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 چكیده
هایی که مربوط به پیش از حملۀ مغوو  اسو ، از اظواا یواریزی، زبواری، یره اوی و ا تموا ی         متون کهن پارسی، به ویژه آن

یبار به زبان  ربی یواای  کورده و بهودها     اهمی  زیادی داررد. برخی از این متون، یر مۀ آثاری اس  که  اامان مسلمان ایراری
هایی اس  که ابهواد   ق.(از  مله کتاب 369 -274یاای  ابوااشیخ اصفهاری ) بی و آدابهاخالق اابه پارسی برگردارده شده اس . 

های م ظصر به یرد این اثر که در قرن ششم هجری کتاب   ک د. در هامش یکی از رسزه شزصیتی زردگاری پیامبر را بررسی می
اازطی و زباری، به احتموا  بسویار زیواد     ئن رسمشده، یر مۀ پارسی این اثر ریز رااشته شده اس . این یر مه که بر اساس قرا

ش اسوی   مربوط به قرن ششم هجری اس ، دربردارردۀ واژگان، اصطالحات و  بارات کهن و اصویلی اسو  کوه از م زور زبوان     
های یارسوی بسویار ارزشوم د و مغتو م اسو . ایون روشوتار بوه مهریوی، بررسوی و یبیوین             ها و اهجه یاریزی و بررسی گویش

 پردازد. این یر مۀ کهن می های ویژگی

 
 ابوااشیخ اصفهاری، اخالق اا بی و آدابه، یر مۀ کهن پارسی. ها: کلید واژه

. 
 

  مقدمه  
ق.( از  369 -274ابومحمد عبداهلل بن محمد بن جعفر بن حیّان انصاری اصفهانی، مشهور به ابوالشیی  حیاف) )  

آید، در اصیفهان پیا بیه     چنان که از نامش برمی عالمان و محدثان برجستۀ مسلمان در قرن چهارم هجری است.
عرصۀ حیات گذاشت و گویا در همانجا نیز از دنیا رفت. ابوالشی  عالوه بر حدیث، در فقه و تفسیر و تاری  نیز 

ها تالیفاتی از خود برجای گذاشته اسیت. وی در ویوح حییات خیود بیه       تبحر داشت و در هر یک از این زمینه
عراق، سامرّا و ری سفر کرد و از محضر بسیاری از عالمان بیزر  بهیره بیرد. ابوالشیی      موصل، حرّان، حجاز، 

 ق.( است. 430ها ابونعیم اصفهانی )م  شاگردان بزرگی نیز تربیت کرد که از جملۀ آن
اند کیه از جملیۀ    های گوناگون علوم اسالمی برشمرده برای ابوالشی  بیش از پنجاه تالیف و تصنیف در حوزه 
وبقیات المحیدثین باصیبهان و    ، کتیاب الفیتن  ، فضائل القیرآن ، التوبی  و التنبیه، کتاب االجازهتوان به  می ها آن

اشاره کرد )برای اوالع تفصیلی از احواح و آثار ابوالشیی  ر.:: ابوالشیی     اخبار النبی و آدابهو  الواردین علیها
ای اسیت از   چنان کیه از نیامش پیداسیت، مجموعیه     اخالق النبی و آدابه(.کتاب 106 -63: 1، 1412اصفهانی، 

احادیث در باب اخالق و آداب زندگانی پیامبر )ص(. مولف کتابش را به دویست و هشتاد و چهار باب تقسییم  
کرده و احادیثی متناسب با عنوان هر باب در ذیل آن آورده است )برای اویالع از جایگیاه ایین اثیر و درجیۀ      

 (.  53 -50: 1، 1418شی  اصفهانی، صحت احادیث آن ر.:: ابوال
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 ترجمۀ کهن اخالق النبی
، نسخۀ موجود در کتابخانیۀ اسیكوریاح اسییانیا بیه شیمارۀ      اخالق النبی و آدابهترین نسخۀ شناخته شدۀ  قدیمی
هجیری   565(. این نسخه در ساح 59 -54: 1؛ ابوالشی  اصفهانی، 406 -405: 1/1، 1411است )سزگین،  1797

بر  اسیت و در هیامش    211ی ناشناس و به خط نس  کهن کتابت شده است. تعداد اوراق نسخه به دست کاتب
هیای   آن ترجمۀ فارسی احادیث به خط نس  کهن کتابت شده است. هامش نسخه تاری  کتابت ندارد اما نشیانه 

