پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسالمی ()۲
علیاشرف صادقی
۴ـ پسوند ـ ول و مشتقات آن

ً
این پسوند و مشتقات آن بیشتر مربوط به مناطق غربی ایران است و ظاهرا در شرق و جنوو
ایران کمتر بهکار رفتهاست .این پسوند امروز در فارسی اصفهانی بهشکل  -ulو در کوردی بوا
تلفظ  -ōḷبهعنوان پسوند تحبیب و تصغیر زنده است .اینک چند نام کهن با این پسوند:
باجول :نام شخصی که پدرش از تیرمردان فارس بودهاست (ابنبلخی ،ص .)۸۱۱ ،۸۳۳
بخسول :بخسولبن فیجان (صریفینی ،شمارﮤ .)۱۳۴
جستول :ابوالقاسم عبدالرحمانبن جستولبن جابار ،نام فردی سواکن همودان (سومعانی،
تحبير ،ج  ،۲ص  .)۸۱۱جزء اول این نام همان است که در جستان نیز دیده میشود.
حسول :ابن ّ
حسول یا ّ
حسول همدانی ،محمدبن علی (ابنشاکر کتبی ،ج  ،۳ص  ،۳۳۱شمارﮤ
حسوول (عبودالجلیل رازی ،ص )۲۸۴؛ محمودبن علویبن ّ
)۳۱۱؛ بوالعالء ّ
حسوول معوروب بوه
صفیالملک و صفیالحضرتین .وی همدانی بود که در ری پرورش یافت و معروبترین فرد
آل ّ
حسول بود و به وزارت وزیر مجدالدولۀ دیلموی رسوید ( صوادق سوجادی« ،آل ّ
حسوول» در
←
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی) .ابن ّ
حسول مؤلف رسالهای است به نام رسالة فی تفضـيل االتـرا
علی سائر االخبار (حافظیوان بوابلی ،ج  ،۳ص )۳۳؛ اوحودالملک ابوطواهر حسونبن احمودبن
حسول (ثعالبی ،تتمه ،ج  ،۸ص )۸۱۲؛ علیبن ّ
ّ
حسول ابوالقاسم ،از معاصرین صاحببن ّعبواد
ً
(صفدی ،ج  ،۱ص  .)۱۳۵حسول یا حسول ظاهرا شکل تحبیبی حسن است.
سندول :محمدبن عبدالجبار همدانی ملقب به سندول (عسقالنی ،ص  ،۳۵۸شمارﮤ )۱۱۱۲؛
ُ
نیز لقب محمدبن موسی عکلی از طبقۀ دهوم کوه گفتهانود بخواری از او روایوت کردهاسوت
(همو ،ص  ،۳۱۱شمارﮤ  .)۱۵۵۱مقایسه شود با سندیله و سندوال.
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کاسول ،ابوالقاسم همدانی (صریفینی ،شمارﮤ  .)۸۳۱۴کاس تلفظ ایرانوی بخو اول کلموۀ
قاسم است (نیز ← کاسوال و کاسيل).
یزول :عیسیبن یزول قزوینی (سيرۀ ابنخفيف ،ص  ،۸۱۸محدث ،ص  ،)۱۸اموا در رافعوی (ج
 ،۳ص  )۳۴۲این نام بزول خوانده شدهاست (این چاپ بسیار مغلوط است) .نام این شوخ
یک بار در کتابالنور سهلجی نیز آمده و بدوی (ص  )۸۱۳آن را نـزول خوانوده ،اموا شوفیعی
ً
کدکنی (ص  )۳۸۱آن را بزول ضبط کردهاست .احتماال جوزء اول ایون نوام مخفوف نامهوایی
است که با یزد ساخته میشدهاند ،مانند یزدان ،یزدگرد ،یزدنرسه ،و غیره.
یکتول :نام شخصی که معلوم نیست فارسی است یا عربی (ذهبی ،ص .)۳۱۱
َ
چنانکه گفته شد ،در اصفهان این پسوند زنده است .در فارسی اصوفهانی حبـول شوکل
تحبیبی حبيبَ ،رجول شکل تحبیبی ایرج ،و ِصقول صورت تحبیبی صدیقه است .در اشوعار
مال رجب نرمول ،شکل تحبیبی نرم ،یعنی «شخصی کوه دارای بودن نورم اسوت» و نرمـولی
یعنی «نرمول بودن» نیز بهکار رفتهاست:1
کفلین بت من گردتر از هور گوولی اسوت

لب بمال و بگو وه چقدر نرمولی اسوت

چه خارپشت شوود گربوه پنبواخی پیشوم

(ص .)۸۳
توووا یوووار نرموووول ماننووود پووور قوووو دارم

قتی سرین یوار روی مخمول زیون اسوت

(ص .)۱۸
نرمووولی مخموول آن سوورین را آزار اسووت
(ص .)۸۱

مثالهووای کووردی« ،nāskōḷ :نازکووک ،لفیووفتن»« narmōḷ ،نرمووک ،نرمووه (صووفت
انسان)»« xərtōḷ ،انسان چاق و گرد ،معادل چاقالو در تهران».
ّ
در تهران نیز این پسوند در کلمات کوچول ،مرکب از جزء اول کلمۀ کوچـ و موچـول،
که تابع کوچول است ،نیز دیده میشود .همچنوین در کلموۀ زاغـول کوه دیگور تصوغیر از آن
فهمیده نمیشود .در کلمۀ کوچولو این پسوند با  -uتصغیر و تحبیب همراه شدهاست.
۴ـ .۱ـ وله

ّ
ّ
ووله مرکب است از ــ ول ِ +ـو (  .)-a/eایون پسووند مرکوب در شوهرهای واقوع در قلمورو
گوی های مرکزی ایران ،مانند تفرش و فراهان و آشتیان و اراک و همدان ،زنده است.
 .1شواهد از پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و اد فارسی
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اینک چند نام کهن:

احمولــه :احموودبن احمولووه (مو ّ
وافروخی ،ص ۳۲؛ ترجمووۀ فارسووی آوی ،ص )۸۲۳؛ احموودبن
محمدبن حسینبن حف  ،معروب به احموله (ابوالشیخ ،ج  ۳و  ،۳ص )۸۱؛ احمولۀ بروجردی
ُ
ّ
(مافروخی ،ص )۳۱؛ ابوونعیم (ج  ،۸ص  )۱۳ایون نوام را احمولـه ضوبط کردهاسوت :احمودبن
محمدبن حسینبن حف ابوجعفر معروب به ُا ُ
حم َوله .در ّ
مافروخی (ص  )۳۳نامی بهشوکل
ً ُُ
ُُ
«ابوالرجا حامدبن محمداله» ضبط شده کوه احتمواال الـه تلفظوی از اولـه اسوت (در ترجموۀ
فارسی ،ص  :۸۲۱محمدله) .احموله شکل تحبیبی احمد است.
برسوله :حسین برسوله (بیهقی ،لباباالنساب ،ج  ،۲ص .)۱۱۱
بشکوله :ابومحمد عبدالعزیزبن محمدبن ابوجعفربن بشکولۀ میهنی اهل میهنه (سومعانی،
تحبير ،ج  ،۸ص  .)۳۱۳شاید این نام همان کلمۀ بشکول بهمعنی « َجلد و چابک» باشد کوه بوا

