
 
 
 
 
  
 
  
 
  مؤلف و زبان كتاب ةبار در

شرح حال ابوبكر بستي در هيچ يك از منابع مورد مراجعه يافت نشد، اما زبان 
 ،قرآن قدساي نزديك به محل تأليف  دهد كه كتاب در نقطه  كتاب نشان مي

بنابراين بستي كه . نوشته شده است تاريخ سيستان و مهذّب االسماء ،مصادراللغه
مؤلف به آن منسوب است همان بست ميان سيستان و غزنين، در شرق قندهار 
است كه بعد از تخريب آن به دست تيمور متروك شده و شهر لشكرگاه كنوني در 

به نام  اي عربي ، نسخهدر كتابخانة دانشگاه ليدن هلند. كنار آن ساخته شده است
وجود دارد كه مؤلف آن شخصي به نام  437به شمارة  لقهو خُ خَلق النبيكتاب 

اين نسخه براي سلطان عبدالرشيد . ابوبكر محمد بن عبداهللا بن عبدالعزيز است
ن بق جانشين برادرزادة خود مودود  441پسر سلطان محمود غزنوي كه در 

 به دست طغرل كافر نعمت كشته شد نوشته شده 444مسعود بن محمود شد و در 
لف اين نام مؤ. و كاتب آن شخصي به نام ابوبكر محمد بن ابي رافع وراق است

اس ام . كتاب با نام مؤلف ما كامال يكسان است و فقط نسبت بستي را كم دارد
اي در باب اين كتاب به چاپ رسانده نوشته كه شرح حال مؤلف  استرن كه مقاله

دي از استادان او كه در كتاب ذكر شده آن را هيچ كجا نيافته است، اما از نام تعدا
 يا مناطق مجاور آن و احتماالً) سيستان(حدس زده كه او بايد اهل سجستان 

كتاب آمده اين استادي كه نام او بيش از ديگران در . ساكن غزنه بوده باشد
 .ابوسعيد عثمان بن ابي عمر محمد بن احمد بن محمد بن سليمان سجستاني است



 24 / ضميمة 23

 
مهمـي از اهـالي    ني ابوعمر محمد سجسـتاني دانشـمند نسـبتاً   پدر اين شخص يع

  .اي از زرنج سيستان بوده است ، محله)نوها(= نوقات 
يكي ديگر از استادان او ابوطالب عبدالعزيز بن محمد بوده كه نام او در كتابهاي 

ابـوبكر از ايـن شـخص احـاديثي را شـنيده كـه       . دانشمندان نيامـده اسـت   تراجم
كـرده   بي كه در سيستان و بعضي نقاط ديگر شرق ايران تدريس ميابوسليمان خطّا
نـد از ابوسـعيد خليـل بـن عبـدالعزيز      ا سـاير اسـتادان او عبـارت   . نقل كرده است

سجستاني و ابوالحسن علي بن حسن بن يحيي كه او نيز سجستاني بوده و احاديثي 
، 1969اسـترن   :ك.ر(  كـرده اسـت   را كه خطّابي نقل كرده بوده در سيستان نقل مي

بعد از نام مؤلف و نام پدر او جملـة   خلق النبي از آنجايي كه در نسخة). 9- 7ص 
بعد از وفات  هتوان استنباط كرد كه اين نسخ ذكر شده مي» رضي اهللا عنهما«دعائي 

و از آنجايي كـه دورة سـلطنت   ) 10استرن، ص : ك.نيز ر(مؤلف نوشته شده است 
بوده است پس مرگ مؤلف قبـل از يكـي از    444و  441عبدالرشيد ميان سالهاي 

بنابراين وي از دانشمندان نيمة اول قرن پـنجم  . سالهاي اين دوره اتفاق افتاده است
سيستاني بودن مؤلف اين كتـاب و دوران زنـدگي او نيـز هـيچ     . هجري بوده است
از  يبراي ديدن عكس. گذارد كه اين شخص همان مؤلف ما است ترديدي باقي نمي

  . 65- 61، ص 1390لمير : ك.ر خلق النبيحات كتاب صف
، قـرآن قـدس  آمده و در يكي از چهار متن مذكور، يعني  ما لغاتي كه در متن

  :انداز اين قراراند  نيز به كار رفته تاريخ سيستانو  مهذّب االسماء، مصادراللغه
اين كلمـه در   .جاره گوشت شدن استرخُ: احناق. به معني كم و اندك ارهخُج

