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یحیی بن الحسین الشاشیۀ حکیم نوشتبرلینۀنسخۀدربار 

*لیال شریفی

**نژادرضا حاجیانعلی

چکیده

ــمن  ــوظ در کتدر ض ــی محف ــب خط ــکت ــخهۀابخان ــرلین نس ــزی ب ــت مرک ای اس
حسـین الحکـیم یحیـی بـن ۀتـاریخ تـألیف، نوشـتدون نـام و بـفرد، بیمنحصربه

منثور بـه زبـان . بابوششسیدر ،حکمیـآثار اخالقیزمرۀ از ، شاشیال این اثِر
ه بـه قـراین تـاریخی در قـرن پـنجم که با توّج،ماوراءالنهری استۀفارسی و از گون
، بــه بررســی نوشــتدستضــمن معرفــی ایــن ،گاننگارنــد. اســتنگاشــته شــده

ــی، دســتوری و ختشــنامــتن ــهواژگــانیی نســخه در ســه ســطح آوای ــداپرداخت . ن
ایـن مـتن . بارز مـتن اسـت و لغـات عربـی کـم داردهاینویسی از ویژگیفارسی
فضای ۀرغم غلبکه علیدیگر این. ماوراءالنهری استتعابیر ی از کلمات و اگنجینه

گـویی مجلسنوشت به هیچ عنوان اثری امالگونه و از نـوع متن، این دستوعظ در
.نیست

هـای آوایـی، ، گونۀ ماوراءالنهری، ویژگیشاشیالحسین الیحیی بن متن کهن فارسی، : هاواژهکلید

های دستوریهای لغوی، ویژگیویژگی

۲/۱۱/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش۱۶/۵/۱۴۰۰: تاریخ دریافت

leilasharifi@ut.ac.ir/ )لمسئوۀنویسند(دانشگاه تهران دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی*

hajiannjd@ut.ac.ir/گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهراندانشیار**
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مقدمه

وسط دانشمندان و عالمـان آن خطـه متون نثر از ماوراءالنهر و تدرنویسیجریان مهم فارسی

هـای کمـی بـه دیگـر حوزهۀقرآن کریم آغاز شد و با فاصلۀ با ترجمجریاناین. شکل گرفت

،شهرهای مهم فرارود همچون چاچ، بخارا، سمرقند و خـوارزم. تحقیقی و ادبی انتشار یافت

معرفـی و قالهموضوع این م. نقش مهمی در اعتالی فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسالمی داشتند

ایـن . حکیم چاچی اسـتۀنوشتاز متنیکهننوشتیدستشناختی و محتوایی سبکبررسی 

ۀویـژه از گونـبـه،کهـنکلمـاتای از از نثر فصیح فارسـی بـا گنجینـهیدرخشانۀمتن نمون

نخستین بـار اسـت این ای نامی از حکیم چاچی نیست و در هیچ تذکره. ماوراءالنهری است

. شودوشت معرفی مینکه این دست

بحث و بررسی

معرفی نسخه. ١

ه بـبی نام، ای مجموعه،مرکزی برلینۀخطی فارسی محفوظ در کتابخانهاینسخهدر میان 

در۴۵۹۵ۀمیکروفیلم این نسـخه بـه شـماروشودنگهداری میMS.Or.qurt 2123نشانی

این مجموعه شامل دو بخش .دشونگهداری میاسناد دانشگاه تهران مرکز مرکزی و ۀکتابخان

بخـش دوم و،ق۷۳۳مکتوب در سـال ،سهرودیعوارف المعارفۀبخش اول ترجم: است

هر دو رساله بـه . ق۷۳۶تألیف یحیی بن الحسین الشاشی، مکتوب در سال ،نامای بینسخه

. کتابت شده استکستانتر»سرای«شهردر،خط حاجی محمد سمنانی جامی

افشـار در ایـرج . پـردازدمیایـن مجموعـه اثر ینبررسی دومفی و به معرحاضرپژوهش

نوشـته دانشـگاه تهـرانو مرکـز اسـنادمرکزیۀهای کتابخانفهرست میکروفیلماز جلد سوم 

یحیی بن الحسین الشاشی به کتابت حاجی احمد بن حاجی محمـد ۀپندنامه، نوشت«: است

.»۳۶۰ۀبه شماره نسخ۷۳۶سمنانی در سال 

۲۵۰این مجموعه در . بی نام محفوظ استۀدر این مجموعاثر فرد این حصربهمنۀ نسخ

صـفحات رکابـهیتمام. با خط نسخ خوانا و روشن نوشته شده است، سطر۲۱برگ، هر برگ 
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تـا ر ۲۱های برگمشتمل بر ،سهرودیعوارف المعارفۀل این مجموعه ترجماّوبخش . دارد

هـایشـامل برگ،اسـتبررسی ممورد ۀنسخهمین که ،بخش دوم مجموعه١.استپ ۱۱۶

.استپ۲۵۰ر تا ۱۱۷
ّ

نویس شخصی ی به خط نستعلیق و نسخ است و هامشنسخه محش

تـألیف(جامی نفحات االنساست که مطالبی از ٢به نام علی بن علی الخلوتی االصوینوی

نفحات االنسۀتکملو ) ق۸۸۳
ّ

ط ها بـه خـسرفصـل. عبدالغفور الری نقل کرده اسـتمال

دیدگی آبامااست، مه و کاملنسخه بدون مقّد. ریحان خوانا و با شنگرف نوشته شده است

همچنـین . مشهود استدیدگی آباین ر ۱۰۰پ و۹۹های برگهای کمی از در قسمت. دارد

از ساختار و مطاوی چهآن٣.نسخه توسط کاتب مقابله شده است.پارگی دارد۱۳۴برگابتدای 

:است کهاین شود روشن میکتاب 

۱ .
ً
توضیحاتی در معرفی مؤلـف و نـام کتـاب ظهریه دو بخش دارد؛ بخش اول احتماال

بوده 
ً
بخش دوم معرفی ابواب کتاب است . خوانا نیستاست که متأسفانه شسته شده و اصال

نسخه عنوان و تـاریخ تـألیف .نویس آن را اضافه کرده استکه به خط کاتب نیست و هامش

نـویس و یـا شـخص دیگـری غیـر از توسط هـامش،مات فارسی و یا عربیبرخی کل. ندارد

الجـوع و «کتاب بـا بـاب . استتشخیص از خط کاتب قابل به ترکی ترجمه شده که،کاتب

.آغاز شده است» الشبع

دوارجـاع مؤلـف در ،گواه ایـن ادعـا. افتاده استکتاباز آغاز زیادچندانبخشی نه. ۲

:ت که در متن نیست؛ مانندهایی اسجای کتاب به باب

ها رساند کی غالب بود بر سر زنان موی بیشتر باشد همچنان که در باب طهارت آب فرا همه مویـ 

.)ر۱۲۷(یاد کردیم

ـ 
ً
الرزق ُمستوفا َکرنا فی باِب

َ
.)پ۹۷(و از روزی خویش غایب نبود و هذا حدیث قد ذ

.است، افتادگی داردعوارف المعارفۀ که مربوط به ترجم،ه برگ از ابتدای مجموعهَد. ١

سـبحانی، . نـک(جـای مانـده اسـت نورعلی نقشبندی الخلوتی برۀای صوفیانه با نام رسالاز این شخص رساله. ٢

۱۳۷۴ :۳۵۹.(

هابدلنسخهمقابله وخودنسخۀ مادرهای دیگری در اختیار داشته و آن را با نسخه/نسخۀخود،نسخۀ مادر، جزکاتب. ٣

.دست نیافتندهای دیگر نسخه/هیچ اثری از نسخهنگارندگان به . عالوه کرده استمتنرا به
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. کاتب نـاقص بـوده اسـتۀد استفادهای مورنسخهکهبر اینست اای مورد قرینهدواین 

ای که از کاتـب بـه نسخه، اما تکبودهکه به کاتب رسیده ناقصاز کتاب هایی درواقع نسخه

.ما رسیده کامل است و هیچ افتادگی ندارد

یخ تألیفۀدربار . ۲ مؤلف و تار

االت، احتمـۀو با بررسی برخی قـراین و مقایسـاثر آمده از متن دستاز اطالعات محدود به

: آیدنتایج زیر به دست می

بـرخالف اغلـب .مؤلف حکیم یحیی بن الحسین الشاشی است: مذهب و عقیده. ۲-۱

از . مـذهب اسـتحکیم چاچی حنفـی) ۱/۵۶: ۱۳۶۱مقدسی، (اند بودهچاچیان که شافعی

های متفـاوت و گـاه انتقـادی نظر اسـت کـه دیـدگاه، فقیهی صاحبحکیممتن پیداست که 

. رخی از احکام فقه حنفی دارددربارۀ ب
ً
کسانی که ، یعنی غسلدر فقه حنفی غسل شهیدمثال

اند، واجـب در جنگ کشـته شـدهنه اند یا کسانی که مظلومانه و در جنگ با کفار کشته شده

