
 

 (۲اسالمی ) ۀحبیبی فارسی در دورپسوندهای ت

 اشرف صادقیعلی

 ول و مشتقات آن ـ پسوند ـ۴
و جنوو  این پسوند و مشتقات آن بیشتر مربوط به مناطق غربی ایران است و ظاهرًا در شرق 

و در کوردی بوا  ul-شکل است. این پسوند امروز در فارسی اصفهانی بهکار رفتهایران کمتر به
 عنوان پسوند تحبیب و تصغیر زنده است. اینک چند نام کهن با این پسوند:به ōḷ-تلفظ 

 .(۸۱۱، ۸۳۳بلخی، ص )ابناست : نام شخصی که پدرش از تیرمردان فارس بودهباجول
 .(۱۳۴ ۀ)صریفینی، شماربن فیجان ل: بخسوبخسول
)سومعانی، بن جابار، نام فردی سواکن همودان بن جستول: ابوالقاسم عبدالرحمانجستول

 شود.نیز دیده می جستان. جزء اول این نام همان است که در (۸۱۱، ص ۲، ج تحبير
ۀ مار، ش۳۳۱، ص ۳شاکر کتبی، ج )ابن: ابن حّسول همدانی، محمدبن علی حّسولیا  حسول

بن حّسوول معوروب بوه ؛ محمودبن علوی(۲۸۴)عبودالجلیل رازی، ص ؛ بوالعالء حّسوول (۳۱۱
ترین فرد الحضرتین. وی همدانی بود که در ری پرورش یافت و معروبالملک و صفیصفی

در « حّسوولآل»صوادق سوجادی،  ←)حّسول بود و به وزارت وزیر مجدالدولۀ دیلموی رسوید آل
رسالة فی تفضـيل االتـرا  ای است به نام حّسول مؤلف رساله. ابن(المیدائرةالمعارف بزرگ اس
بن احمودبن ؛ اوحودالملک ابوطواهر حسون(۳۳، ص ۳)حافظیوان بوابلی، ج  علی سائر االخبار

بن عّبواد بن حّسول  ابوالقاسم، از معاصرین صاحب؛ علی(۸۱۲، ص ۸، ج تتمه)ثعالبی، حّسول 
 است. حسنظاهرًا شکل تحبیبی  ولحس  یا  حسول. (۱۳۵، ص ۱)صفدی، ج 
؛ (۱۱۱۲ ۀ، شمار۳۵۸)عسقالنی، ص : محمدبن عبدالجبار همدانی ملقب به سندول سندول

اسوت انود بخواری از او روایوت کردهنیز لقب محمدبن موسی ُعکلی از طبقۀ دهوم کوه گفته
 .سندوالو  سندیلهمقایسه شود با  .(۱۵۵۱ ۀر، شما۳۱۱)همو، ص 
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اول کلموۀ تلفظ ایرانوی بخو   کاس. (۸۳۱۴ ۀر)صریفینی، شماهمدانی  ، ابوالقاسمکاسول
 .(کاسيلو  کاسوال ←)نیز  است قاسم

 )جی در رافعو، اموا (۱۸ص ، محدث، ۸۱۸، ص خفيفسيرۀ ابن)بن یزول قزوینی : عیسییزول
)این چاپ بسیار مغلوط است(. نام این شوخ   استخوانده شده بزول نام ینا (۳۴۲ص  ،۳

خوانوده، اموا شوفیعی  نـزولآن را  (۸۱۳)ص سهلجی نیز آمده و بدوی  النورکتابدر یک بار 
هوایی است. احتمااًل جوزء اول ایون نوام مخفوف نامضبط کرده بزولآن را  (۳۸۱)ص کدکنی 

 ، و غیره.یزدنرسه، یزدگرد، یزداناند، مانند شدهساخته می یزداست که با 
 .(۳۱۱)ذهبی، ص است یا عربی  : نام شخصی که معلوم نیست فارسییکتول
شوکل  َحبـولکه گفته شد، در اصفهان این پسوند زنده است. در فارسی اصوفهانی چنان
است. در اشوعار  صدیقهصورت تحبیبی  ِصقول، و ایرجشکل تحبیبی  َرجول، حبيبتحبیبی 

 نرمـولیو « شخصی کوه دارای بودن نورم اسوت»، یعنی نرم، شکل تحبیبی نرمولمال رجب 
 :1استکار رفتهنیز به« نرمول بودن»یعنی 

 کفلین بت من گردتر از هور گوولی اسوت
 

 لب بمال  و بگو وه چقدر نرمولی اسوت 
 (.۸۳)ص   

 چه خارپشت شوود گربوه پنبواخی پیشوم
 

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

 قتی سرین یوار روی مخمول زیون اسوت
 

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

نرمووک، نرمووه )صووفت » narmōḷ، «تننازکووک، لفیووف»، nāskōḷهووای کووردی: مثال
 «.در تهران چاقالومعادل انسان چاق و گرد، » xərtōḷ، «انسان(

، موچـولو  کوچـ ، مرّکب از جزء اول کلمۀ کوچولدر تهران نیز این پسوند در کلمات 
کوه دیگور تصوغیر از آن  زاغـول شود. همچنوین در کلموۀاست، نیز دیده می کوچولکه تابع 

 است.تصغیر و تحبیب همراه شده u-این پسوند با  کوچولوشود. در کلمۀ فهمیده نمی

 وله  ـ .۱ـ۴
(. ایون پسووند مرّکوب در شوهرهای واقوع در قلمورو a/e-+ ِـو  )   ــ ولمرّکب است از  ولهو

 همدان، زنده است. های مرکزی ایران، مانند تفرش و فراهان و آشتیان و اراک وگوی 
                                                      

 نویسی فرهنگستان زبان و اد  فارسیگروه فرهنگ ۀیکر. شواهد از پ1
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 اینک چند نام کهن:
ــه ؛ احموودبن (۸۲۳؛ ترجمووۀ فارسووی آوی، ص ۳۲)مووافّروخی، ص : احموودبن احمولووه احمول

؛ احمولۀ بروجردی (۸۱، ص ۳و  ۳)ابوالشیخ، ج  ، معروب به احمولهبن حف محمدبن حسین
احمودبن اسوت: ضوبط کرده اُحمولـهایون نوام را  (۱۳، ص ۸)ج ؛ ابوونعیم (۳۱)مافّروخی، ص 

شوکل نامی به (۳۳)ص بن حف  ابوجعفر معروب به ُاحُموَله. در مافّروخی محمدبن حسین
)در ترجموۀ اسوت  اولـهتلفظوی از  اُلُـهضبط شده کوه احتموااًل « ابوالرجا حامدبن محمدُاُله»

 است. احمدشکل تحبیبی  احموله. : محمدله(۸۲۱فارسی، ص 
 .(۱۱۱، ص ۲، ج اباالنسلباب)بیهقی، : حسین برسوله برسوله

