
 

 (۳) یاسالم ۀدر دور یفارس یبیبتح یهاپسوند

 اشرف صادقیعلی

 وک و مشتقات آن ـ پسوندـ ۷
 تحبیبیپسوند  یک یانهم یدر فارس ،گفته شد (۱ ص)مجله  ینهم یزدهمس ۀکه در شمارچنان
-ōg که  ،یزن یفارس کوـ پسوند  یبه احتمال قو .استوجود داشته-ōk  بـا  ،شـدهمـی تلفـ

 :آن یهاالثم .است یکسان یا یشاوندخو ōg-پسوند 
 .(۲۱۲الحکمایی و حیدری، ص )شیخابوبکر احمدبن محمدبن محمد اسفندوک : اسفندوک

 .(۱۱۰ ص ،۷ ، جافشار) ۲۲۱از سال  یسنگ قبر یرواهموک،  ینمحمد الحس :کمو اه
 یمتـوف یبو اد ینحو ،یخوارزم یابوالفضل بقال ،وک  ج  یابوالقاسم بابن دمحم :یجوکبا

صـورت شـص  را بـه ینا (۱۱ ص) یذهب .(۲ ص ۷۹ ، جیوثچاپ مارگل ،ءابدا ،یاقوت) ۲۱۵در 
لقـب و / نـا   یک جوکباب/  کجوبای ،یبه احتمال قو .استهضبط کردجوک ن باببابوالقاسم

 .است یخوارزم احتمالا 
 .(۲۱۱الحکمایی و حیدری، ص )شیخبن محمدبن علی بوروک : علیبوروک

 .(۵۳ ، ص۵ ، جمـاکولنبـ)ااسـت  مـوکج   لقـب او ه،بن خنجـعبدالله یمابراه: ابوموکج  
 ، جمـاکول)ابـنن است دونف  خ  د   ۀیاز قرو و عبدالله اکه نا   یبصار یمابراهبن خنجه ابوجموک

ریـ  .(۷۳۷ ، ص۵ ای از بصـارا بـه نـا  بن جمـوک از قریـهابوعبدالله محمـدبن احمـدبن ح 
ون» ب  رع  نـا   (۵۳۷و  ۵۳۰ ، ص۵ج ) ایی دیگـرجـ درمـاکول ابن. (۷۳۵، ص ۵ ج مـاکول،)ابن« م 

 ۀکلمـ یـکشک یب جموک. درست باشد یدبا ینضبط کرده و هم «ونبمرغ»شکل را به یهقر
 .است سغدی
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 ، جماکولنب)ا مرورودی وکم  حبن دخالبن عبداللهبن یموسبن یوسفابویعقوب  :کو م  ح
 .باشد محمد تحبیبیصورت  حّموک یدشا .(۷۳۵ ، ص۵

او مدفون  ۀظاهراا در مقبرکه  یناسان ابنعاصراز م دغدوک یدابوسع (:خـدوکد یا) دغدوک
 .(۵۳۱، ص ۱ۀ شمار ،۷۱سال  ،ارمغان ۀمجل)است 

ــ  یسـبحان) ۱۱۱در سال  یخوارزم یبقال االعاجمتراجماز  یانسصه کاتب : نا سوندوک
 .سویدوک( ←)باشد  کدویسو یفتصح سوندوک یدشا .(۲۷۱ ، صسوآق

 .(۷۵۳۵ۀ شــمار ی،نیفیر)صــ یحــاج یدوک ابــوحف  خــوارزمعمــربن ســوی :دوکیســو 
 ی است.ظاهراا به زبان خوارزم سوندوکو  سویدوک

 ؛۳۱۵ ، ص۵ ، جةیتیمــ ،یثعــالب) یدوکمعــروب بــه ســ ،شــاعر یســ ابوطــاهر وا :یدوکســ
 ، ص۵ ، جءابـدا ،یـاقوت)شـاعر سـیدوک . ]![( سندوک :۷۹۵ ، صیمدر ند ؛۲۱۱ ، ص۷ ، جشاکرابن

، یوثمـارگلچاپ  ،ءبااد ،قوتیا) یدوکملقب به س فراتبن فضلبن رجعف بنینابوالحس .(۷۱۱۱
 ، ص[چـاپ فلوگـل] فهرسـتال)بوده  یتعفاراز  یکینا  » هنوشت ینیمحمد قزو .(۷۱۵ ، ص۱ ج

، هایادداشـت) «باشـد یدجا باینقول از البد من ی م مستعار شاعر واساس پس .(۵۱ ۀشمار ،۳۰۹
 .(۷۱۱ ، ص۱ ج

 .(۵۲۵ ، صچاپ هند ،۷۵۲ ، صچاپ تهران ،یدزبن یعل ،یهقیب) :کعبدو 
 شـیقر توحابوالف ینصالح فصرالد یفشر وکعمربن دمحمبن دمحمبن دمحم: عمروک

 .(یبیثدنقل از ابن ،یهحاش ۵۹۷ ، صیصابوننبا) یشابورین ریکب یمیت
 یتنلومتروپـ ۀدر مـوز ۲۵۲ یخکه سنگ قبر او با تار ینا  شصص .ابوسعد کادوک :ککادو 

 یرانـیتلفـ  ا کـاد یدشا .(۱۲ ، ص۷۳۱۱تابستان  ،۳۷ ۀشمار ،یزدفرهنگ  ۀفصلنام)است  یویورکن
 یاول هجـر یهـارا در قـرن یقاضـ یـراناز نقـا  ا یاریدر بسـ .باشد قاضی ۀجزء اول کلم

 .نداهکردمی تلف  «یکاد»
 ، ص۷ ، جافشـار)دارد  ۲۵۷ یختـار یزدسنگ قبر او در  وک.ماهبن دابوجعفر احم :وکمـاه

۱۱۰). 
 Mihrūqکـه کلمـه را  ،یانیبه نقل از منابع سـر (”Justi, S. 206: “Mihrūk) یوستی :روکهم  

را ی سـعیاسـت کـه  یغـم دوازدهاز  یکیبرد که می ک نا ش  ر  در ا  پاز مهروک  ،نداهضبط کرد
 یاشـکان ینا  مربـو  بـه پهلـو ینا .بردیم  نا رز  رپسر ش   یگردوک مهر یکاو از  .یدندپرست

 رسـاندیمـ یالدیاز اسال  و قرن اول مـ یشپسوند را به پ ینا ۀنظر که سابق یناما از ا ،است
 .ذکر شد
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 .(۱۱۷ ، ص۷ج  ،افشار)دارد  ۱۹۱ یختاراو سنگ قبر  .لوکوم ینحسبن دمحم: مولوک
 ج؛ صـفدی، و بعـد ۱۰ ، صیف)عوشاعر قرن پنجم  ،یناکوک غزنو یعقوببن ءع ا :ناکوک

 .است یمصفف چه نام یستمعلو  ن ناک .(: ناکل۵۷۵ ، ص۵۰
 یخو تـار اسـت یـزدسـنگ قبـر او در  .سوکلهبن دمحمبن عبدالرحمان حسن :وکسهل
پسـوند  یـنامعلو  نیست مصفف چـه نـامی اسـت.  هلس .(۱۱۰ ، ص۷ ، جافشار)دارد  ۲۳۳

