
 

 (۴) یاسالم ۀدر دور یفارسپسوندهای تحبیبی 

 اشرف صادقیعلی

 (ēn-« )= ـ ین»ـ پسوند ۰۱
فارسـی باسـتان گرفتـه  ina(a)-از  ēn-. اسـتهفارسی میانـه نسـبتاب بـارور بود این پسوند در

ــی . ناماســتهشد ــرزین» Burzēnهــای تحبیب ــن» Dādēn، «ُب ، «گــرگین» Gurgēn ،«دادی
Māhēn «ماهین» ،Mihrēn «مهرین» ،Tīrēn «هـا در گونه ناماین ۀها نمون، و جز آن«تیرین

 .(Gignoux 1979, p. 67)فارسی میانه است 
 هایی که در منابع عربی و فارسی کهن دیده شده از قرار زیر است:نمونه

بـن مـردا ، معـروه بـه اسـماعیلویه از بن ابـراهیم. اشکنین، پدرزن اسماعیلاشکنین
 اشـ بـا  اشـکناین نام معلوم نیسـت. شـاید . اصل (۶)رامهرمزی، ص ناخدایان کشور طال 

تحبیبـی باشـد نـه « ان»بـا  اشکانمخفف  اشکند. اگر ارتباط داشته باش اشکانک( و َش )َار
بـه کلمـات مختـوم بـه « ویـه»تحبیبی به آن نظیر الحاق پسـوند « ین»ُاُبّوت، الحاق « نا ـ»
 است.«  َـ»

از نخسـتین مهـاجران عـره بـه قـم  ،ن ابوخالد، از فرزندان احوص اشعریب. بذینبذین
بـن ابوخالـد طـب  صـورت بنـینین نام بها (۶۱و  ۵۴)ص . در این کتاه (۱۵۹، ص تاریخ قـ )

اسـت. در طـب  شده بنـیننیز در این موطـع  (۱۸۲و  ۱۶۶)ص . در چاپ انصاری استهشد
)ص دوم  موطـعامـا در  نیز در این موطع بنین طـب  شـده، (۱۸۲و  ۱۶۶)ص چاپ انصاری 

هـای باشـد. در میـان نام بـودن، از فعـل būd ذبومخفف « ذب». شاید استهآمد بذین (۳۹۹
 .(Gignoux 1986, p. 60)وجود دارد  ،است بود که شکل تحبیبِی ، Būdēnفارسی میانه 
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ین بــورین و بن ، عبداللــه(۵۳۱، ص ۱مــاکو ،   )ابــنبــن محمــدبن بــورین . عبداللــهبــون
باشد. ژینیو در فارسی میانه آن را  Bōrēn. تلفظ این نام باید (۱۲۴)ذهبی، ص بورین ربن ابوبک
 شود.دیده می بوراندر  بورلی نکرده، و طب 

مبـّدل  پنـدادینشک . بی(۳۴۶، ص [قرن نهم])درویش محمد طبسی اهر پندادین ط. پندادین
ــدادین ــت. در دو ِبن ــانی نام ۀراس ــای ساس -V/Windād-Burzو  V/Windād-Gušnaspه

Mihr  وV/Windād-Ohrmazd ذیل ایـن کلمـات  استهرفتکار میبه(Gignoux 1986, Gignoux 

 ،سردار ایرانی شـروین از آل باونـد ،وندی. در قرن دوم هجری نیز از ونداد هرمز قارن(2003
 خبر داریم که برعلیه عباسیان شورش کرد.

. این نام کامالب ناشـناخته و اشـتقاق آن (۳۸۴بن عثمان، ص )محمود. محمدبن جذین جذین
 ۀداریـم کـه آن را از ریشـ« جـوزین» Jōzēnصـورت نامعلوم است. در فارسی میانه نامی بـه

*yauza- / *yauda-  ذیل همین کلمه اند دانسته «جنگیدن»به معنی(Gignoux 1986). 
 )همانجا( تاریخ ق . صاحب (۶۱، ص تاریخ ق ). جلین پسر ماکین صاحب جمکران ینل  ج  

گوید جلین در جمکران کوشکی ساخت که هنوز )در قرن چهارم هجـری( بـاقی اسـت. می
تـاریخ . در (۱۶، ص [قرن ششـم]شهرآشوه بن)اجلین دوری وّراق دبن احمبن داللهاحمدبن عب

صـورت بـه طـب  نسـخۀ اصـلاین کلمه براسـا   (۱۹۴و  ۱۸۴)تصحیح انصاری قمی، ص  ق 
است )کسی ، گلشکل تحبیبی ، گ لینه احتما ب معّر  جلین. استهگذاری شدحرکت نیل  ج  

، گلـ ، امـا اسـتهدست نیامدنون در فارسی میانه بهتاک گلیناست(. شدهنامیده می گلکه 
 .(Gignoux 1986)ذیل همین کلمه وجود دارد  ،گلشکل تحبیبی 

 ۀدر حاشـی. (۵۲۸، ص ۲،   ماکو ابن)حمدین اشتیخنی بن . ابواللیث نصربن فتححمدین
همین صفحه از یک حمدین هروی، یک حمدین سمرقندی و یک حمدین قرطبـی نیـز نـام 

،   هامقاالت و بررسـی، شیرازی ۀزادالله)آیتحمدین رزیمی دبن احمبن حمدین. استهدبرده ش
 .(«تفسیری کهن به زبان فارسی» ۀ، مقال۱۸۳، ص ۴۴ـ۴۳

عه، در اخبـار ُاَصـیبِ خرمین، صاحب هـرات در قـرن ششـم )ابـن ابـیبن . حسینخرمین
شـده ید بخشی از یک نـام ساختهبا خّرم .(۳۵۳صابونی، ص ابن ۀ)حاشیابوبکر وّتار( دبن محم

 است.ترکیب شده ēn-باشد که با  مخرّ با 
ین تـر ایـن . صورت کهن(۴۶۲، ص ۲،   ماکو ابن)خّرین انطاکی بن . ابوشجاع فار خّر

)ذیـل اسـت  dēaršwxو  arwxاست که شکل تحبیبی نام مـرّخم  nēarwxنام در فارسی میانه 
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بــه قصــۀ شــروین و  (۱۸۵)ص  التــواریخ و القصــ مجمــلدر  .(Gignoux 1986همــین کلمــه، 
 است.بوده، اشاره شدهنرم خوّرین، که در زمان یزدگرد 

ین خشــترین قیمــری بن الــدین صــدق خشــترین و فار بن الدین حســین. ســیفخشــیر
 .استهگرفته شد« خوشتر». ظاهراب این نام از [(المشتبه] توضیح، حاشیه، نقل از ۲،   ماکو ابن)

، انسـا )سـمعانی، ابومنصور محمدبن محمدبن خومکین مشهوری ساکن مرو  .خومکین
 معلوم نیست چه نامی است. خومکین. (۸۳، ص ۱۲  

/  داربـیین/  درابـییناب بـا ظـاهر. این کلمـه (۱۱۵)رامهرمزی، ص . داربزین سیرافی دانبزین
 ارتباط ندارد. «نرده»به معنی  دارفیین

نسیین . (۲۲۹)خلیلـی، ص ابوحـاتم رازی بن حمد عبـدالرحمندرستینی، وصی ابوم. ابند 
 .)همانجا(حسین درستینی قاطی بن علی

بـا پسـوند  دولینرافعی در سه جا نام  التدوین. در (۵۵)تاریخ قم، ص . آسیای دولین دولین
. در ۴۳۱، ص ۳)رافعـی،   دولینه بن عبدالرّزاقبن شود: ابوعناندیده می دولینهصورت به« ـه»

: ۹۹. در محـدث، ص ۱۵۶، ص ۴)همان،   دولینه بن عبدالرزاقربن . ناص: دولبینه(۶۱ص  محدث،
. ایـن شـرح حـال در رافعـی ۳۳)محـدث، ص قزوینـی  ۀدولینـبن عبدالرزاقربن ، عبدالجبادولبنه(

