پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسالمی ()۴
علیاشرف صادقی
۰۱ـ پسوند «ـ ین» (= )-ēn

ب
این پسوند در فارسی میانـه نسـبتا بـارور بودهاسـت -ēn .از  -(a)inaفارسـی باسـتان گرفتـه
شدهاســت .نامهــای تحبیبــی ُ « Burzēnبــرزین»« Dādēn ،دادیــن»« Gurgēn ،گــرگین»،
« Māhēnماهین»« Mihrēn ،مهرین»« Tīrēn ،تیرین» ،و جز آنها نمونۀ اینگونه نامهـا در
فارسی میانه است (.)Gignoux 1979, p. 67
نمونههایی که در منابع عربی و فارسی کهن دیده شده از قرار زیر است:
اشکنین .اشکنین ،پدرزن اسماعیلبن ابـراهیمبـن مـردا  ،معـروه بـه اسـماعیلویه از
ناخدایان کشور طال (رامهرمزی ،ص  .)۶اصل این نام معلوم نیسـت .شـاید اشـکن بـا اشـ
َ َ
(ارشک) و اشکان ارتباط داشته باشد .اگر اشکن مخفف اشکان بـا «ان» تحبیبـی باشـد نـه
ُ
«ـ ان» ا ُب ّوت ،الحاق «ین» تحبیبی به آن نظیر الحاق پسـوند «ویـه» بـه کلمـات مختـوم بـه
«َـ » است.
بذین .بذینبن ابوخالد ،از فرزندان احوص اشعری ،از نخسـتین مهـاجران عـره بـه قـم
(تاریخ قـ  ،ص  .)۱۵۹در این کتاه (ص  ۵۴و  )۶۱این نام بهصـورت بنـینبـن ابوخالـد طـب
شدهاست .در چاپ انصاری (ص  ۱۶۶و  )۱۸۲نیز در این موطـع بنـین طـب شدهاسـت .در
چاپ انصاری (ص  ۱۶۶و  )۱۸۲نیز در این موطع بنین طـب شـده ،امـا در موطـع دوم (ص
 )۳۹۹بذین آمدهاست .شاید «بذ» مخفف بوذ  ،būdاز فعـل بـودن باشـد .در میـان نامهـای
تحبیبی بود است ،وجود دارد (.)Gignoux 1986, p. 60
فارسی میانه  ،Būdēnکه شکل
ِ

4

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۹۹ ،۱۶
پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسالمی ()۴

مقاله

بــونین .عبداللــهبــن محمــدبن بــورین (ابــنمــاکو  ،۱ ،ص  ،)۵۳۱عبداللــهبن بــورین و
ابوبکربن بورین (ذهبی ،ص  .)۱۲۴تلفظ این نام باید  Bōrēnباشد .ژینیو در فارسی میانه آن را
طب نکرده ،ولی بور در بوران دیده میشود.
ّ
پندادین .طاهر پندادین (درویش محمد طبسی [قرن نهم] ،ص  .)۳۴۶بیشک پنـدادین مبـدل
بنــدادین اســت .در دورﮤ ساســانی نامهــای  V/Windād-Gušnaspو V/Windād-Burz-
ِ
 Mihrو  V/Windād-Ohrmazdبهکار میرفتهاست (ذیل ایـن کلمـات Gignoux 1986, Gignoux
 .)2003در قرن دوم هجری نیز از ونداد هرمز قارنوندی ،سردار ایرانی شـروین از آل باونـد،
خبر داریم که برعلیه عباسیان شورش کرد.
ب
جذین .محمدبن جذین (محمودبن عثمان ،ص  .)۳۸۴این نام کامال ناشـناخته و اشـتقاق آن
نامعلوم است .در فارسی میانه نامی بـهصـورت « Jōzēnجـوزین» داریـم کـه آن را از ریشـۀ
 *yauza- / *yaudaبه معنی «جنگیدن» دانستهاند (ذیل همین کلمه .)Gignoux 1986جلین .جلین پسر ماکین صاحب جمکران (تاریخ ق  ،ص  .)۶۱صاحب تاریخ ق (همانجا)
میگوید جلین در جمکران کوشکی ساخت که هنوز (در قرن چهارم هجـری) بـاقی اسـت.
احمدبن عبداللهبن احمدبن جلین دوری ّوراق (ابنشهرآشوه [قرن ششـم] ،ص  .)۱۶در تـاریخ
ق (تصحیح انصاری قمی ،ص  ۱۸۴و  )۱۹۴این کلمه براسـا طـب نسـخۀ اصـل بـهصـورت
جلین حرکتگذاری شدهاست .جلین احتما ب ّ
معره گلین ،شکل تحبیبی گل ،است (کسی
که گل نامیده میشدهاست) .گلین تاکنون در فارسی میانه بهدست نیامدهاسـت ،امـا گلـ ،
شکل تحبیبی گل ،وجود دارد (ذیل همین کلمه .)Gignoux 1986
حمدین .ابواللیث نصربن فتحبن حمدین اشتیخنی (ابنماکو  ،۲ ،ص  .)۵۲۸در حاشـیۀ
همین صفحه از یک حمدین هروی ،یک حمدین سمرقندی و یک حمدین قرطبـی نیـز نـام
برده شدهاست .حمدینبن احمدبن حمدین رزیمی (آیتاللهزادﮤ شیرازی ،مقاالت و بررسـیها،
۴۳ـ ،۴۴ص  ،۱۸۳مقالۀ «تفسیری کهن به زبان فارسی»).
ُ
َ
ـیبعه ،در اخبـار
خرمین .حسین ّبن خرمین ،صاحب هـرات در قـرن ششـم (ابـن ابـیاص ِ
محمدبن ابوبکر وتار) (حاشیۀ ابنصابونی ،ص ّ .)۳۵۳
خرم باید بخشی از یک نـام ساختهشـده
با ّ
خرم باشد که با  -ēnترکیب شدهاست.
خر ین .ابوشجاع فار بن ّ
ّ
خرین انطاکی (ابنماکو  ،۲ ،ص  .)۴۶۲صورت کهنتـر ایـن
ّ
نام در فارسی میانه  xwarēnاست که شکل تحبیبی نام مـرخم  xwarو  xwaršēdاسـت (ذیـل
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(ص  )۱۸۵بــه قصــۀ شــروین و

همــین کلمــه .)Gignoux 1986 ،در مجمــلالتــواریخ و القصـ
ّ
خورین ،که در زمان یزدگرد نرم بوده ،اشاره شدهاست.
خشــیرین .ســیفالدین حســینبن خشــترین و فار الــدین صــدق بن خشــترین قیمــری
ب
(ابنماکو  ،۲ ،حاشیه ،نقل از توضیح [المشتبه]) .ظاهرا این نام از «خوشتر» گرفته شدهاست.
خومکین .ابومنصور محمدبن محمدبن خومکین مشهوری ساکن مرو (سـمعانی ،انسـا ،
 ،۱۲ص  .)۸۳خومکین معلوم نیست چه نامی است.
ب
دانبزین .داربزین سیرافی (رامهرمزی ،ص  .)۱۱۵این کلمـه ظـاهرا بـا درابـیین  /داربـیین /
دارفیین به معنی «نرده» ارتباط ندارد.
دنسیین .ابندرستینی ،وصی ابومحمد عبـدالرحمنبن ابوحـاتم رازی (خلیلـی ،ص .)۲۲۹
علیبن حسین درستینی قاطی (همانجا).
دولین .آسیای دولین (تاریخ قم ،ص  .)۵۵در التدوین رافعی در سه جا نام دولین بـا پسـوند
ّ
«ـه» بهصورت دولینه دیده میشود :ابوعنانبن عبدالرزاقبن دولینه (رافعـی ،۳ ،ص  .۴۳۱در
محدث ،ص  :۶۱دولبینه) .ناصربن عبدالرزاقبن دولینه (همان ،۴ ،ص  .۱۵۶در محـدث ،ص :۹۹
دولبنه) ،عبدالجباربن عبدالرزاقبن دولینـۀ قزوینـی (محـدث ،ص  .۳۳ایـن شـرح حـال در رافعـی
ب
نیامدهاسـت) .ظاهرا این سه تن برادرند .بنابراین ،ما با یک دولینه سروکار داریم .ریشۀ این نـام
برای نگارنده روشن نیست.
نامین .مشهورترین رامین معشوق و دوست ویس است .رامین شکل تحبیبـی رام اسـت.
خاقانی در بیت زیر از این رامین به شکل رام نام بردهاست:
گرچه تـن چنـگ شـبه ناقـۀ لیلـی اسـت