، 26، 15، 6، ص قـرآن قـدس  مائـده و   ة سـورة و ترجم 389، ص تاريخ سيستان
  .قليل و يسير آمده است ةو غيره در ترجم 34، 29، 27

اين . بونده كردن: اكمال اسباغ بونده كردن نعمت؛: كاملبه معني تمام و  بونده
البتـه  (و غيره به همين معني آمـده   150، 134، 48، 26، ص قرآن قدسكلمه در 

  ).نيز آمده است 341، ص تفسير طبري ترجمةدر 
، 21، 11، 6، ص قرآن قدسدر . ستنبگرو: ايمان: به معني گرويدن گروستن
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مائده گرويستار به معني گرونده و ايمان آورنده آمده  ة سورة، و غيره و ترجم25
» سـتن -«بـه  » يدن -«مصدرهاي ديگري نيز در متن ما آمده كه به جاي . است

، ص الدين اسـماعيل  ديوان كمالكه يك بار نيز در  بخشايستن اند، مانند ختم شده
سـگ در كسـي   : ايسـاد : بـه معنـي جهانيـدن    جهانستنكار رفته است؛  به 837
آغاليـدن معنـي    رو/ را به بر ايسادمصـادراللغه  و  المصادر تاجو  مصادر. نستنجها
؛ بيفزايسـتن : ؛ انمـاء بيفزايسـتن : اربـا : به معني زياد كـردن  فزايستنا اند؛ كرده

، نيـز در  117، ص مصادر اللغهدر . بسرايستن: تغريد: به معني سرودن سرايستن
  .سرايستن: تغريد بسرايستن به كار رفته است؛ ترنّم ةترجم

آن را بـه كـار واپـس     المصـادر  تاجتسويف كه  ةدر ترجم سپخت كاري كردن
، ص قـرآن قـدس   مصدر اين كلمه سپوختن اسـت، امـا در  . افكندن معني كرده است

ترجمه شده كه از مصدر سپختن، » ي سپخته شندم«يدعون به ) 13آيه  طور،( 353
  .لَي و ليان نيز به سپخت كاري كردن معني شده است. سپوختن است مخفف

 .»متحيـر «در متن باالي هكوي نوشـته شـده   . تعمه ةدر ترجم هكوي شدن
آن  سـروري . انـد  اين كلمه را بر وزن مردي ضبط كرده برهانو  فرهنگ جهانگيري

بـر وزن مـردي    ادات الفضالخوانده، اما يادآوري كرده كه در   hakuyرا هكُوي 
، 123، 78، 76، 8، از جملـه در ص  قـرآن قـدس   اين كلمه بارهـا در . آمده است

در جايگـاه   فرهنگهـاي فارسـي  ي در ذيـل  ، و غيره به كار رفته و علي رواق244
ترديد تلفظ اين كلمـه، همـان اسـت كـه      بي. تلفظ آن عالمت سؤال گذاشته است

ند و مؤيـد ايـن تلفـظ وجـود آن در     ا ضبط كرده برهان و جهانگيريو  الفضال ادات
ه   hakveبه صورت هكْوِه  يزدگويش مردم  كْفـو هhakfe  افشـار،  : ك.ر. (اسـت

  ).، ذيل همين كلمه1382
خ و طَبع به خاز گرفتن و درن بـه  در كتاب توس. به معني شوخ و چرك خاز

زوزني و بيهقي معادل آن را شـوخگن شـدن   . خازگن شدن برگردانده شده است
نوعي جوش ريـز  (، اَقْرَه، يعني كسي كه قوباء 22، ص االسماء مهذبدر . اند آورده

تفسـير  ( تفسير قرآن مجيـد خاز در . ترجمه شده استدارد به خازگن ) در پوست
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در كتـاب  . ، نيز به معني چرك به كار رفتـه اسـت  488، جلد اول، ص )كيمبريج

 االسـماء  مهـذب در . لَزَج نيز به خازه شدن، يعني چسبنده شدن معني شـده اسـت  
  .به گل خازه برگردانيده شده است نيز طينٌ الزب
، يعني زني كه تـازه زايمـان كـرده و در حالـت نفـاس      ساءبه معني نُفَ زايستان

در . ترجمـه شـده اسـت   » زايستان شدن«در كتاب نَفَس و نَفاسه و نفاس به . است
اين كلمه چند بار به شكل زايسفان و يـك بـار در نسـخه بـدل بـه       االسـماء  مهذّب