 (. Aliyok) علیوک: شودمی تلف  ok-شکل به یزدامروز در 

 ـ وکه .۱ـ۷
 ،یانعسـم یـزن ؛۵۱۱ ، ص۷ ، جبیـرتح ،یانعسـم)فوکـه معـروب بـه را یمنصور سرخس: ابورافوکه
 یـلذ ،۷۵۷ ، ص۷ ج) یـربتحدر  .(پشـت ۲۰ ، بـر الشیوخمعجم ،یانعسم یزن ؛۳۷۷ ، ص۱ ، جانساب

عبـدالملک بن دمنصـور محمـواب :ضبط شده ینشص  چن یننا  ا (یلوسـهشرح حال ابوسعد 
 یسـتمعلـو  ن فرا .اسـت فوکـهراف مصـح   «هوکـراب»ظـاهراا  ، کـهکهرابومعروب به  یظفر

 .است یمصفف چه نام
 ، صقـم یختـار) (اسـتهگذشـته بوددر یدالرشاو قبل از هارون) وکهذشابن یمابراه :کهشادو 

 .(۲۱، ۲۵، ۲۳ ، صقم یختار)که وذشا یایآس ؛(۷۲۹، ۷۰۵
 ۱۹ر  بـ ،یوخشـالمعجم ،سـمعانی ؛۵۰۱ ، ص۷ ، جبیـرتح)سـمعانی، : علوکۀ اصـفهانی علوکه

 .است یعلنا  ظاهراا همان  ینا اول زءج. (پشت
معلـو   لوکـه .(۹۵)محـدث، ص : محمدبن یوسف قزوینی ابوبکر، معروب بـه لوکـه لوکه

 است.نیست از چه نامی مشتق شده
کـه بـه قـم  یانیاشعر یناز نصست وص،احبن اسحاق رزنداناز ف ،اسحاقبن ةوکمت :هکمتو 
احتمالا جزء  .(۳۱ ص)همان، ( یعلبن ةشود با متکه )متک یسهمقا .(۷۲۹ ، صقم یختار)آمدند 

 .(دنبالۀ مقاله ←) جهمتو  یهوتّ مشود با  یسهمقا یزن .است محمد ۀنا  بصش اول کلم ینا اول
نجوکاباد: جلین آن را ازبرای پسر خود نجوکـه »است: آمده (۱۷)ص  تاریخ قم: در نجوکه

از نجوکاباد، که در حـوالی جمکـران فعلـی  (۷۳۲و  ۷۷۳ص )در همین کتاب «. استبنا کرده
 است.است، نا  برده شده

 .(۷۲۵ ،۷۵۲ ، ص۵ ، جیفزارسا)که هندو یرام :کههندو 

 (j/ča(a)چه )= جه / ــند و سپ ـ۸
 :هامثال .استهکار رفتبه یزن بیبتح یاست که برا یرغتص ۀچند همان وساین پ
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 یـنا اول ءجـز. (۳۹۰ ، ص۲ ، جانسـاب ،سـمعانی) یاصفهان یجانمنابجۀ بن یمابراه :هابج
 .باشد ِابچه/  ِابجه یدآن با تلف  ،ینبنابرا .است یمابراهاول جزء لقب 

 .(۲۱۱، ۵۳۷ ، صیراز یلعبدالجل) یعیشاعر شچۀ رازی. احمد :هچاحمد
 یندالـنجم) یبـه شـعر عربـ مق و عذراوامترجم  ه،جاسک یزعبدالعز ینالد: خ یراسکجه

 .(۵۲۹ ، صیقم یرجاابوال
ف   ج  ا  ندار تیمی، مـولی تـیم، بن یوسفه، احمدبن ابراهیمج  ر  ف  : ابوجعفربن ا  هر  بن یزیدبن ب 

کِتـب معـروب بـه  بن؛ ابراهیم(۵۱۵و  ۷۲۰، ص ۷)ابونعیم، ج  ۲۳درگذشته در سال  ابویحیی م 
ف   ها  ج  بن یوسـف حـاف  معـروب بـه ؛ محمـدبن ابـراهیم(۷۱۲، ص ۷)ابونعیم، ج ، اهل مدینه ر 

ف  ابن ها  ج  شود . از سه مورد فوق مشص  می(۵۱۲، ص ۵)ابونعیم، ج  ۳۰۱، درگذشته در سال ر 
تلفـ  )به فتح اول؟(  افراهیماست که ظاهراا در اصفهان  ابراهیمجزء اول  َرَجهاَف  که جزء اول 

 ینکـه در همـ یامکنـد و آن اینکـه نـت را تأیید میدیگر نیز این برداش یمورد است.شدهمی
 یندر همـ ق ـان ذکـر شـده، یمصورت محمـدبن احمـدبن ابـراهبه (۳۷ س ر ،۵۱۷)ص  جلد

بایـد  افرکویـهشـک بی است.ق ان آمدهۀ یشکل محمدبن احمدبن أفرکوبه (۵۳)س ر  صفحه
ب است از  َرکویهاَف    .ویه+ ـ  ک+ َـ اَفرخوانده شود که مرک 

 ۲۵۹در  یمتــوف ،رویهــ ملــون ۀجــیرمابن رنصــابوبن یعابوعبداللــه عبدالســم :جــهیر ام
 ۀ ملـونجـیرامبن رنصـابوبن ریمحمود عبدالبصـابو :برادر او ؛(۵۲۵ ، ص۷ ، جیربحت ،سمعانی)

بـن موفق تحابوالف جهیرام ؛(۲۰۱ ، ص۷ ، جبیـرتح ،یانعم)س ۲۵۷در  یمتوف ،ضراب اهل هرات
ـم یرفیصـ ۀجـیرامبن دالفتاحعبــ ؛(۷۲۲۱ ۀشـمار ،ینیفیر)صـاهـل هـرات  ،طلحـه کــه از  رعی 

 ، صیروهـ یانصار)فروش سفال امیرچۀ ؛(۲۹۱ ، صیذهب) کندیم یتروا یهرو  السالیخش
 .(۵۱۳ ، صیجام ؛۱۷۵و  ۱۷۷

 .(۱۰ ، ص۷۳۱۱ ،۲۹ ۀشمار ،یدانجاو یراثم) (۱۹۰در سال ) یسمنان ۀجیلمحمد با: بالیجه
 .باشد که با پسوند مورد بح  ارتبا  ندارد نامی یجهلبا یدشا

 یختـار) اسـتهسـاخته بود یکه در قم پل یاشعر کجۀابوبکر ببن عمرانابوبکربن  :هکجب
 ۀجـزء اول کلمـ هکجـبجـزء اول  .(بـار ، سه۳۱ ، صقم یختار)جه بک (پل) ره نق ؛(۵۱ ، صقم

