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  1589=  الدستور تحفة

  1589= با نگاهي و نقدي مختصر 
  *حسن عاطفي

  
  چكيده

متـوفي  (بـن عبـدالكريم كاشـاني     اهللا تـأليف لطـف   الدسـتور  تحفةسخن از در اين مقاله 
به تصـحيح  و ليف يافته أق در فرهنگ اعداد كلمات ت1070به سال است كه ) ق1076

فاضل ارجمند آقاي مهدي صدري و از سوي ميراث مكتـوب بـراي نخسـتين بـار در     
ة اهل تحقيـق  اين اثر ارزنده مرجعي براي استفاد .اختيار ادب دوستان قرار گرفته است

در  ولي بعضي لغزشها ،استت كار در خور تحسين كيفي. باشد تاريخ ميهدر ساختن ماد
  .پيش آمده است ة مأخذت كاتبان دو نسخشود كه در نتيجة عدم دق ديده مي آن

بن عبدالكريم كاشاني، فرهنگ اعداد اهللا، لطفتحفةالدستورنويسي كاتبان، شبيه: ي كليديها واژه
  .كلمات

  
هـزار لغـت و   اي است در حدود سه نامه  متني است ادبي و آن خود واژه الدستور تحفة

  آغـاز   3تركيب كه بر اساس حروف ابجد و مقدار هـر واژه تنظـيم يافتـه و از عـدد     

                                                 
  فارسيادب  كارشناس ارشد زبان و *
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ـ . تأليف معناي لغات مطرح نيستدر اين . پذيرد پايان مي 1071گردد و به مي  ،فمؤل
سدة يازدهم هجـري اسـت و    اعراناز نويسندگان و ش ،بن عبدالكريم كاشاني اهللا لطف

  .اس دوم صفوي فراهم كرده استاين اثر را به نام شاه عب
مهدي صدري در دسترس همگـان قـرار گرفتـه و    آقاي به تصحيح  الدستور تحفة

با همكـاري دبيرخانـه شـوراي عـالي      ،ناشر آن مركز پژوهشي ميراث مكتوب است
اين نسخه مانند ديگر آثـار چـاپي ميـراث مكتـوب از كيفيـت خـوبي       . رساني اطالع
آرزوي ارجمنـد  و ناشـر  محتـرم  پـيش مصـحح   توفيـق بـيش از   . اسـت دار ربرخو
  .دوستان است ادب

هاي نخستين هجري در ميان ملل  گيري از حروف ابجد و مقدار آنها از سده بهره
براي تعيين هاي مختلف علوم مانند جغرافيا  مسلمان متداول بوده و آن را در رشته

سميعي : نك(طول و عرض بالد و در نجوم براي شرف كواكب و طلوع و غروب بروج 
امثال اينها به كار و در اوراد و ادعيه و سحر و جادو و پيشگويي و  )273: 1361
سازي و  تاريخهكاربرد مقادير حروف ابجد در ماد شعر و ادب ةا در محدودام. اند برده

آيد و آغاز آن در ادب  است و كاري ذوقي و هنري به شمار ميپرداختن به معم
اي راجع به  ضمن قصيده ،مسعود سعد سلمان. استپارسي از قرن پنجم هجري 
سال  تاريخ اين رويداد، يعنيدبن ابراهيم، الدوله محمو واگذاري حكومت هند به سيف

  :دهد نشان ميرا چنين  ق469
  

 »نبوريحا«گفتهپيشازينپنجه سال به
  

 »تفهيم«ست نام او  آن كتاب كه كرده در 
  

 كه پادشاهي صاحبقران شود پيدا
  

 »جيم « سه و  »سين« و » تي« بگذشت هجري سالِ چو 
  

  )274: همان( )ق469(
  :را چنين آورده است» لل و مگُ« ةتاريخ رسالهششم، ماد ةابوسعد ترمذي در سد

 شد سخن بر لفظ نوروزي تمام
  

 ز هجرت والسالم) ثافاها(= سال ثفه 
 

  )ق 585(
مقطع، لغت و مصراع و بيت متداول هاي بعدي به جاي حروف  و از اين پس در سده

  .شد
موضوع و  ةكاستي و افزوني، دربردارند  تاريخ هنگامي زيباست كه بيهماد

  : ها اينها هستندبرخي نمونه. مطلب باشد ةبازگوكنند
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قتل ناصرالدين شاه قمري روز و ماه و سال (=  1313=  1»هفدهم روز ماه ذيقعده«
  .)قاجار

تأسيس مجلس شوراي ملي با موافقت قمري سال  (= 1324= » رعدل مظف«
  .)رالدين شاه قاجارمظف

الملك سال وفات ميرزا محمدتقي لسان (= 1297= » الملك سپهرميرزا تقي لسان«
  ).سپهر

  .)سال وفات ابوتراب بيگ فرقتي كاشاني(=  1025=  2»بوتراب بيگ كاشاني«
د ابوالقاسم سال قتل ميرزا سي(=  1251=  3»ميرزا سيد ابوالقاسم قائم مقام فَرَهاني«

  .)دشاه قاجاربه دستور محم فراهاني،
به  سال ملي شدن نفت ايران(= شمسي  1330=  4»ي نفت ايرانمصدق كرد مل«

  .)همت مصدق
  .)سال درگذشت دكتر محمود افشار (= 1362=  5»محمود خان افشار يزدي«
  .)كاشاني ةفوت سپيدسال  (= 1413=  6»روز ادب سيه شد با رفتن سپيده«

توان يافت كه بعضي  ميتاريخهاي بسياري در موارد گوناگون هدر ادب پارسي ماد
ايي و ناطق اصفهاني و كساني چون محتشم، ميرحيدر معم از آنها در حد اعجاز است