این نـام  ۀکار داریم. ریشوما با یک دولینه سر ،. ظاهراب این سه تن برادرند. بنابراین(اسـتهنیامد
 نگارنده روشن نیست. برای

اسـت.  رامشکل تحبیبـی  رامین. مشهورترین رامین معشوق و دوست ویس است. نامین
 :استهنام برد رامخاقانی در بیت زیر از این رامین به شکل 

 گرچه تـن چنـگ شـبه ناقـۀ لیلـی اسـت
 

 نالــــۀ مجنــــون ز چنــــگ رام برآمــــد 
. (Gignoux 2003)ذیـل همـین کلمـه، ود شدیده می رامیندر فارسی میانه نیز برروی یک ُمهر  

)= رامینویه( نیز بر روی یک مهر ثبت شده و ژینیو بـا  رامینویدر فارسی میانه شکل تحبیبی 
شـکل  رامینـوی. (Gignoux 1986)ذیـل همـین کلمـه  اسـتهدانست رامتردید آن را شکل تحبیبـی 

)در اسـد دبن از محمـ (۲۲۲، ص ۱)  است. رافعـی  رامو شکل تحبیبی ثانوی  رامینتحبیبی 
، یا بخشـی از االحکامکتا برد که در قزوین بن طاو  رامینی نام می : اسـعد(۳۳محدث، ص 

 .استهآن را از ابوسلیمان فامی سماع کرده بود
. در (۵۳، ۵۵بلخـی، ص ابـن). رشتین )رشتن( وزیر داراه پسر دارا )داریوش سـوم( نشیین

اسـپرنگر: رسـبین،  ۀ، رشس، رسپین، رستین، نسـخنببسر: (۶۹۲، ص ۲سری اول،   ) طبری
، ۳ ۀمار، شـJournal Asiatique   ،۹ آسیائی ۀمجل)ای وزیر داراه پسر دارا. یوستی براسا  مقاله
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عنوان زد َرشن بـه. در فارسی میانه نام ای(Justi, S. 259) استهطب  کرد رشنین، آن را (۲۳۱ص 
، Gignoux 1986) استههم از آن ساخته شد Rašnagکار رفته و شکل تحبیبی نام خاص نیز به
، رشـن، شکل تحبیبی دیگـر رشنینمصحف  رسپینو  رشتین. احتمال دارد (ذیل همین کلمات

 باشد.
قـدیم شـهرری بـه تهـران،  ۀدجادر جعفر بن موسیبن سرادینبن . امامزاده هادیسرادین

حاکی از بنای بقعه بـه فرمـان  ای است کهبابویه. گنبد امامزاده دارای کاشیابن ۀبا تر از بقع
آن را  ،شـاه، زمـان ناصرالدین۱۲۸۴( است کـه در سـال ۹۸۴ـ۹۳۱طهماسب صفوی )شاه

 ۀبـه نوشـت ،اند. ظاهراب امام موسی کاظم چنین فرزندی نداشته و مدفون در اینجـاتعمیر کرده
حمـزه از فرزنـدان ن بابوالقاسم محمـد شـهدان دبن هادی فرزند ابوالقاسم احم ،طباطباابن

یـک نـام  سـرادیننـام  ،. بـاریقـم( ۀاندیشـ وبگاهفقه، از ]پدیای[ )ویکیزیدبن امام حسن است 
 ۀخواه درست، اما ریش ،رسد، خواه نسب این امامزاده مجعول باشدنظر میتحبیبی فارسی به
 آن معلوم نیست.

ین نام در فارسـی میانـه  . این(۹۱، ۸۲، ص تاریخ ق ). سورین قمی، معاصر بهرام گور سون
 .(Sūrēn1986 Gignoux ,ذیل  ←)است هم آمده

ین ، محمدبن سیرین، محدث و خوابگزار مشـهور (۲۶۱)سـهمی، ص سیرین بن . انسسیر
مالـک بـن انس ۀد(. وی بـرده و سـپس آزادکـرجـریه ۱۱۱قرن اول هجـری )درگذشـته در 

التمر، ظاهراب در نزدیکی د در عیناز اسرای ایرانی خالدبن ولی ،. پدر محمد، سیریناستهبود
 سـیرین. (دائرةالماارف بیرگ اسـممیدر  «سیرینابن»ناصر گذشته،  ←) استهحیره و مسیحی بود

 .)یوستی(است  شیرینه معّر 
اند. یوسـتی نـام داشـته شـاهینانـد . در تاریخ ایران افراد زیادی که همه مـرد بودهشاهین

 شـاههایی است که با و یا نام شاهشکل تحبیبی  شاهین. استهتعداد بسیاری از آنان را نام برد
بن  کـه قتیبـ ،آفرید دختر پیروز، پسر یزدگرد سـوم، اما شاهشاهدوستاند، مانند ترکیب شده

( هجری ۹۳ـ۸۳در سمرقند دستگیر کرد و ولیدبن عبدالملک اموی ) ۹۴مسلم او را در سال 
. اسـتهاو متولد شد، نیز گاهی شاهین نامیـده شد ولید ازدبن او را وارد حرم خود کرد و یزی

طـب   شـاهینصورت اند و سیوطی آن را بهساء( نوشته)سّیدةالن «شاه زنان»معنی این نام را 
طـب   شـاهین ،آفریدشـاهجـای نیـز بـه (۲۵۳)ص . مقدسی (آفریدشاه)یوستی، ذیل  استهکرد
 .استهکرد
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کـه در  اسـتهدورمیـان آکر شنبذین نامی را به چند بار ذ النورکتا . َسهَلجی در شنبدین
، ۱۶۳، ۱۲۸، ۱۱۶، ۱۱۴، ۹۳، ۹۱بـدوی، ص  ←) اسـتهزیستمی ۵و اوایـل قـرن  ۴اواخر قرن 

عنـوان )= شـنبه( بـه شنبدشکل تحبیبی  شنبدین. (۱۶۳، ۱۵۲، ۱۲۱، ۹۳، ص دفتر روشنایی؛ ۱۳۵
را بـا عالمـت سـ ال از  شـنبویه نولدکـه .(قبل مجلـه ۀردر شما ،شنبوله ← ،نیز)نام خاص است 

ن آو  «کسی که روز شنبه متولد شده»یعنی  زادشنبه استهگاه گفت، آناستهمشت  دانست شنبه
ر  عبری  ۀکلم با را )نولدکـه  اسـتهمقایسه کرد Barsabbasو یونانی  «پسر شنبه»به معنی  ابش  ب 

 .(۲۱، ص ۱۸۸۸
ین دبن شیرین، محمـبن : یحییاستهرفتکار میبر نام زنان، برای مردان نیز به. عالوهشیر

، محمـد شـیرین مبربـی تبریـزی، شـاعر قـرن (۳۴۳)سـهمی، ص شیرین جرجانی دبن احم
قـاری کـوفی کـه در جنـگ . ۱: اسـتههشتم. یوستی چنـد شـیرین مـذّکر دیگـر را نـام برد

. ابوسـیرین، شـاعر عـره ۲( کشـته شـد. جـریه ۸۳) یالدیمـ ۳۱۱دیرالَجماِجم در سال 
. شـیرین پـدر یعقـوه، قاطـی، ۳(. جـریه ۲۱۶یا  ۲۱۵) یالدیم ۸۲۱گذشته در سال در

. ۴. (۱۲۳، ص ۲)بـه نقـل از یـاقوت،   نحوی و شاعر اهل َجند بـر لـب سـیحون در ترکسـتان 
، ص ۴بطوطـه،   ابـن)به نقل از پدربزرگ ابوبکر محمدبن احمد بستی، شاعر غرناطه )اندلس( 

 ۱۵۲۱گذشـته در خواجـه( در. شـیرین خوجـه )۶تیمـور.  . شیرین بیـگ از امـرای۵. (۳۶۹
، پترزبـورگ، هـای خاـی فارسـیفهرسـت نسـخه] Rosen)بـه نقـل از روِزن ( جـریه ۹۲۸) یالدیم