 .است ابوبکر
 یسل ان مسعود غزنو اراناز سرد یو .(۱۳۱ ، صابوالفضـل ،یهقیب)حاجب  ۀچترک :چهترک

 .بود نقادر جنگ دندان



7  
 ۷۳۹۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 (۳ی )اسالم ۀدر دور یفارس بیبیتح یپسوندها مقاله  
 

 ینـام یرانـیا یهادر نا  .(نجـیال یلذ ،۵ ، جلدانب ،یاقوت) ینهاوند ۀاحمدبن خرج :خرجه
 .استهشد یبهست که با خر ترک یزن بودخرصورت به

شـکل  خورچهاحتمالا  .(۳۵۳ ، صیجام ؛۷۱ ، صیروه یانصار)ه چرومحمود خ :هچخور 
 هاست.و جز آن Xwarēn ،Xwar-yazdهای دیگری مانند یا نا  خورشیدتحبیبی 

ــهیر خ ــه خ :چ ــیخواج ــوف ۀرچ ــار) یص ــانص ــام ؛۲۹۱و  ۲۹۲، ص یروی ه =  (۳۲۱، ص یج
 .(۵۵الدین عبدالله واع ، ص اصیل) چهیرخواجه خ ینالدکمال

در فارسی میانه  زاد .(۵۷ ، ص۷ ، جماکول)ابن در بصارا م وعه یسرئ ،جهبن زاددی  اح :هجزاد
 .شکل تحبیبی دیگر آن است زادویهعنوان نا  کاربرد داشته و به

 ،۷۱۹ ،۷۱۹ ، صیقم یرجاابوال ینالدنجم)سل ان محمود  طغرایی ه،جعل یاءالدینض :هجلع
 ، صهمـان) یاصـفهان علجـۀل ایابوالفضـ ؛(۵۰۵ ، صهمـان)لجه ع یندالز. ع(۷۱۳و  ۷۱۵ یـزن

بن دمحمــ ؛(۱۷۱ ، ص۷بصــش  ،۵ ، جیفــوطابــن) یاصــفهان جــۀعلبن حســنبن ریــدح ؛(۷۷۵
 یاصـفهان جـۀعلبن دمحمـبن ینحس ؛(۹۲۷ ، صهمانجا) یاصفهان بن علجۀمنصوربن رناص

 .(۹۱۱، ص ۵بصش  ،۵ ، جهمان)
 .(۳۲۹ ، ص۹ ، جسابان ،سمعانی) ستا یعل یرغتص، جهعلیوب به سمن یجیعل: علیجه

شاعر  (یبروجرد یجابه ،اذک) یوجرددب  )کذا( ه ج  ر  و  ف  بن دحمبن دمحم یابوعل :هج  ر  فو 
 ۀشـمار ،۳۵۵ ، ص۳ ، جیبـا ارجـاب بـه ثعـالب شـاکر؛ ابن۷۵۳ ، ص۷ ، جتتمـه ،یثعـالب)اهل اصفهان 

نقـل  ،یهحاش ۳۷۹ ، ص۵ ، جماکولابن)رجه ومعروب به ف یاصفهان یمعبدالکربن دمحمو ؛(۵۵۲
 یاصـفهان ۀفورجـبن یعلـبن دمحمـبن یعلـبن عبـدالکریم یرابـوالص ؛(نق ـهراک ابنداز است

 :۲۹ ، صیــاتفدر و» :نوشــته یهدر حاشــ بیــرتحمصــحح . (۵۱۹ ، ص۷ ، جبیــرتح ،ســمعانی)
ظـاهراا  .«اسـت یـادهـا زیدر اصفهان جهفور» گویدیم (۲۷۷ ص) یبذه «.جهمعروب به فور

 ،ابوبکر محمد یفورک اصفهاندر نا  ابن فورکشود با  یسهمقا .است هچپورک بمعر   هفورجّ 
 یـهفوروبن ددر نـا  حمـ یـهروفوشود با  یسهمقا یزن .ستوا که فورک نا  جد   ۵۰۱در  یمتوف

وخ)   .(۳۰ ، صیمافر 
، ص ۵)ابـونعیم، ج بن ... ابومسلم صیرفی ملقب به کوذجـۀ مشـکین : عبدالرحمانهج  کوذ  

ب است از  کوذجه. ظاهراا (۷۷۱  .  چه+  کذکومرک 
 ؛(۹۷و  ۱۵ ، صیقم یرجاابوال ینالدنجم)شاعر  ظهیرالدین عبدالعزیز مانگجۀ قمی :هگجمان
اش نتـتولش مـاهرو سههسـالر آتـا)شـود بـا مـاهرو  یسـهمقا .اسـت« همـا» یمعنـبه مانگ
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شود با مانک  یسهمقانیز  .(استهآمد یهقیب یختارو در ابوده و ذکر  یباز یارخوارزمشاه که بس
 .یلگنماشود با  یسهمقا یزن .ویاز بزرگان زمان محمود و مسعود غزن یمونم یعل

 تاریخ قـمدر  .باشد محمدمصفف  مت یدشا .(۲۵ ،۵۱ ، صتاریخ قم): آسیای متجه متجه
شود  یسهمقااست. ضبط شده ُمتجهاین نا  براساس نسصۀ اساس آن  (، چاپ انصاری۷۱۱ص )

 .یهومتّ در بال و  کهمتبا 
د ضـبط درا مشـ ها آناز آن یآمده و تنها بعض یدنا  بدون تشد ینمنابع ا یشتردر ب :هممج  

معروب به ممجـه )اصـل: محمد ابوالعباس احمدبن محمدبن سهل، ح: رش نیبه ا ،نداهکرد
بن دسـعبنـت ابو یمـهکر ؛(۳۲۱ ، ص۷ج  ،یمنعابو)ممجه ابن؛ (۵۱۳، ص ۵ابوالشیخ، ج )ممحه( 
بن دمحمـ الفتحابو ؛(هچدختر ابوسعد مم یمهکر :۷۵۳ ، صیفارس ۀترجم ؛۳۰ ، صیوخمافر  )ممجه 
محمد عبدالله  تحابوالف :۷۵۱ ، صیفارس ۀترجم ؛۳۵ ، صهمان) زجعبه م بمعرو مجهمبن عبدالله

 ، ص۷، ج یـرتحب ،سـمعانی) یاصفهان مجۀم... بن رعمبن نعبدالرحم؛ ]کذا[ ممچۀ معمر ]کذا[(
ـهم  معروب به ابـن یرانیسهل جبن دمحمبن داحم ؛(۵۹۵  یحتوضـدر  مـاا (،نق ـهابـن) مج 

ه [:تبهالمش] ج  م   ، صعثمـانبن دمـومح) یاصـفهان جـۀمم ؛(یهحاشـ ۵۵۱ ، ص۵ ، جماکولابن) م 
ه(الف ۷۱۵بر   ،یخ  ،یابواسحاق کازرون ۀیراز س یگرید ۀترجم ،االحرارمرصد ؛۳۳۰  ممّجـه. : ممج 

