
  
 
 
 
 

 
  

 هاي جهان موجود در كتابخانه ةنام هاي سام معرفي نسخه

  وحيد روياني
 

   چكيده
ملـي فارسـي يـاد     ةاي عاشقانه است كه از آن به عنوان آخرين حماسـ  حماسه نامه سام
 اسـت كـه   باعث شدههمين توجه و  قرار گرفتهت مورد توجه دو جه از اين اثر. شود مي

حماسي بـودن آن   سببه يكي ب :دآن بحث كنن بارة رد يمحققان و صاحب نظران بسيار
خواجوي كرماني كه همين باعث شد به  هماي و همايونو ديگري به خاطر آميختگي با 

ها نشـان  فهرسـت تا جايي كه ــ  نامه ساماز  .اشتباه آن را به خواجوي كرماني نسبت دهند
ـ در ايـن مقا  .شـود  هاي معتبـر دنيـا نگهـداري مـي     نسخه در كتابخانه 21 ــ دهند مي ه ل

در مورد بقيـه   اند؛ است به طور كامل معرفي شدهدسترسي داشته نويسنده يي كه ها نسخه
 ي كهيها نظراظهارو  هاداقتنابه خاطر  گروه اخير نيز .شده است اكتفا هافهرستنيز به شرح 

  .اند توجه قابل ،اند آورده فهرستهادر نويسان  فهرست
  

                                                            

 عضو هيأت علمي دانشگاه گلستان  
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  خواجوي كرماني، نامه سام خطي، ةنسخ: هاي كليدي واژه
 
          مهمقد
ي هـا  نسخه در كتابخانه 21ــ دهند  نشان مي افهرستهتا جايي كه  ــ نامه ساماز 

 هجـري  وو دوازدهـ  ميـازده  هـاي اند و به قرن ناقصدنيا موجود است كه عموماً 
ها دسترسـي داشـته بـه    يي را كه بدانها در اين جستار نگارنده نسخه .تعلق دارند

  .اكتفا كرده است فهرستها توضيحاتفي نموده و در مورد بقيه به كامل معر طور
  
  مجتبي مينوي ةكتابخان .1

نـام كاتـب و    ؛ نسـخه شودنگهداري مياين كتابخانه  در 115اي به شمارة نسخه
اين نسخه تركيبـي اسـت از   . يازدهم است ةق به سد، ولي متعلتاريخ كتابت ندارد

كـه   سام نامهبخش  بيت دارد 16500برگ و حدوداً  275كه  شاهنامهو نامه  سام
گيرد  پ را در بر مي160اين بخش تا برگ  .مده استبيت است در ابتدا آ 9600

شـامل  كه تا پايان داسـتان سـهراب را   است د زال آمده و پس از آن داستان تول
ولي عنوانها و نشـان شـنگرف و جلـد سـوخت      ،آن نستعليق است خط. شود مي
ي گونه آرايش خالي است و حتصفحات از هر. اند ضي برگها وصالي شدهبع. دارد

در هر صفحه ابيات بـه صـورت   . است براي نوشتن ابيات از مسطر استفاده نشده
هر صفحه چهار ستون دارد كه در  .روي هم نوشته شده است هت روبمنظم و با دق

بعد از . داردبيت  سيهر ستون پانزده مصرع نوشته شده و در مجموع هر صفحه 
افتاده است، آغاز نسخه نيز افتـادگي دارد   برگدو  188و  142و  120 برگهاي

احـوال پرسـيدن پريـدخت از    «مربـوط بـه داسـتان     شود كـه  بيتي آغاز ميو با 
  :است» پرينوش

 غم  ژنـده  جـادو فرامـوش كـن      دو سه جام از دست من نوش كن
  :يابدبا اين بيت پايان مي نامه سامبخش 

 سر آمد  همـه  داسـتانهاي  سـام     پهبد  بناكام    چون    ديد  كامس
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  : و بيت پايان نسخه اين است
ــداري چــو جنگــي   مگر كشته گردم به دسـت پلنـگ ــا نام  ......و ي

 
  نسخه الخط رسم

در اين نسخه حـروف چهارگانـة مخصـوص فارسـي      .فارسي ةحروف چهارگان
اعجمي بـا  » گ«ندرت  ا بهشود؛ ام ص ميحروف مشابه عربي آن مشخاغلب از 

