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 نقدي بر مقالۀ

»نگاهي به اصطالحات اهل حساب و سیاق«

علي صف�اپ�ی

ــعار.به.جاي.»دل«.در.مصراع.اول،.»َولي«.بوده. در.خالصةاالش

ــاعر.مي.گوید:.من.خونم.را.حاللت. ــت..ش ــت.اس و.همین.درس

ــت[.که.مرا،.که.شکار.کرده.اي،. مي.کنم،.»ولي«.به.گردِن.تو.]اس

همراه.خود.ببري.

ه...وزن.شعر

در.مواردی،.بر.اثر.بدخوانی.یا.افتادگی،.وزن.ابیات.مختل.شده.

است.که.از.این.مقوله.نیز.چند.نمونه.در.زیر.می.آید:

33..در.بیت.)ص.50(:

ــت بشکس ــترن. نس ــازار. ب ــو. ت ــذاِر. گلع

را ــودرو. خ ــاه. گی ــد. نباش ــه. الل رواج.

که.در.آغاز.بیت.باید.»گِل.عذارِ...«.باشد.تا.وزن.و.معناي.بیت.

درست.شود.

34..در.بیت.)ص.66(:

ــود ــر.رِخ.قدح.بگش ــا.ب ــدۀ.م ــه.دی ــان.ک هم

ــت. ــه.روي.در.بس ــک.ره.ب ــه.ی ــالح.ب دِر.ص

وزن.مصراع.دوم.مختل.است..ظاهراً.پس.از.»روي«.کلمۀ.»ما«.

جا.افتاده.است:.دِر.صالح.به.یک.ره.به.روي.ما.در.بست.

35..در.بیت.)ص.142(:

ــن! ــوب.م ــن.محب ــلطان.م ــن.س ــاه.م ش

ــن.در.کار.من. ــاهانه.ک ــري.ش ــات.خاط التف

این.بیت.که.مطلع.غزل.شمارۀ.205.است،.در.مصراع.نخست،.

یک.رکن.)فاعالتن(.کم.دارد.

.فرجام سخن

ــام،.برخي. ــت،.به.اختصار.تم ــطوري.که.گذش ــالل.س در.خ

کاستي.هایي.را.که.به.تصحیح.دیوان.عضد.راه.یافته.بود.بازنمودیم..

ــت.عزیز،. چنانچه.در.این.موارد،.و.نیز.در.آنچه.جداگانه.به.دوس

ــته.شود،. ــپرده.ام،.به.عین.عنایت.نگریس آقاي.بهروز.ایماني.س

ــتن.اشعار.دلکش،. چاپ.بعدی.دیوان.عضد،.که.به.رغم.دربرداش

ــت،.به.صورتي.منقح.تر. ــا.در.پردۀ.گمنامي.مانده.بوده.اس قرن.ه

ــاعر.و.دفتر.اشعار. روي.خواهد.نمود.و.از.این.رهگذر،.هم.حّق.ش

ــد.و.هم.اهل.تحقیق.به.چاپي.نسبتاً. وي.بهتر.گزارده.خواهد.ش

درست.تر.دسترس.خواهند.داشت.

منابع:

1..بهار.عجم،.الله.تیک.چند.بهار،.تصحیح.کاظم.دزفولیان،.چاپ.

اول،.تهران:.طالیه،.1380.

ــراف.محمد.روشن،. ــرو.دهلوي،.با.مقدمه.و.اش 2..دیوان.امیرخس

چاپ.دوم،.تهران:.نگاه،.1387.

ــه،.تصحیح.و.تعلیقات. ــوار،.خواجوي.کرماني،.مقدم 3..روضةاالن

محمود.عابدي،.چاپ.اول،.تهران:.میراث.مکتوب،.1387..

■

ــتیفا.و.شاخه.هاي.آن.چند.نکتۀ.کلّي.وجود. دربارۀ.دانش.اس

ــت.تا.پرداختن.به.این.دانِش.کهن.با. ــده.اس دارد.که.موجب.ش

ــیاري.همراه.باشد..نخست.اینکه.اصطالحات. دشواري.هاي.بس

ــول.تاریخ.دچار. ــیوه.هاي.اجرایي.این.دانش.همواره.در.ط و.ش

ــده.و.لذا.در.بررسي.متون.مرتبط.با.استیفا.عماًل.با. دگرگوني.ش

ــتیم.که.هرکدام.با.توّجه.به. چند.مکتب.گوناگون.رویاروي.هس
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وضعّیت.حکومت.هاي.ادوار.مختلف.پدید.آمده.است..

