از کلمات و کالم محمود پسيخاني در کتاب ميزان
عليرضا ذـکاوتي قراـگزلو
محمود پسيخاني ) وفـات ٬( ٨٣١ :نـقطوي حکـيم و عـارف و ديـنآور ايـرانـي ٬از جـمله
شخصيتهاي کمتر شناخته شده است که آثارش ٬هم به لحاظ بررسي سـير تـفکر در
ايران و هم به لحاظ تاريخ اجتماعي و هم به لحاظ زبان و ادبيات ٬بايد بررسي شود .از
صدها اثر بلند و کوتاه وي )شامل »رساالت« يا نامهها( در حال حاضر فقط چـهار اثـر
موجود است که دو رساله بينام را دکتر صادق کيا در کتاب پسيخانيان )مجموعه ايران کوده ٬
١٣٣١ـش( تلخيص و نقل و به بعضي تازههاي زباني و نکات دستوري آن اشاره کردهاند.
دو کتاب بسيار مهم محمود پسيخاني يعني مفاتيح الغيوب و ميزان را اينجانب در مقاالتي
ـکه طي سالهاي  ١٣٦٦به بعد در مجالت تحقيقات اسالمي و معارف و آينه ميراث و آشنا به
طبع رسيده از لحاظ فکري و عقيدتي مورد بحث قرار دادهام .در اين گفتار ٬بـهتناسب
مورد و محل ٬کوشش ميشود کلمات و عباراتي از کتاب ميزان که از جهت سبکشناسي
و دستور و لغت ٬خصوصيت و اهميتي دارد از لحاظ خوانـندگان بـاريکبين بگـذرد و
توجه متخصصان را به مطالعه فني و دقيق اين کتاب جلب کند.
ميزان مهمترين کتاب محمود پسيخاني ٬بنيانگذار آيين نقطوي است .تاريخ تأليف آن
 ٨٢١هجري است؛ ولي اين اثر ٬از جهت واژگان و عبارات ٬کهنهتر از قرن هشتم به نظر
ميآيد چرا که در محدوده شمال ايران )ـگيالن و طبرستان و سواحل َا َر س( ٬که مرکز تبليغ

و رفت و آمد محمود بوده است ٬نگارش يافته و ٬چون يک متن فرقهاي است ٬محفوظ و
از دخل و تصرف مصون مانده است.

٨٨
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مقاله

در اين کتاب ٬نه تنها اصطالحات خاص آيين نقطوي فراوان است که بايد استخراج و
تجزيه و تحليل و سابقه و الحقه آن بررسي شود ٬بلکه اسامي حيوانات و پرندگان محلي
)ـکه بعضًا ناخوانا و نامفهوم است( فراوان دارد و نـيز داراي تـرکيبات بـديع و فـصيح و
پرمعناست.
ـکاربردهاي ويژه و کهنه ٬که نمونههايش خواهد آمد ٬و رسـمالخـط اصـيل و حـتي
غلطها و عربيهاي شاذ که بعضًا به کار برده ٬مخصوص اين کتاب است .البته ٬اـگر قرار بر
تصحيح و چاپ کل متن باشد ٬کار مصحح انصافًا دشوار خواهد بود؛ زيرا از اين کتاب
فقط يک نسخه در کتابخانه مـلک هست )شـماره  (٦٢٢٦و نسـخه ديگـري در مکـتبة
اميرالمؤمنين نجف که فعًال در دسترس نيست.
در رسمالخط اين کتاب حرف »چ« گاهي با سه نقطه و گاه با يک نقطه ميآيد و براي
حرف »ـگ« گاه سه نقطه به جاي سرکش دوم منظور شده است .همزه بعد از الف ممدود
را عمومًا نمينويسد )احصا ٬اربعا ٬انبيا ٬اوليا ٬انشا ٬آبا ٬اسما(...٬؛ اما ٬در حالت اضافه٬
به کلمه ديگر ٬عمومًا همزه را آورده است )ابتداء کتاب ٬اعضاء بدن (...و حتي اـگر کلمه
فارسي باشد باز هم در حالت اضافه به جاي »ي« همزه ميآورد )پاء راست( و اين در
حالتي است که »سائل« )به معني سؤال کننده( را »سـايل« و »ائـمه« را هـميشه »ايـمه«
نوشته است .گاه غلطهاي عجيب دارد مثًال »مُ نشي« را به صورت »منشيي« نوشته و اين
شايد از آنجاست که خود محمود پسيخاني تأـکيد کرده که چيزي را تصحيح نکنيد و في

