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Introduction 

One of the prolific narrators of Persian folk tales is Abu Taher Tarsusi, 

whose works consist of Darab-nama, Abu Muslimnama, Ghuran 

Habashi Epic, Mosayyeb-nama, and Ghahraman-nama that are edited 

and printed. These works, and in general, Persian folk tales can be 

used extensively. Mahjoub has written about the benefits of Persian 

folk works indicating that “many lexical and grammatical evidence 

can be extracted from them and the dark angles of Persian syntax can 

be clarified” (Mahjoub, 2007, p. 157). 

The syntactical and lexical use of these works requires a critical 

correction and critique. In the present article, two works, Darab-nama 

edited by Safa (Tarsousi, 1995) and Abu Muslimnama edited by 

Esmaili (Tarsousi, 2001), are reviewed. In these two works, slips and 

errors are observed in the recording of some words. Also, some 

dialectal and local terms and expressions are not explained. This 

article tries to show the correct form of these words and clarify local 

dialect words and expressions. 
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Review of literature  

In the research related to the correction of classical Persian texts, the 

critique and review of the edited works have been common for 

decades, and many examples can be given. For example, Sa’adi Park’s 

critique is edited by Gholam Hossein Yousefi. 

Moayyed Shirazi (1993) in the book Review of Sa’adi’s Būstān has 

challenged many recordings of Yousefi’s editing of Būstān and has 

corrected them based on recording other copies and sometimes with 

deductive corrections and reference to the text of the Bustan itself. 

Numerous articles have been written about Tarsusi’s work and life. 

In the article “Designing a Hypothesis in Abu Taher Tarsusi’s Life,” 

Jafarpour et al. (2016) raised a hypothesis about the range of years in 

which Tarsusi lived. Zolfaghari and Bagheri (2018) studied the style 

of twenty written Persian mythical works, among which Darab-nama 

and Abu Muslimnama can be seen.  

The edition of these two works has not been reviewed thus far; 

therefore, the present article has no literature. 

Research questions and methods 

The current study aims to answer the following question. So far as 

Darab-nama edited by Safa, and Abu Muslimnama edited by Esmaili 

are concerned, which words are not recorded correctly and the 

meaning of which words has been lost from the glossary of these two 

works. 

The method used for showing the correct form of the erroneously 

recorded words is often to refer to the recording of the basic versions 

of the editors, from which they have deviated from the text to the 

footnotes of the pages. To prove that the recording of the original 

version was correct, the writer’s style and content, and sometimes his 

clear and explicit expressions in other places are investigated. 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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In receiving the meanings of the words not described in the 

glossary of the two works, references were made to the dialectal and 

local cultures. 

Discussion  

In editing Persian texts, Darab-nama and Abu Muslimnama are among 

the accurate and wise editions. However, recording some words in 

these two works is not correct. These incorrect recordings sometimes 

prevent the reader from receiving the meaning and concept of the 

phrase and sometimes hide the peripheral meanings of the phrases. For 

example, the recording of “Huda/هدی” instead of “Havi/هوی” 

(recording of the original version) which is mentioned in Abu 

Muslimnama (Tarsusi, 2001, vol. 4, p. 199) is a satire that the author 

of the story intended. 

In Abu Muslimnama edited by Esmaili, the meanings of many 

words and the combinations of text are given in the four volume 

dictionary. However, the meaning of some words in these dictionaries 

has not been recorded, or its proofreader has expressed doubts in the 

footnotes in their pronunciation and meaning. These words are often 

dialectal and local, which are still more or less common in some 

settlements and cities. The appearance of these kinds of words in 

Persian folk tales suggests that it is natural that these stories were 

narrated to the public. 

The word “  خود”, meaning “with/َمع، با” is one of these dialectal 

words the meaning of which the editor inferred to correctly, but has 

expressed doubts in its pronunciation. This word, meaning “ ،با، َمَع

 is still common in the writer’s birthplace, Neyriz Fars, in its ,”همراه

vernacular form and is always added to the name after him. In 

addition, in the dialect of Greater Khorasan, this word is common: 

: با“  .(Akbar Shalchi, 1991, p. 143) ”خود 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Conclusion 

The results show that in Darab-nama and Abu Muslimnama, there are 

errors in recording some words. However, they are few. In this article, 

the correct forms of these words were investigated. There are also 

some dialectal and local words in these works, the meanings of which 

are not recorded in the glossary of these two works. Their meanings 

were explained by referring to dialect dictionaries. Applying these 

corrections and recording of the meanings of dialect words in later 

editions of these two narratives makes it easier for the reader to read 

these two works and understand some phrases. 
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درنگی بر ضبط و معنی چند واژه در آثار چاپی ابوطاهر طرسوسی 

 (نامهابومسلمو  نامهداراب)

  1*یمختار کمیل

 (14/10/4111پذیرش:   22/11/4111)دریافت: 

 چکیده

های او های عامیانۀ فارسی است که از میان قصهصهابوطاهر طرسوسی از راویان توانمند ق

تصحیح و چاپ شده است. در  نامهقهرمانو  نامهمسیّب، قران حبشی، نامهابومسلم، نامهداراب

که تا امروز دربارة  نامهابومسلمو  نامهدارابهای دو متن مصحح: ای از لغزشمقالۀ حاضر، پاره

های ها، استناد به ضبطشده است. در اصالح این لغزش ای نوشته نشده، اصالحها مقالهآن

های این دو اثر، سبک این نویسهای اساس مصححان، رجوع به دستدرست و اصیل نسخه

ای آثار و ارائۀ شواهدی از خود این متون کارساز بوده است. همچنین، با تحلیل محتوا، معانی

اند و از ها، واژگان محلی و گویشیای از آنهها و ترکیبات نادر این دو اثر که پاربرای واژه

های پایان متون مصحح فوت شده، پیشنهاد شده است. اعمال این نامهها و واژهنامهلغت

های بعدی این دو تواند چاپها و ترکیبات نادر این دو متن میاصالحات و ضبط معانی واژه

 تر کند. اثر را منقح

 ، تصحیح، معنی واژه.نامهداراب، نامهابومسلمسی، ابوطاهر طرسو های کلیدی:واژه
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 . مقدمه1

پردازان پرکار ادب عامیانۀ فارسی، ابوطاهر طرسوسی است که یکی از راویان و قصه

ای را به ادب عامیانۀ فارسی ارزانی داشته است. تحقیق دربارة زندگی آثار بسیار ارزنده

پیش آغاز شد و به گذر زمان و آثار این راوی بزرگ ادب فارسی از نیم سده 

های ارجمند های ما دربارة او و آثارش افزونی گرفت. امروزه به یُمن پژوهشدانسته

های عامیانه، شناسان و تصحیح انتقادی و نشر روایات این ابرراوی قصهطرسوسی

ابرهای تاریکی که بر زندگی و آثار طرسوسی سایه افکنده بود، به یک سو شده و 

 بزرگی از زندگی او و چندوچون آثارش روشن شده است.های گوشه

طرح یک فرضیه در تاریخ زندگانی »میالد جعفرپور و همکاران با نگارش مقالۀ 

های زندگی ابوطاهر انداخته است. وی ای بر محدودة سالپرتو تازه« ابوطاهر طرسوسی

وی تا اواسط حضور طرسوسی را در فاصلۀ تاریخی اواخر سلسلۀ غزن»در این مقاله، 

(. بنابه تحقیق 469، ص. 4991داند )جعفرپور و همکاران، می« سلطنت غوریان

ق( و فرجام  111ق ) 1ابتدای نیمۀ دوم سدة »های زندگی طرسوسی جعفرپور، سال

« ( نیست161ق ) 6تر از اواخر دهۀ اول نیمۀ دوم سدة کم قدیمحیات ایشان دست

 )همان(.