تیوان   می باختگی خط قدمت و اصالت کامال در آن آشكار است و بر اساس قرائن رسم الخطی و کهنگی و رنگ
آن را مربوط به قرن ششم یا اندکی پس از آن دانست. کاتب متن کسی جز کاتب هامش بوده و قلم کیاتبی کیه   

 (.1تر است )ر.:: تصویر شمارۀ  در هامش نسخه، ترجمۀ فارسی را نگاشته، از قلم کاتب متنِ نسخه ظریف
واتفق الفراغ من کلها »انجامه چنین است: چنان که گفتیم نام کاتب و محل کتابت نسخه دانسته نیست و عبارت 
(. ذییل انجامیه بیه    2)ر.:: تصویر شیمارۀ  « یوم السبت السادس من ربیع اآلخر سنۀ خمس و ستین و خمسمائۀ
تشیر  بالنقیل عین هیذا الكتیاب      »خیورد:   خطی که از خط متن و هامش نوتر است این یادداشت به چشم می

لكریم اضعف العبیاد نجییب اهلل بین امیام الیدین االیجیی الشیبانكاری        الشریف فانتس  منه نسختین والحمدهلل ا
خیورد   های ابتدایی، میانی و پایانی نسخه به چشم می )همان(. چندین یادداشت بالغ و سماع در بخش« غفرلهما

خورد: ابوذر احمد بین   هایی از این دست به چشم می ها نام که همگی مربوط به قرن ششم هجری است و در آن
فور بن محمد اسفراینی، ابوالفتح محمد بن علی بن محمد بن داود االشعری )فی ربیع اآلخیر سینۀ سیت و    شاه

سبعین و خمسمائۀ(، سعد الدین دامادی، احمد بن عمر صوفی، عبدالمنعم بن ابی البرکات و عبداهلل بین محمید   
 (.4و  3بن عباس مروزی )فی سنۀ تسعین و خمسمائۀ( )ر.:: تصویر شمارۀ 

خۀ کتابخانۀ اسكوریاح در شش جزء کتابت شده و در پایان هر جزء یک یا چند یادداشت سماع به چشیم  نس 
ای کیه   خورد. با این همه در هیج جای نسخه، نام و نشانی از مترجم نیست و حتی در خالح ترجمه نیز نكتیه  می

تیوان بیه دو    بودن زبان ترجمه میی  خورد. از کهن زنی در این باب وادارد به چشم نمی بتواند محقق را به گمانه
نكته پی برد: نخست اینكه به احتماح زیاد مترجم از عالمان قرن ششم یا اندکی پیس از آن بیوده اسیت و  دوم    
آنكه به احتماح فراوان مترجم خراسانی االصل بوده یا مدتی از عمر خود را در خراسان زیست کرده است، زیرا 

ود به کار برده که در مناوق خراسان رایج بوده و حتی برخی از این واژگیان  کلمات و عباراتی را در ترجمۀ خ
 شود. و عبارات هنوز هم در خراسان به کار برده می
آید و آن اینكه مترجم گویا از اهل سنت و جماعیت بیوده و ایین     نكتۀ دیگری نیز از خالح ترجمه به دست می

و بزرگان صحابه آورده و نییز آوردن عبیارت رضیی اهلل عنیه      توان از عبارات دعایی که برای خلفا مساله را می
برای امام علی، امام حسن و دیگر بزرگان شیعه استنباط کرد. ذکر این نكته نیز خالی از فایده نیسیت کیه گوییا    

ای برخی از مواضع نسخه را دستكاری کیرده   این نسخه مدتی در نزد یكی از شیعیان بوده و وی به وور ناشیانه
 نام عایشه را در چند بر  اوح متنبه فاومه تیییر داده، سیس در ترجمۀ هامش نیز دسیت بیرده اسیت. از    و مثال

ای از  آیید، تصیاویر نمونیه    های خطی به شمار می هاجزء تحریفات ایدئولوژیک در نسخه آنجا که این دستكاری
 (.6و  5ها در پایان مقاله آورده شده است )ر.:: تصویر شمارۀ  این دستكاری

را حذ  کرده، اما چیزی از میتن   -جز آخرین نفری که حدیث از او روایت شده -مترجم سلسلۀ اسناد حدیث
حدیث را در ترجمه حذ  نكرده است. ویبا اینكه کوشیده است تمام عبارات و واژگان هر حدیث را به دقیت  

هیا،   الح ترجمیه، برخیی از مكیان   ترجمه کند، اما خود را صرفا مقید به ترجمۀ لف) به لف) نكرده و گاه در خی 
های اعالم و یا اصطالحات غریب را به وور مختصر و در حد یک یا دو جمله توضیح داده اسیت. میثال در    نام



