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1. مستوره
کار رفتـه اسـت؛ یـک بـار صریحـًا بـه معنـی زن درسـتکار و عفیـف و  مسـتوره الاقـل دو بـار در الهی نامـه بـه 
که می برند  کاال و جنسـی  پوشـیده و دوم را مصحح و شـارح متن به معنی نمونه دانسـته، یعنی اندکی از 

گر پسند افتاد، بیش تر بخرند: یا می بینند و مقداری از آن را مصرف می کنند تا ا

اســــــــتهمــــــــه عالم جمــــــــال اندر جمال اســــــــت محال  ید  می گو کــــــــور  ولیکــــــــن   

گــــــــردی  راه  ایــــــــن  بیننــــــــدۀ  گــــــــر  گــــــــردیا گاه  آ یــــــــش  خو بینایــــــــی  ز   

برآید  زنــــــــدان  ایــــــــن  از  ک  پــــــــا گــــــــر  برآیددلت  بســــــــتان  صــــــــد  یــــــــت  جزو هــــــــر  ز   

تــــــــو  شــــــــورۀ  ِک  خــــــــا ذره  هــــــــر  تــــــــوکنــــــــد  مســــــــتورۀ  را  خورشــــــــید  و  مــــــــه   

در تعلیقات آمده است:1

کاال را نشـان  کار می برند. اندکی از  مسـتوره: نمونه، مشـابه. در خراسـان هنوز مسـتوره را به معنی نمونه به 
کلمـۀ فارسـی اسـت و ربطـی بـه مـادۀ عربـی »سـتر«  کاال ایـن اسـت. ظاهـرًا  می دهنـد و می گوینـد مسـتورۀ 
)پوشیدگی( ندارد. در این عبارت بیهقی »و سوی استادم به خط خویش مستوره ای نبشته بود و سخن 
کاتبان  یخ بیهقی، 506( ظاهرًا به همین مفهوم مرتبط اسـت و اینکه از قدیم  گشـاده بگفته« )تار سـخت 
کلمه فارسی است  که  کرده اند دلیل این است  یخ بیهقی آن را به دو صورت مسطوره/مستوره ضبط  تار

و ربطی به عربی ندارد.

کلمـه را بـه دو امـال نوشـته اند دلیـل اسـت بـر اینکـه ماننـد شـارح الهی نامـه و  یـخ بیهقـی  کاتبـان تار اینکـه 
نویسـندۀ ایـن سـطور معنـی درسـت ایـن کلمـه را در این عبـارت درنمی یافته اند. مسـتوره در این عبارت، 
کلمۀ »گشاده« در همین  گر غلط نباشد، ظاهرًا نامۀ پوشیده یا ملّطفه مانند یا ملفوفه مانندی است و با  ا
گر در این هر دو عبارت عطار و بیهقی  کاال« را ا گویا تضادی دارد. در هر حال، این معنِی »نمونۀ  عبارت 
یـم، هیـچ معنایـی از آنهـا بیـرون نخواهـد آمـد و بنابرایـن رأی شـارح را بایـد کنـار گذاشـت. در بیـت  بگذار

عطار، مستوره یعنی »پوشیده« و شاید به زن پوشیده نیز ایهام داشته باشد.

امـا مسـتوره یـا مسـطوره، کـه در نواحـی دیگـر ایـران نیـز به همـان معنِی نمونـۀ کاال کاربرد دارد و در گذشـته 
بیشـتر کاربـرد داشـته و نویسـندۀ ایـن سـطور بارهـا خـود آن را شـنیده و بـه کار بـرده، کلمه ای کهنه نیسـت 
کلمـۀ  گفته انـد:2 »در حقیقـت، اصـل  و ظاهـرًا عمـر اسـتعمال آن در زبـان فارسـی بـه دو قـرن نمی رسـد. 
که دقیقًا به همین  مسـطوره، به موجب تحقیق آقای هوشـنگ اعلم، واژۀ موسـِتر )Muster( آلمانی اسـت 