المثل اـگر »نواحي« )جمع ناحيه( را »نواهي« نوشته است به همين صورت بنويسند .تأـکيد
ديگر محمود بر خط »عجمي« است که ظاهرًا مرادش نستعليق در حـالت ابـتدايـي آن
باشد )خطي بين نسخ و نستعليق( .چون در گفتارهاي ديگر درباره اين موضوعات بحث
ـکردهايم ٬اينک نمونههايي از کلمات و تعبيرات و عبارات کتاب را ٬که بهويژه از لحـاظ
صفحات مربوط به نسخه کتابخانه
زبان جالب توجه است ٬از نظر خوانندگان ميگذرانيم.
ْ
ملک است.
 (١فوايد واژگاني و کاربردهاي قاموسي و گونههاي مهجور
آـکد )= مؤکّدتر( ] ـص٣٢٤ـ[

پيدا کردن )= ايجاد

کردن( ] ـص٣٢ـ[

مقاله
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٨٩

نوگ )= نو( ] ـص٣٩ـ[

دن ّيه )= مردم عامي و پست و
دينزده )=

مقلد( ] ـص ٤١و مواضع متعدد ديگرـ[

مردو ِد دين( ]ـص ٥٠و مواضع متعدد ديگرـ[

خوايص )= خصايص( ] ـص٤٣ـ[

ايمان به کسي بده )= ايمان به کسي
يافت خود واجب
همه کس را
ِ

است ] .ـص٦٦ـ[

خنک )= خوشا و زهي( که خود را
پيختن )= بسته
َا ْوزار )=افزار٬
ـگاوکار )=
ناـکام )=

بيار( ] ـص٦٢ـ[

نيافتهاند ] .ـص٦٦ـ[

شدن خون( ] ـص٦٦ـ[
ِ

ابزار( ] ـص٨٧ـ[

کشتکار( ] ـص٨٧ـ[

ناچار( ] ـص٩٤ـ[

به ّقو ِت خودي خود )= به خودي خود قائم و

پُ راپُ ري )پُ راپُ ر =

لبالب( ] ـص١١٩ـ[

رنج بُ ردار )از »رنج بردن« = رنج

غمگذار )=

برنده ٬زحمتکش( ] ـص١٣٠ـ[

غمگسار( ] ـص١٣١ـ[

حک ْم سزا )=
منتفع )=

قادر( ] ـص١١٦ـ[

فرمانروا( ] ـص١٣١ـ[

نافع( ] ـص١٣٠ـ[

وارع )= َو ِر ْع( ] ـص١٣٠ـ[

دانشباز /دانشبان )=

خُ رده مُ رده )=
ابر شود و

علمدوست( ] ـص١٣١ـ[

متالشي( ] ـص١٢٦ـ[

سيل کند ] .ـص١٤٣ـ[

خلقانگيز )=

رستاخيز( ] ـص١٤٠ـ[

پيشينگان )=

پيشينيان( ] ـص٣٣٧ـ[

شيب دست )=

زيردست( ] ـص١٥٧ـ[

خُ نه /خَ نَه  /نه خُ وانه که سهو است؛ به پارسي آوازه و به عجمي خوانش و به عـربي
صوت ] .ـص١٦٦ـ[

شقشق )=

چاـکچاـک( ] ـص١٦٨ـ[

٩٠
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ـگرفت )مصدر مرخم از »ـگرفتن« = ايراد٬
شششنبه )=

اشکال( ] ـص١٧٠ـ[

جمعه( ] ـص١٧٣ـ[

رسد )= سهم٬

بخش( ] ـص١٨٧ـ[

رود )= داخل شود( ] ـص٢٠٩ـ[ ـ؛ در بَ َرند )= داخل
در َ
سير نسخاني )=
ِ

کنند( ] ـص٢٢٨ـ[

تناسخ( ] ـص٢٢٠ـ[

فرداني و زوجاني ] ـص١٢٤ـ[ ـ ٬حقاني و خلقاني ] ـهــمانجاـ[ ـ ٬وحـدانـي ] ـص٢٩٩ـ[ ـ ٬بـلغماني
] ـص٢٩٩ـ[ ـ ٬طبقاني ] ـص٣٠٤ـ[

غيباني )=

غيبي( ] ـص٢٣٨ـ[ ـ؛ شرکاني ] ـص٢٥٥ـ[

رمق
رمقاني ] ـص٢٨٤ـ[ ـِ ٬
چون قضيه گزارده شود )= تمام شود( ] ـص٢٢٥ـ[
سرد ] ـص٢٨٦ـ[