 3/       یک ترجمۀ کهن و ناشناخته )ترجمۀ پارسی اخالق النبی و آدابه( 

یعنی در بنی حنیفیه زده بودنید و آن   شمشیر پیامبر حنفی بود »آورده: « کان حنفیا و کان قبیعته من فضّۀ»ترجمۀ 
 الف(.188ب، 33ب، نیز ر.:: همان: 100: 565)ابوالشی  اصفهانی، « م بودو برازوان آن از سی ای است قبیله

 
 الخطی ترجمه های رسم ویژگی

هیای   اسیت، نخسیت بیه بررسیی ویژگیی      اخالق النبیی از آنجا که هد  اصلی این مقاله بررسی ترجمۀ کهن 
های زبیانی آن را بررسیی خیواهیم     پردازیم و سیس ویژگی می -و نه خود متن عربی -الخطی هامش نسخه رسم

کرد. چنان که ذکر شد خط هامش نسخه، نس  کهن است که با قلمی ریزتر از متن کتابت شده است. کاتب در 
اند و یا دچیار کاسیتی نقطیه. همیین مسیاله،       نقوط یا فاقد نقطهگذاری بخل ورزیده و بسیاری از کلمات م نقطه

خواندن متن را کمی دشوار ساخته و شاید اگر متن عربی در اختیار نبود، در موارد متعددی خوانش متن فارسی 
توان در موارد زیر خالصه  الخطی این ترجمه را می های رسم ترین ویژگی شد. عالوه بر این، مهم دچار مشكل می

 د:کر
کاتب در عموم موارد قاعدۀ داح و ذاح فارسی را رعایت کرده، اما در مواردی نیز عیدم رعاییت ایین     -1

 آید. قاعده به چشم می

در همیه جیا بیدون    «  »در عموم موارد با یک نقطه و در مواردی نیز بدون نقطیه و  « ژ»و « چ»، «پ» -2
 سرکش و عالمت دیگری کتابت شده است.

، «آنیک »، «آنج»، «کی»، «چی»در تمام موارد به صورت « هرکه»و « هرچه»، «كهآن»، «آنچه»، «که»، «چه» -3
 نوشته شده است.« هر:»و « هرج»

و « خیوفتن »همیه جیا بیه صیورت      -جیز در یكیی دو میورد    -«خسیبیدن »و « خفتن»هایی مانند واژه -4
 آمده است.«خوسبیدن»

« کلمهیا »هیا( ییا    )جامیه « مهیا جا»جمع حذ  شده است، مثال « ها»غیرملفوظ در هنگام اتصاح به « ه» -5
 ها(.   )کلمه

ء  کاسیه »ی نیكیو( ییا    )جامه« جامهء نیكو»کتابت شده است، مثال « ء»میانجی در همه جا به شكل « ی» -6
نوشیته شیده اسیت، میثال     « ء»پایانی کلمات نیز بیه صیورت   « ای»ی بزر (.. همچنین   )کاسه« بزر 
 ای(. )کرده« ء کرده»

که برکیۀء خانیهء   »شده است مثال « ۀ»الخط عربی مختوم به  ، مطابق رسم«ت»های مختوم به  ه برخی واژ -7
 ی وی بسیار شود(. )که برکت خانه« وی بسیار شود

 
 های لیوی ویژگی

این ترجمه از حیث اشتماح بر لیات و ترکیبات کهن پارسی بسیار ارزنده است. مترجم تا حد ممكین در مقابیل   
هیای میورد اسیتفاده در ایین      ای پارسی بهره برده است. برخی از معیادح ه اصطالحات و لیات عربی، از معادح

دهد که احتمیاال متیرجم    ترجمه، به صورت مشخص مربوط به حوزۀ زبانی خراسان است و این مساله نشان می
کند نام مشیایخی اسیت    االصل بوده و یا در آنجا سكونت داشته است. آنچه این احتماح را تقویت می خراسانی
آید، آنان خراسیانی بیوده و    سلسۀ سماع نسخه ذکر شده است. چنان که از نام برخی از این بزرگان برمیکه در 

اند. بررسی زندگی و یا ارائۀ اوالعاتی در باب این افیراد منیوط بیه تحقیقیی      کرده بلكه در خراسان زندگی می
شاهفور بن محمد اسیفراینی، عمیاد    اند از: ابوذر احمد بن جداگانه و مفصل است. برخی از این بزرگان عبارت
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الدین ابوذر بن عبداهلل نوقانی، سهل بن احمد بن سهل ارغیانی )منسیوب بیه ارغییان نیشیابور(، صیفی الیدین       
ابوالحسن نیشابوری، ابوالفتوح احمد بن محمد بسطامی، ابومحمد بن احمد دامادی نسوی )ابوالشی  اصیفهانی،  