کند کـه بعضـی از فقهـای تصریح میقاضی سغدی .)۱/۱۲۱: ۱۹۸۴سغدی، . نک(نیست 

یکـی از همـین فقیهـانی حکـیم چـاچی .)جاهمان(حنفی قائل به وجوب این غسل هستند 

درحـربوقتدرکهشهیدانی«، جز )پ۱۲۷. نک(ند نداه غسل شهید را واجب میاست ک

،تدرباب کیفیـت نمـاز مّیـهمچنین.)ر۱۲۸. نک(» باشندشدهکشتهوباشندکافرمعرکۀ

: ۱۹۸۴سـغدی، . نـک(٤بن کرام اسـتنزدیک به حکم فقهی محمد) ر۱۲۸(حکم چاچی

حکیم چاچی موافق قول محمد بن کـرام ،درباب غسل زن و شوهر توسط یکدیگر.)۱/۱۲۸

و همچون محمد بن کرام به غسل حضرت زهرا توسـط ،نخعی است و نه ابوحنیفهابراهیم و 

بـر حکیم چـاچی آید که او برمیاز اشارات ٥).۱/۱۱۸: همان(استناد کرده است )ع(امام علی

خصوص از شافعی اقوال زیـادی و بهوقوف کامل داشته هم ت اهل سّنۀمدیگر ائفقهی اقوال 

.دو قائل به استقبال قبله، تکبیر، اقتدا به امام، دست برداشتن تا برابر دوش و سالم هستندهر. ٤

متـه کمـا اّن«. ٥
ُ
غسـل فاطمـة ویجوز للرجل ان یغسل امرأته فی قول ابی عبدالله و النخعی، وکذلک السید ال

ً
علیـا

.»وز عند الفقهاجالله عنها، وال یرضی
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در کـالم و اعتقـادات، ماننـد دیگـر . تاسـی، نقل کـرده نفرا، برای مقایسه با مباحث فقه ح

مذهبان نواحی ماوراءالنهر، حنفی
ُ
به اقوال ابولیث بخاری ،در چند جای متنو ریدی استمات

نک(ماتریدی استناد کرده استر ابومنصوشاگرد بالفصل ) ق۳۳۳. د(
ً
.)پ۳۲. مثال

به محل اقامت و روزگار مؤلف اشاره نشـده مورد بررسی، کتاب در: روزگار مؤلف. ۲-۱

صوفیان، زّهـاد و عالمـاِنهمگی ، زیراراهگشا نیستنیز متنمذکوردرایناست و نام افرادی 

گمناِم
ً
آید که مؤلف در مطاوی کتاب برمیاز مطالب و. چهارم و پیش از آن هستندقرن غالبا

نگـارش کتـاب زیسـته و می) بعـد از حکومـت سـامانیان(اوایل حملۀ ترکان به ماوراءالنهر 

گاه بـه مراتـع و گـرد گـهترکان بیابـاندر این دوره، . مربوط به آغاز این واقعۀ پرفتنه بوده است

طق شـهری در سـایۀ ، امـا هنـوز منـا)پ١٤(٦کردنـدمزارع کشاورزی اهل ثغور حملـه می

همچنین نویسنده در فتوایی مـردم را ). ر١٠٣(حکومت خردمندانۀ والی شهر امن بوده است 

با توجه بـه ). ر٨٨(و به مبارزه با آنان ترغیب کرده است ) ر١٥(از یاری ترکان بر حذر داشته 

به حملکه این
ً
ق۴۰۶دربه احتمال قوی، نویسـنده،ترکان کافرکیش اشاره داردۀمتن صراحتا

.هجوم ترکان به نواحی ماوراءالنهر، زنده بوده استغاز ، مقارن آ٧ق۴۰۸یا 

قرینۀ نقلی ضعیفی درمتن برای نشان دادن بازۀ زمانی حیات حکـیم چـاچی وجـود 

یدمی» التوحید«در باب وی . دارد یـلا« : گو التحو علی خـوِف التوحیِد
ُ

.)ر۲۸(» صل

به ) ۱/۱۰۷:تابی(ی من مسموعات المروقمنتالکتاب در) ق۶۴۳(ضیاءالدین مقدسی 

یسدمی) ق۴۲۲(نقل از ابوزکریا یحیی بن عمار الشیبانی السجزی  : قال السـجزی«: نو

االیمـان و ِاّن نعمـِة مـن زواِل
ّ

الصـالحین اال
َ

لم یکن خوف
ّ

و لکـل
ً
شـکرا

َ
شـکُرنعمـة

التحویل خوُف ،سجزیعبارتبر اساس این . »التوحیِد
ً
م پیش از سجزی حکیاحتماال

.کم معاصر او بوده استیا دستزیستهمی

» ایشان را کشت و زرع نباشد و کشت ایشان غـارت اسـت«: نویسدگردیزی دربارۀ کیفیت امرار معاش ترکان می. ٦

.)۵۲: ۱۳۶۳، گردیزی(

فتنۀ آغاز را تاریخ ) ۱۳۸۵:۷/۶۴۲اثیر،ابن(ق۴۰۸اثیر و ابن) ۴/۲۰۳: تاخلدون،بیابن(ق۴۰۶سال خلدون ابن. ٧

. اندترکان دانسته
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آنهایکتاب و ویژگی. ۳

برمبنـای ، صـوفیانهگـرایش با های کهن،ی از نوع اندرزنامههای اخالقکتابزمرۀ دراثراین 

وشش باب و چهـار فصـل مسـتقل کتاب در سی. کالمی ماتریدی و فقه حنفی استۀاندیش

تـوان دارای سـه ز نگاهی دیگر و به لحاظ محتـوایی، مـتن را میا.تنظیم و تبویب شده است

کتاب را در بر مـی: بخش دانست گیـرد، دربـارۀ تهـذیب اخـالق فـردی بخش اول که بیشتِر

است؛ بخش دوم مربوط به رفتار با خانواده و به نوعی تدبیر منزل و آیین نامۀ زندگی است؛ و 

را در بـر ... کیفیـت نمـاز جماعـت وبخش سوم بعضی احکـام فقهـی چـون آداب مّیـت و

شـود، آغـاز ای از قرآن آغـاز میبرخالف بسیاری از آثار صوفیانه که با حدیث یا آیه. گیردمی

قـال یحیـی بـن «ها با عباراتی از حکیم چاچی، متناسب با هر باب و بـا عبـارت اغلب باب

متقدم ازجمله فضیل سخنانی از صوفیان کتاب،در متن. است» الحسین الشاشی رحمه الله

که امثال ایشان نقل شده عیاض، ابراهیم ادهم، حبیب عجمی، حسن بصری، سفیان ثوری و

. متأخرترین ایشان است،سامانیۀفقیه مشهور دور، )ق٣٤٣. د(امام ابوحامد بلخی

.اسـتحـاوی حکایـات و منقـوالتی از صـوفیان اولیـه ،همچون آثار مشـابهاین کتاب 

هـم از حیـث کتـاب،مأخذشناسـی و ذهن نویسنده نیسـت ۀقوالت برساختاین منتردیدبی

حـائز اهمیـت ،متـون کهـنۀمطالعات اخالقی ـ عرفانی و هم از حیث فن تصحیح و مقابل

نویسندگان مقاله، با بررسی و مقایسۀ کتاب با آثار مشابه در این موضوع، دریافتند که . است

ازجمله ، فرارودۀدر حوزشده نگاشتهآثاربرخی از با به لحاظ ساختاری و موضوعی، ن اثر ای

امـا از ٨.هایی داردشـباهتاالرشادو،ای در تصوفرساله، بستان العارفین، رونق المجالس

تنبیـه کتـاب از همـه هماننـد بـیش، نقل روایات و حکایات و حتی طرح ابواب مـتنحیث 

سـاختاری اسـت و هـم ها هـم ایـن شـباهت. اسـت) ق۳۷۳(ابولیـث سـمرقندی الغافلین

دم های و کتاباثر که بین این قابل تأمل اینۀنکت.موضوعی
ّ

ازجمله ه،صوفیانمتق
ّ
لمع فـی ال

ّ
کشـف المحجـوبو ،التعّرف، قشیریهۀرسال، الرعایـة لحقوق الله، قوت القلوب، تصوفال

یـن آثـار اازیـک هیچ،آثار مذکور استتر از کهن،از نظر زبانی و نحوی،حکیم چاچیۀکه نسختوجه به اینبا. ٨

.باشدبوده مآخذ این آثار از حکیم ۀبسا رسالچهو باشد بوده در نقل حکایات وی مآخذ از تواندنمی
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.بسـیار جزئـی اسـتشـباهت شباهتی وجود ندارد یـاچیا هیاز نظر موضوعی و ساختاری 
ً
.مؤلف از منابع دیگری بهره برده است که بر ما شناخته نشدبنابراین احتماال

. استدر آن استناد به آیات و احادیث ۀنحو،شناسی کتابمهم دیگر در باب متنۀنکت
ً
اوال

ستناد به آیات و احادیث نسبت به آثار مشابه ا
ً
بـه ،مؤلف در تقریـر آیـاتکمتر است، و ثانیا

