
 

 (۵پسوندهای تحبیبی فارسی در دورۀ اسالمی )

 اشرف صادقیعلی

 (a/e-« )= ـه». پسوند ۳۱
ــوند تحبیبی  ــوند دنبالۀ پس ــم، اما نکته ag-این پس ــی میانه اس ای که دربارۀ ارتباط این فارس

نیز به احتمال قوی در دورۀ  ak-ید یادآوری کرد این اسم که پسوند با َـکک پسـوند با پسوند 
هایی اسم که مربوط به آن دوره . گواه این مّدعا وجود ناماسمهوجود داشت ag-میانه در کنار 

، همسر دین و  مزدکاند، مانند ضـب  شده ak-های دورۀ اسـالمی تناا با اسـم و در کتا 
پدر  باب الســلطنه بود، نایب ۴۵۱تا  ۴۵۷های اصــلۀ ســالیزدگرد دوم کـه بعد از او در ف

نام یک ایرانی که یکی از اصحا   هرکس  نام دختر داریوش سوم،  روشن اردشـیر ساسانی، 
، (همین مجله ۱۳بخش اول این مقاالت در شمارۀ  ←) او را به قتل رسـاند ریشـارنگ عثمان در ج

، (مجله ۱۳شمارۀ  ←) س در آغاز فتوحات عر نام مرزبان فار شهرکنام پدر بزرگمار،  ب خت 
)یا به احتمال  مروک، مجله( ۱۳شمارۀ  ←) نام سـهابد یزدگرد آخرین پادشـاه سـاسانی ماه 
ها یک از این نامهای دیگر. پسوند هیچ، و برخی نامیزدک، مجله( ۱۳شمارۀ  ←) (مردککمتر 

ها ای از آنپاره ،که خواهیم دیدانچن ،. البتهاسمهضب  نشد aǰ- َـجصورت در متون عربی به
که اند. از سوی دیگر، چنانگرفته شده yazdagدر دورۀ اسـالمی وجود دارد که از  یزدهمانند 

ها در فارســی و جز آن خایگ، خانگ، نامگ، بنکد دانیم، صــامـم پـایـانی کلمـات می
در آن دوره، یعنی توان گفم این اسم که از کلماتی که . آنچه در حال حاضر میاسـمهافتاد

پایانی  g، ، ...(بند ) اند، مانند کلمات باالشــدهدر اواخر دورۀ ســاســانی، بســی  تلقی می
 راسو ، رهیگ، دانا از کلمات  ōو  ā ،ī ،ūهای بعد از مصـوت gکه چنان، هماسـمهافتاد

(rāsūg) ، سکو (sōgنیز در فارسـی افتاد )ساسانی ، اما در این پسوند در اواخر دورۀ اسمه
. ظاهرًا در گویش دری، یعنی اسمه، در کنار هم وجود داشتak-و  ag-هر دو گونۀ آن، یعنی 
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رایج بوده، اما در زبان  ak-فارسی گفتاری، احتمااًل تحم تأثیر پالوی اشکانی، اساسًا شکل 
 ōk/-ōg-. این مطلب درمورد پسوند اسمهرفتکار میبه ag-رسـمی و نوشـتاری بیشتر شکل 

مجله گفته  ۱۳شمارۀ  ۸صفحۀ  ۱طورکه در یادداشم شمارۀ . البته، هماناسمهز صادق بودنی
روند ندرتًا در بعضی کار میپایانی به kشـده، در فارسی دری در برخی کلماتی که همیشه با 

 .اسمهرفتکار میبه gهای زبان در برخی از مناطق از گونه
شوند. اما این کلمات ختم می کککهکه به پسوند هایی اسم شـود نامیآنچه در زیر نقل م

تۀ اند. دسهایی مشــخ تحبیبی نام یاهله تعلق دارند. یک دسـته که شـکلظاهرًا به دو مقو
ــتند که ظاهرًا از نام ــدهدیگر القابی هس ــخام مورد نظر گرفته نش اند، بلکه کلماتی های اش

 اند.کار رفتهرد نظر بهعنوان لقب برای اشخام موهستند که به دالیل متفاوت به

 هاتحبیبیـ ۳
، پانویس، نقل از ۴۳۵، م ۳، ج ماکوالابن)بن آذة اصــطخری اصــفاانی شــنب بن ماران .آذه

 اسم. آذیناحتمااًل شکل تحبیبی  آذه. نقطه(ابن
اذینه از مشایخ کلینی بن عبداللهبن دمحمبن ؛ علی(۱۳۱شارآشو ، م )ابناذینه ابن .اذینه

. احتمااًل این دو نام را )همان(اذینه بن عبـدالرحمنبن دمحمـبن ر؛ عم(۳۱۱، م ۴ )افنـدی، ج
نام  آذین ،بینیمکه میچنان ،اسم. در اینجا نیز آذینخواند که ظاهرًا شـکل تحبیبی  آذینهباید 

 باشد. «ُاَذینه»مرد اسم. این احتمال نیز هسم که کلمه عربی و تلفظ آن 
 اسکندرباید شکل تحبیبی  اسکنده. (۳۵۱الجلیل رازی، م )عبداسـکندۀ مخّنث  .اسـننده

 باشد.
بن ؛ میمون(۳۸)ذهبی، م اشتۀ اصباانی  (خرجانی، ذیل ۶۱۳-۵۱۳)ابن صـابونی، م  .شـهها  

 )ذهبی، معبدالقادربن َاشــَتۀ اصفاانی بن دَاسـتاد )پانویس    و اشـتاد( یکی از اجداد احم
... . عبدالرّزاق (۳۵۷، م ۱)ســمعانی، ج ه، نام جد   منســو  به اشــتاشــهی. ، متن و پانویس(۳۱

 اسم. اشتهنیز ظاهرًا منسو  به  اشتهی. (۴۱)محدث، م اشتای 
ابوالرجا  .(۴۱۵، م ۱۳۴۷)قفطی االصــفاانی   محمد البن دابونصــر احمدبن حام .الـه

ز منابع من،   ابوالرجا حامد محمد اله  در یکی ا۱۳۵؛ آوی، م ۳۳)مافّروخی، م حامدبن محمد ُاُله 
معلوم نیسم تحبیبی اسم یا لقب  اله .«(عقا »یعنی  ا ل هام، آمده  که متأسفانه آن را یادداشم نکرده

 تحبیبی چه نامی اسم. ،و در صورت تحبیبی بودن
نیز  امکه. (۸۱۶بّزاز، م )ابنالدین توکلی بااءالدین حافظ عمر امکه برادر شــمس .امنـه

 .اسمدهشاز چه نامی گرفته  ،لقب و در صورت تحبیبی بودنمعلوم نیسم تحبیبی اسم یا 
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و نام خام اســم که اســاسًا در نیمۀ غربی ایران، از مناطق  امیریا شـکل فارسـی  .امیره
و یا  اسمهرفتکار میغر ، به ضمیمۀ گیالن و مازندران و ندرتًا در خراسان به سویمرکزی به

ــکل تحبیبی  ــم که به امیرش ــمهرفتکار میم بهعنوان نام خااس ارای دبن ها  امیره. مثالاس
دان، م ؛ امیره قباد، حاکم آستارا (۶۷و  ۶۴، ۶۳)ابوالرجای قمی، م قمی  ؛ (۳۱۳)روملو، چاپ س 

؛ امیرۀ (۱۸۱، م تکاری  گینن)؛ امیره جمشــیـد بیـک (۱۴۱، ۱۱۷)فومنی، م خـان امیره حمزه
ــبان( ــوان )خ خراس ــّرام ةمیر؛ ا(۱۶۵)محمدبن منور، م  خراس ، (۱۵)محدث، م بن ابراهیم ص

 .(۳۷)محدث، م ، عبدالجباربن امیرۀ رباطی (۳۱)محدث، م اباری  ۀ... امیر سعدبن
معلوم نیسم تحبیبی اسم  اوسته. (۳۳۱، ۳۳۱، ۸۵)قمی، م موسی اوسته بن علی .اوسهه

م ) ری  قماتباشد. در  اوستادتحبیبی چه نامی. شـاید تحبیبی  ،یا لقب و اگر تحبیبی اسـم
 .سماشدهیار دانسته سهسم که لقب عبدالله جشنف« اوشته»کلمۀ دیگری با امالی  (۱۱۳

ه م  ، ۴۱۱، م ۳ج  ،، کچوئی۳۳۱)نجاشــی، م اورمۀ قمی بن د[. ابوجعفر محمūrama] ُاور 
 معلوم نیسم نام اسم یا تحبیبی.اورمه . (۱۴۳)طوسی، م اوَرَمه بن د، محم(۴۱۳

، طبرسی( اعنم الورینقل از ، به ۵۳، م ۳)کچوئی، ج بابانه بن ابراهیمن باحمدبن علی .بابانه
. این شخ  قبل از صدوق صدوق( الدیناکمالنقل از  )همو، همانجا، بهبابانه بن ابراهیمبن حسن

شکل تحبیبی  بابانه. احتمااًل اسمهزیست( می۳۸۵ رگذشم ( و طوسی )د۳۸۱ رگذشـم )د
 تحبیبی صامم میانجی اسم. a- َـهقبل از  nاسم و  بابا

رأس مال ، مؤلف کتا  هجری ۵۱۱بابۀ کاشــانی، درگذشــته در بن علیبن داحم .بـابه
کوشــش  نیز به؛ ۱۴۱۸/۱۱۱۷به کوشــش ســایل زّکار، بیروت ) الندیم فی تواری  اعیان اهل االسککنم

