
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  هزار حکايت صوفيانسه واژة نویافته در 
  )شمرده، سپيدمرغ، خيره(

  علمی دانشگاه پیام نور کاشمر) (عضو هیئتپور  حامد خاتمی

یکی از منابع نویافته در قلمرو عرفان و تصوف است. این کتاب  هزار حکايت صوفيان
نه نام کتاب را  ،مشتمل بر صد باب و هر باب داراي ده حکایت است. از قضاي بد

شناسیم. نام باال را ایرج افشار با توجه به ساختار و  دانیم و نه نویسندة آن را می می
. مطابق عقیدة وي و شفیعی کدکنی این کتاب در ستا حجم حکایات بر این متن نهاده

نویس  است. تاریخ کتابت سه دست هجري نوشته شده 600تا  550هاي  حد فاصل سال
هجري (با  871)، Aهجري ( با رمز  673ترتیب عبارت است از  تاب بهیاب این ک دست
  C.(1هجري (با رمز  883) و Bرمز 

  خیره
، »بـدخواه «از جملـه   ،اسـت  هاي متعـدد و متفـاوتی داشـته    هاي کهن معنی در متن خيره

. ایـن کلمـه در   )»خیـره «، ذیـل  1377(دهخدا و همکاران  »بیهوده« و »متحیر«، »تیره«، »لجوج«
معنـایی کـه نگارنـده     ،است کار رفته به» غالب«و  »چیره« به معنی هزار حکايت صوفيان
  ام: تاکنون در جایی ندیده

                                                   
 Cبدون نسبت و نسبت کاتـب نسـخۀ    Bنویس  الجنزي منسوب به گنجه، کاتب دست Aنسبت کاتب نسخۀ  .1

صورت  به 1382را که در تملک ایشان بود در سال  Cنویس  اإلسپیجابی است. گفتنی است استاد ایرج افشار دست
 عکسی چاپ کردند.
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د آمـد  يد که در مکه شدم. شوری در دل من پديه گويعللله نار رحمه ابن دي مالکـ 
، 1389 هزار حکايت صـوفيان ( شداین بخش را ندارند)  Bو  A( و ولَهی بر خاطر من خيره

  .)91، ص 1ج 
چون صبح شـد جـان بـه    شد. : حیره) C( خيره بر ویلله پس درد گناه و خوف اـ 

  .)161، ص 1(همان، ج  م کردحق تسلي
رواحه را با کنيزکـی از آن خـويش واقعـه افتـاد.      للهکند که عبدا ت میشعبی روايـ 

  .)215، ص 1ج (همان،  د. شمشير برکشيرت بر وی خيره شدغي .ال او بدان مطلع شدعي
 .جنُب بودم و روی قرآن خوانـدن نبـود و در زن نگـاه کـردم     .در خود نگاه کردمـ 

  .جا) (همان دهشده بود و شمشير کشيرت بر او خيره غي
گشت و این بخش را ندارند)  Bو  A( روز گرم بود و آب سرد. نفس بر من خيرهـ 

(همان،  »داری؟ فرض نمی ةروزک شربت آب بخوری که چه بود اگر از اين ي«مرا گفت: 
  .)642، ص 1ج 

 خواب بـر وی خيـره   د.پرستي ک شب آن مرد در عبادتگاه خود حق تعالی را میيـ 
)A  وB  (همان، ج  بخفت ،شداین بخش را ندارند)668، ص 1(.  

  
، فرهنـگ نفيسـی  به نقل از  ،مدخلاین در پانوشت ، نامه لغتدر  خيرهمؤلف مدخل 

است و ظاهراً علت نقل این مطلب در پانوشـت   نوشته» غلبه«را  هخيرهاي  یکی از معنی
ویژه که شاهدي هم براي این معنـی   به ،در درستی سخن نفیسی بوده ويصفحه تردید 

  1شود. است. اینک با توجه به شاهدهاي باال درستی چنین معنایی ثابت می نیاورده

  سپیدمرغ
  است: شدهاست و تاکنون در متن دیگري دیده ن »مرغ تخم«به معنی  واژهاین 

                                                   
ام، پس از دیدن ایـن نوشـتار    هاي ایشان برخوردار بوده اشرف صادقی، که همواره از راهنمایی . استاد دکتر علی1