نالــــۀ مجنــــون ز چنــــگ رام برآمــــد

در فارسی میانه نیز برروی یک ُمهر رامین دیده میشود (ذیـل همـین کلمـه.)Gignoux 2003 ،
در فارسی میانه شکل تحبیبی رامینوی (= رامینویه) نیز بر روی یک مهر ثبت شده و ژینیو بـا
تردید آن را شکل تحبیبـی رام دانستهاسـت (ذیـل همـین کلمـه  .)Gignoux 1986رامینـوی شـکل
تحبیبی رامین و شکل تحبیبی ثانوی رام است .رافعـی (  ،۱ص  )۲۲۲از محمـدبن اسـد (در
محدث ،ص  :۳۳اسـعد) بن طاو رامینی نام میبرد که در قزوین کتا االحکام ،یا بخشـی از
آن را از ابوسلیمان فامی سماع کرده بودهاست.
نشیین .رشتین (رشتن) وزیر داراه پسر دارا (داریوش سـوم) (ابـنبلخـی ،ص  .)۵۳ ،۵۵در
طبری (سری اول ،۲ ،ص  :)۶۹۲رسببن ،رشس ،رسپین ،رستین ،نسـخۀ اسـپرنگر :رسـبین،
وزیر داراه پسر دارا .یوستی براسا مقالهای (مجلۀ آسیائی  ،۹ ،Journal Asiatiqueشـمارﮤ ،۳
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ص  ،)۲۳۱آن را رشنین طب کردهاست ( .)Justi, S. 259در فارسی میانه نام ایزد َرشن بـهعنوان
نام خاص نیز بهکار رفته و شکل تحبیبی  Rašnagهم از آن ساخته شدهاست (،Gignoux 1986
ذیل همین کلمات) .احتمال دارد رشتین و رسپین مصحف رشنین ،شکل تحبیبی دیگـر رشـن،
باشد.
سرادین .امامزاده هادیبن سرادینبن موسیبن جعفر در جادﮤ قـدیم شـهرری بـه تهـران،
با تر از بقعۀ ابنبابویه .گنبد امامزاده دارای کاشیای است که حاکی از بنای بقعه بـه فرمـان
شاهطهماسب صفوی (۹۳۱ـ )۹۸۴است کـه در سـال  ،۱۲۸۴زمـان ناصرالدینشـاه ،آن را
ب
تعمیر کردهاند .ظاهرا امام موسی کاظم چنین فرزندی نداشته و مدفون در اینجـا ،بـه نوشـتۀ
ابنطباطبا ،هادی فرزند ابوالقاسم احمدبن ابوالقاسم محمـد شـهدان بن حمـزه از فرزنـدان
زیدبن امام حسن است (ویکی[پدیای] فقه ،از وبگاه اندیشـۀ قـم) .بـاری ،نـام سـرادین یـک نـام
تحبیبی فارسی بهنظر میرسد ،خواه نسب این امامزاده مجعول باشد ،خواه درست ،اما ریشۀ
آن معلوم نیست.
سونین .سورین قمی ،معاصر بهرام گور (تاریخ ق  ،ص  .)۹۱ ،۸۲این نام در فارسـی میانـه
هم آمدهاست (← ذیل .)Gignoux 1986, Sūrēn
سیرین .انسبن سیرین (سـهمی ،ص  ،)۲۶۱محمدبن سیرین ،محدث و خوابگزار مشـهور
قرن اول هجـری (درگذشـته در  ۱۱۱هجـری) .وی بـرده و سـپس آزادکـردﮤ انسبـن مالـک
ب
بودهاست .پدر محمد ،سیرین ،از اسرای ایرانی خالدبن ولید در عینالتمر ،ظاهرا در نزدیکی
حیره و مسیحی بودهاست (← ناصر گذشته« ،ابنسیرین» در دائرةالماارف بیرگ اسـممی) .سـیرین
ّ
معره شیرین است (یوستی).
شاهین .در تاریخ ایران افراد زیادی که همه مـرد بودهانـد شـاهین نـام داشـتهاند .یوسـتی
تعداد بسیاری از آنان را نام بردهاست .شاهین شکل تحبیبی شاه و یا نامهایی است که با شـاه
ترکیب شدهاند ،مانند شاهدوست ،اما شاهآفرید دختر پیروز ،پسر یزدگرد سـوم ،کـه قتیبـ بن
مسلم او را در سال  ۹۴در سمرقند دستگیر کرد و ولیدبن عبدالملک اموی (۸۳ـ ۹۳هجری)
او را وارد حرم خود کرد و یزیدبن ولید از او متولد شد ،نیز گاهی شاهین نامیـده شدهاسـت.
معنی این نام را «شاه زنان» ّ
(سیدةالنساء) نوشتهاند و سیوطی آن را بهصورت شـاهین طـب
کردهاست (یوستی ،ذیل شاهآفرید) .مقدسی (ص  )۲۵۳نیـز بـهجـای شـاهآفرید ،شـاهین طـب
کردهاست.
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َ
شنبدینَ .سهلجی در کتا النور چند بار ذکر شنبذین نامی را به میـان آوردهاسـت کـه در
اواخر قرن  ۴و اوایـل قـرن  ۵میزیستهاسـت (← بـدوی ،ص ،۱۶۳ ،۱۲۸ ،۱۱۶ ،۱۱۴ ،۹۳ ،۹۱
۱۳۵؛ دفتر روشنایی ،ص  .)۱۶۳ ،۱۵۲ ،۱۲۱ ،۹۳شنبدین شکل تحبیبی شنبد (= شـنبه) بـهعنـوان
نام خاص است (نیز ← ،شنبوله ،در شمارﮤ قبل مجلـه) .نولدکـه شـنبویه را بـا عالمـت سـ ال از
شنبه مشت دانستهاست ،آنگاه گفتهاست شنبهزاد یعنی «کسی که روز شنبه متولد شده» و آن
را با کلمۀ عبری برشبا به معنی «پسر شنبه» و یونانی  Barsabbasمقایسه کردهاسـت (نولدکـه
 ،۱۸۸۸ص .)۲۱
شیرین .عالوهبر نام زنان ،برای مردان نیز بهکار میرفتهاست :یحییبن شیرین ،محمـدبن
احمدبن شیرین جرجانی (سـهمی ،ص  ،)۳۴۳محمـد شـیرین مبربـی تبریـزی ،شـاعر قـرن
ّ
هشتم .یوستی چنـد شـیرین مـذکر دیگـر را نـام بردهاسـت .۱ :قـاری کـوفی کـه در جنـگ
َ
ماجم در سال  ۳۱۱مـیالدی ( ۸۳هجـری) کشـته شـد .۲ .ابوسـیرین ،شـاعر عـره
الج
دیر
ِ
درگذشته در سال  ۸۲۱میالدی ( ۲۱۵یا  ۲۱۶هجـری) .۳ .شـیرین پـدر یعقـوه ،قاطـی،
نحوی و شاعر اهل َجند بـر لـب سـیحون در ترکسـتان (بـه نقـل از یـاقوت ،۲ ،ص .۴ .)۱۲۳
پدربزرگ ابوبکر محمدبن احمد بستی ،شاعر غرناطه (اندلس) (به نقل از ابـنبطوطـه ،۴ ،ص
 .۵ .)۳۶۹شیرین بیـگ از امـرای تیمـور .۶ .شـیرین خوجـه (خواجـه) درگذشـته در ۱۵۲۱
روزن [ Rosenفهرسـت نسـخههـای خاـی فارسـی ،پترزبـورگ،
میالدی ( ۹۲۸هجـری) (بـه نقـل از ِ
 ،]۱۸۸۶ص  .)۱۲۵یوستی سیرین (شیرین) پدر محمد ،فقیه و محدث و خـوابگزار بصـری را
مادر او تصور کرده و او را بهاشتباه با سیرین (شیرین) مسیحی که در عینالتمر اسیر شـده دو
نفر دانستهاست .او در پایان ،شیرین را به « süssشیرین ،طد ترش» معنـی کردهاسـت .بایـد
یادآور شد که شیرین درمورد زنـان ،بـه احتمـال قـوی ،بـه همـان معنـی اسـت کـه یوسـتی
آوردهاست یا به احتمال دیگر ،منسوه به شیر نوشیدنی به مناسـبت سـفیدی آن اسـت ،امـا
درمورد مردان شکل تحبیبی شیر (حیوان درنـده) یـا نـامهـایی ماننـد شـیراوژن ،شـیرافکن،
شیردل ،و شیرزاد است .شیرین در نامهای گردآوردﮤ ژینیو نیامده ،اما شـکل تحبیبـی Šērag
ب
(= شیرک) ،که ظاهرا رئـیس یـک واحـد نظـامی یـا ع ـو آن واحـد در جزیرةالفیـل مصـر
( ِا ِلفانتین) و مناط دیگر بوده ،برروی یک پاپیرو طب شدهاست (ذیل همین کلمـه Gignoux
.)2003
کردین .علیبن کردین (فهرست طوسی ،ص  ،)۹۳ابوالحسن علیبن کردین (ابـنشهرآشـوه،
ص  ،)۶۱ابوسیار کردینبن مسمعبن عبدالملک (ابنشهرآشوه ،ص  .)۸۳نیز در کتاه فهرست
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کتب الشیاه و اصوله و اسماء المصنفین و اصـحا االصـول (ص  ،۳۳۳از حسـن انصـاری،
ُ
«میراث غالت :کتابی از نیمۀ اول سدﮤ سوم هجری» در  ،http://ketaban.com/entry2153htmlارسالشده
ب
در اول مرداد  .)۱۳۹۳احتما تلفظ این نام گردین است کـه بایـد شـکل تحبیبـی گـرد باشـد.
منتجبالدین در فهرست (ص  )۱۴۸از یکی از شاگردان شیخ طوسی (متوفی در  )۴۶۱به نام