 .است چهکمم لظاهراا مبد  
 ، ص۷ ، جیمنعابـو) یثقفـ ۀبن حمزیحییبن دلقب احم (:جهخوش :ظاهراا ) وشجه / خشجه

۹۱). 
 .(۳۵۱ ، ص۷ ، ج)ابونعیم یاهبن سجةملقب به ور ،لمعد  سعیدبن یحیی  :ورجه

بن یاز فرزنـدان علـ یضـیاز سـادات عر ،هرجـیهم یضـیرع ینحس هعبدالل: ابورجهیهم
ابوعبداللـه  .(۵۵۳ : صیرجـههمصـورت ذکـر او فقـط بـه یـزن ،۵۵۵ ، صقم یختار)جعفر بن دمحم
صـورت آن را بـه (۵۵۲ ص) نبـهعابـن .(۷۲۹و  ۷۰۳ ، صطباطبـاابـن)رجه یلقب به همم ینحس

 سصن ینا و است یکی هیرجمه و یرکاام پس یدگومی (۵۳۹ ص، ۵)ج  یئوچآورده و ک یرکاام
 یـرام یدر زبـان خـوارزم .اسـت یراماز  یگریتلف  د «یرمه  »ظاهراا  .رسدینظر مدرست به

 یهـاجـزو نا  یـرخم .(۳ ۀیو حاشـ ۲ ، ص۷ ، جیز ر  )م استهشدیتلف  م «یرمخ  »صورت به
 .(کلمه ینهم یلذ ،یروزآبادیف)شود می یدهد یزن نایخوارزم

 (ī-)=  یـپسوند  ـ۹
 یدر فارسـ .انـدضـبط کرده iy-صورت هم وجود داشته و آن را به یانهم یپسوند در فارس ینا
شکل آن به یانیپا gوجود داشته که پس از افتادن  یزن īg-شکل به یگرید تحبیبیپسوند  یانهم
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-ī در دست است و به  یکه از زبان فارس ییهامثال ،ینبرابنا .استهدرآمد-ī دنشـویم تمخـ 
 :هاالمث .باشند یانهم یوند فارسهر دو پس ۀدنبال توانندیم

 یبـن خوشـمردان صـوفدانبـن معـیمـمأبن رسندا... محمدبن احمدبن ابوبکر  :یمما
معلو    نا ینو تلف  ا یشهر .(۱۱ ، ص۵ ، جتحبیر ،سمعانی)اهل اصفهان  ،باغبانمعروب به ابن

 .یستن
اره بـمنصور ظفر زابو... بن دابوالحسن محمبن دمحم یداز فرزندان ابوسع یریام :یـریام

 ، صن)همااره بظفر زیاز سادات بن ینحسبن رفرزند ناص یریام .(۱۹۱ ، ص۵ ، جلباب ،یهقیب)
از  یبعضـ .بـردینـا  م اسـتهبود یـریها اماز هشت تن که نا  آن یندولتادر  یرافع .(۱۰۳

 بنامیری ،ینیابوالعباس قزوبن امیری ،ینیدقاق قزو یمعبدالکرابو یریام :قرارند ینها از اآن
 ، نـهموارد اسـم اسـت یندر تما  ا یریام .(۷۲ ، صمحدث ←) یزادان ناادزبن رعمبن دمحم

 .یبیحبتنا  
 .(۱۵ــ۱۳ ، صمنـوربن دمحمـ)است او عایشه بودهاصلی : ایشی نیلی، نا  زنی که نا  ایشی

اما  .(۱۹۰ـ۱۱۹ ، ص۵ ، جهمان)د دانمی یشهعا یخراسان ۀیانرا تلف  عام یشیا کدکنییعیشف
 «یشـیا  » یـدتلف  کلمـه هـم ظـاهراا با .است یبتحب یـکلمه  ینا یانپا ی ،یبه احتمال قو

Ayšī است یلکه ثق «یشیآ» یجابه ،باشد. 
 یمجوسـ یـنآذفـر بن بـابی :قـرار یناز ا ،اندذکر شده نا  ینابه در منابع چند تن : بابی

بن ربن جعفبابی ؛(۷۲۹ـ۷۲۱ ، ص۷ ، جماکولابن)است  یلکه از موا یببا ؛(۱۵ ، صیاراسفندابن)
ن اینداراسـت یـانکـه در م یشصصـ ،یدسـعبن بابی .(۷۱۹ ، ص۵ ، جبلدان ،یاقوت) یلیج بابی

 .(۷۰۰ ، صبویـهو آل یانسـامانو غزنویـان بصش  ،یندالیدرش)قابوس بوده  یالمعالدوستدار شمس
 (۵۵۱ص ) یمینـی یختـار ۀترجمـدر  بـار یـکشص   یننا  ا .استهبود یلمیاحتمالا د یو
 ۵۵۹ ، صیانقـدفارج) یدن سعبیبصورت باو دو بار به استهذکر شد یدسعیاب بنیباب شکلبه
کـه  بـردیم  نـا یهباببن به نا  عبدالله یاز شصص (۱۷۱ ص) الشیوخمعجمدر  یسبک. (۵۵۷و 

 .نه یاارتبا  دارد  یببابا  ،یهباب ،نا  پدر او یستمعلو  ن
 یانـهم یامـا در فارسـ ،لقـب ، نهدر تما  موارد فوق نا  است یببا ،شودیم یدهه دکچنان

Bābiy یبیشکل تحب Bāb اسـت  «پدر» یمعنبه( Gignoux 1986, p. 54; Ibid., 2003, p. 26→) 
کار عنوان نا  بهو به یدهرس یدجد ۀبه دور یانهم ۀصورت از دور ینبه هم یبینا  تحب ینظاهراا ا

 .استهرفت
 .یهصفو ۀردو یعیم معروب شعالِ  ،یعامل ین: بهاءالدینبهاءالد یبیشکل تحب :یبهائ
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 .(۷۰۱ ص)ذهبـی،  ی واسـ یـریببن سـهلبن فضلبن دیعب احمدبنابوبکر  :یریپبیری / 
 یانغاشــ یــریپ ؛(۳۱۱ ، ص۵ ، جیبــالذر) یوســفبن کاتــب حجــاج ،یــریب  پســر زادان فــر  

در  .(۷۰۱ ، ص۷ ، جیهمسـکو) یاز پادشـاهان اشـکان یکـی یانغاشـ بیـری .(۷۹ ، صیلصبابن)
بـدون ) ریبب صورتبه یگرینا  د (۱۹۳ ، ص۷ ، جاول یسر) یو طبر (۲۱و  ۲۲ ص) یبلصابن

 تحبیبـیشـکل  پیری .استهبود (دو  یوشدار)اصغر  یدارا (غال )آمده که خدمتکار  (نق ه
اند شـده یبترک یروزپاست که با  یرهنرسه و غیروزپ ،شاپوریروزمانند پ یگرید یهاو نا  یروزپ

و ماننـد  مهیـرتپ (،آتش) شخآتَ یریرچپمانند ، یرپشده با یبترک یهاو نا  یرپ تحبیبیشکل  یا
-Gignoux 1986, p. 148-149; Ibid., 2003, p. 55 ←)ند اهبود یجرا یانهم یست که در فارس، اهاآن