. یوستی سیرین )شیرین( پدر محمد، فقیه و محدث و خـوابگزار بصـری را (۱۲۵، ص [۱۸۸۶
التمر اسیر شـده دو حی که در عیناشتباه با سیرین )شیرین( مسیمادر او تصور کرده و او را به

بایـد  .اسـتهمعنـی کرد« شیرین، طد ترش» süssرا به  شیرین ،. او در پایاناستهنفر دانست
بـه همـان معنـی اسـت کـه یوسـتی  ،بـه احتمـال قـوی ،یادآور شد که شیرین درمورد زنـان

سـت، امـا منسوه به شیر نوشیدنی به مناسـبت سـفیدی آن ا ،یا به احتمال دیگر استهآورد
، شـیرافکن، شـیراوژنهـایی ماننـد امنـدرمورد مردان شکل تحبیبی شیر )حیوان درنـده( یـا 

 Šēragژینیو نیامده، اما شـکل تحبیبـی  ۀهای گردآورددر نام شیریناست.  شیرزاد و ،شیردل
الفیـل مصـر ةرئـیس یـک واحـد نظـامی یـا ع ـو آن واحـد در جزیر که ظاهراب  ،)= شیرک(

 Gignoux)ذیل همین کلمـه  استهروی یک پاپیرو  طب  شد، برناط  دیگر بوده)ِاِلفانتین( و م

2003). 
شهرآشـوه، ابـن)کردین بن ، ابوالحسن علی(۹۳، ص فهرست طوسی)کردین بن . علیکردین

فهرست . نیز در کتاه (۸۳شهرآشوه، ص ابن)عبدالملک بن مسمعبن ، ابوسیار کردین(۶۱ص 
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حسـن انصـاری، ، از ۳۳۳ص ) اء المصنفین و اصـحا  االصـولکتب الشیاه و اصوله  و اسم
شده ، ارسالhttp://ketaban.com/entry2153htmlدر « سوم هجری ۀاول سد ۀمیراث ُغالت: کتابی از نیم»

باشـد.  گـرداست کـه بایـد شـکل تحبیبـی  گ ردینتلفظ این نام  احتما ب  .(۱۳۹۳در اول مرداد 
( به نام ۴۶۱یکی از شاگردان شیخ طوسی )متوفی در  از (۱۴۸)ص  فهرستالدین در منتجب

منسـوه بـه  ردیک ـبرد که معلوم نیسـت کردی فارسی ساکن حلب نام میربن عکببن کردی
کـه شـکل تحبیبـی دیگـر آن  گ ـرداز  ، احتما ب «ی ـ»است یا یک نام تحبیبی مختوم به  ک رد

را مأخوذ از ظاهراب  عکبراست.  گردویه کب  اسـت و نـام  «مـوش»امی به معنی است که در آر ع 
میلـی )میـل شـش ۀچند موطع در عراق، از جمله نـام محلـی در مشـرق دجلـه، در فاصـل

، ص ۱۳۳۸ نولدکـه ←) اسـتهشدخوانده مـی شاپوربیرگساسانی  ۀآلمانی( ببداد که در دور
 .([کتاهذوا ]، ذیل شرح حال شاپوردوم ۸۹ـ۸۸

اسـت در جمکـران کوشـکی سـاخته بوده ماکین صاحب جمکران پدر جلین کـه. ماکین
: ۳۱و  ۲۱؛ ۴۴، ۳۹، ۳۳، ۲۱محـدث، ص  ←)های ایرانی اسـت . ماک از نام(۶۱، ص تاریخ قـ )

هایی که نـام بـردم از گوید اکثر ماکی. رافعی هنگام ذکر عبدالعزیزبن ماک قزوینی میماکی(
ی دیلمـی از آل زیـار . نام ماکان پسـر کـاک(۴۲. نیز محدث، ص ۱۹۳، ص ۳)  نسل او هستند 

 سـپسکه باید یک نـام دیلمـی و  ماک( نیز باید به این فهرست افزوده شود. ۳۲۹)مقتول در 
 است. ماه قزوینی )قزوین سر راه دیلمان است( باشد، احتما ب مخفف 

)همـان، ، محمدبن ماهین قزوینی (۱۱)محدث، ص ماهین قزوینی  . احمدبن محمدماهین
 . (۸۸ص 

بن احمـدبن محمـدبن ... مـزدین قومسـانی همـدانی  ل محمدبن عثمان. ابوالفمزدین
ــمعانی،  ــر)س ــدان (۳۶۳، ص ۲و    ۱۱۱، ص ۲،   تحبی ــان و هم ــین زنج ــی ب ــان محل . )قومس

بن مزدین قومسانی بن ... احمدبن محمدبن علیبن اسماعیلابوطاهر عبدالسالم است(.بوده
ابوالقاسـم . (۴۴۸ــ۴۴۹، ص ۱،   حبیـرت)سـمعانی، هجـری(  ۵۴۱همدانی )درگذشته در سال 

ایـن  (۲۱۳و  ۲۱۲، ص ۴)   البلـدانماج . یـاقوت در (۱۵۵، ص ۲)ابونعیم،   بن مزدین ف ل
ـیداست. در فارسی میانه طب  کرده« مردین»اشتباه نامه را به عنوان نـام خـاص بـه Mazd م 

کهای تحبیبی آن رفته و شکلکار میبه ید  )ذیـل همـین کلمـات  استهبود Mazdēz میدییو  م 
Gignoux 1986) ،ـیدنیز شکل تحبیبی دیگری از  میدین. بنابراین  ص ،۱)  اسـت. در رافعـی  م 

رده شـده نام ببن مردین نهاوندی از محمدبن احمدبن محمدبن علی (۳۱ص  ،، نیز محدث۱۹۵
 که احتما ب جّد همان شخص با  باشد.
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که مـدت چهـل روز بـا سـپاهیان  ۴۴۶ل . یوسف پسر منگین، رئیس خوی در سامنگین
، بـه نقـل محمـدامین ۹۶ــ۹۴جوزی، چاپ آنکـارا، ص سب  ابن مرآةالیمان)طبرل سلجوقی جنگید 

بـه  مانـگ، مرّکـب از مـانگین، مخفف نگینم  . احتما ب تلفظ این نام (۲۸۳، ص ۱۳۳۹ریاحی 
 باشد.« ـین»و پسوند تحبیبی « ماه»معنی 

ین  (۱۲۳۱)ص کتـاه  ۲۱۴کـه در توطـیح  (۸۳۶و  ۸۳۵ص ) بزازابن. نام یک ترک در نون
مّصحف  نورین. اگر استهذکر شد نورالدین، نورینجای گفته شده که در سه نسخۀ کتاه به

 شکل تحبیبی آن است. ،نباشد نورالدین
ین . در فارسـی میانـه (۱۱۱، محـدث، ص ۱۶۱، ص ۴)رافعی،   . نصربن احمدبن وارین وان

هر و یک مهـرواره وجـود دارد کـه اشـتقاق آن روی یک مُ بر« واِرن» Wārin/Vشکل نامی به
بـرروی  Warēn/Vشکل . نیز نامی به(idem 2003؛Gignoux 1986)ذیل همین کلمـه معلوم نیست 

صـورت . در ارمنی نیز نـامی به(Gignoux 1986)ذیل همین کلمه  استهدست آمده بهیک مهروار
Warēn َخـز خاندان َمل  ای از ت که نام شاهزادههسMalxaz اسـت.  مـیالدی ۳۵۱ در سـال

 1عجالتاب برای نگارنده روشن نیست.جزء اول این نام  ،درهرحال
 وردان. (۴۶۸، ص ۲ماکو ،   نب)ااز مشایخ خراسان  ،بن وردینبن خشتنسالم .... وندین

 ۀرهـر از دویـک مُ  روی. بـر(Justi, S. 351-353) اسـتهکار رفتهای ایرانی بارها بـهدر میان نام
 . ژینیـو ایـن را بـا احتمـال ازاسـتهشد طـب  V/Wardānagشـکل ساسانی نیز نـامی بـه

-ta/i̻var* ذیل همین کلمه  استهدانست «د وری»معنی به(1986 Gignoux) .ممکن اسـت  وردین
ردتحبیبی نامی باشد که جـزء اول آن صورت  ایرانـی باسـتان  بـوده و در «لُگـ»بـه معنـی  و 

 .«(لکگُ » gulag، ذیل Gignoux 1986 ←) استهبازسازی شد da̻V/Wr-شکل به
ین  ۲۱۲ص  ← ،و نیـز ۲۱۶، ص ۱وت،   ق)یـا... قزوینـی  ونـدرین بنةحمز. خسروبن وندن

. ریشۀ این نـام بـرای نگارنـده روشـن رو و پشت( ۱۱۳سمعانی، برگ  الشیوخماج  ،همان جلد. نیز
 نیست.