اغلب با سه نقطه و گاهي بـا  » پ، چ، ژ«شود و سه حرف  دو سركش نوشته مي
  .مگر موارد نادر ،كند گذاري نمي ابكلمات را اعر .يك نقطه آمده است

ولي در مواردي  ،نويسد اين حرف را در بيشتر موارد جدا از كلمه مي .تأكيـد  باي
  : نيز چسبانده است

ــه بســته بكيســوش او را كمنــد  ابرهـا كـرده او را بـه بنـدكنـون    ب
  )51ص ( 

چسباند،  اين حرف را در بيشتر موارد به كلمة پس از خود مي .حرف اضافه» به«
  :جز موارد نادر

ــي    ســازي و كــار خوشــي بنيرنــك ــر سركش ــردد س ــر رام ك  مك
  )22ص (

و بـه نـدرت جـدا    چسـباند   در بيشتر موارد به كلمة پس از خود مـي  .نفي» ن«
  :نويسد مي

ــه  همي    يكزمان   نبخشـدامانش     ــد ن ــال و بين ــه م ــاننب ــد ام  بخش
  )46ص (

  :دچسب ميآن در بيشتر موارد به واژة پيش از  .نشانة مفعول» را«
ــد ــانرا   ســپهبد     بدي  نشســته بــران تخــت جنكــي شــديد  همــه   عادي

  )86ص (
چسـباند،   ر بيشتر موارد به كلمه ميرا د» يم« ).نشانة استمرار(» همي«و » مي«

  :نويسد را در بيشتر موارد جدا مي »همي«ولي 
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ــينها ــا    همـــي چـــاك افكنـــد در سـ ــرون ازو كينهـ ــرد بيـ ــي كـ  همـ
   )90ص(

ولـي در   ،آورد در بيشتر مواقع اين حـرف را در بـين دو كلمـه مـي     .ربط» واو«
  :شود ظ ميرت ضمه تلفد به صومواردي نيز رعايت نكرده است كه در اين موار

ــزه در آب ــنك ري ــه در درو س  آبـــش كـــالب يـــاقوت فيـــروزهز  هم
   )77ص (

  :چسباند اين حرف را در بيشتر موارد به كلمة پس از خود مي .ربط» كه« 
ــوربخت ــايراني شــ ــد كــ  بينـــي مـــرا برنشســـته بتخـــت نـــه  بتنديــ

  )86ص (
عمومـاً آن را   ،بيايد ي كه در آخر كلمهييا .وحدت، نسبت، ضمير و مصدري ياي

و گـاه بـا دو نقطـه در     )ے( نويسد و گاه به صورت كشيده به صورت معمول مي
كه در اين صورت نويسد  نسبت يا وحدت يا لياقت را نمي» ي«گاه . )ي(زير آن 

  : شود ظ ميواژه با كسره تلف
ــو  ميان  موي  خوبـان  چـو  در  يتـيم ــيم يز مـ ــوه سـ ــه كـ  درآويختـ

  )114ص (
كنـد كـه در ايـن صـورت كلمـه       وسط كلمه را حذف مي» ي«ضي كلمات در بع
  :شود ف ميمخف

 كه بربسـت امشـب ازيـن دهـر بـار       ين عـذارمكه حيف از پريـدخت سـ  
   )40ص (

  : نويسد مي» ي«گاه كسره را به صورت 
ــاد همــان تنبــل آن جــادوي كــج ــر  نه  مــن فرســتش بماننــد بــاد   يب

  )68ص (
 

     :نشستنگهي به جاي نشستنگه
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ــد    بدســت    طلسمســت    كــوه   فنــا ــتنگهي   ب ــا نشس ــنش   اژده  ك
  )260ص(

  .افغانستان به جا مانده است فارسيظ هنوز در اين نوع تلف
  :نويسد مي» يي«بچسبد معموالً آن را به صورت » ه«به » ي«اگر 

ــر ــه  داري  كه ــي  از  ك ــم كي  چــه داري همــي يادكــار از پــدر     ز تخ
  )55ص (

  :نويسد را به صورت همزه مي» ي«گاه  .هنشانة همز
ــتي     در جهـان  كيسـتيكـة چه  نـامي ــر چيس ــنده ب ــان خروش  برينس