 الف(.12: 565
آورییم و بیرای برخیی     از واژگان و عبارات کهن این ترجمه را به همراه متن عربی میی  هایی در ادامه نمونه 

 های این لیات را در دیگر آثار کهن فارسی نشان خواهیم داد. واژگان و عبارات غریب، برخی نمونه
ب،  3همیان:  « ) رسیوح بیودم...   همسیرایۀ زید بن ثابت گفت: من »همسرایه= همسایه؛ )کنتُ جاره(:  -1

  ب(.23

ب،  45الیف،   26الف؛ نیز  4)همان: « رسیدم.. مزگتچون به »مزگت= مسجد؛ )فلما دخلتُ المسجد(:  -2
 الف(.181

لَتَأْخُیذُ بِیَیدِ    کَانَت الْأَمَۀُ مِن إِمَاءِ أَهْلِ المَدِینَیۀِ برآوردن= چرخاندن و دَور دادن؛ ) پرستار= کنیز؛ گِرد می -3
مردمیان   پرسیتاران از  پرستاریوقت بودی که (: »وَسَلَّمَ فیَدور بها فی حوائجهارَسُوحِ اهلل صَلَّى اهلل عَلَیْهِ 

وی را، تیا کیاری    برآوردی گِرد میمدینه بیامدی و دست پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بگرفتی و با خود 
 الف(. 14)همان: « که داشتی در بازار بكردی

ت أووح صمتاً منه و کان إذا اکثروا علیه تبسّیم(:  گماریدن= تبسم کردن؛ )کنّا نجالس إلی النبی فما رای -4
، و چیون  تر از وی بسیار خاموشیما به نزدیک پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بنشستیمی. هرگز کس ندید »

الیف؛ بیرای نمونیۀ گمارییدن ر.::     62ب، 59ب، نییز  16)همیان:  « بگمارییدی در پیش وی گفتندی 
اریدن(. مترجم در عموم میوارد صیفت تفضییلی را بیا     و دهخدا، ذیل گم 2386: 4، 1380سورآبادی، 

 استفاده از قید ترجمه کرده است.

وازداشت خواستن/ بازداشت خواستن= پناه بردن؛ )فقاح سوح اهلل صلی اهلل علیه وسلمتَعَوّذوا بیاهلل مین    -5
« بیه خیدای تعیالی از بید ایین میرد       وازداشت خواهیید پیامبر گفت صلی اهلل علیه وسلم: » شرّ هذا(: 

الف؛ برای عبارت وازداشت یا بازداشت خواستن به معنی پنیاه  24ب، نیز 26، 565)ابوالشی  اصفهانی، 
  (.204و  78: 1، 1365بردن، ر.:: وبری، 

« گشیاد...  ها می و آن گره و اندر ایستاد»اندر ایستاد= آغاز کرد، شروع کرد؛ )فجعل کلّما حَلّ عُقدۀً...(:  -6
 الف(.27: 565)ابوالشی  اصفهانی، 

 ب(.30)همان: « شكوه داشتیهرکه ناگاه وی را بدیدی »شكوه داشتن= ترسیدن؛ )مَن رآه بدیهۀً هابه(:  -7

زاد= سن و ساح، به زاد برآمدن= پا به سن گذاشتن و پیر شدن؛ )فقاح العبّاس یا رسوح اهلل کَبُر سینّی و   -8
)همیان:  « من بسیارست و اسیتخوان مین تنیک شید     زادعباس گفت: ای رسوح خدای » رقَّ عَظمی(: 

)همیان:  « و گرانی در اندام وی پدید آمد به زاد برآمدتا آنگاه که »ب(؛ نیز )دخل فی السّن و ثقل(: 33
 ب(.  139

پییامبر صیلی اهلل   »سخت فراگیرنده= شدید البطش؛ )کان رسوح اهلل صلی اهلل علیه وسلم شدید البطش(:  -9
 الف(.37)همان: « بود هسخت فراگیرندعلیه وسلم 

مالزه= کام دهان، بُن زبان؛ )قالت ما رأیتُ رسوح اهلل صلی اهلل علیه وسلم مستجمعاً ضاحكاً حتیی أری   -10
وی میالزۀ  پیامبر را صلی اهلل علیه وسلم هرگز ندیدم که چنیان بخندیید کیه    »لهواته إنّما کان یتبسّم(: 
هیای میالذه، ر.::    الف(. برای معانی و نمونیه 62ب و 61)همان: « بگماریدیبدیدمی و به درستی که 

 دهخدا، ذیل مالزه.