وی .اسـتاز ترجمـه اجتنـاب ورزیـده االمکان اکتفا کرده و حتیآیات صورت عربیآوردن 

کـرده و بسـندهفارسیۀر اغلب موارد به ترجمد. به دو صورت نقل کرده استنیز احادیث را 

کالم مؤلف اصل ای که تشخیص آن از گونهبه،هنرمندانه آن را با متن پیوند داده استشکلی به

؛ گـاهی نیـز )مشـهود اسـتصـوفیان نیـز وی از های قولنقلدرروشاین (نمایددشوار می

ها گـاهی بـه صـورت ایـن ترجمـه. آورده اسـتآنۀهمراه ترجمبهرا صورت عربی احادیث 

هــای دقیــق فارســی گزینــی و انتخــاب معادلدقــت نویســنده در واژه. اللفظی اســتتحــت

.زبان فارسی را مراعات کندها ساختار نحوی کوشد تا در این ترجمهتوجه است و او میجالب

الخطی نسخه های رسمویژگی. ۴

یکدستی و نا. به علت کهنگی نسخه، رنگ مرکب و کاغذ تیره شده استجای نسخه،در چند 

.اندنقطه کتابت شدهاکثر حروف نقطه دار بی. شودناهماهنگی در متن دیده نمی

بررسی میاهای آوایی این نسخهو برخی ویژگیکلمات،در ادامه
ً
.شودجماال

نگارش حروف و کلمات) الف

نوشـته » ب«، به صـورت جز در موارد بسیار معدود،»پ«: چهار صامت پ، چ، ژ، گـ

»چ«؛ )ر۲(»پر«مانند شود،می
ً
و البتـه )پ۴۹(» جادرگـاه«ماننـد »ج«صـورت بـهغالبـا

»ک«و»گ«). ر۸(که بی نقطه ضبط شده است» چیز«مانند نوشته شده، نقطه گاهی بدون

متمـایز»ز«جا بـا سـه نقطـه از در همه»ژ«. شده استنوشته جا به یک صورت همههر دو

درکـهنوشته شده اسـت »زدمک«شکلجا بهکه در همه»کژدم«ۀاستثنای کلمبه،شده است

.)۹: ۱۳۴۷متینی، (٩معمول بوده استمؤلف ۀلهج

.)۷۸: ۱۳۷۳مکنزی، (gazdum← گزدم: ن تلفظ مطابق اصل پهلوی آن استاست که ایگفتنی. ٩
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گاهی به . شوددیده نمیر نوشتن تای مدّوبرای در نسخهمشخصیۀقاعد:تای مدورـ 

.مدور کتابت شده استشکلو گاه به تای مبسوط

در اغلب موارد »ط«صامت .آمده است» طلخ«صورت جا بهدر همه»تلخ«ۀ کلم: طـ

ۀاین قاعده در کلم. مشخص شده استآنبا یک نقطه در زیر،»ظ«صامت ازبرای تفکیک

.رعایت نشده است»طلخ«

: حـ 
ً
.متمایز شده استخوج، چبا یک عالمت در زیر از غالبا

نقطه در در باال و گاهی سه» ،«با داشتن عالمت،مواردۀدر هم»س«صامت :سـ

نک(متمایز شده است »ش«از صامت ،زیر
ً
.)پ۲۵. مثال

مانند ،گذاشته شده است» ء«عالمت »ع«در زیر حرف »غ«از »ع«برای تفکیک :عـ

.)پ۹۶(»قمهٕعل«

؛)پ ۹پ، ۷(؛ پهلوا )ر۲۵پ، ۳(گلوا:واوهای مختوم بهالف غیرملفوظ در انتهای واژهـ 

مصوت بلند ۷تا ۵قرن کاتباِنبرخی ). پ۸۷(؛ کوا )ر۸۱پ، ۳۴(خوا؛)پ۸پ، ۷(آرزوا

این طرز کتابت را نادرست ) زنده درقرن ششم(محمد میهنی.آوردندواو را با الف می

.)۹۰: ۱۳۷۵میهنی، (شمرده است

،شوندختم میهای غیرملفوظجمع به کلمات مفردی که به» های«اتصال هنگامـ 

.)ر۸۴(فریضها، عالقها : شود؛ مانندنوشته»ها«اصل بر آن است که فقط یک 

؛ نه افتد)ر۶۴(نه پذیرد: آمده است»نه«صورت مستقلبه، پیشوند نفی بر سر افعالنـ 

.)پ۱۲۱(

یاء پایانینقطهصورت یکصورت دونقطه در زیر و گاهی بهب بهاغلیـ  شده نوشته زیِر

.است

به که.اندبدون های غیرملفوظ نوشته شدهچندانک /آنک / چنانک/هرچ / آنچ:چهوکه ـ 

یا محمد خدای تـو کیاز فریشتگان آسمان مرا گفت «: کتابت شده استِکوکی، کهشکل

از کهـرام بـهمـن تـب«؛ )پ۹۹. ، نیز نکر۱۳۲(» پیامبری را ندادهیچ کهرا دو هدیه داد

چـینیز در یک مورد بـه صـورت چه). ر۶۰ر، ۳۵. ، نیز نکر۱۱(» امت تو به وی اندر آیم

.)ر۱۱۳(»نام بود؟چی رنگ و زر فاطمه «: کتابت شده است
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کلمات واحد به شـکلـ  ،ر۸۷. نـک(دکانچـه/ دوکانچـه : ماننـد:های مختلـفضبِط

. نک(ُچن/ ؛ چون)پ۳پ،۵. نک(ُهش/ ؛ هوش)ر۱۱۳پ، ۲۵. نک(امید/ ؛ اومید)پ۸۷

/ ؛ دوزخ)ر۴۱،ر۴۱.نـک(ژنگـار/ ؛ زنگـار )ر۴۴،پ۸. نـک(شست/ ؛ شصت)ر۱۱،ر۸۵

نویسندگی قرن چهارم و پنجم اسـت؛ یعنـی ۀ این شیوه همان شیو). پ۸ر، ۴۰. نک(دوژخ

.)۴۶: ۱۳۵۷متینی، (افته بودالخط واحدی رواج نیرسمای که هنوز دوره

ضبط و تلفظ کلمات ) ب

نکـات اساسـی درخصـوص تلفـظ .مؤلف برخی کلمات را به صورت مشکول نوشته است

: کلمات مختلف به این شرح است

:به چند صورت کتابت شده استنسخه ین ادرعالمت اضافهـ 

:کامل کتابت شده است»ی«صورتاضافه بهۀگاهی کسر) الف

، دردمنـد پژومنـد روزگـار را کـه بیمـاری دردمنـد؛ بسـا )پ۳۱(برآورده کندحاجتی مؤمنیهرکی

.)ر۸(بیماری به وی اندر است 

:کار رفته استاضافه بهۀجای کسربه» ء«گاهی صامت میانجی) ب

وی این دعاءۀبرک؛ به )ر۲۲(آرزوهاء بسیار؛ مردی بینی به )ر۲(هاء بداندیشهپای رفتن خواهد به 

.)پ۳۵(بنده را بیامرزد

ی غیرملفوظ و »ها«در کلمات مختوم به مورد این . گاهی بی عالمتی خاص است)ج

:شوددیده می» ا«مختوم به مصوت 

، ورا منفعـت پنـدها مـاایـن ؛)ر۱۸(عـرش١٠سـایهبه سایه بیمار به کار خدای اندر است و بیمارپرس به 

.)ر۶۳(بشنیدیها پتکبانگ؛ آن )ر۴۱(نکند

: الیه فتحه آمده استبین مضاف و مضاف) د

مـنپـدَر؛ )ر۳۳(به چیز من بخر بهشـت مـنمنبندَه؛ )پ۱۱(را پنج عیب استجاهلبیمارَی

.)ر۱۱۷(نیکو روی بود 

از خصایص نثرهای کهن تکرار کلمات مشـابه و حـذف نکـردن آن بـه . کامال طبق متن است» سایهبه سایه به «.10

یکی عـروس «؛ )ر١١٥(» و به خوی ایشان احتمال احتمال کردی«:ین متن نیز چشمگیر استاقرینه است که در

؛ گلو را ترازوی )پ١١٥(»چون خر پالیزبان بود به آبادان کردن کردن خانه«؛ )ر١١٩(»بامداد بامداد برخاستبود

.)ر٧(تا اندر نباید مخور ، شکم ساز تا اندر نباید مخور
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:بای اضافه مفتوح استـ 