 Pābakو هم  Bābak. در فارســی میانه هم (۳۱۱۱محمد عبدالقادر خریســات، امارات، مرکز زاید، 
 .(Gignoux 1986 ←) اسمهعنوان نام خام وجود داشتبه

کتا   کتا  احمدبن قتیبه و  اسماء العشاق من سائر الناس مّمن ُاّلف فی حدیثه .بانوجه
عنوان نام خام به Bānūgدر دورۀ ساسانی  .(۳۳۱، م ۳/۱، ج ۳۱۱۱ الفهرسک )ندیم، ه َج بانُو 

  شــده باشــد و معّر  بانوج. ممکن اســم این نام به (Gignoux 1986 ←) اســمهرفتکار میبه
باشــد. احتمال اینکه  بانوچه  معّر  بانوجهدر آن عربی باشــد. نیز ممکن اســم  کککک پســوند 

 رسد.نظر میباشد ضعیف به Bānūgagمعّر   بانوجه
رزۀ ... ببن ر  ابوالفتح عبدالجبا(۱۶۱، م ۱)ســمعانی، ج ُبرزۀ اردســتـانی بن ابراهیم .ُبرزه

، م ۱، ج تحبیر)ســمعانی، برزۀ جوهری رازی بن ، ابراهیم(۳۷۷، م ۳، ج تحبیر)ســمعانی، رازی 
 ۀُبرزبن ابراهیمبن عبـداللـهبن رگویـد عبـدالجبـامی (۳۳۸-۱، م ۱)ج  مـاکوالابن. (۴۱۶

های میان نام . دراسمهاز او حدیث شنید ماکوالابنری اسم.  اردسـتانی اسـم، اما مولد او
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ــانی ورۀ خام د ــاس وجود دارد  ،ābuhrŠ-Burz ،Adur-Burzو ترکیبات آن، مانند  Burzس
(← 1986 Gignoux)باید از  ب رزه ،. بنابراین*Burzag  گرفته شده باشد که شکل تحبیبی یکی از

 ها اسم.این نام
نام او  (۳۳۳، ۵۱، م ۳، ج ۱۷، م ۱)ج القضاة ی عینهانامهکه در  از عرفایی اسـم .برکه

عربی اسم یا  برک . آیا این کلمه همان (۴۶۱ مارۀ، شـ۴۱۱، م ۱۳۷۱نیز در جامی ) اسـمهدآم
 دانم.فارسی نمی

زده َلنج از توابع اصــفاان اسم بن حســینبن داحمدبن محم .ب  َلنجی. م  بزدۀ اصــفاانی م 
معلوم  بزده. اسمشدهذکر  هجری ۴۳۷. در حاشیۀ ذهبی تاریخ درگذشم او (۶۱۳)ذهبی، م 

 باشد منتفی نیسم. یزدهف چه نامی اسم. احتمال اینکه مصّح  نیسم
ه . این نام معلوم (۳۳۳و پانویس م  ۳۳۱، م ۱، ج ماکوالابن)نـام چنـد تن اصــفاانی  .ُبطـه

 نیسم چیسم. احتیاطًا ذکر شد.
در یزد  هجری ۸۵۵محمود بکره، شخصی اسم که سنگ قبر او به تاریخ بن حسن .بنره

 اسم. َبکرشکل تحبیبی  بکره. ظاهرًا (۶۸۷، م ۱، ج ۱۳۷۴ )افشار اسمشدهپیدا 
الدین ابوالقاســم ؛ امین(۷۱۳)همان، م ؛ بله عیســی (۶۱۱بّزاز، م )ابنبله یوســف  .بله

التوضککیحات الدین ابوالقاســم در . نام این امین(۶۷۸، م سککفینکب تبریز)معروف به حاج بله 
ــمهنیز آمد الرشککیدیه ــم و  «ُبله»تلفظ این کلمه . (۳۵۸، م ۱۳۵۶)مینوی  اس ــکل  ب لهاس ش

. عثمان به حاج بله مؤلف رسالۀ (۳۷۱-۳۷۷، م ۱۳۸۱صـادقی  ←)اسـم  ابوالقاسکمتحبیبی 
ا   ۷۸۱االولی ســال محمد مؤّد  در یازدهم جمادیبن دمحمبن ، کتابم علینزه العشککق

 .  یله(اسنمح؛ در متن عربی ۷۶، م آوی)بله بن فضل ،(۵۱۵، م ۱۳۴۸پژوه دانش ←) هجری
احمد خرقی شــرابی اصــفاانی معروف به بلیزه، بن عبـداللـهبن دابوالفتح محمـ .بلیزه

در این نام پسوند  ایزهـــ . احتمااًل (۱۳۸، م ۳، ج تحبیر ،)سـمعانی هجری ۵۱۳درگذشـته در 
حبیبی شک شکل تباشد، بی ب لحبیب اسم، اگر جزء اول کلمه ت کمتر احتمالبه تصـغیر و 

 ارتباط ندارد. a-این نام با پسوند  ،م. اگر این توجیه درسم باشداس ابوالفتح
ه ــم اّیو  .ُبنه ــلیمانبن ابوالقاس معلوم  بنقه. (۱۸۳، م ۱ماکوال، ج )ابنُبّنۀ رازی بن دداوبن س

 نیسم چه نامی اسم.
، م ۳، ج ۱۴۱۸/۱۱۸۸ )ابوالشــیخکوفی، اهل َجرواآن  ]اصــفاان[ بن بوب بن ابراهیم .بوبه

ذیل نام ابوعلی  ماکوالابنمعلوم نیسـم چه نامی اسم.  بوبه. (۳۷۱، م ۱ماکوال، ج ابن ؛۳۳۸
اسم  یزید بوبهبن ینسگوید لقب حد اشعری اصفاانی میییزبن حسینبن دمحمبن حسـن

ماکوال، ج ن)اب اسمبودهو بوبه کنیز زیبایی بوده که ]حسـین[ او را به مادی ]خلیفه[ بخشـیده 
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در  وپهپو  بوبهباال ارتباط ندارد.  لمًا این بوبه با بوبه پدر ابراهیم مذکور در. مســ(۳۷۱، م ۱
 اسم. «هدهد»معنی  فارسی به
 ای اسم.معلوم نیسم چه کلمه بوشره. (۳۱۸، ۳۱۷بن منور، م )محمداحمد بوشره  .بوشره

م چه نامی معلوم نیســ بونه. (۳۷۱، م ۱، ج ماکوال)ابنُبونۀ اصــفاانی بن ولیدبن ابان .بونه
 اسم.

 .(۶۴۱)ذهبی، م معّبر  ۀباار یا بااربن رنصبن عبدالسالم .بهاره
 بیبیآیا با  معلوم نیســم چه نامی اســم. بیبه. (۱۱۸، م ۳)ابونعیم، ج نام خام  .بیبـه

 ارتباط دارد؟
حمد مبن ســمرقندی و ابوالقاســم فضــل ۀتافبن دروابن حســینبن دابوالنصــر محم .تافه

معلوم نیســم چه  ،اگر عربی نباشــد تافه. (۴۱۱، م ۱ج  ماکوال،)ابناصــفاانی  ۀمعروف به تاف
 اسم. «اهمیمچیز کوچک و ناچیز و بی»معنی  در عربی به تاِفهنامی اسم. 

 معلوم نیسم چه نامی اسم. ترسه. (۳۵)سامی، م احمدبن ترسۀ جرجانی  .ترسه
 ترکه اسمبن نی و او پدر قابوس... سـجستا بن. ترک (۳۳۳بزاز، م )ابنترکه محمود  .ترکه

عبدالله صــفیر اصــفاانی معروف به بن دمحمبن داحمبن د. محم(۳۳۴، م ۱ج  ماکوال،)ابن
ــمعانی، ترکه  . ترکه نام خاندانی اســمشــدهگرفته  ترکظاهرًا از  ترکه. (۷۷، م ۳، ج تحبیر)س

ــل آن ــفاانی بوده که اص ــلبوده و معروف ها از خجنداص ــدر ترکه اترین فرد آن افض لدین ص
عربی ابن الحکمفصوصشـارح  هجری ۸۳۱الدین ترکه درگذشـته در اسـم. دیگری صـاین

 اسم.
ه ه. (۳۷۵، م ۱۳۸۵)قمی تغّرۀ قمی ابن .تغره  معلوم نیسم چه نامی اسم. تغرق
ــترآبادی  .توبه ــجعفربن توبۀ اس ــامی، ش فّروخ بن فرجبن دمحمبن د. احم(۱۱۸۷ مارۀ)س

 معلوم نیسم چه نامی اسم. توبه. (۱۱)محدث، م  قزوینی معروف به توبه
 .(۵۱۳و  ۳۷۳در م  دهفح؛ مقایسه شود با ۵۱۶)عبدالجلیل رازی، م جعدۀ قمارباز  .جعده
 ۵۵۳سمعانی، چاپ عکسی مارگلیوث، برگ  انساب)ابوالوفاء محمدبن فضـل ... بن جلۀ  جله.