همايي در  الدين شادروان استاد جالل، از معاصران. اند گوي سبقت ربوده از ديگران
  .اين هنر توانا بود

گاهي هم صاحبان ذوق كلماتي را كه به حساب ابجد برابرند و با هم مناسبتي 
د محم /296رهنما =  296رسول : اند، مانند اند و در كنار هم گذاشته دارند، يافته

طاعت =  480تسبيح / 151دمهدي محم =151قائم / 454نجات =  454 اهللا رسول
/ 208درد =  208هجر / 11دوا =  11طب / 510مستحب  = 510سنّت / 480
/ 212 عقل بي=  212دراز / 481 آفت=  481عاشقي / 1040تلخي =  1040غم 

/ 609 راحت=  609خواب / 701 آتش=  701شرار / 131 ناكس=  131نمام 
 آب زندگي=  94زمزم / 737 دارالقرار=  737گورستان / 108 حق=  108ميزان 

 مسا=  101صباح / 76 سياه=  76سپيد / 101 آسودگي=  101ديوانگي / 94
=  15داود / 156 حسن ازل=  156يوسف / 355 فرهنگ=  355دانش / 101
  .141فاني =  141عالَم  /413 پشيماني =413توبه / 15 آواز
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ه به عنوان كتاب را به حساب جمل با توج الدستور ةتحفعبارات روي جلد 

  7.توان چنين تنظيم كرد مي) 1589=  الدستور ةتحف(
   1589= 8»كتاب مفصل فرهنگ اعداد كلمات«

  1589= » تأليف ابن عبدالكريم، ملّا لطف اهللا كاشاني«
  1589= » سال تأليف هزار و هفتاد هجري يا كوچي«
   1589= 9»تصحيح و ويرايش، به قلم مهدي صدري«

  1589= » طبع، طهران، هديه ميراث مكتوب«
  : فشرح حال مؤل »ـ يج ي« ص حمصح ةممقد :اهي به كتابا نگام

نيامده  الدستور ةتحفف اهللا كاشاني مؤل لطفدر منابع تراجم، نامي و شرح احوالي از 
 كليات ديوانتنها منبعي كه از او ياد گرديده در جلد چهارم ملحقات  ....است

تاريخي به همراه يك ع تمام در منبع مذكور نثر مسج. است 10مالمحسن فيض كاشاني
...  ضبط شده، كه وي آن را در مدح استاد خود...  ق1071رباعي تمام تاريخ به سال 

را از » لطف«ص پاورقي آمده كه تخلدر  .فيض كاشاني نگاشته و تقديم داشته است
د به هر صورت اطالعي از تاريخ تول...  فيض دارد و از ياران و شاگردانش بوده است

اليت علمي و فع ةدهند نشان ق1071و  1070تاريخ  وتنها د. داريمو درگذشت او ن
  .حيات اوست

: كند از خود چنين ياد مي )15، سطر 5ص ( الدستور ةتحف ةماهللا كاشاني در مقدلطف 
بعيد نيست كه اين  .»اهللا كاشاني كمترين بندگان رباني، ابن عبدالكريم، لطف«

بن ميرزا علي كاشاني باشد كه پس از مرگ  اهللا، همان عبدالكريم عبدالكريم، پدر لطف
اشعار او را گردآوري كرد و  ديوان ق1025ابوتراب بيگ فرقتي كاشاني به سال 

واقع شده و تنها مأخذ  ق1076به سال  اهللا ا درگذشت لطفام .اي بر آن نوشت مهمقد
ـ ـي ملك مل ةخطي كتابخان ةـ نسخـ الدستور ةتحفپاياني  ةصفح ةاين سخن حاشي

چون سبب ناتمامي اين : ح بوده، و چنين آمده استمصح ةكه مورد استفاد است
به حساب  .تاريخ شد »فتمامي عمر لطف مؤل« ف بودله، تمامي عمر لطف مؤلرسا

  .برابر با هزار و هفتاد و شش است» فتمامي عمر لطف مؤل«جمل 
ل سعايتي كه از ميرحيدر، به شاه عباس اوبه سبب « :17ـ16سطر  ،»يه« ةصفح

ايران را ترك گفت و  ق999وي به همراه فرزندش ميرسنجر به سال  ،صفوي كردند
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   .)352 :نهاوندي: كن(» به هند رفت
عبدالباقي  ةبه تنهايي صورت پذيرفته و بنا به گفت اًرفتن ميرسنجر به هند ظاهر

   .)411 :همان(رهسپار هند شد  ق1000نجر در كاشان ماند و در سال ميرس، نهاوندي
مشتمله بر  كلمات«ي خط ةدر اين دو صفحه به وجود نسخ :»يز ـ يو« ةصفح

ح پس از توضيحات ه آقاي فيضي اشاره شده است و مصحق بمتعل» اعداد الي هزار
  : گويد الزم، چنين مي

ين حيدر الد اد الفاظ، تأليفي از ميررفيعق است كه اين فرهنگ اعدبراي نگارنده محق
فرهنگ اعداد الفاظ  ةاهللا كاشاني تأليفش را بر پاي لطف... به اعتقاد راسخ... ]و[ است

  .خويش برده باشد... سلف... بدون اينكه نامي از... ين حيدر قرار دادهالد ميررفيع
  

به قبلي بايد گفت كه اهللا از آثار مشامندي لطفح مبني بر بهرهدر تأييد گفتار مصح
 ةمشتمل بر اشعار و اوراد و ادعي دوازدهم يا سيزدهم، سدة از 11يبياضي خطدر 