)سومعانی، : ابومحمد عبدالعزیزبن محمدبن ابوجعفربن بشکولۀ میهنی اهل میهنه بشکوله
باشد کوه بوا « َجلد و چابک»معنی به بشکول. شاید این نام همان کلمۀ (۳۱۳، ص ۸، ج تحبير

 است.( ترکیب شدهa/e-) َـِـهپسوند 
، ص ۲)ابوونعیم، ج هجوری  ۲۱ر سوال : محمدبن عبدالعزیزبن بولۀ مفّسر، درگذشته دبوله

 در فارسی بودن این نام تردید دارم. .(۲۱۲
، یتيمـه)ثعوالبی، بن حسولۀ نیشابوری ؛ ابوالعباس(۱۳، ص ۱، ج العلماریاض)افندی،  :حسوله

، ص ۲، ج اآلمــلامل)عوواملی، بن صووالحان قمووی بن حسوووله؛ محموودبن حسوون(۳۱۱، ص ۳ج 
؛ (۳۳۱، ص تـککر ، نقول از بحـار، نقول از ۸۸۱، ص ۳ی، ج )کچوو بن حسوولۀ قموی ؛ حسن(۲۱۱

اسوت آمده ۳۲۸رمضوان بن حسوله، نام او در یک قرآن وقفی آسوتان قودس، موور  ابوعلی
 .(۱۵۱، ص ۸۳۳۱، ۸۸ ۀ، سال بیستم، شماریغما)احمد گلچین معانی، در 

معوروب بوه بن احمد، استاد ؛ حسنحاشیه( ۳۱۱)ابن صابونی، ص : وزیر آل ابودلف حموله
؛ ترجمۀ فارسی آن با ۱۱۸و  ۳۸۱)ُعتبی، ص بن حموله ؛ ابوعلی حسن(۲۱)محدث، ص ابن حموله 

اسوت:  حمـولی. نسوبت بوه آن (۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۴از جرفادقوانی، ص  تـاری  یمينـیعنوان ترجموۀ 
ه، بویوالله، بخ  غزنویان و سامانیان و آل، رشیدالدین فضل۸۴۱و  ۸۱۵)همان، ص ابوالحسن حمولی 

 است. احمدشکل تحبیبی  حموله. (۴۵، ۴۱، ۴۲ص 
 .(۸۱۱۴، ۸۱۱۱بزاز، ص )ابن: دوله

است. شاید جزء اول از رحا )  آسیا(ی سبوله نام برده شده (۸۳۱)ص  تاری  قم: در سبوله
ویه/  سيبویههمان جزء اول  سبوله  باشد. سب 

. این نام احتموااًل (۳۳۴ ، ص۳)کچو ی، ج بن سهوله بن اسحاق: ابوزرعه عبدالکریمسهوله
 است. َسهلشکل تحبیبی 
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ای بوه بن خواجه توکلی بقال مشهور به سیوله. نام او در اقرارنامهالدین امیره: شمسسیوله
 .(۱۱۱الحکمایی، ص )شیخاست آمده ۴۴۱تاریخ 

، ۱۸۱، ص ۸)کچوو ی، ج بن ابوخالد ، لقب محمدبن حسن(۴۱، ص فهرست طوسی) :شنبوله
)ص « شونوله»صوورت این نام یوک جوا به تاری  قم. در (۳۲۱و  ۳۲۳، ص ۳، ج ۳۱۲، ص ۲ج 

یوا « شویبوله»اسوت و ظواهرًا ضوبط شده (۲۸۱)ص « شویبوله»شکل و در جای دیگر به (۸۱۵
)  شنبه( باشد که  شنبک/  شنبدجزء اول کلمۀ  شنبولهدرست است. شاید جزء اول « شنبوله»
َسهَلجی چند بار از فردی به نام شنبذین  النورکتابست. در ارفتهکار میعنوان نام خاص بهبه

، ۸۲۱، ۵۳های ؛ شوفیعی، شوماره۸۴۱، و ۸۱۳، ۸۲۱، ۸۱۳، ۵۴، ۵۱)بودوی، ص اسوت نام برده شده
نوام  šnb[y]tkn   šamb[ī]dagānساسوانی . یکی از مقامات زمان شواپور اول (۸۱۴، و ۸۱۲

اند ارمنوی دانسوته šmbatت. این نام را وامواژه از اسنام خانوادگی بوده شمبيدگاندارد. شاید 
گوردآوری  ۱۵۳کوه در سوال ، ات مـن الرسـائلمختاردر کتا  . (۸۱۳و۸۱۳، ص ۸۵۱۱)ژینیو 

شده، سندی هست که در آن از آسیای شنبادجان و در جای دیگور از بواد ِدِز شونبادجان نوام 
« شیبوله»غلط و « شنبوله»که رتیدرصو. مقدمۀ همان کتا ( ۸۱و  ۸۲)افشار، ص است برده شده

 عربی دانست. شيباندرست باشد، باید جزء اول آن را جزء اول کلمۀ 
 است.گرفته شده شيبان. شاید جزء اول آن از (۲۸۱، ص تاری  قم): شیبوله
 عـم  شوکل تحبیبوی  عمولـه. نمایوه( ←؛ نیوز ۳۲۳، ۳۲۲بزاز، ص )ابن: حاجی عموله عموله

 .عمیبا مقایسه شود  است.عربی 
، ص ۲)ابوونعیم، ج هجری  ۳۸بن ماقوله، درگذشته در سال بن علی: محمدبن حسینماقوله

 در فارسی بودن این نام تردید دارم. .(۲۴۵
؛ (۱۱، ص ۲)ابوونعیم، ج بن یزید، برادر محمدبن معروب مموله بن معروبعبدالله: مموله

محمدبن معروب العفار ؛ (۸۳۳ص  ،۸)ابونعیم، ج احمدبن محمد جرواآنی معروب به مملوله 
. : مهوله که ظاهرًا غلوط اسوت(۲۱۴، ص ۲. در ابوالشیخ، ج ۸۱۵، ص ۲)ابونعیم، ج معروب به مموله 

هجوری(  ۲۵۱فّرو  قمی معروب به صّفار )وفات:  بنابوجعفر اعرج مموله محمدبن حسن
، ص ۱، ج تهـران های خطـی دانشـها فهرست نسـخهپژوه، )محمدتقی دان  بصائرالدرجاتصاحب 

 است. محمدشکل تحبیبی  مموله. پیداست که (۳۳۴
. مقایسه شود بوا (۸۸۱، ص ۲)ابوونعیم، ج بن محمدبن زیدبن سلمه : لقب عبدالرحمانمندوله