 ،حـال آنکـه ،شـودینمـ یـدهد پیـریآورده  گرد ینیوژکه  ییهانا  یاندر م است گفتش. (56
 یـریچنـد پ یبـرا) نداهرا نا  برد یانغاش یریبه نا  پ یفرد یهو مسکو یصلبابن ،یدیمکه دچنان

 .(252S, ustiJ . ← ،یگرد
 ۱۰۳ای بـه تـاریخ نامـه)مبایعهندز مسـ یـهد ۀفروشـند ،یلبرج ینالدر صالحختد :یتیت

)ذیـل  برهان قاطعدر . (۵۳همو، ص )تیتی شمسه بنت مسعود  ؛(۵الحکمایی، ص )شیخهجری( 
و محمــد معــین در توضــیح آن « زنــان پادشــاهان گــیالن را ... گوینــد»اســت: آمده (تــیتی

اللـه " :گوینـدمی ،دهنـددر گیالن وقتـی مـاه )قمـر( را بـه کودکـان نشـان می»است: نوشته
معنی در زبـان کودکـان گیلـک بـه تیتیه آید کدست می. از این توضیح این نکته به«"تیتی

معنی در نا  مورد بح  مقاله از زبان کودکـان گرفتـه شـده و بـه تیتیاست. بنابراین، « ماه»
 .است« ماه»

 ؛۷۰۱ ، صیـهبوو آل یانو سـامان یـانبصش غزنو ،ینالدیدرش) ییجابن ابوالعباس :ییجا/  یجائ
احتمـال  .اسـت یچه نام تحبیبینا  صورت  ینا یستمعلو  ن .(یئجا :۵۳۱ ، صیانقدفاردر ج

 .باشد یصفت نسب جایی/  یئجااست که  ینتر ا یقو
مربـو  بـه بقعـۀ شـیخ  ۱۱۱ای بـا تـاریخ بن بدرالدین، کاتـب اقرارنامـهجشنی: جشنی

)ص همــو  ←دیگــر،  جشــنیبــرای ســه  .(۷۷ـــ۷۰حکمایی، ص لا)شــیخالدین اردبیلــی صــفی
 .(۷۹۵ـ۷۹۷

را  محمـدنویسد در غور می (۳۲۳، ص ۷ج ): منهاج سراج جوزجانی )قرن هفتم( حمدی
 گویند.می حمدیو  حمد

 :ینظام یکرپهفتو همسر بهرا  گور در  یکاووساز نسل ک یرکس دختر :یدرست
 سیکـاوک دخت کسری ز نسـل

 
 سنا  و خوب چون طاو یستدر 

 



00  
 ۷۳۹۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 (۳ی )اسالم ۀدر دور یفارس بیبیتح یپسوندها مقاله  
 

نـا  را  ینا جودافسانه احتمالا و یناما ا ،داشته افسانه است یزن ینبهرا  چن ینکههرچند ا
 .دهدینشان م یدر قرن ششم هجر

 .(۷۰۱۳و  ویکپنجاه ، ص۵ ، جیجاجرم) یهربا ینالدکنر نا  تحبیبیظاهراا شکل  :یرکن
 یارمنـ یشـاد ؛(۳۳ ، صمحـدث) ینـیقزو یـبنجابوال یعبداللـه مـولبن یشاد :یشاد

 ؛(۷۲۵ ، ص۳ ، جدی)صف یشاد نبیرکوهش ؛(۷۲۱ ، ص۵۰ ، جیدصف) ین شادبیوبا ؛(همانجا)
بن فـرج بن شـاذی؛ عمربن حسـین(۱۷۳ ۀشـمار ،ینیفیر)ص یعبدالله اصفهانبن فرج بنیشاد

؛ شادی لقب ابوصـالح محمـدبن علـی (۲۷۱، ص ۷، ج تحبیر)سمعانی، اصفهانی اهل نیشابور 
 اسـتثنای مـورد آخـر،به، فـوق یهـادر مثـال یشـاد .(حاشیه ۱، ص ۲ماکول، ج ابن)سرخسی 

ماننـد  ییهـانا  تحبیبـیامـا در اصـل شـکل  ،تحبیبـینـه  ،کار رفتههصورت نا  ببه جاهمه
 یروربـاست کـه ( Šād-Šābuhr) شاپورشادو  گادش( Šād-Adur-Šābuhr) شاپورشادآذر
 .(Gignoux 2003, p. 61 ←) شودیم یدهد یساسان یمهرها
 .(۵۳۱ ، صیاراسفندابن) :یرمردیش

: شیلی پسر فرخزاد )فرخزادان( مرزبان فیروزشاپور )شهر انبار در عراق کنـونی( در شیلی
گـذار فرقـه ؛ شـیلی معلـم بابـک، بنیان(۹۵۹، ص ۳)یاقوت، ج زمان شاپور دو  )ذوالکتاب( 

 به نقل از یوستی، ذیل همین کلمه. (۳۵۷)ندیم، چاپ فلوگل، ص 
 .(۳۱ ، صمحدث) یمعروب به عبد یمقر یمحمد رباط نبةیربن امعبدالجبار :یعبد
، ۵ ، جلبـاب ،یهقـیب)پـوش ابوالحسن پالس...  بنینفرزند ابوعبدالله حس یزیعز :یزیعز 

، همـان)محمـد بن یحیی ینالداز اعقاب تاج ،کینحسبن یعل یدفرزند س یزیعز ؛(۱۰۵ ص
 .(۱۷۵ ص

 عمـی .(۳۹۱ ص، یسـهم)الن ع عمیمحمد معروب به بن نعالبن دابوجعفر محم: عمی
 عمـوشـکل به تحبیبو  یرغتص وـبا پسوند  یرانا یاست که در فارس یعرب عّم  تحبیبیشکل 

 :رودمـی کـاربـه َمـکعَ صـورت به تحبیب کَـبا الحاق پسوند  یکیتاج یدرآمده و در فارس
دفتــر در  .(یــرهو غ ۵۹۰ ،۷۱۱ ،۷۱۵ ، صییدفتـر روشــنا؛ ۳۰۲ ، صیجــام) یبســ ام عمــی یخشـ

؛ تحبیبـی ــویۀبـا پسـوند  استهشد نامیده یبس ام ۀیشص  عمواین  (۷۱۳ ص) ییروشنا
در عبـدالرحمن  طیفورابینور من کلمات الکتاب) عمی به هورمش [یزیدبرادر با] بن ابوموسیموسی

 عمـی ۀدربـار یعیشـف .(۷۷۷ ، صییدفتـر روشـنا ،یکـدکن یعیشف ؛۱۳ ، صیهصوفالاتطحش ،یبدو
 یـریگیماز مسائل دشوار اسـت و تصـم یکی یزیدمقامات بادر  یمععنوان  ینا» :نویسدیم