   )86ص (
  :آورد بدل از كسره را به صورت همزه مي» ي«در بيشتر مواقع 

ــار ــا چ ــت ت ــتةندانس ــار چيس  ز هجران تو كفتي همه خون كريسـت   ك
  )40ص (

كنـد ولـي    غير ملفوظ را رعايت مي »يها«  در بيشتر موارد .غير ملفوظ» يها«
  :شود كه رعايت نكرده است مواردي نيز ديده مي

ــينها ــد  در س ــاك  افكن ــي  چ ــا    هم ــرون ازو كينهـ ــرد بيـ ــي كـ  همـ
   )90ص (

  :در موارد غير ضروري بردن هاي غير ملفوظ به كار 
  :مرد به جاي شيرمرد شيره ،پوشيده به جاي پوشيد

 كــه آيــد ســوي آن يــل شــيره مــرد  ز     نبـردنهنكال     پوشـيده    سـا
  )191 ص(

  :»تير«به جاي » تيره« .»ه«به كار بردن كسره به صورت 
 كزو جسـت و بنشسـت انـدر زمـين      بزد    بر   تهيگاه   او   تيـره   كـين

   )171 ص(
  :شود ولي موارد جدا نيز ديده مي ،چسباند را مي ها در بيشتر موارد شناسه .شناسه
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          :شان
ــت    شـان جـاي در اتشسـت كه پيوسـته ــرو كشس ــوان م ــاي دي ــه ج  هم

  )74ص (

  :        اند
ــين    بچشم  حقارت  سوي  چـين مبـين ــردان چ ــد ك ــير و پلنكن ــه ش  ك

   )3ص (
  :تاجور .نويسد ب را جدا از هم ميمعموالً  كلمات مرك .كلمات مركب

ــد  ز  در ــار  اندرآم ــاالر  ب ــه  س ــر   ك ــت  ب ــا  گف ــرو    ثن ــاج خس  ور ت
   )3ص (

  : »ا«به  »و« ابدال
 كشـيدم  بـه چـين    هيانـان به  پشـت  همه   لعل  و  يـاقوت  و  در  ثمـين

  )20 ص(  
 بـه  نـام  و  همـا  فـرّ  اوي     همايان  پريدخت    را  مـادري   مشـكموي

  )21 ص(      
  : »و«به » ب«ابدال 

ــان ــد        مالحي ــود      كاين ــ  بفرم  بــادوانا   ســاز  كشــتي  و  بــا   اب
  )28 ص(

   :»ي«به » و«ابدال 
ــاش   راد بــاشســيمگــو و راســت دويــم ــردم بپ  چــو اره گهــي ســوي م

   )46ص (
  : »و«به » ا«

 اي ختــهوغــرور از تــن خــود  نپــرد  اي چو خامي كه سـودا چنـين پختـه
  )222 ص(

  :»د«به » ب«
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ــدا  بپرسيد    ازو    سام    نيرم     نـژاد ــهر  زران ــاد د ز  ش ــداد   ع  و  ش
  )55ص (

  : »از«به جاي » بر«. جابجايي حروف اضافه
ــرآورد  دم ــو ب ــعي ك ــر موض ــه ه ــين  ب ــرزم ــم ب ــرآورد ن ــكش ب  سرش

  )16 ص(
  :»بر«به جاي» از«

ــا    فلـك    بارهـابـرمرا بر دلسـت  ــن كاره ــت زي ــيار كردس ــه بس  ك
  )23 ص(

  :»چو«به جاي » چه«
ــاقو ــادكالهــي  ز  ي ــر ســر نه  بـاد  چـه نشست از بـر اسـب پويـان      ت  ب

  )1ص (
  :»چه«به جاي » چو«

 سـان كشـت پيـدا تـرا مهـر مـن      چو  تــو امــروز ديــدي يكــي چهــر مــن
  )42ص (

  
  :  »بكردند«به صورت » بگرداند«. تخفيف

ــر  گــرد  ســر  كينــه   عمودي   بـرآورد    يكسـر   ز   زر ــد    ب  ور بكردن
  )595 ص(

  : مرزوبان به جاي مرزبان. ها ميان بعضي واژه» ووا«افزودن 
ــرز   پاسبان      سرازير      شد     شمسة ــران م ــاده ب ــده  نه ــانودو  دي  ب

   )383 ص(
 دكــر هســت را نيســت ســازي نهــان  هست آوري در جهانوتو از نيست

   )56ص (  
  .اين ويژگي نيز نشانة لهجة كاتب است



 51آينة ميراث، شمارة /  86

 

 