 5/       یک ترجمۀ کهن و ناشناخته )ترجمۀ پارسی اخالق النبی و آدابه( 

زَوَر پژوح/ بژوح: باالی استخوان شتالنگ/کعب؛ )کان النبی صلی اهلل علیه وسیلّم یلیبس قمیصیاً فیوق      -11
الیف(.  72)همیان،  « وی بیودی  زَوَر بژوحپیامبر صلی اهلل علیه وسلم پیراهنی پوشیدی که تا »الكعبین(: 
کننید )بیرای    تلفی) میی  «بجیوح »رود و برخی نییز   نوز در خراسان به همین معنا به کار میواژه بژوح ه

؛ میبیدی،  534: 1، 1380؛ سیورآبادی،  375: 2، 1356های این واژه در متون کهین ر.:: وبیری،    نمونه
1371 ،3 :30.) 

یه(: خورده دست/ خُرده دست= مچ دست یا پا؛ )کان قمیص النبی صیلی اهلل علییه وسیلم الیی رُصی      -12
)ابوالشیی   « بیودی  خورده ]= خُیرده  دسیت  پیراهن رسوح خدای صلی اهلل علیه وسلم با آستین تا به »

 الف؛ ر.:: دهخدا، ذیل رُسُغ(.72: 565اصفهانی، 

های پیامبر صلی اهلل علییه   کاله»بازدوسیده= چسبیده؛ )کانت کمام النبی صلی اهلل علیه وسلم الی نطح(:  -13
ب؛ بیرای نمونیۀ   72)همیان:  « بودی، یعنی دراز نبیودی بیه هیوا در شیده    ه بازدوسید سر ویبه وسلم 

 387: 19، 1408، نییز ابوالفتیوح رازی،   374: 10، 1377بازدوسیده به معنای چسبیده ر.:: جرجیانی،  
 (.9نسخه بدح شمارۀ

فتم ای گ»خَوه= عرق؛ )فقلتُ یا رسوح اهلل إن ثوبیک هذین خشنانِ غلیظان ترشّح فیهما فیثقالن علیک(:  -14
از تن تو بیرون آید و گران گیردد   خَوهرسوح خدای، این دو جامۀ تو درشت و ستبرست، در این جامه 

؛ 3نسیخه بیدح شیمارۀ     1250: 5، 1356ب؛ نییز ر.:: وبیری،   73: 565)ابوشیی  اصیفهانی،   « بر تیو 
 (.1569: 3، 1380سورآبادی، 

صلی اهلل علیه وسلم فیذذا هیو متیزر بیذزار...(:     ازار فرازیدن= ازار/ شلوار پوشیدن؛ )انه لقی رسوح اهلل  -15
ابن عباس را رضی »؛ نیز «]کذا  بود فرازدهاز بنیه به میان  ازاریپیامبر را صلی اهلل علیه وسلم دیدم که »

 ب(. این تعبیر را در جای دیگری نیافتم.77: 565)ابوشی  اصفهانی، « فرازد ازار میاهلل عنه دیدم که 

ه کارد و شمشیر و خنجر و امثاح آن باشید کیه بی    ۀتیی  ۀدرازی که بر دنبال ۀهن پارآبرازوان/ برازبان=  -16
)دهخدا، ذیل برازبان(؛ مترجم در چنید میورد، ایین واژه را معیادح واژه      درون دسته و قبضه فروکنند

آورده است. )قاح کانت قبیعۀ سیف رسوح اهلل صلی اهلل علیه وسلم مین  « قبیعۀ السیف»یا « قبیعۀ»عربی 
 برازبیان ها و  فِضّۀ(: گفت آرایش شمشیر پیامبر صلی اهلل علیه وسلم جمله از نقره بود، دستۀ آن و حلقه

و دو حلقیه کیه    برازوانعلی بن الحسین رضی اهلل عنه شمشیر پیامبر به ما نمود، »؛ نیز «ه از نقره بودهم
الف(. در متون کهین یعنیی متیون     107ب، 106ب؛ نیز همان: 101ها در]و  بود، نقره بود )همان:  دواح

 پیش از قرن هفتم این واژه را نیافتم.  