 اشـتباه، اما در آنجا بهاستهاز آسیای هاشمکین نام برد (۵۴)ص  تاریخ ق . در ینکهاشم
صـورت درسـت ایـن نـام  (۱۶۶)ص . در چاپ انصاری قمـی استهچاپ شد «هاشکمین»

 .استهآمد

                                                      
رد ۀیشرهم ،والمبّدل  ظاهراب  ینوارجزء اول  ،یمقامرطا قائماحمد یددکتر س یآقا ،به نظر همکار فاطل. 1  یبه معن و 
 است «لگُ »
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و پسوند  تهمینب از ظاهر مرکّ دختر شاه سمنگان، همسر رستم و مادر سهراه به .تهمینه
 Tahmēnagشـکل بایـد بـه ،موجود بـود . اگر این نام در فارسی میانهاستهساخته شد« ه»

 نیمـهو بـا  استهآمد تهمیمهشکل ، نسخۀ فلورانس این نام بهشاهنامهدانیم که در بود. میمی
شـک در فارسی و فارسی میانه ناشناخته است و بی ēma(g)- یا ēm- است. پسوندقافیه شده

هـای فارسـی . در میان ناماستهتتبییر یاف تهمیمهبوده که بعداب به  تهمینهشکل اصلی این نام 
در میـان  ،همـه. بااینتهمینـگنـه  ،شوددیده می تهمینشده از سوی ژینیو نه میانۀ گردآوری

هایی یا نام ته شود که شکل تحبیبی دیده می Tahmēnهای ایرانی قرطی در سریانی نام نام
هـای برای نام))شاپور(.  ب هرشاته  و ،دینته ، تهماسباند، مانند ساخته شده ته است که با 

 (S. 319Justi ,)یوسـتی  .(Justi ← ،تهمـینبـرای ؛ p. 301 ,1980 gnouxGi ← ،ایرانی قرطی در سریانی
دو بـار در سـریانی  همـینت  یـا  تهمین ،. براسا  نوشتۀ اواستهطب  کرد Tahmīnرا  تهمین

مـیالدی  ۵۵۳ر سال ری نام اسقف شهرزور دیکی نام یک رئیس تشریفات، دیگ ؛طب  شده
 ← ،«یـنــ»های مختوم به اسم ۀبرای بقی؛ ۴۲ـ۳۵، ص ۱۳۹۸خطیبی  ←، تهمیمهبه  تهمینهبرای تحول )

Justi, S. 524). 

 «نهو». پسوند ۰۰
آوری کرده نیز فراوان هایی که نگارنده جمعشود. مثالاین پسوند نیز در فاسی میانه دیده نمی

ب است دهد این پسوند مرکّ شوند که نشان میختم می« نو»ها به نیست. بع ی از این مثال
 از این قرارند:« نو»های . مثالa-( و پسوند ūn-)یا  ōn-از 

 .(۸۳، ص ۶،   ماکو ابن)بن سلیمان ُبزنانی مروزی، از محلۀ ُبزنان . احمدبن بندونبندون
 .(۴صابونی، ص ابن)حسنون نرسی . ابنحسنون
. شـاید ایـن و حاشیه( ۹صابونی، ص ابن)خیرون بن عبدالملک . ابومنصور محمدبنخیرون

 اندلس باشد. های متداول درنام عربی یا از نام
یغون گوزگـان یـا  در ۴۱۱تا  هجری ۲۳۹فریبون سلسلۀ کوچکی که از حدود سال . آلفر

ای کنونی و نواحی آن فرمـانروایی داشـتند. سلسـله ان یا جوزجان در شمال افبانستاننگوزگا
مۀ نادانش) «فریبونآل»کردند که بازورث در مقالۀ افریبی در خوارزم حکومت مینام آلنیز به

ای از منـابع سلسـلۀ کـه در پـارهویژه آنداند، بـهریبون مرتب  میفها را با همین آلآن (ایرانیکا
ب از بایـد مرّکـ فریغون ،اند. اگر این ارتباط درست باشدنامیده شده «کاث»اخیر آل فریبون 

هـای شـرقی روشن نیست. احتما ب از یکـی از زبان فریغ(ا)باشد. معنی  نو+  افریغیا  فریغ
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. شـعیابن (الماـارف بـیرگ اسـممیةدائردر  «فریبـونآل»داود، علـی آل ←) اسـتهایران گرفته شد
 زبان عربی است.ةالمعاره کوچکی به دائرکه  الالومجوامعفریبون م لف 

شون بن ابوسـلمه دینـار، بن عبداللـهبن یعقـوهون لقب ابوسـلمه یوسـفماَجش. ابنماج 
. ، ذیـل ماجشـون(۱۲،   انسـا )سـمعانی، هجـری  ۱۸۴یا  ۱۸۳منکدر، درگذشته در مو ی آل

د(. « گلگـون»به فارسی یعنی  ماجشونگوید بن ِحّبان مینویسد: ابوحاتمسمعانی می )ُمـَورد
اسـت، یعنـی  میگوندر فارسی  ماجشوننوشته در حاشیۀ کتاه  انسا مصحح این جلد از 

اسـت. رجوع داده (۴۳۳، ص ۱۱)  ]خطیب ببدادی[  تاریخ بغدادو به « به رنگ می )َخمر(»
بخشی از مطلب سمعانی را نقل کرده و دهخدا نیز بـه  ماجشون، ذیل الاروستاجَزبیدی در 

ا بـه طـم جـیم طـب  ر ماجشـوناست. دهخـدا آورده نامهلغتنقل از او همین بخش را در 
کند خیثمه نقل میابیذیل نام عبدالعزیز ماجشون از ابن (۱۳۴، ص ۱)  است. ابوالشیخ کرده

رو به مدینه وارد و در آنجا مقیم شد. هنگامی کـه بـا مـردم روبـه ،که ماجشون اصفهانی بود
 (۱۲۴، ص ۱)  )در اصل: جونی جونی(. ابونعیم « چونی؟ چونی؟»گفت ها میشد به آنمی

شــکل تر و بهکنــد، جــز آنکــه نــام عبــدالعزیز ماجشــون را کامــلهمــین مطلــب را نقــل می
 ماجشـونبرای  تاریخ بغدادای که در شناسیآورد. ریشهبن ابوسلمه میعبدالعزیزبن عبدالله

 ماجشـونتبـدیل شـود.  ماجشـونتواند در تعریـب بـه نمی میگوننقل شده درست نیست. 
« نو»+ پسـوند  مـاگ شاسـت کـه از  ،گ شنسپ(ه)ماشکل تحبیبی  ،نماگ شواحتما ب معّره 

 است.ساخته شده

 «نهو»به  مهای مخیو مثال
کتابت شده و  ۱۱۴۳قّطان غزنوی است که در  القلو سراجای از . نام کاتب نسخهبابونه

ء . جـز(۳۱، ص القلو سـراج)مقدمۀ کارا خلیلویچ بر شود در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری می
 است. «پدر»معنی  به با اول این نام 

 .(۱۱۴)ذهبی، ص بونۀ اصفهانی بن . ولیدبن ابانبونه
فصـول ، ۱۳۴۶ ،عنبـه، تهـران)ابنبویـه در عصر آل امیرحسونه از اکراد قبیلۀ مززکان. حسـونه