). پ۷(کتاب حکیمان نوشته استسرَبه؛)پ۱۳(نرسدویَبهزیانی یا محنتی

کید مضموم اـ :ستبای تأ

د )ر۴(؛ ُبخورد )پ۳۷(؛ ُبماند )ر۸(ُبرود 
َ

.)ر۲۷(؛ ُبپزاید)ر۲۵(؛ ُبش

:غیر ملفوظ، مفتوح استهایحرف ماقبل آخر کلمات مختوم بهـ

ه )ر۲۰(؛ بمرَده )ر۳۲(؛ وعَده )ر۱۶(؛ آلوَده )ر۹(نهاَده 
َ

.)پ۵۷(؛ اندیش

:متحرک نوشتن پایان کلماتـ

، نیـز ر۸۰(امـل بینـیَوُی؛ کوتاهتر چیز از )پ۶۵ر،۵۷. ، نیز نکپ۵۵(َوَیمن بهترم از 

آمـده اسـتَنـُو؛ گفتـا )ر۱۴(َرُوچون به غزا روی بـه چهـار نیـت؛)پ۱۰۹وپ۵۶. نک

.)پ۵۴(پشمین داشتۀاندر یکی جامزیَر؛ به آستین خویش اندر کرد به )ر۷۱(

:کمی آمده استۀمتحرک بودن حرف آخر کلمات که با فاصلـ 

؛ به اندکی ازیـن )ر۲۷(َبه اهل بیت من اندر؛ )ر۱۴(به آرزوی دل کرده است َهی کهتا آن گنا

.)پ۸۰(َجهان

١١:صامت استکوتاه میانجی میان دویمصوت،این متندر برخی کلماِتـ 

ت؛ هشت گروه مردم َبه )ر۸(بود من َا؛ نشستن به)پ۲۲(بگیرد و به اخالص براند من َابه 
ُ

َهش

.)ر۳۳(ند جای اگر خوار شو

: فتحه آمده است» ی«و » و«مصوت قبل ازـ 

ر، ۲۵(ودیَبـ؛ نیـک )پ۱۴(بـدین نیـت رود َچـون؛ )پ۱۳(یا غمی بر وی رسانیبیمارَیی 

.)ر۱۱۴(دور شوملَعون؛ ای )پ۹۳(آسمان کرد َرو َسوی؛ اعرابی )پ۲۷

١٢:شده استکتابت»َسه«صورتدر متن یا بدون حرکت و یا با فتحه و به»سه«ۀواژـ 

سخن سـوگند خـوردَسه؛ گفتا بدین)ر۱۰۲(داده است َسه و فالن را خدای تعالی هر 

.)پ۴۳(

:در برخی کلمات مکتوب استīپیش از مصوتـ 

.)۲۵۹: ۱۳۵۰متینی، . نک(این ویژگی در آثار قرن پنجم مشترک است . ١١

.)۲۶۵: ۱۳۷۳مکنزی، . نک(با کسره آمده است Sêتبه صور» سه«پهلوی تلفظ واژۀ در زبان. ١٢
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هـا بـه فراغـت بکننـد و کشـت و انـدر تـا از آن کرانتا ضعیفان را یاری دهد بدان دهـان ِشـیر

؛ )ر۸۳(راآِسـیا مـر آِسـیایافتم چـون سـتون ؛ شکیبای را به کار دین چنان)پ۱۴(کشاورِزی

.)ر۸۵(بگِزیدکرمی چشم ورا 

:مجهول در دو کلمه» ی«باقی ماندن ـ 

.)پ۹۰(خواهی اندر آمدن ) ده(دیهیچون به؛)پ۴۵(ما، ای ِبه ما ) ِمه(میهای 

:های بلندبعد از مصوت» ی«به کار نرفتن صامت میانجیـ 

کـه از روشنای؛ آن)ر۷۲(نیازمایش؛ زن را مستای تا سه چیز )پ۸۳(از ایمان است شکیبای

بچـه خوانـدیروسـتای آن امـام مسـلمانان را آن روز که تو؛)پ۱۹(ترازو بردش تا در بهشت

» روشنایی«و » نیازماییش«و » شکیبایی«الخط است و در واقع این موارد نوعی رسم. )ر۱۲۱(

) ۱۰۶-۱۰۵راستی پور، ص. نکدر این باره(شودمیخوانده» روستایی«و 

جز در دو مورد که است، بهبدل شده ی غیرملفوظ »ها«تای مدور به »ةبرک«ۀ کلمدرـ 

عربی آن بخارایی تلفظ این کلمه قریب به تلفظ ۀدر لهج.دارد تصّرف کاتب باشداحتمال 

ت در حال. )۱۷: ۱۳۸۳رواقی، . نک(شود می»ها«است که تای غیراصلی در حالت وقف

صورت را به»ریاست«نویسنده در مواردی همچنین . آمده است»ۀبرَک«صورت بهنیزاضافه

نک(نگاشته است »ریاَسه«
ً
.)ر۵۳. مثال

شناسی متنسبک. ۵

:کنیممیبررسی یساختاری و واژگان،های متن را در سه سطح آواییویژگی

یآوایۀالی. ۵-۱

ها مرتبط است که با توجه به گفتاری و واژهۀبه گون،زبانۀنخستین الی،سطح آوایی

حذف، ابدال، اشباع، تخفیف و .شودهای فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی متحول میزمینه

مانده از کتاب حکیم نسخۀ باقیها در برخی واژهدر تحوالت آوایی است که ۀاز جملقلب

.پردازیمبه آنها میدر ادامه رخ داده است، و ما چاچی

حذف●

: »آ«بعد از مصوت بلند » ر«حذف صامتـ 
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َهل اندر گذشت و به 
َ
نیت کردم اگر ؛)ر۲۹(برود )جویبار(= باجویچون خر با بار گران از ت

. )پ۱۱۹(کنم )پرستاری(=پرستایاینجا آید 

١٣:حذف هجای اولـ 

. )استحذف شده» گداختن«از ١٤»ُگ«هجای()پ۸۷(داختجاودانه تن را به آتش اندر

:»ر«بعد از صامت»د«حذف صامتـ 

داشتند چشم می)شاگردان(= شاگران؛ )ر۶۲() بازگردانند(= بازگرانندیک گروه را از حوض تشنه

.)ر۵(به سوال 

:حذف واو عطف در اعداد مرکبـ 

همسـایه را بیـامرزد١٥تسـصـد ش؛ خـدای تعـالی )ر۸۹(هفتاد دو بـارهمه قرآن را برخوانی 

.)پ۴۳(

:بعد از مصوت بلند»ن«حذفـ 

نگوســار؛ خــدای تعــالی ورا بــدان چــاه )پ۲۷(بخروشــید )ایشــان(=ایشــایکــی از میــان 

ده ؛)ر۳۹پ، ۳۴()جـوانمرد(= جـوامردخوا بود و این مرد نیک؛ )پ۷۶(کند)نگونسار(= 

چنـان ؛ چون بـه در خانـه رسـی )ر۱۲۹ر، ۴۸(وی مهمان بودم ۀبه خان)شبان روز(= شباروز

.)ر۱۱۵(بار )آستین(= آستیباید چون ستور با بار بر پشت بار و به

:»آ«بعد از مصوت بلند »ه«حذف صامتـ 

)گاهواره(= گاواره؛ به دست آسیا کردی و به پای )ر۸۷(گردن بنه )پادشاه(=١٦پادشابه قضای 

خوردنـد می)گیـاه(=اگیمردمانی کهجایی افتاده بودم با: ابوتراب گفت؛ )پ۱۱۲(جنبانیدی 

.)ر۱۰(با وی به سخن آمد گیایی؛ )ر۸(

:انددر این متن برخی کلماتی که همزه دارند بدون همزه کتابت شده:حذف همزهـ 

؛)پ۷۹(منزلت اسـتولیاامرا به دل ؛)ر۶۹(پرخاش و بینتْوَمبینیک دامادی یافتی لحد 

: ۱۳۸۶صـادقی، (افتد حذف یک هجا یا مصوت از ابتدای جمله اسـتنوعی تحول حروف که کمتر اتفاق می. ١٣

۱۰( .

١٤.widākhtan۱۵۸: ۱۳۷۳مکنزی، (استصورت پهلوی این کلمه(.