زنند و حلقه در آن افكنند و قفل کنند؛ )فذذا هی یمانیۀ رقیقیۀ   زُفرین= زرفین/ زلفین،آهنی که در درها -17
ها، چیون بیاویختنیدی    زفرینو آن زرهی بود یمنی تنک با »ذات زرافین فذذا عُلّقت بزرافینها شمّرت(: 

ایین واژه را بیا همیین    تاری  سیستانب(. مولف 102)همان: « ها، آن چست با هم آمدی زفرینآن را به 
 (.  270، 269: 1366)ر.:: ناشناخته،  تلف) آورده است

بجست/ بُخَّست کردن= خُرخُر کردن؛ )فذذا النبی صلی اهلل علیه وسلم قد نزح علیه الوحی و هو یَیِیطّ(:   -18
)ابوالشی  اصیفهانی،  « کرد بخست میپیامبر را صلی اهلل علیه وسلم دیدم که بر وی وحی آمده بود وی »

رود؛ سور آبادی نییز در تفسییر    به کار می« بُخّست»ان به شكل ب(. این واژه هنوز در خراس106: 565
 (.2880: 4، 1340: 2، 1380خود این واژه را به همین شكل آورده است )سورآبادی، 
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آمد، چیون   و بانگی از سینۀ او می»لوید= دیگ سنگی، دیگ سرگشاده؛ )و بصدره ازیز کأزیز المرجل(:  -19
های این واژه در متون کهین، ر.:   هالف(. برای نمون138: 565)ابوشی  اصفهانی، « لویدبانگ جوشیدن 
 دهخدا، ذیل لوید.

ترجمیه  « دست گوسییند  رش»را « ذراع الشاۀ»دست= از آرنج تا نو: انگشتان؛ مترجم در همه جا  رش -20
گوسییند   دسیت  رشها به نزدیک پیامبر صلی اهلل علیه وسلم گوشیت   ترین گوشت دوست»کرده است: 

 ب(.149ب، 173الف، نیز 149: 565)ابوالشی  اصفهانی، « گوسیند به وی دادند دست رشو »؛ «بود

رُکوی= خرقه، کهنه، پاره؛ )رأیت النبی صلی اهلل علیه وسلم عاد سعید بن العاص فرأیته یكمّده یخرقه(:  -21
 کیرد و  گرم می رکویپیامبر را صلی اهلل علیه وسلم دیدم که به پرسیدن سعدبن العاص شد و دیدم که »

 ب(.175)همان: « بست بر وی می

تكیه کرده، سیید که سیرخی بیا    وارنگفتند آن مرد بر »وارَن/ وارِن= آرنج؛ )قالوا هذا األمیَر المُرتَفق(:  -22
، 420: 1، 1380های این واژه ر.:: سیورآبادی،   الف؛ برای نمونه184)همان: « سییدی وی آمیخته است

 (.30: 3، 1371؛ میبدی، 534: 1

گنجد. در پایان چند نمونیۀ از   عبارات کهن این متن بسیار زیاد است، لیكن به تمامی در این مقاله نمیواژگان و 
 تر گردد: کنیم تا کهنگی و اصالت متنمشخص ترجمۀ کامل هر حدیث را ذکر می

ن از دامین  داد مردمان را روز حنیی  جابر گفت: پیامبر صلی اهلل علیه وسلم اندر ایستاده بود و پنجه پنجه سیم می»
بالح رضی اهلل عنه، مردی وی را گفت: ای پیامبر خدای راستی به کار دار )= إعدِح(. پیامبر گفت صلی اهلل علیه  
وسلم: رحمت بر تو نباد )= ویحک( چون من راستی نگاه ندارم که نگاه خواهد داشت؟ و آنگاه اگر من راسیتی  

ر شوی. پس عمیر رضیی اهلل عنیه برپیای خاسیت و گفیت:       کا نگاه ندارم و داد ندهم، تو بی بهره مانی و زیان
دستوری ندهی تا گردن وی بزنم که وی منافق است؟ پیامبر صیلی اهلل علییه وسیلم گفیت: واداشیت خیواهم       

)ابوشی  اصیفهانی،  « کشم )وازداشت= معاذ اهلل( به خدای تعالی از آن که مردمان گویند که من یاران خود را می
 الف(.24: 565
کردم. مردی عطسه داد، من گفیتم: یرحمیک اهلل،    بن الحكم گفت: وا پیامبر صلی اهلل علیه وسلم نماز میمعاویۀ »

هیای خیود بیر     یعنی خدای تو را بیامرزاد. مردمان تیز در من نگریستند )= فَرَمانی النیاس بأبصیارهم( و دسیت   
ن خاموش شدم. پس پیامبر صلی اهلل کردند، م زدند. چون من ایشان را دیدم که مرا خاموش می های خود می ران