کدکنی، تعلیقات بر الهی نامۀ عطار نیشابوری، تهران، سخن، 1387، ص 542.  1. شفیعی 
 2. ابوالحسن نجفی، غلط ننویسیم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1378 )چاپ نهم(، ص 349.
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که این تحقیق مکتوب بوده یا شفاهًا به نویسندۀ  کاال"ست.« معلوم نویسندۀ حاضر نشد  معنای "نمونۀ 
غلـط ننویسـیم رسـیده اسـت. در هـر حـال، از جسـت وجو و پرس وجـو چیـزی به دسـت نیامـد. گرچه این 
رأی ممکن است غلط نباشد، ولی چون لغات آلمانی در فارسی اندک شمار است و رابطۀ تجاری و غیر 
یـاد نبوده، گویا بتوان راه بهتری برای ورود این کلمه به زبان فارسـی پیدا  تجـاری مـا بـا آلمانی هـا چنـدان ز
 Muster کـرد. ایـن راه بـه نظـر نویسـنده عثمانـی اسـت و اصـل ایـن کلمـه ایتالیایـی اسـت، چنانکـه اصـل

آلمانی نیز ایتالیایی است.

کلمـه بـه معنـی مـورد بحـث مـا بـه امـالی موسـتره و موصطـره ضبـط  در چنـد فرهنـگ ترکـی عثمانـی ایـن 
اسـت، از جمله در فرهنگ انگلیسـی به ترکی و ترکی به انگلیسـی ردهاوس و در فرهنگ لهجۀ عثمانی 
که mostra باشد، اشاره شده  کلمه نیز،  احمد وفیق پاشا.3 در این هر سه فرهنگ به اصل ایتالیایی این 
کلمـه بـه همیـن  کـه ایـن  کـه در سـطرهای پیشـین آمـد، احتمـال بایـد داد  اسـت. بـا توجـه بـه مالحظـه ای 
یختـه شـده تـا آشـناتر و  واسـطۀ عثمانـی از زبـان ایتالیایـی وارد فارسـی شـده و در قالـب مفعـول عربـی ر

مأنوس تر باشد.

امـا Muster آلمانـی نیـز، چنانکـه اشـاره شـد، خود از اصـل mostra ایتالیایی گرفته شـده و از قرن پانزدهم 
کـه خـود در اصـل به معنی »نشـانه« و  کـرده اسـت. ایـن کلمـۀ ایتالیایـی،  میـالدی در آن زبـان تـداول پیـدا 
»ظاهـر بیرونـی« و مجـازًا بـه معنـی »نمونـۀ کاال« اسـت، خود مشـتق اسـت از اصل التینـی. در التینی فعل 

کردن« است.4 mōnstrāre به معنی »نشان دادن، نمودن، آشکار 

کـه از بعضی مشـتقات جالب توجـه این فعل  یشه شناسـی کشـید، بـد نیسـت  چـون سـخن بـه مباحـث ر
گذشـت، خـود از یـک فعـل  کـه معنـی آن   ،mōnstrāre .کنیـم التینـی و بعضـی همریشـه های آن نیـز یـاد 
کـه monētrı�x و monitor در آن  moneō مشـتق اسـت بـه معنـی »یـادآوری« و »گفتـن« و از ایـن جاسـت 
کـردن«، promonēre بـه  گرفتـه اسـت. commonēre بـه معنـی »یـادآوری  زبـان معنـی »مشـاور و اندرزگـر« 
کردن« از دیگر مشـتقات این فعل  کردن، وصف  معنی »هشـدار دادن« و demōnstrāre به معنی »اشـاره 
پایی را به یـاد می آورند و  اسـت )خواننـدگان خـود به آسـانی مشـتقات ایـن افعـال در زبان های امروزیـن ارو
ضرورتـی بـه تکـرار آنهـا در اینجـا نیسـت(. از دیگـر مشـتقات جالب این فعـل mōnstrum اسـت به معنی 
کـه خـود از زبـان  »نشـانه، پدیـده و اعجوبـه، موجـود عجیب الخلقـه«. پـس monster در زبـان انگلیسـی، 
که  فرانسـوی اقتباس شـده و معنی آن در اصل هر انسـان یا جانور عجیب الخلقه اسـت، یعنی موجودی 

3. J. Redhouse, A Lexicon, English and Turkish, Constantinople, 1884, svv.; Id. A Turkish and English Lexicon, Con-

stantinople, 1890, svv.