در  َمنـد داند. نیز مقایسه شود با عربی می َمنَدلآن را مأخوذ از  (۲۳، ص ۸)ج که نولدکه  مندویه
 اصفهانی حنبلی، محدث مشهور قرن چهارم. ۀبن مندبن یحییمنده محمدبن اسحاقنام ابن
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 .(۸۸۵)ذهبی، ص : احمدبن محمدبن یولۀ میهنی یوله
آخورین فرزنود یوا فرزنود »یعنوی  سوسوله، «زاغۀ کوچک»یعنی  زاغولهدر اراک و تفرش 

 ۀکووز»یعنوی  قوزولـهدر همودان «. دیوگ کوچوک و دیوزی پهون»یعنوی  دیهوله، «کوچک
، جوزء کـوتمرّکب است از « آدم قدکوتاه»یعنی  کوتوله. در تهران (۱۱، ص )اذکایی «کوچک

معنی بوه زنهولـه، و پسوند مورد نظر. در فارسی رسمی این پسووند در کلموۀ کوتا اول کلمۀ 
 آسواست )« آهوی کوچک»معنی به ā skō ḷāشود. در کردی نیز نیز دیده می« زنگ کوچک»
 .است( آهوهای دیگر گونه آس و 

 وال ـ .۲ـ۴
 :اوالهای مختوم به و . نامـاو پسوند تحبیبی و  اولمرّکب است از و  اوال

 .سندیلهو  سندولمقایسه شود با . (۳۸۳، ص ۸ماکوال، ج )ابن: سندوال
 رجـال؛ نیوز ۸۲۴طوسوی، ص  فهرسـت)بن محمد اصفهانی معروب به کاسوال : قاسمکاسوال

)ج . کچوو ی اند(بن محمد را قمی نوشوته، که قاسم۲۲۲نجاشی، ص  رجالو نیز  ۸۳۳عالمۀ حلی، ص 
 کاسـولکند. مقایسه شود با نیز او را قمی دانسته و گفته که برقی از او روایت می (۳۱۱، ص ۳

، قاسـماست که از تلفوظ ایرانوی  کاسکه گفته شد، که ذکر آن رفت. جزء اول این نام، چنان
 است.، گرفته شدهکاسمیعنی 

اند تبار که بعضی افوراد آن در بغوداد بوه وزرات رسویدهم خاندانی ایرانی: لقب و ناماکوال
 یادداشـتها. عالمه قزوینی در (دائرةالمعارف بزرگ اسالمیدر « ماکوالآل»صادق سجادی، مقالۀ  ←)

ای است این چه کلمه»آن نوشته:  ۀاین نام را از اسامی عجیب دانسته و دربار (۲۱۸، ص ۳)ج 
اسوت کوه در  مـا جزء اول این نام کلمۀ « و اشتقاق آن از چه لغتی است؟و مراد از آن چه 

رافعوی  التدویناست. در رفتهکار میعنوان نام خاص بهجوار آن بهقزوین و دیلم و مناطق هم
. جوزء دوم آن و غیره( ۳۱، ۳۴، ۲۲، ۲۱محدث، ص  ←)اند قزوینی چند تن به این نام ذکر شده

)کواکی( نیوز دیوده  ماکـاندر نام  ما است.  اجزء سوم آن پسوند و و  اولنیز همان پسوند و 
 است.ترکیب شده انشود که با پسوند تحبیبی و می

 ولی ـ .۳ـ۴
« آدم زاد»معنی بوه زاغـولیشود. کلمۀ ( نیز ترکیب میi-)   یگاهی با پسوند تحبیبی و اولو

در کوردی نیوز دهنود. تغییر می یبابول هها بابک را نیز ببعضی تهرانیمثال معروب آن است. 
lānkōḷē بسیار  اولیهای تحبیبی مختوم به و در اصفهان نام است.« کوچک ۀرگهوا»معنی به
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ها کوه مرتضوی را )  مرتضوی، در توداول قودیمی َتزولـی)  ابوالفضول(،  ابولیرایج است: 
)   َربولیدیجه(، )  ِخ  ِخجولیگویند(، می« ِتزولی»کردند. امروز آن را تلفظ می« مرَتضی»

)   فـاتولی)  ضویاء(،  زوزولـی)  رضوا(،  ِرضـولیَربا ، مفابق تلفظ عربی ایون کلموه(، 
فرهنگستان نیز مثال زیور از دیووان نویسی گروه فرهنگ ۀدر پیکر )  مهری(. َمهولیفاطمه(، 

 پیدا شد: (۱۴)ص انی( هفصصادق مالرجب )ا
 سوورکاِر آقووا ِبنِگوور کووه نووازولی معلووم

 
 ذارد محّلماست، هیچ هیچ نمیکشتهما را  

 
 و مشتقات آن یل ـ .۵

 های آن:است. مثالاین پسوند نیز بیشتر در غر  ایران رایج بوده
بن بن حاجی محمودبن حواجی ابیول: خواجه محمد کججانی خلف خواجه صدیقابیل

زء . ظاهرًا ج، در شرح حال کججانی(۳۸۳)تربیت، ص حاجی محمدبن خواجه صدیق کججانی 
 است. ابراهيمجزء اول  ابيلاول 

بن وهسودان رّوادی کوردی بن ابراهیم؛ احمدیل(۳۴۵، ۳۸۳)عبدالجلیل رازی، ص : احمدیل
ای بووه نووام ؛ نیووز نووام سلسووله(۲۲۵؛ کسووروی، ص ۱۱۸اثیوور، حوووادث سووال )ابنصوواحب مراغووه 

 بن ابراهیم.احمدیلیان در مراغه در قرن ششم، منسو  به احمدیل
 .حاشیه( ۸۱۱صابونی، ص )ابنالدین ایوبی وبن تلیل کردی از امرای صالح: خسرتلیل

 . جزء اول این نام معلوم نیست چیست.(۴۸، ص ۸)مسکویه، ج بن توفیل : کالبتوفیل
 است. حاجهمان کلمه . جزء اول (۲۱۱، ص ۳)مسکویه، ج : حاجیل

، ص ۲، ج تتمـه، )ثعوالبیبن حسونیل همودانی : ابوالفرج احمدبن محمدبن یحیویحسـنیل
۸۱۱). 