ای ارائه شده است. جعفرپور در مقدمۀ اهر، نظریۀ تازههمچنین، دربارة مذهب ابوط

از گروه مناقبیان سنی »های استاد صفا که طرسوسی را در گفته نامهحماسۀ مسیّبکتاب 

 (.10/ص.4، ج.4990تشکیک کرده و آن را به نقد کشیده است )وارس بخاری، « دانسته

فارسی افزوده است.  ۀهای متعددی را به ادب عامدر هر صورت، طرسوسی داستان

طور قطع و یقین شناسایی شده، گذشته از از مجموعه آثار ابوطاهر، آنچه تا امروز به»

قران ، اسکندری تاریخ، نامهدارابهای زیر را برشمرد: توان داستان، مینامهابومسلم
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حنیفه، العابدین یا محمد نامۀ امام زینجنگ ،نامهمسیّب، نامهتواریخ، نامهقهرمان، حبشی

 .(04ـ41.ص/ص4، ج.4901)طرسوسی،  «مقتل حسینی، .... و عیارنامه

و  قران حبشی، نامهمسیب، نامهابومسلم، نامهداراباز این آثار تا امروز پنج اثر: 

 به زیور تصحیح انتقادی آراسته شده است.  نامهقهرمان

وسی ریخته است، ها که به زبان ساده و به سبک عامیانه از قلم طرساز این داستان

نویسد که فارسی می ۀآثار عامیان ةها برد. محمدجعفر محجوب دربارتوان بهرهمی

ها استخراج کرد و نکات تاریک دستور توان شواهد لغوی و دستوری فراوانی از آنمی»

 (.414، ص. 4906)محجوب، « فارسی را روشن ساختزبان 

های دست داشتن متنۀ فارسی درر عامیانواژگانی، دستوری و ... از آثا ةاستفاد ۀالزم

حاضر به  ۀرو نگارنده در مقالاینهاست. ازمصحّح و منقّح این آثار و بازنگری آن

اهلل صفا و به تصحیح ذبیح نامهدارابشده: های کوچک و اندک دو متن تصحیحلغزش

 پردازد.به تصحیح حسین اسماعیلی می نامهابومسلم

ای، محلی و گویشی فارسی های محاورهسنگی از واژهنگرا ۀاین دو اثر، گنجین

هودهم  ،(142/ص. 1، ج.4901 ،های هوده )هفده( )طرسوسیاست؛ مانند واژه

ها( )همان، عَلَما )عَلَم ،(91/ص. 2(، گنبذ )همان، ج.66/ ص.9)هفدهم( )همان، ج.

 ،(214./ ص9ج. ،خودِ )با، مع( )همان ،(141/ص.2ج.  ،غرغشه )همان ،(44/ ص.1ج.

 . ( و ...111/ص.1(، دیگ بر )همان، ج.140/ص.1غودال )همان: ج.

یا در ۀ فارسی، در پانوشت صفحات گرچه مصحّحان این دو اثر ارجمند ادب عام

اند، های گویشی را ضبط کردهواژگان هر مجلّد، معنی بسیاری از واژه ۀها و نماینامهواژه

، های واژگانی نیامده استها و نمایهنوشتها در پاهایی هست که معنی آنباز واژه

ها نیاز دارند. نگارنده در بخش دوم که بعضی از خوانندگان این آثار، به معنی آنحالیدر
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های دهد. ضبط معانی واژهدست میهای مغفول را بهای از واژهاین جستار معنی پاره

مکتوب فارسی، ۀ گویشی و محلی آثار طرسوسی و دیگر آثار گرامی ادب عامیان

های متداول در نامۀ جامعی که دربرگیرندة واژهلیف فرهنگأگیری و تنهایت به شکلدر

های رسمی ضبط نشده است، نامهها و لغتفارسی است و در فرهنگ ۀهای عامیانقصه

 انجامد.می

 تحقیق ۀ. پیشین2

نوشته شده است.  ، مقاالتینامهدارابو  نامهابومسلمجمله ازطرسوسی و آثارش،  ةدربار

 دربارة سخن ۀترین نویسندگانی است که در مجلة قدیممحمدجعفر محجوب در زمر

مقاالت )مجموعه ادبیات عامیانۀ ایرانمقاالتی نوشته که بعداً در کتاب  نامهابومسلم

(. صادق 4906)محجوب،  آمده است ها و آداب و رسوم مردم ایران( گردافسانه ةدربار

 (قنواتی)جعفری  و محمد« نامهابومسلم» ۀ( در مقال261/ص. 4.، ج4999سجادی )

هر دو « نامهتحلیل عناصر ادب عامه در ابومسلم» ۀ( در مقال264 ./ص4، ج.4999)

اند. )رک: نوشته نامهابومسلم دربارة، مقاالتی دانشنامۀ فرهنگ مردم ایرانمندرج در 

حسین اسماعیلی نیز در  (.242 ـ 261./صص4 ، ج.4999، دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران

ابوطاهر و  دربارةبه روایت ابوطاهر طرسوسی،  نامهابومسلمگفتار و درآمد سخن پیش

 سخن رانده است.  نامهابومسلمویژه آثارش و به

، 4994 ،های عامیانۀ مکتوب )ذوالفقاری و باقریسبک نثر در افسانه»در مقاله 

و  نامهابومسلم که شدهامیانه بررسی ( سبک بیست افسانۀ مکتوب ع442ـ04.صص

 هاست.در زمرة آن نامهداراب

قران  ۀشناسی نسخۀ خطی حماسمتن» ۀاز دیگر مقاالت مرتبط با آثار طرسوسی مقال

( و 60ـ99.ص، ص4999حبشی به روایت ابوطاهر طرسوسی )جعفرپور و همکاران، 
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منسوب به  نامهقهرمانو  نامهبداراای دو متن شناسی الیهسبک ۀمقایس»کنفرانسی  ۀمقال

 ( است.4996)قهرمان، « طرسوسی

ای از واژگان این های پیشنهادی برای ضبط پارهویژه صورتحاضر، به ۀمطالب مقال

 شده نیامده است. یک از مقاالت یاد، در هیچنامهدارابو  نامهابومسلم دو کتاب،

ححان، گاه به مص ی اساسهابر تکیه بر ضبط نسخهدر پیشنهادهای ما، افزون

ای تصحیح عبارات دیگر طرسوسی استناد و استدالل شده است. این روش که گونه

« های سعدیبازیافت بوستانی»پیشینه نیست، جعفر موید شیرازی در قیاسی است، بی

( گاه برخالف ضبط 4942)خاقانی، « شعرخاقانی ةگزید»( و 4944)موید شیرازی، 

حان شعر سعدی و خاقانی بوده، به در دسترس مصح ی کههای فراوانجمیع نسخه

 ۀبنابر نظری»نویسد: دست زده است. وی می دیوان خاقانیو  بوستانتصحیح ابیاتی از 

مفسّران هوشمند است  ۀقرآن کریم پذیرفت ةطبیعی و منطقی یُفَسّر بعضه بعضه که دربار

نخستین باید از  ۀرا در درج هاها و رمز نادرستیدر یک متن ادبی نیز کلید فروبستگی

در  وی بر بنیاد همین روش، مثالً .)موید شیرازی،  ص.ت(« سخن خود گوینده جُست

 این بیت:

 لیک بی زر نتـوان یافـت بـه بغـداد مـرا     

 

 پــری دجلــه بــه بغــداد زرم بایســتی      

 

 (01، ص.4914)خاقانی، 

رای آن در متون بدلی بکه ضبط سجادی و عبدالرسولی است و هیچ نسخه« مرا» ةواژ

سخن تر »کند و در تصحیح خود به این مصراع: تصحیح می« مراد»مصحح نیامده، به 

 کند:، و به این بیت تازی خاقانی استناد و استدالل می«چه کنم زرّترم بایستی

ــروا  ــا افتقــــ ــالعجمیون کلّمــــ  فــــ

 

 لـــــم یُغـــــنُ عـــــنهم وال ُ بغـــــداد  

 

 (.911، ص. 4942)خاقانی،  
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 . روش تحقیق3

های اصل کید بر ضبط نسخهأهای این دو اثر، عمدتاً تش تحقیق ما در تصحیح لغزشرو

اند و گاه به سبک این دو اثر و عبارات خود متن ها رفتهمصححان است که به پانویس

در مواضع دیگر که خود نوعی تصحیح قیاسی است، استناد شده است. در بازیافت 

ش ما تحلیلی با رویکرد سنجش و مقابلۀ عباراتی های نادر این دو اثر، رومعانی واژه

ی های محلها، واژهژهها آمده است. چون بعضی از واها در آناست که این دست از واژه

های سندپژوهی و استناد به فرهنگ ةای، از شیوبر رویکرد مقابلهو گویشی است، افزون

 شده، بهره برده شده است.محلی و گویشیُ عمدتاً چاپ

 هاای واژهصحیح پاره. ت2

 / از راز اختر. از اختر1ـ2

« یس هم اندر ساعت اسطرالب به آفتاب داشت و از اختر بلند بازجستلهرنقا»

 .(241/ ص.4، ج.4941)طرسوسی، 

است. در « از راز اختر بلند بازجستن»، عبارت نامهداراباز عبارات پر بسامد یکی 

وسیلۀ در این عبارت نیامده است، مفعول به« راز»که واژة  نامهداراببعضی مواضع از 

ازین  کهو از اختر بلند بازجوی »پس از فعل آمده است؛ مانند: « تا»یا « که»حرف ربط 

چه  تاتو از اختر بلند بازجوی (. »191/ ص.4)همان، ج.« کار مرا چه پیش خواهد آمد

، فعل «بازجستن»فعل  بیغمی، به جای نامۀداراب(. در 244/ص.2)همان، ج.« اسرار دارد.