ــم.هاي.دیواني.در.نخستین. ــان.مي.دهد.که.رس شواهد.نش

ــالمي.برگرفته.از.امپراطوري.ساسانیان. حکومت.هاي.دورۀ.اس

ــیوه.اي. ــت1..به.کارگیري.چنین.ش و.امپراطوري.روم.بوده.اس

ـ.که.بـا.تصّرف. ــالميـ. ــراي.ادارۀ.امپراطوري.بزرگ.دورۀ.اس ب

ـ.ضروري.بود..بعدها. سرزمین.هاي.همسایۀ.اعراب..پدید.آمدـ.

ــرزمین.ها.از.زیر.سیطرۀ. هم.که.رفته.رفته.بخش.هایي.از.این.س

ــود.را.بازیافتند،.همچنان. ــتقالل.خ ــا.بیرون.رفته،.اس عرب.ه

ــط.این.حکومت.هاي.نسبتاً.کوچک. ــین.توّس شیوه.هاي.پیش

.مانند. ــد؛.بویژه.که.برخي.از.آن.هاـ. محلّي.به.کار.گرفته.مي.ش

.خود.را.از.تیرۀ.حکومتگران.پیشین.مي.دانستند. ــامانیانـ. س

ــوم.آنان.را.زنده.کنند..حّتي.در.مناطقي. ــتند.رس و.تالش.داش

ــیوه.ها.تا.سدۀ.نهم. ــمال.آفریقا.و.به�ویژه.مصر،.این.ش مانند.ش

ــانه.هاي.آن. ــري.و.پس.از.آن.نیز.همچنان.برقرار.بود.و.نش هج

ــندي.)د..821.ق(. ــي.اثر.قلقش را.در.آثاري.چون.صبح.االعش

ــالک. ــف..الممالک.و.بیان�.الّطرق.و.المس و.همچنین.زبدۀ.کش

ــري.)د..873.ق(. ــاهین.الّظاه ــر.غرس.الّدین.خلیـل.بن.ش اث

ــم.2.با.این.حال.موضوع.در.ایران.و.به�ویژه.پس.از.روي. مي.بینی

ــلجوقیان.و.بعدها.مغوالن.در.مسیر.دیگري.پیش. کار.آمدن.س

ــیوه.هاي.پیشین.رفته.رفته.ساده.تر. مي.رفت؛.بدین.گونه.که.ش

گشته،.از.شماِر.دیوان.ها.کاسته.شد..دلیلش.شاید.بیش.از.همه.

ــد.که.سلجوقیان.و.مغوالن.جز.سپاهیگري.و.آدمکشي. آن.باش

چیزي.نمي.دانستند.و.لذا.اهمّیت.دواوین.تخّصصي.براي.ادارۀ.

کارها.را.نمي.فهمیدند.و.احیاناً.هزینه.هاي.آن.را.باري.بر.خزانه.

ــتند..به.این.نکته.در.برخي.از.متون.کهن.نیز.اشاره. مي.پنداش

ــت؛.ازجمله.در.چهار.مقاله.نظامي.عروضي.)ص.40(. شده.اس

آمده:

.و.ایشان.مردمان.بیابان.نشین. ....چون.سلجوقیان.بیامدندـ.

بودند.و.از.مجاري.احوال.و.معالي.آثار.ملوك.بي.خبرـ.بیشتر.

ــوم.پادشاهي.به.روزگار.ایشان.مندرس.شد.و.بسي.از. از.رس

ــي.از.آن.دیوان.برید. ــت..یک ضروریّات.ملک.منطمس.گش

است..باقي.برین.قیاس.توان.کردن..

جز.اینها.دانش.استیفا..دربرگیرندۀ.شاخه.هاي.بسیار.گوناگوني.

بوده.است.که.یک.مستوفي.مي.بایست.با.بیشتر.آنها.آشنا.مي.بود.