 عربی اسم یا فارسی. ،ممعلوم نیسم چه نامی اس جلهناینجی )خ نایینی(.  الف  حله(
ــاده ــاده اهل ری  .جمش  جمشککاد. ظاهرًا مرکب از (۱۳۸)عبدالجلیل رازی، م احمد جمش

 و این توجیه به نظر من مرّجح اسم. که   شاد   جمیا از  که   (جمشیدامالۀ معکوس )
. آیـا این نام (۱۳۴؛ ذهبی، م ۴۱، م ۳ج  مـاکوال،)ابنجنزۀ مـداینی بن رعمبن دیزیـ .جنزه

 ؟ب اسمس)خ گنجه( محل آذرگشن گنزهّر  مع
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بن علی جولـه حدیث نقل کرده و اســماعیلبن دعلی جیرانی، از احمـبن داحمـ .جولـه
. جیران از (۳۴۸، م ۳ج  ماکوال،)ابن اسمکردهفضـل اصفاانی از او حدیث روایم بن دمحم

ــم. محم ــفاان اس ــتاهای اص ــمعانی، جولۀ اباری بن علیبن دروس . (۳۱۳، م ۳، ج تحبیر)س
له، از جوبن داحمبن دمحمبن جوله، شــیخ رئیس ثقفی؛ ابوالقاســم علیبن داحمبن عبدالله

 ناجوله از ابوعبدالله جرجانی و دیگربن علیبن د؛ ابوبکر محماسمهمنده حدیث شـنیدابن
معلوم نیسم چه نامی اسم. آیا شکل تحبیبی  جوله. (۳۷۴)ذهبی، م  اسمکردهحدیث نقل 

 اسم؟ جوالهه
. جیذه نام جّد (۵۷۷، م ۳ج  ماکوال،)ابنه، شــیخ رازی ذجیبن حســنبن داحمـ .هذیـج

معلوم نیســم چه نامی  جیذه. ، پانویس(۳۳۵)همان، م جیذۀ رازی جیزی بن حســنبن داحم
 اسم.

، کله(جبن هاشمابوبن   ابوالعز۳۳؛ ماخّروخی، م ۱۳۵)آوی، م ابوالعزیز هاشم چکله  .ُچنله
   محمدبن ابوسعدبن جکله.(۳۳)م مافّروخی  .(۱۳۵م )آوی، ابوسعد چکله 

؛ (۱۳۱)طوسی، م  اسمکردهبابویه روایم حسکۀ قمی، از ابنبن حسینبن رجعف .حسنه
شدۀ ، کوتاهسَح مرکب از  حسکه. (۱۵۷)همان، م حسکۀ قمی بن حسنبن رابوالحسین جعف

 پسوند تحبیبی. a-پسوند تحبیبی    ak-   حسن
حسین طوسی عطاردی معروف به حفده، بن دمحمبن داسـعبن دحمابومنصـور م .حفده

بن د. ابومنصور محم(۸۱، م ۳، ج تحبیر)سمعانی، اهل نیشـابور که اصـل او از طوس اسـم 
جو وگوید هرچه جســمخلکان می. ابن(۳۵۳صــابونی، م )ابناســعد حفدۀ عّطاری طوســی 

، ۳۷۳)عبدالجلیل رازی، م فده . ابومنصــور حاســمشــدهنامیده  َحَفدهکردم نفامیدم چرا وی 
اسم. شاید  «یار»و  «خدمتکار»، «فرزند فرزند»معنی و به افدحدر عربی جمع  َحَفد. (۵۱۳

 همین کلمه با پسوند مورد نظر باشد. حفده
ه ، م ۳ ، جتحبیر)سمعانی، صوفی مقری اصفاانی  ۀحنبن ابوالقاسـمبن دابوبکر محم .حنه

 اسم. معلوم نیسم چه نامی حنقه. (۳۶۶
سمعانی، ذیل  ←نیز  ؛۱۷۱، م ۳، ج بلدان)یاقوت، خرجۀ نااوندی بن داحمبن عثمان .خرجه

 .(خرجی
رشـیده ب مرکّ  خرشیده. (۳۸۸، م ۷ی، ج د)صفتاجر  ۀَخرشیدبن ... عبداللهبن دمحم .خ 

 و پسوند مورد نظر. ،خورشیدتلفظ اصلی ، َخرشیداسم از 
 .  هشفروز خرۀ بنیمان(۱۳۵؛ آوی، م ۱۳۸ی، م )مافّروخهشفروزبن خرةبن بنیمان  .خره
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. در (۳۳۳، م ۱، ج تحبیر)سمعانی، ابوالمظفر شـبیب ... خورۀ ماربانانی اصـفاانی  .خوره
   خوزه.(  ۴۱۱رگ بچاپ عکسی مارگلیوث، ) سمعانی انساب

 اســمکردهخیرۀ طبری کـه در بغداد روایم حدیث میبن عبـدالرحمنبن دمحمـ .خیره
 .(۳۳، م ۳ج  ماکوال،)ابن

که جزء اول ، دادمخفف  دده. شاید (۵۵)محدث، م ع ۀ َبی  ددبن عبدالرحمنبن علی .دده
و پسوند مورد نظر باشد. احتمال ترکی  ،ها اسـمو جز آن دادماه، دادبرزین، دادبند های نام

 .دادابودن کلمه نیز منتفی نیسم، صورت دیگری از 
شــکل  اً . ظاهر، حاشــیۀ نســخۀ خطی آن(۳۱۳، م ۳ج  وال،ماک)ابننام شــیخی در بغداد  .دینه

 فارسی میانه اسم. دین یافتۀ تحول
زمـه زمه(۳۷۵. در م ۳۶۱)خلیلی، م َرزمۀ قزوینی بن دمحمبن دابوالحســین احمـ .ر  .   ر 

ــم که جزء اول آن  َرزمه ــکل تحبیبی نامی اس ــی میانه نامی  َرزماحتمااًل ش ــم. در فارس اس
ا ب) Razmāyōdشــکل و نام دیگری به (Gignoux 2003) َرزَمدو  (Gignoux 1986) َرزمادشــکل به

 .اسم «بقچه»معنی عربی به ِرزمبقیاس این کلمه با  به ِرزمههسم. ضب   (Razmāgōyامالی 
حسن رسته بن . ابراهیم(۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۱م  ،حظ )منسو  به(جا)پرویز غالم خسرو .ُرسـهه

ــته ، عب(آنجروا، ذیل بلدان)یاقوت،  ــن (۳۵۷، م ۱)ابونعیم، ج دالرحمن معروف به رس ، ابوالحس
 آمده  ماکوالابن. در حاشیۀ این صفحه از (۷۳، م ۴ج  ماکوال،)ابنعمر رسـته بن عبدالرحمن

 تهرسجا گفته شده که در هماناسم. آمده روستا، رستهجای منده، بهدر توضـیح، نقل از ابن
ــم.  ــت لقب عبدالرحمن اس ــایر ملقبین به ؛ ۳۱۶، م ۱)ابونعیم، ج بّطان بن رس  ← ،رسککتهبرای س

. و (۱۳، ۷، م ۴۸۸ مارۀ، ش۳، ج ادبا)یاقوت، . رستۀ اصفاانی ضریر (۴۷-۳۷، م ۴، ج ماکوالابن
 رد.نام ب  عن  النفیسالارستۀ اصفاانی )قرن سوم( مؤلف بن رباالخره باید از احمدبن عم

ها ننه نام تحبیبی آ ،ای عمدتًا اصفاانی اسمدهلقب ع رسکتهدر اینجا  ،بینیمکه میچنان
ه برعکس ک اسمبودهشک دراصل یک نام تحبیبی بی رستهها گرفته شــده باشد. که از نام آن

ــتی  ــکل  ،گرفته «روییدن»معنی  به urustaکه آن را مأخوذ از ، (Justi, S. 202)نظر یوس باید ش
ــد.  رسککتمتحبیبی  ــبخش چاارم این مقا ←) رسککتانباش نیز باید  (۱۴، م همجل ۱۶ مارۀالت در ش

 باشد. رستمشکل تحبیبی 
. بر روی یک مار از دورۀ ساسانی (۴۴)محدث، م روذۀ قزوینی بن داحمبن عبدالله .روذه

باید مشتق از این نام باشد. ژینیو  روده .(Gignoux 1986 ←) اسمهآمد Rōdagنامی به شـکل 
، اما بیشتر احتمال دارد از داندمی «رودخانه»معنی به rauta-ka*را احتمااًل مأخوذ از  رود 
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کار های موجود فارسی میانه بهگرفته شـده باشد که ظاهرًا در نوشته «فرزند»معنی به rōd رود
 .اسمهنرفت

شکل محدث این نام به ۷۱ فحۀ. در ص(۷۸)محدث، م وشاره بن داحم ./ وشـاره رسـاوه
معنی و ساخم این نام معلوم نیسم. بعید اسم  رساوه.بن د  احماسـمشـدهضـب   رسکاوه

 نام دهی از بخش دستجرد شارستان قم اسم. وشارهپسوند آن پسوند تحبیبی باشد. 
یـذه عنی مبه تنایهمشــتق از  تانئریذۀ تانئ اصــفاانی. بن عبـداللـهبن دابوبکر محمـ .ر

؛ ســمعانی، ۳۳۱م  ،۱؛ ذهبی، ج ۸، م ۳؛ ســمعانی، ج ۱۷۵، م ۴ج  ماکوال،)ابناســم  «دهقنه»
ــورت دیگری (۱۳۳؛ آوی، م ۳۱؛ مافّروخی، م ۳۸۶، ۳۶۸، م ۳، ج تحبیر . احتمااًل این نام ص

 آید.شمار نمیباشد که در این صورت تحبیبی به ریدکاز 
َره (۱۳۶؛ آوی، م ۳۴)مافروخی بن زره فرج زره. . نسـخۀ انجمن آسیایی همایونی بریتانیا  ز 

 .(Browne 1901, p. 683اط ندارد )ارتب zerehپس ظاهرًا با 
معلوم نیسم چه نامی  زله. (۳۱۴، م ۷)صفدی، ج علی زلۀ جوینی بن دمحمبن علی .زله

ّله»اسم. شاید تلفظ این نام   .زیله( ←) باشد «ز 
یله  یسینا. در مافروخزیلۀ اصفاانی شاگرد ابنبن رعمبن دمحمبن ابومنصـور حسـین .ز

 دیلهبه غل   (۱۳۶)آوی، م   شـده، اما در ترجمۀ فارسی آن درسـتی ضـباین نام به (۳۴م )
رتباط ا زیلشیردر  دل، صورت دیگر زیل. معنی این نام روشن نیسم. آیا با اسمشدهضـب  

مذکور در باال نیز  زلبدانســم.  زیلشککیرتوان آن را شــکل تحبیبی رت میدارد؟ در این صــو
 شاید با این نام ارتباط داشته باشد.