در ص ). 363و  263، 138، 110ص : ك.ر(آمـده  ) زايسپان(= صورت زايسبان 
. ف زايسـفاني باشـد  نفاس نيز به زايسفان برگردانده شده است كه بايد تصـحي  365
را طعـام   زن زايشـان : شـده اسـت   ، تخريس چنين معني120، ص مصادر اللغه در

باشـد  يا زايسفان ان رسد كه زايشان تصحيف زايسپ به نظر مي در بادي امر. ساختن
بـه   ةدر متن كتاب عيـاد . جا در حواشي كتاب بستي نيز آمده است يك زايشاناما 

قيـد  » زايشان شدن بنُوي«بيمار پرسيدن معني شده، اما در حاشيه، معني ديگر آن 
  . هاي عربي نيامده استادت در هيچ يك از فرهنگيين معني عا. شده است

شايد كلمه مركب از . زايسفان است/ ة زايسپانزايستان تلفظي از يا اصل كلم
ـان ِ –پسوند +  معني زادنست، به معني زاد، زائيد، اسم مصدر زايستن به زاي

تبديل گروه . استباشد كه بعدها به زايسپان و بعد به زايسفان بدل شده  نسبت
 ر دارد، مانند بوشاست يفارسي نظ اتدر پايان كلم sp–به  st–صامت 

 ـ«احتماالً از زايش و پسوند نسبت زايشان نيز . جاسپ بوشاسپ، جاست 
  .زايستان به معني زايستي و معادل زائو استبنابراين  .ساخته شده است» انـ

 »فـرا «يافتـة   ، صـورت تحـول  »ها«پيشوند فعليجالب در كتاب استعمال  ةنكت
هاي البتـه در گويشـ  . هاي مركزي و گويش مازنـدراني اسـت  است كه خاص گويش

وند يك بار به كـار رفتـه و آن   متن كتاب اين پيشدر . الري نيز اين پيشوند هست
، يعني گوش فرا دادن ترجمه شـده  »داشتنها گوش«استراق است كه به ة در ترجم

احتمال قوي هست كه وارد شدن اين پيشوند مربوط به دخالت كاتب باشـد،  . است
كه به متن افزوده چندين بار اين پيشوند را با چند فعل به  اي زيرا كاتب در حواشي
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شـي آن  ز لغات متن و حوامقاله كه فهرست مختصري ا ةما در دنبال. كار برده است
 منـاطق  كاتب به ظاهر اهـل . ل خواهيم كردها را نيز نقدهيم اين فعل را به دست مي

پايـان كتـاب وقتـي بـر حضـرت      مقدمـه و  در . بـوده اسـت   مركزي يا مازنـدران 
. آورد مـي » ...الـه  صلّي و«را نيز به دنبال » و آله« ةفرستد كلم درود مي) ص(محمد

وي، وي شيعه و اهل يكي از شهرهاي قم، كاشان، آوه يـا ري  بنابراين به احتمال ق
بوده است و اگر اهل مازندران بوده باشد بايد اهل ساري باشد كه مركز تشيع بـوده  

اتي كه كاتـب در حواشـي يـا    حل نشده اين است كه تعدادي از لغ ةاما مسئل. است
رهاي مختـوم بـه   سيستان است، مانند مصد ةكند مربوط به منطق ها نقل ميزيرنويس

حدس نگارنـده ايـن اسـت كـه     . هاة زايشان به معني زائو و جز آنو كلم» ستن - «
اهل منـاطق مختلـف    اشخاص مختلف از اي مادرِ اين نسخه، داراي حواشي ةنسخ
 .خود منتقل كرده است ةها را به نسخهمة آننسخة ما بوده و كاتب  ايران
  

  هازيرنويسمتن و حواشي و مهم لغات و تلفظهاي 
  لغات متن -1

  خيزيدن پاي از نسودي: بيهقي. جزل =لَخْشيدن
زوزنـي و بيهقـي ايـن    . خَرج و خراج ةشتر و جزوي در ترجم اوگانه شدن
  .مدخل را ندارند

  .جعس =دويدن
زلخ به معني مجروح كردن با نيزه است و اگـر آن  . بهرمشتن: زلْخ ؟هرمشتن

  .را ندارند زلْخبيهقي و زوزني . را زلْح بخوانيم به معني چشيدن است
  .برِهنه كردن دست و سر: جسر :برِهنه

كيبايي كردن: صبر .كيباييشش.  
  .فُشاردن انگور: عصر .فُشاردن
  .افشردنسخت : بيهقي. غَمرْ= َفشاردن
  .آرزومند شدن به كسي: نزاع. آرزو