فرهنگي از لغات به سبك  ،مختلف و علومي كه با حروف ابجد سر و كار دارد
با اين تفاوت كه در اين اثر واژه يا تركيبي فارسي ديده  ،شود ديده مي الدستور ةتحف
آيات قرآني به  تركيبات الفاظي است كه در دعاهاي مختلف ياشود و لغات و  نمي

ولي بعضي از اسمها و لغات اين متن در . ف آن مشخص نيسترود و مؤل كار مي
اهللا كاشاني از اين تأليف در كار خود وجود دارد، و پيداست كه لطف الدستور ةتحف

  .رداين فرهنگ اثري مذهبي است و كاربرد دعايي دا. بهره برده است
/ 14= اجود / 14= وهاب / 14= جواد / 14= واجد / 11= هو/ 7= ابد  :آغاز
  .20= هادي / 20= ودود / 19= واحد / 18= حي / 17= بادي / 14= طه 
غياث المستغيثين  /3569= غافر غيرمغلوب / 3256= مغيث من المغيث له  :پايان

كوتاه  ةلغت و تركيب و جمل 592اين بخش شامل  .1011= راضي /  3612= 
  .عربي است

پس از اين قسمت بخش ديگري شامل اسامي پيامبر و ائمه عليهم السالم و 
واژه  98هاي قرآن و صفات و عناوين متناسب با اين مقال است كه  بعضي سوره

  .باشد مي
  .173= ب عاق/  98= محمود /  201= قاسم /  53= احمد /  92= محمد  :آغاز
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/  544= مرشد /  53= حامد /  634= متصدق /  47= اولي /  46= ولي  :انجام
  .اهللا عليه و آله اجمعين صلّي

دهم كه برابر با آغاز سلطنت  ةاز اوائل سد«: چنين آمده 2در سطر  ،»يح« ةصفحـ 
ح آن است كه حروف منظور مصح .»حروف را مستقل كردندصفويه است، كاتبان 

صي يافت، و دليل اين مطلب شكل تازه و مشخ) پ، چ، ژ، گ(رسي فا ةچهارگان
  : شده استئه چنين ارا

هاست كه اين استقالل حروف از  ي موجود در كتابخانهو شاهد اين مدعا متون خط
  .دهم در آنها مشهود است ةآغاز سد

دهم روزگاري نيست كه كاتبان به حروف فارسي  ةه داشت كه آغاز سدبايد توج
 ةاول سد ةبينيم تا اواخر عهد قاجار، يعني تا نيم الل داده باشند، زيرا كه مياستق

نوشتند و  چهاردهم هجري قمري، هنوز بيشتر كاتبان اين حروف را به شكل عربي مي
كتابت يافته و  سيزدهمو  دوازدهم هاي سدهدر  اًكه ظاهر الدستور ةتحف ةدر دو نسخ

  .پيروي شده استح بوده، از اين شيوه مأخذ كار مصح
بيشتر واحدي براي نوشتن اين چهار حرف نبود و  ةهاي خطي شيو در نسخه

كرده يا بدان گونه كه كتابت مي »ك ،ز ،ج ،ب« به شكل نويسندگان، اين حروف را
ــ  ورزنامهر د. نوشتندمي ،ري اندك در حروف مشابه عربييخواستند، با تغيخود مي

و گاهي هم به صورت » ب«بيشتر به شكل » پ«ـ ـخطي از قرن هفتم  ةنسخ
ضبط شده » ج«و » ك«همه جا به صورت » چ«و » گ«شود و  امروزي ديده مي

  : ورزنامهي از هاي نمونه. است
ر ـ در كتر بود از درختان دي شش و پايندهبوتر بود در بنا و  اين نوع درخت سخت :پ

) چنار(= ركي از بركهاء صنار ر بر در خانه و يا در سوراخ بكا) پرهشب(= پر كار شب
ـ اكر اسب باي بجاء باي . كه آن را خفّاش كويند در آن خانه نشود بنهند، شب پر

رك نهد آن پاي كه بران اثر نهاده باشد سنكي شود و نيز اكر كرك پاي برين نبات نهد كُ
  . آن كرك را سرفه بكيرد... كه آن را به رومي اسكيل كويند

  . شود ديده مي» كژدم« ةكلم با سه نقطه در» ژ«و 
... هر كژدم كه بود، بوي آن دود كژدم بشنود، بكريزد ،اكر كسي كژدم را به آتش بسوزد

  .از آن بر كژدمي افكنند، آن كژدم بميرد بارةو اكر ترب را بكوبند و 
 :)ق 789(هشتم  ةسد كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، يخط ةنسخ ،االغراض الطبيه
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. انكژه است: حلتيت .زرد و سرخ و سپيد است: زرنيخ. پره استشب: خفّاش
معتدل است، سينه و حلق نرم كند و : سپستان. آبي است ةرخ: طُحلُب .كرمست

  .تشنكي باز دارد
 يكيـ گويا ــ اشتباه چاپي ـ) ص(همزه ) غ(حمزه  6تا  1سطرهاي  »يط«ة صفحـ 

  . است كرده خوانده و ديگري تايپ مي متن را مي
كه براي آمده هايي دور از ذهن واژه» موارد تصحيح«در مبحث . »يط«صفحة  ـ

دهخدا كامالً روشن شده كه مدخلي ندارند و در سطر لغتنامة مصحح با مراجعه به 
  .قابل توجيه است اين لغاتبرخي از . شوندآغاز مي) 291(» نامر«با  20
به معني نمناك و » نمور« رود كه اين واژه صورت ديگري ازاحتمال مي »نامر«. 1