ضـبط  (یرغتصـ ۀیغبـه صـ) ّی َمـعُ آن را نیکلسـون  .یسـتمـن آسـان ن یوز بـراهنآن  بدربا
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 ینهمـ یزن بةیشر ینو نورالد .(اللمع یسیانگل ۀمقدم یزن ،۳۵۵و  ۷۰۵و  ۷۰۳ ص، اللَُمع) استهکرد
ـ ،یهالصوفطبقات) یرفتهرا پذ یکلسونن طضب  کلمه ینا ینکهاحتمال ا یول ،(۱۳ و ،۱۰ ،۱۱ ،یمل  س 

در مقامـات  عا  ...خ اب  ۀکلم یکعنوان به ،یستن یباشد احتمال دور)عموی من(  عّمی
و  یلاسـماع یمـعو  ییول یمع :ستا عمی یشانعنوان ا کهقومس  یاز اهال یارندبس یزیدبا
بـر   ،تاشـکند ۀنسص ،جمهوردستورال) ستا یداستان لهابوعبدال ۀخرق یرکه پ یجز  ر  حسن دِ  یمع

ضبط  ینچن یچاپ جمهورالدستورسه تن در  یننا  ا .(۳۱۰ ، صییدفتر روشنا) «(۳۰و  ۵۹و  ۵۱
ی ؛(۵۱ ص) ییول می: عاستهشد و  (یمـ: عنسـصه یـک) م  عـکر ذ، (۹۰ ص) یلاسماع عم 
 یـدهد کـهچنان. (۱۵ ص) یجـحسـن درز یمع ،(۱۱ ص) یزیدسل ان بااز و ا ی حد یتارو

مـوارد همـان شـکل  یـندر ا یعمـ ،استهکار نرفتموارد در خ اب به یندر ا یمع ،شودیم
 عمـو یـزامـروز ن .اسـتهکـار رفتمـذکور بـه یهانا  عنوان لقب جلوِ است که به ّم ع تحبیبی

 ...حسن عمو  ،عباس عمو .رودینا  مردان به کار م جلوِ تحبیبی لقب نوعی صورت به
د شـو یسـهمقا .(یلـهف :۳۲۱ ، ص۵ ، جیدر رافع .۷۱ ، صمحدث)صفار  یلیفبن بکرویة :لیفی

 ،زازبـ (مـیدلل :۵۰۱ ، ص۳ ، جیرافعـ) یدلم جباربن عبدالکریمعبدالبن یمعبدالکر :هیولیفبا 
 .(همانجا ،یرافع ،۵۵ ، صمحدث) یهولیمعروب به ف

 ،ابوالحسن ،یهقیب)بود  یلمیدسر فولدوند پ یاکک .یماکان پسر کاک=  یماکان کاک :یاکک
 ،یکـاک یجـابـه یهقب یختار ه نسصۀسهر در  .(کیایک :۹۳ ، صتهران چاپ ،۷۲۹ ، صچاپ هند

 ص) کـهنولد .منـابع اسـت یراساس سابر مصحح یحدر چاپ هند تصح یاککآمده و  یاکیک
 «بـرادر» یمعنـبـه یدر کرد käkôو  käkê ضبط کرده و نوشتهkäkê  =[kākē ]را  یاکک (۳۷

 .است
که  خالومانند  ،است تحبیبپسوند  وـ ونداست و پس «ییدا» یمعنبه کاکو یدر مازندران

 کـاکو یگـرشـکل د .عمـومانند  یزساخته شده و نتحبیب  وـ و« ییدا» یمعنبه یعرب خالاز 
 هکویـکا ،بـوده ۀ دیلمـیولـلدامجد یـیکـه دا ،محمـد رابن داحم هالدولءعال .است هیکاکو

 ی+  ککـااز  یاککـکـه  رسدیبه نظر م .است تحبیبیند وسپ یزن ویهـ پسوند .نداهخواندیم
 «مـرد» یمعنبه ماوراءالنهردر  لغت فرسدر  یاسد ۀنوشتبه  ککا .ساخته شده باشد تحبیب

 ۀشـمار ،یسینوفرهنگ) کاکاشود با  یسهمقا .است «تربرادر بزر » یمعنبه یزن کردیدر  .است
ممکـن اسـت  ،اصالت داشته باشـد یهقب یختاردر  یاکیکاما اگر ضبط . (۳۰ ، ص۷۳۹۱، ۷۳

ارتبـا   یـهکاکوو  وککـاو  کـاکباشـد و بـا تحبیب  یـو  یانجیم ک+  یاکب از مرک    نا ینا
 .نداشته باشد
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ای بـا تـاریخ نامههای بوبک هیر )اردبیل( در مبایعهزمین ۀ: گنجی خاتون فروشندگنجی
 .(۵۰الحکمایی، ص )شیخ ۱۲۵

 ، ج۱۰۱ ، ص۱ ، ج۳۱۱ ، ص۲)مسـکویه، ج  یراز سرداران وشمگ یمرد بنیلشکر :یلشکر 
 یـو  لشکرشـکنمـثالا مشـتق از  ،یبـینـا  تحب یلشـکر یسـتمعلو  ن .(۷۷و  ۷۰ ،۹ ، ص۱

 .لشکراز  یصفت نسب یااست  ،تحبیب
پزشـک  ،یهماسـوابـن)=  یهماسـوشـود بـا  یسـهمقا .(۵۷۱ ، صیسـهم)ماسی : ابنیسما

 یارو ماسه پسر ماز (پزشک قرن سو  ه،سماابن)= و ماسه  (قرن دو  و سو در  یرانیا یحیمس
 :Justi) [الرزاقعبـدبن دظاهراا ابومنصور محم] یعبدالرزاق طوسبن رو پدر فر  و جد ابونص

“Māsah”). 
 ، ص۵ ، جیبـیخ ) گوینـدیم« مـامی»را م مرد  مادر نویسدیولد پدر مولنا مبهاء: میما

 ۀبـر اسـتعمال کلمـاسـت  شاهدی» :یسدنومی (۵۲۱ص ) کتاب یقاتتعل فروزانفر در .(۵۲
در محـاورات متـداول اسـت و در بشـرویه  که اکنـون یمعن ینهم بد ،در عهد مصنف یمام

مـرد  تـداول  در( mâmu و mâme (> māmē)= ) مـاموو  مـامِ ظـاهراا  «.ینـدگو مامِ ، مامو
 است و فرزندان خ ـاب بـه مـادر خـود یجکه در تهران را یمما اما .و خراسان است یهبشرو

 .استهگرفته شد یسیانگل mummyاز  ،یبه احتمال قو یندگومی
عنـوان نـا  بـه بـودمردو  مرد یانهم یدر فارس .(بال در یلشکر ←) یمرد بنیلشکر :یمرد

 یسـر) یطبـر یختاردر  .کلمات است ینا تحبیبیظاهراا شکل  یمردرفته و می کارخاص به
در بال  یرمردیش با شود یسهمقا یزن .استهبود نا  برده شدمرد یکاز  یزن (۱۱۱ ، ص۵ ، جاول