.را معادل ششصد دانسته است»تسصد ش«نویس هامش. ١٥

. میانجی آمده است»ی«عالوه شده بداننکره »ی«که امیهنگ. ١٦



١٦١/)نژادرضا حاجیانلیال شریفی و علی... (ینبرلۀنسخۀدربار

ال؛ شکر)پ۳۵(هرچند بانگ کرد موذنوقت نماز شد  بیفتد از ایمسله؛ ورا )پ۹۹(و نعما آ

.)ر۱۱۲ر،۱۲۳(١٧کار دین

:کتابت کرده است» ی«در بعضی موارد به جای همزه 
.)ر۳۶(را دوش نان خواستسایل؛ مگر این)ر۸۱(را دوازده چیز اندر باید ١٨تایب

:»گ«به کار نرفتن صامت میانجیـ 
سه روزه آری با خویشـتن )گرسنگی(=یهگرسن؛ چون )ر۷(برمانده کرد)گرسنگی(=گرسنه

١٩.)ر۷۴(

اضافه●

٢٠:غیراشتقاقی به برخی کلمات بعد از مصوت و صامتhاضافه شدن ـ 

؛ چون خـر بـا بـار )ر۲۵(روشن َبرهنه و)دلی(=دلهیفضیل عیاض از بهشت اندیشه کرد از 

َهلگران از
َ
.)ر۲۹(با برود اندر گذشت و به جوی)تل(=ت

:به انتهای کلمه» ه«ه شدن اضافـ 
و کبر از هرکسی زشت اسـت و از درویـش ٢١نیکواتَرهتواضع از هر کسی نیکوست و از توانگر

)پ۵۵(»ترزشت

ِـ، َـهای با این توضیح که در بعضی از متون کهن، در پایان شماری از کلمات، مصوت

؛»بـود)گزنـد= (گزنـدههمه از وی ایشان را«:نشان داده شده است؛ مانند» ا«یا » ه«با ُـو 

. )۵۶: ۱۳۹۱سیدآقایی، حاجی(» کند)مضاعف= (مضاعفهتا «

:»ید«جایبه»یید«استعمال ـ 

.)پ۸۳()ندانید(=ندانییدشرم مدارید از آموختن چون 

که دارای همزه و رایرانیان کلماتیادر دورۀ اول زبان فارسی که هنوز تلفظ همزه و عین در زبان فارسی رایج نبوده . ١٧

.)۳۶۸: ۱۳۸۵صادقی،. نک(ند اهکرداند بدون همزه و عین تلفظ میعین بوده

؛ سـأیل )پ۸۰(تأیـب :، مانندضبط کرده است» ی«و » ء«ت مهموز را با هر دو حرکت در مواردی کاتب کلما. ١٨

).پ۳۵(

.)۴۱-۴۰: ۱۳۸۰صادقی، (هایی از این کاربرد در متون کهن وجود دارد نمونه. ١٩

).۲۸: ۱۳۹۰سیدآقایی، یحاج. نک(شودمتون کهن نیز دیده میازدیگرغیراشتقاقی در برخیhن اضافه شد. ٢٠

رهد. ٢١
َ
» است«بدل از فتحه است و از آنجا که در دورۀ اول زبان فارسی ماهیت آوایی فعل ربطِی» ه«، ر کلمۀ نیکوات

ً
).۳۴: ۱۳۹۵کمالی، .در این باره نک(باشد» است«در اینجا گونۀ شکستۀ فعل ربطی» ه«فتحه بوده، احتماال
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اشباع●

:»او«به » ُـ«اشباع مصوت ـ 

کردم جمـع کـردن میـان نیت ؛ )پ۲۵(داریم )امید(= ٢٢اومیداگر بر همین که هستیم بمانیم 

خوسپد؛ بردست راست )پ۱۳۲ر،۱۳۱. نیز نک؛پ۱۳۰()خفتن(= خوفتننماز شام و نماز 

؛ در سیاه کرده و )پ۷۸(خلوت است )دکان(=دوکانش؛ عبادت پیشه و )پ۱۲۹()خسپد(=

٢٣دخوداوناند که شما را به درگاه ؛ موذنان داعیان خدای)ر۸۷(نیکوا کرده )دکانچه(=دوکانچه

ر، ۴۵(بـه مـزد گرفتـی)مـغ(=٢٤مـوغیاگر مسلمانی نیافتی؛)پ۱۳۲(خوانند )خداوند(=

.)پ۸۷

:»آ«به مصوت» َـ«اشباع مصوتـ 

؛ تا آن کافر را )پ۳۷(ریسمان بدادی)َنخک(= ناخکیچیزی نیافتی که بدان درویش بدادی 

.)پ۹۰() فالخن(=فالخانهالک کند به یکی سنگ

: »ی«مصوت اشباع کسره بهـ

شـیدت؛ اخـالص بـر دل اسـت و )ر۷۲()ِنشـانم(=برنیشانمهفتاد پسر را جوشن پوشانم و 

ایشـان بـه کـار نیایـد)بحلـی(= حیلـیِبگر خدای مارا عفو کند ا؛)پ۳۰(براندام)شّدت(= 

نگردد از معنی )پشه(= یشیهَپ؛ آسمان رویین گرددی و زمین سفالین گرددی دلم به پر )ر۲۳(

.)پ۱۰۲(وزیر

ابدال●

: ابدال مصوت▪

٢٥:ابدال کسره به ضمهـ 

. بسامد باالیی دارد» اومید«در این متن . ٢٢

» خـودا«خدا در لهجـۀ بخـاری ). ۲۳۲: مکنزی، همان(آمده است xwadâyصورت در زبان پهلوی به»خدا«کلمۀ . ٢٣

).۵۹: ۱۳۴۲رجایی، (شود تلفظ می

»، به لغت مـاوراءالنهریموغ:در حاشیۀ نسخۀ اساس آمده است«:استآمده »گبر«ذیل سامی فی االسامیدر . ٢٤

.)۳۴۹: ۱۳۵۴دبیرسیاقی،(

: ۱۳۴۴رجـایی،(های گـویش مـاوراءالنهری اسـتآید و از ویژگیکه در اول افعال درمیمربوط به بایی است. ٢٥

۴۸(.



١٦٣/)نژادرضا حاجیانلیال شریفی و علی... (ینبرلۀنسخۀدربار

؛ گفتـا )پ۲۵(ُببینیـدمـنۀچـون جنـاز: ؛ حامد گفتا)ر۸(جایی تا نان یابم ُبرومتا ستمابرخ

دهوش از وی 
َ

ُبمانـد؛ تا روز همچنـان بـیُهش)ر۳۶(درویش فضول آمد ُببنید؛ در)ر۲۵(ُبش

.)ر۱۱۷(٢٦بوینند؛ بیرون آریش تا )پ۳۷(

:بدل شده است»تون«به »توان«ۀ کلم،با این تحول؛ūnبه ānابدال ـ 

.)ر۷۵(کندتونبیسخن سرد را به گوش درمهل چه 

:oبه āابدال ـ 

وهدمزد مر او را و ورا 
ُ

). ر۶۵(بخوبانندتخت آتشین بیارند و ورا بر وی؛)پ۱۰(٢٧خ

: ابدال صامت▪

؛)پ۱۱۹پ، ۵۷پ، ۴۰ر، ۳۲(فام>وام : »ف«به » و«ابدال ـ 
>؛ احسـنت)ر۳۰(َجهـت>؛ َجهـد)پ۱۹(َجَسـت>جسـد: و بالعکس»ت«به »د«ابدال ـ 

؛)ر۱۱۲(احسند
> ؛ خطیـب)پ۸۰(خـوب>؛ خـوف)ر۴۶(خبـه>خفـه: و بـالعکس» ب«بـه » ف«ابدال ـ 

؛)در متن بسیار باالست»زفان«ر، بسامد ۳ر، ۲(زفان >زبان) ر۱۰(خطیف
گرماوه>؛ گرمابه)پ۱۳۱(نیاَوم>؛ نیابم)پ۱۳۱(َزَور>زبر: و بالعکس»ب«به »و«ابدال ـ 
؛)ر۱۳۰پ، ۱۲۹(
.)ر۱۳۳(دیوال/ ؛ دیوار )ر۱۰۶(سوالخ/ سوراخ : »ل«به »ر«ابدالـ 

ادغام●

:شودمیدیدهمخرج در این متن به کّرات ادغام دو صامت یکسان و هم

ــز  ــتر )پ۱۳۱(هیچی ــتر )ر۷۳پ،۴۱پ،۹پ، ۱(؛ دوس ــختر ؛)ر۱۸(؛ زش پ، ۵۵ر، ۲۲(س

.)پ۸۵(؛ یگونه )ر۷۳

تخفیف●

:است»را«جایبه»ر«های تخفیف درین متن کاربردترین نمونهاز مهمـ 
عیـب ؛)ر۸۹(به بهشت فرسـتدورخدای عزوجل ؛)ر۹۹(دوست دارد رکه خدای تعالی هر

ه در مـوردی هـم ضـّم. بدل شده است»و«به »ب«سپس و ابتدا کسره به ضمه ؛ دو ابدال رخ داده» بوینند«در . ٢٦

). ر۱۰(» بوبینیچون پیری را از دور «: اشباع شده است

.)، پاورقی۱۳۶: ۱۳۸۰صادقی، (آمده است ) خواستن/(» خوهیدن«صورت همضارع این فعل ب. ٢٧
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ید رزن خویش کسی  ٢٨.)پ۱۱(ل خورانیحالرتا خود را و زن و فرزند ؛)پ۱۰۹(نگو

:شدن مصوت بلندکوتاهـ 
؛ چـون(= ُچـن؛)ر۵۷پ، ۲۰؛فرامـوش(= فراُمش؛ )ر۹۵ر، ۳۰پ، ۵پ،۳؛هوش(= ُهش

.)ر۱۴؛باستاد(= باستد؛ )ر۲۲ر، ۱۱

:تخفیف اول شخص جمع به اول شخص مفردـ 
.)ر۸۷؛ گرییم(= گریمیکبار که وی خورد ما چرا ) پ۶۸؛ زاییم(=زایمهمه مرگ را

قلب●

/ ر۳(شبهت . شوددر چند کلمه فرایند قلب دیده می /؛ کتف )پ۱۰۹پ، ۳۶(شهبت ) 

