاده
است .وى را تأليفاتى است كه از آن جمله است:
 . 768گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص 388؛ احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،4ص 1017؛ آثار ايران ،ج  ،4ص .257
 . 769محاسن اصفهان ،ص .30
 . 770الذّريعة ،ج  ،9ص  ،1068خزانه عامره ،ص 429؛ الكواكب المنتشره ،ص 315؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .944
 . 771ذكر اخبار اصفهان ،ج 2؛ سير اعالم ال ّنبالء ،ج  ،17ص 307؛ تذكرة الحفاظ ،ج  ،3ص 246؛ االعالم ،ج  ،7صص 161 -160؛
محاسن اصفهان ،ص 29؛ ميزان االعتدال ،ج  ،3ص .203
 . 772محاسن اصفهان ،ص .34
 . 773جغرافياى تاريخى دامغان ،ص .19

 .1غاية االختصار ،در فقه شافعى [كه در «ليدن» هلند به چاپ رسيده است ،و بسيارى از دانشمندان شافعى بر آن كتاب ،حواشى
و شرح نوشتهاند]  .2شرح اقناع ماوردى[ 774.حاجى خليفه نامش را حسين بن احمد و وفاتش را سال  488ق در ذيل عنوان
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غاية االختصار آورده كه يقينا اشتباه است].
اعالم اصفهان ،ص279 :
ابو شجاع اصفهانى
ّ
معظمه ،مجاورت اختيار
الرجاء اصفهانى ،از محدّثين سده ششم هجرى بوده ،مدّتى در م ّكه
ابو شجاع زاهر بن رستم بن ابى ّ
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نموده ،سپس به بغداد رفته ،و در آنجا به سال  607ق وفات يافته است .كتاب نزهة النّاظر از تأليفات او است.
ابو ال ّ
شرف اصفهانى
شرف اصفهانى ،عالم فاضل و محدّث فقيه ،از دانشمندان قرن يازدهم هجرى بوده ،از ّ
قاضى ابو ال ّ
مال درويش مح ّمد بن حسن
ّ
ّ
عاملى روايت مىكند .مال مح ّمد تقى مجلسى نيز از ابو الشرف روايت نموده است .محدّث نورى به نقل از امل اآلمل نام وى را
عالمه ّ
«ابو اشرف» ضبط نموده ،و او را از شاگردان ّ
مال مح ّمد باقر مجلسى دانسته است.
ظاهرا در نسخهاى از امل كه به نظر مرحوم محدّث نورى رسيده ،اغالطى راه يافته است.
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حرانى
ابو الشكر ّ
ابو ال ّ
حرانى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى بوده ،و از ابو العبّاس احمد بن
شكر حمد بن ابو الفتح بن ابو بكر ّ
ّللا بن منده و ابو المظفّر محمود بن جعفر الكوسج حديث شنيده است.
الرحمن بن ابى عبد ّ
مح ّمد بن حسين خيّاط ،ابو القاسم عبد ّ
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ابو سعد سمعانى در اصفهان احاديث او را نوشته ،و روايت نموده است .ابو ال ّ
شكر در رجب  543ق وفات يافت.
ابو ال ّ
شيخ ابهرى
ابو جعفر مح ّمد بن حسين بن ابراهيم بن زياد بن عجالن ابهرى اصفهانى معروف به «ابو ال ّ
شيخ» از محدّثين قرن سوم هجرى.
اعالم اصفهان ،ص280 :
در بغداد ساكن بوده ،و همان جا در سال  286ق وفات يافته است .از حسن بن مح ّمد بن اسيد ابهرى ،مح ّمد بن موسى حروثى،
ّللا شافعى از او استماع حديث نموده است.
ابو بكر اثرم و حسن بن مح ّمد زعفرانى روايت مىنمود ،و ابو بكر مح ّمد بن عبد ّ
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حافظ ابو ال ّ
شيخ اصفهانى
حافظ ابو ال ّ
ّللا بن مح ّمد بن جعفر بن حيّان ،از بزرگان محدّثين اصفهان است .در حدود سال
شيخ اصفهانى ،ابو مح ّمد بن عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن زكريّا ،عمر بن احمد بن
 273ق متولّد شد ،و از ابراهيم بن سعدان ،ابن ابى عاصم ،ابو العبّاس هروى ،عبد ّ
اسحاق اهوازى و مح ّمد بن اسيد روايت نموده است .ابو بكر بن حارث ،حافظ ابو نعيم اصفهانى ،مح ّمد بن احمد بن شاكر مؤذّن و
ابو احمد بن على مؤدّب مكفوف از او استماع حديث نمودهاند .صاحب عنوان ،حدود شصت سال در اصفهان حديث گفته ،و
ّ
سرانجام در سال  369ق در سن  96سالگى وفات يافته است .كتب زير از او است .1 :الثّواب االعمال ّ
المعظمة
الزكية  .2السّنن
و االخالق النّبويّة  .3طبقات المحدّثين باصفهان  .4طبقات اهله .5
العظمة.
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 . 774معجم المطبوعات ،ج  ،1ص 398؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،8ص 1057؛ مشاهير دانشمندان اسالم ،ج  ،1ص .196
 . 775كشف ّ
الظنون ،ج  ،2ص .1189
 . 776هدية العارفين ،ج  ،1ص .372
ّ
ّ
 . 777رياض العلماء ،ج  ،2ص 463؛ نجوم السّماء ،ص 216؛ تالمذة العالمة المجلسى ،ص 142 -141؛ زندگىنامه عالمه مجلسى ،ج ،2
ص .8
 . 778معجم البلدان ،ج  ،2ص .236
 . 779ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 228؛ االنساب ،ج  ،1ص 106؛ معجم البلدان ،ج  ،1ص 84؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،3ص .111

ابو صالح اصفهانى
الرحمن بن رسته
الرحمن بن سعيد اصفهانى بغدادى ،از بزرگان محدّثين به شمار مىرود ،و از عبد ّ
حافظ ابو صالح عبد ّ
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اصفهانى و ابو مسعود رازى اخذ حديث نموده ،در جمادى اآلخر سال  334ق در بغداد از دنيا رفته است.
اعالم اصفهان ،ص281 :
مير ابو صالح اعرجى اصفهانى
ّ
الرزاق اعرجى حسينى سبزوارى اصفهانى ،از اجلّه سادات عظام و بزرگان علماء اعالم ،و از
مير ابو صالح بن امير عبد
علماى معتبر زمان خود بوده ،و حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى در طفوليّت ،در خدمت پدر خود ،حضور او را درك نموده است؛
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بنابراين ،صاحب عنوان از اعالم قرن دوازدهم هجرى مىباشد.
شيخ ابو صالح اصفهانى
شيخ ابو صالح بن ابو تراب اصفهانى ،عالم فاضل ،فقيه متبحّر از دانشمندان قرن دوازدهم هجرى است .پدرش از شاگردان
مال مح ّمد باقر مجلسى است ،و شايد خود او هم از شاگردان ّ
عالمه ّ
ّ
عالمه مجلسى باشد .وى در سال  1115ق وفات يافته
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است.
حاج ابو طالب
حاج ابو طالب ،از نيكوكاران اصفهان است .وى بانى مسجد معروف به «مسجد حاج طالب» واقع در محلّه دروازه نو سنبلستان
است .اين مسجد از مساجد درجه دوم اصفهان است ،هيچگونه اثر تاريخى ندارد ،و احتماال از مساجد عهد قاجاريّه است ،و يا در
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اين عهد ،تعمير شده است.
ميرزا ابو طالب اصفهانى
ميرزا ابو طالب اصفهانى ،عالم فاضل اديب ،در اصفهان ساكن ،و به تدريس ادبيّات عرب مشغول ،و ظاهرا ساكن محلّه
خواجوى اصفهان بوده است .او تحصيالت خود را در عتبات عاليات ،نزد سيّد على طباطبايى صاحب رياض انجام داده است.
اثر مشهور او حاشيه بر بهجة المرضيّة سيوطى است كه در سلخ جمادى الثّانى  1223ق از تأليف آن
اعالم اصفهان ،ص282 :
فراغت يافته است .نسخهاى از اين كتاب به ّ
خط سيّد مح ّمد حسن بن سيّد مح ّمد تقى موسوى اصفهانى به سال  1239ق موجود
است كه كاتب نوشته است :مؤلّف كتاب در دو سال قبل (يعنى سال  1237ق) در راه م ّكه وفات يافته است .كتاب شرح بهجة
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المرضيّة بارها چاپ شده است.
ميرزا ابو طالب اصفهانى
ميرزا ابو طالب اصفهانى ،برادرزاده صاعداى اصفهانى ،از فضالء اصفهان در قرن دوازدهم هجرى بوده است .از آثار او
مجموعهاى است حاوى  9كتاب به تاريخ  1171با يادداشت ميرزا ابو طالب كه به شماره  2669در كتابخانه مجلس شوراى
786
ملّى تهران موجود است.
الظنون ،ج  ،1صص  437و 441؛ ريحانة االدب ،ج  ،7صص 156 -155؛ ّ
 . 780ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 90؛ كشف ّ
اللباب ،ج ،1
صص 405 -404؛ طبقات المفسّرين ،ج  ،1صص 241 -240؛ االعالم ،ج  ،4ص 264؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،6ص 114؛ لغتنامه
ّللا» ،ص  75قابوسنامه ،ص .288
دهخدا ،ذيل« عبد ّ
 . 781ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 113؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،صص .411 -410
 . 782دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .266
العالمة المجلسى ،ص 142؛ زندگىنامه ّ
شيعة ،ج  ،6ص 283؛ تالمذة ّ
 . 783اعيان ال ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،2صص .11 -10
 . 784آثار ملّى اصفهان ،صص  73و .733
ّ
 . 785محيط ادب ،مقاله استاد حاج سيّد مح ّمد على روضاتى ،صص 247 -239؛ الذريعة ،ج  ،6ص 29؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص 183؛
اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،6ص 448؛ الكرام البررة ،ج  ،1ص 39؛ مكارم اآلثار ،ج  ،4ص 1061؛ چهل سال تاريخ ايران( المآثر و اآلثار) ،ج
 ،1صص 305 -304؛ دائرةالمعارف تشيّع ،ج  ،1ص 313؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .162

ميرزا ابو طالب اصفهانى
ميرزا ابو طالب اصفهانى ،اديب فاضل ،مؤلّف رسالهاى در صرف به فارسى ،نسخه در كتابخانه جامع گوهرشاد به شماره /1
 600موجود است[ 787.شايد او همان مؤلّف حاشيه بر بهجة المرضيّه باشد كه شرح حال او در اين كتاب آمده است].
مير سيّد ابو طالب امامى
مير سيّد ابو طالب امامى اصفهانى ،از علماى اصفهان در عهد شاهتهماسب صفوى بود ،و توليّت امامزاده زين العابدين معروف
به درب امام را برعهده داشت ،788و در معقوالت و
اعالم اصفهان ،ص283 :
حكميّات ،خود را از معاصرين ،برتر مىشمرده است 789.وى ج ّد سادات امامى اصفهان است.
سيّد ابو طالب دهكردى*
سيّد ابو طالب دهكردى بن آقا بزرگ اصفهانى دهكردى ،عالم فاضل خوشنويس هنرمند ،در اصفهان نزد جمعى از علماء از جمله
سيّد مح ّمد نجفآبادى ،مير مح ّمد صادق خاتونآبادى و آخوند گزى كسب فيض نمود ،سپس به قم مهاجرت ،و از درس حاج شيخ
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عبد الكريم حائرى يزدى بهره گرفت .در نوشتن ّ
خط نسخ و نستعليق نيز مهارت داشت.
حاج ابو طالب اصفهانى
حاج ابو طالب بن ابو تراب اصفهانى ،عالم فاضل محدّث ماهر ،از دانشمندان اواخر عهد صفويّه است .وى از شاگردان ع ّالمه
مال مح ّمد باقر مجلسى است ،و نسخههاى متعدّدى را به ّ
ّ
خط خود كتابت كرده كه از آن جمله است .1 :استبصار ،جلد سوم ،كه
ّ
ّ
حواشى مال مح ّمد تقى مجلسى ،عالمه مجلسى ،ميرزا رفيعا نايينى و ديگران را در آن آورده است ،و نسخه را خود مقابله و
تصحيح نموده ،و در  26ذىقعده  1113ق از اين كار فراغت يافته است .2 .القواعد ّ
عالمه حلّى كه در  16شعبان  1118ق از
كتابت آن فارغ شده است.3 .
تفسير ك ّ
شاف ،جلد سوم ،كه در سال  1100كتابت آن را به پايان برده است .4 .تمهيد القواعد كه در سال  1118ق آن را كتابت
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نموده است .حاج ابو طالب تا سال  1118ق در قيد حيات بوده ،و وفاتش بعد از اين سال است.
شيخ ابو طالب مصطفايى*
شيخ ابو طالب مصطفايى نجفآبادى فرزند حاج ابراهيم عالم فاضل معاصر ،در سال  1303ش در نجفآباد متولّد شد .پس از
تحصيل در نجفآباد به اصفهان آمده ،و نزد علماى
اعالم اصفهان ،ص284 :
اين شهر همچون شيخ مح ّمد حسن عالم نجفآبادى ،شيخ محمود مفيد ،ميرزا مح ّمد على معلّم حبيبآبادى ،ميرزا على آقا شيرازى،
حاج آقا صدر كوپايى ،سيّد حسين خادمىّ ،
مال هاشم جنّتى ،سيّد عبد الحسين طيّب ،شيخ مرتضى اردكانى ،شيخ عبّاس ايزدى،
شيخ ابراهيم امينى و آقا باقر تديّن به فراگيرى علوم حوزوى پرداخت .سپس به قم رفت و در درس آيات عظام بروجردى ،امام
خمينىّ ،
عالمه طباطبايى ،منتظرى حضور يافت .وى عاقبت به نجفآباد آمد ،و به تبليغ و ترويج دين و اقامه نماز جماعت و ح ّل

 . 786فهرست مجلس ،ج  ،8ص .425
 . 787فهرست گوهرشاد ،ص .147
 . 788اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،6ص 292؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 818؛ وقايع السّنين و االعوام ،ص  ،489رياض العلماء ،ج
 ،5ص .467
 . 789تاريخ عالمآراى عباسى ،ج  ،1ص .239
 . 790آيينه دانشوران ،ص .339
 . 791الكواكب المنتشره ،ص 389؛ نجوم السّماء ،ص 167؛ تاريخ حزين ص 17؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 140؛
زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،2ص .8

مشكالت شرعى مردم پرداخت .فرزند برومند او شيخ مح ّمد جواد مصطفايى در فروردين  1360ش در جبهههاى جنگ ايران و
792
عراق به شهادت رسيد.
مير ابو طالب طباطبايى
مير ابو طالب بن مير ابو المعالى كبير حسنى حسينى طباطبايى اصفهانى ،عالم فاضل ،در اصفهان نزد بزرگان و علماى شهر
عالمه مجلسى استفاده علمى نموده ،و ّ
مشغول تحصيل بوده ،و از جمله از ّ
عالمه ،دو اجازه براى او نوشته ،و او را بسيار ستوده
ّ
است .مشار اليه برادر ابو المعالى صغير ،ج ّد صاحب رياض المسائل است ،و مادرش دختر آمنه بيگم (دختر مال مح ّمد تقى
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مجلسى) و ّ
مال مح ّمد صالح مازندرانى است.
ميرزا ابو طالب معين ال ّ
شريعه*
ميرزا ابو طالب معين ال ّ
شريعه بن شيخ مح ّمد شريف دزفولى عالم فاضل ،ساكن اصفهان ،متوفّى در حدود سال  1372ق برابر با
 15مهر  1332ش ،مدفون در تكيه مادر شاهزاده.
اعالم اصفهان ،ص285 :
ابو طالب دارجانى
ابو طالب بن عبد العظيم دارجانى اصفهانى ،از نويسندگان كتب در قرن سيزدهم هجرى است« .دارجان» كه آن را «دارگون»
گويند از دهات لنجان مىباشد .صاحب عنوان در  1225كتاب شرح شمسيه قطب رازى موسوم به تحرير القواعد المنطقيّه را
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ّللا گلپايگانى در قم موجود است.
كتابت نموده ،و اين نسخه به شماره  727در كتابخانه آيت ّ
شيخ ابو طالب زاهدى الهيجى
شيخ ابو طالب زاهدى فرزند ّ
ّللا الهيجى گيالنى ،عالم فاضل محقّق ،نسب وى به شيخ زاهد گيالنى
ى بن عطاء ّ
مال عبد ّ
ّللا بن عل ّ
ّ
ّ
عارف مشهور مىپيوندد .در سال  1058ق در الهيجان متولد شد ،و نزد مال حسن شيخ االسالم الهيجى به تحصيل پرداخت .در
بيستسالگى به اصفهان آمد ،و از محضر آقا حسين خوانسارى و ّ
مال مح ّمد رفيع يزدى مستفيض شد .او از راه شام ،سفرى به
ّ
مشرف شد ،و در بازگشت در عتبات عاليات ،مدّتى ساكن شد ،و سرانجام به اصفهان آمد ،و با دختر
معظمه نمود ،به حج
م ّكه
ّ
ّللا اصفهانى ازدواج كرد .در زهد و پارسايى ،اعراض از دنيا و ترك مكروهات و سيّئات ،از نوادر عصر خويش
حاجى عنايت ّ
به شمار مىرفته ،و با وجود مقام واالى علم و فضل ،از تفاخر و خودنمايى پرهيز مىنموده است.
وى در سال  1127ق در اصفهان وفات يافت ،و جنب مزار عارف ربّانى ّ
مال حسين گيالنى (لبنانى) [تكيه صاحب روضات
كنونى در تخت فوالد] مدفون گرديد.
مشار اليه ّ
خط خوشى داشت ،و بيش از هفتاد نسخه از كتابخانه خويش را خود كتابت نموده بود .كتابخانهاش بيش از پنج هزار
الروح من أمر ربّي
عنوان كتاب داشته كه اكثر آنها را حاشيه زده ،و تعليقه نوشته بود .اين كتابها از او است .1 :تفسير آيه قل ّ
 .2رساله در علم و تحقيق درباره آن  .3رسالة فى عمل المسبع و المتسع و الدّائرة ،كه فرزندش شيخ مح ّمد على حزين شرح
نموده است .4 .شرح قول ارسطو «لم صار ماء المطر حفيفا» به
اعالم اصفهان ،ص286 :
ّللا بفسخ العزائم» كه آن را فرزندش به فارسى ترجمه
فارسى كه آن را نيز فرزندش شرح نموده است  .5شرح حديث «عرفت ّ
795
كرده است  .6رساله در حركت كه آن را نيز فرزندش شرح نموده است.

 . 792سيماى دانشوران( نجفآباد) ،صص .198 -197
عالمه مجلسى ،ج  ،2ص 11؛ تالمذة ّ
 . 793الكواكب المنتشره ،ص 394؛ زندگىنامه ّ
العالمة المجلسى ،ص 14؛ ال ّذريعة ج  ،11ص 14؛
ّ
عالمه مجلسى بزرگمرد علم و دين ،صص 337 -336؛ مرآة االحوال ،صص .141 -140
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 .فهرست گلپايگانى ،ج  ،2ص .24
 . 795تذكرة المعاصرين ،حزين ،صص  (44 -42مقدّمه)؛ تاريخ و سفرنامه حزين ،صص 151 -148؛ ريحانة االدب ،ج  ،7ص 166؛
تاريخ علماء گيالن ،ص 42؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،6ص 297؛ مشاهير گيالن ،ج  ،1صص 83 -81؛ الكواكب المنتشره ،صص 394 -393؛

ابو طالب شيروانى
شوال  1309ق در
ميرزا ابو طالب شيروانى بنان السّلطنه فرزند ميرزا عبد ّ
ّللا خان روزنامهنگار و نويسنده اصفهانى در ّ
اصفهان متولّد شد ،و در اين شهر به تحصيل پرداخت ،و مقطع متوسّطه را در مدرسه انگليسىها به پايان رساند .وى مدرسه
رشديّه را در اصفهان تأسيس نمود ،و به عضويّت انجمن واليتى اصفهان برگزيده شد .در ماجراهاى مشروطهطلبان و مستبدّين
خانهاش غارت شد ،و خود به عتبات عاليات مهاجرت كرد .پس از بازگشت به اصفهان به انجام خدمات دولتى مشغول شده ،و
سرانجام در سال  1337ق روزنامه ميهن را منتشر كرد .در دوره پنجم و ششم به عنوان نماينده شهرضا به مجلس شوراى ملّى
راه يافت.
االول  1370ق وفات يافت .از آثار او سرگذشت حسن آقا است كه به چاپ رسيده است.
وى در  6جمادى ّ
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ميرزا ابو طالب طبيب اصفهانى
ى بن ميرزا كوچك بن حكيم داود اصفهانى هندى ،طبيب حاذق و دانشمند
ميرزا ابو طالب بن ميرزا على رضا بن ميرزا مح ّمد عل ّ
فاضل ،پدرانش همه از اطبّاء معروف اصفهان بودهاند .در اصفهان ساكن بود؛ ولى به خاطر خوابى كه ديد در مدرسه جنب حرم
اعالم اصفهان ،ص287 :
مط ّهر حضرت رضا عليه السّالم در مشهد مقدّس ساكن گرديد ،و به طبابت پرداخت ،و در ضمن آن ،جزو خدمه آستان قدس
رضوى گرديد ،و باالخره به توليّت آستان قدس رضوى مفتخر شد ،و حدود  37سال در اين منصب شريف ،به خدمت به آن
آستان مبارك مشغول بود .وى عارفى سالك ،و حكيمى قابل بود .سرانجام در سال  1216ق وفات يافت ،و در حرم مط ّهر مدفون
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گرديد .اوالد و احفادش نيز راه پدر را ادامه دادند.
ابو طالب اصفهانى
ابو طالب بن مح ّمد على اصفهانى ،از ّ
خطاطان و نويسندگان كتب در قرن سيزدهم هجرى است .وى نسخهاى از قرآن مجيد
(سوره انعام) را به ّ
خط نسخ در  1249ق كتابت نموده كه به شماره  996در كتابخانه مدرسه مروى تهران موجود است.
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مال على اصغر قزوينى را به ّ
همچنين نسخهاى از سفينة النّجاة تأليف ّ
خط نسخ زيبا در رجب  1248و شعبان  1250كتابت
799
ّللا مرعشى موجود است.
نموده ،نسخه به شماره  4570در كتابخانه آيت ّ
غواص قهفرخى
ابو طالب ّ
غواص» ،شاعر اديب فاضل كامل ،در سال  1250خورشيدى در قهفرخ
ابو طالب برجيس فرزند ميرزا محسن متخلّص به « ّ
متولّد شده ،در اصفهان تحصيالت خود را به پايان رسانيد و به مح ّل خود معاودت نمود .او در قهفرخ ،انجمن ادبى تأسيس كرد،
و مدرسهاى به نام سعادت به ه ّمت او تأسيس شد .بسيارى از شعرا و فضالى قهفرخ و چهارمحال از شاگردان او مىباشند .او در
سال  1363قمرى در قهفرخ وفات يافت ،و همان جا مدفون شد.
[از او است:
اعالم اصفهان ،ص288 :

دانشمندان خوانسار ،صص 114 -112؛ الذّريعةّ ،
مجلدات مختلف؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ص 79؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور،
ص 98؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .79
 . 796تاريخ جرايد و ّ
مجالت ايران ،ج  ،4صص 250 -245؛ مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص .25
 . 797مطرح االنظار ،ج  ،1صص 126 -125؛ مطلع ال ّ
شمس ،ج  ،2ص 704؛ الكرام البررة ،ج  ،1ص 43؛ دانشمندان و بزرگان
اصفهان ،صص 80 -79؛ مكارم اآلثار ،ج  ،2ص .573
 . 798فهرست مدرسه مروى ،ص .59
 . 799فهرست مرعشى ،ج  ،12ص .145

ما بىسر و پا روى به صحراى تو داريم]800

از سر گذرد هركه به كوى تو نهد پا

ابو طالب تبريزى اصفهانى
ميرزا ابو طالب بن حاج مح ّمد تبريزى اصفهانى معروف به «ابو طالب لندنى» از ادباء و شعرا و نويسندگان ساكن هندوستان.
در شهرهاى مختلف و ممالك خارجى همچون فرانسه ،انگليس ،هلند و ممالك عثمانى در سالهاى  1212و  1218گردش نموده،
چندين كتاب تأليف نموده است؛ از آن جمله .1 :خالصة االفكار ،در تذكره شعراى فارسى ،در يك مجلّد بزرگ كه در بين
سالهاى  1207 -1205ق تأليف گرديده است .2 .رساله در علم اخالق به فارسى  .3فنون خمسه طب  .4كافى در علم عروض
و قوافى  .5لبّ السّير و جهاننما ،در تاريخ ،به فارسى  .6مصطلحات موسيقى  .7مسير طالبى فى البالد االفرنجى در سفرنامه
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مشار اليه به ممالك اروپا.
ميرزا ابو طالب فندرسكى
ميرزا ابو طالب بن ميرزا بيك فندرسكى اصفهانى ،شاعر اديب محدّث حكيم .در اعيان ال ّ
شيعة 802گويد :شاگرد آقا حسين
ّ
خوانسارى و مال محمد باقر سبزوارى بوده است ،و در ريحانة االدب به نقل از صاحب رياض العلماء گويد :از تالمذه عالمه
ّللا افندى معاصر و شريك درس بوده است 803.صاحب اعيان ال ّ
شيعة او را نواده پسرى
مجلسى است ،و با ميرزا عبد ّ
ميرفندرسكى نوشته؛ لكن ّ
عالمه تهرانى مىنويسد :امير ابو طالب بن ميرزا بيك سبط امير ابو القاسم فندرسكى و به گمان من،
مادرش دختر امير ابو الفتح مشهور به مير
اعالم اصفهان ،ص289 :
ميران فرزند مير ابو القاسم فندرسكى مىباشد.
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سال وفات او معلوم نيست؛ ا ّما تا سال  1100ق در قيد حيات بوده است ،805تأليفات بسيار دارد ،و از آن جمله است .1 :بيان
بديع ،به فارسى مطبوع  .2ترجمه شرح لمعه به فارسى  .3توضيح المطالب شرح بر خالصة الحساب شيخ بهايى  .4تكمله حمله
حيدرى (سروده باذل مشهدى)  .5حاشيه بر اصول كافى  .6حاشيه بر تفسير بيضاوى (نسخه خطى آن در كتابخانه آيه هللا العظمى
گلپايگانى موجود است)  .7حاشيه بر شرح لمعه  .8حاشيه بر حاشيه خفرى بر الهيات شفا  .9حاشيه بر معالم  .10حاشيه يا
شرح بر شافيه ابن حاجب  .11ديوان اشعار  .12ساقىنامه  .13غزوات حيدرى  .14المنتهى ،در نجوم  .15مجمع البحرين ،به
فارسى  .16نگارخانه چين (مثنوى)
ميرزا ابو طالب «حيات» اصفهانى
ميرزا ابو طالب اصفهانى متخلّص به «حيات» فرزند ميرزا نصير ،شاعر اديب ّ
خطاط منشى ،در اصفهان در منصب استيفا به
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خدمات ديوانى اشتغال داشت ،و ّ
خط شكسته را خوش مىنوشت ،و در ّ
فن انشاء ،مهارت كامل داشت  .سرانجام در سال 1135
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ق در اصفهان وفات يافت ،و مدفون شد.
[برخى از نويسندگان ،تخلّص وى را «جناب» ذكر كردهاند كه احتماال تصحيفشده «حيات» است] .ديوان اشعارش بالغ بر
دوسههزار بيت بوده ،اين بيت از او است:
لب خواهش نگشوديم و از آن خشنوديم

كه مراد دوجهان قابل اظهار نبود

 . 800تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .80
 . 801تاريخ ادبيّات ،هرمان اته ،ص 11؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 243؛ تاريخ تذكرههاى فارسى ،ج  ،1ص 573؛ فهرست آستان قدس
رضوى ،ج  ،7ص 173؛ الذّريعة ،ج  ،22ص .434
 . 802اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،6ص .294
 . 803رياض العلماء ،ج  ،5صص 501 -500؛ ريحانة االدب؛ تالمذة العالمة المجلسى ،صص .15 -14
 . 804الذّريعة ،ج  ،4ص .105
 . 805الكواكب المنتشره ،ص .392
 . 806احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،4ص .1241
ّ
 . 807تذكره المعاصرين ،حزين ،ص  194و نيز ر .ك :الذريعة ،ج  ،9ص 205؛ تذكره غنى ،ص 38؛ ريحانة االدب ،ج  ،1ص 430؛
دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص  167و 457؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« جناب» ،ص .108

حاج ابو طالب تصنيف اصفهانى
حاج ابو طالب اصفهانى متخلّص به «تصنيف» شاعر اديب ،تجارت مىنمود ،و در زمره
اعالم اصفهان ،ص290 :
شعراى شعراى شاه سليمان صفوى بود ،به هندوستان مهاجرت كرد ،مؤلّف الذّريعة فرمايد:
به گمان من ،وى همان تصنيف خوانسارى مىباشد.
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ابو طالب «زهره» بروجنى
ابو طالب زهره ،از اخالف دفترى بروجنى است .در سال  1298خورشيدى در بروجن متولّد ،و سپس در شهر رامهرمز به
كسب و كار مشغول شد .گاهى برحسب اقتضاى حال ،اشعارى مىسرود ،از او است:
كار صد خنجر كند ابروى تو]809

[قصد قتلم گر كنى خنجر مخواه

ّ
مال ابو طالب فخر الواعظين چهارسوقى
حاج ّ
مال ابو طالب چهارسوقى ملقّب به «فخر الواعظين» ،از فضالى اهل منبر اصفهان بود.
در سال  1339وفات يافت ،و در يكى از حجرات تكيه صاحب روضات مدفون شد.
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ّ
مال ابو طالب قزوينى
ّ
مال ابو طالب قزوينى اصفهانى ،از دانشمندان ماهر در علوم غريبه در قرن سيزدهم هجرى ،از آثار او است:
 .1رسالهاى در نسبت بين حروف  .2فرائد الدّرر فى علم اللّوح و القدر ،در جفر [كه نسخههاى آن در كتابخانه آستان قدس
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ّللا مرعشى نجفى موجود است].
رضوى و آيت ّ
اعالم اصفهان ،ص291 :
ّ
مال ابو طالب لواسانى
ّ
مال ابو طالب لواسانى ،عالم فاضل .در علوم مختلف ،خصوصا رياضيات و جفر و اعداد استاد بود .سالها در مدرسه نيماورد
812
ساكن بود و در حدود سال  1260ق وفات يافت.
ابو طالب مذ ّهب اصفهانى*

 . 808الذّريعة ،ج  ،9ص 172؛ تذكره غنى ،ص .32
 . 809تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .228
 . 810رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 197؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 162؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص 47؛ سيرى در تاريخ
تخت فوالد ،ص .82
 . 811الكرام البررة ،ج  ،1ص 40؛ الذّريعة ،ج  ،16ص  134و ج  ،24ص 145؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 163؛ فهرست
آستان قدس ،ج  ،10صص  264 -263و ج  ،15صص 431 -430؛ فهرست مرعشى ،ج  ،13ص .314
 . 812جغرافياى اصفهان ،ص 83؛ الكرام البررة ،ج  ،1ص 40؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .163

ابو طالب مذ ّهب اصفهانى ،از هنرمندان قرن سيزدهم هجرى است .در تذهيب ،و از جمله تزيينات گل و بوته و زرافشان و
تشعير ،استادى كامل بوده ،و در عهد فتحعلى شاه قاجار مىزيسته است .سال فوتش به دست نيامد.
وى پدر شاعر هنرمند و نقّاش تذهيبكار ،ميرزا مح ّمد على مذ ّهب ،متخلّص به «بهار» و «فرهنگ» مىباشد.

813

حكيم ابو طاهر
مافروخى است.
حكيم ابو طاهر از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجرى ،و معاصر با
ّ
مافروخى وى را در رديف فالسفه ،رياضىدانان ،اطبّاء و منجّمين عصر خويش مىآورد.
ّ
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ابو طاهر اصفهانى
ابو طاهر سعيد بن مح ّمد بن ابى طاهر بن عبد الواحد صفّار اصفهانى تيمى ،از محدّثين اصفهان است.

815

ابو طاهر اصفهانى
ابو طاهر سهل بن مح ّمد بن ازهر اصفهانى ،از فقهاء و محدّثين قرن سوم هجرى است.
در اصفهان ساكن بوده ،و از يونس بن حبيب حديث شنيده؛ ا ّما از او حديثى نقل نشده است.
ى بن سهل از صوفيان معروف اصفهان در آن
وى در سال  286ق وفات يافت .فرزندش عل ّ
اعالم اصفهان ،ص292 :
روزگار بوده است.

816

ابو طاهر بن ثابت
ابراهيم بن ثابت از دانشمندان قرن پنجم هجرى است.
مافروخى او را جزو دانشمندان فالسفه ،رياضى ،طبّ و نجوم آورده است.
مافروخى است ،و ّ
وى معاصر ّ

817

ابو طاهر ثقفى
الرحمن بن يوسف اسدى
ابو طاهر بن محمود بن احمد بن محمود ثقفى از محدّثين اصفهان است .وى از ابو العبّاس احمد بن عبد ّ
اعرج و ابو بكر بن مقرى روايت مىكند.
ابو الفضل جعفر بن عبد الواحد بن مح ّمد بن محمود نوه برادرش از او روايت نموده است.

818

ابو طاهر خيّاط
مافروخى نام او را در رديف دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء متقدّم بر عصر
ابو طاهر خيّاط ،از ادباى اصفهان استّ .
819
خود مىآورد.

 . 813هنر قلمدان ،ص .111
 . 814محاسن اصفهان ،ص .35
 . 815ذيل كشف ّ
الظنون ،ص .40
 . 816ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .339
 . 817محاسن اصفهان ،ص .35
 . 818التّحبير ،ج  ،1ص .162
 . 819محاسن اصفهان ،ص .31

ابو طاهر فرقدى
ابو طاهر فرقدى از محدّثين اصفهان است.
مافروخى نام او را در رديف دانشمندان حديث و كالم متقدّم بر عصر خود آورده است.
ّ

820

اعالم اصفهان ،ص293 :
ابو طاهر قمى
مافروخى بوده ،و به عربى شعر مىسروده است.
ابو طاهر كمج قمى ،از شعراى قرن پنجم هجرى است .وى معاصر
ّ

821

ابو عامر جرواآنى
ابو عامر جرواآنى اصفهانى ،اديب شاعر ،از اهالى محلّه جرواآن اصفهان بوده ،و به عربى شعر مىسروده ،و در قرن سوم
هجرى مىزيسته است .حمزه اصفهانى اين شعر را از او نقل نموده است:
ّللا جيّا ّ
ان جيّا لذيذه
سقى ّ

من الغيب ما يسرى لها ث ّم يبكر

فال بقة فى اللّيل يؤذيك لسعها

لنوم و ال برغوثة حين تسهر

و ماء كاياها زالل كأنّه

إذا ما جرى فى الخلق ثلج و سكر

822

ابو العبّاس خوزانى
مافروخى او را در رديف دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء مقدّم
ابو العبّاس خوزانى از ادباى اصفهان به شمار مىرود.
ّ
823
بر عصر خود ذكر مىكند.
ابو العبّاس ضبّى
ابو العبّاس احمد بن ابراهيم ضبّى ،ملقّب به «كافى االوحد» ،شاعر ،اديب و دانشمند قرن چهارم هجرى[ .وى از صاحبان و
پرورشيافتگان صاحب بن عبّاد بود ،و صاحب به او اعتقاد تا ّم و تمام داشت ،و پس از فوت صاحب ،اين ابو العبّاس بود كه بر
جنازه استاد ،نماز گزارد.
در سال  385ق پس از فوت صاحب بن عبّاد به شراكت ابو على خطير اصفهانى وزارت
اعالم اصفهان ،ص294 :
فخر الدّوله ديلمى را برعهده گرفت .پس از مرگ فخر الدّوله وزارت مجد الدّوله پسر او را نيز عهدهدار بود تا اينكه سيّده ،مادر
مجد الدّوله او را به مسموم كردن برادر متّهم ساخت ،و دويست هزار دينار براى مراسم تعزيت و سوگوارى مطالبه نمود .ابو
العبّاس به ناچار به بدر الدّين حسنويه امير جبال پناه برد ،و در سال  392در بروجرد وفات يافت .پسرش سعد بن احمد جنازه
متبرك در خاك آرميد.
پدر را به كربال داد ،و با مساعى شريف ابو احمد (پدر شريف رضى) در آن آستان ّ

 . 820محاسن اصفهان ،ص .31
 . 821محاسن اصفهان ،ص .33
 . 822محاسن اصفهان ،ص .5
 . 823محاسن اصفهان ،ص .32

مافروخى اشاره مىكند كه ابو
ابو العبّاس ضبّى مردى نيكوكار و فرهنگ دوست بود ،و آثار خيريّه بسيار از خود به جاى نهاد.
ّ
العبّاس ضبّى كتابخانهاى ارزشمند در مسجد عتيق اصفهان بنا كرد كه حاوى هزاران نسخه نفيس ادبى ،فقهى ،حديثى ،فلسفى،
رياضى ،هيئت ،منطق ،تاريخ و علوم طبيعى بود ،و آن را وقف فضالء و دانشمندان نموده بود .فهرستى كه از كتابهاى كتابخانه
فراهم شده بود ،بالغ بر سه جلد ضخيم مىشد .متأسّفانه در سال  515ق فداييان اسماعيلى ،مسجد جامع اصفهان را به آتش
كشيدند ،و آن كتابخانه بزرگ ،با هزاران كتاب نفيس موجود در] مخزن آن را در آتش كينه خود سوختند.
وى در سرودن اشعار عربى از اساتيد ارجمند عهد خود بوده ،و در غزل و قصيده ،اشعارى شيوا مىسروده است .او اشعارى
در مدح ائ ّمه شيعه دارد ،و در كتاب الغدير نمونهاى از غديريّه او را آورده است].
ّللا ابرقويى
ابو عبد ّ
ّللا ابرقويى 824از ادباء و دانشمندان ساكن اصفهان است.
ابو عبد ّ
مافروخى نام او را در رديف دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء مقدّم بر عصر خود آورده است.
ّ

825

اعالم اصفهان ،ص295 :
ّللا اصفهانى
ابو عبد ّ
ّللا اصفهانى معروف به «شافعى» از محدّثين قرن چهارم هجرى است .وى در سال  381ق وفات يافت.
ابو عبد ّ

826

ّللا اصفهانى
ابو عبد ّ
معرى است.
ّللا اصفهانى ،از دانشمندان قرن پنجم هجرى است ،در شام ساكن بوده ،و در علم و ادب ،شاگرد ابو العالء ّ
ابو عبد ّ
ّ
معرى برحسب خواهش او بعضى از ابيات مشكل كتاب سقط الزند را شرح كرده ،و آن را ضوء السّقط ناميده است .معروف شده
ّ
معرى
كه ضوء السّقط را ابو زكريّا بن خطيب تبريزى ( 502 -421ق) تأليف نموده ،حال آنكه اين كتاب ،از تأليفات ابو العالء ّ
827
است ،و خطيب تبريزى ضوء السّقط را شرح و تكميل نموده است.
ّللا اصفهانى
ابو عبد ّ
ّللا بن يوسف اصفهانى ،از محدّثين به شمار مىرود .از ابو بكر عمر بن مح ّمد صاحب كتّانى روايت مىكند ،و حافظ ابو
ابو عبد ّ
828
بكر احمد بن حسين از او استماع حديث نموده است.
ّللا انداآنى
ابو عبد ّ
مافروخى او را از دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء ،و مقدّم بر عصر خود
ّللا انداآنى ،از ادباى اصفهان استّ .
ابو عبد ّ
829
دانسته است.
[انداآن از قريههاى ماربين بوده است ،و اكنون يكى از محلّههاى سده (خمينى شهر) به شمار مىرود].
اعالم اصفهان ،ص296 :
ّللا بادى
ابو عبد ّ

 . 824يتيمة الدّهر ،ج  ،3صص 127 -118؛ ترجمه محاسن اصفهان ،ص 63؛ الذّريعة ،ج  ،9ص 625؛ الغدير ،ج  ،4صص -101
110؛ معجم االدباء ،ج  ،1ص 65؛ دائرةالمعارف تشيّع ،ج  ،1ص 419؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،ص 245؛ تاريخچه اوقاف اصفهان ،ص
.34
 . 825محاسن اصفهان ،ص .32
 . 826تبيين كذب المفتري ،ص .197
 . 827نشريّه دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دانشگاه اصفهان ،سال  11و  ،12ص .180
 . 828تبيين كذب المفترى ،ص .424
 . 829محاسن اصفهان ،ص .32

مافروخى وى را از دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء دانسته ،و او را از
ّللا بادى ،از ادباى اصفهان است.
ّ
ابو عبد ّ
متقدّمين بر عصر خود برشمرده است[ 830.باد از قراى نطنز ،و اكنون به نام بادرود معروف است].
ّللا برقى
ابو عبد ّ

831

اعالم اصفهان ؛ ص296
ّللا برقى ،از بزرگان قرن سوم هجرى ،و خواهرزاده احمد بن مح ّمد بن خالد برقى محدّث معروف است .از قم به
ابو عبد ّ
832
اصفهان آمده ،و در اين شهر ساكن گرديده است.
ّللا خطيب
ابو عبد ّ
ّللا خطيب اصفهانى معروف به اسكافى ،اديب ،لغوى ،نحوى ،از ادباى قرن چهارم و پنجم هجرى است .وى شعر عربى
ابو عبد ّ
را فصيح و بليغ مىسروده است .در رى از مصاحبان صاحب بن عبّاد بوده ،و در آن شهر ،منصب خطابت را برعهده داشته
است.
تأليفاتى دارد كه از آن جمله است .1 :درة التّنزيل ،در آيات متشابهه ،مطبوع در مصر .2
الغرة  .4غلط كتاب العين جاحظ  .5لطف التّدبير  .6مبادى اللّغة العربيّة ،مطبوع در مصر .7 ،نقد ال ّ
شعر .وى
شواهد سيبويه ّ .3
833
در سال  427ق وفات يافته است.
ّللا طبرى
ابو عبد ّ
ّللا طبرى ،از اكابر فقهاء و محدّثين عا ّمه است .در سال  495ق در اصفهان وفات يافته است.
حافظ ابو عبد ّ

834

اعالم اصفهان ،ص297 :
ّللا فقيه
ابو عبد ّ
ّللا فقيه ،از دانشمندان اصفهان در اوايل قرن پنجم هجرى است .وى متصدّى امور رصدى كه بر امر عالء الدّوله كاكويه
ابو عبد ّ
835
الرئيس ابو على سينا در اصفهان قرار بود انجام گيرد ،بوده است.
فرمانرواى اصفهان ،و به وسيله شيخ ّ
ّللا قاينى
ابو عبد ّ
ّللا قاينى ،اديب اصفهانى ،از ادباى ساكن اصفهان است .او را اصمعى كوچك مىگفتهاند ،و در حسن قضا مشهور بوده
ابو عبد ّ
836
است.
ّللا معصومى
ابو عبد ّ
ّللا مح ّمد بن احمد معصومى ،حكيم ،فيلسوف و طبيب دانشمند قرن پنجم هجرى .از اهالى اصفهان و از شاگردان ابن سينا
ابو عبد ّ
بوده ،و استاد ،درباره او گفته است:

 . 830محاسن اصفهان ،ص .32
 831مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.
 . 832معجم البلدان.
 . 833محاسن اصفهان ،ص 31؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .251
 . 834دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .747
درة االخبار ،ص .39
ّ . 835
 . 836بهارستان( آيتى) ،ص .183

ّللا از فاضلترين شاگردان ابن سينا است ،و از طرف او ،پاسخ
ّللا منّى بمنزلة ارسطاطاليس من افالطون» .ابو عبد ّ
«ابو عبد ّ
ايرادهاى ابو ريحان بيرونى را داده است .او سالها پس از وفات ابن سينا در اصفهان به تدريس حكمت و طب مشغول بوده ،و
سرانجام در سال  450ق وفات يافته است .برخى نوشتهاند كه او به دستور سلطان محمود غزنوى كشته شده است كه صحيح
ّللا معصومى ،حدود سى سال پس از مرگ محمود از دنيا رفته
نيست؛ چرا كه سلطان محمود در سال  421ق مرده ،و عبد ّ
است.
كتب زير از تأليفات او است .1 :جواب هيجده مسأله كه ابو ريحان از ابن سينا كرده ،و استاد ،جواب آن را بدو حواله نموده
837
است .2 .رسالهاى در حفظالصحّه  .3شرح كلمات المتقدّمين از حكماء  .4مفارقات عقليّه  .5رساله در منطق و غيره.
اعالم اصفهان ،ص298 :
ّللا ملنجى
ابو عبد ّ
ّللا قرشى ملنجى ،از محدّثين اصفهان معروف به «ابن شاوال» وى در قرن چهارم
ّللا مح ّمد بن ابراهيم بن سالم بن عبد ّ
ابو عبد ّ
ى بن داود قنطارى و ديگران روايت
عل
و
عرفه
بن
حسن
از
است.
بوده
اصفهان
»
نجه
مل
«
روستاى
اهالى
از
و
زيسته،
مى
هجرى
ّ
838
نموده است.
ّللا وعلى
ابو عبد ّ
ّللا وعلى از دانشمندان اصفهان و از اهالى قريه وعل (به فتح واو ،و كسر عين) است .از آثار او قصيدهاى است در
ابو عبد ّ
موضوع باطل بودن حيله در طالق و ربا ،و آن را طاهر بن يحيى يمنى رد كرده است به كتاب االحتجاج ال ّ
شافى ،بر ّد على
المعاند فى طالق التّنافى.839
[شرح حال ابو بكر و على را در صفحات قبل آوردهايم].
ابو عبيد جوزجانى
الرئيس ابو على سينا است[ .وى
شيخ ابو عبيد عبد الواحد جوزجانى ،از اهالى جوزجان خراسان ،و از شاگردان مخصوص شيخ ّ
در سال  403ق در گرگان به خدمت استاد رسيده ،و از محضر او بهره علمى برده ،و تا آخر عمر استاد (سال  428ق) در سفر
و حضر ،در خدمت او بوده ،و پس از وفات او ،شرح حال خود نوشت استاد را تكميل نموده است].
در مدّت شانزده سال اقامت ابن سينا در اصفهان ( )428 -412او نيز در اصفهان بود ،و پس از آنكه عالء الدّوله كاكويه ،شيخ
الرئيس را مأمور تأسيس رصدخانه نمود ،شيخ نيز شاگردش ابو عبيد را مأمور تهيّه آالت رصدى و استخدام اهلفن گردانيد ،و او
ّ
هشت سال
اعالم اصفهان ،ص299 :
صرف اين امر نمود.

840

ابو عبيد ضراب
ضراب ،از ادباى اصفهان است.
ابو عبيد معروف به ّ
مافروخى وى را در عداد دانشمندان صرف و نحو انشاء ذكر كرده ،و او را مقدّم بر عصر خويش دانسته است.
ّ

841

 . 837ترجمه نزهة االرواح ،ص  ،387مطرح االنظار ،ج  ،1صص 129 -128؛ ريحانة االدب ،ج  ،5صص 345 -344؛ فرهنگ معين،
ّللا» ،ص 614؛ ادباء
ج  ،6ص 1999؛ تاريخ ادبيّات ،صفا ،ج  ،1ص 319؛ االعالم ،ج  ،7ص 103؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« ابو عبد ّ
درة االخبار ،ص 60؛ فرهنگ بزرگان اسالم و ايران ،ص  ،458نامه دانشوران ،ج  ،2ص 569؛ دانشمندان و
االطبّاء ،ج  ،1ص 26؛ ّ
بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .168 -167
 . 838ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 262؛ محاسن اصفهان ،ص .29
 . 839كشف الظنون ،ج  ،1ص .15
درة االخبار ،ص 39؛ غزالىنامه ،ص 318؛ الكامل ،ج  ،8ص .245
؛
79
و
46
صص
 . 840مقاالت ادبى ،استاد همايى،
ّ

ابو ّ
العز اصفهانى
ابو ّ
العز اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است ،و شايد قرن پنجم را نيز درك نموده باشد .حسين بن مح ّمد بن
842
بزرى صيرفى (متوفّى  423ق در مصر) از او روايت مىكند.
ابو العالء اصفهانى
ابو العالء احمد بن مح ّمد بن فضل حافظ اصفهانى ،از دانشمندان اصفهان است .ياقوت در ضمن شرح حال سيّد مرتضى علم
الهدى (متوفّى  436ق) ذكرى از او مىنمايد ،و گويد:
شيخ ابو الفضل مح ّمد بن طاهر مقدسى گفت :شنيدم از كيا ابى الحسين عيسى بن حسين علوى زيدى در موقعى كه شاعرى نزد او
آمده ،و اشعارى در مدحش گفته بود ،و نزد مردم به من و سيّد مرتضى به يكگونه نظر مىكنند ،و توقّع دارند ،و حال آنكه عوائد
امالك سيّد ،بيست و چهار هزار دينار در سال است ،و من از عوائد امالكى كه متعلّق به خواهرم مىباشد ،زندگى مىنمايم ،و
مرا غير از اين ،راه معيشتى نيست.
اعالم اصفهان ،ص300 :
ابو العالء سروى
ابو العالء سروى ،از بزرگان اصفهان در قرن چهارم هجرى بوده ،و صاحب بن عبّاد اشعارى جهت او سروده است كه هفت
مافروخى در كتاب خود نقل نموده است؛ از جمله اين بيت:
بيت آن را
ّ
فقد وردنا على المهريّة القود

ابا العالء اال بشر بمقدمنا

843

ابو العالء فرسانى
ابو العالء فرسانى از محدّثين اصفهان است .سلفى از او روايت مىكند.

844

ابو العالء نيشابورى
قاضى ابو العالء نيشابورى ،از فقهاى عا ّمه بوده ،و در اصفهان به قضاوت مىپرداخته است .وى به دست اسماعيليان در سال
845
 499ق در اصفهان كشته شد.
ابو على اردستانى
ابو على اردستانى ،از ادباى اصفهان است.
مافروخى او را در رديف دانشمندان صرف و نحو ،و لغت و انشاء كه مقدّم بر عصر خود مىزيستهاند ياد كرده است.
ّ
ميرزا ابو على «هاتف» اصفهانى*

 . 841محاسن اصفهان ،ص .33
 . 842ميزان االعتدال ،ج  ،1ص .256
 . 843محاسن اصفهان ،ص .14
 . 844ميزان االعتدال ،ج  ،2ص .13
 . 845تاريخ تشيّع در ايران ،ص .332
 . 846محاسن اصفهان ،ص .32

846

ميرزا ابو على اصفهانى متخلّص به «هاتف» شاعر اديب ،در كودكى در معيّت پدر به هندوستان رفت ،در فنون ادب نزد مير
مح ّمد افضل ثابت و مير شمس الدّين فقير دهلوى تحصيل كرد ،سپس مورد توجّه بزرگان و اميران هندوستان واقع [شد] ،و مورد
اقدام و اعزاز
اعالم اصفهان ،ص301 :
آنان قرار گرفت ،در اواخر قرن دوازدهم هجرى در آن سرزمين وفات يافت .از او است:
يكدم نگذارد كه به فكر دگر افتم

فارغ ز بد و نيك جهانم كه خيالش

847

ابو على بادى
مافروخى او را از دانشمندان متقدّم كه در علوم صرف و نحو و لغت و انشاء ،مهارت
ابو على بادى ،از ادباى اصفهان استّ .
848
داشتهاند دانسته است.
ابو على بغدادى
مافروخى او را از دانشمندان مقدّم بر عصر خويش
ابو على بغدادى ،ساكن اصفهان بوده ،و در كالم و حديث مهارت داشته است.
ّ
849
دانسته است.
ى بن ديزويه
ابو عل ّ
ى بن ديزويه ،از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجرى است.
مافروخى او را در رديف دانشمندان فلسفه ،رياضى ،طبّ
ّ
ابو عل ّ
850
و نجوم كه معاصر بودهاند آورده است.
ى بن سهلويه
ابو عل ّ
مافروخى او را در رديف متقدّمين آورده ،و او را از دانشمندان صرف و نحو و
ى بن سهلويه ،از ادباى اصفهان بوده ،و
ّ
ابو عل ّ
851
لغت و انشاء دانسته است.
ابو على حدّاد
شيخ ابو على حسن بن احمد بن حسن بن احمد بن مح ّمد بن مهره اصفهانى معروف به «ابو على حدّاد» از مشايخ علم قرائت و
تجويد در اصفهان بوده ،در سال  419متولّد
اعالم اصفهان ،ص302 :
[شده] ،و  25ذىالحجّه  515ق وفات يافته است.

852

الراشدين .5
[تأليفاتى داشته است از آن جمله است .1 :تاريخ اصفهان  .2معرفة ال ّ
صحابه  .3علوم الحديث  .4كتاب الخلفاء ّ
الجوامع الكلم  .6الفرائض  .7الثّقالء  .8كتاب المحبّين مع المحبوبين.]853

 . 847گلزار جاويدان ،ج  ،3ص 172؛ الذّريعة ،ج  ،9ص .1283
 . 848محاسن اصفهان ،ص .32
 . 849محاسن اصفهان ،ص .30
 . 850محاسن اصفهان ،ص .35
 . 851محاسن اصفهان ،ص .32
ّ
 . 852دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 483؛ التحبير ،ج  ،1ص .177
 . 853االعالم ،ج  ،2ص .159

برخى از شاگردان و راويان از ابو على حدّاد عبارتاند از :ابو المحاسن سعد بن مح ّمد بن حسين هراسى ،ابو منصور شهردار
بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو ديلمى همدانى ،ابو الخير عبد الهادى بن على ،ابو روح عباد بن احمد ،ابو المجد
ّللا صالحانى ،سيّد ابو القاسم
فخرآور بن شهفور رازى ،ابو مح ّمد كامل (محمود) بن ختلع لتورى اصفهانى ،ابو غالب ليث بن هبة ّ
منصور بن مح ّمد بن مح ّمد هراتى 854و ابو جعفر مح ّمد بن احمد صيدالنى.
ابو على رستمى
ابو على احمد بن مح ّمد بن رستم بن طيّار قرشى طهرانى مدينى اصفهانى معروف به ابو على رستمى يا ابو على كاتب از ادباء و
دانشمندان و دولتمندان قرن سوم و چهارم هجرى.
وى حكمران اصفهان ،و داراى ثروت و امالك فراوان در اصفهان و اطراف بوده است ،از جمله قصر معروفى كه ابن حوقل به
آن اشاره كرده ،و ح ّمامى كه در سال  323مرداويچ در آن به قتل رسيد ،و باغ معروف به «باغ رستم» .وى با شاعر توانمند
زبان عربى ابو الحسن مح ّمد بن احمد بن طباطبا مؤلّف عيار ال ّ
شعر ،معاشر و مصاحب بوده ،و مناظرهها داشته كه در كتاب
المحاضرات از آنها ياد شده است.
وى دخترى به نام فاطمه داشته كه آن را به ازدواج ابى الحسين على ال ّ
شهاب فرزند ابو الحسن مح ّمد ،كه از او ياد كرديم
درآورده ،وقف نامهاى تنظيم ،و اموال و امالك خود را
اعالم اصفهان ،ص303 :
ى اين وقفنامه در سال  316ق به داماد و نوادگان خود سپرده است.
ط ّ
ابو على در زمان خود به تعمير مسجد جامع عتيق اصفهان پرداخته ،و آن را وسعت داده است .وى سرانجام در سال  321ق
وفات يافت .حافظ ابو نعيم در كتاب خود مىنويسد :از اسحاق بن جميل و طبقه او استماع حديث نمود؛ ولى تا زنده بود ،حديثى
855
روايت نكرد.
ابو على خطير اصفهانى
ابو على خطير اصفهانى ،از دولتمردان قرن چهارم هجرى است .پس از وفات صاحب بن عبّاد در سال  385ق فخر ال ّدوله
وزارت را به ده هزار دينار به او فروخت ،و دست او را در امر ملك باز گذاشت.
آوردهاند كه روزى عضد الدّوله از ابو على خطير آزرده شد ،و رسولى را به نزديك او فرستاد ،و شمشير برهنه بدو داد ،و گفت:
«اين را ببر ،و در پيش او بند ،و هيچ نگوى» .آن رسول بيامد ،و چنان كرد .چون تيغ نهاد ،و چيزى نگفت ،وزير ،قلمى سوى
وى انداخت ،و گفت« :جواب تو اين است» ،و بعد از آن ،روى به كار عضد الدّوله آورد ،و سپاه را بر وى بيرون آورد تا وى
856
را در بند كردند ،و پسر را به جاى او نشاندند.
ابو على سبط الوزراء
ابو على سبط الوزراء از ادباى اصفهان است.
مافروخى از او به عنوان يكى از دانشمندان متقدّم در صرف و نحو و لغت و انشاء ياد كرده است.
ّ

857

ابو على صحّاف
ابو على صحّاف ،از محدّثين اصفهان است ،و احمد بن مح ّمد بن اشته مدينى از او
اعالم اصفهان ،ص304 :
 . 854التّحبير ،ج  1و  2صفحات مختلف.
 . 855ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 33؛ محاسن اصفهان ،ص  11شرح روضات الجنّات ،ج  ،1صص 31 -30؛ تاريخ اصفهان ،جابرى،
صص  110و 194 -193؛ آتشكده اردستان ،ج  ،1صص .173 -170
 . 856آثار الوزراء ،ص .202
 . 857محاسن اصفهان ،ص .32

روايت نموده است.

858

ابو على قزوينى
مافروخى مؤلّف محاسن اصفهان است.
ابو على معروف به قزوينى از دانشمندان معاصر
ّ
مافروخى او را در طبقه دانشمندان فلسفه ،رياضى ،طبّ و نجوم آورده است.
ّ

859

ابو على قمى
مافروخى بوده ،و در سرودن اشعار عربى ،دستى توانا داشته،
ابو على بن بنان قمى ،از شعراى اصفهان در قرن پنجم و معاصر ّ
860
و در اصفهان مىزيسته است.
ابو عمرو بن قدامه
مافروخى او را در رديف فالسفه ،رياضىدانان ،منجّمين و
مافروخى بوده ،و
ابو عمرو بن قدامه ،از دانشمندان متقدّم بر عصر
ّ
ّ
861
اطبّاء آورده است.
مافروخى
ابو عيسى
ّ
مافروخى ،از دانشمندان قرن
مافروخى ثانى ،از علماء و فقهاء اصفهان .مفضّل بن سعد
ّللا بن عبّاس
ّ
ّ
ابو عيسى مح ّمد بن عبد ّ
مافروخى از احمد بن يونس
پنجم هجرى او را در رديف علماى كالم و حديث متقدّم بر روزگار خويش برشمرده است .ابو عيسى
ّ
862
صبى و ابو العيناء مح ّمد بن قاسم نقل حديث نموده است.
اعالم اصفهان ،ص305 :
ابو غالب
ابو غالب بن هارون ،از ادباء و فضالى قرن پنجم هجرى است .وى از شاگردان احمد بن مح ّمد بن احمد بن شهردار معلّم
863
اصفهانى (متوفّى  446ق) بوده است.
ابو غالب رويدشتى
ابو غالب سعد رويدشتى اصفهانى ،از اهالى رستاق رويدشت بوده ،و از محدّثين اصفهان است .حمزه اصفهانى از او ياد كرده
864
است.
ابو الفتح اردستانى
ّللا بن برره اردستانى اصفهانى ،از محدّثين قرن پنجم هجرى است .وى در ربيع اال ّول  378ق متولّد
ابو الفتح عبد الجبّار بن عبد ّ
الرحمن مح ّمد بن حسين
ى بن عمر قصار در رى ،ابو عبد ّ
شده ،و براى اخذ حديث به عراق و شام سفر كرده ،و از ابو الحسن عل ّ
ى بن مح ّمد علوى در عراق استماع حديث نموده است.
سلمى در نيشابور ،و ابو القاسم عل ّ
جمعى از راويان ،از جمله ابو منصور مح ّمد بن احمد بن ماشاذه در اصفهان و ابو سعد احمد بن مح ّمد بن احمد بغدادى در
865
محرم  468ق در اصفهان وفات يافت.
اصفهان [از او] روايت نمودهاند .اردستانى در
ّ
 . 858ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .103
 . 859محاسن اصفهان ،ص .35
 . 860محاسن اصفهان ،ص .33
 . 861محاسن اصفهان ،ص .34
ّ
 . 862محاسن اصفهان ،ص 29؛ ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 272؛ اللباب ،ج  ،3ص 150؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص
.882
 . 863معجم البلدان ،ج  ،2ص 107؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« احمد» ،ص .1279
 . 864ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .332

ابو الفتح اصفهانى
ميرزا ابو الفتح فرزند ميرزا ابو طالب نجم ثانى اصفهانى از مشاهير فضالى عهد شاه سلطان حسين صفوى در اصفهان است.
اعالم اصفهان ،ص306 :
ابو الفتح اردستانى
فخر الملك ابو الفتح عبد الحميد اردستانى ،در بالغت و فصاحت و كياست و كفايت و بزرگى ،صاحب كمال بوده ،مدّتى وزارت
سلطان سنجر بن ملكشاه را داشته ،و به سعايت خواجه فخر الملك از كار بركنار ،و محبوس شد.
سپس به رسالت سلطان بهرام شاه [رفته] ،و منصب نديمى او را يافته ،و تا هنگام مرگ در اين شغل بوده است.

866

ابو الفتح اصفهانى
ى بن اسحاق غازى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن پنجم
ابو الفتح خالد بن عمر بن مح ّمد بن عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن عل ّ
هجرى ،شيخ صالح ثقه بوده ،و به اقامه نماز جمعه و جماعت مواظبت داشته است ،تولّدش در سال  450و اندى بوده است.

867

ابو الفتح اصفهانى
ابو الفتح مح ّمد بن احمد بن سمكويه اصفهانى حافظ مفيد ،در سال  407ق در اصفهان متولّد گرديده ،جهت اخذ حديث به هرات و
ماوراءالنّهر و عراق مهاجرت كرده ،در سال  482در نيشابور وفات يافته ،و در مقبره شهنبر مدفون گرديده است .ابو سعد (ابو
868
ضراب نيشابورى از او اخذ حديث كرده است.
سعيد) مح ّمد بن جامع بن ابو نصر بن ابراهيم صيرفى ّ
ابو الفتح اصفهانى
ابو الفتح مح ّمد بن قاسم بن فضل اصفهانى ،از دانشمندان قرن پنجم و ششم هجرى .در علم رياضيّات ،از بزرگان و اساتيد عهد
خويش بوده ،و مورد توجّه و عنايت ابو كاليجار
اعالم اصفهان ،ص307 :
ى بن فرامرز پنجمين پادشاه كاكويه اصفهان و همدان بوده است .از اساتيد و شاگردان و تولّد و وفات او ّ
اطالعى
گرشاسف بن عل ّ
در دست نيست؛ ولى تا سال  513ق در قيد حيات بوده است .تأليفاتى از خود به جاى گذاشته كه از آن جمله است:
 .1تلخيص مخروطات اپولونيوس ،مقاله ّاول تا چهارم مخروطات توسّط هالل بن ابى هالل حمصى و مقاله پنجم تا هفتم توسّط
869
حرانى به عربى ترجمه شده ،و ابو الفتح اصفهانى تحرير تازهاى از اين هفت مقاله فراهم آورده است.
قره ّ
ثابت بن ّ
ابو الفتح اصفهانى
ّللا
ّللا تميمى و ابو عبد ّ
ابو الفتح محمود بن حسين بن مح ّمد بن حسين اصفهانى از محدّثين اصفهان است .وى از ابو مح ّمد رزق ّ
قاسم بن فضل ثقفى روايت مىكند .ابو سعد سمعانى از وى نقل حديث نموده است .تولّد او در حدود سال  480ق ،و فوت او در
870
شوال  552در اصفهان روى داده است.
ّ

 . 865االنساب ،ج  ،1ص 160؛ اللّباب ،ج  ،1ص 138؛ آتشكده اردستان ،ج  ،2صص 263 -262؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج ،1
ص .70
 . 866آثار الوزراء ،ص .233
 . 867التّحبير ،ج  ،1ص .261
 . 868التّحبير ،ج  ،2ص .103
 . 869دائرةالمعارف فارسى ،ج  ،1ص 26؛ تاريخ ادبيّات در ايران ،ج  ،1صص 335 -334؛ زندگىنامه رياضىدانان دوره اسالمى ،ص
98 -92؛ كارنامه ايرانيان در زمينه نوآورىهاى رياضيّات ،نجوم ،گاهشمارى ،ص 112؛ گاهنامه ،سيّد جالل الدّين تهرانى ،ص 82؛
دائرةالمعارف دانش بشر ،ص .89
 . 870التّحبير ،ج  ،2ص .278

ابو الفتح اصفهانى
ابو الفتح منصور بن حسن بن على اصفهانى ،از دانشمندان قرن پنجم و از معتزله بوده ،و در سال  442ق وفات يافته است.

871

ابو الفتح انصارى
مافروخى او را در رديف دانشمندان
ابو الفتح انصارى از محدّثين اصفهان است ،و
ّ
اعالم اصفهان ،ص308 :
حديث و كالم متقدّم بر عصر خود آورده است.

872

ابو الفتح اوژن بختيارى
سرهنگ ابو الفتح اوژن فرزند هادى خان فرزند رضا قلى خان ايلبيگى بختيارى ،شاعر و نويسنده اديب در سال  1324قمرى
در چهار محال بختيارى متولّد شد .تحصيالت خويش را در مولد خود و اصفهان و تهران به پايان رسانيد .از سال  1312شمسى
وارد دانشكده افسرى گرديد .سالها به انجاموظيفه در ارتش پرداخت .شعر نيز مىسرود .ابتدا «محزون» تخلّص داشت ،و بعدا
آن را به «اوژن» تبديل نمود .تأليفات ايشان عبارتاند از:
صه زمستانى  .2طوفان  .3دو جوان  .4همانكه دلت مىخواهد (از افسانههاى شكسپير) ،مطبوع  .5خاطرات گذشته .6
 .1ق ّ
داستان ماهرخ و ماهيار  .7شعراى دو قرن اخير چهار محال و بختيارى ،مطبوع.
از اشعار او است:
آن هم آخر از تحسّر دست برهم سود و رفت

هركه آمد در جهان يكچند روزى بود و رفت

[سرهنگ اوژن در  18بهمن  1360ش در تهران وفات يافت].

873

874

ابو الفتح حدّاد
ابو الفتح احمد بن مح ّمد بن احمد حدّاد تاجر اصفهانى ،از محدّثين مشهور اصفهان در قرن پنجم هجرى است .در سال  408ق
متولّد شد ،در نظاميّه نيشابور تحصيل كرد ،و در آنجا با امام مح ّمد غزالى در درس امام الحرمين جوينى حاضر شد .از ابو عبد
ّللا كازرونى نيز استفاده علمى برده است.
ّ
ى
استاد همايى معتقد است وى در نظاميّه بغداد تدريس نموده است .ابو طاهر سلفى ،عل ّ
اعالم اصفهان ،ص309 :
ّللا
بن احمد يزدى ،طامذى و ابو مح ّمد حسين بن حسن مرورودى از او استماع حديث كردهاند .ابو الفتح حدّاد نوه دخترى ابى عبد ّ
ّ
معظمه بوده است .عالوه بر حديث ،در قرائت نيز از اساتيد و دانشمندان آن علم بوده ،و
بن منده است ،و سالها مجاور م ّكه
بسيارى از قاريان آن عهد از او روايت قرائت دارند.
وى در ذىقعده سال  500ق وفات يافته است.
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 . 871هزاره شيخ طوسى ،ج  ،1ص 139؛ محاسن اصفهان ،ص .30
 . 872محاسن اصفهان ،ص .30
 . 873تذكره شعراى معاصر اصفهان ،صص .73 -72
 . 874كتاب انزان ،كتاب ّاول ،ص .182

ابو الفتح دانشور بختيارى
ميرزا ابو الفتح بختيارى متخلّص به «دانشور» ،شاعر معاصر در حدود سال  1300قمرى متولّد شد ،و در مكاتب قديم ،كمى
درس خواند ،سپس در زادگاه خويش قهفرخ به امور زراعتى مشغول گرديد .گاهى شعر مىسرود.
[از او است:
برگو شكستى آخر قلب درست ما را]876

بر يار دلستانم باد صبا خدا را

ابو الفتح بن ابى العياض
مافروخى او را در رديف دانشمندان متقدّم در رشته صرف و نحو و لغت و
ابو الفتح بن ابى العياض ،از ادباى اصفهان است.
ّ
877
انشاء ،ذكر نموده است.
ابو الفتح بنجرى
مافروخى او را از دانشمندان مقدّم بر عصر خويش دانسته است.
ابو الفتح بنجرى ،از دانشمندان كالم و حديث است ،و
ّ
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اعالم اصفهان ،ص310 :
ابو الفتح دهقان سامانى
ابو الفتح سامانى متخلّص به «دهقان» فرزند بابا خان ،شاعر و اديب مشهور ،در سال  1261ق (و يا به قولى  1240ق) در
قريه «سامان» متولّد شد .از نوجوانى طبع شعر داشت ،به اصفهان آمد ،و در انجمن ادبى ابو الفقراء شركت كرد ،و با شعراى
اصفهان مأنوس و رفيق شد 879و ضمن آن ،در مدرسه جدّه ساكن شد ،و به تحصيل مشغول گرديد ،و از اساتيدى همچون آخوند
كاشى و شيخ حسن شيرازى بهره گرفت .در بهار و تابستان در زادگاه خود به زراعت و فعّاليت مشغول بوده ،و در زمستان به
اصفهان مىآمده ،و در محافل شعراء و فضالء شركت مىنموده است .انواع شعر را با مهارت مىگفته ،خصوصا در غزل،
مدون ساخت؛ از آن جمله است:
طبعى توانا داشته ،و با آتش اصفهانى رقابت داشت .اشعار و آثارش را ّ
 .1شكرستان ،مطبوع  .2مثنوى سليمان و بلقيس شامل هفتصد بيت  .3مثنوى داود و طالوت و جالوت شامل ششصد و پنجاه
بيت  .4هزارويكشب (كه نظم الف ليل و ليلة مىباشد ،در حدود هفتاد هزار بيت كه شاهكار ادبى است ،مطبوع  .5باستاننامه،
شامل اشعار تاريخى و افسانههاى تاريخى «دهقان» .سرانجام در سال  1326ق در قريه سامان وفات يافت ،و همان جا مدفون
گرديد .ميرزا ابو القاسم ذوقى در تاريخ وفات او گويد:
مرغ طبع ذوقى خواند مصرعى به تاريخش:

«در حديقهها بارم الله كار شد دهقان»

و آتش اصفهانى هم در قطعهاى مادّه تاريخ فوت دهقان را چنين يافته:
زد خامه آتش رقم سال وفاتش:

 . 875التّحبير ،ج  ،1ص 229؛ مدارس نظاميه ،صص  102و .145
 . 876تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .193
 . 877محاسن اصفهان ،ص .32
 . 878محاسن اصفهان ،ص .29
 . 879اصفهان( كتاب جوانان) ،ص .248

«از داس اجل گشت درو حاصل دهقان»

و اين اشعار از او است:
ماه من آفتاب تابد صبح

تو به وقت غروب آمدهاى

فرد مانند استخاره بيا

تا بدانم كه خوب آمدهاى

اعالم اصفهان ،ص311 :

اى دلآشفته چو زلفش شده كار من و تو

بىرخش فتنه ز كف صبر و قرار من و تو

كوه بگداخته از ناله آه تو و من

ابر بگريسته بر حالت زار من و تو

مير ابو الفتح فندرسكى
مير ابو الفتح حسينى معروف به «مير ميران» فرزند مير ابو القاسم فندرسكى ،در اصفهان ساكن بوده ،از آثار او :كتابت
نسخهاى از تهذيب االحكام شيخ طوسى ،به ّ
خط نسخ در اصفهان ،كه به شماره  303در كتابخانه مدرسه عالى سپهساالر ،در
880
تهران موجود است.
ى بن عبد العالى كركى را به ّ
خط نسخ در سال  1065كتابت نموده
همچنين نسخهاى از حاشية على القواعد تأليف شيخ عل ّ
است ،881و نيز نسخهاى از شرح تذكره خواجه نصير الدّين طوسى از شمس الدّين مح ّمد خفرى كه آن را در شنبه  27رجب
882
 1043ق در اصفهان به ّ
خط نستعليق كتابت نموده ،به شماره  817در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.
ابو الفتح كجورى
ابو الفتح بن پاشا فريدون كجورى ،از نويسندگان كتب در قرن يازدهم هجرى بوده ،از آثار او :كتابت نسخهاى از حاشيه شرح
تجريد جديد دوانى را به خ ّ
ط نستعليق در رجب  1093در دارالسّلطنه اصفهان است ،نسخه به شماره  85در كتابخانه مرعشى قم
883
موجود است.
سيّد ابو الفتح خوراسكانى
سيّد ابو الفتح بن مح ّمد حسينى خوراسكانى ،عالم فاضل اديب ،اصال از اهالى خوراسكان جى اصفهان بوده ،در اصفهان نزد
عدّهاى علماء همچون ّ
مال مح ّمد تقى مجلسى
اعالم اصفهان ،ص312 :
تحصيل كرده ،و اجازه از او دريافت داشته است 884.وى در حين تحصيل ،چندين جلد كتاب حديثى را همچون كافى ،استبصار،
من ال يحضره الفقيه ،تهذيب و خصال را كتابت كرد ،نسخههاى آن موجود است 885.صاحب عنوان تا سال  1091در قيد حيات
بود.886
 . 880فهرست سپهساالر ،ج  ،1ص .237
 . 881الكواكب المنتشره ،ص .391
 . 882فهرست كتب اهدايى مشكاة ،ج  ،4ص .910
 . 883فهرست مرعشى ،ج  ،1ص .105

ابو الفتح ورزرده
مافروخى از او به عنوان يكى از دانشمندان متقدّم ،و در رديف
ابو الفتح معروف به «ورزرده» از دانشمندان اصفهان است،
ّ
887
فالسفه ،اطبّاء ،منجّمين و رياضىدانان ياد كرده است.
ابو الفتوح اصفهانى
ابو الفتوح بن مح ّمد تقى اصفهانى ،از نويسندگان و ّ
خطاطان قرن دوازدهم هجرى است .از آثار او نسخهاى از تفسير صافى
تأليف مولى محسن فيض كاشانى است از سوره مائده تا سوره اسرى (بنى اسراييل) كه آن را به ّ
خط نسخ در سال  1174كتابت
نموده است.
نسخه كتاب در كتابخانه مدرسه فيضيّه قم به شماره  1572موجود است.
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ابو الفتوح اصفهانى
ابو الفتوح اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است ،و كتاب نكت الفصول از تأليفات او است.
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ابو الفتوح اصفهانى
ابو الفتوح [بن] مح ّمد صالح اصفهانى ،از فضالء و نويسندگان كتب در قرن دوازدهم هجرى است .وى در سال  1119جزء ّاول
و دوم كتاب من ال يحضره الفقيه را نوشته ،كتاب
اعالم اصفهان ،ص313 :
به شماره  418در كتابخانه مدرسه عالى سپهساالر تهران موجود است.
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ابو الفتوح عجلى
ابو الفتوح منتجب الدّين اسعد بن ابى الفضائل محمود بن خلف بن احمد بن مح ّمد عجلى اصفهانى ،فقيه ،واعظ و مح ّدث شافعى در
قرن ششم هجرى است.
در سال  515ق در اصفهان متولّد شده ،و جهت كسب علم به شهرهاى مختلف سفر كرده ،و نزد اساتيد زيادى تحصيل نموده
وراقى و صحّافى اعاشه مىنموده ،و در فقه شافعى از اجلّه فقهاء و علماى عهد خويش
است .او از دسترنج خويش ،و با شغل ّ
بوده ،سرانجام در روز  20صفر  600ق در اصفهان وفات يافت ،و در قبرستان طوقچى در بقعه امامزاده ابراهيم مدفون گرديد.
مقدّس اردبيلى در حديقة ال ّ
سر شيعى ،به
شيعة به تقبيح مردم اصفهان پرداخته كه آنها به گمان وجود قبر ابو الفتوح رازى مف ّ
ّ
زيارت قبر ابو الفتح عجلى شافعى سنى مىروند.
[شاردن سيّاح فرانسوى كه مدّتى در اصفهان بوده ،نقل مىكند كه قبر ابو الفتوح عجلى در قبرستان چمالن (سنبلستان) بود ،و
مردم به زيارت آن مىرفتند تا اينكه يك عالم و واعظ معروف به نام ميرلوحى عنوان نمود كه اين قبر ،متعلّق به عالمى سنّى
است ،و به تحريك او مردم ،قبر و مزار ابو الفتوح عجلى را خراب كردند].
كتب زير از او است:
الرحمن بن امول شافعى متوفّاى  487ق ،اين كتاب ،تتميم
 .1آفات الواعظ  .2تت ّمة التّت ّمة ،در فقه شافعى (تت ّمة االبانة تأليف عبد ّ
كتاب ابانه تأليف شيخ ابو القاسم فورانى متوفّاى سال  461ق است)  .3شرح مشكالت الوجيز خزالى در فروع  .4شرح مشكالت
الروضة النّضره ،ص .429
ّ . 884
الرجال ،ج  ،2ص 42؛ فهرست مرعشى ،ج  ،11ص .44
 . 885فهرست مجلس ،ج  ،11ص 160؛ تراجم ّ
 . 886فهرست الفبايى آستان قدس رضوى ،ص .506
 . 887محاسن اصفهان ،ص .34
 . 888فهرست مدرسه فيضيه ،ج  ،1ص .1754
 . 889احقاق الحق ،ج  ،15ص .9
 . 890فهرست سپهساالر ،ج  ،1ص .330

الوجيز (غير از كتاب قبل)  .5شرح مهذّب تأليف ابى اسحاق شيرازى ،در فروع  .6االيضاح ،كه در كتابخانه آستان قدس
رضوى به شماره  5462نگهدارى مىشود  .7الموجز فى فضل
اعالم اصفهان ،ص314 :
الخلفاء االربعة.891
ابو الفتوح قمشهاى
ابو الفتوح قمشهاى ،عالم فاضل ،و در قرن دوازدهم مىزيسته است ،و حواشى به شرح اصول كافى نگاشته كه آن را فرزندش
مح ّمد مهدى قميشهاى در نسخهاى از كتاب مرقوم كه در تاريخ  26شعبان  1133ق از كتابت آن فراغت يافته ،نقل نموده
892
است.
ابو الفتوح گلستانه*
ابو الفتوح گلستانه ،خوشنويس ّ
خط نستعليق بوده ،و در اواخر حكومت صفويّه مىزيسته ،از آثار او كتيبهاى گچبرى در مدرسه
893
نيماورد اصفهان است.
ابو الفرج اصفهانى
ّللا بن مروان حمار ،اديب
الرحمن بن مروان بن عبد ّ
ى بن حسين بن مح ّمد بن احمد بن هيثم بن عبد ّ
ابو الفرج اصفهانى ،عل ّ
مورخ ،كاتب و شاعر قرن چهارم هجرى.
نحوى ،لغوىّ ،
در سال  284ق در اصفهان متولّد شد ،و در بغداد نشو و نما يافته ،و تحصيل نموده ،و باقى عمر را تحت حمايت آل بويه به
خصوص مهلّبى وزير گذرانيده ،سرانجام در  14ذىحجّه  356ق وفات يافته است .معروف است كه وى شيعه زيدى بوده ،و
اينكه او از
اعالم اصفهان ،ص315 :
نسل امويان است ،و شيعه نيز هست ،از نوادر و عجايب شمرده مىشود؛ ا ّما آنچه به نظر مىرسد ،او ،شيعه بودن را بهانهاى
براى بيان مطاعن بنى عبّاس قرار داده ،و آنجا كه به مطاعن بنى اميّه مىرسد به ديده اغماض نگريسته ،و بهطور اجمال برگزار
مىكند.
و ديگر آنكه در وصف خاندان خويش (امويان) كتابها نوشته ،و به اندلس (اسپانيا) نزد خلفاى اموى فرستاده ،و هدايا دريافت
نموده است.
اين كتابها از او است:
 .1آداب الغرباء  .2اعماد الشواعر  .3اغانى الكبير ،در باب انواع آوازها و الحان ،مغنّيان و خوانندگان و شرح حال آنان كه در
قاهره و بوالق مصر و نيز ليدن به طبع رسيده است  .4ايّام العرب  .5التّعديل و االنصاف  .6جمهرة النّسب  .7الدّيارات  .8كالم
فاطمة -عليها السّالم -فى الفدك  .9ما نزل من القرآن فى امير المؤمنين و اهل بيته عليهم السّالم  .10مقاتل ّ
الطالبين ،در باب
احوال شهداى خاندان ابو طالب كه آن را در سال  313ق تأليف نموده ،و از معروفترين تأليفات او است .بارها به طبع رسيده،
و به فارسى نيز ترجمه گرديده است.
ّللا كتابى به نام صاحب االغانى تأليف نموده كه به چاپ رسيده است.
درباره زندگى او مح ّمد احمد خلف ّ
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 . 891االعالم ،ج  ،1ص 294؛ ذيل كشف ّ
الظنون ،صص  49و 91؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 204؛ ريحانة االدب ،ج  ،7ص 226؛
رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 137؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 174 -173؛ طبقات ال ّ
شافعية ،اسنوى ،ج  ،2صص
197 -196؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص 498؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،صص  293و 376؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،2ص 248؛ روضات
الجنّات ،ج  ،2ص 6؛ الكنى و االلقاب؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« اسد» ،ص 2307؛ فرهنگ بزرگان اسالم ايران ،ص 92؛ سفرنامه شاردن(
قسمت اصفهان) ،ص 117؛ احقاق الحق ،ج  ،2ص 449؛ كشف ّ
الظنون ،ج  ،1ص 1؛ مزارات اصفهان ،صص .74 -73
 . 892الذّريعة ،ج  ،13ص 98؛ الكواكب المنتشره ،ص 580؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ص .84
 . 893گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص 682؛ تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .181

ابو الفرج بن واوا
از شعراء و ادباى اصفهان است .وى به عربى شعر مىسروده ،و اين بيت در وصف اصفهان از او است:
اعالم اصفهان ،ص316 :

الوانها شتّى الفنون و ّ
ان

غذيت بماء واحد فى منهل
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ابو الفرج بن يوحنّا
مافروخى است.
حكيم ابو الفرج بن يوحنّا ،از حكماء و فالسفه قرن پنجم هجرى ،و معاصر ّ

896

ابو الفرج بن يونس
مافروخى او را در رديف دانشمندان متقدّم صرف و نحو و لغت و انشاء
ابو الفرج بن يونس ،از ادباء و دانشمندان اصفهان است.
ّ
897
آورده است.
ابو الفرج صيرفى اصفهانى
الرجاء صيرفى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن پنجم و ششم هجرى .در سال  444ق متولّد
شيخ ابو الفرج سعيد بن ابى ّ
شده ،و قطب الدّين راوندى در كتاب الخرائج و الجرائح برخى اخبار را از او روايت كرده است.
صاحب عنوان ،ظاهرا از علماى شيعه است.
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ابو الفضل
ّ
مافروخى او را در رديف متقدّمين و از دانشمندان صرف و نحو و لغت و
األعز ابو الفضل ،از ادباى اصفهان است ،و
االستاد
ّ
899
انشاء ،ذكر كرده است.
اعالم اصفهان ،ص317 :
ابو الفضل اصفهانى
ّللا روايت مىكند ،و ابى الفتح بن البطى از وى نقل حديث
ابو الفضل اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از احمد بن عبد ّ
900
مىنمايد.

الرواة ،ص 183؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص 226 -225؛ احقاق الحق ،ج  ،12ص 243؛ الفهرست ،شيخ طوسى ،ص 379؛
 . 894نوابغ ّ
الرواة ،ج  ،2ص 409؛ االعالم ،ج  ،5ص 88؛ دائرةالمعارف العشرين ،فريد وجدى ،ج  ،1ص
رجال ابن داود ،ج  ،1ص 26؛ جامع ّ
385؛ هدية االحباب ،ص 42؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص 138؛ روضات الجنّات ،ج  ،5ص 211؛ مرآة الجنان ،ج  ،2ص 359؛ مجمل
فصيحى ،ج  ،2ص 74؛ تاريخ ادبيّات ،صفا ،ج  ،1ص 642؛ الذّريعة ،ج  ،2صص  250 -249و ج  ،21ص 376؛ دائرةالمعارف
فارسى ،ج  ،1ص  ،26اصفهان( كتاب جوانان) ،ص 206؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،1صص 978 -977؛ امل اآلمل ،ج  ،2ص 108؛
ريحانة االدب ،ج  ،7ص 236؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« ابو الفرج» ،ص 716؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .175 -174
 . 895محاسن اصفهان ،ص .49
 . 896محاسن اصفهان ،ص .35
 . 897محاسن اصفهان ،ص .32
ّ
 . 898رياض العلماء ،ج  ،1ص 418؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،ص 277؛ اعيان الشيعة ،ج  ،34ص 230؛ الخرائج و الجرائح ،ج  ،2ص
582 -577؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .669
 . 899محاسن اصفهان ،ص .32

ميرزا ابو الفضل اعالمى
ميرزا ابو الفضل اعالمى نايينى اصفهانى فرزند ميرزا ابو تراب ثقةاالسالم نايينى اصفهانى و از فارغالتّحصيلهاى دانشسراى
901
عالى مىباشد كه كتب چندى در رياضيّات تأليف نمود ،آنها را به طبع رسانيد ،و در اين اواخر وفات يافت.
شيخ ابو الفضل خوانسارى
شيخ ابو الفضل بن ّ
مال احمد بن شيخ مح ّمد حسين خوانسارى ،عالم كامل و فقيه متبحّر .در ذىحجّه  1334ق در محلّه بيدآباد
ّللا هرندى ،ميرزا على آقا شيرازى ،شيخ مح ّمد حسن عالم
هبة
شيخ
ّس،
د
مق
احمد
ّد
ي
س
نزد
اصفهان
در
اصفهان متولّد شد.
ّ
نجفآبادى و شيخ احمد فيّاض به تحصيل پرداخت .سپس به نجف اشرف عزيمت ،و سطوح عالى را نزد آيتهللاالعظمى خويى و
ميرزا مح ّمد باقر زنجانى طى نمود .آنگاه در درس خارج آيات عظام ،سيّد ابو الحسن اصفهانى ،آقا ضياء ال ّدين عراقى ،سيّد ابو
القاسم خويى ،شيخ مح ّمد حسين كمپانى ،سيّد جمال الدّين گلپايگانى ،سيّد عبد الهادى شيرازى ،سيّد محسن حكيم ،سيّد محمود
شاهرودى ،شيخ موسى خوانسارى و شيخ مح ّمد على كاظمينى حاضر شد .شرح منظومه و شوارق را نزد شيخ صدرا بادكوبهاى
فراگرفت ،و از محضر عارف كامل ميرزا على آقا قاضى تبريزى نيز بهره برد.
او در  25سالگى از آيات عظام ،اصفهانى و عراقى اجازه اجتهاد ،و از شيخ آقا بزرگ تهرانى اجازه روايت دريافت نمود .وى
در اثر ابتال به عارضه ريوى ،مجبور به مهاجرت به ايران و اقامت در قم گرديد ،و در آنجا ضمن استفاده از محضر درس
آيتهللاالعظمى
اعالم اصفهان ،ص318 :
بروجردى ،به تدريس سطوح عالى ،خارج فقه و شرح منظومه پرداخت .وى از طرفداران نهضت مقدس امام خمينى بود ،و پس
از پيروزى انقالب اسالمى به فرمان او به امامت جمعه شهر اراك منصوب شد.
او در اواخر عمر ،در قم ساكن شد ،و به تدريس پرداخت تا آنكه در يكشنبه  26رجب  1422ق وفات يافت ،و در مسجد باالسر
ّللا عليها -مدفون گرديد.
حضرت معصومه -سالم ّ
آثار عبارتاند از .1 :يك دوره كوتاه «اصول»  .2توضيح المسائل  .3الجوهر النّضيد فى شرح فروع التّقليد  .4حاشيه عروة
الوثقى  .5حاشيه كفاية االصول  .6حاشيه مكاسب .7
الحكم ّ
الظاهرى و الواقعى  .8رساله در «طهارت و صالة»  .9قاعدة الفراغ و التّجاوز
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ابو الفضل همايى «شادمان»
ميرزا ابو الفضل همايى متخلّص به «شادمان» شاعر و نويسنده اديب ،فرزند ميرزا ابو القاسم طرب .در سال  1324قمرى در
اصفهان متولّد شد ،و از همان اوان كودكى به كسب فضل كمال پرداخت ،پس از تكميل دوره دبيرستان ،در خارج از مدرسه به
كسب علوم قديمه و زبان فرانسه و انگليسى پرداخت ،بعدا نيز وارد دانشسراى عالى ،و ازآنجا فارغ التّحصيل شد ،و از سال
 1305خورشيدى ،وارد خدمت فرهنگ گشت .عالوه بر تبحّر در شعر ،در خط نيز از اساتيد محسوب مىشد.
تحول نثر فارسى در ادوار مختلف  .2رهبر ايمان يا ترجمه قرآن  .3ديوان اشعار 903وى در
تأليفات او عبارتاند از .1 :سير و ّ
سالهاى اخير وفات كرد و در باغ رضوان مدفون شد.
شيخ ابو الفضل ّ
معزى*
معزى فرزند ّ
مال مح ّمد اسماعيل ّ
حاج شيخ ابو الفضل ّ
معزى عالم فاضل و خطيب توانا.
اعالم اصفهان ،ص319 :

 . 900احقاق الحق ،ج  ،8ص .252
 . 901تاريخ نايين ،ج  ،4ص .55
 . 902معجم رجال الفكر و االدب ،ص 35؛ گنجينه دانشمندان ،ج  ،2صص 75 -74؛ يادداشتهاى آقاى رحيم قاسمى.
 . 903تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .260

در سال  1304ش در اصفهان متولّد شدند .تحصيالت خود را در حوزه علميّه اصفهان آغاز نمود .پس از وفات پدر ،به نجف
اشرف هجرت نمود ،و نزد علماى آن ديار به تحصيل پرداخت ،سپس به اصفهان بازگشت ،و به تبليغ و ترويج دين و وعظ و
خطابه پرداخت.
وى خطيبى توانا ،عالمى خوشخلق و خوشبيان و نيكمحضر بود .در جريان مبارزات ملّى شدن صنعت نفت از طرفداران
ّللا كاشانى بود ،و در اصفهان از ارادتمندان حاج شيخ مح ّمد باقر زند كرمانى به شمار مىرفت .او در سال  1379ش وفات
آيت ّ
نمود ،و در صحن مقبره ّ
عالمه مجلسى مدفون گرديد.
ّللا اعتمادى (برنا) چنين سروده:
مادّه تاريخ وفات او را آقاى فضل ّ
بهسوى گلزار جاويدان نهاد از دار فانى رو

خطيب خوشبيان خيّر خوشمحضر خوشخو

نوشت از بهر تاريخ وفاتش خامه «برنا»:

معزى ناطق ّ
«ابو الفضل ّ
عالم زاهد كو»904

سيّد ابو الفضل صفوى*
حاج سيّد ابو الفضل موسوى صفوى فرزند حاج سيّد جالل ،عالم فاضل و خطيب توانا ،در حدود سال  1347ق در قصبه ريز
[زرين شهر كنونى] متولّد شد ،و تحصيالت ابتدايى را در زادگاه خود طى كرد .سپس به همراه والد خود به اصفهان آمده ،نزد
ّ
علماى گرانقدرى چون ابو طالب مصطفايى نجفآبادى ،شيخ عبّاس على اديب ،شيخ مح ّمد على حبيبآبادىّ ،
مال هاشم جنّتى،
ّللا بهبهانى ،حاج آقا رحيم
شيخ مح ّمد حسن نجفآبادى ،شيخ محمود مفيد ،سيّد مهدى حجازى سدهى ،شيخ مرتضى اردكانى ،آيت ّ
اربابّ ،
عالمه فانى ،حاج سيّد مح ّمد رضا خراسانى ،حاج شيخ حسن صافى و شيخ محمد باقر زند كرمانى به تحصيل پرداخت و
ّ
سپس به وعظ و خطابه و سخنرانىهاى مذهبى روى آورد .وى مدّتى در چهارمحال و بختيارى به مبارزه با فرقه ضاله بهاييّت
پرداخت .همچنين هفده سال در
اعالم اصفهان ،ص320 :
شهرهاى مختلف خوزستان به ارشاد و راهنمايى مردم مشغول بود.
او از شاگردان و عالقهمندان خاص عالم جليل آيه هللا زند كرمانى بود 905.وى در سال  1382ش وفات يافت .مادّه تاريخ وفات
او را آقاى احمد خليليان چنين سروده است:
خواست تاريخ وفاتش را «خليل» از طبع خويش
زاهدى سر كرد در جمع «خليل» و خوش سرود:

تا به نظم آرد ز ابجد سال تاريخ ورا
«سيّد ما رفت نزد ج ّد پاكش مصطفى
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شيخ ابو الفضل كلباسى*
حاج شيخ ابو الفضل كلباسى فرزند شيخ مح ّمد حسن بن حاج شيخ مح ّمد جعفر بن حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى ،عالم فاضل .در
اصفهان ساكن بود ،و به زهد و تقوا و صالح شهرت داشت .در سال  1345ق وفات يافت ،و در تكيه ميرزا ابو المعالى كلباسى
907
مدفون شد.