ــتقالل.گونه.اي. ــاخه.هاي.مرتبط.که.اس و.حّتي.دربارۀ.برخي.ش

ــتوفي.از. ــت.یک.مس .مانند.ضّرابخانه.هاـ.مي.بایس ــتندـ. داش

ــدۀ. ــاخه.نیز.آگاه.مي.بود..افزون.بر.اینها.از.آغاز.س کلّیات.آن.ش

خورشیدي.کنوني.که.شیوه.هاي.تازۀ.ادارۀ.دستگاه.هاي.دولتي.

ــتیفاي.پیشین.شد،.این.دانش.رفته.رفته.به. جایگزین.دانش.اس

ــد.و.لذا.امروزه.در.رویارویي.با.دانش. دست.فراموشي.سپرده.ش

ــتیفا.عماًل.با.یک.دانش.مرده.سر.و.کار.داریم..این.مجموعه. اس

از.گستردگي.ها.و.دگرگوني.ها.موجب.شده.است.تا.پژوهش.در.

ــنایي.با.اصطالحات.گوناگون.آن.بسیار. این.دانش.و.به�ویژه.آش

دشوار.شود..

ــتیفا.به.فراواني.در.متون.پیشین.به.کار. اصطالحات.دانش.اس

ــفانه.مراجع.موجود.در.زبان.فارسي.چنان.نیست. رفته.اّما.متأّس

ــون.را.دریافت..براي. ــواري.هاي.مت ــه.با.کمک.آنها.بتوان.دش ک

نمونه.در.حدیقةالحقیقه.)ص.574(.آمده:

ـــه.عوامـل.از.دهقـان. چون.ستـد.ش

ــد.بر.وي.»قـان« ــت.و.مانـ »ده«.ازو.رف

در.رویارویي.با.این.بیت.اگر.خواننده.مفهوم.اصطالح.»عوامل«.

را.نداند،.معناي.بیت.را.به.درستي.درنخواهد.یافت..این.اصطالح.

ــد.في.الحساب.)نسخۀ.2154.کتابخانۀ.مجلس،. در.متِن.المرش

ص.324(.بدین.گونه.توصیف.شده.است:

».انچ.به.برزیگر.دهند.جهِت.زراعت،.آن.را.»گاوجفت«.خوانند.

و.به.تازي.»العوامل«.گویند«..

نکتۀ.مهم.در.این..باره.آن.است.که.حکومت.هاي.پیشین.خود.

ــل.در.اختیار.برزیگران. ــتند.که.بذر.و.عوام ــف.مي.دانس را.موّظ

ــوانح.االفکار.رشیدي،. ــتورالوزاره،.ص.122؛.س بنهند.)نک:.دس

ــتي.دریافته.مي.شود.که. ــارۀ.سنائي.به.درس ص.222(.و.لذا.اش

حکومت.مي.بایست.به.دهقانان.یاري.رساند.وگرنه.کشاورزي.و.

.که.یکي.از.مهم.ترین.منابع.درآمد.حکومت.ها.بودـ. دامداريـ.

از.میان.مي.رفت..

با.توّجه.به.اینکه.امروزه.براي.دریافتن.اصطالحات.به.کار.رفتۀ.

ــنایي.کافي.با.این. ــن.نیازمند.آش ــتیفا.در.متون.که دانش.اس

ــتیم،.باید.براي.این.دشواري.چاره.اي.اندیشید..یکي. دانش.هس

1..این.نکته.حّتي.در.ضرب.نخستین.مسکوکات.دورۀ.اسالمي.نیز.نمود.یافته.است..

2..در.این.اثر.با.شمار.قابل.توّجهي.از.اصطالحات.دیواني.به.زبان.فارسي.ـ.که.برخي.تا.حدودي.تعریب.شده.ـ.رویاروي.مي.شویم.