در . رفته استمرطوب باشد كه در گويش محلي مؤلف كتاب در كاشان به كار مي
به  »مي«با جزء پيشين » رسيدن« رس، فعل امر از مصدرمي= همين سطر ميرس 

  .كوشباش، ميمانند مي» ب«جاي 
 شــكُيــب آدمــه طبيـا نـام  شـهويــب عيســاش طبيــب مي

  )نظامي(    
=  )يا پاك دلِ برف، منظور دلِ سفيد(= دلِ وفر  احتماالً 320= دلوفر  :20سطر ـ 

320  
حرفي پنج و واژه در ستون) ص( 347= فرزين ـ ) غ( 347= فرزس  :20سطر ـ 

  .مرگ موش: الفار سم .آمده است
قبل كه » تاجم«ه به ـ با توج) ص( 444= تاجِ يل  ـ )غ( 444= تاجيل  :21سطر ـ 

  .است از آن آمده
  .باشدمي 475= » دستپاچه«تحريفي از  اًظاهر 475= استباحج  :21سطر ـ 
گياه  هر: ف شاهسپرغَم و شاهسپرمشاسرم مخف، 601= شاسرم  :22ـ21سطر ـ 

  .ميوه ،سبزه ،ريحان: اسپرغم ،خوشبو، ريحان
وظيفه،  ،معني دايم، برقراربه : راتب ).ص(راتب ـ  )غ( 603= رابت  :22سطر ـ 

  .)ص( 611= ـ نارسقر  )غ( 611= ـ ناسقر ) ص( ري، مواجب، راتبهمستم
خورشيد ... بنابراين حذف ) ص( 920= خوشيد ـ ) غ(خورشيد  :1سطر  ،كا ةصفح

  . منتفي است
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  .)ص( 178= منفجه ـ ) غ(منفرجه  :4سطر ـ 
  .به معني احمق و كودن) ص( 382= دبنگوش ـ ) غ(دنباله گوش  :5سطر ـ 
  .)ص( 490= ـ گرگ گيرك ) غ(گرگ گير  :6سطر ـ 
  .)ص( 361= حاجي الحرمينـ ) غ(حاج الحرمين  :8سطر ـ 
  .)ص( 382= ـ عنبرين ) غ(عنبري  :14سطر ـ 
  .)ص( 615= ـ نادر عصر ) غ(نادرالعصري  :21سطر ـ 

  كتاب متن
  .در اين مصراع زائد است» و» «موج نخستين محيط و كرم« :13سطر  ،2 ةصفحـ 
اي است  در كاشان نام پيشه« :پاورقي/ جوپا ،8سطر  ،12رديف عددي  ،11 ةصفحـ 

هاي آب را براي تقسيم آب در شهر مرتب و داير نگاه بجوبه معناي كسي كه 
جوپا يا  اي است ويي در كاشان نام پيشهجوپا. كه خالي از اشكال نيست» دارد مي

  .دارندة اين شغل است) پاجوب(= جويپا 
  )ص(» هبوط«ـ ) غ(» بيوط«: پاورقي/  6سطر  ،22رديف عددي  ،14 ةصفحـ 
  )ص(ـ ادماج ) غ(ادباح : پاورقي/  9سطر  ،49رديف عددي  ،20 ةصفحـ 
ر خطا در امالي مصحح با تصو: پاورقي/  طپانچه ،12سطر  70رديف  ،27 ةصفحـ 
با توجه . منتقل كرده است 70حذف و به رديف  461در رديف آن را » تپانچه« ةكلم

  .به فارسي بودن اين واژه، خطايي از مؤلف سرنزده است

به خطا در هر دو نسخه ... «: پاورقي / سل ،لسطر او ،90رديف  ةدنبال ،33 ةصفحـ 
كاتب  .ي سبداو به معن) ص( 95= سلّه  ـ) غ(سل » .آمده است 95در رديف عدد 

  .كلمه را ننوشته است» هاي غير ملفوظ«به روش معمول قدما 

ف اين واژه در هر دو نسخة مؤل«: پاورقي / جيفه ،7سطر  ،98رديف  ،35 ةصفحـ 
است و اگر » جيقه«برابر  118 .»ضبط كرده است 118به اشتباه در رديف عدد 

و نقل . اشتباهي در كتابت روي داده، كار كاتبان دو نسخه است نه خطاي مؤلف
   .ضرورتي نداشت 98به رديف » جيفه«

... هر دو نسخه اين واژه را «: پاورقي / انگل ،8سطر  ،101رديف  ،37 ةصفحـ 
 و» لگُ  آن«يا » گل آن«و » انگل«رود كه  احتمال مي .»استدوبار به تكرار آورده 

   .بوده است مورد نظر مؤلف »گل  آن«
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هر دو نسخه نونبا كه نادرست «: پاورقي / نوبنا ،8سطر  ،109رديف  ،40 ةصفحـ 
رود و  ي نانوا در گويش كاشان به كار ميانونبا به معن .»تصحيح قياسي ،است

  .درست نيست» نوبنا«. اشكالي ندارد
 ،هر دو نسخه كليسيا«: پاورقي / كليساي ،3سطر  ،131رديف  ةدنبال ،47 ةصفحـ 

  :نظامي .)ص(كليسيا  ـ )غ(اصالح كليسياي  .»تصحيح قياسي
  رهبـان كليسياي افسوس   كوسطبال نفير آهنيـن

و به  در هر دو نسخه به خطا« :پاورقي / قبس ،4سطر  ،162رديف  ،54 ةصفحـ 
 170= انتقالي غلط ـ قيس : 162= قبس  .»است نيز آمده 170در رديف ...  تكرار