» شاپسرغم«و)پ۸۹(»پسرغم«های صورتکه به) پ۱۲۱(؛ سپرغم)ر۹۳(کفت 

.؛ کتابت شده است)پ۱۰۹(

مصوت●

: شوددر کلمات این متن دیده میayو awمرکبمصوت

ه همین صورت کتابت شده است و در مواردی که این ضمیر در تمام متن ب»َوی«: ayـ

ر، ۶(»چه وقت«ی ادر معن»َکی«؛ و ضبط شده است»َورا«صورت به،عالوه شده»را«به

شده استتلفظ میkayاین کلمه مطابق اصل پهلوی آن است و به صورت.)ر۱۹ر، ۱۲

.)۱۰۹، ۹۹: ۱۳۷۳مکنزی، (

و )پ۵(َرو :awـ
َ

این کلمه مطابق اصل پهلوی () ر۳۷(؛ َجوییدن )ر۲۸(؛ َجو )ر۲۱(؛ خ

.)۱۳۷۳:۹۴مکنزی، ()jaw: شده استآن تلفظ می

صامت●

: با سه نقطه کتابت شده است»ف«در چند کلمه حرفی به شکل ): عجمیءفا(ڤـ

و »ف«تلفظ این حرف ما بین.)پ۱۱۹پ، ۴۰(ڤام ؛ )ر۳(؛ بیڤکند )پ۳۸(بیڤکندشان 

کتابت شده »بام«به صورت »فام«جادر متن، یک.)۲۷۷: ۱۳۵۰متینی، (بوده است»ب«

:است

متـون کهـن نیـز دیـده دیگراین ویژگی در. »بوده استroیاra ،reتلفظ آن«: نویسدصادقی در این باره می. ٢٨

.)۳۵۲: ۱۳۸۵صادقی، . نک(شودمی
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؛ )پ۵۷(گزاردنفامخدای است اندر گردن بنده و این بنده را چاره نیست از بامگفتا مرگ

پ، ۸(ایذون :کتابت شده است»ذ«صورت به»د«در چند مورد ): ذال معجمه(ذـ

.)پ۳۶(؛ بوذ )ر۱۲۷به او، = (؛ بذو )ر۴۰

ساختاری کتابهای ویژگی. ۵-۲

اسم های ویژگی●

که ،»ی+ اسم+ یکی «:همراه است» یکی«ی که با لفظ آخر اسمبهافزودن یای نکره ▪

.)پ۳۹(»یکی عابدی بود«؛)ر۳۹(» مردی بودیکی «: های کهنگی نثر استاز نشانه

:امی عربیمصدری به اسم معنی و اس» ی«با افزودناسم مصدرساختن ▪
» و گرسنگیمرگیقضای مختلف به تو اندازد چنان چون بیماری، ۀو خدای تعالی، انداز«: مرگ← مرگی

.)ر۱۳(»مرگیقضا از دو بیرون نیست یا قضای تندرستی یا قضای«؛ )ر۸۵(

.)پ۸۳(» به وی اندر استهالکیاز شکیبایی بازداشتن «:)مصدر عربی(هالک ← هالکی
»را هفت کرامت است کـه هـیچ کـس را نیسـتمجاهدی«: )اسم فاعل عربی(مجاهد← مجاهدی

.)ر۱۴(

: منادا▪

، با من یا مردی:گفت«):ی+ اسم + حرف ندا(آوردن دو حرف ندا برای یک منادا)الف

.)پ۱۳(» علم گوی

، که خدای خویش را یا«؛)ر۴۲(» ، به این چه مزد یابیای: گفتندش«: حذف منادا)ب

.)ر۵۷(»یاد کن

:نوعی ساخت نادر برای بیان جنس▪

برای بیان جنس مؤنث و مذکر نداریم و در مواردی که نیاز به اینشانهدر فارسی دری 

: ۱۳۷۴خانلری،(زن، مرد : شودمتفاوت بیان میۀتشخیص جنس باشد دو جنس با دو کلم

:کنداستفاده میمردمۀعاماشاره به برای » کسان«ۀمؤلف از کلم،متندر این). ۳/۱۱۷

کند و چون بمیرد کار خویش کـس دیگـر را کسانبدترین مردمان آنست که تا زندگانی بودش کار 

.)پ۱۱۶(فرماید

:کندمیعالوه آن ، کلمات زن و مرد را به »کسان«ۀبرای تفکیک جنسیتی کلمو 
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نود و آواز ، زن بشـمرْدکسـانچنـان بایـد کـه آواز ؛)پ۱۰۹(گویـد؟کسـانزْنهرگز مرد، سـخن 

).ر۱۱۹(مرد نشنودکسان،زْن

:ضمیر▪

:ام، ای، ایم، اید، اند: ضمایری چون،جدانویسی ضمایر منفصل آزاد که معنای فعل دارند
کـه خـدای ورا توفیـق ام؛ از امتان تو کـس را)ر۲۷(ام سعیدانیا از ام شقیانام یا از من به علم خدای چه

.)پ۱۵(به غزا روید... بیمارایدو اگرایدندوهگیناو اگر ایدذلیلاگر ؛)ر۶۰(دهد

صفت▪

»ترین«و صفت عالی با »تر«رد صفت تفضیلی با ادر اغلب مو: صفت تفضیلی و عالیـ 

:آمده است»تر«اما گاهی هر دو صورت با پسوند،نشان داده شده است
چیز به سردترچیز از وی امل بینی و ترکوتاهچیز با وی شادی بینی و کمترچیز با وی غم بینی و بیشتر

. )ر۸۰(دل وی این جهان بینی 

اما گاهی متمم ،است» از«کاربرد متمم صفت برتر استفاده از حرفۀترین شیورایجـ 

: آمده است»چون«صفت با 
؛ مرا آن شادی که به دل انـدر آمـد )پ۲۰(معصیت عاصیانچونتر بود نیکی نیکان بر من گرامی

نیکی فرمـودن و از بـدی بـاز چون؛ نالیدن بیمار برخدای دوستر )ر۷۳(همه دنیا چونم دوستر دار

.)پ۹(داشتن

٢٩:اشتقاق صفت فاعلی از بن ماضیـ 

).ر۱۰(نبودندی پرسیدگانچه نیکوست این بیماری اگر این 

حرفهای ویژگی●

ضافه برای بارز این متن استفاده از دو حرف اهایاز ویژگی: مضاعفۀحرف اضاف▪

:، برای نمونه٣٠یک متمم است
.)ر۵۷(ا، پیش آمدندی به یکدیگر رچون پیشینان :به ــ را

.)پ۲۰(استبه بام براهل خانه گفتند خواجه :به ــ بر

از بهر پرستش را؛ من این پرستار را )پ۱۲۰(ا، به بام برآمده بوداز بهر این معنی ر:از بهر ــ را

.)ر۱۱۰(ام آفریده

.)۵۲: ۱۳۸۹صادقی، (ساخت صفت فاعلی براساس بن ماضی تا قرن هفتم رایج بوده است. ٢٩

.؛ در ــ اندرـ اندر؛ از برای ــ را؛ از ــ رابه ـ: کاررفته در این متناز دیگر حروف مضاعف به. ٣٠
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: برای یک فعل» را«کاربرد دو▪

ژره آید آخرین را همه را؛ خلق اولین و )پ۳۳(ا به دادن سگالد نیک خوار را نایافته ر
َ
.)پ۷۰(ف

:به دو صورت آمده است:حروف مرکب▪

:حروف مرکب کهن) الف

؛)پ۵۹(بسته است ازیراچهبنده را چرا بنده خوانند ← ازیراچه 

؛ نعمت به )پ۱۶(نیکو گیراسته آیدش ازیراکهبکنند، استوار آید هرچیزی که از وی← ازیراکه

.)پ۲(خورده به گند افتد، داده به گنج افتد ازیراکهاندازه خور طاعت بی اندازه کن 

:واحدۀآوردن دو حرف مستقل با یکدیگر در حکم یک کلم) ب

.)ر۱۷(سپاه بزرگ بود بهلکن لیکخلق خدای را ستم کردی ،یکی سلطانی بود ستمکاره

های فعلویژگی●

هـای های قدمت آثـار منظـوم و منثـور فارسـی اسـتعمال فعلاز نشانه: های پیشونددارفعلـ

، فـرو،فراز،در،بر،باز،اندرهایتعداد افعالی که با پیشوند،در متن حاضر.پیشونددار است

: کنیممـینـد نمونـه اکتفـا بـه ذکـر چکـه در اینجـا به کار رفته، بسیار زیاد استواو،فـرود

فـراز؛)پ۵(درکردن؛ )ر۱۰(، برآوردن )پ۱۳(؛ برافتادن)ر۶(؛ بازبستن )ر۱۱(اندرجهیدن 

؛ فرودنهادن )ر۶۵(فروهلیدن؛)پ۱۲۰(دویدنفرو؛)پ۱۲۶(؛ فرادویدن )پ۱۰۷(گشتن

).پ۱۳۰()~نیت (واکردن ؛ )ر۹۲(فرودافکندن ؛)ر۶۱(

فعـال بسـیط در ایـن مـتن بسـامد بـاالیی دارد، امـا در استعمال ا:مرکببسیط و افعال ـ 