؛ ۲۸۸، ص ارشـاد)خلیلوی، دیزیل بن علی معروب به ابنبن حسین: ابواسحاق ابراهیمدیزیل
، ص ۸؛ ابووونعیم، ج ۲۱۴، ص ۴؛ نیووز صووفدی، ج ۱۱۸و  ۲۱۱؛ ذهبووی، ص ۲۱۱، ص ۳موواکوال، ج ابن

؛ سویَبّنه و ل(، ذیل دیزیانساب)سمعانی، دیزیل همدانی معروب به سیّفنه )نام مرغی( ؛ ابن(۲۱۲
، ص ۳مواکوال، ج )ابنبن دیزیول الهموذانی یلقوب سویبنه بن الحسوینیقال ِسیَفّنه و هو ابراهیم

)رافعوی، ج بن دیزویۀ خیواط شود: علینیز دیده می دیز و  دیزویه. جزء اول این نام در (۲۱۱
موه در هجای اول ایون کل« ی»مصوت  .(۲۱۱، ص ۸)رافعی، ج ؛ محمدبن دیزک (۳۱۳، ص ۳

 .(یزیلید یلذ ،۱ ، جانسابی، سمعان) ( استēیای مجهول )
. این نام معلووم نیسوت (۳۳، ص ۲، ج تتمه)ثعالبی، بن احمد رزغیل : ابوعلی حسینرزغیل

 چیست.
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، ۲)یواقوت، ج بن عبدالرحمن قّزاز بن شابیل ابوالسعادات نصرالله: ابوالفتح عبیداللهشابیل
ه، ذیل ۳۸ص   ام معلوم نیست چیست.. جزء اول این ن(جب 

بن شواتیل ، ابووالفتح عبیداللوه(۸۱۱، ص ۸۳)صفدی، ج : حمدبن ... شاتیل بغدادی شاتیل
، ج الزاهر النجـوم، االسالمتاری  النجار، ذهبیحاشیه؛ که در آنجا برای این نام به ابن ۱۱صابونی، ص )ابن

؛ اسوت(دبیثوی ارجواد داده شدهو سومعانی و صوفدی و ابون ۲۴۲، ص ۳، ج الکهبشکرات؛ ۸۱۸، ص ۱
 . این کلمه ظاهرًا عربی است.(۸۳۱)ذهبی، ص بن شاتیل ابوالفتح

یل . یزدجرد شهریل (۴۱۲، ۱۵۵، ۱۸۱، ۱۵۸ ۀر)سهمی، شما: جعفربن احمدبن شهریل شهر
اسوت. در  شـهریارمسوّلمًا تصوحیف  «شهرَیل. »(۱۱، ص تاری  سيستان)]  یزدگرد شهریار[ 

اسوت. ضوبط شده« شهریار»، «شهرَیل»جای محفوظ در تفلیس نیز به تاری  سيستاننسخۀ 
 است. شهریارجزء اول  شهر

، ۸۱۳، ۳۴، ۳۲)ازجملوه، ص اسوت کار رفته: این نام در ترجمۀ تاریخ قوم مکوررًا بوهعبدیل
هوای عبداللوه، عبودالرحمان و ماننود . جزء اول این لقب از نام(۲۴۵، ۲۲۴، ۲۱۵، ۸۱۱، ۸۱۵

 است.دهها گرفته شآن
بن حواج کاسویل، در بدرالودین؛ (۳۱)محودث، ص بن محمدبن کاسیل ابوعبدالله: کاسیل

الحکمایی، )شویخ ۱۱۲ای بوه تواریخ نامههجری، نیز در مبایعه ۱۲۱ای به تاریخ نامهمصالحه
 .کاسوالو  کاسول. مقایسه شود با (۲ تون، س۱و ص  ۸ تون، س۴ص 

ماکوال، ج )ابنتبار بن آذرجشنس مدینیبن حسنویهلبن کوشیبن بهمن: عبدالوها کوشیل
 های ایرانی است.از نام کوش. (المشتبهتوضيححاشیه، نقل از  ۸۱۴، ص ۳

اسوت . وی در لرسوتان درگذشته(۱۱۵، ۳۲۲، ص نفحات)جامی، : محمدبن مانگیل مانگیل
در  نـــگما. ]تعلیقوووات[( ۱۱۱، ۳۱۱، ۲۱۳، ۵۴، ص ۲، ج الجنانروضـــات ←؛ نیوووز ۱۳۴)ص 

مقایسه شوود  است.« ماه»معنی های دیگر بههای مازندرانی و کردی و بعضی گوی گوی 
 .: ماکره؟(۱۲)محدث، ص بن مانگۀ زنجانی : ابوالغنا م(۸۱، ص ۳)رافعی، ج  مانههبا 

؛ (۳۱۴، ص ۸، ج لبـاب)بیهقوی، بن جعفور طیوار بن عبداللوه: لقب زیودبن اسوماعیلمتیـل
؛ جعفربن احمدبن متیل به ضم میم و فتحها (بحار، نقل از ۱۳، ص ۳ج )کجو ی، احمدبن متیل 

عالمه،  رجال)؛ َمّتیل (۳۱۴؛ نیز ص ۸۲۳)همان، ص کند . صدوق از او روایت می(۵۱)همان، ص 
 باشد. محمدجزء اول کلمۀ  متشاید  ای است.معلوم نیست چه کلمه متيل. (۳۲ص 
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ی  بختیواری از موال علیرضوا بهبهوانی )  محمد پیغمبر(: در یک شعر به گوو محمدیل
(, pp. 816, 818JRAS1895,  Browne)1. 

، به نقول قزوینوی در ۳۳، ۳، ص ۱)سبکی، ج : ... ابن ممیل به فتح المیم و معناه محمد َممیل
 .(۸۸۵ص  ،۲ج  یم،)ابونع در اصفهان یلمم (ۀدرواز )  در  ؛(۸۳۱، ص ۴، ج یادداشتها

 است. موسی. ظاهرًا جزء اول این نام همان (۲۸۴، ص ۸)مسکویه، ج : موسیل
. جوزء اول ایون لقوب (۳۱، ص تـاری  قـم)بن آدم ملقب به هنجیول : احمدبن علیهنجیل

 است.معلوم نیست از چه نامی گرفته شده

 یله ـ .۱ـ۵
ان ]  َجرواآِن اصفهان[، معوروب بوه َممشواد ومحمدبن سندیلۀ نحوی، اهل جر: سندیله

، نیووز ۳۳۱2، ص ۳)ابوالشوویخ اصووفهانی، ج بن داود سووندیله عبداللووه؛ (۲۵۸، ص ۳)ابوالشوویخ، ج 
، نزهة االلباب فی االلقـابحجر و نیز ، ابن۳۵۲، ص ۸۱، ج حليةاالولياء؛ ابونعیم، ۳۱، ص ۲ابونعیم، ج 
البتوه باشود.  سـندبادجزء اول  سندیله. شاید جزء اول ، به نقل از حاشیۀ ابوالشیخ(۳۱خفی، ص 

ــند  خلکووانبووه نقوول از ابن (ســندذیوول ) اسووت. یوسووتیهووای ایرانووی آمدهنام نیووز جووزو ِس
(IX, 5, 1 (3, 437)) (ِسـندادذیول )برد. هموو از ِسند پسر سروان هروی، داماد شاه کابل، نام می 

قصور  ۀاز سوندادبن سوخت، سوازند از چواپ گوتوالود( ۸۳۴)ص اصوفهانی  ۀبوه نقول از حموز
بن شاهک، سندی در سندیبرد. و حضرموت، نام میذوالشرفات در سواحل )  ریف( کنده 