 . 904وفيات علماى معاصر اصفهان ،تأليف آقاى رحيم قاسمى ،نسخه ّ
خطى.
 . 905نقل از يادداشتهاى محقّق ارجمند جناب آقاى حاج شيخ مح ّمد زاهد نجفى.
 . 906نقل از يادداشتهاى آقاى رحيم قاسمى( وفيات علماى معاصر) ،نسخه ّ
خطى.
 . 907خاندان كلباسى ،صص .194 -193

سيّد ابو الفضل مشكاة الواعظين
حاج سيّد ابو الفضل امامى عريضى (درب امامى) ملقّب به «مشكاة الواعظين» فرزند حاج ميرزا مح ّمد حسين ،از وعّاظ و
منبريان مشهور اصفهان بوده ،و در سال  1392ق به ّ
سن متجاوز از هشتاد سال وفات يافت ،و [در تكيه جويبارهاىها در تخت
908
فوالد مدفون شد].
ميرزا ابو الفضل خاتونآبادى
مدرس خاتونآبادى ،عالم
حاج ميرزا ابو الفضل خاتونآبادى بن حاج ميرزا حسين نايب ال ّ
صدر و برادر حاج مير مح ّمد صادق ّ
فاضل زاهد .در اصفهان متولّد و نزد علماى
اعالم اصفهان ،ص321 :
شهر تحصيل كرد ،و سپس به انجام وظايف شرعى پرداخت .در مسجد ساروتقى و مدرسه ّ
ّللا اقامه نماز جماعت
مال عبد ّ
مىنموده ،و در مدرسه ّ
ّللا تدريس مىكرده است .در شب دوشنبه  11رمضان المبارك  1388در تهران وفات يافت و
مال عبد ّ
909
در قم مدفون گرديد.
ميرزا ابو الفضل بيدآبادى
ميرزا ابو الفضل بن ميرزا زين العابدين موسوى بن سيّد مح ّمد باقر شفتى ،عالم فاضل ،معروف به «آقاجان» .در موقع شورش
مردم اصفهان عليه حاكم ستمگر شهر در سال  1265ق و بست نشستن مردم در مسجد سيّد ،از مأموران دولت ،اهانتها ديد و
910
متح ّمل رنجهاى فراوان شد .وفاتش بعد از سال  1265ق روى داد ،و در مسجد سيّد مدفون شد.
شيخ ابو الفضل ريزى
[زرين شهر فعلى]
حاج شيخ ابو الفضل بن آقا شيخ عبد الوهاب ريزى لنجانى عالم عامل و فقيه و اصولى محقق ،در قصبه ريز ّ
متولّد شد ،و در اصفهان نزد جمعى از علماء از جمله جهانگير خان قشقايى 911تحصيل نمود ،سپس به نجف اشرف رفت ،و نزد
ّللا
اساتيد آنجا تل ّمذ نمود ،و از اساتيد خود به دريافت اجازه اجتهاد مفتخر گرديد كه عبارت است از اجازه از حاج ميرزا حبيب ّ
رشتى و آقا سيّد مح ّمد كاظم طباطبايى يزدى و آخوند خراسانى.
آنگاه به اصفهان مراجعت كرد[ ،912و در زادگاه خود مرجع امور شرعى بود ،لكن به علّت سكونت در آنجا شهرت و مرجعيّتى
نيافته است .وى در سال  1330ق در زادگاه خود وفات يافت].
جنازه به اصفهان منتقل ،و در تكيه برادرش شيخ مرتضى ريزى مدفون گرديد.
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اعالم اصفهان ،ص322 :
شيخ ابو الفضل نجفى
حاج شيخ ابو الفضل نجفى بن حاج شيخ مح ّمد على ثقةاالسالم بن حاج شيخ مح ّمد باقر نجفى مسجد شاهى اصفهانى ،عالم فاضل،
در سال  1309ق در اصفهان متولّد شد ،و در اين شهر و نجف اشرف به تحصيل پرداخت .از جمله اساتيد او آقا ضياء ال ّدين
عراقى است ،همچنين حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى جهت او اجازه نوشته است.
االول  1391ق در اصفهان وفات يافت ،و پيكرش به
وى در علم تاريخ مهارتى بسزا داشت ،و سرانجام در ظهر جمعه  25ربيع ّ
914
قم حمل ،و آنجا به خاك سپرده شد.
 . 908سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .155
 . 909دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ص .380
 . 910رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 146؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 376؛ بيان المفاخر ،ج  ،2صص  148و  158و
171؛ مزارات اصفهان ،ص .164
 . 911نقباء البشر ،ج  ،1ص .54
 . 912دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .176 -175
 . 913رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 85؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .124

شيخ ابو الفضل واعظ
شيخ ابو الفضل بن آخوند ّ
مال مح ّمد على واعظ نيماوردى اصفهانى ،عالم فاضل ،در سال  1300ق متولّد گرديده ،و در نجف نزد
آخوند خراسانى و ميرزا مح ّمد حسين نايينى تحصيل نموده است .در معجم رجال الفكر و االدب درباره او مىنويسد« :عالم فاضل
ورع مجتهد تقى» .در سال  1332ق در جوانى وفات يافت .وى تقريرات اساتيد خود را نوشته ،و در سال  1357هجرى رساله
915
مباحث شروط از آثار او در  58صفحه به چاپ رسيده است.
شيخ ابو الفضل قدسى نجفى*
شيخ ابو الفضل قدسى نجفى فرزند عبد الحسين انتظام قدسى در سال  1322ق متولد شد .پس از تحصيل در دبيرستان گلبهار به
حوزه علميه رفت و از درس اساتيدى چون شيخ على مدرس يزدى ،ميرزا ابو الهدى كلباسى و حاج آقا رحيم ارباب بهره برد .در
سال  48ق به نجف اشرف مهاجرت نمود و از درس سيد جمال الدّين گلپايگانى ،سيد محسن حكيم و سيد محمود شاهرودى
استفاده كرد و پس از  25سال به ايران بازگشت و در تهران
اعالم اصفهان ،ص323 :
ساكن شد .در تهران مسجد ياسين را تأسيس كرد و به ارشاد و هدايت مردم پرداخت .وى در سال  1402ق وفات يافت و در قم
916
مدفون شد .كتاب قرآن و عترت از او به چاپ رسيده.
ابو الفضل حدّاد
ابو الفضل حدّاد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از محدّثين بغداد و اصفهان نقل حديث نموده ،كتاب حليه او را در بغداد
917
روايت كرده ،و در سال  486ق وفات يافته است.
سيّد ابو الفضل كاظمى*
سيّد ابو الفضل كاظمى ،عالم فاضل .در روستاى «شيخ شبان» از توابع اصفهان متولّد شد .دروس مقدّماتى را در اصفهان
فراگرفت ،آنگاه به قم رفت ،و سطح را نزد آيتهللاالعظمى مرعشى نجفى فراگرفت ،و پس از آن ،در درس خارج آيات عظام
بروجردى ،امام خمينى ،گلپايگانى و سيّد مح ّمد محقّق داماد شركت نمود.
او پس از فراغت از تحصيل ،در شهر رى ساكن شد ،و در مسجد امير المؤمنين در خيابان  24مترى شهر رى به اقامه جماعت
پرداخت .از خدمات او تأسيس قرض الحسنه و رفع نيازهاى شرعى مردم بود .سرانجام در  29دىماه  1362ش براثر ابتالء به
918
سرطان حنجره وفات يافت ،و در حرم حضرت عبد العظيم عليه السّالم مدفون گرديد.
ابو الفضل كوكبى
مافروخى او را در رديف متقدّمين ،و از دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء ذكر
ابو الفضل كوكبى از ادباى اصفهان است.
ّ
919
نموده است.
اعالم اصفهان ،ص324 :
شيخ ابو القاسم اشراقى
شيخ ابو القاسم اشراقى قمشهاى ،عالم فاضل ،واعظ كامل .در زادگاه خود قمشه ،و سپس در اصفهان نزد شيخ مح ّمد حكيم
خراسانى و شيخ محمود مفيد تل ّمذ كرد ،و به وعظ و ارشاد پرداخت .مدّتى به تدريس منظومه در حكمت مشغول بود ،و بعدا به

 . 914مكارم اآلثار ،ج  ،6ص 1976؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير ،ج  ،3صص .26 -24
 . 915معجم رجال الفكر و االدب ،ص 34؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص .52
 . 916تربت پاكان قم ج  1ص .252
 . 917مرآة الجنان ،ج  ،3ص .142
ّ
 . 918اختران فروزان رى و تهران ،ص 98؛ يادداشتهاى آقاى رحيم قاسمى( وفيات علماى معاصر اصفهان) ،نسخه خطى.
 . 919محاسن اصفهان ،ص .32

تدريس در دبيرستانهاى اصفهان پرداخت .سرانجام در جمعه  8ذى القعدة الحرام  ،1389در ّ
سن هفتاد و اندى وفات يافت ،و در
920
تكيه امام جمعه در تخت فوالد مدفون شد.
ابو القاسم اصفهانى
ابو القاسم اصفهانى اديب فاضلّ ،
خطاط قرن دهم هجرى .از آثار او كتابت نسخهاى است از كتاب قواعد تأليف شهيد -عليه
921
الرحمه -كه آن را در سال  969نوشته است ،نسخه در كتابخانه فاضليّه مشهد مقدّس بوده است.
ّ
ابو القاسم اصفهانى
ابو القاسم اصفهانى در سال  1267نسخهاى از كتاب كشف االسرار آخوند تويسركانى را به ّ
خط نسخ كتابت نموده ،نسخه به
922
ّللا مرعشى موجود است.
شماره  7390در كتابخانه آيت ّ
ابو القاسم اصفهانى
ابو القاسم اصفهانى ،خوشنويس هنرمند قرن سيزدهم هجرىّ .
خط نسخ را با مهارت و استادى مىنوشت ،و به كتابت قرآن مجيد و
ّ
مورخ  1220ق به خط زيباى
ادعيه روزگار مىگذرانيد ،عاقبت در سال  1220ق در اصفهان وفات يافت .يك نسخه قرآن مجيد ّ
او در كتابخانه سلطنتى سابق موجود است 923.در مرقّع شماره  353كتابخانه دانشكده ادبيّات
اعالم اصفهان ،ص325 :
دانشگاه فردوسى مشهد ،نمونهاى از ّ
خط او وجود دارد.
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ميرزا ابو القاسم اصفهانى
حاج ميرزا ابو القاسم اصفهانى ،عالم فاضل ،اجازه او جهت مرحوم حاج شيخ مح ّمد نبى تويسركانى در پشت نسخه فصل الخطاب
تأليف حاج ّ
ّللا مرعشى نجفى در قم
مال حسينعلى تويسركانى اصفهانى نقل شده است .نسخه به شماره  1495در كتابخانه آيت ّ
925
موجود است.
ابو القاسم اصفهانى*
[ابو القاسم اصفهانى از فضالى اصفهان بوده ،و در فنون ادب و انشاء و خط استاد بوده ،چندى در تهران به سر برده ،و سپس
منشى عبّاس ميرزا وليعهد فتحعلى شاه قاجار شده ،و در ركاب او در جنگهاى ايران با روسيّه شركت كرده ،و مدّتى هم اداره
حكومت آذربايجان با او بوده است.
شعر هم مىسروده ،از آن جمله است:
نوبهار است بيا تا طرف از سر گيريم

سال نو باز غم كهنه ز دل برگيريم

سبحه گر بايد از آن زلف مسلسل سازيم

مصحف ار شايد از آن زلف معنبر گيريم]926

ابو القاسم اعالمى
 . 920علوم و عقايد ،ص 10؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .68
 . 921فهرست كتابخانه فاضليّه مشهد ،ص .120
 . 922فهرست مرعشى ،ج  ،19ص .192
 . 923دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 176؛ تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .131
 . 924احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،4ص .1018
 . 925فهرست مرعشى ،ج  ،4ص .301
 . 926تذكره روز روشن ،صص .25 -24

ابو القاسم اعالمى ،شاعر اديب ،در سال  1301شمسى در اصفهان متولّد گرديده تحصيالت خود را در اين شهر انجام داده ،و
در شعر و ادب از محضر ميرزا عبّاس خان شيدا بهرهمند گرديده ،و به سرودن شعر پرداخته [است].
از آثار او .1 :محراب شعر كه در سال  1339شمسى در تهران در  186صفحه به چاپ
اعالم اصفهان ،ص326 :
رسيده است.
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سيّد ابو القاسم امامى*
سيّد ابو القاسم امامى حسينى امامى اصفهانى ،از نقّاشان هنرمند اواخر دوره قاجاريّه است .وى در نقّاشى گل و بوته و پرنده،
928
صى داشته ،و در نقّاشى قلمدان ،آثار ارزشمندى به وجود آورده است.
مهارت خا ّ
ابو القاسم باب الدشتى
ابو القاسم شريف بالفروشى [باب الدشتى] اصفهانى فاضل نويسنده در قرن سيزدهم هجرى است از آثارش:
 .1بحار االنوار ّ
عالمه مجلسى جلد يازدهم ،كتابت در سال  1262ق ،موجود در كتابخانه مجلس شوراى اسالمى .2 .نقد
االول  ،1273موجود در كتابخانه گوهرشاد مشهد  .3فتوح ال ّ
شام ،كتابت
ربيع
كتابت
جامى،
الخصوص
نقش
النّصوص در شرح
ّ
در رجب  1282ق ،موجود در كتابخانه ملك تهران  .4مفتاح الكرامه ،كتابت در سال  1283ق به امر حاج شيخ مح ّمد تهرانى،
929
موجود در كتابخانه مجلس شوراى اسالمى ،جزو كتب مرحوم امام جمعه خوى .كتابت اين كتابها همگى به ّ
خط نسخ مىباشد.
ابو القاسم ورنوسفادرانى
ابو القاسم بن ّ
مال آقا ورنوسفادرانى سدهى اصفهانى ،عالم فاضل ،در مولد خود و اصفهان تحصيل كرده ،و تا سال  1265ق در
قيد حيات بوده ،در سال  1233ق مالك نسخهاى از شرح لمعه بوده ،نسخه ،جزو كتب مرحوم صدر هاشمى در كتابخانه دانشكده
اعالم اصفهان ،ص327 :
ادبيّات اصفهان موجود است.
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سيّد ابو القاسم چهارسوقى
سيّد ابو القاسم بن ميرزا مح ّمد ابراهيم بن سيّد مح ّمد صادق بن سيّد زين العابدين موسوى خوانسارى ،عالم فاضل ،در اصفهان
تحصيل كرد و پس از فوت پدر در مسجد مريم بيگم ،اقامه جماعت مىنمود ،تولّدش  ،1311و وفاتش در  14رمضان  1381ق
931
واقع شد.
سيّد ابو القاسم صفوى
سيّد ابو القاسم صفوى فرزند ابراهيم بن عبد الحسين بن هادى بن ابراهيم صفوى موسوى اصفهانى ،عالم فاضل محقّق ،در عيد
خواص اصحاب و
غدير ( 18ذىحجّه)  1283ق در اصفهان متولّد شده ،و در اصفهان و نجف اشرف تحصيل كرده ،و از
ّ
محرر» شهرت داشته است.
محرر او بوده ،و به اين خاطر به «سيّد ابو القاسم
شاگردان آقا سيّد مح ّمد كاظم طباطبايى يزدى و
ّ
ّ
وى از آقا ميرزا مح ّمد هاشم چهارسوقى و ديگران اجازه داشت ،و سيّد مهدى غريفى بحرينى از او روايت مىكند .سيّد ابو القاسم
صفوى در  6ربيع الثّانى سال  1370ق در نجف اشرف وفات يافت و مدفون گرديد .كتب زير از او است:

 . 927مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص .228
 . 928هنر قلمدان ،ص .163
 . 929فهرست مجلس ،ج  ،10جزء  ،2ص 962؛ فهرست گوهرشاد ،ص 194؛ فهرست ملك ،ص 540؛ فهرست مجلس ،ج  ،7ص .365
 . 930نشريّه دانشكده ادبيّات اصفهان ،سال دوم ،شماره  2و  ،3ص .136
 . 931دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .131

 .1ابواب الجنان ،در اعمال شب و روز ،مطبوع  .2انيس المقلّدين  .3ترجمه جلد پنجم مجالس السنّيه تأليف ع ّالمه سيّد محسن
الرسائل العمليّة ،مجموعهاى از فتاواى سيّد مح ّمد كاظم يزدى و جمعى از بزرگان  .5رسالهاى در كر  .6صراط
امين  .4جامع ّ
ّ
ّللا آقا سيّد ابو الحسن اصفهانى ،كه چندين مرتبه چاپ شده است  .7ترجمه عروة الوثقى به نام
آيت
جاة
ن
ال
وسيلة
النّجاة ،ترجمه
ّ
الغاية القصوى ،مطبوع.
اعالم اصفهان ،ص328 :
ميرزا ابو القاسم رشتى
ميرزا ابو القاسم بن مح ّمد ابراهيم رشتى اصفهانى ،از افاضل ادباى عهد ناصر الدّين شاه قاجار در مدرسه نيماورد ،تدريس
مطول و مغنى مىكرده ،و طبع شعر داشته است .كتاب تحفة النّاصريه را در فنون ادب و منتخبات اشعار عرب تأليف نموده كه
ّ
در سال  1278ق به طبع رسيده است .قبرش مطابق گفته احفاد برادرش ،در مقبره هارون واليت است.
از او است:
افعى زلف تو عالم زد و خود در لبن است

لبن از بهر عالج آمده افعى زده را
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سيّد ابو القاسم سيّد االسالم
صمد حسينى شهشهانى ،عالم فاضل ،پيشنماز مسجد صفا در محلّه
آقا سيّد ابو القاسم سيّد االسالم بن سيّد ابراهيم بن سيّد عبد ال ّ
محرم  1357ق وفات يافت ،و در بقعه آقا سيّد مح ّمد شهشهانى ع ّم امجد خود مدفون گرديد .در ما ّده
شهشهان اصفهان .در 25
ّ
تاريخ فوت او گفتهاند:
خواست چه تاريخ فوت بانوى محزونه گفت:

«شد سوى جنّت روان سيّد اسالميان»933

ابو القاسم انصارى
حكيم ابو القاسم بن ابى حامد بن نصر البيان بن نور البيان انصارى كازرونى ،از دانشمندان قرن دهم هجرى در اصفهان است.
ّللا تركه و ّ
مال وحيد الدّين سليمان قارى فارسى بوده است .كتب زير از
وى از شاگردان خواجه افضل الدّين مح ّمد بن حبيب ّ
تأليفات او است .1 :سلّم السّماوات فى تراجم جماعة من الحكماء و اشعار االصحاب المقاالت .2
اعالم اصفهان ،ص329 :
النّجوم ّ
الزاهرة ،فى تراجم المنجّمين.934
شيخ ابو القاسم نجفى*
شيخ ابو القاسم نجفى بن شيخ ابو الحسن بن شيخ مح ّمد شريف دزفولى ،عالم فاضل ،ساكن اصفهان ،متوفّى  27ربيع الثّانى
 1364ق ،مدفون در تكيه مادر شاهزاده.
ابو القاسم بن ابو العالء

 . 932اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،8ص 232؛ ريحانة االدب ،ج  ،2ص 307؛ مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص .251
 . 933رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 31؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 184؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .155
 . 934احياء الدّاثر ،ص 186؛ الذّريعة ،ج  ،12ص 221؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص .353 -352

ابو القاسم غانم بن مح ّمد بن ابو العالء اصفهانى ،شاعر اديب و دانشمند قرن چهارم هجرى است .وى معاصر صاحب بن عبّاد
بوده است ،خود مىگويد :پس از مرگ صاحب ،در عالم رؤيا ديدم كه گويندهاى مرا مخاطب و معاتب ساخته كه« :چرا براى
صاحب ،مرثيهاى نگفتى؟» .گفتم« :وى آنقدر محاسن دارد كه ندانم كدام يك را بگويم ،و مىترسم كه درباره او كوتاهى كنم».
گوينده گفت« :مصرع ّاول را من مىگويم ،مصرع دوم را تو بگو»:
گفت :ثوى الجود و الكافى معا فى حفيرة

گفتم :ليأنس ك ّل منهما باخيه

گفت :اصطحبا حبيين ثم تعانقا

دريه
گفتم :ضجيعين فى لحدا بباب ّ

مستقرهم
گفت :اذ ارتحل الثّاوون عن
ّ

گفتم :اقاما إلى يوم القيامة فيه

در وصف زر نرود (زايندهرود) نيز سروده است:
ّ
ّ
عليهن معتد
معتز
و اعجاب

تجر على االمصار ذيل يجبّر
ّ
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سيّد ابو القاسم كزازى
سيّد ابو القاسم بن احمد حسينى كزازى االصل ،اصفهانى المسكن از آثارش كتابت نسخهاى است از شوارق تأليف مولى عبد
الرزاق الهيجى كه آن را در روز چهارشنبه نهم ربيع الثّانى سال  1243به ّ
ّ
خط نسخ به پايان رسانيده است ،نسخه به شماره 5
در كتابخانه
اعالم اصفهان ،ص330 :
رضوى قم موجود است.
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مدرس
ميرزا ابو القاسم ّ
مدرس فرزند مير مح ّمد اسماعيل بن مير مح ّمد باقر حسينى خاتونآبادى ،عالم فاضل كامل و حكيم و فيلسوف و
ميرزا ابو القاسم ّ
متكلّم .در اصفهان متولّد شد ،و نزد علماى اين شهر همچون آقا مح ّمد بيدآبادى و ّ
مال اسماعيل خواجويى تحصيل نمود .حاج سيّد
مهدى بحر العلوم نيز از اساتيد او است .در معقول و منقول ،استاد مسلّم زمان خود بوده ،خصوصا در تدريس شرح دروس آقا
مدرس معروف بوده است .سالها در مدرسه چهارباغ اصفهان به
حسين خوانسارى مهارت بسزايى داشته ،و بدين جهت به ّ
تدريس علوم عقلى و نقلى مشغول بوده ،و سرانجام در اواخر ذىحجّه  1202ق وفات يافته ،و جسدش به نجف اشرف حمل ،و
در ايوان علماء دفن شده است .شاگردان بسيارى از محضر او مستفيض شدند كه از جمله آنها است :سيّد ابو القاسم جعفر بن
حسين خوانسارى.
سيّد ابو القاسم آسيابپرى
سيّد ابو القاسم آسياب پرى فرزند سيّد مح ّمد باقر موسوى ،عالم فاضل متّقى ،ساكن محلّه چارسو درب شيخ كوچه آسياب (معروف
محرم سال  1369ق در اصفهان وفات يافت ،و در يكى از
به آسياب پرى) امام جماعت مسجد آببخشان .وى در جمعه 25
ّ
937
اتاقهاى تكيه كازرونى مدفون گرديد.
سيّد ابو القاسم دهكردى
 . 935تت ّمة اليتيمه ،ج  ،1صص  2و 19؛ محاسن اصفهان ،صص 111 -110 ،108 ،54 ،31 ،5؛ معجم االدباء ،ج  ،6ص 276؛ رسالة
االرشاد ،ص 45؛ مرآة الجنان ،ج  ،2ص 424؛ تاريخ اصفهان ،صص  16و .98
 . 936آشنايى با چند نسخه ّ
خطى ،ج  ،1ص .28
 . 937سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .171

آقا سيّد ابو القاسم دهكردى بن سيّد مح ّمد باقر بن سيّد ابراهيم بن مير مح ّمد هادى بن مير شمس الدّين ،عالم ربانى ،فقيه صمدانى،
غره ماه رجب المر ّجب  1272ق در دهكرد [شهر كرد فعلى] متولّد شد .نسب
مدرسين اصفهان ،در شنبه ّ
از اعاظم فقهاء و ّ
گرامىاش به
اعالم اصفهان ،ص331 :
ّللا بن امام زين العابدين عليه السّالم منتهى مىگردد.
جناب ابو الحسن مح ّمد پرهيزگار بن عبد ّ
پدرش از علماى دهكرد ،و مادرش دختر آخوند ّ
مال مح ّمد ابراهيم دهكردى است.
او در يازدهسالگى جهت تحصيل به اصفهان رفت ،و در مدرسه صدر نزد برادر بزرگوار خود سيّد مح ّمد جواد دهكردى تل ّمذ
نمود ،و سپس در درس حاج شيخ مح ّمد باقر نجفى ،ميرزا ابو المعالى كلباسى ،حاج ّ
مال اسماعيل حكيم دركوشكى ،ميرزا مح ّمد
حسن نجفى و ّ
مال مح ّمد باقر فشاركى حاضر شد .در سال  1301ق ازدواج نمود ،و جهت تكميل تحصيالت خود به عتبات
سامرا و نجف ،از محضر درس آيات عظام ميرزا مح ّمد حسن شيرازىّ ،
مال فتحعلى سلطانآبادى ،حاج
مشرف ،و در
عاليات
ّ
ّ
ّللا رشتى و آخوند ّ
مال مح ّمد كاظم خراسانى بهره كافى و وافى
ميرزا حسين نورى ،شيخ زين العابدين مازندرانى ،ميرزا حبيب ّ
برد ،و به مراتب عالى علم نايل آمد.
او در سال  1309ق به اصفهان مراجعت نمود ،و به تدريس درس خارج در مدرسه صدر و تربيت شاگردان پرداخت ،و
مرجعيّت امور شرعى مردم را برعهده گرفت ،و جمعى در اصفهان و چهارمحال از مقلّدين او بودند .وى سالها نماز جماعت را
در مسجد شيخ االسالم و مسجد سرخى اقامه مىكرد ،و به منبر مىرفت ،و مردم را ارشاد مىنمود.
شوال  1353ق اتّفاق افتاد ،و پيكر او به امامزاده زينبيّه اصفهان منتقل ،و در آنجا به خاك
وفات اين عالم عالىقدر در يكشنبه ّ 6
سپرده شده ،و بعد از ساختن صحن امامزاده ،قبر ،در يكى از حجرات غربى قرار گرفت.
كتب زير از تأليفات او است .1 :بشارات السّالكين يا واردات غيبيّه در شرح حال و مكاشفات خود  .2جنّة المأوى ،در اخالق .3
حاشيه بر جامع عبّاسى ،چاپ شده  .4حاشيه بر نخبه حاجى كلباسى ،مطبوع  .5حاشيه بر تفسير صافى  .6حاشيه بر وافى .7
ذخيره در ادعيه  .8رساله در مبحث الفاظ  .9رساله در طهارت ،مطبوع  .10رساله در قبض  .11شرح بر شرايع ،دو جلد .12
شرح بر من ال يحضره الفقيه و آن را در تكميل شرح فارسى ّ
عالمه مولى مح ّمد تقى مجلسى بر آن كتاب مرقوم فرموده .13
متفرقات  .14لمعات در شرح دعاى سمات  .15منبر الوسيله كه آن را وسيله يا وسيلة المنابر گفتهاند ،دو جلد است ،و
الفوائد در
ّ
جلد يكم چاپ شده است  .16هداية االنام كه رساله عمليّه او است  .17ينابيع الحكمة ،در
اعالم اصفهان ،ص332 :
ّللا رشتى  .19حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى  .20تنقيح االصول ،تقريرات درس
تفسير  .18المتاجر ،تقرير درس ميرزا حبيب ّ
ّللا رشتى ،با نظريّات مؤلّف در بحث الفاظ  .21حاشيه بر رسائل شيخ انصارى  .22شرح بر اصول كافى .23
ميرزا حبيب ّ
شرح حديث حقيقت كميل بن زياد  .24السّوانح و اللّوائح].938
سيّد ابو القاسم بيدآبادى
سيّد ابو القاسم بيدآبادى بن حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى عالم فاضل[ ،نزد پدر بزرگوار و احتماال حاج مح ّمد ابراهيم
ّللا
كلباسى تحصيل كرده] ،و پس از وفات پدر ،مرجع امور در اصفهان بوده ،و سالها قبل از فوت برادرش حاج سيّد اسد ّ
(متوفّى  1290ق) وفات يافته است .معلّم حبيبآبادى به نقل از حاشيه هداية االنام و مستدرك سفينة البحار وفات او را در 28
939
صفر  1263ق ذكر كرده .وى در مقبره پدرش در مسجد سيّد مدفون شد.
سيّد ابو القاسم خواجويى

 . 938مكارم اآلثار ،ج  ،6صص 2010 -2007؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص 292؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 141؛ نقباء البشر،
ج  ،1ص 61؛ ديوان طرب ،صص 123 -122؛ تاريخچه ارزنان و مقبره عليا جناب زينب خاتون ،صص 42 -41؛ دانشمندان و بزرگان
اصفهان ،ج  ،1صص 194 -193؛ ريحانة االدب ،ج  ،2ص 33؛ الذّريعة ،ج  ،18ص  46و ج  ،25ص 84؛ مزارات اصفهان ،صص
ّللا چهارسوقى ،صص 198 -191؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،9ص .517
235 -234؛ آفتاب علم ،صص  17به بعد؛ زندگانى آيت ّ
 . 939دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 376؛ بيان المفاخر ،ج  ،2ص 154؛ مزارات اصفهان ،ص .164

سيّد ابو القاسم خواجويى فرزند سيّد مح ّمد باقر بن مح ّمد صادق موسوى اصفهانى ،عالم فاضل زاهد ،در اصفهان ساكن بود ،و در
علوم مختلف همچون فقه ،حديث ،ادبيّات ،تاريخ و انساب مهارت داشت وى در شب سهشنبه  8رجب  1191ق وفات يافت ،940و
در ّاول اراضى تخت فوالد ،نرسيده به تكيه جويبارهاىها (تكيه فاضل سراب) مدفون شد .مع االسف در سالهاى اخير ،تكيه و
مقبره او را خراب كردند .،941صاحب عنوان ،ج ّد خاندان
اعالم اصفهان ،ص333 :
نحوى و مهدوى در اصفهان 942و موسوىزاده در يزد ،و از اجداد مؤلف است.
ميرزا ابو القاسم زنجانى
حاج ميرزا ابو القاسم بن سيّد مح ّمد باقر بن سيّد على نقى موسوى زنجانى عالم فاضل ،فقيه ،در اصفهان متولّد شده ،و نزد آقا
ّللا رشتى و
ميرزا هاشم چهارسوقى و حاج ميرزا بديع درب امامى تل ّمذ نمود ،سپس در نجف اشرف از درس حاج ميرزا حبيب ّ
ّ
ّللا مازندرانى بهره گرفت ،و از آن دو ،و نيز شيخال ّ
شريعه اصفهانى و مح ّمد ايروانى اجازه دريافت نمود .پس از
مال لطف ّ
بازگشت به اصفهان ،به تدريس و اقامه جماعت و ترويج دين قيام نمود .قضاياى بابىكشى در سال  1321ق در اصفهان به
فتواى او بود ،در امر به معروف و نهى از منكر ،ساعى و كوشا و در عموم پيشآمدهاى اصفهان در دوره رياست آقايان مسجد
ّللا نجفى اصفهانى بود ،سرانجام در رجب
شاه با آنان يار و مددكار بود .در نهضت مشروطه نيز از طرفداران حاج آقا نور ّ
943
 1336ق در اصفهان وفات يافت ،و در تكيهاى مخصوص در تخت فوالد مدفون گرديد.
ابو القاسم «نيّر»
حاج ميرزا ابو القاسم عالقبند متخلّص به «نيّر» [معروف به «يراقى» فرزند حاج ميرزا تقى ،شاعر اديب] از شعراى قديمى و
االول سال 1394
محترم اصفهان بوده ،و در اغلب انجمنهاى ادبى اصفهان شركت داشت[ ،944و باالخره در جمعه ّاول جمادى ّ
ق وفات يافته ،در تكيه آقا مح ّمد بيدآبادى در تخت فوالد مدفون گرديد.
از اشعار او است:
اى گل جفا به بلبل شيدا روا مدار

كاو هر صباح ،نغمه بهسوى تو مىكشد]

اعالم اصفهان ،ص334 :
ميرزا ابو القاسم انصارى*
(ميرزا ابو القاسم انصارى فرزند شيخ مح ّمد جعفر بن مرتضى بن مح ّمد حسن بن منصور (برادر شيخ مرتضى انصارى مرجع
عالىقدر شيعه) از علماء و فضالى محقّق و عالىقدر معاصر در سال  1350ق متولّد شد .پس از فراغت از تحصيالت ابتدايى،
نزد پدر دانشمندش مشغول تحصيل شد .پس از وفات پدر ،نزد عمويش شيخ على انصارى و برادرانش شيخ مرتضى انصارى
(مؤلّف كتاب زندگانى و شخصيّت شيخ انصارى) و ميرزا ابو الحسن ،سطوح را به اتمام رساند .دروس عالى را نيز نزد پسر
عموى پدرش شيخ منصور سبط ال ّ
ّللا نبوى آغاز كرد.
شيخ و پسر ع ّمهاش سيّد اسد ّ
در سال  1381ق به نجف اشرف عزيمت نمود ،و از درس آيات عظام ،شيخ حسين حلّى ،سيّد على طباطبايى تبريزى و سيّد
محمود شاهرودى بهره گرفت .پس از فراغت از تحصيل در اصفهان سكونت نمود ،و به اقامه جماعت ،تدريس و تأليف پرداخت.

 . 940وقايع السّنين و االعوام ،ص .573
 . 941سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .57
 . 942مكارم اآلثار ،ج  ،5ص .1731
 . 943رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 58؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 197 -196؛ نقباء البشر ،ج  ،1صص 62 -61؛
سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .129
 . 944تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .523

ّللا نبوى ،سيّد احمد خوانسارى ،شيخ آقا بزرگ تهرانى ،سيّد
او از اين افراد ،اجازه روايت يا اجتهاد و يا هر دو را دارد :سيّد اسد ّ
على طباطبايى تبريزى ،شيخ منصور سبط ال ّ
شيخ انصارى ،سيّد محمود شاهرودى.
وى تأليفات متعدّدى را به رشته تحرير درآورده است كه از آن جمله است .1 :تلخيص رساله تعارض صاحب عروه  .2شرح
تبصره ّ
الرجال).945
الرحال من احوال ّ
عالمه  .3كواشف الجليّة عن مطالب شرح اللمعة الدّمشقيّة  .4وسيلة ّ
ميرزا ابو القاسم سلطان الحكماء
ميرزا ابو القاسم ملقّب به «سلطان الحكماء» فرزند ميرزا مح ّمد جعفر نايينى اصفهانى ،طبيب حاذق و دانشمند فاضل .از طرف
پدر ،نسبش به سلطان مح ّمد خدابنده ايلخانى و از طرف مادر ،نسبش به ّ
عالمه مجلسى منتهى مىشود .در سال  1245ق در
ّ
نايين متولّد شد ،و در مدرسه نيماورد اصفهان به تحصيل پرداخت ،از درس آخوند مال مح ّمد حسن نايينى
اعالم اصفهان ،ص335 :
بهره برد سپس به يزد رفت ،و نزد ميرزا زين العابدين ،آقا مح ّمد حكيمى و حاجى ميرزا عبد الوهاب يزدى در حكمت ،منطق،
هيئت ،طب ،ادبيّات ،فقه و تفسير تحصيل نمود .وى در  25سالگى به تهران رفت ،و به تدريس طب در مدرسه صدر پرداخت،
و سرانجام به تدريس در مدرسه دار الفنون مشغول شد .شهرت و حذاقت وى باعث شد ناصر الدّين شاه به او لقب «سلطان
الحكماء» دهد ،و او را رئيس اطبّاى دربار خويش نمايد .عاقبت ،سلطان الحكماء در سال  1322ق در قريه كالك در نزديكى
كرج در اثر ابتالء به وبا وفات يافته ،در صحن امامزاده آن قريه مدفون شد .وى را در طب تأليفاتى است؛ از آن جمله.1 :
ناصر الملوك به فارسى ،مطبوع  .2تحفه ناصرى ،به عربى  .3اقسام حميّات ،در انواع تب.

946

سيّد ابو القاسم بختيارى
سيّد ابو القاسم بن سيّد مح ّمد حسن حسينى بختيارى اصفهانى عالم فاضل ،در سال  1272ق وفات يافته است ،شرح نهج البالغة
947
از تأليفات او است.
سيّد ابو القاسم بهشتى
سيّد ابو القاسم بن سيّد حسن حسينى بهشتى ،عالم جليل القدر ،امام مسجد سه پله اصفهان ،متوفّى جمادى الثّانى  1337ق مدفون
948
ّ
مصالى تخت فوالد.
در تكيه سادات بهشتى ،در شمال
سيّد ابو القاسم بهشتى
سيّد ابو القاسم بن سيّد حسن حسينى بهشتى ،از فضالء و ائ ّمه جماعات اصفهان ،متوفّى
اعالم اصفهان ،ص336 :
ّ
مصالى تخت فوالد.949
 16رمضان  1384ق مدفون در تكيه سادات بهشتى ،واقع در شمال
ابو القاسم اصفهانى

 . 945كتاب الدّراية فى شرح الكفاية ،مقدّمه ،صص 68 -64؛ يادداشتهاى آقاى رحيم قاسمى.
 . 946دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 177؛ مكارم اآلثار ،ج  ،4صص 1242؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،6ص 180؛
فهرست مرعشى ،ج  ،5ص 60؛ تاريخ نايين ،ج  ،1صص 87 -86؛ الذّريعة ،ج  ،24ص 16؛ المآثر و اآلثار( چهل سال تاريخ ايران) ،ج
 ،3صص 2130 -2129؛ شرح حال رجال ايران ،ج  ،1ص .58
 . 947الكرام البررة ،ج  ،1صص 52 -51؛ الذّريعة ،ج  ،13ص 114؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 177؛ كتابنامه نهج
البالغة ،ص .40
 . 948سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .135
 . 949سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .135

ابو القاسم بن مح ّمد حسين اصفهانى فاضل ّ
خطاط قرن سيزدهم .از آثارش مجموعهاى است از چندين سوره از قرآن مجيد كه آن
را به ّ
خط نسخ ،جهت صدر اعظم در سال  1272نوشته است .ظاهرا جامع آن مجموعه نيز خود او مىباشد .نسخه به شماره
950
 57در كتابخانه ملّى ملك در تهران موجود است.
شيخ ابو القاسم حججى نجفآبادى*
مال حسين بن ّ
شيخ ابو القاسم حججى نجفآبادى فرزند ّ
مال احمد در حدود سال  1331ق در نجفآباد متولّد شد ،در قم نزد
برادرش شيخ احمد حججى و آيات عظام سيد حسين بروجردى ،سيد صدر الدّين صدر و سيد محمد حجّت تحصيل نمود ،در قم و
اصفهان و نجفآباد به تدريس سطوح عاليه پرداخت ،و سرانجام در سال  1413ق وفات يافت ،و در جنّت ال ّ
شهداى نجفآباد
951
مدفون شد.
ابو القاسم رفيعى مهرآبادى*
ابو القاسم رفيعى مهرآبادى فرزند ّ
مورخ دانشمند ،در حدود سال 1323
مال مح ّمد حسين ظهيرى مهرآبادى اردستانى ،نويسنده و ّ
ق در مهرآباد اردستان متولّد شد ،و دروس مقدّماتى را نزد پدر آموخت .سپس در كاشان و اصفهان به تحصيل علوم دينى
پرداخت.
سپس در مدرسه دار الفنون تهران به تحصيالت جديد مشغول شد .وى دوره عالى وزارت دادگسترى را طى [كرد] ،و به خدمات
قضايى و ادارى پرداخت ،و پس از  32سال خدمت ،بازنشسته گرديد ،و فعّاليت در سازمان لغتنامه دهخدا مشغول شد .وى در
مهر ماه
اعالم اصفهان ،ص337 :
 1366ش در تهران وفات يافت .شعر نيز مىسرود ،و «نزهت» تخلّص مىكرد .اين كتابها از او است .1 :آتشكده اردستان،
خط و ّ
سه جلد ،مطبوع  .2آثار ملّى اصفهان ،مطبوع  .3تاريخ ّ
خطاطان ،مطبوع  .4تذكره هجوسرايان  .5تصحيح ديوان وفا .6
توضيح الكفايه ،به عربى  .7دانشمندان اسالم  .8رهآورد طوس  .9زبانها و لهجههاى اصفهان  .10فرهنگ اصفهان .11
لهجههاى اردستانى.952
ّ
مال ابو القاسم گلپايگانى
مال ابو القاسم بن مح ّمد ربيع گلپايگانى ،عالم فاضل ،در اصفهان نزد علماى اين شهر به خصوص ّ
ّ
مال مح ّمد تقى مجلسى به
953
ّللا مشغول شد.
تحصيل پرداخته ،و سپس به تدريس در مدرسه شيخ لطف ّ
ابو القاسم پاينده نجفآبادى*
ابو القاسم پاينده نجفآبادى فرزند مح ّمد رضا ،نويسنده ،روزنامهنگار و مترجم توانا.
در سال  1287ش در نجفآباد متولّد شد .به تشويق شيخ احمد حججى براى ادامه تحصيل به اصفهان رفت ،و نزد شيخ مح ّمد
ّللا قضايى ،شيخ محمود مفيد و شيخ مح ّمد حكيم خراسانى تحصيل كرد ،چندى بعد تحصيل را
حسن عالم نجفآبادى ،شيخ نصر ّ
رها كرد ،و به تهران رفت ،و به كارهاى دولتى پرداخت ،در دوره دوم مجلس مؤسّسان و در دورههاى  21و  22مجلس شوراى
ملّى به نمايندگى انتخاب شد.
وى با روزنامه عرفان اصفهان و روزنامههاى شفق سرخ ،ايران و ّ
اطالعات در تهران همكارى داشت .مدّتى نيز مدير مجلّه
تعليم و تربيت بود ،و خود ،نشريّه هفتگى صبا را در تهران منتشر ساخت .او قلمى شيوا و نثرى روان داشت كه در داستانها،
ترجمهها و تأليفات او مشهود است .وى در  18مرداد  1363ش در تهران درگذشت ،و در گورستان ابن
اعالم اصفهان ،ص338 :
 . 950فهرست كتابخانه ملّى ملك ،ص .299
 . 951سيماى دانشوران( نجفآباد) ،صص 77 -76؛ گنجينه دانشمندان ،ج  ،7ص .297
ّ
ّ
 . 952مجلّه آينده ،سال چهاردهم ،شماره  ،2 -1فروردين و ارديبهشت  ،1367صص 79 -78؛ پشت جلد كتاب خط و خطاطان و آتشكده
اردستان؛ نادرهكاران ،صص .641 -640
 . 953دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 655؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،2ص .388

بابويه در شهر رى به خاك سپرده شد .برخى از آثار او عبارتاند از .1 :ترجمه در جستوجوى خوشبختى  .2ترجمه زندگانى
ّللا عليه و آله ،در دو جلد ،نوشته مح ّمد حسنين هيكل  .3ترجمه مروج الذّهب  .4ترجمه التّنبيه و االشراف  .5نهج
مح ّمد صلّى ّ
الفصاحه  .6تمدّن اسالم  .7ترجمه تاريخ طبرى  .8ترجمه قرآن مجيد  .9على عليه السّالم ابر مرد تاريخ  .10عشق مخفى .12
دخترك دهقان  .13سير تكامل عقل نوين و غيره.954
ميرزا ابو القاسم امام جمعه
حاج ميرزا ابو القاسم بن ميرزا زين العابدين بن ميرزا ابو القاسم امام جمعه ،عالم فاضل ،پدر و جدّش امام جمعه تهران بودهاند.
ّللا
ّللا رشتى و ميرزا فتح ّ
در دوشنبه  22ذىقعده  1282ق در تهران متولّد شد ،در نجف اشرف از محضر درس ميرزا حبيب ّ
شريعت اصفهانى مستفيض شد ،و به تهران مراجعت نمود .پس از وفات پدر ،امام جمعه تهران گرديد ،و در قضاياى مشروطه،
از طرفداران پادشاه به شمار مىرفت .سرانجام در  26جمادى الثّانى  1346ق در تهران وفات يافت .وى را تأليفاتى است از
جمله .1 :رساله در تسامح در ادلّه سنن  .2رساله در قاعده ضرر  .3رساله در منجزات مريض955؛ هر سه به چاپ رسيده است.
ابو القاسم اصفهانى
ابو القاسم بن سلطان مح ّمد بن مح ّمد بن حاج مح ّمد اصفهانى ،فاضل ّ
خطاط در قرن دهم هجرى .از آثارش كتابت نسخهاى است
شوال سال  956ق به پايان رسانيده ،و نسخه ،مقابله شده
از كتاب بيان تأليف شهيد ّاول كه آن را در چاشت روز جمعه دهم ّ
است.
كتاب به شماره  79در كتابخانه رضوى قم موجود است.
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اعالم اصفهان ،ص339 :
ابو القاسم اصفهانى
ابو القاسم اصفهانى پسر شيخ شهاب الدّين ،از غزلسرايان زمان شاهتهماسب صفوى.

957

شيخ ابو القاسم اصفهانى
شيخ ابو القاسم بن عبد الرزاق اصفهانى .عالم فاضل كامل .در سال  1304ق متولد شد.
در اصفهان از درس ميرزا ابو القاسم زفرهاى ،شيخ على يزدى ،آخوند مال عبد الكريم گزى ،مير محمد صادق خاتونآبادى،
آخوند كاشى و سيد محمد باقر و سيد مهدى درچهاى و در نجف اشرف نيز از درس آخوند خراسانى ،سيد محمد كاظم يزدى ،سيد
محمد فيروزآبادى ،شيخ ابراهيم اردبيلى و شيخ احمد شانهساز بهره برد .در سال  1336ق به اصفهان مراجعت كرد و در
 1341ق به قم رفت و ضمن استفاده از درس حاج شيخ عبد الكريم حائرى به تدريس پرداخت .وى در شوال  1384ق وفات
958
يافت و در قبرستان شيخان قم مدفون شد.
شيخ ابو القاسم نورايى
در حدود سال  1230ق در قريه ورنوسفادران متولّد گرديده ،و نزد علماى سده و اصفهان از جمله حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت
مدرس مير مح ّمد صادقى تحصيل و تل ّمذ نموده است .وى در مولد
االسالم شفتى و حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى و آقا مير سيّد حسن ّ
خود ،مسجد و محراب ،و رياست علمى و روحانى داشت ،و سرانجام در سال  1305ق در سده وفات يافت ،و همانجا مدفون

 . 954ديباچه ديار نون ،صص 155 -154؛ سيماى دانشوران در شرح حال علماء و نويسندگان نجفآباد ،صص 71 -64؛ آيينه اهلقلم،
صص 110 -108؛ نادرهكاران ،صص .549 -548
 . 955اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،8ص 101؛ نقباء البشر ،ج  ،1صص 69 -68؛ مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص 229؛ مكارم اآلثار ج  ،7صص
.2450 -2448
 . 956آشنايى با چند نسخه ّ
خطى ،ج  ،1ص .13
 . 957تاريخ نظم و نثر فارسى ،ج  ،2ص .666
 . 958آثار الحجة ج  1ص  ،38آينه دانشوران ص  ،207تربت پاكان قم ج  1ص .256

گرديد .وى تقريرات اساتيد خود را در فقه و اصول به رشته تحرير درآورده ،و تأليفاتى داشته كه از آن جمله است .1 :رساله در
اجتهاد و تقليد  .2كشف االصول در شش مجلّد بزرگ  .3كشف الفقه ،در شش مجلّد بزرگ.959
اعالم اصفهان ،ص340 :
شيخ ابو القاسم دولتآبادى
حاج شيخ ابو القاسم دولتآبادى فرزند عبّاس ،عالم فاضل زاهد .در سال  1298ق در دولتآباد اصفهان متولّد شد ،و در اصفهان
مدرس ،آقا سيّد مح ّمد باقر درچهاى ،حاج مير مح ّمد صادق خاتونآبادى و آخوند
نزد آقا سيّد ابو القاسم دهكردى ،آقا ميرزا احمد ّ
ّ
ّللا
مال عبد الكريم گزى تل ّمذ نمود ،آنگاه به نجف اشرف مهاجرت كرد ،و نزد آقا ميرزا مح ّمد حسين نايينى ،حاج ميرزا فتح ّ
شريعت اصفهانى و آخوند ّ
مال مح ّمد كاظم خراسانى به تكميل تحصيالت خويش پرداخت ،و از اساتيد خويش و نيز آقا سيّد ابو
الحسن اصفهانى مديسهاى اجازه روايت و اجتهاد دريافت نمود .آنگاه به اصفهان بازگشت ،و در مدرسه نيماورد به تدريس
پرداخت .گاهى در اصفهان و گاهى در دولتآباد بود ،و سرانجام در  26ذى حجّة الحرام  1366ق به ّ
سن متجاوز از هفتاد سال
وفات يافت ،و در امامزاده شاهزاده محمود دولتآباد مدفون گرديد .رسائلى در فقه و اصول نوشته ،و حاشيهاى بر ذخيرة المعاد
960
ّللا اصفهانى نوشته كه به چاپ رسيده است.
آيت ّ
سيّد ابو الفضل مير لوحى*
سيّد ابو الفضل مير لوحى فرزند سيّد عبد الحسين ،عالم فاضل معاصر ،در سال  1301ش در يزدآباد فالورجان متولّد شد .در
اصفهان به تحصيالت حوزوى پرداخت ،و ادبيّات عرب و بخشى از سطوح را آموخت .مصاحبت با عالم زاهد ،ميرزا مح ّمد
درچهاى كه داراى مشى اخبارى او را به مطالعه در اخبار اهل بيت رهنمون ساخت .وى با عارف سالك ،سيّد زين العابدين
طباطبايى ابرقويى و عالم فرزانه ،حاج آقا رحيم ارباب مأنوس بود.
سالها در يزدآباد به اقامه نماز جمعه مىپرداخت .بسيار اهل عبادت و تهجّد و اداى نوافل بود .او از راه كشاورزى امرار معاش
مىنمود ،و از دريافت وجوهات شرعى خوددارى مىكرد .سرانجام در  20خرداد  1380ش وفات يافت ،و در يزدآباد ،جنب
قبر پدر و
اعالم اصفهان ،ص341 :
برادرش مدفون شد .كتب زير از تأليفات او است:
ّللا عليه و آله  .3مقام زن در اسالم  .4اسرافهاى
 .1خورشيد درخشان  .2دو گواه بزرگ بر صدق نبوت پيامبر اكرم صلّى ّ
گوناگون.961
ميرزا ابو القاسم كوپايى
حاج ميرزا ابو القاسم كوپايى فرزند حاج عبد الحسين بن مح ّمد حسن ،از مردمان نيكوكار و تجّار محترم و مورد اعتماد مراجع
تقليد .در حدود سال  1321ق متولّد شده ،و در زمان خود ،نماينده تا ّم االختيار آيتهللاالعظمى اصفهانى و آيتهللاالعظمى
962
بروجردى و عموم مراجع بعد از او بود و در مدّت عمر خود ،مصدر خدماتى گرديد كه از آن جمله است:

اعالم اصفهان ؛ ص341
سامراء ،تعميرات مدارس دينى اصفهان ،تعميرات و ساختمان امامزاده زينبيّه اصفهان،
زوارخانه در
ّ
ساختمان حسينيّه و ح ّمام و ّ
عالمه مجلسى و بناى كتابخانهاى به نام آن ّ
تعميرات بقعه ّ
عالمه عالىقدر ،بانى ساخت ضريح حضرت ابو الفضل عليه السّالم به
امر آيتهللاالعظمى حكيم ،و ساختن در ،جهت مرقد مط ّهر كاظمين عليهما السّالم.

 . 959الذّريعة ،ج  ،18صص  20و 51؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2صص 987 -986؛ بيان المفاخر ،ج  ،1صص .255 -254
 . 960دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 207 -206؛ مزارات اصفهان ،صص .269 -268
 . 961يادداشتهاى آقاى رحيم قاسمى( وفيات علماى معاصر اصفهان) ،نسخه ّ
خطى.
 962مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.

سرانجام اين شخص خدوم و نيكوكار در شب سهشنبه  28جمادى الثّانى  1411ق وفات يافت ،و در مقبره ّ
عالمه مجلسى جنب
963
مسجد جامع اصفهان مدفون گرديد.
ميرزا ابو القاسم قاضى
الرحيم ،عالم فاضل ،از احفاد ّ
مال مح ّمد باقر محقّق سبزوارى است .وى قاضى اصفهان بوده،
ميرزا ابو القاسم قاضى بن شيخ عبد ّ
و ساختمان شبستان بزرگ مسجد على قلى آقا به ه ّمت او در سال  1297ق بنا شده است .سالها در مسجد على قلى آقا اقامه
جماعت مىنموده ،و سرانجام در سال  1317ق وفات يافته است ،حاج آقا مجلس فرزند
اعالم اصفهان ،ص342 :
آقا ابو جعفر بن صدر الدّين عاملى داماد او است.

964

ّ
مال ابو القاسم ريزى لنجانى
مال على ريزى لنجانى ،فاضل اديب ،از آثارش .1 :در تاريخ  1252جلد يازدهم بحار االنوار ّ
مال ابو القاسم بن ّ
آخوند ّ
عالمه
مجلسى را به ّ
ّللا مرعشى در قم موجود است .2 .در تاريخ
خط نسخ كتابت نموده است .كتاب به شماره  2713در كتابخانه آيت ّ
 1282كتاب مجمل اللّغة تأليف ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريّا را به ّ
خط نسخ كتابت نموده است.
كتاب به شماره  3981در كتابخانه مجلس شوراى ملّى در تهران موجود است .3 .در تاريخ  1291جلد پانزدهم بحار االنوار
عالمه مجلسى را به ّ
تأليف ّ
خط نسخ ،كتابت نموده است.
ّللا مرعشى موجود است.
كتاب به شماره  2710در كتابخانه آيت ّ

965

ميرزا ابو القاسم زفرهاى
حاج ميرزا ابو القاسم زفرهاى معروف به «حاج آخوند» فرزند ّ
مدرسين معروف كه اغلب
مال على [عرب] عالم فاضل اديب ،از ّ
علماى اصفهان از شاگردان او بودند .در تدريس ادبيّات عرب مهارت بسيارى داشته ،در علوم غريبه ،جفر ،اعداد و طلسمات نيز
زحمات فراوانى كشيده بود ،و تسخير اجنّه و غرائب ديگر را بدو نسبت مىدادند[ .سالها در مدرسه ميرزا مهدى بيدآباد تدريس
مىكرد] .سرانجام در دوشنبه  28رمضان المبارك  1352ق به ّ
سن قريب نود سال وفات يافت ،و در تكيه بروجردى مدفون شد.
كتب چندى تأليف نموده ،از آن جمله است .1 :رساله در اصول دين  .2كتابى در علوم غريبه  .3كتاب در قاعده دايره هندى .4
رساله در مكروهات[ ،رساله اصول دين به ضميمه رساله در مكروهات در سال  1316ق در اصفهان چاپ سنگى شده
است].966
اعالم اصفهان ،ص343 :
ابو القاسم نژند اصفهانى
ابو القاسم عريضى متخلّص به «نژند» فرزند سيّد على اصغر ،شاعر اديب ،در سال  1303خورشيدى در اصفهان متولّد شد،
تحصيالت ابتدايى و متوسّطه را در اصفهان انجام داد ،و در تهران ،دانشكده حقوق را در رشته قضايى به پايان رسانيد .بعدا
وارد فرهنگ شد ،از شعراى باذوق و خوشقريحه اصفهان بود ،و اشعار و مقاالتش در روزنامههاى اصفهان به طبع مىرسيد.
كتب چندى تأليف نمود؛ از آن جمله است .1 :اسرار الماس مفقود شده  .2در تيرگىهاى اجتماع  .3در گرداب زندگى  .4منتخبى
از اشعار شعراى معاصر و غيره.
[از او است:

 . 963مزارات اصفهان ،صص .33 -32
 . 964نقباء البشر ،ج  ،1ص 56؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .118
 . 965فهرست مجلس ،ج  ،10ص 2141؛ فهرست مرعشى ،ج  ،7صص  280و .282
 . 966رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 82؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 209 -208؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد
سرى ،مقدّمه ،يادداشتهاى آقاى مح ّمد حسن رجايى زفرهاى.
اصفهان ،ص 85؛ ديوان اشعار سيّد ابراهيم ّ

گذارى بعد مرگم گر قدم بر تربتم بينى

كه بوى عشق برخيزد ز مغز استخوان من]967

ميرزا ابو القاسم راجى بيدآبادى
ميرزا ابو القاسم بن على اكبر بيدآبادى شاعر اديب فاضل ،متخلّص به «راجى» متوفّى  1301ق كتب زير از تأليفات او است:
 .1حقايق النّبويه ،يا حقايق ناصرى ،منظوم ،به فارسى ،مطبوع  .2ديوان اشعار  .3عالج االمراض باالدوية و االدعية .4
هميان ،مثنوى مانند موش و گربه ،در نقد اجتماعى به صورت فكاهىّ .
عالمه تهرانى در نقباء البشر مىفرمايد:
ّللا در سال  1313وفات
كلّيه آثار او نزد مرحوم آقا ابو القاسم اصفهانى نجفى موجود است .برادرش نيز به نام ميرزا نصر ّ
968
[يافته] ،و فاضل بوده ،و عمر معقولى كرده است.
سيّد ابو القاسم سدهى
آقا سيّد ابو القاسم بن سيّد مح ّمد على حسينى سدهى ،عالم فاضل و واعظ كامل ،در تهران ساكن بود ،و به وعظ و خطابه ،مردم
ّ
معظمه پس از
را ارشاد مىنمود ،سرانجام در م ّكه
اعالم اصفهان ،ص344 :
مدرس حوزه علميّه اصفهان
انجام فريضه حج در سال  1339ق وفات يافت .وى برادر عالم جليل سيّد مح ّمد باقر ابطحى سدهى ّ
است .كتب زير از تأليفات او است .1 :بدائع االخبار ،در اخالق  .2بشارة االبرار در احوال شيعة الكرار فى دار القرار ،در چهل
صه  .4حسام ال ّ
شيعة ،در اثبات امامت امير المؤمنين عليه السّالم  .5خصايص
الرساله در اثبات نبوت خا ّ
هزار بيت  .3برهان ّ
الربوبية ،مطبوع  .7لمعات االنوار ،مطبوع .8
االيّام در وقايع االيّام  .6دالئل ّ
الرحيم
نفايس االخبار ،مطبوع .وى در سال  1317كتاب كشف الغطاء تأليف شيخ جعفر نجفى را به كمك دايى خود ميرزا عبد ّ
969
معروف به حاج آقا تصحيح كرد و به چاپ رساند.
شيخ ابو القاسم صدر العلماء دهاقانى*
حاج شيخ ابو القاسم دهاقانى ملقّب به «صدر العلماء» فرزند ّ
مال مح ّمد على دهاقانى ،عالم فاضل مجتهد ،در سال  1263ق در
دهاقان تولّد يافت ،و در اصفهان نزد جمعى از علماء ،از جمله شيخ مح ّمد باقر مسجد شاهى ،آقا سيّد مح ّمد هاشم چهارسوقى و
مشرف شد ،و از محضر علماى آنجا خصوصا ميرزا
ديگران تحصيل نمود ،سپس براى تكميل تحصيالت خود به عتبات عاليات
ّ
حسن شيرازى (ميرزاى بزرگ) بهرهمند شد ،و به اجتهاد نائل آمد .وى در سال  1305ق به مولد خود بازگشت ،و به تبليغ و
مشرف شد ،و هشت سال در آن سرزمين مقدّس مجاور گرديد .سرانجام به دهاقان
ترويج دين پرداخت ،سپس به مشهد مقدّس
ّ
بازگشت ،و باقى عمر را به عبادت و تدريس و تبليغ و اقامه جماعت گذرانيد تا اينكه در سال  1354ق وفات يافت .پيكرش به
970
نجف اشرف حمل ،و در وادى السّالم مدفون شد.
ميرزا ابو القاسم قدسى
آقا ميرزا ابو القاسم خوشنويس فرزند ميرزا مح ّمد على قارى ،خوشنويس فاضل.
اعالم اصفهان ،ص345 :

 . 967تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .507
 . 968اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،7ص 75؛ ال ّذريعة ،ج  ،7ص  36و ج  ،15ص  310و ج  ،25ص 245؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص 71؛ بيان
المفاخر ،ج  ،2ص 226؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .212
 . 969نقباء البشر ،ج  ،1ص 72؛ الذّريعة ،ج  ،7ص  12و ج  ،18ص  344و ج  ،24ص 249؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص 292؛
دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .212
 . 970سيماى دهاقان ،ص 261؛ اسرة المجدّد ال ّشيرازى ،ص .107

پدرش و برادرانش به ويژه ميرزا عبد الحسين قدسى ،از خوشنويسان معروف اصفهان بودند .خود او ّ
خط نسخ را با استادى
مىنوشت ،و قرآن را با ّ
خط زيباى خود كتابت كرده كه به طبع رسيده است .سالها در مدرسه و دبيرستان قدسيّه به تدريس
مشغول بود ،تولّدش در  24صفر سال  1296و وفاتش در جمادى الثّانى  1375روى داد .در تكيه تويسركانى مدفون شد .مادّه
تاريخ وفاتش را مرحوم نيّر گويد:
سال تاريخ وفات خال خود نيّر نگاشت:

«شد بقدسى مسكن بوالقاسم قرآن نويس»971

سيّد ابو القاسم بدرى
آقا سيّد ابو القاسم بدرى بن آقا سيّد مح ّمد على حسينى سينى بر خوارى فاضل ارجمند ،در مدرسه گلبهار از مدارس جديد اصفهان
تدريس مىكرد ،مؤلف [سيّد مصلح الدّين مهدوى ،مؤلّف كتاب] از محضر او در ايّام تحصيل استفاده كردهام .در سال  1398ق
972
وفات يافت ،و در قسمت شرقى تكيه گلزار در تخت فوالد مدفون گرديد.
سيّد ابو القاسم بيدآبادى
آقا سيّد ابو القاسم بيدآبادى فرزند حاج سيّد مح ّمد على بن حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى ،عالم فاضل .ظاهرا در خدمت
ّللا بيدآبادى و ديگر بزرگان اصفهان تل ّمذ نموده ،و احتماال پس از وفات ،در
پدر بزرگوار و ع ّم عالىمقدار خود حاج سيّد اسد ّ
بقعه سيّد حجّت االسالم مدفون گرديده است .مشار اليه داماد مرحوم حاج ميرزا ابو الفضل بن حاج ميرزا زين العابدين بن سيّد
973
حجّت االسالم بوده است.
ابو القاسم خوزانى
ابو القاسم بن مح ّمد على خوزانى سدهى اصفهانى ،فاضل ّ
خطاط در قرن سيزدهم
اعالم اصفهان ،ص346 :
هجرى ،از آثار او كتابت نسخهاى از الفطرة السّليمة تأليف حاج مح ّمد كريم خان كرمانى در هشتم ربيع الثّانى  1282ق به ّ
خط
974
ّللا مرعشى در قم موجود است.
نسخ است كه به شماره  1059در كتابخانه آيت ّ
ميرزا ابو القاسم ناصر حكمت
ى بن حاج مح ّمد يزدى ،عالم فاضل حكيم عابد زاهد و
ميرزا ابو القاسم ناصر حكمت معروف به گوگردى فرزند ميرزا مح ّمد عل ّ
مدرسين طبّ قديم در اصفهان .جدّش حاج مح ّمد از يزد به اصفهان آمده ،و در محلّه احمدآباد
طبيب حاذق ،از اطبّاء مشهور و ّ
ساكن گرديد ،و ظاهرا ح ّمام احمدآباد از آثار خيريّه او است .در حدود  1278ق در اصفهان متولّد شد ،و نزد ميرزا ابو الحسن
پاقلعهاى ،ميرزا ابو القاسم مد ّرس رشتى ،ميرزا مح ّمد باقر حكيمباشى ،جهانگير خان قشقايى ،ميرزا عبد العلى هرندى و آخوند
كاشى به تحصيل پرداخت .او از اطبّاء مشهور و صاحبان نفس قدسى بود .سالها در مدرسه حاج حسن جنب مسجد على مقابل
هارون واليت به تدريس و نيز مداواى بيماران اشتغال داشت ،و كتاب قانون را تدريس مىنمود .او سرانجام در دوشنبه  2ربيع
975
الثّانى  1371ق به ّ
سن  90سالگى وفات يافته ،بيرون بقعه مادر شاهزاده مدفون شد .رساله افيونيّه به فارسى از او است.
ميرزا ابو القاسم امام جمعه
سيّد ابو القاسم امام جمعه ابن مير مح ّمد محسن بن سيّد مرتضى بن سيّد مح ّمد مهدى بن مير مح ّمد حسين بن مير مح ّمد صالح بن
مير زين العابدين بن مير مح ّمد صالح حسينى خاتونآبادى ،عالم فاضل فقيه ،در  6ذىقعده  1215ق در اصفهان متولّد شد .وى
 . 971دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج 768 ،2؛ تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .123
 . 972سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .180
 . 973بيان المفاخر ،ج  ،2ص 184؛ مزارات اصفهان ،ص .164
 . 974فهرست مرعشى ،ج  ،3ص .246
 . 975دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 213؛ هشت بهشت ،مقدّمه.

مال مح ّمد تقى استرآبادى و ّ
از اصفهان به تهران مهاجرت كرد ،و از درس ّ
ّللا زنوزى بهره گرفت .سپس به عتبات
مال عبد ّ
عاليات عزيمت نمود ،در درس شيخ حسن آل كاشف الغطاء و
اعالم اصفهان ،ص347 :
ديگران حاضر شد ،و علوم خويش را تكميل نمود ،و آنگاه به تهران مراجعت كرد .وى از سال  1262پس از وفات مير مح ّمد
مهدى امام جمعه عموى خود به منصب امام جمعگى تهران منصوب شد ،و رياست دينى پايتخت را برعهده گرفت .او سرانجام
االول  1272ق در تهران وفات يافت ،و در بيرون دروازه قديم تهران مدفون گرديد ،و بر سر قبر او گنبد
در دوشنبه  15ربيع ّ
و بارگاه عالى ساختند ،و به سر قبر آقا معروف شد.
كتب زير از تأليفات او است .1 :البلدان المفتوح العنوة  .2رساله عمليّه فارسى ،مطبوع  .3كتابى در تحقيق بعضى مسائل اصولى
976
 .4منتخب الفقه.
ابو القاسم رياحى چهار محالى
ابو القاسم رياحى بنى فرزند مح ّمد ،شاعر اديب ،در سال  1312خورشيدى در قريه بن (به كسر باء) از بلوك چهار محال
اصفهان متولّد گرديد ،دوره دبيرستان را در اصفهان در رشته ادبى به پايان رسانيد ،و در آنجا ساكن شد .در انجمن ادبى كمال
شركت مىكرد[ .از او است:
بهار آمد جهان اكنون به مانند جنان باشد

درختان را به تن زان رو قبا از پرنيان باشد]977

ابو القاسم اصفهانى
ابو القاسم بن حاج مح ّمد اصفهانى ،فاضل ّ
خطاط در قرن سيزدهم هجرى ظاهرا در يزد ساكن بوده است .از آثار او نسخهاى از
محرم  1233به ّ
خط نستعليق نوشته ،و نسخه نامبرده به شماره  1651در كتابخانه وزيرى يزد
قرآن مجيد است كه آن را در
ّ
978
موجود است.
اعالم اصفهان ،ص348 :
سيّد ابو القاسم حسينى اصفهانى
سيّد ابو القاسم بن سيّد مح ّمد حسينى اصفهانى ،فاضل ّ
خطاط قرن سيزدهم از آثارش كتابت نسخهاى است از وجيزه در درايه
تأليف جناب شيخ بهايى كه آن را در سال  1245نوشته ،و نسخه ،پيوست كتاب من ال يحضره الفقيه به شماره  418در كتابخانه
مدرسه عالى سپهساالر موجود است 979.همچنين در تاريخ ربيع الثّانى سال  1230كتابت نسخهاى از كتاب سرور ال ّ
شيعة تأليف
ى بن مهدى بروجردى را به ّ
ّ
ّللا مرعشى در
خط نسخ به پايان رسانيده ،كتاب به شماره  7043در كتابخانه آيت ّ
مال عبد ّ
ّللا بن عل ّ
980
ّ
ّ
قم موجود است .اثر ديگر از او جالء العيون تأليف عالمه مجلسى كه در رجب  1236به خط ثلث و نسخ كتابت آن را به
پايان رسانيده ،نسخه به شماره  4977در كتابخانه مجلس شوراى ملّى در تهران موجود است 981.اثر ديگر ،عين الحياة تأليف
عالمه مجلسى است كه به ّ
ّ
خط نسخ در سال  1230ق كتابت نموده ،و به شماره  131در كتابخانه مسجد گوهرشاد در مشهد
982
موجود است.

 . 976چهل سال تاريخ ايران( المآثر و اآلثار) ،ج  ،1صص 192 -191؛ مكارم اآلثار ،ج  ،2صص 549 -547؛ الكرام البررة ،ج ،1
صص 64 -62؛ الذّريعة ،ج  ،3صص  146 -145و ج  ،11ص 212؛ شرح حال رجال ايران ،ج  ،1ص 55؛ دانشمندان و بزرگان
اصفهان ،ج  ،1ص 213؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،8ص .155
 . 977تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .225
 . 978فهرست كتابخانه وزيرى يزد ،ج  ،3ص .1014
 . 979فهرست مدرسه عالى سپهساالر ،ج  ،1ص .330
 . 980فهرست كتابخانه مرعشى ،ج  ،18ص .217
 . 981فهرست كتابخانه مجلس ،ج  ،14ص .270
 . 982فهرست گوهرشاد ،ج  ،1ص .153

ّ
مال ابو القاسم گلپايگانى
ّ
مال ابو القاسم بن مح ّمد گلپايگانى ،عالم فاضل ،از دانشمندان نيمه ّاول قرن يازدهم هجرى است .وى در اصفهان به تدريس و
ّ
تحقيق مشغول بوده ،و مير مح ّمد قاسم طباطبايى قهپايى از او اجازه روايت دارد .همچنين مال على گلپايگانى از او اجازه دريافت
نموده كه در بخش اجازات كتاب بحار االنوار ضبط شده است 983.وى تأليفاتى دارد از جمله .1 :رساله در فقه ،موجود در
985
كتابخانه حاج سيّد مهدى الجوردى قمى .2 984.منهاج العليّة.
صدر اصفهانى
سيّد ابو القاسم نايب ال ّ
صدر بن سيّد مهدى موسوى اصفهانى عالم فاضل اديب در قرن
ابو القاسم نايب ال ّ
اعالم اصفهان ،ص349 :
سيزدهم هجرى .از آثارش كتابت .1 :كتاب تجويد ،تأليف مح ّمد زمان تبريزى است كه آن را در سال  1264به ّ
خط نسخ نوشته،
و به شماره  1710 /1در كتابخانه مسجد گوهرشاد مشهد مقدّس موجود است .2 .كتاب تصريف زنجانى را در سال  1264ق
986
در شيراز به ّ
خط شكسته نستعليق نوشته است .نسخه به شماره  1710 /2در كتابخانه مسجد گوهرشاد وجود دارد.
ميرزا ابو القاسم كلباسى «شيخ العراقين»
حاج ميرزا ابو القاسم معروف به «شيخ العراقين» فرزند آقا مح ّمد مهدى بن حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى ،عالم فاضل محقّق،
مادرش دختر حاج سيّد مح ّمد باقر بيدآبادى است .در اصفهان متولّد شد ،و نزد پدر به تحصيل پرداخت .سپس در نجف اشرف در
محضر درس شيخ مرتضى انصارى و شيخ مح ّمد حسين كاظمينى حاضر ،و سپس به انجام وظايف دينى خود مشغول شد .وى
سرانجام در سال  1308ق (سال وفات استادش كاظمينى) وفات نمود ،و در صحن مط ّهر حضرت على عليه السّالم در نجف
مدفون گرديد .كتب زير از او است.1 :
شرح كتاب اصول پدرش  .2كتابى در اصول در دو مجلّد  .3كتابى در صالة.
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سيّد ابو القاسم فريدنى
آقا سيّد ابو القاسم موسوى شاهكرمى فريدنى بن سيّد مح ّمد هاشم ،عالم فاضل ،در اصفهان نزد آقا سيّد ابو القاسم دهكردى ،ميرزا
ابو الحسن بروجردى ،سيّد مح ّمد نجفآبادى ،آخوند ّ
مال مح ّمد حسين فشاركى ،شيخ مح ّمد حكيم خراسانى ،حاج شيخ مهدى نجفى
مدرس خاتونآبادى تحصيل كرد .وى در مسجد در كوشك اقامه جماعت مىنمود ،در ربيع اال ّول 1384
و حاج مير مح ّمد صادق ّ
ق وفات يافت ،و در تكيه مقدّس
اعالم اصفهان ،ص350 :
مدفون شد.
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مير ابو القاسم فندرسكى
مير سيّد ابو القاسم بن ميرزا بيك بن مير صدر الدّين حسينى موسوى فندرسكى استرآبادى معروف به «ميرفندرسكى» حكيم
فيلسوف ،عارف مرتاض و شاعر اديب .از اكابر حكماء و عرفاء است ،و همگان به عظمت ،بزرگى ،جامعيّت ،زهد و تقواى او
اذعان دارند .در سال  970ق در قريه «فندرسك» از توابع استرآباد [گرگان فعلى] متولّد شده ،و نزد علماى بزرگ روزگار خود
همچون كمال الدّين چلبى بيك تبريزى ،خواجه افضل الدّين مح ّمد تركه اصفهانى ،مير مح ّمد باقر استرآبادى (ميرداماد) و مير
ّ . 983
عالمه مجلسى بزرگمرد علم و دين ،صص  88و .177
 . 984آشنايى با چند نسخه ّ
خطى ،ج  ،1ص .107
 . 985الذّريعة ،ج  ،22ص .328
 . 986فهرست گوهرشاد ،صص  79و .248
ّ
 . 987نقباء البشر ،ج  ،1صص 77 -76؛ الذريعة ،ج  ،15ص 54؛ ماضى النّجف ،ج  ،3ص 233؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج ،2
ص 955؛ بيان المفاخر ،ج  ،2صص 173 -172؛ معجم رجال الفكر و االدب ،ج  ،3ص 1066؛ خاندان كلباسى ،صص .154 -153
 . 988تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص 292؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 923؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،صص  200و
ّ
اطالعات شخصى نويسنده.

برهان الدّين اشراق استرآبادى تحصيل نموده است .وى به هند سفر كرده ،و خدمت عرفاء و بزرگان آن ديار رسيده ،و تجربهها
اندوخته ،و در ضمن ،جهت ترويج دين اقدام نموده است .وى پس از چندين سفر در اصفهان اقامت گزيده ،و به تدريس و تحقيق
پرداخته است .شاه صفى او را احترام بسيار مىنمود؛ ا ّما مير به او اعتنايى نداشت .از محضر درس او دهها شاگرد دانشمند
برخاستهاند .سرانجام در سال  1050ق وفات يافت ،و در تكيهاى مخصوص كه به نام او تكيه مير ناميده مىشود ،در تخت فوالد
مدفون گرديد .مادّه تاريخ وفات او اين است:
«صد حيف ز آفتاب اوج دانش»

تاريخ وفاتش ز خرد جستم گفت:

مشار اليه طبع شعر داشته ،و گاهى اشعارى مىسروده ،معروفترين سروده او قصيده حكمى و عرفانى او است با اين مطلع:
چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستى

صورتى در زير دارد آنچه در باالستى

كه آن را به پيروى از ناصر خسرو قباديانى سروده است .قصيده يايييّه ميرفندرسكى مورد توجّه عرفاء و شعرا بوده ،و بر آن
شرح نوشتهاند؛ از جمله شرح مح ّمد صالح بن سعيد خلخالى ،شرح حكيم عبّاس شريف دارابى موسوم به تحفة المراد ،و شرح
محسن بن
اعالم اصفهان ،ص351 :
مح ّمد گيالنى ،و دو شرح ّاول به طبع رسيده است .همچنين اين قصيده را امير مح ّمد على هندى تخميس نموده كه ابتداى آن اين
است:
اى كه ذاتت در دو گيتى مظهر اسماستى

جوهرى دهر را چون لؤلؤ الالستى

بشنو از انجام خود حرفى كه از مبداستى

چرخ با اين اختران نغز و خوش زيباستى

صورتى در زير دارد آنچه در باالستى

كتب زير از تأليفات او است .1 :اجازه به ّ
مال حسنعلى تسترى ،مطبوع ضمن اجازات بحار االنوار  .2برهان االبصار .3
منظومه در كيميا  .4تحقيق المزلّة  .5تخميريّه  .6ترجمه شذور الذّهب  .7جواب سؤاالت ّ
مال مظفّر حسين كاشانى ،مطبوع در
كتاب منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران  .8حاشيه جوك باشست  .9رساله حركت ،مطبوع در كتاب منتخباتى از آثار حكماى
الهى ايران  .10رساله صناعيّه ،مطبوع  .11رسالة فى ارتباط الحادث بالقديم  .12رسالة فى حقيقة الوجود  .13رسالة فى
معقوالت العشر  .14زيبق ،مطبوع در كتاب مجموعه رسائل ّ
خطى فارسى  .15قصيده يائيّه ،مطبوع  .16كشف اللّغات «جوك
باشست»  .17منتخب «جوك باشست».
ميرفندرسكى كتابخانهاى ارزشمند با كتابهاى نفيس داشته كه پس از وفات ،كتابهاى آن را به كتابخانه شاه صفى انتقال دادهاند.
اين شعر از او است:
شرب مدام شد چو ميسّر مدام به

چون مى حرام گشت ،به ماه حرام به

تا هر دو را چشيده بگويم كدام به

يك بوسه از رخت ده و يك بوسه از لبت
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اعالم اصفهان ،ص352 :
سيّد ابو القاسم تابش محموديان*
حاج سيّد ابو القاسم تابش محموديان ،عالم فاضل ،در اصفهان متولّد شد ،و سپس به نجف اشرف مهاجرت نمود ،نزد علماى اعالم
به تحصيل پرداخت ،و فقيهى جامع ،و دانشمندى فاضل گرديد .بيش از هفتاد سال در نجف اشرف اقامت داشت ،و در سال
990
 1370ق در آن ديار مقدّس وفات يافتّ .
خط شكسته را خوش مىنوشت.
ابو القاسم تميمى اصفهانى
ابو القاسم تميمى اصفهانى نسّابه ،سيّد ّ
عز الدّين اسماعيل بن حسين مروزى مؤلّف الفخرى ،از ورقانى در اثبات نسب جناب
991
اسماعيل بن ابراهيم بن امام موسى الكاظم عليه السّالم به قول او و جمعى ديگر از علماء نسب ،استشهاد نموده است.
ابو القاسم جاويد اصفهانى
ميرزا ابو القاسم مستوفى متخلّص به «جاويد» شاعر اديب ،از اعضاى قديمى انجمن ادبى شيدا بود ،و اشعارش در روزنامههاى
قديم اصفهان همچون سحاب و غيره به طبع مىرسيد.
[از او است:
نيست حاجت رنجه كردن پنجههاى نازنين

كز نگاهى صد چو من آماج پيكان كردهاى]992

اعالم اصفهان ،ص353 :
ابو القاسم جال*
ابو القاسم خان جال ،از پيشگامان ع ّكاسى در اصفهان در سال  1294ق در اصفهان به دنيا آمد .وى نزد برادرش مح ّمد خان
ديارى (دكتر صحّت) ع ّكاسى را فراگرفت ،و نزد او در ع ّكاسى مركزى در چهارباغ اصفهان به كار پرداخت ،و سرانجام در

 . 989تذكره نصرآبادى ،ج  ،1صص 223 -221؛ وقايع السّنين و االعوام ،صص 515 -514؛ طرائق الحقائق ،ج  ،3صص 159 -158؛
رياض العلماء ،ج  ،5صص 502 -499؛ ريحانة االدب ،ج  ،3ص  418و ج  ،4صص  ،360 -357شرح حال ميرداماد و ميرفندرسكى،
الروضة النّضره ،صص 451 -450؛ منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران ،ج ،1
دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،6صص 173 -169؛ ّ
صص 88 -85؛ رجال اصفهان ،دكتر كتابى ،ج  ،1صص 292 -289؛ تاريخ فلسفه در اسالم ،صص 460 -447؛ روضات الجنّات ،ج ،1
صص  246 -242و ج  ،5ص 380؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص 35؛ الذّريعة ،ج  ،3ص  485و ج  ،6ص  395و ج  ،18صص  57و
489؛ قصص العلماء ،صص 237 -236؛ تذكره روز روشن ،صص 26 -25؛ مجمع الفصحاء ،ج  ،4صص 10 -9؛ فرهنگ معين ،ج ،6
صص 1380 -1379؛ از آستارا تا استرآباد ،ج  ،5صص 340 -338؛ گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،صص 546 -543؛ رجال اصفهان يا
تذكرة القبور ،ص  112و 108؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،2صص 379 -378؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص -197
200؛ اعيان ال ّشيعة ،ج  ،7ص 68؛ راهنماى پژوهش درباره ميرفندرسكى؛ خاندان شيخ االسالم اصفهان ،صص 65 -64؛ سيرى در تاريخ
تخت فوالد ،صص 210 -208؛ اصفهان( كتاب جوانان) ،صص .218 -217
 . 990تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص .292
 . 991الفخرى ،ص .14
 . 992تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .138

سال  1313ش در خيابان چهارباغ ،ع ّكاسى شرق را تأسيس كرد .وى از ّاولين ع ّكاسان خبرى اصفهان بود ،و با مطبوعات و
993
مراكز مختلف ،همكارى مىكرد .وى سرانجام در سال  1358ش در اصفهان درگذشت.
شيخ ابو القاسم ح ّكاك*
شيخ ابو القاسم ح ّكاك اصفهانى ،از هنرمندان اوايل قرن چهاردهم هجرى بوده ،و عالوه بر مهارت در هنر ح ّكاكى ،در قلمزنى و
994
تذهيب و خوشنويسى نيز توانا بوده ،ا ّما به علّت كسادى بازار هنر ،در فقر و فاقه به سر برده ،تا آنكه فوت شده است.
مير ابو القاسم خليفه
مير ابو القاسم خليفه اصفهانى از متولّيان آستانه مقدّسه رضويّه در زمان شاهتهماسب صفوى بوده ،و توليّت موقوفات واجبى را
داشته است .توضيح :توليّت آستانه مقدّسه دو قسمت بوده؛ توليّت سنّتىها :موقوفات مجهول المصرف؛ توليّت واجبىها :موقوفات
995
معلوم المصرف.
استاد ابو القاسم خواجويى
استاد ابو القاسم خواجويى ،از هنرمندان نقّاش قرن سيزدهم هجرى بوده ،در نقّاشى گلوبته و صورتسازى و منظره مهارت
داشته ،و آثارى در اصفهان پديد آورده است از جمله
اعالم اصفهان ،ص354 :
نقّاشى و تزيينات خانه استاد همايى در محلّه پاقلعه به تاريخ  1288ق از آثار هنرمندانه او است.

996

ابو القاسم خواجويى*
ابو القاسم خواجويى ،عالم فاضل اديب شاعر ،در اوايل قرن سيزدهم هجرى مىزيسته ،و در سال  1222ق كتاب تحفة المريد را
در موضوع علوم طبيعى تأليف نموده كه به شماره  8812در كتابخانه آيتهللاالعظمى مرعشى نجفى در قم موجود است 997.شعر
نيز مىسروده است .اين شعر از او است:
ستايش سزاوار ذاتى كه هست

بر قدرتش آسمان چيز پست

خداوند ّ
خالق انسان و جان

كه افالك و انجم همه صنع آن

خداوند صنعتگر آب و خاك

روانبخش اجسام اجرام پاك

خداوند انوار و عقل اثير

خداوند كيوان و بهرام و تير

خداوند خورشيد و ناهيد و ماه

خداوند گردون اين ناوگاه
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ميرزا ابو القاسم زيانى

 . 993چهرهنگاران اصفهان ،صص .139 -138
 . 994تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،صص .31 -30
 . 995مكارم اآلثار ،ج  ،3ص .710
ّ
 . 996ديوان طرب ،ص 179؛ تاريخ اصفهان( مجلد هنر و هنرمندان) ،ص 318؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .1016
 . 997فهرست مرعشى ،ج  ،23صص .10 -9
 . 998تذكره شاعران فارسىسرا ،ص .87

ّللا اصفهانى در دفتر خانه سلطنتى دولت
ميرزا ابو القاسم اصفهانى متخلّص به «زيانى» شاعر اديب ،برادرش ميرزا عنايت ّ
نادرى ،لشكرنويس بوده ،و خود او نيز از طرف نادر شاه به وزارت دار االمان كرمان منصوب شده است .اين رباعى از او
است:
مىگشت به كوه و دشت با ناله و زار

مجنون دلآزرده بىصبر و قرار

تا ناقه ليلى كند آسوده گذار

خار و خس دشت را به مژگان مىرفت
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اعالم اصفهان ،ص355 :
ميرزا ابو القاسم شمسآبادى*
خطاط هنرمند ،در قرن سيزدهم هجرى مىزيست ،و در ّ
ميرزا ابو القاسم شمسآبادىّ ،
خط شكسته استاد ،و در دستگاه حكومت
1000
اصفهان ،منشىباشى بود.
سرى
سيّد ابو القاسم ّ
سيّد ابو القاسم فرزند سيد ابراهيم سرى از شعرا و ادباى معاصر در سال  1313ش متولد شد .از آثار او ترجمه كتاب اشرف
افغان بر تختگاه اصفهان است.
سيّد ابو القاسم قارى
ابو القاسم قارى ،از فضالء و دانايان قرائت و تجويد در اصفهان بود ،طبع شعر نيز داشت ،و در عهد شاهعبّاس دوم صفوى
مىزيست ،در سال  1061ق منظومهاى در تجويد به نام لؤلويّيه سروده كه بيت ّاولش اين بيت است:
اى كالم از انتظام نام ذاتت در نظام

وى ز شهد ش ّكرين شكرت زبان شيرين به كام

1001

شيخ ابو القاسم قارى
شيخ ابو القاسم قارى اصفهانى ،از علماى بزرگ و از دانايان به علوم قرآن بود ،و از معاصرين حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت
االسالم و از شاگردان او است .در قرآن و تجويد شاگرد ّ
مال ابو الحسن خواجويى اصفهانى است از ديگر اساتيد او ميرزاى قمى
است .آقا مح ّمد مهدى كلباسى نيز از ارادتمندان صاحب عنوان بوده ،و ظاهرا قرائت را نزد او تحصيل نموده است 1002.وى در
سلخ رمضان  1267ق كتابت حبل المتين فى معجزات امير المؤمنين عليه السّالم تأليف شمس الدّين مح ّمد بن مح ّمد بديع مشهدى
را در نجف اشرف به
اعالم اصفهان ،ص356 :
پايان رسانيده است ،كتاب به شماره  177در كتابخانه دانشكده الهيّات و معارف اسالمى مشهد موجود است.

1003

ميرزا ابو القاسم الهيجى
 . 999تذكره آتشكده ،نيمه دوم ،ص 519؛ الذّريعة ،ج  ،9ص 408؛ تذكره روز روشن ،ص 330؛ سفينة المحمود ،ص .232
 . 1000جغرافياى اصفهان ،ص 79؛ آثار ملّى اصفهان ،ص .239
 . 1001الذّريعة ،ج  ،18ص .377
 . 1002الكرام البررة ،ج  ،1صص 44 -43؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 176؛ بيان المفاخر ،ج  ،1صص .254 -253
 . 1003فهرست الهيّات مشهد ،ج  ،1ص .94

ميرزا ابو القاسم الهيجى ،معروف به «جغد العرفاء» از عرفاى ساكن اصفهان (و مريدان حسين على شاه اصفهانى) است .در
1004
طرائق الحقائق ذكرى از او شده است.
سيّد ابو القاسم مذهبباشى*
ابو القاسم حسينى اصفهانى ملقّب به «مذهبباشى» از هنرمندان دوره فتحعلى شاه قاجار است .از تذهيبكاران درجه ّاول آن عهد
بوده ،و در نقّاشى قلمدان و فنون زرافشان و نقّاشى گل و بوته ،هنرنمايىها كرده است .وى تا سال  1222ق در قيد حيات بوده
1005
است.
از آثار او تذهيب قرآنى است كه جهت تقديم به فتحعلى شاه قاجار نويسنده معروف زين العابدين بن عبد النّبى قزوينى در سال
1006
 1322نگاشته است ،و اين قرآن در كتابخانه سلطنتى تهران موجود است.
ابو القاسم معبّر اصفهانى
ابو القاسم اصفهانى فاضل محترم مدّت چهل سال در اصفهان تعبير خواب مىنموده است .وى مؤلّف كتابى است به نام نخبة
الرؤيا در يك مقدّمه و چند باب برحسب حروف تهجّى و يك خاتمه .كتاب به شماره  4613بدون تاريخ تأليف و
االشياء فى تعبير ّ
الرؤيا
نخبة
بايد
كتاب
نام
كه
كند
مى
اظهارنظر
فهرست،
محترم
نويسنده
است.
موجود
تهران
دانشگاه
مركزى
كتابخانه
يا كتابت در
ّ
1007
باشد.
اعالم اصفهان ،ص357 :
سيّد ابو القاسم ماليرى
سيّد ابو القاسم موسوى ماليرى اصفهانى ،عالم فاضل بارع .از آثارش ،تقريظى است بر كتاب توحيد تأليف ناصر االسالم موحّد
ّللا
م ّكى اصفهانى كه آن را در صفحه  46كتاب نامبرده مرقوم داشته است .نسخه كتاب توحيد به شماره  163در كتابخانه آيت ّ
1008
گلپايگانى در قم موجود است.
ميرزا ابو القاسم نشاط
ميرزا ابو القاسم نشاط ،از فضالء و شكستهنويسان قرن  13هجرى در اصفهان بوده ،از آثارش كتابت كتاب گنجينه به ّ
خط
مورخ شعبان  1266ق است ،نسخه به شماره  1442در كتابخانه جامع گوهرشاد در مشهد مقدّس وجود
شكسته نستعليق ّ
1009
دارد.
شيخ ابو القاسم نصرآبادى
متصوفه قرن هفتم يا هشتم هجرى بوده ،و در نصرآباد ماربين اصفهان ساكن بوده،
شيخ ابو القاسم نصرآبادى ،ظاهرا از عرفاء و
ّ
و خانقاه داشته ،و همان جا مدفون شده است.1010
سردر و بناى خانقاه توسّط خواجه صدر الدّين على طبيب نصرآبادى در سال  854ق بنا شده كه قسمتى از كتيبه سردر آن هنوز
1011
باقى است.
فايده :اين شيخ ابو القاسم نصرآبادى ،عارفى است غير از شيخ ابو القاسم بن مح ّمد بن محمويه نصرآبادى نيشابورى ،مجاور م ّكه
1012
ّ
معظمه و متوفّى به سال  372ق.

 . 1004تاريخ تهران ،بالغى ،ج  ،2ص .42
 . 1005هنر قلمدان ،ص 145؛ تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .318
 . 1006گنجينه قرآن ،ص .82
 . 1007فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه ،ج  ،14ص .3544
 . 1008فهرست گلپايگانى ،ج  ،1ص .152
 . 1009فهرست كتابخانه جامع گوهرشاد ،ص .167
 . 1010دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .178
 . 1011گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص .329
 . 1012تذكرة االولياء ،ج  ،2ص 261؛ طرائق الحقائق ،ج  ،2ص .210

سيّد ابو القاسم هرندى*
ّللا هرندى ،سيد مح ّمد
ابو القاسم هرندى عالم فاضل معاصر ،در سال  1338ق در هرند متولّد شد .در اصفهان نزد شيخ هبة ّ
باقر ابطحى سدهى و شيخ احمد فيّاض به تحصيل
اعالم اصفهان ،ص358 :
پرداخت .پس از آن به قم رفت ،و از درس آيات عظام امام خمينى ،مرعشى نجفى و گلپايگانى بهرهمند شد .آنگاه به عتبات
عاليات عزيمت نمود و در جلسه درس آيات عظام سيّد عبد الهادى شيرازى ،خويى ،حكيم ،اصطهباناتى و شيخ موسى خوانسارى
حاضر شد.
وى سالها در نجف اشرف به تدريس سطوح مشغول بود .عاقبت به ايران مراجعت نموده ،و در اصفهان به اقامه جماعت و
ساير وظايف دينى پرداخت ،و سرانجام در  30دى  1370ش (مصادف با سالروز شهادت امام مح ّمد باقر عليه السّالم در قم
ى بن جعفر در قم مدفون شد) .فرزند برومند او سيّد مح ّمد على حسينى هرندى ّاولين روحانى شهيد
وفات يافت ،و در مزار عل ّ
اصفهان در دوران دفاع مقدّس است .او در مهر ماه  1359در كوى ذوالفقارى آبادان در نبرد با متجاوزين عراقى به شهادت
1013
رسيد.
ابو مح ّمد
مافروخى او را در رديف متقدّمين و دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء ذكر نموده ،و از
ابو مح ّمد ،از ادباى اصفهان استّ .
1014
او با عنوان «االستاد االوحد ابو مح ّمد» ياد كرده است.
ابو مح ّمد اصفهانى
الرحمن بن مح ّمد بن حماد
ّللا جعفر بن مح ّمد بن حسين خزاز و عبد ّ
ابو مح ّمد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از ابو عبد ّ
1015
روايت نموده ،و حافظ حكايى و ابو بكر قرآنى از او حديث روايت مىنمايند.
ابو مح ّمد اصفهانى
ابو مح ّمد بن بامويه اصفهانى ،از محدّثين قرن ششم هجرى است .ابو سهل عبد الملك
اعالم اصفهان ،ص359 :
ّللا بن مح ّمد دشتى ( 582 -482ق) از وى حديث شنيده است.
بن عبد ّ

1016

ابو مح ّمد بن يحيى
مافروخى او را در رديف معاصرين ذكر كرده است.
ابو مح ّمد بن يحيى بن زكريّا ،از محدّثين اصفهان است ،و
ّ

1017

ابو مح ّمد خونجانى اصفهانى
ابو مح ّمد بن ابى نصر بن حسن بن ابراهيم خونجانى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان ،و از اهالى قريه «خونجان» است ،از ابو
1018
القاسم بن مح ّمد بن فضل طلحى اصفهانى و ديگران حديث شنيده است.
ابو مح ّمد طيرانى
 . 1013يادداشتهاى آقاى رحيم قاسمى( وفيات علماى معاصر اصفهان) ،نسخه ّ
خطى.
 . 1014محاسن اصفهان ،ص .32
 . 1015احقاق الحق ،ج  ،17صص  81و .471
 . 1016التّحبير ،ج  ،1ص .345
 . 1017محاسن اصفهان ،ص .31
ّ . 1018
اللباب ،ج  ،1ص 471؛ معجم البلدان ،ج  ،2ص .407

مافروخى او را در رديف متقدّمين و
ابو مح ّمد طيرانى مقرى ،از دانشمندان اصفهان ،و احتماال از قريه «طيران» اصفهان است.
ّ
1019
از دانشمندان كالم و حديث ذكر نموده است.
وراق
ابو مح ّمد ّ
ّللا بن مح ّمد بن
وراق ،از محدّثين اصفهان است .احمد بن مح ّمد بن فراد تميمى از او روايت مىكند ،و ابو مح ّمد از عبد ّ
ابو مح ّمد ّ
1020
زكريّا حديث نقل مىكند.
وراق است كه از احمد بن موسى بن اسحاق
الرحمن بن عطاش ّ
[ظاهرا در قرن سوم مىزيسته ،و او همان ابو مح ّمد داود بن عبد ّ
1021
انصارى روايت نموده است].
اعالم اصفهان ،ص360 :
ابو المرجّى
مافروخى در كتاب خود از او ياد كرده است.
ابو المرجّى سبط عبدوس ،از شعراى پارسىگوى اصفهان است.
ّ

1022

ابو مسعود رازى
شيخ ابو مسعود بن فرات رازى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .او در رى متولّد گرديد ،و جهت اخذ حديث به
مصر ،دمشق ،كوفه ،بغداد ،جزيره ،شام ،يمن و اصفهان سفر كرد .او معاصر احمد بن حنبل بوده ،و نزد او احترام بسيار داشته
است .وى سرانجام در اصفهان ساكن شده ،و به تربيت شاگردان و نقل حديث پرداخت ،و سرانجام در شعبان سال  258ق وفات
يافت ،و قاضى ابراهيم بن احمد ّ
خطابى بر او نماز گزارد ،و مح ّمد بن عاصم وى را غسل داد ،و در مقبره مردبان مدفون گرديد.
برخى او را شيعه مىدانند ،و از او تجليل مىكنند ،و برخى او را سنّى و صوفى مىدانند.
[ظاهرا بقعهاى بر سر مزار او بوده ،و تا قرنها مردم اصفهان آنجا را زيارت مىكردهاند] ،در سال  895ق مح ّمد بن جالل
الدّين عربشاه سردر بقعه شيخ ابو مسعود را تجديد بنا كرد ،و كاشىكارى نمود كه هنوز باقى است ،و در شمار آثار باستانى
اصفهان به ثبت رسيده است.
در اواسط دوره قاجاريّه ،آقا سيّد صدر الدّين مح ّمد عاملى پس از تحقيق درباره احوال و مذهب شيخ ابو مسعود ،او را سنّى
دانست ،و مردم را تحريك نمود ،و آنان قبر شيخ ابو مسعود را تخريب كردند .در كتاب مزارات اصفهان اسامى تعداد كثيرى از
1023
مشايخ و اساتيد و راويان و شاگردان شيخ ابو مسعود مذكور است ،و كتاب مسند از او است.
اعالم اصفهان ،ص361 :
ابو مسلم اصفهانى
ابو مسلم مح ّمد بن بحر اصفهانى ،اديب ،لغوى ،نحوى ،شاعر ،كاتب ،مفسّر ،از دانشمندان قرن سوم و چهارم هجرى .وى منصب
كتابت داعى صغير مح ّمد بن زيد حسينى (م  287ق) را داشته است .در سال  254ق متولّد شده ،و از دانشمندان زمان خود
بهره گرفته ،و در ادبيّات ،حديث ،تفسير و ساير علوم عصر خود ،مهارت يافته است .وى پيرو مذهب معتزله بوده ،و چندى از
طرف مقتدر عبّاسى حاكم قم ،و سپس اصفهان بوده ،و سرانجام در سال  322ق وفات يافته است .كتب زير از او است:

 . 1019محاسن اصفهان ،ص .30
 . 1020احقاق الحق ،ج  ،14ص .303
 . 1021ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .313
 . 1022محاسن اصفهان ،ص .34
 . 1023ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص  ،82تهذيب التّهذيب ،ج  ،1صص 67 -66؛ االعالم ،ج  ،1ص 186؛ ميزان االعتدال ،ج  ،1صص
الرضوية ،ج  ،2ص 460؛ مرآة الجنان ،ج ،2
 49و 60؛ خلد برين ،صص 193 -187؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 144؛ فوائد ّ
ص 169؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 216 -215؛ مزارات اصفهان ،صص 88 -79؛ گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص
353؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 49؛ الذّريعة ،ج  ،21ص .405

 .1جامع التّأويل در تفسير قرآن ،در چهارده جلد برحسب رأى معتزله  .2كتاب همزه  .3النّاسخ و المنسوخ  .4كتابى در نحو و
1024
غيره.
ابو مسلم اصفهانى
ى بن مح ّمد بن حسين بن مهريزد اصفهانى ،اديب ،مفسّر و محدّث معتزلى ،و دانشمندان قرن پنجم هجرى.
ابو مسلم مح ّمد بن عل ّ
الرجاء صيرفى ،حسين ّ
خالل و مح ّمد بن
وى در سال  322ق متولّد شده[ ،ابو بكر بن مقرى روايت نموده است كه سعيد بن ابى ّ
احمد كبريتى از وى روايت كردهاند.
مورخان و تراجمنگاران او را شيعه دانسته ،و ابراز عقيده كردهاند كه از اعتزال ،به عنوان پوششى براى تشيّع خود
برخى از ّ
استفاده كرده است] .ابو مسلم اصفهانى در سال  457يا  459ق در اصفهان وفات يافت .كتب زير از او است .1 :جامع التّأويل
1025
الرسائل  .3ناسخ الحديث و منسوخه.
لمحكم التّنزيل ،در تفسير قرآن ،در بيست جلد  .2جامع ّ
اعالم اصفهان ،ص362 :
ابو مضر بن ابى طالب
ابو مضر بن ابى طالب بن غياث ،از ادباء و شعراى قرن پنجم هجرى است ،و به عربى شعر مىسروده است.

1026

ابو مضر بن جرير
مافروخى او را در رديف معاصرين آورده است.
ابو مضر بن جرير ،از محدّثين اصفهان در قرن پنجم هجرى است ،و
ّ

1027

ابو مضر بن ابى عدنان
مافروخى وى را در رديف دانشمندان صرف و
ابو مضر بن ابى عدنان بن ابى الفوارس ،از ادباء و دانشمندان اصفهان بوده ،و
ّ
1028
نحو و لغت و انشاء ذكر نموده است.
ابو المط ّهر مجلّدى
مافروخى او را در
ابو المط ّهر مجلّدى ،از ادباء و دانشمندان اصفهان است ،در صرف و نحو و لغت و انشاء مهارت داشته ،و
ّ
1029
رديف متقدّمين ذكر نموده است.
ابو المظفّر بن ناحيه
مافروخى او را در شمار دانشمندان صرف و نحو
مافروخى است،
ابو المظفّر بن ناحيه ،از ادباء و فضالى اصفهان و معاصر با
ّ
ّ
1030
و لغت و انشاء آورده است.
ابو المظفّر حسنآبادى
ابو المظفّر حسنآبادى اصفهانى ،از ادباء و شعراى پارسىگوى اصفهان است .وى از
 . 1024تاريخ قم ،صص 218 -217؛ االعالم ،ج  ،6ص 273؛ لسان الميزان ،ج  ،5ص 89؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،9ص 97؛ معجم االدباء،
ج  ،18صص 36 -35؛ بغية الوعاة ،ج  ،2ص 23؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص 216 -214؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص
.898
 . 1025اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،46ص 148؛ الذّريعة ،ج  ،4ص 258؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 917؛ شذرات الذّهب ،ج  ،5ص
254؛ سير اعالم النّبالء ،ج  ،18ص 146؛ محاسن اصفهان ،ص 32؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص 83؛ هدية العارفين ،ج  ،2ص 71؛ ميزان
االعتدال ،ج  ،3ص 106؛ االعالم ،ج  ،7ص 143؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،ص .263
 . 1026محاسن اصفهان ،ص .34
 . 1027محاسن اصفهان ،ص .31
 . 1028محاسن اصفهان ،ص .32
 . 1029محاسن اصفهان ،ص .32
 . 1030محاسن اصفهان ،ص .32

اعالم اصفهان ،ص363 :
مافروخى (قرن پنجم هجرى) بوده است.
شعراى متقدّم بر عصر
ّ

1031

ميرزا ابو المعالى كلباسى
ميرزا مح ّمد مكنّى به ابو المعالى كلباسى (نام او مهجور افتاده ،و در همه جا به كنيه شهرت يافتهاند) ،فرزند حاج مح ّمد ابراهيم
كلباسى خراسانى از اكابر علما و مجتهدين ،محقّق مدقّق و دقيق الفكر ،كثير التتبّع ،در غايت زهد و تقوى .درباره زهد و ورع و
احتياطهاى شرعى او بين الخواص و العوام ،حكاياتى منقول است كه همگى ،داللت بر مقام او مىكند .در شب چهارشنبه 7
شعبان  1247ق در اصفهان متولّد شد[ ،مقدّمات را نزد آقا سيّد مح ّمد باقر دهكردى و] درس خارج را نزد آقا مير سيّد حسن
مدرس و آقا سيّد مح ّمد شهشهانى طى نمود ،و به اجتهاد نايل آمد.
ّ
در تذكرة القبور درباره او فرمايد« :مجلس آن مرحوم ،مصداق حديث حواريّين و عيسى عليه السّالم بود كه عرض كردند :من
ّللا رؤيته و يزيدكم فى العلم منطقه ،و ير ّ
غبكم فى اآلخرة عمله».
نجالس؟ فرمود :من يذكركم ّ
جمعى كثير از بزرگان علماء و مجتهدين از شاگردان او هستند كه معروفتر از همه ،مرحوم آيتهللاالعظمى حاج آقا حسين
ّللا عليه -مىباشد .او در شب چهارشنبه  27ماه صفر المظفّر سال  1315وفات يافت ،و در تخت فوالد در
بروجردى -رحمة ّ
تكيهاى مخصوص مدفون گرديد .بانى ساختمان تكيه ،حاج ميرزا احمد ّ
مالباشى داماد آن مرحوم مىباشد .ميرزا ابو المعالى دختر
آقا ميرزا زين العابدين فرزند حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى را به زوجيّت داشت ،و از او ،صاحب دو پسر (حاج
ميرزا جمال الدّين ،و حاج ميرزا كمال الدّين معروف به ابو الهدى) و يك دختر (كه به زوجيّت حاج ميرزا احمد ّ
مالباشى درآمد)
مىباشد .مجموع كتب و رسائل تأليفى ايشان ،متجاوز از هشتاد مجلّد مىشود كه از آن جمله است .1 :رساله در استخارات،
مطبوع در مقدّمه قرآن در سال  1316ق  .2رساله در استشفاء به تربت حضرت سيّد ال ّ
شهداء عليه السّالم مطبوع در سال
اعالم اصفهان ،ص364 :
 1258ق  .3االستجاريّه  .4رساله در كيفيّت زيارت عاشورا  .5رساله در ابن غضائرى .6
رساله در احوال انسان ،به فارسى  .7رساله در احوال آقا حسين خوانسارى  .8رساله در احوال شيخ بهايى  .9بشارات در
اصول ،سه مجلّد  .10مجموعهاى از اشعار عربى .11
تفسير قرآن كريم  .12تعارض استصحاب و اصالة الصحّة  .13جبر و تفويض  .14حجّت مظنّه  .15رساله در تزكيه اهل رجال
 .16رساله در نيّت  .17رساله در مفطر بودن قليان .18
سند صحيفه كامله  .19شرح خطبه شقشقيّه [مطبوع]  .20شرح كفايه سبزوارى ،در فقه .21
شرح زيارت جامعه  .22رساله در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه السّالم.1032
مير ابو المعالى طباطبايى
ّللا طباطبايى اصفهانى ،از مشاهير علماء و سادات ساكن اصفهان است.
مير ابو المعالى كبير فرزند سيّد مراد بن شاه اسد ّ
زوجهاش دختر مولى مح ّمد صالح مازندرانى از آمنه خاتون دختر ّ
مال مح ّمد تقى مجلسى بوده ،و از همسر خود صاحب چهار
پسر و دو دختر شده كه يكى از پسران مير ابو المعالى صغير ج ّد مجتهد عالىقدر سيّد على طباطبايى صاحب رياض المسائل
1033
است .ظاهرا مير ابو المعالى كبير در اصفهان وفات يافته است.
ابو المعالى نقيب حسينى*
 . 1031محاسن اصفهان ،ص .33
 . 1032رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 40؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 217 -216؛ مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص
302؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،1ص 59؛ بيان المفاخر ،ج  ،2صص 174 -173؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،صص 59 -58؛ نقباء البشر،
ج  ،1صص 80 -79؛ مكارم اآلثار ،ج  ،4صص 1302 -1301؛ تاريخ و جغرافياى گناباد ،ص 195؛ ريحانة االدب ،ج  ،7ص 269؛
البدر التّمام؛ هدية االحباب؛ چهل سال تاريخ ايران( المآثر و اآلثار) ،ج  ،1ص 231؛ مشاهير مزار ّ
عالمه ابو المعالى كلباسى ،صص -33
97؛ خاندان كلباسى ،صص 244 -232؛ الذّريعة ،مواضع مختلف؛ علماى بزرگ شيعه ،ص 315؛ ميراث حقوق زن ،مقدّمه ،صص -7
12؛ رجال اصفهان ،دكتر كتابى ،ج  ،1صص .155 -152
 . 1033مرآة االحوال ،صص 142 -140؛ اعيان ال ّشيعة ،ج  ،10ص 530؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،1ص .328

ابو المعالى نقيب حسينى ،از خوشنويسان اصفهان در اواخر عهد صفويّه بودهّ ،
خط ثلث را با استادى و مهارت مىنوشت ،و تا
سال  1124ق در قيد حيات بود .از آثار او كتيبه ايوان
اعالم اصفهان ،ص365 :
شاگرد در مسجد جامع اصفهان به سال  1112و نسخهاى از كتاب نثر اللّئالى به ّ
خط نستعليق در سال  1124هنوز موجود
1034
است.
ابو المفاخر رضوى
ابو المفاخر رضوى ،از فضالء قرن يازدهم هجرى .در پنجشنبه  27صفر سال  1078ق نسخهاى از وافى فيض كاشانى در
اصفهان به ّ
ّللا مرعشى در قم موجود است 1035.همچنين در
خط نسخ كتابت نموده است ،نسخه به شماره  1866در كتابخانه آيت ّ
1036
سال  1053ق نسخهاى از كافى شيخ كلينى را به ّ
خط نسخ كتابت نموده است.
ابو المكارم اصفهانى
ى بن احمد از
قاضى ابو المكارم اصفهانى ،از فقهاء و محدّثين اصفهان است .از حسن بن احمد مقرى (حدّاد) روايت كرده ،و عل ّ
1037
او نقل حديث نموده است.
شيخ ابو منصور اصفهانى
تصوف و حديث قرن چهارم و
شيخ ابو منصور مع ّمر بن احمد بن مح ّمد بن زياد اصفهانى ،صوفى و محدّث حنبلى ،از بزرگان
ّ
پنجم هجرى[ .وى از ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن حمزه ،حافظ ابو ال ّ
شيخ اصفهانى ،طبرانى ،ابو الحسن بن مثنى ،ابن مقرى،
ّللا مح ّمد بن منده حديث شنيده ،و يا نزد آنان تل ّمذ نموده است .از مشايخ او در تص ّوف،
ى بن عمر بن عبد العزيز و ابو عبد ّ
عل ّ
ّ
ّللا جربادقانى ،احمد بن مح ّمد
اطالعات چندانى در دست نيست؛ ظاهرا يكى از آنان احمد بن جعفر بن هانى است .ابراهيم بن هبة ّ
قرشى ،قاسم بن مفضل ثقفى و ابو مطيع از او حديث استماع كردهاند .از شيخ ابو منصور تأليفاتى مختلفى بهجا مانده كه از آن
جمله است .1 :االختيارات ،چاپ شده در مجلّه معارف  .2ادب الملوك،
اعالم اصفهان ،ص366 :
قسمت سماع آن در مجلّه معارف چاپ شده است  .3حقائق اآلداب ،در آداب صوفيّه ،كه در مجلّه معارف چاپ شده است  .4ذكر
ّللا مرشدى ،مخطوط  .6شرح االذكار ،مخطوط .7
معانى التّصوف كه در مجلّه معارف چاپ شده است  .5شرح ابيات ابى عبد ّ
التصوف ،چاپ شده در مجلّه مقاالت و بررسىها  .8المسائل المحدّثة الواقعة فى عصرنا ،چاپ شده در
شرح اربعين حديثا فى
ّ
ّ
المتصوفه ،دو تأليف جداگانه ،چاپ شده در مجلّه معارف  .11نهج الخاص،
نهج
و
ة
ن
الس
بشاهد
المناهج
.
10
مجلّه معارف  9و
ّ
چاپ شده در مجلّه تحقيقات اسالمى .شيخ احمد كوفانى او را ديده ،و عبارت «الفقير عزيز» را از او شنيده ،و آن را نيكو يافته
1038
است] .شيخ ابو منصور اصفهانى در رمضان  419ق (و يا  )418وفات يافته است.
ابو منصور بن اسماعيل
مافروخى او را در رديف محدّثين متقدّم بر عصر خود ذكر مىكند.
ابو منصور بن اسماعيل ،از محدّثين اصفهان است.
ّ

1039

ابو منصور بن حسن

 . 1034احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،1ص 35؛ تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص  115گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص 115؛ آثار
ملّى اصفهان ،ص .542
 . 1035فهرست مرعشى ،ج  ،5ص .249
 . 1036فهرست الفبايى آستان قدس ،ص .455
 . 1037احقاق الحق ،ج  ،17ص .425
تصوف ،ص 534؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص 33؛ تذكرة الحفاظ ،ج  ،3ص 946؛ سير اعالم ال ّنبالء ،ج  ،16صص -276
 . 1038تاريخ
ّ
ّ
278؛ العبر ،ج  ،2ص 236؛ مجله معارف ،شماره  1و  ،2سال  1368ش ،مقاله شيخ ابو منصور اصفهانى؛ نفحات االنس ،ص 283؛
دائرةالمعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،6صص .285 -280
 . 1039محاسن اصفهان ،ص 30؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« اسماعيل» ،ص .2536

مافروخى او را در رديف دانشمندان صرف و نحو و لغت
ابو منصور بن حسن بن زرينزاد ،از ادباء و دانشمندان اصفهان است.
ّ
1040
و انشاء ياد كرده است.
ابو منصور خيّاط
مافروخى او را در رديف محدّثين مقدم بر عصر خود ذكر مىكند.
ابو منصور خيّاط فقيه ،از محدّثين و فقهاى اصفهان است.
ّ

1041

اعالم اصفهان ،ص367 :
ابو المظفّر بن سهل
مافروخى بوده است.
ابو المظفر بن سهل ،از محدّثين اصفهان و معاصر با
ّ

1042

ابو نعيم اصفهانى
ّللا بن اسحاق بن موسى بن مهران اصفهانى ،از محدّثين معروف اصفهان در قرن چهارم و پنجم
حافظ ابو نعيم احمد بن عبد ّ
هجرى است .نسب او از طرف مادر به شيخ مح ّمد بن يوسف بن معدان اصفهانى از مشاهير صوفيّه آن عهد مىرسد .حافظ ابو
نعيم در سال  334يا  336ق متولّد شده ،و در اصفهان و ساير شهرها به تحصيل پرداخته است .در كتب رجال از او به حافظ
اصفهان و گاهى حافظ دنيا تعبير مىكنند .برخى او را سنّى و صوفى ،و عدّهاى شيعه مىدانند .وى در طلب حديث ،به ايذج،
عسكر مكرم ،شوشتر ،اهواز ،بصره ،واسط ،كوفه ،بغداد ،م ّكه ،ايله و نيشابور سفر كرد .از بسيارى از محدّثان روايت مىكند ،و
تعداد كثيرى از محدّثين نيز از او نقل حديث مىكنند[ .اسامى مشايخ حافظ ابو نعيم در كتاب مزارات اصفهان آمده است].
ّللا مح ّمد بن مح ّمد اصفهانى نقل شده است كه چون سلطان محمود غزنوى بر اصفهان استيال يافت ،از طرف
از شيخ ابو عبد ّ
خود كسى را بر اين شهر والى گردانيد .مردم بر او بشوريدند ،و او را كشتند .سلطان محمود مجدّدا به شهر مراجعت نمود ،و
مردم را تأمين داد و از تقصير آنان گذشت .چون روز جمعه شد ،و مردم جهت نماز جمعه در مسجد حاضر شدند ،جمعى كثير از
مردم را بكشت ،و چون مردم شهر ،قبال حافظ ابو نعيم را از ورود به مسجد منع كرده بودند ،از اين مهلكه جان به سالمت برد،
و اين موضوع را از كرامات حافظ دانستند.
محرم سال  430ق در اصفهان وفات يافت ،و در قبرستان آببخشان [كه در آن روزگار به
وى سرانجام در يكشنبه 21
ّ
عالمه ّ
گورستان مردبان شهرت داشته است] مدفون شد[ .برخى نوشتهاند كه حافظ ابو نعيم اصفهانى از اجداد ّ
مال مح ّمد باقر
مجلسى است ].نقل شده
اعالم اصفهان ،ص368 :
است كه مير لوحى سبزوارى ،از علماء و فضالى ساكن اصفهان از جمله كسانى بوده كه با مجلسى عداوت داشته است ،و از
همين جهت ،به بهانه سنّى بودن ابو نعيم ،مردم را تحريك نمود كه قبر او را خراب كنند.
[ظاهرا مقبره او بعدا مر ّمت و احياء شده است ،و مقبره او تا قبل از تسطيح و تخريب قبرستان آببخشان باقى بود] ،و پس از
احداث فلكه و خيابان ،قبرستان آببخشان تسطيح [شد] ،و مقبره او از بين رفت .كتب زير از تأليفات او است .1 :اربعون حديثا
ّللا تعالى فرجه ال ّ
صحيحين  .3حرمة المساجد  .4حلية االولياء و بهجة االصفياء ،مطبوع
شريف)  .2اطراف ال ّ
فى المهدى (عجّل ّ
بوه ،مطبوع در حيدرآباد هند  .6ذكر اخبار اصفهان ،مطبوع در دو جلد در ليدن هلند .7
در ده جلد ،در مصر  .5دالئل النّ ّ
ّللا عليه و آله  .9الفتن  .10فضائل الخلفاء  .11فضل العالم العفيف  .12الفوائد  .13ما
الرياضة و االبدان  .8طبّ النّبى صلّى ّ
ّ
صحيحين (صحيح بخارى و صحيح
ال
بين
الجامع
.
15
استيعاب
ر
مختص
.
14
ّالم
س
ال
عليه
على
المؤمنين
امير
فى
القرآن
من
نزل
ّ
مسلم)  .16معجم ال ّ
الرافضة،
شيوخ  .17معرفة ال ّ
الرد على ّ
صحابه ،مطبوع در رياض عربستان  .18منقبة المط ّهرين ّ .19
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مطبوع در بيروت .