پسوند َـِـه ( )-a/eترکیب شدهاست.
ّ
بوله :محمدبن عبدالعزیزبن بولۀ مفسر ،درگذشته در سوال  ۲۱هجوری (ابوونعیم ،ج  ،۲ص
 .)۲۱۲در فارسی بودن این نام تردید دارم.
حسوله( :افندی ،ریاضالعلما ،ج  ،۱ص )۱۳؛ ابوالعباسبن حسولۀ نیشابوری (ثعوالبی ،یتيمـه،
ج  ،۳ص )۳۱۱؛ محموودبن حسوونبن حسووولهبن صووالحان قمووی (عوواملی ،املاآلمــل ،ج  ،۲ص
)۲۱۱؛ حسنبن حسوولۀ قموی (کچوو ی ،ج  ،۳ص  ،۸۸۱نقول از بحـار ،نقول از تـککر  ،ص )۳۳۱؛
ابوعلیبن حسوله ،نام او در یک قرآن وقفی آسوتان قودس ،موور رمضوان  ۳۲۸آمدهاسوت
(احمد گلچین معانی ،در یغما ،سال بیستم ،شمارﮤ  ،۸۳۳۱ ،۸۸ص .)۱۵۱
حموله :وزیر آل ابودلف (ابن صابونی ،ص  ۳۱۱حاشیه)؛ حسنبن احمد ،استاد معوروب بوه
ُ
ابن حموله (محدث ،ص )۲۱؛ ابوعلی حسنبن حموله (عتبی ،ص  ۳۸۱و ۱۱۸؛ ترجمۀ فارسی آن با
عنوان ترجموۀ تـاری یمينـی از جرفادقوانی ،ص  .)۲۳۱ ،۲۳۱ ،۲۳۴نسوبت بوه آن حمـولی اسوت:
ابوالحسن حمولی (همان ،ص  ۸۱۵و  ،۸۴۱رشیدالدین فضلالله ،بخ غزنویان و سامانیان و آلبویوه،
ص  .)۴۵ ،۴۱ ،۴۲حموله شکل تحبیبی احمد است.
دوله( :ابنبزاز ،ص .)۸۱۱۴ ،۸۱۱۱
سبوله :در تاری قم (ص  )۸۳۱از رحا ( آسیا)ی سبوله نام برده شدهاست .شاید جزء اول
سبوله همان جزء اول سيبویه  /سبویه باشد.
ً
سهوله :ابوزرعه عبدالکریمبن اسحاقبن سهوله (کچو ی ،ج  ،۳ص  .)۳۳۴این نام احتمواال
شکل تحبیبی َسهل است.
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سیوله :شمسالدین امیرهبن خواجه توکلی بقال مشهور به سیوله .نام او در اقرارنامهای بوه
تاریخ  ۴۴۱آمدهاست (شیخالحکمایی ،ص .)۱۱۱
شنبوله( :فهرست طوسی ،ص  ،)۴۱لقب محمدبن حسنبن ابوخالد (کچوو ی ،ج  ،۸ص ،۱۸۱
ج  ،۲ص  ،۳۱۲ج  ،۳ص  ۳۲۳و  .)۳۲۱در تاری قم این نام یوک جوا بهصوورت «شونوله» (ص
ً
 )۸۱۵و در جای دیگر بهشکل «شویبوله» (ص  )۲۸۱ضوبط شدهاسوت و ظواهرا «شویبوله» یوا
«شنبوله» درست است .شاید جزء اول شنبوله جزء اول کلمۀ شنبد  /شنبک ( شنبه) باشد که
َ
بهعنوان نام خاص بهکار میرفتهاست .در کتابالنور َسهلجی چند بار از فردی به نام شنبذین
نام برده شدهاسوت (بودوی ،ص  ،۸۱۳ ،۸۲۱ ،۸۱۳ ،۵۴ ،۵۱و ۸۴۱؛ شوفیعی ،شومارههای ،۸۲۱ ،۵۳
 ،۸۱۲و  .)۸۱۴یکی از مقامات زمان شواپور اول ساسوانی  šamb[ī]dagān šnb[y]tknنوام
دارد .شاید شمبيدگان نام خانوادگی بودهاست .این نام را وامواژه از  šmbatارمنوی دانسوتهاند
(ژینیو  ،۸۵۱۱ص ۸۱۳و .)۸۱۳در کتا مختارات مـن الرسـائل ،کوه در سوال  ۱۵۳گوردآوری
شده ،سندی هست که در آن از آسیای شنبادجان و در جای دیگور از بواد ِد ِز شونبادجان نوام
برده شدهاست (افشار ،ص  ۸۲و  ۸۱مقدمۀ همان کتا ) .درصورتیکه «شنبوله» غلط و «شیبوله»
درست باشد ،باید جزء اول آن را جزء اول کلمۀ شيبان عربی دانست.
شیبوله( :تاری قم ،ص  .)۲۸۱شاید جزء اول آن از شيبان گرفته شدهاست.
عموله :حاجی عموله (ابنبزاز ،ص ۳۲۳ ،۳۲۲؛ نیوز ← نمایوه) .عمولـه شوکل تحبیبوی عـم
عربی است .مقایسه شود با عمی.
ماقوله :محمدبن حسینبن علیبن ماقوله ،درگذشته در سال  ۳۸هجری (ابوونعیم ،ج  ،۲ص
 .)۲۴۵در فارسی بودن این نام تردید دارم.
مموله :عبداللهبن معروببن یزید ،برادر محمدبن معروب مموله (ابوونعیم ،ج  ،۲ص )۱۱؛
احمدبن محمد جرواآنی معروب به مملوله (ابونعیم ،ج  ،۸ص )۸۳۳؛ محمدبن معروب العفار
ً
معروب به مموله (ابونعیم ،ج  ،۲ص  .۸۱۵در ابوالشیخ ،ج  ،۲ص  :۲۱۴مهوله که ظاهرا غلوط اسوت).
ّ
ابوجعفر اعرج مموله محمدبن حسنبن ّفرو قمی معروب به صفار (وفات ۲۵۱ :هجوری)
صاحب بصائرالدرجات (محمدتقی دان پژوه ،فهرست نسـخههای خطـی دانشـها تهـران ،ج  ،۱ص
 .)۳۳۴پیداست که مموله شکل تحبیبی محمد است.
مندوله :لقب عبدالرحمانبن محمدبن زیدبن سلمه (ابوونعیم ،ج  ،۲ص  .)۸۸۱مقایسه شود بوا
َ
مندویه که نولدکه (ج  ،۸ص  )۲۳آن را مأخوذ از َمندل عربی میداند .نیز مقایسه شود با َمنـد در
نام ابنمنده محمدبن اسحاقبن یحییبن مندﮤ اصفهانی حنبلی ،محدث مشهور قرن چهارم.
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یوله :احمدبن محمدبن یولۀ میهنی (ذهبی ،ص .)۸۸۵
در اراک و تفرش زاغوله یعنی «زاغۀ کوچک» ،سوسوله یعنوی «آخورین فرزنود یوا فرزنود
کوچک» ،دیهوله یعنوی «دیوگ کوچوک و دیوزی پهون» .در همودان قوزولـه یعنوی «کووزﮤ
ّ
کوچک» (اذکایی ،ص  .)۱۱در تهران کوتوله یعنی «آدم قدکوتاه» مرکب است از کـوت ،جوزء
اول کلمۀ کوتا  ،و پسوند مورد نظر .در فارسی رسمی این پسووند در کلموۀ زنهولـه بوهمعنی
«زنگ کوچک» نیز دیده میشود .در کردی نیز  āskōḷāبهمعنی «آهوی کوچک» است (آسو
و آس گونههای دیگر آهو است).
۴ـ .۲ـ وال