ه هه ّتۀ اصفاانی بن داحمبن دوبکر احمدبن محماب .سـ  شاید جزء اول  .(۳۸۱)ذهبی، م سـَ
 سککخ  .به همین عنوان در بخش بعدی این مقاله ←باشــد. نیز  سککخ این نام صــورتی از 

. در گویش قدیم اصفاان واج (Gignoux 2003) اسمهعنوان نام در دورۀ ساسانی کاربرد داشتبه
/x« /شکل /به« خh« /اسمشدهیتلفظ م« ھ. 

. در ثعالبی، م ۴۶، م التواری  و القصصمجمل)(. نام پسر افراسیا  سهره، صـرخه) سـرخه
)بخش  (۱۴۶، م ۳، ج نامب طبریتاری و  ۵۱۱، م تاری  بلعمیو در  صککرخه، این نام با امالی ۳۱۷

بر  ر اسم.تاسم(. این نام تحبیبی مسلمًا بخشی از یک نام بزرگآمده سهرهاضافات با ضب  
Gignoux  ←)اسم آمده Gušnasp-Adur-Suxrروی یک ُمار از دورۀ ساسانی نامی به شکل 

1986). 
بخش  ←نیز  ؛۳۳۳، م ۳، ج تحبیر)سمعانی، ... سلۀ اصفاانی بن ابوالفضـایل موسی .سـله

 .(دوم این مقاله
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نده الشیخ، ابو)ماهان ضّبی و اسم سنده سعید بود بن دولیبن َسندةبن ابومحمد عبدالله .سـ 
ندبن فیضبن . عبـدالرحمن(۳۳۱، م ۴-۳ج  نَده. (۱۱۶، م ۳)ابونعیم، ج ظار بن ةســَ نام  سککَ

مخّفف  سککنده. احتمااًل (۳۸۱)ذهبی، م  هم آمده مندهبن و در نســب حافظاســم خام 
هم احتمااًل مخفف دیگری از  (کنندۀ امام رضــا ) (شــاهک، مســموم)بن سککندیاســم.  سککندباد
 .(۷و سندوال، م  ۳و سندول، م  ۱۱همین مجله، م  ۱۴سندیله در شمارۀ  ←یز ن) اسم سندباد

بن ؛ ابوالقاسم اسماعیل(۱۱۸، م ۳، ج تحبیر)سمعانی، سـورۀ نیشابوری بن دومحم .سـوره
بن دمحمبن ؛ ابوسعد عبدالرحمن(۸۶، م ۱، ج تحبیر)سـمعانی، ... سـورۀ نیشـابوری سـوری 

، ذیل سوره، انساب. سـمعانی در (۴۶۶، م ۱، ج تحبیر )سـمعانی،سـورۀ امام سـاکن نیشـابور 
بن عیسیبن د؛ ابوعیسی محماســمشــدهگوید نام خام اسـم که نام خاندانی معروف می

عبدالغافر فارسی، )سـوره . ابن(۶۱)ابن صـابونی، م ( هجری ۳۷۱گذشـته در درسـورۀ ترمذی )
ــصککریفینیمختصککر  ــوره بن ؛ حســین(۱۷۵۷ مارۀ، ش نقل از ، به۱۷۱، م ۳ )کچوئی، جمحمد س
. (۳۸۱بّزاز، م )ابنَبَروی یا ُبَروی  ۀ؛ پیره علی ســور(۳۳۵، نیز م الجنقاتروضککاتو  بحاراالنوار

ــوری ــل س ــوی بن ابوالفض ــتان رض ــعود غزنوی که در آس معتز از بزرگان دربار محمود و مس
ین خاندان شــک از همهایی زده بیتعمیراتی انجـام داده و در نیشــابور دســم بـه آبـادانی

، ســورن دورۀ اسالمی، که نام خاندانی Surēnاحتمال قوی با وری[ اسـم. این نام بهب]نیشـا
در اوســتا  -suraمعروف در دورۀ ســاســانی بوده از یک ریشــه اســم. ژینیو این نام را از واژۀ 

 داند.مشتق می «قوی»معنی به
در این نام مخّفف  شککاباحتمااًل . (۱۱۸۴بّزاز، م )ابنپیره بابا شــابۀ کرانی گیالنی  .شــابه

 باشد. «شاپه»نیز شاید  شابه)شاپور( باشد. تلفظ  شاب هر
ره به ه. (۳۵۱)ذهبی، م شـّبره، شـیخ عابد نیشابوری بن دمحمبن داحم .شـ  احتمال  به، شبرق

رب از مرکّ  ،قوی  .اسم عربی و پسوند مورد نظر َشبَّ
ــمه جعفربن بن حســنبن د. محم(۷۶۳بّزاز، م )ابنگر اردبیلی هالدین کاســشــمس .ش

. ابوالطیـب   شــیحـه(۷۵. در محـدث، م ۳۴۶، م ۱)رافعی، ج شــمـ  الـدهخـدا بن داحمـ
به صورت نام  شکمه. (۳۱۸، برگ مشکیخه)سـمعانی، شـمۀ تاجر ظاهرًا اصـفاانی بن عبدالرزاق

باشد، اما این  الدینشمسشکل تحبیبی  شمه. شـاید (۸و  ۷، م ۳، ج تحبیر)سـمعانی، خام 
در  Šāmag-Rašnصــورت تمال ضـعیف اسـم. بر روی ماری از دورۀ سـاسـانی نامی بهاح

معلوم  شامگبا جزء اول این نام مرتب  باشد. معنی  شمهشاید . (Gignoux 2003) دسم اسم
 نیسم.
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بـه ن  ــ   بناســحاقبن نـام تعـدادی ایرانی و غیرایرانی ظاهرًا؛ یک تن دینوری و یعقو  .ش
َنببن ابراهیم ــَ ــفاانی زعفر ۀش ــوی .(۸۱، م ۵ج  ماکوال،)ابنانی اص ــش بن بن حّرةبن ماران ش

)م ذهبی . نقطه(به نقل از ابن ،، حاشیه۴۳۵، م ۳ماکوال، ج )ابنشنب بن آذۀ اصطخری اصفاانی 
اند. معنی و اصل این نام معلوم نیسم، ایرانی نیز گفته« ن»را به سکون  شکنبهگوید می (۴۱۳

همین  ۱۵شمارۀ  ←)هسم  شککنبدینهای ایرانی نامی به شــکل ان ناماسـم یا غیرایرانی. در می
. نامی نیز (۶همین مجله، م  ۱۴شمارۀ  ←)وجود دارد  شکنبولهشـکل . نامی نیز به(۷مجله، م 

المختارات من در  .هجری ۳۳۸شــنبوذ بغدادی درگذشــته در هســم  ابن شککنبودصــورت به
 اسم.نام برده شده از آسیای شنبادجان (۱۶)متن چاپی، م  الرسائل

 .اسمه. این نام نیز ناشناخت(۱۸۷)سامی، م شوکر، و به قولی شوکۀ جرجانی  .شوکه
 گفتۀ فردوسی نام اصلی او پشنگ اسم نام پسر افراسیا  که به .شیده

 که شیده به خورشید رخشنده ماند پشنگ اسم نامش، پدر شیده خواند
 (۱۸۱، م ۴، ج شاهنامه)

عبدالله بن دحمبن د؛ عبدالواح(۶۳، م الدینفهرسکک  منتجب)ی شــیـدۀ قوهدبن خلیـل
، م تحبیر)سمعانی،  هجری ۵۴۳مقری سـکزی اهل اصفاان، معروف به شیده، درگذشته در 

. شــیدۀ (۳۸۱؛ ذهبی ۳۶۸، م ۳، ج تحبیرســمعانی،  ←) اســمبوده. شــیده نام خام هم (۴۱۶
)پسـر افراسیا ( و مورد سوم در باال )مورد دوم در باال( نیز نام خام اسـم، اما شـیدۀ اول 

اسم که برروی  Šēdعنوان نام تحبیبی شکل تحبیبی به Šēdagاند. در فارسی میانه لقب بوده
انند م ،شدۀ یک نام بلندترکوتاهشکل شک هم بی شیداسم. چند مار سـاسـانی ضـب  شده

 .(Gignoux 1986 ←)اسم ، خورشید
ومنصوربن ابوالقاسم عصاری طوسی طبرانی واعظ محمدبن اببن ابومحمد عباس عباسه:

 بلدان. عباسه در (۶۱۳، م۱، ج تحبیر)سمعانی،  ۵۴۱مفقود در واقعۀ غز در  معروف به عباسه،
ن ، نام ایعباسشــکل تحبیبی  عباسککهاســم. تصــحیف شــده عبایهبه  (۴۸۶، م ۳یاقوت، ج )

 شخ  اسم.
ده عبایی( عارض معروف به ابنابوعلی شــقابی )یا شــقبن حاجیبن عبـدالعزیز عبـده.

 د.ده زاید باشبجلوی عاسم. احتمااًل ابن عبدالعزیزشکل تحبیبی  عبده. (۴۳)محدث، م 
، م ۱۳۷۱)جامی فاده بن . محمد(۳۴۸، م ۱۳۱۸الملک طوســی )نظامپدر زن مزدک  فاده.