کردیبن عکبربن کردی فارسی ساکن حلب نام میبرد که معلوم نیسـت کـردی منسـوه بـه
ب
کرد است یا یک نام تحبیبی مختوم به «ـ ی» ،احتما از گـرد کـه شـکل تحبیبـی دیگـر آن
ب
گردویه است .عکبر ظاهرا مأخوذ از عکبرا است که در آرامی به معنی «مـوش» اسـت و نـام
چند موطع در عراق ،از جمله نـام محلـی در مشـرق دجلـه ،در فاصـلۀ شـشمیلـی (میـل
آلمانی) ببداد که در دورﮤ ساسانی بیرگشاپور خوانده مـیشدهاسـت (← نولدکـه  ،۱۳۳۸ص
۸۸ـ ،۸۹ذیل شرح حال شاپوردوم [ذوا کتاه]).
ماکین .ماکین صاحب جمکران پدر جلین کـه در جمکـران کوشـکی سـاخته بودهاسـت
(تاریخ قـ  ،ص  .)۶۱ماک از نامهای ایرانی اسـت (← محـدث ،ص ۴۴ ،۳۹ ،۳۳ ،۲۱؛  ۲۱و :۳۱
ماکی) .رافعی هنگام ذکر عبدالعزیزبن ماک قزوینی میگوید اکثر ماکیهایی که نـام بـردم از
نسل او هستند (  ،۳ص  .۱۹۳نیز محدث ،ص  .)۴۲نام ماکان پسـر کـاکی دیلمـی از آل زیـار
(مقتول در  )۳۲۹نیز باید به این فهرست افزوده شود .ماک که باید یک نـام دیلمـی و سـپس
ب
قزوینی (قزوین سر راه دیلمان است) باشد ،احتما مخفف ماه است.
ماهین .احمدبن محمد ماهین قزوینی (محدث ،ص  ،)۱۱محمدبن ماهین قزوینی (همـان،
ص .)۸۸
مزدین .ابوالف ل محمدبن عثمانبن احمـدبن محمـدبن  ...مـزدین قومسـانی همـدانی
(ســمعانی ،تحبیــر ،۲ ،ص  ۱۱۱و  ،۲ص ( .)۳۶۳قومســان محلــی بــین زنجــان و همــدان
بودهاست) .ابوطاهر عبدالسالمبن اسماعیلبن  ...احمدبن محمدبن علیبن مزدین قومسانی
همدانی (درگذشته در سال  ۵۴۱هجـری) (سـمعانی ،تحبیـر ،۱ ،ص ۴۴۹ــ .)۴۴۸ابوالقاسـم
ف لبن مزدین (ابونعیم ،۲ ،ص  .)۱۵۵یـاقوت در ماج البلـدان (  ،۴ص  ۲۱۲و  )۲۱۳ایـن
نامه را بهاشتباه «مردین» طب کردهاست .در فارسی میانه مـید  Mazdبـهعنوان نـام خـاص
بهکار میرفته و شکلهای تحبیبی آن میدک و میدیی  Mazdēzبودهاست (ذیـل همـین کلمـات
 .)Gignoux 1986بنابراین ،میدین نیز شکل تحبیبی دیگری از مـید اسـت .در رافعـی (  ،۱ص
 ،۱۹۵نیز محدث ،ص  )۳۱از محمدبن احمدبن محمدبن علیبن مردین نهاوندی نام برده شـده
ب ّ
که احتما جد همان شخص با باشد.

مقاله

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۹۹ ،۱۶
پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسالمی ()۴