 است. حسن. پیداست که این نام شکل تحبیبی (۳۳، ص فخریه
معلـوم  مونـهرر. (۲۶۹ ۀ)صریفینی، ذیـل شـمارمونه، محدث ر. محمدبن محمدبن رمونهنن 

، در ررمونـهجای بـه (۱۵۱)ص صریفینی در چاپ دوم کتاه مصحح  چه نامی است. نیست
های مـأخوذ از سـایر بدلعنوان نسـخهرا بـه« زرقویه»و « درمویه»گذاشته و « رزمویه»متن 

 است.دست دادهمنابع به



01 
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 (۴اسالمی ) ۀپسوندهای تحبیبی فارسی در دور مقاله
 

جـا، ذیـل همـین ←. (زنجونی، ذیل ۶،    انسا)سمعانی، . نام شخصی اهل زنجان زنجونه
 «.نا»پسوند 

جیــی. محمــدبن شــاهونه صــاحب کتــاه شــاهونه )کتــاه کوچــک( در تعبیــر خــواه  و 
ــت بوده ــار اس ــل. در (۲، ص ۱۳۴۲)افش ــی  التابیرکام ــدبن  (۳، ص ۱،   ۱۳۹۴)تفلیس از محم

اند، ماننـد کیـب شـدهتر شـاههایی باشد که بـا باید از نام شاهونهاست. شاهونه نام برده شده
 .مردانشاه، و شاهدوست، ب رزینشاه

الله مرعشی قـم، بـرگ  در کتابخانۀ آی ۱۱۴۴ ۀربه شما) شیخ مفید االرشادای از . در نسخهنازونه
نازونـ   [م]وجد فـی نسـخ السـعید ابـی المکـار»: استهاز نازونۀ قمی نام برده شد (رو ۲۲۹

ب مرّکـ نازونـه «.... 1  مام طیاءالدین باسانید صحیحالسید ا [ء]الله من امال هالقمی رحم
 پسـر نـازکشـکل و پسوند موردنظر است. این نام بـه ،نازک ۀدش، احتما ب شکل کوتاهنازاز 
 Gignoux؛ ذیـل همـین کلمـه Justi, S. 227)شود ساسانی دیده می ۀرهر از دوبرروی یک مُ  رویوی

  ] ۹۶، ص ۵  ) خلکـانابنو  (۱۱۱، ص ۸  ) اثیرنابدیگری را به نقل از  نازک. یوستی (1986
 ۳۲۱] مـیالدی ۹۳۲برد که محتسب )رئـیس پلـیس( ببـداد بـوده و در نام می ([۳۵۸، ص ۲

مـّدت کوتـاهی در سـال  تـاریخ فرشـته. نازک دیگری هم، به نقـل از استهدرگذشت هجری[
سـه مـاه پادشـاه بـه مـدت  ۱۵۴۱، سپس باز بعد از مرگ پدرش ابـراهیم در یالدیم ۱۵۲۵

طب   Nāziy« نازی»شکل هر ساسانی نامی به. برروی یک مُ (Justi, S. 228) استهکشمیر بود
 )ذیل همین نـام(. ژینیو استهمنصبان دربار اردشیر بابکان بوداز صاحب Gōkشده که پدرش 

 ازکنـبایـد شـکل تحبیبـی  نـازیرسد که نظر می، اما بهاستهمشت  دانست نازآن را از کلمۀ 
 باشد.

 ān-« نا»ـ ۰۱
رابطـۀ پدرفرزنـدی  ۀددهنو فارسی، غیر از نشـانۀ جمـع، نشـان هدر فارسی میان« نا»پسوند 

ابـراهیم رشـیدان و ساسـانی(،  ۀرند آذرباد مهر )مار( اسپندان )موبـد معـروه دواست، مان
. اسـتهرفتار میکها نیز بهبیبی کردن نامح، اما در فارسی این پسوند برای ت(۳۵۱بزاز، ص ابن)

عنوان نـام خـاص شده با ایـن پسـوند نیـز بـههای ساختههای تحبیبی، تحبیبیمانند سایر نام
نشانۀ پدرفرزنـدی اسـت یـا « نا»ای از موارد تشخیص اینکه در پاره ،اند. بنابراینکار رفتهبه

 ۀردر دو «نا»هـای مختـوم بـه پسوند تحبیبی دشوار است. نکتۀ دیگر اینکه شاید بع ی نام

                                                      
 قسمت از متن نسخه را به خواهش نگارنده رونویس کرد. . با تشکر از دکتر جواد بشری که این1
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اینـک «. هرمـزان» Ohrmazdānو  «پیـروزان» Pērōzanاند، ماننـد میانه هم نام خاص بوده
 :استهنظر نگارنده رسیدبه این پسوند که تاکنون به مهای مختونام

، ص ۲،   ۲۴، محـدث، ص ۴۶۱، ص ۲)رافعی،   بن مختار معروه به امیران . حسینامیران
۳۱۳). 

 .(۵۱)سیرافی، ص  اشکینان
 مختارنامـۀبن محمد اسفراینی معروه به باکان )قرن هشـتم(، کاتـب . ابوبکر علیکانا پ

ۀ آثـار عطـار محفـور در کـا  عکاتب مجمو ،(۶۲، ص مختارنامـه)شفیعی کدکنی، مقدمۀ عطار 
 .(۲۱۲ص  ،الایرمناقۀ ، مقدمکدکنی )شفیعیگلستان 
بـا ن بـن وه بـه صـاحببن احمد سقالطونی ابوشاکر خباز معربن یوسف. یحییباالن

. ، حاشـیه(۲۱۹، ص ۴،   مـاکو ابن)بـا ن ابـن = یثـی(بَ دُ ابن، حاشیه، نقل از ۳۱۱صابونی، ص ابن)
 .استهبود یحییظاهراب نام جد  باالن

رهان ... و ابوالقاسـم  برهـان بن علی دینوری معروه بـهبن حسن. ابوبکر محمدبن علیب 
ابراهیم َبرهان که به ایـن اسـم معـروه اسـت )و بـه بن اسحاقبن عمربن علیبن عبدالواحد

 .(۲۴۶، ص ۱،   ماکو ابن)ُیعره( 
 .(۱۱۱، ص الدینفهرست منتجب)بن ابوالقاسم استرآبادی معروه به بلقمران . علیبلقمران

نان عبـدالملک ُبنـان، یـک  (۹۲ــ۹۱، ص ۳)کچـوئی،   عیسی دبن بن محم. لقب عبداللهب 
 .(۵۳۹)همان، ص ، پوربنان قمی (۵۳۳، ۲۳۱ل رازی، ص )عبدالجلیشاعر شیعی 

 .(۴۳۳)سهمی، ص بیرایان  کابن بوکرد معروه به اخو محمدبن ابراهیم. اسحاقبیرایان
 حّمـان. (۸۱صابونی، ص ابن)ِحّمان . ابوالف ل احمدبن سعدبن نصر معروه به ابنِحّمان

 است. محمدیا  احمدمعلوم نیست شکل تحبیبی 
اسـت  حمـدانبن محمـد مـدینی نیشـابوری. لقـب او محمد احمدبن عتی . ابوحمدان

بـه  ، محمدبن احمدبن بکر معروه[(نقطهابن] استدراک، حاشیه، نقل از ۱۱۴، ص ۶ماکو ،   )ابن
ــدان  ــاکو ابن)حم ــیه(۴۳۶، ص ۱،   م ــلیمان ،، حاش ــعیدبن س ــدبن س ــدالرحمان محم بن عب

، محمدبن علی وّراق جرجانی معروه به (۱۳۵ص  ،۲)ابونعیم،   اصفهانی معروه به حمدان 
اسـت. ابومحمـد  محمـدشکل تحبیبـی  حمدان. در این سه مورد (۳۴۹)سهمی، ص حمدان 

 حمدان. در اینجا و درمورد اول (۳۱)سهمی، ص جرجانی معروه به حمدان  حفصاحمدبن 
آورد و و یـک عبداللـه را مـی نقطه تعـدادی احمـد و محمـدابناست.  احمدشکل تحبیبی 