تیر   علیه وسلم چون از نماز فارغ شد، مرا بخواند. مادر و پدر من فدای وی باد! هیچ آموزنده ندیدم نیكوآموزش
از وی؛ نه مرا بزد و نه دشنام داد، بلكه گفت: این نماز در وی هیچ چیز از سخن مردمان نییک نیایید؛ در نمیاز    

 الف(.45)همان: « یاد کردن و ستودن چیزی دیگر نشاید خدای را به پاکی و بزرگی
 شینبد  پنجرا دوست داشتی و دوست داشتی که سفر در  شنبد پنجام سلمه گفت: پیامبر صلی اهلل علیه وسلم روز »

 ب(.180)همان: « شدی
ر صلی اهلل علییه  ای نان جوین نزدیک پیامبر صلی اهلل علیه وسلم آورد. پیامب انس گفت: فاومه رضی اهلل عنهیاره»

هذا اوح وعام اکل أبو: منذ ثیال((  « )= وسلم گفت: این اوح وعامی است که پدر تو بخورد از سه شباروز باز
 الف(.  194)همان: 

 
 های نحوی و آوایی ویژگی

 توان در   های زبان کهن خراسانی را می این ترجمه از لحاظ آوایی و نحوی نیز درخور اعتناست و ویژگی
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های نحوی جمالت آن یافت. در ادامه برای نمونه به بررسی چنید   جایی برخی حرو  و نیز جابه صورت تلفظی
 پردازیم. ها می مورد از این ویژگی

 تبدیالت آوایی؛ -1

 الف(؛16به جای گنجشک )همان: « بنجشک«: »ب»به «  *»
)= با( پیامبر صلی اهلل علیه وا پناه »در متن مورد نظر، این نوع تبدیل از دیگر تبدیالت بیشتر است:«: و»به « ب*»

ب(؛ 97)همیان:  « )=زبانه( داشت تا پاشنه از بیرون بسته زوانهنعلین پیامبر... »ب(؛ 35)همان: « دادیم وسلم همی
 الف(؛184)همان: « )= بیابانی( بیامد بیاوانی مردی»الف(؛ 108)همان: « )= زبرین( سیید داشتی زَوَرینکه لب »
 ب(؛60)همان: « زفان )=زبان( از دهن بیرون کردی«: » »به « ب*»
 ب(.  61همان: «)درخشید( )= میدریشید می های پیشانی وی در نزدیک من آمد شادمان، خط«: »ی»به « خ*»

دانیم که تمییز در زبان عربی معموال برای تاکید به کیار   به صورت تحت اللفظی؛ میترجمۀ تمییز عربی  -2
از »ییا  « از نظر»رود، اما فارسی زبانان در ترجمه عبارات عربی که دارای تمییزند، از واژگانی مانند  می
ما از نظیر  من بیشیترین شی  »به صورت « انأ اکثرکم اوالداً»کنند، چنان که مثال عبارت  استفاده می« حیث

(. متیرجم  134: 1387شیود)ر.:: معیرو ،    ترجمه می« من از نظر اوالد از شما بیشترم»یا « اوالد هستم
اللفظی عمل کرده و در تمیام میوارد تمیییز را بیدون      در ترجمۀ تمییز عربی، تحت اخالق النبی و آدابه

 افزودن واژه یا عبارت دیگری ترجمه کرده است:

 ب(؛  53)همان: « ایشان ترین شم فروخورندهخو »)و اکظمهم للیی)(: 
جمالت منفی؛ مترجم در ترجمه برخی از عبارت و جمالت، کوشیده است تا نحو منفی جمالت عربی را بیا  -3

 امانت تمام به فارسی برگرداند:
شكر دشیمن  پیامبر صلی اهلل علیه وسلم هیچ ل»)ما لقی النبی صلی اهلل علیه وسلم کتیبۀً إلّا کان اوح من یضرب(: 

 ب(.36)همان، « نخستین کس بود که شمشیر زد با ایشان نهکه  ندید
 ترجمه کرده است:« همی»ی فجائیه را به «إذا»مترجم  -4

اعرابییی بیامید و انیدر     همیی  نشسته بود با یاران به هم،»)... و اصحابه معه اذ جاءهُ اعرابی فباح فی المسجد(: 
 ب(.45)همان: « مزگت بشاشید

 ۀ بنوت در ترجمۀ فارسی به صورت اضافی آورده شده است:رابط -5
 ب(؛ 60)همان: « زفان از دهن بیرون کردی از بهر حسنِ علی رضی اهلل عنهما»)لَیَلدِعُ لسانَه للحسن بن علی(: 