  سالميمجلس شوراي ا ةكتابخان. 2
اي است كه به نسخهاولي  :شود نگهداري مي نامه سامدر اين كتابخانه دو نسخه از 

و اگر چه نام كاتب و تـاريخ كتابـت آن در جـايي ذكـر      ثبت شده 2526شمارة 
 و حدودبرگ  250 اين نسخه. احتماالً متعلّق به سدة يازدهم هجري است ،نشده
 آن كاغـذ . ها شنگرف و زنگـار اسـت  آن نستعليق و عنوان خط. هزار بيت دارد ده

جلد آن مشين قرمز اسـت   .اند الي شدهتا نيمه وص 3و  2هاي برگ .كشميري است
آغاز و پايان نسخه افتادگي . كه ترنج و سر ترنج و لچكي و حاشية سوخت دارد

  : شود دارد و با اين بيت ناقص شروع مي
 د      اموزكــــارنياموختــــه   پنــــ  ش روزكـــــــار..........................

 كه مربوط به داستان ترنج افكندن شمسة خاوري براي سام است و با ايـن بيـت  
  :يابد كه مربوط به داستان رفتن سام و پريدخت به ايران است، پايان مي

ــين ــد زم ــن آورن ــر زي ــوب را زي  زمــين آورنــد  ســپه را بــه ايــران    ك
براي نوشتن ابيات از  تيحنسخه كامالً ساده و عاري از هر گونه آرايش است و 

شدن جوهر و يـا   بعضي قسمتهاي نسخه به خاطر پخش. اند مسطر استفاده نكرده
ندان زنگـي و  داسـتان سـم   124تـا   120پريدگي ناخواناسـت و از بـرگ    رنگ

  .زمين تكرار شده استپادشاهي سام در خاور
  

  نسخه الخط رسم
وة خاصـي را  شـي  )، چ، پژگ، (در كتابت سه حـرف اعجمـي   . حروف اعجمي
و گـاه هماننـد حـروف     آورد مـي گاه آنها را به صورت اعجمي : كند رعايت نمي
  .          نويسد را هميشه به صورت اعجمي مي» ژ«ولي حرف  ،مشابه عربي

ولـي   ،چسـباند  تأكيد را به كلمة پس از خود مي يدر بيشتر موارد با .تأكيـد ي با
  :شود عكس آن نيز ديده مي
 بســت بــهنفيــرش دم مــرغ و مــاهي   بسـتبـههيخروشش  دم صبحكا

  )50ص (
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چسباند  در بيشتر موارد اين حرف را به كلمة پس از خود مي .حرف اضافه» به«
  :شود ولي عكس آن نيز ديده مي

 نيـرو كـوي   بـه حمله جو شـير و  به  قـوي  ببـازونكه  كرد   سامش   
  )18ص (

  :صلد و گاه متنويس گاه اين اين حرف را جدا مي .نفي» ن«
 بينـي  سـر  خـود   بـتن     نهبدان  تا   يكي   بركـرا      بـازوي    اهـرمن

  )18ص (
را به كلمات پس از در بيشتر موارد اين دو نشانه : )نشانة استمرار(» همي«و  »مي«

  :آورد كه نشانة لهجة كاتب است مي» همين«و گاه آن را به صورت چسباند  خود مي
 مـاه  و مهـر   همـين  بزير  آوريـدي     ي    بر    سـپهرشدبجادوكري    بر

   )125ص (
 بمــردي  و  نيــروي   خــود   خــرّمم  كويد    از   تخمه    نيـرمم    همـين 

  )202ص (
  :گذارد در بيشتر موارد عالمت تشديد را مي. عالمت تشديد

 داختنـد ز  لب  شور  در   شـكّر   ان   انداختند   مي    تلخ     در     ساغر
  )39ص (

ولـي گـاه    ،آورد اين حرف را در بيشـتر مـوارد بـين دو كلمـه مـي     . ربط» واو«
  :دالرام و :شود ظ ميآورد كه به صورت ضمه تلف نمي

 دالرام    آرام     جــانم   كجاســت   كه  آيا    مه    مهربـانم    كجاسـت
          )118ص (

  .برد گر به كار ميگاه اين دو حرف را به جاي يكدي .»چه«، »چو«
  : »چو«به جاي » چه«به كار بردن 