 .است مردشیر تحبیبیکه شکل 
 .اسـت محمـد تحبیبـیشـکل  یمـم .(۷۰۵۲و  ۱۷۵و  ۱۱۱ ، صبـزاز)ابـنیره ممی پ :یمم

اسـت کـه در  یقیحقا یعلبن داز محم مینیج ییفرد زمنحصربه ۀکاتب نسص یممبن صالح
آن را منتشـر  ۷۳۹۱مکتـوب در سـال  یـراثم یو مرکز پژوهشـ شودیم یبلغارستان نگهدار

 .(۷۵۱ ، ص۷۳۹۵ ،۱ ۀشـمار، یـراناسـالم و ا یعلمـ یـراثم ،قلعـهآق یصـفر یعل ← یزن) استهکرد
 .(۷۱۱)کسروی، ص گویند می ممیرا  محمدامروز نیز در آذربایجان گاهی 

ماننـد  ،یونـددپمـی خاص یهانا  ۀشدصورت کوتاه زنده است و به یزپسوند امروز ن ینا
 .یرهو غ (اشرب )= اشی(، یدونفر)=  یفر (،یلاسماع)=  یساِ 

بـه راجـع یبحـ  کوتـاه (Vol. 1, pp. 29-31) ایرانـی یقـاتتحقکتـاب در  نولدکهتئودور 
 مصتو  یهانا  یباستان تعداد یفارس ۀاو از دور ۀبه نوشت .دارد ai-مصتو  به  تحبیبی یهانا 
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 ذکـر یکـه و ییهـاالمثـ .هسـتند تحبیبـی یهاهمه نا  ،یوجود دارد که به احتمال قو aiبه 
 ،انـدنقـل شـده یونانی یسندگانهستند که در آثار مورخان و نو اییرانیا یهاکند همه نا می

ــد  ــه با) Bagaiosمانن ــدک ــکل ی ــی ش ــانا  تحبیب ــد ییه ، Bagabuxša ،Bagābigna مانن
Bagapatēs یعنــی ،Bagapāta باشــد)، Ariaios (تحبیبــیشــکل  یــدکــه با Ariyârâmna 

س أدر ر یرانا یواقع در جنوب غرب یمقد [خاراکس] یشانمکه نا  پادشاه ) Tiraiosو  ،(باشد
 منسـوب بـه] Macrobii ها و در کتابسکه یروعراق بوده و بر یفارس و جنوب شرق یجخل
iancLu ] اسـتهماند یشـوش بـاق یدر جنـوب غربـ «ییـر  نهـر ت»آمده در نـا  آبـراه) (← 

 یخدر تـار یگرید Tīrē. (یمقد یاییکتب جغراف یرو سا تیرا ذیلنا  و  ینهم یلذ ،یاقوت [البلدانمعجم]
ـوِزه   یسـواست کـه از ییر  منظور ت] شودیم یدهد یساسان ۀسلسل یسسأت  یـا ِزهـرج   یـا رج 

[، اسـتهد دارابگرد شده بودب  گرا   یرصر در زمان بابک پدر اردشص حاکم ا (zihrōG)هر گوزِ 
 .([۱۱۱ ، صیبلعمـ یختـار ← یـزن] ۷سـ ر  [،۷۷۲ :در اصل] ۷۲۱ ، صاول یسر ،یطبر [یختار] ←)
 کـه ،هـابعرکه نولد به نظر .1استهبه آن گرفته شد یهشب ییهانا  یا tesáTiridاز  ییرَ ت [...]

 ۀنامنامدر  یزن یتیوس .اندداده ییرتغ (Tīrē) ییرَ تآن را به ، را تلف  کنند یهروتیند اهتوانستینم
 نـا  یرویـهت حـداقل از دو یطبر یختاردر  .(Justi, s.v. Tiraîos) استهیرفتنظر را پذ ینا یرانیا

 یگـرید .(۵۷۱۹ ، صاول یسـر) یزخسـروپرو یـیدا  ،ا سب سرپ یهروتی یکی ؛استهبرده شد
کـه ی طورهمان ،ییرَ ت یزو ن تیرویه .(۱۱۱ ، صاول یسر)را خپسر کردنک از اجداد سو یهروتی

گرفته شده  یرهو غ هرمِ یرت ،خسرویرتمانند  یگرید یهانا  یا دادیرتاز  یدبا ،نولدکه اشاره کرده
 یفارسـدر  تیرویـه. (p. Ibid; 168-1671986, p.  Gignoux ,2003 ,.62-63 ←هـا، برای ایـن نا )باشد 

 ۷۵۱۰حـدود  یـاناست که در م یعیطب .(هاهمان) استهرفتمی کاربه Tīrōyصورت به یانهم
 .شودینم یدهد تیَریآورده  گرد ینیوکه ژ ینام

در  مسـکویه .اسـت یرویهشـکـرده  یریـت بـه یـهرویت ییرهمانند تغ ییریکه تغ یگرینا  د
 ،آورده یریشصورت را به یزپروپسر خسروشیرویه  (۵۱۹و  ۵۵۱ـ۵۵۱ ، ص۷ ج) مماالتجارب

 هیروشـی .اسـتهنقل کرد هیرویشبن ریشکل اردشسر او را بهنا  پ ۵۲۰و  ۵۵۹ فحۀص اما در
 .هاستو جز آن( Šēr-nēw) ونییرش ،یرش یهانا  تحبیبیصورت 

ظـاهراا که  دویهرگُ  یجااست به (۵۷۹و  ۵۷۲ ، ص۷ ج) یهدر مسکو یگرد=  ینا  سو  کرد
 .خوانده شود Gordē یدبا

                                                      
 . پایان م لب نولدکه.1
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 ē- صـورته، بـō-در کنـار  ،یپسوند امروز هم در کرد ینا (۳۷ـ۳۰ ص) گویدیکه منولد
 ،«بـرادر» یمعنـبه Käkē (،حسن)=  Hasē حسی)= عثمان(،  Ōsē وسیامانند  ،زنده است

 یچـاپ خـالق] ۹۹۲ یـتب ،۷۵۹ ، ص۷ ج) شـاهنامهدر  یدر فارسـ یوککابرابر ، Käkōدر کنار 
 ؛۳۱۱و  ۷۵۱ ، ص۹ ، جیـراثابـن [؛۱۹۰ یـتب :منوچهر ،۹۱۹ و ،۹۱۰ ،۹۲۵ یتب ،یدونفر :۷ ، جم لق
، ۷۲۹ ، ص۵ ، جچـاپ احسـان عبـاس] ۷۳۵ ، ص۷۱۹ ۀشمار ،کانخل  ابن ؛بعدو  ۵۵۰ ، ص۷ ، جیاقوت
و  ۳۰۵ ص)[ یمرعشـ] یرالـدینظه [طبرستان و مازنـدران یختار]در  یککا یدشا. [۷۹۰ ۀشمار
مـا  ،ینبنابرا .(۵۱ ، ص)همانکلمه باشد  ینهم یزن ،یدآمی ماکاندنبال نا  که به، (ریگد یجاها