در هم پوسيدن و از هم ريزيدن ] ـص٢٥٩ـ[

مجرد )= خالص و ناب نه مُ فارق و
ّ

غيرما ّد ي( ] ـص٢٥٩ـ[

هشتْ يَ ک )= ثُمن( ] ـص٢٦٠ـ[

ردود )= رد

شدهها( ] ـص٢٦٢ـ[

ممنوع نگردد )= ممتنع

نگردد( ] ـص٢٦٥ـ[

جامه ُد ُر ستان /شکستهجامه ] ـص٢٨٣ـ[

مناظره )= نظر

دقت( ] ـص٢٩٢ـ[

داستان کردن )= مباحثه و مخالفت و
جنابي )= جانبي( اختيار
بني زمان )=

محاـکمه( ] ـص ٢٩٦و ٣٣٥ـ[

کرد ] ـص٣٠٦ـ[

ابناي روزگار( ] ـص ٣٠٥و مواضع ديگرـ[

خراستان )= خراسان( ] ـص٢٥٤ـ[

داشتن( ميت را واجب
يادداشت )= به ياد
ِ

چون مَ رد تمام رسيد )= تمام
بايد حساب

دانند ] .ـص٢٣٠ـ[

شد( ] ـص٢٠٨ـ[

خود را راست داشت )مرخم راست داشتن( کرد ] .ـص٢٢٢ـ[

هر که از امناء محمود مفرد گردد )= بميرد( بايد از او اين قدر بيش نماند که براي او در
تجهيز )= کفن و دفن( صرف کنند و السالم اـگر ...از او ترکه بماند او چون امـين بـاشد.
]ـص٢٠٠ـ[

مقاله
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٩١

زغال( ] ـص١٧٦ـ[

بُ رينِش )اسم مصدر از

بريدن( ] ـص١٧٦ـ[

تصديق بستن ] ـص١٥٢ـ[

نتواند که بشود )= امکان ندارد که
بلگ )= برگ( ] ـص١٦٧ـ[ ـ ٬بلگه )=

بشود( ] .ـص١٨ـ[
برگه( ] ـص١٥٨ـ[

 (٢اصطالحات حروفيه
نقطه ناطق ] ـص٥٩ـ[
الهو ] ـص٦٦ـ[

از

عترت نقطه آمدم ] ـص٩١ـ[
ِ

امير صده )= مجدِّ د رأس
ِ

مائه( ] ـص١١٢ـ[

نفس الغير و شخص الغيب و صورت الريب ] ـص١٠٦ ٬٧ـ[

 (٣فوايد دستوري و کاربردهاي دستوري مهجور
کاربرد صيغه غايب براي مخاطب

بر شما که جملگي شکستگي ايشان درست کنند )= درست
بايد شما از ايشان اقرار
شما بگويند )= شما
بايد شما از ايشان

کنيد( ] .ـص٦٣ـ[

بستانند )= ِب ستانيد( ] .ـص٩٩ـ[

بگوييد( ] .ـص٩٩ـ[

بطلبند )بطلبيد( ] .ـص٩٩ـ[

تو بايد حکم مبرهن همين را داند )=

داني( ] .ـص١١٩ـ[

شما چکاره آنند )= آنيد( که امر به معروف و نهي از منکر کنند )=
کاربرد فعل کمکي آمدن به جاي شدن

نسبت

کرده آمده است ] .ـص٧ـ[

شدن
آمد خود )= تو را براي آدم
تو را براي آدم ِ
ِ
آمده باشند )= شده باشند( ] .ـص١٦ـ[

خود( ] .ـص٧ـ[

شدن
آمد خود )= محمود
محمو ْد ِ
ِ
اول آمد /آخر آمد )= اول شدن /آخر شدن( ] .ـص١٠١ـ[
خود( ] .ـص٩٢ـ[

کنيد( ] .ـص١٦٧ـ[

٩٢
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بندگي آمدن است ] .ـص١٠٢ـ[

شود( ] .ـص١٠٣ـ[

امر واجب داشته شود )شمرده شود( و ِا دبار از جهل کردن بر
تا توجه به کمال کردن ِ
جمله واجب ديده آيد ] .ـص٢١١ـ[
کاربرد ــين به جاي ــي )ياي لياقت(