و  Nāšpād و مخفف نامی مانند پادن، از فعل پاده  . شاید نام فاده پدر زن مزدک معّر (۱۱۶
Hupād اضـافۀ پسوند مورد نظر باشد، اما فاده پدر محمد در باال که در فارسـی میانه آمده به

 رسد.نظر میآغاز کلمه اصلی به« ف»معلوم نیسم همان نام باشد، زیرا 
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 .(۴۶۳ مارۀ، شــ۴۳۱؛ جامی، م ۱۱۱، م ۳، ج ۱۶، م ۱القضــات ج )عینشــیخ فتحه،  فهحه.
 اسم. فتحبی ظاهرًا شکل تحبی فتحه

خوزیان فلیزۀ خوزبن ابوالقاسـمبن محمدبن ابونصـر احمد فلیزه. ی اصـفاانی، ساکن در 
معلوم نیســم چه نامی اســم. آیا جزء  فلیزه. (۶۴۱-۵۱۴، م ۳، ج بلدان)یاقوت، در اصــفاان 

 اسم. īza-آخر آن پسوند تصغیر 
ــک امالی عرببی فوره. (۸)مافّروخی، م ه رفوبن فیروز فوره. ــم که از پور    پورهی ش اس

نام داشته که نام او در کتیبۀ شاپور  Puhragاسم. یکی از درباریان بابک نیز ساخته شده« ـه»
 .( 1986Gignoux ←)اسم  پورهمان کلمۀ  uhrpاسم. در کعبۀ زردشم آمده

ــفاانی  فیره. ــمعانی، نام یک اص ــفاانی بن محمدبن ، ابراهیم(۱، م ۳، ج تحبیر)س فیرۀ اص
اســم. در روی دو مار ســاســانی نیز نامی  پیرهشــک امالی عربی . این نام بی(۱ذهبی، م )

عنوان نام خام روی یک مار اسم که آن هم به Pīrآمده که شکل تحبیبی  pīragصـورت به
. پیرگ نیز نام سهاهبد منطقۀ جنو  در دورۀ ساسانی (Gignoux 1986)اسم ساسانی ضب  شده

 .(Gignoux 2003)اسم ک مار باقی ماندهاسم که نامش بر روی ی
ه». تلفظ این نام (۳۶۵)نجاشــی، م قبۀ رازی بن عبدالرحمنبن محمد قبه. ب  اســم، اما  «ق 

 عربی نیسم و معلوم نیسم چه نامی اسم.
ــر(۵۱؛ ُجرفادقانی، م ۳۳۱)عتبی، م کامه بن علی کامه. ــیف کامه از معاص ن مقتدر ا، وص
روی یک مار . بر(۳۳۱، ۱۳۳، ۱۳۳فندق، م )ابنکامه  نب. علی(۷۱، م ۵)مسـکویه، ج عباسـی 

. احتمااًل (Gignoux 1986)اسم درج شـده Kām-Ohrmazdشـکل از دورۀ سـاسـانی نامی به
 شکل تحبیبی نامی مانند این نام اسم. کامه

یر و دســم بارام گودرز اســاو تورانی برای بررســی سـهاه ایران که بهژنام فرسـتادۀ ت کبوده.
 .(۶۶-۵۶، م ۳، ج ۱۳۸۶)فردوسی شد شته ک

 .(۱۱۳بّزاز، م )ابناسم کردهبّزاز در هوا پرواز مینوشتۀ ابن نام مردی که به کشه.
 ؛۱۱۴؛ نجاشی، م ۶۸، م فهرس طوسی،  ؛۴۳آشـو ، م شـار)ابنکورۀ قمی بن داود کوره.

 ۱۸۳ فحـۀویی در صــ. کچ(داود و نجـاشــینقـل از رجـال میرزا و ابن ، بـه۱۸۱، م ۳کچویی، ج 
 ۴۱۱ فحۀنام محل مخصوصی اسم در قم. او در ص کورهشده که  ذکر وسائلنویسد  در می

 .اسمههمین مطلب را از ُکلینی نقل کرد
 های. این نـام باید شــکل تحبیبی نامشککاهنکامکهگرازۀ گیوگـان، پالوان ایرانی در  ُگرازه.

 رازوَ )در فارسی میانه( و خود  مهرَوراز، ازشهربر(، مانند < warāz) براز/  گرازشـده با ترکیب
 اند.باشد که برروی مارهای دورۀ ساسانی ضب  شده
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یزید بن حســنبن ، احمد(۵۱)محدث، م ماجۀ امام بن محمدبن حســنبن عمار ماجه.
نام پدر این شخ   (۳۳م ) . در محدث(۳)محدث، م ماجۀ قزوینی، پسر ابوعبدالله ماجه 

حسن بن نام پسر احمد ۵۳ فحۀ. در صاسـمهنقل شـد ماجهو  یزیدیان م بنبا اضـافه کردن 
ماجۀ قزوینی. در بن یزیدبن حســنبن احمدبن   علیاســمهنیز به این صــورت ضــب  شــد

ــ   د  به خگویماجۀ حافظ قزوینی میبن یزیدبن ه محمدلبعد از ذکر نام ابوعبدال ۱۱ فحۀص
گوید ماجه لقب یزید پدر ابوعبدالله ]محمد[ ه میزادان دیدم کبن اللهابوالحسن قطان و هب 

ــم، و گاهی گفته می ــود  محمداس ــمبن یزیدبن ش ــم. این ماجه، اما قول اول درس تر اس
میان  ابن  پس در اول این مدخل کلمۀ اســمههم آمد (۴۱، م ۳ج ) در رافعی مطلـب عینـاً 

ــم، همان ماجهو  یزید ــزائد اس ال مده و ما آن را در باکتا  محدث آ ۳ فحۀطوری که در ص
. داودی نیز در اســمهرا درمیان قال  به متن اضــافه کرد بننقـل کردیم. محـدث در اینجا 

رینطبقات نویسد ماجه لقب یزید ماجه میبن یزیدبن زیر نام محمد (۳۷۳، م ۳)ج  المفسکق
. (۴۱۷م  )ذهبی،ماجۀ اباری . ابناسمهاسـم. پیدا اسم او این مطلب را از رافعی نقل کرد

. نوۀ این شــخ  اصــفاانی اســم، پس احتمااًل (۴۱۴، م ۳، ج تحبیر)مـاجه بن ابوالفتح
در اصفاان نیز  هماجخودش هم اصفاانی اسم. منظور از قید این مطلب این اسم که کلمۀ 

در  مانگه)خ ماهچه( اســم. مقایســه شــود با  ماهجهاحتمااًل مخفف  ماجه. اســمهرایج بود
م )همین مجله  ۱۴در شمارۀ  مانگیلو  (۸-۷م ) همین مجله ۱۵ر شمارۀ د مانگچهادامه و 

۱). 
ابریســمی فقیه شــافعی سمرقندی  ۀمادربن  َحزاببن محمد احمدبن ابوبکر محمد مادره.

معلوم نیسم چه نامی اسم. شاید  مادره. (۴۵۸، م ۳ماکوال، ج )ابنکه اصـل او از مرو اسم 
 سغدی باشد.

تم در ل برهـان خـاندانی ایرانی که از اواخر قرن پنجم تا اوایل قرن هفآل مـازه یـا آ مـازه.
 یک کلمۀ سغدی باشد. مازهکردند. احتمااًل رود( حکومم میبخارا و ماوراءالنار )َورَاز

ــه. ــبن فّرخبن عبداللهبن عبدالرزاقبن محمد ماس ــماانبن مازیاربن  ماس نگ کناربن کش
 ماسهماسه از پزشکان قرن سوم. بن ؛ عیسـی(۱۴۴، م ۀ فردوسکیهزاردر « شکاهنامهمقدمۀ قدیم )»

پزشک ایرانی  ،ماســویهبن معلوم نیسـم چه نامی اسـم. احتمااًل با ماســویه، نام پدر یوحّنا
 مرتب  باشد. ،خوزی قرن دوم و سوم

ماشــاده )ماشــاده جد یازدهم ابومنصــور اسم( احمدبن بن ابومنصـور محمود ماشـاده.
بن . ابوالفتح مســعود(۱۶۱، م ۱، ج انسکککاب؛ ســمعـانی، ۳۷۱، م ۳ج  ،تحبیر)ســمعـانی، 

ــوربن عبدالواحد ــاده معروف به ابن بنمنص ف ماش ــر   . عبدالجلیل رازی(۵۱۳)ذهبی، م ُمش
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م )ور ماشاده ساکن اصفاان؛ مافروخی   بومنص(۳۷۱م ) ،ابومنصور ماشاده  (۵۱۳، ۴۱۱)
  ابوعبدالله ماشاده، عبدالله علی (۱۳۳آوی، م ) ماشاده؛بن ماشاده و علیبن   ابوعبدالله(۳۱

هماشـّده. بن   ابومنصـور(۱۸۳شـمارۀ  ،بادا)ماشـاده. یاقوت   ماشادهیافتۀ صـورت تحول ماشکدق
 .اسمهشود این شکل از کلمه هم وجود داشتاسم. معلوم می

در  انگم.   ماکده(۶۳. در محدث، م ۱۸، م ۴افعی، ج ر)ابوالغنائم مانگۀ زنجانی  مـانهـه.
معنی  به مانگدیماســم. نیز « ماه»های مرکزی و غربی معادل مازندرانی و بعضــی گویش

 باشد. مانگدیمشکل تحبیبی  مانگهاسم. ممکن اسم  «ماهرو»
ه. مردویه از قریۀ طیران  ]اصــفاان[ متۀ طیرانی شــیخ ابنبن علیبن محمدبن احمـد مهـه

ه. (۴۱۷)ذهبی، م  ویهاسم.  محمدشکل تحبیبی  متق  .اسم محمدنیز تحبیبی دیگر  متق
ــه. ــۀ قزوینی بن احمد مرداس ــکل تحبیبی  مرداسککه. آیا (۱۱)محدث، م مرداس  ِمرداسش

آمده که مسلمًا تصحیف « مردانیه»، مرداسکهجای به (۳۶۳، م ۳)ج در رافعی  عربی اسـم؟
خ  پ س) بهپ سان، مردبههایی مانند های دورۀ ساسانی نام( اسـم. در میان نامبهمردان) مردانبه

 هسم. بهیزدانپسر(، و 
َمرَدۀ کاری بن احمدبن علی (۱۶۷، م ۴و  ۳)ابوالشــیخ، ج رســتم ةبن مردبن محمد مرده.