 .ولسندو  سندوالمقایسه شود با نیز است. گرفته شده سندسردار مأمون، نیز از همین 

 یلی ـ .۲ـ۵
معنی بوه مانهيلیو برای آن مثال  نویسد این پسوند در همدان زنده استمی (۱۱)ص اذکایی 

بسویار »معنی به فينهيلیبعضی شهرهای دیگر  در تهران و قم و .کندرا ذکر می« ماه کوچک»
نیوز  ميخيلـیرود که جزء اول آن بورای نگارنوده شوناخته نیسوت. در قوم کار میبه« کوچک

 است. مي است و ظاهرًا جزء اول آن « بسیار بسیار کوچک»معنی به
 

                                                      
بن ابرکنجیل اشروسنی کند که به احتمال قوی سغدی است: فردکصورت ابرکنجیل را نیز ذکر می. مسکویه نامی به1

 (.۳۱۳، ص ۳)ج 
ارنوده بوه آن از چاپ عبدالغفور بلوشی است که اکنوون نگ ابوالشي . این یادداشت ظاهرًا مربوط به جلد دوم کتا  2

 دسترسی ندارد.



00  
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 (۲ی )اسالم ۀدر دور یفارس بیبیتح یپسوندها مقاله  
 

 آن اتل و مشتق ـ پسوند َـ۶
 چند نام زیر در دست است: ل َـبرای پسوند 

 احمدشکل تحبیبی  حمل. احتمااًل (۲۱)محدث، ص بن حمل قزوینی حمن: عبدالرحمل
 است. حمدیا 

 زنجویـهو  زنجله. جزء اول این نام در (۳۵۱، ص علمای بل ): سعیدبن زنجل بلخی زنجل
 شود.نیز دیده می

 معلوم نیست چه نامی است. سيسل. (۳۱۳، ص ۳)مسکویه، ج : مظفربن سیسل سیسل
 .(۲۳۳۱ ۀر، شما)حاکم نیشابوری: عبدل
شوود گفتوه می ممـلبن اسوید کوه بوه او بن حکویم(: محمدبن ابراهیمَمَمل)ظاهرًا  ممل

شود. در گفته می محمد مملکند به . خود ابوالشیخ راهنمایی می(۲۵، ص ۳و  ۳)ابوالشویخ، ج 
شکل تحبیبی  َمَملهای مرکزی نیز تهران و قم و احتمااًل بعضی شهرهای دیگر قلمرو گوی 

بن است: ابوعبدالله محمدبن عبداللوهنیز ترکیب شده ak- َـ است. این نام با پسوند  محمد
؛ نیوز ۲۱۵نجاشوی، ص  رجـال)مملک اصفهانی. اصل او از گرگان، ولی ساکن اصفهان اسوت 

 .(۳۴)اسماعیلی، ص لک ؛ ابوالعباس احمدبن َمم  (۳۱۵طوسی، ص  فهرست
معلوم نیست شکل تحبیبی چه نوامی  مهل .(۲۱)محدث، ص : احمدبن مهل قزوینی مهل

هوا باشود. شواید هوم و جز آن مهداد، مهزیارهایی مانند نام از، مهاست. شاید جزء اول آن، 
 باشد. مملمصحف  مهل

 la/e(a-)ـ )َـ(له = ۱ـ۶
 های آن:تحبیب است. مثال a-تحبیب و  al-این پسوند مرّکب از 

 .(۴۱و  ۴۴، ص ادیمقامات تایب)  ابوبکر تایبادی  لهابوبک
 .(۸۲۱؛ ترجمۀ آن، ص ۳۳)مافّروخی، ص بن احمدله : علیاحمدله

 .(۱۱۸، ۳۲۸)عبدالجلیل رازی، ص لۀ همدانی : اخیلهاخی
دِه اردبیول )در سوهامی از روسوتای صودیق ۀبن داود، فروشوندضوالنف: بیبلوه بنوت بیبله

 لهبيبیاین کلمه ظاهرًا مخفف  .(۸۳الحکمایی، ص )شیخهجری(  ۴۱۳ای به تاریخ نامهمبایعه
 است.

: ۸۲۱، ترجموۀ فارسوی، ص ۳۳)موافّروخی، ص : ابومحمدبن ابوسعدبن جکلوه چکله/  جکله
: ابووالعزیز هاشوم ۸۲۱؛ ترجمۀ فارسی، ص ۳۳)مافّروخی، ص بن جکله ؛ ابوالعزبن ابوهاشمچکله(
 .چکله(
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محمودبن خلوف َمَرسوتانی  بنبن سولیمانبن عموربن ابوراهیم: ابوالفضل اسوماعیللهِدز  
رود( صوفی کار می]  بیمارستان[ به مارستانجای لغتی است که در شام و مصر به َمَرستان)

 .(۸۳۳صابونی، ص )ابنله، نزیل دمشق مقری معروب به ِدز  
بن سهل الحّناط. او سوهلبن ابی. ابوعمر سهل(۱۳۱ ۀر)سهمی، شمابن زنجله : سهلزنجله

بن الحسین و قیل ابن الحسن البیلوی . البیلی عبدالله(۲۲۳)خلیلوی، ص زنجلۀ اهل ری است 
 .(۸۱۴)ذهبی، ص بن زنجله ... و بیل من عمل ری الزاهد، سمع بالری سهل

. احتموااًل (۸۱۱، ص ۲)ابونعیم، ج بن جعفربن محمدبن زنکلۀ خانی فضلابوالفتح : زنکله
 زنهـهو  زنُهلـهرا با  زنهویو  زنجویه (۸۵)ص است. نولدکه  زنجلهاین نام صورت دیگری از 

، بیوت ۸۱۳، ص ۴۱۱، بیت ۱۱، ص ۲]چاپ خالقی مفلق، ج  ۱۱۱، بیت ۳۸۱، ص ۸)ج  شاهنامهدر 
، ۸۱۱۳، بیووت ۸۲۱و ص  ۸۱۲۱، بیووت ۸۸۱، ص ۳، و غیووره بوورای زنگووه و ج ۱۸۱، بیووت ۲۳۳، ص ۸۳

)ص ا بوه نوشوتۀ یوسوتی امواست. مقایسه کرده برای زنگله[( ۸۱۵۸، بیت ۸۲۸و ص  ۸۱۵۱، ۸۱۱۱
جای و بووه زنــد ، زنهــهجای بووه (۱۸۳، ص ۲)سووری اول، ج  تــاری  طبــریدر  (زنــد ، ذیوول ۳۱۱

تغییوری  زنهـهتر بدانیم، را اصیل زند است. بنابراین، اگر آمده شابریغان، نام پدر او، شاوران
نیز به نوشوتۀ یوسوتی  زنههارتباط ندارد.  زنجویهداده و با  زند فردوسی یا منبع او در که است 