 . 1040محاسن اصفهان ،ص .32
 . 1041محاسن اصفهان ،ص .30
 . 1042محاسن اصفهان ،ص .30
ّ
ّ
 . 1043طبقات ال ّ
شافعية ،حسينى ،صص 142 -141؛ سير اعالم النبالء ،ج  ،17ص 453؛ طبقات الفقهاء ،ص 227؛ طبقات الشافعية،
ّ
ّ
اسنوى ،ج  ،2صص 475 -474؛ تاريخ نيشابور ،ص 110؛ النجوم الزاهرة ،ج  ،5ص 30؛ تبيين كذب المفترى ،ص 246؛ وفيات
االعيان ،ج  ،1ص 75؛ العبر ،ج  ،3ص 170؛ ميزان االعتدال ،ج  ،1ص  111و 52؛ المنتظم ،ج  ،8ص 100؛ تذكرة الحفاظ ،ج  ،3ص

ابو الوليد كنانى
ّللا بن مح ّمد كنانى ،از محدّثين شيعه است .حديث بسيار روايت كرده ،و به طلب دانش و نويسندگى شهرت داشته،
ابو الوليد عبد ّ
و بر ترويج تشيّع اصرار مىورزيده [است] ،بدين
اعالم اصفهان ،ص369 :
علّت ،والى اصفهان مناظرهاى ترتيب داد ،و ابو الوليد با ابو مسعود رازى ،مح ّمد بن بكار ،مح ّمد بن فرج و زين بن خرشه و
ديگران مناظره كرد ،و آنها موفّق به مجاب كردن ابو الوليد نشدند؛ لذا والى اصفهان او را ّ
شالق زد ،و سنيّان اصفهان او را
1044
طرد كردند.
حاج ميرزا ابو الهدى كلباسى
حاج ميرزا كمال الدّين ابو الهدى كلباسى فرزند ميرزا ابو المعالى بن حاج مح ّمد ابراهيم ،عالم فقيه محقق زاهد ،در زهد و تقوى
مانند پدر بزرگوار و برادر عالىمقدار خود [ميرزا جمال الدّين] بىمثل و مانند بود ،و در مكارم اخالق و صفات و حاالت
روحانى كمنظير در  22شعبان  1278در اصفهان متولّد شده ،و نزد پدر دانشمند خود به تحصيل پرداخت ،و پس از وفات او در
درس حاج شيخ مح ّمد با قر نجفى مسجد شاهى حاضر شد ،سپس به همراه برادرش به عتبات عاليات رفت ،و از محضر درس
آخوند خراسانى و آقا سيّد مح ّمد كاظم يزدى مستفيض گرديد.
او از علماى عالىقدرى چون حاج ميرزا هاشم چهارسوقى آقا سيّد حسن صدر كاظمينى و حاج ّ
مال على مح ّمد نجفآبادى اجازه
دريافت نمود .وى پس از بازگشت به اصفهان به تدريس پرداخته ،و نماز جماعت را در مسجد جوجه ،جنب مسجد حكيم ،اقامه
مىفرمود .وى در اغلب علوم همچون فقه ،اصول ،حديث ،منطق ،هيئت و خصوصا رجال مهارت داشته است .سرانجام در شب
سهشنبه  27ربيع الثّانى  1356ق در اصفهان وفات يافت ،و در كنار پدر ،در بقعه تكيه ميرزا ابو المعالى مدفون گرديد .مادّه
تاريخ وفات او را ميرزا حسن خان جابر انصارى ضمن قطعهاى چنين يافته است:
«اتل السّالم على من اتّبع الهدى»

مورخا:
جاء البشير مهنيا و ّ

از تأليفات او .1 :البدر التّمام ،در احوال پدر و ج ّد واالمقام خود ،مطبوع  .2التّحفة الى ساللة النّبوة ،و آن اجازهاى است كه جهت
ّللا مرعشى نجفى مرقوم فرموده ،مطبوع در كتاب المسلسالت  .3حاشيه بر كفاية االصول  .4الدّر الثّمين فى جملة من
آيت ّ
ّ
المصنفات و
اعالم اصفهان ،ص370 :
درة البيضاء ،در اجازه حديث ّ .6
زالت االقدام ،در اشاره به اشتباهات رجالى برخى از اعالم  .7سماء المقال فى
المصنّفين ّ .5
ّ
صراط المستقيم فى التمييز بين
الرجال كه در دو جلد به سعى فرزندش آيه هللا شيخ مح ّمد كلباسى به طبع رسيده  .8ال ّ
تحقيق علم ّ
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الرجالية ،حاوى سى فايده.
ال ّ
صحيح و السّقيم  .9الفوائد ّ
ابو يعقوب حذّاء

275؛ روضات الج ّنات ،ج  ،1ص 265؛ النّابس ،ص 17؛ اعيان ال ّشيعة ،ج  ،9ص 4؛ ريحانة االدب ،ج  ،7ص 285؛ الكنى و االلقاب ،ج
 ،1ص 265؛ هدية االحباب ،ص 49؛ معجم المطبوعات ،ج  ،1ص 350؛ االعالم ،ج  ،1ص 150؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،8صص
1120 -1118؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 143؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 226 -224؛ مزارات اصفهان،
صص 93 -88؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،صص  303 -302و 386؛ اصفهان( كتاب جوانان) ،صص .209 -208
 . 1044ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .49
 . 1045احوال حاجى كرباسى و اوالدش ،صص 107 -101؛ ريحانة االدب ،ج  ،8صص 300 -298؛ ميراث و حقوق زن ،مقدّمه؛ سماء
المقال ،مقدّمه؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص 81؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص 294؛ ماضى النّجف ،ج  ،3ص 235؛ بدر التّمام ،ص 45؛ االجازة
الكبيرة ،ص 21؛ المسلسالت ،ج  ،2صص 55 -53؛ خاندان كلباسى ،صص 252 -247؛ مشاهير مزار ّ
عالمه ابو المعالى كلباسى ،صص
161 -115؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 219 -217؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .61

ابو يعقوب ابن ابو اسحاق اسماعيل بن ابراهيم بن صبيح ثقفى ،از محدّثين اصفهان است .او در سنين جوانى در راه م ّكه وفات
يافته است.
بسيارى از احاديث را نوشته ،و آخرين كسى كه از او استماع حديث كرد ،ابو عثمان اسحاق بن ابراهيم بن يزيد بود.

1046

ابى الخير
ابى الخير بن احمد بن مح ّمد بن برد واعظ اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است.

1047

اثرم فابجانى
اثرم فابجانى اصفهانى ،از شعراء و ادباى اصفهان است .وى به عربى شعر مىسروده ،و از علماى لغت به شمار مىرفته است.
1048
او شهرهاى عراق را سياحت نموده ،و لغت و شعر را از علماى آن شهرها فرا گرفته است.
اعالم اصفهان ،ص371 :
ّللا ساطعى نجفآبادى
احسان ّ
ّللا گلشنى نجفآبادى از شعراى معاصر در سال  1351ق در نجفآباد متولّد شد .دوره متوسّطه را در ساوه طى نمود ،و
احسان ّ
در همان دوران به سرودن شعر پرداخت .ابتدا «بيدل» تخلّص داشت ،و سپس «ساطعى» تخلّص نمود 1049.از او است:
خرمى بارى گذشت
روزگار ّ

وه چه بىحاصل گذشت ،آرى گذشت

تا ز مستى كوس شيدايى زنم

شر و زارى گذشت
صحبت از شور و ّ

دل به عشق دلبرى در خون نشست

از سر مهر و وفادارى گذشت

سيّد احمد آزاد اصفهانى
احمد شهشهانى متخلّص به «آزاد» ،شاعر اديب[ ،در حدود سال  1284شمسى در اصفهان متولّد شد] .وى در ّ
فن شعر و ادب از
شاگردان مرحوم ميرزا عبد الوهاب گلشن ايرانپور و در موسيقى ،شاگرد سيّد رحيم موسيقىدان بود[ .1050به كفّاشى اشتغال
داشت ،و زمانى رئيس اتّحاديّه صنف كفّاشان شد .در انجمنهاى ادبى از جمله انجمن كمال و انجمن سعدى شركت مىكرد ،در
سال  1368شمسى وفات يافت ،و در گورستان باغ رضوان مدفون گرديد ].از او است:
طره ليلى
به ياد ناله مجنون ،ز عشق ّ

در اين صحراى بىپايان جرس دايم فغان دارد

دكتر احمد آژير

 . 1046ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .214
 . 1047ميزان االعتدال ،ج  ،1ص .73
 . 1048معجم االدباء ،ج  ،2ص .104
 . 1049تذكره شعراى معاصر اصفهان ،صص  104و 405؛ ديباچه ديار نون ،ص .218
 . 1050تذكره شعراى معاصر اصفهان ،صص .12 -11

دكتر احمد آژير اصفهانى شمسآبادى ،از پزشكان حاذق معاصر در تهران ساكن بوده ،و در دانشكده پزشكى تهران تدريس
1051
مىنموده ،مديريّت مجلّه بيوشيمى نيز با او بوده است.
اعالم اصفهان ،ص372 :
احمد ابهرى
ابو جعفر احمد ابهرى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان .در سال  393ق وفات يافت.

1052

شيخ احمد احرامباف
شيخ احمد احرامباف بيدآبادى از فضالء گمنام اصفهان ساكن محلّه قبله دعا و از معاصرين مرحوم سيّد حجّت االسالم شفتى و
ّللا بوده ،و در نزد آنان ،محترم و مقبول القول و معتمد عليه .جلسه درس مختصرى در منزل داشته ،و
فرزندش حاج سيّد اسد ّ
مدرس كاشىپز اصفهانى بيدآبادى .پس از
يحيى
ميرزا
آقا
مرحوم
است
جمله
آن
از
كه
اند
شده
مى
ر
حاض
عدّهاى در محضر او
ّ
ّ
وفات -كه ظاهرا در حدود سال  1295بوده ،-در قبرستان آببخشان در مقبره مرحوم مال حسين تفليسى مدفون گرديده است .پس
از خرابى قبرستان آببخشان ،اعقابش استخوانهاى او را به تكيه آقا ميرزا مح ّمد باقر چهارسوقى نقل كردند.
اخوت*
احمد ّ
اخوت ،نويسنده و مترجم تواناى معاصر ،در اصفهان ساكن است ،و در زمينههاى ترجمه ،نقد ادبى و شناخت ادبيّات
استاد احمد ّ
غرب ،مهارتى بسزا دارد .آثار ايشان:
 .1ترجمه اطلس نوشته خورخه لوييس پورخس .2 ،ترجمه واژهنگارهاى چينى ،رساله شعر ،نوشته ارنست فنولوزا  .3ترجمه
قصيده كافه غم ،نوشته كارسون مك لولرز  .4كتاب مقدّمات و مقاالتى در چند نشريه از جمله فصلنامه زندهرود.
احمد اصفهانى
احمد اصفهانى ،از جمله دانشمندانى است كه وقفنامه مدرسه نوريّه اصفهان را مهر و امضاء كرده است .سجع مهر او« :و
مب ّ
شرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد».1053
اعالم اصفهان ،ص373 :
احمد اصفهانى
احمد اصفهانى شاعر ،از فضالء و ادباء اوايل قرن چهاردهم هجرى است .وى ديوان شعر كوچكى داشته كه در سال  1312ق
1054
به چاپ رسيده است.
ميرزا احمد اصفهانى
ميرزا احمد اصفهانى ،واعظ شهير عصر قاجار .مدتى در تهران ساكن بود.
اعتماد السّلطنه گويد« :در شغل مرثيهخوانى و روضهخوانى به مقامى سامى رسيده ،وصيت شهرتش از تهران به همه جاى ايران
1055
كشيده».
(به نوشته بيان الواعظين وى فرزند ميرزا على محمد شيرازى است و پس از سالها اقامت در تهران ،به اصفهان معاودت نموده
و تا آخر عمر در كمال شهرت و عظمت به منبر مىرفت و پس از وفات به عتبات حمل شد و در وادى السالم مدفون گرديد)
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 . 1051دائرةالمعارف دانش بشر.
 . 1052هزاره شيخ طوسى ،ج  ،1ص .148
 . 1053تاريخچه اوقاف اصفهان ،ص .106
 . 1054نقباء البشر ،ج  ،1ص .82
 . 1055چهل سال تاريخ ايران( المآثر و اآلثار) ،ج  ،1ص 289؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .230

آقا احمد نقّاش اصفهانى*
آقا احمد فرزند آقا نجف نقّاش ،از هنرمندان قرن سيزدهم هجرى است .وى در نقّاشى ،شاگرد پدر ،و در نقّاشى صحنههاى جنگ
1057
و مجالس بزم ،استادى مسلّم بوده است.
احمد اصفهانى
ى بن حسن بن
احمد بن ابان اصفهانى ،از محدّثين اوايل قرن سوم هجرى است .وى از مح ّمد بن ابان عنبرى روايت مىكند ،و عل ّ
1058
سلم از وى نقل حديث مىنمايد.
اعالم اصفهان ،ص374 :
احمد اصفهانى
ابو الحسن احمد بن ابراهيم اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم .از حافظ سليمان بن احمد طبرانى روايت نموده و
1059
اسماعيل بن زاهر بونانى از او نقل حديث مىكند.
احمد شيبانى
احمد بن ابراهيم بن ابى الخصيب شيبانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از ابى سفيان و مح ّمد بن مغيره
1060
روايت مىكند ،و احمد بن حسين از وى نقل حديث مىنمايد.
احمد كرانى
ابو بكر احمد بن ابراهيم بن احمد بن روزبه كرانى از محدّثين قرن چهارم هجرى است .وى از داركى و ابن اخى ابى زرعه
روايت مىكند 1061.كران از محلّههاى شهر اصفهان است.
احمد اصفهانى
ابو بكر احمد بن ابراهيم بن احمد بن محمود اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .او از حسن (يا مح ّمد) بن احمد بن مح ّمد بن
1062
حبش اصفهانى روايت مىكند ،و احمد بن حسين از او نقل حديث مىنمايد.
احمد
احمد بن ابراهيم بن اسحاق ،موالى ضبه ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى
اعالم اصفهان ،ص375 :
است .از عمرو بن حميد قاضى دينور روايت مىكند ،و اسحاق بن شاذه از وى نقل حديث مىنمايد.

1063

احمد باب كوشكى
احمد بن ابراهيم باب كوشكى ،عالم محدّث قرن سوم هجرى از اهالى محلّه «باب كوشك» يهوديّه اصفهان بوده ،از حسين بن
1064
حفص نقل حديث نموده ،در سال  278ق وفات يافته است.
 . 1056خلد برين ص  ،185جلوه افالكيان نوشته رحيم قاسمى ،مخطوط.
 . 1057هنر قلمدان ،ص .79
 . 1058ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .98
 . 1059احقاق الحق ،ج  ،9ص .279
 . 1060ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .85
 . 1061ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .164
 . 1062احقاق الحق ،ج  ،8ص 287؛ مناقب خوارزمى ،ص .68
 . 1063ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .109

احمد دقّاق
ّللا بن مح ّمد بن نعمان
ابو العبّاس احمد بن ابراهيم بن ايّوب دقّاق ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از عبد ّ
1065
ى بن احمد بن بكر از وى نقل حديث مىنمايد.
روايت مىكند ،و حسين بن عل ّ
احمد زعفرانى
ابو بكر احمد بن ابراهيم بن حسن زعفرانى ،از محدّثين اصفهان است .از محدّثين اصفهان و بصره استماع حديث كرده است كه
از آن جمله است :مح ّمد بن احمد اثرم بصرى.
فايده لغوى :زعفرانى منسوب است به «زعفرانيّه» از قراى بغداد .زعفرانى منسوب است به «زعفران» از قراى همدان.
1066
زعفرانى كسى را گويند كه زعفران فروشد.
اعالم اصفهان ،ص376 :
احمد غسال
ابو جعفر احمد بن ابراهيم بن سليمان بن غسال ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از سهل بن عثمان و اسماعيل
1067
بن عمرو بجلى روايت مىكند ،و فرزندش قاضى ابو احمد بن مح ّمد از او نقل حديث مىنمايد.
احمد
احمد بن ابراهيم بن شادان ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .از جعفر بن احمد قارنى روايت مىكند ،و حافظ ابو
1068
نعيم اصفهانى از او نقل حديث كرده است.
احمد
الرحمن
ّللا بن عبد ّ
ابو الحسن احمد بن ابراهيم بن صالح بن منذر ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از عبيد ّ
1069
ّللا بن مح ّمد بن مندويّه از او نقل حديث مىكند.
بن واقد روايت مىكند ،و عبد ّ
شيخ احمد كلباسى*
الرحيم بن حاج شيخ مح ّمد رضا بن حاج مح ّمد ابراهيم
حاج شيخ احمد كلباسى فرزند حاج شيخ مح ّمد ابراهيم بن حاج ميرزا عبد ّ
كلباسى عالم فاضل ،در حدود سال  1342ق متولّد شده ،و در قم نزد آيات عظام حجّت كوهكمرى و صدر الدّين صدر و در
تهران نزد حضرات آيات سيّد احمد خوانسارى و ميرزا مح ّمد باقر آشتيانى تل ّمذ نمود .سپس در دانشگاه تهران در رشته حقوق
قضايى تحصيل نموده ،و ليسانس دريافت كرد ،و سپس در رشته فلسفه دكترا دريافت نمود.
وى در مسجد امام حسن عسكرى در تهران اقامه جماعت مىنمود ،و در دانشگاه تهران
اعالم اصفهان ،ص377 :
در رشته فلسفه به تدريس مىپرداخت .در اواخر عمر به بيمارى سختى دچار شد ،و براى معالجه به آمريكا رفت ،معالجات
سودى نبخشيد ،و در  10ذىقعده  1414ق ( 1373ش) دار فانى را وداع گفت ،و در قبرستان باغ بهشت قم مدفون گرديد .اين

 . 1064ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 98؛ االنساب ،ج  ،2ص 7؛ ّ
اللباب ،ج  ،1ص 101؛ معجم البلدان ،ج  ،1ص 309؛ بيان المفاخر ،ج
 ،2ص .376
 . 1065ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .149
 . 1066ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 165؛ راهنماى دانشوران ،ج  ،1ص .436
 . 1067ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .100
ّ
 . 1068ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 26؛ سير اعالم النبالء ،ج  ،6ص 93؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،1ص .118
 . 1069ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .137

كتابها از تأليفات او است .1 :اخالق از نظر قرآن كريم  .2فلسفه نوين يا نجات بشر  .3مفتاح السّعاده يا كليد خوشبختى (ترجمه
فصل پنجم از مقدّمه ابن خلدون).1070
احمد انوارى*
احمد انوارى فرزند دكتر ابراهيم انوارى بن شيخ عبد الكريم اديب ال ّ
شريعه سودايى دستگردى اصفهانى ،روزنامهنگار اديب ،در
حدود سال  1343ق در اصفهان متولّد شده ،و در اصفهان و تهران تحصيالت خود را به پايان رسانده ،و در رشتههاى ادبيّات،
حقوق و ارتباطات ،ليسانس دريافت نموده است .از سال  1362ق فعّاليت مطبوعاتى خود را آغاز نموده ،و خود ،روزنامههاى
خرد و پرخاش را منتشر ساخته است .از خدمات فرهنگى ماندگار او تأسيس مدرسه عالى كورش در اصفهان است .وى سرانجام
1071
در اواخر اسفندماه  1375شمسى در تهران وفات يافته است.
احمد هفشورى
ّللا مؤدّب ،ساكن قريه هفشور ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى .وى از مح ّمد بن
ابو جعفر احمد بن ابراهيم بن عبد ّ
1072
ّللا پدر حافظ ابو نعيم اصفهانى از وى روايت مىنمايد.
مثنى ،سلمة بن شبيب و مقرى روايت مىكند ،و عبد ّ
[ظاهرا «هفشور» همان هفشويه ،از قراء بلوك قهاب جى اصفهان است].
اعالم اصفهان ،ص378 :
احمد اصفهانى
ابو جعفر احمد بن ابراهيم بن فيض ،از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجرى است .او از احمد بن عثمان اودى ،حسن بن
1073
صبّاح و هارون بن موسى روايت مىكند ،و ابو مح ّمد بن حيّان از او حديث نقل كرده است.
احمد فريز هندى
ابو العبّاس احمد بن ابراهيم بن مح ّمد بن ابان فريز هندى ميمهاى اصفهانى از محدّثين اصفهان است .اصال از قريه «فريز هند»
ميمه بوده است .از ابى بكر مح ّمد بن سلمان بن حسن معدانى استماع حديث نموده ،ابن منده در تاريخ اصفهان او را ذكر نموده
1074
است.
احمد خبزى اصفهانى
ّللا خبزى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است ،شيخ
ابو مسعود احمد بن ابراهيم بن مح ّمد بن احمد بن ابراهيم بن موسى بن عبد ّ
صالح و عابد بوده ،و پدرانش عموما از محدّثين اصفهان بودهاند .پدرش وى را به محضر ابى عمرو بن مندويه اصفهانى جهت
1075
استماع حديث برد.
احمد سنّى
احمد بن ابراهيم بن يزيد معروف به سنّى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .وى از ابو سفيان صالح بن مهران روايت
1076
مىكند.
اعالم اصفهان ،ص379 :

 . 1070خاندان كلباسى ،ص 227؛ تربت پاكان قم ،ج  ،1ص 383؛ يادداشت هاى آقاى رحيم قاسمى( وفيات علماى معاصر اصفهان) ،نسخه
ّ
خطى.
 . 1071چهره مطبوعات معاصر ،ص 184؛ روزنامه ّ
مورخ  30بهمن  1375ش.
اطالعاتّ ،
 . 1072ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .97
 . 1073ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .123
 . 1074معجم البلدان ،ج  ،15ص .259
 . 1075معجم البلدان.
 . 1076ميزان االعتدال ،ج  ،1ص .27

احمد مدينى
ّللا باهلى مكتب مدينى اصفهانى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .وى از
ابو العبّاس احمد بن ابراهيم بن ابى يحيى يزيد بن عبد ّ
ّللا بن مح ّمد زهرى ،و مح ّمد بن يحيى بن فيّاض روايت مىكند .پدر حافظ ابو نعيم اصفهانى ،مح ّمد
نصر بن على جهضمى ،عبد ّ
بن جعفر و مح ّمد بن احمد بن ابراهيم قاضى از او نقل حديث مىكند .مدينى از اهالى مدينه (شهرستان) اصفهان بوده ،و در ربيع
1077
االول  304ق وفات يافته است.
ّ
احمد حنفى
ابو جعفر احمد بن ابراهيم حنفى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم است .از حميد بن مسعده روايت مىكند ،و قاضى ابو احمد از
1078
او نقل حديث مىنمايد.
دكتر احمد رئيسى*
دكتر احمد رئيسى فرزند ابراهيم ،استاد دانشگاه و از دانشمندان معاصر اصفهان است.
در سال  1319ش در اصفهان متولّد شده ،و پس از انجام تحصيالت ابتدايى و متوسّطه وارد دانشگاه اصفهان شده ،و سرانجام،
دكتراى داروسازى دريافت نموده است .وى در انگلستان به تحصيل ادامه داده ،و فوق دكتراى داروشناسى دريافت نموده است.
او سالها در دانشگاه اصفهان به تدريس مشغول بوده ،و مناصب مختلف ادارى ،از جمله رئيس دانشكده داروسازى را برعهده
داشته است.
احمد سميرمى
ّللا بن ابى حامد اخذ و استماع
ابو بكر احمد بن ابراهيم سميرمى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .در طرابلس از ابا عبد ّ
حديث كرد ،و ابو على حسن بن مح ّمد بن حسن
اعالم اصفهان ،ص380 :
1079

اعالم اصفهان ؛ ص380
ساوى از او روايت مىكند.

1080

صار
احمد ق ّ
صار معروف به «فاتنى» از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .از مح ّمد بن مح ّمد بن
ابو العبّاس احمد بن ابراهيم ق ّ
يونس ابهرى ،ابى عمرو بن حكيم و صحّاف روايت نموده است .او از مصاحبان حافظ ابو نعيم اصفهانى بوده ،و با او رفت و آمد
1081
داشته ،و در اواخر قرن چهارم هجرى وفات يافته است.
سيّد احمد مقدّس
آقا سيّد احمد مقدّس فرزند ابراهيم حسينى عالم فاضل اديب ماهر ،از دانشمندان معاصر اصفهان است .در حدود سال  1320ق
در محلّه بيدآباد متولّد شد ،و در خدمت اساتيد اين شهر همچون حاج ميرزا ابو الحسن بروجردى ،شيخ مح ّمد رضا نجفى مسجد
شاهى ،آقا سيّد مح ّمد نجفآبادى ،حاج مير سيّد على نجفآبادى ،آقا سيّد مح ّمد باقر درچهاى ،آقا سيّد مهدى درچهاى ،آقا سيّد ابو
 . 1077ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .114
 . 1078ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .124
 1079مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.
 . 1080معجم البلدان ،ج  ،3ص .257
 . 1081ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .169

القاسم دهكردى و حاج آخوند زفره اى به تحصيل پرداخت ،به مراتب عالى علم و كمال نائل آمد .او در علوم زمانه ،خصوصا
ادبيّات عرب از صرف و نحو ،معانى و بيان و نيز منطق و كالم ،زحمتها كشيده ،و رنجها برده بود.
االول  1397ق وفات يافت ،و در تكيه بروجردى در
او از ّ
مدرسين معروف در مقدّمات و سطح بود ،و سرانجام در  3ربيع ّ
1082
تخت فوالد مدفون شد.
شيخ احمد قاضى
ّللا گيالنى عالم فاضل ،از سلسله مشايخ بيدآباد اصفهان است .در قرن
شيخ احمد بن ابو تراب بن شيخ مح ّمد حسن بن شيخ عبد ّ
سيزدهم هجرى مىزيست ،و پس از وفات،
اعالم اصفهان ،ص381 :
در قبرستان آببخشان مدفون شد.

1083

الرضا عليه السّالم است كه آن را به خواهش ميرزا صادق بن ميرزا على اكبر
از آثار او مجمع االنوار فى ترجمة عيون اخبار ّ
1084
اشتهاردى ساكن محلّه چهارسوق على قلى آقا ترجمه نموده است.
سيّد احمد تنكابنى
احمد بن ابى الحسن تنكابنى ،ساكن اصفهان ،اديب فاضل رياضىدان ،نويسنده حواشى بر هيئت فارسى قوشچى .وى در ديباچه
مال حسين بن ّ
اين رساله مىنويسد« :روزهاى پنجشنبه و جمعه نزد آخوند ّ
ّللا مازندرانى ساكن محلّه شهشهان اصفهان
ى ّ
مال ول ّ
ّ
هيئت مىخواندم ،و مجموعه بيانات او را به صورت اين حاشيه درآوردم» .نسخه به خط نستعليق در  377برگ ،ضمن مجموعه
 1791در كتابخانه مدرسه فيضيّه قم موجود است.1085
[او در اواخر عمر ،به زادگاهش تنكابن رفت ،و در آنجا وفات يافت .از كتب او است:
متفرقات عرفانى  .3حاشيه بر شرح چغمينى  .4حاشيه بر
 .1رساله در معاد  .2رساله در شرح بعضى از ادعيه و احاديث و
ّ
هيئت فارسى قوشچى].1086
احمد ّ
غزاء اصفهانى
السرى ّ
غزاء اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است ،او از ابو ه ّمام و يوسف بن بحر روايت نموده است.
احمد بن ابى
ّ

1087

احمد مدينى
ابو بكر احمد بن ابى سعيد بن اسحاق بن ابراهيم مدينى ،از محدّثين اصفهان در قرن
اعالم اصفهان ،ص382 :
سوم هجرى است .وى از اسحاق بن اسماعيل و مح ّمد بن عاصم روايت مىكند ،و قاضى ابو احمد از وى نقل حديث
1088
مىنمايد.
احمد حرانى
 . 1082سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص  86و ّ
متفرقه.
اطالعات
ّ
 . 1083رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 145؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 119؛ بيان المفاخر ،ج  ،2ص 234؛ مزارات
اصفهان ،ص .27
 . 1084فهرست مسجد اعظم قم ،ص .347
 . 1085فهرست فيضيّه ،استادى ،ج  ،3ص .134
 . 1086بزرگان تنكابن.
 . 1087ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .11
 . 1088ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 97؛ محاسن اصفهان ،ص .30

ابو ال ّ
شكر احمد بن ابو الفتح بن ابو بكر حرانى اصفهانى از محدّثين قرن ششم هجرى است .وى از ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن
ّللا بن منده و محمود بن جعفر كوهج و ديگران روايت نمود ،و سمعانى از او نقل
الرحمن بن عبد ّ
حسين خيّاط ،ابو القاسم عبد ّ
1089
حديث كرده است .ابو ال ّ
شكر در رجب  543ق وفات يافت.
احمد شريف حائرى
احمد بن ابى الفتح بن ابى جعفر شريف حائرى اصفهانى از ادباء و خوشنويسان اصفهان در قرن سيزدهم هجرى است .وى مدّتى
در تهران و مدّتى در كرمانشاه بوده ،و كتاب احسن القصص و دافع الغصص را تأليف نموده است .قسمت عمده كتاب از كتاب
تاريخ الفى نوشته احمد تتوى سندى (مقتول در سال  1010ق) گرفته شده ،و وقايع پس از آن به خامه خود احمد شريف حائرى
است .نسخههاى مختلفى از اين كتاب در كتابخانههاى آستان قدس رضوى در مشهد ،مركزى دانشگاه تهران ،مدرسه عالى
سپهساالر ،ملّى ايران ،ملّى ملك موجود است .در كتابخانههاى آستان قدس و عمومى اصفهان نسخههايى از تاريخ الفى موجود
1090
است كه همين احمد بن ابو الفتح اصفهانى آن را كتابت كرده است .وى تا سال  1259ق در قيد حيات بوده است.
احمد اصفهانى
شيخ ابو الفضل احمد بن احمد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از حافظ ابو نعيم
اعالم اصفهان ،ص383 :
اصفهانى روايت مىكند ،و ابو الفتح مح ّمد بن عبد الباقى بن احمد بن سلمان معروف به «ابن البسطى» از او روايت مىكند.

1091

احمد ثقفى
ابو العبّاس احمد بن اسحاق بن ابراهيم جوهرى معروف به «حمويه ثقفى» از محدّثين قرن سوم هجرى است.
وى در مدينه (شهرستان) اصفهان ساكن بوده ،و در سال  300ق وفات يافته است .از ابى مروان عثمانى ،اسماعيل بن زراره،
ّللا بن عمران عابدى و ابن المقرى روايت مىكند .قاضى ابو احمد مح ّمد بن احمد بن
ابن ابى رزمه ،مح ّمد بن سليمان لوين ،عبد ّ
1092
ّللا بن مح ّمد بن جعفر از او نقل حديث مىنمايند.
ابراهيم و عبد ّ
سيّد احمد حائرى بروجنى
احمد حائرى بروجنى فرزند سيّد ابو القاسم بن سيّد حسن حسينى بختيارى ،عالم فاضل ،در عتبات عاليات نزد فاضل اردكانى،
شيخ زين العابدين مازندرانى و ديگران تل ّمذ نموده و از علماى برجسته ،و ائ ّمه جماعات كربال محسوب مىشده ،و به انجام
وظايف شرعيّه مشغول بوده است .عاقبت به اصفهان آمده ،و به اقامه نماز جماعت در مدرسه چهارباغ و ارشاد مردم پرداخت،
و سرانجام در سال  1339ق در اصفهان وفات يافت و در تكيه ملك مدفون گرديد .او تقريرات اساتيد خود را به رشته تحرير
1093
درآورده است.
احمد ابهرى
ابو طاهر احمد بن احمد بن ابى بكر ابهرى مقرى ،از اهالى ابهر اصفهان ،و از دانايان علم قرائت و از محدّثين اصفهان
1094
است.
اعالم اصفهان ،ص384 :
احمد نيازى اصفهانى
 . 1089لغتنامه دهخدا ،ذيل« حرانى» ،ص .428
ّ
خطى ،ج  ،5ص 721؛ فهرستواره
 . 1090تاريخ الفى ،مقدّمه ،صص  34 -33و 47 -44؛ فهرست ملك ،ج  ،2ص 10؛ نسخههاى
كتابهاى فارسى ،ج  ،1ص 563؛ اعيان ال ّشيعة ،ج  ،8ص .297
 . 1091احقاق الحق ،ج  ،7ص .624
 . 1092ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .116
 . 1093نقباء البشر ،ج  ،1ص 82؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 231؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص .305
 . 1094معجم البلدان ،ج  ،1ص .91

احمد ميرزا متخلّص به «نيازى» فرزند اسحاق بن ابو تراب خليفه سلطانى مرعشى ،عالم فاضل محدّث فقيه مرتاض[ .برخى از
تذكرهها نام پدر او را سيّد مرتضى آوردهاند].1095
مادرش دختر شاه سلطان حسين صفوى و خود ،داماد شاهتهماسب ثانى بوده ديوان اشعارى دارد ،در  1216وفات يافته است[ .با
توجّه به فوت نيازى در زمان حيات آذر بيگدلى و مادّه تاريخى كه او براى نيازى سروده ،سال  1216غلط ،و سال  1188ق
نواب نيز از علماء و دانشمندان است[ .آذر در
صحيح است] .پدرانش عموما اهل فضل و كمال بودند ،و فرزندش ميرزا سيّد على ّ
اين بيت ،مادّه تاريخ فوت او را آورده است:
چون شمار سال تاريخش ز آذر خواستم

زد رقم« :مونس بود با احمد احمد در بهشت]1096

[ديوان اشعار او در كتابخانه آستانه حضرت معصومه (س) در قم وجود دارد].1097
از اشعار او است:
چنان ربود كه يوسف دل ما را

به يك كرشمه زليخاوش دل ما را

احمد اصفهانى
احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در اوايل قرن چهارم هجرى است .از مح ّمد بن يوسف بنّا
1098
روايت نموده ،و نوادهاش حافظ ابو نعيم اصفهانى از او نقل حديث مىكند.
اعالم اصفهان ،ص385 :
دكتر احمد فشاركى
مال على اكبر فشاركى فرزند ّ
ّللا ،از طرف مادر ،نواده ّ
مال مح ّمد جعفر مىباشد .در
دكتر احمد فشاركى فرزند حاج ميرزا اسد ّ
سال  1337قمرى متولّد شد .تحصيالت خويش را در رشته پزشكى در دانشكده پزشكى تهران به پايان رسانيد ،و از ّاول تأسيس
آموزشگاه عالى پزشكى و دانشكده پزشكى به عنوان دانشيار ،و اخيرا استاد مشغول انجاموظيفه است .طبيبى است حاذق ،و در
ّ
فن طبابت ماهر .مردى خليق و مهربان و متديّن و پاكروان است.
برخى از تأليفات و آثار او در رشته پزشكى به طبع رسيده است[ .وى پس از تأسيس دانشكده پزشكى اصفهان ،رياست آزمايشگاه
فيزيولوژى آن را برعهده داشته ،و در اين دانشكده به تدريس پرداخته ،و به مقام استادى نايل آمده است .وى مدّتى معاونت
1099
دانشكده پزشكى و سپس رياست اداره ك ّل دبيرخانه دانشگاه اصفهان را برعهده داشت.
احمد انصارى
احمد بن اسماعيل بن مثلم انصارى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از ابى هانى اسماعيل بن خليفه
1100
قاضى مصاحب ثورى روايت مىكند ،و مح ّمد بن يحيى بن منده از او نقل حديث مىنمايد.

 . 1095مجمع الفصحاء ،ج  ،6صص .1036 -1035
 . 1096تذكره آتشكده ،نيمه دوم ،ص .681 -679
 . 1097فهرست آستانه حضرت معصومه( س) ،ج  ،2ص 313؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 232 -231؛ تذكره انجمن
خاقان ،صص  664 -663و نيز رجوع كنيد به :الذّريعة ،ج  ،9ص 1240؛ مكارم اآلثار ،ج 1623 -1621؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،3ص
276؛ ريحانة االدب ،ج  ،6صص .275 -274
 . 1098ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص .221
اطالعات شخصى ّ
 . 1099راهنماى دانشكده پزشكى و داروسازى اصفهان ،ص 58؛ ّ
مؤلف.

احمد عابد
احمد بن اسماعيل بن يوسف عابد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از شيخ ابو مسعود احمد بن فرات
1101
رازى روايت مىكند ،و سليمان بن احمد و حسن بن مح ّمد بن دكه از او نقل حديث مىكنند.
اعالم اصفهان ،ص386 :
احمد اصفهانى
ابو بكر احمد بن اشكيب بن مح ّمد اصفهانى ،از محدّثين چهارم هجرى است .او از عبيد بن حسن و ابا طالب بن سواده روايت
1102
محرم سال  332ق در بازگشت از نيشابور وفات يافته است.
نموده است .احمد در
ّ
احمد خان بيگ كامل اصفهانى*
احمد خان بيگ اصفهانى متخلّص به «كامل» فرزند افضل ،شاعر اديب ،به همراه پدر به هندوستان رفته ،به مالزمت اورنگ
زيب عالمگير پادشاه هند درآمده ،منصب اميرى يافته ،سرانجام در سال  1082در شهر «تهانيسر» هند وفات يافته است.
از او است:
غم ز هر دل سفرى شد سوى من مىآيد

چون غريبى كه ز غربت به وطن مىآيد
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دكتر سيّد احمد ابطحى
دكتر حاج سيّد احمد ابطحى سدهى فرزند حاج مير مح ّمد باقر از پزشكان حاذق و متديّن معاصر ،در سال  1340ق متولّد شد ،و
در اصفهان و تهران تحصيالت خود را انجام داد ،و به اخذ درجه دكترا نائل شد ،سپس به اصفهان بازگشت ،و به معالجه بيماران
و رسيدگى به حال ضعفاء و مستمندان پرداخت.
وى در عصر روز چهارشنبه  19رمضان المبارك  1409ق در اثر ابتالء به سكته ،وفات يافت ،و در قبرستان باغ رضوان
1104
مدفون گرديد.
ميرزا احمد خان مشير فاطمى
حاج ميرزا احمد خان مشير فاطمى فرزند ميرزا مح ّمد باقر خان مشير الملك بن ميرزا
اعالم اصفهان ،ص387 :
على مح ّمد خان طباطبايى نايينى ،عالم فاضل ،از مشايخ و بزرگان شيخيّه اصفهان بود ،تولّدش در سال  1315ق ،و وفاتش در
1105
 13رمضان  1383ق اتّفاق افتاد.
سيّد احمد روضاتى

 . 1100ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .80
 . 1101ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  126و 87؛ احقاق الحق ،ج  ،16ص .567
 . 1102ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .149
 . 1103كاروان هند ،ج  ،2ص .1129
 . 1104مزارات اصفهان ،ص .117
 . 1105دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .363

حاج سيّد احمد بن سيّد مح ّمد باقر بن سيّد جالل الدّين بن ميرزا مسيح بن ميرزا مح ّمد باقر موسوى چهارسوقى «صاحب
روضات» .عالم فاضل محقّق ،در  7رجب  1347ق در اصفهان متولّد [شد] ،و تحصيالت مقدّماتى خود را در اصفهان نزد شيخ
مح ّمد حسين مشكينى ،سيّد مح ّمد باقر ابطحى ،ميرزا على آقا شيرازى ،ميرزا على هستهاى ،حاج آقا رحيم ارباب و سيّد مصطفى
بهشتىنژاد انجام داد.
[سپس] به قم عزيمت نمود ،و نزد آيات عظام :سيّد مح ّمد تقى خوانسارى ،سيّد مح ّمد حجّت ،صدر الدّين صدر ،سيّد احمد
خوانسارى ،شيخ مرتضى حائرى ،سيد حسين طباطبائى بروجردى و سيد شهاب الدّين مرعشى نجفى به كسب علم پرداخت و از
اساتيد خود و بسيارى از علماى عالىقدر شيعه ،موفّق به اخذ اجازه روايت گرديد .سپس به اصفهان آمد ،و به تدريس و تأليف و
اقامه نماز در مسجد شيخ بهايى و مسجد اليادران پرداخت .پس از مدّتى در تهران ساكن شد ،و به وظايف شرعى اقدام نمود.
او سرانجام در سال  1422ق ( 1380ش) در تهران وفات يافت ،و در قبرستان باغ رضوان اصفهان مدفون گرديد.
او تأليفات بسيارى از خود بهجا نهاد ،از جمله:
 .1المستدركات على روضات الجنّات  .2ماجراى ريش و سبيل ،ر ّد بر دكتر صفوى  .3گروه گمراهان بابى و بهايى  .4ميزان
االنساب  .5النّهريه شامل چهار رساله فقهى  .6حواشى زواهر الجواهر در اخالق  .7گفتوگوى يك دانشمند شيعى با يك عالم
سنّى  .8فوائد منطقى يا شرح كبرى  .9شرح مبسوط بر رسائل مرحوم شيخ انصارى كه به ضميمه رسائل ،چاپ سنگى شده .10
مقدّمه بر حاشيه شيخ جواد طارمى بر قوانين االصول ،چاپ
اعالم اصفهان ،ص388 :
سنگى شده  .11مقدّمه مبسوط بر كتاب سفينة البحار ،چاپ افست  .12فلسفه روزه يا بهترين روش تهذيب اخالق در اسالم .13
شيعة فى حياة ّ
مقدّمه كتاب مناهج المعارف  .14نداء ال ّ
الروضات  .16طبقات االجازات  .17علماء
الزهراء  .15تحقيق نفحات ّ
االسرة.
ّللا بروجردى  .19السّبيل المسلوك فى اللّباس المشكوك  .20مغانم االصول فى شرح معالم االصول
 .18تقريرات درس فقه آيت ّ
 .21سير علم االصول فى مختلف العصور  .22موقظ االعالم فى تراجم االسرة و االقوام ،در سه جلد  .23محاسن االجازات فى
متفرق  .26حواشى بر كتب رجاليّه
الروضات و حياته العلمى  .25حواشى بر كتب درسى
ّ
الروايات  .24سيرة صاحب ّ
سلسلة ّ
 .27مناظرات مذهبى ،رد بر سنّيان ،ج  2و  3مخطوط .28
صوفىبازى ،در دو جلد  .29پاسخ پرسشها ،سه جلد  .30فرهنگ منظوم يا شرح نصاب  .31الفوائد الثّمينة.
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ميرزا احمد چهارسوقى
آقا ميرزا احمد چهارسوقى فرزند آقا ميرزا مح ّمد باقر صاحب روضات ،عالم فاضل زاهد ،در  21ربيع الثّانى  1263ق در
اصفهان متولّد شد ،و نزد علماى اصفهان ،از جمله پدر بزرگوار خود و عموى دانشمندش آقا ميرزا مح ّمد هاشم چهارسوقى
تحصيل نمود ،و دختر عموى خود را به زوجيّت خويش برگزيد ،و به نجف اشرف مهاجرت نمود.
وى در آنجا به تكميل تحصيالت خود كوشيد تا فقيهى جامع گرديد ،و باقى عمر را به عبادت و رياضت گذراند تا اينكه در
چهارشنبه  15رمضان المبارك  1341ق وفات يافت ،و در وادى السّالم نجف در جوار مرقد ع ّم بزرگوار خود مدفون گرديد.
صاحب عنوان ،آثار و تأليفاتى داشته كه از آن جمله است:
 .1حاشيه بر شرايع  .2حاشيه بر شرح لمعه  .3كتابى در ادعيه.
خط خوشى داشته ،و كتب خود را به ّ
او ّ
خط زيباى خويش كتابت نموده ،و يك جلد
اعالم اصفهان ،ص389 :
قرآن مجيد نيز با ّ
خطى نيكو نوشته است.
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 . 1106الذّريعة ،ج  ،16ص  329و ج  ،20ص 123؛ مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1صص 398 -397؛ مستدرك فهرس التّراث ،صص -236
237؛ گنجينه دانشمندان ،ج  ،4ص 471؛ مصفّى المقال ،ص 64؛ فلسفه روزه ،صفحه پشت جلد؛ يادداشتهاى آقاى رحيم قاسمى( وفيات
علماى معاصر اصفهان) ،نسخه ّ
خطى.

دكتر سيّد احمد تويسركانى*
دكتر حاج سيّد احمد تويسركانى فرزند عالم جليل ،حاج سيّد مح ّمد باقر تويسركانى در سال  1314ش در اصفهان متولّد شد ،و
تحصيالت حوزوى را نزد پدر خود آغاز نمود.
مدرسين عالىقدرى همچون سيد احمد مقدّس ،شيخ مح ّمد على عالم حبيبآبادى ،شيخ حيدر على صلواتى ،شيخ عبّاسعلى
سپس نزد ّ
اديب حبيبآبادىّ ،
مال هاشم جنّتى ،شيخ على قديرى ،حاج ميرزا رضا كلباسى ،شيخ محمود مفيد ،شيخ مرتضى اردكانى ،حاج
شيخ مح ّمد حسن عالم نجفآبادى ،شيخ احمد فيّاض و مير سيّد على ّ
عالمه فانى به تحصيل پرداخت ،و در تهران نيز نزد استاد
جواد مصلح به فراگيرى علوم اسالمى مشغول شد.
از سال  1333تا  1341در دانشكده معقول و منقول دانشگاه تهران به تحصيل مشغول شد .ابتدا در رشته معقول و منقول،
ليسانس و سپس دكترا دريافت نمود.
او سالها در دانشگاههاى اصفهان به تدريس فلسفه و كالم مشغول بوده است و تالش ارزندهاى جهت تصحيح و احياى متون
كالمى انجام داده است ،از جمله:
الرسائل المختاره ،شامل چند رساله از ّ
مال جالل الدّين دوانى كه به همراه رساله امانت الهيّه ميرداماد توسّط او تصحيح شده،
ّ .1
معرفى حواشى و شروح بر تجريد االعتقاد خواجه نصير الدّين طوسى و ابطال
و به چاپ رسيده است  .2سبع رسائل ،شامل ّ
مال اسماعيل خواجويى ،به همراه پنج رساله از تأليفات ّ
الزمان الموهوم تأليف ّ
ّ
مال جالل الدّين دوانى :اثبات الواجب القديم ،اثبات
واجب الجديدّ ،
صل از خود دوانى  .3تصحيح رساله غنا تأليف ميرزا عبد الغفّار تويسركانى .4
الزوراء و دو شرح مختصر و مف ّ
ثالث رسائل كه شامل سه رساله از ّ
مال جالل دوانى :تفسير سوره كافرون ،شرح هياكل النّور سهروردى و شرح بر انموذج
العلوم  .5رساله وقف تأليف حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى
اعالم اصفهان ،ص390 :
از او مقاالت متعدّدى نيز در نشريّات علمى به چاپ رسيده است.
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سيّد احمد نوربخش دهكردى
حاج سيّد احمد نوربخش دهكردى ملقّب به «رحمت على شاه حقّانى» فرزند سيّد مح ّمد باقر ،عارف اديب شاعر ،در حدود سال
 1285ق در دهكرد [شهركرد فعلى] متولّد [شد] ،و جهت تحصيل به اصفهان آمد ،و خدمت آخوند ّ
مال مح ّمد حسين دهكردى دايى
خود و آقا سيّد ابو القاسم دهكردى برادر خود ،و آقا ميرزا مح ّمد حسن نجفى و آخوند ّ
مال مح ّمد كاشانى تحصيل نمود ،سپس به
نجف اشرف رفت ،و از درس علماى اعالم آنجا به خصوص آخوند خراسانى بهره گرفت.
تصوف ميل پيدا كرد ،و در سلك فقراى خاكساريّه درآمد ،و خرقه پوشيد ،و اذن هدايت يافت ،و
وى پس از بازگشت به ايران به
ّ
در محلّه در كوشك اصفهان خانقاهى ساخت ،و در آن ساكن شد ،و به ارشاد مريدان خود پرداخت .بسيارى از اهالى اصفهان و
چهارمحال از مريدان او بودند.
االول  1339ق وفات يافت،
وى در سال  1325ق روزنامه نامه حقيقت را در اصفهان منتشر ساخت ،و باالخره در  12جمادى ّ
منور على شاه را به جانشينى انتخاب كرد.
و در خانقاه خود مدفون شد ،و قبل از وفات ،خواهرزاده خود حاج آقا رحيم دهكردى ّ
اين كتابها از او است:
 .1آغاز حقيقت [ .2برهاننامه حقيقت ،كه در سال  1336ق در اصفهان چاپ سنگى شده]  .3رشحات رحمت  .4منطق ا ّ
لطير
در شرح هفت وادى  .5مثنوى در شرح سؤال كميل از حضرت امير عليه السّالم در معنى حقيقت  .6مثنوى در شرح آيه نور.
در شعر« ،حقيقت» تخلّص داشت ،و اين شعر از او است:

 . 1107احسن الوديعه ،ج  ،1ص 40؛ نقباء البشر ،ج  ،1صص 92 -91؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 235 -234؛ مكارم
اآلثار ،ج  ،5صص 1706 -1705؛ اعيان ال ّشيعة ،ج  ،9ص .211
ّ
 . 1108فصلنامه وقف ميراث جاويدان ،پاييز و زمستان  ،1376ص  ،48مصاحبه با دكتر تويسركانى توسّط غالم رضا نصراللهى در مهر ماه
.1385

اعالم اصفهان ،ص391 :

كه آفتاب فلك گوشه كاله من است

به ملك فقر چرا كوس سلطنت نزنم؟
خطت دميده و «حقيقت» به سوز دل مىگفت:

سياهى رخ دلبر ،ز سوز آه من است
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احمد اصفهانى
احمد بن بسطام ،از محدّثين اصفهان ،به همراه برادرش ابراهيم در بصره ساكن بوده است.
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احمد اصفهانى
احمد بن بشر بن فاخر اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از مسعود روايت مىكند ،و مح ّمد بن ابراهيم
1111
بن على از او نقل حديث نموده است.
احمد
مافروخى در كتاب محاسن اصفهان از او نام برده است.
احمد بن بشرويه ،از محدّثين اصفهان استّ .
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احمد شعّار
ّللا احمد بن بندار بن اسحاق اصفهانى معروف به شعّار ،از محدّثين قرن چهارم هجرى .حافظ ابو نعيم درباره او گويد:
ابو عبد ّ
ى المذهب» و در مرآة الجنان گويد :مسند اصفهان معروف به سفار [ظاهرا سفار ،تحريفشده شعار است] .وى از ابن
«ثقة ظاهر ّ
اعالم اصفهان ،ص392 :
ابى عاصم ظاهرى مذهب ،حسن بن ادريس عسكرى ،خزاعى ،عبيد ّ
عزال ،عمر بن مرداس ،مح ّمد بن ايّوب رازى ،مح ّمد بن
1113
زكريّا و مح ّمد بن يوسف ج ّد مادرى حافظ ابو نعيم اصفهانى روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم از او نقل حديث مىنمايد.
احمد حبّال
ّللا بن مح ّمد بن يحيى
ابو العبّاس احمد بن بندار حبّال ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از مسعود ،سلمه ،عبد ّ
بن ابى بكير و مح ّمد بن عاصم روايت حديث مىكند ،و احمد بن اسحاق و ابو بكر مح ّمد بن احمد بن يعقوب شيبانى از او روايت
1114
مىكنند.
فايده لغوى« :حبّال» بر وزن ح ّمال ،به ريسمانباف و ريسمانفروش مىگويند« .بندار» صفت فاعلى مر ّكب و مر ّخم (بن+
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دارنده) به معنى ريشهدار است .بندار به معنى مالدار و سرمايهدار و صاحب باغ مىباشد.
سيّد احمد تربتى

ّ
مجالت
 . 1109رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،صص 177 -176؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 233 -232؛ تاريخ جرايد و
ايران ،ج  ،4صص 271 -268؛ ّ
مؤلفين كتب چاپى ،ج  ،1ص 489؛ ديوان طرب ،ص 245؛ مقاالت الحنفاء ،ص .118
 . 1110ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .186
 . 1111ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .167
 . 1112محاسن اصفهان ،ص .31
 . 1113ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 151؛ مرآة الجنان ،ج  ،2ص .371
 . 1114ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .123
 . 1115ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .123

سيّد احمد بن سيّد مح ّمد تقى بن حسن تربتى اصفهانى ،عالم فاضل .در سال  1357ق متولّد شده ،و در نجف اشرف ،خدمت
اساتيد ،تل ّمذ نموده است .اين كتب از او است.1 :
تقريرات اصول و فقه اساتيد خود  .2ر ّد بر بابيان  .3على عليه السّالم در علوم.1116
احمد اصفهانى
ابو صالح احمد بن توبه ،از محدّثين اصفهان است .وى در سال  321ق وفات يافته است.
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اعالم اصفهان ،ص393 :
احمد طرقى اصفهانى
ابو العبّاس احمد بن ثابت بن مح ّمد طرقى اصفهانى ،از محدّثين است ،و در نقل احاديث مورد وثوق همگان بوده ،در اصفهان از
1118
ابا الفضل مط ّهر بن عبد الواحد و ابو القاسم بن اليسرى و ابا على تسترى و غيره ،نقل اخبار نموده است.
احمد مؤدّب ابهرى
ابو العبّاس احمد بن جعفر بن احمد مؤدّب ابهرى ،از محدّثين اصفهان بوده [است] ،و از مح ّمد بن حسن بن مهلب و فضل بن
خصيب نقل احاديث مىكند.
احمد بن جعفر فقيه يزدى از او روايت مىنمايد .ابهر يكى از روستاهاى بلوك جى اصفهان است.

1119

احمد فرسانى
احمد بن جعفر بن سلم فرسانى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است از اهالى قريه «فرسان» در حومه اصفهان است .از مح ّمد بن
الرحمن بن سهل از او
الرحمن بن مخلد و مح ّمد بن عبد ّ
يحيى بن منده و جعفر بن احمد بن فارس روايت مىكند .مح ّمد بن عبد ّ
1120
نقل حديث نمودهاند.
احمد اشعرى ملحمى
ابو حامد احمد بن جعفر بن مح ّمد بن سعيد اشعرى ملحمى ،از محدّثين قرن سوم و چهارم هجرى .بيش از ده سفر به عراق كرده،
و آخرين سفر او در سال  297ق بوده است .از برخى از محدّثان اصفهان حديث نقل مىكند .حافظ ابو ال ّ
شيخ اصفهانى او را از
ضعفاء
اعالم اصفهان ،ص394 :
دانسته است .وى در ماه رجب  313ق وفات يافت.

1121

احمد مدينى دشتكى
ّللا
ابى جعفر احمد بن جعفر بن مح ّمد مدنى [مدينى] اصفهانى معروف به دشتكى ،از محدّثين اصفهان بوده ،از مح ّمد بن عبد ّ
عسكرى روايت مىنموده ،و ابو بكر بن مردويه از او روايت كرده است .دشتك از قراى اصفهان است ،و برخى انكار كردهاند،
1122
در هر صورت ،صاحب عنوان ،اصفهانى است.

 . 1116معجم رجال الفكر و االدب ،ص .438
 . 1117ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .140
 . 1118معجم البلدان ،ج  ،4ص .31
 . 1119ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 164؛ معجم البلدان ،ج  ،1ص 84؛ خورشيد جى ،ص .426
 . 1120ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  142و .153
 . 1121ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 128؛ تاريخ بغداد ،ج  ،4ص .64
 . 1122ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 163؛ معجم البلدان.

احمد صيرفى بغدادى
ابو الحسن احمد بن جعفر بن مح ّمد صيرفى بغدادى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است.
او بعد از سال  360ق به اصفهان آمده است .محاملى و ابن عقده از او روايت مىكنند.

1123

احمد سمسار
ابو جعفر احمد بن جعفر بن معبد سمسار ،از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از احمد بن عصام ،احمد بن
مهدى ،ابى بكر بن نعمان ،عبيد غزال و يعقوب بن يعقوب روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى از او نقل حديث نموده است.
احمد سمسار در  346ق وفات يافته است.

1124

احمد اصفهانى
ابو حامد احمد بن جعفر بن سعدان ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .او از ابى بكر بن نعمان روايت مىكند ،و قبل
1125
از سال  250ق وفات يافته است.
اعالم اصفهان ،ص395 :
احمد مؤدّب
احمد بن جعفر بن مميّه مؤدّب ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .از ابراهيم بن نائله روايت مىكند ،و سريجانى از
1126
او نقل حديث مىكند.
احمد صوفى
ّللا بن احمد
احمد بن جعفر بن هانى صوفى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى از مح ّمد بن يوسف روايت مىكند ،و عبد ّ
1127
(پدر حافظ ابو نعيم اصفهانى) از او نقل حديث مىكند.
احمد جنّت اصفهانى
احمد غفراللّهى متخلّص به «جنّت» فرزند حاج مح ّمد جعفر روغنى شاعر و عارف اديب در حدود سال  1270خورشيدى در
اصفهان متولّد شد ،و در اين شهر علم و ادب آموخت .در شعر ،از شاگردان سينا كرونى ،ثمر اصفهانى و غمگين اصفهانى بود،
و در انجمنهاى ادبى شيدا ،دبيرستان تبريزى ،خاكيا ،كمال الدّين اسماعيل و پروانه شركت داشت .در جوانى مريد ميرزا عبّاس
پاقلعهاى و ميرزا زين العابدين پاقلعهاى از عرفاى نعمتاللّهى اصفهان شد .سپس به مسافرت پرداخت ،و باالخره به استخدام
وزارت فرهنگ درآمد ،و آموزگار شد .وى صاحب قدرت طبع و لطف بيان در شعر بود .اين شاعر توانا در  27جمادى الثّانى
 1378ق در اصفهان وفات يافت ،و در تخت فوالد جنب مزار ّ
مال اسماعيل خواجويى مدفون شد.
ديوان اشعار او به ه ّمت برادرزادهاش عبد الحسين روغنى (ضيمران) در سال  1372ش به طبع رسيده است .مادّه تاريخ وفاتش
ّللا اعتمادى (برنا) سروده است:
را شاعر توانا استاد فضل ّ
گفت «برنا» به شمسىاش تاريخ:

 . 1123ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .164
 . 1124ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .149
 . 1125ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .152
 . 1126ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .168
 . 1127ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .142

«جنّت ما شدى سوى جنّت»

 1337ش
اعالم اصفهان ،ص396 :
از او است:
ز برقى خرمن افالك گردد ت ّل خاكستر

ز سوز سينه عاشق اگر فرياد برخيزد

فلك را عاقبت ترسم به دل اين آرزو ماند

كه از كوى نكورويان يكى دلشاد برخيزد

به هر شاخى كه بنشيند گل معنى به بار آرد

غبار تربت «جنّت» اگر از باد برخيزد

1128

احمد ّ
قطان
احمد بن جعفر حافى صوفى ّ
قطان ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از احمد بن عصام روايت مىنمايد ،و ابو
1129
ّ
ّ
فايده لغوى :قطان بر وزن عطار ،به معنى پنبهفروش است.
بكر مح ّمد بن ابراهيم از او نقل حديث نموده است.
احمد خ ّ
شاب
ابو العبّاس احمد بن جعفر خ ّ
شاب ،از محدّثين اصفهان است .او از مح ّمد بن عاصم روايت مىكند ،و سريجانى از او نقل حديث
1130
مىنمايد.
احمد فقيه
مافروخى او را در شمار دانشمندان متقدّم بر عصر خويش آورده است.
احمد بن جعفر فقيه ،از محدّثين اصفهان است.
ّ

1131

اعالم اصفهان ،ص397 :
احمد يزدى
ابو بكر احمد بن جعفر يزدى از محدّثين قرن پنجم هجرى است .در اصفهان ساكن بوده ،و از احمد بن مح ّمد بن موسى ملحمى
1132
روايت كرده است ،خطيب بغدادى مؤلّف تاريخ بغداد از او روايت مىكند.
حافظ احمد اصفهانى
احمد بن جمال الدّين حافظ اصفهانى از فضالء و نويسندگان قرن دهم هجرى است .از آثارش كتابت نسخهاى است از لباب
االول سال  910ق به ّ
خط نسخ نوشته است.
االخبار فى احاديث النّبويه تأليف مح ّمد بن محمود كه آن را در يكم جمادى ّ
نسخه ،ضمن مجموعه شماره  2398در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.

1133

شيخ احمد بيدآبادى

 . 1128ديوان ج ّنت اصفهانى ،صص 5 -1؛ تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص 145؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص -235
236؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .64
 . 1129ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .141
 . 1130ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .168
 . 1131محاسن اصفهان ،ص .29
 . 1132احقاق الحق ،ج  ،5ص .185
 . 1133فهرست مركزى دانشگاه تهران ،ج  ،9ص .999

آقا شيخ احمد مجتهد بيدآبادى فرزند حاج مح ّمد جواد حسينآبادى ،عالم عامل فقيه زاهد .در حدود سال  1278ق (و يا )1279
در اصفهان متولّد شد ،و در كودكى به تحصيل مشغول گشت ،و از محضر درس علماى اصفهان بهره گرفت ،و قبل از رسيدن
به بلوغ ،به اجتهاد نائل آمد ،و از ششتن از اساتيد خود ،از جمله آقا ميرزا مح ّمد باقر صاحب روضات و برادرش ميرزا مح ّمد
هاشم چهارسوقى كسب اجازه نمود .او قريب به پنجاه سال در محلّه بيدآباد اصفهان به اقامه جماعت ،و هدايت و ارشاد مردم
پرداخت ،و در مدرسه ميرزا مهدى تدريس نمود و با مواعظ شافيه خود مردم را مستفيض مىنمود .حاج شيخ احمد در چند
خصلت در بين معاصرين خود ممتاز بود:
مطوله را در قنوت نوافل ،قرائت مىنمود .دوم :در فروغ فقهيّه ،بهطور كامل
ّاول :در حافظه و ذكاء ،اعجوبه دهر بود ،و ادعيه
ّ
فتوت و جوانمردى و
مسلّط بود .سوم :در اخالص و ارادت به خانواده عصمت و طهارت ،اهتمام بسيار داشت .چهارم :در ّ
فرزانگى ،آيت
اعالم اصفهان ،ص398 :
االول  1357ق وفات يافته ،در بقعه تكيه
روزگار خود بود .اين عالم جليل القدر در چهارشنبه قبل از ظهر  21جمادى ّ
بروجردى مدفون شد .ميرزا عبد الجواد خطيب در رثاى او شعرى سروده كه مادّه تاريخ آن چنين است:
«بمعراج قرب احد رفت احمد»1134

«خطيب» آه از دل برآورد و گفت:

احمد مستوفى اصفهانى*
عزيز الدّين احمد بن حامد بن مح ّمد اصفهانى معروف به عزيز الدّين مستوفى ،اديب دانشمند .از دولتمردان متنفّذ دولت سلجوقى
بود ،و به همراه ابو القاسم درگزينى ،عليه شمس الملك فرزند خواجه نظام الملك نزد پادشاه سعايت كرد ،و موجبات قتل او را در
سال  517ق فراهم ساخت .وى ابتدا مستوفى سلطان محمود سلجوقى بوده ،و سپس خزانهدار و وزير فرزندان سلطان شد.
سلطان ،درگزينى را عزل [كرد] ،و انوشيروان كاشانى به وزارت برداشت .درگزينى پس از مدّتى با پرداخت وجهى كالن،
وزارت را از سلطان محمود خريد ،و پس از رسيدن به وزارت ،شاه را به بركنارى و حبس عزيز الدّين وادار ساخت .عزيز
الدّين ابتدا در بغداد ،و سپس در قلعه تكريت محبوس شد ،درگزينى سرانجام فرمان قتل او را گرفت ،و مجاهد الدّين بهروز شحنه
بغداد ،فرمان قتل او را اجراء كرد ،در سال  527ق عزيز الدّين در قلعه تكريت كشته شد .وى طبع شعر نيز داشته ،اين رباعى
از او است:
امروز دگرباره چنان آمدهاى

گويى ز بهشت جاودان آمدهاى

رخشنده چو ماه آسمان آمدهاى

از خلد مگر در اين زمان آمدهاى

1135

اعالم اصفهان ،ص399 :
احمد اصفهانى
شيخ احمد بن حسن اصفهانى ،از فضالء و نويسندگان قرن دهم هجرى .از آثارش كتابت نسخهاى است از كتاب سى فصل تأليف
خواجه نصير الدّين طوسى كه آن را در سال  918در شماخى به ّ
خط نستعليق نوشته است.
وى در همان سال و همان محل (يعنى سال  918در شماخى) شرح سى فصل را نيز نوشته است .اين دو اثر به شمارههاى /1
1136
 1082و  1083 /1در كتابخانه جامع گوهرشاد در مشهد مقدّس وجود دارد.
 . 1134رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،صص 83 -82؛ خلد برين يا تاريخ گويندگان اسالم ،ج  ،1صص 138 -135؛ دانشمندان و بزرگان
اصفهان ،ج  ،1صص 238 -237؛ نقباء البشر ،ج  ،1صص 93 -92؛ استادزاده ،صص 30 -25؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .86
 . 1135وزارت در عهد سالطين بزرگ سلجوقى ،ص 269؛ لغتنامه دهخدا ذيل« احمد» ،ص 1148؛ مجمع الفصحاء ،ج  ،2ص 868؛
نزهة المجالس ،صص  84و .258

احمد انصارى
ميرزا احمد خان نصر السّلطان فرزند حاج ميرزا حسن خان جابرى انصارى فرزند حاج ميرزا على ،متوفّى  15شهر رجب
1137
 1386ق مدفون در تكيه بابا ركن الدّين در تخت فوالد اصفهان.
احمد آذينى
احمد بن حسن بن آذينويه (آذينوه) اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن سوم و چهارم هجرى است .وى در نصيبين ساكن بوده،
و از احمد بن عيسى بن زيد لخمى خشاب تنيسى و اسحاق بن سيّار روايت مىكند ،و ابراهيم بن مح ّمد بن حمزه اصفهانى از او
1138
نقل حديث مىنمايد.
احمد سسّويه
ّللا بن سسّويه ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
ابو العبّاس احمد بن حسن بن ابى عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص400 :
الرحمن بن مح ّمد حفصى ذكوانى از او نقل حديث مىنمايد.
وى از مح ّمد بن اسماعيل صائغ روايت مىكند ،و احمد بن عبد ّ

1139

احمد ماندكانى اصفهانى
الرحمن ماندكانى اصفهانى معروف به «قاضى اللّيل» از محدّثين اصفهان بوده ،و در
ابو نصر احمد بن حسن بن احمد بن عبد ّ
شعبان  475ق وفات يافته است.
ماندكان يكى از روستاهاى اصفهان است.

1140

احمد نقّاش
ابو الحسن احمد نقّاش بن حسن بن ايّوب بن هارون ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .حافظ ابو نعيم اصفهانى
گويد :ثقه ،صاحب اصول و كثير الحديث است .در روز جمعه در مسجد جامع به مدرس او حاضر شدم كه در حظيره ابى بكر
ّللا بن مح ّمد بن سالم و مح ّمد
الرحيم ،عبد ّ
بن عبد الوهاب بوده؛ ولى چيزى از او استماع ننمودم .احمد نقّاش از عمران بن عبد ّ
ّ
بن احمد بن بردء روايت مىكند ،و مح ّمد بن ابراهيم بن على از وى نقل حديث نموده است .فوتش در ذىحجّه سال  345ق اتفاق
1141
افتاده است.
احمد تيمى واذارى
ابو مسعود احمد بن حسن تيمى واذارى بن جهم بن حبلة بن مصقله از محدّثين اصفهان در اوايل قرن چهارم هجرى است .در
كوفه حديث مىگفته است .از پدرش و اسيد بن عاصم روايت مىكند[ 1142.پدرش از اهالى قريه واذار در حومه شهر اصفهان
بوده است].
اعالم اصفهان ،ص401 :
احمد ابهرى

 . 1136فهرست گوهرشاد صص .139 -138
 . 1137سيرى در تاريخ تخت فوالد ،صص .74 -73
 . 1138ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 130؛ االنساب ،ج  ،1صص 74 -73؛ ّ
اللباب ،ج  ،1ص  ،19مقتبس االثر ،ج  ،2ص 206؛
دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،1ص 70؛ فرهنگنامه پارسى ،ج  ،1ص .98
 . 1139ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .146
 . 1140معجم البلدان.
 . 1141ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .1535
 . 1142ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 145؛ االنساب ،ج  ،5ص .559

ابو شكر احمد بن حسن بن فادار ابهرى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .اصال از «ابهر» جى اصفهان بوده ،و از احمد بن
1143
مح ّمد بن مرزبان ابهرى حديث نقل كرده ،و در شعبان  455ق وفات يافته است.
احمد قارى
ّللا بن
ابو العبّاس احمد بن حسن بن مح ّمد بن حسن قارى ،از محدّثين اصفهان در قرن پنجم و ششم هجرى است .ابو المعالى هبة ّ
1144
ى بن ابراهيم شيرازى در اصفهان از وى حديث شنيده است.
عل ّ
احمد داركى
ابو بكر احمد بن حسن بن مح ّمد بن حسن بن زياد داركى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از ابو حاتم و
1145
محدّثان عراق و رى روايت مىكند ،و مح ّمد بن احمد بن مح ّمد بن جشنس از او نقل حديث مىنمايد.
احمد هيسانى
ابو بكر احمد بن ابو على حسن بن مح ّمد بن همزه هيسانى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى .وى از اسيد بن عاصم،
ّللا بن مح ّمد بن سنان روايت مىكند ،و ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن حمزه ،حسن بن اسحاق بن ابراهيم و
احمد بن مهدى و عبد ّ
1146
ى بن محمود از وى نقل حديث مىكنند.
عل ّ
اعالم اصفهان ،ص402 :
سيّد احمد بهشتى
حاج سيّد احمد بهشتى فرزند سيّد حسن ،عالم فاضل پارسا ،مرد وارسته و زاهدى بود.
االول
گاهى منبر مىرفت ،و مردم را موعظه مىفرمود .نماز جماعت را در مسجد سر جوى شاه اقامه مىنمود .در  29جمادى ّ
 1362ق وفات يافت ،و در تخت فوالد ،نزديك مصلّى مدفون شد پس از آن ،تكيهاى براى او ساخته شد كه به تكيه زرگرها
1147
معروف شد.
ّ
مال احمد بيان الواعظين
مال حسن ادهم واعظ اصفهانى بن آقا مح ّمد جواد بن آقا مح ّمد هادى بن احمد بن ّ
مال احمد بيان الواعظين فرزند حاج ّ
حاج ّ
مال ادهم
1148
ّ
ّ
بن آقا مح ّمد رضى قزوينى ،عالم فاضل ،واعظ كامل ،در سوم صفر  1314ق در محله بيدآباد اصفهان متولد گرديده  ،و نزد
علماى اين شهر ،همچون حاج ابو القاسم زفرهاى معروف به «حاج آخوند» ،شيخ مح ّمد تقى آقا نجفى و آقا شيخ احمد حسينآبادى
به تحصيل پرداخته است .سپس او به مطالعه و تحقيق و تأليف كتاب روى آورد ،و جهت ارشاد و هدايت مردم منبر رفته ،و با
مواعظ خود شنوندگان را مستفيض مىنمود .الحق ،واعظى شيرين بيان و طليق اللّسان بود.
االول  1371ق وفات يافت ،و در صحن تكيه بروجردى در تخت فوالد مدفون شد.
وى سرانجام در شب يكشنبه  21ربيع ّ
كتب زير از تأليفات او است .1 :اصل الكالم ،در كالم  .2جوهر مقصود در اثبات رجعت موعود  .3خلد برين ،در احوال خطباء
و واعظين ،در ده مجلّد كه جلد ّاول آن به طبع رسيده است  .4ديوان اشعار  .5ران ملخ ،دو جلد ،در تاريخ احوال خمسه طيّبه
1150
عليهم السّالم  .6ضياء النّحو ،در ا ّمهات مسائل نحويّه (تقريرات درس مرحوم زفرهاى)  .7النّوادر و المتفرقات و غيره.
1149

اعالم اصفهان ،ص403 :

 . 1143معجم البلدان ،ج  ،1ص .84
 . 1144التحبير ،ج  ،2ص .361
 . 1145ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .126
 . 1146ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .144
 . 1147رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 198؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص 86؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 240؛ سيرى در
تاريخ تخت فوالد ،ص 128؛ تحفة االحباب ،صص .23 -22
 . 1148خلد برين يا تاريخ گويندگان اسالم ،ج  ،1ص .230
 . 1149دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 242 -241؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .86
 . 1150مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص 369؛ نقباء البشر ،ج  ،1صص 461 -460؛ الذّريعة ،ج  ،10ص .194

ميرزا احمد ّ
مالباشى
حاج ميرزا احمد ّ
ّللا حسينى تفرشى اصفهانى،
ى بن حاج ميرزا عبد ّ
مالباشى بن ميرزا مح ّمد حسن منجّمباشى بن ميرزا مح ّمد عل ّ
عالم فاضل اديب فقيه و منجّم ،در اصفهان ،مصدر امور شرعيّه و عرفيّه بوده ،و در نزد جمعى از بزرگان از فحول علماء،
همچون ميرزا ابو المعالى كلباسى و پدرش ميرزا مح ّمد حسن تل ّمذ نموده ،و به افتخار مصاهرت ميرزا ابو المعالى نائل آمده
است .وى سرانجام در روز پنجشنبه  11ربيع الثّانى  1331ق در اصفهان وفات يافت ،و در داخل بقعه مرحوم ميرزا ابو
المعالى در تخت فوالد مدفون گرديد ،سپس به اعتاب مقدّسه حمل گرديد .از آثار او دفتر تقويم است .همچنين ساختمان بقعه تكيه
1151
آقا ميرزا ابو المعالى در تخت فوالد نيز به ه ّمت او صورت گرفته است.
ميرزا احمد محيى
جراح ،طبيب ماهر .وى در دار الفنون تحصيل كرد ،و سالها در بيمارستان
ميرزا احمد خان محيى فرزند ميرزا حسن ّ
ّ
انگليسىها مشغول خدمت بود ،سپس خود در محله نو چهارسوق شيرازىها بيمارستان تأسيس نمود كه به بيمارستان احمديّه
شهرت يافت.
وى طبيبى حاذق و خليق بود .طبّ قديم را نيز نزد پدر آموخته بود ،و به گرمى و مالطفت و مهربانى از بيماران دلجويى
مىكرد .او بيش از چهل سال در اصفهان به طبابت مشغول بود ،و سرانجام در ماه صفر سال  1371ق وفات يافت ،و در اتاق
تكيه سادات مير مح ّمد صادقىها در تخت فوالد مدفون گرديد .اتاق مزبور و تكيه و حياط تكيه اختصاصى مرحوم دكتر محيى را
1152
در سالهاى اخير خراب كردند ،و جزو تكيه شهداء نمودند.
اعالم اصفهان ،ص404 :
احمد ضياء الملك
خواجه ضياء الملك ابو نصر احمد بن خواجه نظام الملك حسن طوسى اصفهانى ،از سياستمداران و كارگزاران عصر سلجوقى
است .در بلخ متولّد شد ،در اصفهان تربيت يافت ،و در همدان سكنى گزيد.
پس از سعد الملك آبى به وزارت سلطان مح ّمد سلجوقى رسيد .مردى سليم القلب ،نيك نفس ،صادق اللّهجه و پسنديده سيرت بود؛
قوت نفس نداشت .از جمله القاب او قوام الدّين صدر االسالم نظام
ا ّما در ح ّل و عقد امور و سياست جمهور ،استقالل و قدرت و ّ
1153
الملك بود .مدّت چهار سال وزارت كرد ،و پس از او خطير الملك ميبدى وزارت يافت.
احمد اسدى
ابو العالء احمد بن حسين اسدى بغدادى ،اديب شاعر .وى به اصفهان آمده ،و در اين شهر ساكن شده ،و در اين شهر وفات يافته
1154
است.
احمد اصفهانى
االول  1040ق از حسين بن حيدر بن
احمد بن حسين اصفهانى ،از محدّثين شيعه در قرن يازدهم هجرى است .وى در  18ربيع ّ
قمر كركى عاملى اجازه روايت دريافت داشته است .اين اجازه ،بر روى برگى از كتاب من ال يحضره الفقيه كه در كتابخانه امير
1155
المؤمنين عليه السّالم نجف محفوظ است ،نوشته شده است.
احمد
ابو عمر احمد بن حسين بن احمد بن ابراهيم از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى

 . 1151رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 43؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 219 -218؛ بيان المفاخر ،ج  ،2صص -174
175؛ چهل سال تاريخ ايران يا المآثر و اآلثار ،ج  ،1ص 284؛ خاندان كلباسى ،ص 163؛ الذّريعة ،ج  ،8ص .216
 . 1152سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص  214و ّ
اطالعات شخصى نويسنده.
صدور ،ص 18؛ نسائم االسحار ،ص 53؛ دايرةالمعارف دانش بشر ،ص .581
 . 1153راحة ال ّ
 . 1154ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .167
الروضة النّضره ،صص 16 -15؛ اعيان ال ّشيعة ،ج  ،6ص .60
ّ . 1155

اعالم اصفهان ،ص405 :
است .وى برادر قاضى ابى احمد مح ّمد عسال است ،و از عبدان روايت مىنمايد.

1156

كرانى
احمد ّ
كران اصفهان ،و در
ابو حامد احمد بن حسين بن على سمسار ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است .وى ساكن محلّه ماجشون در ّ
صنف فرشفروشان (انماط) بوده است .وى از احمد بن مح ّمد بن سكن بغدادى روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى از او
1157
نقل حديث مىنمايد.
فايده لغوى« :انماط» جمع نمط به معنى فرش و بساط ،و انماطى به معنى فرشفروش است.
شيخ احمد حججى نجفآبادى*
مال حسين بن ّ
حاج شيخ احمد حججى فرزند ّ
مال مح ّمد نجفآبادى عالم فاضل فقيه مجتهد ،از علماى عالىقدر قرن چهاردهم
ّ
هجرى .در سال  1303ق در نجفآباد متولد شد ،و پس از طى نمودن تحصيالت مقدّماتى به نجف اشرف عزيمت نموده ،و از
درس علماى اعالم و آيات عظام ،آخوند خراسانى و آقا سيّد مح ّمد كاظم يزدى و ديگران بهره گرفت .در سال  1330ق به دنبال
واقعه فوت پدر ،به نجفآباد بازگشت و به ارشاد مردم و ترويج دين پرداخت .همچنين در اصفهان از درس آخوند مال محمد
مدرس خاتونآبادى استفاده نمود .او به پرورش ّ
طالب و تشويق جوانان به تحصيل علوم
حسين فشاركى و ميرزا مح ّمد صادق ّ
دينى اهتمام فراوان داشت .بسيارى از فضالى نجفآباد ،شاگرد و دستپرورده او هستند .وى با قناعت و سادهزيستى روزگار را
سپرى مىساخت .سرانجام در  15صفر  1365ق در ّ
سن  63سالگى در نجفآباد براثر بيمارى ديابت وفات يافت ،و در
قبرستان ششجوبه نجفآباد مدفون گرديد .از آثار ماندگار ايشان ،تصحيح قبله نجفآباد
اعالم اصفهان ،ص406 :
و ساختن مسجد معروف به مسجد شيخ احمد در چهارراه بازار نجفآباد است.

1158

احمد خرجانى
ابو بكر احمد بن ابو على حسين بن محمود ّ
بزاز خرجانى واعظ ،از محدّثين اصفهان است .وى از برادرزاده ابى زرعه و ابى
1159
االسود و ديگران روايت مىكند.
[خرجان يكى از روستاهاى قديمى حومه اصفهان بوده است].
احمد دليجانى
ابو العبّاس احمد بن حسين بن مط ّهر دليجانى مشهور به خطيب از محدّثين اصفهان است .دخترانش ا ّم وليد و المعه و ضوء
صباح از او حديث شنيده ،و روايت كردهاند.
ال ّ
دليجان (كه اكنون آن را دليگان مىخوانند) ،از دهات بلوك برخوار اصفهان است.

1160

احمد اصفهانى
ابو بكر احمد بن حسين بن مهران اصفهانى ،از محدّثين و دانشمندان قرائت و تجويد در قرن چهارم هجرى است.

 . 1156ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .153
 . 1157ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 160؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .23
 . 1158گنجينه دانشمندان ،ج  ،7صص 299 -297؛ ديباچه ديار نون ،صص 167 -166؛ سيماى دانشوران ،صص  ،76 -73آيينه اهلقلم،
صص 41 -40؛ حكايات پارسايى ،اغلب صفحات.
 . 1159ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .168
 . 1160معجم البلدان ،ج  ،2ص .461

وى در سال  295ق متولّد شده ،و سالها در نيشابور ساكن بوده است .وفات او در سال  381ق اتّفاق افتاده است .كتب زير از
او است .1 :آيات القرآن  .2الغاية  .3غرائب القرآن  .4وقوف القرآن  .5ال ّ
شامل فى القراءات.1161
اعالم اصفهان ،ص407 :
احمد حلّى
جمال الدّين احمد بن حسين حلّى ،از علماء و فضالء قرن دوازدهم هجرى ،و از شاگردان فاضل هندى در اصفهان بوده است.
مشار اليه در ماه رمضان  1124ق نسخهاى از كتاب كافى را كتابت كرده ،و حواشى فاضل هندى را در قسمت ّاول كتاب ،نقل
نموده ،و مرحوم فاضل هندى در روى برگ ّاول كتاب ،اجازهاى جهت كاتب نسخه نوشته است .اين نسخه به شماره  983در
1162
ّللا مرعشى در قم موجود است.
كتابخانه آيت ّ
شيخ احمد خوانسارى
شيخ احمد بن شيخ مح ّمد حسين خوانسارى ،عالم فاضل ،واعظ كامل ،از علماى عالىقدر و اهل منبر اصفهان( .از شاگردان
آخوند خراسانى ،شيخ محمد حسن مامقانى و ميرزا هاشم چهارسوقى) در تاريخ اسالم و اخبار و روايات ،مهارت بسزايى داشته،
و با مواعظ شافيه خود ،مردم را راهنمايى مىفرموده است.
صدق او به چاپ رسيده است.
االول سال  1345ق در خوانسار وفات يافت .كتاب لسان ال ّ
در روز  19جمادى ّ

1163

ميرزا احمد عماد الواعظين
حاج ميرزا احمد عماد الواعظين كربكندى فرزند مرحوم ّ
مال حسين عماد الواعظين .از افاضل اهل منبر اصفهان ،در حدود سال
 1300در اصفهان متولّد گرديد ،و در خدمت جمعى از بزرگان همچون آخوند ّ
مال مح ّمد حسين كرمانى ،مولى عبد الكريم گزى،
سيّد محمود كليشادى مغنىگو ،حاج آقا منير الدّين بروجردى و جمعى ديگر تل ّمذ نموده ،در خدمت پدر دانشمند خود حديث و
تفسير آموخته ،و رموز وعظ و خطابه و منبر فرا گرفته ،و
اعالم اصفهان ،ص408 :
عمر عزيز خود را به ارشاد و هدايت و ذكر مناقب و مصائب خاندان عصمت و طهارت گذرانيد .سرانجام در صبح روز جمعه،
ّللا عليها-
سوم جمادىالثّانيه سال  1384پس از فرود آمدن از منبر موعظه ،در مجلس عزادارى حضرت صدّيقه طاهره -سالم ّ
به مرض سكته وفات يافت ،و در تكيه حاج محمد جعفرآبادهاى در جنب پدر مدفون گرديد .نويسنده سالها از نزديك او را
1164
مىشناختم ،واعظى نيكنهاد و فاضلى خوشاعتقاد بود.
سيّد احمد مرندى
حاج سيّد احمد بن مير سيّد حسين مرندى اصفهانى ،عالم فاضل ،در حدود سال  1225ق در شهر مرند متولّد گرديد ،و مقدّمات
علوم را در آنجا فراگرفت .سپس به اصفهان مهاجرت نمود ،و در خدمت حاجى كلباسى و سيّد حجت االسالم و جمعى ديگر از
علماء ،تل ّمذ نمود تا عالمى فاضل گرديد.
شوال سال  1298در اصفهان وفات يافت ،و در تكيه حاجى آبادهاى مدفون گرديد .اين سه سطر شعر ،بر روى
سرانجام در ّ
سنگ قبر او منقور است:
حاج سيّد احمد از شهر مرند

آمد و در اصفهان مأوا گرفت

ّللا بزرگ
دانش اين آيت ّ

در ميان عالمان واال گرفت

 . 1161مرآة الجنان ،ج  ،2صص  410و 308؛ النّشر فى قرائات العشر ،ص 89؛ االعالم ،ج  ،1ص 112؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص .67
 . 1162فهرست مرعشى ،ج  ،3ص 175؛ روضات الجنّات ،ج  ،7ص 113؛ احوال و آثار بهاء الدّين مح ّمد اصفهانى ،صص .23 -22
 . 1163خلد برين يا تاريخ گويندگان اسالم ،صص 147 -146؛ الذّريعة ،ج  ،18ص 306؛ مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص 386؛ دانشمندان و
بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص  ،243جلوه افالكيان نوشته رحيم قاسمى.
 . 1164دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 566؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .49

در جوار رحمت حق جا گرفت

در هزار و دو صد و نود و هشت
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سيّد احمد ميردامادى
حاج سيّد احمد ميردامادى (فرزند سيّد مح ّمد حسين مقدّس) ،از اكابر علماء ،و از شاگردان آقا ميرزا مح ّمد هاشم چهارسوقى و
حاج شيخ مح ّمد تقى آقا نجفى مسجد شاهى اصفهانى و دارى اجازه از هر دو نفر بوده ،و در سال  1305ق وفات نموده
1166
است.
اعالم اصفهان ،ص409 :
احمد گرجى
احمد بن حسين على گرجى فريدنى آخره عليا ،از فضالء و نويسندگان كتب در قرن سيزدهم هجرى است .وى نسخهاى از كتاب
1167
عين الحياة ّ
ّللا گلپايگانى در قم موجود است.
عالمه مجلسى را كتابت نموده است .نسخه در كتابخانه آيت ّ
آخره از دهات فريدن اصفهان است.
احمد ابهرى
ابو طاهر احمد بن حمد بن ابى بكر ابهرى مقرى ،از محدّثين و قاريان قرآن مجيد است .اصال از اهالى قصبه «ابهر» جى
1168
اصفهان بوده است ،و از ابو بكر لفتوانى حديث نقل مىكند.
احمد حبّال
ابو العبّاس احمد بن حمدان بن مح ّمد بن عبدك حبّال اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از مح ّمد بن
1169
احمد بن تميم [شميكانى] روايت حديث مىكند.
احمد مدينى
ابو العبّاس احمد بن خشنام بن عبد الواحد مدينى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از بكر بن بكار و حسين بن
1170
ى بن صبّاح از او نقل حديث مىكند.
حفص روايت نموده است .عل ّ
اعالم اصفهان ،ص410 :
زوارهاى
دكتر ميرزا احمد احتشام ّ
زوارهاى .از اطبّاء حاذق بوده ،و در اصفهان
دكتر ميرزا احمد احتشام الحكماء فرزند ميرزا مح ّمد خليل بن ميرزا احمد طباطبايى ّ
1171
سكنى داشته است .او در دورههاى پنجم ،هشتم ،نهم و دهم به نمايندگى مردم اصفهان در مجلس شوراى ملّى برگزيده شد.
احمد ثقفى مدينى

 . 1165بيان المفاخر ،ج  ،1صص .259 -258
 . 1166لطائف غيبيّه ،مقدّمه ،صص سى و يك -سى و دو.
 . 1167فهرست گلپايگانى ،ج  ،2ص .132
 . 1168معجم البلدان ،ج  ،1ص .84
 . 1169ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .162
 . 1170ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .98
 . 1171آتشكده اردستان ،ج  ،2ص  202و ج  ،3ص .610

الرحيم بن راشد ثقفى مدينى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از حيّان بن بشر
احمد بن راشد بن معدان بن عبد ّ
1172
و پدرش راشد بن معدان روايت مىكند ،و فرزندش مح ّمد بن احمد از او نقل حديث مىكند.
احمد فريدنى
احمد بن رجبعلى فريدنى اصفهانى از فضالء و نويسندگان كتب در قرن  13هجرى است .از آثارش كتابت نسخهاى است از
ّللا كرمانى كه آن را در جمعه  17شعبان  1258ق و نسخه اسماء الحسنى را به
اختيارات و تعبير خواب تأليف ابراهيم بن عبد ّ
سال ( 1208ظاهرا  1258ق) به ّ
خط نسخ زيبا نوشته است .اين دو نسخه ،ضمن مجموعه شماره  4041در كتابخانه مجلس
1173
شوراى ملّى در تهران موجود است.
احمد اصفهانى
احمد بن رحيم اصفهانى از فضالء و نويسندگان قرن  13هجرى است .از آثارش مجموعهاى است شامل سه كتاب به شرح زير:
 .1الموازين الذريّه ،از عبد الوهاب شعرانى  .2رساله در وحدت وجود ،از محى الدّين عربى  .3التّدبيرات االلهيّة ،از محى الدّين
عربى.
مجموعه به شماره  3769در كتابخانه مجلس شوراى ملّى ايران موجود است ،و كاتب ،آن
اعالم اصفهان ،ص411 :
را در سال  1214ق به ّ
خط نسخ كتابت نموده است.

1174

ميرزا احمد خوانسارى
حاج ميرزا احمد خوانسارى معروف به «ميرزا منظور» فرزند ّ
مال مح ّمد رضا ،عالم فاضل و واعظ كثير التّأليف .در حدود سال
 1323ق وفات يافت ،و در تكيه مادر شاهزاده مدفون گرديد ،كتب زيادى در احاديث و اخبار و مصائب تأليف نموده ،و برخى
از آنها را به طبع رسانده است كه از آن جمله است .1 :بشرى ّ
للزائرين  .2تبصرة النّاظرين  .3تذكرة المت ّقين  .4تبصرة
الرايين ،مجموعه قصايد و غزليّات  .5خالصة المقاصد فى تاريخ االماجد  .6ذكرى للذّاكرين  .7زبدة النّوائب المصائب  .8زبدة
ّ
الرزية فى بيان القضيّة من ذريّة النّبويّه  .11فالح االمامة فى تاريخ
المصائب ،مطبوع  .9عمدة المصائب ،مطبوع  .10عنوان ّ
ّللا عليها .14 -كتابى در مواعظ .15
ثامن األئ ّمة  .12فصلين يا بهار و خزان  .13كتابى در اسامى اوالد حضرت زهرا -سالم ّ
مصباح اال ّمة فى تاريخ ا ّم األئ ّمة  .16مخزن االسرار و مجمع االشعار  .17منظور االئ ّمه در ترجمه مجلّد دهم بحار االنوار در
چهار جلد (كه عبارت از شمارههاى  15 ،13 ،11و  18مىباشد)  .18مفتاح الغ ّمة در تاريخ األئ ّمة  .19يوميّه كه وقايع االيّام
است ،و غيره .اين شعر از او است:
منكر حسن خدا تو گويى كور است

زان كه از پرتو روى تو جهان پرنور است

چشم خفّاش گرت فاش نبيند چه كند؟

كه وى از ظلمت چشم و دل خود مستور است

هستى دوست ،خودش شاهد بر هستى اوست

مهر و امهر دليل و مثلى مشهور است
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اعالم اصفهان ،ص412 :
احمد صديق السّلطان

 . 1172ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .92
 . 1173فهرست مجلس ،ج  ،11ص .45
 . 1174فهرست مجلس ،ج  ،10جزء چهارم ،ص .1751
 . 1175رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،صص 78 -77؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 243 -242؛ سيرى در تاريخ تخت
فوالد ،ص 93؛ تذكره شعراى خوانسار ،صص 175 -177؛ دانشمندان خوانسار ،صص .231 -233

احمد (زمان خان) فرزند حاج ميرزا رضا صديق السّلطان تهرانى ،خزانهدار ناصر الدّين شاه و مظفّر الدّين شاه.
وى در  15رجب  1328ق در اصفهان متولّد شده ،و در اين شهر تحصيل كرده است .از فقراى سلسله نعمتاللّهى گنابادى
1176
است ،گاهى شعر مىسرايد.
احمد هنرمند*
استاد احمد هنرمند فرزند مح ّمد رضا ،از موسيقىدانان اصفهان در عصر حاضر است.
در سال  1313ش در اصفهان متولّد شد .او زير نظر استاد جالل تاج ،استاد حسين ياورى و ديگران پرورش يافت .او با اكثر
گوشهها و رديفهاى آوازى به خوبى آشنا است ،و عالوه بر نوازندگى نى ،به آواز نيز عالقهمند است .در حال حاضر ،با گروه
1177
اركستر هنرستان موسيقى اصفهان همكارى دارد.
احمد اصفهانى
ّللا احمد بن رطبه اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است ،و از مح ّمد بن عمرو بن واقدى روايت مىكند.
ابو عبد ّ

1178

احمد مدينى
احمد بن زبير بن هارون مدينى ،از محدّثين اصفهان ،و از اهالى مدينه (شهرستان) اصفهان در قرن سوم هجرى است ،از همام
1179
الرحمن بن مخلد از وى نقل حديث مىنمايد.
بن مح ّمد بن نعمان روايت مىكند ،و مح ّمد بن عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص413 :
احمد زيركزاده
مهندس احمد زيركزاده فرزند حاج ميرزا زيرك دهكردى اصفهانى ،از سياستمداران معاصر در سال  1286ش متولّد شد ،و
در اصفهان و تهران به تحصيل پرداخت .او جزء ّاولين دوره دانشجويان ايرانى اعزام شده به اروپا بود .او پس از
فارغالتّحصيلى از يكى از دانشگاههاى فرانسه به ايران آمد ،و پس از تأسيس دانشگاه تهران ،به تدريس در آنجا پرداخت .در
سسين
جريان مبارزات ملّى شدن صنعت نفت ،شركت فعّال داشت ،و از طرفداران دكتر مصدّق به شمار مىرفت .او از جمله مؤ ّ
حزب ايران بود.
سيّد احمد علوى عاملى
ّللا بن مير مح ّمد بن مير صالح علوى عاملى .فقيه متكلّم ،حكيم و فيلسوف محقّق.
نظام الدّين احمد بن سيّد زين العابدين مير عبد ّ
در اواخر قرن دهم هجرى متولّد شده ،و در اصفهان نزد ميرداماد و شيخ بهايى به تحصيل پرداخته ،و مفتخر به دريافت اجازه از
آنان گرديده است .وى دختر ميرداماد را به همسرى اختيار كرده ،و در شرح و تبيين افكار فلسفى استاد كوشيده تا جايى كه در
بين مردم و فضالى آن عصر كه ميانهاى با فلسفه نداشتهاند ،منزوى بوده است .سال دقيق وفات او معلوم نيست؛ ولى در بين
سالهاى  1054تا  1060ق وفات او اتّفاق افتاده است .برخى جاى دفن او را در تخت فوالد ،تكيه آقا سيّد رضى الدّين شيرازى
دانستهاند.
صدق ،به فارسى ،در بيان
وى بيش از پنجاه جلد كتاب و رساله تأليف نموده كه از آن جمله است .1 :اظهار الحق و معيار ال ّ
احوال ابو مسلم خراسانى  .2رسالة االغاليظ  .3رساله در بيان اقوال درباره دابّة االرض كه از آيات است  .4بيان الحق و تبيان
صدق  .5تعليقات جواهر و اعراض تجريد  .6ثقوب ال ّ
شهاب  .7حاشية من ال يحضره الفقيه  .8جواب سؤاالت خواجه نصير
ال ّ
الدّين طوسى  .9حظيرة القدس ،مختصر كتاب رياض القدس  .10حواشى بر كافى  .11روضة المتّقين ،حاشيه بر مقصد  5و 6
تجريد العقائد خواجه طوسى در بحث امامت و معاد  .12رياض القدس ( -تعليقة القدسيّة -مصابيح القدس و قناديل االنس)،
اعالم اصفهان ،ص414 :
 . 1176تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .25
 . 1177چهرهافروختگان ّ
خطه زندهرود ،ص .148
 . 1178احقاق الحق ،ج  ،8بخش  ،1ص 451؛ مناقب خوارزمى ،ص .123
 . 1179ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .148

شرح حاشيه بر تجريد قوشچى و حاشيه محقّق خفرى  .13رساله در ر ّد ّ
مال مح ّمد امين استرآبادى در باب طهارت خمر ،به
فارسى  .14سيادة االشراف  .15شرح اثنىعشريّه شيخ بهايى  .16شرح اشعار ّاول كتاب جذوات ميرداماد  .17شرح قبسات،
الرحمن در ر ّد مذهب يهودان ،به فارسى  .19كحل االبصار ،در شرح اشارات ابن سينا  .20كشف
چاپ شده است  .18صواعق ّ
الحقائق ،در شرح تقويم االيمان ميرداماد ،چاپ شده  .21كالم و فلسفه  .22لطائف غيبيّه ،به فارسى ،چاپ شده  .23لوامع ربّانى
( -اللّوامع االلهيّة) در ر ّد شبهات نصرانى ،چاپ شده  .24مصقل صفا در ر ّد شبهات نصرانى ،چاپ شده  .25مصائب النّواصب
 .26معارف االلهيّة ،در شرح حديث من عرف نفسه فقد عرف ربّه  .27معراج العارفين ،در شرح منهاج السّالكين  .28مفتاح
ال ّ
صفوى در باب
شفا و العروة الوثقى ،حاشيه بر الهيّات شفا  .29مناهج االخبار ،در شرح استبصار ،چاپ شده  .30المنهاج ال ّ
ّ
فضائل سادات  .31رساله در بيان نسب معاويه  .32النفحات الالهوتيّة فى العثرات البهائيّة .33
رساله در نماز زيارت.1180
احمد كاتب
ابو الحسن (ابو الحسين) احمد بن سعد كاتب اصفهانى ،از ادباى قرن چهارم هجرى است .از طرف خليفه قاهر ،مأمور ضبط
خراج اصفهان بود .در سال  324معزول گرديد ،و در سال  350ق وفات يافت .كتب زير از تأليفات او است .1 :االختيار من
الرسائل  .2العلى و
ّ
اعالم اصفهان ،ص415 :
الثياب  .3فقر البلغاء  .4كتاب المنطق  .5كتاب الهجاء.1181
احمد اصفهانى
احمد بن سعيد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است ،و از ابراهيم بن زيد روايت مىكند.

1182

احمد سنبالنى
احمد بن سعيد (بن جرير) بن يزيد اصفهانى سنبالنى از محدّثين اصفهان در اواخر قرن دوم هجرى است .وى از جرير بن عبد
ّللا بن مبارك و عيسى بن
الرحمن بن معراء دوسى ،ابن حمزه ،انس بن عبّاس ،ابى البحترى ،وهب بن وهب ،عبد ّ
الحميد ،عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن زكريّا از او نقل حديث
خالد و عموى خود ابراهيم بن جرير روايت مىكند .مح ّمد بن احمد بن يزيد و عبد ّ
1183
مىكنند.
احمد صفّار
ابو سعيد احمد بن سعيد بن عروه صفّار ،از ثقات محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .از اسحاق بن موسى خطمى
ّللا بن مح ّمد بن جعفر و عبد ال ّرحمن
انصارى ،احمد بن عبده و عبد الواحد بن غياث روايت نموده [است] .سليمان بن احمد ،عبد ّ
1184
بن مح ّمد بن احمد از او نقل حديث مىكنند .وى در سال  395ق وفات يافته است.
احمد عبدى
احمد بن سفيان بن معاويه عبدى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .از

 . 1180فهرست كتابخانههاى اصفهان ،ج  ،1صص 169 -177؛ لطائف غيبيّه ،مقدّمه ،صص شش -هفده؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص
94؛ حكيم استرآباد ميرداماد ،صص  54و 115؛ تتميم امل اآلمل ،صص 63 -62؛ يادنامه بحر العلوم ميردامادى ،صص 29 -28؛ رياض
العلماء ،ج  ،1ص 32؛ جلوه قرآن در خاك تابان ،صص 6 -8؛ امل اآلمل ،ج  ،1ص 33؛ الذّريعة ،ج  ،3ص  179و ج  ،7صص  26و
 96و ج  ،1صص  160 -159و ج  ،11صص  91و  ،21صص  130و  333و ج  ،22ص  ،243ج  ،18صص  29و 366؛ ادبيّات
الرضوية ،ص 17؛ خمينى شهر،
فارسى بر مبناى استورى ،ج  ،1صص 181 -180؛ مكارم اآلثار ،ج  ،4صص 1195 -1194؛ فوائد ّ
صص 244 -241؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 244 -243؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .118
 . 1181معجم االدباء ،ج  ،1ص 129؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 63؛ لغتنامه دهخدا ،شماره  ،58ص  2723و ج  ،1ص .421
 . 1182ميزان االعتدال ،ج  ،1ص .47
 . 1183ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  78و .177
 . 1184ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .211

اعالم اصفهان ،ص416 :
خراز و احمد بن يونس روايت نموده است.
ابو الحسن هارون بن سليمان ّ

1185

ميرزا احمد كفرانى
ميرزا احمد بن سلطان مح ّمد كفرانى رويدشتى اصفهانى ،از فضالء و نويسندگان .از آثار او كتابت نسخهاى از تفسيرى است كه
جهت ميرزا رفيع الدّين نامى كتابت نموده است؛ ا ّما نام مفسّر و نام كتاب ،معلوم نيست .نسخه در كتابخانه عمومى اصفهان
1186
موجود است.
احمد حكيمباشى
ميرزا احمد حكيمباشى فرزند حكيم سلمان موسوى جهرمى اصفهانى از اطبّاء و حكماء ماهر قرن يازدهم هجرى است .در
1187
اصفهان سكونت داشته ،و پس از فوت پدر ،لقب «حكيمباشى» را از طرف پادشاه صفويّه دريافت نموده است.
احمد
احمد بن سلمه ،از محدّثين اصفهان است ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى او را «شيخ صالح» دانسته است .از صالح بن مهران روايت
1188
مىكند .جعفر بن احمد بن فارس از وى نقل حديث مىنمايد.
احمد عقيلى فابزانى
ّللا عقيلى فابزانى ،از محدّثين اصفهان است .از اهالى قريه
ابو جعفر احمد بن سليمان بن يوسف بن صالح بن زياد بن عبد ّ
«فابزان» اصفهان بوده كه امروزه به آن «خوابجون» مىگويند ،و محلّهاى در اصفهان است .در سال  301ق وفات يافته است.
از پدرش سليمان بن يوسف روايت مىكند ،و احمد بن يعقوب اصفهانى از او حديث
اعالم اصفهان ،ص417 :
نقل نموده است.