در این معنی را از سر لطف و عنایت در اختیار بنده قرار دادند. شاهدهاي ایشان از این  خيرهز کاربرد شاهدهایی ا
  )؛83، ص الدرر فی التّرجمان» (استحوذ: خیره شد، دست یافت/ الغلبنّ: هر آینه خیره شوم«قرار است: 

  یکـی دردمنـدي بــود بـی بزشــک     چه (چو) خیره شـود بـر دل مـرد    
 ).284مرعشی، ص  طبرستانتاريخ ( 
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 مرغسـپيد هر دانۀ وي چنـد   ،اي گندم یافتند آوردند که وقتی به حضرموت خوشهـ 
)C1.)316، ص 1(همان، ج  مرغی) : تخم  

 Cظاهراً بـراي کاتـب نسـخۀ     ،کار رفته که همین یک بار در متن کتاب به ،واژهاین 
نـویس   است. البته ضبط دست مرغ کتابت کرده موجهی نامأنوس بوده که به جاي آن تخ

C دارد. این فایده را دارد که معنی این ترکیب را براي ما مسلّم می  

  شمرده
صورتی دیگر (شاید مطابق لهجۀ نویسـنده   ،کار رفته که در متن کتاب به چنان ،این کلمه

  است: ها ثبت نشده است و بدین صورت در فرهنگ پژمردهکاتب) از کلمۀ  یا
 يحور ياو بو ةخود برد. همه خان ةک دو شاخ برداشت و به خانين از آن رياحيـ 

نشدی. : پژمرده) C( ش داشتی، هرگز شمردهين را پياحيبودی و همواره آن پادشاه آن ر
: پژمـرده)  C( است، شـمرده  ن مشموم چه آب خوردهيی ايگو«آن پادشاه با خود گفت: 

القدس است و آب او  هريخ اندر حظين را بياحيرن يا«در سرش ندا آمد که » شود؟ نمی
  2.)118، ص 1(همان، ج  »صدق است ةاز چشم

کنـد.   را به ذهن متبـادر مـی   شميدهکلمۀ  از نظر صورت و معنی شمردهگفتنی است 
کـار   است و به این معنی در شـعر ناصرخسـرو بـه    شميدههاي  یکی از معنی» خشکیده«

  رفته: 
ــبن زرد    ور گشــت شــمیده گل

  
  ست به سیب گونـه و شـم   داده  

  ).نامه لغت(به نقل از   
توانـد تصـحیف    ، داراي اصـالت اسـت و نمـی   شمردهضبط  ،به عقیدة نگارنده ،البته
(پژمرده) است که صـورت رایـج    Cنویس  باشد. گواه این سخن نیز ضبط دست شميده

  کلمه را دارد.

                                                   
هاي جو (در این متن  ) هم آمده، اما در آنجا براي نشان دادن بزرگی دانه74(ص  الصدورحةرا. این حکایت در 1

 است. به جاي گندم، جو دارد) از واحد مثقال استفاده شده
 است. کار رفته به پژمرده) هم آمده و در آن جا کلمۀ 181(ص پند پيران. این حکایت در کتاب 2
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ها  شتمال بر برخی تلفظاز حیث ا هزار حکايت صوفيان که در پایان شایان ذکر است
  1از نظر مباحث دستوري نیز حائز اهمیت است. وکاتب)  یا (مطابق لهجۀ نویسنده

  منابع
  )، مؤلف نامعلوم، به تصحیح جالل متینی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.1357( پند پيران

)، محمدبن علی بن سلیمان راوندي، به تصحیح محمد اقبال، اساطیر، 1386( السرور يةالصدور و آ حةرا
  تهران.

  ، تهران.نامۀ دهخدا مؤسسۀ لغت، نامه لغت)، 1377اکبر و همکاران ( دهخدا، علی
پور، سخن،  )، از مؤلفی ناشناخته، مقدمه، تصحیح و تعلیقات حامد خاتمی1389( هزار حکايت صوفيان

  تهران.

                                                   
یـاء معرفـه؛   «پور،  حامد خاتمی ←است.  اي را در این متن معرفی کرده تر نکتۀ دستوري نویافته . نگارنده پیش1

، 9، شمارة 1392، زمستان نامة فرهنگستاننامۀ  ، ویژهدستور، مجلۀ »اي نویافته در دستور تاریخی زبان فارسی نکته
 .19ـ12ص 