ّ
اوال مرکب است از و اول و پسوند تحبیبی و ـا .نامهای مختوم به و اوال:
سندوال( :ابنماکوال ،ج  ،۸ص  .)۳۸۳مقایسه شود با سندول و سندیله.
کاسوال :قاسمبن محمد اصفهانی معروب به کاسوال (فهرسـت طوسوی ،ص ۸۲۴؛ نیوز رجـال
عالمۀ حلی ،ص  ۸۳۳و نیز رجال نجاشی ،ص  ،۲۲۲که قاسمبن محمد را قمی نوشوتهاند) .کچوو ی (ج
 ،۳ص  )۳۱۱نیز او را قمی دانسته و گفته که برقی از او روایت میکند .مقایسه شود با کاسـول
که ذکر آن رفت .جزء اول این نام ،چنانکه گفته شد ،کاس است که از تلفوظ ایرانوی قاسـم،
یعنی کاسم ،گرفته شدهاست.
ماکوال :لقب و نام خاندانی ایرانیتبار که بعضی افوراد آن در بغوداد بوه وزرات رسویدهاند
(← صادق سجادی ،مقالۀ «آلماکوال» در دائرةالمعارف بزرگ اسالمی) .عالمه قزوینی در یادداشـتها
(ج  ،۳ص  )۲۱۸این نام را از اسامی عجیب دانسته و دربارﮤ آن نوشته« :این چه کلمهای است
و مراد از آن چه و اشتقاق آن از چه لغتی است؟» جزء اول این نام کلمۀ مـا اسوت کوه در
قزوین و دیلم و مناطق همجوار آن بهعنوان نام خاص بهکار میرفتهاست .در التدوین رافعوی
قزوینی چند تن به این نام ذکر شدهاند (← محدث ،ص  ۳۱ ،۳۴ ،۲۲ ،۲۱و غیره) .جوزء دوم آن
نیز همان پسوند و اول و جزء سوم آن پسوند و ا است .ما در نام ماکـان (کواکی) نیوز دیوده
میشود که با پسوند تحبیبی و ان ترکیب شدهاست.
۴ـ .۳ـ ولی

واول گاهی با پسوند تحبیبی وی (  )-iنیز ترکیب میشود .کلمۀ زاغـولی بوهمعنی «آدم زاد»
مثال معروب آن است .بعضی تهرانیها بابک را نیز به بابولی تغییر میدهنود .در کوردی نیوز
 lānkōḷēبهمعنی «گهوارﮤ کوچک» است .در اصفهان نامهای تحبیبی مختوم به و اولی بسیار
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َ
رایج است :ابولی ( ابوالفضول) ،تزولـی ( مرتضوی ،در توداول قودیمیها کوه مرتضوی را
َ
«مرتضی» تلفظ میکردند .امروز آن را « ِتزولی» میگویند)ِ ،خجولی ( ِخدیجه)َ ،ربولی (
َربا  ،مفابق تلفظ عربی ایون کلموه)ِ ،رضـولی ( رضوا) ،زوزولـی ( ضویاء) ،فـاتولی (
فاطمه)َ ،مهولی ( مهری) .در پیکرﮤ گروه فرهنگنویسی فرهنگستان نیز مثال زیور از دیووان
صادق مالرجب (اصفهانی) (ص  )۱۴پیدا شد:
سوورکار آقووا ِب ِنگوور کووه نووازولی معلووم
ِ

ّ
ما را کشتهاست ،هیچ هیچ نمیذارد محلم

 .۵ـ یل و مشتقات آن

این پسوند نیز بیشتر در غر ایران رایج بودهاست .مثالهای آن:
ابیل :خواجه محمد کججانی خلف خواجه صدیقبن حاجی محمودبن حواجی ابیولبن
ً
حاجی محمدبن خواجه صدیق کججانی (تربیت ،ص  ،۳۸۳در شرح حال کججانی) .ظاهرا جزء
اول ابيل جزء اول ابراهيم است.
ّ
احمدیل( :عبدالجلیل رازی ،ص )۳۴۵ ،۳۸۳؛ احمدیلبن ابراهیمبن وهسودان روادی کوردی
صوواحب مراغووه (ابناثیوور ،حوووادث سووال ۱۱۸؛ کسووروی ،ص )۲۲۵؛ نیووز نووام سلسوولهای بووه نووام
احمدیلیان در مراغه در قرن ششم ،منسو به احمدیلبن ابراهیم.
تلیل :خسروبن تلیل کردی از امرای صالحالدین ایوبی (ابنصابونی ،ص  ۸۱۱حاشیه).
توفیل :کالببن توفیل (مسکویه ،ج  ،۸ص  .)۴۸جزء اول این نام معلوم نیست چیست.
حاجیل( :مسکویه ،ج  ،۳ص  .)۲۱۱جزء اول کلمه همان حاج است.
حسـنیل :ابوالفرج احمدبن محمدبن یحیویبن حسونیل همودانی (ثعوالبی ،تتمـه ،ج  ،۲ص
.)۸۱۱
دیزیل :ابواسحاق ابراهیمبن حسینبن علی معروب به ابندیزیل (خلیلوی ،ارشـاد ،ص ۲۸۸؛

ابنموواکوال ،ج  ،۳ص ۲۱۱؛ ذهبووی ،ص  ۲۱۱و ۱۱۸؛ نیووز صووفدی ،ج  ،۴ص ۲۱۴؛ ابووونعیم ،ج  ،۸ص
ّ
سیفنه (نام مرغی) (سمعانی ،انساب ،ذیل دیزیل)؛ َ
سویب ّنه و
)۲۱۲؛ ابندیزیل همدانی معروب به
َّ
یقال ِسیفنه و هو ابراهیمبن الحسوینبن دیزیول الهموذانی یلقوب سویبنه (ابنمواکوال ،ج  ،۳ص
 .)۲۱۱جزء اول این نام در دیزویه و دیز نیز دیده میشود :علیبن دیزویۀ خیواط (رافعوی ،ج
 ،۳ص )۳۱۳؛ محمدبن دیزک (رافعی ،ج  ،۸ص  .)۲۱۱مصوت «ی» در هجای اول ایون کلموه
یای مجهول ( )ēاست (سمعانی ،انساب ،ج  ،۱ذیل دیزیلی).