پالوی  َمرَد یافتۀ صورت تحول َمرده. (۵۳۱)ذهبی، م )کار از روسـتاهای اصـفاان اسم( 
 .(Gignoux 2003; Gignoux 1986) اسمهاسم که بر روی چند مار از دورۀ ساسانی حک شد

نامۀ )فصل، عمل احمد مره ۵۱۶ه تاریخ بالرضــا  یموسـبن سـنگ مشـاد علی احمد مره.
احمد مرۀ یمانی بن ؛ ابوالقاســم عبدالرحمن(۶۵، م ۱۳۸۶، تابســتان ۳۱شــمـارۀ  ،فرهنکگ یزد

 .(۳۱)محدث، م 
ه.، مله یخ نقل از تار، به صابونی)حاشیۀ ابنملۀ اصــفاانی بن محمدبن ابوعثمان اسـماعیل مله

، م ۴و  ۳)ابوالشیخ، ج مّلۀ مسوحی بن . محمدبن اسحق(۴۱، برگ المستفادشـده در نجار، نقلابن
 معلوم نیسم چه نامی اسم. مله. (۱۷۳

ز )خ ناحیۀ( ]متعلق به[ حسن» مملوسـه. ّ
ملک. مردم او  میلویه و مملوسه بن سعدبن َحی 

ــدۀ ، کوتاهَمَملاحتمااًل از  مملوسککه. (۳۱۱، م ۱۳۸۵ قمی؛ ۱۵۱م ، ۱۳۱۳ قمی)« و غیرهم ش
مموسه  ←( ساخته شده باشد. نیز -a)خ  هو پسـوند  - / sū-ōsو پسـوند  -alمحمد با پسـوند 

 در زیر.
؛ همو، چاپ محدث، ۱۳۴شمارۀ  ،۵۱الدین، م )منتجبمموسـۀ ورامینی بن حسـین مموسـه.

 ۵۶. در حاشیۀ صفحه (مموسهبن والحسـناببن   محمد۴۳۱شـمارۀ  ،۱۱۳و م  ۱۳۴شـمارۀ  ،۵۶م 
در «(. ]شــیخ حّر عاملی[  هموســه اآلملامل  مارســه؛ در نسککخب اجازاتدر »گفته شــده  
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نیز ابوالحسن هموسۀ فّرزادی )خ فرحزادی(؛ ظاهرًا این  (۴۵۳، م ۵ج )افندی  العلماءریاض
  مموس؛ محدث (۱۳، م ۳ج )  رافعی اسمهاسم که در منبع زیر آمد ه  پسوند  مموسنام 

 ماوس.بن ... عبدالرحمنبن   محمد(۸۱م )
 / ōs-اسم. اما  ōs / -ūs-دوم آن پسوند  و جزء محمدشدۀ ظاهرًا کوتاه مموسجزء اول 

-ūs  چه پسـوندی اسـم  در فارسی میانه پسوند-ōs  در سه نامPābōs ،Tat(a)ros  وTīrōs 
داند، اما قرض گرفتن یک پسوند از یک زبان میو آن را مأخوذ از یونانی یژینشود که دیده می

 باشد.اگر ناممکن ن ،خارجی بدون قرض گرفتن پایۀ پسوند به مقدار وسیع تقریبًا نادر اسم
ــماعیل ممه. ــری بجلی  بن ممبن اس ــماعیل۱۴محدث، م  ؛۳۱۴، م ۳)رافعی، ج س بن   اس

، م ۱۳شمارۀ ) مم  اسـم. مقایسه شود با محمدشـکل تحبیبی  ممه. سـری عجلی(بن محمد
 .(۸۱محدث، م ) ممویهو  (۱۷و  ۱۶، م ۱۵شمارۀ ) ممننو  ممانو  (۳۱

میســه. ؛ منشــی ۳۳۱، ۱۱۵الدین ابوالرجاء قمی، م )نجمالدین ابوطاهر ممیســۀ قمی شــرف م 
این نام  (۶۱ری، م ی)ظا نامهسککلجو و  (۱۶۷)راوندی، م  لصککدور اراح؛ در (۵۱کرمانی، م 

ارتباط داشته باشد. شاید  مموسکهو  مموس. احتمااًل این نام با اسـمهمدآ مامیسکاصـورت به
اصــیل و  مامیسککاباشــد. اگر  ōs / ūsًا مبّدل ظاهر ،īs-و  محمدجزء اول این نام هم مخفف 

تۀ منشــی نوشــباشــد. به « مادر»به معنی  مامول آن مخفف آن باشــد، احتمااًل جزء ا ممیسکه
 .اسمهکنونی بوداز بخش قاستان قم( )هند کرمانی، وی اهل روستای بید

ــل حمد ِمهره. ــنبن احمدبن ابوالفض ارۀبن محمدبن احمدبن حس ــفاانی  م  )پانویس اص
بن شــامردبن ؛ ابومســعود عبدالجلیل ...معانی(نیز ســ ؛نقطه، نقل از ابن۳۸۳، م ۱ماکوال، ج ابن

ةبن ماربن شارمرد؛ پانویس( ،۳۸۳، م ۱ماکوال، ج ابن)مارۀ حافظ معروف به کوتاه اصـفاانی 
بن احمدبن حسنبن عبیداللهبن ؛ ابوعبدالله محمد(۴۳۳، م ۱، ج تحبیر)سـمعانی  اصـفاانی 

؛ از اجداد (۱۴۷، م ۳، ج تحبیر)ســمعانی، مارۀ حّداد اصــفاانی بن محمدبن احمدبن حســن
 بنســعود عبدالجلیل... و از اجداد ابوم مارهبن علیبن محمدبن ابوعلی حداد و عبدالوها 

بن ؛ ابوعمر عبدالوها (۶۱۸؛ ذهبی، م ۱۷۷، م ۱، ج تحبیر)ســمعانی، محمـد کوتـاه حـافظ 
، مهردادهایی مانند باید شکل تحبیبی نام مهره. (۱۷۸، م ۱، ج تحبیر)سمعانی، ماره بن محمد

 ها باشد.و جز آن مهرشاه، مهرب خ 
 ممیسه. ←اسم،  ممیسه. تصحیف (۳۳۱)عبدالجلیل رازی، م قمی  مهیسۀ

ــنبن بنیمان میله. بن ... محمد بن، ابواحمد غانم(۱۳الدین، م )مقدمۀ منتجبمیله بن حس
. این نام معلوم نیسم چه نامی (۱۱-۱، م ۳، ج تحبیر، ی)سمعانمیلۀ خیاط میلی اهل اصفاان 

 اسم؟ īl-a-اسم. آیا جزء آخر آن همان پسوند 
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؛ ابوعبدالله محمدبن (۱۳۳آوی، م  ؛۳۱)مـافّروخی، م  ابوالحســن معروف بـه واره واره.
. ظاهرًا این (۳۵۵، م ۱۳، ج انساب)سـمعانی، . وارۀ رازی (۳۳۵)خلیلی، م رازی  وارۀبن مسلم

. ژینیو اسمهباشــد که بر روی چند مار ســاســانی حک شد Wāragیافتۀ نام صـورت تحول
(Gignoux 1986) داند.می «قلعه»معنی را با تردید به وار 

]بن[ محمود ]و[نکروذه ؛ ]ا[حمد(۳۳)مافّروخی، م محمود ونکروذه بن احمـد وننروذه.
ــخۀ  ونکروذه. (۱۳۵)آوی، م  ــم. نس ــم چه نامی اس ــیاییمعلوم نیس   انجمن همایونی آس
 دنکروده.