  .)ص(

» ... 210در رديف  به خطا... «: پاورقي / قسم ،7سطر  ،200رديف  ،62 ةصفحـ 
  .)ص( 210= ـ قسيم . انتقالي غلط به اين رديف: 200= قسم

در هر دو  »ابعا«اي به شكل  واژه«: پاورقي/  7سطر  ،205رديف  ،63 ةصفحـ 
واژة مورد  .»اصل درست واژه بر ما معلوم نيستكه تحريف شده و ... نسخه ضبط 

  .است نيز يكي به حساب آمدههمزة آخر  .است» ابراء« با توجه به متننظر 
به ... در هر دو نسخه «: پاورقي / موقوف ،3سطر  ،232رديف  ةدنبال ،71 ةصفحـ 

  .)ص( 226=، غلط انتقالي ـ موقف232= موقوف .»آمده 226در رديف ... خطا 
به خطا و تكرار در هر دو ... «: پاورقي/ مربي  ،3سطر  ،252رديف  ،75 ةفحصـ 

  .)ص( 260= غلط انتقالي ـ مرئي: ـ مربي .»آمده 260نسخه رديف 

پاورقي  .»نام كتابي از تورات«: پاورقي/  ارميا ،5سطر  ،252رديف  ،75 ةصفحـ 
نام كتابي از : ارميا سفراسرائيل و  نام يكي از پيامبران بني: ارميا :شود چنين اصالح

   .تورات
اي در هر دو  واژه« :پاورقي/  هفت حرف ،10سطر  ،266رديف  ةدنبال ،79 ةصفحـ 

است كه خطاست و معناي  237ضبط شده كه برابر با عدد  »القموني«نسخه به وجه 
سقمونيا گياهي . و مربوط به رديف بعد است) ص( 267= سقمونيا  .»محصلي ندارد

   .است
... به خطا و تكرار ... «: پاورقي / ناهموار ،12سطر  ،303رديف  ،89 ةصفحـ 

  )ص( 313= غلط انتقالي ـ ناهمواري  303= ـ ناهموار » ...آمده  313رديف 
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هر دو نسخه به ... «: پاورقي / سرمه ،لسطر او ،305رديف  ةدنبال ،90 ةصفح ـ 
   .)ص( 345= انتقالي غلط ـ قرمه 305سرمه » . ...آمده  345رديف ... خطا 

در هر دو نسخه به خطا ... «: پاورقي / شط ،3سطر  ،309رديف  ،91 ةصفحـ 
  .)ص( 349= غلط انتقالي ـ مشط  309= شط » ... 349رديف 

هر دو نسخه به خطا  در... «: پاورقي / شاهد ،6سطر  ،310رديف  ،91 ةصفحـ 
  .)ص( 350= ، غلط انتقالي ـ مشاهد 310= شاهد  »... 350رديف 

هر دو نسخه طبش، تصحيح «: پاورقي / طپش ،3سطر  ،311رديف  ،91 ةصفحـ 
به  كهپ، چ، ژ، گ، : قديم در مورد چهار حرف فارسيالخط  رسم طابقم .»قياسي

 319ولي در رديفهاي  ،آيد نميغلط به حساب  شد، صورت ب، ج، ز، ك، نوشته مي
و موارد مشابه در متن  304 ،»منوجهر«» وهشبز« 320 ،»يجقور« ،»بشيز«

جا در پاورقي به عنوان غلط آمده و با عنوان تصحيح قياسي، به شكل امروزي  همه
   ...و پشيز، قورچي، پژوهش، منوچهر : مانند. است نوشته شده

 333در رديف ... به خطا ... «: پاورقي / بيهوش ،5سطر  ،323رديف  ،95 ةصفحـ 
   .)ص( 333، غلط انتقالي ـ بيهوشي 323= بيهوش  .»آمده

اين واژه به خطا از سوي « :پاورقي / عنبري ،7سطر  ،332رديف  ،97 ةصفحـ 
غلط انتقالي ـ  ،332عنبري  .»در هر دو نسخه آمده است 382مؤلّف در رديف عدد 

بلكه كاتبان دو نسخه  ،مؤلف در دو نسخه نيستو خطا از سوي ) ص( 382عنبرين 
  .اندنوشته» عنبري« ،»عنبرين«به خطا به جاي 

به خطا در رديف ... مؤلف «: پاورقي / دوشينه ،5سطر  ،375رديف  ،107 ةصفحـ 
منظور مؤلف  .)ص( 367غلط انتقالي ـ دوشنبه  375دوشينه » ...آورده  367

  .بوده است» دوشنبه«
به خطا در رديف ... مؤلف «: پاورقي ،منفرجه ،5سطر  ،378رديف  ،108 ةصفحـ 

  ).ص( 178ـ منفجه  غلط انتقالي، 378منفرجه  .»آورده 178
 گوش دنباله ،8سطر  ،)ص(، هفت )غ(شش : 7سطر  ،418رديف  ،116صفحه ـ 

) 382... (اين تركيب در هر دو نسخه به خطا از سوي مؤلف در رديف « .3: پاورقي
، صحيح 382= » وشنگدب« 382و با توجه به عدد ) غ(گوش  دنباله» ...شدهآورده 
دبنگوش به معناي . اين واژه بر اثر عدم آگاهي كاتبان تغيير شكل يافته است. است
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كلهاي ديگري از اين كلمه به رفته و ش احمق و كودن در گويش كاشان به كار مي
ودن و اَلدنگ و پفيوز و تنبل است به معناي احمق و ك» دبنگ«و  »دبنگوز« صورت

 گفرهنرجوع شود به  .رود به كار مي ديگري كه براي تحقير و تمسخر مخاطب يا
لغات عاميانة فارسي  ؛1496، ص فرهنگ معين ؛125ص  زاده،جمال ،لغات عاميانه