(Justi, S. 379: “Zandalān”) تـاری  طبـری، برادر افراسیا  در َزنَدرای، به نقل از بارت، همان 
 ←دسوت فروِهول کشوته شود. نیوز است که در جنوگ یوازده ر  به (۱۸۸، ص ۲)سری اول، ج 

اسوت. هاشواره شد زندرایو  زنُهلۀ شاهنامهحواشی همین صفحه از طبری که به ارتباط میان 
 زنجـلتوان گفت که تنهوا پس ظاهرًا میارتباط ندارد.  زنجویهنیز با  زنهلۀ شاهنامهبنابراین، 

 زنجـهو  (۲۴۱و  ۲۳۴)خلیلوی، ص  زنجویـه، زنکلـه، همین مقالوه( ←) زنجله، همین مقاله( ←)
 اند.مشتق شده َزنگای با تلفظ همه از کلمه (۵۳مرتضی، ص ؛ ابن۲۳۲)خلیلی، ص 

 .(۴۱۴بزاز، ص )ابنمر شیخله : عشیخله
. شویذله لقوب قاضوی (۱۱۴ ۀر)صوریفینی، شومابن عبدالملک شیذلۀ جیلی : حبیبشیذله

 .(۸۵۸، ص ۲۱)صفدی، ج عزیزبن عبدالملک جیلی 
 .(۲۱۵الدین ابوالرجاء قمی، ص )نجم: ابوالحسن کیلۀ قمی کیله

 .(۲۳۵، ص ۸، ج يرتحب)سمعانی، بن محمدبن ماهلۀ همدانی : ابومحمد هارونماهله
 . علت این تلفظ مشخ  نیست.(۳۳)مافّروخی، ص : محمدُاُله
 .(۴۱۱، ۴۱۳، ۴۱۲بزار، ص )ابن: محمودله
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گوید ممله یا که می ۳۱۵، ص ۳ج  ←؛ نیز ۳۱۲، ص ۳)کچو ی، ج: لقب محمدبن قولویه لهَمم  
. اسوت( ۳۱۵یوا  ۳۱۴حمله یا مسلمه لقب پدر جعفربن محمودبن موسوی قولویوه قموی متووفی در سوال 

 پیداست که دو صورت حمله یا مسلمه غلط است. ممله لقب محمد پسر قولویه است.
 .(۸۳الدین، ص )منتجببن المیلة بن حسن: بنیمانمیله

 .(۱۱ص )اذکایی، شود دیده می ُتنِهلهدر کلمۀ  لهشکل ِـدر همدان این پسوند به
است. اسودی در ربایجان نیز کاربرد داشتهدر زبان قدیم آذ لهشود که پسوند ویادآوری می

)در « گوینود چراغلـهبه آذرآبادگان »نویسد: می تابشبذیل کلمۀ  (۲۳وو۲۳)ص  لغت فرس
نیز  فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالراوبهی و  تحفةاالحبابغلط: چراغینه(. در متن چاپی به

شوناخته  کبودلـهیز گیاهی با نام نباد کنونی( )در اّران قدیم و قرهاست. در بیلقان آمده چراغله
انود، مالیدهشده کوه چوون آن را بوه دسوت مینامیده می کبودلهنظر که از این  استشده بوده

 .(۲۳، ص ۸۳۱۸صادقی،  ←) استشدهدست کبود می

 الـ َـ۲ـ۶
نویسود: می (۳۵۱)ص گفتوه شود، مقدسوی  (۱)ص هموین مجلوه  ۸۳ ۀرکه در شماچنان

کار بوه عيشـالو  محمدالو  احمدالشکل را به عيسیو  محمدو  احمدهای مردم همدان نام»
در نوام  احتمااًل مملوی   است.یادداشت نکرده الَـنگارنده مثال دیگری برای پسوند «. برندمی

 است.با این پسوند ساخته شده حاشیه( ۱۵۲)جامی، ص عجمی  مملی  

 1(akā) کاـ َـ۷
 یمقدسو ،گفته شد (۱، ص ۸۳۵۴، ۸۳ ۀ، شماریسینونگفره)مقاالت  ینا اول بخ  در کهانچن

 و کـاعلرا  احمـدو  حسنو  یعلکه چنان ،دهندیم ییرخود را تغ یهانام یر ممرد یسدنویم
 یگورمنواطق د یبوده و در بعضون ریتنها مربوط به  ییرتغ ینالبته ا .گویندیم حمکا و حسکا

قورار  یونکرده از ا یادداشتنگارنده  . آنچهنداهدادیم ییرپسوند تغ ینا اخاص را ب یهانام یزن
 :است
 یلقب ابوالفضول علو یزن (۲۳۱ ص ،طباطباابن) یانلحسن از طالببوالقب احمدبن ا :یرکاام

از  یلقوب ابوطالوب مخول سووداو. (۱۵ ، صموان)هرفتنود  یِن رینسوبربه قم که  یاناز طالب
                                                      

(. در ۲۲، ص  ۸۳۵۴، ۸۳ۀ ، شوماریسینوفرهنگپس از آن بیاید ) است و باید (ak-)  َـپسوند  ۀپسوند دنبال ینا. 1
( آمده و در اینجا هم نقل شوده، نوام بورده ۲۲۳( استفرادًا از کیا امیرکا که در عبدالجلیل رازی )ص ۲۴آن مقاله )ص 

ی «سوتّکا»نظر شود. دو صابونی، که در آنجوا آموده، در اینجوا صوربر دو کتا  سمعانی و ابناست. از امیرکا دشده
 منقول از تحبیر سمعانی و فیرکا و عّزکا نیز، که در آنجا آمده بودند، در اینجا ذکر نشدند.
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کوه ظواهرًا  یرکواام دیناز چنو یافعر التدویندر  .(۵۱ ی، صرَم ُع  یعلو)فرزندان جعفر صادق 
 ،تون ۳ :۴۳ص  ،تون یوک :۲۴ص  ،تن ۱ :۸۱ ص ،محدث)است اند نام برده شدهبوده ینیهمه قزو

تن کوه  یکاز  ۱۵ صفحۀفقط در  .اسم است یرکاموارد ظاهرًا ام یندر تمام ا .(تن یک :۵۱ص 
ابومنصوور  ره،یتوامحمودبن احمودبن خضوربن ز .اسوتبوده نام برده شوده یرکاو اما تشهر
، شهرآشوو ابون) یسوارو یالنهل یرکاابوجعفر محمدبن جعفربن ام .کایرمعروب به ام ینیقزو
 ینیحسوو یرکووارضووا ام یدسوو ؛(۲۸۱ ،۳۱ ی، صراز یلعبوودالجل) ینوویکووا قزویرام فقیووه ؛(۸۱۳ ص
نوام  یوزن یراز ینالدمنتجب فهرستدر  .(۲۲۳ ، ص)همان یرکاام یاک ؛(۲۸۸ ، صهمان) ینیقزو