رزغیل :ابوعلی حسینبن احمد رزغیل (ثعالبی ،تتمه ،ج  ،۲ص  .)۳۳این نام معلووم نیسوت
چیست.
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ّ

شابیل :ابوالفتح عبیداللهبن شابیل ابوالسعادات نصراللهبن عبدالرحمن قزاز (یواقوت ،ج ،۲
ص  ،۳۸ذیل جبه) .جزء اول این نام معلوم نیست چیست.
شاتیل :حمدبن  ...شاتیل بغدادی (صفدی ،ج  ،۸۳ص  ،)۸۱۱ابووالفتح عبیداللوهبن شواتیل
(ابنصابونی ،ص  ۱۱حاشیه؛ که در آنجا برای این نام به ابنالنجار ،ذهبی تاری االسالم ،النجـومالزاهر  ،ج
 ،۱ص ۸۱۸؛ شکراتالکهب ،ج  ،۳ص  ۲۴۲و سومعانی و صوفدی و ابوندبیثوی ارجواد داده شدهاسوت)؛
ً
ابوالفتحبن شاتیل (ذهبی ،ص  .)۸۳۱این کلمه ظاهرا عربی است.
شهریل :جعفربن احمدبن شهریل (سهمی ،شمارﮤ  .)۴۱۲ ،۱۵۵ ،۱۸۱ ،۱۵۸یزدجرد شهریل
ّ ً
[ یزدگرد شهریار] (تاری سيستان ،ص َ « .)۱۱
شهریل» مسولما تصوحیف شـهریار اسوت .در

نسخۀ تاری سيستان محفوظ در تفلیس نیز بهجای « َ
شهریل»« ،شهریار» ضوبط شدهاسوت.
شهر جزء اول شهریار است.
ً
عبدیل :این نام در ترجمۀ تاریخ قوم مکوررا بوهکار رفتهاسوت (ازجملوه ،ص ،۸۱۳ ،۳۴ ،۳۲
 .)۲۴۵ ،۲۲۴ ،۲۱۵ ،۸۱۱ ،۸۱۵جزء اول این لقب از نامهوای عبداللوه ،عبودالرحمان و ماننود
آنها گرفته شدهاست.
کاسیل :ابوعبداللهبن محمدبن کاسیل (محودث ،ص )۳۱؛ بدرالودینبن حواج کاسویل ،در
مصالحهنامهای به تاریخ  ۱۲۱هجری ،نیز در مبایعهنامهای بوه تواریخ ( ۱۱۲شویخالحکمایی،
ص  ،۴ستون  ۸و ص  ،۱ستون  .)۲مقایسه شود با کاسول و کاسوال.
کوشیل :عبدالوها بن بهمنبن کوشیلبن حسنویهبن آذرجشنس مدینیتبار (ابنماکوال ،ج
 ،۳ص  ۸۱۴حاشیه ،نقل از توضيحالمشتبه) .کوش از نامهای ایرانی است.
مانگیل :محمدبن مانگیل (جامی ،نفحات ،ص  .)۱۱۵ ،۳۲۲وی در لرسوتان درگذشتهاسوت
(ص ۱۳۴؛ نیوووز ← روضـــاتالجنان ،ج  ،۲ص [ ۱۱۱ ،۳۱۱ ،۲۱۳ ،۵۴تعلیقوووات]) .مانـــگ در
گوی های مازندرانی و کردی و بعضی گوی های دیگر بهمعنی «ماه» است .مقایسه شوود
با مانهه (رافعی ،ج  ،۳ص  :)۸۱ابوالغنا مبن مانگۀ زنجانی (محدث ،ص  :۱۲ماکره؟).
متیـل :لقب زیودبن اسوماعیلبن عبداللوهبن جعفور طیوار (بیهقوی ،لبـاب ،ج  ،۸ص )۳۱۴؛
احمدبن متیل (کجو ی ،ج  ،۳ص  ،۱۳نقل از بحار)؛ جعفربن احمدبن متیل به ضم میم و فتحها
ّ
(همان ،ص  .)۵۱صدوق از او روایت میکند (همان ،ص ۸۲۳؛ نیز ص )۳۱۴؛ َمتیل (رجال عالمه،
ص  .)۳۲متيل معلوم نیست چه کلمهای است .شاید مت جزء اول کلمۀ محمد باشد.
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محمدیل ( محمد پیغمبر) :در یک شعر به گوو ی بختیواری از موال علیرضوا بهبهوانی
(.1)Browne 1895, JRAS, pp. 816, 818
َممیل ... :ابن ممیل به فتح المیم و معناه محمد (سبکی ،ج  ،۱ص  ،۳۳ ،۳به نقول قزوینوی در
یادداشتها ،ج  ،۴ص )۸۳۱؛ در ( دروازﮤ) ممیل در اصفهان (ابونعیم ،ج  ،۲ص .)۸۸۵
ً
موسیل( :مسکویه ،ج  ،۸ص  .)۲۸۴ظاهرا جزء اول این نام همان موسی است.
هنجیل :احمدبن علیبن آدم ملقب به هنجیول (تـاری قـم ،ص  .)۳۱جوزء اول ایون لقوب
معلوم نیست از چه نامی گرفته شدهاست.
۵ـ .۱ـ یله

َ
رواآن اصفهان] ،معوروب بوه َممشواد
سندیله :محمدبن سندیلۀ نحوی ،اهل جروان [ ج ِ
(ابوالشوویخ ،ج  ،۳ص )۸۲۵؛ عبداللووهبن داود سووندیله (ابوالشوویخ اصووفهانی ،ج  ،۳ص  ،2۳۳۱نیووز

ابونعیم ،ج  ،۲ص ۳۱؛ ابونعیم ،حليةاالولياء ،ج  ،۸۱ص  ،۳۵۲ابنحجر و نیز نزهة االلباب فی االلقـاب،
خفی ،ص  ،۳۱به نقل از حاشیۀ ابوالشیخ) .شاید جزء اول سندیله جزء اول سـندباد باشود .البتوه