9

منگین .یوسف پسر منگین ،رئیس خوی در سال  ۴۴۶که مـدت چهـل روز بـا سـپاهیان
طبرل سلجوقی جنگید (مرآةالیمان سب ابنجوزی ،چاپ آنکـارا ،ص ۹۴ــ ،۹۶بـه نقـل محمـدامین
ب
ّ
ریاحی  ،۱۳۳۹ص  .)۲۸۳احتما تلفظ این نام منگین ،مخفف مـانگین ،مرکـب از مانـگ بـه
معنی «ماه» و پسوند تحبیبی «ـین» باشد.
نونین .نام یک ترک در ابنبزاز (ص  ۸۳۵و  )۸۳۶کـه در توطـیح  ۲۱۴کتـاه (ص )۱۲۳۱
گفته شده که در سه نسخۀ کتاه بهجای نورین ،نورالدین ذکر شدهاست .اگر نورین ّ
مصحف
نورالدین نباشد ،شکل تحبیبی آن است.
وانین .نصربن احمدبن وارین (رافعی ،۴ ،ص  ،۱۶۱محـدث ،ص  .)۱۱۱در فارسـی میانـه
وارن» برروی یک ُمهر و یک مهـرواره وجـود دارد کـه اشـتقاق آن
نامی بهشکل ِ « V/Wārin
معلوم نیست (ذیل همین کلمـه Gignoux 1986؛ .)idem 2003نیز نامی بهشکل  V/Warēnبـرروی
یک مهرواره بهدست آمدهاست (ذیل همین کلمه  .)Gignoux 1986در ارمنی نیز نـامی بهصـورت
َ
 Warēnهست که نام شاهزادهای از خاندان َملخـز  Malxazدر سـال  ۳۵۱مـیالدی اسـت.
ب
1
درهرحال ،جزء اول این نام عجالتا برای نگارنده روشن نیست.
وندین ... .سالمبن خشتنبن وردین ،از مشایخ خراسان (ابنماکو  ،۲ ،ص  .)۴۶۸وردان
در میان نامهای ایرانی بارها بـهکار رفتهاسـت ( .)Justi, S. 351-353بـرروی یـک ُمهـر از دورﮤ
ساسانی نیز نـامی بـهشـکل  V/Wardānagطـب شدهاسـت .ژینیـو ایـن را بـا احتمـال از
 *varta/iبهمعنی «د وری» دانستهاست (ذیل همین کلمه  .)Gignoux 1986وردین ممکن اسـت
 ُ̻
صورت تحبیبی نامی باشد که جـزء اول آن ورد بـه معنـی «گـل» بـوده و در ایرانـی باسـتان
ُ
 V/Wrdaبازسازی شدهاست (←  ،Gignoux 1986ذیل « gulagگلک»).
بهشکل ̻ -
وندنین .خسروبن حمزةبن ونـدرین  ...قزوینـی (یـاقوت ،۱ ،ص  ۲۱۶و نیـز ← ،ص ۲۱۲
همان جلد .نیز ،ماج الشیوخ سمعانی ،برگ  ۱۱۳رو و پشت) .ریشۀ این نـام بـرای نگارنـده روشـن
نیست.
هاشمکین .در تاریخ ق (ص  )۵۴از آسیای هاشمکین نام بردهاست ،اما در آنجا بهاشـتباه
«هاشکمین» چاپ شدهاست .در چاپ انصاری قمـی (ص  )۱۶۶صـورت درسـت ایـن نـام
آمدهاست.
ب ّ
 ُ.1به نظر همکار فاطل ،آقای دکتر سید احمدرطا قائممقامی ،جزء اول وارین ظاهرا مبدل وال ،همریشۀ ورد به معنی
«گل» است
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ّ
تهمینه .دختر شاه سمنگان ،همسر رستم و مادر سهراه بهظاهر مرکب از تهمین و پسوند
«ه» ساخته شدهاست .اگر این نام در فارسی میانه موجود بـود ،بایـد بـهشـکل Tahmēnag
میبود .میدانیم که در شاهنامه ،نسخۀ فلورانس این نام بهشکل تهمیمه آمدهاست و بـا نیمـه
قافیه شدهاست .پسوند  -ēmیا ) -ēma(gدر فارسی و فارسی میانه ناشناخته است و بیشـک
ب
شکل اصلی این نام تهمینه بوده که بعدا به تهمیمه تبییر یافتهاست .در میان نامهـای فارسـی
میانۀ گردآوریشده از سوی ژینیو نه تهمین دیده میشود ،نـه تهمینـگ .بااینهمـه ،در میـان
نامهای ایرانی قرطی در سریانی نام  Tahmēnدیده میشود که شکل تحبیبی ته یا نامهایی
است که با ته ساخته شدهاند ،مانند تهماسب ،ته دین ،و ته شابهر (شاپور)( .برای نامهـای
ایرانی قرطی در سریانیGignoux 1980, p. 301 ← ،؛ بـرای تهمـین .)Justi ← ،یوسـتی ()Justi, S. 319
تهمین را  Tahmīnطب کردهاست .براسا نوشتۀ او ،تهمین یـا تهمـین دو بـار در سـریانی
طب شده؛ یکی نام یک رئیس تشریفات ،دیگری نام اسقف شهرزور در سال  ۵۵۳مـیالدی
(برای تحول تهمینه به تهمیمه ← ،خطیبی  ،۱۳۹۸ص ۳۵ـ۴۲؛ برای بقیۀ اسمهای مختوم به «ــیـن»← ،

.)Justi, S. 524

 .۰۰پسوند «ونه»

این پسوند نیز در فاسی میانه دیده نمیشود .مثالهایی که نگارنده جمعآوری کرده نیز فراوان
ّ
نیست .بع ی از این مثالها به «ون» ختم میشوند که نشان میدهد این پسوند مرکب است
از ( -ōnیا  )-ūnو پسوند  .-aمثالهای «ون» از این قرارند:
ُ
بندون .احمدبن بندونبن سلیمان ُبزنانی مروزی ،از محلۀ بزنان (ابنماکو  ،۶ ،ص .)۸۳
حسنون .ابنحسنون نرسی (ابنصابونی ،ص .)۴
خیرون .ابومنصور محمدبن عبدالملکبن خیرون (ابنصابونی ،ص  ۹و حاشیه) .شـاید ایـن
نام عربی یا از نامهای متداول در اندلس باشد.
فریغون .آلفریبون سلسلۀ کوچکی که از حدود سال  ۲۳۹هجری تا  ۴۱۱در گوزگـان یـا
گوزگانان یا جوزجان در شمال افبانستان کنونی و نواحی آن فرمـانروایی داشـتند .سلسـلهای
نیز بهنام آلافریبی در خوارزم حکومت میکردند که بازورث در مقالۀ «آلفریبون» (دانشنامۀ
ایرانیکا) آنها را با همین آلفریبون مرتب میداند ،بـهویژه آنکـه در پـارهای از منـابع سلسـلۀ
ّ
اخیر آل فریبون «کاث» نامیده شدهاند .اگر این ارتباط درست باشد ،فریغون بایـد مرکـب از
ب
فریغ یا افریغ  +ون باشد .معنی (ا)فریغ روشن نیست .احتما از یکـی از زبانهـای شـرقی
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ایران گرفته شدهاسـت (← علـی آلداود« ،آلفریبـون» در دائرةالماـارف بـیرگ اسـممی) .شـعیابن
فریبون م لف جوامعالالوم که دائرةالمعاره کوچکی به زبان عربی است.
ماجشون .ابن َ
ماجشون لقب ابوسـلمه یوسـفبن یعقـوهبن عبداللـهبن ابوسـلمه دینـار،
مو ی آلمنکدر ،درگذشته در  ۱۸۳یا  ۱۸۴هجـری (سـمعانی ،انسـا  ،۱۲ ،ذیـل ماجشـون).
سمعانی مینویسد :ابوحاتمبن ِح ّبان میگوید ماجشون به فارسی یعنی «گلگـون» ُ(م َـو درد).
مصحح این جلد از انسا در حاشیۀ کتاه نوشته ماجشون در فارسی میگون اسـت ،یعنـی
َ
«به رنگ می (خمر)» و به تاریخ بغداد [خطیب ببدادی] (  ،۱۱ص  )۴۳۳رجوع دادهاسـت.
َزبیدی در تاجالاروس ،ذیل ماجشون بخشی از مطلب سمعانی را نقل کرده و دهخدا نیز بـه
نقل از او همین بخش را در لغتنامه آوردهاست .دهخـدا ماجشـون را بـه طـم جـیم طـب
کردهاست .ابوالشیخ (  ،۱ص  )۱۳۴ذیل نام عبدالعزیز ماجشون از ابنابیخیثمه نقل میکند
که ماجشون اصفهانی بود ،به مدینه وارد و در آنجا مقیم شد .هنگامی کـه بـا مـردم روبـهرو
میشد به آنها میگفت «چونی؟ چونی؟» (در اصل :جونی جونی) .ابونعیم (  ،۱ص )۱۲۴
همــین مطلــب را نقــل میکنــد ،جــز آنکــه نــام عبــدالعزیز ماجشــون را کامــلتر و بهشــکل
عبدالعزیزبن عبداللهبن ابوسلمه میآورد .ریشهشناسیای که در تاریخ بغداد برای ماجشـون
نقل شده درست نیست .میگون نمیتواند در تعریـب بـه ماجشـون تبـدیل شـود .ماجشـون
احتما ب ّ
معره ماگشون ،شکل تحبیبی ما(ه)گشنسپ ،اسـت کـه از مـاگش  +پسـوند «ون»
ساخته شدهاست.
مثالهای مخیوم به «ونه»

ّ
بابونه .نام کاتب نسخهای از سراجالقلو قطان غزنوی است که در  ۱۱۴۳کتابت شده و
در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری میشود (مقدمۀ کارا خلیلویچ بر سـراجالقلو  ،ص  .)۳۱جـزء
اول این نام با به معنی «پدر» است.
بونه .ولیدبن ابانبن بونۀ اصفهانی (ذهبی ،ص .)۱۱۴
حسـونه .امیرحسونه از اکراد قبیلۀ مززکان در عصر آلبویـه (ابنعنبـه ،تهـران ،۱۳۴۶ ،فصـول
فخریه ،ص  .)۳۳پیداست که این نام شکل تحبیبی حسن است.
ننمونه .محمدبن محمدبن ررمونه ،محدث (صریفینی ،ذیـل شـمارﮤ  .)۲۶۹ررمونـه معلـوم
نیست چه نامی است .مصحح صریفینی در چاپ دوم کتاه (ص  )۱۵۱بـهجای ررمونـه ،در
متن «رزمویه» گذاشته و «درمویه» و «زرقویه» را بـهعنوان نسـخهبدلهای مـأخوذ از سـایر
منابع بهدست دادهاست.