 آمده و در آنجا هم مفعول پس از فعل آمده است:« سؤال کردن»

ال کن که مرا هیچ فرزندی در طالع ؤتو یک باری در علم فلکی از اختر بلند س

 (.91/ص.2همان، ج.؛ 2/ص.4، ج.4904است؟ )بیغمی، 
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ی آمده در این عبارت قالب« راز» ةطرسوسی بسامد مواردی که واژ نامۀدارابدر 

 شود:است، بسیار است و تنها برای نمونه به نقل دو مورد بسنده می

، 4941)طرسوسی، « اسطرالب به آفتاب داشت و از راز اختر بلند بازجست»

 (.901/ص.2ج.

)همان، « هر چهار حکیم اسطرالب به آفتاب داشتند و از راز اختر بلند بازجستند»

 ،120/ص.2ج. ،999/ص.2ج. ،190/ص.2ج. ،192/ص.2نیز رک: ج. ؛201/ص.2ج.

 (.121/ص.4ج.

 استفاده شده است:« دقیقه»از لفظ « راز»در یک مورد هم، به جای 

اکنون باید که برخیزی و بیایی و از راز اختر بلند بازجویی .... برخاست ... و از »

 (. 121/ص.4)همان، ج.« اختر بلند دقیقه باز جست

به قرینۀ « راز»واژة ...« هرنقالیس هم اندر »ر جملۀ بنابراین در جملۀ موردبحث ما یعنی د

دانشگاه تهران )نسخۀ اساس  4111نامه شمارة مواضع متعدد دیگر افتاده است. در داراب

ضبط شده که « و از راز اختر بلند بازجست»صورت: مرحوم صفا، نسخۀ ک( عبارت به

پ(. این عبارت در  462، گ 4111نویس شمارة مؤیّد نظرماست. )رک: طرسوسی، دست

از نسخ مورداستفادة صفا نیز عیناً به « ن»دانشگاه تهران نسخۀ  1144نسخۀ خطی شمارة 

 (. 290، ص. 1144همین صورت ضبط شده است )رک: طرسوسی، نسخۀ خطی 

 افتاده است:« راز» ةزیر نیز واژ ۀدر جمل

، 4941وسی، )طرس «جستروزی اسطرالب به آفتاب داشته بود و از اختر بلند می»

 (.216/ص.2ج.

صورت زیر آمده است که باال به ۀدانشگاه تهران، جمل 1144 ةشمار نویسدستدر 

 کند:یید میأپیشنهاد ما را ت
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 ۀ)طرسوسی، نسخ «جستروزی اسطرالب به آفتاب داشته بود و راز اختر بلند می»

 4.(494 .، ص1144 ةخطی شمار

 . اردانه/ اروانه2ـ2

خم کوس رویین از هامون به عیوق بر رفت و فریاد اشتر بیسراک و به یکبار بانگ ز»

 (.919/ص.4، ج.4941)طرسوسی، « بختی و اردانه به هوا رفتن گرفت

« اردانه»اما معنی  ،را آورده« بیسراک و بختی» نامۀ آخر کتاب، معانیمصحح در واژه

گُلی »« اردانه»ی معن برهان قاطعنقل از دهخدا به ۀناماست. در لغت نکردهرا ضبط 

(، ضبط شده که «اردانه»ذیل ، 4944)دهخدا، « صحرایی که آن را خیری برّی گویند

 بحث ما نیست.ۀ موردمناسب جمل

بدلی برای آن ، هیچ نسخهنامهدارابکه در پانوشت « اردانه» ةصورت درست واژ

بختی و بیسراک  اروانه همراه و ناقه. واژة« نوعی شتر»به معنی: است، « اروانه»نیامده، 

 در شعر مختاری آمده است:

 مـــن بنـــده کـــه روی ســـوی تـــو آرم 

 

 بــــی بختــــی و بیســــراک و اروانــــه   

 

 «(اروانه»،  ذیل 4944)دهخدا، 

کتابت شده که البته « ارادبه»صورت ( این واژه به261 .)ص 1144خطی  ۀدر نسخ

 مغلوط و مصحّف و محرّف اروانه است.

 / الهویصهدیص. ال3ـ2

جنباند. پس، کرد و سر میها نگاه میامیر حارث بن عبدالملک مالک اشتر در این پس،»

)طرسوسی، « در کریاس خاص مروان درآمد و گفت: السالم علیکم من التبع الهدیص

 (.499/ص.1، ج.4901
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به روایت طرسوسی، عدم دقت در نقل و خواندن و  نامهابومسلمهای یکی از ویژگی

، در این «العلما ُ ورثۀُ االنبیا »ث است، چنان که حدیث معروف کتابت آیات و احادی

و این  2(211ص. /1 ، ج.)همان نقل شده است« علما وارث االنبیا ال»صورت کتاب به

ای از احادیث و احتمال تعدد اشکال روایت یک تفاوت در الفاظ پاره ۀالبته از مقول

، از دیدگاه قواعد نحو نامهسلمابومصورت منقول در چه این حدیث به ،حدیث نیست

( است 416 :)بقره« قالوا انا هلل و انا الیه راجعون» ۀدیگر، آی ۀعربی نادرست است. نمون

ضبط شده  «قال»صورت به «قالوا»(، فعل 196/ص.1.نامه )جابومسلم اصل ۀکه در نسخ

را در  اصل )قال ...( ۀو مصحِّح، صورت درست را در متن آورده و ضبط نادرست نسخ

 پانوشت صفحه نشان داده است.

 44 ةبحث ما، )پس امیرحارث ...(، چنان که مصحّح درپانوشت شماردر بند مورد

هیچ نظر نگارنده، بیبوده که به« من اتَبَع الهویص»اساس  ۀاست، ضبط نسخ کردهمرقوم 

 گمان، همین ضبط درست است.

 ۀمصحَّح آمده، برگرفته از آیکه در متن « السالم علیکم من التبع الهویص»عبارت 

حارث،  ( است که در زبان قائل یعنی امیر14 :)طه« السالم عَلَی من اتّبع الهدی»شریفه: 

 بینیم، جاری شده است.اصل مصحح می ۀصورتی که در نسخاز یاران ابومسلم، به

شریفه  ۀرا که در آی« هدی» ۀگویی کلمامیرحارث، بعمد و به طنز و تمسخر و نقیضه

)هوی( تغییر داده و همین ضبط درست است نه هدیص )هدی(، چه « هویص»است به 

کنند و به مخاطب حارث، مروان حمار و دوستان اوست که از هوا و هوس پیروی می

کند )مروان و جمع می آورده که هم داللت بر« علیکم»، «علی»جای همین سبب به

پس، معنای  یروی از هوا و هوس.ها و هم به پدوستانش( و هم به مخاطب بودن آن

ای مروان و دوستانت که از  شده، این است: سالم بر تونظر حارث از آیۀ دگرگونمورد

 کنید.هوا و هوس تبعیت می
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 نباید مغفول بماند که کاتب نسخه این نکته« هویص»و « هدیص»الخط مورد رسمدر

ی، ثری، حتّی، منتهی، ای چون هدی، هوهای عربی)ی( در واژه هپس از یای مقصور

ها را به صُوَر: هدیص، هویص، ثریص و ... افزاید و آنرا می« ص»اصطفی، نویسۀ 

 کند:کتابت می

 .(942/ص.1وَ التنکحوا المشرکات حتیص یومن و ... )همان، ج.