بن یاحمدبن عل ،(۲۴ۀ )شماری جعفر یرامک یرکابنبن اممانند اسحاق ،استآمده یرکاامچند 
 ی،جلولِع ا یرصوّد الم بن امیور لجویملایبن ابویرکاام ینالدینمع ،(۳۱ ۀ)شمار ینیسوق یرکاام

محمودبن ابووجعفربن  ،(۸۱ ۀ)شومار [نقضکتا  ]مؤلف  یراز یلعبدالجل یندیدالاستاد رش
چواپ شوده در  بنرجـه. آنچه اینجا (۳۱۱ۀ مارش)ین قزو یته از والجربن یرصّد م یرکاام یهفق
از  یکوی یرکواامیره. و غ ،استنوشته شده جهبنر (۸۱ ص ،۱)ج  یاصفهان یافند ءالعلمایاضر

 .(۳۳ ، صطباطباابن)است وه کوچ کرده بودهآقم که به  یانطالب
بون یفر محمودبن علوجع: ابوواسوتو حسن بوودهانام که صدوق  یخشجد لقب  :اکسح

بون االسوالم حسونشومس ؛(۸۸۸ ، ص۳ ج یی،کچوو) یقمو یوۀبابو کابن حسیبن موسینحس
کوه  شودیم دآوریا .(۳۲ ین، صالدمنتجب)ا کسحمعروب به  ی،ساکن ر یقم یۀبن بابوینحس
در  یمتووف) ینوور محدث ینحس یرزام .است ياکمخفف  کا یدگویم (۸۳۱ص  ،۳)ج  یافند

کوه درسوت  (۵۲ص  ،۴ج  ینوی،قزو ←)دانسوته  ياکحسنمخفف ا ر کاحس یزن ی(قمر ۸۳۲۱
 یست.ن

 یهقوی،ابوالحسون ب) یوورهد یهاز د یورید یهفق یاکبن احمدبن حسنیابوالحسن عل: حسنکا
 .(۳۴۲ ، صچاپ هند ،۲۸۱ ، صچاپ تهران

 .(۲۱۸، ۲۳۴یلی، ص خل) ینیقزو ظاهراً  یشخص نام :کاینحس
مدخل در موتن  ینا .(۱۳ ، صمحدث)مکان حمعروب به  یینقزو یمکاح بنیعل :مکاح

 «.مکاحفرزند » یعنی ینجادر ا مکانح .استیامدهن ینتدولا یچاپ
 .(۲۳۵ص  ،طباطباابن) ینقزو یاناز طالب ینام زن :کاتّ ِس 
 .(۲۴۱ ص ،۸ ، جلباب یهقی،ب) یصوف یحییبن محمدبن بن حسنیدز :ّیدکاس
 یهی،فق)آن روزگار  یلیانفطو از  دیلمی (معزالدولهظاهرًا: ) ۀدولالزع یبانقناز  یکی :یکالع

 .(يلطفتالمنقول در کتا   بویه،آلمعروب  تبکا یصاب یمابراه سحاقابوااز  یابه نقل از نوشته ،۱۱۲ص 
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 دو ،۳۴۳ص  ی،سهم) یانرابیو محمدکا خبن بوکرد معروب به ایمبن ابراهاسحاق :محمدکا
 .ار(ب

 اول این مقاله به بخشتوضیح راجع سه
، ذیل شرح حال محمدبن (۸۵۴، ص ۸)ج : رافعی (۳۸، ص ۸۳ ۀ، شومارنویسیفرهنگ) مادا. ۸

نویسد مادا یان )مادا یه؛ در اصول: مادابیوه، احمدبن محمدبن مادا )اصل: ماوا( قزوینی می
 : مادانیه( خاندانی در شهر )  قزوین( اند که در میان آنوان دانشومندان و۴۸در محدث، ص 

دنبال نامشان صوفت دیلموی ها از دیلم است. چند نفر از آنان که بهعابدان هستند و اصل آن
بن ماذا الودیلمی ؛ محمدبن علی(۳۲)محودث، ص بن مادابن یورح دیلمی است: سلیمانآمده

. حال اگر (۱۳)همان، ص )من فقهاء الماذانیة، سمع الحدیث سنة ثالث و ثالثین و خمسما ة 
 است. مادانمخفف  مادادرست باشد، باید گفت  مادانيه، ئيهماداجای به

 (۲۸۱، ص ۳)ج اسوت، اموا در رافعوی « ۳۳محودث، ص » ۳۸در صوفحۀ  متوا. مأخذ ۲
ظاهرًا از  متولهشود. مربوط می )ص ؟(است که بنابراین، به بخ  دوم همین مقاله آمده متوله
 است.ترکیب شده ـ اوله)  محمد( و پسوند  مت

 «.سید کردی»درست است، نه « سید کسروی»نظر  ۱، سفر ۳۱صفحۀ در . ۳

 1منابع
 یروت.ب ة،ثقافلدارا ،به کوش  احسان عباس ،فياتوال فوات(، ۸۵۴۳/  ۸۳۸۱) یکتب شاکرابن
 ،خرسوان یبوه کوشو  محمود مهود، منتقلة الطالبيه (،۸۵۱۱قمری /  ۸۳۱۱)بن ناصر یمابراه ،طباطباابن

 .نجف یدریه،ح مفبعۀ
، بوه طبقات المحدثين باصبهان و الواردین عليها(، ۸۵۱۵/  ۸۳۱۵بن ... حّیان )والشیخ، ابومحمد عبداللهاب

 کوش  عبدالغفار سلیمان البنداری و سید کسروی حسن، بیروت، دارالکتب العلمیة.
 .همدان ی،دانشگاه بوعل ،فرهنگ مردم همدان (،۸۳۱۱) یزپرو یی،اذکا

 ، به کوش  عباس اقبال، تهران.کتاب لغت فرس (،۸۳۸۵بن احمد )اسدی، علی
 ، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران.مختارات من الرسائل(، ۸۳۴۱افشار، ایرج و غالمرضا طاهر )

احمود  یدبوه کوشو  سو ،ءفضالال حياضو  ءالعلمایاض ر ی(،قمر ۸۳۱۸)عبدالله  یرزام ی،اصفهان یافند
 جلد. ۱، قم ی،نجف یمرعشالله یتآ ۀکتابخان ی،اشکور ینیحس

 .جلد ۲ ،تهران ،به کوش  عباس اقبال ،تتمة اليتيمة ی(،قمر ۸۳۱۳)ابومنصور عبدالملک  ی،ثعالب
 .تهران ،اطالعات ی،به کوش  محمود عابد ،االنسنفحات (،۸۳۴۱)عبدالرحمن  ی،جام