هستند )کل واحـد   حمدانها ملقب به گوید: هریک از این احمدها و محمدها و عبداللهمی
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درمـورد »گویـد: لـه یلقـب حمـدان(. سـپس میو العباد  ه  ء ا حمدین والمحمدینمن 
)قـد قیـل  «ها ملقب به حمدون هستندحمیری و محمدبن هارون گفته شده که هریک از آن

 ،۲،   مـاکو ابن)به نقـل مصـحح هارون اّن لقب کل  منهما حمدون(  الحمیری و محمدبن فی
 .، حاشیه(۵۱۱ص 

 (۵۴؛ محـدث، ص ۳، ص ۴)رافعـی،   بن حمکان قزوینی معروه به حمکان . علیحمکان
 است. احمدیا  محمد، شکل تحبیبی حم شکل تحبیبی  مکانح

یکان بـن محمـدبن یحیـی کان، لقب یحیـیی  َح  (۲۶۱)ذهبی، ص بن ذهلی ی. لقب یحیح 
 دربن محمـدبن یحیـی، امـام اهـل حـدیث ، ابوزکریا یحیـی(۳۳۲، ص ۴،   انسا )سمعانی، 

ی  . (۵۸۶، ص ۲،   مـاکو ابن ؛۲۹۹)خلیلـی، ص اسـت  حیکاننیشابور، لقب او  شـکل  کـانح 
 است. یحییتحبیبی 
ینی، ش )صـریفنقطه( ن )حره دوم بیالبحه معروه به بیهقی م دِّ  . احمدبن علینحبال

: المعـروه پشـت( ۱۲۳بـرگ ) عبـدالبافر فارسـی السـیا . در تحریر مختصـر کتـاه (۱۴۳۶
المختصر من کتـا  السـیا  نام  به ۱۳۸۴نقطه( )این تحریر در سال ن )حره اول بیالبجب

(. اسـتهبه کوشش محمدکاظم محمودی در میراث مکتوه بـه چـاپ رسید لتاریخ نیشابور
 غیرتحبیبی آن مشخص نیست. صلیاقرائت درست این نام و شکل 

بن سـعیدبن ، لقب احمدبن حسـین(۲۲)فهرست طوسی، ص . لقب ابوجعفر اهوازی دندان
 .(۴۳، ص ۳)کچوئی،    ]قمی[حمادبن سعیدبن مهران 

سیان سـیبخت  اّیـابنبن بن رسـتانبـن اسـماعیلبـن عبـدو بن محمدبن حسین. علین 
ایـن کلمـه را بـه طـم اول  مـاکو (به نقل از ابن ،شیهحا ۱۱)ص . ذهبی (۶۹، ص ۴ماکو ،   )ابن

ستاناست که در آنجا  (۹، ص ۱)  ماکو  است. این طب  ظاهراب از ابنطب  کرده به همین  ر 
ستاناست. شکل طب  شده اسـت. گرفتـه شده رسـت مسلماب یک نام تحبیبی اسـت کـه از  ر 

سته  urustaرا از ریشـۀ  رسـته، کـه (Justi, S. 202)نیز، برعکس نظـر یوسـتی  رستهابندر نام  ر 
 است.  رست گرفته، شکل تحبیبی « روییدن»معنی اوستایی به

، ص ۱،   نسـا االلبا )بیهقـی، بن محمدبن جعفر طیـار بن عبدالله. لقب سلیمانساسـان
ای کلمـه ساسـانرسـد کـه نظر میاست؟ بیشتر بـه سلیمانشکل تحبیبی  ساسان. آیا (۲۳۱

ارتبـاط نـدارد و لقبـی اسـت جداگانـه کـه ایـن شـخص بـه آن ملقـب  سـلیماناست که به 
 . ذکر آن در اینجا از روی احتیاط است.استهشد
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الن ب  ، (۵۲۵)سـهمی، ص بن زیـاد سـبالن . ابراهیم(۳۵۱)ذهبـی، ص . لقب چند تن است س 
سـت چـه معلـوم نی سبمن. (االر منتهـی)بن زیاد بن او  و ابراهیملقب سالم، مو ی مالک

 ای است.کلمه
، ص ۳۲،   مرعشی ۀفهرست کتابخان). محمدبن ابوبکربن ابومحمد معروه به سبزان سبزان

۱۵). 
. (۱۸۱، ص ۵)سـمعانی، انسـاه،   . سعیدبن سعید ُخلمی بلخی معروه به سعدان سعدان

 است. سایدشکل تحبیبی  سادان ،بنابراین
معان بن . اسـماعیل(۲۳۲، ص ۳)سمعانی،   است  اسماعیلها . لقب جماعتی که نام آنس 

کار صورت نام هم بـه. این تحبیبی به(۶۶، ص ۳)ابوالشیخ،   بحر زعفرانی معروه به سمعان 
 .(۲۵۱۴ ۀمار)حاکم نیشابوری، ش: محمدبن محمدبن سمعان حیری نیشابوری استهرفت

اتم رازی، حابیابن)ان فارسی ذ... نهشلی معروه به شا بن محمدبن ابراهیم. اسحاقانذشا
 رجـال. در (۳)کچـوئی،   بـن حسـین قمـی . شادان(۲۱۱، ص ۳۲۱ ۀر، شما۲،   الجرح والتادیل

 شـادویهبـا  شـادانمیـرزا. از برابـری  رجـال. نیـز در استهآمد شاذویه ،انذشاجای ی بهکش
 شود.تحبیبی بودن آن ثابت می

، ص ۲)رافعـی،   به شاهان  . ابوالف ائل محمدبن ناصربن ابوطاهر دیوانی معروهشاهان
 .(۹۱محدث، ص ؛ ۳۸ـ۳۳

( معـروه بـه ۵۳۴بن هـارون اسـترآبادی )درگذشـت بعـد از . ابوعمران موسـیشعروان
 .استهای گرفته شدمعلوم نیست از چه کلمه شاروان. (۵۴۴)سهمی، ص شعروان 

، ص ۴،   مـاکو ابن)بن مصـعب واسـطی بن عبداللـه، لقـب مصـعبشیخ. تثنیۀ شیخان
ند تحبیبـی وباشد. ظاهراب پسـوند ایـن لقـب پسـ شیختثنیۀ  شیخانرسد که نظر نمی. به(۳۸۵

 است.
، ص ۱،   مـاکو ابن)بن َبخَتری معروه بـه شـیران، اهـل رامهرمـز یسبن مو. سهلشیران

)نـدیم، ص بن شـیران صـحاه . ابوعیسی(۴۱۳)ص اند گوید شیران جماعتی. ذهبی می(۴۶۱
Justi ,) بـرد. یوستی شیران نام دیگری را نیز نام می(و حاشـیه ۱۱۱، ص ۵،   و ماکابن ←نیز  ؛۱۲

S. 295)برد.. شیران نام دیگر را نیز نام می 
ابوالنجیــب  المریــدینآدا . عمــربن محمــدبن احمــد شــیرکان. جــد متــرجم شــیرکان
 سهروردی.
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نان ، ص ۵،   مـاکو ابن)نان ُصـبن محمدبن شیران صیرفی ببدادی، ملقب بـه . ابراهیمص 
 .(]نقطهابن[، حاشیه، نقل از استدراک ۱۱۳

 .(۳۸، ص ۵)افندی اصفهانی،   امیرمحمد باقر استرآبادی مشهور به طالبان  . سیدطالبان
ــدان ــهعب ــد. عبدالل ــه  بن احم ــروه ب ــوازی مع ــدان اه ــاکو ابن)عب . (۴۴۹، ص ۴،   م
، چـاپ تهـران، ص تاریخ بیهقیهقی، )بیبه عبدان  بن عبدالحلیم خسروجردی معروهعبدالملک

)خلیلـی، ص تکی معروه به عبدان َع  لهبن جببن عثمان، عبدالله(۲۴۳، چاپ حیدرآباد، ص ۱۴۲
، ۹،   انسـا )سمعانی، عبدان  هببن محمدبن عیسی مروزی معروه . ابومحمد عبیدالله(۳۴۳
 هم هست. عبیداللهشکل تحبیبی  عبدان. پس (۱۸۱ص 