رفت و از آنُ مومنان به سدرة المنتهیص های منافقان به تحت ثریص میجان»

 (.212ص./1 ج. ،214ص./1 ج. ک:.نیز ر ؛229ص./1 ، ج.)همان« رفتمی

 / همان بر باالی دروازهبر باالی همان دروازه. 2ـ2

داغولی بر درُ حصار آمد و آواز داد. طاهر خود بر باالی همان دروازه بود، آواز »

 (.119/ص.2، ج.4901)طرسوسی، « داغولی را بشناخت

همان »اساس او،  ۀکه ضبط نسخ کرده استمصحّح در پانوشت صفحه، مرقوم 

گمان نگارنده همین ضبط اصیل است و تغییر آن، سبک کتاب را بوده است. به« برباالی

 کند.دگرگون می

، آن است که برای نامهابومسلمو  نامهدارابهای دستوری آثار طرسوسی، از ویژگی

الیه که بین مضاف و مضافجای آنهای اضافی، ضمیر را بهمعرفه ساختن ترکیب

آن میان »، «میان آن جنگل»دهد؛ مثالً به جای ترکیب ورد، پیش از مضاف قرار میدرآ

 آورد.می« جنگل

 هنجاردر سنجش با زبان فارسی گفتاری و نوشتاری امروز، این ساخت خروج از 

آید و نگهداشت آن شمار میسبکی به ۀاست و چون بسامد آن زیاد است، خصیص

 گزینم:ا از آثار طرسوسی برمیضروری است. برای نمونه جمالتی ر
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در زبان فارسی (. 964/ص.2، ج.4941)طرسوسی،  «زیر مناره برفتپس، از آن »

نشینی از این قرار است: پس، از زیر آن امروز، چینش واژگان این جمله در محور هم

 مناره برفت.

این » ؛(299./ص.2)همان، ج «زود برخاست و از آن زیر درخت با چشم بینا رفت»

اما » ؛(161./ص.9، ج4901)طرسوسی، « یشتر رفتندگفتند و از آن لب آب پب

رد. از قضا بدان پای درخت کالدعوة سلیمان کثیر در آن میان باغ طوف میصاحب

، 441، 464، 494.ص/4: ج.4941نیز رک: طرسوسی، ؛ 104/ص1)همان، ج.« رسیدند

 (.و ... 920، 211، 492، 409

بحث ما )داغولی بر در ...( مرجّح ارت مورد، در عبسبکی ۀن خصیصباتوجه به ای

اصل در عبارات زیر نیز  ۀاساس در متن بنشیند. ضبط نسخ ۀاست که همان ضبط نسخ

 ترجیح دارد:

(. 146/ص.2، ج.4901)طرسوسی، « پس، از شرّ این خواب پریشان خالص شوی»

 . «ازین شرّ خواب پریشان»اصل:  ۀضبط نسخ

(. ضبط 264 /ص.2ج. )همان، «اسب برادر خود را دیدند اما برادران آن خارجی»

 اصل: اما آن برادران ۀنسخ

 خویش ۀ/ به تنبه تن خویش. 2ـ2

، نامهدارابح (. مصح242ص./2.، ج4941)طرسوسی، « و به تن خویش حمله کرد»

اساس او بوده است به پانوشت برده و  ۀرا که ضبط نسخ« به تنۀ خویش»صورت اصیل 

نظر ح خود نشانده است. بهرا در متن مصح «به تن خویش»ورت به جای آن، ص

به معنی: « به تنۀ خویش»نگارنده به چنین تصحیحی نیاز نیست چه صورت اصیل 

 شخصاً، بنفسه، در مواضع دیگری نیز آمده است:
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این بگفت و به تنۀ » ؛(114 ص. )همان، «اسکندر به تنۀ خویش نیز در سالح شد»

، 4941)نیز رک: طرسوسی،  (419، 424./ص2ج.ن، ا)هم «خویش حمله کرد

 .(216، 419، 92/ص.2ج.

توان آمده است و بنابراین می« خود ۀبه تن»صورت به نامهابومسلم در این عبارت

خود  ۀو طاهر خزیمه به تن»های زبانی آثار طرسوسی است: گفت یکی از خصیصه

 .(91، 404/ص.9ک: همان، ج.)نیز ر (21/ص.1، ج.4901)همان،  «کرد و ...حرب می

 پالنگ/ پالهنگ .2ـ2

منان را گرفتند و بیرون آورده، بر عقابین کشیدند و چوب بسیار ؤجلّادان، پالنگ آن م»

(. 21/ص.2، ج.4901)طرسوسی، «. منان زدند. ایشان گفتند که امیر در کجاستؤبر آن م

کفش و  م( راۀ ال( صفحه، پالنگ )به فتحه یا ضم44ة مصحّح در پانوشت )شمار

 است.  کردهتابه، معنی افزار چرمی، پایپای

برای روشن شدن و اثبات  .در اینجا پالهنگ است گمان نگارنده، صحیح این واژهبه

قبل برگشت. داستان این گونه است که طاهرُ نصر  ۀناچار باید به صفحهاین مدعا، ب

ن ابومسلم( را بگیرید. یاران دهد که ابوترابیان )یاراسیّار، به سپاه خود فرمان می

جنگند. در این اوان، جُنید، از ابومسلم، خردک و محبّان، جانانه در برابر سپاه طاهر می

دهند و بیست مروانی شود. خردک و محبان جنگ را ادامه میدوستان ابومسلم، اسیر می

تم باشید که گوید: اگر شما رسفرستند. طاهرُ نصر به محبان ابومسلم میرا به جهنم می

عاقبت گرفتار خواهید شد ... پس دست به بند دهید که به سر مروان و به سر خودم که 

گر نیز شما را نکشم ... در این اوان، یکی دیگر از یاران ابومسلم به نام طاهرُ صیقل

بیند که تسلیم شود. پس وی با محبان مصلحت در آن می شود. خردکگرفتار می

 دهد که طاهرُ نصر دستور می«. نداختند و دست بر روی هم نهادندها از دست بیسالح»
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طاهر «. ، طاهر ایشان را پیش افکندپالهنگ در گردن کردهآن محبان را بربستند و 

برد. نصر سیار، به داراالماره از محبانُ ابومسلم را نزد پدر خود، نصر سیار، می

خواهد که نشانی ابومسلم میابوجعفر گلکار که یکی از دوستداران ابومسلم است 

کند. در این موقع است که: نصر در قهر شد و به را بدو بدهد. ابوجعفر امتناع می

ابومسلم [زن تا اقرار دهند که روستایی ها را بیرون بر و میجالد گفت این

جالدان »ای آویز. در کجاست و بعد از آن، ایشان را هریک از دروازه ]خراسانی

 .و بیرون آورده بر عقابین کشیدند ان را گرفتندپالنگ آن مؤمن

آخر این است که جالدان پالهنگ آن مؤمنان  ۀمعنی جمل فرماییدچنانکه مالحظه می

ها را از داراالماره، مرکز حکومت نصر، بیرون آوردند. بنابراین پالهنگ، را گرفتند و آن

 ضبط اصیل و صحیح است.

دانشگاه تهران  4101 ةشمار نامهابومسلمد به نگارنده برای اطمینان از برداشت خو

است، رجوع کرد و ضبط واژه را در  نامهابومسلمح ۀ اصل مصح)میکروفیلم( که نسخ

چاپ اقبال یغمایی نیز این واژه در این  نامهابومسلمدید. در « پالهنگ»این موضع، 

 (.421، ص.4991)رک: طرسوسی،  ضبط شده است« پالهنگ»ت صورموضع، به

 / پیاده سیصدیسیصدیهای . پیاده2ـ2

از عقب، اسب صدی همه با زین زرّین و لجام مرصّع و غالمان عنان گرفته سوار »

 «در بازوها سیصدی همه تبرها بر گردن و کمان ]ی[ها بگذشتند ... و از عقب پیاده

 (.221/ص.1، ج.4901)طرسوسی، 

اژگان، آن است که صفت های سبکی ابومسلم در ساحت دستور و ویکی از ویژگی

دو، صفت و موصوف، غالباً آورد و به هرمعدود( می عددی را پس از موصوف )یا

 گوید: اسبُ هزاری یا اسبی هزاری.افزاید مثالً؛ به جای هزار اسب میحرف یا )ی( می
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 این ساخت در آثار ابوطاهر طرسوسی، بسامد زیادی دارد؛ برای نمونه:

احمد در » ؛(241/ص.1، ج.4901)طرسوسی،  «ار شدندیستی مددکبانی بپس گله»

 (؛94/ص.1)همان، ج.« ردی دهی از عربان بخواندحال زنجیری بر سرپای خود نهاد و م

 «ای بیستی و با یاقوت خادم از آن ده بیرون آمدو بر نشست با سواری بیستی و پیاده»

 (.199./ص.9)همان، ج

 ]ی[تأمل است و ظاهراً های سیصدی قابلبحث ما، ضبط پیادهبنابراین در بند مورد

ای سیصدی بوده سیصدی یا پیاده ةزاید و صورت اصیل آن مطابق سبک راوی، پیاد

ای پیاده»گاه معدودِ )موصوف( جمع نیامده است. ضبط است، چه در این ساخت هیچ

 د پیشنهاد ماست( موی199ّ/ص.9در شاهد مثال سوم ما )و برنشت با ....( )ج.« بیستی

 (.444/ص.1، ج.129/ص.9ج. :)نیز رک

 / حریصحریفی .2ـ2

، 4941)طرسوسی، « کندچشم برگماشت تا دیگر که به جنگ او حریفی می»

است به « حریص»های ک و مل که نویسدست، ضبط نامهدارابح (. مصح49/ص.4ج.