                                                      
 .اندمقاالت ذکر نشده ینبخ  اول ا ۀشوند که در کتابنامیذکر م یفقط منابع ینجادر ا. 1
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 ،۳لود ج ،ینجفـ یشـالله مرعیةآ ۀکتابخان یعکس یهافهرست نسخه (،۸۳۱۴) ابوالفضل ی،بابل یانحافظ
 .قم ی،نجف یمرعش ۀکتابخان

َ  (،قمری ۸۳۱۱)محمدبن حسن  ی،عامل ّر ُح   ،االنودلس ةمکتبو ینی،احمد حسو یدبه کوش  س ،لل اآلمِ مَ ا
 .بغداد

 روشو  عوامکبوه  ،یثعلمـاء الحـد ةمعرففی رشاد الا (،۸۵۵۳ / ۸۳۸۳) اللهبن عبدیلخل ینی،قزو یلیخل
 یروت.ب ،دارالفکر یدر،احمد ح

بون یحیوی ینالودرکون ترجموۀ ،يرازیش يفبن خفابوعبدالله يرکب ي ش يرتس (،۸۵۱۱)ابوالحسن  لمی،ید
 ،بابوک ی،سوبحان یوقچاپ دوم به کوش  توف ،آنکارا طاری، یمل وش یآن ماربه کوش   یرازی،ش یدجن

 .۸۳۱۳، تهران
هوای اسوالمی پژوه  ، بنیاد۸، جلد تاری  علمای بل (، ۸۳۱۱رحمانی ولوی، مهدی و منصور جغتایی )

 آستان قدس، مشهد.
مجلوس  ۀکتابخانو ،يلـیاردب ینالـدیصـف ي شـ ۀفهرست اسناد بقع (،۸۳۱۴) ینعمادالد یی،الحکمایخش

 .تهران یران،ا یمل ۀو موز یاسالم یشورا
 یخ.بدون تار ،تهران ،یواند ،بجصادق مالر

مجلـۀ ، «َاّران و شوروان و آذربایجوان موردم هوایی توازه از زبوان قودیمواژه»(، ۸۳۱۸اشورب )صادقی، علی
 و بعد. ۲۲، صفحۀ ۸ ۀ، شمار۸۴، سال زبانشناسی

س تفورانالُحَجیوری، به کوش  محمود  ،۸۳ لدج ،ياتبالوف یالواف(، ۸۵۱۳/  ۸۳۱۳) یندالصالح دی،صف
 ، برلن، کالوس شوارتس.۲۱۱۴/  ۸۳۲۱، به کوش  احمد ُحَفیط، بیروت، ۲۱؛ جلد بادنینر، ویساشتا

 ی،الهاد یوسفبه کوش   ،الدوله یمينالمل   ةدول اخبار ينی فیميلا (،۸۳۱۴)عبدالجبار بن محمد ی،بُعت
 .تهران ،مکتو  یراثم

 ،امهبه کوش  محمد عّو  ،یبالتهکیبتقر ،(۸۵۵۴/  قمری ۸۳۸۱) احمد ینالدشها  ،حجرابن ی،قالنسع
 یه(.سور)حلب  ید،رشلدارا
بوه کوشو  محمود صوادق  ،یلـ الِح  ةمـرجال العال  (، ۸۵۱۸/ ی قمر ۸۳۱۸) یوسفبن حسن ی،حل ۀعالم

 .نجف یدریه،ح ۀعبفم ،بحرالعلوم
 یبوه کوشو  احمود مهودو ،يينانساب الطـالب ی فیالمجد قمری(، ۸۳۱۵)بن محمد یعل ی،رَم ُع  یعلو

 .قم ی،نجف یالله مرعشیتآ ۀکتابخان ی،دامغان
 .تهران صبا، ،شانیو اوضاع زمان ا یهآل بو (،۸۳۱۴)اصغر یعل یهی،فق

 .۴و  ۳د جل ،دانشگاه تهران ،افشار یرجبه کوش  ا ،یادداشتها (،۸۳۳۲و  ۸۳۳۴)محمد  ینی،قزو
 ۱۱۱در سوال  یبن عبدالملک قمبن حسنیبن علحسن ۀترجم ،قم ی تار (،۸۳۸۳)بن محمد حسن قمی،
 .تهران ی،هرانطجالل  یدبه کوش  س ،۱۱۱و 

مفالعوات  ۀسسوؤم ،پوژوهدان  یکوشو  محمودتق ، بوهءالوزرای تار (،۸۳۱۳) ءرجابوالا ینالدنجم ی،مق
 .تهران ی(،پژوهشگاه علوم انسان)   یفرهنگ



07  
 ۸۳۵۱ ،۸۳ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 (۲ی )اسالم ۀدر دور یفارس بیبیتح یپسوندها مقاله  
 

ورود  ی ذکـرفـ ينالمشعشـع انـوار(، ۲۱۱۲/  ۸۳۲۳/  ۸۳۱۸) یاردسوتان  ینینوا یمحمودعل ی،قمکچو ی 
 .جلد ۳ ،قم ی،الله مرعشیةآ ۀکتابخان ،يينقمالی ال يينالبالط  
بنگواه ترجموه و نشور   وی،القراوش  جعفر سولفانکبه  ،الجنانروضات (،۸۳۳۵) ینظ حسحاف یی،کربال

 .۲جلد  ،تهران ،کتا 
 .تهران یرکبیر،ام ،گمنام یارانشهر (،۸۳۳۱)احمد  ی،کسرو
 .تهران ،سروش ی،وش  ابوالقاسم امامکبه  ،االممتجارب (،۲۱۱۸/  ۸۳۱۱) یابوعل یه،مسکو

 گیر، دزفول، افهام.وش  عالءالدین گوشه(، به ک۸۳۱۲) مقامات تایبادی
بوه  ،و مصـنفيهم يعهالشـ ءعلمـا ءفهرسـت اسـما(، ۸۳۱۳) یراز یوۀبابو بنیداللهبن عبیعل ین،الدمنتجب

 .قم ی،اسالم یرمجمع ذخا یی،طباطبا یزوش  عبدالعزک
بوه کوشو   ،یـهبوو آل يانو سـامان یانغزنو ی تار ی ،التوارامعج(، ۸۳۳۱)الله فضل یدالدینرش ی،همدان

 .تهران یرسیاقی،محمد دب
 .۲، الیپزیک، جلد فلد. ووستنوش  بکبه  ،البلدانمعجم(، ۸۱۱۴)ابوعبدالله یاقوت، 
 یروت.ب ی،االسالم غر دارال ،به کوش  احسان عباس، ءاالدبامعجم (،۸۵۵۳)ابوعبدالله یاقوت، 

Browne, E. G. (1895), “Some Notes on the Poetry of the Persian Dialects”, in: Journal of 

Royal Asiatic Society, pp. 773-825. 