64 65 

دورة دوم، سال پنجم، شمارة 45، خرداد وتیر 1390دورة دوم، سال پنجم، شمارة 45، خرداد وتیر 1390

ــي.و.انتقادي.متون. ــار.علم از.مهم.ترین.گام.ها.در.این.راه.انتش

ــت.که.خوشبختانه.دست.نویس.هایي.از. مرتبط.با.این.دانش.اس

ــوي. ــوزش.این.فنون.از.دورۀ.مغوالن.به.این.س ــد.اثر.در.آم چن

ــه.گفتیم.مي.توان. ــت..با.این.حال.با.توّجه.به.آنچ ــت.اس در.دس

ــار.این.گونه.آثار.چندان.آسان.نیست.و.نباید. ــت.که.انتش دانس

ــهل.انگاري.به.چاپ.این.آثار.دست.یازید..نوشتۀ.کنوني.به. با.س

ــون.اختصاص.یافته؛. ــرد.لغزش.هاي.چاپ.یکي.از.این.مت یادک

متني.که.در.مقاله.اي.با.مشّخصات.زیر.به.چاپ.رسیده.است:

ــیاق«،.محّمدرضا. ــاب.و.س »نگاهي.به.اصطالحات.اهل.حس

ــن،.س.8،.ش.4.]پیاپي.32[،.صص.141. ــري،.نامۀ.انجم نصی

..154 –
***

آن.گونه.که.نویسندۀ.مقاله.در.دیباجۀ.خود.یاد.کرده،.رساله.اي.

ــت.نویس.هاي.شرفنامۀ. که.به.چاپ.آن.پرداخته،.در.یکي.از.دس

روح.هلل.الري.شیرازي.)دست.نویس.11399.کتابخانۀ.مجلس(.

کتابت.شده.است..نیز.همان.گونه.که.ایشان.یادآور.شده.اند،.این.

ــاله.در.هیچ.کدام.از.نسخه.هاي.شرفنامه.جز.نسخۀ.یاد.شده. رس

ــرفنامۀ.منتشر. ــت..در.تصحیحي.که.به.تازگي.از.ش موجود.نیس

ــده،.مصّحح.در.مقّدمۀ.خود.ضمن.یادکرد.مشّخصات.نسخۀ. ش

11399.یادآور.شده.که:

ــآت.و. ــرفنامه.اضافاتي.از.دیگر.منش ــان.مکاتیب.ش در.می

ــه.از.آن.جمله.اند:.دیباچۀ.اخالق. ــت.ک مجموعه.ها.آمده.اس

ــي.رحمه.هلل.و.تعدادي. ــیخ.فیض جاللي،.دیباچۀ.دیوان.ش

احکام.بدون.عنوان.مربوط.به.دوران.صفویه..

بنابراین.هنگام.چاپ.اثر.مي.شد.این.احتمال.را.در.نظر.گرفت.

که.شاید.بخش.مورد.گفت.و.گو.جزو.شرفنامه.نباشد.و.به.راستي.

ــي.هایي.که.نگارنده.انجام.داد.به.این. ــت..با.بررس نیز.چنین.اس

ــاي.نصیري.به.چاپ. ــت.یافت.که.آنچه.در.مقالۀ.آق نتیجه.دس

ــیده،.درواقع.بخش.آغازین.از.مقالۀ.دوم.خالصةالحساب.اثر. رس

قطب.الّدین.خسروشاه.متخلّص.به.»نامي«.است..این.اثر.در.یک.

ــده.و.مقالۀ.دوم. »مقّدمه«.و.دو.»مقاله«.و.یک.»خاتمه«.تنظیم.ش

ــت..خسروشاه.نامي.اثر.خود.را. ــاب.اهل.سیاق«.اس آن.»در.حس

ــدۀ.هشتم.یا.اوایل.سدۀ.نهم.تألیف.کرده.چرا.که.در. در.اواخر.س

دیباجۀ.خود.کتابش.را.به.شاه.نعمت.هلل.ولي.)730.– 834.ق(.

ــتوارۀ.کتاب.هاي.فارسي،.ج.4،. ــت.)نک:.فهرس تقدیم.کرده.اس

.این.بخش.در.نسخه.هایي.که.نویسندۀ.
1
صص.2678.– 2679(.

این.سطرها.در.دسترس.دارد.دیده.مي.شود2.و.لذا.نمي.توان.آن.

را.الحاقي.بر.متن.یادشده.به.شمار.آورد..

نیز.گفتني.است.که.از.مقالۀ.دوم.خالصةالحساب.رونویسي.به.

.صورت.یک.نسخۀ.جداگانه.کتابت.شده.که.هم.اکنون.به.شمارۀ.