 را در متن نشانده است.« حریفی» ةپانوشت صفحه برده و با تصحیح قیاسی، واژ

اصیل و درست است و به تصحیح قیاسی  نامهدارابهای نویسدستاً ضبط ظاهر

حریص »اما ضبط اصیل  نیامده، نامهدارابدر کل « حریفی کردن»نیازی نیست چه 

من همۀ سپاه را »های متعددی از آثار طرسوسی آمده است، نمونه را: در جمله« کردن

البه مردم خود را به جنگ شاه ط»(. 21/ص.4)همان، ج. «بر حرب او حریص کردم

 (.441/ص.2، ج.4901)طرسوسی،  «کردحریص می

نیز رک:  ؛441/ص.9)همان، ج. «کردنواسه مردان خود را به جنگ حریص می»

 (.216/ص.1؛ ج.90، 96/ص.2، ج.4901طرسوسی، 
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 / خوارجخارجی .2ـ2

، 4901سوسی، )طر «باد یلدا خیز کرد و لگدی بر سینۀ خارجی زد که به آستانُ در افتاد»

است به پانوشت برده و ظاهراً « خوارج»اصل را که  ۀضبط نسخ . مصحّح(224/ص.1.ج

را در متن نشانده است. ضبط خوارج که ضبط اصل است، « خارجی»با تصحیح قیاسی، 

ت؛ کار برده اسلف بارها و بارها، این واژه را در معنی مفرد نیز بهؤغلط نیست چه م

« خوارج پانصدی»برده است،  کار( را به119/ص.2)ج.« اریخارجی هز»چنانکه  مولف

در معنی مفرد و معادل « خوارج»برده است. در عبارات زیر نیز  کار)همان( را نیز به

 است: نامهابومسلم های زبانیاست و این از ویژگی« خارجی»

آن دختر گلغدار را همچنان به خواری و زاری  ]= خاقان[و آن خوارج نابکار »

حارث با پسرانش در میان صد هزار خوارج جنگ » ؛(941/ص.1)همان، ج. «بردمی

آورد، لف پس از عدد، مفرد میؤ(. در همین صفحه م216/ص.1)همان، ج. «کردندمی

 توان، خوارج و خارجی را جانشین هم کرد:ای که میگونهبه

بنشیند خواست حسن چون آن » ؛«ها را در میان گرفته بودندپنج هزار خارجی این»

که بیرون آید که ناصر رئیس  مرکب را در میدان جهانید و به پیش آن خارجی آمد و 

زادة سگ اکنون ترا به دوزخ رسانم. این بگفت و بدان خوارج حمله کرد ای حرام گفت

 .«و آن خارجی را غسان نام برد

 بچهدو بچه/ دیو .12ـ2

آمدند و می دو بچهند که پدر و مادر آن آن دیوان خواستند تا از پیش مهتر بیرون آی»

گفتند داد ما بده که این فرزند ما را کردند و میآوردند و فریاد میپسر خود را کشته می

 (.491/ص.4، ج.4941)طرسوسی، « اندبر لب دریا کشته
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این »و « پسرخود»های است. واژه« دیوبچه»نادرست و صحیح آن « دوبچه»واژة 

بر این در نادرست است. افزون« دو بچه»ید این است که ؤفردند، مکه هر دو م« فرزند

 خوانیم که:قصه می ۀادام

ید طپکرد و دلش در میطمروسیه بر سر آن کوه نشسته بود و در آن دریا نظاره می»

 ....«بیایند و  دیو بچهکه نباید که مادر و پدر آن از نهیب آن

 دیگر ۀ/ روزاندورانۀ دیگر .11ـ2

دیگر، طبل جنگ زد و سیّار خود در میدان  دورانهار را دل بدین تسلّی کرد و پس سیّ»

دیگر، تصحیف و  ۀ(. در عبارت باال، دوران146/ص.2، ج.4901)طرسوسی،  «آمد ...

 است.« روزانۀ دیگر»تحریف 

به معنی روز قبل، « روزانۀ پیش»به معنی روز دیگر و « دیگر ۀروزان»، نامهابومسلمدر 

 ت زیر آمده است:در عبارا

 دیگر امیر به شهر درآمد پس مالک، ضبط شهر بداد و مردم زنهار خواستند و روزانۀ

بسامد ترکیب روزانۀ دیگر در  .(102/ص.2نیز رک: همان، ج.؛ 64/ص.1)همان، ج.

آمده بسیار  نامهابومسلمد نخست وایت ابوحفص کوفی که در آغاز مجلبه ر جنیدنامه

سید جنید صبر کرد تا »تر کند. برای نمونه: تصحیح ما را متقن تواندزیاد است که می

نیز رک: همان، ؛ 226/ص.4)همان، ج.« دیگر که شاه سیارگان سر از افق برزد ۀروزان

 .و ...( 211، 296، 291/ص.4ج.

 ها / زلّهذلها .12ـ2

ای کند که عزیز مصر ابومسلم را به خانه برد و سفرهاما راوی داستان چنین روایت می»

نیک بر روی امیر و یاران او بکشید چنان که تمام امرا و وزرا و ... از آن سفره و مهمانی 
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« تعالی را به جای آوردند و بعضی ذلها هم برداشتندخوشحال شدند و شکر نعمت حق

« ذلها»ضبط  ة، دربار1 ة(. مصحّح در پانوشت شمار114/ص.1، ج.4901)طرسوسی، 

معنی این عبارت بر بنده روشن نشد، ذل باالم مشدّده به معنی روش، »نویسد: می

مده است و ذُل معادل خواری و طریقه، عادت و نیز نرمی و مهربانی و رام شدن آ

کار رفته است. آیا در اینجا مراد آن است که برخی از ت، و مهربانی و فروتنی بهمذل

 .)همان( «وم( برداشته شدها )مذمعادت

نویس اساس مصحّح دستنظر نگارنده، باتوجه به اغالط امالیی بسیار که در به

جمع، « ها»های غیرملفوظ را در هنگام اتصال به  الخط قدما کهتوجه به رسمهست و با

است به معنی: طعام و خوردنی که « هازَلّه»اند، صورت درست واژه، کردهکتابت نمی

و « مهمانی»و « سفر»های آمدن واژه از مجلس ضیافت با خود ببرد.یهمان شخص م

( «زلّه»ذیل  ،4944آمدن این واژه با مصدر برداشتن، )زلّه برداشتن( )رک: دهخدا، 

 توانند مؤید پیشنهاد ما باشند.می

 السحاب/ ظلاالصحابظل .13ـ2
که گَرد شد و از میان اما از کثرت خارجیان نزدیک بود که شکست بر مؤمنان افتد 

االصحاب نمودار گردید و در سایۀ علَم، امیر ابومسلم با پنج هزار گَرد، رایت ظل

سوار مرو شاهجهانی برسیدند و بر آن خارجیان حمله کردند و در حملۀ اول، آن 
 لشکر را بر هم شکستند.