ِســند نیووز جووزو نامهووای ایرانووی آمدهاسووت .یوسووتی (ذیوول ســند) بووه نقوول از ابنخلکووان
() )IX, 5, 1 (3, 437از ِسند پسر سروان هروی ،داماد شاه کابل ،نام میبرد .هموو (ذیول ِسـنداد)
بوه نقول از حموزﮤ اصوفهانی (ص  ۸۳۴از چواپ گوتوالود) از سوندادبن سوخت ،سوازندﮤ قصور
ذوالشرفات در سواحل ( ریف) کنده و حضرموت ،نام میبرد .سندی در سندیبن شاهک،
سردار مأمون ،نیز از همین سند گرفته شدهاست .نیز مقایسه شود با سندوال و سندول.
۵ـ .۲ـ یلی
اذکایی (ص  )۱۱مینویسد این پسوند در همدان زنده است و برای آن مثال مانهيلی بوهمعنی

«ماه کوچک» را ذکر میکند .در تهران و قم و بعضی شهرهای دیگر فينهيلی بهمعنی «بسویار
کوچک» بهکار میرود که جزء اول آن بورای نگارنوده شوناخته نیسوت .در قوم ميخيلـی نیوز
ً
بهمعنی «بسیار بسیار کوچک» است و ظاهرا جزء اول آن مي است.

 .1مسکویه نامی بهصورت ابرکنجیل را نیز ذکر میکند که به احتمال قوی سغدی است :فردکبن ابرکنجیل اشروسنی
(ج  ،۳ص ً .)۳۱۳
 .2این یادداشت ظاهرا مربوط به جلد دوم کتا ابوالشي از چاپ عبدالغفور بلوشی است که اکنوون نگارنوده بوه آن
دسترسی ندارد.
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۶ـ پسوند َـ ل و مشتقات آن

برای پسوند َـ ل چند نام زیر در دست است:
ً
حمل :عبدالرحمنبن حمل قزوینی (محدث ،ص  .)۲۱احتماال حمل شکل تحبیبی احمد
یا حمد است.
زنجل :سعیدبن زنجل بلخی (علمای بل  ،ص  .)۳۵۱جزء اول این نام در زنجله و زنجویـه
نیز دیده میشود.
سیسل :مظفربن سیسل (مسکویه ،ج  ،۳ص  .)۳۱۳سيسل معلوم نیست چه نامی است.
عبدل( :حاکم نیشابوری ،شمارﮤ .)۲۳۳۱
ً
ممل (ظاهرا َم َمل) :محمدبن ابراهیمبن حکویمبن اسوید کوه بوه او ممـل گفتوه میشوود
(ابوالشویخ ،ج  ۳و  ،۳ص  .)۲۵خود ابوالشیخ راهنمایی میکند به محمد ممل گفته میشود .در
ً
تهران و قم و احتماال بعضی شهرهای دیگر قلمرو گوی های مرکزی نیز َم َمل شکل تحبیبی
محمد است .این نام با پسوند َـ  -akنیز ترکیب شدهاست :ابوعبدالله محمدبن عبداللوهبن
مملک اصفهانی .اصل او از گرگان ،ولی ساکن اصفهان اسوت (رجـال نجاشوی ،ص ۲۱۵؛ نیوز
فهرست طوسی ،ص )۳۱۵؛ ابوالعباس احمدبن َمملک (اسماعیلی ،ص .)۳۴
مهل :احمدبن مهل قزوینی (محدث ،ص  .)۲۱مهل معلوم نیست شکل تحبیبی چه نوامی
است .شاید جزء اول آن ،مه ،از نامهایی مانند مهزیار ،مهداد و جز آنهوا باشود .شواید هوم
مهل مصحف ممل باشد.
۶ـ۱ـ (َـ)له = (-a)la/e

ّ
این پسوند مرکب از  -alتحبیب و  -aتحبیب است .مثالهای آن:
ابوبکله ابوبکر تایبادی (مقامات تایبادی ،ص  ۴۴و .)۴۱
احمدله :علیبن احمدله ّ
(مافروخی ،ص ۳۳؛ ترجمۀ آن ،ص .)۸۲۱
اخیله :اخیلۀ همدانی (عبدالجلیل رازی ،ص .)۱۱۸ ،۳۲۸
بیبله :بیبلوه بنوت فضوالنبن داود ،فروشوندﮤ سوهامی از روسوتای صودیق ِده اردبیول (در
ً
مبایعهنامهای به تاریخ  ۴۱۳هجری) (شیخالحکمایی ،ص  .)۸۳این کلمه ظاهرا مخفف بيبیله
است.
ّ
جکله  /چکله :ابومحمدبن ابوسعدبن جکلوه (موافروخی ،ص  ،۳۳ترجموۀ فارسوی ،ص :۸۲۱
چکله)؛ ابوالعزبن ابوهاشمبن جکله ّ
(مافروخی ،ص ۳۳؛ ترجمۀ فارسی ،ص  :۸۲۱ابووالعزیز هاشوم
چکله).
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ِدزله :ابوالفضل اسوماعیلبن عموربن ابوراهیمبن سولیمانبن محمودبن خلوف َم َرسوتانی
( َم َرستان لغتی است که در شام و مصر بهجای مارستان [ بیمارستان] بهکار میرود) صوفی
مقری معروب به ِدزله ،نزیل دمشق (ابنصابونی ،ص .)۸۳۳
ّ
زنجله :سهلبن زنجله (سهمی ،شمارﮤ  .)۱۳۱ابوعمر سهلبن ابیسهل الحناط .او سوهلبن
زنجلۀ اهل ری است (خلیلوی ،ص  .)۲۲۳البیلی عبداللهبن الحسین و قیل ابن الحسن البیلوی
الزاهد ،سمع بالری سهلبن زنجله  ...و بیل من عمل ری (ذهبی ،ص .)۸۱۴
ً
زنکله :ابوالفتح فضلبن جعفربن محمدبن زنکلۀ خانی (ابونعیم ،ج  ،۲ص  .)۸۱۱احتمواال
ُ
این نام صورت دیگری از زنجله است .نولدکه (ص  )۸۵زنجویه و زنهوی را با زنهلـه و زنهـه
در شاهنامه (ج  ،۸ص  ،۳۸۱بیت [ ۱۱۱چاپ خالقی مفلق ،ج  ،۲ص  ،۱۱بیت  ،۴۱۱ص  ،۸۱۳بیوت