گوید می یانی. سمعانی در مدخل (۱۳۵، م ۱۳، ج انساب)سمعانی، یانۀ محمودی ابن یانه.
 بن یان بنخلفبن مجاهدبن محمودبن ابوالعباس محمدبن نیای ابوبکر عبد هنســبم به یان

 .(۴۷۱، م ۱۳ج  )سمعانی،... بن یانه  عبدالرحمنبن کال  مؤذن زاهد یانی نسفی و علی

زده. َلنجی بن حسین بنمحمدبن ابوعبدالله احمد ی  وال، ماک)ابنیزدۀ اصفاانی معروف به م 
ج ) نقطهابن ←. نیز (۶۶۷)ذهبی، م یزده بن مسعودبن . محمد(۷۶۶؛ ذهبی، م ۳۳۵، م ۱ج 
شکل تحبیبی  یزده. اسمهکه از شـش محدث اصـفاانی با این نام نام برد (۳۳۵-۳۳۵، م ۶

 Yazdagاســم. شــکل فارســی میانۀ این نام  بخ یزدان و ،یزدشککاپور، یزدادهایی مانند نام
 .اسمهروی یک مار از دورۀ ساسانی حک شداسم که بر

او را از  کتاب اصفهانفاانی. حمزۀ ]اصفاانی[ در ســۀ اصــبوبن محمدبن احمد سـه.وب
جای ی بهدصف« ت». در نسخۀ (۳۱۳، م ۷ی، ج د)صف اسـمهجملۀ ادبای اصـفاان شـمرد

 اسم. یوسفخوانده شود که شکل تحبیبی  یوسهباید  «سهوب»آمده. پس  یوسف ،«سهوب»
ــعد یوغه. ــمعانی، یوغۀ همدانی بن الرحمن... عبد بنابوالفخر س . (۳۱۶، م ۱، ج تحبیر)س

 معلوم نیسم چه نامی اسم. یوغه
ــًا نامآنچه تا این ــاس ــد اس ــور میجا آورده ش ــکل تحبیبی یک نام هایی بود که تص ــد ش ش

عنوان نام خام اســتعمال ها بهای از ایناند. پارههمراه شــده هاند که با پســوند مشــخ 
ها تعدادی اند. در کنار این نامصورت لقب استعمال شدهیگر ظاهرًا بهاند، اما گروهی دشـده

 د و بهانهایی گرفته شدههسم که معلوم نیسم از چه نام هشـده با پسوند سـاخته کلمۀ دیگر  
اند. ما هرفتکار میعنوان شارت یا لقب اشخام مورد بحث بهتصریح منابع مورد استفاده به

 1دهیم.دسم میاین القا  به در زیر فارستی کوتاه از

                                                      
ها هســم که هیچ پســوند در ســاخم آن هاییآوری کرده لقبها و القابی که نگارنده جمعها و تحبیبی. در میان نام1
 ها باید موضو  مقالۀ دیگری قرار گیرد.ها هم مشخ  نیسم. این لقبکار نرفته و معنی خیلی از آنبه
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، ۱۱۷۳شمارۀ  )سامی،اســترآبادی معروف به آیه  ۀفنجویبن یزدادبن ابویعقو  یوسـف آیه.
. بعید اسم که این لقب همان کلمۀ معروف عربی باشد، هرچند باید جایی برای این (۱۱۱۴

 احتمال گذاشم.
ه. ، م ۱ماکوال، ج )ابنقب به أّبه طّیان اصــفاانی مل ۀخیربن محمدبن ابواســحاق ابراهیم أبه

۱۱). 
 .(۱۱۳، م ۱۳۱۳)قمی ه جشنسفیار للقب عبدال اوشهه.
ه. ماکوال، ج )ابنابوالحسن اصفاانی معروف به ُبّسه بن ابوالفضـلبن ابوعبدالله محمد ُبسـه

 .نقطه(، پانویس، نقل از ابن۳۷۸-۳۷۷، م ۱
خی، از صــدور دولم آل ناصــر محمد معروف به روردۀ بلبن ابومحمـد عبدالله رورده.

های دیگر شــارت وی ... ها و تذکرهدر برخی از ســفینه»گوید . نفیســی می(۳۸۳)عوفی، م 
. یادآور (۶۷۳)همان، م « درسم باشد روده. به همین جام پندارم که اسمهنوشته شد روده

 .اسمهی گرفتآمده که ظاهرًا از عوف روردهنیز  (۱۶۸، م ۱ج ) العاشقینعرفاتدر شود که می
ر  ســاخته  زرد. این کلمه از واژۀ (۶۷۶)ابن بّزاز، م الدین اردبیلی لقـب حـاجی نجم ده.ز 

 .اسمهشد
، ۳، ج رتحبی)سمعانی، علی سفید اصفاانی معروف به زفره بن احمدبن ابوبکر محمد زفره.

 .زفره  ابن(نقل پانویس سمعانی ،۱۱۴، م ۴ج ) الذهبشذرات. در (۶۷م 
. (۳۱۴، م ۳؛ رافعی، ج ۳۴۳؛ خلیلی، م ۷)محدث، م وینی قزعیسی بن قب احمدل زنجه.

 .زنجویهمقایسه شود با 
ه.  .(۱۵۸، م ۴و  ۳)ابوالشیخ، ج ّبه اسم س  اسماعیل. لقب اسماعیل بن ابوجعفر محمد ِسبه

ه. سـلیمان اصفاانی معروف به سله، متولد در بن ابراهیمبن محمدبن ابوطیب محمد سـله
بن ســلیمان بن ابراهیمابوطیب محمد. (۴۳۱، م ۱، ج تحبیر)ســمعانی،  هجری ۴۷۱حدود 

شاید سلیمان معروف به سله اسم . (۳۱۸، م ۳، ج تحبیر)سمعانی، اصـفاانی معروف به َسله 
 باشد. انمسلیشکل تحبیبی  سلهو 

. آیا (۳۱۱سمعانی، برگ  مشکیخب)اصـفاانی  احمدبن سـلیمبن لقب ابوالطیب محمد سـله.
، م ۳ ، جتحبیر)سمعانی، ... سلۀ اصفاانی بن سـله لقب سـلیم نیسـم؟ ابوالفضـایل موسـی

۳۳۳). 
، ۳۱۸، م ۴ماکوال، ج )ابنابوبکر معروف به ســوذۀ اصــفاانی بن ابوالفتحبن حمد ســوذه.

 .(استدراکپانویس، نقل از 
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ــه. ــوس  ر قزوین و موصــل و مامطیرلقب محمد ابوجعفر از ســاداتی که اعقا  او د س
 .(۱۷۷؛ علوی عمری، م ۱۳۱)فخر رازی، م اند )باُبل(

، م ۱ج  ،تحبیر)سمعانی، ابوالفتح ... ُحّرانی اصـفاانی به سیوذه بن ابوشـکر حمد سـیوذه.
   معروف بسیوره.وفیات. پانویس سمعانی  در (۳۴۶

. (۳۸۱، م ۳، ج خ)ابوالشیضـحاک مدینی معروف به شاذه بن عبدالعزیزبن ابراهیم شـاذه.
حسین بن مسبوربن . حامد(۳۵، م ۴و  ۳)ابوالشـیخ، ج یزید ملقب به شاذه بن عطاءبن سـنح

ــا ــن حامد(۳۱۴، م ۱۱، ج االولیاء حلیق )ابونعیم، ه ذمعروف به ش ــاوربن . ابوالحس یزید بن مس
، م ۱)ابونعیم، ج  هجری ۳۵۱درگذشته در  ،هاللی مؤذن جامع مدینه، معروف به شاذۀ مؤذن

 عبدکویه(.ةبن   معروف به شاذ۳۴۵م ، ۳. ج (۳۱۳
ــیره. ــیره بن علی ش ــانی( معروف به ش ــانی )خ کاش ــانی( قاش ــابی )وثابی، وش محمد وش

 .(۸۷۱، م ۳)ابوجعفر طوسی، ج 
 .(۴۱)محدث، م سعید قزوینی معروف به شیکه بن محمدبن عبدالرحمن شینه.
. آیا (۸۱)محدث، م فاره عبدالله رازی معروف به ابنبن عثمانبن مســلمبن محمد فـاره.

 اسم؟ «موش»معنی  عربی و به فاره
بن ابوالقاســم عبدالله خرقی احمدبن ]بن[ ابوالفتح ســعدابوعبـداللـه محمـد کورجـه.

، م ۳، ج تحبیر)ســمعانی، اصــفاـانی معروف به کورجه، اهل اصــفاان. او را در آنجا دیدم 
 .(۱۳۳ـ۱۳۳

معنی جا به در این ککذهاحتمـااًل  .(۱۳۵؛ آوی، م ۳۳)مـافّروخی، م ابونصــر کـذه  کـذه.
 نباشد. «خانه»

 .(۴۳۱)جرفاذقانی، م نورالدین ککجه رئیس همدان  کنجه.
ه. ؛ قفطی، ۳۵۶، م ۱، بخش ۳، ج ۳۱۱۱)ندیم حـاســب، اهـل اصــفاان  ُلّرۀبن محمـد لره

لّره لقب  لّره.بن عبدالحمیدبن . بندار(۱۶، م ۱؛ ابونعیم، ج ۳۱۳فارسی، م  ، ترجمۀالحکماتاری 
 .(۳۵۷، م ۱)قفطی، ج  اسمهپدرش اسم. وی اهل جبل بود

ــل  لکذه(. ُلغ   / لهذه ُلغذه ــفاانی )اص ده ؛ ابوعلی ُلک  (۳۴۸، م ۱، ج ۳۱۱۱)ندیم، ذۀ اص
عبدالله اصفاانی معروف به لکذه بن حسن ؛. ]صـحیح ُلگذه اسم[(۱۳۳الدین قمی، م )نجم

، م ۱۳ج ) یدصــف ؛لغذه  (۴۱۳م ) ؛ ســیوطی(۴۳۱شــمارۀ  ،۸۷۳، م ۳، ج ادبکا)یـاقوت، 
/  ل َگذهظاهرًا تلفظ اصلی این لقب    لغذه.(۴۳، م ۳، ج انباه)   لغذه و لکذه؛ قفطی(۸۷ـــ۸۶

 موردی ندارد.« ذ»تلفظ « گ / غ»اسم، زیرا در صورت سکون « گ / غ»به فتح  ل َغذه
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نـده. بن ، یحیی(۱۳۴، ۱۳۳؛ آوی، م ۳۱، ۳۱)مـافّروخی، م منـده بن یحییبن محمـد م 
بن ســالبن محمودبن محمدبن عبدالعزیزبن ؛ محمد(۱۱۱وزی، م )ابن جمنده بن عبـدالله