ت، اسنیز به کار رفتهند ـاکه اغلب از دو جزء فارسی تشکیل شدهـ های مرکبفعلمواردی
ً
. ، نـک»تقـدیر«=؛ ر۸۵(؛ اندازه انداختن )پ۲۷گزاری کردن، سپاس= (آزادی کردن : مثال

؛ )ر۳۰آه کشیدن، = (؛ باد سرزدن )ر۲۵(؛ اندیشه بردن)۱۱۷: ۱۳۶۲، فرهنگ مصادر اللغة

ــدن  ــه زاد برآم ــرفتن)پ۱۲۸(ب ــتی گ ــه دوس ــت داشــتن= (؛ ب ــر زدن)پ۸۰، دوس ــه س ؛ ب

اقـدام = (؛ پـیش رفـتن )ر۱۲۱سرکشـی کـردن، = (؛ بیرون آمدن )پ۱۲۳، سرزنش کردن= (

؛ فـزای سـاختن )ر۴(؛ طالیه کردن)پ۳۸گستاخی کردن، =(؛ شوخی کردن )پ۳۰کردن، 

؛ غـم خـواری )ر۶(؛ یلـه کـردن )ر۱۷(کـردن...کرای کـار )ر۵۴رفیع رسیدن،به درجه (=

سی کردن)پ۱۰۵(خریدن 
ُ
.)ر۴۱(؛ گ
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):اندبه کار رفته»ی«هر دو دسته با (ـ افعال شرطی و انشایی

:افعال شرط هم با حرف شرط و هم بدون حرف شرط به کار رفته است▪

؛ اگر راه )پ۲(داشتمیمن نمازت روا وردییخای بنده اگر یکی نان جوین :با حرف شرطـ 

.)ر۳۴(نپوشیدمیو اگر پیراهن بودینرفتیمیبودی بر وی 

گرددی و زمین سفالین ام که آسمان رویینسی سال است که ایمن:بدون حرف شرطـ 

؛ باطن )پ۱۰۲(ای نگردد از معنی روزی گرددی و درختان سنگین، دل من به پر پشیه

.)ر۲۵(ید که به ملکوت اعلی رسانند شرم نداری خویش را چنان نما

.)ر۱۵(استیورا به خواب دیدندش که به دوزخ اندر :بیان خواب▪

و تا مرگ ورا سپاس داری کنندکندیچنان بود که مردگان را زنده :خیال و تصوربیان▪

.)ر۶۳(بینندیمیکه جنازه خود را پنداشتندی؛ )پ۴۷(

:بیان آرزو آمده است»ی«در همه موارد با:تمنی▪

کاشـکی ؛ )پ۸(آمدیو به عدد هر روزی پنج تبرفتمی تا به دنیا باز یافتمیکاشکی دستور

؛ )پ۷۱(یـافتمیتـا مـن ایـن چنـدین پـاداش بمردندیو همه را بودندیهمه خلق فرزند من 

و تن مرا ردیداهای مرا کوفته همیشه چنانکه رگبودمیابوحامد گفتی من آرزومندم آنکه بیمار 

.)پ۸(داردیو دل من بریان داردیسوخته 

: و صفت فاعلی آن»باشیدن«ـ صرف فعل 

؛ )ر۸(مـی باشـیدمخوردنـد بـه ایشـان جایی افتاده بودم با مردمانی که گیا می:ابوتراب گفت

شـادی انـدر آن ؛ سختر )ر۱۶(باشیدنامرهای خدای تعالی را پیش بردن و از نهی ها وی دور

؛ هر دلی که به وی انـدوه نیسـت چـون )ر۲۲(بوده باشدسختر اندوهگین آن را بود کههانج

؛ و بهتر از آن باشی کـه تـا اکنـون باشـیده )جاهمان(نیستباشندهخانه ای است که اندر وی 

.)پ۶۳(بودی

:)...بوم، بوی(» بودن«استعمال مضارع فعل ـ 

؛ بـی )ر۹(دوستر دارم چون با طاعت به همسـایگی ابلـیس ُبوممعصیت با خداوند خویشبر

؛ آن فرزند گرامی تو که )پ۱۰۹(بوده ُبَوند؛ مادر و پدر وی انباز )پ۱۲۴(و بی امانتُبوندوفا 

ییبه دنیا از بهر وی حالل و حرام گرد کرده .)ر۱۰۸(ُبو

.)ر۷۳(وده بودمردی بدین بازرگانی با وی ب:»بودن«ماضی بعید از مصدرـ 
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:٣١استعمال افعال خاص ماوراءالنهریـ

نب پر )پ۴۰(استی، زشت استیفرعون اگر
ُ

و اسـتمو کیسه پر استم؛ بدان قدر که بگویی خ
ب ببشتن)پ۷۲(هیچ غم نیستم 

ُ
؛ چه خوش و فربـه و بریـان مـاهی )پ۱۷(استمگرفته ٣٢؛ ا

و شـرمهسـتم؟ گـویم ای؛ این سخنان خود کار بسته)ر۶(استیاست این، اگر مشتی نمکک 
.)پ۱۰۲(ندارم 

:»ید«صورتبه» ند«سوم شخصۀ شناسـ

فضـول درویـشکه)ببند(=ُببنیددر: ؛ شوی گفت)پ۹()شنیدندی(=شنیدیدیبه کوی مردمان

.)ر۳۶(آمد

گفتـاری ۀهـای گونـاین سـاخت یکـی از ویژگی:»ـید«ۀجای شناسبه» یت«استعمالـ 

: به کار رفته استبا بسامد باالیییز نمتن این و در )٢٩: ١٣٩٤،رواقی(ماوراءالنهری است

. )ر۵۶(؛ بپرهیزیت )ر۳۶(ایت ؛ کرده)پ۳۵(؛ بدهیت )ر۱۷(؛ کنیت )ر۵(بدانیت

٣٣هاهواژ. ۵-۳

های مهجور واژهاز، برخیهای واژگانی آنفرارودی و ویژگیۀبا توجه به اهمیت این نسخ

قممتن که اغلب
ّ
: شودذکر میاست، نویسندهی نزباۀبه گونتعل

؛ )ر۴۸آفروشـه از شـکر، =(اله هآرد؛)پ۷۳(؛ آخشیج)پ۱(؛ آخریان )پ۲(گاهآبدست
رفاش)ر۸۰تحمل کردن، = (؛ احتمال)ر۳۰(؛ آواج)ر۱۲۴(چ آما

َ
اقامت در جـایی، =(؛ ا

؛ )ر۹۹مایحتـاج، =(؛ انـدربای )ر۷۸ریشـه، =(؛ ِاطل )پ۱۰۸سزاوار،=(َدر ؛ از)پ۶۵
ژومنـد؛ َپ)پ۶۴(زمان؛ ِپ)پ۱۲۸(؛ به زادبرآمدن )پ۹۱(؛ ُبوش )ر۲۶اضافه، =(برَسری

؛)پ۸رنجــور و دردمنــد، = (
َ
ــازاج)پ۲۱شــبنم، = (َپشــک؛)پ۸۲گندیــده، (غــده َپل ؛ پ

مُرد)ر۱۲۳قابله، (= 
َ
هیای )پ۶۱محل غسل میت؛ = (؛ تن شوی)پ۷مرد نابالغ، = (؛ ت

َ
؛ ت

)ر۳۰جغد، = (غد؛ َچ)ر۱۲۴(؛ جاچ)پ۹۹(
ُ

خوایشـی؛)پ۱۰۵کـودکی، (= ردگـی ؛ خ

.)۲۲۸: ۱۳۴۸حبیبی،(کند عنوان افعال خاص ماوراءالنهری یاد میاین افعال باعبدالحی حبیبی از. ٣١

ب ببشتن«.آمده است» نبشتن«در نسخه . ٣٢
ُ
آب در معنی سد کردن پـیش» ببشتن«کلمۀ . ارمعنی احتباس ادربه»ا

.)۱۰: ۱۳۱۸بهار، (نیز آمده استمجمل التواریخدر 

این مقاله در نوبت چاپ در مجلۀ . اندبه بررسی نوادر لغات نسخۀ برلین پرداخته،نویسندگان، در مقالۀ دیگری. ٣٣

.قرار داردنویسیفرهنگ



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٧٠

اثر و نشانه، = (زیف ؛ )ر۲۶(دشمنادگی؛)پ۴۳َدِهش، = (؛ دیش )ر۵۶(؛ درونه )پ۱۸(
ـ)ر۶۶محل شادی، (= زیروستان؛ )پ۱۱۵روبیدن، (= روید ؛)ر۲۶