01

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۹۹ ،۱۶
پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسالمی ()۴

مقاله

زنجونه .نام شخصی اهل زنجان (سمعانی ،انسا  ،۶ ،ذیل زنجونی) ← .همـینجـا ،ذیـل
پسوند «ان».
شــاهونه .محمــدبن شــاهونه صــاحب کتــاه وجیــی (کتــاه کوچــک) در تعبیــر خــواه
بودهاســت (افشــار  ،۱۳۴۲ص  .)۲در کامــلالتابیر تفلیســی ( ،۱ ،۱۳۹۴ص  )۳از محمــدبن
شاهونه نام برده شدهاست .شاهونه باید از نامهایی باشد که بـا شـاه ترکیـب شـدهاند ،ماننـد
شاهبرزین ،شاهدوست ،و شاهمردان.
نازونه .در نسخهای از االرشاد شیخ مفید (به شمارﮤ  ۱۱۴۴در کتابخانۀ آی الله مرعشی قـم ،بـرگ
 ۲۲۹رو) از نازونۀ قمی نام برده شدهاست« :وجد فـی نسـخ السـعید ابـی المکـار[م] نازونـ
ّ
القمی رحمه الله من امال[ء] السید ا مام طیاءالدین باسانید صحیح  .»... 1نازونـه مرکـب
ب
از ناز ،احتما شکل کوتاهشدﮤ نازک ،و پسوند موردنظر است .این نام بـهشـکل نـازک پسـر
ُ
ویروی برروی یک مهر از دورﮤ ساسانی دیده میشود (Justi, S. 227؛ ذیـل همـین کلمـه Gignoux
 .)1986یوستی نازک دیگری را به نقل از ابناثیر (  ،۸ص  )۱۱۱و ابنخلکـان (  ،۵ص [ ۹۶
 ،۲ص  )]۳۵۸نام میبرد که محتسب (رئـیس پلـیس) ببـداد بـوده و در  ۹۳۲مـیالدی [۳۲۱
ّ
هجری] درگذشتهاست .نازک دیگری هم ،به نقـل از تـاریخ فرشـته مـدت کوتـاهی در سـال
 ۱۵۲۵میالدی ،سپس باز بعد از مرگ پدرش ابـراهیم در  ۱۵۴۱بـه مـدت سـه مـاه پادشـاه
کشمیر بودهاست ( .)Justi, S. 228برروی یک ُمهر ساسانی نامی بهشکل «نازی»  Nāziyطب
شده که پدرش  Gōkاز صاحبمنصبان دربار اردشیر بابکان بودهاست .ژینیو (ذیل همین نـام)
آن را از کلمۀ ناز مشت دانستهاست ،اما بهنظر میرسد که نـازی بایـد شـکل تحبیبـی نـازک
باشد.
۰۱ـ «ان» -ān