1189

احمد نهرآبادى
شيخ ابو سعد احمد بن سهل بن ابراهيم نهرآبادى اصفهانى ،از دانشمندان قرن هفتم هجرى است.
در ش ّد اآلزار گويد :وى عالمى متّقى و فقيهى جامع بود ،در اواخر عمر به شيراز مسافرت نمود ،و در آنجا در شعبان سال 641
1190
ق وفات يافت ،و در حظيره شيخ على كوبانى مدفون گرديد.
احمد برجى اصفهانى
احمد بن سهل بن مح ّمد بن عبد العزيز بن سهل برجى اصفهانى از محدّثان اصفهان و از اهالى قريه «برج» است .از ابى
1191
ّللا صحّاف اخذ حديث كرد ،و از او روايت مىكند.
الرحمن بن عبد العزيز بن عبد ّ
منصور عبد ّ
احمد بن سياه

 . 1185ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .168
 . 1186فهرست كتابخانه عمومى اصفهان ،ج  ،1ص .205
 . 1187ديوان طبيب اصفهانى ،ص .223
 . 1188ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .96
 . 1189ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 113؛ معجم البلدان ،ج  ،4ص .224
 . 1190تذكره هزار مزار ،ص .520
 . 1191معجم البلدان ،ج  ،1ص .373

احمد بن سياه دشتى اصفهانى ،از مردان نيكوكار اصفهان در قرن سوم هجرى است .در محلّه دردشت زندگى مىكرد ،و از
الرحمن بن مح ّمد بن دشتى ،از محدّثين است .در اصفهان باغى را آباد كرده كه تا سالها به نام باغ احمد
نوادگان او ابو مسلم عبد ّ
سياه معروف بوده بوده است .در مجمل فصيحى از احمد بن سياه عامل خراج اصفهان ياد شده كه در سال  304ق به دست
1192
غالمى كشته شده ،و ظاهرا همين صاحب عنوان است.
اعالم اصفهان ،ص418 :
احمد اصفهانى
ابو جعفر احمد بن شاهين بن سبخت ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى و كثير الحديث بوده ،و در سال  286ق فوت شده
است.
وى از سلمه ،لوين ،ابو مسعود و ابان بن خصيب روايت مىكند ،و احمد بن اسحاق از او نقل حديث مىنمايد.

1193

ّ
مال احمد اصفهانى
ّ
مال احمد بن مح ّمد شفيع اصفهانى ،عالم فاضل ،مؤلّف رساله در انكار وقف پس از اعتراف به فارسى .نسخه ضمن مجموعه
شماره  245در كتابخانه آيت ّّلل گلپايگانى در قم موجود است .رساله نامبرده به ّ
خط ّ
عالمه اديب فقيه ،حاج شيخ عبد الحسين
محالتى اصفهانى ( )1323 -1270مىباشد .در كتابخانه ملّى تبريز ،جنگى ّ
ّ
خطى به شماره  3559موجود است كه آن را
مرحوم حاج آقا نخجوانى به كتابخانه اهدا نموده [است] ،جنگ مزبور به عربى و فارسى ،مشتمل بر رساالتى در علم كالم و
معرفى شده است .ممكن است كه صاحب
احاديث مىباشد ،بدون تاريخ و مؤلّف آن ،مولى احمد بن مح ّمد شفيع اصفهانى كرمانى ّ
1194
ّللا.
عنوان ،مؤلّف جنگ نام برده باشد .و العلم عند ّ
ميرزا احمد اصفهانى
ميرزا احمد بن مح ّمد شفيع اصفهانى ،ساكن ّ
محالت ،عالم فاضل ،مؤلّف احسن الوديعه در ضمن تأليفات سيّد حيدر كاظمى گويد:
ّ
التّحفة القدسيّة در جواب سؤاالت ميرزا احمد بن مح ّمد شفيع اصفهانى ساكن محالت ،كتاب در سال  1262ق تأليف شده
1195
است.
[ظاهرا صاحب عنوان ،مؤلّف رساله در انكار وقف پس از اعتراف است كه شرح حال او ذكر شد].
اعالم اصفهان ،ص419 :
ّ
مال احمد بروجنى
آخوند ّ
مال احمد بن مح ّمد شفيع بروجنى اصفهانى ،عالم فاضل از شاگردان حاج شيخ مح ّمد باقر نجفى و از معتمدين او بوده ،و
برحسب خواهش مردم حبيبآباد برخوار اصفهان ،و دستور استاد ،بدانجا مهاجرت نموده ،و به امر ارشاد و هدايت و اقامه
شوال سال  1321ق در بروجن مولد خود وفات يافت ،و همان
جماعت و منبر روزگار مىگذرانيده .سرانجام ،روز سهشنبه ّ 9
1196
جا مدفون شد.
احمد مدينى
احمد بن شهدل مدينى ،از محدّثين مدينه (شهرستان) اصفهان است .وى از ابى داود روايت نموده است.
احمد حنظلى خوراسكانى

 . 1192ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،2ص 119؛ معجم البلدان ،ج  ،1ص .502
 . 1193ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .99
ّ
 . 1194فهرست گلپايگانى ،ج  ،1ص 211؛ فهرست ملى تبريز ،ج  ،1ص .384
 . 1195دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .247
 . 1196دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .247
 . 1197ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .99

1197

صالة
ابو جعفر احمد بن شهدل بن مفضّل حنظلى خوراسكانى ،از محدّثين اصفهان ،و از اهالى قريه «خوراسكان» بوده ،كتاب ال ّ
هشيم را از حيّان بن بشر روايت كرده است؛ همچنين او از ابو ايّوب شاذكونى حديث نقل مىكند .ابو مح ّمد بن حيّان از او روايت
1198
مىكند.
فايده :در خوراسكان [واقع در ناحيه جى ،در حومه شرق اصفهان] در زمان حاضر كوچهاى به نام «شادلى» معروف است،
احتماال كلمه شادلى تصحيف شهدلى باشد ،و موضوع ،قابل تحقيق و بررسى است.
احمد
احمد بن شيبان بن زيد بن ابى زياد ،از محدّثين اصفهان است .وى از ابى سفيان مهران
اعالم اصفهان ،ص420 :
بن ابى عمر روايت مىكند ،و احمد بن حسين از وى نقل حديث مىنمايد.

1199

احمد مازندرانى
احمد بن مح ّمد صالح مازندرانى ،در قرن يازدهم هجرى مىزيسته است.
در پشت برگ ّاول نسخه شماره  3353كتابخانه مجلس شورا (ترجمه شرح اربعين ابن خاتون عاملى) يادداشت تملّك ّ
مال مح ّمد
مال صالح مشهود است .وى فرزند ّ
صالح مازندرانى و احمد بن ّ
مال مح ّمد صالح ،و احتماال از مادرى غير از آمنه خاتون
1200
مىباشد.
سيّد احمد قمشهاى
احمد بن مح ّمد طاهر قمشهاى عالم فاضل اديبّ ،
خطاط قرن يازدهم .وى از شاگردان سيّد مح ّمد سعيد بن سيّد مح ّمد قاسم
طباطبايى قهبايى و مجاز از ّ
عالمه مجلسى مىباشد.
االول سال  1070شروع كرده ،و در
از آثارش جلد دوم كتاب من ال يحضره الفقيه است كه آن را در شب جمعه بيستم ربيع ّ
جمعه  1077ق به پايان رسانيده است ،تاريخ كتابت حواشى 1079 ،و كتابت اسانيد 1081 ،مىباشد .در انتهاى جلد دوم،
صورت قرائت سيّد احمد قمشهاى اصفهانى (كاتب) در ذىالقعده  1079بر سيّد مح ّمد سعيد طباطبايى ديده مىشود .در پشت
صفحه ّاول ،اجازهاى به ّ
خط ّ
عالمه مجلسى است .نسخه به شماره  923در كتابخانه دانشكده الهيّات و معارف اسالمى مشهد
1201
مقدّس موجود است.
احمد ورنوسفادرانى
احمد بن طيّب بن حسين كلوا ورنوسفادرانى ،از نويسندگان و فضالء قرن دهم .از آثارش كتابت نسخهاى از كتاب كفاية التّعليم
تأليف مح ّمد بن مسعود غزنوى است كه آن را در  26ربيع الثّانى سال  959به ّ
خط نسخ نوشته است .كتاب به شماره  3172در
كتابخانه
اعالم اصفهان ،ص421 :
مركزى دانشگاه تهران موجود است.

1202

شيخ احمد ترشيزى

 . 1198ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص 119 -118؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .16
 . 1199ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .79
 . 1200زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،1ص 356؛ فهرست مجلس ،ج  ،10بخش سوم ،ص .117
 . 1201فهرست الهيّات مشهد ،ج  ،2ص .79
 . 1202فهرست دانشگاه ،ج  ،11ص .2136

شيخ احمد ترشيزى معروف به «حاج مجتهد» فرزند عبّاس اصفهانى ،عالم زاهد متّقى ،درس شيخ مرتضى انصارى را درك
كرده ،و عمده تحصيل او نزد ميرزا مح ّمد حسن شيرازى و سيّد حسين كوهكمرى بوده ،و در  1323در ترشيز (كاشمر) وفات
1203
يافته است.
احمد همدانى*
احمد بن عبّاس بن مح ّمد زمان همدانى اردستانى ،عالم فاضل زاهد ،از شاگردان آقا مح ّمد باقر وحيد بهبهانى و آقا مح ّمد بيدآبادى
بوده است ،چندى در اصفهان بوده ،سپس مردم اردستان به واسطه ميرزا عبد الباقى امام جمعه ،او را براى ح ّل و فصل امور
شرعيّه به اردستان دعوت كردند ،و او به اردستان رفته ،سالها به ارشاد مردم و ترويج دين ،و اقامه جماعت مشغول بوده ،و در
1204
همان جا وفات يافته است.
احمد زعفرانى
ّللا بن عامر بن يزيد روايت
ابو العبّاس احمد بن عبدان بن سنان زعفرانى ،از محدّثين اصفهان است .شيخ ثقه بوده ،و از عبد ّ
1205
ّللا بن مح ّمد بن جعفر از او نقل حديث كرده است .احمد زعفرانى در سال  296ق وفات يافت.
نموده است .عبد ّ
احمد خان صدر اصفهانى
احمد خان صدر اصفهانى فرزند عبد الحسين خان بن حاج مح ّمد حسين خان
اعالم اصفهان ،ص422 :
صدر اعظم اصفهانىّ ،
خطاط و شاعر اديب ،در خانوادهاى اهل ادب و هنر تربيت شد ،و در فنون ادب و خوشنويسى استاد شد.
ّ
شعر مىسرود ،و ّ
خط نستعليق را خوش مىنوشت .يك نسخه ديوان حافظ به خط زيباى او به تاريخ  1277ق در كتابخانه
1206
سلطنتى سابق وجود دارد.
احمد سعدى كوفى
الرحمن بن بحر بن يزيد بن زياد بن جارية بن قدّامه سعدى كوفى جزار ،از محدّثين شيعه است .وى جهت طلب
احمد بن عبد ّ
ّللا بن موسى روايت مىكند ،و مح ّمد بن ابراهيم بن سعيد وشاء
حديث به اصفهان وارد شد .او از مسلم بن ابراهيم و عبيد ّ
1207
اصفهانى از او روايت نموده است.
سراج
احمد ّ
سراج اصفهانى از محدّثين اصفهان است .در شام و جزيره از محدّثين آنجا
ّللا بن صباح ّ
الرحمن بن عبد ّ
ابو بكر احمد بن عبد ّ
1208
استماع حديث كرده ،و آنها را نوشته است .وى از مح ّمد بن حسن بن خالد آلوسى روايت مىكند.
احمد ذكوانى
الرحمن بن مح ّمد بن احمد ذكوانى همدانى اصفهانى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است .ابو بكر مح ّمد
ابو الحسين احمد بن عبد ّ
1209
بن شجاع بن ابو بكر لفتوانى اصفهانى از او حديث شنيده است.
اعالم اصفهان ،ص423 :
احمد يزدى
 . 1203نقباء البشر ،ج  ،1ص  ،105ميرزاى شيرازى ،ص 107؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .248 -247
 . 1204ميراث اسالمى ايران ،ج  ،6صص 227 -273؛ آشناى حق ،ص 35؛ تذكرة السّالكين ،ص .14
 . 1205ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .111
 . 1206تذكره خوشنويسان ،ص 109؛ احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،1ص .37
 . 1207ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  95و .88
 . 1208ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .155
 . 1209التّحبير ،ج  ،1ص .107

ّللا بن جعفر بن
الرحمن يزدى ،از محدّثين قرن پنجم هجرى است .وى در اصفهان ساكن بوده ،و از پدرش و عبد ّ
احمد بن عبد ّ
ى بن فضل بن شهريار ،مح ّمد بن اسحاق بن ايّوب ،ابو بكر جعابى ،طبرانى ،اسماعيل بن نجيد و فاروق خطابى روايت
فارس ،عل ّ
نمود.
ى بن شجاع ،خصيب بن قتاده ،مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الوهاب مدينى از او نقل حديث مىكنند .وى
عبد ّ
الرحمن بن منده ،عل ّ
محدّثى ثقه ،مقبول القول و خردمند بود.
ذهبى او را قاضى و صاحب اصول خوانده است.

1210

احمد اصفهانى
الرحيم بن رجاء بن صهيب اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى .وى در قزوين ساكن
ابو غسان احمد بن عبد ّ
1211
ّللا بن مح ّمد از وى نقل حديث مىكند.
عبيد
بن
احمد
و
نموده،
روايت
بوده است .از ابو زرعه
ّ
احمد عرفان
صمد مراغى معروف به عرفان نويسنده ،اديب و روزنامهنگار .پدرش از مراغه به اصفهان آمد ،او در پنجشنبه
احمد بن عبد ال ّ
 15شعبان  1311ق متولّد گرديد .در مدارس اصفهان تحصيل نمود ،و پس از اتمام تحصيالت خود ،مجلّه عرفان را از سال
 1301ش در اصفهان منتشر ساخت ،و از سال  1306ش آن را به روزنامه تبديل كرد ،و تا آخرين روز حيات ،به انتشار آن
ادامه داد .وى در شب  5شنبه  22صفر  1371ق وفات يافت ،و در تكيه جهانگير خان مدفون گرديد .سيّد على بديعزاده مادّه
تاريخ وفات او را چنين گفته است:
«بسوى قرب كند رو ،روان احمد عرفان»1212

نوشت «هور» از براى تاريخش:

اعالم اصفهان ،ص424 :
احمد مازندرانى
صمد مازندرانى اصفهانى ،از فضالء و نويسندگان كتب در قرن چهاردهم هجرى است .در تاريخ جمعه  23ربيع
احمد بن عبد ال ّ
ّ
االول سال  1305نسخهاى از كتاب ترياق فاروق تأليف ميرزا مح ّمد حسين شهرستانى را به خط نسخ كتابت نموده است .نسخه
ّ
1213
ّللا مرعشى در قم موجود است.
به شماره  7318در كتابخانه آيت ّ
شيخ احمد ميسى عاملى
شيخ احمد بن عبد العالى عاملى ميسى ،عالم فاضل صالح ،از فضالى قرن يازدهم است.
1214
ى بن مح ّمد بن حسن عاملى نوه شهيد ثانى بوده،
در اصفهان ساكن بوده ،و همان جا وفات يافته است.
وى از شاگردان شيخ عل ّ
و كتاب الدّر المنثور استاد را نزد او خوانده است.

تاريخ قرائت كتاب ،صفر  1073ق است ،و اين كتاب در كتابخانه صدر نجف نگهدارى مىشود.
شيخ احمد ،جزو شهود وقفنامه مدرسه نوريّه اصفهان بوده است.

1215

1216

 . 1210سير اعالم ال ّنبالء ،ج  ،13ص 193؛ دانشنامه مشاهير يزد ،ج  ،1ص .85
 . 1211ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .136
ّ
مجالت ايران ،ج  ،1صص 17 -12؛ سيرى در تاريخ تخت
 . 1212دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2صص 804 -803؛ تاريخ جرايد و
فوالد ،ص .63
 . 1213فهرست مرعشى ،ج  ،19ص .112
 . 1214امل اآلمل ،ج  ،1ص 33؛ رياض العلماء ،ج  ،1ص .42
الروضة النّضره ،ص .38
ّ . 1215

احمد اصفهانى
ّللا فقيه اصفهانى ،از فقهاء و محدّثين قرن چهارم هجرى است .پدرش اهل اصفهان بوده ،و خود در نيشابور متولّد
احمد بن عبد ّ
1217
شده ،و در آنجا ساكن بوده است.
احمد اصفهانى
الرحمن بن ابى حاتم روايت مىكند ،و سيّد ابو طالب از او نقل
ّللا اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از عبد ّ
احمد بن عبد ّ
12191218
حديث نموده است.

اعالم اصفهان ؛ ص424
اعالم اصفهان ،ص425 :
احمد اصفهانى
باّلل است كه در  329ق به خالفت رسيد.
ّللا اصفهانى ،يكى از وزراى خليفه عبّاسى المتّقى ّ
ابو العبّاس احمد بن عبد ّ
احمد اصفهانى
ّللا اصفهانى ،از مردان سياستمدار قرن چهارم هجرى است .او در سال  331ق به وزارت ناصر الدّوله حمدانى
احمد بن عبد ّ
1220
رسيده است.
احمد اصفهانى
ّللا بن مح ّمد
ّللا اصفهانى ،از محدّثين قرن هفتم هجرى است .در دمشق ساكن بوده ،و از ابو سعيد عبد ّ
ابو العبّاس احمد بن عبد ّ
ّ
معظمه ،نزد درب «خروره»
بن عبد الوهاب روايت نموده است .وى در  29ذىالقعده سال  206ق در مسجد الحرام ،مقابل كعبه
ّللا حبشى خادم ضريح مط ّهر نبوى ،حديثى در فضيلت حضرت على عليه السّالم به روايت
جهت شيخ ابو الهدى صواب بن عبد ّ
1221
ّللا انصارى نقل مىكند.
جابر بن عبد ّ
احمد تاجر
ّللا بن احمد بن آدم تاجر ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از مح ّمد بن يحيى بن منده
ابو العبّاس احمد بن عبد ّ
1222
و اخرم روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى از او نقل حديث مىنمايد.
احمد حداد
ّللا بن احمد بن احمد بن بشر حدّاد اصفهانى ،از محدّثين
ابو على احمد بن عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص426 :
الرحمن بن مح ّمد بن سلم رازى روايت مىكند ،و ابو بكر مح ّمد بن
اصفهان در قرن چهارم هجرى .وى از مح ّمد بن زكريّا و عبد ّ
1223
الرحمن جوهرى و مح ّمد بن ابراهيم بن على از وى نقل حديث مىنمايند.
عبد ّ
 . 1216تاريخچه اوقاف اصفهان ،ص .101
 . 1217تاريخ نيشابور ،ص .76
 . 1218احقاق الحق ،ج  ،12ص .236
 1219مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.
 . 1220تاريخ اصفهان و رى ،ص .79
 . 1221احقاق الحق ،ج  ،4ص .114
 . 1222ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .153

احمد تيمى
الرباب» منسوب
ّللا بن احمد بن دليل معدل تيمى از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى .او به «تيم ّ
ابو الحسين احمد بن عبد ّ
ّللا بن حسن بوده است.
است .مادرش لبابه ،دختر مح ّمد بن عبد ّ
در ّ
سن نوزدهسالگى شهادتش را پذيرفتند .وى شصت سال از شهود پرسش مىنموده ،و سالها متصدّى قضاى اصفهان بوده
ى بن احمد بن بكر
است .از احمد بن يونس و ابراهيم بن فهد روايت نموده ،و قاضى احمد مح ّمد بن احمد بن يونس و حسين بن عل ّ
1224
از او نقل حديث كردهاند .او در سال  337يا  338ق وفات يافته است.
احمد سودرجانى
ّللا بن احمد بن على سودرجانى اصفهانى از محدّثين قرن پنجم هجرى و اهل قريه «سودرجان» بلوك
ابو الفتح احمد بن عبد ّ
ّللا بن شهريار ،ابى بكر بن ابى على ،ابى سهل صفّار و ابى نعيم حديث
عبد
بن
فضل
ماشاذه
بن
ى
عل
لنجان اصفهان است .از
ّ
ّ
كواز و ابو الوفا محمود بن ابو القاسم بن مح ّمد مقرى تاجر اصفهانى از او نقل
شنيده ،و ابو بكر مح ّمد بن طاهر بن ابو الفتح ّ
حديث كردهاند.
سالها به تدريس ادب ،و تعليم اطفال مشغول و در سال  496ق وفات يافته است.

1225

اعالم اصفهان ،ص427 :
احمد قناطرى
ّللا بن اسحاق قناطرى خلقانى ،از محدّثان اصفهان است .از قاضى احمد بن موسى انصارى و ابى على
ابو العبّاس احمد بن عبد ّ
1226
اسماعيل بن مح ّمد بن اسماعيل صفّار روايت مىكند« .قناطر» محلّه يا قريهاى از اصفهان بوده است.
سيّد احمد ميردامادى
ّللا بن ميرزا مح ّمد رحيم بن مير مرتضى بن مير مح ّمد اشرف بن مير عبد الحسيب مح ّمد بن مير سيّد احمد
احمد بن سيّد عبد ّ
عاملى اصفهانى از اكابر علماء دوره قاجار.
در سده ماربين متولّد شد ،و در اصفهان نزد حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى و حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى تحصيل نمود.
محرم الحرام  1243ق وفات يافت ،در مقبره
سپس از طرف پدر ،امامت جمعه و جماعت را برعهده گرفت ،و سرانجام در 22
ّ
1227
ّللا در خوزان مدفون گرديد .زبدة االسرار در اوراد و اذكار از او است.
معروف به مقبره عبد ّ
سيّد احمد بحرانى
ّللا بكاء بن سيّد حسين بحرانى نجفى ،عالم فاضل ،پدرانش اصال از بحرين و ساكن اصفهان بودهاند.
احمد بن سيّد عبد ّ
االول  1383ق وفات يافته،
خود او در كوفه سكونت داشت ،و از ائ ّمه جماعات آنجا بود .سرانجام در روز سهشنبه  30ربيع ّ
1228
جنازه به نجف منتقل شد ،و در آنجا مدفون گرديد.
احمد نفّاط
ّللا بن عبّاس بن وليد بن شجاع نفّاط ،از ز ّهاد و عبّاد و محدّثين
ابو جعفر احمد بن عبد ّ

 . 1223ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .149
 . 1224ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 143؛ التّحبير ،ج  ،1ص .102
 . 1225معجم البلدان ،ج  ،3ص 278؛ التّحبير ،ج  ،2صص  137و .191
 . 1226معجم البلدان ،ج  ،4ص .400
ّ
 . 1227لطايف غيبيّه ،مقدّمه ،ص سى و دو؛ بيان المفاخر ،ج  ،1صص 261 -260؛ رجال اصفهان يا تذكره القبور ،ص 237؛ الذريعة ،ج
 ،12ص .18
 . 1228دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .794

اعالم اصفهان ،ص428 :
اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
از ابى اسيد و جدّش عبّاس بن وليد و ديگران روايت مىكند .احمد نفّاط پس از سال  360ق وفات يافته است.

1229

احمد يوانى
ّللا بن مح ّمد بن حكم يوانى اصفهانى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است .وى از يحيى بن ابى طالب
ابو جعفر احمد بن عبد ّ
ّللا از او نقل حديث مىنمايد.
عبد
بن
احمد
حديث شنيده [است] ،و
ّ
احمد يوانى در سال  322ق وفات يافته است[ 1230.يوان از روستاهاى حومه اصفهان در قرون ّاوليه اسالمى بوده است].
احمد اصفهانى
ّللا بن مح ّمد بن نعمان ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
ابو العبّاس احمد بن عبد ّ
ّللا بن مح ّمد و مح ّمد بن مح ّمد بن سيبويه از او
وى از مح ّمد بن عامر اشعرى روايت مىكند ،و ابراهيم بن مح ّمد بن حمزه ،عبد ّ
1231
نقل حديث مىكنند.
احمد برقى
ّللا برقى خواهرزادهاش
ّللا برقى ،از راويان و فضالى شعر و ادب مىباشد .در قم سكونت داشته ،سپس با ابا عبد ّ
احمد بن عبد ّ
1232
به اصفهان آمده ،و در اين شهر سكونت نموده است.
اعالم اصفهان ،ص429 :
احمد بندارى
مافروخى مؤلّف كتاب محاسن اصفهان است.
ّللا بندارى ،شاعر فارسىگوى ،معاصر با ّ
ابو العبّاس احمد بن عبد ّ

1233

احمد رويدشتى
ّللا رويدشتى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است.
ابو العبّاس (يا ابو بكر) احمد بن عبد ّ
ى بن عثمان بن جنّى (ساكن صور) استماع حديث نموده،
وى در سال  459ق از سعد بن على زنجانى (ساكن م ّكه) و ابى سعد عل ّ
1234
وفاتش پس از اين تاريخ روى داده است .ابو الحسن بن قيس و ابو البركات عبد المنعم بن مح ّمد حافظ از او روايت مىكنند.
احمد طبيب
احمد طبيب فرزند عبد القادر ،از فضالء و دانايان به علم رياضى و پزشكى در قرن  12ق است.
از آثارش مقالهاى است در يك صفحه راجع به تعيين افق اصفهان به فارسى كه به ّ
خط صاحب عنوان ،در ضمن مجموعه 664
در كتابخانه دانشكده الهيّات مشهد موجود است.
تاريخهاى جمعه  23ذىقعده  1150ق و پنجشنبه  14ربيع الثّانى ( 1018كه بايد  1118باشد) در اين نسخه ديده مىشود.
 . 1229ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .162
 . 1230ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .121
 . 1231ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .135
 . 1232معجم البلدان ،ج  ،1ص  390و ج  ،2ص .135
 . 1233محاسن اصفهان ،ص .33
 . 1234معجم البلدان ،ج  ،3ص .105

1235

احمد مهابادى
ّللا مهابادى نحوى ،از ادباء و فضالى اصفهان است .در نحو ،شاگرد عبد القاهر جرجانى (متوفّى حدود  500ق)
احمد بن عبد ّ
بوده ،و تأليفاتى دارد؛ از جمله:
 .1شرح اللّمع (تأليف استادش جرجانى)  .2التّبيان.
اعالم اصفهان ،ص430 :
مهاباد از توابع اردستان اصفهان است.

1236

احمد اصفهانى
احمد بن عبد الوهاب اصفهانى ،از فضالء و نويسندگان قرن سيزدهم هجرى ،از آثارش كتابت نسخهاى از شرح هدايه ميبدى كه
1237
آن را در سال  1283به ّ
خط نسخ كتابت نموده است .نسخه به شماره  2287در كتابخانه ملّى ملك در تهران موجود است.
احمد اردستانى
احمد بن عبد الهادى بن احمد بن حسن اردستانى ،از محدّثين است ،و در نايين ساكن بوده ،و از عبد بن حميد استماع حديث نموده
1238
است.
احمد بن عبيد
احمد بن عبيد ،از محدّثان ساكن اصفهان بوده ،و از اسماعيل بن عمرو بجلى و غير او روايت مىكند.

1239

احمد خزاعى
ّللا) بن احجم خزاعى ،وى به «مروى» معروف بود ،و چندى در مرو ساكن بود .از طرف منصور
ّللا (عبد ّ
احمد بن عبيد ّ
1240
دوانيقى به مدّت هفت سال حكومت اصفهان را برعهده داشت.
اعالم اصفهان ،ص431 :
صار
احمد ق ّ
صار ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
ّللا بن احمد بن سعيد ق ّ
ابو الحسن احمد بن عبيد ّ
الرحمن ارزنانى روايت نموده است .حافظ ابو نعيم
وى از احمد بن مح ّمد بن مصقله ،داركى ،مح ّمد بن حمزه و مح ّمد بن عبد ّ
1241
اصفهانى از او نقل حديث مىنمايد.
صار به معنى گازر و رختشوى است.
فايده :ق ّ
احمد خرطبه
ّللا بن محمود بن شاپور فقيه مقرى معروف به «خرطبه» از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى
ابو العبّاس احمد بن عبيد ّ
است.
 . 1235فهرست الهيّات مشهد ،ج  ،1ص .459
 . 1236معجم البلدان ،ج  ،5ص 295؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص .81
 . 1237فهرست كتابخانه ملّى ملك ،ص .460
 . 1238معجم البلدان ،ج  ،1ص 255؛ آتشكده اردستان ،ج  ،2ص .270
 . 1239ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .111
 . 1240ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص .78 -77
 . 1241ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .163

ّللا بن وهب دينورى و مح ّمد بن ابراهيم بن زياد روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى از او نقل حديث نموده
وى از عبد ّ
1242
است .وى بعد از سال  360ق وفات يافته است.
احمد حالوى
ّللا حالوى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى است.
ابو المحاسن احمد بن عبيد ّ
از ابو عمرو بن منده حديث شنيد ،و ابو سعد سمعانى از او روايت مىكند.

1243

احمد ابهرى
ابو على احمد بن عثمان بن احمد ابهرى خصيب ،از اوالد ابى ال ّ
شعثاء جابر بن يزيد و معروف به جابرى ،از محدّثين اصفهان در
قرن چهارم هجرى است .صاحب بيان و تصانيف بوده [است] ،ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه حافظ اصفهانى از او روايت
مىكند ،و خود او از ابراهيم بن اسباط بن سكن نقل حديث نموده است .احمد ابهرى در ذىقعده
اعالم اصفهان ،ص432 :
 338ق وفات يافت.

1244

برى
احمد ّ
برى قاضى ،از محدّثين اصفهان است.
احمد بن عثمان ّ

1245

احمد انصارى
ابو يحيى احمد بن عصام بن عبد الحميد بن كثير بن ابى عمره انصارى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى .مادرش هند،
دختر يوسف بن ابى سليمان سغدى و خواهر مح ّمد بن يوسف بن معدان عروس ّ
الزهاد است .او در رمضان  272ق فوت شده
1246
است.
سيّد احمد فقيه امامى
االول  1352ق
حاج سيّد احمد فقيه امامى فرزند سيّد عطاء ّ
ّللا درب امامى ،عالم فاضل و خطيب توانا و دانشمند ،در  17ربيع ّ
متولّد شد .نزد پدر خود و شيخ احمد فيّاض ،شيخ نور الدّين اشنى ،شيخ على مشكاة سدهى ،ميرزا مح ّمد على معلّم حبيبآبادى و
شيخ محمود مفيد به تحصيل پرداخت .سپس به قم عزيمت كرد ،و نزد آيات عظام حاج آقا حسين بروجردى ،امام خمينىّ ،
عالمه
طباطبايى ،سيّد مح ّمد محقّق داماد ،حاج سيّد مح ّمد باقر سلطانى و ميرزا مح ّمد مجاهدى تبريزى تل ّمذ نمود .سپس به اصفهان
بازگشت ،و به تبليغ دين و اقامه جماعت و تدريس پرداخت( .وى در طول دوران مبارزه از حاميان حضرت امام خمينى بود و
نقش مهمى در بيدارى مردم اصفهان داشت)
از اقدامات ايشان ،تجديد بناى مسجد بابا مح ّمد على سقّا است كه به نام «مسجد ّ
الزهراء» نامگذارى شده ،و كتابخانهاى در آن
تأسيس گرديده است .وى در اقدامات خيريّه ،همواره پيشگام ،و معين ضعفا و نيازمندان بود .او در صبح پنجشنبه  10جمادى
الثّانى  1414ق
اعالم اصفهان ،ص433 :
وفات يافت ،و پس از تشييعى كمنظير ،در حرم امامزاده ابو العبّاس خوراسكان دفن گرديد.

 . 1242ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .158
 . 1243التّحبير ،ج  ،1ص 283؛ االنساب ،ج  ،4ص .320
 . 1244ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 141؛ االنساب ،ج  ،1ص 106؛ خورشيد جى ،ص 426؛ االعالم ،ج  ،1ص .167
 . 1245ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .134
 . 1246ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .87

از او قريب به هشتاد جلد كتاب و رساله باقى مانده كه از آن جمله است .1 :اخالق در قرآن  .2اجتهاد و تقليد  .3انقالب در پرتو
وحى  .4چرا جمهورى اسالمى؟ ،مطبوع  .5روش رهبران انقالبى ما ،مطبوع  .6شرح خطبه فدكيّه  .7شرح دعاى عرفه .8
1247
قيامت  .9واليت و امامت از ديدگاه قرآن و غيره.
احمد
ّللا بن معاذ روايت
ابو بكر احمد بن عقبة بن مضرس ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از شيبان ،هدبه و عبد ّ
ّللا دبيلى در رمله از او نقل حديث مىنمايد.
كرده است ،و مح ّمد بن عبد ّ
او در سال  282ق وفات يافته است.

1248

وراق
احمد ّ
وراق از محدّثين قرن چهارم هجرى است.
احمد بن ابو العبّاس عالء بن شاه صعدى ّ
وى به اصفهان آمده ،و در اين شهر ساكن گرديده ،و هم در اين شهر وفات يافته است.
الرزاق ت ّمار و ابو الحسن احمد بن مح ّمد بن عيسى انصارى رازى و محدّثان بصره و رى روايت
وى از مح ّمد بن بكر عبد ّ
1249
نموده ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى از او نقل حديث نموده است.
احمد اردستانى
سيّد احمد بن سيّد على حسينى اردستانى ،عالم فاضل ،از دانشمندان دولت
اعالم اصفهان ،ص434 :
قطب شاهيان هندوستان است .از تأليفات او كتاب معالجة االمراض است كه به نام سلطان مح ّمد على قطبشاه تأليف نموده ،و
1250
نسخهاى از آن در كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است.
احمد ازوارى اصفهانى
ابو نصر احمد بن على ازوارى اصفهانى ،شيخ جليل القدر از محدّثين اصفهان است.
ى بن سعيد صيرفى استماع حديث نموده ،و بيشتر
رياست و افتاء و تدريس در شهر برعهده او بود .در سال  531ق در خدمت عل ّ
1251
در اصفهان سكونت داشته است.
زواره» باشد.
وى به ازوار منسوب است كه همان « ّ
احمد اسوارى
احمد بن على اسوارى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان و ساكن قريه «اسواريه» بوده ،حافظ ابو موسى اصفهانى از او روايت
1252
مىكند.
احمد اصفهانى

ّللا فقيه امامى ،صص  9و  27 -26و  106 -98 ،50 -44و 129؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،3ص 164؛
 . 1247يادنامه آيت ّ
گنجينه دانشمندان ،ج  ،9ص .265
 . 1248ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .99
 . 1249ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .165
 . 1250اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،10ص .156
 . 1251معجم البلدان ،ج  ،1ص .169
 . 1252معجم البلدان ،ج  ،1ص .191

حافظ ابو بكر احمد بن على اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .وى از ابو عمرو بن حمدان روايت كرده است.

1253

احمد اصفهانى
احمد بن على اصفهانى ،از محدّثين شيعه در قرن سوم هجرى است ،و شايد قرن چهارم هجرى را نيز درك نموده باشد .در
برخى از كتب روايى شيعه ،احاديثى از او نقل شده است.
ى بن عبد الكريم زعفرانى ،ابراهيم
وى از مح ّمد بن اسلم طوسى ،ابو مح ّمد حسن بن عل ّ
اعالم اصفهان ،ص435 :
ّللا بن حسن بن مؤدّب و احمد بن يعقوب اصفهانى از او روايت نمودهاند.
بن مح ّمد ثقفى روايت مىكند .عبد ّ

1254

شيخ احمد روحانى*
شيخ احمد روحانى معروف به «شيخ االسالم» فرزند شيخ على شيخ االسالم كهيازى اردستانى ،عالم فاضل معاصر .وى در سال
 1312ش در اصفهان متولّد شد .در هشتسالگى پدرش از دنيا رفت .او در حوزه علميّه اصفهان به تحصيل پرداخت ،و نزد
مال مح ّمد على عالم حبيبآبادى ،شيخ يحيى فاضل هرندىّ ،
مدرسين بسيارى تل ّمذ نمود؛ از جملهّ :
درى ،شيخ
ّللا ّ
مال فرج ّ
اساتيد و ّ
ّللا هرندى ،سيّد مح ّمد باقر ابطحى سدهى ،شيخ على قديرى ،سيّد عبد الحسين طيّب ،سيد مح ّمد
مح ّمد جواد فريدنى ،شيخ هبة ّ
مدرس كهنگى ،شيخ مح ّمد رضا جرقويهاى ،شيخ محمود مفيد ،شيخ عبّاس على اديب ،مجد العلماء نجفى ،شيخ مح ّمد حسين
حسين ّ
مدرس زنجانى ،سيّد عبّاس صفى دهكردى ،شيخ مح ّمد حسن عالم نجفآبادى ،حاج آقا رحيم ارباب و
مقدّس مشكينى ،شيخ احمد ّ
سيّد على اصغر برزانى.
همچنين او در ايّام اقامت در تهران نزد ّ
عالمه ميرزا ابو الحسن شعرانى و اديب بجنوردى به تحصيل پرداخت .وى در تهران در
دانشكده معقول و منقول در رشتههاى معقول و منقول و علوم تربيتى به تحصيل پرداخته ،و در هر دو رشته ،ليسانس دريافت
نموده است .مدّتى نيز در نراق كاشان به تبليغ دين و ترويج احكام شريعت مشغول بود ،و عاقبت به زادگاه خود بازگشت و به
تدريس در مدارس دولتى و تبليغ و اقامه جماعت پرداخت .وى اكنون به تدريس برخى از كتب فلسفه و عرفان در منزل خويش
1255
مشغول است .او عالمى وارسته و متواضع و زاهد و كمنظير است.
اعالم اصفهان ،ص436 :
احمد اصفهانى
احمد بن على اصفهانى ،از فقهاء و علماى اصفهان است از آثار او :ترجمه و شرح الفيّه شهيد ّاول ،در فقه است كه به فارسى
1256
تأليف نموده ،و به شماره  2341در كتابخانه مسجد اعظم قم موجود است.
احمد انصارى
ابو على احمد بن على انصارى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است.
در اصفهان متولّد شده ،و در نيشابور ساكن شده است .وى از ابو صلت عبد السّالم بن صالح هروى از حضرت امام رضا عليه
ّللا بن اسحاق معدل اصفهانى و ابو العبّاس مح ّمد بن ابراهيم بن اسحاق
السّالم روايت مىكند ،و ابو اسحاق ابراهيم بن عبد ّ
1257
طالقانى از مشايخ صدوق از او روايت مىكند.
احمد بغدادى

 . 1253احقاق الحق ،ج  ،8ص .634
الرواة ،ص 153؛ فضائل ال ّ
شيعة ،ص 22؛ الغارات ،ج  ،2ص
 . 1254طبقات المفسّرين ،ج  ،1ص 19؛ ثقات العيون ،ص 153؛ نوابغ ّ
669؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،6ص .740
 . 1255نقل از يادداشتهاى آقاى رحيم قاسمى.
 . 1256فهرست مسجد اعظم قم ،ص .83
الرواة ،ص .32
نوابع
؛
138
 . 1257ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص
ّ

ى بن بسّام بغدادى معروف به سبك دينارى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى بوده ،در سال  340ق به
ابو الحسين احمد بن عل ّ
ّللا بن اسحاق مدائنى و محدّثين همطبقه او
اصفهان وارد شده است .در عراق و خراسان حديث آموخته ،و نوشته است ،و از عبد ّ
1258
روايت مىكند.
احمد اموى
ّللا بن ابى مريم اموى ،از محدّثين است .از پدرش بعل بن بشر و مح ّمد
ّللا بن عبد ّ
ى بن بشر بن عبد الملك بن عبيد ّ
احمد بن عل ّ
ّللا ،پدر حافظ ابو نعيم اصفهانى از وى روايت مىكند .صاحب عنوان در سال  274ق وفات
بن بكير روايت نموده ،و عبد ّ
1259
يافت.
اعالم اصفهان ،ص437 :
احمد مصقلى
الرواية»
ى بن شجاع مصقلى صوفى اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن پنجم هجرى است« .كثير السّماع و واسع ّ
احمد بن عل ّ
محرم سال  466ق وفات يافته است« .مصقلى» منسوب به «مصقلة بن
بوده ،و عدّه زيادى از او روايت كردهاند .وى در
ّ
1260
هبيره» يكى از اجداد صاحب عنوان است.
احمد اصفهانى
الرشيد اصفهانى ،از فضالء و نويسندگان قرن نهم هجرى است .از آثارش كتابت  .1شمايل النّبى يا ال ّ
شمائل
ى بن عبد ّ
احمد بن عل ّ
النبويّة و الخصائل المصطفويّة تأليف ابو عيسى مح ّمد بن عيسى ترمذى ،كه در  838ق به ّ
خط نستعليق كتابت نموده است .2
ّللا عليه و آله ،كه در سال  843ق كتابت شده است .اين دو نسخه،
تاريخ الجزرى در سرگذشت حضرت رسول اكرم صلّى ّ
1261
ّ
ضمن مجموعه شماره  4585در كتابخانه مجلس شوراى ملى موجود است.
احمد اصفهانى
ى بن مح ّمد بن ابراهيم اصفهانى ،از محدّثين است در كتاب معجم البلدان از قول او گويد كه عبد العزيز بن
ابو بكر احمد بن عل ّ
1262
عبيد بن مح ّمد بن عبيد بن ابى عبيد الدّراوردى معروف به «ابن منجويه» مىباشد.
احمد
ى بن مح ّمد باقر عليه السّالم ،از امامزادگان عالىقدر بوده ،و قبر او در بازار حسنآباد اصفهان قرار دارد .بقعه
احمد بن عل ّ
تاريخى و مجلّل اين امامزاده ،از آثار دوره صفويّه است.
االول  536ق در امامزاده وجود دارد كه قدمت امامزاده را
سنگ نوشتهاى به تاريخ  15ربيع ّ
اعالم اصفهان ،ص438 :
نشان مىدهد .نسب سادات طالقان و نسب امامزاده سيّد نصير الدّين واقع در خيابان جليلآباد تهران در محلّه پاچنار به جناب
1263
امامزاده احمد منتهى مىشود.
احمد خليل اصفهانى*

 . 1258ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .165
 . 1259ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  93و .97
 . 1260التّحبير ،ج  ،1ص 356؛ االنساب ،ج  ،4ص .56
 . 1261فهرست مجلس ،ج  ،12ص .281
 . 1262معجم البلدان.
 . 1263تاريخ اصفهان و رى ،ص 332؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،صص  125 -124و 214 -213؛ گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص
668؛ آثار ايران ،ج  ،4ص 216؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 171؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،1صص .520 -510

حاج احمد خليليان متخلّص به «خليل» فرزند حاج ميرزا على خليليان متخلّص به «رجاء» از شعراى معاصر اصفهان است .او
مشرف شد .او در ّ
سن
در سال  1309ش در اصفهان متولّد شد .پس از تحصيل به خدمت نظاموظيفه رفت ،و پس از آن به حج
ّ
 26سالگى داروخانه مولوى را در اصفهان تأسيس نمود ،و به ف ّعاليت پرداخت .وى به تشويق پدر گرامى خود و استاد گلزار به
پشتوانه ذوق و استعداد خدادادى ،به سرودن شعر پرداخت ،و در انجمنهاى ادبى حضور يافت .فرزند برومند او مح ّمد رضا
خليليان در جبهههاى نبرد به شهادت رسيد .وى درباره شهادت فرزندش شعرى سروده كه دو بيت از آن نقل مىشود:
سالى است ماه روى تو پيدا نمىشود

در آسمان خاطرم مهر صبحخيز

[]...
از موج اشك ،غيرت دريا نمىشود

چشمى بسان ديده شبزندهدار من

1264

احمد رشتى اصفهانى
احمد بن على رشتى اصفهانى فاضل نويسنده كتب در قرن سيزدهم است ،از آثارش كتابت نسخهاى از كتاب گوهر يگانه تأليف
صدر الدّين مح ّمد شيرازى است كه آن را در سال  1218ق در مدرسه نيماورد اصفهان نوشته است .نسخه در كتابخانه مجلس
1265
شوراى ملّى تهران و به شماره  5041ميكروفيلم آن در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.
اعالم اصفهان ،ص439 :
احمد سامانى اصفهانى
ابو العبّاس احمد بن على سامانى صحّاف ،از محدّثين اصفهان است ،اصال از اهالى قريه «سامان» چهار محال است كه قرنها
1266
جزء اصفهان بوده ،از حافظ ابو ال ّ
شيخ اصفهانى و ديگران روايت حديث كرده است.
احمد غزال
ابو جعفر احمد بن على غزال ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است.
ى بن مح ّمد بن ابراهيم بن شاذويه بيّع از او نقل حديث كرده است.
وى از سلمه روايت مىكند ،و عل ّ

1267

احمد كاتب
ابى العبّاس احمد بن على كاتبى اصفهانى ،از دانشمندان اصفهان و مقدّم بر خواجه نصير الدّين طوسى بوده است .خواجه طوسى
در شرح ثمره بطلميوس فرمايد :دو شرح بر ثمره ديدمّ :اول شرح احمد بن يوسف مقرى؛ دوم شرح ابى العبّاس احمد بن على
1268
اصفهانى.
مافروخى
احمد
ّ

 . 1264تذكره شعراى استان اصفهان ،صص .242 -241
 . 1265فهرست ميكروفيلمهاى دانشگاه ،ص .173
 . 1266معجم البلدان ،ج  ،3ص .172
 . 1267ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .136
 . 1268الذّريعة ،ج  ،13ص 172؛ فهرست مجلس ،ج  ،12ص 281؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .248

مافروخى او را در رديف متقدّمين و از طبقه
مافروخى اصفهانى ،از ادباء و فضالى اصفهان است.
ابو الفتح احمد بن على
ّ
ّ
دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء برشمرده است.
فرخ به معنى «ماه مبارك» و اين ،نسبت جمعى از فضالء اصفهان در
مافروخ» ظاهرا مر ّكب است از دو كلمه ماه و ّ
كلمه « ّ
مافروخ بن بختيار اصفهانى ،كه نسبش به آذرشاپوران بن آذرمانان اصفهانى
قرن پنجم هجرى است ،و آنان منسوباند به
ّ
1269
مىپيوندد.
اعالم اصفهان ،ص440 :
احمد مهابادى
احمد بن على ماهآبادى (مهابادى) اصفهانى از محدّثين و دانشمندان عالىقدر شيعه در قرن پنجم هجرى است .فرزندش على ،از
او روايت نموده است .كتب زير از تأليفات او است .1 :البيان در نحو  .2التّبيان در تصريف  .3شرح اللّمع  .4المسائل النّادرة
فى االعراب.
وى ج ّد فاضل ّ
ى بن احمد مهابادى مىباشد .مهاباد از قراى اردستان است.
عالمه افضل الدّين حسن بن عل ّ
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دكتر احمد مجتهدى تبريزى*
ى تحصيالت ابتدايى و متوسّطه
دكتر احمد مجتهدى تبريزى فرزند على ،در سال  1314ش در تبريز متولّد شده ،و پس از ط ّ
وارد دانشگاه تبريز شد ،و در سال  1338در رشته تاريخ و جغرافيا ليسانس دريافت نمود .سپس در دانشگاه تهران در رشته
جغرافياى انسانى و اقتصادى ،فوق ليسانس دريافت نمود ،و براى تكميل تحصيالت خود به تركيه رفته ،و موفّق به اخذ درجه
دكترا در رشته جغرافياى انسانى از يكى از دانشگاههاى تركيّه گرديد .او سالها در دانشگاه اصفهان به تدريس جغرافيا پرداخت،
و مدّتى رئيس گروه جغرافيا و سپس رئيس دانشكده ادبيّات و علوم انسانى بود ،و سرانجام در تاريخ پنجشنبه  10شهريور 1379
ش در اصفهان بدرود حيات گفت ،و در قبرستان عمومى باغ رضوان در شرق اصفهان به خاك سپرده شد.
سيّد احمد ميرعاليى*
سيّد احمد ميرعاليى فرزند دكتر سيّد على ميرعاليى مترجم ،نويسنده و اديب دانشمند.
در سال  1321ش در اصفهان متولّد شد ،از دانشگاه اصفهان ليسانس زبان و ادبيّات انگليسى دريافت نمود .وى در انگلستان و
فرانسه ادامه تحصيل داد ،و از دانشگاه سوربن فرانسه فوق ليسانس ادبيّات انگليسى دريافت نمود.
اعالم اصفهان ،ص441 :
او سالها به تدريس در دانشگاههاى اصفهان مشغول بود و از مترجمان زبردست و تواناى معاصر به شمار مىرفت و بسيارى
معرفى نمودهاند .وى سرانجام در ّاول آبان  1374ش
از نويسندگان و دانشمندان معاصر جهان را از طريق ترجمه به ايرانيان ّ
درگذشت ،و در قبرستان باغ رضوان اصفهان به خاك سپرده شد .اين كتابها از ترجمههاى او است كه همگى به طبع رسيدهاند:
 .1از چشم غربى  .2باغ گذرگاههاى هزار پيچ  .3خداى غرب .4
درباره ادبيّات  .5ژان پل سارتر  .6سنگ آفتاب  .7شياطين  .8طوق طال  .9عامل انسانى  .10عرفان مولوى  .11كنسول
مدور .14
افتخارى  .12كودكان ،آب و گل  .13ويرانههاى ّ
هزار توهاى بورخس  .15هند ،تمدّن مجروح.
سيّد احمد علم الهدى شيرازى
حاج سيّد احمد علم الهدى شيرازى معروف به «ابطحى» ،فرزند حاج سيّد على اكبر طباطبايى يزدى ،عالم جليل فقيه ،محدّث و
فاضل كامل اديب شاعر ،در  13رجب  1297ق در شيراز متولّد شده ،و از درس علماى آن ديار همچون حاج سيّد مح ّمد على
 . 1269محاسن اصفهان ،ص 32؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .882
 . 1270النّابس ،ص 21؛ الفهرست ،منتخب الدّين ،ص 35؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،10ص .176

كازرونى و شيخ عبد الجبّار و ميرزا ابراهيم ّ
محالتى بهره گرفت .از سال  1346ق در اصفهان ساكن شد ،و متصدّى محضر
شرعى گرديد .خانهاش مجمع افاضل و محفل فضالء و شعراء بود ،خود او نيز در حفظ اشعار عربى و فارسى حافظهاى قوى
داشت ،و شعر فارسى و عربى را نيكو مىسرود ،و در اخالق و ملكات نفسانى كمنظير بود .وى سرانجام در پنجشنبه  17جمادى
1271
الثّانى  1382ق وفات يافت .جنازه به شيراز منتقل ،و در شاهچراغ مدفون گرديد.
دكتر احمد كياستپور*
دكتر احمد كياستپور فرزند على رضا ،از اساتيد دانشگاه و محققان دانشمند معاصر اصفهان .در سال  1312ش در اصفهان
متولّد شد .تحصيالت ابتدايى و متوسّطه را در
اعالم اصفهان ،ص442 :
اصفهان به انجام رساند ،در تهران ادامه تحصيل داد ،و از دانشگاه تهران ليسانس فيزيك دريافت نمود .وى در كشور آمريكا
موفّق به اخذ دكتراى ستارهشناسى و اخذ فوق دكترا در آن رشته گرديده ،پس از بازگشت به ايران ،در دانشگاه اصفهان به
تدريس پرداخته است.
از آثار او ترجمه مقدّمهاى بر نورشناسى نوين تأليف گرانت فالز است كه با همكارى دكتر جمشيد احبسيان انجام پذيرفته ،و به
طبع رسيده است.
احمد اصفهانى
احمد بن مح ّمد على اصفهانى از فضالء و نويسندگان قرن  13هجرى است .از آثارش كتابت نسخهاى از كتاب لبّ التّواريخ است
كه آن را در شب دهم جمادىالثّانيه سال  1284به ّ
ّللا
خط نسخ زيبا به پايان رسانيده است .نسخه به شماره  723در كتابخانه آيت ّ
1272
مرعشى در قم موجود است.
ميرزا احمد طبيب
حاج ميرزا احمد طبيب (لقمانى) فرزند حاج ميرزا مح ّمد على حكيم ،از اطبّاء حاذق ،با تقوى و با دريافت بوده ،و در اوايل قرن
1273
چهاردهم هجرى مىزيسته ،و در سده ماربين ساكن بوده است .نسب او به مير سيّد احمد علوى عاملى منتهى مىشود.
شيخ احمد واعظ
شيخ احمد بن مح ّمد على واعظ اصفهانى ،فاضل جليل ّ
خطاط ،از شاگردان حاج شيخ مح ّمد باقر نجفى است .كتب زير از تأليفات
او است .1 :سراج االنام ،در كالم  .2فرائض االعمال كه مجموعه فتاواى استادش حاج شيخ مح ّمد باقر نجفى است كه آن را به
صورت رساله ،جهت عمل مقلّدين جمعآورى نموده ،و به نظر استاد رسانيده است  .3مشكاة االنام،
اعالم اصفهان ،ص443 :
در مسائل حالل و حرام كه از روى فتاواى مرجع عالىقدر شيعه ،ميرزاى شيرازى تنظيم نموده ،و در حاشيه آن ،فتاواى حاج
شيخ مح ّمد تقى آقا نجفى ،شيخ زين العابدين مازندرانى و حاج شيخ مح ّمد على ثقةاالسالم نجفى را آورده است ،اين كتاب در سال
 1307ق ضمن مجموعهاى به چاپ رسيده است .احمد واعظ ،همچنين چندين كتاب از تأليفات آقا نجفى را به ّ
خط نسخ كتابت
1274
نموده است ،و تاريخ كتابت برخى از آنها سال  1297ق است.
احمد طهرانى

 . 1271دانشمندان و سخنسرايان فارس ،ج  ،3ص 657؛ تذكره شعراى معاصر اصفهان ،صص 21؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص 114؛
دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2صص 684 -683؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير ،ج  ،2ص 191؛ دانشنامه
مشاهير يزد ،ج  ،1ص  ،64ج  ،2صص .684 -683
 . 1272فهرست مرعشى ،ج  ،2ص .318
 . 1273لطايف غيب ّيه ،ص بيست و هفت؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص .240
 . 1274مكارم اآلثار ،ج  ،6ص 1974؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير ،ج  ،1صص  375 ،365و .383

ابو العبّاس احمد بن عمر بن قاسم طهرانى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است.
ّللا بن حماد طهرانى [رازى] از مشايخ ابو سعد سمعانى از او استماع حديث نموده
ّللا بن ابراهيم بن مح ّمد بن عبد ّ
ابو ابراهيم عبد ّ
1275
است.
احمد غازى
ى بن اسحاق غازى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم
حافظ ابو نصر احمد بن عمر بن مح ّمد بن عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن عل ّ
هجرى .وى از مشايخ سمعانى است ،در سال  448ق متولّد شده ،و در  3رمضان  532ق وفات يافته است .سمعانى از او به
الرحمن بن منده ،ابو عمرو بن منده ،ابو
الروايه» ياد كرده است .او از ابو الحسين بن نقور ،عبد ّ
عنوان «ثقة ،ديّن ،حافظ ،واسع ّ
القاسم بن بسرى ،فضل بن محبّ نيشابورى ،شيخ االسالم هروى ،ابو عامر ازدى ،ابو على تسترى و ديگران حديث استماع نموده
1276
است.
احمد ضحّاك شيبانى
ابو بكر احمد بن عمرو بن ابى عاصم ضحّاك بن مخلد بن سلم بن رافع بن رفيع بن
اعالم اصفهان ،ص444 :
ذهل بن شيبان شيبانى ،محدّث و فقيه ظاهرى مذهب اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از ج ّد مادرى خود ابو سلمه موسى
بن اسماعيل تبوذكى و ابو الوليد طيالسى ،عمرو بن مرزون ،حوضى و مح ّمد بن كثير روايت مىكند .احمد بن جعفر بن معبد،
الرحمن بن مح ّمد بن سياه ،عقبة بن مكرم ،نصر بن
مح ّمد بن اسحاق بن يعقوب ،قاضى ابو احمد مح ّمد بن احمد بن ابراهيم ،عبد ّ
على ،ابو الجهم ارزق بن على ،زكريّا بن يحيى و هدبه از او نقل حديث كردهاند .وى در  206ق در بصره متولّد شده ،و در
سالهاى  269تا  282ق در اصفهان قضاوت مىكرده ،و سرانجام در سال  287ق وفات يافته ،و در مقبره روشاباد اصفهان
مدفون شده است .وى حدود  300تصنيف داشته كه در فتنه صاحب ّ
الزنج كه در بصره رخ داد به يغما رفته ،و نابود شده است.
اين كتابها از او است .1 :اآلحاد المثانى ،شامل بيست هزار حديث  .2الدّيان ،در فقه ظاهريّه كه در قاهره به طبع رسيده است
.3
المسند الكبير ،شامل حدود  50هزار حديث.1277
احمد
ى بن حسين عليه السّالم از سادات عالىقدر و امامزادگان جليل است .در زمان هارون
ابو طاهر احمد بن عيسى بن زيد بن عل ّ
ّ
ّللا بن مح ّمد بن
ى بن عبيد ّ
ّ
الرشيد به اصفهان آمد ،و در اين شهر وفات يافت ،و در محله «واذار» اصفهان مدفون شد .وى از عل ّ
عمر بن على روايت نموده ،جعفر بن مروان از او نقل حديث نموده است[ 1278.برخى احتمال دادهاند امامزاده احمد مدفون در
محلّه باغات اصفهان ،كه اكنون در بازارچه حسنآباد اصفهان واقع شده است ،همين احمد بن عيسى باشد].
اعالم اصفهان ،ص445 :
احمد قرشى
ابو مح ّمد احمد بن عيسى بن عبد العزيز قرشى ،از محدّثين قرن دوم و سوم هجرى است .وى از نعمان بن عبد السّالم روايت
1279
نموده ،و ابو حامد اشعرى از او نقل حديث كرده است.
احمد خفاف
 . 1275التّحبير ،ج  ،1ص .361
 . 1276التّحبير ،ج  ،1ص .261
 . 1277ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص 101 -100؛ ريحانة االدب ،ج  ،4ص 7؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« احمد» ،ص 1249؛ دانشمندان و
بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 736؛ مزارات اصفهان ،ص 349؛ االعالم ،ج  ،1ص 181؛ فرهنگ بزرگان اسالم و ايران ،صص .55 -54
 . 1278ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص 81 -80؛ مزارات اصفهان ،ص .94
 . 1279ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .95

ابو حامد احمد بن [عيسى بن] عمر عمركى حقّاف ،از محدّثين اصفهان است .وى از احمد بن يونس و سمويه روايت مىكند ،و
1280
ى بن ابراهيم از او حديث نقل مىنمايد.
مح ّمد بن عل ّ
احمد بيگ اختر گرجى*
احمد بيگ گرجى متخلّص به «اختر» شاعر اديب ،فرزند فرامرز بيك در اصفهان متولّد شد .چندى نزد شاهزادگان زنديّه ،از
جمله لطفعلى خان زند به سر برد .پس از به حكومت رسيدن آقا مح ّمد خان به خراسان رفت .در زمان پادشاهى فتحعلى شاه به
سليمان خان قاجار متخلّص به « ّ
عزت» پيوست ،و از مجازات ،رهايى يافت .مدّتى بعد ،او را به سوء اخالق مت ّهم كردند ،و
زبانش را بريدند .او هم به اصفهان بازگشت ،و به تدوين تذكرهاى موسوم به انجمنآرا پرداخت؛ ا ّما موفّق به اتمام آن نشد ،و
وفات يافت .پس از فوت او در سال  1232ق ،برادرش مح ّمد باقر متخلّص به «نشاطى» دست به تكميل اين تذكره زد؛ ا ّما موفّق
به اين كار نشد ،و در اين اثنا وفات كرد .باالخره فاضل خان گروسى تذكره احمد بيگ را تكميل كرد ،آن را انجمن خاقان ناميد،
و از دو برادر به بدى ياد كرد ،و ّ
الرسول خيّامپور تصحيح شده ،و به
حق آنان را ضايع نمود .تذكره اختر توسّط مرحوم عبد ّ
طبع رسيده است .اخترّ ،
خط شكسته را خوش مىنوشت.
از او است:
اعالم اصفهان ،ص446 :

من در سماع از اينكه حديث تو مىرود

ناصح در اينكه گوشم به پند اوست

1281

احمد قصرى
ّللا بن مح ّمد قصرى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى است .ابو سعد
ابو العبّاس احمد بن فضل بن احمد بن عبد ّ
سمعانى در اصفهان از وى حديث شنيده است.
[وى منسوب به «قصر» از محلّههاى اصفهان است ،و شايد محلّه «باب القصر» يا «در كوشك» همين محلّه «قصر» باشد].
احمد باطرقانى
ابو بكر احمد بن فضل بن مح ّمد باطرقانى اصفهانى ،از محدّثين و قاريان اصفهان و از اهالى قريه «باطرقان» اصفهان است .در
القراء» بوده است .در سال  372ق متولّد [شده] ،و در سال  460ق وفات يافته است .او پس از ابو المظفّر
عصر خويش «شيخ ّ
ّللا بن شبيب ضبّى اصفهانى امام جامع اصفهان گرديد .وى علم قرائات را نزد عبد العزيز مح ّمد بن عبد العزيز تميمى كسايى
عبد ّ
آموخته است.
اين كتابها از او است .1 :ال ّ
الروايات.
القراء  .3المدخل الى معرفة اساتيد القراءات و مجموع ّ
شواذ  .2طبقات ّ

1282

اعالم اصفهان ،ص447 :
احمد عنبرى اصفهانى

 . 1280ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .145
 . 1281تذكره دلگشا ،صص 433 -430؛ تذكره ميكده ،صص 305 -297؛ مكارم اآلثار ،ج  ،3صص 951 -950؛ سفينة المحمود ،ج ،1
صص 161 -159؛ حديقة ال ّ
شعراء ،ج  ،1صص 91 -90؛ سرايندگان شعر فارسى در قفقاز ،صص 351 -344؛ دائرةالمعارف بزرگ
اسالمى ،ج  ،7ص 163؛ تذكره انجمن خاقان ،صص 468 -464؛ تذكره شبستان ،ص .43
 . 1282التّحبير ،ج  ،1ص 160؛ االعالم ،ج  ،1ص 186؛ غاية النّهايه ،ج  ،1صص 97 -96؛ دانشنامه جهان اسالم ،حرف« ب» ،ج ،4
صص 547 -546؛ سير اعالم النّبالء ،ج  ،18ص 182؛ االنساب ،ج  ،2صص 39 -42؛ ايضاح المكنون ،ج  ،2ص 79؛ هدية العارفين،
ج  ،1ص 73؛ محاسن اصفهان ،ص 30؛ آثار ملّى اصفهان ،ص .187

الرحمن بن منده و
ابو الفوارس احمد بن فضل عنبرى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از خواص اصحاب شيخ ابو القاسم عبد ّ
1283
ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه اصفهانى بوده ،و ابو مح ّمد نخشبى از او استماع حديث كرده است.
احمد نجم ثانى
ّللا ،مؤلّف طراز االخبار در تاريخ ،به
نجم الدّين احمد (احمد بيك خان) خوزانى معروف به امير نجم ثانى ،فرزند فضل ّ
1284
فارسى.
احمد اصفهانى
احمد بن فضلى اصفهانى از فضالء و نويسندگان در قرن يازدهم هجرى است .از آثارش كتابت نسخهاى از ديوان خواجه ثنايى
است كه آن را در  25رجب سال  1042ق در شهر آگره هندوستان به ّ
خط شكسته نستعليق كتابت نموده است .نسخه ميكروفيلم
1285
آن در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.
احمد ديمرتى
ى بن رستم ديمرتى اصفهانى ،اديب و شاعر ،از شعراء و فضالى اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى
احمد بن قاسم بن عل ّ
در وصف بهار گويد:
الربيع بمبسم األنوار
ضحك ّ

و بكى بعين سحّة مدرار

فبدمعه اكتسب البسطة بنتها

و بضحك ذرى األشجار

الرياح امالها لكانّه
و إذا ّ

ثمل يمين لنعمة االقمار (االوثار)

الغض الجنّى كأنّما
و النرجس
ّ

تدويرة بشظينى مدوار

اعالم اصفهان ،ص448 :

حدقت به فوق ّ
الزبرجد فضه

تبكى شعاع كواكب األسحار

1286

احمد اصفهانى
احمد بن كوفى بن ايّوب اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى در نيشابور ساكن بوده است .از مح ّمد بن
1287
ّللا بن حسين بوبالويه از او نقل حديث مىنمايد.
ّللا بن حسن بن حفص روايت مىكند ،و ابو القاسم عبد ّ
عبد ّ
احمد مدينى
ّللا مدينى از محدّثين قرن سوم هجرى است .وى اصال از اهالى مدينه (شهرستان)
ابو جعفر احمد بن مجاهد بن مح ّمد بن عبد ّ
اصفهان بود ،سپس در محلّه كوشك ساكن شد ،و سرانجام به قريه «خرجان» رفت ،و در سال  290ق در آنجا وفات نمود .وى
 . 1283التّحبير ،ج  ،2ص .381
 . 1284فهرست دانشگاه پنجاب ،ص .409
 . 1285فهرست ميكروفيلمهاى دانشگاه ،ص .89
 . 1286محاسن اصفهان ،ص .65
 . 1287ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .139

صغير از او نقل
ّللا بن عمر بن ابان روايت نموده است .طبرانى در معجم ال ّ
از ابو بكر بن ابو شيبه ،عثمان بن ابو شيبه ،عبد ّ
1288
حديث كرده است.
احمد اصفهانى
ابو بكر احمد بن مح ّمد اصفهانى ،عالم فاضل اديب ،مؤلّف كتابى در ملل و نحل است ،و در حدود سال  451هجرى وفات يافته
1289
است.
احمد اصفهانى
احمد بن مح ّمد اصفهانى ،از فضالء و حكماء اصفهان است .از آثار او :بندى در پنج سطر با عنوان «قال من زعم ّ
أن الحركة ال
وزن له  »...از وى نقل شده است ،اين مطلب در
اعالم اصفهان ،ص449 :
مجموعه شماره  3480ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران وجود دارد.

1290

احمد اصفهانى
ّللا بن مح ّمد بن حافظ روايت مىكند.
ابو بكر احمد بن مح ّمد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است ،و از عبد ّ

1291

احمد اصفهانى
ابو الحسين احمد بن مح ّمد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن پنجم هجرى است.
طبرانى در كتاب معجم الكبير از او روايت مىكند .قاضى احمد بن حسين دينورى و ابن سنّى هم از او نقل حديث مىنمايند .فوت
1292
او در سال  433ق روى داده است.
ّ
مال احمد اصفهانى
ّ
مال احمد بن آقا مح ّمد اصفهانى ،در سال  1247ق مالك نسخهاى از شافيه ابن حاجب بوده است.
نسخه ،جزو كتب صدر هاشمى در كتابخانه دانشكده ادبيّات اصفهان محفوظ است.

1293

احمد افريقى
ابو الحسن احمد بن مح ّمد افريقى ،ساكن اصفهان معروف به «متيم» ،از ادباء و شعراى قرن چهارم و پنجم هجرى .وى در سال
 415ق وفات نموده است ،و كتب زير از او است:
 .1االنتصار المبنى عن فضل المتنبّى  .2ديوان شعر بزرگ  .3ال ّ
شعراء و النّدماء.

1294

اعالم اصفهان ،ص450 :
احمد صحّاف

 . 1288احقاق الحق ،ج  ،9ص  38و ج  ،18ص 366؛ ذكر اخبار اصفهان ،ج 1؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،3ص .120
 . 1289الذّريعة ،ج  ،1ص .34
 . 1290فهرست ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران ،ج  ،2ص .151
 . 1291احقاق الحق ،ج  ،14ص .301
 . 1292مرآة الجنان ،ج  ،3ص .54
 . 1293نشريّه دانشكده ادبيّات اصفهان ،سال دوم شماره  2و  ،3ص .137
 . 1294هدية العارفين ،ج  ،1ص .72

ى بن مح ّمد بن ابراهيم صحّاف ،از محدّثين اصفهان است .مح ّمد بن اسحاق از وى روايت مىكند ،و او از ابو جعفر زيد بن
ابو عل ّ
1295
ابو موسى اصفهانى حديث نقل مىكند.
احمد طيفورآبادى اصفهانى
ابو الفتح احمد بن مح ّمد بن ابراهيم طيفورآبادى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است.
از قريه «طيفورآباد» اصفهانى بوده ،و از مح ّمد بن ابراهيم مقرى استماع حديث نموده ،و از او حديث نوشته [است].

1296

احمد اصفهانى
ابو جعفر احمد بن مح ّمد بن ابى خالد اصفهانى ،از محدّثين قرن سوم و چهارم هجرى است .وى در نيشابور ساكن بوده ،و در
1297
جمادى اآلخر سال  303ق وفات يافته ،و در مقبره باب معمر نيشابور دفن شده است.
احمد اصفهانى
ّللا بن يوسف اصفهانى روايت كرده
ابو سعيد احمد بن مح ّمد بن ابى سعد بغدادى اصفهانى از محدّثين اصفهان است .وى از عبد ّ
1298
است .ابو سعيد االعرابى و ابو المظفّر مح ّمد بن احمد بن جعفر كوسج از او نقل حديث نمودهاند.
احمد ويرى اصفهانى
احمد بن مح ّمد بن ابى عمرو بن ابى بكر ويرى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است.
[ساكن قريه «وير» بود كه اكنون به شهر كوهپايه معروف است] .حافظ بن بخار گويد كه در
اعالم اصفهان ،ص451 :
منزل او در قريه «وير» از او استماع حديث كردم كه از حافظ ابو موسى مح ّمد بن عمرو روايت مىنمود.

1299

احمد خوزى اصفهانى
ابو نصر احمد بن مح ّمد بن ابو القاسم بن فليزه امين خوزى اصفهانى از محدّثين اصفهان است .ساكن كوى خوزيان اصفهان بوده،
شوال  531ق وفات يافته
و از ابو العالء سليمان بن عبد ّ
الرحيم حسنآبادى و ابو عمرو بن منده استماع حديث كرده ،و در ّ 13
1300
است.
احمد جلكى اصفهانى
ابو سعد احمد بن مح ّمد بن ابى نصر ضرير ارجانى جلكى اصفهانى از محدّثين قرن ششم هجرى ،در اصفهان ساكن بوده ،از
1301
االول  606ق وفات يافته است.
فاطمه جوزدانى حديث شنيده ،و در ربيع ّ
احمد بغدادى
ابو سعد احمد بن مح ّمد بن احمد بغدادى اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى است .يافعى درباره او گويد« :كان ثقة
خيرا يحفظ صحيح مسلم» .در سال  540ق وفات يافته است .وى از ابو عمرو عبد الوهاب بن مح ّمد بن اسحاق عبدى ،ابو
1302
منصور مح ّمد بن احمد بن على سينى و ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن ابراهيم طيان روايت مىكند.
 . 1295ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .331
 . 1296معجم البلدان.
 . 1297تاريخ نيشابور ،ص .43
 . 1298احقاق الحق ،ج  ،4صص  328و .204
 . 1299معجم البلدان ،ج  ،5ص .386
 . 1300معجم البلدان ،ج  ،2ص .404
 . 1301معجم البلدان ،ج  ،1ص .144

اعالم اصفهان ،ص452 :
صار
احمد ق ّ
ى بن
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن احمد بن جعفر ق ّ
صار شافعى تميمى از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .از ابى عل ّ
ّللا بن جعفر مح ّمد بن اسحاق بن عباد بصرى از او روايت مىكنند .وى در سال  399وفات
ّللا بن خال دارانى ،عبد ّ
عاصم ،عبد ّ
1303
يافته است.
احمد يزدى
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن احمد بن جعفر اصفهانى معروف به يزدى ،فاضل محقّق ،اديب لغوى نحوى .در اصفهان ساكن بوده ،و
در قرن چهارم هجرى مىزيسته است .از احمد بن مح ّمد بن موسى ملحمى و حسن بن مح ّمد زعفرانى روايت مىكند .احمد بن
1304
على شافعى از او نقل حديث كرده است.
احمد تميمى
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن احمد بن حارث تميمى اصفهانى مقرى اديب ،از محدّثين قرن چهارم و پنجم هجرى است .در سال
االول سال  430به نيشابور رفت ،و در آن شهر وفات يافت ،و در مقبره «شاهنبر»
 349ق در اصفهان متولّد شد ،و در ربيع ّ
1305
پهلوى ابو اسحاق ارموى مدفون گرديد .ابو على جامع بن حسن بن على بيهقى از او حديث شنيده است.
احمد فيج
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن احمد بن حسين بن مح ّمد اصفهانى معروف به «فيج» از محدّثين اصفهان است ،در همدان ساكن بوده،
و از ابو بكر احمد بن عبدان بن مح ّمد
اعالم اصفهان ،ص453 :
1306

اعالم اصفهان ؛ ص453
شيرازى ساكن اهواز روايت مىكرده است .خطيب بغدادى از او نقل حديث مىنمايد.

1307

احمد طرقى اصفهانى
حافظ ابو نصر احمد بن مح ّمد بن احمد بن حسين بن احمد بن قاسم بن طيب تميمى طرقى اصفهانى از محدّثين اصفهان است .از
قريه «طرق» بوده كه اكنون از قراء نطنز است ،در علم حديث و طرق روايت استادى مسلّم بوده ،و ّ
خط خوشى داشته ،از
مطرز ،ابو العالء مح ّمد بن عبد الجبّار فرسانى ،ابو القاسم
ّللا
ّ
بسيارى حديث شنيده از آن جمله است :ابو سعد مح ّمد بن ابى عبد ّ
1308
غانم بن مح ّمد برجى و ابو على حدّاد .ظاهرا در قرن ششم هجرى مىزيسته [است] ،سال وفاتش به دست نيامد.
احمد گيالنى (كالتى)

 . 1302مرآة الجنان ،ج  ،3ص 273؛ تبيين كذب المفترى ،ص .429
 . 1303ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 169؛ احقاق الحق ،ج  ،15ص .330
 . 1304معجم االدباء ،ج  ،8ص 273؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 250؛ احقاق الحق ،ج  ،4ص  273و ج  ،16ص .567
 . 1305التّحبير ،ج  ،1ص .156
 1306مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.
 . 1307احقاق الحق ،ج  ،6ص .517
 . 1308معجم البلدان ،ج  ،4ص 31؛ راهنماى دانشوران ،ج  ،2ص .111

لطيف الدّين احمد بن مح ّمد بن احمد بن مح ّمد گيالنى اصفهانى دردشتى كالمى (يا كالتى) شاعر اديب .از تأليفات او :مونس
االحرار و دقايق االشعار ،در  30باب است .كه آن را در پنجشنبه ربيع الثّانى  702ق تأليف نموده است ،و در آن به حدائق
السّحر رشيد وطواط نظر داشته است .نسخهاى از آن در كتابخانه حبيب گنج در حيدرآباد دكن و ميكروفيلم نسخه ،در كتابخانه
مركزى دانشگاه تهران موجود است .ظاهرا مح ّمد بن بدر جاجرمى كه كتاب دقايق االشعار خود را در سال  741ق تأليف نموده،
1309
مطالب خود را از اين كتاب اقتباس نموده است.
احمد سلفى اصفهانى
حافظ ابو طاهر صدر الدّين احمد بن مح ّمد بن احمد بن مح ّمد بن ابراهيم سلفه (به كسر سين و فتح الم) از مشاهير حفّاظ و مح ّدثين
و فقهاء شافعى ،معروف به سلفى ،منسوب
اعالم اصفهان ،ص454 :
به جدّش ابراهيم است كه به اصطالح مردم اصفهان ،لبشكرى بوده ،و ازاينرو وى را سه لبى مىگفتند .بعدا اين كلمه تعريب
شده ،و سلفى خواندهاند) .وى در سال  478در اصفهان متولّد گرديده ،در بغداد از خطيب تبريزى ،ابو حامد اسفراينى و
كياهراسى علم آموخته ،مسافرتهاى بسيار رفته ،و با بسيارى از مشايخ و فضالء ديدار كرده ،سرانجام در مصر ساكن شده ،و
به تدريس مشغول شده ،و در صبح جمعه  5ربيع الثّانى وفات يافته است .كتب زير از تأليفات او است .1 :اربعين البلدانيّة در
حديث  .2سداسيات در حديث  .3سلفيّات در حديث  .4سلماسيّات ،معروف به مجالس خمسه  .5شرط القراء على ال ّ
شيوخ .6
شرح بر مختصر مزنى  .7الفضائل الباهرة  .8معجم السّفر  .9المعجم لمشيخة اصبهان  .10المعجم لمشيخة بغداد  .11رساله
1310
معرى و غيره.
درباره ابى العالء ّ
احمد خاتون عاملى
ّللا عاملى ،از فضالء و محدّثين اصفهان در قرن يازدهم هجرى است .از آثارش كتابت
احمد بن مح ّمد خاتون بن احمد بن نعمت ّ
نسخهاى از كتاب مشرق ال ّ
االول سال  1029ق
ربيع
14
در
را
آن
كه
است
بهايى
شيخ
مرحوم
تأليف
ّعادتين
س
ال
اكسير
شمسين و
ّ
به پايان رسانيده ،و در حاشيه تصحيح شده است ،و عالمت بالغ دارد .اجازه شيخ بهايى براى كاتب در سه صفحه در پشت كتاب
االول سال  1029به ّ
خط مرحوم شيخ مىباشد 1311.صاحب عنوان ،سالها در اصفهان ساكن بوده ،و در محضر
به تاريخ ربيع ّ
شيخ بهايى تل ّمذ نموده است.
اعالم اصفهان ،ص455 :
احمد رنانى
احمد بن مح ّمد بن احمد رنانى اصفهانى از محدّثين اصفهان است ،و ابو سعد سمعانى از او اجازه دريافت نموده است.

1312

احمد خشينانى
احمد بن مح ّمد بن اسحاق بن مزيد بن عجالن اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است.
ّللا سبتى
وى در محلّه خشينان ساكن بوده ،و از ابراهيم بن فراء ،اصمعى ،روح بن عصام جبّر ،م ّكى بن ابراهيم و هشام بن عبيد ّ
1313
الرحمن بن فيض و مح ّمد بن احمد بن يزيد از او روايت مىكنند.
استماع حديث نموده ،و احمد بن حسين انصارى ،عبد ّ
احمد واعظ اصفهانى

 . 1309فهرست ميكروفيلمهاى دانشگاه ،ج  ،1ص  801و ج  ،2ص .242
 . 1310روضات الج ّنات ،ج  ،1ص 266؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« احمد» ،ص 1279؛ احقاق الحق ،ج  ،5ص  146و ج  ،7ص 126؛
معجم المؤلّفين ،ج  ،2ص 75؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص  459و 250؛ ريحانة االدب ،ج  ،3ص 64؛ هدية العارفين ،ج
 ،1ص 87؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص 288؛ االعالم ،ج  ،1ص 209؛ اللّباب ،ج  ،2ص 126؛ ثقات العيون ،ص 3؛ ميزان االعتدال ،ج
 ،1ص 73؛ كشف ّ
الظنون ،ج  ،1ص 54؛ وفيات االعيان ،ج  ،1ص 87؛ مدارس نظاميّه ،ص 191؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص .403
 . 1311فهرست مرعشى ،ج  ،1ص .249
 . 1312معجم البلدان ،ج  ،3ص .73
 . 1313ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 92؛ ميزان االعتدال ،ج  ،1ص 62؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،3ص .19

احمد بن مح ّمد بن برد اصفهانى واعظ ،از محدّثين اصفهان است .از طبرانى روايت مىكند .ذهبى در ميزان االعتدال گويد:
1314
ى غال ،و او پدر ابى الخير است».
«معتزل ّ
احمد اصفهانى
احمد بن مح ّمد بن بطة بن اسحاق بن ابراهيم مدينى اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن سوم و چهارم هجرى است .ابو الحسن
شوال
مح ّمد بن احمد بن عبيد ّ
ّللا بن عيسى بن احمد منصورى و ابو مح ّمد فخام از وى روايت مىكنند .او در روز جمعه از ماه ّ
 313ق وفات يافت 1315.به ّ
ظن نويسنده ،احمد نامبرده در دو كتاب ،يك نفر است.
اعالم اصفهان ،ص456 :
احمد كالمى
لطيف الدّين احمد بن مح ّمد بن احمد بن مح ّمد كالمى اصفهانى ،از شعراء و ادباى قرن هفتم هجرى است .وى از مدّاحان
پادشاهان و بزرگان دربار مغول بوده ،و كتاب مونس االحرار فى دقايق االشعار را در پنجشنبه ّاول ربيع اآلخر سال  702ق
نوشته است ،و آن ،مشتمل بر منتخب اشعار شاعران فارسىگو است ،و به فارسى نوشته شده است .اين كتاب را مح ّمد بن بدر
1316
جاجرمى به نام خود كرده ،و اشعار كالمى را از آن حذف ،و برخى از اشعار خود را در آن درج كرده است.
احمد ازدى
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن جعفر ازدى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .وى از ابو بكر خطيب روايت مىكند ،و احمد بن
1317
مح ّمد بن موسى لخمى از او نقل حديث مىنمايد.
احمد راشتيانى
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن جعفر بن احمد بن اسحاق بن حماد راشتينانى اصفهانى ،از محدّثين است ،و از قريه «راشتينان»
اصفهان بوده ،و در شوشتر از ابو القاسم حسن بن موسى طبرى استماع حديث نموده ،و كتابى نيز به نام امالى نوشته است.

1318

راشتينان از روستاهاى اصفهان است.
احمد وذنكابادى
ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن جعفر بن عيسى ضرير وذنكابادى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از احمد بن
مح ّمد بن مصقله و ديگران روايت
اعالم اصفهان ،ص457 :
كرده است.

1319

احمد مدينى
ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن جعفر خ ّ
شاب مدينى ،ج ّد مادرى زيد بن ابى مسلم بن شهدل و از محدّثين قرن چهارم هجرى است.
ى بن سعيد عسكرى و ابن سكن روايت نموده ،و قبل از سال  350ق فوت شده است.
از عل ّ

 . 1314ميزان االعتدال.
الرواة ،ص .42
 . 1315ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 133؛ نوابع ّ
 . 1316تاريخ نظم و نثر ،ج  ،1ص 176؛ فهرست ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران ،ص .801
 . 1317احقاق الحق ،ج  ،15ص .60
 . 1318معجم البلدان ،ج  ،3ص .15
 . 1319ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .163
 . 1320ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .159

1320

احمد خفّاف
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن جعفر خفّاف ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است.
از مح ّمد بن عيسى مقرى روايت نموده ،و ابو اسحاق سريجانى مدينى از او نقل حديث كرده است.

1321

احمد اصفهانى تيمى
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن حارث اصفهانى تيمى ،از محدّثان اصفهان در قرن پنجم ابو المعالى امام الحرمين جوينى (متوفّى 478
1322
ق) از وى استماع حديث نموده است.
احمد مذ ّكر
ّللا بن مح ّمد بغوى روايت
ابو الحسين احمد بن مح ّمد بن حارث مذ ّكر ،از محدّثين اصفهان است .وى از ابن داود سجستانى و عبد ّ
1323
مىكند ،و حافظ ابو نعيم از او نقل حديث مىنمايد.
اعالم اصفهان ،ص458 :
احمد معدّل
ّللا
ابو جعفر احمد بن مح ّمد بن حجّاج بن يوسف معدّل از محدّثين قرن سوم هجرى است .فقيه ثقه بوده ،و از احمد بن مهدى ،عبد ّ
1324
بن مح ّمد بن نعمان ،ابو مسلم كشى و محدّثين بغداد روايت نموده است.
احمد ملنجى اصفهان
ّللا احمد بن مح ّمد بن حسن بن برد ملنجى اصفهانى مقرى ،از محدّثين و قاريان قرن چهارم و پنجم هجرى و اهل محلّه
ابو عبد ّ
ّ
ّللا بن مح ّمد قيار روايت نموده [است] .جماعتى كثير از او روايت
«ملنجه» اصفهان بوده ،از حافظ ابو الشيخ و ابو بكر عبد ّ
1325
نمودهاند كه از آن جمله است ابو بكر خطيب .وى در سال  437ق وفات يافته است.
احمد اصفهانى
ى بن احمد بن سليمان اصفهانى ،از محدّثين قرن پنجم هجرى .در مجمل
ابو سعيد احمد بن ابو الفضل مح ّمد بن حسن بن عل ّ
فصيحى گويد« :روى الحديث الكثير و كان على سيرة السّلف كثير االتباع للسنّة» .مشار اليه در سال  463متولّد [شده] ،و در
1326
سال  540ق وفات يافته است.
احمد مرزوقى اصفهانى
ابو على احمد بن مح ّمد بن حسن اصفهانى معروف به امام مرزوقى شاعر و اديب دانشمند .ياقوت حموى در ّ
حق او گويد :در
نهايت ذكاء و فطنت و حسن التّأليف است.
ّللا خطيب)  .2حائك
صاحب بن عبّاد نيز گفته :در علم و ادب ،سه اصفهانى به مقامى عالى رسيدند  .1اسكاف (ابو عبد ّ
(مرزوقى صاحب عنوان) ّ .3
حالج (ابو منصور بن ماشاذه).
اعالم اصفهان ،ص459 :

 . 1321ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .167
 . 1322معجم البلدان ،ج  ،1ص .193
 . 1323ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .160
 . 1324ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .143
 . 1325معجم البلدان ،ج  ،5ص 195؛ اللباب ،ج  ،3صص .255 -254
 . 1326مجمل فصيحى ،ج  ،2صص  186و .240

از شاگردان ابو على فارسى و ديگران بوده ،عالوه بر ادبيّات ،در فقه و حديث نيز مهارت داشته ،گويند آل بويه وى را به عنوان
معلّم فرزندان خود انتخاب نمودهاند؛ لذا صاحب عنوان ،شيعه بوده است .در ذىحجّه  421ق وفات يافت .وى را كتب و تأليفاتى
است كه از آن جمله است .1 :االزمنة و االمكنة (نسخه شماره  4170كتابخانه آستان قدس رضوى)  .2شرح اشعار هذيل .3
شرح حماسه ابى تمام (نسخه شماره  25107كتابخانه مجلس)  .4شرح مفضليّات  .5شرح الفصيح (تأليف ثعلب)  .6شرح
1327
الموجز در نحو  .7شرح النّحو.
احمد جورجيرى
ّللا بن احمد بن
احمد بن مح ّمد بن حسن جورجيرى مجمل ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم و چهارم هجرى است .وى از عبد ّ
يزيد شيبانى روايت مىكند ،و مح ّمد بن ابراهيم بن على از وى نقل حديث مىنمايد[ 1328.جورجير از محلّههاى قديمى اصفهان
است ،و حكيم داود هندى بر بقاياى ويرانههاى مسجد جورجير ،متعلّق به عصر ديالمه ،مسجد حكيم را بنا كرده است].
احمد صحّاف
ّللا بن مبشر
ى بن عبد ّ
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن حسنويه صحّاف ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .او از عل ّ
1329
واسطى و ديگران روايت مىكند .وفات او قبل از سال  270ق روى داده است.
اعالم اصفهان ،ص460 :
احمد ارجانى تسترى
ناصح الدّين ابو بكر احمد بن مح ّمد بن حسين ارجانى شيرازى ،فقيه ،محدّث ،اديب و شاعر قرن ششم هجرى .در سال  460ق
متولّد شد ،و در اوائل عمر ،در مدرسه نظاميّه اصفهان به تحصيل پرداخت .سپس متصدّى قضاى تستر [شوشتر] و عسكر مكرم
شد ،و سرانجام در سال  544ق در تستر وفات يافت .وى در اصفهان از ابو بكر مح ّمد بن احمد بن حسين بن ماجد ابهرى حديث
شنيده ،و از او اجازه دريافت داشته است .به عربى شعر مىسروده ،و اشعارش در غايت حسن و طراوت و مالحت بوده است.
گويند سالهاى متمادى هر روز هشت بيت مىسرود .او ديوان اشعار بزرگى داشته ،و آنچه از آن باقى مانده است ،حتّى يكدهم
آن ديوان نيست .ديوان اشعارش در سال  1307ق در بيروت طبع گرديده است ،و تصحيح و تحشيه و توضيح آن از احمد بن
باس ازهرى بوده است .در باب مذهب او نيز نوشتهاند كه پيرو فقه شافعى بوده است .اين شعر از او است:
أنا أشعر الفقهاء غير مدافع
شعرى إذا ما قلت دونه الورى

فى العصر او أنّه افقه ال ّ
شعراء
بالطبع ال بتكلّف االلقاء

1330

احمد خرجانى
ابو حامد احمد بن مح ّمد بن حسين بن ابراهيم خرجانى اصفهانى از محدّثان اصفهان و اهل محلّه «خرجان» بود ،و از عبدان و
1331
ابن زهير و ديگران روايت نمود ،بعد از سال  370ق وفات يافت.

 . 1327دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 250 -249؛ ريحانة االدب ،ج  ،5ص 284؛ روضات الج ّنات ،ج  ،1ص 254؛ اعيان
ال ّ
شيعة ،ج  ،9ص 231؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 73؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص 48؛ مجمل فصيحى ،ج  ،2ص 144؛ بغية الوعاة ،ص
159؛ فهرست رضوى ،ج  ،1ص 719؛ فهرست مجلس ،ج  ،15ص 2؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،2ص 91؛ لغتنامه دهخدا« احمد» ،ص
.1290
 . 1328ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 147؛ االنساب ،ج  ،2ص .114
 . 1329ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .163
 . 1330مرآة الجنان ،ج  ،3ص 281؛ وفيات االعيان ،ج  ،1ص 134؛ النّجوم ّ
الزاهرة ،ج  ،5ص 285؛ سير اعالم النّبالء ،ج  ،20ص
210؛ لسان الميزان ،ج  ،5صص 367 ،5؛ تاريخ اصفهان و رى ،ص 216؛ معجم المطبوعات ،ج  ،1ص 424؛ معجم البلدان ،ج  ،1ص
 86و ج  ،4ص 490؛ طبقات ال ّشافعية ،اسنوى ،ج  ،1صص 111 -110؛ كشف ّ
الظنون ،ج  ،1ص 77؛ هدية العارفين و النّهايه ،ج ،11
ّ
صص 227 -226؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص 19؛ االعالم ،ج  ،6ص 209؛ ريحانة االدب ،ج  ،1ص 72؛ روضات الجنات ،ج  ،8ص
21؛ دانشمندان و سخنسرايان فارس ،ج  ،1ص  ،119مقتبس االثر ،ج  ،3ص .231

اعالم اصفهان ،ص461 :
احمد احموله
ابو جعفر احمد بن مح ّمد بن حسين بن حفص معروف به «احموله» ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى مردى
االول سال  264ق
نيكوكار ،خيّر و بخشنده بوده ،و براى اطعام گرسنگان و دادن صدقه به نيازمندان ،اهتمام داشته ،و در ربيع ّ
فوت شده است .وى از ابو نعيم ،خالد بن يحيى ،قعنبى و ج ّد خود (حسين بن حفص) روايت مىكند ،و ابن عاصم ،اخرم ،ابو بكر
1332
ّللا بن ابى داود سجستانى ،احمد بن حسين انصارى و مح ّمد بن احمد بن يزيد زهرى نقل حديث مىنمايد.
عبد ّ
احمد معدّل
ابو جعفر احمد بن مح ّمد بن حسين معدّل ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم و چهارم هجرى است .رئيسى محتشم و بزرگوار
ّللا حضرمى ،ابى شعيب ،ابان بن مخلد و عمر بن ابى حسان روايت نموده
بوده ،و سفره او گسترده بوده است .از مح ّمد بن عبد ّ
1333
وراق از او نقل حديث مىكنند.
ى بن مح ّمد بن حسين مؤ ّدب ّ
[است] ،و مح ّمد بن ابراهيم بن على و ابو الحسن عل ّ
مير ناصر الدّين احمد مختارى
امير ناصر الدّين احمد بن مح ّمد بن امير روح االمين بن شمس الدّين مح ّمد بن امير سيّد رضا حسينى مختارى سبزوارى ،عالم
فاضل ،از دانشمندان قرن دوازدهم هجرى .وى از شاگردان بهاء الدّين مح ّمد اصفهانى (فاضل هندى) بوده ،و در سال  1130ق
از استاد خود اجازه دريافت نموده است .در اصفهان اقامت داشته است ،و از مشايخ ميرزا مح ّمد ابراهيم خوزانى اصفهانى به
شمار مىرود 1334.ظاهرا در مقبره امامزاده شاه زيد اصفهان مدفون است.
اعالم اصفهان ،ص462 :
احمد زحاف
احمد بن مح ّمد بن زحّاف بن زحاف ،از محدّثين اصفهان است.

1335

احمد بغدادى قرشى
ابو الحسن احمد بن مح ّمد بن سكن بن عمير بن سيّار بغدادى قرشى ،از محدّثين قرن سوم و چهارم هجرى .وى در سال  304ق
1336
به اصفهان آمد ،و در اين شهر به نقل حديث پرداخت .از اسحاق خطمى ،ابن سهم انطاكى و مح ّدثين بصره روايت مىكرد.
احمد فافا
ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن سريج معروف به «فافا» از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى به نيشابور رفته ،و از
محدّثين آنجا روايت نموده ،و در سال  301ق وفات يافته است .از مح ّمد بن رافع ،احمد بن منصور ،اسحاق كوسج ،مح ّمد بن
1337
ّللا بن مح ّمد بن جعفر از او نقل حديث مىكند.
يحيى نيشابورى و حسن بن عيسى بن ماسرجس روايت مىكند ،و عبد ّ
احمد معيّنى
ابو سعيد احمد بن مح ّمد بن سعيد بن مهران معيّنى محدّث ثقه ،از راويان اصفهان در قرن سوم هجرى .در اصفهان و م ّكه و
مدينه از مشايخ و محدّثين استماع حديث كرده ،و به كرمان مهاجرت نموده ،و در آنجا به سال  295ق فوت شده است .از احمد

 . 1331ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .159
 . 1332ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 83؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،3ص .15
 . 1333ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .51
ّ
 . 1334الكواكب المنتشره ،صص 46 -45؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 897؛ الذريعة ،ج  ،3ص .303
 . 1335ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .91
 . 1336ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 129؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،4صص 304 -303؛ تاريخ بغداد ،ج  ،5ص .25
 . 1337ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 127؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،4ص .257

ّللا بن مح ّمد بن جعفر و قاضى ابو احمد مح ّمد
بن عبده ،زيد بن حرثين و سهل بن عثمان روايت مىكرد ،و سليمان بن احمد ،عبد ّ
1338
بن احمد بن ابراهيم از وى روايت مىكنند.
اعالم اصفهان ،ص463 :
احمد اصفهانى
ابو الطيّب احمد بن مح ّمد بن سليمان بن هارون اصفهانى نيشابورى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است .وى در سال  337ق
1339
در نيشابور وفات يافته است.
احمد خبّاز
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن سندة بن ابراهيم خبّاز ،از محدّثين اصفهان است.

1340

احمد جيرانى
ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن سهل بن مبارك ّ
بزاز جيرانى فرسانى معدّل معروف به «ممجه» ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم
و چهارم هجرى است .از محدّثين ثقه است.
ساكن «فرسان» ،و اصال از اهالى «جيران» است ،و در سال  306ق وفات يافته است .از مح ّمد بن سليمان لوين ،حميد بن
ّللا بن مح ّمد بن حجّاج شروطى و مح ّمد بن
مسعده ،عمرو بن على ،مح ّمد بن عيسى مقرى و ابو مسعود روايت مىكند ،و عبد ّ
احمد بن ابراهيم اصفهانى از او نقل حديث كردهاند[ .1341جيران و فرسان دو روستاى حومه اصفهان در قرون اوليّه و ميانه
هجرى بودهاند ،و اكنون به شهر پيوستهاند ،و از محلّههاى اصفهان به شمار مىآيند].
احمد سيّارى
ّللا احمد بن مح ّمد بن سيّار اصفهانى ،از نويسندگان آل طاهر در زمان حضرت عسكرى عليه السّالم بوده است .عموم
ابو عبد ّ
محرف،
و
غال
المراسيل،
كثير
واية،
الر
معفو
المذهب،
فاسد
الحديث،
ضعيف
صفات
به
را
وى
شيعه،
رجال
كتب
نويسندگان
ّ
ّ ّ
وصف كردهاند .وى را تأليفاتى است از آن جمله .1 :ثواب القرآن  .2كتاب ّ
الطب  .3كتاب الغارات  .4كتاب
اعالم اصفهان ،ص464 :
القراءات  .5كتاب النّوادر .1342برخى او را بصرى نوشتهاند.
احمد صفار
وراق ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از فضل بن خضيب روايت
ابو مسلم احمد بن مح ّمد بن شا ّمه صفّار ّ
1343
مىكند ،و حافظ ابو نعيم از او نقل حديث مىنمايد .در سال  367يا  368ق فوت شده است.
احمد معلّم
احمد بن مح ّمد بن احمد بن شهردار معلّم اصفهانى ،از ادباء و كاتبان قرن پنجم هجرى است .بسيارى از فضالء و ادباى اصفهان،
1344
شوال  446ق وفات يافت.
از جمله ابو غالب بن هارون از شاگردان او بودهاند .وى در ّ

 . 1338ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .108
 . 1339طبقات ال ّ
شافعية ،ص .29
 . 1340ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .164
 . 1341ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 127؛ معجم البلدان ،ج  ،2ص 198؛ االنساب ،ج  ،3ص 455؛ اللباب ،ج  ،1ص 331؛ طبقات
المحدّثين ،ج  ،4ص .263
 . 1342معجم رجال الحديث ،ج  ،2ص .282
 . 1343ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .162

احمد
ابو الفضل احمد بن مح ّمد شهمردان ،اديب نحوى لغوى ،از دانشمندان اصفهان است.
مافروخى او را در رديف ادباى متقدّم بر عصر خويش ياد كرده است.
ّ

1345

احمد اصفهانى
احمد بن مح ّمد بن عاصم اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.
وى از ابى عمر دورى روايت مىكند ،و مح ّمد بن احمد بن ابراهيم از وى نقل حديث مىنمايد[ .ممكن است صاحب عنوان و
احمد بن مح ّمد بن عاصم كرانى يك نفر باشند ،و حافظ ابو نعيم آنها را در دو عنوان آورده باشد].
اعالم اصفهان ،ص465 :
احمد كرانى
ابو على احمد بن مح ّمد بن عاصم كرانى ،از محدّثين اصفهان در قرون چهارم هجرى است.
وى از مح ّمد بن ابراهيم بن ابان جيرانى روايت مىكند ،و ابو اسحاق ابراهيم بن مح ّمد بن حمزه از وى نقل حديث مىنمايد .در
1346
روز جمعه از سال  339ق وفات يافته است.
احمد تاجر
ى بن بطة بن خواشيد بن يزدان آفريد تاجر ّ
دالل از محدّثين قرن چهارم
ابو سهل احمد بن مح ّمد بن عبّاس بن حسنويه بن عل ّ
1347
هجرى است .فاضل ثقه بوده ،در سال  328ق متولّد شده ،و كتاب فضل البنات على البنين از او است.
ميرزا احمد خيال اصفهانى
ميرزا غياث الدّين احمد متخلّص به «خيال» فرزند صدر الدّين مح ّمد بن ميرزا عبد الحسيب علوى عاملى ،عالم فاضل اديب
شاعر ،در اصفهان نزد عدّهاى از علماى اعالم از جمله آقا جمال الدّين مح ّمد خوانسارى تحصيل نمود ،و به افتخار دامادى او
نائل آمد.
در حسن اخالق ،يگانه آفاق بود .وى هفتبندى سروده كه ظهير الدّين على تفرشى بر آن تقريظ نگاشته بود .وى سرانجام در سال
 1134ق (يك سال پس از وفات عموى دانشمندش مير مح ّمد اشرف) در اصفهان وفات يافت .رضا قلى خان هدايت در تأليفات
خود ،به اشتباه ،نام او را غياث الدّين مح ّمد نوشته است .اين شعر از او است:
شمع مىداند به شبها لخت پروانه را

قدر عاشق را كسى داند كه داغش بر دل است

1348

اعالم اصفهان ،ص466 :

 . 1344معجم االدباء ،ج  ،2ص 107؛ تاريخ اصفهان( هنرمندان) ،ص 178؛ دائرةالمعارف دانش بشر ،ص 1558؛ لغتنامه دهخدا ذيل«
احمد» ،ص .1279
 . 1345محاسن اصفهان ،ص .32
 . 1346ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .147
 . 1347تاريخ نيشابور ،ص .96
ّ
 . 1348تذكرة المعاصرين ،صص  152و 282؛ الذريعة ،ج  ،9صص 309 -308؛ رياض العارفين ،ص 319؛ فهرست مركزى دانشگاه
تهران ،ج  ،2ص 712؛ يادنامه بحر العلوم ميردامادى ،ص 23؛ خاندان شيخ االسالم اصفهان ،ص 164؛ تذكره غنى ،ص 51؛ دانشمندان و
بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 246؛ دانشمندان خوانسار ،صص .234 -233

احمد كاتب
ى
ابو على احمد بن مح ّمد بن عبد ّ
الرحمن بن سهالن معروف به ابو على كاتب ،از محدّثين اصفهان است .وى كاتب و نويسنده عل ّ
بن ت ّمه بوده ،و در همسايگى حافظ ابو نعيم ساكن بوده است .او از ابى مسعود عسكرى روايت نموده ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى
1349
از او نقل حديث نموده است.
احمد اصفهانى
الرحيم اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم و چهارم هجرى است .در عراق ،حديث مىگفته است.
احمد بن مح ّمد بن عبد ّ
1350
از مح ّمد بن يحيى بن منده روايت مىكند ،و مح ّمد بن مظفّر از او نقل حديث مىنمايد.
احمد عبّاسى
ابو جعفر احمد بن مح ّمد بن عبد العزيز عبّاسى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى نقيب هاشميّين بوده ،و يافعى او را با
اين عبارت ستوده است« :كان صالحا متواضعا فاضال مسندا» .در بغداد و اصفهان حديث روايت نموده ،و در سال  554ق
1351
وفات يافته است.
سيّد احمد موسوى اصفهانى
احمد بن مح ّمد بن عبد الكريم موسوى اصفهانى ،از فضالء و نويسندگان قرن  13هجرى است ،از آثارش كتابت نسخهاى از
ترجمه قصيده ميميّه فرزدق است كه آن را
اعالم اصفهان ،ص467 :
حاجى به شعر ترجمه كرده است .اين كتاب ،در كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است.
احمد رارانى
ّللا رارانى اصفهانى از محدّثين اصفهان است ،اصال از قريه «راران» جى اصفهان بوده ،از
ابو الحسين احمد بن مح ّمد بن عبد ّ
االول
ربيع
در
[وى
كند.
مى
روايت
او
از
عبدان
بن
د
م
مح
بن
سعيد
نمايد.
مى
حديث
نقل
طبرانى
ّللا بن جعفر و ابى القاسم
عبد ّ
ّ
ّ
1352
 422وفات يافته است] .
احمد ويذآبادى
ّللا بن اسحاق بن ماجه ويذآبادى مؤدّب ،عالم محدّث قرن پنجم هجرى ،از اهالى محلّه
ّللا احمد بن مح ّمد بن عبد ّ
ابو عبد ّ
«ويذآباد» [بيدآباد] اصفهان بوده ،از قاضى ابو احمد مح ّمد بن احمد عسّال و ابو القاسم طبرانى نقل حديث كرده ،در جمادى اآلخر
1353
سال  422ق وفات يافت.
احمد ثقفى ابهرى
ّللا بن اسيد ثقفى ابهرى اصفهانى كتبى ،از محدّثين اصفهان است.
ابو على احمد بن مح ّمد بن عبد ّ
از ابن متويه ،داركى و ابن مخلد روايت مىكند .ابو الحسين عبد الوهاب بن يوسف ّ
قزاز از او نقل حديث مىنمايد .موطن او قريه
1354
«ابهر» جى اصفهان است.
احمد اصفهانى
 . 1349ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .168
 . 1350ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 144؛ تاريخ بغداد ،ج  ،5ص .58
 . 1351مرآة الجنان ،ج  ،3ص .307
 . 1352معجم البلدان ،ج  ،3ص 12؛ خورشيد جى ،ص .413
ّ . 1353
اللباب ،ج  ،3صص 379 -378؛ آثار ملّى اصفهان ،ص 192؛ بيان المفاخر ،ج  ،2ص .223
 . 1354معجم البلدان ،ج  ،1ص .84

ّللا بن بشرويه اصفهانى از محدّثين قرن ششم
ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص468 :
كواز اصفهانى از وى حديث شنيده است.
هجرى است .ابو بكر مح ّمد بن طاهر بن ابى الفتح ّ

1355

احمد معدّل
ّللا معدّل اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .وى از ابو على حسن بن احمد بن حسن
قاضى ابو المكارم احد بن مح ّمد بن عبد ّ
1356
حدّاد روايت مىكند ،و حافظ ابو طاهر اسماعيل بن ظفر بن احمد نابلسى دمشقى از او حديث نقل مىنمايد.
احمد مدينى
احمد بن مح ّمد بن عصام مدينى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى در ربيع اآلخر سال  339ق فوت
ّللا بن سلمان بن
الرحمن مبارك و هالل بن فيّاض روايت مىكند .عبد ّ
ّللا بن معمر ،تعدية بن خالد ،عبد ّ
شده است .او از عبد ّ
1357
اشعث ،ابو بكر بن حميد ،مح ّمد بن احمد بن يحيى ،مح ّمد بن احمد زهرى و مح ّمد بن احمد يزيد از او نقل حديث نمودهاند.
احمد ابهرى مدينى
ّللا بن مح ّمد بن احمد بن عمرو ابهرى مدينى اصفهانى ،از محدّثان اصفهان در قرن چهارم
ى بن عبد ّ
ابو زيد احمد بن مح ّمد بن عل ّ
هجرى است .از ابو بكر مح ّمد بن ابراهيم مقرى و ابى سهل مرزبان بن مح ّمد بن مرزبان ابهرى نقل احاديث نموده [است] .مح ّمد
1358
بن اسحاق بن منده و ابو بكر مح ّمد بن احمد بن حسن بن فادار ابهرى از او روايت مىكنند.
اعالم اصفهان ،ص469 :
احمد اصفهانى
شيخ ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن على اصفهانى عارف صوفى ،از مشايخ صوفيّه اصفهان در قرن نهم هجرى .وى مريد شيخ
1359
ّللا يافعى بوده است.
ّللا ،و او مجاز از شيخ رضى الدّين ابراهيم بن ابى مح ّمد طبرى و او مجاز از شيخ عبد ّ
عبد ّ
احمد طيرايى اصفهانى
ى بن مته طيرايى اصفهانى از محدّثان اصفهان و از قريه «طيراء» اصفهان است .جهت اخذ
ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن عل ّ
ّللا بن مح ّمد بن حسن بن زياد جهرمى
حديث ،مسافرت نموده ،كثير الحديث است؛ لكن كم روايت نموده است .از ابا عبيده عبد ّ
1360
استماع حديث نموده [است] ،ابو بكر بن مردويه از او روايت مىكند.
احمد جارى مدينى
ى بن مهران معروف به جارى مدينى از محدّثين اصفهانى است.
احمد بن مح ّمد بن عل ّ
ّللا بن
[ظاهرا از اهالى روستاى گار در شرق اصفهان بوده] ،سپس در مدينه اصفهان (شهرستان) ساكن شده ،از مح ّمد بن عبد ّ
ابى بكر بن زيد و محدّثان همطبقه او استماع حديث كرده [است] ،و جمعى از اهل اصفهان از او روايت كردهاند.
برادرش على نيز از محدّثان بوده است.