ــیبویه  ــفاانی نحوی معروف به س ــم منده ابراهیم (۱۶۱، م ۳)قفطی، ج َمندۀ تمیمی اص . اس
، ۶ج ، خلکانابن)؛ اسم منده ابراهیم اسم و منده لقب او اسم (۳۳۱، م ۱ماکوال، ج )ابناسم 

. ابوعمرو (۶۴)محدث، م کرجی مقری  بن مندۀ. ابویعقو  اســحاق(۷۱۵شــمارۀ  ،۱۶۸م 
 هجری قمری ۱۴۱۳)صریفینی مندۀ اصفاانی بن محمدبن اسحاقبن عبدالرحمنبن عبدالوها 

، م ۱۴)همین مجله، شمارۀ  مندوله. مقایسه شود با (۱۱۷۴شمارۀ  ،۵۳۸، م هجری شمسی ۱۳۶۳/ 
 .(دویهمنو  ۶

. وی از مشاهیر واعظان بوده. (۳۳۳۷،   ۳۳۴، م نامهمصیب )عّطار، میرۀ عبدالسالم  میره.
ابوالحسن ابوسعید معروف به امیرجۀ بن عبدالسالمبن نام او را محمد مشیخهعسـاکر در ابن

، میره، امیرکگوید . شفیعی می(۵۸۴، م نامهمصیب )شفیعی کدکنی، تعلیقات  اسمهواعظ آورد
کلمۀ عربی اسم، چگونه قبل  امیر، اما اسمهقبل از اسـالم در میان ایرانیان رواج داشت ... از

ــت ــالم در میان ایرانیان رواج داش ــمهاز اس ــی میانه اس معنی مرد جوان و به mērag؟ در فارس
ه لقب این واعظ امیرج ،عساکر نوشتهکه ابنعربی ارتباطی ندارد. چنان امیرشوهر اسم و با 

اینجا با  میره. پس (۶همین مجله، م  ۱۵ج  ←)اســم  امیر( بوده که شــکل تحبیبی امیرچه )خ
ــی به  میرک ــده ارتباط ندارد و مخف میرهپالوی که در فارس ــکل تحبامیره فتبدیل ش یبی ، ش

ــم ، امیر ــابوری . (۶۸۱، م ۳ج  ،اسککرارالتوحید ←)نیز اس ــاری هروی، م میرۀ نیش ؛ ۵۴۱)انص
ــ .(۳۷۱جامی، م  عبدالله لجامی غزنوی معروف به میره، اهل بن احمدبن فابویعقو  یوس

 .(۳۸۶، م ۳، ج تحبیر)سمعانی، غزنه 
ــحاقبن ابوعبدالله محمد ناقه. ــالم خوارزمی معروف به ناقه بن اس ، م ۱ماکوال، ج )ابنس

 ای فارسی یا خوارزمی.اینجا همان کلمۀ عربی اسم یا کلمه ناقهدانم . نمی(۴۱۱
در این لقـب  ور. (۱۳۶آوی، م  ؛۳۵)مـافّروخی، م ح معروف بـه ورزرده ابوالفت ورزرده.

کسی که روی او زرد »یعنی  ورزردهاسم و  «رخ»و  «روی»معنی به  برظاهرًا شکل گفتاری 
اسم، اما در نسخۀ « پسوند تعریف». در این صـورت پسـوند آن پسـوند معروف به «اسـم

رَزرده»همایونی بریتانیا  ییانجمن آسیا  .(Browne 1901, p. 683) اسمهب  شدض «و 
محمد جوزدانی معروف به وله، اهل جوزدان اصــفاان بن ابراهیمبن ابوحفض عمر ولـه.

 .(۵۱۴، م ۱، ج تحبیر)سمعانی، 
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 منابع
اص و المکذکقرینکتکاب الق  (، ۱۱۷۱ابن جوزی، ابوالفرج عبـدالرحمن ) کوشــش مارلین ســوارتز  ، بهصککق

(Merlin Swartzدارالمشر ،).ق، بیروت 
 ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم.۱، ج یادگارهای یزد(، ۱۳۷۴افشار، ایرج )

احمد  کوشــش ســید ، بهالعلماء و حیاض الفضککنءریاض(، جری قمریه ۱۴۱۱افنـدی، میرزاعبدالله )
 الله مرعشی نجفی. قم، کتابخانۀ آی حسینی اشکوری،
الله کوشــش ذبیح ، بهفات العاشککقین و عرصککات العارفینعر(، ۱۳۸۱الدین محمد )اوحدی بلیانی، تقی

 بکاری و آمنۀ فخر احمد، تاران، میراث مکتو .صاح
  ، قاهره مطبعکتاب التاج فی اخن  الملوک(، ۱۳۳۳/۱۱۱۴و  به( )جاحظ، ابوعثمان عمروبن بحر )منس

 اند(.ی دانستهمحمد تغلببن اسم و مؤلف آن را حارث الملوکاخن ، )نام این کتا   االمیری
، به کوشــش جعفر شعار، تاران، بنگاه تاری  یمینیترجمب (، ۱۳۴۵ظفر )بن جرفادقانی، ابوالشـرف ناصـح

 ترجمه و نشر کتا .
 ، تاران، کتابخانۀهای کتابخانب مرکزی دانشککگاه تهرانفهرسکک  میکروفیلم(، ۱۳۴۸پژوه، محمدتقی )دانش

 مرکزی دانشگاه تاران.
ــمس محمدبن ــش عدهالمفسککرینطبقات(، تابیعلی ) داودی، ش ای از علمای بیروت، دارالکتب ، به کوش

 العلمی .
، بـه کوشــش ایرج افشــار، تاران، بنیاد التحبیر فی علم التعبیر(، ۱۳۵۴رازی، فخرالـدین محمـدبن عمر )

 فرهنگ ایران.
 اقبال، لیدن، بریل. ، به کوشش محمدراح الصدور و آی السرور(، ۱۱۳۱بن سلیمان )راوندی، محمدبن علی

، صدر، ، چاپ افسم، تاران(Barodaبروده ) ، به کوشــش ســدانالتواری احسکن(، ۱۱۳۱روملو، حسـن )
۱۳۴۷. 

 ، تاران، مرکز نشر دانشگاهی.سفینب تبریز(، ۱۳۸۱ابوالمجد محمدبن مسعود تبریزی )
عاةب  (، ۱۴۳۶-۱۴۳۵الـدین عبدالرحمن )ســیوطی، جالل عبدالرحیم، بیروت، به کوشــش محمد ، غی  الو 

 دارالفکر.
، ۴، سال ۸و  ۷، شمارۀ نامب بهارستان، مجلۀ «الدین حاج بلهدربارۀ نام امین»(، ۱۳۸۱اشرف )صادقی، علی

 .۳۷۱ـ۳۷۷های صفحه
به کوشش ای. ایچ. مورُتن، انتشارات بنیاد یادگار ای. دابلیو. ، نامهسلجو (، ۳۱۱۴ظایرالدین نیشـابوری )

 گیب.
 ، به کوشش سعید نفیسی، تاران، محمدعلی علمی.االلبابلباب(، ۱۳۳۵ن محمد )الدیعوفی، سدید

نقی منزوی و عفیف ، به کوشــش علی۱، جلد القضککاتهای عیننکامه(، ۱۳۵۱القضــات همـدانی )عین
 عَسیران، تاران، بنیاد فرهنگ ایران.

 چاری، چاپ دوم.، تاران، منو۳، جلد القضاتهای عیننامه(، ۱۳۷۴القضات همدانی )عین
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، به کوشش جالل خالقی مطلق و دیگران، تاران، بنیاد دائرةالمعارف شاهنامه(، ۱۳۸۶فردوسی، ابوالقاسم )
 بزرگ اسالمی.

واة علی اَنباه الن ح(، میالدی ۱۱۵۱قمری / هجری  ۱۳۶۱الدین )قفطی، جمال ــش محمد اةانباه الر  ، به کوش
 صری .ابوالفضل ابراهیم، قاهره، دارالکتب الم

 ، به کوشش باین دارایی، تاران، دانشگاه تاران.الحکماتاری ۀ (، ترجم۱۳۴۷الدین )قفطی، جمال
ــی طباطبایی، تاران، ، ذیل نفث المصککدور (،۱۳۸۱الدین ابوالرجاء )قمی، نجم ــین مدرس ــش حس به کوش

ش به کوش الورزاءتاری )چاپ اول این کتا  با نام  مجلس شـورای اسالمیکتابخانه، موزه و مرکز اسـناد 
در ردیف انتشــارات مؤســســۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی به چاپ  ۱۳۶۳پژوه در محمدتقی دانش

 اسم(.رسیده
 (، به کوشش اکبر نحوی، تاران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.۱۳۱۱) التواری  و القصصمجمل

، به کوشـش محمدرضا شفیعی کدکنی، یداسکرارالتوحید فی مقامات شکی  ابوسکع(، ۱۳۶۵محمدبن منور )
گاه، دو جلد، جلد دوم  تعلیقات و فارسم  ها.تاران، آ

ی ـ ین یوسفس، به کوشش غالمحیادگارنامب حبیب یغمایی، «توضیحات رشیدیه»(، ۱۳۵۶مینوی، مجتبی )
 .۳۶۱ـ۳۴۶محمدابراهیم باستانی پاریزی ـ ایرج افشار، تاران، توس، صفحۀ 

 ، به کوشش ایمن فؤاد سید، لندن، الفقران.الفهرس (، ۳۱۱۱) ندیم، محمدبن اسحاق
(، به کوشش محمود عابدی، تاران، نامهسیاس ) سیرالملوک(، ۱۳۱۸بن علی )الملک طوسـی، حسننظام

 فرهنگستان زبان و اد  فارسی.
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