َ
؛ )پ۱۲۰(رفاک ؛ ش

کروف و نکروف ؛)ر۱۰۶گستاخی،= (شوخی کردن 
ُ

نده؛)پ۸۷زیانکار، = (ش
ُ

نده / غ
ُ

َمرغ
ژره)ر۴۶توده، = (

َ
جامـه و لبـاس، (= ُکوس ؛ )ر۶۷(؛ َکَرسه)ر۱۰۳(؛ کراشیده )پ۵۳(؛ ف

پـان)ر۱۲شده، دباغی= (گیراسته؛ )ر۱۱۳
َ
؛ )پ۱۱۹(قـام ؛ ِل)پ۶جنبـان و متحـرک، = (؛ ل

.)ر۶۳نوفه؛ پژواک صدا، = (؛ نوفاک)ر۱۲۶(َمخنده 

گیرینتیجه

ی کهن به زبان فارسی در موضوع اخالق است که از نظر تاریخ زبـان انسخۀ برلین اندرزنامه

زبـان آمیختگی بسیار کـِم. ای داردهای برجستههای آن، ویژگیشناسی گویشفارسی و گونه

از یک سو و نحو و سـاختار آن از سـوی دیگـر، بیـانگر قـدمت و عربی کلماتبا این رساله 
ً
البته نویسـندۀ گمنـام ایـن مـتْن.تألیف شده استدر قرن پنجمکهنگی اثر است که احتماال

دانسته، و نقل آیات و روایات و ترجمۀ آنهـا بـه فارسـی، نقـل منقـوالت و عربی را خوب می

حکایاتی از پیران و بزرگان ماوراءالنهر، و وقوف کامـل بـر احکـام فقهـی و آداب اجتمـاعی، 

بوده و به دربار نیز رفت و آمد داشته دهد که مصّنف از قاطبۀ دانشمندان دورۀ خانیه نشان می

توانـد در میکـه فـرارودی اسـت کهن هایهای از واژگنجینهکتاباین ).ر۱۰۳. نک(است 

که با توجه به شواهد واژگانی مهم دیگر اینۀنکت. کار آیدهای لغت فارسی بهتکمیل فرهنگ

ـ هـای مـاوراءالنهریویشیکـی از گـبه گـویش بخـاراییآن، متناثر مورد بررسیو آوایی

ف توان نتیجه گرفت که مصّنرو میهمین ازو ،بسیار نزدیک است) ۷: ۱۳۹۴رواقی، . نک(

ـ مولد وچاچی
ً
.ُمقام بوده استبخاریـ احتماال

منابع

. تصحیح جالل متینی. المتعلمین فی الطبةهدای). ۱۳۴۴(ـ االخوینی بخاری، ابوبکر ربیع بن احمد 
.اه مشهددانشگ: مشهد

نسخۀ (دار الصادر : بیروت. الکامل فی التاریخ).ق۱۳۸۵(اثیر، عزالدین علی بن محمد ـ ابن
).الکترونیک سایت کتابخانۀ مدرسۀ فقاهت
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تاریخ (کتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر). ق۱۴۳۱(خلدون، ابویزید عبدالرحمن بن محمد ـ ابن
.دار احیاء التراث العربی: تبیرو. تصحیح فرحان مصطفی. )خلدونابن

.مجمل التواریخ و القصص← مقدمه ). ۱۳۱۸(ـ بهار، محمدتقی 
.انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: تهران. تصحیح جالل متینی). ۱۳۵۷(ـ پند پیران

ضمیمۀ ،آینۀ میراث.»تفسیر نسفیتصحیح ۀشیوپژوهشی در«.)۱۳۹۱(آقایی، اکرم حاجی سیدـ 
.۲۸ش

،میراثۀآین.»تصحیح قصص االنبیاء نیشابوریلزوم بازنگری در «).۱۳۹۰(ــــــ ـ ـــــــ
.۲۱شۀضمیم

.حکیم سمرقندی← تعلیقات ). ۱۳۴۸(حبیبی، عبدالحی ـ 
با تصحیح و . ترجمۀ الّسواد االعظم). ۱۳۴۸(اسماعیلبنمحمدبنسمرقندی، اسحاقـ حکیم

.ایرانگفرهنبنیاد: تهران. حبیبیتعلیقات عبدالحی
.فرهنگیوعلمی: تهران. فارسیزبانتاریخ). ۱۳۷۴(پرویزخانلری،ـ

.)۱۳۵۴(میدانی← حواشی ). ۱۳۵۴(ـ دبیرسیاقی، محمد 
آینۀ . »یالخطـ رسمیشیگویژگیوکینکره، یایبدل از ۀکسر«). ۱۳۹۷(پور، مسعود ـ راستی

.۱۲۸- ۶۹: ۶۳میراث، ش
.دانشگاه مشهد: مشهد. بخاراییۀاشتی دربارۀ لهجیادد.)۱۳۴۲(ـ رجایی، احمدعلی

. هرمس: تهران. زبان فارسی فرارودی). ۱۳۸۳(ـ رواقی، علی
.۳۹شضمیمۀ ، آینۀ میراث.»های فارسیشناسی متنگونه«). ۱۳۹۴(ــــــــــــــ

وم پژوهشگاه عل: تهران. های خطی دانشگاه استانبولفهرست نسخه). ۱۳۷۴(ـ سبحانی، توفیق 
.انسانی و مطالعات فرهنگی

: بیروت. الدین ناهیصالحبه اهتمام . النتف فی الفتاوی). ۱۹۸۴(ـ سغدی، علی بن الحسین
.ةالرسالةسمؤّس

: بیروت. تصحیح یوسف علی بدیوی. تنبیه الغافلین). ۲۰۰۵(ـ سمرقندی، ابولیث نصر بن محمد 
.دار الفکر

.دانشگاه آزاد ایران: تهران.فارسیتکوین زبان). ۱۳۵۷(اشرف ـ صادقی، علی
.سخن: تهران. مسائل تاریخی زبان فارسی). ۱۳۸۰(ــــــــــــــ
. حبیـب یغمـاییۀنامـارج: در. »ترجمـۀ تفسـیر طبـرینکـاتی دربـارۀ «).۱۳۸۵(ـــــــــــــــ

.۳۶۸-۳۴۹: تهران، میراث مکتوب. دوآل داوکوشش سید علیبه



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٧٢

-۹: ۱ش، ۱س ، پژوهیادب.»اسالمیۀتحول کلمات فارسی در دور«. )۱۳۸۶(ــــــــــــــ
۱۵.

. ۵۳- ۴۵: ۶، شفرهنگستانۀنام. »اشتقاق صفت فاعلی از بن ماضی«). ۱۳۸۹(ــــــــــــــ
یقاتمؤسسه مطالعات و تحق: تهران. ینیجویزاللهعزیحتصح.)۱۳۶۲(فرهنگ مصادر اللغةـ 

.یفرهنگ
گزارش . »در فارسی قدیم" است"فعل ربطی ) شکستۀ(گونۀ گفتاری «. )۱۳۹۵(ـ کمالی، مهدی 

.۳۵-۳۳: ۷۵-۷۴دوشمارۀ . میراث
.دنیای کتاب: تهران. تصحیح عبدالحی حبیبی. زین االخبار). ۱۳۶۳(گردیزی، ابوسعید ـ 

.االخوینی بخاری← مقدمه ). ۱۳۴۴(ـ متینی، جالل 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی مجلۀ . »قرن پنجمالخط فارسی در رسم«.)۱۳۴۶(ـ متینی، جالل 

.۲۰۵-۱۶۰: ۳و۲شپاییز و زمستان،،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مجلۀ .»گزدم، کژدم؟«.)۱۳۴۷(ــــــــــــــ

۱۳- ۱: ۱۴و ۱۳ش، ۴، سمشهد
دانشکده ادبیات و مجلۀ .»ارسی در دورۀ اسالمیتحول تلفظ کلمات ف«). ۱۳۵۰(ــــــــــــــ

.۲۸۳-۲۵۰: ۲۶ش، ۷س، علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

.پند پیران← مقدمه ). ۱۳۵۷(ـ متینی، جالل 
.کاللۀ خاور: تهران. بهارتصحیح محمدتقی ). ۱۳۱۸(مجمل التواریخ و القصصـ 

: تهران. نقی منزویعلیۀترجم. االقالیمةاسیم فی معرفقاحسن الت).۱۳۶۱(ـ مقدسی، ابوعبدالله 
.شرکت مؤلفان و مترجمان ایران

ۀالکترونیک سایت کتابخانۀنسخ.ی من مسموعات المروقالمنت.)تابی(ـ مقدسی، ضیاءالدین 
.فقاهتۀمدرس

: تهران. مهشید میرفخراییۀترجم. فرهنگ کوچک زبان پهلوی). ۱۳۷۳(ـ مکنزی، دیوید 
.و مطالعات فرهنگیانسانیپژوهشگاه علوم 

شارات تان: تهران. تصحیح محمد دبیرسیاقی. السامی فی االسامی.)۱۳۵۴(ابوالفضل ـ میدانی،
.بنیاد فرهنگ ایران

: یزد. علی رضوی بهابادیتصحیح سید. دستور دبیری). ۱۳۷۵(عبدالخالق محمد بن ـ میهنی، 
.بهاباد