11494.در.کتابخانۀ.مجلس.نگهداري.مي.شود..این.نسخه.نیز.

توّسط.فهرست.نویس.کتابخانه.شناخته.نشده.و.لذا.با.نام.»رساله.

در.حساب.اهل.سیاق.از.نویسندۀ.ناشناس«.در.فهرست.کتابخانۀ.

مجلس.)ج.2./.33،.ص.152(.معّرفي.شده.است..

نکته.اي.که.جا.دارد.دربارۀ.قطب.الّدین.خسروشاه.نامي.یادآور.

ــي.از.متن.خالصةالحساب.)ص.29.رو.و. ــویم.اینکه.در.بخش ش

پشت.نسخۀ.11494.و.گ.76.ر.نسخۀ.4753.مجلس(.عبارتي.

ــاید.بتوان.آن.را.دلیل.گرفت.بر.آنکه.نویسنده.در. ــت.که.ش هس

یزد.مستقّر.بوده.است:

ــتن.منال.و.اجارةالمیاه.به.دستوري.که.در.دارالعباده. ».در.دانس

یزد.معمول.است....و.حقیقت.منال.دارالعبادۀ.یزد.چنان.است.که.

در.زمان.سلطنت.آل.مظّفر.دخل.ایشان.به.خرج.وافي.نبود....«..

***

ــاب.باید.گفت. ــدۀ.خالصةالحس ــش.چاپ.ش ــا.دربارۀ.بخ اّم

ــتفادۀ.آقاي.نصیري.نسخه.اي.پرغلط.بوده. ــخۀ.مورد.اس که.نس

ــي. ــش.خود.را.به.خرج.داده.تا.رونویس و.کاتب.نیز.نهایت.کوش

نادرست.از.اثر.ارائه.کند..براي.نمونه.بخش.اعظمي.از.سرفصل.ها.........................

)/.مدخل.ها(.را.که.باید.بعداً.به.سرخي.مي.نوشت.جابه.جا.نگاشته.

و.برخي.را.اصاًل.ننوشته.است.و.لذا.توصیفي.که.در.برابر.بسیاري.

از.مدخل.ها.درج.شده.یا.جابه.جا.مي.باشد.یا.نادرست.و.یا.نانوشته.

مانده.است..در.اینجا.برخي.از.اشتباهات.چاپ.یاد.شده.را.با.توّجه.

به.نسخه.هاي.دیگر.متذّکر.مي.شویم..

ــتباهات.این.تصحیح.مربوط.به.بخش. 1..یکي.از.بزرگ.ترین.اش

ــت.کتاب.هاي.خّطي.کتابخانۀ.ملّي.ملک،.ج.2،.ص.210(..همچنین.یادآور.شویم.که.در.پایان. ــاب.نامیده.شده.است.)نک:.فهرس ــخۀ.3300.کتابخانۀ.ملک.حدیقةالحس 1..این.اثر.در.نس

ــخۀ.4753.مجلس.و.نسخۀ.3402.کتابخانۀ.ملّي.تبریز(.ماده.تاریخي.درج.شده.که.تاریخ.946.ق.را.نشان.مي.دهد.و.لذا.در. ــخه.هاي.اثر.)مانند.نس ــخۀ.ملک.و.برخي.دیگر.از.نس همان.نس

برخي.فهارس،.نگارش.اثر.را.همین.سال.دانسته.اند..

2..از.جمله.در.نسخۀ.4753.کتابخانۀ.مجلس.)گگ.68.رو.– 75.پ(.و.نسخۀ.302.کتابخانۀ.حوزۀ.علمیۀ.امام.صادق.اردکان.)صص.105.– 122(.
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پایاني.رساله.است.که.دو.صفحه.)یک.فریم.در.عکسبرداري(.از.

میانۀ.متن.جا.افتاده.است..دو.صفحۀ.یادشده.مربوط.به.صفحات.

ــتفادۀ.مصّحح.است..گویا. ــخۀ.مورد.اس ــت.و.19.رو.نس 17.پش

ــترس.مصّحح.بوده.فاقد.این.صفحات.بوده. تصویري.که.در.دس

لذا.همۀ.این.دو.صفحه.از.متن.تصحیحي.حذف.شده.است..این.

در.حالي.است.که.بخش.هاي.وصل.شده.از.دو.سویۀ.این.افتادگي.