ــر    چه كردي  دلم  را  به  زلفـت اسـير ــن وامگي ــاهي ز م ــن نگ ــرم ك  ك
  )221 ص(
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  :»چه«به جاي » چو«به كار بردن 
 بود   پـور   سـعدان   سـر  كـاروان      چو جوييد   ازين    مرد    بازارگان

   )170 ص(
  :يكديگر و كسره به جاي» ي« به كار بردن
  :به جاي كسره» ي«به كار بردن 

ــاه  روي ــرابش  برانكيخــت   آنم ــي رزم   غ ــرزد يل ــره ب ــي نع ــوي يك  ج
  )51ص (

  :»گرزي«به جاي  »گرز« مانند :»ي«كاربرد كسره به جاي 
 چو گرز گرفتـه يكـي چـوب دسـت      كفي بر لب آورده چـون پيـل مسـت

  )241 ص(
  :نويسد ميرا به صورت همزه » ي«گاه  .نشانة همزه

ــةدل  ر ــده فت ــي    دل    ش ــده   در  پ ــل ش ــاي در ك ــش پ ــون دل  ز خ
  )51ص (

ولـي   ،آورد غير ملفوظ را به كتابت درمـي  در بيشتر موارد هاي .ملفـوظ هاي غير
  :ديده :شود عكس آن نيز ديده مي

 بس آنگه چو باد اشك گلگون برانـد   ز سرچشمة ديد كـان خـون فشـاند
  )36ص (

  :بخت به جاي فيروزبخت فيروزه مانند م كسرة اضافهمقا قائم» ه«
 كــرا مــرگ بنــدد بــه تــابوت رخــت  بخـت كه گـردد  ازيـن رزم فيـروزه

  )342 ص(
  :اضافه در كتابت برخي واژگان» ه«آوردن 

ــد   بغرّيد       مانند      غرّنده        ابر ــاك كردي ــزو  چ ــر هك ــرم هزب  ج
  )202ص (

  :شود ب جدا از هم نوشته ميد كلمات مركدر بيشتر موار .كلمات مركب



 89/ هاي جهان  نامة موجود در كتابخانه سامهاي  معرفي نسخه

 

  

 رس دســتكــه كــس را نباشــد بمــه   بماه رخـت كـي رسـد دسـت كـس
  )7ص (

  : »در«به جاي » بر«. بردن حروف به جاي يكديگر به كار
ــا    جهان  تيره  گرديـد  بـر چشـم  مـا ــم م ــن خش ــد ازي ــه آي ــدانم چ  ن

  )76 ص(         
  :»ز«به جاي » ب«

 چو   بركشت  بشـنيد   بـوي   بهـي     ســرو   ســهيدام   آن   چشــمببــا
  )7ص (

 بلنـد    بقصـر  به   بسـتي   درآمـد      بــزد  جنــك  بــر  تــاب داده كمنــد
  ) 64ص (

  :»مانده«به جاي  »منده« .تخفيف
ــل ــده  خج ــرو من ــاالي  او  س  از آنرو بمانده اسـت پـايش بـه گـل      ز  ب

  )132ص (
  .وز در خراسان كاربرد دارداين مورد تأثير لهجة كاتب است و هن

  :»نگونسار«به جاي » نگوسار«
ــين ــر زم ــد ب ــي برنه ــه پ ــانم ك ــن     نم ــر او را ز زي ــازم م ــار س  نكوس

  )201ص (
  :»واژگون«به جاي » واژون«

ــو واژون ــي دي ــت ك ــدو كف ــاد ب  چه داري بدين كونـه سـر پـر ز بـاد      نه
    )18ص (

  : »ب«به » د« .ابدال
ــا     بنــد ولــي ســام جــون آهــوي پــاي ــود  را ز پ ــده  خ ــدببپيچي  رفكن

  )37ص (
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  :»د«به » ب«
ــال  را ــرآورد كوپـ ــت   و  بـ  افراخـــت او يـــال را دربكـــردن  بكفـ

  )202ص (
  :»الف«به » واو«

 سر  چرخ   هفـتم   ز   تـن   بـركنم     ن زنـماچو  چنگال  بـر شـير گـرد
  )78ص (

  :»و«به » ب«
ــاورد    بلرزيـــد مـــاهي ابـــر زيـــر كـــاو ــه نيـ ــا زمانـ ــرز تـ  وزان كـ

  )97ص (
  :»ف«به » پ«

ــت     ه دميـــدن كرفـــتســـفيدهمانـــدم ــدن كرف ــردون پري ــاز ك ــر ب  دك
  )78ص (