   .9191دهخدا، ص  لغتنامة :247ص  12،افغانستان
  :گويد شعوري مي

  اين قافله تا به حشر لنگ است  استتا رشته به دست اين دبنگ
» انفرات«وجه  اي بدين واژه: پاورقي ...ت،أهي بد ،7سطر  ،422رديف  ،117 ةصفحـ 

... » انفراق«ظاهراً وجه صحيح آن بايد . بايد خطاي كاتب باشد... در هر دو نسخه 
انصراف ) غ(انفرات  .»هاي معادل عدد مزبور مطابقت ندارد كه با واژه 432باشد برابر 

  .مورد نظر نيست 432= » انفراق«بنابراين . )ص( 422= 
در هر دو نسخه به خطا ... «: پاورقي/  انباردار ،7سطر  ،459رديف  ،124 ةصفحـ 

از مصدر فعل مضارع سوم شخص مفرد (» انبارد«احتماالً » ...آمده  258رديف ... 
شده » انباردار«به دنبال آن اضافه كرده و » ار«و كاتب . 258بوده برابر ) انباشتن
   .بوده آن خنك = »آن بارِد«يا . است

 ،سبستهر دو نسخه « :پاورقي/ بسست  ،3سطر  ،522رديف  ،138 ةصفحـ 
سبست يا  .»باشد مي »كافي است«تصحيح قياسي، وجه تصحيح شده به معناي 

   .نيست و تحريف تصحيحاين سپست به معناي يونجه است و نيازي به 
= » مرده شو«از اين ستون : پاورقي/  ...مقتداي ،5سطر  ،555رديف  ،145 ةصفحـ 

به ) ر صحيح بودنبا تصو(» شوي مرده«شكل  به عنوان غلط حذف گرديده و به 555
   !!، انتقال داده شده است565رديف 

  .)ص(بر روي زخم ــ ) غ(بر روي روي زخم  ،8پاورقي، سطر  ،151 ةصفحـ 
مؤلف به خطا در «: پاورقي/  گشايي جرعه ،10سطر  ،619رديف  ،158 ةصفحـ 

ف درست در لاست و مؤ» كشان جرعه«صورت صحيح واژه  .»آورده 649رديف 
غلط انتقالي و » گشايي جرعه«بنابراين . قرار داده است 649رديف خود 

   ).ص(» كشان عهجر«
آمده  438به خطا رديف ... «: پاورقي/  تاريك ،4سطر  ،631رديف  ،161 ةصفحـ 
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از » تازيك«حذف و ) 438= ص(تازيك ـ ) 631= غلط انتقالي (تاريك » ...
   .ستون اصلي نارواست

مؤلف به خطا در رديف ... «: پاورقي/  دخون ،6سطر  ،660رديف  ،166 ةصفحـ 
است كه مؤلف در نظر » خون در«نويسي كاتبان از  ؟ شكل»دخون«» ...آورده 860

 860و مصحح نيز در رديف  660= » دخون«آورده، نه  860داشته و آن را در رديف 
به تصحيح دخون پرداخته و متذكر گرديده كه در حاشية نسخة مجلس وجه صحيح 

   .استدر اينجا آورده شده » دخون«ولي باز كلمة . ضبط شده است» درخون«
اين واژه به وجهي «: پاورقي/  خاليگ ،2سطر  ،661رديف  ةدنبال ،167 ةصفحـ 

وجه  .»آمده كه تصحيح قياسي شد 691در رديف » خاليسك«نادرست و به شكل 
است كه در رديف خود بوده و تصحيح ) 691( =» خايسك« ،»خاليسك«صحيح 
  . نيز نادرست است) 661(» خاليگ«قياسي 
   .)فرهنگ معين(چكش، مطرقه پتك، : خايسك

يف ددر ر... اين واژه به خطا «: پاورقي/  فرات ،4سطر  ،681رديف  ،170 ةصفح
» فرات«شود، بنابراين واژة  مي 701= » قرأت«الخط عربي  با رسم .»آمده...  701

زائد  681و نقل آن به رديف . تصحيفي از آن است و كار كاتبان دو نسخه است
  .است
در » الخم«اي به وجه  واژه« :پاورقي/  ...سخايي، ،6سطر  ،681رديف  ،170 ةصفح

دهخدا نيست و ضمن اينكه عدد آن نيز لغتنامةهر دو نسخه آمده كه اين واژه در 
) 681(= دوالخم «، تركيب 671با توجه به توضيح مصحح و عدد . »شود مي 671

از قلم كاتبان دو نسخه » دو«عدد بايد باشد، كه به معني خميده و منحني است و 
   .اعلم  اهللا افتاده، و

مؤلف به خطا در رديف ... «: پاورقي/  گسترده ،6سطر  ،689رديف  ،172 ةصفحـ 
 نبنابراي. اند نقل كرده» گسترده«بوده و كاتبان » سترده«احتماالً  .»آورده 669

  .ص) 669(غلط انتقالي ـ سترده ) 689(گسترده 
در هر دو نسخه به خطا ... «: پاورقي/  راستان ،7سطر  ،712رديف  ،177 ةصفحـ 

. خطاي كاتبان» راستان«درست و  516برابر » داستان« .»آمده 516در رديف 
   .ص) 516(غلط انتقالي و داستان ) 712(استان ربنابراين 
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اين واژه را مؤلف به خطا «: پاورقي/  مستوري ،4سطر  ،716رديف  ،177 ةصفحـ 
) 716(» مستوري«مورد نظر مؤلف بوده و ) 516( =مستوي .»آورده 516در رديف 