 مصتـو  بـه یهانا  یکی ؛یمرو هستهروببا دو پسوند  یـبه  مصتو  یفارس یبتحبی یهادر نا 
-ē و  به صتم یهانا  یگرو د-ī (<-īg, -iy ت .)  ظاهراا  یدر ماکان کاک یکاکلفKākī  اسـت
 ژینیـو بـاهایی که نا تعدادی از ، این احتمال را نیز باید م رح کرد که آیا همهبااین .Kākē نه

-iy ضبط کرده نباید با -ē کند.های کردی این احتمال را تقویت میتلف  شد؟ضبط می 

 1منابع
 ۀیمضـم ،بـه کوشـش عبـاس اقبـال ،محاسن اصفهان ۀترجم (،۷۳۵۱)الرضا یابدبن محمبن ینحس ،یوآ

 .تهران ،یادگار ۀمجل
 ،خرسـان یبـه کوشـش محمـد مهـد ،یـةالطالبّ لةقتمن (،۷۹۱۱/  یقمر ۷۳۱۱)ناصر بن یمابراه ،طباطباابن

 .نجف ،یدریهح ۀم بع
بـه کوشـش  ،طالـبابیانساب آل  یف بعمدة الطال (،۷۹۱۷/  ۷۳۱۰) ینیاحمد حس ینلدالجما ،نبهعابن

 .نجف ،یدریهح ۀعم ب ،یطالقانآلحسن محمد
بصـش  ،قـابلاالعجـم فی مداب مجمع اآل یصتلخ (،۷۹۱۱)ابوالفضل عبدالرزاق  ینالدکمال ،یطو  ف  ابن

 .بغداد ،جواد یوشش مص فکبه  ،۵جلد  ،چهار 
، بـه کوشـش سـوزانا دیوالـد ویلـِزر، المعتزلـهطبقات(، ۷۹۱۱قمری /  ۷۵۰۹مرتضی، احمدبن یحیی )ابن

 دارالمنتظر، بیروت.
بـه  ،یفورط ابی یزید عارفینمناقب سلطان ال الجمهور فی دستور (،۷۳۱۱) یخرقان یخبن شینبن حساحمد

 .تهران ،مکتوب یراثم ،افشار یرجپژوه و ادانش یتقکوشش محمد
کاظم به کوشـش محمـد ،هرات ةیناوصاف مد یروضات الجنات ف (،۷۳۳۱)محمد  ینالدینمع اسفزاری،

 .تهران ،دانشگاه تهران ،اما 

                                                      
منـابع کـه بـه  یگـر بعضـ، منـداهیامدمقاله ن یناول و دو  ا یهار بصشدذکر شده که  یفهرست فقط منابع یندر ا. 1
 .اندتکرار شده یزن ینجادر ا ییلدل



06 
 ۷۳۹۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 (۳ی )اسالم ۀدر دور یفارس بیبیتح یپسوندها مقاله
 

، یـراند فرهنـگ ایـابن ،یهـرو مایـلبه کوشش  ،یهمقصد االقبال سلطان (،۷۳۲۷)عبدالله واع   ینالدیلاص
 .تهران

 .تهران ،یانجمن آثار مل ،یزد یادگارهای (،۷۳۵۱) یرجا ،افشار
 .تهران ،وست ،ییبه کوشش محمد سرور مول ،یهصوفالطبقات (،۷۳۱۵)عبدالله  ،یانصار

 .تهران ،یانجمن آثار مل ،یبیطب یرصالحبه کوشش م ،االحرارمونس (،۷۳۲۰)بن بدر محمد ،یجاجرم
بـه کوشـش  (،۵جلد )=  ۵جلد  ،معارف (،۷۳۳۱)ولد ءمعروب به بها ینحسدبن محم ینبهاءالد ،یبیخ 

 .تهران ،کل نگارش وزارت فرهنگ ۀادار ،الزمان فروزانفریعبد
، بـه کوشـش یـهبوو آل یانو سـامان یـانبصش غزنو، التواریخجامع (،۷۹۲۹/  ۷۳۳۱الله )یدالدین فضلرش

 محمد دبیرسیاقی، تهران.
 یفارسـ یخطـ یهـافهرسـت نسـخه (،۷۳۱۵)سـو آق ینالدو حسا  یقتوف(، یپور سبحانهاشم) یسبحان

 .تهران ،یو م العات فرهنگ یپژوهشگاه علو  انسان ،دانشگاه استانبول ۀکتابخان
ـ شـشبـه کو ،الشـیوخعجمم (،۵۰۰۵) هابعبدالو یندالتاج ،یکبس   و  یکـبنع یوسـفرائـد  ،ادو  عـ اربش 

 .یروتب ،یسالمالغرب الدار ،یاعظم یلاسماع یمص ف
موزه و مرکـز  ،کتابصانه ،یلیاردب ینالدیصف یخش ۀفهرست اسناد بقع (،۷۳۱۱) ینعمادالد ،ییالحکمایخش

 .تهران ،یرانا یمل ۀو موز یاسالم یاسناد مجلس شورا
جغرافیـای تـاریصی و سیاسـی خـور و بیابانـک » (،۷۳۹۱و نسـرین حیـدری ) ینعمادالد ،ییالحکمایخش

ۀ مرکـزی کتابصان، زیر نظر رسول جعفریان، ۷۵، دفتر های خطینسخه ،«ق ۱۱۱براساس وقفنامۀ مور  
 .۱۷۷ـ۲۱۲های ، صفحهتهران دانشگاه تهران،اسناد و مرکز 

 .یچاپ سنگ، اللغهقاموس، ینالدمجد ،یآبادیروزف
 ، امیرکبیر، تهران.شهریاران گمنام(، ۷۳۳۲کسروی، احمد )

 .تهران ،اقبال ،یهرانطجالل  یدبه کوشش س ،ذکر محاسن اصفهان (،۷۳۷۵)سعد  بنمفضل ،یخوفر  ما
 .تهران ،یطهور ،افشار یرجبه کوشش ا، الصمدیهرارسا یه فیشدرالمفردوس (،۷۳۳۳)عثمان دبن محمو

بـه کوشـش محمـود  ،المعـرب یـبترتفـی المغرب  (،۷۹۱۹/  یقمر ۷۳۹۹) ینناصرالد تحابوالف ،یزر  م 
 (.یهسور) حلب ،یدزبن ةساما   ةمکتب ،مصتار یدو عبدالحم یفاخور

، به کوشـش طبقات ناصری(، ۷۳۵۵ـ۷۳۵۷الدین محمد )بن سراجمنهاج سراج جوزجانی، ابوعمرو عثمان
 عبدالحی  حبیبی، کابل، دو جلد.

نداشـت و آنچـه در  یچاپ دسترسـ یننگارنده به ا) یوثبه کوشش مارگل ،ءاالدباعجمم ،ابوعبدالله ،یاقوت
 هـاییشبـوده کـه در ف ینیقزو یهایادداشت احتمالا  ،یگرمنابع د طریقشده ازنقل چاپ  ینمقاله از ا ینا

 (.ندارد یمنابع دسترس ینبه ا نکرده و فعالا  داشتدیاخود 