 استفاده کرده است:« باز آن»از « با آن»مترجم در چند مورد به جای  -6
 ب(؛65)همان: « )= با آن( سخن بگماریدی باز آنبودردا گفت: پیامبر سخن بگفتی »
)همیان:  « )= بیا آن( بیه جنیگ دشیمن شیدی      باز آنای داشت از ویلسان.. که  پیامبر صلی اهلل علیه وسلم جبّه»
 ب(؛74

 آمده است.« دوسترین»و « هیچیز»ترین در تمام متن به شكل  کلماتی مانند هیچ چیز و دوست -8

 
 گیری نتیجه

کتابخانیۀ   1797ترین نسخۀ خطیی ایین اثیر بیه شیمارۀ       که در هامش کهن النبی و آدابهاخالق ترجمۀ پارسی 
اسكوریاح اسیانیا کتابت شده، جزء متون کهن و اصیل پارسی است که تاکنون ناشناخته باقی مانده است. نیام و  
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حتماح بسییار زییاد   الخطی و زبانی، این ترجمه به ا نشان مترجم هنوز بر ما روشن نیست اما بر اساس قرائن رسم
 در حدود قرن ششم هجری و در مناوق خراسان انجام پذیرفته است.

این متن کهن از حیث اشتماح بر واژگان، عبارات و اصطالحات کهن پارسی بسیار درخور اعتناست و جیا دارد  
تاسیفانه بیه   که به عنوان یكی از منابع شناخت مسایل زبانی و گویشی قرن ششم هجری مورد توجه قرار گیرد. م

های منحصر بیه فیرد    علت ناشناختگی متن، تاکنون پژوهشی علمی بر روی آن صورت نگرفته تا تمامی شاخصه
های ایین اثیر    این اثر به صورت دقیق برای پژوهشگران عرضه گردد.این مقاله کوشیده است تا بخشی از ویژگی

 را تبیین و بررسی نماید.
  

 
 1تصویر شمارۀ 
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 2ر شمارۀ تصوی
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 3تصویر شمارۀ 
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 4تصویر شمارۀ 
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 5تصویر شمارۀ 
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 6تصویر شمارۀ 

 
 

 نامه کتاب
، دراسیۀ  اخالق النبی و آدابهم.(،1998ق./1418)ابوالشی  اصفهانی، ابومحمد عبداهلل بن محمد بن جعفر بن حیّان
 التوزیع.و تحقیق د. صالح بن محمد الونیّان، ریاض، دارالمسلم للنشر و 

، وبقات المحدثین باصیبهان و الیواردین علیهیا   (،ق.1412)-----------------------------------
 .دراسۀ و تحقیق عبدالیفور عبدالحق حسین البلوشی، بیروت، موسسۀ الرسالۀ

، به کوشش و تصحیح دکتر محمیدجعفر  روض الجنان و روح الجنانق.(،1408ابوالفتوح رازی، حسین بن علی)
 های اسالمی آستان قدس رضوی. یاحقی و دکتر محمد مهدی ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش

، به تصحیح و تعلیق مییر جیالح   جالء االذهان و جالء الحزانش.(،1377جرجانی، ابوالمحاسن حسین بن حسن)
 الدین محد( ارموی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
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لی العربیه د. محمود فهمی حجازی و راجعیه د. عرفیۀ مصیطفی و د.    ، نقله اتاری  الترا( العربیسزگین، فؤاد، 
 م.(، وزارۀ التعلیم العالی، جامعۀ االمام محمد به سعود االسالمیۀ. 1991ق./ 1411سعید عبدالرحیم)

، به تصحیح علی اکبر سعیدی سییرجانی، تهیران،   تفسیر سورآبادیش.(،1380سورآبادی، ابوبكر عتیق بن محمد)
 .فرهنگ نشر نو

)فراهم آمده در زمان سلطنت منصور بن نیوح سیامانی(،    ترجمه تفسیر وبریش.(،1356وبری، محمد بن جریر)
 به تصحیح و اهتمام حبیب ییمایی، تهران، توس.

، تهران و کرمانشاه، سازمان مطالعه و تدوین کتیب دانشیگاهی )سیمت( و    فن ترجمهش.(،1387معرو ، یحیی)
 دانشگاه رازی.
، به سعی و اهتمیام علیی اصییر حكمیت، تهیران،      کشف االسرار و عدۀ االبرارش.(،1371الدین)میبدی، رشید 

 انتشارات امیرکبیر.
 .الشعراء بهار، تهران، کاللۀ خاور ، به تصحیح ملکتاری  سیستانش.(،1366ناشناخته)

 