1361

 . 1355التّحبير ،ج  ،2ص .137
 . 1356احقاق الحق ،ج  ،13ص .248
 . 1357ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  96و .143
 . 1358معجم البلدان ،ج  ،1ص .84
ّللا ولى.
 . 1359زندگانى شاه نعمت ّ
 . 1360معجم البلدان؛ ّ
اللباب ،ج  ،2ص 294؛ االنساب ،ج  ،9ص .122
 . 1361معجم البلدان ،ج  ،2ص .93

احمد ربضى اصفهانى
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن على ربضى اصفهانى ،از محدّثين ،و به «ربض» اصفهان منسوب است.
از محدّثين اين شهر استماع حديث نموده است ،ابو مسعود سليمان بن ابراهيم حافظ
اعالم اصفهان ،ص470 :
اصفهانى از او روايت مىكند.

1362

مافروخى
احمد
ّ
مافروخى اصفهانى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى در اصفهان است .از عمرو بن
ابو العبّاس احمد بن ابى جعفر مح ّمد بن على
ّ
1363
ّ
على و حسن بن عرفه روايت نموده است .حافظ ابو الشيخ اصفهانى و ابو بكر قباب از او نقل حديث نمودهاند.
احمد عبدى لنبانى
ابو الحسن احمد بن مح ّمد بن عمر بن ابان عبدى لنبانى ،از محدّثان اصفهان است .اهل محلّه لنبان (ل ن ب ا ن) اصفهان بوده ،از
ّللا فرزند احمد بن حنبل ،مسند احمد بن حنبل را
محدّثان عراق روايت مىكرده ،از ابى بكر بن الدّنيا تصانيف او ،و از عبد ّ
استماع نموده است.
ّللا بن احمد بن اسحاق پدر حافظ ابو نعيم اصفهانى از وى استماع حديث نمودهاند .ابو
حافظ ابراهيم بن مح ّمد بن حمزه و عبد ّ
1364
الحسن لنبانى در يكشنبه  10ربيع اآلخر  332فوت كرده است.
احمد مروزى
ابو بشر احمد بن مح ّمد بن عمرو بن مصعب فقيه مروزى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است .وى در سال  313ق در راه سفر
ّللا قهزادى و خلف بن عبد العزيز شاذان روايت مىكند ،و سليمان بن
حج به اصفهان آمد .وى از محمود بن آدم ،مح ّمد بن عبد ّ
احمد
اعالم اصفهان ،ص471 :
از او نقل حديث مىكند.

1365

احمد
ابو العالء احمد بن مح ّمد بن فضل محدّث از محدّثين اصفهان در قرن پنجم و ششم هجرى است .در جامع اصفهان حديث مىگفته،
و از ابو حاتم رازى نقل حديث نموده است.
ابو الفضل مح ّمد بن طاهر مقدسى از او روايت مىكند.

1366

احمد
احمد بن مح ّمد بن فضل بن خصيب ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است.

1367

 . 1362معجم البلدان ،ج  ،3ص 25؛ اللّباب ،ج  ،2ص .15
ّ . 1363
اللباب ،ج  ،3ص 150؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .882
ّ
 . 1364ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 137؛ معجم البلدان ،ج  ،5ص 33؛ مزارات اصفهان ،صص 58 -57؛ اللباب ،ج  ،3صص -133
134؛ التّحبير ،ج  ،1ص 254؛ ج  ،2ص 18؛ محاسن اصفهان ،ص .30
 . 1365ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .130
 . 1366لغتنامه دهخدا.
 . 1367ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .153

احمد جبان
ّللا بن مح ّمد بن يحيى بن
ابو على احمد بن مح ّمد بن فيروزان جبّان ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى از عبد ّ
1368
ابى بكير روايت مىكند ،و ابو بكر مح ّمد بن ابراهيم بن على ازدى نقل حديث مىنمايد.
احمد كوفى
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن كوفى بن نمراذ ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .از ابراهيم بن نائله ،مح ّمد بن ابراهيم
1369
بن شبيب و ديگران روايت نموده است .وفات او قبل از سال  350ق اتّفاق افتاده است.
احمد اصفهانى
احمد بن مح ّمد بن مح ّمد اصفهانى ،واعظ معتزلى متوفّى به سال  422ق.
اعالم اصفهان ،ص472 :
احمد اصفهانى
ى بن سهل ،شيخ قطب الدّين
شيخ شهاب الدّين احمد بن شمس الدّين مح ّمد بن محمود بن على ،عالم و مفتى ،برادر شيخ خانقاه عل ّ
1370
حسين بوده ،و در قرن هفتم هجرى زندگى مىكرده است.
احمد ابهرى
احمد بن مح ّمد بن مرزبان ابهرى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن پنجم و از اهالى «ابهر» جى اصفهان است ،ابو سكر
احمد بن حسن بن فادار ابهرى از او روايت مىكند ،و خود او از ابو جعفر مح ّمد بن ابراهيم خرورى نقل حديث مىنمايد[ .عالوه
بر حديث ،در ادب نيز مهارتى بسزا داشته ،و در سال  393ق وفات يافته است].1371
احمد واذارى
ّللا بن مستورد تيمى ،از تيم رباب.
ابو على احمد بن مح ّمد بن مسقلة بن سلم بن عبد ّ
از محدّثين قرن چهارم هجرى است.
ّللا پدر حافظ ابو نعيم اصفهانى از او نقل حديث
از احمد بن يحيى بن مالك سوسى و محدّثين عراق و حجاز روايت مىكند ،و عبد ّ
مىكند .ابو على واذارى در سال  306ق وفات يافته است[ 1372.مرحوم استاد مهدوى «واذار» را همان «باغات» مىداند كه
حوالى محلّه خواجوى امروزى است؛ ولى از مع ّمرين و كشاورزان قديمى حوالى خيابان بزرگمهر اصفهان شنيدم كه اراضى
ابتداى خيابان  22بهمن ،واقع در ضلع شرقى خيابان بزرگمهر ،در قديم به صحرا «واذار» معروف بوده است].
اعالم اصفهان ،ص473 :
احمد كرانى
ابو الحسن احمد بن مح ّمد بن موسى بن بحر كرانى معروف به «اديب» از محدّثين اصفهان است .در محلّه «كران» اصفهان
1373
ّللا بن مح ّمد بن عبّاس سهمى روايت مىكند.
ساكن بوده [است] ،و از عبد ّ
احمد خزاعى اسپيد دشتى
 . 1368ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .139
 . 1369ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 158؛ االنساب ،ج  ،5ص .109
 . 1370مقاالت الحنفاء ،ص .15
ّ
 . 1371معجم البلدان ،ج  ،1ص 84؛ سير اعالم النبالء ،ج  ،16ص 555؛ خورشيد جى ،ص .425
 . 1372ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .128
 . 1373ذكر اخبار اصفهان ،ج 1؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .23

ابو حامد احمد بن مح ّمد بن موسى بن صبّاح خزاعى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .اهل «اسبيدبشت» [اسفيد
ّللا بن هاشم طوسى ابن ابى ّ
بزه ،احمد بن مدبل و ابو احمد مح ّمد بن احمد بن ابراهيم حديث شنيده
دشت] اصفهان بوده ،از عبد ّ
[است].
در سال  297ق وفات يافت.

1374

احمد اصفهانى
احمد بن مح ّمد بن موسى بن يحيى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است.

1375

احمد ززى اصفهانى
ابو الفتح احمد بن مح ّمد بن موسى ززى اصفهانى واعظ ،واعظى خوش بيان و از اهالى اصفهان است ،و از معاصرين ابو سعد
1376
سمعانى مؤلّف التّحبير مىباشد.
احمد سمسار
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن موسى سمسار ،از محدّثين اصفهان در اواخر قرن سوم هجرى است .وى از عمر بن ابراهيم و مح ّمد
بن عبّاس بن ايّوب روايت مىكند ،و حسين
اعالم اصفهان ،ص474 :
ى بن احمد اسوارى از او نقل حديث مىنمايد.
بن عل ّ

1377

احمد
احمد بن مح ّمد بن مهران ،از محدّثين اصفهان است .ابو بكر بن عبد الوهاب مقرى از او روايت مىكند.

1378

احمد اصفهانى
احمد بن مح ّمد بن نصر اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از زيد بن بندار بن زيد نخانى اصفهانى
1379
روايت مىكند.
احمد مدينى
ّللا بن ابان مدينى جشنسى اصفهانى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است .وى در سال
ابو الحسن احمد بن مح ّمد بن نصير بن عبد ّ
 256ق متولّد شده ،و از اهالى مدينه (شهرستان) اصفهان است .از احمد بن عصام ،اسيد بن عاصم و احمد بن مهدى روايت
1380
مىكند .مح ّمد بن ابراهيم از او نقل حديث كرده است .وى سرانجام در سال  344ق در ّ
سن  88سالگى وفات يافت.
احمد رنانى
ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن هاله رنانى اصفهانى ،از محدّثين و مقربان قرن پنجم هجرى ،اصال از قريه «رنان -رهنان» ماربين
اصفهان است .قرآن را نزد ابى على حدّاد و ّ
العز واسطى آموخته ،و جمعى كثير در خدمتش قرآن آموختهاند .او حديث را از
حافظ اسماعيل بن مح ّمد بن فضل اصفهانى فرا گرفته ،و در بازگشت از م ّكه در حلّه مزيديّه به

 . 1374ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 109؛ معجم البلدان ،ج  ،1ص 180؛ اللّباب ،ج  ،1ص .56
 . 1375ميزان االعتدال ،ج  ،1ص .74
 . 1376معجم البلدان ،ج  ،1ص .140
 . 1377ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .141
 . 1378ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .168
 . 1379معجم البلدان ،ج  ،1ص .275
 . 1380ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .146

اعالم اصفهان ،ص475 :
سال  535وفات يافته است.

1381

احمد تميمى
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن يحيى بن خالد تميمى ،از محدّثين اصفهان است .وى از احمد بن عمرو زنبقى روايت مىنمايد .حافظ
1382
ابو نعيم اصفهانى از او روايت مىكند.
احمد قصار
ّللا احمد بن مح ّمد بن يحيى قصار ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است .وى از صالح بن احمد بن حنبل ،اسيد بن عاصم،
ابو عبد ّ
احمد بن مهدى ،ابن ابى عاصم و اخرم روايت مىكند ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى از وى روايت مىنمايد .او در سال  252ق
1383
متولّد [شده] ،و در سال  349وفات يافته است.
احمد خزاز
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن يعقوب بن مهران بن انس ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .از مح ّمد بن وليد بشرى و جز او روايت
مىكند .سليمان بن احمد و مح ّمد بن جعفر بن يوسف از او روايت مىنمايند.
وى در سال  304ق وفات يافته است[ 1384.پدرش مح ّمد بن يعقوب ساكن محلّه باب دشت بوده ،و ظاهرا احمد هم در اين محل
زندگى مىكرده است].
احمد اصفهانى
احمد بن مح ّمد بن يوسف اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است ،و ابو جعفر مح ّمد بن
اعالم اصفهان ،ص476 :
مح ّمد بن احمد مقرى خواهرزاده او است.

1385

احمد اصفهانى
ابو العبّاس احمد بن مح ّمد بن يوسف بن فروه اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از ابو الفرج عمران بن حسن بن يوسف ختلى
1386
(متوفّى  400ق) روايت نموده است.
احمد فزارى
احمد بن مح ّمد بن يوسف [يا يونس] بن مسعده اصفهانى فزارى ،از محدّثين اصفهان است .وى از مح ّمد بن ايّوب رازى روايت
1387
ّللا بن حسين دقاق از او نقل حديث مىنمايد .فزارى در بغداد ساكن بوده است.
مىكند ،و مح ّمد بن عبد ّ
احمد مذ ّكر
ابو بكر احمد بن مح ّمد بن يوسف بن معدان بناء مذ ّكر از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى در سال  271ق وارد
ى
عراق گرديد ،و از محدّثين حجاز و عراق حديث روايت نموده است .او از يوسف بن يعقوب نجاحى ،ابن ابى
ّ
مسره ،صائغ ،عل ّ
 . 1381معجم البلدان ،ج  ،3ص 73؛ اللّباب ،ج  ،2ص 38؛ راهنماى دانشوران ،ج  ،1ص .43
 . 1382ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .73
 . 1383ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .151
 . 1384ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 121؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،4ص .219
 . 1385تبيين كذب المفترى ،ص .391
 . 1386معجم البلدان ،ج  ،1ص .401
 . 1387ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 126؛ احقاق الحق ،ج  ،15ص .514

بن داود قنطرى ،ابى قالبه عبد الملك بن مح ّمد ،حسن بن مكرم ،احمد بن يونس ،احمد بن عصام ،احمد بن يحيى مكتب ،منذر بن
ّللا بن احمد (پدر حافظ ابو نعيم اصفهانى) از او نقل حديث مىنمايد.
مح ّمد و ابن اشكيب روايت مىكند ،و خواهرزادهاش عبد ّ

1388

احمد ثورى
ابو مسلم احمد بن مح ّمد معروف به «ثورى» ،اديب فقيه ،از محدّثين قرن چهارم هجرى .وى از ابو بكر بن ابى عاصم روايت
ّللا) از او نقل
مىكند ،و پدر حافظ ابو نعيم (عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص477 :
حديث مىنمايد.

1389

سيّد احمد قهپايى
ابو القاسم احمد بن مح ّمد حسنى حسينى قهپايى اصفهانى عالم فاضل محقّق ،در اصفهان نزد حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى و حاج سيّد
مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى تحصيل نموده ،و تا سال  1259ق در قيد حيات بوده است .اين كتابها از او است.1 :
صاحب الكافى اسماعيل بن عبّاد ،به عربى ،كه در سال  1312خورشيدى به ه ّمت سيّد جالل الدّين تهرانى
االرشاد فى احوال ال ّ
همراه با محاسن اصفهان به طبع رسيده است ،1390و نسخههاى ّ
خطى آن نيز موجود است ،از جمله نسخهاى در كتابخانه آقا ميرزا
مح ّمد رضا الهى شهركى  .2تحف العقول فى توضيح قوانين االصول كه نسخه آن در كتابخانه ّ
عالمه مفضال ،حاج سيّد مح ّمد
ّللا مرعشى در قم
على روضاتى در اصفهان مىباشد .3 1391.فهرس ابواب الكتب االربعة كه نسخهاى از آن در كتابخانه آيت ّ
1392
موجود است.
مدرس
ميرزا احمد ّ
مدرسين معروف اصفهان .در 29
مدرس فرزند سيّد مح ّمد حسينى خراسانى عالم فاضل محقّق ،از فقهاء و ّ
آقا ميرزا احمد ّ
ذىقعده سال  1281ق متولّد شد .تحصيالت خويش را در اصفهان در خدمت ميرزا ابو المعالى كلباسى ،حاج سيّد مهدى نحوى،
ميرزا مح ّمد حسن نجفى ،شيخ مح ّمد باقر نجفى مسجد شاهى و ديگران به پايان رسانيد ،و پس از نيل به اجتهاد ،به نجف اشرف
مهاجرت فرمود ،و دو سالى آنجا بود .مجدّدا به اصفهان آمد ،و در مدرسه نيماورد ساكن شد ،و به تدريس فقه و اصول اشتغال
جست ،و در مسجد مجاور آن ،امامت نمود .جمعى كثير از فضالء ،در محضر او حاضر مىشدند ،و استفاده علمى مىكردند.
اعالم اصفهان ،ص478 :
سرانجام در شنبه  12ذى القعدة الحرام  1348ق وفات يافت ،و در منزل خود مدفون شد.
سپس به نجف اشرف نقل گرديد ،و در آن ارض اقدس مدفون شد .ميرزا حسن خان جابرى انصارى در تاريخ وفات او گفته
است:
بنوشت جابرى پى فوتش كه «ج ّد او

 1348ق

معراج احمديش برد از براق علم»

1393

احمد خوانسارى اصفهانى
 . 1388ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .133
 . 1389ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .148
 . 1390دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 206؛ بيان المفاخر ،ج  ،2صص .264 -263
 . 1391الكرام البررة ،ج  ،1ص .109
 . 1392فهرست مرعشى ،ج  ،8ص 280؛ فهرست احياء ،ج  ،6صص .36 -35
 . 1393رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 82؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص 305؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .249 -248

احمد بن حاج ّ
مال مح ّمد خوانسارى اصفهانى از خوشنويسان قرن سيزدهم هجرى .از آثارش كتابت نسخهاى است از تذكره مح ّمد
شاهى تأليف بهمن ميرزا فرزند عبّاس ميرزا فرزند فتحعلى شاه قاجار است كه آن را در سال  1258به ّ
خط نستعليق خوش
نوشته است.
نسخه در كتابخانه عمومى اصفهان موجود است.

1394

احمد خوزانى
احمد بن مح ّمد خوزانى ،شاعر اديب دانشمند ،از قريه «خوزان» ماربين اصفهان بوده.
ّللا بن مح ّمد بن على شيرازى از او حديث نقل
در حديث و ادبيّات مهارت داشته ،و به عربى شعر مىسروده ،ابو رجاء هبة ّ
مىكند .اين شعر از او است:
خذ فى ال ّ
شباب منش الهوى بنصيب

ّ
إن المشيب إليه غير حبيب
فال ّ
شيب احسن من سواد خضيب

ودع اغترارك بالخضاب و عاره

1395

احمد ّ
كاليى
احمد بن مح ّمد ّ
كاليى ،از محدّثين اصفهان است.

1396

اعالم اصفهان ،ص479 :
شيخ احمد الهيجانى
شيخ جمال الدّين احمد بن مح ّمد الهيجانى اصفهانى ،عالم فاضل ،در قرن يازدهم هجرى مىزيسته ،و از شاگردان شيخ بهايى
است .وى كتاب الفرائد ال ّ
صمدية را تأليف نموده كه شرح كتاب استادش شيخ بهايى است ،و اين كتاب را
شمسية فى شرح فوائد ال ّ
1397
االول  1045ق ناميده است.
ربيع
16
در
د
م
مح
به نام پسرش شمس الدّين
ّ
ّ
ميرزا احمد نيريزى*
ميرزا احمد بن شمس الدّين مح ّمد نيريزى ،از اعاظم خوشنويسان ايران است .وى در نسخ و ثلث ،استاد مسلّم بود .از زادگاه خود
به اصفهان آمد ،و به كتابت مشغول شد .نزد شاه سلطان حسين صفوى احترام و اعتبار داشت ،و بسيارى از نسخ قرآن و ادعيه
را براى وى نوشت.
خط نسخ ،آقا ابراهيم قمى بود؛ ولى خود ،سبك تازهاى در ّ
استادش در ّ
خط نسخ به وجود آورد .ميرزا احمد ،عمر خود را به
تحرير قرآن و ادعيه و صحايف ،صرف نموده ،به زيارت م ّكه و مشهد و عتبات عاليات نيز رفته است .مردى قانع و سنجيده
1398
طبع و پسنديده خصال بوده ،و تا سال  1177در قيد حيات بوده ،و مح ّل دفن او معلوم نيست.
سيّد احمد هاشمى خوانسارى
سيّد احمد هاشمى خوانسارى فرزند سيّد مح ّمد خيّاط ،عالم فاضل ،متوفّى به سال  1348ق ،مدفون در تكيه آقا سيّد مح ّمد ترك در
تخت فوالد اصفهان .افسر خونسارى در رثاء و مادّه تاريخ او اشعارى گفته كه بر سنگ قبرش نوشتهاند:
 . 1394فهرست كتابخانه عمومى اصفهان ،ج  ،1ص .54
 . 1395معجم البلدان ،ج  ،2ص 404؛ راهنماى دانشوران ،ج  ،1ص 295؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .117 -116
 . 1396ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .93
 . 1397نسخههاى ّ
ّ
خطى ،ج  ،3ص 401؛ الذريعة ،ج  ،16ص .138
ّ
ّ
 . 1398احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،4صص  1029و 1041؛ كارنامه بزرگان ايران ،صص 269 -268؛ پيدايش خط و خطاطان،
صص 92 -90؛ تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،صص .176 -173

هركه اندر سايه شرع مح ّمد جا گرفت

جايگاهى بر فراز عالم باال گرفت

سال فوتش افسر خوانسار پرسيد از خرد

از سماء معرفت اين پاسخ زيبا گرفت:

اعالم اصفهان ،ص480 :

هاتفى از غيب گفتا همزهها كم كن بگو:

«احمد اندر مأمن الطاف ما مأوا گرفت»

احمد
مافروخى در محاسن اصفهان او را در رديف دانشمندان صرف
ابو الفضل احمد بن مح ّمد بن شهمردان ،از ادباى اصفهان است.
ّ
1399
و نحو و لغت و انشاء ،و متقدّم بر عصر خويش ذكر كرده است.
احمد وذنكابادى
ابو العبّاس احمد بن محمود بن صبيح بن سهل بن ابراهيم مدينى ثقفى وذنكابادى ،از محدّثين قرن سوم و چهارم هجرى است .وى
ّللا بن عمر ،ابى مسعود ،احمد بن سعيد بن جرير و حجّاج بن يوسف بن قتيبه همدانى روايت مىكند ،و ابو بكر مح ّمد بن
از عبد ّ
جعفر بن يوسف و سليمان بن احمد از او نقل حديث كردهاند .وى محدّثى صاحب اصول و ثقه بوده ،و در «وذنكاباد» در حومه
1400
مدينه (شهرستان) اصفهان سكونت داشت .وفات او در سال  310ق اتّفاق افتاد.
احمد
مافروخى او را در
ابو الفضل احمد بن محمود بن ونكروذه ،از ادباى و شعراى اصفهان است .وى به فارسى شعر مىسروده ،و
ّ
1401
رديف شعراى پارسىگوى متقدّم ،ذكر نموده است.
احمد ثقفى
ابو طاهر احمد بن محمود ثقفى اصفهانى مؤدّب ،از محدّثين قرن پنجم هجرى است.
اعالم اصفهان ،ص481 :
ابو بكر عبد الغفّار بن مح ّمد شيروى جنابذى ( 510 -414ق) در اصفهان از وى حديث شنيده است .همچنين نوه دخترى او ابو
1402
حرانى اصفهانى از او نقل حديث كرده است .وى در سال  455ق وفات يافت.
المط ّهر عبد المنعم بن ابى احمد نصر ّ
صار
احمد ق ّ
صار ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى ساكن محلّه يهوديّه اصفهان بوده ،و از مح ّمد
احمد بن مخلد بن يحيى ق ّ
1403
وراق مدينى از او نقل حديث مىكند.
د
م
مح
بن
ّللا
عبد
بن
قاسم
است.
نموده
بن بكير حضرمى روايت
ّ ّ
ّ

 . 1399محاسن اصفهان ،ص .32
 . 1400ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 129؛ احقاق الحق ،ج  ،15ص .26
 . 1401محاسن اصفهان ،ص .33
ّ
 . 1402التّحبير ،ج  ،1ص 466؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص 77؛ معجم البلدان ،ج  ،2ص 236؛ اللباب ،ج  ،1ص .354
 . 1403ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  103و .115

سيّد احمد حسينى شيرازى
سيد احمد بن سيّد مرتضى حسينى شيرازى ،عالم عامل و فاضل كامل ،متوفّى به سال  1126ق و مدفون در تكيه آقا رضى در
1404
تخت فوالد.
احمد بلخى
ى بن وهسودان ديلمى متقلّد واليت اصفهان گرديد.
احمد بن مسرور بلخى ،در سال  304ق پس از عل ّ

1405

نظام الدّين احمد «شرمى» قزوينى*
نظام الدّين احمد قزوينى متخلّص به «شرمى» فرزند موالنا مشقى شاعر اديب ،در قزوين به خيّاطى مشغول بوده ،سپس به
سياحت پرداخته ،آخر االمر در اصفهان ساكن شده تا سال  1038كه براى جلوس شاه صفى ،مادّه تاريخ گفته ،در قيد حيات بوده
است .سالها
اعالم اصفهان ،ص482 :
نزد شاهعبّاس ،اعتبار و احترام داشته ،و اين شاه را مدح كرده است .عالوه بر ديوان اشعار ،ساقىنامهاى نيز از او باقى است.
اين بيت از او است:
تازه مىسازم به ناخن باز داغ خويش را

آب و رنگى مىدهم گلهاى باغ خويش را

1406

شيخ احمد فيّاض
مال مصطفى بن ّ
حاج شيخ احمد فيّاض فروشانى سدهى فرزند ّ
مدرسين عالىقدر اصفهان در  17ذىقعده
مال محسن ،از علماء و ّ
 1324ق در سده متولّد شد .مقدّمات علوم را نزد پدر و سيّد مصطفى سدهى آموخت؛ سپس در اصفهان نزد حاج ميرزا ابو
مدرس ،آقا سيّد مح ّمد باقر درچهاى ،حاج ميرزا جمال الدّين كلباسى ،حاج ّ
مال حسن دولتآبادى ،شيخ
الهدى كلباسى ،ميرزا احمد ّ
مدرس يزدى ،مير سيّد
على
شيخ
شيرازى،
آقا
على
ميرزا
حاج
آبادى،
خاتون
صادق
د
م
مح
مير
مح ّمد رضا مسجد شاهى ،حاج
ّ
ّ
على مجتهد نجفآبادىّ ،
مال مح ّمد على عالم حبيبآبادى ،شيخ مح ّمد حكيم خراسانى ،سيّد مح ّمد نجفآبادى و آقا سيّد مهدى
ّ
درچهاى تحصيل نمود ،و از برخى از آنان موفق به اخذ اجازه روايت و يا اجتهاد گرديد .سپس به نجف اشرف عزيمت نمود ،و
در محضر شريف آيات عظام ،آقا سيّد جمال الدّين گلپايگانى ،آقا سيّد عبد الهادى شيرازى ،حاج سيّد على بهبهانى ،آقا شيخ مح ّمد
كاظم شيرازى و حاج سيّد محسن حكيم به تكميل تحصيالت خود پرداخت ،و از آقا سيّد جمال الدّين گلپايگانى ،آقا سيّد عبد الهادى
شيرازى ،حاج شيخ آقا بزرگ تهرانى ،حاج ميرزا احمد آشتيانى ،آقا سيّد احمد جزائرى معروف به سيّد آقا و آقا سيّد ابو الحسن
اصفهانى اجازه روايت و يا اجتهاد دريافت نمود .او پس از بازگشت به اصفهان ،به تدريس در مدرسه صدر بازار و اقامه نماز
جماعت در مدرسه صدر خواجو پرداخت .او عالمى متين و ّ
منظم و موقّر و مؤدّب به آداب و اخالق اسالمى بود .عموم طبقات
باالخص علماء و
اعالم اصفهان ،ص483 :
ّ
طالب و مقدّسين به او ارادت داشته ،و خدمتش را مغتنم مىشمردند .او ّاول ذىقعده سال  1407ق در منزل مسكونى خود در
ّ
ّ
محله خواجوى اصفهان وفات يافت ،و جنازه در مراسمى آبرومند ،تشييع شد ،و در جوار مسجد مال حيدر على در سده
مدون
غير
(خمينىشهر) مدفون گرديد .مرحوم فيّاض ،تقريرات فقهى و اصولى اساتيد خود را مرقوم فرموده؛ ا ّما مرتّب نشده ،و
ّ

 . 1404رجال اصفهان ،ص 198؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 252؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .118
 . 1405مجمل فصيحى ،ج  ،2ص .22
 . 1406تذكره ميخانه ،صص 894 -892؛ آتشكده آذر ،بخش سوم از نيمه نخست ،صص 1189 -1187؛ تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص
.371

مدون و تنظيم گرديده است .گاهى شعرى مىسروده ،و اين
است .رساله شروط ضمن العقد از تقريرات آقا سيّد مح ّمد نجفآبادى ّ
شعر از او است:
پروانهوار زان كه تو شمع ميانهاى

خوبان سزد كه دور تو گردند جملگى

1407

احمد عنبرى
ابو جعفر احمد بن معاوية بن هذيل عنبرى از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از ابراهيم بن ايّوب فرسانى ،مح ّمد
ى بن رستم اصفهانى ،مح ّمد بن يحيى بن معاويه و حسين بن عصير از او نقل
بن زياد و حسين بن حفص روايت مىكند ،و عل ّ
حديث مىكنند .وى برادر ابو معاويه هذيل بن معاوية بن هذيل است .برادرش در سال  260ق وفات يافته ،و احمد پس از او
1408
مرده است.
احمد مؤدّب خوراسكانى
ابو جعفر احمد بن مفضّل مؤدّب خوراسكانى اصفهانى ،از محدّثين اوايل قرن سوم هجرى است .اهل «خوراسكان» جى اصفهان
بوده [است] .از حبّان بن بشر روايت مىكند.
ابو بكر مح ّمد بن ابراهيم مقرى اصفهانى از او حديث ،روايت كرده است.

1409

اعالم اصفهان ،ص484 :
احمد ويذآبادى
ابو العبّاس احمد بن منصور بن مح ّمد بن صالح ويذآبادى اصفهانى از محدّثين محلّه ويذآباد (محلّه بيدآباد امروز) اصفهان بوده ،و
1410
همچون برادرش جابر از دانشمندان علم حديث است.
احمد خطمى انصارى
احمد بن موسى بن اسحاق خطمى انصارى ،از محدّثين قرن چهارم هجرى است .وى در سال  318ق به اصفهان آمده ،و چندى
قواس ،عبّاس دورى و احمد بن مح ّمد بن االصفر روايت
متصدّى امر قضاء در اين شهر بوده است .وى از موسى بن اسحاق ّ
1411
مىكند.
دكتر سيّد احمد احمدى*
دكتر سيّد احمد احمدى فرزند سيّد موسى احمدى علونآبادى ،استاد دانشگاه و محقّق ارجمند ،در سال  1322ش در اصفهان متولّد
شد ،و به تحصيل در حوزه علميّه اصفهان نزد حاج آقا حسن امامى ،شيخ احمد فيّاض ،حاج سيّد مصطفى بهشتى و حاج س ّيد
مح ّمد جواد غروى به تحصيل پرداخت .سپس به تحصيل در مدارس جديد روى آورد ،و به دانشگاه تهران رفت ،و فوق ليسانس
روانشناسى دريافت كرد .او در كشور آمريكا دكتراى روانشناسى دريافت نمود ،و سالها است كه در دانشگاه اصفهان به تدريس
مشغول است.
از آثار او .1 :دستور زبان عربى  .2مقدّمهاى بر مشاوره و رواندرمانى  .3اصول و روشهاى تربيت در اسالم .4
روانشناسى نوجوانان و جوانان به چاپ رسيده.

 . 1407گنجينه دانشمندان ،ج  ،8ص 228؛ علوم و عقايد ،ص 65؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،2صص 287 -285؛ ّ
مجله حوزه،
شماره  ،18دىماه 1365؛ خمينىشهر ،شهرى كه از نو بايد شناخت ،صص  179 -176و .354
 . 1408ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 84؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،1ص .16
 . 1409معجم البلدان ،ج  ،2ص 354؛ اللّباب ،ج  ،1ص 439؛ خورشيد جى ،ص .293
 . 1410معجم البلدان ،ج  ،1ص .386
 . 1411ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .130

احمد رقام
احمد بن موسى تميمى معروف به رقام ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است.
از محدّثان مورد وثوق بوده است .از بكر بن بكار و مح ّمد بن عاصم روايت مىكند .ابو بكر
اعالم اصفهان ،ص485 :
ّللا بن مح ّمد بن اسحاق از او نقل حديث نمودهاند.
بن الجارود و عبد ّ

1412

احمد اصفهانى
احمد بن مهدى اصفهانى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .وى از ثابت بن مح ّمد شيبانى كوفى (متوفّى به سال  115ق) روايت
1413
مىكند.
احمد مدينى
حافظ ابو جعفر احمد بن مهدى بن رستم مدينى اصفهانى از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .او دانشمندى ثروتمند و
صاحب ضياع و عقار فراوان بوده ،و در عهد خويش كسى چون او موثّق در نقل حديث نبود .گويند چهل سال رخت خواب
شوال (يا دهم رمضان) سال  272ق وفات يافت .كتاب المسند فى الحديث از تأليفات او است .وى از ابى نعيم،
نگسترد .وى در ّ
ّللا بن صالح ،قبيصه و نعيم بن حماد روايت مىكند .ابو
عبد
مريم،
ابى
بن
سعد
منيع،
ابى
بن
ّاج
ج
ح
نافع،
ابى اليمان حكم بن
ّ
1414
ّللا بن مح ّمد بن عيسى از او نقل حديث مىكنند.
جعفر احمد بن ابراهيم بن يوسف ،ابو جعفر احمد بن جعفر بن معد و عبد ّ
احمد اصفهانى
ميرزا احمد بن مح ّمد مهدى اصفهانى از فضالء قرن  13هجرى است .در سال  1257كتابت نسخهاى از زاد المعاد ّ
عالمه
1415
مجلسى را به ّ
خط نسخ به پايان رسانيده ،نسخه به شماره  3472در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.
اعالم اصفهان ،ص486 :
ّ
مال احمد شريف خاتونآبادى*
آخوند ّ
مال احمد بن مح ّمد مهدى شريف خاتونآبادى اصفهانى عالم فاضل منجّم اديب ،در اصفهان به تحصيل پرداخت ،و در انواع
1416
علوم -به ويژه نجوم -مهارت يافت ،سپس به شوشتر رفت ،و به تدريس پرداخت  ،آنگاه عازم عتبات عاليات شد ،و چندى در
صل تأليف
كربال به سر برد .وى تا سال  1155ق در قيد حيات بود .1417او كتابى موسوم به معرفة التّقويم را به عربى و مف ّ
1418
نموده ،و يكبار آن را به عربى در ده فصل ،و بار ديگر به فارسى در هشت فصل مختصر نموده ،و تدوين كرده است.
شيخ احمد زاهد نجفى*
مال محسن بن ّ
حاج شيخ احمد زاهد نجفى فرزند مهدى بن عبد الحميد بن ّ
مال اسماعيل درب كوشكى ،عالم فاضل .از روحانيون
ّ
عالىقدر معاصر اصفهان است .در سال  1304ش (سلخ شعبان  1342ق) در اصفهان متولد شد .تحصيالت حوزوى را در
ّللا قاضى عسكر و شيخ مح ّمد تقى قمشهاى آغاز كرد .سپس به نجف اشرف عزيمت نمود ،و در درس
اصفهان نزد سيّد نور ّ
ّللا مدنى و شيخ مح ّمد تقى آل راضى
مدرس افغانى ،ميرزا على آقا فلسفى ،شهيد محراب سيّد اسد ّ
علماى اعالم ،شيخ مح ّمد على ّ
حضور يافت ،و كسب فيض كرد .آنگاه در درس خارج آيات عظام ،خويى ،حكيم ،شاهرودى ،امام خمينى و سيد حسين حمامى
حاضر شد .در اين سالها او در كنار تحصيل ،به تدريس شرح لمعه ،رسائل ،مكاسب و كفايتين براى ّ
طالب و فضالى نجف
 . 1412ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .88
 . 1413ميزان االعتدال ،ج  ،1ص .170
 . 1414ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 86؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 50؛ اللباب ،ج  ،3ص .185
 . 1415فهرست مركزى دانشگاه تهران ،ج  ،11ص .2479
 . 1416تذكره شوشتر ،ص .139
 . 1417الذّريعة ،ج  ،25ص .145
 . 1418الذّريعة ،ج  ،21ص .250

مشغول بود .در سال  1395ق پس از تيره شدن روابط دولتهاى عراق و ايران ،از سوى دولت عراق ،به همراه ساير ايرانيان
مقيم عراق ،از آن كشور مهاجرت كرد ،و به زادگاه خود اصفهان بازگشت .او در اين شهر به تدريس ،اقامه نماز جماعت در
مساجد ،پاسخگويى به سؤاالت شرعى مردم ،و ارشاد آنان اهتمام ورزيد .فرزند  19سالهاش هادى در جبهههاى نبرد ،به شهادت
1419
رسيد.
اعالم اصفهان ،ص487 :
1420

اعالم اصفهان ؛ ص487
احمد اصفهانى
ابو جعفر احمد بن مهران بن خالد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .از اسماعيل بن عمرو بجلى و خالد بن مخلد و حسن بن
قتيبه حديث نقل كرد ،و سعيد بن يعقوب از او روايت مىكند .وى فقط جهت نماز از منزل بيرون مىآمده ،و در سال  284ق در
1421
يزد وفات يافته است.
سيّد احمد ديباجى*
ّللا بن سيّد احمد ديباجى سدهى ،عالم فاضل ،در سال  1353ق در سده ماربين متولّد شد ،و در قم و
حاج سيّد احمد بن سيّد نصر ّ
نجف اشرف تحصيالت خويش را به پايان رسانيد ،و در تهران به اقامه جماعت پرداخت .سرانجام در سال  1399ق (فروردين
 1358ش) در تهران به دست مخالفين ،ترور و شهيد گرديد.
او از شاگردان آيات عظام ،حكيم ،شاهرودى و خويى بوده ،و از جمعى از اساتيد خود ،اجازه روايت اخذ نموده است .كتب زير
1422
از او است .1 :تقريرات در اصول  .2تقريرات در فقه  .3مختصر المنطق  .4تفسير القرآن  .5كشكول  .6تبويب الذّريعة.
احمد مدينى
ابو النّعمان احمد بن نضر بن هشام مدينى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .وى از پدرش نضر روايت مىكند ،و
1423
الرحمن بن فضل مدينى از او نقل حديث مىنمايد.
ابو بكر مح ّمد بن عبد ّ
احمد نور شرق
ّللا ،از آثار او است :ترجمه جنگ و صلح نوشته لئو
احمد نور شرق فرزند شيخ نور ّ
اعالم اصفهان ،ص488 :
تولستوى.
احمد قاضى
ابو على احمد بن وزير بن بسّام قاضى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .او ّاولين شخصى است كه در زمان متو ّكل به منصب
قضاوت اصفهان رسيد ،به اين خاطر كه ابن دؤاد ،تمام قاضيان شهرها را مدّت ده و اند سال از قضاوت عزل كرد ،و اصحاب

 . 1419نقل از يادداشتهاى فرزند صاحب عنوان ،فاضل ارجمند جناب آقاى حاج شيخ مح ّمد زاهد نجفى.
 1420مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.
 . 1421ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 95؛ معجم البلدان ،ج .1
 . 1422خمينى شهر ،صص 163 -162؛ گنجينه دانشمندان ،ج  ،4ص .454
 . 1423ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .141

مظالم را بر مردم مسلّط گردانيد .ابو على قاضى از جعفر بن عون ،ابى عامر ،ابى دؤاد و ابى عاصم روايت مىكند .يعقوب بن
1424
اسماعيل بن شبيد از او حديث نقل نموده است .وى در سال  278ق وفات يافت.
ميرزا احمد دولتآبادى
آقا ميرزا احمد بن حاج ميرزا هادى حسينى دولتآبادى از علماء اصفهان .در قبل از طلوع آفتاب روز چهارشنبه  11ذىقعده
 1277متولّد شد ،و در سال  1347ق وفات يافت ،و در تكيه صاحب روضات مدفون گرديد .وى در حسن معاشرت و اخالق،
1425
ممتاز بود .در اواخر عمر ،به مرض جنون مبتال شد ،و در حال مرض فوت كرد.
سيّد احمد خاتونآبادى
سيّد احمد بن مير مح ّمد هادى خاتونآبادى اصفهانى ،از آثار او كتابت نسخهاى است از كتاب كافى كه آن را در شب سهشنبه 6
1426
ذىالقعده سال  1120ق به ّ
خط نسخ به پايان رسانيده است .نسخه در كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است.
اعالم اصفهان ،ص489 :
شيخ احمد جوهرى
(حاج شيخ احمد جوهرى ،واعظ شهير و خطيب فصيح ،از اعقاب ميرزا مح ّمد ابراهيم جوهرى صاحب طوفان البكاء .بيش از
صدسال زندگانى نمود و افتخار روضهخوانى داشت .وى در غره شعبان  1363ق وفات نمود و در تكيه سيد العراقين مدفون
1427
گرديد .صغير اصفهانى برايش مرثيهاى سروده كه بر سنگ مزارش حك شده است)
شيخ احمد جنّتى
حاج شيخ احمد جنّتى ،فرزند حاج ّ
مال هاشم ،در  3اسفند  1305ش در محلّه الدان اصفهان متولّد شد .وى در اصفهان نزد پدر
بزرگوارش و سيّد ابو القاسم هرندى ،سيّد مح ّمد هاشمى ،ميرزا محمود معين ،شيخ على مشكاتى ،شيخ حيدر على صلواتى ،حاج
ّللا امامى ،سيّد مح ّمد باقر ابطحى و شيخ احمد فيّاض به تحصيل پرداخت .سپس براى تكميل آن ،راهى قم شد ،و در آنجا
آقا روح ّ
نزد شهيد شيخ مح ّمد صدوقى ،ميرزا عبد الكريم تهرانى ،سيّد رضا بهاء الدّينى ،سيّد مح ّمد باقر سلطانى ،حاج شيخ عبد الجواد
ّللا كمالوند تحصيل را در مرحله سطح ادامه
اصفهانى ،حاج شيخ حسينعلى منتظرى ،سيّد زين العابدين كاشانى و حاج آقا روح ّ
داد؛ سپس در درس خارج آيات عظام ،بروجردى ،امام خمينى ،حجّت و گلپايگانى حضور يافت ،و به اجتهاد نائل آمد.
او حدود چهارده سال در مدرسه حقّانى به تدريس مشغول بود .وى از طرفداران نهضت امام خمينى بود ،و به اين خاطر ،از
سوى رژيم پهلوى بارها دستگير ،زندانى و تبعيد گرديد.
پس از پيروزى انقالب اسالمى ،مدّتى به تصدّى امر قضا در خوزستان ،اراك ،اصفهان و تهران پرداخت .سپس از سوى امام
خمينى به عنوان عضو شوراى نگهبان منصوب شد .از ديگر پستهاى ايشان ،امامت جمعه در كرمانشاه و اهواز ،و امام جمعه
موقّت تهران و قم ،رياست سازمان تبليغات اسالمى ،دبير شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى ،نمايندگى در سه دوره مجلس
خبرگان ،عضويّت در مجمع تشخيص مصلحت نظام و غيره را مىتوان نام
اعالم اصفهان ،ص490 :
برد .از آثار ايشان .1 :ترجمه اثبات الهداة  .2ترجمه ايقاظ الهجعه  .3ترجمه تحف العقول  .4نصايح در ترجمه المواعظ العددية
به چاپ رسيده است.1428.
ميرزا احمد شورى اصفهانى

 . 1424ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 82؛ الكامل ،ج  ،7ص .135
 . 1425دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 999؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 79؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص ،100
مقدّمه ديوان طرب ،ص .207
 . 1426فهرست رضوى ،ج  ،5ص .147
 . 1427جلوه افالكيان نوشته رحيم قاسمى ،مخطوط.
 . 1428خبرگان ملّت ،ج  ،1صص .159 -149

ميرزا احمد متخلّص به شورى ،فرزند آقا مح ّمد هاشم زرگر اصفهانى ،شاعر و اديب خوشنويس ،در اوايل قرن سيزدهم هجرى،
وى به همراه پدر به يزد مهاجرت كرد ،و نزد پدر مشق خط نمود ،و در ّ
خط نسخ مهارت يافت .چندى به وزارت امام قلى ميرزا
فرزند مح ّمد ولى ميرزا قاجار مشغول بوده است .از آثار او كتابت قرآن مجيد در سال  1230ق است كه در كتابخانه آستان قدس
رضوى موجود است .او تا سال  1255ق در قيد حيات بوده است.
اين شعر از او است:
يقين كه مهر و وفاى مرا يقين دارد

به من از اينكه سر خشم و كين دارد

زمانه خاطر شاد تو را غمين دارد

همه به مرگ رقيب ار بود نمىخواهم

1429

ّ
مال احمد مشكاة زفرهاى
مال احمد مشكاة زفرهاى فرزند ّ
حاج ّ
مال هاشم ،واعظ مع ّمر صالح ،در اصفهان ساكن بود ،و در يكشنبه  6ذىالقعده  1402ق
1430
وفات يافت ،و در تكيه بروجردى مدفون شد.
ضراب
احمد ّ
ضراب ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم است .از مسلم بن سعيد اشعرى و ديگران روايت نموده ،و
ابو نصر احمد بن هيذام ّ
1431
حافظ ابو نعيم اصفهانى از او نقل حديث نموده است.
اعالم اصفهان ،ص491 :
احمد جرواآنى
احمد بن يحيى بن حجّاج جرواآنى ،از محدّثين اصفهان ،قبل از قرن پنجم هجرى است .وى از شاذكونى ،سهل بن عثمان و عمرو
1432
بن على نقل حديث مىكند ،و حافظ ابو نعيم با يك واسطه از او روايت مىنمايد.
احمد ثقفى
احمد بن يحيى بن حمزة بن زكريّا بن موسى بن مغيره ثقفى معروف به «بوشجه» يا «خشجه» از محدّثين اصفهان است .از
ّللا احمد بن احمد بن حسن ثقفى مقرى كسايى از او روايت
حسين بن حفص و مح ّمد بن ابان عنبرى روايت مىكند .ابو عبد ّ
1433
مىنمايد .در سال  381يا  382وفات يافته است.
احمد شلمابق
مره سعدى ملقّب به «شلمابق مكتب» ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى.
احمد بن يحيى بن منذر بن ابراهيم بن عثمان بن ّ
ّللا بن رجاء ،حسين بن حفص و راويان بصره روايت نموده است .او در سال  273ق فوت
از ابو داود ،مسلم بن ابراهيم ،عبد ّ
1434
شده است.
احمد عسّال

 . 1429مجمع الفصحاء ،ج  ،5ص 537؛ حديقة ال ّ
شعرا ،ج  ،2صص 874 -873؛ راهنماى گنجينه قرآن ،ص 299؛ احوال و آثار
خوشنويسان ،ج  ،4ص .1022
 . 1430سيرى در تاريخ تخت فوالد ،صص  84و .86
 . 1431ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .153
ّ
 . 1432ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 117؛ آثار ملى اصفهان ،ص 202؛ لسان الميزان ،ج  ،1ص 354؛ ميزان االعتدال ،ج  ،1ص .77
 . 1433ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 97؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،3ص .269
 . 1434ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .87

ابو جعفر احمد بن يحيى بن نصر عسّال ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .شيخ ثقه و جامع احاديث فراوان بوده ،و از محدّثان
عراق و رى نقل حديث نموده است .او در ذىحجّه
اعالم اصفهان ،ص492 :
 286ق وفات نموده است.

1435

احمد سنبالنى
الرحمن هارون بن سعيد
ابو بكر احمد بن يحيى سنبالنى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .وى به دمشق رفته ،و از ابى عبد ّ
الرحمن بن عبد الملك بن مروان از او روايت مىكند.
راعى و ابراهيم بن عيسى اصفهانى روايت نموده است .ابراهيم بن عبد ّ
سنبالن از محلّههاى اصفهان است كه اكنون آن را «سنبلستان» مىخوانند.

1436

احمد قطان
ابو جعفر احمد بن يزيد ّ
الروايه بوده ،و از ابى داود ،قتيبة بن مهران و حسن بن
قطان ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .كثير ّ
1437
ّللا سمويه و جعفر بن احمد بن فارس از او نقل حديث كردهاند.
واصل (ابن مهيار) روايت نموده ،و اسماعيل بن عبد ّ
احمد اصفهانى
ابو بكر احمد بن يعقوب بن ناصح اصفهانى ،اديب نحوى ،در اصفهان خدمت ابن منده مح ّمد بن يحيى بن منده و ديگران تل ّمذ
نموده ،پس از آن به نيشابور رفته ،در آنجا ساكن گرديده ،در بين سالهاى  350 -340ق وفات يافته است .حاكم نيشابورى در
1438
نيشابور از محضر او بهره گرفته است.
احمد برزويه
ابو جعفر احمد بن يعقوب بن يوسف نحوى اصفهانى معروف به «برزويه» و «غالم نقطويه» از ادباء و محدّثين قرن چهارم
هجرى است .نحو را از فضل بن جناب و مح ّمد بن
اعالم اصفهان ،ص493 :
عبّاس يزيدى فرا گرفت ،وى از عمر بن ايّوب سقطى روايت نموده ،و ابو الحسن بن شاذان از او نقل حديث مىنمايد .برزويه در
1439
سال  354ق وفات يافت .غالم در اصطالح علماى رجال و درايه به معنى شاگرد تربيت شده است.
[به احتمال زياد ،او همان احمد بن يعقوب اصفهانى از مشايخ روايت حسن بن احمد بن ابراهيم بن شاذان است].
احمد اصفهانى
ابو جعفر احمد بن يعقوب اصفهانى ،از محدّثين شيعه اصفهان است .وى در نيمه ّاول قرن چهارم هجرى مىزيست .از احمد بن
على اصفهانى و ابو جعفر احمد بن علويّه اصفهانى روايت مىكند .حسن بن احمد بن ابراهيم بن شاذان و احمد بن ابراهيم بن ابى
1440
رافع از او روايت مىكنند.
شيخ احمد كرمانى

 . 1435ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 102؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،3ص .163
 . 1436معجم البلدان ،ج  ،3ص .261
 . 1437ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .94
 . 1438معجم االدباء ،ج  ،5ص 153؛ تاريخ نيشابور ،ص .82
 . 1439راهنماى دانشوران ،ج  ،1ص 54؛ معجم االدباء ،ج  ،5ص 152؛ الوافى بالوفيات ،ج  ،8ص 275؛ ريحانة االدب ،ج  ،1ص 246؛
الرواة ،ص 60؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص 77؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،6ص 715؛ لغتنامه دهخدا،
روضات الجنّات ،ج  ،1ص 212؛ نوابع ّ
ذيل« احمد» ،ص 1386؛ فرهنگ بزرگان اسالم و ايران ،ص 86؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .707
الرواة ،ص 60؛ معجم رجال الحديث ،ج  ،10ص  230و ج  ،2ص 151؛ احقاق الحق ،ج  ،18ص .112
 . 1440نوابغ ّ

شيخ احمد بن مح ّمد يوسف كرمانى اصفهانى ،از فضالء و خدمتگزاران به علم و روحانيّت در قرن چهاردهم .وى متصدّى و
بانى چاپ و انتشار چندين كتاب دينى از جمله حاشيه آخوند ّ
نواب
مال مح ّمد كاظم خراسانى و شرح نهج البالغه ميرزا مح ّمد باقر ّ
الهيجى ،در سال  1317ق بوده است.
احمد اصفهانى
احمد بن يونس بن خشنام اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است.
اعالم اصفهان ،ص494 :
در بغداد ساكن بوده ،و از احمد بن يونس ضبّى روايت نموده است .عمر بن مح ّمد بن سرى بن سهل از او نقل حديث كرده
1441
است.
احمد ضبّى
ابو العبّاس احمد بن يونس ضبّى اصفهانى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .از اهالى كوفه بود ،به اصفهان آمد ،و در سال
 268ق در اين شهر وفات يافت.
صمد بن جابر روايت نموده است.
الجواب و مح ّمد بن عبد ال ّ
از يعلى بن عبيد ،مح ّمد بن عبيد ،يعقوب زهرى ،ابو ّ

1442

شيخ احمد اهتمام
شيخ احمد اهتمام رهنانى ،عالم فاضل و فقيه محقّق ،در قريه رهنان ماربين اصفهان [كه اكنون محلّهاى از ّ
محالت اصفهان است]
متولّد شد[ ،و در اصفهان نزد جمعى از علماء بزرگوار ،همچون سيّد مح ّمد نجفآبادى ،سيّد على نجفآبادى ،حاج ميرزا رضا
كلباسى تحصيل نمود .در كنار آن ،در مدارس جديد نيز تحصيل نمود .وى گاهى شعر نيز مىسرود.
تأليفاتى نيز داشت كه از آن جمله است .1( :حاشيه بر ارائك االصول شيخ مهدى نجفى  .2رساله در قاعده ال ضرر  .3وسائل
العباد ،در فقه استداللى در بيست و شش جزء  .4رساله در منجزات مريض)  .5فلسفه احكام] .صاحب عنوان در ذى حجّة
الحرام  1387ق وفات يافت ،و در تكيه زرگرها واقع در تخت فوالد مدفون شد .اين بيت از او است:
مژده اى دل كه شب هجر سر آمد به وصال

يار بىپرده به كف ساغر مى ماالمال

1443

اعالم اصفهان ،ص495 :
سيّد احمد بحرانى
احمد بحرانى ،از فضالء و دانشمندان اصفهان در قرن يازدهم هجرى و معاصر صاحب رياض العلماء است.
صاحب رياض مىنويسد :مجموعهاى از كتابهاى كهن در اصفهان ديدهام؛ از جمله كتابهاى سيّد احمد بحرانى ،معاصر ،كه
1444
همگى به ّ
ى بن يونس بياضى بود.
خط شيخ عل ّ
دكتر احمد برجيان

 . 1441ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 123؛ تاريخ بغداد ،ج  ،5صص  224و .44
 . 1442ميزان االعتدال ،ج  ،3ص 94؛ ذكر اخبار اصفهان ،ج .1
 . 1443دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 228؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 128؛ خمينىشهر ،صص .157 -155
 . 1444رياض العلماء ،ج  ،4ص 256؛ الكواكب المنتشره ،ص .26

ى تحصيالت ابتدايى و متوسّطه ،به
دكتر احمد برجيان ،از اساتيد دانشكده پزشكى در حدود سال  1343ق متولّد شد ،و پس از ط ّ
تحصيل در دانشكده پزشكى تهران پرداخت ،و موفّق به اخذ دكترا گرديد .وى پس از فعّاليت در بيمارستانهاى سينا در تهران و
ثريّا در اصفهان ،سرانجام به تدريس در دانشكده پزشكى اصفهان پرداخت.
دكتر احمد تفضّلى*
دكتر احمد تفضّلى ،استاد دانشگاه و محقّق دانشمند در  16آذر  1316ش در اصفهان متولّد شد در تهران تحصيل نمود ،و در
رشته ادبيّات فارسى در دانشگاه تهران ادامه تحصيل داد .عالوه بر آن ،در دانشگاه لندن و دانشگاه پاريس نيز تحصيل نمود ،و به
اخذ دكترى در رشته فرهنگ و زبانهاى باستانى نايل آمد .وى سپس در بنياد فرهنگ ايران به كار تحقيقاتى پرداخت ،و در
دانشگاه تهران به تدريس مشغول شد .از سال  1370ش عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسى بود و سرانجام در 24
دى  1375ش وفات يافت.
اين كتابها از تأليفات او است .1 :1445اسطوره زندگى زرتشت  .2يكى قطره باران  .3تاريخ ادبيّات ايران پيش از اسالم .4
زبان پهلوى :ادبيّات و دستور آن  .5واژهنامه مينوى خرد.6 ،
شهرهاى ايران و همچنين ترجمه آثارى همچون .1 :شناخت اساطير ايران  .2مينوى خرد
اعالم اصفهان ،ص496 :
 .3نمونههاى نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانهاى ايرانيان.
احمد جلّودى
مافروخى نام او را در رديف متقدّمين و از دانشمندان حديث و كالم ذكر
احمد معروف به «جلّودى» از محدّثين اصفهان استّ .
1446
كرده است.
احمد حامدى اصفهانى
احمد اصفهانى متخلّص به «حامدى» از فضالء و ادباى اصفهان .وى رساله در معرفت تقويم را در چهار فصل و يك مقدّمه
1447
ّللا مرعشى در قم موجود است.
تأليف نموده ،و ضمن مجموعه شماره  737در كتابخانه آيت ّ
احمد حسينى
احمد حسينى ،از خوشنويسان زمان حكومت شاه سلطان حسين صفوى بودهّ ،
خط ثلث را در كمال استادى مىنوشته ،از آثار او
1448
كتيبه ايوان امامزاده احمد اصفهان به تاريخ  1115ق است.
ميرزا احمد حكيمباشى
ميرزا احمد حكيمباشى ،از دانشمندان قرن سيزدهم هجرى است .ظاهرا در تهران ساكن بوده ،و عالوه بر طب ،از رياضيّات و
هيئت و نجوم مطلع بوده است .وى به همراه فرهاد ميرزا معتمد الدّوله و ميرزا على مح ّمد محلّه نويى اصفهانى در سال 1276
1449
ق به مراغه رفته ،و به بررسى بقاياى رصدخانه مراغه پرداخته است.
اعالم اصفهان ،ص497 :
سيّد احمد خاتونآبادى

 . 1445به نقل از يادداشتهاى مح ّمد رضا زادهوش.
 . 1446محاسن اصفهان ،ص .31
 . 1447فهرست مرعشى ،ج  ،2ص .333
ّ
 . 1448گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص 671؛ تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص 169؛ آثار ملى اصفهان ،ص 747؛ تاريخ علمى و
اجتماعى اصفهان ،ج  ،1ص .517
 . 1449احوال و آثار خواجه نصير الدّين طوسى ،ص .32

سيّد احمد اصفهانى خاتونآبادى ،فاضل جليل و عالم نبيل در اصفهان نزد مير مح ّمد باقر خاتونآبادى و مير مح ّمد صالح
خاتونآبادى تحصيل نمود ،و در مشهد مقدّس ساكن گرديد ،و به تدريس مشغول شد .با وجود تبحّر در فقه ،و رسوخ ملكه اجتهاد،
حق اليقين ّ
در افتاء ،احتياط مىكرد .وى در سال  1141ق در مشهد مقدّس وفات يافت .از آثار او جواب اعتراضات بر ّ
عالمه
1450
مجلسى است.
استاد احمد رائض*
استاد احمد رائض ،استاد مينياتور و تذهيب و از هنرمندان معاصر اصفهان ،در سال  1347قمرى در اصفهان متولّد شد ،و در
اين شهر نزد اساتيد نقّاشى تحصيل كرد .وى سالها در اداره باستانشناسى اصفهان و سپس سازمان ميراث فرهنگى اصفهان به
فعّاليت پرداخت .وى موضوع مينياتورهاى خود را از خمسه نظامى انتخاب مىكرد .وى سرانجام در  20مرداد  1372هجرى
1451
شمسى وفات كرد.
احمد رياحى چالشترى
احمد خان ساالر مفخم رياحى ،در  1313ق متولّد شد ،و مقدّمات را در چالشتر طى نمود ،سپس به تهران رفت ،و در كالج
آمريكايى تحصيل كرد .وى عاقبت به چالشتر باز گشت ،و به زراعت پرداخت .اين بيت از او است:
نظر به جمع گرفتارهاى بندت كن

ببين پريشتر از گيسوى تو ،حالت ماست

1452

ّ
مال احمد سبزوارى
ّ
مال احمد سبزوارى اصفهانى ،عالم فاضل ،در اصفهان ساكن بوده ،و نزد مير سيّد حسن
اعالم اصفهان ،ص498 :
ّللا شريعت اصفهانى (شيخ ال ّ
شريعه) نزد سبزوارى تل ّمذ نموده ،و از استاد خود
مدرس اصفهانى تحصيل نموده است .شيخ فتح ّ
ّ
1453
مدح و ثناى بليغ فرموده است.
ميرزا احمد خان سرتيپ
ميرزا احمد خان سرتيپ ،نويسنده و مترجم دوره قاجاريّه .وى به زبان انگليسى آشنا بوده ،و به امر ظ ّل السّلطان چندين كتاب
ترجمه كرده كه نسخههاى آن در كتابخانه عمومى اصفهان موجود است .1 :ترجمه تاريخ آسياى وسطى تأليف ،فرنسيس هنرى
اسكرين ،سه فصل از جلد ّاول ،و تمام جلد دوم  .2ترجمه مقدّمه لواحق تاريخ رشيدى تأليف ميرزا مح ّمد حيدر بن رو غالت
1454
گورگان فرزند مح ّمد حسين ميرزا ،از زبان انگليسى .مشار اليه در تكيه حاج فاتح الملك در تخت فوالد مدفون است.
احمد شريف اصفهانى
احمد شريف اصفهانى از فضالء قرن  13هجرى است .از آثارش كتابت جلد چهارم كتاب انوار البصائر تأليف شيخ حسن بن
مح ّمد اصفهانى است كه آن را در  12ذىحجّه سال  1227به ّ
خط نسخ به پايان رسانيده است .كتاب به شماره  2420در
1455
كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.
سيّد احمد طباطبايى اصفهانى
 . 1450تتميم امل اآلمل ،صص 61 -60؛ نجوم السّماء ،ص 266؛ مرآة الكتب ،ج  ،1ص 34؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص
.229
مورخ  21مرداد  ،1372ص .15
 . 1451روزنامه سالمّ ،
 . 1452تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .24
 . 1453الكرام البررة ،ج  ،1ص 72؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .228
 . 1454سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 161؛ فهرست كتابخانه عمومى اصفهان ،ج  ،1ص .29
 . 1455فهرست دانشگاه ،ج  ،16ص .411

سيّد احمد طباطبايى ،عالم فاضل ،فقيه كامل ،در اصفهان ساكن بوده ،و شيخ عبد النّبى قزوينى او را چنين ستوده« :كان فاضال
ّ
معظما» و نوشته كه نزد اهل علم ،مقبول بود ،و آنان به فضل او اذعان داشتند .در اواخر عهد
مكرما و عالما مبجال و فقيها
صفويّه مىزيست ،و
اعالم اصفهان ،ص499 :
سال فوت او معلوم نيست.1456
سيّد احمد طباطبايى
سيّد احمد طباطبايى ،از اطبّاء اصفهان ،مؤلّف كتاب نقرس و معالجات آن مىباشد.
مؤلّف آن را جهت ظ ّل السّلطان تأليف نموده است .وى از پزشكان معروف اوايل قرن چهاردهم هجرى در اصفهان بوده
1457
است.
احمد عاصى اصفهانى*
احمد شيران متخلّص به «عاصى» از شعراى معاصر است .در سال  1310شمسى در اصفهان متولّد شد .وى كمى تحصيل
كرد؛ ا ّما به علّت ناماليمات روزگار ،از ادامه تحصيل بازماند ،اين بيت از او است:
گردد غزلسرا به سر كوى عشق دوست

رندانه عاشقى كه سحر قامتش خم است

1458

ميرزا احمد عاصى اصفهانى
ميرزا احمد نقّاش اصفهانى متخلّص به «عاصى» ،شاعر و اديب بوده ،و در قرن سيزدهم هجرى مىزيسته [است] .كتابى منظوم
1459
در مصائب معصومين عليهم السّالم دارد ،و آن را مصائب االئ ّمه ناميده است.
ميرزا احمد خان فاتح الملك
حاج ميرزا احمد خان فاتح الملك ،از رجال دستگاه ظ ّل السّلطان بوده است .در عهد مشروطيّت ،به آزادىخواهان پيوست ،و از
اعضاى انجمن واليتى اصفهان شد .وى نماينده
اعالم اصفهان ،ص500 :
اصفهان در دور دوم مجلس شوراى ملّى بود .او پس از فوت ،در جنوب تكيه ريزى در تخت فوالد مدفون شد.

1460

احمد فنايى هفشجانى
ميرزا احمد مهدوى متخلّص به «فنايى» از علماء طراز ّاول چهارمحال بود .در سال  1316قمرى در قريه هفشجان از قراء
ناحيه الر متولّد شد .در مدارس قديمه اصفهان تحصيالت خويش را انجام داد .پس از اتمام تحصيالت ،و نيل به مقامات عاليه علم
و فضل و كمال ،به مولد خويش مراجعت كرد ،و مشغول انجام امور شرعيّه آن حدود گشت .مردى خليق و مهربان بود ،و گاهى
اشعارى مىسرود؛ از آن جمله است:

 . 1456تتميم امل اآلمل ،ص 60؛ نجوم السّماء ،ص 218؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 228؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،8ص .334
 . 1457فهرست كتابخانه عمومى اصفهان ،ص .151
 . 1458تذكره شعراى استان اصفهان ،ص .535
 . 1459فهرست نسخههاى ّ
خطى مدرسه آخوند همدان ،ص .45
 . 1460سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 160؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص .251

كه در وى آشيان گيرد هماى شاهباز دل

نهال آدمى آنگه سعادت در ثمر آرد

1461

احمد قاسمى
ميرزا احمد خان قاسمى از فضالء معاصر اصفهان است .در حدود سال  1320ق در اصفهان متولّد گرديد ،و مدّتى تحصيالت
قديمه ،مخصوصا مقدّمات نمود ،بعدا به مدارس جديد وارد شد ،در دبيرستان دار الفنون تهران تحصيل نمود .آنگاه به خدمت
اداره فرهنگ وارد [شد] ،و در ضمن آن ،دانشسراى عالى را به پايان رسانيد .م ّدتها در شهرهاى ايران به رياست اداره فرهنگ
و ساير مناصب مهم اشتغال داشت .وى از مريدان آقا ميرزا عبّاس پاقلعهاى و پس از فوت ايشان ،مريد ميرزا زين العابدين
نعمتاللّهى پاقلعهاى بوده است.
ميرزا احمد قمشهاى
ميرزا احمد خان قمشهاى ،از شعراى قرن يازدهم هجرى است .جوان قابلى بود؛ ا ّما به علّت تندخويى ،پيوسته در آزار بود .گويا
مدّتى متصدّى وزارت هرات بوده ،سپس وزير
اعالم اصفهان ،ص501 :
صن شد ،و در آن اوقات وفات يافت .از او است:
مشهد مقدّس ،و سرانجام ،وزير تنكابن شد .او مدّتى در عالىقاپى متح ّ
در حقيقت تندى خو پاسبان راحت است
نرمى ظاهر ،نشان از خبث طينت مىدهد

خار باشد بهتر از گل بر سر ديوار ما
گل به دامان مىبرد گلچين ز زخم خار ما

1462

شيخ احمد قمىنژاد*
شيخ احمد قمىنژاد ،عالم فاضل و خطيب شاعر ،در سال  1299ش در اصفهان متولّد شد .با وجود فقر و مشكالت اقتصادى ،به
ى دروس مقدّمات در درس حضرات آيات سيّد مح ّمد رضا خراسانى ،سيّد عبد الحسين
تحصيل علوم دينى پرداخت ،و پس از ط ّ
طيّب ،سيّد مرتضى اردكانى ،شيخ محمود مفيد و حاج آقا رحيم ارباب حاضر شد .مدّتى نيز در تهران نزد شيخ حسينعلى راشد و
رفيعى قزوينى كسب فيض نمود .وى -چنانچه خود مىگفت ،-بيست سال مالزم حاج آقا رحيم ارباب بوده است .او واعظى
باسواد ،با مطالعه و حقگو بود ،و به جرم حقگويى و پرخاش به ظلم و ستم و فساد دستگاه پهلوى ،تحت تعقيب و شكنجه قرار
گرفت ،و تا نزديكى اعدام پيش رفت.
قمىنژاد ،شاعرى پرشور بود ،و اشعارى با تخلّص «قاموس» سرود .گزيده مختصرى از غزليّات و قصايد او ،پس از وفات ،به
ّ
خط استاد غالم رضا تو ّكلى به چاپ رسيد .او در  15رمضان  1420ق ( 3آذر  1378ش) وفات يافت ،و در صحن امامزاده
ابو العبّاس خوراسكان مدفون گرديد .اين شعرها از او است:
از عشق روى جانان ،هم مست و هم خمارم

بر آن نگار زيبا ،معشوق و هم نگارم

عالم چو بزم و محفل ،من در ميانه شمعم

گرچه ز رخش دولت ،افتادهام سوارم

 . 1461تذكره شعراى معاصر اصفهان ،صص .370 -369
 . 1462تذكره نصرآبادى ،ج  ،1صص .108 -107

اعالم اصفهان ،ص502 :

اى اولو االلباب بر «قاموس» مهر آريد و لطف

خوب گوييدش اگرچه او بدىها كرده بود

1463

ّ
مال احمد كرمانى
ّ
مال احمد كرمانى قمشهاى از فضالء اهل منبر و واعظى متّقى بود و سالها در شهرضا به ارشاد و هدايت خلق مىكوشيد ،و پس
از سال  1354قمرى ،در آنجا وفات يافت.
ميرزا احمد قمشهاى
(ميرزا احمد فرزند عالم ربانى مال عبد هللا قمشهاى ،عالم فاضل ،در ذىقعده  1259ق وفات يافته و در صحن تكيه آقا حسين
1464
خوانسارى در جوار پدر خود دفن گرديد)
احمد «مجدى» اصفهانى
احمد شكرى متخلّص به «مجدى» شاعر اديب ،در سال  1295خورشيدى در اصفهان متولّد شد ،تحصيالت ابتدايى خويش را در
اين شهر به پايان رسانيد ،از اعضاء انجمن ادبى كمال بود ،و غزل را نيكو مىسرود .از اشعار او است:
[گرديد عمر من همه صرف غم نگار

آيا نگار هيچ ز من ياد مىكند

وصل نگار خواهم و آن سنگ دل نگر

با من به روزگار چه بيداد مىكند]1465

مدرس زنجانى
شيخ احمد ّ
مدرس زنجانى ،عالم فاضل متكلم اديب .در ابهر زنجان متولّد شد ،و در زنجان ،قزوين و نجف اشرف به تحصيل
شيخ احمد ّ
پرداخت ،سپس به كرمان رفت ،و بيش از چهل سال به ارشاد مردم و تدريس و تحقيق مشغول شد .او در اواخر عمر به اصفهان
منتقل شد ،و
اعالم اصفهان ،ص503 :
در محلّه دروازه حسنآباد ساكن گرديد .صبحها در مسجد شاه امامت مىفرمود ،و در مدرسه ناصريّه منظومه خود در علم كالم
را تدريس مىكرد .وى در  9ربيع الثّانى  1369ق در ّ
سن حدود نودسالگى وفات يافت ،و در تخت فوالد مقابل تكيه ميرزا ابو
المعالى كلباسى مدفون گرديد .به عربى و فارسى شعر مىسرود و «خادم» تخلّص مىنمود.
از تأليفات او .1 :وجيزه در فرق بين سحر و معجزه  .2هداية االنام كه منظومهاى عربى در كالم است و به ضميمه غديريه
فارسى او به طبع رسيده است .اين شعر از او است:
شمس و قمر را رسيد گاه تقابل

 . 1463يادداشتهاى آقاى رحيم قاسمى( وفيات علماى معاصر اصفهان) ،نسخه ّ
خطى.
 . 1464جلوه افالكيان نوشته رحيم قاسمى ،مخطوط.
 . 1465تذكره شعراى معاصر اصفهان ،صص .412 -411

پر شده صحن چمن ز نغمه بلبل

خيز نگارا بيار يك قدح از مل

اى كه دو چشمان توست فتنه بابل
بس كن از اين ناز و غمز و غنج و تدلل
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احمد مرديها
احمد مرديها ،از شعراى اصفهان است .پس از تحصيالت ابتدايى به دانشسراى پسران رفت ،به تحصيل پرداخت .گاهى شعر
1467
مىسرود.
شيخ احمد سالك*
(شيخ احمد سالك فرزند عالم ربانى شيخ محمود سالك كاشانى ،در سال  1325ش در اصفهان متولد شد .پس از اخذ ديپلم رياضى
به تحصيل دروس حوزوى نزد پدر خود و شيخ محمد رضا مقدس خواجويى و اساتيد ديگر پرداخت .وى از دوران نوجوانى
وارد مبارزه با رژيم طاغوت شد و سختىهاى فراوانى را به جان خريد .پس از پيروزى انقالب اسالمى در ادوار اول و سوم و
چهارم مجلس شوراى اسالمى نماينده مردم اصفهان شد و تا كنون نيز در خدمت نظام اسالمى ايران قرار دارد)
اعالم اصفهان ،ص504 :
دكتر احمد ميرحسينى
دكتر احمد ميرحسينى ،طبيب حاذق ،استاد دانشكده پزشكى در حدود سال  1332ق در كرمان متولّد شد .تحصيالت متوسّطه را
جراح به فعّاليت پزشكى مشغول شد.
در اصفهان طى نمود ،و در دانشكده پزشكى تهران تحصيل نمود .سپس در اصفهان با سمت ّ
پس از افتتاح آموزشگاه عالى بهدارى در اصفهان به سمت دانشيار بافتشناسى و آميبشناسى آلى آموزشگاه منصوب شد .پس از
صصى بيمارىهاى «ميزراه» شركت نمود و به اصفهان بازگشت.
مدّتى به آمريكا رفت ،و در دوره تخ ّ
وى در سال  1395ق وفات يافت ،و در تكيه سيّد مح ّمد لطيف خواجويى مدفون شد.

1468

احمد بيك نور كمال*
احمد بيك نور كمال اصفهانى ،از كارگزاران و رجال ادارى و سياسى اوايل عهد صفويّه .در هرات ساكن بوده ،و از مالزمان
درويش خان شاملو ،هلل سام ميرزا بوده است .او در سال  939ق وزارت ديوان اعلى در حكومت شاهتهماسب را برعهده گرفت.
در سال  941به جرم همدستى با حسين خان شاملو كه قصد مسموم كردن شاهتهماسب را داشت ،به همراه برادرانش در قلعه
النجق محبوس شد ،و ظاهرا در آنجا وفات نمود .وى عمارات مجلّل و زيبايى در اصفهان بنا كرد و جمعى از معماران ،نقّاشان و
1469
ّ
خطاطان ،ساختن و آراستن آن را انجام دادند كه از جمله آنها ادهم يزدى است كه كتيبههاى اين عمارت را نوشته است.
سيّد احمد هاتف اصفهانى
احمد حسينى اردوبادى اصفهانى متخلّص به «هاتف» از شعراى نامدار و اطبّاء معروف اصفهان 1470.پدرانش كه از اطبّاء
معروف زمان خود بودهاند از اردوباد آذربايجان به اصفهان
اعالم اصفهان ،ص505 :

 . 1466تذكره شعراى معاصر اصفهان ،صص 436 -434؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 229 -228؛ سيرى در تاريخ تخت
فوالد ،ص 116؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،3ص 304؛ الفهرست لمشاهير و علماء زنجان ،ص .19
 . 1467تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .24
ّ
 . 1468سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص  214و اطالعات شخصى نويسنده.
 . 1469تاريخ شاه اسماعيل و شاهتهماسب ،ص 119؛ احسن التّواريخ ،ص 320؛ تكلمة االخبار ،ص 80؛ احوال و آثار خوشنويسان ،صص
.58 -57
 . 1470تذكره آتشكده ،نيمه دوم ،ص .684

منتقل شدند ،و او در اين شهر متولّد گرديد ،و هم در اين شهر و ظاهرا نجف اشرف تحصيل نمود .وى از زمره شعرايى است كه
در انجمن ادبى مشتاق شركت داشت ،و در برگشت سبك ادبى ،حقّى مسلم دارد 1471.ترجيحبند عرفانى او [با مطلع:
وى نثار رهت هم اين و هم آن

اى فداى تو هم دل و هم جان

مكرر به طبع رسيده 1472.در اواخر عمر ،در كاشان ساكن شد ،و در بين شعرا با آذر
از شاهكارهاى شعر فارسى است ،ديوانش ّ
بيگدلى و صباحى كاشانى مأنوس و محشور بود.
سرانجام در  1198در قم وفات يافت[ 1473.مادّه تاريخ وفات هاتف را صباحى چنين سروده است:
به آيين وفا گفتا صباحى بهر تاريخش:

]1198

«كه يا رب منزل هاتف بگلزار جنان بادا»

1474

سيّد احمد يزدى
االول  1323ق وفات يافت ،و در تكيه
آقا سيد احمد يزدى ،عالم عامل و عارف كامل ،در سال  1228ق متولّد و در  2جمادى ّ
آقا مح ّمد بيدآبادى مدفون شد( 1475بر سنگ مزارش از او با عنوان قدوة العارفين و سراج السالكين و صاحب نفس قدسى ياد شده
است)
احمد رضا طاليى
احمد رضا غفورزاده ورنوسفادرانى متخلّص به «طاليى» فرزند عبّاس ،شاعر و
اعالم اصفهان ،ص506 :
نويسنده معاصر ،در سال  1307خورشيدى در محلّه زاغآباد ورنوسفادران سده متولّد شد.
تحصيالت ابتدايى خويش را در سده به پايان رساند ،و سپس در كارخانههاى اصفهان به كار مشغول شد ،1476و سرانجام به
استخدام شهردارى اصفهان درآمد .وى از همان نوجوانى به سرودن شعر پرداخت ،و در انجمنهاى ادبى ،همچون كمال ،صائب
و حافظ شركت كرد ،و در منزل خود نيز انجمن ادبى و هنرى سعدى را بر پا داشت .1477اشعارش در بسيارى از مطبوعات
اصفهان به چاپ مىرسيد[ .طاليى سرانجام در جمعه  23فروردين  1381شمسى وفات نمود ،و در قبرستان امامزاده سيّد مح ّمد
مدفون شد .از او تأليفاتى به جاى ماند ،از آن جمله است] .1 :زندگى و جشنهاى ايرانيان  .2گلهاى زايندهرود  .3تجارب
طاليى  .4ديوان اشعار .اين بيت از او است:
خواستم نقّاش را نقشى كشد از زندگى

با قلم نقش حبابى بر سر دريا كشيد]

 . 1471دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2صص .994 -993
 . 1472الذّريعة ،ج  ،9ص .1283
 . 1473ريحانة االدب ،ج  ،6صص 345 -344؛ اصفهان( كتاب جوانان) ،ص .244
 . 1474طرائق الحقائق ،ج  ،3ص  220و نيز رجوع كنيد به :تاريخ ادبيّات ايران ،شفق ،صص 580 -579؛ مجمع الفصحاء ،صص
1184 -1175؛ نگارستان دارا ،ج  ،1صص 278 -277؛ تذكره انجمن خاقان ،صص .661 -644
 . 1475آيينه دانشوران ،ج  ،1ص 35؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص 87؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 198؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان،
ج  ،1ص 229؛ تاريخ اصفهان( تكايا و مقابر) ،ص 44؛ دانشنامه مشاهير يزد ،ج  ،1ص .76
 . 1476تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .324
 . 1477تذكره شعراى استان اصفهان ،ص .491

ّ
مال احمد على اصفهانى
ّ
مال احمد على اصفهانى ،عالم فاضل در اصفهان ساكن بود ،و از شاگردان حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى به شمار
مىرفت .مرحوم سيّد ،او را در سال  1252ق جهت ارشاد مردم به رشت فرستاده ،و سفارش نامهاى خطاب به مردم آنجا نسبت
1478
مال احمد على نوشته ،و او را به عنوان « ّ
به رجوع مردم در مسائل شرعى به ّ
العالمة الف ّهام و المجتهد العادل» ستوده است.
دكتر احمد على فروغى*
دكتر احمد على فروغى ابرى ،از چهرههاى علمى و اجتماعى معاصر ،پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره تربيت معلّم ،به خدمت
آموزش و پرورش اراك درآمد .سپس ادامه تحصيل داد ،و به تدريس در دانشسراى عالى پرداخت .سرانجام پس از تحصيل در
اعالم اصفهان ،ص507 :
دانشگاه كانزاس در اياالت متّحده آمريكا موفّق به اخذ دكتراى برنامهريزى آموزشى گرديد .وى ابتدا در دانشگاه كرمان ،و سپس
در دانشگاه اصفهان تدريس نمود ،و در سال  1366ش دانشگاه آزاد اسالمى خوراسگان را تأسيس نمود ،و رياست آن را
برعهده گرفت .او عالوه بر رياست دانشگاه آزاد ،عضو هيئتمديره شبكه فنّاورى استان اصفهان ،و چند سازمان دولتى و غير
1479
دولتى ديگر است.
احنف عبادانى
ابو بحر (يا ابو مح ّمد) احنف بن ابو االحنف حكيم بن عمران ،از محدّثين قرن سوم هجرى است .در عبادان ساكن بوده ،و
ّللا بن مبارك ،جرير بن حازم و ابى ثعلبه عابد
سرانجام به اصفهان رفته ،و در آنجا وفات يافته است .وى از حماد بن سلمه ،عبد ّ
روايت مىنمايد .يونس بن حبيب از او نقل حديث مىكند[ 1480.نام «عبادان» را در اوايل قرن چهاردهم هجرى خورشيدى به
«آبادان» تغيير دادند].
احنف سعدى
ابو بحر احنف بن قيس بن معاويه سعدى تميمى وى فاتح تيمره و جرم كاشان بوده است.
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اختيار افتخارى
خواجه اختيار افتخارى ،از اعيان اصفهان در قرن نهم هجرى.

1482

ادايى اصفهانى
ادايى ،از شعراى اصفهان در قرن يازدهم هجرى بوده ،نامش معلوم نيست .شعر بسيار
اعالم اصفهان ،ص508 :
گفته ،ا ّما قافيه غلط در اشعارش بسيار است .از او است:
كشيدهاى ز ميان تيغ آبدار به كينم

 . 1478الكرام البررة ،ج  ،1ص 120؛ بيان المفاخر ،ج  ،2صص .265 -264
 . 1479خورشيد جى ،ص .435
 . 1480ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .225
 . 1481ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .224
 . 1482تاريخ ديار بكريه ،ص .332
 . 1483تذكره تحفه سامى ،صص 240 -239؛ الذّريعة ،ج  ،9ص .63

مرا ز تيغ مترسان كه من هالك همينم
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ادريس كرجى
ابو شجاع ادريس بن عبّاس كرجى ،از محدّثين قرن سوم هجرى بوده [است] .به اصفهان آمد ،و از محدّثين اصفهان حديث شنيد.
حافظ ابو نعيم اصفهانى و جعفر بن احمد بن فارس از او روايت مىكنند .حافظ ابو نعيم در باب او گويد :از حفظ ،حديث نقل
1484
مىكرد .ادريس كرجى در محلّه خشينان اصفهان ساكن بوده است.
ادريس اصفهانى
ّللا اصفهانى ،در قرن دوم هجرى مىزيسته ،و شيخ طوسى او را در عداد اصحاب حضرت صادق عليه السّالم
ادريس بن عبد ّ
1485
شمرده است.
اردشير ميرزا مسعود
اردشير ميرزا مسعود فرزند مسعود ميرزا ظ ّل السّلطان حاكم اصفهان ،فرزند ناصر الدّين شاه قاجار ،از فضالء خاندان قاجار،
مؤلّف  .1جغرافياى تاريخى -سياسى جهان ،تاريخ تأليف 15 ،صفر  1331ق ،كتاب حاضر در  151صفحه در اصفهان به
چاپ رسيده است.2 .
مخزن المراثى كه در سال  1300ق در  46صفحه در تهران به چاپ رسيده است.
اعالم اصفهان ،ص509 :
دكتر سيّد ارسطو عالج
دكتر سيّد ارسطو عالج فرزند ميرزا رشيد ناظم االطبّاء بن سيّد مح ّمد حسين بن حاجى سيّد مح ّمد بن ميرزا مح ّمد اسماعيل بن
مير مح ّمد سعيد بن مير مح ّمد حسين بن مير يحيى بن مير آقا بيك طباطبايى اردستانى از اطبّاء حاذق اصفهان در قرن چهاردهم
هجرى است .در اصفهان مىزيسته ،و توليّت موقوفات مدرسه كاسهگران اصفهان را برعهده داشته است.
يكى از اجداد او مير مح ّمد سعيد ،داماد حكيم الملك اردستانى ،بانى مدرسه كاسهگران بوده است .دكتر عالج در سال  1271ق
1486
متولّد شد ،و در سال  1309ق وفات يافت.
دكتر ارسطو ميرعاليى
دكتر ارسطو ميرعاليى خورزوقى اصفهانى ،از اطبّاء حاذق اصفهان و مؤلّف عظم طحال در كلينيك.
ازديار فارسى
ابو مح ّمد ازديار بن سليمان بن داود فارسى صوفى ،از محدّثين قرن سوم هجرى است ،وى فقه را به مذهب اهل حجاز آموخته
ّللا هروى روايت نموده است .در سال  367ق به اصفهان آمده ،و حافظ ابو نعيم اصفهانى از وى نقل
است .از خالد بن عبد ّ
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حديث نموده است.
اژرزوره

 . 1484ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .224
الرواة ،ص 78؛ نقد الرجال ،ج  ،1ص 182؛ معجم رجال الحديث ،ج  ،3صص  11و 173؛
 . 1485رجال ،شيخ طوسى ،ص 154؛ جامع ّ
اعيان ال ّشيعة ،ج  ،11ص 436؛ منهج المقال ،ص 50؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،ص 181؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .252
 . 1486آتشكده اردستان ،ج  ،1صص 67 -66؛ آثار ملّى اصفهان ،ص .493
 . 1487ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .231

اژرزورهء اصفهانى ،شاگرد بزرگمهر ،حكيم معروف ،مؤلّف .1 :شرح نامه دهگان خداپرست ،كه به انوشيروان نوشته ،و او آن
را به صاحب عنوان داد كه مرتّب كند .2 .نامه زردشت كه به زبان پهلوى بوده ،و به نام «زوه» شهرت داشته ،انوشيروان آن
را به صاحب
اعالم اصفهان ،ص510 :
عنوان داده كه به فارسى برگرداند ،و شرح نمايد .در آنجا اژرزوره گويد« :از اصفهانم و از نژاد كيومرث و از ساسانيان و از
اردشير نيكوكار و شاگرد بزرگمهر» .نسخه ّ
خطى اين آثار به شماره  253در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.

1488

اسباط مدينى
اسباط بن ابراهيم معدل مدينى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .اصال از اهالى مدينه (شهرستان) اصفهان بوده،
1489
و از احمد بن خشنام و ابراهيم بن معدان و ابن عاصم روايت نموده است .وى در سال  340ق وفات يافت.
اسباط اصفهانى
ّللا سمويّه از او نقل حديث نموده
ّللا ،از محدّثين اصفهان است .از ابى داود روايت نموده ،و اسماعيل بن عبد ّ
اسباط بن عبد ّ
1490
است.
اسحاق بيگ عذرى بيگدلى
اسحاق بيگ بيگدلى شاملو متخلّص به «عذرى» فرزند آقاخان ،شاعر اديب ،برادر كوچكتر لطفعلى بيگ آذر است .در
غزلسرايى ،طبعى روان داشت ،و اغلب در اصفهان ساكن بود تا اينكه در سال  1185ق وفات يافته ،و در ايوان شمالى
امامزاده درب امام اصفهان مدفون گرديد .صباحى كاشانى مادّه تاريخ وفاتش را در اين بيت آورده است:
از صباحى خواستم تاريخ سال رحلتش

گفت« :بادا در بهشت جاودان اسحاق بيگ»

از آثار و تأليفات او است .1 :ديوان اشعار  .2تذكره اسحاق بيگ كه منتخبى از اشعار تذكره آتشكده است ،و نسخههاى آن در
كتابخانه ملّى تبريز و كتابخانه دانشكده ادبيّات
اعالم اصفهان ،ص511 :
اصفهان وجود دارد .اين دو بيت از او است:
افسوس كه شد باد خزان باز وزان
آنان كه بدند روز و شب گرد رزان

شد فصل بهار و آمد ايّام خزان
انگشت زنان شدند انگشتگزان

1491

اسحاق مكتب

 . 1488فهرست دانشگاه ،ج  ،3صص  550و .481
 . 1489ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .223
 . 1490ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .224
ّ
 . 1491تذكره اختر ،ص 145؛ تذكره آتشكده ،نيمه دوم ،ص 623؛ الذريعة ،ج  ،3ص 709؛ تاريخ تذكرههاى فارسى ،ج  ،1صص -182
183؛ مجمع الفصحاء ،ج  ،5ص 731؛ نشريّه دانشكده ادبيّات اصفهان ،شماره دوم و سوم ،سال دوم ،ص 128؛ رجال اصفهان ،ص 187؛
مزارات اصفهان ،ص .207

ابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن داود مكتب ،از محدّثين اصفهان است .از حميد بن مسعده روايت حديث مىكند ،و ابو احمد مح ّمد
1492
بن احمد بن ابراهيم از وى نقل حديث مىنمايد.
اسحاق معدّل
الربيع بن جابر تميمى ،از محدّثين اصفهان است .در باب او گفتهاند« :ثقة
ابو عثمان اسحاق بن ابراهيم بن زيد بن سلمة بن ّ
ى بن احمد فقيه از او نقل حديث مىكند .صاحب عنوان در
مأمون» .از جمعى از محدّثين عراق اخذ حديث كرد ،و ابو الحسن عل ّ
1493
سال  340ق وفات يافته است.
اسحاق عقيلى
ابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن صالح بن زياد عقيلى (به صيغه مجهول) ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .با احمد
الرحمن بن مح ّمد دمشقى و جمعى ديگر روايت حديث مىكند ،و ابو مسعود و احمد بن
بن حنبل دوستى و برادرى داشت .از عبد ّ
ابراهيم دورقى از وى روايت كردهاند .وى در طرطوس ساكن بوده ،و در سال  240ق
اعالم اصفهان ،ص512 :
مورخان معاصر
وفات يافته است[ .1494خاندان عقيلى در قرن سوم و چهارم هجرى در قريه «فابزان» اصفهان ساكن بودهاندّ .
اصفهان ،اين روستا را با «خوابجون» در حومه اصفهان تطبيق دادهاند].
اسحاق مؤدّب
قران مؤدّب ،از محدّثين اصفهان است .احمد بن اسحاق از او روايت مىكند ،و او از ابراهيم بن فهد بصرى
اسحاق بن ابراهيم بن ّ
1495
و اسماعيل بن عمر بجلى نقل حديث مىنمايد.
اسحاق قاسانى
اسحاق بن ابراهيم بن قره قاسانى ،از محدّثين اصفهان است كه به مصر رفت ،و در آنجا حديث گفت .از عمرو بن على و ديگران
1496
روايت حديث مىكند.
اسحاق جميلى
ابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن مح ّمد بن جميل ،معروف به جميلى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم و چهارم هجرى است .از
سالخوردگان بود ،و بيش از يك قرن عمر كرد .از ابو كرنيب و احمد بن منيع ابو هاشم رفاعى و محدّثان كوفه روايت نمود.
1497
مح ّمد بن جعفر بن يوسف از او نقل حديث نموده است .صاحب عنوان در ّ
سن  117سالگى در سال  310ق وفات يافت.
اعالم اصفهان ،ص513 :
اسحاق راشتينانى
ابو طاهر اسحاق بن ابى بكر احمد بن مح ّمد بن جعفر راشتينانى از محدّثين اصفهان است .در جرقويه «راشتينان» اصفهان
1498
سكونت داشته است .حافظ ابو موسى اصفهانى از او روايت مىكند.
اسحاق فلفالنى
 . 1492ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .220
 . 1493ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .220
 . 1494ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .215
 . 1495ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .220
 . 1496ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 215؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،2ص .40
ّ
ّ
 . 1497ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1صص  218و 206؛ االنساب ،ج  ،4ص 225؛ سير اعالم النبالء ،ج  ،16ص 535؛ تذكرة الحفاظ ،ج
 ،2ص .759
 . 1498معجم البلدان ،ج  ،3ص 15؛ ج  ،9ص 15؛ سير اعالم النّبالء ،ج  ،21ص 153؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،1صص .128 -127

ابو يعقوب اسحاق بن اسماعيل بن سكين فلفالنى ،از محدّثين اصفهان است .از اسحاق بن سليمان رازى روايت حديث مىكند ،وى
پس از سال  260هجرى وفات يافته است.
[فلفالن قريهاى در حومه اصفهان به شمار مىرفت ،و اكنون محلّهاى در اصفهان ،جنب محلّه طوقچى است كه به فلفلچى شهرت
1499
دارد].
اسحاق رملى
ّللا بن زكريّا مذحجى رملى ،از محدّثين عا ّمه است .در سال  288به اصفهان آمده ،و
ابو يعقوب اسحاق بن اسماعيل بن عبد ّ
خضاب سرخ به كار مىبرده ،و در كوى قصارين نزول كرده ،و خود ،پيشه مسگرى داشته ،و از آدم بن ابى اياس و مح ّمد بن
1500
رمح روايت حديث مىنموده است ،و چون احاديث را از حفظ بيان مىكرده ،ازاينرو به خطا افتاده است.
اسحاق جلكى
ابو يعقوب اسحاق بن اسماعيل بن موسى بن مهران جلكى تاجر ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است.
اعالم اصفهان ،ص514 :
الربيع،
از مشايخ موثّق حديث به شمار مىرفته ،و از جمعى از راويان بصره و ابى الوليد ،سهل بن بكار ،معاذ بن اسد ،ابى ّ
1501
اسماعيل بن اويس و سعيد بن منصور نقل حديث نموده است .صاحب عنوان در سال  279ق وفات يافت.
شيخ مح ّمد اسحاق اصفهانى
خطاط در سال  1112نسخه از نهج البالغة را به ّ
شيخ مح ّمد اسحاق بن مح ّمد جعفر اصفهانى ،اديب لغوى ّ
خط نوشته است .در
آغاز نسخه ،اين يادداشت مشهود است:
« چون جناب حميده اخالق عمدة فضالء اآلفاق شيخ ابو اسحاق در علم لغات ،مشهور و معروف دهر و در حسن خط ،افضل از
خوشنويسان اين عصر بودند؛ لهذا  ...به مبلغ هشت تومان ابتياع نمودم؛ سنه  .»1112نسخه به شماره  610در كتابخانه فيضيّه
1502
قم موجود است.
اسحاق قطربلى
اسحاق بن سعد قطر بلى ،عامل اصفهان و معاصر با ابراهيم بن ممشاد است.

1503

اسحاق زعفرانى
ّللا شيبانى زعفرانى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .مح ّمد بن ابراهيم كتانى از او روايت نموده است.1504
اسحاق بن عبد ّ
اسحاق اصفهانى
اسحاق بن فيض بن مح ّمد بن سليمان ،از محدّثين اصفهان و مولى عقاب بن اسيد بن العيص بوده است .از عدّهاى از محدّثين از
جمله عبد المجيد بن عبد العزيز روايت كرده
اعالم اصفهان ،ص515 :

 . 1499ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 216؛ معجم البلدان ،ج  ،4ص 475؛ اللّباب ،ج  ،2صص .439 -438
 . 1500ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 217؛ االنساب ،ج  ،5ص  ،241مقتبس االثر ،ج  ،4ص .229
 . 1501ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .217
 . 1502فهرست فيضيّه ،استادى ،ج .1
 . 1503اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،11ص .61
 . 1504ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،11صص .219 -217

است ،و مح ّمد بن يحيى بن منده ،اسحاق بن جميل و مح ّمد بن جعفر اشعرى از او روايت مىكنند .وى پس از سال  250ق وفات
يافت.1505
اسحاق اصفهانى
ّللا بن جعفر بوده،
ّللا بن معاوية بن عبد ّ
ّللا بن جعفر هاشمى يعنى عبد ّ
اسحاق بن مح ّمد اصفهانى از محدّثين اصفهان و مولى عبد ّ
1506
و از مح ّمد بن اسحاق صاغانى روايت مىكرده است .سليمان بن احمد از او روايت مىكند.
اسحاق اصفهانى
ابو الحسن اسحاق بن مح ّمد بن ابراهيم بن حكيم بن اسيد ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم و چهارم هجرى است .حافظ ابو نعيم
ّللا بن محمود و
اصفهانى درباره او گويد« :شيخ ثبت ،صدوق عارف بالحديث ،اديب ،ال يحدث ّاال من كتابه» .احمد بن عبيد ّ
ّللا بن مرزبان از او روايت مىكنند ،و او از مح ّمد بن عاصم ،حسن بن عثمان ،ابو اميّه و جمعى
مح ّمد بن جعفر و مح ّمد بن عبد ّ
ديگر از محدّثين شام و حجاز و عراق نقل حديث مىكند .وى در رمضان سال  312ق فوت شده است.1507
اسحاق زجّاج
اسحاق بن مح ّمد بن اسحاق زجّاج ،از عابدان روزگار خود بود ،و در قرن سوم هجرى در اصفهان مىزيست .از مح ّمد بن فرج
1508
و محدّثين هم طبقه او روايت حديث نموده ،و پدر حافظ ابو نعيم از او روايت مىنمايد.
اعالم اصفهان ،ص516 :
اسحاق مدينى
ى بن سعيد مدينى از محدّثين اصفهان در قرن سوم و چهارم هجرى .از موالى انصار بوده ،و
ابو يعقوب اسحاق بن مح ّمد بن عل ّ
از حميد بن مسعده و عمرو بن على روايت نموده ،و كتاب العلل تأليف يحيى بن معين را از عبّاس دورى شنيده است .وى در
1509
روز آخر ماه رمضان  311ق درگذشته است.
اسحاق
الرحمن موالى قريش ،از محدّثين اصفهان است .از ابن مهدى ،يحيى قطان
ابو يعقوب اسحاق بن مهران (يا ابراهيم) بن عبد ّ
1510
غندر و عبد الوهاب ثقفى روايت نموده ،و ابو مسعود ،سمويه و پسرش يعقوب بن اسحاق از او نقل حديث كردهاند.
اسحاق خرجانى
اسحاق بن يوسف خرجانى ديلمانى ،از محدّثين در قرن سوم هجرى است .وى از حفص بن عمر عدنى روايت مىكند ،و
1511
ّللا از او نقل حديث مىنمايد.
فرزندش ابو مح ّمد عبد ّ
[خرجان از دهات معروف قرون ّاوليه پس از اسالم بوده ،و در حومه شهر اصفهان قرار داشته است ،و ديلمان از محلّههاى آن
بوده است ،و مردم آن روزگار ،آن را خورجان مىگفتهاند].
نظام الدّين اسحاق مزهد اصفهانى
نظام الدّين اسحاق مزهد ،واعظ اصفهانى در قرن هفتم و هشتم هجرى .تاج الدّين

 . 1505ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .214
 . 1506ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .219
 . 1507ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .219
 . 1508ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .222
 . 1509ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 218؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،4ص .371
 . 1510ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 215؛ ميزان االعتدال ،ج  ،1ص .32
 . 1511ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 216؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،2ص 299؛ االنساب ،ج  ،2ص 527؛ معجم البلدان ،ج  ،2ص .356

اعالم اصفهان ،ص517 :
ّللا مسمار بغدادى هنگامى كه به اصفهان آمد ،در باب امامت با صاحب عنوان وارد بحث شد .نظام الدّين چندين سؤال از او
عبد ّ
ّللا بن اصيل اين سؤاالت را به
هبة
داد.
ادامه
خود
مسافرت
به
و
فرستاد،
نزدش
به
و
نوشت،
را
ها
آن
جواب
عربى
به
وى
نمود.
ّ
فارسى ترجمه كرده ،و به نام مسمار العقيدة ناميده است ،و آن را به نام غياث الدّين چنگيزى در اصفهان ،در ميانه سال  707ق
الرسول كه در  735تأليف شده،
ّللا را كتابى ديگر است به نام الكشكول فى ما جرى على آل ّ
نامگذارى نموده است .تاج الدّين عبد ّ
1512
ّللا مرعشى نجفى نگهدارى مىشود.
و به نام سيّد حيدر عاملى شهرت يافته است .نسخه مسمار در كتابخانه آيت ّ
مح ّمد اسحاق «شوكت» بخارايى
صراف بوده ،و خود او يكچند به اين شغل مشغول بوده ،رنجيده از بخارا به خراسان و سپس اصفهان آمده،
شاعر اديب ،پدرش ّ
ى بن سهل مقيم شده ،به عبادت و رياضت و انزوا و قناعت گذرانيده ،مدّت  34سال به يك لباس قناعت كرده ،در
در زاويه عل ّ
 1107ق فوت شده ،و همانجا مدفون گرديده [است] .از او است:
دل عاشق وجود از هرچه يابد زان فنا گردد

از آن آبى كه گندم سبز گردد آسيا گردد

1513

اسد
سلطان اسد بن جنيد ،ظاهرا از عرفاء بوده ،و قبرش در جنب مزار صاحب بن عبّاد است .حاجى يار بيك صبّاغ در سال 1044
1514
ق يك باب دكان بر آن وقف نموده ،و وقفنامه در تاالر اشرف موجود است.
اعالم اصفهان ،ص518 :
اسد اصفهانى
اسد بن حكيم اصفهانى ،از محدّثين قرن سوم هجرى بوده ،و از ابى عاصم ،مقرى و حسين بن حفص روايت مىكند ،و مح ّمد بن
1515
ابراهيم كنانى از او نقل حديث مىنمايد.
ّللا اصفهانى
سيّد اسد ّ
ّللا اصفهانى ،از آزادىخواهان مشروطهخواه اصفهان بوده ،و در دوره ّاول مجلس شوراى ملّى به عنوان وكيل
حاج سيّد اسد ّ
فارس ،شركت داشته است .در عهد استبداد صغير و سركوب مشروطهخواهان به دست مح ّمد على شاه مورد تعقيب قشون استبداد
واقع شد ،به عتبات عاليت گريخت ،و ازآنجا با كسب دستور از آخوند خراسانى به خليج فارس بازگشت ،و به مبارزه با استبداد
1516
پرداخت.
ّللا اصفهانى
اسد ّ
ّللا مجيد بوده ،از آثار او قرآن مجيد به ّ
ّللا اصفهانى ،از ّ
خط نسخ زيبا است كه
خطاطان قرن سيزدهم هجرى و كاتبان كالم ّ
اسد ّ
1517
شوال  1286به پايان رسيده ،و به شماره  5103در كتابخانه مجلس شوراى ملّى موجود است.
4
شنبه
پنج
در
آن
كتابت
ّ
ّللا مصفّى
اسد ّ
 . 1512عامرىنامه ،ص .261
 . 1513تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 643؛ تذكرة المعاصرين ،صص 165 -162؛ الذّريعة ،ج  ،9ص 550؛ رجال اصفهان ،ص 216؛
دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .704
 . 1514تاريخچه اوقاف اصفهان ،ص .351
 . 1515ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .231
 . 1516تاريخ جرايد و ّ
مجالت ،ج  ،4صص .249 -248
 . 1517فهرست كتابخانه مجلس شوراى ملّى ،ج  ،15ص .65

ّللا مصفّى فرزند ميرزا آقا خان محاسب الدّوله از فضالء و دانشمندان اصفهان است .وى از بنيانگذاران فرهنگ جديد در
اسد ّ
اصفهان است .مدّتى رئيس اداره فرهنگ اصفهان بود ،و در سال  1380ق در تهران وفات يافت ،و در مقبره ظهير الدّوله
1518
مدفون گرديد.
اعالم اصفهان ،ص519 :
ّللا بهشتى
سيّد اسد ّ
ّللا بن حاج سيّد مح ّمد ابراهيم حسينى بهشتى عالم فاضل صالح زاهد ،امام جماعت مسجد كوچه سرتيپ ،متوفّى در
آقا سيّد اسد ّ
ّ
مصالى تخت فوالد[ .1519ما ّده تاريخ وفات او اين بيت
االول  1310ق مدفون در تكيه سادات بهشتى در شمال
شب  18ربيع ّ
است:
بالرضوان»
ّللا فاز ّ
«اسد ّ

بهر تاريخ او سرود خرد:

 1310ق]
ّللا بيدآبادى
سيّد اسد ّ
ّللا بيدآبادى فرزند حاج سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى ،عالم فاضل ،زاهد متّقى ،فقيه محقّق مدقّق ،در سال
حاج سيّد اسد ّ
 1227ق در اصفهان متولّد شده ،و نزد پدر بزرگوار خود ،و سپس در نجف اشرف ،نزد آقا سيّد ابراهيم قزوينى صاحب
ضوابط ،شيخ محمد حسن نجفى صاحب جواهر ،شيخ مرتضى انصارى ،شيخ نوح جعفرى نجفى به تحصيل پرداخته ،و از آنان
اجازه اجتهاد دريافت نمود .از مشايخ روايت او ّ
مال احمد تربتى خراسانى است.
او از نوجوانى تا سال  1260ق در عتبات عاليات به تحصيل پرداخت ،و در اين سال به ايران بازگشته ،و به جاى پدر به
تدريس و مرجعيّت امور شرعى پرداخت .وى اوقات خود را صرف تحقيق و تأليف و مطالعه كتب مىنمود .خدمات اجتماعى
ارزندهاى داشته ،و آثار باقيه بسيار به جاى نهاده كه از آن جمله است :تأمين آب آشاميدنى نجف اشرف ،بناى غسّالخانه در نجف
اشرف ،تعمير مسجد سهله در كوفه ،تعمير مدرسه در كوشك و تكميل بناى مسجد سيّد در اصفهان .از وقايع زمان ايشان ،شورش
اصفهان در سالهاى  1265و  1266در ابتداى سلطنت ناصر الدّين شاه است .پس از زدوخورد بسيار بين طرفين ،و كشتار و
ّللا بيدآبادىّ ،
نواب
خرابى بسيار در اصفهان ،جمعى از علماى اصفهان ،از جمله حاج سيّد اسد ّ
مال حسن نورى و ميرزا مح ّمد ّ
الهيجى براى وساطت نزد شاه ،و پايان
اعالم اصفهان ،ص520 :
دادن به غائله ،راهى تهران شدند كه در منطقه مورچهخورت ،قواى دولتى تحت اختيار حاكم اصفهان غالم حسين خان سپهدار و
به فرماندهى كيكاووس ميرزا قاجار بر سر مهاجرين تاخته ،به ضرب و شتم آنان پرداخته ،و آنان را به زنجير كشيده ،به
ّللا به عتبات عاليات مهاجرت كرد ،و حدود سه سال در نجف اشرف مقيم شد ،و
اصفهان آوردند .پس از اين قضايا حاج سيّد اسد ّ
سپس به اصفهان آمد .عموم مؤلّفين كه شرح حال وى را متذ ّكر شدهاند ،مقام زهد و عبادت و تقواى او را ستودهاند.
ميرزا مح ّمد تنكابنى در قصص العلماء مىنويسد« :در ابكاء و خوف حضرت ق ّهار ،مانندى براى او نيست».
وى عالوه بر مقام عالى فقاهت به عوالم عرفانى نيز عالقهمند بوده و مالقاتهاى مكررى با ميرزا محمد صادق نمازى شيرازى
معروف به فيض على شاه ثانى داشته است.
او در سال  1290ق به قصد زيارت اعتاب مقدّسه ،از اصفهان حركت نموده ،در مسير راه ،در شب يكشنبه سلخ جمادىالثّانيه
اين سال در منزل كرند از توابع كرمانشاه وفات يافت .جنازه به نجف اشرف منتقل ،و در اتاق سمت راست وارد شونده به صحن
مط ّهر حضرت على عليه السّالم از درب قبله ،مقابل قبر حاج شيخ مرتضى انصارى مدفون گرديد.
 . 1518دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .48
 . 1519دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 719؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .135

مادّه تاريخ او را سيّد جعفر حلّى در ضمن قصيدهاى گويد:
ّللا توسّد»1290 :
ّللا بمثوى اسد ّ
«اسد ّ
صل به شرح موضوع و نسخههاى آن پرداختهام .1 :اجازة
كتب زير از تأليفات او است ،و نويسنده در كتاب بيان المفاخر ،مف ّ
االمامة لصالة الجمعة  .2رساله در امامت  .3رساله در احكام وضعيّه  .4رساله در ارث زوجه  .5رساله در تجويد  .6رساله در
تقدير  .7رساله در تقليد  .8حاشيه بر سيوطى  .9رساله در حبوه  .10حواشى بر تحفة االبرار  .11حواشى بر نخبه حاجى
كلباسى  .12كتابى در رجال  .13رسالهاى در رخصت و عزيمت  .14رساله در سبب و مانع  .15رساله در شبهه محصوره و
غير محصوره  .16شرح زيارت عاشورا  .17شرح شرايع االسالم  .18رساله عصيريّه  .19رساله عمليّه  .20كتاب الغيبة فى
االمام الثانى عشر  .21كتاب الفقه االستداللى  .22مستخرجات ّ
الطرائف  .23رساله در معرفة
اعالم اصفهان ،ص521 :
التّكاليف  .24مناسك حج  .25مناقب األئ ّمة عليهم السّالم  .26رساله در ميراث.