ــیاق.عبارت.نیز.مي.شود.به.این. با.یکدیگر.ارتباطي.ندارد.و.از.س

نکته.پي.برد..این.عبارت.در.میانۀ.صفحۀ.153.چاپي.بدین.گونه.

ــت.و.آن.دفتري.باشد.که. ــده:.».دیگر.دفتر.اوارجه.اس ضبط.ش

ــت«..بخش. ــاب.از.واجبات.اس جمع.و.خرج.تعداد.اوراق.در.حس

ــخه.چنین.است:.»....و.آن. آغازین.این.عبارت.مطابق.هر.دو.نس

ــد.که.جمع.و.خرج.ابواب.المال.یا.ارباب.الّتحاویل.را. دفتري.باش

در.آنجا.آورند....الخ«..

ــت.که.آیا.لغزش.از. ــن.نیس ــتباهات.روش 2..دربارۀ.برخي.اش

ــتباه.چاپي.روي.داده.است..براي. ــرزده.یا.اینکه.اش مصّحح.س

نمونه.در.دیباجۀ.مقاله.)ص.142(.نام.»القاص.میرزا«.به.صورت.

ــت..نیز.در.صفحۀ.145.آمده:. ــده.اس »القاس.میرزا«.ضبط.ش

ــندي.است.... ــت.و.در.اصطالح.س »محري:.در.لغت.راندن.اس

ــد..همچنین. «.که.در.اینجا.بجاي.»محري«.باید.»مجري«.باش

ــرم.گاو.پر.از.زر.را.خوانند«. ــۀ.148.آمده:.».فنطار:.چ در.صفح

ــت..نیز.در.همان.صفحه.آمده:.»کحل:. که.»قنطار«.درست.اس

ــت..در.برخي.موارد.هم.از. ــتش.»کهل«.اس دو.موي«.که.درس

اشتباه.چاپي.مطمئن.هستیم.چنانکه.شمارۀ.نسخه.اي.که.اثر.

از.روي.آن.چاپ.شده.1139.ضبط.شده.در.حالي.که.درستش.

11399.است..

ــم.الخّط.موجب.شده.که.شکل.درست.متن. 3.گهگاه.تغییر.رس

به.صورتي.نادرست.بدل.شود..براي.نمونه.در.صفحۀ.151.آمده:.

ــته.باقي.به.افاضل.آورند«.. »خالصه.اي.از.آن.تفصیل.بیرون.نوش

ــخۀ.مورد.استفادۀ.ایشان. که.بخش.اخیر.این.عبارت.مطابق.نس

ــخه.ها.باید.چنین.باشد:.»....بیرون.نوشته،. و.همچنین.دیگر.نس

باقي.با.فاضل.آورند«.و.در.اینجا.»از.باقي.به.فاضل.بردن«.یکي.از.

عملکردهاي.دفاتر.است..

ــي.موجب. ــانه.هاي.ویرایش ــي.به.کار.بردن.بي.مورد.نش 4..گاه

نادرستي.متن.شده.است..براي.نمونه.در.صفحۀ.151.آمده:.».در.

اصطالح.غله.زار.نادر.و،.ده.را.و.اثمار.بر.اشجار.را.که.هنگام.ادراك.

ــرز.گویند«..میانۀ.این.عبارت.باید.چنین. تقریر.گیرند،.آن.را.ح

باشد:.»در.اصطالح،.غلّه.زاِر.نادروده.را.و.اثمار.بر.اشجار.را....«..واژۀ.

»نادروده«.در.نسخه.هاي.دیگر.به.صورت.»نادرویده«.ضبط.شده.

است؛.ضمن.اینکه.اشارۀ.مؤلّف.به.»اثمار.بر.اشجار«.نیز.قرینه.اي.

بر.تشخیص.شکل.درست.عبارت.است..