 ،۸۳ص  ،۲۳۳بیووت  ،۱۸۱و غیووره بوورای زنگووه و ج  ،۳ص  ،۸۸۱بیووت  ۸۱۲۱و ص  ،۸۲۱بیووت ،۸۱۱۳
 ۸۱۵۱ ،۸۱۱۱و ص  ،۸۲۸بیت  ۸۱۵۸برای زنگله]) مقایسه کردهاست .اموا بوه نوشوتۀ یوسوتی (ص
 ،۳۱۱ذیوول زنــد ) در تــاری طبــری (سووری اول ،ج  ،۲ص  )۱۸۳بووهجای زنهــه ،زنــد و بووهجای

شاوران ،نام پدر او ،شابریغان آمدهاست .بنابراین ،اگر زند را اصیلتر بدانیم ،زنهـه تغییوری
است که فردوسی یا منبع او در زند داده و با زنجویه ارتباط ندارد .زنهه نیز به نوشوتۀ یوسوتی
َ
(” ،)Justi, S. 379: “Zandalānبه نقل از بارت ،همان َزندرای ،برادر افراسیا در تـاری طبـری
فروهول کشوته شود .نیوز ←
(سری اول ،ج  ،۲ص  )۱۸۸است که در جنوگ یوازده ر ُ بهدسوت ِ
حواشی همین صفحه از طبری که به ارتباط میان زنهلۀ شاهنامه و زندرای اشواره شدهاسوت.
ً
بنابراین ،زنهلۀ شاهنامه نیز با زنجویه ارتباط ندارد .پس ظاهرا میتوان گفت که تنهوا زنجـل
(← همین مقاله) ،زنجله (← همین مقالوه) ،زنکلـه ،زنجویـه (خلیلوی ،ص  ۲۳۴و  )۲۴۱و زنجـه
(خلیلی ،ص ۲۳۲؛ ابنمرتضی ،ص  )۵۳همه از کلمهای با تلفظ َزنگ مشتق شدهاند.
شیخله :عمر شیخله (ابنبزاز ،ص .)۴۱۴
شیذله :حبیببن عبدالملک شیذلۀ جیلی (صوریفینی ،شومارﮤ  .)۱۱۴شویذله لقوب قاضوی
عزیزبن عبدالملک جیلی (صفدی ،ج  ،۲۱ص .)۸۵۸
کیله :ابوالحسن کیلۀ قمی (نجمالدین ابوالرجاء قمی ،ص .)۲۱۵
ماهله :ابومحمد هارونبن محمدبن ماهلۀ همدانی (سمعانی ،تحبير ،ج  ،۸ص .)۲۳۵
ُ
محمدا ُلهّ :
(مافروخی ،ص  .)۳۳علت این تلفظ مشخ نیست.
محمودله( :ابنبزار ،ص .)۴۱۱ ،۴۱۳ ،۴۱۲
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َممله :لقب محمدبن قولویه (کچو ی ،ج ،۳ص ۳۱۲؛ نیز ← ج  ،۳ص  ۳۱۵که میگوید ممله یا
حمله یا مسلمه لقب پدر جعفربن محمودبن موسوی قولویوه قموی متووفی در سوال  ۳۱۴یوا  ۳۱۵اسوت).

پیداست که دو صورت حمله یا مسلمه غلط است .ممله لقب محمد پسر قولویه است.
میله :بنیمانبن حسنبن المیلة (منتجبالدین ،ص .)۸۳
ُ
در همدان این پسوند بهشکل ِـله در کلمۀ ت ِنهله دیده میشود (اذکایی ،ص .)۱۱
یادآوری میشود که پسوند وله در زبان قدیم آذربایجان نیز کاربرد داشتهاست .اسودی در
لغت فرس (ص ۲۳وو )۲۳ذیل کلمۀ شبتاب مینویسد« :به آذرآبادگان چراغلـه گوینود» (در
متن چاپی بهغلط :چراغینه) .در تحفةاالحباب اوبهی و فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر نیز
چراغله آمدهاست .در بیلقان (در ّاران قدیم و قرهباد کنونی) نیز گیاهی با نام کبودلـه شوناخته
شده بودهاست که از این نظر کبودله نامیده میشده کوه چوون آن را بوه دسوت میمالیدهانود،
دست کبود میشدهاست (← صادقی ،۸۳۱۸ ،ص .)۲۳
۶ـ۲ـ َـال

چنانکه در شمارﮤ  ۸۳هموین مجلوه (ص  )۱گفتوه شود ،مقدسوی (ص  )۳۵۱مینویسود:
«مردم همدان نامهای احمد و محمد و عيسی را بهشکل احمدال و محمدال و عيشـال بوهکار
ً
میبرند» .نگارنده مثال دیگری برای پسوند َـال یادداشت نکردهاست .احتماال مملوی در نوام
مملی عجمی (جامی ،ص  ۱۵۲حاشیه) با این پسوند ساخته شدهاست.
۷ـ َـکا ()akā