1520

ّللا قزوينى
سيّد اسد ّ
ّللا مدفون در حوالى قزوين ،عالم فاضل زاهد
ّللا قزوينى اصفهانى فرزند سيّد مح ّمد باقر موسوى از احفاد سيّد عبد ّ
حاج سيّد اسد ّ
در حدود سال  1245ق در اصفهان متولّد ،و براى تحصيل ،عازم عتبات عاليات شد ،و در خدمت ميرزا مح ّمد حسن شيرازى،
مح ّمد فشاركى و سيّد اسماعيل صدر به تحصيل پرداخت .بارها به سفر حج رفت ،و سرانجام به دستور استادش سيّد اسماعيل
صدر براى تبليغ دين و نشر احكام به هند رفت ،و در حيدرآباد ،مشغول به انجام وظايف شرعى خود شد تا آنكه در سال 1327
ق وفات يافت ،و در همان جا مدفون گرديد .وى كتب خود را به دستور استاد اخالقى خود ّ
مال فتحعلى عراقى به آب انداخته ،و
از بين برده است .آنچه باقى مانده ،تقريرات فقهيّه او است.
فرزندش سيّد حسن نيز از علماء ازكياء بوده ،و در ذىقعده  1365ق در حيدرآباد وفات يافت ،و جنب پدر مدفون گرديد.

1521

ّللا فاضل بيدآبادى
شيخ اسد ّ
مال مح ّمد باقر بن ّ
ّللا بيدآبادى بن ّ
مال مح ّمد رضا ،عالم فاضل زاهد ،از
حاج شيخ اسد ّ
اعالم اصفهان ،ص522 :
شاگردان ميرزا بديع درب امامى ،سيّد مح ّمد باقر درچهاى ،آقا نجفى ،شيخ محمد جواد بيدآبادى 1522و از مخصوصين حاج ميرزا
عبد الحسين مسجد شاهى بود ،و پس از فوت او به آخوند فشاركى پيوست ،و در خدمت آن دو ،به امور شرعى و رسيدگى به
اختالفات مردم مىپرداخت ،و نيز در مدرسه ميرزا مهدى در محلّه بيدآباد امامت مىفرمود 1523.در چهارشنبه  21ذىالقعده سال
1524
 1363وفات يافت ،و در تكيه بروجردى در تخت فوالد مدفون گرديد.
ّللا دادخواه
سيّد اسد ّ

 . 1520احوال و آثار خوشنويسان ،صص 10 -9؛ بيان المفاخر ،ج  ،2صص 351 -244؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص
254 -253؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 148؛ زندگانى و شخصيّت شيخ انصارى ،ص 190؛ شرح حال رجال ايران ،ج  ،1ص
الرضوية ،ج  ،1ص 42؛ لباب االلقاب ،ص 71؛ ماضى النّجف ،ج  ،3ص 13؛ معارف
115؛ الكرام البررة ،ج  ،1ص 124؛ فوائد ّ
الرجال ،ج  ،1ص 94؛ مكارم اآلثار ،ج  ،3ص 836؛ هدية االحباب ،ص 140؛ تاريخ اصفهان و رى ،صص 279 -262؛ آثار ملّى
ّ
اصفهان ،ص 192؛ احسن الوديعه ،ج  ،1ص 78؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،صص 306 -305؛ ريحانة االدب ،ج  ،2ص 26؛ لغتنامه
ّللا» ،ص 2264؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،2ص 242؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،11ص 109؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،2ص 174؛
دهخدا ،ذيل« اسد ّ
معجم رجال الفكر و االدب ،ص 35؛ الذّريعة ،ج  ،13ص  307و ج  ،11ص  212و ج  ،16ص  75و ج  ،10ص  95و ج  ،22ص
.320
 . 1521نقباء البشر ،ج  ،1صص 136 -135؛ ميرزاى شيرازى ،صص 109 -108؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص 306؛ دانشمندان و
بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 255 -254؛ اسرة المجدّد ال ّشيرازى ،ص .111
 . 1522بيان المفاخر ،ج  ،2ص .232
ّ
 . 1523دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 153؛ اعيان الشيعة ،ج  ،11ص .109
 . 1524سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .86

ّللا دادخواه فرزند سيّد مح ّمد جعفر حسينى بهشتى ،عالم فاضل فقيه ،در اصفهان متولّد شد ،و نزد جمعى از علماء از
سيّد اسد ّ
جمله آقا ميرزا مح ّمد هاشم چهارسوقى تحصيل كرد ،و از آخوند ّ
مال مح ّمد حسين فشاركى اجازه دريافت نمود .سالها نماز
جماعت را در مسجد سرجوى شاه اصفهان اقامه مىنمود .در دوره سوم مجلس شوراى ملّى به عنوان نماينده اصفهان انتخاب شد.
وى محضر شرعى ،جهت رفع خصومات و مرافعات و ثبت عقود داشت كه پس از تأسيس دفاتر رسمى ثبتاسناد و طالق و
شوال  1363ق در ّ
سن قريب به هشتادسالگى وفات يافت ،و در تخت فوالد در
ازدواج ،از آن كناره گرفت .مشار اليه در ّ 20
تكيه زرگرها مدفون شد .سيّد على بديعزاده در مادّه تاريخ وفات او گويد:
ّللا
مىجست خرد سال وفات اسد ّ

آن حجّت واالگهر نيك دل آگاه

هورش يكى از جمع برون كرد و چنين گفت:

ّللا»1525
ّللا على رفت اسد ّ
«پيش اسد ّ

ّللا حكيم قمشهاى
شيخ اسد ّ
ّللا حكيم قمشهاى فرزند مشهدى جعفر ،از اجله حكماء در حدود سال
شيخ اسد ّ
اعالم اصفهان ،ص523 :
ّللا حكيم قمشهاى به تحصيل پرداخت ،و ادبيّات ،فقه ،كالم ،منطق و
 1297ق در شهرضا متولّد [شد] ،نزد حاج ميرزا نصر ّ
حكمت را فرا گرفت؛ سپس به اصفهان آمد ،و در مدرسه صدر ،به تدريس حكمت و رياضيّات قديم و جديد پرداخت.
انواع خطوط ،خصوصا شكسته را خوب مىنوشت ،و زبان فرانسه را بدون استاد آموخته بود .مرحوم مح ّمد باقر الفت درباره
قوه حافظه و جميع فضائل ،اخالقش به درجهاى بود كه چنين گوهرى گرانمايه ،كمتر
علو طبع ،حدّت ذهنّ ،
وى گويد« :وى در ّ
زيب عالم انسانيّت گشته است» .سرانجام در  18ذىقعده  1334ق در عنفوان جوانى در  36سالگى وفات يافت ،و در تكيه ملك
نزديك قبر آخوند كاشى مدفون گرديد .از تأليفات او كتاب علم االشياء است كه جهت محصلّين مدارس جديد تأليف نموده ،و به
چاپ رسيده است .شعر نيز مىسروده و «ديوانه» تخلّص مىنموده ،قسمتى از اشعارش در كتاب دانشنامه به طبع رسيده است.
از اشعار او است:
خوشتر ز روزگار جنون روزگار نيست

نيكوتر از ديار محبّت ديار نيست
ا ّما مسلّم است كه ديوانهوار نيست

عاقل اگرچه عاقبت از جوى بگذرد

1526

ّللا اصفهانى
اسد ّ
ّللا اصفهانى ،از فضالء و نويسندگان كتب در قرن يازدهم هجرى بوده ،از آثارش ،كتابت نسخهاى از شرح
ّللا بن حبيب ّ
اسد ّ
تجريد قوشچى كه آن را در ربيع الثّانى سال  1072به پايان رسانيده است .نسخه آن در كتابخانه مسجد گوهرشاد در مشهد مقدّس
موجود است.1527
اعالم اصفهان ،ص524 :

 . 1525رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 198؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 255؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 128؛
نقباء البشر ،ج  ،1ص 133؛ تحفة االحباب ،صص .21 -20
 . 1526سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 202؛ اصفهان( كتاب جوانان) ،صص 231 -230؛ رجال اصفهان ،دكتر كتابى ،ج  ،1صص
411 -406؛ دانشنامه ،صص  2 -1و 6؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 50؛ الذّريعة ،ج  ،9ص 335؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص 132؛
دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 257 -256؛ كارنامه همايى ،صص 57 -56؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،صص 307 -306؛
جغرافياى تاريخى شهرستان شهرضا ،ص 81؛ تاريخ شهرضا.
 . 1527فهرست كتابخانه گوهرشاد ،ص .317

1528

اعالم اصفهان ؛ ص524
ّللا اصفهانى
سيّد اسد ّ
نواب» ،از فضالء و ادباء هندوستان در قرن  13هجرى ،مؤلّف
سيّد اسد ّ
ّللا بن حسن اصفهانى حيدرآبادى معروف به «مير ّ
مختار االخبار فى احوال االخيار ،در تاريخ سالطين بهمنيّه هندوستان در سال  1296ق در دكن هندوستان چاپ سنگى شده
1529
است.
ّللا ثقة الواعظين
سيّد اسد ّ
ّللا ثقة الواعظين بن سيّد مح ّمد حسن سلطان الواعظين كاشانى ،واعظ اديب شاعر ،از اهل منبر اصفهان بود .در شب
سيّد اسد ّ
شنبه  26ذى حجة الحرام  1380ق وفات يافت ،و در يكى از اتاقهاى تكيه ميرزا ابو المعالى در تخت فوالد مدفون شد .كتب و
رسائلى تأليف نموده كه از آن جمله است:
 .1آثار باقريّه  .2بغية االمجاد فى لغات االضداد  .3ترجمه و شرح حديث كساء ،مطبوع  .4درر ثمين  .5ديوان السّادات .6
صدف و خير التّحف  .10مجمع
سرور العباد فى صدق المعاد  .7سلطان المقاتل  .8كرامة االئ ّمة فى معرفة األئ ّمة  .9لئالى ال ّ
1530
االخوان  .11معاجز القرآن  .12المعراجيّه  .13منتخب اللّغه و غيره.
ّللا اصفهانى*
اسد ّ
ّللا» فرزند نايب حسين خان از هنرمندان اصفهان در اواخر دوره قاجاريّه است .در
ّللا اصفهانى معروف به «نايب اسد ّ
اسد ّ
ّ
نواختن نى ،استادى چيرهدست و بىمانند بوده ،و به الحان و گوشههاى موسيقى ايرانى مسلط بوده است .وى پس از وفات ،در
ّللا به
تخت فوالد ،روبهروى بقعه فيض به خاك سپرده شد .عبد الخالق اصفهانى و مهدى نوايى ،از شاگردان برجسته نايب اسد ّ
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شمار مىروند.
اعالم اصفهان ،ص525 :
ّللا صدر هاشمى*
سيّد اسد ّ
مدرسين بزرگ كربال .در سال  1315ق در اصفهان متولّد شد .ابتدا
ّللا صدر هاشمى فرزند سيّد حسين از علماء و ّ
حاج سيّد اسد ّ
نزد آقا سيّد ابو القاسم دهكردى و آقا سيد مح ّمد باقر درچهاى تحصيل نمود؛ سپس به عتبات عاليات عزيمت كرد ،و نزد علماى
اعالم ،شيخ على شاهرودى ،ميرزا هادى خراسانى ،سيّد حسين قمى ،سيّد مح ّمد حسن قزوينى ،سيّد حسن اشكذرى ،شيخ عبد
الهادى مازندرانى و سيّد ابراهيم قزوينى به تحصيل پرداخت ،و به اجتهاد نائل آمد .وى در مدرسه هندى كربال ساكن بوده ،و
سالها به تدريس اشتغال داشت .در سال  1339ش به دعوت مردم آبادان به آنجا رفت ،و به ارشاد و راهنمايى مردم پرداخت.
در اواخر عمر به زادگاه خود بازگشت ،و در  11ذىقعده  1399ق وفات يافت ،و در تكيه شهداء ،جنب مزار شهيد سيّد ابو
الحسن شمسآبادى مدفون گرديد .كتب زير از تأليفات او است .1 :االصول (يك دوره در علم اصول)  .2حاشية على العروة .3
رساله عمليّه ،مطبوع  .4الفقه  .5مناسك حج ،مطبوع.
او اجازه اجتهاد از آقا سيّد ابو الحسن اصفهانى ،آقا ضياء الدّين عراقى و سيّد ميرزا اصطهباناتى داشتهاند.
مادّه تاريخ وفات او اين شعر است:

 1528مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.
 . 1529فهرست كتب چاپى فارسى ،ج  ،4ص .4634
 . 1530دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 476؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .61
تحول ضبط موسيقى در ايران ،ص 140؛ تاريخ موسيقى ايران ،صص
 . 1531سرگذشت موسيقى ايران ،ج  ،1صص 293 -290؛ تاريخ ّ
619 -617؛ چهره افروختگان ّ
خطه زندهرود ،صص .120 -118

حجّت االسالم ما چون ارجعى از حق شنيد

مرغ روحش با ملك از جان دل لبّيك گفت

سال فوتش را چنين گفتم كه چون آمد ندا:

ّللا صدر هاشمى لبّيك گفت»1532
«سيّد اسد ّ

ّللا پاقلعهاى
ميرزا اسد ّ
ّللا پاقلعهاى فرزند ميرزا زين العابدين خاتونآبادى عالم عابد زاهد ،از دانشمندان قرن چهاردهم هجرى و علماى
ميرزا اسد ّ
گوشهنشين و منزوى بوده ،و در علوم مختلف مهارت داشته است .مادرش از نوادگان ّ
خطاط مشهور ،ميرزا احمد نيريزى است.
اعالم اصفهان ،ص526 :
وى در سال  1360ق وفات يافت ،و در اتاق غربى تكيه خاتونآبادى در مدفون گرديد.
شيخ مح ّمد رضا حسام الواعظين در مرثيه و مادّه تاريخ وفاتش گويد:
آنكه بد زنده روانش ز ّ
توالى على

وان كه شد سرخوش و سرمست ز صهباى على

ّللا كه در مدّت عمر
حاج سيّد اسد ّ

همچو ع ّمار بد او واله و شيداى على

بود هم عالم و هم زاهد و هم روشندل

منور ز ّ
تجالى على
دل او طور و ّ

بهر تاريخ وفاتش ز وفا گفت حسام:

ّللا ز اعطاى على»1533
«شد بهشتى اسد ّ

ّللا صدر االسالم
سيّد اسد ّ
ّللا صدر االسالم ميردامادى فرزند سيّد مح ّمد صالح بن سيّد احمد بن مح ّمد حسين بن مير سيّد اشرف بن مير مح ّمد
آقا سيّد اسد ّ
حفيظ بن مير مح ّمد اشرف علوى عاملى عالم فاضل متّقى ،در سده متولّد شده ،و در اصفهان نزد شيخ ابو القاسم زفرهاى،
آخوندگزى و آقا سيّد مهدى درچهاى تحصيل نمود و در مولد خود به نشر احكام و تبليغ اوامر و نواحى و اقامه جماعت پرداخت.
1534
مادر وى ،دختر آقا سيّد مح ّمد خليل امام جمعه سده بوده است.
مح ّمد اسد قهپايى
مح ّمد اسد بن حاجى صالح قهپايى ،مالك نسخهاى از شرح مختصر االصول تأليف قاضى عضد ايجى بوده است .نسخه به شماره
ّللا مرعشى نجفى
 1069در كتابخانه آيت ّ
اعالم اصفهان ،ص527 :
موجود است.
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 . 1532مستدرك فهرس التّراث ،ص 147؛ ميراث اسالمى ايران ،ج  ،10صص 136 -135؛ يادداشتهاى محقّق ارجمند آقاى رحيم قاسمى
دستگردى؛ مقتبس االثر ،ج  ،4ص .245
 . 1533رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 198؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 257؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ص 112؛
نقباء البشر ،ج  ،1ص .132
 . 1534يادنامه سيّد بحر العلوم ميردامادى ،ص .34
 . 1535فهرست مرعشى ،ج  ،3ص .253

[ظاهرا صاحب عنوان ،از فضالء و ادباى قرن يازدهم هجرى است].
ّللا بهشتى
سيّد اسد ّ
ّللا بن سيّد عبد الباقى حسينى بهشتى ،عالم جليل ،متوفّى در سال  1288ق و مدفون در مقبره سادات بهشتى واقع در
سيّد اسد ّ
1536
ّ
مصالى تخت فوالد.
شمال
ّللا رجالى
ميرزا اسد ّ
مال مح ّمد رجالى اصفهانىّ ،
ّللا رجالى فرزند عبد الجواد بن ّ
خطاط هنرمند[ ،در حدود سال  1282ق يا كمى قبل از
ميرزا اسد ّ
ّ
آن در اصفهان متولّد شده ،در جوانى نزد افسر و جاللى مشق خط كرد ،و در خط نستعليق و نسخ ،مهارت بسيار كسب كرد] .
وى سالها در مدارس جديد و خارج از آن به تعليم خط مىپرداخت .از آثارش خطوط كتيبه ايوان مقبره مسجد سيّد به سال
 1318ق مىباشد 1538.مشار اليه در  5ذى حجّة الحرام  1372به ّ
سن قريب نودسالگى وفات يافت[ ،1539و در تكيه آقا سيّد مح ّمد
لطيف خواجويى مدفون شد].
1537

ّللا سبزوارى
سيّد اسد ّ
ّللا بن سيّد على حسينى سبزوارى ،عالم فاضل ،در دولتآباد برخوار ساكن ،و به تبليغ
ّللا بن سيّد عبد الكريم بن سيّد عبد ّ
سيّد اسد ّ
و ارشاد مشغول بود .سرانجام در سال  1303ق در كاظمين وفات يافت ،و مدفون شد .فرزندش سيّد اسماعيل نيز از فضال است
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كه در سال  1332ق در كربال وفات يافته ،و مدفون شده است.
اعالم اصفهان ،ص528 :
ّ
ّللا فرادنبهاى
مال اسد ّ
ّللا فرادنبهاى بن ّ
ّ
ّللا ،از اهالى قريه «فرادنبه» چهار محال بختيارى است .در اصفهان ساكن و استاد مقدمات و
مال عبد ّ
مال اسد ّ
سطوح و امام جماعت مسجد قطبيّه بوده ،پس از فوت ،در بقعه آقا حسين خوانسارى مدفون شد .مال محمد باقر فشاركى شاگرد
1541
اوست.
ّللا خليفه سلطانى
سيّد اسد ّ
نواب بن مير سيّد عالء الدّين حسين مرعشى (خليفه سلطان) عالم
سيّد اسد ّ
ّللا خليفه سلطانى معروف به صدر ،فرزند ميرزا على ّ
ّ
فاضل فقيه محقق ،در اصفهان نزد پدر و ديگران تحصيل نمود ،و به مقام صدارت در دستگاه صفويّه رسيد .وى در سال 1114
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ق وفات يافت ،و در قبرستان ستّى فاطمه اصفهان مدفون شد.
ّللا حسينى
سيّد اسد ّ
ّللا بن سيّد على رضا حسينى اصفهانى ،عالم فاضل ،حكيم متكلّم ،در اصفهان ساكن بوده ،و نزد جمعى از علماء و
سيّد اسد ّ
فضالء ،از جمله مح ّمد خليل بن مح ّمد اشرف قائنى اصفهانى به تحصيل پرداخته است.
وى را تأليفاتى است از آن جمله :رساله در وجود (تقريرات استادش قائنى ،درباره اشتراك وجود) ،كه نسخه ّ
خطى آن در
مجموعه شماره  3974در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.

 . 1536سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .135
 . 1537ديوان طرب ،ص .80
 . 1538گنجينه آثار تاريخى اصفهان ،ص .776 -770
ّ
 . 1539دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص  258و بنگريد به :آثار ملى اصفهان ،ص 653؛ بيان المفاخر ،ج  ،2ص 100؛ تاريخ
اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .109
 . 1540نقباء البشر ،ج  ،1ص 139؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .259
 . 1541سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .108
 . 1542اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،11ص 109؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 259؛ مزارات اصفهان ،ص .247

ّللا ،نسخهاى از كتاب نور البصر مح ّل مسألة الجبر و القدر تأليف مح ّمد خليل قائنى را در چاشت روز چهارشنبه
همچنين سيّد اسد ّ
 12رجب  1134ق به ّ
خط شكسته نستعليق ،به پايان رسانيده است ،و در مجموعه شماره  3974در كتابخانه مركزى دانشگاه
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تهران موجود است.
اعالم اصفهان ،ص529 :
ّ
ّللا گورتانى
مال اسد ّ
ّللا بن ّ
ّ
مال على مح ّمد واعظ گورتانى ،عالم فاضل ،واعظ كامل از اهالى قريه «گورتان» از بلوك ماربين اصفهان بوده،
مال اسد ّ
ّ
و در سال  1323ق وفات يافته ،و در تكيه صاحب روضات در تخت فوالد مدفون شد .وى مؤلف كتابى است به نام جواهر
االيمان در اصول دين و اخالق در پنج مجلّد.1544
ّللا خان نظام العلماء
اسد ّ
ّللا خان امين الدّولة بن ميرزا مح ّمد حسين
ّللا خان نظام العلماء فرزند ميرزا على مح ّمد نظام الدّولة بن ميرزا عبد ّ
حاج سيّد اسد ّ
خان صدر اصفهانى از فضالء خاندان صدر اصفهانى است در نجف اشرف ساكن بود ،و در  1324ق در آن ارض اقدس وفات
يافت ،و در مدرسه صدر مدفون شد .تاريخ وفاتش را سيّد مح ّمد نجفآبادى شاعر اديب چنين گفته است:
اسد ثاو باعتاب حمى

ّللا و خير االوصياء
اسد ّ

فباعتاب على ارخوا:

ّللا نظام العلماء»1545
«فازو ّ

ّللا اشترى
اسد ّ
ّللا اشترى فرزند آقا شيخ مح ّمد على اشترى ،شاعر اديب و نويسنده توانا ،در سال  1326قمرى در اصفهان متولّد گرديد.
اسد ّ
پس از تحصيل علم و ادب ،در انجمن ادبى اديب فرهمند شركت كرد ،و براى روزنامههاى اصفهان ،مقاالتى نوشت .در سال
 1312خورشيدى به تهران رفت ،و در خدمت وزارت دارايى وارد شد ،و در ادارات مختلف آن وزارتخانه به خدمت پرداخت.
در اين مدّت ،مقاالتى ادبى و اجتماعى و اخالقى از او در جرايد مه ّم پايتخت انتشار
اعالم اصفهان ،ص530 :
مىيافت .سبك نگارش ايشان ،بسيار متين و دلچسب بود .باالخره به اصفهان منتقل ،و در اداره دارايى اصفهان مشغول شد .وى
كتب چندى ترجمه و تأليف نموده كه از آن جمله است .1 :تاريخ عشق  .2طوفان روح  .3نامههاى اسيران جنگ.
وى در يكشنبه  19رمضان سال  1397ق وفات يافت ،و در تكيه آبادهاى در تخت فوالد مدفون شد .از اشعار او است:
يكبار نام عشق ،مرا بر زبان گذشت
از بعد مرگ ،اللهصفت سوزدم كفن

ديگر زبان نماند كه گويم زبان بسوخت...
جايى كه عشق زنده مرا استخوان بسوخت

 . 1543فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران ،ج  ،12ص .2970
 . 1544الذّريعة ،ج  ،5ص 264؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص  756و ج  ،1ص .259
 . 1545ماضى النّجف و حاضرها ،ج  ،3ص 482؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .391
 . 1546تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص 37؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد اصفهان ،ص .49

1546

ّللا جوادى*
شيخ اسد ّ
ّللا جوادى فرزند ميرزا غالم حسين بن حاج مح ّمد جواد بن آخوند على مح ّمد بن ّ
مال على مح ّمد گورتانى اصفهانى
حاج شيخ اسد ّ
عالم فاضل معاصر .وى در سال  1305ق در محلّه گورتان اصفهان متولّد شد .در دوازدهسالگى پدر خود را از دست داد .از
هفدهسالگى به تحصيل در حوزه علميّه اصفهان پرداخت تا به درجه اجتهاد رسيد .اساتيد او عبارتاند ازّ :
مال هاشم جنّتى ،شيخ
حيدر على صلواتى ،شيخ مح ّمد جواد اصولى ،شيخ على مشكاة ،شيخ عبّاسعلى اديب ،شيخ مح ّمد حسين شريعت هرندى ،شيخ
احمد فيّاض ،سيّد على اصغر برزانى ،حيدر على خان برومند ،حاج آقا صدر كوپايى ،حاج آقا سيّد ابو الحسن شمسآبادى ،حاج آقا
رحيم ارباب ،ميرزا على آقا شيرازى ،حاج شيخ حسن صافى اصفهانى ،حاج مير سيّد على بهبهانى ،سيّد مح ّمد رضا خراسانى.
وى همچنين يك سال در درس خارج علماى قم ،خصوصا آيتهللاالعظمى گلپايگانى حضور يافت ،و سپس به اصفهان مراجعت
نمود ،و به اقامه نماز جماعت در مسجد جامع گورتان و تبليغ و ارشاد مردم و ح ّل مشكالت شرعى آنان پرداخت .از جمله
فعّاليتهاى او تدريس در دانشگاه صنعتى اصفهان بوده است .از اقدامات خيريّه او ،احداث مدرسهاى در فسا ،احداث چندين
مسجد ،و سرپرستى امور دينى مركز خيريّه ابا بصير است .او سفرهاى تبليغى
اعالم اصفهان ،ص531 :
بسيارى به مناطق مختلف كشور داشتهاند .يكى از فرزندان او در جبهههاى نبرد به شهادت رسيده است.

1547

ّللا خان وزير
ميرزا اسد ّ
ى بن فتحعلى خان اعتماد الدّوله ،از
ّللا خان وزير فرزند ميرزا فتح ّ
ميرزا اسد ّ
ى بن رضا قلى بن محب عل ّ
ّللا خان بن مح ّمد عل ّ
مستوفيان و كارگزاران عهد ناصرى است .نسب او به فتحعلى خان اعتماد الدّوله ،وزير شاه سلطان حسين صفوى مىرسد .ميرزا
ّللا خان در حدود سال  1263ق در اصفهان متولّد [شد] ،و در اين شهر به تحصيل پرداخت ،و به مستوفىگرى و وزارت
اسد ّ
ظ ّل السّلطان حاكم اصفهان نائل شد .وى از مردان باكفايت و امين در شغل خود ،و حاذق و ماهر بوده ،و به حسن خلق و سيرت
1548
پسنديده شهرت داشت .در سال  1336ق وفات يافت ،و در تخت فوالد مدفون گرديد.
ّللا ايروانى جرقويهاى
اسد ّ
ّللا ايروانى فرزند غالم حسين مح ّمدآبادى جرقويهاى ،شاعر و نويسنده معاصر.
اسد ّ
وى داراى ديوان اشعار است كه به چاپ نرسيده است .نمونه اشعارش:
دوش كه خورشيد از اين زبرجد الوان

رخ پس كهسار برنهفت ز كيهان

ظلمت شب روشنى نهفت به پهلو

همچو بتى در كنار زنگى قطران

هر دو بصر تار شد از آن شب تاريك

صه و افغان
دل به بدن شد به آه و غ ّ

1549

ّللا باطنى
اسد ّ
ّللا باطنى ،فرزند قاسم متخلّص به «باطنى» شاعر اديب در سال  1284خورشيدى در اصفهان متولّد گرديد .به شغل
اسد ّ
لباسفروشى ،روزگار مىگذراند ،و كم شعر مىگويد؛ از آن
اعالم اصفهان ،ص532 :
جمله است:
 . 1547نقل از يادداشتهاى آقاى رحيم قاسمى.
 . 1548تاريخ نايين ،ج  ،4ص 35؛ شرح حال رجال ايران ،ج  ،6ص 36؛ القاب رجال دوره قاجاريه ،ص 212؛ دانشمندان و بزرگان
اصفهان ،ج  ،2ص .1017
 . 1549گركويه ،ص .388

بشنو اين نكته اگر گوش دلت سوى من است

كه جهان جمله غم و محنت و رنج و محن است

مسرت مطلب ز آنكه جهان
از جهان هيچ
ّ

بهر مردان خدا يكسره بيت الحزن است

ّ
معظمى
ّللا
اسد ّ
ّ
معظمى فرزند مح ّمد خان معظم السّلطان گلپايگانى (مدفون در تكيه مادر شاهزاده ،در تخت فوالد اصفهان) تولّدش در سال
ّللا
اسد ّ
ّ
 1274ش ،و در دوره بيستم مجلس شوراى ملى نماينده اصفهان بوده است.
ّللا فهامى
شيخ اسد ّ
ّللا فهامى [بن آقا مح ّمد دردشتى] ،از وعّاظ معروف و مقدس اصفهان و از مخصوصين آخوند ّ
مال مح ّمد حسين فشاركى
شيخ اسد ّ
بود .سالها مراسم احياى شبهاى ماه مبارك رمضان و جمعه را در تكيه آقا حسين خوانسارى برگزار مىنمود ،و بسيارى از
االول  1372ق روى داد] .پس از فوت ،ما بين قبر آقا جمال
مؤمنين ،در اين مراسم حضور مىيافتند[ .وفاتش در جمادى ّ
1550
خوانسارى و آقا حسين خوانسارى در تخت فوالد مدفون شد.
ّللا ايزدگشسب
اسد ّ
ّللا گلپايگانى
ّللا بن عبد ّ
ّللا ايزدگشسب ،معروف به درويش ناصر على و متخلّص به «شمس» ،فرزند محمود بن اسد ّ
اسد ّ
اصفهانى ،دانشمند فاضل حكيم ،اديب و عارف فرزانه ،از مشايخ سلسله گنابادى.
در حدود سال  1303ق در گلپايگان متولّد شده ،و در اصفهان و تهران و خراسان و
اعالم اصفهان ،ص533 :
نجف تحصيل علوم فقه و اصول و حكمت نموده ،در بيدخت گناباد ،نزد حاج ّ
مال مح ّمد سلطان على شاه رفت ،و دست ارادت به
تصوف ،رياضتها كشيد و از سال  ،1350اجازه دستگيرى يافت .وى عاقبت به استخدام اداره فرهنگ درآمد،
او داد .در فقر و
ّ
و هفت سال مدير مدرسه حكمت بود .مدّتى نيز در دبيرستان گلبهار تدريس مىنمود ،و نگارنده ،افتخار شاگردى او را داشت.
االول  1366ق وفات يافت ،و در تخت فوالد مدفون
از سال  1305ش مجلّه عنقا را منتشر ساخت ،و سرانجام در  5جمادى ّ
گرديد ،و جهت او تكيهاى مخصوص بنا شد .وى را تأليفات بسيارى است كه از آن جمله است:
 .1اسرار العشق در تفسير سوره يوسف ،مطبوع  .2بدائع اآلثار  .3بساط العشق و المحبّة  .4تحفة السّفر  .5ترجمه كتاب ّ
خط و
ّ
خطاطان به عربى  .6جنّة النّفوس در احكام روزه  .7حياة االنسان و تسبيح اعيان  .8جذبات الهيّه (منتخب ديوان شمس تبريزى،
ّ
مطبوع)  .9ديوان اشعار  .10ديوان النبويه در اسرار سلوكيّه  .11ر ّد بر دكتر فندر آلمانى .12
رشحات االسرار  .13سعادات النّجفيه در شرح دعاء عدليّه  .14شرح صالة محى الدّين عربى  .15شمس التّواريخ ،مطبوع .16
طرائف الحكم در حكمت الهى  .17قبسات االنوار  .18گلزار اسرار  .19لوامع االنوار  .20مختصر معراج السّعاده نراقى .21
الروح ،مطبوع  .24نامه سخنوران در تذكره شعراء ،مطبوع  .25نور
مصابيح االصول  .22مظاهر االنوار  .23معرفة ّ
صه و غيره.
نبوت خا ّ
االبصار در احواالت نور على شاه اصفهانى  .26هداية االمم در ّ
از اشعار او است:
ز ميخانه يكى ديوانه برخاست

از آن ديوانه صد فرزانه برخاست

دل از لعل لبش يك نكته بشنيد

از آن نكته هزار افسانه برخاست

 . 1550سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 111؛ تاريخ اصفهان( تكايا و مقابر) ،ص .219

همه زان نظره جانانه برخاست

پريشانروزگارىهاى عاشق

هزارش نعره مستانه برخاست

چو شمس آن دلبر جانانه را ديد
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اعالم اصفهان ،ص534 :
ّللا الهى
شيخ اسد ّ
ّللا الهى حسينآبادى عالم وارسته .در سال  1308ش متولد شد .در اصفهان از درس اساتيدى چون شيخ عباسعلى
(شيخ اسد ّ
اديب ،شريعت هرندى و سيد ابو الحسن شمسآبادى و در قم به مدت پانزده سال از محضر آيه هللا العظمى مرعشى نجفى استفاده
نمود و سپس در طالخونچه ساكن گرديد و به ارشاد و هدايت مردم پرداخت .وى عالمى فروتن و پارسا و اهل تهجد بود و از
خصايص اخالقى ممتازى برخوردار بود .او در شهريور  1379ش وفات يافت و در طالخونچه مدفون شد .كتاب متاع السفينة
1552
از او چاپ شده است)
ّللا اسماعيليان*
شيخ اسد ّ
ّللا ،عالم فاضل ،در حدود سال  1354ق در دهاقان متولّد شد .م ّدتى در قم به
ّللا اسماعيليان دهاقانى ،فرزند نعمت ّ
حاج شيخ اسد ّ
تحصيل مشغول بود ،و سرانجام به نجف اشرف عزيمت نمود ،و نزد علماى آن ديار به تحصيل پرداخت .سپس به قم بازگشت ،و
به خدمت به اسالم و مسلمين مشغول شد .او با تأسيس انتشارات اسماعيليان و نشر كتب مفيد مذهبى ،به نشر فرهنگ اسالمى
ّللا عليها -در قم
اهتمام ورزيد .او در  8آبان  1375براثر ابتالء به سرطان وفات نمود ،و در گورستان بهشت معصومه -سالم ّ
مدفون شد .اين آثار از او است .1 :ابو ذر غفارى  .2تحقيق كتاب فروق اللّغة تأليف سيّد نور الدّين جزائرى.1553
اعالم اصفهان ،ص535 :
ّللا ّ
مالباشى
اسد ّ
ّللا فرزند ميرزا نصير ّ
مالباشى ،فاضل محترم ،داماد مرحوم آقا ميرزا مح ّمد هاشم چهارسوقى و زوجهاش فاطمه بيگم
ميرزا اسد ّ
1554
نام داشته است.
ّللا رشتيان*
اسد ّ
شوال  1392ق وفات يافت ،و در تكيه
حاج سيّد اسد ّ
ّللا رشتيان فرزند سيّد هاشم ،هنرمند و نقّاش معاصر است .وى در ّ 30
ّ
بروجردى در تخت فوالد مدفون شد .بر روى سنگ مزارش از او به عنوان «نقّاش مخصوص صحن مط ّهر حضرت سيّدالشهدا
عليه السّالم و آثار باستانى ايران» ياد شده است.
ّللا روضاتى
سيّد اسد ّ
ّللا چهارسوقى در سال  1318ق در اصفهان متولّد شد .پس از اتمام تحصيالت
ّللا روضاتى فرزند ميرزا هدايت ّ
سيّد اسد ّ
مقدّماتى از محضر بزرگانى چون سيّد ابو القاسم دهكردى ،سيّد مح ّمد نجفآبادى و مير مح ّمد صادق خاتونآبادى بهره برد ،و چند

 . 1551رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،صص 72 -71؛ تذكره شعراى معاصر اصفهان ،صص  ،282 -279شمس التّواريخ ،صص -84
 86و 92 -91؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 261 -259؛ نابغه علم و عرفان ،صص 414 -413؛ تذكرة العارفين فسايى ،ص
ّ
مجالت
84؛ مقاالت الحنفاء ،ص 141؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص 147؛ سخنوران نامى معاصر ،ج  ،2صص 2009 -2005؛ تاريخ جرايد و
ايران ،ج  ،4صص 54 -52؛ زندگىنامه رجال و مشاهير ايران ،ج  ،1صص 321 -320؛ مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1صص .540 -539
 . 1552وفيات علماى معاصر اصفهان نوشته رحيم قاسمى ،مخطوط.
 . 1553سيماى دهاقان ،صص 295 -294؛ الذّريعة ،ج  ،15ص 285؛ معجم رجال الفكر و االدب ،ص 479؛ تربت پاكان قم ،ج  ،1ص
.400
 . 1554احسن الوديعه ،ج  ،1ص 158؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،3ص .280

ّللا حائرى يزدى تحصيل كرد و سپس در اصفهان به اقامه جماعت و خدمات اجتماعى پرداخت ،او در
سالى نيز در قم نزد آيت ّ
1555
سال  1410ق وفات يافت و در باغ رضوان اصفهان مدفون شد.
ّللا باغبادرانى
اسد ّ
ّللا باغبادرانى ،از روزنامهنگاران و نويسندگان معاصر است .وى در سال  1341ق روزنامه نهضت اسالم را منتشر نمود.
اسد ّ
او در اواخر عمر ،در اداره آمار اصفهان خدمت مىكرد ،و سرانجام در حدود سال  1368ق در اصفهان وفات نمود ،و در تخت
1556
فوالد مدفون شد.
اعالم اصفهان ،ص536 :
ّللا بيژن
دكتر اسد ّ
ّللا بيژن ،استاد دانشگاه تهران و از اساتيد علوم تربيتى و روانشناسى مىباشد .تحصيالت مقدّماتى خويش را در
دكتر اسد ّ
اصفهان ،مولد خويش به پايان رسانيده ،و تحصيالت عاليه خويش را در ممالك اروپا و آمريكا خوانده ،كتب چندى تأليف نموده
است؛ از آن جمله است .1 :تاريخ جندى شاپور :چشمانداز تربيت در ايران پيش از اسالم كه در سال  1315ش به چاپ رسيده
صحه.
است  .2سير تمدّن و تربيت در ايران باستان  .3طبّ و حفظال ّ
ّللا تبريزى*
مير اسد ّ
ّللا تبريزى عبّاسآبادى ،شاعر اديب ،از تبريزىهاى ساكن محلّه عبّاسآباد اصفهان و جوان قابل و بااستعدادى بوده،
مير اسد ّ
چنانكه مصاحب نصيراى همدانى شده [است].
سرانجام به هند رفت ،و در آنجا فوت شد .از او است:
دورتر مىرود و بيشترم مىسوزد

طرفه حاليست كه آن آتش سوزنده من
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ّللا مرعشى متخلّص به ملولى نيز نسبت دادهاند].
[اين بيت را به خليفه اسد ّ
ّللا دستجردى
شيخ اسد ّ
ّللا دستجردى ،عالم فاضل ،از بزرگان قريه دستگرد خيار در حومه اصفهان است .در اصفهان به تحصيل پرداخت ،و
شيخ اسد ّ
1558
االول سال  1367وفات يافت ،و در صحن تكيه ريزى در تخت فوالد مدفون شد.
در  12ربيع ّ
ّللا زاهدى
ميرزا اسد ّ
مجرب ،از پزشكان اوايل قرن چهاردهم هجرى
ّللا زاهدى ،طبيب حاذق
ّ
ميرزا اسد ّ
اعالم اصفهان ،ص537 :
او از سلسله مشايخ بيدآباد است كه نسب آنان به شيخ زاهد گيالنى منتهى مىشود .در فنون طبّ قديم استاد بوده ،و پس از وفات،
1559
در تكيه آقا مح ّمد بيدآبادى مدفون شد.

 . 1555يادداشت آقاى رحيم قاسمى.
 . 1556تاريخ جرايد و ّ
مجالت ايران ،ج  ،4صص 322 -321؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .225
 . 1557تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 440؛ كاروان هند ،ج  ،1ص 44؛ دانشمندان آذربايجان ،ص .40
 . 1558دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 936؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 134؛ مزارات اصفهان ،ص .214
 . 1559سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 195؛ بيان المفاخر ،ج  ،2ص .234

ّللا شريعتى*
ميرزا اسد ّ
ّللا شريعتى كمالآبادى ،عالم فاضل ،از دانشمندان قرن سيزدهم .وى در ناحيه جرقويه به تبليغ امور دينى مشغول
ميرزا اسد ّ
1560
بوده ،و پس از وفات ،در مسجد جامع روستاى كمالآباد جرقويه اصفهان مدفون شده است.
ّللا اصفهانى
شيخ اسد ّ
ّللا اصفهانى ،عالم فاضل محقّق ،در سال  1340ق (يا  1337ق) در نجفآباد
ّللا صفر نوراللّهى ،معروف به شيخ اسد ّ
شيخ اسد ّ
متولّد شد ،و در مولد خود نزد شيخ احمد حججى ،شيخ ابراهيم رياضى و سيّد جعفر طباطبايى به تحصيل پرداخت .سپس در
اصفهان از درس شيخ مح ّمد حسن عالم نجفآبادى ،حاج آقا رحيم ارباب و ميرزا على آقا شيرازى بهره گرفت .پس از آن راهى
قم شد ،و در درس آيات عظام ،بروجردى ،امام خمينى ،محقّق داماد ،حجّت و خوانسارى شركت كرد؛ سپس به نجف اشرف
عزيمت نمود ،و از درس آيتهللاالعظمى خويى بهره گرفت؛ ا ّما پس از مدّتى به علّت پارهاى از مشكالت به قم بازگشت ،و به
تدريس پرداخت.
وى يكى از مدرسين مشهور حوزه علميه قم بود و مدّتى نيز در تهران ساكن بود .او در اواخر عمر ،به زادگاه خود بازگشت ،و
به تدريس و ارشاد و اقامه جماعت پرداخت.
سرانجام در سال  1423ق وفات يافت ،و در جنّت ال ّ
شهداى نجفآباد مدفون شد.

1561

اعالم اصفهان ،ص538 :
ميرزا اسد «عريان»*
ميرزا اسد متخلّص به «عريان» شاعر اديب ،مقبول دلها و دلنشين خاطرهها بوده ،در شعر تتبّع بسيار نموده است .مدّتى در هند
بوده ،و از صحبت فضالء و شعراء برخوردار شده ،سپس مجاور نجف اشرف شده ،عاقبت به اصفهان بازگشته ،و وفاتش پس از
سال  1083ق واقع شده است.
نه هر حرفى كه بر گوش آيا از لب دلنشين افتد

در ثمين افتد
كه از صد قطره نيسان يكى ّ

1562

ّللا قهپايى كاشانى
قاضى اسد ّ
تصوف روى
ّللا قهپايهاى ،عارف سالك و اديب شاعر ،در كوهپايه متولّد شد ،و در اصفهان تحصيل كرد؛ سپس به
قاضى اسد ّ
ّ
آورد ،و به شيخ مؤمن مشهدى و شيخ كمال سبزوارى دست ارادت داد ،و عاقبت االمر در كاشان ساكن شد ،و ساليان دراز به
عبادت و رياضت پرداخت ،و مريدان بسيار گرد او جمع شدند 1563.وى در سال  1048ق وفات يافت ،1564و در مقبره شاه شمس
در بيدگل كاشان مدفون شد .1565ديوان اشعار او حدود  3500بيت دارد كه در كتابخانه آيتهللاالعظمى مرعشى نجفى نگهدارى
مىشود 1566.از اشعار او است:
اى آنكه تويى محرم راز همهكس

شرمنده راز تو نياز همهكس

چون دشمن و دوست مظهر ذات تواند

از بهر تو مىكشم ناز همهكس

 . 1560گركويه ،ص .323
 . 1561آيينه اهلقلم ،صص 65 -64؛ سيماى دانشوران ،صص 115 -113؛ حكايت پارسايى ،صص 46 -44؛ گنجينه دانشمندان ،ج  ،8ص
.88
 . 1562تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص .190
 . 1563تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 300؛ الذّريعة ،ج  ،9ص .71
 . 1564دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .252
 . 1565فهرست ميكروفيلمهاى كتابخانه مركزى دانشگاه تهران ،ج  ،2ص .157
 . 1566فهرست مرعشى ،ج  ،15ص .220

ّللا مطربى جرقويهاى*
اسد ّ
ّللا مطربى پيكانى ،از موسيقىدانان اواخر دوره قاجاريّه است .وى در قريه پيكان جرقويه اصفهان ساكن ،و در نواختن تار و
اسد ّ
سنتور ،استاد بوده است .او به دستگاههاى
اعالم اصفهان ،ص539 :
موسيقى ايرانى آشنا بوده ،و سفرى به تركمنستان رفته ،و در عشقآباد به اجراى برنامه پرداخته است.

1567

ّللا مرعشى
سيد اسد ّ
ّللا مرعشى اصفهانى متخلّص به «ملولى» عالم فاضل اديب شاعر .از افاضل سادات عالىقدر مرعشى در
خليفه سيّد اسد ّ
اصفهان بوده ،و توليّت آستان قدس رضوى را برعهده داشته ،و سرانجام در سال  969ق وفات يافته است .صاحب اعيان ال ّ
شيعة
مقبره او را در قبرستان ستّى فاطمه مىنويسد .كتب زير از تأليفات او است .1 :حواشى بر شرح تجريد  .2حواشى بر شرح
چغمينى  .3حواشى بر شرايع  .4حواشى بر قواعد ّ
عالمه  .5حواشى بر كافى  .6ديوان اشعار .اين بيت از او است:
طرفه حاليست كه آن آتش سوزان ز برم

دورتر آنچه رود ،بيشترم مىسوزد

1568

ّللا منجّم اصفهانى
اسد ّ
ّللا منجّم اصفهانى ،از فضالء و رياضىدانان قرن سيزدهم هجرى مىباشد .در هندوستان ساكن بوده ،و تاريخ فرس قديم و
اسد ّ
تاريخ يزدگردى با ذكر چند فتوى دراينباره را در سال  1244ق تأليف نموده است .ميكروفيلم اين نسخه ،ضمن مجموعه شماره
1569
 999در كتابخانه دانشگاه تهران موجود ،و اصل آن در كتابخانه بادليان محفوظ است.
ّللا خان وثيق
اسد ّ
ّللا خان وثيق الدّوله انصارى اصفهانى ،از نويسندگان و ادباى معاصر .از آثار او
اسد ّ
اعالم اصفهان ،ص540 :
ّللا مشير الملك بوده است.
عجز بشر ،در سال  1325قمرى در تهران به چاپ رسيده است[ .صاحب عنوان فرزند ميرزا حبيب ّ
او ّاولين رئيس بلديّه اصفهان بوده ،و سپس به عضويّت انجمن ايالتى اصفهان درآمده است].
ّللا هدايى*
سيّد اسد ّ
ّللا هدايى ،عالم فاضل ،متوفّى در ماه ذى حجّة الحرام  1369ق مدفون در تكيه بروجردى در تخت فوالد اصفهان.
حاج سيّد اسد ّ
اسعد اصفهانى

 . 1567گركويه ،صص .330 -329
ّ
 . 1568اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،11ص 104؛ الذريعة ،ج  ،9ص 101؛ آتشكده آذر ،بخش سوم از نيمه نخست ،صص 1009 -1008؛ تذكره
هفت اقليم ،ج  ،2ص 405؛ مزارات اصفهان ،صص 247 -246؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 253 -252؛ تاريخ تشيّع
اصفهان ،ص .258
 . 1569فهرست ميكروفيلمهاى دانشگاه ،ص .552

ابو الفخر اسعد بن سعيد بن محمود اصفهانى از محدّثين قرن هفتم هجرى است .وى در سال  607ق متولّد شده ،و مقدسى در
1570
اصفهان از او حديث شنيده است.
اسفنديار معتمدى*
اسفنديار معتمدى ،نويسنده و پژوهشگر معاصر ،در  28بهمن  1317ش در روستاى سده لنجان متولّد شد .تحصيالت ابتدايى و
متوسّطه را در اصفهان طى نمود ،و از سال  1336به تحصيل در دانشسراى عالى در تهران پرداخت ،و به استخدام وزارت
فرهنگ (آموزش و پرورش) درآمد ،و در دبيرستانهاى شهرضا و اصفهان به تدريس پرداخت .از سال  1353ش جهت ادامه
تحصيل در رشته مديريّت دولتى به تهران نقل مكان نمود ،و سالها در سازمان كتابهاى درسى به تدوين و تأليف كتابهاى
مورد نياز مدارس آموزش و پرورش پرداخت تا اينكه در سال  1360ش به درخواست خود بازنشسته شد .برخى از تأليفات و
آثار علمى چاپشده او عبارتاند از:
 .1ابو ريحان و ريحانه  .2بنو موسى  .3پرسشهاى ابو ريحان و پاسخهاى ابن سينا.
اعالم اصفهان ،ص541 :
اسفنديار بيگ «انيس»
اسفنديار بيگ متخلّص «انيس» از امراى شاهعبّاس ّاول صفوى است .شعر نيز مىسروده ،از آثار او مدرسه اسفنديار بيك است
1571
كه آن را در محلّه چرخاب اصفهان ساخته است .وى در سال  1023وفات يافته است.
اسفنديار مشرف شهركردى
اسفنديار مشرف الملك شهركردى متخلّص به «مشرف» فرزند مشرف الملك دهكردى شاعر اديب ،در سال  1312ش در
شهركرد متولّد شد ،و تحصيالت ابتدايى و متوسّطه خود را در اصفهان انجام داد .سپس در تهران به تحصيالت عاليه مشغول شد.
در شعر و ادب ،داراى ذوقى سرشار بوده ،و در سال  1330ش در اصفهان كتاب گلهاى نوشكفته از آثار او به چاپ رسيده كه
شامل مقدارى از اشعار او است ،اين ابيات از او است:
همزبانى به از كتاب مجو

راز دل را بهجز كتاب مگو

بىتكبّر رفاقتش با تو

به تو آموزد آنچه پرسى از او

هست يكرنگ و يكزبان دائم

نيست يارى چو وى عزيز و نكو
عقل و هوشت همىدهد نيرو

به حقايق تو را بود رهبر

1572

اسكندر زاهد
ى بن احمد خيارجى زاهد ،از محدّثين و دانشمندان قرن پنجم هجرى .او به ورع،
ابو المحاسن اسكندر بن حاجى بن احمد بن عل ّ
زهد و صالبت در دين و نيك خلقى معروف بود .يحيى بن عبد الوهاب بن منده در كتاب طبقات اهل اصفهان گويد :به اصفهان
ّللا بن زاذان روايت مىكرد ،و بزرگان شهر ،از او استماع حديث كردند.
آمد ،و از هبة ّ
سرانجام ،فداييان اسماعيلى در  24شعبان  495ق او را كشتند .قبر او در «سهره هيزه»
اعالم اصفهان ،ص542 :

 . 1570جعفر بن ابى طالب( ع) ،ص .25
 . 1571تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير ،ج  ،3ص .306
 . 1572تذكره شعراى معاصر اصفهان ،صص .450 -449

مىباشد.

1573

اسكندر ميرزا اصفهانى
اسكندر ميرزا فرزند مح ّمد ولى ميرزا ،از تحصيل كردههاى دار الفنون بوده ،و پس از فراغت از تحصيل ،به اصفهان آمده ،و به
طبابت اشتغال جسته است .طبيبى ماهر و حاذق ،و چندى نزد ظ ّل السّلطان به طبابت مشغول بود.
وفاتش پس از سال  1330ق روى داده است ،و قبر او در مقبره آخوند ّ
مال مح ّمد حسين كرمانى است .ظاهرا وى مؤلّف طبّ
1574
جديد است كه اكنون در كتابخانه مسجد گوهرشاد مشهد نگهدارى مىشود.
اسكندر بيك منشى*
مورخ ،منشى ،اديب و شاعر نامدار عصر صفويّه.
اسكندر بيك منشى تركمان فراهىّ ،
وى در سال  948ق متولّد شده ،و در جوانى به تحصيل پرداخته ،و در انواع علوم ادبى و رياضى ،خصوصا انشاء و سياق،
مهارت يافته است تا حدّى كه شاهعبّاس صفوى او را به خدمت خويش خواند ،و منشى مخصوص خويش گردانيد .وى در سال
 1043ق وفات يافت .تاريخ عالمآراى عبّاسى اثر مشهور او است كه در سال  1025ق آن را در تاريخ وقايع عصر صفويّه
1575
تأليف نموده ،و بارها به چاپ رسيده است .وى طبع شعر داشته ،و در مادّه تاريخگويى مهارت داشته است.
امامزاده اسماعيل
جناب امامزاده اسماعيل عليه السّالم[ ،از امامزادگان واجب التّعظيم اصفهان ،مدفون در محلّه
اعالم اصفهان ،ص543 :
گلبهار است ،و بر سر مزار او بقعهاى شكوهمند در عصر صفويّه بنا نهادهاند كه از آثار تاريخى اصفهان به شمار مىرود] .در
كتيبه سردر امامزاده ،از او به عنوان «اسماعيل جالب الحجارة بن حسن بن زيد بن االمام حسن السّبط ال ّ
شهيد» ياد شده است .در
برخى كتب ،مدفون در اين امامزاده را اسماعيل ديباج اكبر فرزند ابراهيم فرزند حسن مثنّى فرزند امام حسن مجتبى عليه السّالم
دانستهاند ،و برحسب آنچه معروف است ،آن جناب ،ج ّد سادات طباطبايى است.
برخى هم او را اسماعيل بن زيد بن حسن مثنى ذكر كردهاند.

1576

اسماعيل اصفهانى
قاضى اسماعيل اصفهانى گجراتى ،از علماى هند و معاصر سلطان محمود.1577
ّ
مال اسماعيل اصفهانى
مال اسماعيل اصفهانى ،فاضل ّ
ّ
خطاط قرن سيزدهم و اوائل قرن چهاردهم هجرى در اصفهان ،از آثارش كتابت نسخهاى از مفتاح
ّ
ّ
الفالح تأليف آخوند مال اسماعيل خواجويى است كه آن را به خط نسخ كتابت نموده ،نسخه در كتابخانه مسجد گوهرشاد در مشهد
1578
مقدّس موجود است.
مح ّمد اسماعيل اصفهانى
از خوشنويسان قرن سيزدهم هجرى است .يك نسخه ادعيه به ّ
الرسولى وجود داشته
خط نسخ زيباى او در مجموعه مرتضى عبد ّ
است .تاريخ كتابت اين نسخه  1246ق است].
 . 1573تعليقات نقض ،ج  ،2ص .1061
 . 1574دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 263؛ مزارات اصفهان ،ص 220؛ فهرست گوهرشاد ،ص .150
 . 1575فهرست كتابخانه استانبول ،صص 288 -287؛ تذكره نصرآبادى ،ج  ،2ص 702؛ تاريخ عالمآراى عبّاسى ،مقدّمه.
 . 1576مزارات اصفهان ،صص 103 -102؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 187؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص .38 -384
 . 1577تذكره علماى هند ،ص .261
 . 1578فهرست كتابخانه جامع گوهرشاد ،ص .397

وى در سال  1249قرآنى به ّ
خط نسخ ،جهت فتحعلى شاه قاجار نوشته كه به شماره 1486
اعالم اصفهان ،ص544 :
در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.

1579

الرحمن»« ،جمعه» و «نبأ» مىباشد.
قرآن يادشده شامل سورههاى «يس»ّ « ،
شيخ اسماعيل اصفهانى كاظمينى
شيخ اسماعيل اصفهانى كاظمينى ،از فضالء و صلحاء بوده ،و در  1330ق در كاظمين وفات يافت.

1580

اسماعيل
اسماعيل بن حاج ابراهيم ،از فضالى قرن دوازدهم هجرى است .ظاهرا از شاگردان ّ
مال مح ّمد باقر سبزوارى بوده ،و در
1581
اصفهان اقامت داشته است .وى نسخهاى از ذخيرة المعاد را در سال  1128ق كتابت نموده است.
ميرزا اسماعيل خان مصلح السّلطنه
ميرزا اسماعيل خان مصلح السّلطنه صدرى متخلّص به «مصلح» فرزند مح ّمد ابراهيم خان بن حاج مح ّمد حسين خان صدر اعظم
اصفهانى شاعر اديب ،مادرش خديجه خانم ملقّب به عصمت الدّوله دختر فتحعلى شاه بوده ،و خود او در سال  1260ق در
اصفهان متولّد شده ،و علم و ادب آموخته است .وى تفنگچىباشى ظ ّل السّلطان حاكم اصفهان بوده ،و در سال  1346ق در ّ
سن
 86سالگى وفات يافته ،و در تخت فوالد ،تكيه ملك مدفون شده [است] .از آثار او .1 :نخجيرنامه ،در آداب شكار زدن ،مطبوع
 .2ديوان اشعار.
اين شعر از او است:
زلفت چو سنبل است ،و خم اندر خم اوفتد

رويت چو ماه روشن و اين مه كم اوفتد

رويت عرق كند به خجالت به نزد دوست

آنسان كه صبح بر گل تر ،شبنم اوفتد

اعالم اصفهان ،ص545 :

دل از كفم ربودى و سخنش را نگاه دار

زيرا در اين زمانه ،چنين دل كم اوفتد

1582

اسماعيل ثقفى
ابو اسحاق اسماعيل بن ابراهيم بن صبيح ثقفى ،از محدّثين اصفهان است از سعدويه ،سهل بن عثمان و شاذكونى حديث روايت
1583
مىكند.
 . 1579احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،4ص 1140؛ فهرست دانشگاه ،ج  ،8ص .137
 . 1580نقباء البشر ،ج  ،1ص .9
 . 1581فهرست رضوى ،ج  ،5ص 424؛ خاندان شيخ االسالم اصفهان ،ص .73
 . 1582رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 199؛ مكارم اآلثار ،ج  ،5ص 1632؛ نقباء البشر ،ج  ،1صص 151 -150؛ دانشمندان و
بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 265؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .202

ميرزا اسماعيل اصفهانى «دردى»
ميرزا اسماعيل متخلّص به «دردى» فرزند ميرزا مح ّمد ابراهيم ساغر اصفهانى شاعر اديب ،نويسنده و ّ
خطاط ،در قرن 14
هجرى مىزيسته ،از اصفهان به هندوستان مهاجرت نموده ،و در اسكندرآباد ساكن شده ،از كتب او است:
 .1امراض مسلمانان و ادويه آنها  .2تجارب من و آراء خود من  .3تعويض جان و روح ايمان  .4محبوب االخالق ،منظوم .5
همدردى  .6رساله در تغيير رسم الخط  .7تاريخ جهان.1584
اسماعيل ابوى
مافروخى نام او را در رديف متقدّمين ،و در شمار دانشمندان صرف و نحو
اسماعيل بن ابى زيد االبوى ،از ادباى اصفهان است.
ّ
1585
و لغت و انشاء آورده است.
مير مح ّمد اسماعيل اعرجى
ّ
الرزاق حسينى اعرجى سبزوارى
مير مح ّمد اسماعيل بن مير ابو صالح بن امير عبد
اعالم اصفهان ،ص546 :
اصفهانى ،عالم فاضل ،واعظ كامل در اين شهر سكونت داشته ،و تحصيل نموده است .امام جماعت مسجد جامع جديد عبّاسى
[مسجد امام فعلى] بوده ،و در آنجا وعظ و ارشاد مىنموده است .وفات او ظاهرا در اواخر قرن دوازدهم يا اوايل قرن سيزدهم
بوده ،و او را سه پسر است به نامهاى مير مح ّمد رفيع ،مير مح ّمد تقى ،شيخ االسالم ماربين و مير مح ّمد باقر.
صاحب عنوان ،تأليفاتى داشته كه از آن جمله است .1 :رسالهاى در اصول دين  .2رسالهاى در تجويد  .3كتابى در ادعيه.
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سيّد اسماعيل طباطبايى
اسماعيل طباطبايى اصفهانى بن مير ابو طالب ،از فضالء قرن سيزدهم هجرى قمرى و ظاهرا از شاگردان مرحوم سيّد حجّت
االسالم بيدآبادى است .از آثارش كتابت نسخهاى است از رجال مرحوم حجّت االسالم شفتى بيدآبادى در ترجمه اسحاق بن ع ّمار
محرم سال  1246ق به ّ
ّللا
كه آن را در چهارشنبه ّاول
خط نسخ به پايان رسانيده است .نسخه به شماره  1249در كتابخانه آيت ّ
ّ
مرعشى نجفى در قم موجود است .ميرزا زين العابدين شهشهانى فرزند مح ّمد على سبزوارى از شاگردان او است كه در مجموعه
1587
ّللا مرعشى ذكرى از او شده است.
 1540كتابخانه آيت ّ
اسماعيل ّ
عطار
ابو شكر اسماعيل بن ابى الفضل بن على ّ
الرحيم
عطار اصفهانى ،از محدّثين قرن پنجم و ششم هجرى است .او سبط ظفر بن عبد ّ
اصفهانى است .قبل از سال  460ق متولّد شده است .سمعانى از او چنين ياد مىكند؛ «شيخ صالح سديد ،من اهل الخير .له ثروة
1588
ّللا قاسم ثقفى استماع حديث نموده [است] .ابو سعد سمعانى از او روايت حديث مىكند.
و نعمه» .او از ابو عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص547 :
ميرزا اسماعيل كلباسى
ميرزا اسماعيل بن ميرزا ابو القاسم شيخ العراقين بن آقا مح ّمد مهدى بن حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى ،از علماء و فضالى نجف
اشرف بوده است[ .در سال  1342ق وفات يافت ،و جنب قبر پدرش واقع در مقابل مقبره شيخ مرتضى انصارى ،در صحن
مط ّهر مرقد حضرت على عليه السّالم مدفون شد].1589
 . 1583ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .214
ّ
 . 1584دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 99؛ مؤلفين كتب چاپى فارسى و عربى ،ج  ،1ص 588؛ فهرست مرعشى ،ج  ،7ص .36
 . 1585محاسن اصفهان ،ص .32
 . 1586ارشاد المسلمين ،ص 33؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .265
 . 1587فهرست مرعشى ،ج  ،4ص 52؛ بيان المفاخر ،ج  ،1ص .267
 . 1588التّحبير ،ج  ،1ص .116

مير مح ّمد اسماعيل خاتونآبادى
مير مح ّمد اسماعيل بن مير ابو المحسن بن مير مح ّمد اسماعيل حسينى خاتونآبادى از فضالى قرن سيزدهم هجرى است .وى در
سال  1263ق وفات يافت ،و در تكيه خاتونآبادى در تخت فوالد مدفون شد .مسجد مير ابو المحسن در محلّه پاقلعه اصفهان
1590
منسوب به پدر او است.
اسماعيل ثقفى
ابو اسحاق اسماعيل بن احمد بن اسيد ثقفى از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .او از محدّثين م ّكه ،كوفه و بصره
ّللا بن حسن بن بندار
روايت نموده است .وفات او در ربيع اآلخر  282ق روى داد .از اسماعيل بن موسى روايت مىكند ،و عبد ّ
1591
در كتابش از او نقل حديث نموده است .از تأليفات او :المسند و التّفسير مىباشد.
مح ّمد اسماعيل خوانسارى
مح ّمد اسماعيل بن احمد خوانسارى ،از خوشنويسان اصفهان در قرن سيزدهم هجرى
اعالم اصفهان ،ص548 :
ّللا بيدآبادى است كه در كتابخانه فاضل ارجمند ،آقاى شفتى
است .از آثار او كتابت كتابى در امامت ،تأليف حاج سيّد اسد ّ
نگهدارى مىشود .كتاب در سال  1293ق كتابت شده ،و عبد العظيم اصفهانى در شهر رجب  1293آن را تصحيح و مقابله
1592
نموده است.
آقا مح ّمد اسماعيل خوراسكانى
مال احمد خوراسكانى ،عالم فاضل ،از زندگانى او ّ
آقا مح ّمد اسماعيل فرزند آخوند ّ
اطالعى در دست نيست .در  24ذىحجّه
1593
 1284ق وفات يافت ،و در تخت فوالد نزديك بقعه فيض مدفون گرديد.
سيّد اسماعيل سبزوارى
ّللا رشتى تل ّمذ
ّللا عالم فقيه ،در نجف اشرف خدمت حاج ميرزا حبيب ّ
سيّد اسماعيل حسينى اصفهانى سبزوارى فرزند سيّد اسد ّ
1594
نموده ،و در سال  1322در كربال وفات يافته است.
مير مح ّمد اسماعيل خاتونآبادى
مير مح ّمد اسماعيل حسينى خاتونآبادى فرزند سيّد مح ّمد باقر بن مير مح ّمد اسماعيل عالم فاضل ،عابد زاهد ،فقيه حكيم مفسّر ،در
دوشنبه  16ربيع الثّانى سال  1031ق متولّد شد .از شاگردان ّ
مال مح ّمد تقى مجلسى ،ميرزا رفيعا نايينى ،م ّال رجبعلى تبريزى
بوده ،و از ّ
مدرس جامع جديد
مال مح ّمد تقى مجلسى و سيّد محمد جزايرى اجازه دريافت نموده است .سالها امام جماعت و ّ
عبّاسى [مسجد امام فعلى] بود ،و شاگردان بسيارى تربيت نمود .در اواخر عمر ،در تخت فوالد مدرسهاى بنا نمود ،و به تدريس و
تأليف و عبادت در آن مدرسه مشغول شد .وى سرانجام در سال  1116ق وفات يافت ،و در مدرسه خود در
اعالم اصفهان ،ص549 :
تخت فوالد ،نزديك تكيه آخوند ّ
مال مح ّمد زكى مدفون گرديد.
كتب زير از تأليفات او است:
 . 1589دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 956؛ خاندان كلباسى ،ص .155
 . 1590رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 199؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 266؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .112
 . 1591ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 212؛ االعالم ،ج  ،1ص 303؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« اسماعيل» ،ص 2502؛ طبقات المحدّثين ،ج
 ،3ص .316
 . 1592بيان المفاخر ،ج  ،2ص .270
 . 1593دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 266؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 169؛ خورشيد جى ،صص .294 -293
 . 1594دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .267

الرضوية
 .1اعتقاديّه ،به فارسى ،موجود در كتابخانه مجلس  .2انموذج العلوم ،به عربى ،موجود در كتابخانه مجلس  .3التّحفة ّ
در شرح حديث عمران صابى ،جزو كتب اهدايى آقاى مشكاة به دانشگاه تهران  .4تفسير قرآن ،چهارده جلد كه سوره جمعه تا
تحريم ،در كتابخانه مجلس موجود است  .5تقويم االيمان و تحقيق االيقان به فارسى ،موجود در كتابخانه آستان قدس رضوى .6
تنقيح العقائد يا تنقيح المقاصد ،به عربى ،موجود در كتابخانه مجلس  .7جامع االخبار و الفتاوى  .8الجبر و االختيار ،موجود در
كتابخانه آستان قدس رضوى  .9حاشيه بر الهيّات شفا ،موجود در كتابخانه دانشكده الهيّات دانشگاه تهران  .10حاشيه بر شرح
اشارات  .11زاد المسافرين و تحفة السّالكين ،به فارسى ،موجود در كتابخانه مجلس  .12شرح اصول كافى در پنج جلد .13
شرح عقايد ّ
مال جالل دوانى بر عقايد عضد الدّين ايجى ،موجود در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران  .14شرح عقايد شيخ
صدوق ،موجود در كتابخانه دانشكده الهيّات دانشگاه تهران  .15صالة الجمعة ،موجود در كتابخانه مجلس  .16معالم الدّين ،در
اصول دين ،به عربى موجود در كتابخانه مجلس .17
منهاج اليقين در اصول دين ،موجود در كتابخانه مجلس.
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شيخ مح ّمد اسماعيل نجفى
حاج شيخ مح ّمد اسماعيل نجفى فرزند حاج شيخ مح ّمد باقر مسجد شاهى نجفى عالم فاضل فقيه مجتهد ،در نيمهشب  27رمضان
المبارك سال  1288ق در اصفهان متولّد شد ،و
اعالم اصفهان ،ص550 :
مدرسين آن ديار ،همچون
پس از تحصيالت مقدّمات علوم به عتبات عاليات مهاجرت نمود ،و نزد مراجع عالىقدر و مجتهدين و ّ
ّللا رشتى ،حاج ميرزا حسين خليلى تهرانى ،آخوند خراسانى ،شيخ عبد الهدى شليله ،تحصيل كرد ،و از آقا ابو
حاج ميرزا حبيب ّ
الحسن اصفهانى و حاج ميرزا حسين نورى اجازه دريافت نمود .سپس به تدريس پرداخت ،و پس از چندى به اصفهان بازگشت،
و عزلت و انزوا برگزيد ،و تنها به اقامه نماز جماعت در مسجد شاه [مسجد امام فعلى] در ظهرها قناعت نمود .سرانجام ،صاحب
عنوان در شب  8ذى الحجّة الحرام سال  1370ق در اصفهان وفات يافت ،و جنازه به عتبات عاليات منتقل ،و در يكى از
حجرات صحن حضرت ابو الفضل العبّاس عليه السّالم مدفون گرديد.
ّللا برخوردار ،متخلّص به تائب ،تاريخ وفاتش را چنين سروده است:
يد ّ
به تاريخ وفاتش تائب بىدل چنين گفتا:

«شد اسماعيل وارد در جنان از مهر يزدانى»

كتب و رسائل زير از تأليفات حاج شيخ اسماعيل نجفى است ،و هيچكدام به طبع نرسيده است .1 :رساله در استصحاب  .2رساله
در اصول ،تا پايان بحث عموم و خصوص  .3رساله در تعادل و تراجيح  .4رساله در اصل برائت  .5رساله در عدالت،
مختصر .6
عالمه (خالصه ّ
حواشى بر رجال ّ
مدون  .7حواشى بر كفاية االصول ،مختصر .8
عالمه) ،غير ّ
متفرقه.
مجموعهاى كشكول مانند ،حاوى مطالب
ّ
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مير مح ّمد اسماعيل ثالث خاتونآبادى

 . 1595رجال اصفهان ،دكتر كتابى ،ج  ،1صص 50 -49؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،صص  176و 307؛ وقايع السّنين و االعوام ،ص 505؛
تتميم امل اآلمل ،ص 69؛ مصفّى المقال ،صص 79 -78؛ تاريخ اصفهان و رى ،ص 320؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،43ص 293؛ رجال اصفهان
يا تذكرة القبور ،ص 99؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص  187 -186و 264؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،صص  112و
114؛ الذّريعة ،ج  ،24ص 381؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،1صص 324 -323؛ فهرست مجلس ،ج  ،7ص  ،16ج  ،10صص
 1228و  1332و  1330 -1329و ج  ،12ص 17؛ فهرست مركزى دانشگاه ،ج  ،9ص 975؛ فهرست اهدايى مشكاة ،ج  ،5ص
1199؛ فهرست الهيّات تهران ،صص  531و .569
 . 1596دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 268؛ نقباء البشر ،ج  ،1ص 152؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،3صص -27
38؛ مكارم اآلثار ،ج  ،8صص .2889 -2888

مير مح ّمد اسماعيل خاتونآبادى معروف به مير مح ّمد اسماعيل ثالث فرزند مير مح ّمد باقر حسينى خاتونآبادى ،عالم فاضل ،فقيه
محقّق ،در اصفهان تحصيل كرد ،و سپس در مسجد جامع جديد عبّاسى (مسجد امام) اقامه جماعت مىنمود ،و در مدرسه چهارباغ
تدريس مىكرد .سرانجام در سال  1160ق وفات يافت ،و در تكيه
اعالم اصفهان ،ص551 :
خاتونآبادىها در تخت فوالد مدفون شد.

1597

مير مح ّمد اسماعيل گلستانه
مير مح ّمد اسماعيل بن مير مح ّمد باقر بن عالء الدّين مح ّمد گلستانه ،عالم فاضل ،در اصفهان نزد جمعى از فضالء ،از جمله ّ
مال
مح ّمد اسماعيل مازندرانى خواجويى به تحصيل پرداخته است .وى نسخهاى از كتاب بشارت ال ّ
شيعة تأليف استادش خواجويى را
1598
در  9ذىقعده سال  1156ق كتابت نموده است .وى همچنين دعاى علقمه را به ّ
خط زيباى خود نوشته است.
اسماعيل ذهبى
ابو الفتوح اسماعيل بن بختمير بن فتكين ذهبى اصفهانى از محدّثين قرن پنجم هجرى است .سمعانى درباره او گويد« :كان شيخا
1599
صالحا مستورا» .تولّدش بعد از سال  460ق بوده است .سمعانى از او يك حديث نقل كرده است.
ميرزا مح ّمد اسماعيل منجّم
ميرزا مح ّمد اسماعيل بن ميرزا بديع ّ
الزمان منجّم حسينى گنابادى از دانشمندان قرن سيزدهم هجرى است .او همچون پدر به
تحصيل نجوم و رياضى پرداخت ،و در آن علوم ،مهارت كامل يافت .تصنيفات و تأليفات متعدّد از او باقى ماند .وى در سال
1600
 1230ق در اصفهان وفات نمود ،و جنازه در عتبات عاليات مدفون شد.
اعالم اصفهان ،ص552 :
ّ
مال مح ّمد اسماعيل واحد العين
مدرسين حكمت در اصفهان و از افاضل شاگردان حكيم ّ
آخوند ّ
مال
مال مح ّمد اسماعيل واحد العين ،فرزند مح ّمد سميع از فالسفه و ّ
على نورى ،و خود ،در تدريس ،خوشبيان و خوشتقرير بوده [است] .بسيارى از فضالء و حكماء ،از دستپروردگان او به
شمار مىروند؛ از جمله حاج مال هادى سبزوارى كه استاد را ذو العيون مىخوانده ،و سالها از محضر او مستفيض شده است.
مال صدرا استادى كمنظير بوده ،و به ايرادات مخالفان ّ
[در تبيين و تدريس حكمت متعاليه ّ
مال صدرا همچون شيخ احمد احسايى
پاسخهايى درخور داده است.
صاحب عنوان ،در روزهاى آخر عمر به تهران عزيمت كرد ،و در ركاب فتحعلى شاه به سلطانيّه رفت .در آنجا بيمار ،و راهى
محرم  1242ق در آنجا وفات يافت] .آثار و تأليفات او عبارتاند از .1 :حاشيه بر اسفار  .2حاشيه بر شوارق
گيالن شد ،و در
ّ
االلهام .3
شرح الحكمة العرشيّة ،كه در آن ،به ايرادهاى شيخ احمد احسايى به ّ
مال صدرا پاسخ داده ،و در حواشى كتاب عرشيّه ،در سال
 1310ق چاپ سنگى شده است  .4حاشيه بر مشاعر كه در حواشى كتاب مشاعر در سال  1315ق در تهران چاپ سنگى شده
1601
است.

 . 1597رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 104؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 267؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،1ص
327؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .114
 . 1598الكواكب المنتشره ،صص 66 -65؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 806؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،1ص 321؛
الذّريعة ،ج  ،3ص .112
 . 1599التّحبير ،ج  ،1ص 86؛ تاريخ مدينة دمشق ،ج  ،34ص .243
 . 1600مكارم اآلثار ،ج  ،8ص 2996؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 334؛ چهل سال تاريخ ايران( المآثر و اآلثار) ،ج  ،1ص
.255
 . 1601الذّريعة ،ج  ،13ص  368و ج  ،6صص  144و 200؛ الكرام البررة ،ج  ،1ص 140؛ ريحانة االدب ،ج  ،6ص 285؛ تحرير ثانى
تاريخ حكما و عرفاء؛ شرح احوال و آراء فلسفى مال صدرا ،ص 214؛ مكارم اآلثار ،ج  ،6صص 2153 -2152؛ آشناى حق ،ص 28؛

مح ّمد اسماعيل خواجويى ثانى
آقا مح ّمد اسماعيل خواجويى ثانى ،فرزند مح ّمد جعفر بن ّ
مال مح ّمد اسماعيل خواجويى ،از علماء و فضالء اصفهان ،و (احتماال)
از شاگردان آخوند ّ
مال على نورى و ديگران بوده است.
االول سال  1282وفات يافت ،و در تخت فوالد ،در جنب قبر ج ّد خويش
در  25ربيع ّ
اعالم اصفهان ،ص553 :
مدفون گرديد.
كفّاش شاعر اصفهانى در مرثيه و مادّه تاريخ وفات او گويد:
زين جهان چونكه به فرمان خداوند جليل

كرد منزل به گلستان بقا اسماعيل

حال كفّاش به تاريخ وفاتش تو بگو:

«شد ز دنيا سوى بستان جنان اسماعيل»1602

[وى يكى از كسانى است كه در ماه رجب سنه  1256تصديق بر صحّت نسب ميرجهانى جوشقانى نوشته ،و صورت آن در
كتاب سبيكة البيضاء تأليف حاج مير مح ّمد حسن ميرجهانى مح ّمدآبادى جرقويهاى ص  79درج شده است .سيّد احمد ديوانبيگى
در شرح حال مح ّمد حسين متخلّص به ضياء ،فرزند صاحب عنوان گويد« :پدر در پدر از فضالء و علماى اخيار».
ّ
مال مح ّمد اسماعيل در كوشكى
حاج ّ
مدرسين اصفهان از شاگردان م ّال
مال مح ّمد اسماعيل دركوشكى فرزند مح ّمد جعفر ،حكيم فيلسوف ،از اجلّه حكماء و ّ
ّ
اسماعيل واحد العين ،ميرزا حسن نورى ،ميرزا رضى الريجانى ،مال عبد الجواد خراسانى و ديگران بود ،و شاگردان بسيارى از
محضر او مستفيض شدند؛ از جمله آخوند كاشى ،جهانگير خان قشقايى و آقا سيّد ابو القاسم دهكردى.
شوال  1304ق روى داده و مدفنش در تخت فوالد ،در جوار مرقد ّ
مال اسماعيل خواجويى است.
وفاتش در روز جمعه ّ 15
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[چندين جلد كتاب در كتابخانههاى مختلف ،تأليف مح ّمد اسماعيل بن مح ّمد جعفر
اعالم اصفهان ،ص554 :
اصفهانى است كه به احتمال قوى ،همين ّ
مال مح ّمد اسماعيل دركوشكى است] از جمله.1 :
جلوات ناصريّه ،در توحيد ،به فارسى ،1604موجود در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران جزو كتب اهدايى آقاى مشكاة به
دانشگاه 1605و نسخه ديگر ،موجود در كتابخانه دانشكده الهيّات و معارف اسالمى مشهد ،1606و نسخه ديگر موجود در كتابخانه
مجلس شوراى اسالمى.2 1607

مقاالت ادبى ،صص 432 -429؛ قصص العلماء ،ص 151؛ ال ّ
الربوبيّة ،مقدّمه ،ص صد و شانزده؛ فهرست مجلس ،ج  ،35ص
شواهد ّ
406؛ فهرست كتابهاى چاپى عربى ،ص 295؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .274 -273
 . 1602مختصرى از تاريخچه محلّه خواجو ،صص 75 -74؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 198؛ دانشمندان بزرگان اصفهان ،ج ،1
صص 270 -269؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .114
ّللا چهارسوقى ،صص -191
 . 1603رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص  52؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 269؛ زندگانى آيت ّ
193؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .116
 . 1604الذّريعة ،ج  ،5ص .127
ّ
 . 1605فهرست اهدايى مشكاة ،ج  ،3ص 223؛ الذريعة.
 . 1606فهرست الهيّات مشهد ،ج  ،1ص .397
 . 1607فهرست مجلس ،ج  ،6صص .82 -80

شرح حديث رأس الجالوت .4 1608رساله در اثبات سكون زمين ،موجود در كتابخانه آيتهللاالعظمى گلپايگانى
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ميرزا اسماعيل قائنى
ميرزا اسماعيل قائنى بيرجندى اصفهانى فرزند مح ّمد جعفر ،عالم فاضل اديب عارف نيمه ّاول قرن سيزدهم هجرى .از خراسان
به اصفهان آمده ،و در آنجا به تحصيل پرداخت و تأليفاتى از خود به جاى نهاد 1610كه از آن جمله است .1 :ارجوزة فى
االصول.2 1611
ثمرة االرواح ،در رمل موجود در كتابخانه آيتهللاالعظمى مرعشى نجفى .3 1612نظم اللئالى در اصول فقه ،ظاهرا همان ارجوزه
است ،موجود در كتابخانه بروجردى در نجف.1613
حسيّد اسماعيل هاشمى
حاج سيّد اسماعيل بن آقا سيّد مح ّمد حسن بن سيّد ابراهيم موسوى طالخونچهاى ،عالم عامل و فاضل كامل .در حدود سال 1330
ق در قريه «طالخونچه» از بلوك سميرم متولّد شد .مقدّمات علوم را نزد پدر و برادر بزرگ خود سيّد على اكبر هاشمى فرا
گرفت ،و سپس در اصفهان نزد آقا شيخ مح ّمد رضا نجفى ،حاج شيخ مهدى نجفى ،سيّد زين العابدين طباطبايى ابرقويى ،شيخ
مح ّمد جواد بيدآبادى و استاد همايى تحصيل نمود .آنگاه براى
اعالم اصفهان ،ص555 :
تكميل تحصيالت خود به قم رفت ،و نزد علماى اعالم و آيات عظام ،سيّد مح ّمد رضا گلپايگانى ،حاج شيخ عبد الكريم حائرى
يزدى ،شيخ مح ّمد رضا جرقويهاى ،سيّد مح ّمد حجّت ،سيّد مح ّمد تقى خوانسارى ،سيّد صدر الدّين صدر و فاضل لنكرانى به تكميل
تحصيالت خود پرداخت .سپس به اصفهان بازگشت ،و در قريه «قمبوان» ساكن شد .پس از سالها به اصفهان آمد ،و به تدريس،
ارشاد و هدايت مردم و اقامه جماعت پرداخت .وى نماينده استان اصفهان در مجلس خبرگان بود و در چندين مؤسسه خيريه
عضويت داشت.
االول  1420ق وفات يافت ،و در بقعه ّ
عالمه مجلسى مدفون گرديد .كتب زير از او است:
او در  28جمادى ّ
 .1اربعين به نام ملتقطات  .2ديوان اشعار  .3ذريعة ّ
درة البيضاء فى فضائل سيّد النّساء .5
زوار ،مطبوع ّ .4
الزائر يا رهبر ّ
شهادة ال ّ
ّللا عليها ،-مطبوع  .6ضياء البشر در رد شيخيّه كريمخانيّه  .7لؤلؤ
شهداء ،در شرح و ترجمه لوح حضرت زهرا -سالم ّ
1614
درخشان در صفات بهترين زنان  .8مجموعهاى در ر ّد صوفيّه  .9هداية االخوان ،درباره حقوق برادران.
سيّد اسماعيل سدهى
سيّد اسماعيل سدهى اصفهانى بن سيّد حسن موسوى ،عالم فاضل ،در سال  1306ق در محلّه درب سيّد محلّه فروشان بيده متولّد
الرحيم و برخى از علماى اصفهان خواند ،و سپس راهى نجف اشرف گرديد ،و از درس
شد .مقدّمات را نزد دايى خود ميرزا عبد ّ
آخوند خراسانى ،شيخ على گنابادى ،شيخ اسماعيل ّ
محالتى ،ميرزا حسين نايينى ،آقا ضياء الدّين عراقى و سيّد ابو تراب
خوانسارى بهره گرفت ،و در علوم عقلى نيز در درس شيخ عبد الحسين رشتى و سيّد حسين بادكوبى حاضر شد .وى در شب
شوال  1373ق وفات يافت ،در صحن شريف مجاور مقبره معين التجّار اصفهانى مدفون شد .از وى تقريرات فقه و
دوشنبه ّ 5
ّ
اصول و رسالههاى مستقل به صورت ناقص ،نزد فرزند مؤلف ،سيّد مح ّمد
اعالم اصفهان ،ص556 :
باقى مانده است.
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 . 1608مكارم اآلثار ،ج  ،7ص .2739
 . 1609فهرست گلپايگانى ،ج  ،2صص  81و .84
 . 1610مقاالت ادبى ،همايى ،ص .440
الرجال ،ج  ،1ص .108
 . 1611تراجم ّ
 . 1612فهرست مرعشى ،ج  ،14صص .218 -217
 . 1613الذّريعة ،ج  ،1ص  457و ج  ،24ص .24
ّللا حاج سيّد اسماعيل هاشمى؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،2صص 289 -287؛ مزارات اصفهان ،ص 44؛
 . 1614يادنامه آيت ّ
مدرس مجاهدى شكستناپذير ،صص 221 -220؛ سيماى دهاقان ،صص .298 -296
ّ

شيخ اسماعيل تاج الواعظين
(شيخ اسماعيل تاج الواعظين واعظ با اخالص و وارسته .داراى صدايى دلنشين و آوازى گيرا بود و ازاينرو شهرت و محبوبيت
زيادى در بين مردم داشت .وى در  31مرداد  1326ش وفات يافت و در تكيه سيد العراقين مدفون شد.
(صغير اصفهانى ماده تاريخ وفاتش را چنين گفته :قربانى دوست كرد جان اسماعيل)
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ّ
مال مح ّمد اسماعيل خواجويى
مال مح ّمد اسماعيل بن مح ّمد حسين بن مح ّمد رضا بن عالء الدّين مح ّمد مازندرانى معروف به ّ
ّ
مال اسماعيل خواجويى .عالم فاضل
مدرسين .اصال از اهالى مازندران است؛ ا ّما به مناسبت
و حكيم كامل محقّق مدقّق ،از اكابر فقهاء مجتهدين ،و از اعاظم حكماء و ّ
سكونت در محلّه خواجوى اصفهان ،به خواجويى شهرت يافته است .از اساتيد او ّ
اطالعى نداريم ،خود او نيز در تأليفاتش به نام
اساتيد خود اشاره نكرده است؛ ا ّما از برخى منابع برمىآيد كه از شيخ حسين ماحوزى اجازه نقل روايت دارد ،و احتمال دارد از
مال مح ّمد جعفر كرباسى صاحب كتاب طباشير ،و همچنين فاضل هندى ،فاضل سراب و ّ
شاگردان محضر آخوند ّ
مال مح ّمد صادق
اردستانى باشد.
[زندگانى او با فتنه افغان مصادف بوده ،و در جريان محاصره اصفهان و تسلّط افغانها ،گرانى و قحطى و بيمارىها و قتل عام
مردم اصفهان ،رنجها ديده ،و آزارها كشيده است.
پس از ظهور نادر ،و رفع فتنه افاغنه ،كمر به احياى حوزه علميّه اصفهان بسته ،و فضالء و اهل علم را گرد آورده ،و مجالس و
محافل تدريس و بحث را رونق داده ،و به اشاعه فقه و كالم و حكمت ،اهتمام ورزيده است.
اعالم اصفهان ،ص557 :
او در انواع علوم زمان خود ماهر بوده ،و خصوصا در تدريس شفا مهارتى بسزا داشته است .از حافظهاى قوى برخوردار بوده،
و ّ
خط نستعليق را خوش مىنوشته است .اين عالم عالىقدر ،در دنيا به قليلى از خوراك و پوشاك اكتفا كرده ،و نظر خود را از ما
ّللا قطع نموده بود؛ الجرم ،مستجاب الدّعوه بود ،و كراماتى از او به ظهور رسيد .در مقابل سخن حق ،تسليم و صاحب
سوى ّ
هيبتى عظيم بود .بزرگ و كوچك و شاه و گدا او را احترام مىكردند و صاحبان جاللت و سلطنت ،در تفخيم او دقيقهاى فروگذار
نمىكردند .تا جايى كه نادر شاه افشار با آنهمه سطوت و صولتى كه داشت ،و به فضالء و اعاظم علماى عصر خود اعتنايى
صه قرار داده بود ،و فرمان او را امتثال مىكرد ،درحالىكه آن بزرگمرد ،به مقام و عظمت
نمىكرد ،وى را مورد عنايت خا ّ
نادر ،بىاعتنا بود].
بسيارى از علماء و فضالء ،از محضر درس او مستفيض شدهاند كه از آن جملهاند:
مال مهدى نراقى و ّ
مدرسّ ،
مال محراب گيالنى.
آقا مح ّمد بيدآبادى ،ميرزا ابو القاسم ّ
صاحب عنوان در  11شعبان  1173ق در اصفهان وفات يافت ،و در تخت فوالد ،نزديك مزار فاضل هندى مدفون گرديد.
[ميرزا عبد النّبى قزوينى در تتميم امل اآلمل سال وفات او را  1177ق ذكر نموده است ،و احتمال اينكه اشتباه ،از كاتب نسخه
الرضوية و جمعى پنداشتهاند كه ما دو نفر ّ
مال اسماعيل خواجويى در يكزمان داشتهايم،
باشد زياد است .شيخ عبّاس قمى در فوائد ّ
يك نفر فقيه ،متوفّى به سال  ،1173و يك نفر حكيم و فيلسوف ،متوفّى به سال  1177كه اين ادّعا ناشى از اشتباه راهيافته به
كتاب تتميم امل اآلمل ،و به كلّى مردود است] .در تاريخ وفات او [به حساب ابجد] گفتهاند:
ّللا الجليل مقبرته»
نور ّ
« ّ

ّللا فى الجنان منزلته»
«رفع ّ

دبير ،شاعر اصفهانى در مرثيّهاى كه در حاشيه سنگ لوح مزار خواجويى نقر گرديده ،مادّه تاريخ وفات او را چنين مىگويد:

 . 1615نقباء البشر ،ج  ،1ص 155؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .271
 . 1616جلوه افالكيان نوشته رحيم قاسمى ،مخطوط.

«خانه علم منهدم گرديد»

بهر تاريخ او دبير نوشت:

[تا اين اواخر ،قبر او به صورت سكويى در وسط قبرستان باقى بود ،تا اينكه شهردارى اصفهان ،بقعهاى بر سر قبر او احداث
كرد].
تأليفات او را اع ّم از كتاب و رساله ،بيش از يكصد و پنجاه كتاب نوشتهاند كه اغلب به
اعالم اصفهان ،ص558 :
چاپ رسيده است ،و از آن جمله است:
 .1ابطال زمان الموهوم[ ،چاپ شده در كتاب سبع رسائل]  .2االربعون حديثا[ ،چاپ شده]  .2بشارات ال ّ
شيعة[ ،چاپ شده] .3
تجسّم اعمال[ ،چاپ شده]  .4ترجمه مناظره مأمونيّه[ ،به چاپ رسيده است]  .5تعليقه بر اربعين حديث شيخ بهايى [چاپ شده] .6
تعليقه بر اثنىعشريّه صوميّه شيخ بهايى[ ،چاپ شده]  .8تعليقه بر مفتاح الفالح شيخ بهايى [چاپ شده]  .9ر ّد بر وحدت وجود ،به
فارسى[ ،چاپ شده]  .10جامع ال ّ
شتات [چاپ شده]  .11رسائل در اجل محتوم[ ،چاپ شده]  .12سهو النّبى[ ،چاپ شده] .13
صباح[ ،چاپ شده]  .15هداية الفؤاد[ ،چاپ شده]  .16حاشيه بر
الرجاليّة[ ،چاپ شده]  .14مفتاح الفالح فى شرح دعاء ال ّ
الفوائد ّ
مدارك ،در دو جلد [مخطوط]  .17حاشيه بر تفسير صافى[ ،مخطوط]  .18حاشيه بر زبدة البيان[ ،مخطوط].1617
اسماعيل مباركهاى لنجانى
اسماعيل بن حسين مباركهاى لنجانى اصفهانى ،از ّ
خطاطان قرن سيزدهم هجرى .از آثار او نسخهاى از حياة القلوب تأليف ّ
عالمه
محرم  1245به ّ
خط نستعليق ،از كتابت آن فراغت يافته است .نسخه آن به شماره  3107در كتابخانه
مجلسى است كه در 26
ّ
1618
عمومى اصفهان موجود است.
اعالم اصفهان ،ص559 :
1619

اعالم اصفهان ؛ ص559
اسماعيل نايينى*
اسماعيل بن حسين نايينى ،از فضالى قرن دهم هجرى است .وى ظاهرا به تحصيل طب در اصفهان مشغول ،و در مدرسه ديلميّه
اصفهان ساكن بوده است .وى در اين مدرسه ،كتابهاى مختصر در طب ،اثر چغمينى و فصول االيالقيّه يا معالجات كه از
1620
چغمينى است را در سال  980ق كتابت نموده ،و نسخه ،در كتابخانه مجلس سناى سابق موجود بوده است.

 . 1617سيرى در تاريخ تخت فوالد ،صص 116 -115؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،صص  307و  175و 260؛ آشناى حق ،صص 31 -28؛
مقاالت ادبى ،ج  ،1ص  ،328شرح روضات الجنّات ،ج  ،1صص 307 -296؛ رجال اصفهان ،دكتر كتابى ،ج  ،1صص 318 -316؛
رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،صص 55 -53؛ تتميم امل اآلمل ،صص 69 -67؛ تجربة االحرار ،ص 150؛ الذّريعة ،ج  ،1ص  410و
 ،70ج  ،2ص  ،321ج  ،6صص  13و  ،196ج  ،5ص  ،541ج  ،13صص  116و  ،311ج  ،14صص  62و  ،252ج  ،16صص
 60و  ،337ج  ،21ص  330و ج  ،25صص  186و 54؛ روضات الجنّات ،ج  ،1ص 114؛ ريحانة االدب ،ج  ،2ص 105؛ الكنى و
الرضوية ،ج  ،1صص 53 -52؛ خدمت متقابل اسالم و ايران ،ص 952؛ نجوم السّماء ،ص 268؛ اعيان
االلقاب ،ج  ،2ص 200؛ فوائد ّ
شيعة ،ج  ،43ص 293؛ مختصرى از تاريخچه ّ
ال ّ
محله خواجو ،صص 75 -74؛ گلشن مراد ،ص 391؛ مكارم اآلثار ،ج  ،7صص -2421
2422؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص .273 -272
 . 1618فهرست كتابخانه عمومى اصفهان ،ج  ،1ص .92
 1619مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.