احمد وفیق پاشـا، لهجۀ عثمانی، اسـتانبول، دار الطباعة العامره، ذیل لغت. از دوسـت ارجمند، آقای میر سـاالر رضوی، که در یافتن 
کلمات در آنها به بنده یاری رساند، بسیار سپاسگزار است. چندین فرهنگ ترکی عثمانی و یافتن این 

4. Cf. F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache, Berlin, 1975 (17. Auflage), S. 496. 
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از همان آغاز زادن چیزی عجیب در خود دارد، نیز با لغات مورد بحث 
کـه  از آنجاسـت  مـا همریشـه اسـت. تحـول معنایـی ایـن لغـت ظاهـرًا 
که  mōnstrum التینی معنی »بداختری و طالع بد« نیز داشته یا از آنجا 
هـر نشـانۀ بـد یا نشـانۀ خاص یـا بدقوارگی را نیـز mōnstrum می گفته اند، 
ک را بـه چنیـن نامـی  و از ایـن طریـق مجـازًا موجـودات بدقـواره و ترسـنا
 *men یشـۀ  ر از  سـببی  صـورت   monēre التینـی،  در  خوانده انـد. 
کـه می دانیـم مشـتقات  پایـی بـه معنـی »اندیشـیدن« اسـت  هندی وارو
نسـبتًا بسـیاری در زبان هـای ایرانـی نیـز دارد. از آن میـان، در اینجـا تنهـا 
کـه مانند و  بـه مـادۀ سـببی -mānaya در زبـان اوسـتایی اشـاره می کنیـم 
مانستن فارسی نیز مشتق از آن است. مانند و مانستن، بر خالف تصور 
یشـه ای جـدا از آنچـه گفتـه شـد نـدارد و قابل مقایسـه اسـت با  بعضـی، ر
که خود فعل امر اسـت از انگاشـتن و به عنوان ادات تشـبیه نیز به  انگار 
یشۀ kar به معنی »اندیشیدن« است )دربارۀ  کار می رود و آن نیز از یک ر

کـه ظاهـرًا شایسـتۀ اعتنـا نیسـتند(. بـه عبـارت دیگـر،  گفته انـد  گاه سـخنان دیگـری  یشـۀ انگاشـتن نیـز  ر
تحول معنایی از »صورت ذهنی« به خیال و تشبیه طبیعی ترین تحول معنایی است.5

2. سرپاتک
نگ فرانمـودن خود، 

ُ
کـه بـه حیله، یعنـی با گ در الهی نامـه داسـتانی اسـت دربـارۀ کودکـی باهـوش در هنـد 

گاه می شـود و بـر پـاره ای  کـه »ره بـاز می ندهـد کسـی را« و از فنـون پزشـکی او آ بـه نـزد حکیمـی راه می یابـد 
کـه خرچنگـی در  رازهـای او واقـف می گـردد. از قضـا روزی حکیـم می خواسـته شـاهزاده ای را درمـان کنـد 
که از بیماری سـرطان داشـته اند( و حکیم از بیرون آوردن آن خرچنگ  مغز سـرش فرو رفته بوده )تصوری 
کـه پشـت خرچنـگ را داغ کن تا مغـز را رها کند و  عاجـز شـده بـوده و پسـرک از بـاالی بلنـدی فریـاد می زنـد 
بیشـتر در آن فرونـرود، و حکیـم کـه می بینـد کـودگ کنـگ نیسـت همـان جـا از غصـه جان می سـپارد، الی 

آخر القّصه )صص 165-168 متن(.

کـه بنـا بـر داسـتان شـاه نامـش را  کـودک،  در تعلیقـات )صـص 537-539( مطالبـی مفیـد دربـارۀ ایـن 
سرپاتک6 نهاده، و دربارۀ سرپاتک به طور کلی آمده است؛ از جمله آنکه سرپاتک را سنایی در یک غزل 
کـه معلـوم می شـود چـون بقراط و بوعلـی َمَثل طبیبی بوده اسـت و »سـروانک«  خـود بـه نحـوی بـه کار بـرده 

کلمات دیگر و همریشه بودن آنها با -mānaya اوستایی،. نک. تینی و بعضی  کلمات ال  5. دربارۀ این 
M. de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages, Brill, 2008, p. 387.