اصلي و ص است كه » مستوي«غلط انتقالي و » مستوري«: پس. خطاي كاتبان است
  .از قلم افتاده

اين تركيب در هر «: پاورقي/  نوشيروان عادل ،7سطر  ،728رديف  ،179 ةصفحـ 
است و » نوشروان«لمه صورت صحيح ك .»آمده 718رديف ... دو نسخه به خطا 

اصل اين تركيب در زبان . شكل نادرست و رايجي از اين واژه است» نوشيروان«
جاويد كه در فارسي كنوني  مرگ يا روان روان بي است، يعني» وانر گاَنُوشَ«پهلوي 

به انوشروان و نوشروان تخفيف يافته و اين عنواني است كه ايرانيان پس از مرگ 
ـ استاد زبان ـد دكتر صادق كيا اي زنده. اند اني به وي دادهپادشاه ساس» خسرو«

لفظ » نوشروان«و » انوشروان«ـ بر اين تأكيد داشت كه دانشجويان به جاي ـپهلوي 
» نوشروان عادل« هم در اينجا نظر مؤلف. به كار نبرند» نوشيروان«و » انوشيروان«

  .است 728غلط انتقالي به رديف : »نوشيروان عادل«و  كه صحيح است است 718
اين واژه را مؤلف به خطا در «: پاورقي/  ترقيل ،8سطر  ،740رديف  ،181 ةصفحـ 

ف در نظر داشته است كه مؤل» ترفيل«رت صحيح واژه صو .»آورده است 720رديف 
  .خطاي كاتبان و قاريان است 740= » ترقيل«آورده،  720و در رديف 

مؤلف به خطا رديف ... «: پاورقي/  شايعت ،3سطر  ،781رديف  ،187 ةحصفـ 
است كه مورد نظر مؤلف بوده و » مشايعت«صورت صحيح واژه  .»آورده است 821

اند، چنانكه  مشايعت را مشخص ننوشته» م«شايد كاتبان . آورده است 821در رديف 
 821غلط انتقالي و مشايعت  781بنابراين شايعت . در مشط و مشاهد نيز چنين بود

  .و اصلي است ص
  )ص(يقعده ـ ذ) غ(ذيعقده : لپاورقي، سطر او ،189 ةصفحـ 
كه ) جايي اركان جملهجابه(پاورقي انموذج، غلط چاپي . 800رديف  ،190 ةصفحـ 

در رديف صد و هفت » انموزج«ف به خطا و به وجه اين واژه را مؤل: بايد چنين شود
  .آورده است، تصحيح قياسي
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در رديف ...اين واژه به خطا «: پاورقي/  بدخرد ،7سطر  ،810رديف  ،192 ةصفحـ 
» بدخرد«بوده و كاتب نسخه به خطا  812= » بدخور«احتماالً  .»آمده است 812

  .استانتقالي به اين رديف » بدخرد«و ضبط كرده 
مؤلف به خطا در رديف « :پاورقي/  پريخان ،4سطر  ،863رديف  ،199 ةصفحـ 

ضبط مؤلف  .»ضبط كرده كه تصحيح قياسي شد» پريخوان«به صورت  869
به معني كسي كه جنّ و پري را به افسون » پريخوان«صحيح است و » پريخوان«

و ارتباطي با پريخان  ؛گير جن ،بند پري) صفت فاعلي مركب مرّخم(كند  احضار مي
بنابراين پريخان  .شودنتداعي ذهن  خانم شاهزاده صفويپريخان وندارد، ) اسم(

  .استو اصلي  ص 869پريخوان  و ، غلط انتقالي863
] مفخر[بعد از اين واژه « :پاورقي/ مفخر ،لسطر او ،920رديف  ةدنبال ،208 ةصفحـ 

ضبط گرديده، » خورشيد«رديف شش حرف آمده و به دنبال آن در هر دو نسخه 
و در رديف پنج حرف قرار ) ص( 920ـ خوشيد ) غ(خورشيد  .»1120برابر 
    .گيرد مي
در گويش مردم كاشان به «: پاورقي/  كهشْتِر ،4سطر  ،925رديف  ،208 ةصفحـ 

اي با اين  در گويش كاشان چنين واژه .»معناي سخت خرد و بسيار كوچك و فسقلي
شايد اين اشكال از اينجا ناشي شده كه در گويش كاشان . تلفظ و معني وجود ندارد

خاكستري  ،به اندازة گنجشككوچك اي است  نام پرنده» پِرِسگه«واژة  ،وزنبر اين 
شود،  جنبانك ناميده مي رنگ كه به آب خيلي عالقه دارد، و در فارسي سقاهك و دم

باشد بعضي چيزهاي خرد و كوچك را به اين پرنده و  مي ضعيف اندام و چون خرد و
لَي به هواس  انْقد« :المثل كاشاني مثالً اين ضرب. كنند اندامهاي ضعيف آن تشبيه مي

آن قدر لنگ به هواست كه لنگ پِرِسگه  »)پيدا نيست: يا(گُم  تُوش كه لَنگ پِرِسگه
اين سخن هنگامي ). شودديده نمي( توي آن گم است يا پيدا نيست) دم جنبانك(

شود كه كارهاي مهمي در پيش باشد و كسي ديگر توجه به كارهاي كوچك  گفته مي
اگر آلت زنانگي  .)جنبانك كام، سقف دهان دم(= سقِّ پِرِسگه . ارزش نكند و بي

  .شود تشبيه مي» سقّ پِرِسگه«كوچك و خرد باشد، در گويش عامه به 
اين واژه را مؤلف در هر دو نسخه به «: پاورقي/  فيضان ،941رديف  ،210 ةصفحـ 