ة گوناگوني بـا خطـي غيـر از    در حواشي نسخه ابيات و مطالب پراكند. حواشي نسخه
 هاياز جمله در حاشية برگ ؛ص نيستاست كه كاتب آنها مشخ نسخه نوشته شده خط
  :شود كه با اين بيت آغاز مي ك مثنوي سست آمده استهفده بيت از ي 58و  57

ــي ــان م ــالمي از دل و ج ــتم س  فرسـتم  حديث  داد  و   پنهـان   مـي    فرس
عاليجاه دوستي محبت نشان اخوي مقام مال محمـد عمـر   «: 61در حاشية برگ 

  » .خان به سالمت باشد به سعد به دولت خداداد سرفراز
  :93حاشية برگ 

ــان شــ    ــم خ ــد عل ــم ش ــرعل  بغرّيــــد ماننــــد دريــــا ز قهــــر   ير ن
  نام دار.. . ... ...بيامد سري

  : 110حاشية برگ 
 كـن  زده به مـا  غم... دام  زان چشم سيه  داده دل درويـــش تمنـــاي نگـــاهي

  رباعي: 125حاشية برگ 
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 شـود  موم اگر آيد بدن سنگ خارا مي  شود ميام وا پنجهعقده طالح كه از سر
ـبي    شود مي... گرفتست سنگي ز نامردمي .. ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... .شــ

  :است و در ادامه افزوده
 گل  در  دهن غنچه  فراغنـده  شـود    نوروز  شود  باغ  پر  از  اللـه شـود

 يك روزة عمر شاه صـد سـاله شـود     نـالم روزان و شبان من به خـدا مـي
اكبر ليجاه دوستي و يك جهتي مرزا محمـد اع«: است آمده 146در حاشية برگ 

هـزار رفيـه پختـه كـابلي كـه       خان ساكين دخوجه برسين بوده باشد كه مبلغ پنج
   ».پخته بوده باشد آن رفيه را روانه كنيد ةآن دو نيم هزار رفي ةمناسف

   ».حراع را كه باشد دود بر سر ز مويه كرد«: 154حاشية برگ 
حاشـية  . آن خواناسـت » داد محمد«هست كه عي مهر  مرب 153در حاشية برگ 

  : اندافزوده 160برگ 
ــال و ــه م ــو ب ــا ن ــلمكــن الطف  نخيـــل ومبــر نــام مـــال و منــال      بخي

 خـورد گوشـمال  بخوردي چو مفلس   تـوانگر بـه مـالبخيل هر چه باشد
 خورنــد مــيبخــيالن غــم ســيم و زر   خورنـــد برمـــيســـخيان ز امـــوال
 هـاي در حاشية برگ ».مكن التفاتي به مال بخيل«: اشدل چنين باحتماالً مصرع او

  .شودناخوانا ديده ميمهرهايي  240و 150، 119، 50،118، 18
در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي نگهـداري   399به شمارة كه بعدي  ةنسخ

بيـت نوشـته شـده     هفده تا نـوزده در هر صفحه بين  برگ دارد كه 111شود  مي
ريخ كتابـت مشـخص   نام كاتـب و تـا   .بيت دارد 3850 است؛ در مجموع حدودا

از مسطر  هابراي نوشتن مصرع حتي ؛گونه آرايش عاري استنسخه از هر. نيست
اند كه گاه فاصـلة  روي هم نوشته هو ابيات را در دو ستون روباست استفاده نشده 
ـ   . اند مو ستونها كج و نامنظاست نزديك شده ابيات دور و  الي  هاگـر چـه در الب

. اند كدام از عنوانها ثبت نشده ولي هيچ ،اندت جاي عنوانها را خالي گذاشتهصفحا
 هـاي برگ .آن خواناسـت  خـط  ،ولي در كل ،ر بدي نوشته شدهبسيا خط هنسخه ب
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الدين جمشيد كاشاني اسـت كـه بـا خطـي      غياث الحساب مفتاحآن  111و  110
آن مهـري  اول بر روي صـفحة  . ه كتابت شده استنسخ تر از خط مزيباتر و منظ