1

چنانکه در بخ اول این مقاالت (فرهنگنو یسی ،شمارﮤ  ،۸۳۵۴ ،۸۳ص  )۱گفته شد ،مقدسوی
مینو یسد مردم ری نامهای خود را تغییر میدهند ،چنانکه علی و حسن و احمـد را علکـا و
حسکا و حمکا میگویند .البته این تغییر تنها مربوط به ری نبوده و در بعضوی منواطق دیگور
نیز نامهای خاص را با این پسوند تغییر میدادهاند .آنچه نگارنده یادداشت کرده از ایون قورار
است:
امیرکا :لقب احمدبن ابوالحسن از طالبیان (ابنطباطبا ،ص  )۲۳۱نیز لقب ابوالفضول علوی
از طالبیان قم که به برسونین ری رفتنود (هموان ،ص  .)۱۵لقوب ابوطالوب مخول سووداوی از
ِ
 .1این پسوند دنبالۀ پسوند ًَـ ( )-akاست و باید پس از آن بیاید (فرهنگنو یسی ،شومارﮤ  ، ۸۳۵۴ ،۸۳ص  .)۲۲در
آن مقاله (ص  )۲۴استفرادا از کیا امیرکا که در عبدالجلیل رازی (ص  )۲۲۳آمده و در اینجا هم نقل شوده ،نوام بورده
ّ
شدهاست .از امیرکا در دو کتا سمعانی و ابنصابونی ،که در آنجوا آموده ،در اینجوا صوربنظر شود .دو «سوتکا»ی
منقول از تحبیر سمعانی و فیرکا و ّ
عزکا نیز ،که در آنجا آمده بودند ،در اینجا ذکر نشدند.
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ً
فرزندان جعفر صادق (علوی ُع َمری ،ص  .)۵۱در التدوین رافعی از چنودین امیرکوا کوه ظواهرا
همه قزو ینی بودهاند نام برده شدهاست (محدث ،ص  ۱ :۸۱تن ،ص  :۲۴یوک تون ،ص  ۳ :۴۳تون،
ً
ص  :۵۱یک تن) .در تمام این موارد ظاهرا امیرکا اسم است .فقط در صفحۀ  ۱۵از یک تن کوه
شهرت او امیرکا بوده نام برده شودهاسوت .محمودبن احمودبن خضوربن زیتواره ،ابومنصوور
قزو ینی معروب به امیرکا .ابوجعفر محمدبن جعفربن امیرکا لهالنی سواروی (ابونشهرآشوو ،
ص )۸۱۳؛ فقیووه امیرکووا قزو ینووی (عبوودالجلیل رازی ،ص )۲۸۱ ،۳۱؛ سوید رضووا امیرکووا حسوینی
قزو ینی (همان ،ص )۲۸۸؛ کیا امیرکا (همان ،ص  .)۲۲۳در فهرست منتجبالدین رازی نیوز نوام
چند امیرکا آمدهاست ،مانند اسحاقبن امیرکابن کرامی جعفری (شمارﮤ  ،)۲۴احمدبن علیبن
ّ
امیرکا قوسینی (شمارﮤ  ،)۳۱معینالدین امیرکابن ابویاللجویمبن امیور المصودری ا ِلعجلوی،
استاد رشیدالدین عبدالجلیل رازی [مؤلف کتا نقض] (شومارﮤ  ،)۸۱محمودبن ابووجعفربن
ّ
فقیه امیرکا مصدری بنرجه از والیت قزو ین (شمارﮤ  .)۳۱۱آنچه اینجا بنرجـه چواپ شوده در
ریاضالعلماء افندی اصفهانی (ج  ،۱ص  )۸۱بنرجه نوشته شدهاست ،و غیره .امیرکوا یکوی از
طالبیان قم که به آوه کوچ کرده بودهاست (ابنطباطبا ،ص .)۳۳
حسکا :لقب جد شیخ صدوق که نام او حسن بوودهاسوت :ابووجعفر محمودبن علویبون
حسینبن موسیبن حسکا بابو یوۀ قموی (کچوو یی ،ج  ،۳ص )۸۸۸؛ شومساالسوالم حسونبون
حسینبن بابو یۀ قمی ساکن ری ،معروب به حسکا (منتجبالدین ،ص  .)۳۲یادآور میشود کوه
افندی (ج  ،۳ص  )۸۳۱میگو ید کا مخفف کيا است .میرزا حسین محدث نووری (متووفی در
 ۸۳۲۱قمری) نیز حسکا را مخفف حسنکيا دانسوته (← قزو ینوی ،ج  ،۴ص  )۵۲کوه درسوت
نیست.
حسنکا :ابوالحسن علیبن احمدبن حسنکای فقیه دیوری از دیه دیووره (ابوالحسون بیهقوی،
چاپ تهران ،ص  ،۲۸۱چاپ هند ،ص .)۳۴۲
ً
حسینکا :نام شخصی ظاهرا قزو ینی (خلیلی ،ص .)۲۱۸ ،۲۳۴
حمکا :علیبن حمکای قزو ینی معروب به حمکان (محدث ،ص  .)۱۳این مدخل در موتن
چاپی التدو ین نیامدهاست .حمکان در اینجا یعنی «فرزند حمکا».
ِس ّتکا :نام زنی از طالبیان قزو ین (ابنطباطبا ،ص .)۲۳۵
س ّیدکا :زیدبن حسنبن محمدبن یحیی صوفی (بیهقی ،لباب ،ج  ،۸ص .)۲۴۱
ً
علیکا :یکی از نقیبان عزالدولۀ (ظاهرا :معزالدوله) دیلمی و از طفیلیان آن روزگار (فقیهی،
ص  ،۱۱۲به نقل از نوشتهای از ابواسحاق ابراهیم صابی کاتب معروب آلبویه ،منقول در کتا التطفيل).
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محمدکا :اسحاقبن ابراهیمبن بوکرد معروب به اخو محمدکا بیرایان (سهمی ،ص  ،۳۴۳دو

بار).

سه توضیح راجعبه بخش اول این مقاله
 .۸مادا (فرهنگنویسی ،شومارﮤ  ،۸۳ص  :)۳۸رافعی (ج  ،۸ص  ،)۸۵۴ذیل شرح حال محمدبن

احمدبن محمدبن مادا (اصل :ماوا) قزوینی مینویسد مادا یان (مادا یه؛ در اصول :مادابیوه،
در محدث ،ص  :۴۸مادانیه) خاندانی در شهر ( قزوین) اند که در میان آنوان دانشومندان و
عابدان هستند و اصل آنها از دیلم است .چند نفر از آنان که بهدنبال نامشان صوفت دیلموی
آمدهاست :سلیمانبن مادابن یورح دیلمی (محودث ،ص )۳۲؛ محمدبن علیبن ماذا الودیلمی
(من فقهاء الماذانیة ،سمع الحدیث سنة ثالث و ثالثین و خمسما ة (همان ،ص  .)۱۳حال اگر
بهجای مادائيه ،مادانيه درست باشد ،باید گفت مادا مخفف مادان است.
 .۲مأخذ متوا در صوفحۀ « ۳۸محودث ،ص  »۳۳اسوت ،اموا در رافعوی (ج  ،۳ص )۲۸۱
ً
متوله آمدهاست که بنابراین ،به بخ دوم همین مقاله (ص ؟) مربوط میشود .متوله ظاهرا از
مت ( محمد) و پسوند ـ اوله ترکیب شدهاست.
 .۳در صفحۀ  ،۳۱سفر  ۱نظر «سید کسروی» درست است ،نه «سید کردی».
منابع
ابنشاکر کتبی ( ،)۸۵۴۳ / ۸۳۸۱فوات الوفيات ،به کوش احسان عباس ،دارالثقافة ،بیروت.
ابنطباطبا ،ابراهیمبن ناصر ( ۸۳۱۱قمری  ،)۸۵۱۱ /منتقلة الطالبيه ،بوه کوشو محمود مهودی خرسوان،
مفبعۀ حیدریه ،نجف.
ّ
ابوالشیخ ،ابومحمد عبداللهبن  ...حیان ( ،)۸۵۱۵ / ۸۳۱۵طبقات المحدثين باصبهان و الواردین عليها ،بوه
کوش عبدالغفار سلیمان البنداری و سید کسروی حسن ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
اذکایی ،پرو یز ( ،)۸۳۱۱فرهنگ مردم همدان ،دانشگاه بوعلی ،همدان.
اسدی ،علیبن احمد ( ،)۸۳۸۵کتاب لغت فرس ،به کوش عباس اقبال ،تهران.
افشار ،ایرج و غالمرضا طاهر ( ،)۸۳۴۱مختارات من الرسائل ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ،تهران.
افندی اصفهانی ،میرزا عبدالله ( ۸۳۱۸قمری) ،ریاض العلماء و حياض الفضالء ،بوه کوشو سوید احمود
حسینی اشکوری ،کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی ،قم ۱ ،جلد.
ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک ( ۸۳۱۳قمری) ،تتمة اليتيمة ،به کوش عباس اقبال ،تهران ۲ ،جلد.
جامی ،عبدالرحمن ( ،)۸۳۴۱نفحاتاالنس ،به کوش محمود عابدی ،اطالعات ،تهران.
1