که تلفظ این نام َسرپاَتک بوده است: »چو سرپاتک ز سر تا پای او دید«.  6. از این مصرع ظاهرًا برمی آید 
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که از االصابۀ ابن  که در قصیدۀ لغز قلم امیر معزی آمده تصحیف سـرواتک اسـت.7 دیگر مطلبی اسـت 
حجر عسقالنی نقل شده که این سرباتک، پادشاه هند، چند قرن عمر کرده بوده و مدعی بوده که پیامبر 
کرده بوده است.  یارت  کرده و او پذیرفته بوده و دو بار نیز پیامبر را در مکه و مدینه ز او را به اسالم دعوت 
ینی نیز در حواشـی  کـه، چنانکـه از ارجـاع صفحـۀ 539 نیـز معلوم می شـود، عالمۀ قزو ایـن مطلبـی اسـت 

کرده است. شّد االزار از دو منبع دیگر )ُسبکی و لسان المیزان ابن حجر( آن را نقل 

به واسـطۀ تحقیقـات ایگناتـس گلدزیهـر، یـک دو مأخذ به آنچـه در تعلیقات آمـده می افزاییم. گلدزیهر، 
در ضمـن بحـث از احادیثـی کـه مضامیـن تربیتـی داشـته اند و قصـد از آنهـا تأدیب و تهذیـب اخالق بوده 
کار بوده در اینجا نبوده و حتی  که در احادیث »حالل و حرام« در  که آن سختگیری ها  است، توجه داده 
کلی حدیث(،  بعضی جواز به جعل چنین احادیثی داده بوده اند. یک راه جعل این احادیث )و به طور 
کـه احتمـااًل از اواخـر قـرن سـوم یـا اوایـل قـرن چهـارم هجـری به ذهـن محدثان یا شـیادان از میـان محدثان 
کـه او یافتـه ابـن ابی الدنیاسـت(، قـول بـه وجـود معّمرینـی اسـت  کـرده بـوده )قدیم تریـن شـاهدی  خطـور 
کـرده  بوده انـد، صحابـی رسـول بوده انـد و ایـن سـخنان را از حضـرت شـنیده بوده انـد.  کـه چنـد قـرن عمـر 
فایدۀ این راه جدید حل مشـکل ِاسـناد و سـاختن سلسـلۀ سـند بوده اسـت. صحنۀ اصلی ظهور چنین 
مدعیانی بیشتر هند و نواحی شمال شرقی ایران و جهان اسالم بوده است، معروف ترینشان رتن. یکی از 
گلدزیهر چند  که شرح آن در تعلیقات شد االزار و الهی نامه آمده است.  اینان امیری سرباتک نام است 
کـه بـر تصحیح کتاب معّمرین ابوحاتم سجسـتانی نوشـته، مآخـذ دیگری نیز به  سـال بعـد، در مقدمـه ای 

کتاب انساب قیسرانی.8 مآخذ خود افزوده است: میزان االعتدال ذهبی و مقدمۀ د یونگ بر 

که چون آوازۀ ارسـطو  در جوامع الحکایات عوفی نیز داسـتانی اسـت دربارۀ طبیبی هندی به نام سـرپات 
را می شـنود، راهـی یونـان می شـود و ناشـناس مدتـی را در خدمـت او می گذرانـد و فنـون معالجـت او را 
پایـی، »کـه بعضـی آن را گوش خـزک9 خواننـد«، در گـوش مـردی فرومی رود و ارسـطو،  می آمـوزد تـا آنکـه هزار
ماننـد داسـتان عطـار، تـارک سـر بیمـار را برمـی دارد و چون می خواهد جانـور را به انبر بیرون آورد، سـرپات، 
کنند و حکیم آن را بر پشت جانور  که جوالدوزی را داغ  که از روزنی به درمان می نگرد، به حکیم می گوید 

نهد و جانور را بدان شیوه بردارد. پایان داستان با آنچه در داستان عطار است فرق دارد.10

یای جان اشـاراتی  یتـر نیـز در در کـه هلمـوت ر دربـارۀ ایـن مضمـون و نظایـر آن در داسـتان های سـایر ملـل، 

کرده است. که به سرواتک تحول پیدا  که تلفظ دیگر این نام سرباتک )به باء موحده( بوده است   7. از اینجا باید قائل شد به این 
8. I. Goldziher, Abhandlunngen zur arabischen Philologie, II, Leiden, 1899, LXXV; Id. Muslim Studies, tr. by C. R. 

Barber and S. M. Stern, London, 1971 [1890], esp. p. 161.