 به پیروز فیروز شـد آن میـردین  

 

 به ضرب تبر زین فکندش ز زین 

 

 (421/ص.1، ج.4901ی، )طرسوس 

، تنها یک بار و آن هم، در نامهابومسلماالصحاب که در کُلّ ظل»ضبط ترکیب اضافی 

« السحابظلّ»تردید است و ظاهراً صورت درست آن سخت مورد بند باال آمده است،

 آمده است:  نامهابومسلم است که در عبارات زیر از
ــاب   ــد آفتــ ــون بلنــ ــته چــ  برافراشــ

 

 ظـــلّ الســــحاب  درفـــش درفشــــان  

 

 (419)همان، ص.  
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 .(221 ص. )همان،« آوردندالسحاب و لوای نصرت میو از عقب عیّاران، عَلَم ظل»

؛ 114 ص. )همان،« السحاب را با لوای نصرت برافراختندپیکر و ظلو علم اژدها»

 .(141 ص. نیز رک: همان،

نویسد: ن میآ ۀطبری در وجه تسمی 9.السحاب نام پرچم ابومسلم بوده استظل

السحاب بیرون آورد و های خویش و آن لوای ظلبومسلم سپاه گرد کرد با همه کس»

آن حریر سپید بود چهارده رش و به خطی ستبر بر او نبشته: اذن للذین یقاتلون بانهم 

و ... آن را سحاب خوانده بود. سحاب ابر بود و آن « ظلموا و ان اهلل علی نصرهم لقدیر

« ته بود که ابر چیزها را بپوشد و اندر زیر او سایه بود و امید باران بودرا به فال گرف

 (. 2902/ص.9، ج.4191طبری، ؛ نیز رک: 4144/ص.1، ج.4909)طبری، 

موزون نیست و ظاهراً ...« به پیروز فیروز »بحث ما، مصراع اول بیتِ در بند مورد

 «.به پیروز فیروز شد میردین»، زاید است: «آن» ةواژ

 / کذبت فارجعیکذبت فاجعی. 12ـ2

شود که مطالب دیده می ]الف 929ب و  920[نامه، دو برگ های پایانی ابومسلمدر برگ

های پیش و پس از خود ندارد و در روند گونه ارتباط منطقی با مطالب برگها، هیچآن

 هایبر این سبک نگارش این دو برگ با سبک برگکند. افزونقصه گسستگی ایجاد می

 دیگر متفاوت است.

ظهیری سمرقندی بوده است که به  نامۀسندبادهایی از های نامربوط، برگاین برگ

اساس مصحّح، الحاق شده است؛ برای مقایسه و سنجش، نخست  ۀ، نسخنامهابومسلم

نقل  نامهابومسلمظهیری سمرقندی و پس از آن، همان بندها را از  سندبادنامۀبندهایی از 

 آوریم.صورت درست خود باز میرا به نامهابومسلم ها، اغالطآن ۀمقابل کنیم و ازمی
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آنگاه حاکم روی به  ]...[پیر نجات یافت خصمان خایب و خاسر برفتند و گنده

گنده پیر آورد و از وی سؤال کرد که این چراغ از شمع که افروختی و این حجت 

فکرت و رؤیت خود استنباط محکم از که آموختی؟ گفت: از خاطر خود گفتم و از 

عقل زنان نیست ... راست  بابت. این حجت کذبت فارجعیکردم. حاکم گفت 

بگوی که این حجت متین ترا که تلقین کرده است؟ پیرزن گفت کوکی خرد پنج 

 ساله.

حاکم عجب داشت و مثال داد تا کودک را حاضر کردند ... چون در وی آثار رشد 

یب و ترحیب ارزانی داشت و اعزاز و اکرام کرد و و کیاست دید، بنواخت و تقر

کرد اشفاق و انعام فرمود و بعد از آن در مشکالت و مبهمات با وی مشاورت می

 (.244-241، صص.4992)ظهیری سمرقندی، 

خصمان خایب و خاسر برفتند و گنده پیر نجات یافت. آنگاه حاکم روی به 

روختی؟ گفت از خاطر خود. حاکم پیر کرد و گفت این چراغ از شمع که افگنده

عقل زنان نیست. راست بگو که این حجت  نایب، این حجت کذبت فاجعیگفت: 

ای. حاکم عجب داشت. را که تلقین تو کرد! زن گفت: کودک خورد پنج ساله

فرمود تا کودک را حاضر کردند ... چون بر وی آثار رشد و کیاست دید، او را 

و اشفاق و انعام فرمود و بعد از این در مشکالت و  بنواخت و اعزاز و اکرام کرد

 (.119 ـ 112/صص.1، ج.4901کرد )طرسوسی، مهمّات با وی مشورت می

در « کذبت فاجعی»شود که صورت درست این دو متن روشن می ۀاز مقابل

 نامهابومسلم ، است. همچنین، نایب درسندبادنامه، کذبت فارجعی، ضبط نامهابومسلم

 است.« بابت»صورت صحیح آن،  ونادرست 

 نبسته/ ببسته .12ـ2
ــیر     ــته راه مس ــک را نبس ــو فل ــواهی ت  ن

 

 اوامـر تــو زمــین را گشـاده پــای ذهــاب    

 

 ( 162/ص.1، ج.4901)طرسوسی، 
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ای از سلمان ساوجی در مدح سلطان اویس به مطلع در بیت باال که از ابیات قصیده

 زیر است:

  ز سیم برف زمـین شـد چـو قلـزم سـیماب     
 

ــاب      ــل را دری ــای لع ــتی دری ــا و کش  بی

 

 (21، ص.4946)ساوجی، 

« ببسته»سلمان ساوجی آمده،  دیوانمغلوط و صحیح آن چنانکه در « نبسته» ةواژ

 (.21 ص. )همان، «نواهی تو فلک را ببسته راه مسیر»است: 

ی کار رفته و در درستی ضبط دیوان، هیچ تردیدمقابله به ۀبحث ما، آرایدر بیت مورد

 نیست.

، به جز این بیت، چهار بیت دیگر از همین قصیده نقل شده که بیت نامهابومسلمدر 

 سلمان دارد: دیوانهایی با صورت مضبوط آن در زیر نیز تفاوت

 بــه پرتــو تــو بپــرّد همــای فــتح و ظفــر

 

 چنان که طایر کیش آشیان به پـرّ غـراب    

 

 (162/ص.1، ج.4901طرسوسی، )

ضبط « به پرّ تیر تو پرّد»، «به پرتو تو بپرد»مصراع اول به جای سلمان در  دیواندر 

بیت نیز در  ۀ(. قافی990 ، ص.4964همان، ؛ 21 ، ص.4946شده است )رک: ساوجی، 

را غالباً پرعقاب »است که بر ضبط غراب ترجیح دارد چه « عقاب»به جای غراب،  دیوان

 (.220./ص.4، ج4904)شمسیا، « نداند تا سبک و آسمان حرکت کبه انتهای تیر می بسته

 / هزار و چهارصد مردهزار مرد. 12ـ2

لشکر حسن درپی ایشان تا به لشکرگاه خصم برفتند ... و هزار و چهارصد مرد 

اسیر کردند ... چون حسن به سراپردة خویش آمد بفرمود تا جمیع اسیران را پیش 

 نین بگفتندالمؤمآوردند و از آن هزار مرد، چهارصد و چهل مرد ثنای امیر

 (.124/ص.9، ج.4901)طرسوسی، 
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دست داده است که موارد حساب را ازای ، راوی یا کاتب در پارهنامهابومسلمدر 

خود بدان تصریح دارد: دیگر اشتباه او در شمارش است، چهار تن را  ۀمصحّح در مقدم

ها سامانیتا این ناب این پنج کس بیامدند ... کوشیدم»افزاید کند و سپس میبه نام ذکر می

« ها، شکلی یک دست به متن بدهممیان برداشته، با ذکر موارد آن در پانوشترا نیز از

 .(404/ص.4)همان، ج.

یکی از مواردی که راوی یا کاتب در شمارش دچار اشتباه شده، بند مورد بحث ماست. 

پس در سطر بند گوید شمار اسرا، هزار و چهارصد مرد بوده است و سراوی در ابتدا می

سبب کنار هم قرار گرفتن هزار رساند. ممکن است بهفراموشکارانه، این عدد را به هزار می

چین افتاده باشد و چهارصد با چهارصد و چهل، عدد چهارصد از چشم کاتب یا حروف

، 4941، 191./ص.4، ج4901هایی از این دست رک: همان، )برای دیدن اشتباه

 (.22/ص.4ج.