اين جمله به يكي از اين دو صورت بايد اصالح  .»آورده 1041خطا در رديف عدد 
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اين واژه در  .2 ؛آورده است 1041اين واژه را مؤلف به خطا در رديف عدد  .1 :شود
  .آمده است 1041هر دو نسخه به خطا در رديف عدد 

... در هر دو نسخه به خطا ... « :پاورقي/  خموش ،3سطر  ،946رديف  ،211 ةصفحـ 
  .ص) 956(غلط انتقالي ـ خموشي ) 946(خموش  .»نيز آمده 956در رديف 

اين واژه در هر دو نسخه « :پاورقي/  خرپوش ،3سطر  ،968رديف  ،214 ةفحصـ 
ضبط شده كه هم با رديف عددي آن مطابقت ندارد و هم معناي آن  ؟به وجه مزبور
) 1108(و خرپوش . 968است برابر با » پوش خس«وجه صحيح  .»مشخص نيست

  .كار كاتبان دو نسخه استغلطي 
اين واژه را مؤلف در هر دو « :پاورقي/  منظوم ،4سطر  ،1036رديف  ،223 ةصفحـ 

در هر دو «در اين توضيح، تركيب  .»آورده است 996نسخه به خطا در رديف عدد 
خطاي مؤلف در . زائد است، چون مؤلف استنساخ كنندة اين دو نسخه نيست» نسخه

  .منظوم از قلمش افتاده است» م«اين است كه در حساب، يكي از دو 
  .غلط چاپي ،)ص(ضرس  ،)غ(خرس  ،3سطر  ،1060رديف  ،226 ةصفحـ 
   .غلط چاپي) ص( 647= مزج  ـ) غ( 647 = فرخ ،1سطر  ،312 ةصفحـ 

وري از اين اثر را  ح به متن افزوده، بهرهاعداد آنها كه مصح ها و فرهنگ تهجي واژه
  .چندين برابر كرده و كاري ارزنده و درخور تحسين است

  
  هانوشت پي

كه بسيار  التواريخ نخبةمؤلف ) ق1322: متوفي(ص خان تفرشي، دبير تخل رزا اسماعيلمي«از . 1
  ).ي: 1341نخجواني (» خوب گفته زيرا در اين تاريخ سال و ماه و روز را نيز گفته است

  .افشين عاطفي: از. 2
 .»فراهانيبوالقاسم قائم مقام د يرزا سيم«: توان گفت حسن عاطفي، به اين صورت هم مي: از. 3

  .»ناگهان با بومهن بم شد خراب«: ش1382تاريخ زلزلة بم در سال 
به  در آنجابقعة سلطان امير احمد كاشان و نصب  يامنا ساختن دري به سعي هيئتبراي تاريخ هماد

  .شدنمتأسفانه انجام كه  ق1421سال 
 حسن عاطفي به تاريخش

 

 گفت بيتي كه خوب عنوان شد 
 امنابود از سعي هيئت« 

 

 »در زيبا و نصب ايوان شد 
   )ق1421( 

  :از شيخ مهدي فخرالشريعه كازروني. 4
 بحمداهللا كز توفيق يزدان

 

 بشد يكباره ملّي نفت ايران 
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 اهللاقيام رهبر كل آيت
 

 االسالم كاشانمعظم حجت 
 

 در اين موقع قيامت كرد برپا
 

 ز مجلس بر عليه انگلستان 
 

 مليلذا تصويب شد قانون
 

 به استصواب و آراء وكيالن 
 

 يس دولت آقاي مصدقئر
 

 به عزم راسخ و نيروي ايمان 
 

 مهيا شد كه از عمال شركت
 

 نمايد خلع يد تا حد امكان 
 

 ولي چون ديد قطع آن ايادي
 

 نخواهد شد مگر با تيغ برّان 
 

 نمود آقاي مكّي بهر اين كار
 

 روانه با هواپيما شتابان 
 

 قضا با حكم تقديرچو مأمور
 

 رسيد آنجا پي اجراي فرمان 
 

 كن بركند از جايچو سيل كوه
 

 بناي شركت سابق ز بنيان 
 

 به شمسي فخر گفت اين بهر تاريخ
 

 »مصدق كرد ملي نفت ايران« 
 

  )شمسي 1330(
هم منسوب ) ش1337متوفي (  »طبا«متخلص به  تاريخ به سيد حسين طباطبايي كاشانيهاين ماد
مقطع  .ص داشتسازي تخص در ماده تاريخ وي. قطعه شعرش در آن سالها شهرتي يافت .است

  :سخن او
 :طبا تاريخ اين نهضت چنين گفت

 

 »مصدق كرد ملي نفت ايران« 
 

  )شمسي 1330(
  .اصفهان ،اي محمدحسن رجايي زفره: از. 5
  .كاشان ،»بنّا«زاده  عبدالرحيم رجبعلي: از. 6
  .و نام نويسنده به اين عدد توجه شده استدر عنوان مقاله . 7
كتاب جالب در « ،»1589= كتابي جديد در باب فرهنگ اعداد كلمات « :به دو شكل ديگر. 8

  .»1589= فرهنگ اعداد كلمات
= به تحشيه جامع مهدي صدري كاشاني « .الف: اين عبارت به اين دو صورت هم نوشته شد. 9

  .)به حساب آمده 2= آ (» 1589= ب آقاي مهدي صدري تصحيح و ويرايش از جنا« .ب ،»1589
  .148تصحيح و مقدمة مصطفي فيض كاشاني، ص با . 10
  .ي فرزندم افشين عاطفياز مجموعة كتب خط. 11
 .مؤسسة تحقيقات و انتشارات بلخ ،نويستأليف عبداهللا افغاني .12
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