ــیاري.از.نادرستي.هاي.چاپ.یاد.شده.در.اصِل.مدخل.ها. 5..بس

ــریح.آنها. ــاله.به.قصد.تش یعني.اصطالحاتي.روي.داده.که.رس

ــتباهات.در.حالي.است. ــت..رخ.دادن.این.اش ــته.شده.اس نوش

ــت.معناي.لغوي.آن. ــه.مؤلّف.در.توصیف.هر.اصطالح،.نخس ک

ــپس.به.معناي.اصطالحي.آنها.پرداخته.است.. ــته.و.س را.نوش

ــخه.گاهي.نیاز.به. ــتي.هاي.نس ــن.براي.تصحیح.نادرس بنابرای

ــه.فرهنگ.هاي.لغت. ــوده.و.با.نگاهي.ب ــاي.دیواني.نب آگاهي.ه

ــکل.صحیح.اصطالحات./.واژه.ها.را.دریافت..براي. ــد.ش مي.ش

ــنده«.که. ــه:.یعني.نویس نمونه.در.صفحۀ.143.آمده:.»محرس

ــا.در.صفحۀ. ــد..ی ــه«.باید.»محّرر«.آورده.مي.ش بجاي.»محرس

ــت.و.تقدیر.در.لغت. ــتّق.از.تقدیر.اس 146.آمده:.»مقّدمه:.مش

ــتباه.و.»مقّدر«.درست.است.. اندازه.کردن.بود«که.»مقّدمه«.اش

ــیار.کردن.است«.که.شکل. نیز.در.صفحۀ.147.آمده:.»نوفر:.بس

ــت.این.اصطالح.»توفیر«.است..نیز.در.صفحۀ.148.آمده:. درس

ــت«.که.درستش.»حلیه«.است..در. ».حلقه:.در.لغت.آرایش.اس

ــانیدن«. ــان.صفحه.آمده:.»ترقیع:.جواهر.در.طال.و.نقره.نش هم

ــت..همچنین.در.ص.150.آمده:.». ــتش.»ترصیع«.اس که.درس

ــتانند«.که.درستش. ــخصي.که.هر.روز.س میاونه:.مایحتاج.ش

ــۀ.151.آمده:.».باطل:. ــت..نیز.در.صفح »میاومه«.)یومیه(.اس

ــت.پاینده.بود.و.در.اصطالح.تتّمه.که.از.جمع.بماند«.که. در.لغ

به.جاي.»باطل«.باید.»باقي«.نوشته.مي.شد..

6...شیوۀ.مصّحح.در.چاپ.رساله.بدین.گونه.است.که.هر.اصطالح.

ــیاه.در.آغاز.سطر.آورده. را.مدخلي.قرار.داده.و.آن.را.با.حروف.س

ــالح.را.با.حروف.معمولي.در.دنبالۀ.آن.آورده. و.تعریف.آن.اصط

است..با.این.حال.گاهي.مصّحح.متوّجه.برخي.مدخل.ها.نشده.و.

آنها.را.با.اصطالح.پیشین.به.صورت.یکجا.آورده.است..براي.نمونه.

اصطالحات.»متعّذر«.و.»مرحله«.)هر.دو.در.ص.147(.همچنین.

اصطالح.»وظیفه«.)ص.150(..

ــتباه.براي.اصطالح. 7. گاهي.کاتب.عنواِن.یک.اصطالح.را.به.اش

دیگر.نوشته.و.عنوان.مرتبط.با.آن.اصطالح.را.انداخته.است..براي.
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نمونه.عنوان.اصطالح.»معاشره«.)=.مقّرري.ده.روزه(.را.از.آغاز.آن.

انداخته.و.براي.اصطالح.»مشاهره«.نوشته.است..این.امر.موجب.

ــده.که.تعریِف.اصطالِح.»معاشره«.در.دنبالۀ.اصطالح.پیشین. ش

)مسابعه(.به.چاپ.رسیده.و.با.آن.آمیخته.شود..

ــي.از.اصطالحات.را.اصاًل. ــه.گفتیم.کاتب.عنوان.برخ 8..چنانک

ننوشته.است.و.مصّحح.براي.نشان.دادن.این.موضوع.دو.کروشۀ.