پسوند «ان» در فارسی میانه و فارسی ،غیر از نشـانۀ جمـع ،نشـاندهندﮤ رابطـۀ پدرفرزنـدی
است ،مانند آذرباد مهر (مار) اسپندان (موبـد معـروه دورﮤ ساسـانی) ،و ابـراهیم رشـیدان
(ابنبزاز ،ص  ،)۳۵۱اما در فارسی این پسوند برای تحبیبی کردن نامها نیز بهکار میرفتهاسـت.
مانند سایر نامهای تحبیبی ،تحبیبیهای ساختهشده با ایـن پسـوند نیـز بـهعنوان نـام خـاص
بهکار رفتهاند .بنابراین ،در پارهای از موارد تشخیص اینکه «ان» نشانۀ پدرفرزنـدی اسـت یـا
پسوند تحبیبی دشوار است .نکتۀ دیگر اینکه شاید بع ی نامهـای مختـوم بـه «ان» در دورﮤ
 .1با تشکر از دکتر جواد بشری که این قسمت از متن نسخه را به خواهش نگارنده رونویس کرد.
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میانه هم نام خاص بودهاند ،ماننـد « Pērōzanپیـروزان» و « Ohrmazdānهرمـزان» .اینـک
نامهای مختوم به این پسوند که تاکنون بهنظر نگارنده رسیدهاست:
امیران .حسینبن مختار معروه به امیران (رافعی ،۲ ،ص  ،۴۶۱محـدث ،ص  ،۲ ،۲۴ص
.)۳۱۳
اشکینان (سیرافی ،ص .)۵۱
پا کان .ابوبکر علیبن محمد اسفراینی معروه به باکان (قرن هشـتم) ،کاتـب مختارنامـۀ
عطار (شفیعی کدکنی ،مقدمۀ مختارنامـه ،ص  ،)۶۲کاتب مجموعۀ آثـار عطـار محفـور در کـا
گلستان (شفیعی کدکنی ،مقدمۀ مناقالایر ،ص .)۲۱۲
باالن .یحییبن یوسفبن احمد سقالطونی ابوشاکر خباز معروه بـه صـاحببـن بـا ن
(ابنصابونی ،ص  ،۳۱۱حاشیه ،نقل از ابن ُد َبیثـی) = ابـنبـا ن (ابنمـاکو  ،۴ ،ص  ،۲۱۹حاشـیه).
ب
باالن ظاهرا نام جد یحیی بودهاست.
برهان .ابوبکر محمدبن علیبن حسنبن علی دینوری معروه بـه برهـان  ...و ابوالقاسـم
عبدالواحدبن علیبن عمربن اسحاقبن ابراهیم َبرهان که به ایـن اسـم معـروه اسـت (و بـه
ُیعره) (ابنماکو  ،۱ ،ص .)۲۴۶
بلقمران .علیبن ابوالقاسم استرآبادی معروه به بلقمران (فهرست منتجبالدین ،ص .)۱۱۱
بنان .لقب عبداللهبن محمدبن عیسی (کچـوئی ،۳ ،ص ۹۱ــ )۹۲عبـدالملک ُبنـان ،یـک
شاعر شیعی (عبدالجلیل رازی ،ص  ،)۵۳۳ ،۲۳۱پوربنان قمی (همان ،ص .)۵۳۹
بیرایان .اسحاقبن ابراهیمبن بوکرد معروه به اخو محمدکا بیرایان (سهمی ،ص .)۴۳۳
ّ
ِح ّمان .ابوالف ل احمدبن سعدبن نصر معروه به ابن ِح ّمان (ابنصابونی ،ص  .)۸۱حمـان
معلوم نیست شکل تحبیبی احمد یا محمد است.
حمدان .ابومحمد احمدبن عتی بن محمـد مـدینی نیشـابوری .لقـب او حمـدان اسـت
(ابنماکو  ،۶ ،ص  ،۱۱۴حاشیه ،نقل از استدراک [ابننقطه]) ،محمدبن احمدبن بکر معروه بـه
حمــدان (ابنمــاکو  ،۱ ،ص  ،۴۳۶حاشــیه) ،محمــدبن ســعیدبن ســلیمانبن عبــدالرحمان
اصفهانی معروه به حمدان (ابونعیم ،۲ ،ص  ،)۱۳۵محمدبن علی ّوراق جرجانی معروه به
حمدان (سهمی ،ص  .)۳۴۹در این سه مورد حمدان شکل تحبیبـی محمـد اسـت .ابومحمـد
احمدبن حفص جرجانی معروه به حمدان (سهمی ،ص  .)۳۱در اینجا و درمورد اول حمدان
شکل تحبیبی احمد است .ابننقطه تعـدادی احمـد و محمـد و یـک عبداللـه را مـیآورد و
میگوید :هریک از این احمدها و محمدها و عبداللهها ملقب به حمدان هستند (کل واحـد
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من ه ء ا حمدین والمحمدین و العباد لـه یلقـب حمـدان) .سـپس میگویـد« :درمـورد
حمیری و محمدبن هارون گفته شده که هریک از آنها ملقب به حمدون هستند» (قـد قیـل
ّ
فی الحمیری و محمدبن هارون ان لقب کل منهما حمدون) (به نقـل مصـحح ابنمـاکو ،۲ ،
ص  ،۵۱۱حاشیه).
حمکان .علیبن حمکان قزوینی معروه به حمکان (رافعـی ،۴ ،ص ۳؛ محـدث ،ص )۵۴
حمکان شکل تحبیبی حم  ،شکل تحبیبی محمد یا احمد است.
َ
حیکان .لقب یحییبن ذهلی (ذهبی ،ص  )۲۶۱حیکان ،لقب یحیـیبـن محمـدبن یحیـی
(سمعانی ،انسا  ،۴ ،ص  ،)۳۳۲ابوزکریا یحیـیبن محمـدبن یحیـی ،امـام اهـل حـدیث در
نیشابور ،لقب او حیکان اسـت (خلیلـی ،ص ۲۹۹؛ ابنمـاکو  ،۲ ،ص  .)۵۸۶حیکـان شـکل
تحبیبی یحیی است.
ّ
حبالن .احمدبن علی بیهقی م ِده معروه به حبالن (حره دوم بینقطه) (صـریفینی ،ش
 .)۱۴۳۶در تحریر مختصـر کتـاه السـیا عبـدالبافر فارسـی (بـرگ  ۱۲۳پشـت) :المعـروه
ﺑﺠبالن (حره اول بینقطه) (این تحریر در سال  ۱۳۸۴به نام المختصر من کتـا السـیا
لتاریخ نیشابور به کوشش محمدکاظم محمودی در میراث مکتوه بـه چـاپ رسیدهاسـت).
قرائت درست این نام و شکل اصلی غیرتحبیبی آن مشخص نیست.
دندان .لقب ابوجعفر اهوازی (فهرست طوسی ،ص  ،)۲۲لقب احمدبن حسـینبن سـعیدبن
حمادبن سعیدبن مهران ]قمی[ (کچوئی ،۳ ،ص .)۴۳
ّ
نسیان .علیبن محمدبن حسینبـن عبـدو بـن اسـماعیلبن رسـتانبن ایـابن سـیبخت
(ابنماکو  ،۴ ،ص  .)۶۹ذهبی (ص  ۱۱حاشیه ،به نقل از ابنمـاکو ) ایـن کلمـه را بـه طـم اول
ب
طب کردهاست .این طب ظاهرا از ابنماکو (  ،۱ص  )۹است که در آنجا رستان به همین
ب
شکل طب شدهاست .رستان مسلما یک نام تحبیبی اسـت کـه از رسـت گرفتـه شدهاسـت.
رسته در نام ابنرسته نیز ،برعکس نظـر یوسـتی ( ،)Justi, S. 202کـه رسـته را از ریشـۀ urusta
اوستایی بهمعنی «روییدن» گرفته ،شکل تحبیبی رست است.
ساسـان .لقب سلیمانبن عبداللهبن محمدبن جعفر طیـار (بیهقـی ،لبا االنسـا  ،۱ ،ص
 .)۲۳۱آیا ساسان شکل تحبیبی سلیمان است؟ بیشتر بـهنظر میرسـد کـه ساسـان کلمـهای
است که به سـلیمان ارتبـاط نـدارد و لقبـی اسـت جداگانـه کـه ایـن شـخص بـه آن ملقـب
شدهاست .ذکر آن در اینجا از روی احتیاط است.
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سبالن .لقب چند تن است (ذهبـی ،ص  .)۳۵۱ابراهیمبن زیـاد سـبالن (سـهمی ،ص ،)۵۲۵
لقب سالم ،مو ی مالکبن او و ابراهیمبن زیاد (منتهـیاالر ) .سبمن معلـوم نیسـت چـه
کلمهای است.
سبزان .محمدبن ابوبکربن ابومحمد معروه به سبزان (فهرست کتابخانۀ مرعشی ،۳۲ ،ص
.)۱۵
ُ
سعدان .سعیدبن سعید خلمی بلخی معروه به سعدان (سـمعانی ،انسـاه ،۵ ،ص .)۱۸۱
بنابراین ،سادان شکل تحبیبی ساید است.
سمعان .لقب جماعتی که نام آنها اسماعیل است (سمعانی ،۳ ،ص  .)۲۳۲اسـماعیلبن
بحر زعفرانی معروه به سمعان (ابوالشیخ ،۳ ،ص  .)۶۶این تحبیبی بهصورت نام هم بـهکار
رفتهاست :محمدبن محمدبن سمعان حیری نیشابوری (حاکم نیشابوری ،شمارﮤ .)۲۵۱۴
شاذان .اسحاقبن ابراهیمبن محمد  ...نهشلی معروه به شاذان فارسی (ابنابیحاتم رازی،
الجرح والتادیل ،۲ ،شمارﮤ  ،۳۲۱ص  .)۲۱۱شادانبـن حسـین قمـی (کچـوئی .)۳ ،در رجـال
کشی بهجای شاذان ،شاذویه آمدهاست .نیـز در رجـال میـرزا .از برابـری شـادان بـا شـادویه
تحبیبی بودن آن ثابت میشود.
شاهان .ابوالف ائل محمدبن ناصربن ابوطاهر دیوانی معروه به شاهان (رافعـی ،۲ ،ص
۳۳ـ۳۸؛ محدث ،ص .)۹۱
شعروان .ابوعمران موسـیبن هـارون اسـترآبادی (درگذشـت بعـد از  )۵۳۴معـروه بـه
شعروان (سهمی ،ص  .)۵۴۴شاروان معلوم نیست از چه کلمهای گرفته شدهاست.
شیخان .تثنیۀ شیخ ،لقـب مصـعببن عبداللـهبن مصـعب واسـطی (ابنمـاکو  ،۴ ،ص
ب
 .)۳۸۵بهنظر نمیرسد که شیخان تثنیۀ شیخ باشد .ظاهرا پسـوند ایـن لقـب پسـوند تحبیبـی
است.
َ
َ
شیران .سهلبن موسیبن بختری معروه بـه شـیران ،اهـل رامهرمـز (ابنمـاکو  ،۱ ،ص
 .)۴۶۱ذهبی میگوید شیران جماعتیاند (ص  .)۴۱۳ابوعیسیبن شـیران صـحاه (نـدیم ،ص
۱۲؛ نیز ← ابنماکو  ،۵ ،ص  ۱۱۱و حاشـیه) .یوستی شیران نام دیگری را نیز نام میبـرد ( Justi,
 .)S. 295شیران نام دیگر را نیز نام میبرد.
شــیرکان .عمــربن محمــدبن احمــد شــیرکان .جــد متــرجم آدا المریــدین ابوالنجیــب
سهروردی.
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ُ

صنان .ابراهیمبن محمدبن شیران صیرفی ببدادی ،ملقب بـه صـنان (ابنمـاکو  ،۵ ،ص
 ،۱۱۳حاشیه ،نقل از استدراک ]ابننقطه[).
طالبان .سید امیرمحمد باقر استرآبادی مشهور به طالبان (افندی اصفهانی ،۵ ،ص .)۳۸
عبــدان .عبداللــهبن احمــد معــروه بــه عبــدان اهــوازی (ابنمــاکو  ،۴ ،ص .)۴۴۹
عبدالملکبن عبدالحلیم خسروجردی معروه به عبدان (بیهقی ،تاریخ بیهقی ،چـاپ تهـران ،ص
َ
 ،۱۴۲چاپ حیدرآباد ،ص  ،)۲۴۳عبداللهبن عثمانبن جبله عتکی معروه به عبدان (خلیلـی ،ص
 .)۳۴۳ابومحمد عبیداللهبن محمدبن عیسی مروزی معروه به عبدان (سمعانی ،انسـا ،۹ ،
ص  .)۱۸۱پس عبدان شکل تحبیبی عبیدالله هم هست.
عبدکان .محمدبن عبداللهبن محمدبن مودود معروه بـه ابـنعبـدکان (صـفدی ،۳ ،ص
 .)۳۱۵عبدکان شکل تحبیبی عبدالله ،پدر محمد ،است.
عضالن .لقب محسن از اعقاه ابوعلی احمدبن علی نقیب قم (ابنعنبـه ،عمـدةالطالب ،بـه
نقل کچوئی ،۲ ،ص  .)۱۹۲عضمن معلوم نیست تحبیبی چه نامی است.