 ها و ترکیباتواژه . معانی2

رو بسیار طبیعی است که اینة مردم روایت شده و ازفارسی به زبان تود ۀهای عامیانقصه

ها ها داشته باشند. بعضی از این نوع واژهگریها جلوههای محلی و گویشی در آنواژه

ما معنی ا ،بیش، تداول داردوها و شهرهای ایران، کمای از آبادیهنوز در زبان مردم پاره

تداول ندارد، دانسته نیست؛ ها ها در آنها برای مردم شهرهایی که این واژهاین واژه

های فاخر و رسمی مدخل نامهها که در لغترو ضبط معانی این دسته از واژهایناز

 اند، بایسته است.نشده

های گویشی است. ها رجوع به فرهنگیکی از طرق دریافت معنی این واژه

را در پایان آثار ها معنی بسیاری از این دست واژه نامهابومسلمو  نامهدارابمصححان 

افزاییم تنها مستند کردن اند. آنچه ما در این در این زمینه میهکردح خود استنباط مصح

 های گویشی است و بس.ها به فرهنگای از این واژهمعانی پاره
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 از گذشت .1ـ2

« از گذشت» ةکم دوبار آمده است، واژرسوسی دستهایی که در آثار طیکی از واژه

ای  افالطون چون این سخن بشنود گفت»نویسد: می نامهداراباست؛ طرسوسی در 

ملک نیکو گفتی لیکن این مرد که دختر بدو دادی اسکندر نیست، اسکندر برادر وی 

، 4941)طرسوسی،  «بزرگوارتر نیست است، و لیکن از گذشت اسکندر کس از وی

 (.119/ص.2.ج

و »های سبکی اوست: کار برده و از واژهنیز این واژه را به نامهابومسلم طرسوسی در

خاقان بود. چراکه از دل و جان مُحبّ خاندان بود و  ةاین شبیخون کردن، حقّ ملک زاد

(. 964/ص.2.، ج4901)طرسوسی،  «، او سردار مسلمانان بودنامهابومسلماز گذشت امیر 

( 964/ص.2ج.) 44 ةدر پانوشت شمار نامهابومسلم، چنانکه مصحّح «ذشتاز گ»معنی 

های محلی و گویشی بوده و است. ظاهراً این تعبیر از واژه« گذشته از»اند، هکردمرقوم 

 های رسمی فوت شده است.نامهاز لغت

 . پرکند2ـ2

سی، )طرسو «احمد زمجی سر گربه را کشید یکی پرکند گوشت از تن احمد جدا کرد»

است  کردهدر پانوشت صفحه مرقوم « پرکند»ح در معنی (. مصح912/ص.9، ج.4901

ای محلی است و در پرکند واژه«. معنی آن دانسته نیست و شاید برکنده باشد»که: 

است. در « بزرگ ۀبزرگ، قطع ۀتک»مردم، به معنی  ةزادگاه نگارنده و در تداول تود

بزرگ از کوه یا به  ۀبه معنی یک قسمت و قطع گفتار مردم این خطّه، یک پرکند کوه،

 بزرگ کلوخ که از زمین کنده شده باشد تداول دارد. ۀمعنی یک قطع

 تداول دارد:  به همین معنی« پرکن»راسان بزرگ، این، در گویش خبرافزون
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پرکند: یک تکه از دیوار  ؛(44، ص.4941پرکن: تکّه، قطعه، پارچه )اکبرشالچی، 

نویس، )افغانی« تکه تکه و پارچه پارچه»به معنی: « پرکن پرکن»نستان در افغا .)همان(

 ارتباط با پرکند نیست.ظاهراً بی (04، ص.4991

 پیش کردن در .3ـ2

(. پیش کردن 96/ص.9، ج.4901)طرسوسی، « خارجیان دروازه را پیش کردند و ببستند»

است « دو مصراع دربه آوردن دو لنگه در، بستن »دروازه در عبارت باال به معنی 

برای این مصدر،  نامهلغت(. به جز شواهدی که در «پیش کردن»ذیل  ،4944)دهخدا، 

او »کار رفته است: زیر به ۀدر جمل الدیناحیا  علومنقل شده است. این فعل در ترجمۀ 

(. بسامد کاربرد 244/ص.9، ج.4906)غزالی، ...« را درون خانه انداخت و در پیش کرد 

در تداول مردم زادگاه نگارنده بسیار است و در گویش خراسان بزرگ نیز، این فعل 

 تداول دارد: 

 (.09، ص.4941پیش کردن: بستن در و پنجره، پیشاندن )اکبر شالچی، 

 خودِ .2ـ2

داغولی بر سر چهارسو آمد به پیش قابض عسس، و گفت: حکم امیر خراسان است که »

، 4901)طرسوسی، « د ده کس، بکشندخوکه ابولیث کوفین را و ... ایشان را 

 (. 214/ص.9ج.

 نامۀلغت، خود به معنی همراه و مَعَ است در نامهابومسلمهای نادر یکی از واژه

این  ة، دربارنامهابومسلمح ضبط نشده است. مصح« خود»ة دهخدا، این معنی برای واژ

خود به معنی  ةن واژکار بردهای لغوی این نسخه بهدیگر از ویژگی»نویسد: واژه می

همراه است. این واژه که بارها تکرار گردیده بدین معنی در جایی دیگر دیده نشد ... در 
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اضافه به  ة، برای بیان همراهی و مشارکت است. نمی دانیم که با کسر"خود"این موارد 

(. این واژه چنانکه مصحّح فرموده 409/ص.4، ج.4901)طرسوسی،  «رود یا خیرکار می

در زادگاه « همراه، با، مَعَ»به معنی « خودِ» ةای محلی و گویشی است. واژ، واژهاست

رود و در این معنی، همیشه به اسم بعد از خود، کار میریز فارس، بسیار بهنویسنده، نی

قبیل جمالت زیر بسیار به هایی ازگوهای مردم این خطّه جملهود. در گفتشواضافه می

 آید:گوش می

یعنی علی به باغ رفت، با چه کسی؟ « کی؟ ـ خودِ حسن خودِ ـباغ.  علی رفت»

 همراه حسن رفت.

 ضبط شده است:« خود»براین، در فرهنگ گویشی خراسان بزرگ، این معنا برای افزون

بخارایی،  ۀ(. خود: با )همان(. در لهج419 ، ص.494خودِ: خودی: با )اکبر شالچی، 

« با»رود؛ قتی: از حروف معیّت و به معنی کار میبه« کتی»و « قتی»، «خودی»به جای 

 (.191، ص.4941)رجایی بخارایی،  است

 . کسی را چه/ که بودن2ـ2

در زبان فارسی امروزی برای پرسش از نسبت خویشاوندی بین دو نفر از عباراتی مانند: 

ین معنی های محلی، برای بیان اشود. در زبانتو چه نسبتی با فالنی داری؟، استفاده می

چه »؛ مثالً در تداول مردمُ زادگاه نگارنده، عبارت: شودمیاز عبارات مختلفی استفاده 

 -؛ علی چه کاره حسن است؟ رایج است؛ مثالً« چه کاره هم بودن»و « کاره کسی بودن

 اش است.خالهپسر

ار اند. در آثخالهدختر –شوند؟( کارة هم میاند )یا چهکارة همنسرین و پروین چه

/ که کسی، کسی را چه»ابوطاهر طرسوسی برای پرسش از نسبت خویشاوندی، عبارت، 

 ، بسامد زیادی دارد، نمونه را:«بودن
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اسکندر روی به هندو کرد و گفت تو زنُ هنگاوش را چه باشی؟ گفت خواهر »

دخت گفت نروم تا نگویی که ما ترا (. بوران941/ص.2، ج.4941)طرسوسی، « باشم

همای گفت باشد که امیر مردو مر او را (. »994/ص.2و مرا که )همان، جکیستیم و ت

بودی البته او  ]مردو[از نسب او  ]=داراب[کس نباشد. همای گفت اگر این کودک هیچ

فرزند او نیست )همان، را بر وی مهر فرزندی بودی. اکنون مرا معلوم شد که داراب 

 .و ...( 219، 919، 946، 111/ص.2، ج.4941نیز رک: طرسوسی، ؛ 16/ص.4ج.