ــطر.و.پیش.از.تعریف.آن.اصطالحات. میان.تهي.][.را.در.آغاز.س

ــت.که.در.میان. ــمار.این.موارد.26.اصطالح.اس ــت..ش نهاده.اس

ــت.. ــماري.قابل.توّجه.اس حدود.143.اصطالح،.به.هر.حال،.ش

ــد.با.رجوع.به.آثار.مرتبط. ــیاري.از.این.گونه.موارد.مي.ش در.بس

ــتیفا.اصل.مدخل.ها.را.به.دست.آورد..براي.نمونه. با.موضوع.اس

ــت.»تجلید«. در.صفحۀ.149.آمده:.».][.جلد.کردن«.که.مي.بایس

ــد..همچنین.در.صفحۀ.150.دو.اصطالح.زیرین.به..صورت. باش

پیاپي.آمده:.».][.مقّرري.سالیانه..][.گوشتي.که.جهت.خورش.باز.

و.پارس.و.جانوران.شکاري.تعیین.نمایند«.که.نخستین.اصطالح.

»مسانهه«.و.دومین.اصطالح.»طعمه«.است..

ــته.مي.دانیم.و.آن. ــن.زمینه.یادکرد.یک.نکته.را.بایس 9. در.ای

ــته. ــن.تعریفات.که.عنواِن.آنها.نانوش ــه.در.برخي.از.همی اینک

ــي.که.از.آن.اصطالح.داده. ــده،.در.خالل.یا.در.پایان.تعریف مان

ــت.و.با.توّجه.به.این. ــده،.عنوان.اصطالح.نیز.تکرار.شده.اس ش

ــود.برخي.از.این.افتادگي.ها.را.به.متن.افزود..براي. موارد.مي.ش

ــت.و.خورش. نمونه.در.صفحۀ.150.آمده:.».][.جهت.علف.اس

ــب.و.ستوران.را.علوفه.خوانند«.مي.بینیم.که.سرمدخِل.این. اس

ــده.است..البته.یادآور. تعریف.یعني.»علوفه«.در.پایان.تکرار.ش

ــت.بوده.و. ــه.واژۀ.»جهت«.در.آغاز.این.تعریف.نادرس ــویم.ک ش

ــد..یعني.علوفه.جمع. ــخۀ.تازه.یاب.باید.»جمع«.باش مطابق.نس

علف.است..

ــه.عنوان.پیش.تر. ــي.کاتب.عناوین.را.به.اندازۀ.دو.یا.س 10..گاه

ــتباه.خود.شده،.دنبالۀ.آن. ــته.و.چون.متوّجه.اش یا.پس.تر.نوش

ــتي.در.صفحۀ. ــت..این.نادرس ــته.اس عناوین.را.نانویس.گذاش

ــخه.براي. ــکل.مندرج.در.نس ــي.به.همان.ش ــن.چاپ 149.مت

ــراي.نمونه.چهار. ــت..ب ــده.اس ــن.مدخل.عیناً.ضبط.ش چندی

ــرمه. ــت:.».تنغیث:.س ــده.اس مدخل.پیاپي.بدین.گونه.چاپ.ش

ــمین:.چکانیدن.گالب.و.غیره..][.سوراخ.کردن..][. کردن..تس

ــکل.درست.این.چهار.مدخل. روغن.دادن.و.فربه.کردن«.که.ش

ــخه.ها.چنین.است:.».تکحیل:.سرمه.کشیدن.. مطابق.دیگر.نس

تعطیر:.چکانیدن.گالب.و.غیره..تثقیب:.سوراخ.کردن..تسمین:.

روغن.دادن.و.فربه.کردن.«..

ــود.که. ــتباهات.متفّرقه.نیز.در.متن.دیده.مي.ش ــي.اش 11. برخ

ــت.با.مراجعه.به.منابع.تصحیح.مي.شد..براي.نمونه.در. مي.بایس

ــکن.فرد.بود.و.دورخانه.یک.ضلع. صفحۀ.144.آمده:.»زمانه:.ش

ــت.و.در.میانۀ.تعریف.نیز. ــي.»رقانه«.اس ــت«.که.مدخل.اصل اس

»دورخانه«.باید.به.»دو.رقانه«.تصحیح.شود..نیز.در.صفحۀ.149.

ـ.که.عنوانش.در.نسخه.نانویس. ضمن.تعریف.اصطالح.»تزبید«ـ.

ــّکه.از.ماست.جدا.کردن«.که. ــت:.».س ـ.چنین.آمده.اس ماندهـ.

ــد..نیز.در.صفحۀ.153.آمده:. ــّکه«.باید.»مسکه«.باش بجاي.»س
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