عالن .عالنبن طبیببن محمد .از ابوزرعـۀ رازی و ابوحـاتم رازی حـدیث شنیدهاسـت.
گفته میشود نام او علی و لقبش عالن است (رافعی ،۳ ،ص  ،۴۳۸محـدث ،ص  .)۵۱علـیبن
ّ
عبدالصمد طیالسی ملقب به عالن (خلیلی ،ص .)۱۹۲
علکان .علکانبن ماجه .گفته میشود نام او علی و لقبش علکان اسـت (محـدث ،ص .۵۱
و علکـان← ،

در رافعی ،۳ ،ص  .۴۳۸توطیح مربوط و نـام و لقـب او نیامدهاسـت .نیـز دربـارﮤ علـ
محمد قزوینی ،ممدوحین شیخ سادی ،ص ۸۱ـ.)۸۱
علیکان .از سرداران معزالدولۀ دیلمی کـه معزالدولـه او را بـا روزبهـان همـراه سـبکتکین
حاجب کرد و برای کمک به رکنالدوله به ری فرستاد (مسکو یه ،۶ ،ص .)۱۴۸
عمرکان .لقب محمدبن حسـنبن داودبـن حسـنبن حمـزةبن موسـی بطحـانی (بیهقـی،
لبا االنسا  ،۱ ،ص .)۲۸۳
فضالن .ف لبن محمدبن عقیلبن خویلد ،مقلب به ف ـالن (ابنمـاکو  ،۶ ،ص ،)۲۳۸
ف لبن نعیم معروه به ف الن (سهمی ،ص .)۴۹۱
ممــان .ابــوالعالء محمــدبن طــاهربن ممــان همــذانی (ســمعانی ،تحبیــر ،۱ ،ص ۲۸۹؛
ماج الشیوخ ،همـو ،بـرگ  ۱۱۳ه) .بـهنظر میرسـد کـه ممـان شـکل تحبیبـی محمـد باشـد.
ب
تحبیبیهای دیگر محمد عبارتاند از ممیل (برای این کلمه ← ،بخش دوم این مقا ت) و ظـاهرا

ممه :اسماعیلبن مم بن سری بجلی (رافعی ،۲ ،ص  ،۳۱۴محدث ،ص  )۸۱و مممن.
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ممالن .پدر وهسودان ّروادی ،امیر و حاکم آذربایجان ،و نیز پسر وهسودان (قرن پـنجم)
(برای وهسـودانJusti, S. 340-341 ← ،؛ کسـروی ،ص  .)۱۳۶کسـروی (ص  )۱۶۶مینویسـد« :در
چند جا از کتاه ابناثیر و در نیهتالقلو حمدالله مستوفی امیر وهسودان پسر  ...ممـالن
را «وهسودانبن محمد» نوشـتهاند ... .ناصرخسـرو آشـکار مینویسـد کـه وهسـودان را در
خطبهها «وهسودانبن محمد» یاد میکردند (سـفرنامه ،چـاپ کاویـانی ،ص  .»)۸۱او در ادامـه
(ص ۱۶۶ـ )۱۶۳مینویسد« :در آذربایگان اکنون نیز محمد را ممی (بـر وزن همـی) و گـاهی
نیز ممل (بر وزن عمل) میخوانند .مممن همین ممل است که الف و نون بر آخر آن اطـافه
شده ... .پس روشن است که مممن با زبـر مـیم و محـ ّره محمـد میباشـد ،چنـانکـه در
کتاههای ارمنی نیز آن را به همینگونـه نوشـتهاند» .مینورسـکی دربـارﮤ ممـمن مینویسـد
تبدیل  dبه  lدر کردی منحصر به کلمات خارجی قرطی در کردی نیست .در گویش کـردی
ُمکری در جنوه دریاچۀ ارومیه خدا به شکل خم  xułâبا  lبرگشته تلفظ میشـود .بنـابراین،
ب
مممن معادل محمد است .ظاهرا مممن به قیا با فضمن و فضـلون کـه نامهـای اشـرافی
عربی هستند ساخته شدهاست .بااینهمـه« l ،ل» در ایـن کلمـه را میتـوان در نهایـت یـک
پسوند تحبیبی بهشمار آورد .یکی از اتابکان قرن دوازدهم [ششـم هجـری] مراغـه احمـدیل
نامیده میشدهاست .این کلمه قابل مقایسه با نام روستای َم َمدیل در نزدیکی مراغـه و کلمـۀ
ممیل شکل تحبیبی محمد در فارسی است (.)Minorsky 1930, p. 65-66
سخن مینورسکی دربارﮤ تبـدیل «د» بـه «ل»  łدر کـردی درسـت اسـت و ممـل شـکل
تبییریافتۀ محمد است ،اما مممن از روی فضمن عربی ساخته نشده ،بلکه بـا پسـوند «ان»
ب
تحبیبی فارسی ساخته شدهاسـت (← بـا ) .فضـمن هـم از فضـل ،شـکل کوتاهشـدﮤ مـثال
فضلالله و همین پسوند ساخته شدهاست .دربارﮤ شکل فضـلون در ادامـه توطـیح خـواهیم
داد .باید یادآور شویم کـه ممـالن در وقفیـۀ کججـی (چـاپشـده بهصـورت عکسـی در فرهنـگ
ایرانزمین ،۲۱ ،ص  )۲۲نیز بهصورت مممن طب شدهاست.
میران .لقب احمدبن محمدبن ف لبن ّ
حمادبن عبیدبن رزین خزاعی مروزی (ذهبـی ،ص
 ۶۲۴متن و حاشیه).
ُ
ول ِدکان .آسیای عبدویه معروه (اصل :معروفه) به ول ِدکان (تـاریخ قـ  ،چـاپ انصـاری ،ص
 .)۱۶۳حرکتگذاری کلمات در این چاپ براسا نسخۀ خطی مور سال  ۸۳۳کتابتشده
بهدست مترجم تاریخ ق است .بهنظر میرسد که و ِلدکان لقب عبدویه است کـه خـود یـک
نام تحبیبی است.
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زم است بحثی دربارﮤ تبدیل  -ānبه  -ūnدر چند نـام تحبیبـی مختـوم بـه -ān