اسماعيل اشعرى
اسماعيل بن حماد بن ابى سليمان مسلم ،فقيه اشعرى ،از محدّثين اصفهان است .جدّش مسلم از اهالى رستاق برخوار اصفهان
بوده ،و مح ّمد بن يحيى بن منده از او نام برده است.
ّللا از او نقل حديث
اسماعيل اشعرى از ابى اسحاق سبيعى و سليمان اعمش روايت مىكند .معتمر بن سليمان و خالد بن عبد ّ
1621
مىكنند.
اسماعيل كاشف اصفهانى
آقا اسماعيل اصفهانى متخلّص به «كاشف» فرزند استاد حيدر على معمار اصفهانى و نواده استاد مح ّمد على معمار اصفهانى،
1622
شاعر اديب هنرمند ،در اصفهان ساكن ،و در ّ
فن آجرتراشى ،استاد بود ،عاقبت آن شغل را ترك كرد.
در سرودن شعر ،طبع روانى داشت .از تأليفات او [است] .1 :مثنوى تحفة العالم.2 1623
مثنوى ساقىنامه .3 1624ديوان اشعار و بنا بر آنچه از ديوان او مستفاد مىشود ،در سال  999متولّد [شده] ،و تا سال  1080ق
1625
در قيد حيات بوده ،و پس از اين تاريخ ،وفات يافته است.
اعالم اصفهان ،ص560 :
از او است:
هر جلوه كه آن ق ّد دالرا دارد

در صفحه سينه چون الف جا دارد

آويخته زلف مشكبو از چپ و راست

اين مصرع رنگين چه طرفها دارد

اسماعيل خان اصفهانى
اسماعيل خان اصفهانى ،از اهل ذوق ادب بوده ،و به خواهش او شاه مح ّمد بن مح ّمد شيرازى دارابى كتاب رياض العارفين را در
1626
سال  1099ق تأليف نموده است.
اسماعيل كوفى
ابو هانى اسماعيل بن خليفه انصارى كوفى ،از محدّثين قرن دوم هجرى است .از موالى سعد بن عباده بود ،و منصور ،خليفه
عبّاسى ،او را به منصب قضاى اصفهان برگزيد .وى در زمان خالفت مهدى عبّاسى وفات نمود.
از اسماعيل بن ابى خالد ،مجالد ،ثورى و مبارك بن فضاله روايت نموده ،و حسين بن حفص ،عامر بن ابراهيم ،ابراهيم بن ايّوب،
1627
ابو سفيان و پسرش سعيد بن اسماعيل از او نقل حديث كردهاند.
اسماعيل ّ
بزاز

 . 1620فهرست مجلس ،ج  ،2ص .57
 . 1621ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 206؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،1ص .154
 . 1622تذكره نصرآبادى ،ج  ،1صص .511 -510
 . 1623الذّريعة ،ج  ،19ص .136
 . 1624الذّريعة ،ج  ،19ص .199
 . 1625فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران ،ج  ،10ص .1796
 . 1626فهرست مرعشى ،ج  ،5ص .241
 . 1627ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .206

اسماعيل بن داود ّ
ّللا بن صلت روايت نموده ،و احمد بن حسن تميمى از او
بزاز ،از محدّثين اصفهان است .وى از ابو طالب عبد ّ
1628
نقل حديث نموده است.
اسماعيل خوانسارى
اسماعيل بن مح ّمد خليل خوانسارى ،از فضالء و نويسندگان كتب در قرن سيزدهم
اعالم اصفهان ،ص561 :
هجرى است .وى در سال  1226ق تفسير صافى را كتابت نموده ،و در سال  1228ق ،اين نسخه توسّط صادق بن حاج مسيح
1629
خوانسارى مقابله و تصحيح شده است .اين نسخه در كتابخانه عمومى فرهنگ اصفهان موجود بوده است.
شيخ اسماعيل كلباسى
الرحيم بن حاج مح ّمد رضا بن حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى،
حاج شيخ اسماعيل كلباسى فرزند حاج ميرزا مح ّمد رضا بن حاج عبد ّ
عالم فاضل و واعظ كامل ،در  10ذىحجّه  1322ق متولّد شد ،1630و نزد پدر بزرگوار خود ،و بسيارى از علماى اصفهان و
تهران و نجف اشرف بهره برد كه از آن جمله است :آقا شيخ مح ّمد رضا نجفىّ ،
مدرس
مال مح ّمد حسين فشاركى ،آقا سيّد مح ّمد ّ
نجفآبادى ،مير سيّد على مجتهد نجفآبادى ،ميرزا مح ّمد حسن داورپناه (قاضى عسكر) ،ميرزا يحيى بيدآبادى ،شيخ على يزدى،
آقا سيّد مهدى درچهاى ،حاج آقا صدر الدّين هاطلى كوپايى ،شيخ محمود مفيد ،فاضل بسطامى ،ميرزا مح ّمد مهدى آشتيانى ،ميرزا
آقا شيرازى ،سيّد محمود شاهرودى ،شيخ مح ّمد حسين آل كاشف الغطاء و مح ّمد طاهر تنكابنى ،1631و از برخى از آنان اجازه
دريافت نمود.
او سالها در اصفهان به وعظ و خطابه و ارشاد مردم مشغول بود و باقى اوقات خود را صرف عبادت و مطالعه و تحقيق
مىنمود .مشاراليه در  26رمضان  1397ق در اصفهان وفات يافت ،و در تخت فوالد ،در مقبره مسجد ركن الملك مدفون
1632
شد.
كتب زير از تأليفات اوست .1 :ترجمه و شرح نفس المهموم شيخ عبّاس قمى  .2حواشى بر انيس اللّيل فى شرح دعاء كميل پدر
ى بن مهزيار اهوازى ،مطبوع .4 1633شرح نبراس حاجى سبزوارى ،در
بزرگوارشان  .3زيارتگاه اهواز (در شرح حال عل ّ
اسرار احكام.
اعالم اصفهان ،ص562 :
شيخ اسماعيل ديهوكى طبسى
شيخ اسماعيل بن مح ّمد رفيع ديهوكى طبسى ،عالم فاضل ،از اهالى قريه «ديهوك» طبس و برادر ّ
مال عبد الحى ديهوكى طبسى
است .همچون برادر در اصفهان به تحصيل علم مشغول بوده ،و از علماى اصفهان به ويژه ّ
مال مح ّمد باقر مجلسى بهره علمى
برده است .وى نسخهاى از رساله االوزان و المقادير ،تأليف ّ
عالمه مجلسى را در  20رجب  1106ق كتابت نموده است .وفات
1634
او حدود سال  1140ق اتّفاق افتاده است.
مح ّمد اسماعيل كفرانى
مال مح ّمد اسماعيل بن زين العابدين كفرانى رويدشتى اصفهانى فاضل جليل ّ
ّ
خطاط ،از نويسندگان قرن سيزدهم هجرى در
مورخ به سال  1266يكى
اصفهان است .از آثارش كتابت دو نسخه از شرح زيارت جامعه از تأليفات شيخ احمد احسايى ،هر دو ّ
در كتابخانه دانشگاه تهران ،و ديگرى در كتابخانه مدرسه فيضيّه قم به شماره  245موجود است .اثر ديگر وى ،كتابت وجيزة

 . 1628ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 212؛ مقتبس االثر ،ج  ،4ص .310
 . 1629فهرست كتابخانه عمومى اصفهان ،ج  ،1ص .207
 . 1630تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،2ص 289؛ خلد برين يا تاريخ گويندگان اسالم ،ج  ،2صص .254 -253
 . 1631احوال حاجى كرباسى و اوالدش ،صص 73 -71؛ خاندان كلباسى ،ص .220
 . 1632سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .123
 . 1633مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص .609
 . 1634زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،2ص 13؛ تالمذة العالمة المجلسى ،ص 133؛ الذّريعة ،ج  ،23ص .31

البحار فى مناقب االئمة االطهار تأليف مح ّمد بن على اصغر قائنى مىباشد كه در سال  1258ق آن را به ّ
خط نسخ نوشته است ،و
1635
به شماره  2028در كتابخانه آيتهللاالعظمى مرعشى در قم موجود است.
ّ
مال اسماعيل اصفهانى
ّ
مال اسماعيل بن مح ّمد صادق نجّار اصفهانى از فضالء و نويسندگان قرن سيزدهم هجرى در اصفهان است .از آثار او كتابت
1636
ّ
نسخهاى از شمسيّه است كه آن را در سال  1235به خط نسخ نوشته است.
اعالم اصفهان ،ص563 :
اسماعيل طالقانى (صاحب بن عبّاد)
ابو القاسم اسماعيل بن ابو الحسن عبّاد بن عبّاس بن عبّاد بن احمد بن ادريس طالقانى اصفهانى ملقّب به «صاحب» و «كافى
الكفاة» ،عالم محدّث و اديب شاعر و وزير با كفايت ،در  4ذىقعده سال ( 324و يا بنا بر مشهور  326ق) متولّد شده است.
برخى مولد او را در اصطخر فارس ،و برخى طالقان قزوين نوشتهاند؛ ا ّما ثعالبى در يتيمة الدّهر او را اهل طالقان اصفهان
دانسته است كه ظاهرا قريه «طالخونچه» (طالقانچه) در اطراف اصفهان است .وى ابتدا نزد پدر به تحصيل پرداخت ،سپس تحت
تربيت ابو الفضل بن عميد قرار گرفت ،و دبير او شد .فنون ادبى ،از قبيل صرف و نحو و لغت را از ابن فارس در رى كسب
نمود ،و از محدّثان عراق ،رى و اصفهان حديث شنيد؛ از جمله ابو عمرو صبّاغ ،قاضى ابو بكر احمد بن كامل بن شجره ،احمد
ّللا سيرافى ،ابو الفضل عبّاس بن مح ّمد نحوى
بن مح ّمد بن حسين رازى ،ابو على حسن بن احمد فسايى ،ابو سعد حسن بن عبد ّ
(عرام) ،ابو بكر مح ّمد بن حسن بن مقسم ّ
عطار.
دانشمندان بسيارى نيز از شاگردان او به شمار مىروند كه از آن جملهاند :حافظ ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه اصفهانى ،ابو
الرحمن جرجانى ،ابو الحسن مح ّمد بن جعفر بن مح ّمد كوفى
مح ّمد جعفر بن احمد بن على ايالقى قمى ،شيخ عبد القاهر بن عبد ّ
ى بن حسن همدانى رازى .در باب مذهب او گرچه عدّهاى او را زيدى يا معتزلى دانستهاند؛
(ابن نجار) و ابو العالء مح ّمد بن عل ّ
ا ّما اكثر نويسندگان ،به تشيّع او اقرار دارند ،و قرائن و شواهد بسيارى همچون اشعارى كه در مدح ائ ّمه شيعه اثنى عشر ،به ويژه
ى بن ابى طالب عليه السّالم سروده ،و قول بسيارى از علماى اهل سنّت در مورد شيعه بودن او ،از جمله ابن حجر عسقالنى،
عل ّ
مؤيّد شيعه بودن او است.
علّت شهرت او به صاحب ،به خاطر مصاحبت وى با مؤيّد الدّوله بوده ،و عدّهاى گفتهاند وى مصاحب ابو الفضل بن عميد بوده،
و لقب صاحب را يافته است .وى نوزده سال در اصفهان و هفت سال در رى و گرگان وزير مؤيّد الدّوله امير آل بويه بود ،و پس
از وفات او ،به پيشنهاد خود ،فخر ال ّدوله را به اميرى آل بويه برگزيدند ،و دوازده سال نيز وزارت او را نمود .وى در ايّام
وزارت خود ،با وجود كثرت اشتغال و گرفتارىها ،و رفع حوائج
اعالم اصفهان ،ص564 :
مراجعين ،و رسيدگى به دعاوى مظلومين و رتق و فتق امور ديوانى ،دائما با ادباء و علماء ،مجالست و مؤانست داشته ،و آثار
خيريّهاى همچون بناى مسجد جامع جورجير ،و صفّه صاحب در مسجد جامع اصفهان را از خود به جاى نهاده است .بسيارى از
شعراى معاصر صاحب در مدح او شعر سرودهاند .مقام علمى و شخصيّت صاحب به گونهاى بوده كه در آن عهد ،بسيارى از
صاحبى ،ابو منصور ثعالبى در كتاب
فضالء ،آثار خود را به نام صاحب ناميده بودند؛ از جمله احمد بن فارس در كتاب المجمل ال ّ
الرضا عليه السّالم .او كتابخانهاى با
لطائف المعارف ،حسن بن مح ّمد قمى در كتاب تاريخ قم و شيخ صدوق در كتاب عيون اخبار ّ
ّللا بن احمد خازن از
عبد
د
م
مح
ابو
چندين هزار جلد كتاب داشته كه براى حمل آن به چهارصد شتر نياز بوده است ،و كتابدار آن
ّ
ّ
تصرف كرد ،بسيارى از
شعرا و فضالى اصفهان است .كتابخانه در رى بوده ،و پس از آنكه سلطان محمود غزنوى رى را
ّ
كتابهاى آن را سوزانيد .صاحب در ماه صفر  385ق در رى بيمار شد ،و در جمعه  24صفر وفات يافت .با مرگ او،
هنگامهاى در رى بر پا شد ،و عموم مردم و بزرگان و امرا و اشراف حكومت به همراه فخر الدّوله در تشييع او حاضر شدند.
ابو العباس ضبّى بر او نماز گزارد ،و سپس جنازه به اصفهان نقل شد ،و در منزل او در محلّه باب دريّه (كه امروزه به محلّه
طوقچى معروف است) مدفون گرديد.

 . 1635فهرست كتب اهدايى مشكاة به دانشگاه ،ص 141؛ فهرست كتابخانه مدرسه فيضيّه قم ،استادى ،ج  ،1ص 148؛ فهرست مرعشى ،ج
 ،6ص .35
 . 1636فهرست كتابخانه عمومى اصفهان ،ج  ،1ص .123

در دوره قاجاريّه ،حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى در تعمير و احياء مقبره او اقدام نمود ،و در عصر حاضر ،به ه ّمت حاج شيخ
عبّاسعلى اديب حبيبآبادى بقعهاى آبرومند و شايسته بر سر مزار او بنا گرديد .صاحب بن عبّاد تأليفات بسيارى داشته كه بسيارى
از آنها از بين رفته [است] ،و برخى موجود مىباشد .نگارنده [سيّد مصلح الدّين مهدوى] در كتاب مزارات اصفهان در ضمن
صل وى ،اسامى  38كتاب و رساله از تأليفات وى را ذكر نمودهام كه برخى از آنها به قرار زير است .1 :االبانة
شرح حال مف ّ
صاحبيّة
الرسائل ال ّ
ى بن ابى طالب عليه السّالم  .4التّذكرة  .5جوهرة الجمهرة ّ .6
عن مذهب اهل العدل  .2الت ّعليل  .3تفضيل عل ّ
كه در مصر به طبع رسيده  .7ترجمه حضرت عبد العظيم حسنى عليه السّالم ّ .8
الزيديّة  .9شرح اسماء الحسنى  .10شواهد
 .11العروض ،در نحو  .12مختصر نهج السّبيل  .13المحيط ،در لغت ،در هفت مجلّد  .14نهج السّبيل و غيره.
اعالم اصفهان ،ص565 :
از صاحب بن عبّاد تنها دخترى باقى ماند .صاحب او را به عقد يكى از سادات ،به نام ابو الحسن على اطروش همدانى بن ابو
ّللا حسين (معروف به مسمعى) بن حسن بصرى بن قاسم فقيه بن مح ّمد
ّللا حسين بن ابو الحسين على الرئيس بن ابا عبد ّ
عبد ّ
بطحايى بن قاسم بن حسن بن زيد بن امام حسين مجتبى عليه السّالم درآورد.
الرضى» ،و يكى از نوادگانش شرفشاه بن عبّاد
نوادگان دخترى صاحب ،دو نفرندّ :اول عبّاد ،و دوم ابو الفضل حسين ملقّب به « ّ
1637
الراضى ،ج ّد سادات گلستانه اصفهان است.
بن ابو الفتح مح ّمد بن حسين ّ
اسماعيل كاتب
ابو القاسم اسماعيل بن عبّاد مح ّمد بن وزيران كاتب اصفهانى نحوى ،از ادباء و دانشمندان اصفهان است.
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اسماعيل شهرستانى
اسماعيل بن عبّاس بن احمد [معلّم شهرستانى] اصفهانى ،از فضالء و نويسندگان كتب در قرن دهم هجرى ،از آثار او .1 :كتابت
مسالك االفهام تأليف شهيد ثانى كه در صفر سال  ،977به ّ
خط نسخ آن را به پايان رسانده ،نسخه به شماره  499در كتابخانه
مدرسه فيضيّه
اعالم اصفهان ،ص566 :
محرم سال  987ق به ّ
شيعة تأليف ّ
قم موجود است .2 1639.كتابت مختلف ال ّ
خط نسخ ،آن را به پايان
غره
ّ
عالمه حلّى ،كه در ّ
1640
ّللا مرعشى در قم موجود است.
رسانيده ،نسخه به شماره  2996در كتابخانه آيت ّ
اسماعيل سدّى
الرحمن مكنّى به ابا خزيمه فرزند ابو دويب (يا ابن كريمه كوفى) معروف به س ّدى ،از راويان
ابو مح ّمد االعور اسماعيل بن عبد ّ
مشهور قرن دوم هجرى .پدرش ابو خزيمه از بزرگان اصفهان بوده ،و در سال  127ق در زمان واليت مروان ،وفات يافته
است .او اصال از حجاز و ساكن كوفه بوده است .اسماعيل ،داراى ريشى پهن و بلند بوده ،به طورى كه در موقع نشستن ،سينه او
را مىپوشانيد ،و چون در سدّه ساكن شده ،به سدّى شهرت يافته است .سدّه به معنى رواق و درگاه است؛ چون صاحب عنوان ،در
رواق مسجد كوفه ،و يا درگاه مسجد مىنشسته ،و تفسير قرآن مىگفته ،و يا در درگاه مسجد ،مقنعه مىفروخته است.
او با عدّهاى از صحابه ديدار كرده ،و از برخى از آنان روايت نموده است ،از آن جمله:
 . 1637دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 277 -274؛ مزارات اصفهان ،صص 312 -284؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور،
الرواة ،ص 62؛ معجم االدباء ،ج  ،6صص 317 -168؛ بغية الوعاة ،ص 136؛ دستور الوزراء ،صص -118
صص 137 -134؛ نوابغ ّ
121؛ االعالم ،ج  ،1صص 313 -312؛ آثار ال ّشيعة ،ج  ،4صص 88 -84؛ دانشنامه ايران و اسالم ،ج  ،5صص 686 -682؛ ميزان
االعتدال ،ج  ،1ص 99؛ اعيان ال ّشيعة ،ج  ،11صص  399و 359 -358؛ امل اآلمل ،ج  ،2صص 35 -34؛ رياض العلماء ،ج  ،1صص
91 -84؛ الكنى و االلقاب ،ج  ،2صص 409 -403؛ الذّريعة ،ج  ،1ص  56و ج  ،9ص 577؛ ريحانة االدب ،ج  ،8ص  89معجم
صاحب بن عبّاد( ضميمه كتاب محاسن اصفهان)؛
المؤلّفين ،ج  ،2ص 274؛ هدية العباد در شرح حال صاحب بن عباد؛ االرشاد فى احوال ال ّ
الرضوية ،صص 51 -45؛ اصفهان( كتاب جوانان)،
صاحب بن عبّاد شرح احوال و آثار؛ تاريخ تشيّع اصفهان ،صص 244 -230؛ فوائد ّ
صاحب بن عبّاد حياته و ادبه؛ رجال
صص 210 -209؛ از ديروز تا امروز ،صص 318 -315؛ ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 214؛ ال ّ
اصفهان ،دكتر كتابى ،ص 264؛ وفيات العلماء ،صص .17 -13
 . 1638مقتبس االثر ،ج  ،4ص .315
 . 1639فهرست كتابخانه مرعشى ،ج  ،8ص .169
 . 1640فهرست كتابخانه فيضيّه ،ج  ،1ص .244

ّللا بن عمر ،عمرو بن
ابن عبّاس ،ابو سعيد خدرى ،ابو هريره ،انس بن مالك ،حسن بن على عليهما السّالم ،سعد بن وقّاص ،عبد ّ
حريث و مح ّمد بن عبّاس .ابو عوانه ،ثورى ،حسن بن صالح ،زائده ،شريك ،شعبه ،عيسى بن عمر ،مح ّمد بن ابان و معلّى از او
حديث نقل كردهاند .در ميزان االعتدال گويد« :رمى السدّى بالتشيّع» .حسين بن واقد مروزى گويد :نزد او بودم ،و از او قرآن و
حديث مىشنيدم ،تا هنگامى كه شنيدم (شب جمعه) دو نفر ّاول را بد مىگويد ،و لعن مىكرد ،ديگر نزد او نرفتم .وى تفسيرى
تأليف نموده كه سيوطى آن را ستوده ،و نوشته است كه تفسير او ،از بهترين تفاسير است .سدّى كبير ،لقب او است و سدّى
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الرحمن كوفى.
ّللا بن اسماعيل بن عبد ّ
صغير ،لقب نواده او مح ّمد بن مروان بن عبد ّ
اعالم اصفهان ،ص567 :
اسماعيل طرقى
الر ّزاق بن عبد العزيز بن مح ّمد بن عمر تاجر طرقى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم
ابو الوفاء اسماعيل بن عبد ّ
ّ
هجرى .سمعانى درباره او نوشته است« :كان شيخا فقيها عالما متميّزا فاضال و كان احد الشهود العدلين صالحا حسن المنظر
(المعروف بالقاضى االرشد) .وى از اهالى طرق ،از قراى نطنز است .در سال  470ق متولّد شد .طرقى از ابو الفتح عبد
ّللا تميمى بغدادى ،ابو اسحاق
الرزاق بن عبد الكريم حسنآبادى ،ابو سعد عبد الجليل بن حسن ساوى ساكن بغداد ،مح ّمد رزق ّ
ّ
ابراهيم بن مح ّمد طيّان و ديگران استماع حديث كرده ،و ابو سعد سمعانى در اصفهان از وى استماع حديث نموده است .او در
1642
شوال سال  532ق در اصفهان وفات يافت.
نيمه دوم ّ
كمال الدّين اسماعيل
الرزاق اصفهانى ملقّب و مشهور به ّ
ّ
خالق المعانى ،از شعراء و قصيدهسرايان معروف
كمال الدّين اسماعيل بن جمال الدّين عبد
ايران در قرن هفتم هجرى است .او نزد پدر شاعر و دانشمند خود و ساير بزرگان آن عصر تربيت شده ،و از نوجوانى به
سرودن شعر پرداخته ،و كمكم آوازه او همه جا را فرا گرفته است.
او از مريدان شيخ شهاب الدّين عمر سهروردى عارف مشهور آن عصر به شمار مىرفته ،و اشعارى در مدح او سروده است.
از ديگر ممدوحان او حسام الدّين اردشير ،از پادشاهان آل باوند مازندران ،اتابك سعد بن زنگى از ح ّكام فارس ،ركن الدّين صاعد
بن مسعود ،از رؤساى مذهبى اصفهان و جالل الدّين منكبرنى ،پادشاه خوارزمشاهى بودهاند .او در اصفهان ،شاهد درگيرىهاى
طوالنى و كشتارهاى فراوان بين شافعيان و حنفيان بوده ،و از اين درگيرىها كه در دو محلّه
اعالم اصفهان ،ص568 :
اصفهان ،جويباره و دردشت صورت مىگرفته ،آزرده خاطر شده ،و آنان را نفرين كرده ،و سروده است:
تا كه دردشت هست و جوباره

نيست از كوشش و كشش چاره

اى خداوند هفت سيّاره

پادشاهى فرست خونخواره

تا كه دردشت را چو دشت كند

جوى خون آورد ز جوباره

عدد كشتگان بيفزايد

هريكى را كند دو صد

تصرف ،و مردم شهر را قتل عام كردند .كمال الدّين هم در دوم
عاقبت ،مغوالن به اصفهان حمله ،و در سال  633ق آنجا را
ّ
االول  635ق به دست مغوالن كشته شد .قبر او در محلّه جوباره اصفهان واقع شده است ،و متّصل به كنيسه يهوديان
جمادى ّ
 . 1641احقاق الحق ،ج  ،2ص 220؛ فرهنگ بزرگان اسالم و ايران ،ص 96؛ معجم المؤلّفين ،ج  ،2ص 275؛ كشف ّ
الظنون ،ص 448؛
ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 204؛ ميزان االعتدال ،ج  ،1ص 109؛ راهنماى دانشوران ،ج  ،1ص 474؛ تاريخ نجف ،ص 147؛ طبقات
المحدّثين باصفهان ،ج  ،1ص 335؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 206؛ االعالم ،ج  ،1ص 314؛ ريحانة االدب ،ج  ،7ص 198؛ لغتنامه
دهخدا ،ذيل« اسماعيل» ،ص .2516
 . 1642التّحبير ،ج  ،1ص .97

است .سالهاى طوالنى قرار بود كه آرامگاهى براى او بنا شود .همچنين مدّتى در جوار سى و سه پل ،آرامگاهى براى او
ساختند ،و قرار بود استخوانهاى كمال در آنجا دفن شود ،و خيابان مجاور آن را كمال اسماعيل ناميدند؛ ا ّما اين كار انجام نشد.
[سرانجام در سالهاى اخير ،بناى يادبودى بر روى قبر او بنا كردند].
[شعراى معاصر اصفهان به كمال الدّين اسماعيل و شعر او عالقه فراوان داشتند ،و مدّتى انجمن ادبى خود را كه در كتابخانه
عمومى فرهنگ در مدرسه چهارباغ برگزار مىشد ،به نام انجمن كمال ناميده بودند].
او آثارى به نظم و نثر دارد كه از آن جمله است  .1ديوان اشعار كه به چاپ رسيده است رسالة فى وصف القرين ،به عربى كه
ميكروفيلم آن در كتابخانه دانشگاه تهران موجود است  .3رسالة فى العشق المجازى و الحقيقى ،به فارسى و بيشتر به نظم كه
ميكروفيلم آن در دانشگاه تهران موجود است  .4رسالة القوس يا رساله قوسيّه به عربى  .5سوگندنامه .6
فراقنامه  .7نامهاى به شهاب الدّين عمر سهروردى به عربى كه ميكروفيلم آن در دانشگاه تهران موجود است  .8نامه در پاسخ
اميرى كه در كتابخانه مجلس شوراى اسالمى موجود است.
اين شعر از او است:
جان را چو نيست وصل تو حاصل كجا برم؟

دل را كه شد ز درد تو غافل كجا برم؟

اعالم اصفهان ،ص569 :

گفتند برگرفته فالن دل ز مهر تو
گر بركند دل از تو و بردارم از تو مهر

من داورى مردم نادان كجا برم؟
آن مهر بر كه افكنم اين دل كجا برم
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شيخ اسماعيل اژهاى
الرسول اژهاى (اجيهيى) از فضالى قرن سيزدهم هجرى است.
شيخ اسماعيل بن عبد ّ
الرسائل و لمن هى من العلماء و الحدود و االفاضل را تأليف نموده ،و ميكروفيلم آن در كتابخانه مركزى
وى كتاب فهرس الكتب و ّ
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دانشگاه تهران موجود است.
ميرزا اسماعيل
ميرزا اسماعيل فرزند سيّد عبد الكريم ،عالم فاضل عارف شاعر ،در اصفهان خدمت جمعى از فضالء و علماى عظام ،همچون آقا
تصوف پيدا كرد ،دست ارادت به ميرزا ملك صوفى تويسركانى داد ،و
حسين خوانسارى تحصيل كرد .در اواخر عمر ،ميل به
ّ
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سرانجام در سال  1075ق وفات يافت .در فنون ادب و شعر ،به ويژه مع ّما مهارت بسزايى داشت.

 . 1643ريحانة االدب ،ج  ،5ص 83؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 280 -279؛ تذكرة ال ّ
شعراء دولتشاه ،صص 116 -113؛
مجمع الفصحاء ،ج  ،3صص  1144و 1152؛ تاريخ ادبيّات در ايران ،ج  ،2صص 874 -871؛ تذكره مجالس النّفائس ،ص 348؛ تذكره
غنى ،ص 114؛ تذكره حسينى ،ص  ،281شمس التّواريخ ،ص 72؛ آتشكده آذر ،بخش سوم ،نيمه نخست ،صص 984 -980؛ رجال
اصفهان يا تذكرة القبور ،صص 200 -199؛ تذكره رياض العارفين ،ص 386؛ فرهنگ معين ،ج  ،5صص 1599 -1598؛ هدية
العارفين ،ج  ،1ص 212؛ الذّريعة ،ج  ،9ص 916؛ مقدّمه ديوان كمال الدّين اسماعيل؛ تاريخ نظم و نثر در ايران ،ج  ،1ص  157و ج ،2
ص 739؛ فرهنگ بزرگان اسالم و ايران ،ص .96
 . 1644فهرست ميكروفيلمهاى دانشگاه ،ص .362
 . 1645تذكره نصرآبادى ،ج  ،2ص .760

اسماعيل س ّمويه
ّللا بن كيسان عبدى اصفهانى معروف به «س ّمويه» از حافظان حديث و
ّللا بن مسعود بن جبير بن عبد ّ
ابو بشر اسماعيل بن عبد ّ
ى بن عياض حمصى ،قتيبة بن
فقيهان اهل سنت است .از اسماعيل بن ابان ،حسين بن حفص ،بكر بن بكار ،فضل بن دكين ،عل ّ
مهران
اعالم اصفهان ،ص570 :
الرحمن بن ابى حاتم ،ابو نعيم ،ابو
ّللا بن جعفر بن احمد بن فارس ،عبد ّ
آزادانى و موسى بن اسماعيل روايت نموده است .عبد ّ
مسهر ،ابو اليمان و سعيد بن ابى مريم از او حديث نقل كردهاند .از جمله احاديثى كه اسماعيل س ّمويه نقل نموده است ،حديث أ
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ى مواله مىباشد .س ّمويه در سال  277ق وفات يافت.
لست اولى بالمؤمنين من أنفسهم و من كنت مواله فعل ّ
اسماعيل نيشابورى اصفهانى
ى بن حسين نيشابورى اصفهانى صوفى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى است .وى حدود
ابو القاسم اسماعيل بن عل ّ
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يكصد سال عمر كرده ،و در سال  551ق وفات يافته است .مسند اصفهان از آثار او است.
قاضى اسماعيل خطيبى
ّللا خطيبى اصفهانى ،قاضى اصفهان در قرن پنجم هجرى ،پس از وفاتش ،منصب قضاوت را
ى بن عبد ّ
قاضى اسماعيل بن عل ّ
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ابو العالء صاعد بن مح ّمد اصفهانى برعهده گرفت.
احمد زينبى
ّللا طوسى جعفرى زينبى ،از صوفيان قرن پنجم و ششم هجرى
ى بن مح ّمد بن حمزة بن مح ّمد بن عبد ّ
ابو الفتح اسماعيل بن عل ّ
است.
در اصفهان ساكن بوده ،و به زهد و تقوى مشهور بوده ،و از مشاهير صوفيّه شهر به شمار مىرفته است .وى در سال  511ق
1649
در اصفهان براى ابو سعد سمعانى اجازه نوشته است.
اعالم اصفهان ،ص571 :
شيخ اسماعيل ّ
معزى
شيخ اسماعيل ّ
معزى عالم زاهد و فقيه وارسته ،در سال  1288ق متولد شد( .در اصفهان از درس آخوند كاشى ،ميرزا محمد
على كاشانى ،ميرزا بديع درب امامى ،شيخ مرتضى ريزى ،سيد مهدى و سيد محمد باقر درچهاى و در نجف اشرف به مدت 12
سال از محضر آخوند خراسانى ،سيد محمد كاظم يزدى ،شريعت اصفهانى و شيخ محمد حسين قمشه اى استفاده كرد و به اجتهاد
رسيد) وى سالها در محضر آخوند فشاركى به فصل خصومات اشتغال داشت و به امامت مسجد سالم و تدريس در مدرسه نوريه
پرداخت .از او دوره اصول فقه ،شرح كفايه و تقريرات درس آخوند خراسانى و سيد يزدى بر جاى مانده است .او در شب جمعه
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 23ذىقعده  1363ق وفات يافت و در تكيه كازرونى مدفون شد.
دكتر اسماعيل آزرم

 . 1646ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 210؛ ّ
اللباب ،ج  ،2ص 142؛ االعالم ،ج  ،1ص 314؛ احقاق الحق ،ج  ،6ص 263؛ االنساب ،ج
 ،3ص 308؛ طبقات المحدّثين باصبهان ،ج  ،3ص 13؛ مرآة الجنان ،ج  ،2ص .181
 . 1647مرآة الجنان ،ج  ،3ص .298
ّ
 . 1648فوائد البهيّة ،ص 83؛ تذكرة الحفاظ ،ج  ،3ص .1157
 . 1649التّحبير ،ج  ،1ص .100
 . 1650دانشمندان و بزرگان اصفهان ج  1ص  ،270المسلسالت ج  1ص .302

دكتر اسماعيل آزرم ،فرزند حاج مح ّمد على ،استاد بيولوژى حياتى دانشكده دامپزشكى و معاون دانشكده .در سال  1286شمسى
در اصفهان متولّد شد ،و در اصفهان و تهران و فرانسه تحصيل كرد ،و در دانشگاه تهران تدريس مىنمود .چندين كتاب علمى از
1651
او به چاپ رسيده است.
اسماعيل ايجى اصفهانى
اسماعيل بن مح ّمد على ايجى اصفهانى ،از فضالء و نويسندگان كتب اصفهان در قرن سيزدهم هجرى است .ظاهرا از اهالى قريه
شهاده تأليف ّ
«اژه» اصفهان است ،و «ايجى» ،تصحيف «اژهاى» است .نامبرده در سال  1240كتاب رياض ال ّ
مال مح ّمد حسن
1652
قزوينى را به ّ
ّللا مرعشى موجود است.
خط نسخ ،كتابت نموده است .نسخه به شماره  4562در كتابخانه آيت ّ
اعالم اصفهان ،ص572 :
حاج اسماعيل فروشانى
حاج اسماعيل فرزند عين على فروشانى از معاصرين نصرآبادى ،مؤلّف تذكرة ال ّ
شعر در شرح حال برادرش عشرتى ،ذكرى از
1653
او نموده و وى را به «قطب العارفين» ستوده است.
اسماعيل بجلى
ابو اسحاق اسماعيل بن عمرو بن مجيح بجلى كوفى ،از محدّثان قرن سوم هجرى است.
به اصفهان آمده ،و در مدينه (شهرستان) ساكن گرديده ،و در آنجا به نشر احاديث اشتغال داشته است .عموم نويسندگان كتب
تراجم و رجال ،وى را ستودهاند؛ لكن برخى از آنان ،وى را ضعيف ،و عموما ثقه خواندهاند ،و درباره او گفتهاند كه« :اسحاق
بن عمرو در اصفهان ضايع و گمنام شد ،و ّ
حق او در علم حديث ،شناخته نشد» .ذهبى به سيره غير مرضيّه خود ،جايى كه او را
ذكر مىكند ،گويد« :حديث باطلى نقل نمود» ،و سپس سند آن را ذكر مىكند كه به حضرت باقر عليه السّالم مىرسد ،از پدران
1654
بزرگوارش .وى در سال  227مرده است.
اسماعيل سراج
ابو الفتح اسماعيل بن فضل بن احمد بن اخشيد سراج از قاريان و محدّثان اصفهان در قرن پنجم و ششم هجرى است .وى در سال
 436يا  437ق در اصفهان متولّد شد ،و از ابو الطيّب عبد الجبّار بن فضل ،ابو طاهر مح ّمد بن احمد بن مح ّمد بن ابراهيم ،ابو
الرحمن بن احمد رازى و طاهر احمد بن
ى بن مح ّمد بن عبد ال ّ
ّللا بن ابو جعفر ،ابو الفضل عبد ّ
صمد دليلى ،ابو مح ّمد عبد ّ
الفتح عل ّ
محمود روايت نمود .قاضى ابو بكر بن حسن ،ابو مح ّمد بن ابى نصر خونجانى ،ابى جعفر بن حسن ،سمعانى و ابو عامر عبدوى
از وى حديث نقل مىكنند .او در قرائت نيز از اساتيد بزرگ بوده ،و قرآن را به روايت شيوخ متقدّم ،قرائت مىنموده است .وفات
1655
او در شعبان  524ق در اصفهان اتّفاق افتاد.
اعالم اصفهان ،ص573 :
اسماعيل اصفهانى
اسماعيل بن مح ّمد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .او در بغداد ساكن بوده است .از يونس بن حبيب
1656
حديث روايت كرد .مح ّمد بن مظفّر از او روايت مىنمايد.
اسماعيل اصفهانى

 . 1651مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص .569
 . 1652فهرست مرعشى ،ج  ،12ص .128
 . 1653تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص .480
 . 1654ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 208؛ ميزان االعتدال ،ج  ،1ص 111؛ سير اعالم النّبالء ،ج  ،10ص 435؛ تاريخ بغداد ،ج  ،1ص
.62
 . 1655التّحبير ،ج  ،1ص 101؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص .232
 . 1656ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 213؛ تاريخ بغداد ،ج  ،6ص .302

ابو عثمان اسماعيل بن مح ّمد اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى است.
شيخ عبد القادر بن موسى گيالنى عارف مشهور ،از وى اخذ حديث نموده است.

1657

مير مح ّمد اسماعيل صابر على شاه
مدرس
مير مح ّمد اسماعيل حسينى خاتونآبادى پاقلعهاى ملقّب به «صابر على شاه» فرزند حاج مح ّمد بن ميرزا ابو القاسم ّ
خاتونآبادى ،عالم عارف ،از مشايخ سلسله نعمتاللّهيّه .در اصفهان متولّد شد ،و به تحصيل علم پرداخت .سپس به شيراز رفت،
الرئاستين داد ،و از او مجاز و مأذون در ارشاد و دستگيرى از فقراى نعمتاللّهى
و دست ارادت به حاج ميرزا على آقا ذو ّ
ّ
محرم الحرام
اصفهان گرديد ،و پس از فوت برادرش مير مح ّمد هادى ،شيخ فقراى نعمتاللهى بود .سرانجام در شب جمعه 3
ّ
سال  1323ق وفات يافت ،و در تكيهاى كه ميرزا سليمان آغاباشى در تخت فوالد ،جنب تكيه خاتونآبادى بنا كرده بود ،مدفون
گرديد .طرب اصفهانى در تاريخ وفات او گويد:
شيخ طريق اهل حق ،مير جليل

در كعبه وصل زد قدم همچو خليل

تاريخ وفات او طرب گفت به شور:

«قربانى دوست كرد جان اسماعيل»1658

اعالم اصفهان ،ص574 :
اسماعيل رنانى
ابو نصر اسماعيل بن مح ّمد بن احمد بن ابى الحسن رنانى صوفى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى است .از
ابو العالء احمد بن عبد الجبّار فرسانى ،ابو العبّاس احمد بن عبد الغفّار بن اشته ،ابو مطيع مح ّمد بن عبد الواحد و ابو العالء مح ّمد
بن نصر حافظ همدانى حديث شنيد .وى به شهرهاى مختلف سفر كرد ،و مجموعههايى در حديث فراهم نمود .اين كتب از آثار او
بيان من كذب من مال المزامير و المالهى الجاهل بحقايق االوامر و المناهى است كه ابو سعد سمعانى نزد او در حالت مرض
موت ،خوانده است .وى در سال  531ق وفات يافته است.
در معجم البلدان ،رنان را به ض ّم راء مىنويسد .در زمان ما به كسر راء خوانده ،و رهنان تلفّظ مىشود.

1659

اسماعيل سلمانى
الرضا عليه
ابو عثمان اسماعيل بن ابو سعيد مح ّمد بن احمد بن جعفر سلمانى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان .وى حديث صحيفة ّ
الر ّزاق بن احمد غزال روايت مىكند .ابو مح ّمد طاهر بن احمد بن مح ّمد بن اسماعيل بن
السّالم را از خطيب ابو منصور عبد ّ
1660
حسن قصرى از صاحب عنوان روايت مىنمايد.
اسماعيل طرطوسى
ى بن حسن بن حسين بن جعفر طرطوسى سلمى ،از محدّثين قرن ششم هجرى است.
ابو الفتح اسماعيل بن مح ّمد بن احمد بن عل ّ
در اصفهان ساكن بوده ،و در ربيع الثّانى سال  540ق وفات يافته است .سمعانى درباره او گويد« :كان شيخا متميّزا من اهل
العلم حسن الخط» .وى از ابو عبده سلم بن فضل ثقفى و ابو مطيع مح ّمد بن عبد الواحد و ديگران
اعالم اصفهان ،ص575 :
روايت مىكند.

1661

 . 1657مرآة الجنان ،ج  ،3ص .353
 . 1658مقاالت الحنفاء ،ص 144؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 281؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص 53؛ گلستان جاويد ،ص
.109
 . 1659معجم البلدان ،ج  ،2ص 824؛ راهنماى دانشوران ،ج  ،1ص 403؛ التّحبير ،ج  ،1ص .109
الرضا ،چاپ مدرسة المهدى ،ص 25؛ احقاق الحق ،ج  ،5ص .75
 . 1660صحيفة االمام ّ

اسماعيل امين
اسماعيل بن مح ّمد بن احمد بن نصرويه اصفهانى معروف به امين ،از محدّثين اصفهان در قرن پنجم هجرى است.
وى چندين سفر به نيشابور رفته است .او در سال چهارصد و هفتاد و اندى براى آخرين بار به نيشابور سفر كرده است.

1662

اسماعيل ضبّى
ابو القاسم اسماعيل بن مح ّمد بن احمد بن مح ّمد بن سعيد بن ضرار بن مساور بن موسى بن مساور ضبّى اصفهانى ،از محدّثين
اصفهان در قرن پنجم و ششم هجرى است.
ّ
الخط حسن االخالق» .تولّدش
سمعانى از او حديث شنيده ،و او را چنين توصيف كرده است« :كان شيخا جليل القدر متميّزا مليح
ى بن حسين علوى حسنى و
در حدود سال  460ق روى داده است .او از ابو بكر مح ّمد بن احمد بن اسيد مدينى ،سيّد ابو طالب عل ّ
1663
ابا عمرو عبد الوهاب بن منده حديث شنيده است.
اسماعيل وثابى
ابو طاهر اسماعيل بن مح ّمد بن احمد وثابى اصفهانى ،از ادباء و دانشمندان اصفهان است.
سمعانى مىنويسد :در اصفهان در صنعت شعر و ترسّل ،فاضلتر از وى نديدم .من در اصفهان به خانه وى رفتم ،و در بداهت
نظم و نثر ،سريعتر از او نديدم .رسالهاى بر وى اقتراح كردم .مرا گفت :قلم بگير و بنويس ،و فى الحال ،بىآنكه بينديشد ،به
نيكوترين وجه
اعالم اصفهان ،ص576 :
بر من امالء كرد .وثابى در اواخر عمر ،به فقر و تنگدستى افتاد ،و نابينا شد تا اينكه در سال  533ق وفات يافت 1664.در
مافروخى
محاسن اصفهان از ابو على اسماعيل وثابى در رديف دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء كه متقدّم بر عصر
ّ
1665
بودهاند ،ياد شده است.
اين شعر از وثابى است:
اشاعوا و قالوا وقفه الوداع

للرحيل شراع
و ز ّمت مطايا ّ

فقلت فراق ال اطيق احتماله

كغانى من البنين المشتّ سماع

و ال عليك الكتمان قلب ملكته

سر المكتوم يذاح
و عند النّوى ّ

سيّد اسماعيل صدر
حاج سيّد اسماعيل صدر فرزند سيّد صدر الدّين مح ّمد عاملى اصفهانى ،عالم فاضل فقيه مجتهد .در سال ( 1255و يا به قولى
 1258ق) در اصفهان متولّد شد .در كودكى پدرش در نجف اشرف فوت شد ،و خود ،زير نظر برادر دانشمند خود سيّد مح ّمد
على عاملى آقا مجتهد تربيت شد ،و از درس علماى اصفهان ،به خصوص حاج شيخ مح ّمد باقر نجفى مسجد شاهى و ّ
مال عبد
الجواد حكيم خراسانى بهره گرفت؛ سپس به عتبات عاليات هجرت نمود ،و در نجف ،به درس شيخ راضى نجفى ،شيخ مهدى
 . 1661التّحبير ،ج  ،1ص .108
 . 1662تاريخ نيشابور ،ص .207
 . 1663التّحبير ،ج  ،1ص .88
 . 1664معجم االدباء ،ج  ،2ص 355؛ لغتنامه دهخدا ،ج  ،7ذيل« اسماعيل» ،ص 2527؛ راهنماى دانشوران ،ج .320 ،3
 . 1665محاسن اصفهان ،ص .32

ّللا رشتى حاضر شد ،و به درجه اجتهاد نائل
كاشف الغطاء ،ميرزاى شيرازى ،حاج شيخ زين العابدين مازندرانى و ميرزا حبيب ّ
گرديد.
پس از وفات ميرزاى شيرازى ،به همراه ميرزا مح ّمد تقى شيرازى زعامت و مرجعيّت شيعه را برعهده گرفت.
در سال  1314ق به كربال مهاجرت كرد ،و به تدريس و اقامه جماعت و وعظ و رسيدگى به امور ّ
طالب و فقرا پرداخت .در
اواخر عمر ،از كربال به كاظمين مهاجرت نمود ،و در آن شهر مقدّس مجاور گرديد ،و سرانجام در دوشنبه ( 18يا  )12جمادى
االول سال  1338ق
ّ
اعالم اصفهان ،ص577 :
در كاظمين وفات يافت ،و در رواق مط ّهر (قسمت شرقى) برابر حجرهاى كه ابن قولويه قمى مدفون است ،دفن شد .ميرزا حسن
خان جابرى انصارى مادّه تاريخ او را چنين گفته است:
«صدر جنّت مقام علوى صدر»
فرزندش سيّد صدر الدّين صدر نيز اين عبارت را مادّه تاريخ وفات يافته است:
«من الخلد اسماعيل طال له صدر».
آثار و تأليفات او عبارتاند از .1 :انيس المقلّدين ،رساله عمليّه ،مطبوع در سال  1329ق  .2حاشيه بر كتاب احكام االيمان،
رساله عمليّه مرحوم آقا ميرزا مح ّمد هاشم چهارسوقى  .3حاشيه بر جامع عبّاسى تأليف شيخ بهايى  .4حاشيه بر متاجر ،تأليف
وحيد بهبهانى  .5حاشيه بر نجات العباد ،تأليف شيخ مح ّمد حسن نجفى ،چاپ  1297ق  .6حاشيه بر نخبه حاجى كلباسى .7
ديوان اشعار (بنا بر نقل مرحوم انصارى)  .8راه راست ،ترجمه صراط المستقيم ،رساله عمليّه  .9صراط المستقيم  .10مفتاح
1666
الهدايه ،رساله عمليّه ،در بمبئى به چاپ رسيده است.
اسماعيل كاغذى مدينى
الرحمن بن عبد الوهاب كاغذى مدينى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن پنجم و ششم
ابو القاسم اسماعيل بن مح ّمد بن عبد ّ
هجرى است .سمعانى درباره او گويد:
«كان من ال ّ
ّللا بن ريذه ضبّى و ابو
صالحين من بيت ال ّ
شيوخ المسندين المع ّمرين ال ّ
صالح و الحديث» .از ابو بكر مح ّمد بن عبد ّ
ّللا بن مح ّمد بن ابراهيم بن يحيى كرونى روايت نموده ،و ابو سعد سمعانى از او اجازه داشته است .وى از اهالى مدينه
مح ّمد عبد ّ
(شهرستان) اصفهان بوده ،و در تش ّهد نماز ظهر روز پنجشنبه  29ذىالقعده سال  514ق وفات يافته
اعالم اصفهان ،ص578 :
است.

1667

اسماعيل اصفهانى
ابو مح ّمد اسماعيل بن مح ّمد بن عبد الواحد بن مح ّمد هراس اصفهانى ،از محدّثين قرن پنجم و ششم هجرى است .وى قبل از سال
1668
 470ق متولّد شده ،و از ابو عمرو بن منده روايت نموده است .ابو سعد سمعانى از او نقل حديث مىكند.
اسماعيل همدانى جبّرى

 . 1666نقباء البشر ،ج  ،1ص 160؛ تكمله امل اآلمل ،ص 104؛ مكارم اآلثار ،ج  ،5صص 1566 -1565؛ ريحانة االدب ،ج  ،3ص
431؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« صدر» ،ص 163؛ تاريخ اصفهان ،جابرى ،ص 308؛ الذّريعة ،ج  ،10صص 63؛ ج  ،2ص 466؛ ج ،21
ص  357و ج  ،5ص 138؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،1صص 274 -270؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص
285 -283؛ فرهنگ بزرگان اسالم و ايران ،ص .100
 . 1667التّحبير ،ج  ،1ص .111
 . 1668التّحبير ،ج  ،1ص .111

ابو مالك اسماعيل بن مح ّمد بن عصام جبّر بن يزيد بن عجالن همدانى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است .جدّش عصام ،سيزده
سال مصاحب سفيان ثورى بوده است.
ى بن
اسماعيل ،احاديث غريب ثورى را از پدرش مح ّمد و عمويش روح بن عصام و جدّش عصام روايت مىكند .مح ّمد بن عل ّ
1669
جارود از او نقل حديث مىنمايد.
اسماعيل شلمكى
ابو الفتوح اسماعيل بن مح ّمد بن فضل بن احمد بن قاسم شلمكى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن ششم هجرى است .وى از
الرحمن بن مح ّمد بن زياد ثانى و ابو بكر مح ّمد بن احمد بن ماجه ابهرى و ديگران حديث شنيده است .تولّد او در
ابو عيسى عبد ّ
1670
حدود سال  490ق در اصفهان بوده است.
اسماعيل طلحى
ى بن احمد بن طاهر قرشى طلحى تيمى اصفهانى ،از مفسّرين و
حافظ ناصر الدّين ابو القاسم اسماعيل بن مح ّمد بن فضل بن عل ّ
محدّثين بزرگ عا ّمه استّ .
عالمه
اعالم اصفهان ،ص579 :
ّ
مال مح ّمد صالح حائرى سمنانى او را شيعه دانسته است .صاحب عنوان به قوام السّنه ملقّب بوده ،و به «جوزى» (چورى)
شهرت داشته است كه در زبان اصفهانى به معناى جوجه است .در سال  457ق در اصفهان متولّد شد ،و نزد بسيارى از محدّثين
و دانشمندان تحصيل ،و يا از آنان روايت كرد كه از آن جملهاند :ابى عمرو بن منده ،ابو الطيّب عبد الجبّار بن فضل كرانى ،ابو
نصر زينبى ،ابو بكر بن خلف شيرازى ،عايشه وركانيّه ،مالك بانيامى .جمعى كثير نيز از او روايت مىكنند كه از آن جملهاند:
سمعانى مؤلّف االنساب ،مح ّمد بن ابى جعفر بن حسن خونجانى اصفهانى ،قاضى ابو بكر مح ّمد بن حسن بن مح ّمد بوانى
اصفهانى ،ابو القاسم بن عساكر ،ابو موسى مدينى و ديگران.
وى سرانجام در عيد اضحى ( 10ذىحجّه) سال  535ق در اصفهان وفات يافت .كتب زير از تأليفات او است .1 :احاديث
المسلسالت  .2اعراب القرآن  .3االيضاح ،در تفسير ،چهار جلد  .4امالى ،در حديث  .5التّذكرة در نحو ،در سى جزء .6
بوة ،در
التّرغيب و التّرهيب  .7التّفسير ،به زبان اصفهانى  .8الجامع الكبير فى معالم التّفسير  .9الحجّة فى المحجّة  .10دالئل النّ ّ
شرح جامع صحيح بخارى  .11السنّه  .12سير السّلف ،در احوال صحابه و تابعين  .13شرح جامع صحيح مسلم  .14المعتمد،
1671
در تفسير ،ده جلد  .15الموضح ،در تفسير ،سه جلد  .16المغازى.
اسماعيل كاغذى مدينى
الرحمن بن عبد الوهاب كاغذى مدينى ،از محدّثين و اهل صالح و از خاندان
ابو القاسم اسماعيل بن مح ّمد بن مح ّمد بن عبد ّ
محدّثين بوده ،و در قرن پنجم و ششم هجرى زندگى مىكرده است .عدّهاى از او استماع حديث كردهاند ،و ابو سعد سمعانى از او
اجازه
اعالم اصفهان ،ص580 :
داشته است .او در تش ّهد نماز ظهر روز پنجشنبه  19ذىالقعده  514ق وفات يافته است.
اسماعيل محتسب
حافظ ابو عثمان اسماعيل بن مح ّمد بن مله محتسب اصفهانى واعظ ،از محدّثين قرن پنجم و ششم هجرى است .ذهبى در ميزان
االعتدال درباره او گويد« :وضع حديثا و اماله و كان يخلط».
 . 1669ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .210
 . 1670التّحبير ،ج  ،1ص .108
 . 1671االعالم ،ج  ،1صص 323 -322؛ تاريخ معارف اماميّه ،ص 255؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 287؛ طبقات ال ّ
شافعيّه،
اسنوى ،ج  ،1صص 261 -259؛ طبقات المفسّرين ،ج  ،2صص 114 -112؛ فهرست ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران ،صص  288و
205؛ فهرست مرعشى ،ج  ،7ص 254؛ كشف ّ
الظنون ،ج  ،2صص  1732و 1904؛ لغتنامه دهخدا ،ذيل« اسماعيل» ،ص 2529؛
مجمل فصيحى ،ج  ،2ص 232؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص .263

صمد آشنايى خراسانى از او نقل حديث مىنمايد .از آثار او
ّللا بن عبد ال ّ
او از ابن ربذه روايت مىكند ،و ابو مح ّمد م ّكى بن هبة ّ
1672
كتاب المجالس در مواعظ است .وى سرانجام در سال  509ق وفات يافت.
اسماعيل جرباذقانى
مافروخى است .از او اشعارى نغز و دلپذير به
استاد ابو الفضل اسماعيل بن مح ّمد جرباذقانى اصفهانى از شعراء و ادباى معاصر
ّ
1673
عربى باقى مانده است.
[اصل او از گلپايگان ،و در دربار اميران ديلمى در اصفهان ،صاحب نفوذ و داراى احترام بوده است].
ّ
مال اسماعيل نقنهاى
مال اسماعيل بن ّ
ّ
مال مح ّمد نقنهاى ،عالم فاضل مجتهد از اهالى قريه «نقنه» (بين راه دهاقان و بروجن) با پدر خود در اصفهان،
نزد علماى اين شهر ،به ويژه حاج شيخ مح ّمد باقر نجفى مسجد شاهى تحصيل نمود -سپس در محضر علماى مسجد شاه ،به رتق
و فتق امور پرداخت ،و سرانجام در سال  1350ق در ّ
سن حدود هشتادسالگى وفات يافت ،و در داخل بقعه تكيه حاج مح ّمد جعفر
1674
آبادهاى در تخت فوالد مدفون شد.
اعالم اصفهان ،ص581 :
سيّد اسماعيل حسينى نجفى
اسماعيل بن سيّد مح ّمد حسينى نجفى ،سبط ّ
مال مح ّمد طاهر شيرازى قمى ،ساكن اصفهان.1675
ميرزا اسماعيل نصرآبادى
ميرزا اسماعيل نصرآبادى فرزند ميرزا مح ّمد ،شاعر اديب ّ
خطاط ،ع ّمهزاده ميرزا مح ّمد طاهر نصرآبادى صاحب تذكرة ال ّ
شعرا
بودّ .
خط شكسته را خوش مىنوشت ،و شعر مىگفت.
در جوانى به هند رفت ،و مالزم مهابت خان شد ،و شاه جهان ،پادشاه هند را مدح گفت ،و همان جا وفات يافت .از او است:
طلعت يارم چو آفتاب برآمد

صبح دلم چون ز قيد خواب برآمد

1676

اسماعيل ورنوسفادرانى
اسماعيل بن مح ّمد ورنوسفادرانى سدهى اصفهانى ،از فضالى قرن سيزدهم هجرى است ،و به احتمال قوى ،از شاگردان محضر
الرحمه -بوده است.
درس مرحوم سيّد مح ّمد باقر حجّت االسالم شفتى -عليه ّ
از آثار او كتابت جلد دوم مطالع االنوار ،تأليف سيّد حجّت االسالم به ّ
خط نسخ است كه در سهشنبه  15رمضان  1243ق آن را
1677
به پايان رسانده است .نسخه به شماره  1145در كتابخانه مدرسه فيضيّه قم موجود است.
اعالم اصفهان ،ص582 :
اسماعيل اديب خوانسارى*
 . 1672ميزان االعتدال ،ج  ،1ص 118؛ هدية العارفين ،ج  ،1ص 210؛ مرآة الجنان ،ج  ،3ص 198؛ معجم البلدان ،ج  ،1ص .223
 . 1673محاسن اصفهان ،ص .61
 . 1674رجال اصفهان ،ص 200؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 280؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .51
 . 1675الذّريعة ،ج  ،5ص .274
 . 1676تذكره نصرآبادى ،ج  ،2ص 662؛ احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،4ص 1253؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .179
 . 1677فهرست كتابخانه مدرسه فيضيّه ،ج  ،1ص 255؛ بيان المفاخر ،ج  ،1ص .270

اسماعيل اديب خوانسارى فرزند ميرزا محمود ،هنرمند و موسيقىدان معاصر در سال  1280ش در خوانسار متولّد شد ،و در
ّ
ّللا و
آنجا نزد عندليب گلپايگانى
(تواليى) به فراگيرى موسيقى پرداخت ،سپس در اصفهان نزد سيّد رحيم اصفهانى و نايب اسد ّ
در تهران نزد حسين اسماعيلزاده و سيّد حسين طاهرزاده به تكميل معلومات خود پرداخت .وى از خوانندههاى ماهر موسيقى
سنّتى ايران بود ،و در نواختن سهتار ،و تا حدودى پيانو مهارت داشت .او از سال  1319به همكارى با راديو پرداخت ،و
برنامههاى بسيارى را اجراء كرد.
ّللا خالقى شركت مىنمود ،و با اغلب هنرمندان موسيقى ،خصوصا
همچنين در كنسرتهاى انجمن موسيقى ،به رهبرى روح ّ
مرتضى محجوبى معاشرت و دوستى داشت .اديب خوانسارى در  6فروردين  1361ش در تهران درگذشت ،و در قطعه 91
1678
قبرستان بهشت زهرا به خاك سپرده شد.
اسماعيل حيرانى اصفهانى
شيخ اسماعيل حيرانى اصفهانى فرزند آقا شيخ محمود بن حاج ّ
مال اسماعيل شهرضايى ،عالم فاضل ،شاعر اديب .در سال 1321
ق متولّد شده ،و تحصيالت خود را در اصفهان انجام داد ،و براى تبليغ به غرب كشور رفت ،و مدّتى در ايالم ،و سپس به مدّت
چهل سال به تبليغ دين و ترويج شريعت در اسالمآباد غرب پرداخت ،در اواخر عمر به مناسبت وقوع جنگ ايران و عراق و
االول  1403ق در اين شهر وفات يافت ،و جنب تكيه كرمانى در
بمباران شدن اسالمآباد ،به اصفهان بازگشت[ ،و در ّاول ربيع ّ
تخت فوالد ،مدفون گرديد .آثار او .1 :اشعار انقالبى حيرانى ،مطبوع  .2هشت بهشت].1679
اعالم اصفهان ،ص583 :
شيخ اسماعيل بروجردى
حاج شيخ اسماعيل فرزند حاج آقا منير الدّين بروجردى ،عالم فاضل ،در اصفهان نزد پدر خود (و مير محمد تقى مدرس) و
جمعى از فضالى اصفهان تحصيل كرد ،ولى در سن جوانى ،در روز چهارشنبه  3شعبان سال  1352ق وفات يافت ،و در تكيه
1680
ملك در تخت فوالد ،جنب مزار پدر دانشمند خود مدفون گرديد.
اسماعيل فزارى
ابو مح ّمد اسماعيل بن موسى بن فزارى معروف به «ابن بنت سدى» ،از محدّثين اصفهان است .وى از مالك بن انس و شريك
روايت مىكند ،و عيسى بن عمر قارى و جعفر بن مح ّمد بن عبّاس از او نقل حديث مىنمايند .در حدود سال  225ق وفات يافته
1681
است .عقيلى در كتاب اصفهان از او ياد كرده است.
سيّد اسماعيل بهشتى
اسماعيل معروف به آقا حاجى بن حاجى سيّد مهدى بهشتى ،عالم فاضل ،از ائ ّمه جماعات قريه سيچان اصفهان ،كه در 14
1682
ّ
مصال مدفون شد.
االول  1338ق وفات يافت ،و در تخت فوالد تكيه سادات بهشتى جنب
جمادى ّ
مح ّمد اسماعيل جوشقانى
مح ّمد اسماعيل بن مح ّمد مهدى جوشقانى ،در ربيع الثّانى  1270ق كتاب شرح صمديّه ،تأليف سيّد مح ّمد حسين بن على حسينى
كاشانى را رونويس نموده .نسخه آن در كتابخانه حقير [سيّد مصلح الدّين مهدوى] موجود است ،و بر روى يكى از برگهها مهر
چهارگوش با
اعالم اصفهان ،ص584 :
الراجى مح ّمد اسماعيل بن مح ّمد مهدى» ديده مىشود.
سجع «عبده ّ
تحول ضبط موسيقى ،صص 306 -305؛ نامنامه موسيقى ايران زمين ،ج  ،3صص .56 -55
 . 1678تاريخ ّ
ّ
متفرقه.
 . 1679تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص  421و اطالعات
ّ
 . 1680دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 288؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .202
ّ
 . 1681ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 209؛ االنساب ،ج  ،3ص 239؛ تذكرة الحفاظ ،ج  ،2ص 541؛ سير اعالم النبالء ،ج  ،11ص
.177
 . 1682تحفة االحباب ،صص 24 -23؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .719

ميرزا اسماعيل خان ،ثاقب اصفهانى
ميرزا اسماعيل خان متخلّص به «ثاقب» و ملقّب به «تاج ال ّ
ّللا الوى سميرمى متخلّص به «شهاب» و
شعراء» فرزند ميرزا نصر ّ
ّ
شعراء» بن ّ
ملقّب به «تاج ال ّ
مال مح ّمد بن ملك احمد ،شاعر و اديب دانشمند ،در سال  1285ق متولد شد ،در اصفهان علم و ادب
آموخت.
در عموم انجمنهاى ادبى ،حاضر مىشد ،و در اواخر عمر ،از اساتيد پيشكسوت انجمن ادبى شيدا در اصفهان به شمار مىرفت.
وى قسمتى از مراثى و مجالس تعزيه ديوان پدرش را در سال  1319ق طبع نموده؛ ا ّما ديوان اشعار خودش هنوز طبع نگرديده
محرم وفات يافت ،و در تكيه تويسركانى در تخت فوالد مدفون شد .از شعر او است:
است .ثاقب در 29
ّ
سر از پى دعوى دگر افراختنى نيست

با جلوه باالى تو سرو چمنى را

1683

اسماعيل س ّمويه
الرحمن بن
اسماعيل بن يوسف بن مح ّمد زاهد ،معروف به «س ّمويه» از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .با عبد ّ
الرحمن بن مهدى ،نائل بن جيح و
يوسف معدانى ،دوست و معاشر بوده ،و ابو مح ّمد بن حيّان ،او را درك نموده است .از عبد ّ
1684
يحيى بن ّ
قطان روايت نمود .مح ّمد بن ابراهيم بن شبيب از او نقل حديث مىكند.
اسماعيل افالكى سامانى
اسماعيل سامانى متخلّص به «افالكى» شاعر اديب ،در سال  1306قمرى در قريه «سامان» از توابع چهارمحال متولّد شد.
تحصيالت خود را در همانجا انجام داد .از اوان جوانى ،به گفتن اشعار اشتغال ورزيد .اشعارش عموما داراى مضامين عالى
است .وى به شغل زراعت روزگار مىگذرانيد .در سال  1325خورشيدى وفات يافت .از او است:
اعالم اصفهان ،ص585 :

ترك چشمت چو به شمشير برد دست نخست
كى گمان بود در آغوش وصالت گيرم

دل اگر شير بود دست ز جان بايد شست
تو بدين سختدلى ما به چنين طالع سست

1685

ميرزا اسماعيل ايماى اصفهانى
ميرزا اسماعيل عالقهبند اصفهانى متخلّص به «ايما» ،شاعر اديب در قرن دوازدهم هجرى ،متوفّى به سال  1132ق .وى با
شفيعا و نجات ،دو شاعر اصفهانى ،محاجاتى داشته است .صاحب عنوان ،داراى ديوان اشعار است .از او است:
بىوعده آمد امشب آن مرهم دلريش

همچون گلى كه آيد در غير موسم خويش

 . 1683دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .288
 . 1684ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .210
 . 1685تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .50
 . 1686الذّريعة ،ج  ،9ص  73و 114؛ تذكره غنى ،ص 23؛ تذكره حزين ،ص .101

1686

ميرزا اسماعيل بديع اصفهانى*
ميرزا اسماعيل اصفهانى متخلّص به «بديع» ،شاعر اديب ،اين بيت از او است:
ز جسم ناتوانم آتش سودا چه مىخواهد

اگر ما را نمىخواهى ،غمت از ما چه
1687
مىخواهد؟

حاج اسماعيل خان تبريزى
حاج اسماعيل خان تبريزى عبّاسآبادى ،شاعر اديب ،در محلّه عبّاسآباد اصفهان ساكن و به تجارت مشغول بود .چند بار به هند
رفته بود .در گفتن رباعيات عارفانه ،شور و حرارتى خاص داشت .اين رباعى از او است:
در صيدگه قدس بينداز كمند

بيرون ز جهان زين خم نه طاق پسند

اعالم اصفهان ،ص586 :

فيض هركس فراخور ه ّمت اوست

فواره بلند
فواره شود به قدر ّ
ّ

1688

حاج اسماعيل حجّاريان*
استاد حاج اسماعيل حجّاريان ،از هنرمندان قرن چهاردهم هجرى و از حجّاران زبردست اصفهان است .ظاهرا از اهالى مح ّله
چهارسوق اصفهان ،و تا سال  1376ق زنده بوده است .از آثار او حجّارى سنگ قبر استاد مح ّمد باقر حجّاريان متوفّى به سال
 1376ق و استاد عبّاسعلى حجّاريان متوفّى  1365ق است .هر دو سنگ قبر ،در تكيه بروجردى در تخت فوالد اصفهان
موجود است.
حاج اسماعيل خاتونآبادى
حاج اسماعيل اصفهانى خاتونآبادى فرزند حاج مح ّمد امين ،از اعاظم علماء و اكابر فقهاء ،محقّق مدقق ،در علوم عقلى و نقلى
مهارت داشت .قسمت موسيقى شفا را در مسجد جامع جديد عبّاسى [مسجد امام] اصفهان تدريس مىكرد .مردى قانع ،زاهد و اهل
ورع و تقوى بود ،و با وجود مكنت ،ترك لذّات نموده ،لباس خشن مىپوشيد ،و اموال خود را به نيازمندان مىبخشيد ،و نسبت به
سالطين و بزرگان دولت ،بىاعتنا بود .گويند اشرف افغان به ديدارش رفت؛ ولى وى بدو اعتنايى ننمود ،و برايش برنخاست.
(شيخ مح ّمد بن مح ّمد زمان كاشانى از شاگردان او است ،و از استاد خويش چنين ياد كرده است :موالنا المحقّق المدقّقّ ،
العالمة
1689
ّ
الزاهد العابد االورع الحاج مح ّمد اسماعيل بن الحاج مح ّمد امين الخاتونآبادى).
ميرزا مح ّمد اسماعيل خليفه سلطانى
ميرزا مح ّمد اسماعيل خليفه سلطانى ،در سال  1334ق وفات يافت ،و در تكيه ميرزا
 . 1687تذكره روز روشن ،ص .103
 . 1688تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 197؛ كاروان هند ،ج  ،1ص .53
 . 1689تتميم امل اآلمل ،ص 66؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،11ص 185؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص  ،263ميراث اسالمى ايران ،ج
 ،7ص .184

اعالم اصفهان ،ص587 :
ابو المعالى كلباسى در تخت فوالد مدفون شد.

1690

مح ّمد اسماعيل خوراسكانى*
مح ّمد اسماعيل خوراسكانى از شعراى اصفهان است .ظاهرا در قرن سيزدهم هجرى مىزيسته است .در جنگ جامع المناقب كه
در كتابخانه مجلس شوراى اسالمى به شماره  5679نگهدارى مىشود ،اشعارى در مناقب اهل بيت عليهم السّالم از او موجود
است .اين دو بيت ،منتخب از يكى از قصايد او است:
تا چند برد جان ز تو تيمار دلآزار

اى شوخ دالرام من اى يار دلآزار

كى از تو بود اين همه آزار سزاوار

گيرم من شايسته آزار توام ليك

1691

سيّد اسماعيل ريزى
[زرين شهر كنونى] پس از تحصيل مقدّمات ،به نجف
اسماعيل ريزى لنجانى اصفهانى ،عالم فاضل ،از اهالى قصبه ريز لنجان ّ
اشرف مهاجرت نمود و در درس ميرزا حسن شيرازى و سيّد مح ّمد كاظم طباطبايى يزدى حاضر شد ،و سالها در آنجا اقامت
داشت.
الرضا عليه السّالم به ايران بازگشت ،و در اين سفر ،در ماه صفر  1338ق
ى بن موسى ّ
جهت زيارت حضرت ثامن الحجج عل ّ
1692
وفات يافت ،و در تخت فوالد تكيه حاج آقا مجلس مدفون شد.
ّ
مال اسماعيل صوفى
ّ
متصوفه در قرن يازدهم هجرى ،و ساكن هند بوده است.
مال اسماعيل صوفى ،از عرفاء و
ّ
اعالم اصفهان ،ص588 :
1693

اعالم اصفهان ؛ ص588
مؤلّف دبستان المذاهب وى را در سال  1041ق در هند ديدار كرده است.

1694

مح ّمد اسماعيل ضعيف اصفهانى
مح ّمد اسماعيل متخلّص به «ضعيف» ،شاعر اديب در سال  1325ق در اصفهان متولّد شد.
از اعضاء قديمى انجمن ادبى شيدا است .روزگار به كفّاشى مىگذرانيد ،از اشعار او است:
 . 1690رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،ص 199؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 263؛ نقباء البشر ،ج  ،1صص .144 -143
 . 1691خورشيد جى ،صص 296 -294؛ فهرست مجلس ،ج  ،17ص .135
 . 1692نقباء البشر ،ج  ،1ص 147؛ ميرزاى شيرازى ،ص 112؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 144؛ سيرى در تاريخ تخت
فوالد ،ص .56
 1693مهدوى ،مصلحالدين ،اعالم اصفهان3 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ 1386 ،1 :ه.ش.
 . 1694الذّريعة ،ج  ،8ص .49

[كار ما مشكل از آن زلف گره در گره است

زلف بگشا و گره باز كن از مشكل ما]1695

سيّد اسماعيل طباطبايى
اسماعيل طباطبايى اصفهانى ،عالم فاضل ،از دانشمندان علوم عقلى در اوايل قرن سيزدهم هجرى است.

1696

زوارهاى
سيّد اسماعيل طباطبايى ّ
زوارهاى اصفهانى ،از اساتيد ّ
فن قرائت و تجويد در اصفهان بوده ،و ميرزا زين العابدين بن مح ّمد
آقا سيّد اسماعيل طباطبايى ّ
على سبزوارى معروف به شهشهانى ،امام مسجد صفا ،نزد او اين علم را آموخته است .در مجموعه شماره  1540كتابخانه
1697
آيتهللاالعظمى مرعشى نجفى ذكرى از او شده است.
ّ
مال اسماعيل طبسى
ّ
مال اسماعيل طبسى خراسانى اصفهانى ،فاضل جليل واعظ متّقى ،از فضالء اهل منبر در قرن سيزدهم هجرى در اصفهان بوده
است .در طبس خراسان متولّد گرديد ،و در اصفهان
اعالم اصفهان ،ص589 :
فىالجمله تحصيل نمود ،و روزگار ،به ذكر مصائب و فضائل معصومين عليهم السّالم مىگذرانيد ،و در نزد علماء وقت ،همچون
سيّد حجّت االسالم و ديگران تحصيل كرد ،و ّ
معزز مىزيست ،سرانجام قبل از سال  1260وفات يافت ،در صحن امامزاده
هارون واليت عليه السّالم مدفون گرديد .مشار اليه پدر مولى مح ّمد حسين عارفچه و ج ّد ميرزا مح ّمد على عارفچه شاعر اديب و
1698
واعظ مىباشد.
مح ّمد اسماعيل طبيب
مح ّمد اسماعيل طبيب اصفهانى ،از اطبّاء معروف در قرن سيزدهم هجرى است .از آثارش كتابت نسخهاى است از قرابادين
تأليف حكيم مظفّر بن مح ّمد شفايى كاشانى كه آن را در سال  1230ق به ّ
خط نسخ نوشته است .نسخه به شماره  1069در
1699
كتابخانه جامع گوهرشاد در مشهد موجود است.
حكيم اسماعيل طبيب*
حكيم اسماعيل طبيب ،از اطبّاء حاذق عهد صفويّه است .وى ساكن اصفهان ،و ظاهرا تا سال  1083ق در قيد حيات بوده است.
نصرآبادى در ضمن شرح حال زماناى نقّاش گويد:
«زماناى نقّاش اصفهانى ،گويا والد حكمتپناه ،حكيم اسماعيل طبيب است».1700
اسماعيل فرهنگ چالشترى
اسماعيل فرهنگ ،از بزرگزادگان قريه چالشتر است .سال  1320قمرى متولّد شد.

 . 1695تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .321
 . 1696الكرام البررة ،ج  ،1ص .132
 . 1697فهرست مرعشى ،ج  ،4ص .340
 . 1698دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1صص 536 -535؛ بيان المفاخر ،ج  ،1صص .266 -265
 . 1699فهرست گوهرشاد ،ص .160
 . 1700تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص .420

زمانى در ارتش بود ،بعدا استعفا نمود ،و در دوائر كشورى مشغول شد ،از آن هم مستعفى ،و در مولد خويش به كار زراعتى
مشغول شد .از او است:
اعالم اصفهان ،ص590 :

[گل حسرت كه برويد به مزار تو و من

ز آرزوهاست كه خاك است به خاك من و تو]1701

شيخ اسماعيل قصرى
متصوفه قرن هفتم هجرى است .در سلسلة االولياء در باب او نوشته شده است:
شيخ اسماعيل قصرى اصفهانى ،از عرفاء و
ّ
«كان عالما بعلوم ّ
الظاهر ،متبحرا فيها عارفا بحقايق الباطن محقّقا فى دقائقها و فى المجاهدة و المشاهدة و المكاشفة له شأن عظم و
مرتبة كبر».
وى از مشايخ شيخ نجم الدّين كبرى بوده ،و شيخ نجم الدّين از او خرقه پوشيده است.
صاحب عنوان سرانجام در دزفول اقامت گزيده ،و همان جا وفات يافته است.

1702

سيّد اسماعيل قوام الواعظين
سيّد اسماعيل قوام الواعظين فريزهندى اصفهانى ،عالم فاضل واعظ ،از اهالى قريه «فريزهند» از قراى اصفهان ،و از
معاصرين است .در تهران ساكن است .كتاب ذخيرة المعاد در مواعظ و نصايح و ذكر مصائب ،از تأليفات او است كه در دو
1703
مجلّد به طبع رسيده است.
استاد اسماعيل كاشىپز*
مدرس بيدآبادى عالم و شاعر معروف است .در هنر كاشىسازى ،از
استاد اسماعيل كاشىپز ،هنرمند كاشىساز ،پدر ميرزا يحيى ّ
1704
اساتيد زمان خود بوده ،قسمتى از تزيينات كاشىكارى مسجد سيّد اصفهان در سال  1294ق از آثار هنرمندانه او است.
مح ّمد اسماعيل كامى دولتآبادى
مح ّمد اسماعيل دولتآبادى متخلّص به «كامى» ،شاعر اديب قرن سيزدهم هجرى
اعالم اصفهان ،ص591 :
است ،در «دولتآباد» برخوار متولّد ،و پس از تحصيل به تجارت مشغول شد .سفرى هم به همدان داشت ،و باالخره در سال
 1219ق در عنفوان جوانى در اصفهان وفات يافت .اين رباعى از او است:
گريان نبود سحاب هنگام بهار
چون ديده اشكريز من از غم دوست

ناالن نبود به گلستان بلبل زار
چون سينه نالهخيز من از غم يار

 . 1701تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .353
 . 1702روضات الجنان ،صص  380و .575
 . 1703الذّريعة ،ج  ،10ص .19
 . 1704تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .356
 . 1705سفينة المحمود ،ص 274؛ تذكره اختر ،ص 165؛ حديقة ال ّ
شعراء ،ج  ،2ص .1450

1705

مال اسماعيل كرمانى
مولى اسماعيل كرمانى اصفهانى فاضل ّ
خطاط ،ساكن مدرسه نيماورد اصفهان ،از فضالء قرن سيزدهم هجرى است .از آثار او
مجموعهاى به شماره  1016در كتابخانه دانشكده الهيّات و معارف اسالمى در مشهد مقدّس ،حاوى رسالههاى الفوائد الحائريّة و
عالمه حلّى است كه به ّ
الفوائد االصوليّه ،هر دو از تأليفات وحيد بهبهانى و ايضاح االشتباه تأليف ّ
خط نسخ در مدرسه نيماورد
1706
كتابت شده است.
پير اسماعيل مالواجردى*
پير اسماعيل مالواجردى جرقويهاى اصفهانى ،از عرفاى سرزمين جرقويه است .ظاهرا در قرن هشتم هجرى مىزيسته ،و
1707
مقبرهاش در قريه مالواجرد بوده ،و به «پير مالواجرد» معروف بوده است.
ميرزا اسماعيل موسوى
ميرزا اسماعيل موسوى ،عالم فاضل ،از دانشمندان علم رياضى در اصفهان است .از بنى اعمام مرحوم حاج سيّد مح ّمد باقر
حجّت االسالم شفتى بوده است .نسخهاى از كتاب تحرير اقليدس از كتابهاى سيّد حجّت االسالم نزد او امانت بوده ،و مشار اليه
در پشت
اعالم اصفهان ،ص592 :
صفحه ّاول كتاب يادداشت نموده كه« :امانت از عموزاده سيّد مح ّمد باقر رشتى» .اين كتاب در كتابخانه نويسنده سطور [سيّد
1708
مصلح الدّين مهدوى] مىباشد.
مح ّمد اسماعيل نجفآبادى*
مح ّمد اسماعيل نجفآبادى در سال  1228ق نسخهاى از كتاب حلية المتّقين ّ
عالمه مجلسى را كتابت نموده است .نسخه در
كتابخانه مسجد ّ
الزهراء اصفهان موجود است.
اسود
اسود بن رزين ،از محدّثين اصفهان در اوايل قرن سوم هجرى است .از حسن بن سالم و وقاء اسدى روايت مىكند ،و ابراهيم بن
1709
ايّوب از او نقل حديث مىنمايد.
اسيد ثقفى
ّللا ،از موالى ثقيف و از محدّثين اصفهان در قرن سوم هجرى است .از سعيد بن عامر ،بشر
ابو الحسين اسيد بن عاصم بن عبد ّ
صمد بن وارث ،حسين بن حفص و بكر بن بكار روايت نموده است .وى در سال  270ق وفات يافت ،و اسماعيل
بن عمر ،عبد ال ّ
1710
بن احمد بر او نماز خواند ،و در اصفهان مدفون شد .كتاب مسند از تأليفات او است.
اسيد مدينى
ّللا بن احمد بن اسيد معدّل مدينى اصفهانى ،از محدّثين اصفهان در قرن چهارم هجرى است .وى قبل از سال 350
اسيد بن عبد ّ
1711
ق وفات يافت .از مح ّمد بن نصير و همطبقههاى او نقل حديث مىكند.
اعالم اصفهان ،ص593 :
 . 1706فهرست كتابخانه الهيّات مشهد ،ج  ،2ص .174
 . 1707گركويه ،ص .177
 . 1708بيان المفاخر ،ج  ،2ص .175
 . 1709ذكر اخبار اصفهان ،ص .231
ّ
 . 1710ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 226؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،2ص 306؛ سير اعالم النبالء ،ج  ،12ص 378؛ الوافى بالوفيات ،ج ،9
ص .261
 . 1711ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .227

اسيد
اسيد بن متش ّمس بن معاويه از محدّثين قرن ّاول هجرى است .با ابو موسى اشعرى براى فتح اصفهان به اين شهر آمد .او پسر
1712
عموى احنف بن قيس بود .او از ابو موسى اشعرى روايت نموده است.
مح ّمد اشرف ورنوسفادرانى
مح ّمد اشرف بن حيدر على ورنوسفادرانى سدهى بن ّ
ى بن عبد العالى
مال كلب على بن مح ّمد بن نورا بن مح ّمد بن نور الدّين عل ّ
ميسى عاملى عالم فاضل جليل ،از دانشمندان قرن دوازدهم هجرى است كه به قصد زيارت حضرت رضا عليه السّالم به ايران
آمد ،و در اصفهان برحسب خواهش علماء و بزرگان ساكن شد ،و در فتنه افغان به سده مهاجرت نمود ،و در سال  1135وفات
يافت ،و در قريه ورنوسفادران مدفون گرديد[ .اوالد و احفادش در سده ساكن و به نورايى ،معرفت ،جبل عاملى و اشرفى شهرت
دارند] .كتب زير از تأليفات او است:
 .1سفينة العارفين فى معرفة اصول الدّين ،در كالم ،به فارسى در  129صفحه به روش استداللى ،تاريخ ختم تأليف ،سهشنبه
ّللا گلپايگانى در قم موجود است .2 .عروة المتّقين ،در
شوال  1134در اصفهان ،نسخه ،ضمن مجموعه  227در كتابخانه آيت ّ
ّ
1713
تفسير آية الكرسى به فارسى كه در اصفهان در سال  1368ق به چاپ رسيده است.
مح ّمد اشرف اصفهانى
مح ّمد اشرف بن زين الدّين اصفهانى ،از كاتبان قرن  11هجرى و از نويسندگان ّ
خط نسخ .از آثار او است .1 :نسخهاى از كتاب
ّللا شوشترى اصفهانى ،كه به ّ
خط نسخ كتابت نموده ،و به شماره  8393در
جامع المقاصد فى تكلمة شرح القواعد تأليف عبد ّ
كتابخانه
اعالم اصفهان ،ص594 :
ّللا مرعشى در قم موجود است .2 1714.نسخهاى از كتاب مناقب ابن شهرآشوب كه در سال  1095ق به ّ
خط نسخ كتابت
آيت ّ
ّ
كرد ،و در مدرسه سليمان خان در مشهد مقدّس موجود است .در پشت نسخه ،وقفنامهاى است به خط ّ
عالمه مجلسى كه از بابت
نما و سود گرمابه نقش جهان اصفهان ،وقفى شاه سلطان حسين صفوى خريدارى و وقف شده است.
مير مح ّمد اشرف علوى عاملى
مير مح ّمد اشرف بن سيّد عبد الحسيب مح ّمد بن سيّد احمد علوى حسينى عاملى اصفهانى ،عالم فاضل اديب شاعر محقّق مدقق ،در
عالمه ّ
مال مح ّمد صالح مازندرانى و ّ
اواخر قرن يازدهم هجرى در اصفهان متولّد شد و نزد پدر دانشمند خودّ ،
مال مح ّمد باقر
مجلسى تل ّمذ نموده ،و ّ
عالمه او را با القاب و صفات عالى ،در اجازهاى كه به او داده ،ستوده است .همچنين مير مح ّمد اشرف از
1715
ّ
وى در هنگام حمله افغانها و محاصره اصفهان به سده مهاجرت نمود،
مال مح ّمد تنكابنى (فاضل سراب) اجازه روايت دارد.
1717
1716
ّ
و در سال  1145ق وفات يافت ( .شيخ مح ّمد على حزين سال وفاتش را  1133ق مىنويسد)  ،و در محله ورنوسفادران
سده ماربين مدفون شد ،و بقعهاى بر سر مزار او بنا شد ،و بعدا جمعى از اوالد و اعقابش در آنجا دفن شدند 1718.وى را تأليفاتى
است؛ از آن جمله .1 :اشرف المناقب ،شروع تأليف 1102 ،ق به نام شاه سليمان صفوى  .2ترجمه الفيّه ابن مالك به نظم فارسى
 .3حاشيه بر قبسات جدّش ميرداماد  .4حاشيه بر شرح مختصر عضدى  .5شرح مشيخه تهذيب الحديث معروف به رجال مح ّمد
اشرف  .6فضائل السّادات ،كه همان كتاب اشرف المناقب او است كه مطالبى به آن افزوده ،و آن را به نام شاه سلطان حسين
ّللا مرعشى نجفى چاپ شده است .8 .ترجمه فارسى
صفوى ناميده است .اين كتاب با مقدّمهاى به نام لؤلؤ ال ّ
صدف تأليف آيت ّ
مصائب النّواصب ،به خواهش احمد بيك يوزباشى در سال
اعالم اصفهان ،ص595 :
 . 1712ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 226؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،1ص .85
 . 1713ال ّذريعة ،ج  ،15ص 249؛ رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،صص  200و 259؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 289؛
فهرست كتابخانه گلپايگانى ،ج  ،1ص 196؛ مؤلّفين كتب چاپى ،ج  ،1ص 351؛ خمينىشهر ،ص .141
 . 1714فهرست مرعشى ،ج  ،21ص .361
 . 1715تالمذة ّ
العالمة المجلسى ،صص .78 -77
 . 1716رجال اصفهان يا تذكرة القبور ،صص  95و 273؛ مكارم اآلثار ،ج  ،4ص .1196
 . 1717تذكرة المعاصرين.
 . 1718يادنامه سيّد بحر العلوم ميردامادى ،صص 32 -30؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .290

 1070ق  .9عالقه التّجريد ،شرح فارسى بر تجريد خواجه نصير الدّين طوسى ،مطبوع.

1719

مير مح ّمد اشرف ،گاهى شعر مىگفته ،و اين ابيات از او است:
آن يار عزيز ،يوسف ثانى من

آن ماه دوهفته دلبر جانى من

يكبار نگفت پير كنعانى من

يك روز نكرد فكر شبهاى غمم

1720

آقا اشرف طبيب
مح ّمد اشرف فرزند حكيم شمس الدّين مح ّمد (حكيم شمسا) اصفهانى .مرحوم خاتونآبادى درباره او گويد« :مرد فاضلى بود ،و به
همه مراتب علوم ،ربط معقولى داشت ،و اكثر اوقات ،مسائل و عبادات مشكله طرح مىنمود و مىنوشت ،و بسيار با ادب و
خوشاخالق بود .در كمال شكستگى و تواضع ،و ال سيّما با طالب علمان ،صحبت دوست بود با علماء ،و طالب علمان او را
ّللا».
طبيب حرم نمودند ،و منع كردند او را از تردّدها ،رحمه ّ
فوت او بعد از فوت آقا حسين ،پيش از ماه مبارك رمضان [در سال  1098ق] به چند روز بوده است[ 1721.از تأليفات او تقويم
االبدان در طب است كه در كتابخانه آستان قدس رضوى نگهدارى مىشود].1722
مح ّمد اشرف خنجى اصفهانى
مح ّمد اشرف بن ّ
معز الدّين خنجى اصفهانى ،از فضالء و علماء اصفهان در قرن يازدهم هجرى است .در زمره علماء و مشار
بالبنان ،و تا سال  1089ق زنده بوده است .از آثار او كتابت نسخهاى است از كتاب غرر الفرائد و درر الفرائد تأليف سيّد
مرتضى علم الهدى معروف به امالى كه آن را در  21صفر سال  1089ق به دستور حسينعلى خان يكى از بزرگان اصفهان
ّللا مرعشى در قم
تصحيح نموده است .نسخه به شماره  569در كتابخانه آيت ّ
اعالم اصفهان ،ص596 :
موجود است.

1723

صمد مح ّمد
باّلل ال ّ
همچنين وى در زمره علمايى است كه وقفنامه مسجد شاه اصفهان را امضاء كرده است .سجع مهر او« :يثق ّ
اشرف بن ّ
ّللا بن مح ّمد».1724
معز ّ
مح ّمد اشرف ساوجى
مح ّمد اشرف بن مح ّمد مقيم بن عبد الغفور ساوجى ،از فضالء قرن يازدهم هجرى .در اصفهان ساكن بوده است .از آثارش كتابت
مقاله شانزدهم از كتاب النّبض الكبيرة تأليف مح ّمد بن زكريّاى رازى است كه آن را در شب چهارشنبه  19رجب سال  1073در
1725
اصفهان به پايان رسانيده است .كتاب ،به شماره  2808در كتابخانه مجلس شوراى ملّى در تهران موجود است.
اشرف جعفرى

 . 1719الذّريعة( مجلّدات مختلف)؛ مصفّى المقال ،ستون 82؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،2صص 16 -14؛ اعيان ال ّ
شيعة ،ج  ،43ص
.296
 . 1720تذكرة المعاصرين.
 . 1721وقايع السّنين و االعوام ،ص .542
 . 1722فهرست الفبايى آستان قدس رضوى ،ص .143
 . 1723فهرست مرعشى ،ج  ،2ص .168
 . 1724تاريخچه اوقاف اصفهان ،ص .95
 . 1725فهرست مجلس ،ج  ،10جزء يكم ،ص .91

افروخى در كتاب خود از او نام برده است .وى ظاهرا در قرن سوم و يا
اشرف جعفرى از محدّثين و دانشمندان اصفهان است[ .م ّ
چهارم هجرى مىزيسته است.]1726
اشعث اصفهانى
اشعث بن اصفهانى ،از محدّثين اصفهان است ،و ابن منده در كتاب خود از او نام برده است .از خارجة بن مصعب روايت
1727
مىكند ،و حسين بن عاصم رازى از او نقل حديث مىنمايد.
ّ
مال اصغر قمى
مولى اصغر بن مح ّمد قاسم بن جمال قمى اصفهانى ،از ّ
خطاطين و نويسندگان فاضل در
اعالم اصفهان ،ص597 :
قرن  12هجرى است كه در سال  1115در اصفهان ،كتاب رياض السّالكين در شرح صحيفه سيّد السّاجدين تأليف سيّد على خان
1728
مدنى شيرازى را كتابت نموده است .نسخه آن در كتابخانه شيخ مشكور در نجف اشرف موجود بوده است.
استاد اصغر طاهرزاده*
(استاد اصغر طاهرزاده از فضالء و محققين پرتالش معاصر است .در سال  1330ش متولّد شد .تحصيالت دانشگاهى را تا
ليسانس زمينشناسى ادامه داد و به استخدام آموزش و پرورش درآمد .در كنار تدريس به تحصيل در حوزه علميه قم پرداخت و
در رشته فلسفه و كالم و تفسير تبحر پيدا كرد .وى سالها به تدريس معارف اسالمى براى اقشار مختلف مردم اشتغال دارد و
موفقيت چشمگيرى در ترويج معارف الهى پيدا كرده است .آثار ارزشمند زير از او به چاپ رسيده است:
معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح جلد  8و  9اسفار) ،از برهان تا عرفان ،مبانى معرفتى مهدويت ،كربال مبارزه با
پوچىها ،علل تزلزل تمدن غرب ،آشتى با خدا از طريق آشتى با خود راستين ،شرح نامه  21نهج البالغة ،گزينش تكنولوژى از
دريچه بينش توحيدى ،ده نكته از معرفت نفس و مقام ليلة القدرى حضرت فاطمه (س)
استاد اصغر صانعى*
استاد اصغر صانعى از نقّاشان معاصر .در حدود سال  1340ق در اصفهان متولّد شده است .وى در هنرستان هنرهاى زيبا در
مصور الملكى در اصفهان و استاد حسين
تهران تحصيل كرد ،و در خارج از هنرستان نيز نزد استادانى چون استاد حاج حسين
ّ
1729
صى داشت.
بهزاد در تهران شاگردى نمود ،و استادى ماهر گرديد .وى در نقّاشى مينياتور تبحّر خا ّ
اعالم اصفهان ،ص598 :
اصغر «درويش متين اصفهانى»*
اصغر معروف به «درويش متين» فرزند ملك محمد ،از دراويش باصفا بود كه به كسوت درويشى در شهر مىگشت ،و شعر
مولوى مىگفت .مردى بىآاليش و بريده از عاليق دنيوى بود .استاد همايى به وى محبّت بسيار داشت .در  9ذىحجّه 1384
1730
قمرى وفات يافت ،و پاى ديوار جنوبى خارج از تكيه سيّد العراقين مدفون شد.
دكتر اصغر فروغى*
دكتر اصغر فروغى ابرى ،در سال  1340ش در اصفهان متولّد شد .وى پس از تحصيالت ابتدايى و متوسّطه به جبهههاى نبرد
شتافت ،و در سال  1362ش براثر انفجار مين نابينا گرديد .وى پس از آن به تحصيل در رشته تاريخ پرداخت ،و سرانجام موفّق
به اخذ دكتراى تاريخ از دانشگاه تهران گرديد ،و به تدريس در دانشگاه اصفهان پرداخت.
 . 1726محاسن اصفهان ،ص .30
 . 1727ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .231
 . 1728الذّريعة ،ج  ،11ص .326
 . 1729تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .316
 . 1730دولت ديدار ،ص .281

اين كتابها از او است .1 :تاريخ غوريان ،كه در سال  1381به چاپ رسيده است.2 .
يكمشت خاك ،يك دشت خون ،كه در سال  1383چاپ شده است.

1731

اصمعى
مافروخى مؤلّف محاسن اصفهان بوده ،و در لغت و صرف و نحو ،تبحّر داشته است.
اصمعى ،از ادباى اصفهان و معاصر ّ

1732

اصيل الدّين
نظام الدّين اصيل ،شيخ و مقتداى اصفهان در قرن هشتم بوده است .در موقع تسخير اصفهان ،شاه ابو اسحاق اينجو مدّتى در منزل
1733
او مخفى بود ،تا سپس گرفتار و در شيراز مقتول شد .وى شيخ االسالم اصفهان ،و تا سال  759ق در قيد حيات بوده است.
اعالم اصفهان ،ص599 :
اظهرى اصفهانى
اظهرى ،از شعراى اصفهان در عصر صفويّه است .وى تا سال  1061ق در قيد حيات بوده است.
در همين زمان ،شاعرى به نام «اظهرى شيرازى» كه نامش بوداق بوده ،از اينكه با اظهرى اصفهانى هم تخلّص شده ،شكايت
1734
نموده است.
اظهرى قهپايهاى
اظهرى قهپايهاى ،شاعر اديب خوشنويس .در اوايل ،گيوهكش بوده ،سپس نويسنده عسس اصفهان شده ،در اواخر عمر ،به جنون
مبتال گرديده ،در آخر با گالب ،غسل كرده و خوابيده ،و وفات يافته است .از او است:
سرخى آن كف پا را به حنا نسبت كرد

خون صددل فسرده مىخواست كه از پا ببرد

1735

اغملش
اغملش ،نايب خليفه عبّاسى در اصفهان بوده است .او در سال  613ق به دست فداييان اسماعيليّه كشته شده است.
افراسياب خان
افراسياب خان ،از ادباء و شعراى عصر صفويّه است .وى برادر رستم خان ايلچى حاكم جام بود .به سخنشناسى و لطافت طبع،
شهرت داشت ،و به حسن سليقه و كماالت صوريّه ،موصوف بود .در اصفهان ساكن بود ،و همانجا درگذشت .اين بيت از او
است:
خورم صد زخم اگر بر دل تمنّاى دگر دارم

ز تيغ غمزهاش اميد جوهر بيشتر دارم

 . 1731خورشيد جى ،ص .434
 . 1732محاسن اصفهان ،ص .35
صفا ،ج  ،4ص .498
 . 1733مجمل فصيحى ،ج  ،1ص 88؛ روضة ال ّ
 . 1734فهرست مدرسه سپهساالر ،ج  ،2ص 561؛ دانشمندان و سخنسرايان فارس ،ج  ،1ص .287
 . 1735تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 591؛ الذّريعة ،ج  ،9ص 81؛ تذكره روز روشن ،ص .59
 . 1736تذكرة المعاصرين ،حزين ،ص .183

1736

اعالم اصفهان ،ص600 :
افريدون اصفهانى
افريدون بن مح ّمد بن مح ّمد بن على اصفهانى تاجر ،از مردان نيكوكار در قرن هشتم هجرى است .از آثارش بناى مدرسهاى است
1737
در دمشق كه آن را به سال  744ق بنا نموده ،و خود در رجب سال  749وفات يافته است.
مير افضل طباطبايى اردستانى*
مير افضل فرزند عبد الكريم طباطبايى اردستانى ،شاعر اديب فاضل از نوادگان مير بلند ،از سادات عالىقدر اردستان بوده كه در
قريه «اويخ» اردستان مدفون است ،و خود او در اصفهان به تحصيل مشغول بوده ،و گاهى شعر مىسروده ،از آن جمله است.
اين بيت:
فضاى سينهام ازبسكه بر نفس تنگ است

ميانه دلوجان از براى جا جنگ است

1738

مير افضل تونى*
مير افضل حسينى تونى معروف به «افضل الحسينى» از نقّاشان معروف عهد صفويّه است .نقّاشىهاى او به سبك رضا عبّاسى
1739
[است] .شايد او از شاگردان رضا عبّاسى باشد.
اكبر خان تارزن*
اكبر خان تارزن ،هنرمند موسيقىدان اصفهانى ،در حدود سال  1322ق در اصفهان متولّد شد .وى در نواختن تار ،مهارت
بسزايى داشت ،و در ّ
فن خود خوشسليقه بود.
نواهاى چنان چاالك مىزد

وى قبل از سال  1374ق بدرود حيات گفت.

كه مرغ از شور ،پر بر خاك مىزد

1740

اعالم اصفهان ،ص601 :
اكبر ترابيان
اكبر ترابيان از شعراى اصفهان است .تحصيالت ابتدايى و متوسّطه را در اصفهان طى كرد .از همان نوجوانى شعر
1741
مىگفت.
شيخ اكبر جوادى*

 . 1737الدّرر الكامنه ،ج  ،1ص .418
 . 1738تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 279؛ تذكره روز روشن ،ص .64
 . 1739دائرةالمعارف هنر ،ص .33
 . 1740تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .255
 . 1741تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .132

شيخ اكبر جوادى ،روحانى پرتالش و با اخالص ،در سال  1336ش در اصفهان متولّد شد .وى پس از تحصيالت مقدّماتى به قم
رفت ،و نزد اساتيد حوزه ،همچون مشكينى ،سبحانى ،جوادى آملى ،نورى همدانى ،شيخ يوسف صانعى ،حسنزاده آملى ،منتظرى
و فاضل لنكرانى به تل ّمذ مشغول شد .در سال  1370ق به امامت جمعه فوالدشهر منصوب شد ،و در حوزه و دانشگاه به تدريس
پرداخت .وى در ترويج دين و جذب مردم به شعائر مذهبى ،نقش مؤثّرى ايفا نمود ،و سرانجام در  21بهمن  1374ش (20
1742
رمضان) در اثر سانحه تصادف ،دار فانى را وداع گفت ،و پيكرش در تكيه شهداى اصفهان مدفون گرديد.
دكتر اكبر بردبار
ى تحصيالت
دكتر اكبر بردبار ،از دانشمندان طب و متخ ّ
صص بىهوشى ،در سال  1310ش در اصفهان متولّد شد .پس از ط ّ
ابتدايى و متوسّطه در اصفهان ،به تحصيل در رشته پزشكى در دانشكده پزشكى پرداخت ،و پس از اتمام آن ،به مدّت سه سال
صصى بىهوشى را در بيمارستان سينا گذراند ،و از سال  1338ش به سمت رياست درمانگاه بىهوشى دانشكده پزشكى
دوره تخ ّ
اصفهان منصوب شد .سپس به مدّت سيزده سال در انگلستان به مطالعه و تكميل تحصيالت خود در رشته بىهوشى پرداخت ،و
جراحان و پزشكان انگلستان گرديد.
موفّق به اخذ ديپلم بىهوشى با درجه «د .آ .سى .پى .آر .سى .اس » DACPRCSاز كالج ّ
از تأليفات و آثار ايشان ،چندين مقاله و كتاب ،جهت تدريس
اعالم اصفهان ،ص602 :
در دانشگاه ،با عناوين روش بىهوشى ساده ،درمان مصونيّت با ترياك ،توقّف قلب با ايجاد عوارض مغزى ،هيپوترمى و غيره
است.
ميرزا مح ّمد اكبر دولتآبادى «اكبر»
ميرزا مح ّمد اكبر فرزند آقا ميرزا دولتآبادى ،شاعر اديب ،پدرش در زمان شاهعبّاس كبير ،مستوفى الممالك بوده [است]،1743
مشار اليه ،جامع كماالت بوده ،از آثار او است:
 .1مثنوى زاهدنامه  .2مثنوى در بحر خسرو و شيرين .3 1744مثنوى در وصف اصفهان .1745اين رباعى از او است:
تا مرد ز نقش خويشتن ساده نشد

از بهر جالى عشق آماده نشد

تا آب روان نهفته در تاك نرفت

گلرنگ نشد صاف نشد باده نشد

مح ّمد اكبر اصفهانى
مح ّمد اكبر اصفهانى متخلّص به «اكبر» شاعر اديب ،به هندوستان مسافرت نمود؛ و سپس به توران رفت ،و مح ّمد خان (متوفّى
 1056ق) را مدح گفت .ديوانش شامل  7200بيت در كتابخانه مجلس شوراى ملّى موجود است .اين بيت از او است:
شراب خانه پرورد عراق است اين زالل فيض

مجو از شيشه شيراز يا جام خراسانش

اكبر بروجنى

 . 1742يادداشت آقاى رحيم قاسمى( وفيات علماى معاصر اصفهان) ،نسخه ّ
خطى.
 . 1743تذكره نصرآبادى ،ج  ،1صص .159 -158
 . 1744دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص .893
 . 1745فهرستواره كتابهاى فارسى ،ج  ،1ص 170؛ فهرست دانشگاه تهران ،ج  ،9ص .119
 . 1746كاروان هند ،ج  ،1صص 82 -81؛ فهرست مجلس ،ج  ،3ص 221؛ ال ّذريعة ،ج  ،9ص .87
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اكبر بروجنى ،از شعراى معاصر است .در اصفهان سكونت داشت .قسمتى از اشعارش به نام رفيق خيانتكار به طبع رسيده
1747
است.
اعالم اصفهان ،ص603 :
مح ّمد اكمل اصفهانى
ّ
مال مح ّمد اكمل بن مح ّمد صالح اصفهانى ،عالم فاضل محدّث ،پدر جناب آقا مح ّمد باقر وحيد بهبهانى .در اوايل قرن دوازدهم
ّ
ّ
هجرى مىزيست .نزد جمعى از علماء ،از جمله عالمه مجلسى ،مال ميرزا شيروانى ،شيخ جعفر قاضى ،مولى مح ّمد شفيع
استرآبادى تحصيل نمود ،و از آنان روايت كرد .فرزندش وحيد بهبهانى در اجازات خود او را چنين ستوده است« :العالم الكامل
الفاضل االمين المحقّق المدقّق الباذل االعلم االفضل االكمل ،استاد االساتيد و الفضالء ،و شيخ المشايخ العظماء العلماء الفقهاء،
موالنا مح ّمد اكمل».
مال نور الدّين مح ّمد بن ّ
مال مح ّمد اكمل با دختر ّ
ّ
مال مح ّمد صالح مازندرانى ساروى ازدواج كرده ،و صاحب فرزندانى شده است
1748
كه از آن جمله است جناب وحيد بهبهانى.
الفتى ساوجى
ّللا قطبشاه تأليف كرده،
الفتى ساوجى فرزند حسين ساوجى است .مدّتها در هند بوده ،رسالهاى در عروض و قافيه به نام عبد ّ
در اواخر عمر به اصفهان آمده ،در قهوهخانه جنب دارال ّ
شفاء ساكن شده ،در كمال شوخى و نمك بوده ،و اشعار هموارى مىگفته؛
لكن خود ،خويشتن را از انورى باالتر مىدانسته [است] ،و در زمان تأليف تذكره نصرآبادى فوت شده بوده است .از او است:
حكيمى ز حكمت كتابى به دست

بود هر خم مى كه خشتيش هست

يكى از حدوث و يكى از قدم

مى كهنه و نو سخنگو به هم
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ّللا كرم رئوفى بروجنى «سالك»
ّ
ّللا كرم رئوفى متخلّص به «سالك» ،شاعر اديب در سال  1322قمرى در قصبه بروجن متولّد شد .در مكاتب قديم ،مشغول به
ّ
تحصيل شد ،و به مناسبت فوت پدر ،ترك تحصيل
اعالم اصفهان ،ص604 :
كرد ،و براى امرار معاش خانواده به شغل ّ
بزازى پرداخت ،و چون به علم و ادب ،عالقه داشت ،در ضمن كار روزانه،
تحصيالت خود را ادامه داد .گاهى برحسب اقتضاى حال ،اشعارى مىسرود .ديوان اشعارى دارد كه هنوز طبع نشده است .از او
است:
در ره عشق به پاى سر و جان بايد رفت

سوى معشوق به ترك دوجهان بايد رفت
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ّللا وردى خان*
ّ
 . 1747تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .50
 . 1748تذكرة العلماء ،ص 261؛ الفيض القدسى ،ص  (89ترجمه فارسى فيض قدسى ،ص )214؛ مرآة االحوال ،صص  131و 270؛ هدية
االحباب ،ص 114؛ نجوم السّماء ،ص 230؛ وحيد بهبهانى ،ص 107؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،2ص .16
 . 1749تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص .464
 . 1750تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .232

ّللا وردى خان ،از سرداران و امراى بزرگ عهد شاهعبّاس صفوى است .اصال از خاندان اصيل «اونديالدزه» گرجستان بود ،و
ّ
در زمان لشكركشى شاهتهماسب به گرجستان به ايران آورده شد .وى كمكم از خود لياقت و كاردانى بروز داد ،و پلّههاى ترقّى را
در دستگاه صفويّه طى كرد .ابتدا حاكم گلپايگان شد ،و سپس در سال  1005ق حكومت فارس را برعهده گرفت ،و پس از
سركوب شورشيان كوهگيلويه ،حكومت آنجا را نيز ضميمه حكومت خود ساخت.
در سال  1006ق به سپهساالرى ايران رسيد .او در جنگهاى شاهعبّاس با ازبكها در شرق ايران ،و عثمانىها در غرب
كشور ،فرماندهى نيروها را برعهده داشت ،و باعث پيروزى دولت صفويّه بر رقيبان خود شد .او همچنين بحرين و الر را از
ّللا وردى خان از مردان نيكوكار زمان بود ،و آثار متعدّدى
دست پرتغالىها كه جنوب ايران را اشغال كرده بودند ،خارج ساختّ .
ّللا
ّللا وردى خان (سى و سه پل) در اصفهان ،بناى قيصريّه الر ،بناى گنبد و رواق ّ
از خود به جاى نهاد؛ از جمله :بناى پل ّ
وردى خان در مشهد مقدّس ،و احداث مدرسه خان در شيراز و چندين مسجد ،كاروانسرا و آب انبار و غيره در شهرهاى
مختلف.
وى سرانجام در سال  1022ق درگذشت .شاهعبّاس از مرگ او متأسّف شده ،دستور تشييع جنازه او را در مراسمى باشكوه
ّللا وردى خان به مشهد مقدّس حمل ،و در جوار حرم امام رضا عليه السّالم به خاك سپرده
صادر كرد ،و به فرمان شاه ،جنازه ّ
شد .شاهعبّاس همچنين
اعالم اصفهان ،ص605 :
ّللا وردى خان ،تمام مناصب او را به فرزندش امام قلى خان تفويض نمود.
به خاطر قدردانى از خدمات ّ
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خواجه امام الدّين واعظ
خواجه امام الدّين واعظ ،از دانشمندان قرن هفتم هجرى در اصفهان است.