 . نتیجه2

ۀ طبع آراسته یله حب نامهابومسلمو  نامهداراباز آثار ابوطاهر طرسوسی، تا امروز دو اثر: 

ح، آن است که گرچه تصحیح این دو اثر، ۀ بررسی این دو اثر مصحشده است. نتیج

شود. ی دیده میهایها لغزشخور سپاس است، در آنمانه و با دقت انجام یافته، و درعال

اساس خود، عدول  ۀویژه هنگامی که مصحّح از ضبط نسخها، بهدر اصالح این لغزش

 توان از عبارات خود متن و سبک این آثار، بهره برد.کرده باشد، می

پایان این آثار، معانی  ۀنامیا واژهۀ واژگان حان این دو اثر ارجمند، در نمایمصح

ای اند. با این همه، معنی پارههکردی نادر و دشوار را ضبط هاها و ترکیببسیاری از واژه

مند ها مردّد و گمانح خود در معنی و تلفظ آنست یا مصحا نشدهها ضبط از واژه

به معنی « خودِ»مانندِ  ؛محلی و گویشی است یهاها، واژهاست. چون بعضی از این واژه

های محلی و گویشی کارساز خواهد ها، رجوع به فرهنگ، در ضبط معانی آن«با، مَعَ»

های بعدی ها، چاپهای این دو اثر و ضبط معانی واژگان نادر آنبود. تصحیح لغزش

مکتوب فارسی، دلپذیر خواهد  ۀتر و برای دوستداران ادبیات عامیاناین دو اثر را منقّح

 .کرد
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 هانوشتپی
نویس، نونویس و به آغازین این دست صفحۀ 19. سعید نفیسی بر این نسخه یادداشتی نوشته است. 4

خط نفیسی است. نفیسی از آغاز کتاب تا پایان، شمارة هر صفحه را بر باالی صفحه مرقوم فرموده 

 نویس ارجاع داده شد.است. برای سهولت به شماره صفحات این دست

ای مصحح پاره صورت مغلوط ضبط شده است.در موارد متعددی، آیات و احادیث به نامهابومسلم. در 2

صورت غلط در متن ای دیگر همچنان بهها را به صورت اصلی خود بازآورده است، اما پارهاز آن

(، واژة 92)فاطر: « ثم اورثنا الکتاب الذین الصطفینا»اند؛ ازجمله در این آیه: مصحح باقی مانده

جای صحّح بهنویس اساس م(. در دست214/ص.1، ج.4901درست، اصطفیناست )رک: طرسوسی، 

آمده است که مصحّح، مطابق آیه، الذی را به الذین اصالح کرده است )رک: همان، « الذی»، «الذین»

(. ظاهراً تغییر الذین به الذی عامدانه بوده است و راوی قصد داشته با تغییر 41پانویس شمارة 

 است. )ع(علی « الذی»صیغۀ جمع به مفرد بگوید که منظور و مقصود از 

، عبارتی را از قرآن دانسته است که ظاهراً چنین نامهابومسلمبر ضبط غلط احادیث و آیات، راوی نافزو

و دیگر حق در کالم یاد کرده است که اگر کافر »عبارتی در قرآن یا در احادیث قدسی نیست: 

 (.964/ص.9)همان، ج.« غریب باشد حرمت او را باید داشت

السحاب نام پرچم ابومسلم بوده است به نگارنده یادآور شدند. ا که ظل. داور محترم مقاله، این نکته ر9

 سپاسگزار ایشان هستم.

 منابع

 قرآن مجید

 . بلخ: مؤسسۀ بلخ.لغات عامیانۀ فارسی افغانستان(. 4991نویس، ع. )افغانی

 . تهران: نشر مرکز.فرهنگ گویشی خراسان بزرگ(. 4941اکبرشالچی، ا.ح. )

 . تصحیح ذ. صفا. تهران: علمی و فرهنگینامهداراب(. 4904بیغمی، م. )

شناسی نسخۀ (. متن4999مقدم، م. )جعفرپور، م.، کهدویی، م. ک.، نجاریان، م. ر.، و علوی

(،  21) 1، شناسی ادب فارسیمتنخطی حماسۀ قران حبشی به روایت ابوطاهر طرسوسی. 

 .60ـ99

(. طرح یک فرضیه در تاریخ زندگانی 4991) جعفرپور، م.، کهدویی، م. ک.، و نجاریان، م. ر.

 .491 ـ 469، 0، فرهنگ و ادبیات عامهابوطاهر طرسوسی. 
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دانشنامۀ فرهنگ مردم نامه. (. تحلیل عناصر ادب عامه در ابومسلم4999جعفری )قنواتی(، م. )

 المعارف بزرگ اسالمی.ة. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دائر4. ج.ایران

 . به کوشش ض. سجادی. تهران: زواردیوان(. 4914قانی، ب. )خا

(. شعر خاقانی گزیدة اشعار. با تصحیح و توضیح م. شیرازی. شیراز: 4942خاقانی، ب. )

 دانشگاه شیراز.

 . تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.نامهلغت(. 4944دهخدا، ع.ا. )

نثرپژوهی ادب های عامیانۀ مکتوب. بک نثر در افسانه(. س4994ذوالفقاری، ح.، و باقری، ب. )

 .442ـ04، 19، فارسی

 . مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.لهجۀ بخارایی(. 4941رجایی بخارایی، ا.ع. )

 . با مقدمۀ ت. تفضلی. به اهتمام م. مشفق. تهران: صفی علیشاه.دیوان(. 4964ساوجی، س. )

مقدمه ع.ع. وفایی. تهران: انجمن آثار و مفاخر . تصحیح و کلیات(. 4946ساوجی، س. )

 فرهنگی 

. تهران: ای، السگردی، سنگری و شهمیرزادیفرهنگ سمنانی سرخه(. 4912ستوده، م. )

 دانشگاه تهران.

. زیر نظر کاظم موسوی 4. ج.دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران. نامهابومسلم(. 4999سجادی، ص. )

 رف بزرگ اسالمی.المعاةبجنوردی. تهران مرکز دائر

 . تهران: میترا.فرهنگ اشارات(. 4904شمیسا، س. )

. گردانیده منسوب به بلعمی. تصحیح م. روشن. تهران: نامۀ طبریتاریخ(. 4909طبری، م. )

 سروش. 

. تحقیق ایاد بن عبداللطیف بن ابراهیم القیسی. بیروت: دار تاریخ الطبریق(.  4191طبری، م. )

 بن حزم.

. به اهتمام ح. اسماعیلی. تهران: معین، قطره و انجمن نامهابومسلم(. 4901)طرسوسی، ا. 

 شناسی فرانسه در ایران.ایران
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. به کوشش ا. یغمایی. تهران: نامه حماسۀ ابومسلم خراسانیابومسلم(. 4991طرسوسی، ا. )

 گوتنبرگ.

 ت فیلم(.دانشگاه تهران )به صور 4101. نسخۀ خطی شمارة نامهابومسلمطرسوسی، ا. 

 )فیلم(. 4111نامه. نسخه خطی شماره، طرسوسی، ا. داراب

 .1144نامه. نسخۀ خطی شمارة طرسوسی، ا.  داراب

 . به کوشش ذ. صفا. تهران: علمی و فرهنگی.نامهداراب(. 4941طرسوسی، ا. )

الدینی. تهران: ، مقدمه و تصحیح س.م.ب. کمالسندبادنامه(. 4992ظهیری سمرقندی، م. )

 راث مکتوب.می

کوشش ح. خدیوجم. تهران: . ترجمۀ م. م. خوارزمی. بهالدیناحیا  علوم(. 4906غزالی، م. )

 علمی و فرهنگی.

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. فارسی هروی )زبان گفتاری هرات(.(. 4946فکرت، م. آ. )

نامه منسوب به ننامه و قهرماای دو متن دارابشناسی الیه(. مقایسۀ سبک4996قهرمان، ف. )

 . رشت.24کنفرانس رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن طرسوسی. 

ها و آداب و مقاالت دربارة افسانهادبیات عامیانۀ فارسی )مجموعه(. 4906محجوب، م.ج. )

 کوشش ح. ذوالفقاری. تهران: چشمه.به رسوم مردم ایران(.

 . شیراز: ایما.دیهای سعبازیافت بوستانی(. 4944مؤید شیرازی، ج. )

. تصحیح و تحقیق م. جعفرپور. تهران: نامهحماسۀ مسیب(. 4990وارس بخاری، م.ب. )

 انتشارات دکتر محمود افشار.
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