در اینجا
بکنیم :نخست از تبدیل فضمن مذکور در با به فضلون گفتوگو کنـیم .ابـناثیـر و حـافظ
ابرو نام ف لویۀ شبانکارهای مذکور در ابنبلخـی (ص )۱۳۲ ،۱۶۳ ،۱۶۶ ،۱۶۵ ،۱۶۴ ،۱۳۳ ،۱۳۱
را بهصورت فضلون طب کردهاند (← مقدمـۀ نیکلسـون بـر فارسـنامه ،ص  .)۱۵فضـلویه شـکل
تحبیبی فضل یا فضلالله است .فضمن هم شکل تحبیبی دیگر آن است .بنـابراین ،هرچنـد
فضلون در عربی وجود دارد ،اما طب قراینی که در ادامه ذکر میشـود ،فضـلون در اینجـا بـه
احتمال قوی شکل گفتاری فضمن است .ف لون دیگر پسر ابوالسوار ،از پادشاهان شـدادی
گنجه ،معاصر و ممدوح قطران تبریزی است .کسروی (ص  ۱۶۳و  )۲۳۴نیز فضـلون را تلفـظ
گفتاری فضمن دانستهاست.
ما حداقل پنج نام دیگر را از قبل از قرن ششـم میشناسـیم کـه در آنهـا «ان» بـه «ون»
تبدیل شدهاست؛
یکی عیسون است .ذهبی (ص  )۴۳۹پس از ذکر عبدالحمیدبن احمدبن عیسی مینویسد
ّ
جد او معروه به عیسون است .عیسون شکل تحبیبی گفتاری عیسی است.
نــام دیگــر ســماون اســت .ابنمــاکو (  ،۴ص  )۳۶۲ذیــل ابنســماون مینویســد:
ابوالحسین محمدبن احمدبن اسماعیلبن عنبسبن اسماعیل واعظ معـروه بـه ابنسـمعون
[ببدادی ،متوفی در  ،]۳۸۳ازجی از قول ابنسمعون نقل کرده که سماون صـورت شکسـتۀ
ّ
نام جد من اسماعیل است .این ابوالحسـین محمـد نسـل پـنجم جـدش اسـماعیل اسـت.
ب
بنابراین ،اسماعیل ظاهرا در اوایل قرن دوم زندگی میکردهاست .شکسـتن و تحبیبـی کـردن
نامها به این صورت ،تا آنجا که نگارنده اطالع دارد ،در میـان عرههـا سـابقه نداشتهاسـت.
ازآنجاکه ایرانیها در قرن دوم بهفراوانی در عراق زندگی میکردهاند ،احتمال قوی میرود کـه
اطرافیان ایرانی این اسماعیل نام او را بهجای تلفظ رسمی سماان ،بـه سـماون ،کـه در بـا
دربارﮤ آن بحث شد ،تبییر دادهاند.
نام سوم مملون است که ،به نوشتۀ کسروی (ص  ،)۱۶۳بهجای مممن بهکار میرفتهاست.
نام چهارم زنجون بهجای زنجان است .سمعانی (انسا  ،۶ ،ذیل زنجـونی) مینویسد این
ّ
کلمه منسوه به زنجونه ،نـام جـد ابـوبکر احمـدبن محمـدبن احمـدبن محمـدبن زنجونـۀ
زنجونی ،درگذشته در حدود سال  ۴۹۱و اهل زنجان است .پیداست کـه زنجونـه از زنجـان
گرفته شدهاست.
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نام پنجم هم حمدون است که ابننقطۀ ببدادی در استدراک خود ،کـه ذیلـی بـر اکمـال
ابنماکو ست ،برای حمیری و محمدبن هارون آوردهاست و در با نقل شد .چنانکه گفتـه
شد ،حمدان ،عالوهبر احمد ،شکل تحبیبی محمد است.
به این نکته هم باید اشاره شود که همچنانکه در فارسی دری این نامهای مختوم به «ا ِن»
پدرفرزندی بهعنوان نام و نه لقب بهکار رفتهاند ،در فارسی میانه نیز این کاربرد دیده میشود.
کافی است به بخش ساسانیان تاریخهای عربی و فارسی مراجعـه کنـیم تـا تعـدادی از ایـن
نامها را ببینیم .ما در اینجا تنها به ذکر نمونهای بسنده میکنیم:
هرمزان ،دایی شیرویه پسر خسروپرویز؛ فرخان ،نام شهربراز؛ بادان ،حاکم ایرانـی یمـن
َ
َ َ
هـرز دیلمـی ،حـاکم دیگـر یمـن در همـان عهـد؛
در زمان خسرو انوشیروان؛ مروزان پسر و ِ
روزبهان؛ خورشیدان.
منابع
ّ
ابنعنبه ،جمالالدین احمد ( ،)۱۳۴۶فصول فخریه ،به کوشش میرجاللالدین حسینی ارمـوی (محـدث)،
تهران.
افشار ،ایر (« ،)۱۳۴۲اندر فوائد لبوی کاملالتعبیر» ،مجموعۀ مقاالت تحقیقی خاورشناسی اهدا به آقای
پروفسور هانری ماسه ،تهران ،دانشگاه تهران.
تفلیسی ،حبیشبن ابراهیم ( ،)۱۳۹۴کاملالتعبیر ،به کوشش مختار کمیلی ،تهران ،میراث مکتوه ۲ ،جلد.
خطیبی ،ابوالف ـل (« ،)۱۳۹۸تهمینـه یـا تهمیمـه؟ بررسـی نسخهشـناختی و ریشهشـناختی» ،زبانهـا و
گویشهای ایرانی ،شمارﮤ  ،۱۱صفحههای ۳۵ـ.۴۲
ریاحی ،محمدامین ( ،)۱۳۳۹چهل گفتار ،سخن ،تهران.
َ
سیرافی ،ابوعمران موسیبن رباح اوسی ( ،)۲۱۱۶الصحیح من اخبار البحار و عجائبها ،به کوشش یوسـف
الهادی ،دار اقرأ للطباع و النشر و التوزیع ،قاهره.
صریفینی ،ابراهیمبن محمد ( ،)۲۱۱۳ / ۱۴۳۳ / ۱۳۹۱المنتخب من السیا لتـاریخ نیسـابور از عبـدالبافر
فارسی ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ـ سفیر اردهال ،تهران.
طبسی ،درویش محمد [ ،]۱۳۵۱آثار درویش محمد طبسی ،به کوشش ایر افشار و محمدتقی دانشپژوه،
خانقاه نعمتاللهی ،تهران.
قزوینی ،محمد (« ،)۱۳۱۶ممدوحین شیخ سعدی» ،مجلۀ تالی و تربیت ،سال  ،۳شمارﮤ ۱۱ـ.۱۲
َّ
قطــان غزنـوی ،ســعیدبن محمــد ( ،)۱۳۸۴سـراجالقلو  ،بــه کوشــش نــامیر کــارا خلیلــویچ ،مرکــز نشــر
دانشگاهی ،تهران.
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حسنبن محمدبن حسن قمی ( ،)۱۳۱۳کتا تاریخ ق  ،ترجمۀ حسنبن علیبن حسنبن عبدالملک قمی،
به کوشش سید جالل طهرانی ،تهران ،کتابخانۀ طهران.
حسنبن محمدبن حسن قمی ( ،)۱۳۸۵تاریخ ق  ،ترجمۀ حسنبن علیبن حسنبن عبـدالملک قمـی ،بـه
کوشش محمدرطا انصاری قمی ،کتابخانۀ آی الله مرعشی نجفی ،قم.
مجمل التواریخ و القص ( ،)۱۳۹۹به کوشش اکبر نحوی ،موقوفات دکتر محمود افشار ،تهران.
نولدکه ،تئودور ( ،)۱۳۳۸تاریخ ایرانیان و عر ها در زمان ساسـانیان ،ترجمـه عبـا زریـاه ،پژوهشـگاه
علوم انسانی ،تهران.
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یادداشت مربوط به پسوند تحبیبی ( -ašمجلۀ فرهنگنویسی ،شمارﮤ  ،۱۳ص )۲۴

در ترکی ترکیه نیز این پسـوند بـا دو تلفـظ وجـود دارد .یکـی بهشـکل  -ošو دیگـر بهشـکل
.-iš
مثالهای  eboš :-ošیـا « ibošابـراهیم»« fâtoš ،فاطمـه»« mamoš ،محمـد»abdoš ،
«عبدالله».
مثالهــای « ânniš :-išآنــا ،مــادر»« bâbiš ،بابــا»« ališ ،علــی»« babiš ،بب ـه»zališ ،
ب
«زلیخا» .بنابراین ،ظاهرا پسوند  -ošدر ترکـی شـهر خـوی و  -išدر ترکـی تبریـز بـا پسـوند
 -ašنیشابور مرتب نباشد.