1752

امام الدّين اصفهانى
امام الدّين اصفهانى از دانشمندان اصفهان است .برادرش شمس الدّين ،استاد او بوده ،و شمس الدّين ،رساله شمسيّه در منطق را
1753
نزد برادر خوانده است.
امام قلى خان*
ّللا وردى خان ،از خاندان «اونديالدزه» گرجى ،در سال  1022ق پس از وفات پدرش به فرمانروايى
امام قلى خان فرزند ّ
فارس و كوه گيلويه منصوب شد ،و پس از آن ،حكومت الر ،هرمز ،بحرين ،گلپايگان ،تويسركانّ ،
محالت ،هويزه ،و دورق به
قلمرو او اضافه شد.
شاهعبّاس به او احترام فراوان مىگذاشت.
امام قلى خان در جنگ با اشغالگران پرتغالى در خليج فارس پيروز شد ،و بندر گمبرون (بندر عبّاس) و جزيرههاى هرمز و قشم
را از دست آنان خارج ساخت ،و به سيطره آنان به جنوب ايران و خليج فارس پايان داد .وى در استان فارس ،آثار خيريّه
فراوانى از خود به جاى نهاد؛ از جمله پلى عظيم در جهرم ،چندين كاروانسرا ،احداث پل خان بر روى رود كر ،ساخت دو
شبستان بزرگ در جنوب مسجد عتيق شيراز .او همچنين قصرهايى مجلّل و شكوهمند در شيراز و اصفهان بنا كرد.
اعالم اصفهان ،ص606 :
امام قلى خان به شعرا و دانشمندان احترام مىگذاشت ،و بسيارى از آنان از سخاوت و اكرام او بهرهمند شدند .پس از مرگ
صى القلب
شاهعبّاس در  1038ق ،امام قلى خان همچنان حكومت فارس و متعلّقات آن را به عهده داشت؛ ا ّما شاه صفى پادشاه ق ّ

 . 1751تاريخ عالمآراى عبّاسى ،صفحات مختلف؛ مجلّه وقف ميراث جاويدان ،تابستان  ،1375صص 28 -27؛ محافل المؤمنين ،ص 146؛
جايگاه گرجىها در تاريخ ،صص .261 -244
 . 1752دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 589؛ مزارات اصفهان ،ص .179
 . 1753مرآة الجنان ،ج  ،4ص .332

و كينهتوز صفويّه ،در سال  1042ق دستور قتل امام قلى خان و اوالد ذكور او را صادر كرد ،و به اين ترتيب ،امام قلى خان و
1754
فرزندانش كشته شدند.
ّللا طريقى*
استاد امان ّ
ّللا طريقى ،ع ّكاس و نقّاش معاصر ،در سال  1302ش در اصفهان متولّد شد.
استاد امان ّ
وى پس از تحصيالت ابتدايى ،به هنرستان هنرهاى زيبا رفت ،و در رشته نقّاشى به تحصيل پرداخت .پس از آن به ع ّكاسى
پرداخت ،و در كنار آن به نقّاشى مشغول شد .وى در نقّاشى پرتره و آثار تاريخى ،تبحّر خاصى داشت ،و نمايشگاههايى از آثار
1755
او بر پا گرديد .اين هنرمند توانا در  24شهريور  1380درگذشت ،و در باغ رضوان اصفهان مدفون گرديد.
امام قلى بيك چگنى «وارسته»
امام قلى بيك چگنى معروف به « ّ
مال وارسته» اديب فاضل شاعر از معاصرين نصرآبادى است ،و با مل مظفّر تركه مناظرات و
1757
1756
منازعاتى داشت .در سال  1075وفات يافت [ ،و در امامزاده اسماعيل اصفهان مدفون شد] .
از او است:
چشمى كه افتد از گل رويت به روى گل

پاى برهنهاى است كه بر خار مىرود

اعالم اصفهان ،ص607 :
امام قلى كمرهاى
امام قلى بن ابو القاسم بن شاه قلى كمرهاى ،از فضالء و علماى قرن يازدهم هجرى است .اصال از اهالى كمره كه امروزه به
ّللا ساكن شد ،از آثار او :كتابت الفوائد
«خمين» معروف است بوده ،جهت تحصيل به اصفهان آمد ،و در مدرسه شيخ لطف ّ
الرحمن جامى است كه آن را به ّ
ّللا به پايان برده است.
خط نسخ ،در سال  1047ق در مدرسه شيخ لطف ّ
الضيائيّة تأليف عبد ّ
1758
ّللا گلپايگانى در قم موجود است.
نسخه به شماره  707در كتابخانه آيت ّ
امام قلى حشمت
امام قلى متخلّص به «حشمت» برادر ميرزا جعفر راهب از سادات طباطبايى و از نوادگان ميرزا رفيعا نايينى اصفهانى است .به
هند رفت ،و به خدمت مح ّمد شاه رسيد .لقب عماد الدّين خان يافت ،و داماد حكيم الملك معصوم على خان شد .از اشعار او است:
ما جوركشان نام نگيريم وفا را

پرورده درديم نخواهيم دوا را
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امام قلى وحشت بختيارى

 . 1754فصلنامه وقف ميراث جاويدان ،شماره  ،14تابستان  ،1375صص 29 -28؛ جايگاه گرجىها در تاريخ ،صص .277 -261
 . 1755فصلنامه فرهنگ اصفهان ،بهار  ،1379ص  162و ّ
اطالعات شخصى.
 . 1756تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 476؛ ريحانة االدب ،ج  ،6ص 287؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2صص .992 -991
 . 1757قصص الخاقانى ،ج  ،2ص .114
 . 1758فهرست گلپايگانى ،ج  ،2ص .139
 . 1759خزانه عامره ،ص 247؛ تذكره غنى ،ص .46

ميرزا امام قلى بختيارى متخلّص به «وحشت» ،از شعراى عصر صفويّه است .او برادر خليل خان بختيارى ،از خوانين ايل
بختيارى است .وى تا حدود سال  1090ق در قيد حيات بوده است .اين رباعى از او است:
اى بىخبر آگهى كه چون مىگردد؟

اين چرخ نگون كه واژگون مىگردد

تو خفته و آسيا به خون مىگردد

صد خوشه ز هر دانه اميد تو سبز
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اعالم اصفهان ،ص608 :
ّللا گينكانى
شيخ امان ّ
مال ابدال كوجانى اصفهانى عالم فاضل .در اصفهان نزد آخوند ّ
ّللا گينكانى فرزند ّ
مال حسين فشاركى ،آقا سيّد مح ّمد باقر
شيخ امان ّ
خواص اصحاب آقا شيخ مح ّمد رضا بود.
درچهاى و آقا شيخ مح ّمد رضا نجفى مسجد شاهى تحصيل نموده ،و از
ّ
سالها در مدرسه عربان به تدريس مقدّمات و سطوح فقه و اصول مشغول بود ،در علوم عربيّت ،مهارتى بسزا داشت ،و عدّهاى
از محضرش بهرهمند مىشدند .در بلوك برخوار نيز مصدر امور شرعى و مقبول القول بود .سرانجام در شب  23رمضان
1761
 1383ق وفات يافت ،و در صحن تكيه آقا سيّد مح ّمد لطيف خواجويى مدفون گرديد.
ّللا بيگ «نظير» زنگنه*
امان ّ
ّللا بيگ زنگنه متخلّص به «نظير» شاعر اديب ،اصال از ايل زنگنه ساكن كرمانشاهان بوده ،ا ّما در اصفهان زندگى
امان ّ
مىكرد ،و شعر مىسرود .عالوه بر آن از ّ
خطاطان زبردست نيز بوده ،و به واسطه كتابت امرار معاش مىكرده ،در سال
 1206ق در اصفهان وفات يافت .اين بيت از او است:
چنانكه غير نداند ،بيا به خانه ما

برون نمىرود ار حرفى از ميانه ما
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امير اصفهانى
امير اصفهانى از اعالم قرن هفتم هجرى است .در تراجم رجال القرنين ضمن وقايع سال  660مىنويسد« :و فى الخامس من ذى
1763
القعدة مات األمير المعروف باألصفهانى مخمورا».
اعالم اصفهان ،ص609 :
امير بيگ اصفهانى

 . 1760تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص .54
 . 1761مختصرى از تاريخچه محلّه خواجو ،صص 83 -82؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،2ص 289؛ سيرى در تاريخ تخت فوالد،
ص .191
 . 1762سفينة المحمود ،ج  ،1ص 325؛ تذكره منظوم رشحه ،ص 71؛ حديقة ال ّ
شعراء ،ج  ،3ص 1091؛ تذكره نگارستان دارا ،ص 269؛
ريحانة االدب ،ج  ،6ص 216؛ تذكره دلگشا ،صص 477 -476؛ مجمع الفصحاء ،ج  ،6ص 1089؛ مكارم اآلثار ،ج  ،3ص 216؛
الذّريعة ،ج  ،9ص 1212؛ فرهنگ بزرگان اسالم و ايران ،ص .105
 . 1763تراجم رجال القرنين ،ص .220

صابى اشتغال داشته ،حدود هفتاد
امير بيگ اصفهانى ،شاعر اديب ،نزد حكيم شفايى ،فنون شعر و ادب را آموخته ،و به كسب ق ّ
سال عمر كرده ،در زمان شاهعبّاس ثانى وفات يافته است .از اشعار او است:
روزى به شب كنم به صد اندوه سينه سوز

شب را سحر كنم به اميد كدام روز
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امير اصفهانى
امير بن حسين اصفهانى ،فاضل اديب رياضىدان ،از دانشمندان قرن دوازدهم هجرى است .وى مؤلّف نوزده باب در نجوم است
كه آن را جهت استفاده اطفال تأليف نموده است.
نسخه به شماره  3451 /2ضمن مجموعه شماره  1156در كتابخانه ملّى ملك در تهران نگهدارى مىشود.
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حاج امير آقا فالورجانى
[شيخ مح ّمد حسن كيانى] معروف به «حاج امير آقا فالورجانى» عالم فاضل كامل[ ،در  7دى  1267ش در فالورجان اصفهان
متولّد شد ].در اصفهان نزد بسيارى از علماى اين شهر از جمله سيّد على نجفآبادى ،سيّد مح ّمد نجفآبادى ،شيخ مح ّمد رضا
نجفى و [مير مح ّمد صادق خاتونآبادى تحصيل نمود .سپس در نجف اشرف از درس سيّد ابو الحسن اصفهانى ،شيخ محمد كاظم
شيرازى ،سيد عبد الهادى شيرازى و ديگران بهره برد و به اصفهان بازگشت و در مدرسه جدّه بزرگ ساكن شد .او روزهاى
پنجشنبه و جمعه را در فالورجان به اقامه جماعت و ترويج و تبليغ احكام و وعظ و خطابه مىپرداخت.
وى عالمى فاضل ،خوشمحضر ،نكتهدان و مورد عالقه مردم و شخص ّاول روحانى در آن ناحيه بود .او در حجره مدرسه ج ّده
ساكن بود .اهل علم و فضالء ديدار با او را مغتنم مى
اعالم اصفهان ،ص610 :
مجرد زيست ،و در اواخر زندگى ،دارايى خود را به دولت واگذار
شمردند و از خرمن علم او بهرهمند مىشدند .او تا آخر عمر
ّ
ّ
نمود تا صرف مدرسهسازى و بهداشت و درمان مردم شود] وفات او در سال  1403ق اتفاق افتاد ،و پيكرش در قبرستان
1766
عمومى فالورجان به خاك سپرده شد.
امير بيك قهبايجى
امير بيك بن ملك مح ّمد قهبايجى [كوهپايهاى] ّ
خطاط نستعليقنويس .از آثارش مجموعهاى است شامل دو كتاب .1 :مصابيح
القلوب ،تأليف ابو سعيد حسن شيعى بيهقى سبزوارى  .2داستان دقيانوس و قسمتى از تاريخ قوم حضرت موسى عليه السّالم كه
1767
در  1054ق كتابت شده است .نسخه به شماره  1758در كتابخانه وزيرى يزد موجود است.
امير كوكبى گرجى*
امير خان كوكبى گرجى ،از هنرمندان قرن دوازدهم هجرى است .او از موسيقىدانان دربار شاه سلطان حسين صفوى بوده ،و به
نام او رسالهاى در موسيقى به نظم و نثر تأليف نموده ،و در سال  1108ق آن را به پايان رسانده است.
شعر نيز مىسروده ،و كوكبى تخلّص مىكرده است .او در ّ
فن موسيقى ،خصوصا گوشهها و الحان و تصانيف ،اساتيد بوده است.
1768
ّ
وى كتاب خود را در ّ
سن  78سالگى تأليف نموده است؛ بنابراين ،سال تولد او  1030ق خواهد بود.

 . 1764تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 600؛ الذّريعة ،ج  ،9ص 99؛ تذكره روز روشن ،ص 659؛ تذكره آتشكده ،بخش سوم ،ص .926
 . 1765الذّريعة ،ج  ،24ص .390
 . 1766يادداشت هاى آقاى رحيم قاسمى( وفيات علماى معاصر اصفهان) ،نسخه خطى؛ تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان ،ج  ،2ص .290
 . 1767فهرست وزيرى ،ج  ،2ص .614
 . 1768مداومت در اصول موسيقى ايران ،صص 175 -170؛ نامنامه موسيقى ايران زمين ،ج  ،3صص 462 -459؛ جايگاه گرجىها در
تاريخ و فرهنگ و تمدّن ايران ،ص .308

امير احمد كامخواه
امير احمد كامخواه ،شاعر اديب در سال  1304خورشيدى در اصفهان متولّد گرديد،
اعالم اصفهان ،ص611 :
پس از اتمام دوره دبيرستان در اين شهر ،به دانشكده شهربانى وارد ،و سرانجام در اداره شهربانى اصفهان به انجاموظيفه مشغول
شد .از دوران تحصيل ،به شعر و ادب ،عالقه فراوان داشته ،و از بيستسالگى ،لب به گفتن اشعار گشوده است.
از او است:
[مرا ديوانه كرد آخر جفاى ماجراجويى

كه اندر دل نبودش گويى از مهر و وفا بويى]1769

امير حسين ظفر
امير حسين خان ايلخان ظفر بختيارى فرزند حسين خان فرزند خسرو خان سردار ظفر ،از نويسندگان و مترجمان معاصر ،در
حدود سال  1271ق متولّد شده ،و چندين دوره از طرف ايل بختيارى ،و يك دوره از طرف مردم نجفآباد در مجلس شوراى
ملّى نماينده بوده ،و چندين كتاب ترجمه نموده است؛ از جمله .1 :سفرى به سرزمين دالوران ،نوشته كوپرسى كه در تهران چاپ
شده است  .2سقراط ،زندگانى و افكار ،نوشته كوراماسيون .3
شاهزاده خانم بعلبك نوشته رابدار هاكارد.
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امير قلى اشراقى بروجنى
امير قلى اشراقى بروجنى ،شاعر اديب و از خدمتگزاران صدّيق فرهنگ در سال  1297خورشيدى در قصبه بروجن چهارمحال
متولّد شده ،ادبيّات فارسى و عربى را در مدرسه بختيارى نزد مير سيّد حسن مجد االدباء اصفهانى و شيخ مح ّمد رفيع نطنزى
ّ
مستقال مدرسهاى تأسيس كرد ،و پس از تأسيس دبستان
خواند ،و در همان مدرسه ،ناظم و معلّم شد .پس از تعطيلى مدرسه ،خود
دولتى ،مدرسه خود را به اداره فرهنگ واگذار كرد ،و خود ،كارمند رسمى دولتى شد .او سالها نماينده فرهنگ بروجن بوده ،و
به ه ّمت او چندين باب دبيرستان و دبستان در آن محل ساخته شده است .از سال  1331به مناسبت اختالفات
اعالم اصفهان ،ص612 :
محلّى به اصفهان آمد ،و در دانشسراى پسران مشغول به كار شد .او شاعرى است توانا و عالوه بر فضل و سخنورىّ ،
خط
نستعليق را نيز خوب مىنويسد .از اشعار او است:
پرتو دوست چو در آينه دل افتاد
هركجا كرد گذر موكبت اى مايه ناز

امير قلى امينى

 . 1769تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .386
 . 1770دائرةالمعارف دانش بشر و ّ
اطالعات شخصى نويسنده.
 . 1771تذكره شعراى معاصر اصفهان ،ص .37

روزگار من و دل ،آه چه مشكل افتاد
به قفاى تو صد قافله دل افتاد
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امير قلى امينى فرزند ابراهيم خان امين الدّوله صدرى ،نويسنده ،روزنامهنگار و محقّق توانا ،در ماه ذىالقعده  1314ق در
اصفهان متولّد شد .مادرش از خاندان نمازى شيراز و مادر پدرش از ايل بختيارى بود .در ّ
سن دوازدهسالگى به درد مفاصل مبتال
شد ،و در سال  1334كه خبر قتل برادرش را شنيد ،از هر دو پا فلج شد؛ ا ّما اين مشكل ،مانع از تحصيالت و ف ّعاليت او نشده ،و
در اثر جدّيت و پشتكار ،موفّق به خدمات زياد ،و تأليف آثار ارجمند شده است .وى سالها روزنامه اخگر به صاحب امتيازى
ّللا خان وزيرزاده را اداره مىكرد .سپس در سال  1369ق روزنامه اصفهان را منتشر ساخت .مدّتى هم مديريّت
ميرزا فتح ّ
روزنامه باختر به صاحب امتيازى سيفپور فاطمى را به عهده داشت.
او در عمر خود ،كارهاى عا ّمالمنفعه زيادى انجام داد كه از آن جمله است:
ّ
مجزا در پرورشگاه ،جهت پسران و دختران  .3تربيت صدها كودك
 .1تأسيس پرورشگاه ايتام  .2ساختمان دو عمارت
بىسرپرست ،و تكفّل امور تربيتى و تحصيلى آنان  .4احداث قنوات و غرس درختان بىشمار و آبرسانى به اراضى باير ،جهت
تأمين درآمد براى روستاييان .امير قلى امينى مدّتى رئيس انجمن شهر ،و مدّتى هم رئيس جمعيّت شير و خورشيد سرخ در
اصفهان [جمعيّت هالل احمر كنونى] بود .او سرانجام در  21رجب  1398ق وفات يافت ،و بنا بر وصيّت خودش ،در منزل
مسكونى خود ،واقع در خيابان كاشانى فعلى ،جنب بيمارستان كاشانى مدفون گرديد .در سالهاى اخير ،منزل او به مركز فرهنگى
و كتابخانه عمومى تبديل شده است.
اعالم اصفهان ،ص613 :
تأليفات و آثار علمى مشار اليه عبارت است از .1 :ابطال الباطل در ر ّد قرارداد  1331قمرى  .2تداوى روحى ،مطبوع در
روزنامه اخگر  .3داستانهاى امثال ،در دو جلد  .4سى افسانه از افسانههاى محلّى اصفهان  .5چگونه بچّه خود را پرورش
مىدهم؟  .6خوار و يكسخن در امثال و حكم فارسى  .7گزيده آثار ،مجموعه مقاالت  .8فرهنگ عوام يا شرح امثال و
الرحمن ناصر ،نوشته جرجى زيدان  .10ترجمه عروس
اصطالحات زبان فارسى ،چاپ دانشگاه اصفهان  .9ترجمه كتاب عبد ّ
فرغانه اثر جرجى زيدان  .11ترجمه غلبه بر ترس و خستگى اثر اسپنسر ،از ترجمه عربى امير بقطر  .12ترجمه كودك،
1772
نوشته ويكتور پوشه  .13ترجمه داستانهاى كوچك از اسپرانتو  .14ترجمه داستانهاى تاريخى اثر ابراهيم مصرى.
امير شاهكى
امير شاهكى اصفهانى ،از اعيان اصفهان بوده ،و غزل را نيكو مىسروده است.
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امير قالبى
امير قالبى ،اصلش از اصفهان است .در قرن دهم هجرى مىزيست ،و شعر مىسرود .در اصفهان قالبزنى مىنمود .مدّتى در
شيراز بود .عاقبت به خراسان رفت ،و به مناسبت هرزهگويى ،به دست امير عبد الغنى از اقوام امير نجم ثانى كشته شد .در
قحطى شيراز گفته است:
شهر شيراز پر از مردم آدمخوار است

مىروم آخر از اين شهر كه آدمخوار است

1774

اعالم اصفهان ،ص614 :
امين اصفهانى
امين اصفهانى معروف به «امنياى زعفرانفروش» ،شاعر اديب بوده ،اين شعر از او است:

ّ
مجالت ،ج  ،1صص  74 -71و 182 -177؛ زندگىنامه رجال و مشاهير ايران ،ج  ،1صص 195 -194؛ مؤلّفين
 . 1772تاريخ جرايد و
كتب چاپى ،ج  ،1ص 681 -679؛ چهره مطبوعات معاصر ،ص 183؛ سپيدار پايدار ،يادنامه بزرگداشت زندهنام امير قلى امينى؛ مزارات
اصفهان ،صص 108 -106؛ نادرهكاران ،ص .395
 . 1773تاريخ نظم و نثر ،ج  ،2ص .721
 . 1774تذكره تحفه سامى ،ص .43

رنجيدهاى از من بت نامهربان من

حرفى شنيدهاى تو مگر از زبان من؟

خونم حالل باد به دشمن اگر كند

يك حرف در حضور تو خاطرنشان من
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مح ّمد امين مازندرانى
آقا مح ّمد امين بن مح ّمد سعيد متخلّص به اشرف بن ّ
مال مح ّمد صالح مازندرانى ساروى ،عالم فاضل محقّق ،تا سال  1152ق
زنده بوده ،و تأليفاتى داشته است كه از آن جمله است .1 :االمامة ،به فارسى ،كه نزد ميرزا حيدر على مجلسى بوده است .2
شرح بر تهذيب الكالم تفتازانى ،شرحى مبسوط است كه به شماره  3956در كتابخانه مجلس شوراى اسالمى موجود است ،و
مال صالح مازندرانى ،و از شرح ع ّم خود و از شرح ّ
مؤلّف در آن ،از شرح كافى ّ
مال مح ّمد على استرآبادى بر كافى ياد
1776
مىكند.
مح ّمد امين فايق اصفهانى*
آقا مح ّمد امين اصفهانى متخلّص به «فايق» ،فرزند آقا شاه ولى ،شاعر اديب ،در حدود سال  1036ق در اصفهان متولّد شد.1777
از كسب پوستين دوزى امرار معاش مىكرد .مردى خليق و مردمدار بود ،و با قناعت زندگى مىكرد ،1778اشعارش متجاوز از
هشت هزار بيت است .از او است:
شكست قيمت ش ّكر كه طوطيان را دل

چو مغز پسته خندان در آن دهن پيداست

اعالم اصفهان ،ص615 :
مح ّمد امين ازل اصفهانى
ميرزا مح ّمد امين متخلّص به «ازل» فرزند ميرزا شفيع حسينى ،مستوفى موقوفات ،شاعر اديب فاضل ،جودت طبع و استقامت
علو ه ّمت و تقوى هرگز به مشاغل دنيا آلوده نشد ،و به وضع
سليقهاش به كمال و در شاعرى ،قدوه امثال بود .از فرط ّ
گوشهنشينان ،معاش مىنمود .وى در سال  1135ق وفات يافت .از او است:
غمش با هركه مىگويم ز دل بيگانه مىگردد
ازل الفت به دنيا از براى آخرت دارم

سر مهر از پرزور اين پيمانه مىگردد
كه مفلس ز آرزوى گنج در ويرانه مىگردد
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ميرزا مح ّمد امين خازن تبريزى
ميرزا مح ّمد امين تبريزى معروف به «آقاسى» و متخلّص به «خازن» ،شاعر اديب ،فرزند ضياء الدّين .در محلّه عبّاسآباد
اصفهان ساكن بوده ،مدّتى تحصيل كرد ،و سرانجام به شيراز رفت ،و در آنجا وفات يافت .از اشعار او است:
 . 1775تذكره روز روشن ،ص 82؛ تذكرة المعاصرين ،حزين ،ص .220
 . 1776فهرست مجلس ،ج  ،10بخش چهارم ،ص 2096؛ نجوم السّماء ،ج  ،1ص 264؛ الذّريعة ،ج  ،13ص  159و ج  ،2ص 321؛
الكواكب المنتشره ،صص  76و 81؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 670؛ زندگىنامه ّ
عالمه مجلسى ،ج  ،1ص .353
 . 1777قصص الخاقانى ،ج  ،2ص .155
 . 1778تذكره نصرآبادى ،ص .349
 . 1779تذكرة المعاصرين ،حزين ،ص .148

گلشن فردوس اگر خواهى مرنجان خلق را

س ّد راهى چون غبار خاطر احباب نيست

1780

مح ّمد امين كفرانى
ّللا كفرانى ،فاضل نويسنده .از آثارش كتابت:
مح ّمد امين بن مح ّمد طاهر بن هدايت ّ
صالة ،تأليف محسن فيض كاشانى كه در سال  1076ق به
 .1تحفه عبّاسى ،تأليف مح ّمد طاهر كاشى (م  1098ق) .2 .ترجمة ال ّ
1781
ّ
خط نسخ كتابت نموده ،و به شماره  3036در كتابخانه مجلس شوراى ملّى در تهران موجود است.
فايده :كفران بر وزن خندان ،از دهات رويدشت اصفهان است.
اعالم اصفهان ،ص616 :
ميرزا امين اصفهانى
ّللا بن خواجه على شاه بن ميرزا شاه حسين اصفهانى ،شاعر اديب ،پس از فوت برادرش شرف
ميرزا امين فرزند ميرزا عبد ّ
1782
جهان ،وزير شيروان شد .پس از شش سال اوراجهنويس آذربايجان شد ،و در آن منصب وفات يافت.
مح ّمد امين
(شيخ مح ّمد امين از عرفا و زهاد و صالحين ،مدفون در بيرون تكيه مير ابو القاسم فندرسكى .شرح حال او در دست نيست.
سنگ نوشته مزارش يكى از مفصلترين سنگ نوشتههاى تخت فوالد است.
متأسفانه قسمتهايى از آن از بين رفته و تاريخ وفاتش خوانده نمىشود .بخشى از عبارات آن چنين است:
«هذا مرقد افتخار العلماء و خيار الفضالء محبّ الفقراء محبوب االغنياء المباشر بانواع الرياضات و المرتكب باصناف المجاهدات
المتجرد عن العالئق الجسمانية و المتفرد عن العوائق النفسانية ،المشفق بالصالحين و المنفق بالمساكين ،المعتكف فى المواقف
الكريمة ...
كاسب الحالل و صادق المقال و الراقب فى كل حال ،تارك الشهوات و قامع اللذات و سارع فى الخيرات ،متفرد بالخضوع و
االنكسار متمسك بالفقر و االفتقار متصف بالبذل و االيثار ،متفكر فى اآلالء حامد بالنعماء شاكر فى الشدة و الرخاء ،قليل الضحك
1783
كثير البكاء »...
مح ّمد امين واصل الهيجى
ّ
مال مح ّمد امين الهيجى گيالنى فرزند درويش مح ّمد ،عالم فاضل شاعر اديب ،فرزند درويش مح ّمد ،از گيالن به تبريز و مشهد
مقدّس رفت ،عاقبت االمر در اصفهان ساكن ،و در مدرسه حاج مح ّمد باقر مهابادى به تحصيل مشغول شد ،و در همين شهر
وفات يافت .در
اعالم اصفهان ،ص617 :
شعر نيز طبعى روان داشته« ،واصل» تخلّص مىكرده ،عالوه بر ديوان اشعار ،مثنوىاى به نام خلوتزار سروده است .از
اشعار او است:

 . 1780تذكره نصرآبادى ،ج  ،1صص 295 -294؛ الذّريعة ،ج  ،9ص 279؛ دانشمندان آذربايجان ،ص .9
 . 1781فهرست مجلس ،ج  ،10جزو دوم ،ص .579
 . 1782تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 109؛ الذّريعة ،ج  ،9ص .103
 . 1783جلوه افالكيان نوشته رحيم قاسمى ،مخطوط.

ز ياد غير مىگردد به دل ياد خدا كمتر

چو پر شد خانه مىگردد به صاحبخانه جا كمتر

1784

حاج امين آقا صدرى
ّللا امين الدّولة بن حاج مح ّمد حسين خان صدر اعظم اصفهانى ،عالم فاضل ،در
حاج امين آقا بن على مح ّمد نظام الدّولة بن عبد ّ
نجف اشرف ساكن بوده است .تولّدش در  1269و وفاتش در سال  1330ق روى داده ،و در صحن مط ّهر مرقد حضرت على
1785
عليه السّالم مدفون شده است.
امين الدّين اصفهانى
امين الدّين بن جمال الدّين مح ّمد بن موالنا على اصفهانى از فضالء و نويسندگان قرن  11هجرى است ،از آثارش كتابت نسخهاى
از وقوف القرآن است كه آن را به ّ
خط نسخ در ذىقعده سال  1016به پايان رسانيده است .نسخه به شماره  350در كتابخانه م ّلى
1786
ملك در تهران موجود است.
حاج امين اصفهانى*
حاج امين فرزند حاج معز شيشهگر اصفهانى ،شاعر اديب ،در زمان گردآورى تذكرة ال ّ
شعرا توسّط ميرزا مح ّمد طاهر نصرآبادى
جوانى بوده صالح و آرامخوى .اين بيت از او است:
صع پوشم
از حرير پر پروانه مر ّ

تا شده شمع قدت نامزد آغوشم

1787

اعالم اصفهان ،ص618 :
استاد مح ّمد امين بنّاى اصفهانى*
استاد مح ّمد امين بن مح ّمد مؤمن اصفهانى ،از هنرمندان دوره صفويّه است .وى در سال  1112ق تعميرات صفّه غربى مسجد
1788
جامع اصفهان را به پايان رسانده است.
ّ
مال مح ّمد امين تويسركانى*
مال مح ّمد امين بن نوروز على تويسركانى ،عالم فاضل ،برادر ّ
ّ
مال حسينعلى تويسركانى.
در اصفهان ساكن بود ،و در شعبان  1317ق وفات يافت و در بيرون تكيه شيخ محمد تقى رازى مدفون شد.

1789

ميرزا امين تبريزى
ميرزا امين تبريزى عبّاسآبادى فرزند ميرزا نورى بيك خازن ،شاعر اديب ّ
خطاط ،از تبريزيان محلّه عبّاسآباد اصفهان است.
عالوه بر فضيلت شعر ،در حسن خط نيز مشهور بود ،و ّ
خط نسخ را خوش مىنوشت ،در اواخر عمر ،مستوفى شيراز شد ،و
سپس وفات يافت .از او است:
 . 1784تذكره نصرآبادى ،ص 352؛ تذكرة المعاصرين ،ص .208
 . 1785دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص .392
 . 1786فهرست كتابخانه ملّى ملك ،ص .799
 . 1787تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص .189
 . 1788تاريخ اصفهان( هنر و هنرمندان) ،ص .360
 . 1789تخت فوالد يادگار تاريخ ،نسخه ّ
خطى.

با تهىدستى هنر بىقدر باشد زان چنار

جوهر خود را چو رگ پنهان كند در زير پوست

1790

مح ّمد امين فطرت لرستانى*
مح ّمد امين بيك لرستانى متخلّص به «فطرت» از شعراء و سخنوران اوايل قرن سيزدهم هجرى است .سالها در اصفهان ساكن
بوده است .سفرى به هند رفته ،و دوباره به اصفهان بازگشته است .اين بيت از او است:
شكنج سنبل زلف تو دام و آهوى چين

خيال دانه و خال تو طوطى هند

1791

اعالم اصفهان ،ص619 :
مح ّمد امين نصرآبادى
مح ّمد امين بن مح ّمد هاشم نصرآبادى ،از ّ
خطاطان قرن  11هجرى است .در سال  1072ق نسخهاى از شرح سى فصل خواجه
نصير الدّين طوسى را به ّ
خط نستعليق كتابت نموده كه ضمن مجموعه شماره  3186در كتابخانه مجلس شورا موجود است .در
پشت نسخه ،يادداشت تملّك روح االمين حسين بن سيّد مح ّمد بن روح االمين بن شمس الدّين مح ّمد حسينى مختارى مشهود
است[ 1792.به احتمال قوى ،صاحب عنوان ،همان مح ّمد امين نصرآبادى ،دايى ميرزا طاهر نصرآبادى است كه شرح حالش را در
اين كتاب مىخوانيد].
ميرزا مح ّمد امين «روح االمين» شهرستانى
ميرزا مح ّمد امين شهرستانى معروف به «روح االمين» مشهور به «ميرجمله» ،فاضل اديب شاعر ،در سال  971ق متولّد شده،
در اوايل جوانى به هندوستان مسافرت نموده ،و آنجا به خدمت جهانگير پادشاه رسيدهّ ،
عزت و اعتبار يافته ،و به منصب
«ميرجملگى» مفتخر شده است .در زمان شاهعبّاس ّاول به ايران مراجعت نموده ،و مجددا به هند رفته ،و در  1047ق وفات
يافته است .وى عموزاده ميرزا رضى شهرستانى صدر شاهعبّاس صفوى است ،و در زمان حيات ،اموال و اسباب زياد به
اصفهان فرستاده ،و موقوفاتى در اين شهر ترتيب داده كه هنوز قسمتى از آن باقى است .ديوانش حدود بيست هزار بيت است ،و
شامل اين منظومهها است .1 :آسمان هشتم يا بهرامنامه  .2خسرو و شيرين  .3جواهرنامه .4
گلستان ناز  .5ليلى و مجنون  .6مطمع االنظار و غيره ،1793از او است:
عشق امير المؤمنين حيدر بود

هرچه گويم عشق از آن برتر بود

ميرزا مح ّمد امين طائر*
حاج ميرزا مح ّمد امين صفوى خليفه سلطانى متخلّص به «طائر» شاعر اديب و فاضل.
اعالم اصفهان ،ص620 :
 . 1790تذكره نصرآبادى ،ج  ،1ص 129؛ احوال و آثار خوشنويسان ،ج  ،1ص 79؛ گلزار جاويدان ،ج  ،3ص .1394
 . 1791تذكره انجمن خاقان ،صص .600 -599
 . 1792فهرست مجلس ،ج  ،10بخش دوم ،ص .769
ّ
 . 1793دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،2ص 1005؛ الذريعة ،ج  ،7ص 260؛ تذكره روز روشن ،ص 315؛ تذكره نصرآبادى ،ج ،1
صص 80 -79؛ كاروان هند ،ج  ،1صص .481 -471

در اواخر قرن سيزدهم هجرى در روستاى مح ّمدآباد جرقويه متولّد شد ،و در اصفهان ،فقه و اصول ،صرف و نحو و علوم
خط نسخ نيز مهارت داشت .از سال وفات او ّ
غريبه را آموخت .در نوشتن ّ
اطالعى در دست نيست .از او است:
به جان خود چه باليى كه ديدم و نخريدم

كدام بار جفا از تو آمد و نكشيدم

به ياد عارض گلگون و ياد آن قد موزون

به بوستان نرسيدم كه پيرهن ندريدم

1794

مح ّمد امين حسينى مرعشى
مح ّمد امين حسينى ،از اعقاب مير بزرگ مرعشى ،و از طرف مادر ،از سادات دستغيب شيراز .نياكانش در مازندران بودهاند ،و
خود او در شيراز متولّد گرديده ،و در اصفهان ساكن شده است .از آثارش كتابت نسخهاى است از كتاب مصائب النّواصب تأليف
ّللا شوشترى كه آن را به ّ
خط نسخ كتابت نموده است .نسخه به شماره  651در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران
قاضى نور ّ
1795
موجود است.
ميرزا امين نصرآبادى
ميرزا امين نصرآبادى ،شاعر اديب ّ
خطاط ،نواده دايى ميرزا مح ّمد طاهر نصرآبادى بوده ،در حساب و نجوم مهارت داشته ،و
ّ
خط نسخ و نستعليق را خوش مىنوشته ،و مادّه تاريخ را نيكو مىگفته است .از اشعار او است:
در زمين نرم تخم افزون دواند ريشه را

كى نصيحت در دل سنگيندالن دارد اثر

آب تا جارى بود اين آسيا در گردش است

تا حياتى هست ،ما را روزى ما مىرسد

1796

ّللا جلوه
دكتر امين ّ
ّللا جلوه اردستانى ،از اطبّاء حاذق و متديّن معاصر است .در اصفهان ساكن
دكتر امين ّ
اعالم اصفهان ،ص621 :
بود ،و پس از وفات ،در تخت فوالد اصفهان مدفون گرديد.

1797

انور اصفهانى*
انور اصفهانى ،شاعر اديب ،در نيمه دوم قرن سيزدهم هجرى مىزيسته ،و در اصفهان ساكن بوده ،و با مح ّمد على مسكين
اصفهانى معاصر بوده [است] ،اين بيت از او است:
گفته بودى كه از اين بعد به خوابم بينى

بىتو در ديده محال است كه خوابى برود

1798

 . 1794گركويه ،صص .377 -376
 . 1795فهرست مركزى دانشگاه تهران ،ج  ،3ص .620
ّ
 . 1796تذكره نصرآبادى ،ج  ،2ص 661؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان ،ج  ،1ص 179؛ تذكره آتشكده ،بخش سوم ،ص 926؛ الذريعة ،ج
 ،9ص .105
 . 1797سيرى در تاريخ تخت فوالد ،ص .225
 . 1798تذكره حديقة ال ّ
شعراء ،ج  ،1ص .193

انوشيروان مجوسى
انوشيروان مبروص مجوسى اصفهانى ،از خواص خوارزمشاه بوده ،و پادشاه ،وى را به عنوان سفارت و نمايندگى ،نزد سلطان
سنجر فرستاد .چون مبتال به مرض برص بود ،از حضور نزد سنجر وحشت داشت ،متوسّل به حضرت رضا عليه السّالم شد ،و
از اين بيمارى نجات يافت ،و بدين سبب ،مسلمان و شيعه شد ،و صندوقى از نقره ،جهت مرقد مط ّهر تهيّه كرد ،و بر قبر مبارك
ى بن حمزه مشهدى طوسى وى را ديده ،و در كتاب ثاقب المناقب كه در  560ق آن را
نهاد .عماد الدّين ابى جعفر مح ّمد بن عل ّ
1799
تأليف نموده ،اين واقعه را نقل نموده است.
انيس مدنى اسلمى
ابو يونس انيس بن ابى يحيى سمعان مدنى اسلمى ،از محدّثان اصفهان در قرن دوم هجرى است .وى از پدرش سمعان روايت
1800
نموده ،و يحيى بن قطان و سعد بن صلت از او نقل حديث كردهاند.
اعالم اصفهان ،ص622 :
ايّوب
ايّوب بن حماد ،از فقهاء اصفهان است .ابو مح ّمد بن حيّان گويد :حديث زياد نقل نموده ،و لكن چيزى از آن به ما نرسيده
1801
است.
ايّوب بن زياد
ايّوب بن زياد ،عامل اصفهان در عهد ابو جعفر منصور دوانيقى دومين خليفه اصفهانى است .وى ساكن محلّه خشينان بود ،و در
آن محلّه ،كوشك و مسجدى بنا كرد ،و همچنين مىدانى جهت خريدوفروش ،و در زمان او محلّه خشينان به يهوديّه متّصل شده ،و
1802
به صورت شهر درآمده است.
ايّوب اصفهانى
ّللا بن مح ّمد بن عمران معدل ،برادرزادهاش
ايّوب بن عمران بن ايّوب بن عمران بن ابى سليمان ،از محدّثان اصفهان است .عبد ّ
1803
از او نقل حديث مىنمايد.
ايّوب اصفهانى
حافظ ايّوب بن معمر بن شريس اصفهانى ،از محدّثين و حفّاظ قبيله تيم اصفهان بوده ،و در كودكى از اصفهان خارج شده است.
حافظ ابو نعيم اصفهانى درباره او گويد« :كان حافظا جليل القدر صاحب غرائب» .وى از مخلد شعيرى روايت مىكند ،و مح ّمد
1804
ّللا حلبى رقّى و مح ّمد بن منصور از وى روايت مىكنند.
بن قاسم بن عبد ّ
ايّوب قرشى مكتب
ايّوب بن موسى بن زكريّا قرشى مكتب ،از محدّثين اصفهان است .وى از ابو مح ّمد بن بكير روايت كرده است.
اعالم اصفهان ،ص623 :

 . 1799الذّريعة ،ج  ،5ص 5؛ الثّقات العيون ،ص .28
 . 1800ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .229
 . 1801ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص 223؛ طبقات المحدّثين ،ج  ،3ص .152
 . 1802ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .16
 . 1803ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .223
 . 1804ذكر اخبار اصفهان ،ج  ،1ص .222
 . 1805ذكر اخبار اصفهان ،ص .223
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تحصيل در مدارس جديد 24
تحصيالت حوزوى 24
تحصيالت دانشگاهى 24
سفر به عتبات 24
تدريس 25
در عرصه پژوهش 25
مصاحبان و دوستان 26
مراسم تقدير از استاد 27
كتابخانه استاد مهدوى 27
مشايخ اجازات 28
اعالم اصفهان ،ص624 :
وفات 28
در وصف استاد 29
تأليفات و آثار 30
الف) كتابهاى چاپ شده 30

ب) آثار چاپ شده در ضمن كتابهاى نويسندگان ديگر 31
ج) مقاالت چاپ شده در مطبوعات 31
د) مصاحبهها 32
ه) آثار چاپ نشده 32
آشنايى نگارنده با مؤلّف اين كتاب 34
درباره نام كتاب 35
روش تدوين ،تنظيم و تصحيح كتاب 35
سپاس و قدردانى 38
اجازات مؤلّف 40
اعالم اصفهان ،ص625 :
فهرست الفبايى عناوين
آدم بن سعيد مدينى 51
آدم مدينى 51
آذرپژوه 51
آذر شاپور 52
آذر نيوق 52
آزاد اصفهانى 52
آشوبى نطنزى 53
آقا احمد نقّاش اصفهانى 373
آقا اشرف طبيب 595
خرم اصفهانى 54
آقا بابا ّ
آقا بابا عارض اصفهانى 54
ّ
مال آقا جان زفرهاى 55
آقا جان كاشىپز 55
آقا جونى معمار 55
ميرزا آقا خان محاسب الدّوله 55

سيّد آقا خليفه سلطانى 54
آقا كوچك قمشهاى 56
آقا گلى اصفهانى 57
آقا مح ّمد ابراهيم نعمتاللّهى 100
آقا مح ّمد اسماعيل خوراسكانى 548
آقايى اصفهانى 57
آل تركه 57
آل تركه 58
آل تركه -ابو الهادى 57
آل تركه -جالل الدّين مح ّمد 61
آل تركه ،خواجه افضل الدّين مح ّمد 61
آل تركه -خواجه افضل الدّين مح ّمد تركه 60
ّللا 58
آل تركه -خواجه حبيب ّ
آل تركه -خواجه عنايت تركه 60
آل تركه -خواجه قاسم على 60
آل تركه -صائن الدّين على 58
آل تركه -صدر الدّين مح ّمد 62
آل تركه -على 60
آل تركه -مح ّمد 63
آل تركه -مظفّر 63
آل تركه -نظام الدّين 63
آل خجند 64
آل خجند -ابراهيم 64
آل خجند -ثابت 64
آل خجند -جمال الدّين مح ّمد 70
آل خجند -جمال الدّين محمود 71

آل خجند -شهاب الدّين 65
آل خجند -صدر الدّين عبد اللطيف 65
آل خجند -صدر الدّين عبد اللطيف 66
آل خجند -صدر الدّين عمر 67
آل خجند -صدر الدّين مح ّمد 68
اعالم اصفهان ،ص626 :
آل خجند -صدر الدّين مح ّمد 70
ّللا 67
آل خجند -عبيد ّ
آل خجند -عالء الدّين ثابت 65
آل خجند -عالء الدّين عبد القادر 66
آل خجند -كمال الدّين احمد 64
آل خجند -مح ّمد 68
آل خجند -مسعود 71
آل خجند -مسعود 71
آل صاعد 72
آل صاعد -ابو العالء صاعد 74
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آل صاعد -احمد 72
آل صاعد -تاج الدّين حسين 73
آل صاعد -جالل االسالم مح ّمد 76
آل صاعد -جمال الدّين صاعد 74
آل صاعد -خواجه جالل الدّين مح ّمد 76
آل صاعد -ركن الدّين صاعد 74
آل صاعد ،ركن الدّين مسعود 76
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آل صاعد -شرف الدّين 74
آل صاعد -صدر الدّين 75
آل صاعد -ظفر االسالم 75
آل صاعد -عضد االسالم 75
آل صاعد -قاضى صاعد 74
آل صاعد -نظام الدّين احمد 72
آوانس 77
آيت اصفهانى 77
ابان 78
ابان ّ
بزاز 78
ابدال اصفهانى 78
ابدال بيگ نقّاشباشى 79
ابدال قلندر 79
ابراهيم 79
ابراهيم 86
ابراهيم 96
سيّد ابراهيم 104
ابراهيم 105
ابراهيم 112
ابراهيم 120
ميرزا ابراهيم آرتيمانى «ادهم» 135
ابراهيم آقاباشى 80
ابراهيم ابار 122
ابراهيم ابهرى 96
ابراهيم ابهرى 115
سيّد ابراهيم احمدى 80

سيّد ابراهيم اردوبادى 80
ابراهيم اسدى 138
ابراهيم اسدى كاشانى 123
ابراهيم اسلمى 129
ابراهيم اشعرى 86
ابراهيم اشعرى 95
ابراهيم اشعرى 109
ابراهيم اشعرى مدينى 115
ابراهيم اصفهانى 81
ابراهيم اصفهانى 81
ابراهيم اصفهانى 81
اعالم اصفهان ،ص627 :
ابراهيم اصفهانى 81
ابراهيم اصفهانى 82
ميرزا ابراهيم اصفهانى 82
ميرزا ابراهيم اصفهانى 82
ابراهيم اصفهانى 83
ابراهيم اصفهانى 86
ميرزا ابراهيم اصفهانى 89
ابراهيم اصفهانى 94
ابراهيم اصفهانى 94
ابراهيم اصفهانى 95
ابراهيم اصفهانى 96
ابراهيم اصفهانى 96
ابراهيم اصفهانى 104
ابراهيم اصفهانى 105

ميرزا ابراهيم اصفهانى 105
ابراهيم اصفهانى 112
ابراهيم اصفهانى 117
ابراهيم اصفهانى 120
ابراهيم اصفهانى 121
ابراهيم اصفهانى 123
ابراهيم اصفهانى 126
ابراهيم اصفهانى 128
ابراهيم اصفهانى 128
ابراهيم اصفهانى 129
ابراهيم اصفهانى 130
ابراهيم اصفهانى 130
ابراهيم اصفهانى 130
ابراهيم اصفهانى 131
ابراهيم اصفهانى 132
ابراهيم اصفهانى 134
ابراهيم اصفهانى 139
شيخ ابراهيم اصفهانى صنعانى 136
ابراهيم افرجه 140
ميرزا ابراهيم امين الواعظين 119
شيخ ابراهيم امينى 98
ابراهيم انجذانى 108
ابراهيم انوارى 111
ابراهيم باب كوشكى 87
ابراهيم بادرانى 113
ابراهيم باطرقانى 122

ابراهيم بن ايّوب 123
ابراهيم بن شيبه 107
سيد ابراهيم بيرجندى 126
ابراهيم بيك يوزباشى 148
ابراهيم تاجر 113
شيخ ابراهيم تنكابنى 100
ابراهيم ثقفى 130
ابراهيم ثقفى 131
ابراهيم جرواآنى 111
ابراهيم جرواآنى 120
ابراهيم جوزدانى 137
ابراهيم جى اصفهانى 142
شيخ ابراهيم جيالنى 124
دكتر ابراهيم چهرازى 137
اعالم اصفهان ،ص628 :
ابراهيم حبّال 111
ابراهيم حبال 124
شيخ ابراهيم حرفوشى عاملى 133
ابراهيم ّ
حزورى 140
سيّد ابراهيم حسينى خوراسكانى 114
ابراهيم حنظلى جزى 88
ابراهيم خاتونآبادى 142
ابراهيم خان ضرغام السّلطنه 102
ابراهيم ّ
خطابى 87
ميرزا ابراهيم خليفه سلطانى 101
شيخ ابراهيم خوانسارى 117

قهفرخى 136
ابراهيم دبير
ّ
ابراهيم دواتى 128
ابراهيم راه نجات 109
ابراهيم رفاعى 129
شيخ ابراهيم رياضى نجفآبادى 126
ابراهيم زاهد 121
سرى 85
ابراهيم ّ
ابراهيم سريجانى 134
ابراهيم سعدى مدينى 121
ابراهيم شاه طبيب اصفهانى 148
ابراهيم شاهين 112
ابراهيم شجرى 134
ابراهيم صائغ 139
ابراهيم صفّار 88
ابراهيم طوبى 143
ابراهيم طهرانى 104
ابراهيم طيّان 129
ميرزا ابراهيم عارف تبريزى 144
ابراهيم عاصى فريدنى 144
ابراهيم عبّاسى 106
ابراهيم عقيلى 88
ابراهيم فرسانى 92
ابراهيم فرسانى 101
ابراهيم فرسانى 109
ابراهيم فقيه 141
ميرزا ابراهيم قاجار 122

ابراهيم قاسانى 115
ابراهيم قرابه 125
صار 113
ابراهيم ق ّ
ابراهيم ّ
قطان 94
سيّد ابراهيم كابلى 84
ابراهيم كاتب مدينى 104
ابراهيم كامى 94
ابراهيم كرانى 137
ابراهيم كرمانى 131
ابراهيم كسايى 133
ابراهيم لفتوانى 106
ابراهيم متو ّكلى 137
ابراهيم مدينى 83
ابراهيم مدينى 106
ابراهيم مدينى 114
ابراهيم مدينى 140
ابراهيم معتمدى 146
اعالم اصفهان ،ص629 :
ابراهيم معدّل 121
استاد ابراهيم معصومزاده 101
سيّد ابراهيم مقدّس 147
ابراهيم مقرى 117
ابراهيم منجانى 83
سيّد ابراهيم ميرباقرى دهاقانى 124
ابراهيم مؤدّب 87
ابراهيم مؤدّب 132

ابراهيم مؤذّن 102
ابراهيم نائله 125
ابراهيم نايينى 122
ابراهيم نجفآبادى 136
ابراهيم نخعى 86
ابراهيم نعمتاللّهى 103
دكتر سيّد ابراهيم نعمتاللّهى 117
ابراهيم نقّاش 88
نواب 92
ميرزا ابراهيم ّ
نواب احمدآبادى 147
ميرزا ابراهيم ّ
ابراهيم نويد 139
الرحمن 148
ابن ابى حاتم -عبد ّ
ابن ابى دلف -دلف 149
ابن ابى رزمه 149
ابن ابى عاصم -احمد 149
ابن ابى على اصفهانى -مح ّمد 149
ابن ابى فاطمه 150
ّللا 150
ابن ابى نواس -عبد ّ
ابن اخبارى -مح ّمد 150
الرحيم 150
ابن اخوه بغدادى -عبد ّ
ابن اسود -احمد 151
ابن اسيد -اسحاق 152
ابن اشته 152
ابن اشته -احمد 152
ابن اشته -احمد 153
خرزاد 153
ابن اشتهّ -

الرحمن 153
ابن اشته -عبد ّ
ابن اشته -مح ّمد 154
ابن اشته -مح ّمد 154
ابن اصفهانى -يحيى 154
ابن افرجه -احمد 154
ابن افرجه -مح ّمد 155
ابن البغدادى -حسن 156
ابن الجارود 158
ابن اللّباد ،على 197
ابن اللّبان ،احمد 197
ّللا 197
ابن اللّبان ،عبد ّ
ّللا 229
ابن النّعمان -عبد ّ
ابن ا ّم هشام -عقيل 155
ابن اورمه -ابراهيم 155
ابن بابويه 155
ابن بادشاله 156
ابن باغبان -زكريّا 156
ابن باغبان -مح ّمد 156
ابن بامدويه -على 156
ابن بندار -اسعد 157
اعالم اصفهان ،ص630 :
ابن بوته -حسن 157
ابن تلميذ -يحيى 157
ابن جارود -احمد 158
ابن حريش -عبد الواحد 158
ابن حسنويه -مح ّمد 158

ابن حمزه اصفهانى 158
ابن خاتون امامى 159
ابن خبّاز -مح ّمد 159
ّللا 159
ابن خصيب -عبد ّ
ّللا 159
ابن خوام بغدادى -عبد ّ
ّللا 160
ابن خيّاط بغدادى -عبد ّ
ابن داود -مح ّمد 160
ابن دق -احمد 161
ابن د ّكه -احمد 161
ابن د ّكه -حسن 161
ابن د ّكه -مح ّمد 161
ابن دلّويه مدينى -حسين 161
ابن راهويه -اسحاق 162
ابن رسته 162
ابن رسته -ابراهيم 162
ابن رسته -ابراهيم 162
ابن رسته -احمد 162
ابن رسته -احمد 163
ابن رسته -احمد 163
ابن رسته -احمد 163
ابن رسته -ازهر 163
ابن رسته -جبله 164
ابن رسته -حسن 164
ابن رسته -رسته 164
ابن رسته -سعيد 164
الرحمن 165
ابن رسته -عبد ّ

الرحمن 165
ابن رسته -عبد ّ
ّللا 165
ابن رسته -عبد ّ
ّللا 166
ابن رسته -عبد ّ
ّللا 166
ابن رسته -عبيد ّ
ابن رسته -على 166
ابن رسته -عمر 166
ابن رسته -مح ّمد 167
ابن رسته -مح ّمد 167
ابن رسته -مح ّمد 167
ابن رسته -مح ّمد 167
ابن رسته -مح ّمد 167
ابن ريذوس ،على 168
ابن ريذه ،مح ّمد 168
ابن زر ،احمد 168
ابن زرارة ،اسماعيل 169
ابن زرقويه -ابو اللطيف 169
ّللا 170
ابن زكريّا -عبد ّ
ابن زكريّا -عبد الوهاب 169
ابن زنجويه -احمد 170
الرحمن 170
ابن زنجويه -عبد ّ
ابن زيله -حسين 170
ابن سابق -مح ّمد 171
ابن سالم مؤذّن 171
اعالم اصفهان ،ص631 :
ابن ساوجى -مح ّمد 171
الرحمن 172
ابن سلم رازى -عبد ّ

ابن سمويه -احمد 172
ابن سينا -حسين 173
ابن شاذويه -احمد 176
ابن شاذويه -حسن 176
ابن شاذويه -فضل 176
ابن شاذه -اسحاق 177
ابن شساه -مح ّمد 177
ابن شفروه 177
ابن شفروه اسعد 178
ابن شفروه -اسماعيل 179
ّللا 179
ابن شفروه -رزق ّ
ابن شفروه -سليمان 180
ابن شفروه -سليمان 180
ابن شفروه -شرف الدّين عبد المؤمن 181
ّللا 180
ابن شفروه -ظهير الدّين عبد ّ
ابن شفروه -عبد اللّطيف 180
ّللا 182
ابن شفروه -عبيد ّ
ابن شفروهّ -
عز الدّين 183
ّللا 183
ابن شفروه -فضل ّ
ّللا 183
ابن شفروه -هبة ّ
ابن شيرويه اصفهانى 183
ابن شيره -على 184
ابن صاعد -يحيى 184
ابن طباطبا -احمد 184
ابن طباطبا -مح ّمد 184
ابن عبده -احمد 185

ابن عجمى -مح ّمد 185
ابن عدى -هارون 185
ابن ّ
عطار 186
ابن عطاش 186
ابن عطاش -احمد 186
ابن عطاش -احمد 187
ابن على -مح ّمد 187
ابن فادشاه ،ابو الحسن 187
ّللا 188
ابن فادشاه -ابو عبد ّ
ابن فادشاه -احمد 187
ابن فادشاه -على 187
ابن فادشاه ،مح ّمد 188
ابن فتى -حسن 188
ابن فتى -سلمان 189
ابن فتى نهروانى 188
ّللا 189
ابن فتى -هبة ّ
ابن فزار -عبد العظيم 190
ابن فقيه -حسن 190
ابن فنجويه 190
ابن فورك 190
ابن فورك -احمد 191
ابن فورك -احمد 191
ابن فورك -اسماعيل 191
ابن فورك -بشران 191
ّللا 192
ابن فورك -عبد ّ
ّللا 192
ابن فورك -عبد ّ

اعالم اصفهان ،ص632 :
ّللا 192
ابن فورك -عبد ّ
ّللا 192
ابن فورك -عبيد ّ
ابن فورك -على 192
ابن فورك -قاسم 193
ابن فورك -قاسم 193
ابن فورك -مح ّمد 193
ابن فورك -مح ّمد 193
ابن فورك ،هيثم 194
ابن فورك ،يوسف 195
ابن فوالد 195
ابن قولويه 196
ابن قولويه ،اسحاق 196
ابن كرسيّه ،مح ّمد 196
ابن كيغلغ ،احمد 197
ابن لره ،بندار 198
ابن لره ،مح ّمد 198
ّللا 199
ابن ليالف ،عبد ّ
ابن ماشاذه 199
ابن ماشاذه 199
ابن ماشاذه ،احمد 200
ابن ماشاذه احمد 200
ابن ماشاذه ،احمد 200
ابن ماشاذه ،داود 200
ّللا 201
ابن ماشاذه ،عبد ّ
ابن ماشاذه ،على 201

ابن ماشاذه ،عمر 201
ابن ماشاذه ،كمال 201
ابن ماشاذه ،مح ّمد 202
ابن ماشاذه ،مح ّمد 202
ابن ماشاذه ،محمود 202
ابن ماشاذه ،مسعود 203
ابن ماما ،احمد 199
ابن ماهويه ،ابراهيم 203
ابن متويه 203
ابن متويه ،ابراهيم 203
ابن متويه ،احمد 204
ابن متويه ،حسن 204
ابن متويه -حسن 204
ابن متويه -حسين 205
ابن متويه -مح ّمد 205
ابن متويه -مح ّمد 205
ابن مردانبه -اسماعيل 205
ابن مردويه 206
ابن مردويه ،احمد 206
ابن مردويه -مح ّمد 207
ابن مردويه ،مح ّمد 207
ابن مردويه -موسى 207
ابن مرده -احمد 208
ابن مرده -مح ّمد 208
ابن مرزبان -سهل 208
ابن مسكويه -احمد 208

ّللا 210
ابن مطلب -هبة ّ
ابن مظاهر 210
ابن مظفّر 210
اعالم اصفهان ،ص633 :
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ابن معدان -مح ّمد 211
ابن مقرى -احمد 211
ابن مقرى -مح ّمد 211
ابن مكرم ،مح ّمد 212
ابن م ّكه ،اسماعيل 212
ابن ممجه ،عمر 212
ّللا 213
ابن ممشاد ،عبد ّ
ابن ممك ،اسحاق 213
ابن مملك ،احمد 213
ابن مملك ،مح ّمد 214
ابن مملك ،مح ّمد 214
ابن منجويه ،احمد 214
ابن منجويه -حسين 215
ّللا 215
ابن منجويه -عبد ّ
ابن مندويه 215
ابن مندويه ،احمد 216
ابن مندويه ،اعين 216
ابن مندويه ،حمد 216
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الرحمن 217
ابن مندويه -عبد ّ
صمد 217
ابن مندويه -عبد ال ّ
ّللا 217
ابن مندويه -عبد ّ
ابن مندويه ،فضل 218
ابن مندويه -مح ّمد 218
ابن مندويه -مح ّمد 218
ابن مندويه -مح ّمد 218
ابن مندويه ،مح ّمد 218
ابن مندويه -مح ّمد 219
ابن منده 219
ابن منده ،ابراهيم 219
ابن منده ،ابو الطيّب 220
ابن منده ،احمد 220
ابن منده ،احمد 220
ابن منده ،اسحاق 220
ابن منده ،اسحاق 221
ابن منده ،بندار 221
ابن منده ،سفيان 221
الرحمن 221
ابن منده ،عبد ّ
الرحمن 222
ابن منده ،عبد ّ
ّللا 223
ابن منده ،عبد ّ
ابن منده ،عبد الوهاب 223
ّللا 223
ابن منده ،عبيد ّ
ابن منده ،على 224
ابن منده ،قاسم 224
ابن منده ،مح ّمد 224

ابن منده ،مح ّمد 225
ابن منده ،مح ّمد 226
ابن منده ،مح ّمد 226
ابن منده ،مح ّمد 226
ابن منده ،محمود 227
ابن منده -يحيى 227
ابن منده ،يحيى 227
ابن نابتى ،احمد 228
ابن نابتى -اسحاق 228
ابن نجوكه ،احمد 228
اعالم اصفهان ،ص634 :
ابن نوله -على 229
ابن واضح اصفهانى ،احمد 229
ابن ورواجه 230
ابن هاجر ،مح ّمد 230
ابن هاميه ،زياد 231
ابن يمين 231
ابو احمد عسال 232
ابو اسحاق 232
ابو اسحاق اصفهانى 233
ابو اسحاق قفّال 233
مطرز 233
ابو اسحاق
ّ
ابو اآلداب يزدى 232
شيخ ابو البركات واعظ 233
ميرزا ابو البقاء ابرقويى 234
ميرزا ابو البقاء قهپايهاى 234

ابو الحسن آتشكده گزى 248
شيخ ابو الحسن ابراهيم 108
ابو الحسن ابرقوهى 260
ابو الحسن اصفهانى 249
ابو الحسن اصفهانى 249
ابو الحسن اصفهانى 249
سيّد ابو الحسن اصفهانى 262
سيد ابو الحسن بدرى 268
ميرزا ابو الحسن بروجردى 256
ميرزا ابو الحسن تويسركانى 256
ابو الحسن ثابت اصفهانى 266
ّ
مال ابو الحسن جاجرمى 258
ميرزا ابو الحسن جلوه 260
ابو الحسن جوزدانى 266
سيّد ابو الحسن حسنى حسينى 266
ميرزا ابو الحسن خاتونآبادى 267
ّ
مال ابو الحسن خواجويى 267
سيّد ابو الحسن خوش ّ
مزه اصفهانى 267
سيّد ابو الحسن درچهاىزاده 253
ابو الحسن ريزى لنجانى 257
ّ
مال ابو الحسن زنوزى 268
ميرزا ابو الحسن سلطان االطبّاء 264
استاد ابو الحسن سنمار 268
ميرزا ابو الحسن شمسآبادى 249
سيّد ابو الحسن شهشهانى 251
سيّد ابو الحسن صدر 265

ميرزا ابو الحسن صدر نصيرى 265
ضراب اصفهانى 270
ابو الحسن ّ
سيّد ابو الحسن طبيب 269
سيّد ابو الحسن عاملى 263
ميرزا ابو الحسن عماد ال ّ
شريعه 256
سيّد ابو الحسن فاطمى 269
ّ
مال ابو الحسن فتونى عاملى 255
ابو الحسن فروغى 254
ابو الحسن فيضى 259
ّ
مال ابو الحسن قهجاورستانى 263
ميرزا ابو الحسن قهى اصفهانى 252
ابو الحسن كازرونى 269
سيّد ابو الحسن كتابى 253
اعالم اصفهان ،ص635 :
ابو الحسن كفرانى 269
ابو الحسن كهپايهاى 253
ميرزا ابو الحسن گلستانه 252
ابو الحسن محزون اصفهانى 269
سيّد ابو الحسن مرتضوى 259
ميرزا ابو الحسن موالى اصفهانى 270
سيّد ابو الحسن موسوى 251
سيّد ابو الحسن موسوى بيدآبادى 257
ابو الحسن ميرزا حسينى اصفهانى 252
ابو الحسن نجفى اصفهانى 264
استاد ابو الحسن نقّاش اصفهانى 270
ميرزا ابو الحسن نورى 265

ابو الحسن همام 265
ابو الحسين 271
ابو الحسين اصفهانى 271
ابو الحسين اصفهانى 271
ابو الحسين خليفه سلطانى 271
ابو الحسين صوفى 272
الربيع زهرانى 273
ابو ّ
ابو ال ّ
شرف اصفهانى 279
حرانى 279
ابو الشكر ّ
ابو ال ّ
شيخ ابهرى 279
ابو العبّاس خوزانى 293
ابو العبّاس ضبّى 293
ابو ّ
العز اصفهانى 299
ابو العالء اصفهانى 299
ابو العالء سروى 300
ابو العالء فرسانى 300
ابو العالء نيشابورى 300
ابو الفتح اردستانى 305
ابو الفتح اردستانى 306
ابو الفتح اصفهانى 305
ابو الفتح اصفهانى 306
ابو الفتح اصفهانى 306
ابو الفتح اصفهانى 306
ابو الفتح اصفهانى 307
ابو الفتح اصفهانى 307
ابو الفتح انصارى 307

ابو الفتح اوژن بختيارى 308
ابو الفتح بن ابى العياض 309
ابو الفتح بنجرى 309
ابو الفتح حدّاد 308
سيّد ابو الفتح خوراسكانى 311
ابو الفتح دانشور بختيارى 309
ابو الفتح دهقان سامانى 310
ابو الفتح كجورى 311
ابو الفتح ورزرده 312
ابو الفتوح اصفهانى 312
ابو الفتوح اصفهانى 312
ابو الفتوح اصفهانى 312
ابو الفتوح عجلى 313
ابو الفتوح قمشهاى 314
ابو الفتوح گلستانه 314
ابو الفرج اصفهانى 314
اعالم اصفهان ،ص636 :
ابو الفرج بن واوا 315
ابو الفرج بن يوحنّا 316
ابو الفرج بن يونس 316
ابو الفرج صيرفى اصفهانى 316
ابو الفضل 316
ابو الفضل اصفهانى 317
ميرزا ابو الفضل اعالمى 317
ميرزا ابو الفضل بيدآبادى 321
ابو الفضل حدّاد 323

ميرزا ابو الفضل خاتونآبادى 320
شيخ ابو الفضل خوانسارى 317
شيخ ابو الفضل ريزى 321
سيّد ابو الفضل صفوى 319
شيخ ابو الفضل قدسى نجفى 322
سيّد ابو الفضل كاظمى 323
شيخ ابو الفضل كلباسى 320
ابو الفضل كوكبى 323
سيّد ابو الفضل مشكاة الواعظين 320
شيخ ابو الفضل ّ
معزى 318
سيّد ابو الفضل مير لوحى 340
شيخ ابو الفضل نجفى 322
شيخ ابو الفضل واعظ 322
ابو الفضل همايى «شادمان» 318
سيّد ابو القاسم آسياب پرى 330
شيخ ابو القاسم اشراقى 324
ابو القاسم اصفهانى 324
ابو القاسم اصفهانى 324
ابو القاسم اصفهانى 324
ميرزا ابو القاسم اصفهانى 325
ابو القاسم اصفهانى 325
ابو القاسم اصفهانى 336
ابو القاسم اصفهانى 338
ابو القاسم اصفهانى 339
شيخ ابو القاسم اصفهانى 339
ابو القاسم اصفهانى 347

ابو القاسم اعالمى 325
ميرزا ابو القاسم امام جمعه 338
ميرزا ابو القاسم امام جمعه 346
سيّد ابو القاسم امامى 326
ابو القاسم انصارى 328
ميرزا ابو القاسم انصارى 334
ابو القاسم باب الدشتى 326
سيّد ابو القاسم بختيارى 335
سيّد ابو القاسم بدرى 345
ابو القاسم بن ابو العالء 329
سيّد ابو القاسم بهشتى 335
سيّد ابو القاسم بهشتى 335
سيّد ابو القاسم بيدآبادى 332
سيّد ابو القاسم بيدآبادى 345
ابو القاسم پاينده نجفآبادى 337
سيّد ابو القاسم تابش محموديان 352
ابو القاسم تميمى اصفهانى 352
ابو القاسم جاويد اصفهانى 352
ابو القاسم جال 353
اعالم اصفهان ،ص637 :
سيّد ابو القاسم چهارسوقى 327
شيخ ابو القاسم حججى نجفآبادى 336
سيد ابو القاسم حسينى اصفهانى 348
شيخ ابو القاسم ح ّكاك 353
سيّد ابو القاسم خواجويى 332
استاد ابو القاسم خواجويى 353

ابو القاسم خواجويى 354
ابو القاسم خوزانى 345
شيخ ابو القاسم دولتآبادى 340
سيّد ابو القاسم دهكردى 330
ميرزا ابو القاسم راجى بيدآبادى 343
ميرزا ابو القاسم رشتى 328
ابو القاسم رفيعى مهرآبادى 336
ابو القاسم رياحى چهارمحالى 347
ّ
مال ابو القاسم ريزى لنجانى 342
ميرزا ابو القاسم زفرهاى 342
ميرزا ابو القاسم زنجانى 333
ميرزا ابو القاسم زيانى 354
سيّد ابو القاسم سدهى 343
سرى 355
سيّد ابو القاسم ّ
ميرزا ابو القاسم سلطان الحكماء 334
سيّد ابو القاسم سيّد االسالم 328
ميرزا ابو القاسم شمسآبادى 355
شيخ ابو القاسم صدر العلماء دهاقانى 344
سيّد ابو القاسم صفوى 327
سيّد ابو القاسم فريدنى 349
سيّد ابو القاسم قارى 355
شيخ ابو القاسم قارى 355
ميرزا ابو القاسم قاضى 341
ميرزا ابو القاسم قدسى 344
سيّد ابو القاسم كزازى 329
ميرزا ابو القاسم كلباسى «شيخ العراقين» 349

ميرزا ابو القاسم كوپايى 341
ّ
مال ابو القاسم گلپايگانى 337
ّ
مال ابو القاسم گلپايگانى 348
ميرزا ابو القاسم الهيجى 356
مدرس 330
ميرزا ابو القاسم ّ
سيّد ابو القاسم مذهب باشى 356
ابو القاسم معبّر اصفهانى 356
سيّد ابو القاسم ماليرى 357
ميرزا ابو القاسم ناصر حكمت 346
صدر اصفهانى 348
سيّد ابو القاسم نايب ال ّ
شيخ ابو القاسم نجفى 329
ابو القاسم نژند اصفهانى 343
ميرزا ابو القاسم نشاط 357
شيخ ابو القاسم نصرآبادى 357
شيخ ابو القاسم نورايى 339
ابو القاسم «نيّر» 333
ابو القاسم ورنوسفادرانى 326
سيّد ابو القاسم هرندى 357
ابو المرجّى 360
ابو المط ّهر مجلّدى 362
ابو المظفّر بن سهل 367
ابو المظفّر بن ناحيه 362
اعالم اصفهان ،ص638 :
ابو المظفّر حسنآبادى 362
ميرزا ابو المعالى كلباسى 363
ابو المعالى نقيب حسينى 364

ابو المفاخر رضوى 365
ابو المكارم اصفهانى 365
ابو الوليد كنانى 368
حاج ميرزا ابو الهدى كلباسى 369
ابو بشر عبدى 234
ابو بكر اسوارى 236
ابو بكر اشنانى 235
ابو بكر اصفهانى 235
ابو بكر اصفهانى 237
ابو بكر بن ابو على 236
ابو بكر بن ابى الحرث 236
ابو بكر بن حدّاد 237
ابو بكر ثقفى 237
ابو بكر جشمجى 238
ابو بكر ّ
خالد 235
ابو بكر سجستانى 235
ابو بكر ضحّاك شيبانى 235
ابو بكر طادى 237
ابو بكر طهرانى 238
ابو بكر عبّاب اصفهانى 238
ابو بكر قاضى 237
ابو بكر قصار 236
ابو بكر كوكبى 239
ابو بكر محاربى اصفهانى 239
ابو بكر مح ّمد بن ثابت بن حسن خجندى 67
مطرز 239
ابو بكر
ّ

ابو بكر مقرى 235
ابو بكر و على 239
حاج ابو تراب اصفهانى 239
ميرزا ابو تراب اصفهانى 240
ابو تراب اصفهانى 242
ميرزا ابو تراب بروجردى 242
ميرزا ابو تراب ثقةاالسالم نايينى 241
ميرزا ابو تراب حجاب اصفهانى 245
ابو تراب خادم اصفهانى 245
ابو تراب خليفه سلطانى 244
سيّد ابو تراب درچهاى 244
شيخ ابو تراب زاهدى 243
ّ
مال ابو تراب زفرهاى 242
ابو تراب فرقتى جوشقانى 245
شيخ ابو تراب كلباسى 241
سيّد ابو تراب ملكى اصفهانى 241
سيّد ابو تراب موسوى 243
دكتر ابو تراب نفيسى 243
ابو تراب هدايى بختيارى 246
ميرزا ابو تراب هرندى 246
سيّد ابو جعفر خادم ال ّ
شريعه 246
شيخ ابو جعفر مازندرانى 247
ابو حاتم رازى 247
ابو حاتم رازى 247
ابو حرب ديلمى 248
اعالم اصفهان ،ص639 :

ابو حفص بن ابى على 272
ابو حفص جارى 272
ابو دردا 272
ابو دلف عجلى 273
ابو ريّان اصفهانى 274
ابو زيد 274
ابو زيد 274
ابو زيد 274
ابو زيد تيجابادى 274
ابو سعد 275
ابو سعد 275
ابو سعد جوهرى 275
ابو سعد زين الملك 275
ابو سعد قمى 276
مطرز 276
ابو سعد
ّ
مطرز 276
ابو سعد
ّ
ابو سعد نختكينى 276
ابو سعيد امامى 276
ابو سعيد رارانى 277
ميرزا ابو سعيد مشكى 277
ابو سعيد نقّاش 277
ابو سهل كحّال 278
ابو شجاع اصفهانى 278
ابو شجاع اصفهانى 278
ابو شجاع اصفهانى 279
ابو شفروه -حسين 179

ابو صالح اصفهانى 280
شيخ ابو صالح اصفهانى 281
حاج ابو طالب 281
ميرزا ابو طالب اصفهانى 281
ميرزا ابو طالب اصفهانى 282
ميرزا ابو طالب اصفهانى 282
حاج ابو طالب اصفهانى 283
ابو طالب اصفهانى 287
مير سيّد ابو طالب امامى 282
ابو طالب تبريزى اصفهانى 288
حاج ابو طالب تصنيف اصفهانى 289
ميرزا ابو طالب «حيات» اصفهانى 289
ابو طالب دارجانى 285
سيّد ابو طالب دهكردى 283
شيخ ابو طالب زاهدى الهيجى 285
ابو طالب «زهره» بروجنى 290
ابو طالب شيروانى 286
ميرزا ابو طالب طبيب اصفهانى 286
غواص قهفرخى 287
ابو طالب ّ
ّ
مال ابو طالب فخر الواعظين چهارسوقى 290
ميرزا ابو طالب فندرسكى 288
ّ
مال ابو طالب قزوينى 290
ّ
مال ابو طالب لواسانى 291
ابو طالب مذ ّهب اصفهانى 291
شيخ ابو طالب مصطفايى 283
ميرزا ابو طالب معين ال ّ
شريعه 284

ابو طاهر اصفهانى 291
ابو طاهر اصفهانى 291
اعالم اصفهان ،ص640 :
ابو طاهر بن ثابت 292
ابو طاهر ثقفى 292
ابو طاهر خيّاط 292
ابو طاهر فرقدى 292
ابو طاهر قمى 293
ابو عامر جرواآنى 293
ّللا ابرقويى 294
ابو عبد ّ
ّللا اصفهانى 295
ابو عبد ّ
ّللا اصفهانى 295
ابو عبد ّ
ّللا اصفهانى 295
ابو عبد ّ
ّللا انداآنى 295
ابو عبد ّ
ّللا بادى 296
ابو عبد ّ
ّللا برقى 296
ابو عبد ّ
ّللا خطيب 296
ابو عبد ّ
ّللا طبرى 296
ابو عبد ّ
ّللا فقيه 297
ابو عبد ّ
ّللا قاينى 297
ابو عبد ّ
ّللا معصومى 297
ابو عبد ّ
ّللا ملنجى 298
ابو عبد ّ
ّللا وعلى 298
ابو عبد ّ
ابو عبيد جوزجانى 298
ابو عبيد ضراب 299
ابو على اردستانى 300

ابو على بادى 301
ابو على بغدادى 301
ى بن ديزويه 301
ابو عل ّ
ى بن سهلويه 301
ابو عل ّ
ابو على حدّاد 301
ابو على خطير اصفهانى 303
ابو على رستمى 302
ابو على سبط الوزراء 303
ابو على صحّاف 303
ابو على قزوينى 304
ابو على قمى 304
ميرزا ابو على «هاتف» اصفهانى 300
ابو عمرو بن قدامه 304
مافروخى 304
ابو عيسى
ّ
ابو غالب 305
ابو غالب رويدشتى 305
ابو مح ّمد 358
ابو مح ّمد اصفهانى 358
ابو مح ّمد بن يحيى 359
ابو مح ّمد خونجانى اصفهانى 359
ابو مح ّمد طيرانى 359
وراق 359
ابو مح ّمد ّ
ابو مسعود رازى 360
ابو مسلم اصفهانى 361
ابو مسلم اصفهانى 361
ابو مضر بن ابى طالب 362

ابو مضر بن ابى عدنان 362
ابو مضر بن جرير 362
شيخ ابو منصور اصفهانى 365
ابو منصور بن اسماعيل 366
ابو منصور بن حسن 366
اعالم اصفهان ،ص641 :
ابو منصور خيّاط 366
ابو نعيم اصفهانى 367
ابو يعقوب حذّاء 370
ابى الخير 370
ابى حامد اصفهانى 248
ابى قوسين 196
اثرم فابجانى 370
ّللا ساطعى نجفآبادى 371
احسان ّ
احمد 374
احمد 376
احمد 376
احمد 391
احمد 404
احمد 416
احمد 419
احمد 433
احمد 437
احمد 444
احمد 464
احمد 471

احمد 471
احمد 474
احمد 480
احمد 480
احمد آذينى 399
سيّد احمد آزاد اصفهانى 371
دكتر احمد آژير 371
دكتر سيّد احمد ابطحى 386
احمد ابهرى 372
احمد ابهرى 383
احمد ابهرى 401
احمد ابهرى 409
احمد ابهرى 431
احمد ابهرى 472
احمد ابهرى مدينى 468
زوارهاى 410
دكتر ميرزا احمد احتشام ّ
شيخ احمد احرامباف 372
دكتر سيّد احمد احمدى 484
احمد احموله 461
اخوت 372
احمد ّ
احمد ارجانى تسترى 460
احمد اردستانى 430
احمد اردستانى 433
احمد ازدى 456
احمد ازوارى اصفهانى 434
احمد اسدى 404

احمد اسوارى 434
احمد اشعرى ملحمى 393
احمد اصفهانى 372
احمد اصفهانى 373
ميرزا احمد اصفهانى 373
احمد اصفهانى 373
احمد اصفهانى 374
احمد اصفهانى 374
اعالم اصفهان ،ص642 :
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اعالم اصفهان ؛ ص642
احمد اصفهانى 378
احمد اصفهانى 382
احمد اصفهانى 384
احمد اصفهانى 386
احمد اصفهانى 391
احمد اصفهانى 391
احمد اصفهانى 392
احمد اصفهانى 394
احمد اصفهانى 399
احمد اصفهانى 404
احمد اصفهانى 406
احمد اصفهانى 410
احمد اصفهانى 412
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احمد اصفهانى 415
احمد اصفهانى 418
ّ
مال احمد اصفهانى 418
ميرزا احمد اصفهانى 418
احمد اصفهانى 423
احمد اصفهانى 424
احمد اصفهانى 424
احمد اصفهانى 425
احمد اصفهانى 425
احمد اصفهانى 425
احمد اصفهانى 428
احمد اصفهانى 430
احمد اصفهانى 434
احمد اصفهانى 434
احمد اصفهانى 436
احمد اصفهانى 437
احمد اصفهانى 437
احمد اصفهانى 442
احمد اصفهانى 447
احمد اصفهانى 448
احمد اصفهانى 448
احمد اصفهانى 448
احمد اصفهانى 449
احمد اصفهانى 449
ّ
مال احمد اصفهانى 449
احمد اصفهانى 450

احمد اصفهانى 450
احمد اصفهانى 455
احمد اصفهانى 458
احمد اصفهانى 463
احمد اصفهانى 464
احمد اصفهانى 466
احمد اصفهانى 467
احمد اصفهانى 469
احمد اصفهانى 471
احمد اصفهانى 472
احمد اصفهانى 473
احمد اصفهانى 474
احمد اصفهانى 475
احمد اصفهانى 476
احمد اصفهانى 485
اعالم اصفهان ،ص643 :
احمد اصفهانى 485
احمد اصفهانى 487
احمد اصفهانى 492
احمد اصفهانى 493
احمد اصفهانى 493
احمد اصفهانى تيمى 457
احمد افريقى 449
احمد اموى 436
احمد انصارى 385
احمد انصارى 399

احمد انصارى 432
احمد انصارى 436
احمد انوارى 377
شيخ احمد اهتمام 494
احمد باب كوشكى 375
احمد باطرقانى 446
سيّد احمد بحرانى 427
سيّد احمد بحرانى 495
احمد برجى اصفهانى 417
دكتر احمد برجيان 495
احمد برزويه 492
احمد برقى 428
ّ
مال احمد بروجنى 419
برى 432
احمد ّ
احمد بغدادى 436
احمد بغدادى 451
احمد بغدادى قرشى 462
احمد بلخى 481
احمد بندارى 429
احمد بن سياه 417
احمد بن عبيد 430
سيّد احمد بهشتى 402
ّ
مال احمد بيان الواعظين 402
شيخ احمد بيدآبادى 397
احمد بيك نور كمال 504
احمد بيگ اختر گرجى 445

احمد تاجر 425
احمد تاجر 465
سيّد احمد تربتى 392
شيخ احمد ترشيزى 421
دكتر احمد تفضّلى 495
احمد تميمى 452
احمد تميمى 475
سيّد احمد تنكابنى 381
دكتر سيّد احمد تويسركانى 389
احمد تيمى 426
احمد تيمى واذارى 400
احمد ثقفى 383
احمد ثقفى 480
احمد ثقفى 491
احمد ثقفى ابهرى 467
احمد ثقفى مدينى 410
احمد ثورى 476
احمد جارى مدينى 469
اعالم اصفهان ،ص644 :
احمد جبان 471
احمد جرواآنى 491
احمد جلكى اصفهانى 451
احمد جلّودى 496
احمد جنّت اصفهانى 395
شيخ احمد جنّتى 489
احمد جورجيرى 459

شيخ احمد جوهرى 489
احمد جيرانى 463
ميرزا احمد چهارسوقى 388
سيّد احمد حائرى بروجنى 383
احمد حامدى اصفهانى 496
احمد حبّال 392
احمد حبّال 409
شيخ احمد حججى نجفآبادى 405
احمد حداد 425
احمد حرانى 382
احمد حسينى 496
سيّد احمد حسينى شيرازى 481
احمد حكيمباشى 416
ميرزا احمد حكيمباشى 496
احمد حالوى 431
احمد حلّى 407
احمد حنظلى خوراسكانى 419
احمد حنفى 379
سيّد احمد خاتونآبادى 488
سيّد احمد خاتونآبادى 497
احمد خاتونى عاملى 454
احمد خان بيگ كامل اصفهانى 386
ميرزا احمد خان سرتيپ 498
احمد خان صدر اصفهانى 421
ميرزا احمد خان فاتح الملك 499
ميرزا احمد خان مشير فاطمى 386

احمد خبّاز 463
احمد خبزى اصفهانى 378
احمد خرجانى 406
احمد خرجانى 460
احمد خرطبه 431
احمد خزاز 475
احمد خزاعى 430
احمد خزاعى اسپيد دشتى 473
احمد خ ّ
شاب 396
احمد خشينانى 455
احمد خطمى انصارى 484
احمد خفاف 445
احمد خفّاف 457
احمد خليل اصفهانى 438
شيخ احمد خوانسارى 407
ميرزا احمد خوانسارى 411
احمد خوانسارى اصفهانى 478
احمد خوزانى 478
احمد خوزى اصفهانى 451
ميرزا احمد خيال اصفهانى 465
احمد داركى 401
اعالم اصفهان ،ص645 :
احمد دقّاق 375
احمد دليجانى 406
ميرزا احمد دولتآبادى 488
سيّد احمد ديباجى 487

احمد ديمرتى 447
احمد ذكوانى 422
دكتر احمد رئيسى 379
استاد احمد رائض 497
احمد رارانى 467
احمد راشتينانى 456
احمد ربضى اصفهانى 469
احمد رشتى اصفهانى 438
احمد رضا طاليى 505
احمد رقام 484
احمد رنانى 455
احمد رنانى 474
شيخ احمد روحانى 435
سيّد احمد روضاتى 387
احمد رويدشتى 429
احمد رياحى چالشترى 497
شيخ احمد زاهد نجفى 486
احمد زحاف 462
احمد ززى اصفهانى 473
احمد زعفرانى 375
احمد زعفرانى 421
احمد زيركزاده 413
احمد زينبى 570
شيخ احمد سالك 503
احمد سامانى اصفهانى 439
ّ
مال احمد سبزوارى 497

سراج 422
احمد ّ
احمد سسّويه 399
احمد سعدى كوفى 422
احمد سلفى اصفهانى 453
احمد سمسار 394
احمد سمسار 473
احمد سميرمى 379
احمد سنبالنى 415
احمد سنبالنى 492
احمد سنّى 378
احمد سودرجانى 426
احمد سيّارى 463
احمد شريف اصفهانى 498
احمد شريف حائرى 382
ّ
مال احمد شريف خاتونآبادى 486
احمد شعّار 391
احمد شلمابق 491
ميرزا احمد شورى اصفهانى 490
احمد شيبانى 374
احمد صحّاف 450
احمد صحّاف 459
احمد صديق السّلطان 412
احمد صفّار 415
احمد صفار 464
اعالم اصفهان ،ص646 :
احمد صوفى 395

احمد صيرفى بغدادى 394
احمد ضبّى 494
احمد ضحّاك شيبانى 443
ضراب 490
احمد ّ
احمد ضياء الملك 404
سيّد احمد طباطبايى 499
سيد احمد طباطبايى اصفهانى 498
احمد طبيب 429
ميرزا احمد طبيب 442
احمد طرقى اصفهانى 393
احمد طرقى اصفهانى 453
احمد طهرانى 443
احمد طيرايى اصفهانى 469
احمد طيفورآبادى اصفهانى 450
احمد عابد 385
احمد عاصى اصفهانى 499
ميرزا احمد عاصى اصفهانى 499
احمد عبّاسى 466
احمد عبدى 415
احمد عبدى لنبانى 470
احمد عرفان 423
احمد عسّال 491
احمد عقيلى فابزانى 416
سيّد احمد علم الهدى شيرازى 441
سيّد احمد علوى عاملى 413
ّ
مال احمد على اصفهانى 506

دكتر احمد على فروغى 506
ميرزا احمد عماد الواعظين 407
احمد عنبرى 483
احمد عنبرى اصفهانى 447
احمد غازى 443
احمد غزال 439
احمد ّ
غزاء اصفهانى 381
احمد غسال 376
احمد فافا 462
احمد فرسانى 393
احمد فريدنى 410
احمد فريز هندى 378
احمد فزارى 476
دكتر احمد فشاركى 385
احمد فقيه 396
سيّد احمد فقيه امامى 432
احمد فنايى هفشجانى 500
شيخ احمد فيّاض 482
احمد فيج 452
احمد قارى 401
احمد قاسمى 500
شيخ احمد قاضى 380
احمد قاضى 488
احمد قرشى 445
صار 380
احمد ق ّ
صار 431
احمد ق ّ

صار 452
احمد ق ّ
اعالم اصفهان ،ص647 :
احمد قصار 475
صار 481
احمد ق ّ
احمد قصرى 446
احمد ّ
قطان 396
احمد قطان 492
سيّد احمد قمشهاى 420
ميرزا احمد قمشهاى 500
ميرزا احمد قمشهاى 502
شيخ احمد قمىنژاد 501
احمد قناطرى 427
سيّد احمد قهپايى 477
احمد كاتب 414
احمد كاتب 439
احمد كاتب 466
احمد كرانى 374
كرانى 405
احمد ّ
احمد كرانى 465
احمد كرانى 473
شيخ احمد كرمانى 493
ّ
مال احمد كرمانى 502
ميرزا احمد كفرانى 416
احمد كالمى 456
احمد ّ
كاليى 478
شيخ احمد كلباسى 376

احمد كوفى 471
دكتر احمد كياستپور 441
احمد گرجى 409
احمد گيالنى (كالتى) 453
شيخ احمد الهيجانى 479
احمد مازندرانى 420
احمد مازندرانى 424
مافروخى 439
احمد
ّ
مافروخى 470
احمد
ّ
احمد ماندكانى اصفهانى 400
دكتر احمد مجتهدى تبريزى 440
احمد «مجدى» اصفهانى 502
ميرزا احمد محيى 403
مدرس 477
ميرزا احمد ّ
مدرس زنجانى 502
شيخ احمد ّ
احمد مدينى 379
احمد مدينى 381
احمد مدينى 409
احمد مدينى 412
احمد مدينى 419
احمد مدينى 448
احمد مدينى 457
احمد مدينى 468
احمد مدينى 474
احمد مدينى 485
احمد مدينى 487

احمد مدينى دشتكى 394
احمد مذ ّكر 457
احمد مذ ّكر 476
احمد مرديها 503
اعالم اصفهان ،ص648 :
احمد مرزوقى اصفهانى 458
سيّد احمد مرندى 408
احمد مروزى 470
احمد مستوفى اصفهانى 398
ّ
مال احمد مشكاة زفرهاى 490
احمد مصقلى 437
احمد معدّل 458
احمد معدّل 461
احمد معدّل 468
احمد معلّم 464
احمد معيّنى 462
سيّد احمد مقدّس 380
ميرزا احمد ّ
مالباشى 403
احمد ملنجى اصفهان 458
سيّد احمد موسوى اصفهانى 466
احمد مهابادى 429
احمد مهابادى 440
دكتر احمد ميرحسينى 504
سيّد احمد ميردامادى 408
سيّد احمد ميردامادى 427
سيّد احمد ميرعاليى 440

شيخ احمد ميسى عاملى 424
احمد مؤدّب 395
احمد مؤدّب ابهرى 393
احمد مؤدّب خوراسكانى 483
احمد نجم ثانى 447
احمد نقّاط 427
احمد نقّاش 400
سيّد احمد نوربخش دهكردى 390
احمد نور شرق 487
احمد نهرآبادى 417
احمد نيازى اصفهانى 384
ميرزا احمد نيريزى 479
احمد واذارى 472
شيخ احمد واعظ 442
احمد واعظ اصفهانى 455
احمد وذنكابادى 456
احمد وذنكابادى 480
وراق 433
احمد ّ
احمد ورنوسفادرانى 420
احمد ويذآبادى 467
احمد ويذآبادى 484
احمد ويرى اصفهانى 450
سيّد احمد هاتف اصفهانى 504
سيّد احمد هاشمى خوانسارى 479
احمد هفشورى 377
احمد همدانى 421

احمد هنرمند 412
احمد هيسانى 401
احمد يزدى 397
احمد يزدى 423
احمد يزدى 452
سيّد احمد يزدى 505
احمد يوانى 428
اعالم اصفهان ،ص649 :
احنف سعدى 507
احنف عبادانى 507
اختيار افتخارى 507
ادايى اصفهانى 507
ادريس اصفهانى 508
ادريس كرجى 508
اردشير ميرزا مسعود 508
دكتر سيّد ارسطو عالج 509
دكتر ارسطو ميرعاليى 509
ازديار فارسى 509
اژرزوره 509
اسباط اصفهانى 510
اسباط مدينى 510
اسحاق 516
اسحاق اصفهانى 514
اسحاق اصفهانى 515
اسحاق اصفهانى 515
اسحاق بيگ عذرى بيگدلى 510

اسحاق جلكى 513
اسحاق جميلى 512
اسحاق خرجانى 516
اسحاق راشتينانى 513
اسحاق رملى 513
اسحاق زجّاج 515
اسحاق زعفرانى 514
اسحاق عقيلى 511
اسحاق فلفالنى 513
اسحاق قاسانى 512
اسحاق قطربلى 514
اسحاق مدينى 516
اسحاق معدّل 511
اسحاق مكتب 511
اسحاق مؤدّب 512
اسد 517
اسد اصفهانى 518
ّللا اسماعيليان 534
شيخ اسد ّ
ّللا اشترى 529
اسد ّ
ّللا اصفهانى 518
سيّد اسد ّ
ّللا اصفهانى 518
اسد ّ
ّللا اصفهانى 523
اسد ّ
ّللا اصفهانى 524
سيّد اسد ّ
ّللا اصفهانى 524
اسد ّ
ّللا اصفهانى 537
شيخ اسد ّ
ّللا الهى 534
شيخ اسد ّ

ّللا ايروانى جرقويهاى 531
اسد ّ
ّللا ايزدگشسب 532
اسد ّ
ّللا باطنى 531
اسد ّ
ّللا باغبادرانى 535
اسد ّ
ّللا بهشتى 519
سيّد اسد ّ
ّللا بهشتى 527
سيّد اسد ّ
ّللا بيدآبادى 519
سيّد اسد ّ
ّللا بيژن 536
دكتر اسد ّ
ّللا پاقلعهاى 525
ميرزا اسد ّ
ّللا ثقة الواعظين 524
سيّد اسد ّ
اعالم اصفهان ،ص650 :
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ّللا جوادى 530
شيخ اسد ّ
ّللا حسينى 528
سيّد اسد ّ
ّللا حكيم قمشهاى 522
شيخ اسد ّ
ّللا خان نظام العلماء 529
اسد ّ
ّللا خان وثيق 539
اسد ّ
ّللا خان وزير 531
ميرزا اسد ّ
ّللا خليفه سلطانى 528
سيد اسد ّ
ّللا دادخواه 522
سيّد اسد ّ
ّللا دستجردى 536
شيخ اسد ّ
ّللا رجالى 527
ميرزا اسد ّ
ّللا رشتيان 535
اسد ّ
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ّللا روضاتى 535
سيّد اسد ّ
ّللا زاهدى 536
ميرزا اسد ّ
ّللا سبزوارى 527
سيّد اسد ّ
ّللا شريعتى 537
ميرزا اسد ّ
ّللا صدر االسالم 526
سيّد اسد ّ
ّللا صدر هاشمى 525
سيّد اسد ّ
ّللا فاضل بيدآبادى 521
شيخ اسد ّ
ّ
ّللا فرادنبهاى 528
مال اسد ّ
ّللا فهامى 532
شيخ اسد ّ
ّللا قزوينى 521
سيّد اسد ّ
ّ
ّللا گورتانى 529
مال اسد ّ
ّللا مرعشى 539
سيّد اسد ّ
ّللا مصفّى 518
اسد ّ
ّللا مطربى جرقويهاى 538
اسد ّ
ّ
معظمى 532
ّللا
اسد ّ
ّللا ّ
مالباشى 535
اسد ّ
ّللا منجّم اصفهانى 539
اسد ّ
ّللا هدايى 540
سيّد اسد ّ
ميرزا اسد «عريان» 538
اسعد اصفهانى 540
اسفنديار بيگ «انيس» 541
اسفنديار مشرف شهركردى 541
اسفنديار معتمدى 540
اسكندر بيك منشى 542
اسكندر زاهد 541
اسكندر ميرزا اصفهانى 542

اسماعيل 544
ميرزا اسماعيل 569
دكتر اسماعيل آزرم 571
اسماعيل ابوى 545
اسماعيل اديب خوانسارى 582
شيخ اسماعيل اژهاى 569
اسماعيل اشعرى 559
اسماعيل اصفهانى 543
ّ
مال اسماعيل اصفهانى 543
ّ
مال اسماعيل اصفهانى 562
اسماعيل اصفهانى 573
اسماعيل اصفهانى 573
اسماعيل اصفهانى 578
ميرزا اسماعيل اصفهانى «دردى» 545
شيخ اسماعيل اصفهانى كاظمينى 544
اسماعيل افالكى سامانى 584
اسماعيل امين 575
اعالم اصفهان ،ص651 :
اسماعيل ايجى اصفهانى 571
ميرزا اسماعيل ايماى اصفهانى 585
اسماعيل بجلى 572
ميرزا اسماعيل بديع اصفهانى 585
شيخ اسماعيل بروجردى 583
اسماعيل ّ
بزاز 560
سيّد اسماعيل بهشتى 583
شيخ اسماعيل تاج الواعظين 556

اسماعيل ثقفى 545
اسماعيل ثقفى 547
اسماعيل جرباذقانى 580
حاج اسماعيل حجّاريان 586
سيّد اسماعيل حسينى نجفى 581
اسماعيل حيرانى اصفهانى 582
حاج اسماعيل خاتونآبادى 586
اسماعيل خان اصفهانى 560
حاج اسماعيل خان تبريزى 585
ميرزا اسماعيل خان ،ثاقب اصفهانى 584
ميرزا اسماعيل خان مصلح السّلطنه 544
اسماعيل خوانسارى 560
شيخ اسماعيل ديهوكى طبسى 562
اسماعيل ذهبى 551
اسماعيل رنانى 574
سيّد اسماعيل ريزى 587
سيّد اسماعيل سبزوارى 548
سيّد اسماعيل سدهى 555
اسماعيل سدّى 566
اسماعيل سراج 572
اسماعيل سلمانى 574
اسماعيل س ّمويه 569
اسماعيل س ّمويه 584
اسماعيل شلمكى 578
اسماعيل شهرستانى 565
سيّد اسماعيل صدر 576

ّ
مال اسماعيل صوفى 587
اسماعيل ضبّى 575
اسماعيل طالقانى (صاحب بن عبّاد) 563
سيّد اسماعيل طباطبايى 546
سيّد اسماعيل طباطبايى 588
زوارهاى 588
سيّد اسماعيل طباطبايى ّ
ّ
مال اسماعيل طبسى 588
اسماعيل طرطوسى 574
اسماعيل طرقى 567
اسماعيل طلحى 578
اسماعيل ّ
عطار 546
حاج اسماعيل فروشانى 572
اسماعيل فرهنگ چالشترى 589
اسماعيل فزارى 583
ميرزا اسماعيل قائنى 554
شيخ اسماعيل قصرى 590
سيّد اسماعيل قوام الواعظين 590
اسماعيل كاتب 565
اسماعيل كاشف اصفهانى 559
استاد اسماعيل كاشىپز 590
اعالم اصفهان ،ص652 :
اسماعيل كاغذى مدينى 577
اسماعيل كاغذى مدينى 579
ّ
مال اسماعيل كرمانى 591
ميرزا اسماعيل كلباسى 547
شيخ اسماعيل كلباسى 561

اسماعيل كوفى 560
اسماعيل مباركهاى لنجانى 558
اسماعيل محتسب 580
شيخ اسماعيل ّ
معزى 571
ميرزا اسماعيل موسوى 591
اسماعيل نايينى 559
ميرزا اسماعيل نصرآبادى 581
ّ
مال اسماعيل نقنهاى 580
اسماعيل نيشابورى اصفهانى 570
اسماعيل وثابى 575
اسماعيل ورنوسفادرانى 581
اسماعيل همدانى جبّرى 578
اسود 592
اسيد 593
اسيد ثقفى 592
اسيد مدينى 592
اشرف جعفرى 596
اشعث اصفهانى 596
اصغر «درويش متين اصفهانى» 598
استاد اصغر صانعى 597
استاد اصغر طاهرزاده 597
دكتر اصغر فروغى 598
ّ
مال اصغر قمى 596
اصمعى 598
اصيل الدّين 598
اظهرى اصفهانى 599

اظهرى قهپايهاى 599
اغملش 599
افراسياب خان 599
افريدون اصفهانى 600
دكتر اكبر بردبار 601
اكبر بروجنى 602
اكبر ترابيان 601
شيخ اكبر جوادى 601
اكبر خان تارزن 600
الفتى ساوجى 603
ّللا كرم رئوفى بروجنى «سالك» 603
ّ
ّللا وردى خان 604
ّ
امام الدّين اصفهانى 605
امامزاده اسماعيل 542
امام قلى بيك چگنى «وارسته» 606
امام قلى حشمت 607
امام قلى خان 605
امام قلى كمرهاى 607
امام قلى وحشت بختيارى 607
ّللا بيگ «نظير» زنگنه 608
امان ّ
ّللا طريقى 606
استاد امان ّ
ّللا گينكانى 608
شيخ امان ّ
حاج امير آقا فالورجانى 609
اعالم اصفهان ،ص653 :
امير احمد كامخواه 610
امير اصفهانى 608

امير اصفهانى 609
امير بيك قهبايجى 610
امير بيگ اصفهانى 609
امير حسين ظفر 611
امير شاهكى 613
امير قالبى 613
امير قلى اشراقى بروجنى 611
امير قلى امينى 612
امير كوكبى گرجى 610
حاج امين آقا صدرى 617
امين اصفهانى 614
ميرزا امين اصفهانى 616
حاج امين اصفهانى 617
امين الدّين اصفهانى 617
ّللا جلوه 620
دكتر امين ّ
ميرزا امين تبريزى 618
ميرزا امين نصرآبادى 620
انور اصفهانى 621
انوشيروان مجوسى 621
انيس مدنى اسلمى 621
ايّوب 622
ايّوب اصفهانى 622
ايّوب اصفهانى 622
ايّوب بن زياد 622
ايّوب قرشى مكتب 622
پير اسماعيل مالواجردى 591

جالل االسالم صاعدى 73
حافظ ابو ال ّ
شيخ اصفهانى 280
حافظ احمد اصفهانى 397
حسيّد اسماعيل هاشمى 554
حكيم ابو طاهر 291
حكيم اسماعيل طبيب 589
خواجه امام الدّين واعظ 605
ّللا قهپايى كاشانى 538
قاضى اسد ّ
قاضى اسماعيل خطيبى 570
كمال الدّين اسماعيل 567
آقا ميرزا مح ّمد ابراهيم 79
مح ّمد ابراهيم اصفهانى 89
مح ّمد ابراهيم اصفهانى 90
مح ّمد ابراهيم اصفهانى 102
مح ّمد ابراهيم بصير اصفهانى 141
استاد مح ّمد ابراهيم بنّاى اصفهانى 91
سيّد مح ّمد ابراهيم بهشتى 89
ّ
مال مح ّمد ابراهيم جدلى گلپايگانى 141
محمد ابراهيم جواهرى 144
ميرزا مح ّمد ابراهيم جوهرى 92
ميرزا مح ّمد ابراهيم چهارسوقى 107
استاد مح ّمد ابراهيم حجّار اصفهانى 142
مح ّمد ابراهيم خراسانى 90
سيّد مح ّمد ابراهيم خواجويى 107
مح ّمد ابراهيم خوراسكانى 84
درى 143
شيخ مح ّمد ابراهيم ّ

اعالم اصفهان ،ص654 :
ّ
مال مح ّمد ابراهيم دهكردى 118
مح ّمد ابراهيم رهى اصفهانى 143
ّ
مال مح ّمد ابراهيم زفرهاى 119
ميرزا مح ّمد ابراهيم ساغر 91
سيّد مح ّمد ابراهيم شمسآبادى 114
مح ّمد ابراهيم شوكتى اصفهانى 145
مح ّمد ابراهيم فارغ فروشانى 145
مح ّمد ابراهيم فيض 100
ميرزا مح ّمد ابراهيم قاضى 127
مح ّمد ابراهيم قزوينى 125
حاج مح ّمد ابراهيم قزوينى 145
مح ّمد ابراهيم قمى 146
حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى 97
شيخ مح ّمد ابراهيم كلباسى 110
شيخ مح ّمد ابراهيم كلباسى 116
ميرزا مح ّمد ابراهيم مشير االسالم 124
مح ّمد ابراهيم مقتول اصفهانى 147
ّ
مال مح ّمد ابراهيم مقدّس 138
حاج مح ّمد ابراهيم ملك التجّار 135
سيّد مح ّمد ابراهيم ميرشفيعيان 116
ميرزا مح ّمد ابراهيم نصيرى طوسى 103
ميرزا مح ّمد ابراهيم همدانى 95
شيخ مح ّمد اسحاق اصفهانى 514
مح ّمد اسحاق «شوكت» بخارايى 517
مح ّمد اسد قهپايى 526

مح ّمد اسماعيل اصفهانى 543
مير مح ّمد اسماعيل اعرجى 545
مير مح ّمد اسماعيل ثالث خاتونآبادى 550
مح ّمد اسماعيل جوشقانى 583
مير مح ّمد اسماعيل خاتونآبادى 547
مير مح ّمد اسماعيل خاتونآبادى 548
ميرزا مح ّمد اسماعيل خليفه سلطانى 586
ّ
مال مح ّمد اسماعيل خواجويى 556
مح ّمد اسماعيل خواجويى ثانى 552
مح ّمد اسماعيل خوانسارى 547
مح ّمد اسماعيل خوراسكانى 587
ّ
مال مح ّمد اسماعيل دركوشكى 553
مير مح ّمد اسماعيل صابر على شاه 573
مح ّمد اسماعيل ضعيف اصفهانى 588
مح ّمد اسماعيل طبيب 589
مح ّمد اسماعيل كامى دولتآبادى 590
مح ّمد اسماعيل كفرانى 562
مير مح ّمد اسماعيل گلستانه 551
ميرزا مح ّمد اسماعيل منجّم 551
مح ّمد اسماعيل نجفآبادى 592
شيخ مح ّمد اسماعيل نجفى 549
ّ
مال مح ّمد اسماعيل واحد العين 552
مح ّمد اشرف اصفهانى 593
مح ّمد اشرف خنجى اصفهانى 595
مح ّمد اشرف ساوجى 596
مح ّمد اشرف ورنوسفادرانى 593

مح ّمد اكبر اصفهانى 602
ميرزا مح ّمد اكبر دولتآبادى «اكبر» 602
مح ّمد اكمل اصفهانى 603
اعالم اصفهان ،ص655 :
مح ّمد امين 616
مح ّمد امين ازل اصفهانى 615
استاد مح ّمد امين بنّاى اصفهانى 618
ّ
مال مح ّمد امين تويسركانى 618
مح ّمد امين حسينى مرعشى 620
ميرزا مح ّمد امين خازن تبريزى 615
ميرزا مح ّمد امين «روح االمين» شهرستانى 619
ميرزا مح ّمد امين طائر 619
مح ّمد امين فايق اصفهانى 614
مح ّمد امين فطرت لرستانى 618
مح ّمد امين كفرانى 615
مح ّمد امين مازندرانى 614
مح ّمد امين نصرآبادى 619
مح ّمد امين واصل الهيجى 616
مير آصف قزوينى 53
مير ابراهيم قزوينى 120
مير ابو الحسن تاج حسينى 266
مير ابو الفتح فندرسكى 311
مير ابو القاسم خليفه 353
مير ابو القاسم فندرسكى 350
مير ابو المعالى طباطبايى 364
مير ابو صالح اعرجى اصفهانى 281

مير ابو طالب طباطبايى 284
ّللا تبريزى 536
مير اسد ّ
مير افضل تونى 600
مير افضل طباطبايى اردستانى 600
ميرزا آقا بابا ثابت اصفهانى 53
مير مح ّمد اشرف علوى عاملى 594
مير ناصر الدّين احمد مختارى 461
نظام الدّين احمد «شرمى» قزوينى 481
نظام الدّين اسحاق مزهد اصفهانى 516
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