 9. در متن چاپی: گوش خرک.
 10. سدیدالدین محمد عوفی، جوامع الحکایات و لوامع الروایات )جزء دوم از قسم اول(، به تصحیح امیربانو مصفا )کریمی(، تهران، 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387، صص 235-236. مقایسه شود با:
H. Moayyed, “Review of The Ilāhī-nāma or Book of God, by A. Boyle,” Iranian Studies, 10/3, pp. 211-215.
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کـرد و احتمـااًل کرده اند، ولـی آن بیرون از حدود این نوشـته  گانـه  کـرده اسـت، می تـوان تحقیـق جدا بـه آن 
یتر در این باره نقل شـده همراه با یک دو سـهو  اسـت. بـا ایـن حـال، چـون در تعلیقـات الهی نامـه آنچه از ر
یتـر نیـز خـود خالـی از اشـکال نیسـت، اینجـا ذکـر چنـد نکته دربـارۀ نام  چاپـی و غیـر چاپـی اسـت و رأی ر
sir- کـه سـرپاتک »برابـر اسـت بـا یتـر نقـل شـده اسـت  کسـرپات شـاید بـی وجهـی نباشـد. در تعلیقـات از ر
یتـر چنیـن  گفتـۀ ر apataka هنـدی بـه معنـی حّجـام یـا فارسـی-هندی بـه معنـی سـرتراش«. بیـان دقیق تـر 

اسـت: »از sirāpāṭaka هنـدی بـه معنـی "حّجـام" یـا لغت مرکب فارسـی-هندی به معنی "سرشـکاف".«11 
یتر این اسـت که سـرپاتک ممکن اسـت یک کلمۀ مرکب باشـد که نیم آن فارسـی اسـت، یعنی  مقصود ر
یشـۀ paṭ بـه معنـی »شـکافتن«. فریتس مایر، در نقـدی که بر کتاب  سـر، و نیـم دیگـر آن، یعنـی pāṭaka، از ر
کـه گرچـه ممکـن اسـت با مضمـون این  کـرده اسـت، زیـرا  یـای جـان نوشـته، بـا اشـتقاق دوم مخالفـت  در
یتـر ظاهـرًا توجـه نداشـته کـه سـرباتک یـا سـرپاتک بـه عنـوان نـام از  داسـتان مناسـبتی داشـته باشـد، ولـی ر
که ذکر  گلدزیهر رجوع می دهد  قبل در بین مسـلمانان شـناخته بوده اسـت )در اینجا مایر به نوشـته های 
کـرده اسـت که به  آنهـا گذشـت(. مایـر sirāpāṭaka را بـه »حّجـام« و بـه تعبیـر درسـت تر بـه »رگ زن« تعریـف 
نظـر می رسـد نامـی بی مناسـبت بـرای شـخصیت داسـتان نباشـد. در معنـی اخیـر از مشـورت آلفـرد بلـوخ 

برخوردار بوده است.12

 Śrīpātaka در تعلیقات الهی نامه از استاد مجتبایی نیز نظری نقل شده که »اصل کلمه ظاهرًا شری پاتکه
کـه Śrī )شـری(، همسـر کریشـنا، حافـظ و نگهبـان اوسـت.« )غلط هـای امالیـی متـن  باشـد، یعنـی کسـی 

اصالح شد(. این نیز نامحتمل نیست.

یـخ سیسـتان نیـز نامی هسـت که چند بـار در صفحات 194 تا 202 متن تکرار شـده  نکتـۀ آخـر آنکـه در تار
و لقب یا شـاید نام اصلی حامد بن عمرو از سـرداران سیسـتان اسـت پیش از به قدرت رسـیدن یعقوب 
گاهی بی نقطه(  گاهی با نقطه و  لیث. چون این نام به چند صورت )چیزی مانند سـرناوک و سـرباتک، 
یافـت کـه اصـل نـام چـه بـوده اسـت، ولـی این کـه این نام اصـل هندی  ضبـط شـده،13 ظاهـرًا نمی تـوان در

داشته باشد در آن نواحی البته هیچ عجیب نیست.

11. H. Ritter, The Ocean of the Soul, tr. by O’Kane, Brill, 2003, p. 806.

یسنده نیست، ولی اینجا اثری در بحث ندارد.    تحریر آلمانی در دسترس نو
12. F. Meier, “Rezension: Das Meer der Seele, von H. Ritter,” Oriens, 1956, 9/2, SS. 330.

گذشت. در سنسکریت sirā به معنی »رگ« است. معنی جزء دوم پیشتر 
ر )افسـت اسـاطیر(، 1314؛ قـس لغت نامـۀ دهخـدا، ذیـل  یـخ سیسـتان، بـه تصحیـح ملک الشـعرای بهـار، تهـران، مؤسسـۀ خـاو 13. تار

سرپاتک. 