، ص ۳)صـفدی،   عبـدکان ابـنبن محمدبن مودود معروه بـه دالله. محمدبن عبعبدکان
 است. ،، پدر محمدعبداللهشکل تحبیبی  عبدکان. (۳۱۵

الطالب، بـه ةعنبـه، عمـد)ابن. لقب محسن از اعقاه ابوعلی احمدبن علی نقیب قم عضالن
 معلوم نیست تحبیبی چه نامی است. عضمن. (۱۹۲، ص ۲نقل کچوئی،   

. اسـتهبن محمد. از ابوزرعـۀ رازی و ابوحـاتم رازی حـدیث شنیدطبیببن . عالنعالن
بن . علـی(۵۱، محـدث، ص ۴۳۸، ص ۳)رافعی،   شود نام او علی و لقبش عالن است گفته می

 . (۱۹۲)خلیلی، ص عبدالصمد طیالسی ملقب به عاّلن 
. ۵۱ص )محـدث، شود نام او علی و لقبش علکان اسـت بن ماجه. گفته می. علکانعلکان

 ← ،علکـانو  علـ  ۀر. نیـز دربـااسـتیامده. توطیح مربوط و نـام و لقـب او ن۴۳۸، ص ۳در رافعی،   
 .(۸۱ـ۸۱، ص ممدوحین شیخ سادیمحمد قزوینی، 

را بـا روزبهـان همـراه سـبکتکین او  معزالدولـه. از سرداران معزالدولۀ دیلمی کـه علیکان
 .(۱۴۸، ص ۶ه،   ی)مسکوتاد الدوله به ری فرسحاجب کرد و برای کمک به رکن

)بیهقـی، موسـی بطحـانی  بنةحمـزبن بن داودبـن حسـن. لقب محمدبن حسـنعمرکان
 .(۲۸۳، ص ۱،   االنسا لبا 

، (۲۳۸، ص ۶،   مـاکو ابن)بن خویلد، مقلب به ف ـالن بن محمدبن عقیل. ف لفضالن
 .(۴۹۱)سهمی، ص بن نعیم معروه به ف الن ف ل

ــان ــوالعالء ممم ــذانی . اب ــان هم ــاهربن مم ــدبن ط ــمعانی، حم ــر)س ؛ ۲۸۹، ص ۱،   تحبی
باشـد.  محمـدشـکل تحبیبـی  ممـانرسـد کـه نظر می. بـهه( ۱۱۳همـو، بـرگ  ،الشیوخماج 

و ظـاهراب  بخش دوم این مقا ت( ← ،)برای این کلمه ممیلاند از عبارت محمدهای دیگر تحبیبی
 .مممنو  (۸۱، محدث، ص ۳۱۴ص  ،۲)رافعی،   سری بجلی مم بن بن : اسماعیلممه



07  
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 (۴اسالمی ) ۀپسوندهای تحبیبی فارسی در دور مقاله  
 

ودان )قرن پـنجم( سو نیز پسر وه ،امیر و حاکم آذربایجان ،ودان رّوادیس. پدر وهممالن
در »نویسـد: می (۱۶۶)ص کسـروی  .(۱۳۶کسـروی، ص  ؛S. 340Justi ,-341 ←ودان، سـ)برای وه

... ممـالن  پسرودان سحمدالله مستوفی امیر وه القلو نیهتاثیر و در چند جا از کتاه ابن
ودان را در سـنویسـد کـه وه... ناصرخسـرو آشـکار می. اندنوشـته« بن محمدودانسوه»را 

او در ادامـه «. (۸۱، چـاپ کاویـانی، ص سـفرنامه)کردند یاد می« بن محمدودانسوه»ها خطبه
( و گـاهی همـیوزن  )بـر ممیآذربایگان اکنون نیز محمد را در : »نویسدمی (۱۶۳ـ۱۶۶)ص 
است که الف و نون بر آخر آن اطـافه  مملهمین  مممنخوانند. ( میعمل نوز )بر ملمنیز 

کـه در چنـان ،باشـدمی محمـدّره حـم و با زبـر مـیم ممنم... پس روشن است که . شده
نویسـد می ممـمن ۀرمینورسـکی دربـا«. اندگونـه نوشـتههمین های ارمنی نیز آن را بهکتاه

به کلمات خارجی قرطی در کردی نیست. در گویش کـردی  در کردی منحصر lبه  dتبدیل 
 ،شـود. بنـابراینته تلفظ میشبرگ lبا  xułâ مخ  به شکل  خداُمکری در جنوه دریاچۀ ارومیه 

ممن هـای اشـرافی کـه نام فضـلونو  فضمنبه قیا  با  مممناست. ظاهراب  محمدمعادل  م 
تـوان در نهایـت یـک ایـن کلمـه را می در« ل» l ،همـهاینا. باستهعربی هستند ساخته شد

مراغـه احمـدیل  [ششـم هجـری]شمار آورد. یکی از اتابکان قرن دوازدهم پسوند تحبیبی به
 ۀ. این کلمه قابل مقایسه با نام روستای َمَمدیل در نزدیکی مراغـه و کلمـاستهشدنامیده می

میل  .(Minorsky 1930, p. 65-66)در فارسی است  محمدشکل تحبیبی  م 
مـلدر کـردی درسـت اسـت و  ł« ل»بـه « د»تبـدیل  ۀرسخن مینورسکی دربا شـکل  م 

« نا»عربی ساخته نشده، بلکه بـا پسـوند  فضمناز روی  مممناست، اما  دحممتبییریافتۀ 
مـثالب  ۀدشـ، شـکل کوتاهفضـلهـم از  فضـمن. بـا ( ←) اسـتهتحبیبی فارسی ساخته شد

در ادامـه توطـیح خـواهیم  فضـلونشکل  ۀر. درباستاهو همین پسوند ساخته شد اللهلضف
فرهنـگ صـورت عکسـی در شـده بهچـاپ) یجـیـۀ کجفوقداد. باید یادآور شویم کـه ممـالن در 

 .استهطب  شد ممنم  صورت بهنیز  (۲۲، ص ۲۱،   زمینایران
)ذهبـی، ص بن حّمادبن عبیدبن رزین خزاعی مروزی . لقب احمدبن محمدبن ف لمیران

 .و حاشیه(متن  ۶۲۴
ل   ، چـاپ انصـاری، ص تـاریخ قـ )ِدکان . آسیای عبدویه معروه )اصل: معروفه( به ُول  ِدکانو 

شده کتابت ۸۳۳گذاری کلمات در این چاپ براسا  نسخۀ خطی مور  سال . حرکت(۱۶۳
لِدکانرسد که نظر میاست. به تاریخ ق دست مترجم به لقب عبدویه است کـه خـود یـک  و 

 ت.نام تحبیبی اس
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 ān-در چند نـام تحبیبـی مختـوم بـه  ūn-به  ān-تبدیل  ۀردر اینجا  زم است بحثی دربا
اثیـر و حـافظ نوگو کنـیم. ابـگفت فضلونمذکور در با  به  فضمننخست از تبدیل : بکنیم
 (۱۳۲، ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۳۳، ۱۳۱)ص بلخـی ابنمذکور در ای نام ف لویۀ شبانکارهابرو 
شـکل  فضـلویه. (۱۵، ص فارسـنامهمقدمـۀ نیکلسـون بـر  ←)اند طب  کرده فضلونصورت را به

هرچنـد  ،هم شکل تحبیبی دیگر آن است. بنـابراین فضمناست.  اللهفضلیا  فضلتحبیبی 
در اینجـا بـه  فضـلون ،شـوددر عربی وجود دارد، اما طب  قراینی که در ادامه ذکر می فضلون

از پادشاهان شـدادی  ،والسواربات. ف لون دیگر پسر اس فضمناحتمال قوی شکل گفتاری 
را تلفـظ  فضـلوننیز  (۲۳۴و  ۱۶۳)ص گنجه، معاصر و ممدوح قطران تبریزی است. کسروی 