داشتنين /کشتنين )= داشتني/
بودنين )=

کشتني( ] ـص٦٣ـ[

بودني( ] ـص١٠٣ـ[

ـکــردنين )= کــردني( ] ـص٢٨٢ـ[ ـ ٬شـدنين )= شـدني( ] ـص٢٨٦ـ[ ـ ٬بـروني )= بـرونين(
] ـص٢٨٢ـ[

کاربرد »مي« استمراري در صيغه ماضي بعيد

انشا نکرده ميبود  ٬نيامده ميبود  ٬مانده
نهي نکرده ميبود )= نهي نکرده
تا فردا محمود آيم )=

ميبود ] .ـص٨ـ[

بود( ] .ـص٢٦١ـ[

آيد( ] .ـص١٥٢ـ[

کاربرد صيغه اول شخص به جاي سوم شخص غايب

چون ديد جمله را آوردهام )= آورده

است( ] .ـص١١٢ـ[

کاربرد مصدر به جاي صيغه مضارع التزامي

تا آن وقت که اثر عظيم ـرميم او از آن لحد به کلي به کنار آمدن )= تا آن وقت که ...به کنار
ِ
آيد( ] .ـص١٤٥ـ[
وراي او در
کل ديگر روا نيست
ْ
عالم ّ ِ
کل ديگر بودن را روا نيست )= وراي او در عالم ّ ِ
باشد( ] .ـص١١ـ[

رسيدن نتوانسته باشند )= نتوانسته باشند

برسند( ] .ـص٩ـ[

کاربرد صفت مفعولي در جاي مصدر

برانداخته نتوانسته باشند )= برانداختن نتوانسته

باشند( ] .١ـص٩٧ـ[

١ـ(ــدوست دانشور ٬دکتر حسن رضائي باغبيدي ٬يادآوري کردند که در لهجه هرات مصدر مرخم ميتوانـد بـه
صيغه صفت مفعولي باشد.
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کاربرد »را« به معني »براي«

تا او را اثبات نفرمايند )= تا براي او اثبات

نفرمايند( ] .ـص٢٧٥ـ[

کاربرد »با« به جاي »به /بر«

با يوسف )= به يوسف /بر يوسف( سجده

کردند ] .ـص١٨٨ـ[

فعل متعدي
ـگذاشت )= گذراند( ] ـص١٦ـ[

ضماير

اوشان )=

ايشان( ] ـص٣١ـ[

بدوشان )=

بديشان( ] ـص٥٢ـ[

اين چه بار است که خودشان ميکشيم )= که خودمان

ميکشيم( ] .ـص١٠٤ـ[

رب فتاح خود کافر نگردي(.
تا تو به ِّ
رب فتّاح تو کافر نگردي )= تا تو به ّ
خود مسلمان وقتيام )= خود وقتي

مسلمانم( ] .ـص٢٦٢ـ[

پيش خود
خود پيش تو بيار )= خود ِ

بيار( ] .ـص٦٢ـ[

بدانند که خودشان اهل کلماتيم )= خودشان بدانند که اهل

خود )= فقط( به نام

کلماتيم( ] .ـص٩ـ[

علي ] ـص١٥٨ـ[

پيش از خود )= او( آمده

است ] .ـص٣٠٥ـ[

کاربرد »آن« به جاي »او« ] ـص٢٢٤ـ[ و او به جاي آن ] ـص٢١٠ـ[

کاربرد نامتعارف »را«

مسؤول مرا بيان
توقع هست که آن
ِ

گردد ] .ـص٢٦٩ـ[

از براي او را )= از براي او( ] ـص٢٥١ـ[

سني و مبتدع را تميز کرده شود )= سنّ ي از مبتدع تميز داده
بايد که ادوار ازلي را بيان

گردد ] .ـص١٤١ـ[

شود( ] .ـص١٠٣ـ[

٩٣

٩٤
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 (٤فوايد محتوايي
ارض عجم ارض اولياء است ] .ـص٨٢ـ[

صاحب قران دين که شيعه است با صاحب قران دنيا که پادشاه است قران )= مناظره( خواهـد
ـکرد ] .ـص٨٣ـ[
اين بيان از جمله انبياء و نجباء و اولياء مغيب و مستور بوده است ] .ـص٨٦ـ[
هر چه مبالغه است بالغ بهتر ] .ـص٨٩ـ[
ابوجعفر گيالن )؟( ] ـص٩٥ـ[
استاد
ِ