 .1در اینجا فقط منابعی ذکر میشوند که در کتابنامۀ بخ اول این مقاالت ذکر نشدهاند.
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حافظیان بابلی ،ابوالفضل ( ،)۸۳۱۴فهرست نسخههای عکسی کتابخانۀ آیةالله مرعشـی نجفـی ،جلود ،۳
کتابخانۀ مرعشی نجفی ،قم.
َ
َ
ُّ
اآلمل ،به کوش سید احمد حسوینی ،مکتبوة االنودلس،
حر عاملی ،محمدبن حسن ( ۸۳۱۱قمری) ،امل ِ
بغداد.
خلیلی قزو ینی ،خلیلبن عبدالله ( ،)۸۵۵۳ / ۸۳۸۳االرشاد فی معرفة علمـاء الحـدیث ،بوه کوشو عوامر
احمد حیدر ،دارالفکر ،بیروت.
دیلمی ،ابوالحسن ( ،)۸۵۱۱سيرت شي کبير ابوعبداللهبن خفيف شيرازی ،ترجموۀ رکونالودین یحیویبون
جنید شیرازی ،به کوش آن ماری شیمل و طاری ،آنکارا ،چاپ دوم به کوش توفیوق سوبحانی ،بابوک،
تهران.۸۳۱۳ ،
رحمانی ولوی ،مهدی و منصور جغتایی ( ،)۸۳۱۱تاری علمای بل  ،جلد  ،۸بنیاد پژوه هوای اسوالمی
آستان قدس ،مشهد.
شیخالحکمایی ،عمادالدین ( ،)۸۳۱۴فهرست اسناد بقعۀ شـي صـفیالـدین اردبيلـی ،کتابخانوۀ مجلوس
شورای اسالمی و موزﮤ ملی ایران ،تهران.
صادق مالرجب ،دیوان ،تهران ،بدون تاریخ.
َ
ّ
صادقی ،علیاشورب (« ،)۸۳۱۸واژههوایی توازه از زبوان قودیم موردم اران و شوروان و آذربایجوان» ،مجلـۀ
زبانشناسی ،سال  ،۸۴شمارﮤ  ،۸صفحۀ  ۲۲و بعد.
ُ َ
صفدی ،صالحالدین ( ،)۸۵۱۳ / ۸۳۱۳الوافی بالوفيات ،جلد  ،۸۳به کوش محمود الحجیوری ،فورانتس
َُ
اشتاینر ،ویسبادن؛ جلد  ،۲۱به کوش احمد حفیط ،بیروت ،۲۱۱۴ / ۸۳۲۱ ،برلن ،کالوس شوارتس.
ُ
عتبی ،محمدبن عبدالجبار ( ،)۸۳۱۴اليمينی فی اخبار دولة المل یمين الدوله ،به کوش یوسف الهادی،
میراث مکتو  ،تهران.
ّ
عسقالنی ،ابنحجر ،شها الدین احمد ( ۸۳۸۱قمری  ،)۸۵۵۴ /تقریبالتهکیب ،به کوش محمد عوامه،
دارالرشید ،حلب (سوریه).
الحلـی ،بوه کوشو محمود صوادق
عالمۀ حلی ،حسنبن یوسف ( ۸۳۱۸قمری  ،)۸۵۱۸ /رجال العالمـة ِ
بحرالعلوم ،مفبعۀ حیدریه ،نجف.
ُ
علوی ع َمری ،علیبن محمد ( ۸۳۱۵قمری) ،المجدی فی انساب الطـالبيين ،بوه کوشو احمود مهودوی
دامغانی ،کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی ،قم.
فقیهی ،علیاصغر ( ،)۸۳۱۴آل بو یه و اوضاع زمان ایشان ،صبا ،تهران.
قزو ینی ،محمد ( ۸۳۳۴و  ،)۸۳۳۲یادداشتها ،به کوش ایرج افشار ،دانشگاه تهران ،جلد  ۳و .۴
قمی ،حسنبن محمد ( ،)۸۳۸۳تاری قم ،ترجمۀ حسنبن علیبن حسنبن عبدالملک قمی در سوال ۱۱۱
و  ،۱۱۱به کوش سید جالل طهرانی ،تهران.
قمی ،نجمالدین ابوالرجاء ( ،)۸۳۱۳تاری الوزراء ،بوه کوشو محمودتقی دان پوژوه ،مؤسسوۀ مفالعوات
فرهنگی ( پژوهشگاه علوم انسانی) ،تهران.
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کچو ی قمی ،محمودعلی نوا ینی اردسوتانی ( ،)۲۱۱۲ / ۸۳۲۳ / ۸۳۱۸انـوار المشعشـعين فـی ذکـر ورود
الطالبيين الی القميين ،کتابخانۀ آیةالله مرعشی ،قم ۳ ،جلد.
کربالیی ،حافظ حسین ( ،)۸۳۳۵روضاتالجنان ،به کوش جعفر سولفانالقرا وی ،بنگواه ترجموه و نشور
کتا  ،تهران ،جلد .۲
کسروی ،احمد ( ،)۸۳۳۱شهریاران گمنام ،امیرکبیر ،تهران.
مسکو یه ،ابوعلی ( ،)۲۱۱۸ / ۸۳۱۱تجارباالمم ،به کوش ابوالقاسم امامی ،سروش ،تهران.
مقامات تایبادی ( ،)۸۳۱۲به کوش عالءالدین گوشهگیر ،دزفول ،افهام.
منتجبالدین ،علیبن عبیداللهبن بابو یوۀ رازی ( ،)۸۳۱۳فهرسـت اسـماء علمـاء الشـيعه و مصـنفيهم ،بوه
کوش عبدالعز یز طباطبایی ،مجمع ذخایر اسالمی ،قم.
همدانی ،رشیدالدین فضلالله ( ،)۸۳۳۱جامعالتواری  ،تاری غزنو یان و سـامانيان و آلبو یـه ،بوه کوشو
محمد دبیرسیاقی ،تهران.
یاقوت ،ابوعبدالله ( ،)۸۱۱۴معجمالبلدان ،به کوش ب .ووستنفلد ،الیپزیک ،جلد .۲
یاقوت ،ابوعبدالله ( ،)۸۵۵۳معجماالدباء ،به کوش احسان عباس ،دارالغر االسالمی ،بیروت.
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