 .استهدانست فضمنگفتاری 
« نو»بـه « نا»هـا شناسـیم کـه در آنما حداقل پنج نام دیگر را از قبل از قرن ششـم می

 ؛استهتبدیل شد
نویسد پس از ذکر عبدالحمیدبن احمدبن عیسی می (۴۳۹)ص ذهبی است.  عیسونیکی 

 است. عیسیشکل تحبیبی گفتاری  عیسونجّد او معروه به عیسون است. 
ــر  ــام دیگ ــماونن ــت.  س ــاکو ابناس ــل  (۳۶۲، ص ۴)   م ــماونابنذی ــد: می س نویس

عون سـمبن اسماعیل واعظ معـروه بـه ابنبن عنبسابوالحسین محمدبن احمدبن اسماعیل
صـورت شکسـتۀ  سماونسمعون نقل کرده که ابناز قول  ازجی، [۳۸۳ببدادی، متوفی در ]

نجم جـدش اسـماعیل اسـت. پـاست. این ابوالحسـین محمـد نسـل  اسماعیلنام جّد من 
. شکسـتن و تحبیبـی کـردن استهکرددر اوایل قرن دوم زندگی می ظاهراب اسماعیل  ،بنابراین

. اسـتههـا سـابقه نداشتکه نگارنده اطالع دارد، در میـان عره ها به این صورت، تا آنجانام
رود کـه اند، احتمال قوی میکردهفراوانی در عراق زندگی میها در قرن دوم بهکه ایرانیازآنجا

، کـه در بـا  سـماون ، بـهسماانجای تلفظ رسمی اسماعیل نام او را به نایاطرافیان ایرانی 
 اند.هتبییر دادآن بحث شد،  ۀدربار

ملوننام سوم   .استهرفتکار میبه مممنجای به ،(۱۶۳)ص وی ربه نوشتۀ کس ،است که م 
نویسد این می (زنجـونی، ذیل ۶،   انسا )است. سمعانی  زنجانجای به زنجوننام چهارم 

کلمه منسوه به زنجونه، نـام جـّد ابـوبکر احمـدبن محمـدبن احمـدبن محمـدبن زنجونـۀ 
 زنجـاناز  زنجونـهو اهل زنجان است. پیداست کـه  ۴۹۱حدود سال  زنجونی، درگذشته در

 است.گرفته شده
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 اکمـالکـه ذیلـی بـر  ،خود استدراکدادی در بب ۀنقطابناست که  حمدوننام پنجم هم 
که گفتـه و در با  نقل شد. چنان استهبرای حمیری و محمدبن هارون آورد ،کو ستماابن

 است. محمدتحبیبی  ، شکلاحمدبر عالوه، اندحمشد، 
« ِن ا»به  مهای مختوکه در فارسی دری این نامبه این نکته هم باید اشاره شود که همچنان

شود. اند، در فارسی میانه نیز این کاربرد دیده میکار رفتهعنوان نام و نه لقب بهپدرفرزندی به
تعـدادی از ایـن های عربی و فارسی مراجعـه کنـیم تـا کافی است به بخش ساسانیان تاریخ

 :کنیمای بسنده میها را ببینیم. ما در اینجا تنها به ذکر نمونهنام
حاکم ایرانـی یمـن  ،بادان ؛برازه پسر خسروپرویز؛ فرخان، نام شهرهرمزان، دایی شیروی

 ؛همـان عهـددر  حـاکم دیگـر یمـن ،َمرَوزان پسر َوهـِرز دیلمـی ؛در زمان خسرو انوشیروان
 خورشیدان. ؛بهانزرو

 نابعم
الدین حسینی ارمـوی )محـدث(، ، به کوشش میرجاللفصول فخرّیه(، ۱۳۴۶الدین احمد )عنبه، جمالابن

 تهران.
مجموعۀ مقاالت تحقیقی خاورشناسی اهدا به آقای ، «التعبیراندر فوائد لبوی کامل»(، ۱۳۴۲افشار، ایر  )

 ، تهران، دانشگاه تهران.پروفسور هانری ماسه
 جلد. ۲التعبیر، به کوشش مختار کمیلی، تهران، میراث مکتوه، (، کامل۱۳۹۴براهیم )بن اتفلیسی، حبیش

هـا و ، زبان«شـناختیشـناختی و ریشهتهمینـه یـا تهمیمـه؟ بررسـی نسخه»(، ۱۳۹۸خطیبی، ابوالف ـل )
 .۴۲ـ۳۵های ، صفحه۱۱ ۀهای ایرانی، شمارگویش

 ، سخن، تهران.چهل گفتار(، ۱۳۳۹ریاحی، محمدامین )
، به کوشش یوسـف الصحیح من اخبار البحار و عجائبها(، ۲۱۱۶بن رباح َاوسی )رافی، ابوعمران موسیسی

 الهادی، دار اقرأ للطباع  و النشر و التوزیع، قاهره.
از عبـدالبافر  المنتخب من السیا  لتـاریخ نیسـابور(، ۲۱۱۳/  ۱۴۳۳/  ۱۳۹۱بن محمد )صریفینی، ابراهیم

 مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ـ سفیر اردهال، تهران. فارسی، کتابخانه، موزه و
پژوه، و محمدتقی دانش افشار ، به کوشش ایر آثار درویش محمد طبسی[، ۱۳۵۱طبسی، درویش محمد ]

 اللهی، تهران.خانقاه نعمت
 .۱۲ـ۱۱ ۀ، شمار۳، سال تالی  و تربیت، مجلۀ «ممدوحین شیخ سعدی»(، ۱۳۱۶قزوینی، محمد )

، بــه کوشــش نــامیر کــارا خلیلــویچ، مرکــز نشــر القلو ســراج(، ۱۳۸۴وی، ســعیدبن محمــد )َقّطــان غزنــ
 دانشگاهی، تهران.
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، بن عبدالملک قمیبن حسنبن علی، ترجمۀ حسناریخ ق تکتا  ، (۱۳۱۳) قمیبن محمدبن حسن حسن
 هران.طسید جالل طهرانی، تهران، کتابخانۀ به کوشش 

بن عبـدالملک قمـی، بـه بن حسنبن علی، ترجمۀ حسناریخ ق ت(، ۱۳۸۵بن محمدبن حسن قمی )حسن
 محمدرطا انصاری قمی، کتابخانۀ آی الله مرعشی نجفی، قم.کوشش 

 به کوشش اکبر نحوی، موقوفات دکتر محمود افشار، تهران. (،۱۳۹۹) مجمل التواریخ و القص 
 پژوهشـگاه یـاه،عبـا  زر ترجمـه   ،نیاها در زمان ساسـانو عر  یرانیانا یختار ،(۱۳۳۸) تئودور نولدکه،

 .تهران ی،علوم انسان
Gignoux, Ph. (1980), «Sceaux chrétiens d’époque sassanide», Iranica Antiqua, vol. XV, pp. 

299-314. 

Gignoux, Ph. (1983-4), «Déchiffrement des inscriptions sur sceaux», Annuaire de l’École 

Pratique des Hautes Études, sciences religieuses, vol. XCII. 

Minorsky, V. (1930), «Transcaucasica», Journal Asiatique, vol. CCXVII, pp. 41-111. 

 (۲۴، ص ۱۳ ۀشمار، نویسیفرهنگمجلۀ ) aš-یادداشت مربوط به پسوند تحبیبی 
 شـکلو دیگـر به oš-شـکل در ترکی ترکیه نیز این پسـوند بـا دو تلفـظ وجـود دارد. یکـی به

-iš. 
 abdoš، «محمـد» mamoš، «فاطمـه» fâtoš، «ابـراهیم» ibošیـا  oš :eboš-های مثال

 «.عبدالله»
 zališ، «هببــ» babiš، «علــی» ališ، «بابــا» bâbiš، «آنــا، مــادر» iš :ânniš-هــای مثال

 بـا پسـوند در ترکـی تبریـز iš-در ترکـی شـهر خـوی و  oš-بنابراین، ظاهراب پسوند  «.زلیخا»
-aš .نیشابور مرتب  نباشد 