ناصر الحق ] .ـص٩٥ـ[

بله ٬هرچه بيايد داستان دين بيايد ] .ـص٩٥ـ[
ناطق دينسرا ] ـص١٠١ـ[
آدم
ِ

ِ
بود ] .ـص١٠٢ـ[
هرکه بعد از
خاتم ُر ُس ل کتابي انشا کند منسوخ و مندرس َ
ِ
آن طايفه سفهاء که در فرقان محمد صلعم ياد است همين قوماند که ايشان را کالم ما اليعني بسي
باشد ] .ـص١٠٦ ٬٧ـ[
عالم آدم مرده است ] .ـص١١٥ـ[
رؤيت آفاق در انفس و رؤيت انفس در آفاق ] ـص١١٧ـ[

مقابل
ابدال حلي ْم نفس ] ـص١٣٠ـ[ در
مر ِد
ِ
ِ

مرد پرنما و کمنهاد ] ـهمانجاـ[

اقرب اقرب است واليت شيخ حموي و فضل نعيمي است ] .ـص١٢٣ـ[
هرچه واليت
ِ

هر صد سال يک عالِم ربّاني ] ـص١٣٧ـ[

ِ
َ
هرگز نبوده است که اين عالم و آدم نبوده است و نخواهد بود که باشد ] .ـص١٤١ـ[

هرچه آدم است دو است که يکي آدم اديمي است که از اديم آدم صفي آمده است و يکي آدم
ِ
قديمي است که از قِدَ م نفس خويش بيحدّ هزار بار عالم آمده است ] .ـص١٥٠ـ[
ِ
حي کنايه از اوست تابع شدن واجب
آن که در هر ازمنه و قرون
امام همان ازمنه و قرن که امام ّ
ِ
است براي آن است ...که همه همين دانند که به هر جا غالبي بيابند ايمان خود را بدو بدهند و بدو
ايما ْن تازه کنند و هر جا مغلوبي ببينند از او ايمان بستانند )= بيعت پس بگيرند( و از خود ايمان او
را تازه گردانند ] .ـص١٦٦ـ[
هرچه از مال ميت قسمت کرده شود اول بر وارثان فقير بايد شد و آنگه بر اغنيا ] .ـص٢٠١ـ[
محمد که نبي است بر علي که ولي است کاملتر است ] .ـص٢٤٠ـ[

مقاله

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
از کلمات و ...محمود پسيخاني در کتاب ميزان

٩٥

دون بيايمان دريغ باشد ] .ـص ٢٥١ـ[
دعا از خوارج ِ

ِ

بر هر نوع جامه که احدي را ارادت بشود که داشت بر او ُع سر و گران نباشد ] .ـص٢٦٨ـ[

هرچه موت است خيالي بيش نيست ] .ـص٢٨٣ـ[
خط عجمي نويسند که تعليق محمود است ] .ـص٢٩٠ـ[
مجرد کنايه از اوست ] .ـص٢٨٦ـ[
لشکر خيال که ارواح
ّ

 (٥شيوه امال
ميوه )=

ميوهاي( ] ـص٢٤ـ[

ونگاهي )=

اوانگاهي( ] ـص٥٣ـ[

بگدرد )=

بگذرد( ] ـص١٤٣ ٬٩٥ـ[

ـگدارند )=

گذارند( ] ـص١٤٣ـ[

براء )= براي( ] ـص١٥٨ـ[

هرنگاه )= هر آنگاه٬

هرگاه( ] ـص١٩٠ـ[

تهياء )= تهيه( ] ـص٢٢١ـ[
به دون آن )= بدون آن( ] ـص٢٣٤ ٬٢٤١ـ[
زندهـگي ] ـص٢٤٥ـ[ ـ ٬زندهـگاني ] ـص٢٥٧ـ[ ـ ٬آلودهـگي ] ـص٢٥٧ـ[

تعبيرات مهجور
.٦
ِ

دور َدنَوي ] ـص٢٠٨ـ[ ـَ ٬دنَوي ] ـص٢٩٥ـ[
هشته هشت روز در حساب اهلل ] ـص٢٠٥ـ[
دنيّه دون ٬دينزده بيديانت /ديّاننشناس ] ـص٢٦٦ـ[

صدر صفه )= پيامبر

اسالم( ] ـص ١٩٨ ٬١٩٤و مواضع متعدد ديگر[

مرکّبآباد ] ـص٢٨٨ـ[

تعبير خالف
مزاح به جدّ )پارا ُد ـکس٬
ِ
ِ

مشهور( ] ـص٧٣ـ[
©