شود و در كنار نام كتاب  آن خوانده مي »علي«و  »محمد« هايوجود دارد كه نام
  ».كتب مني كتب بنفسه العبد المذنب الراجي الياسي«: استآمده 
 ل پـاك شـده  دارد و بعضي كلمات ابيات صفحة اول و آخر نسخه افتادگي او
  : شود آغاز مينسخه با اين بيت ناقص  است؛

ــغ  دو دم   در ميــان شســت خــمزده نــاوك انــ ــر تي ــده س ... ... ... ... فكن
صفت مقرّبـان  «اواخر بخش يعني است،  هماي و همايوناز  8كه برابر با صفحة 
  .»حضرت الوهيت

بعضي ابيات آن  وجوهر صفحة آخر نسخه به خاطر تماس با آب پخش شده 
  :يابد نسخه با اين بيت ناقص پايان مي .ناخواناست
ــس ــه پــ ــك  . ... ... ... ... ... .....آنگــ ــوب را تن ــه ك ــيدند ك ــك كش  تن

  :به اين صورت آمده است هماي و همايون 192كه اين بيت در صفحة 
ــگ   پس آنگـه بجسـتند همچـون پلنـگ ــوب را تن ــه ك ــيدند ك ــگ كش  تن

در ابتـداي  تنهـا   ؛همـاهنگي دارد  هادر بيشتر بخش هماي و همايوناين نسخه با 
  :است سام اين ابيات را آورده لد و رشد و نموداستان پس از توصيف تو

ــــا ـــا  بود  هر  كه  داـن  ز  دانــش  دل  پيـــر  برنــا  بـود     بــود تواـن
 ز هســتي مــر انديشــه كوتــاه نيســت  ازين  پرده   برتر   سخن  راه  نيست
 ز   پريــدخت   فغفــور  نـــامبــرم   ا  از اين پس سخن گويم از عشق سام
ــنم  ســخن  ازينجا   كميت   سخن   زين   كنـم ــي از ســام در چــين ك  ران
 بــه  گفتــــار  فردوســي  پاكـــــزاد  كنون   باز   بايد   شدن   سوي   داد

  
آورد كه با ايـن بيـت    را مي شاهنامهبيت آغاز داستان منوچهر از  45و در ادامه 
  :شود شروع مي
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 كــاله  نهــادش   كيــاني بــه  ســر  بــر  شــاه بيامـــد  منوچهــر به  هشتـم
كـه در  » پرسيدن بهزاد نشان سام را از رهبان و شـتربان «در اين نسخه ماجراي 

» فرستادن سام به جنگ نهنگال ديو«آمده حذف شده و داستان  هماي و همايون
  .افزوده شده است ،نيست هماي و همايونكه در 

  
  دينسخة مسعو. 3

حسن خان مسعودي خراساني كه نه تاريخ كتابت دارد اي است متعلق به محمدنسخه
چنان كـه از شـيوة نگـارش و خـط آن     . استو نه نام كاتب آن در جايي ذكر شده 

زيـرا   ؛و در اطراف كابل نوشته شده باشـد  تعلق داشته به دورة صفويبايد  ،پيداست
توان دريافـت و هـم تنهـا مينيـاتور      يهم نفوذ لهجة كابلي را در شيوة نگارش آن م

دهد كه به خونخواهي  نسخه، صحنة بر تخت نشستن بهمن پسر اسفنديار را نشان مي
جلد نسخه سوخت اسـت  . پدر و انتقام حملة فرامرز به كابل، سيستان را خراب كرد

الي   برگهايبعضي . شود ي سياه ديده ميها هي آن لكهاكه بر بعضي قسمت نسخه وصـ
، انـد  در هر صفحه يك جدول كشيده شده كه با چهـار كمنـد آراسـته شـده    . اندشده

  . زنگار، سياه، زر، سياه: ترتيب رنگ كمندها از بيرون به داخل چنين است
در هر  و چهار ستون در كنار هم نوشته شده مصرعها در هر صفحه به صورت

. اردو هر صفحه حدود پنجـاه بيـت د  است ه سطر آمد 25ط ستون به طور متوس
ة نسخه و شكل كار پيداست كاتب اما چنان كه از بقي ؛ابتداي نسخه افتادگي دارد

كـه ممكـن اسـت ايـن نسـخه از روي آن      ــ اصلي  ةنسخ ةاين نسخه يا نويسند
كاملي براي خـود فـراهم آورد و    شاهنامةخواسته است ــ شده باشد  يسيرونو

بـا بخشـهايي از    ،اسـت فردوسـي خـالي    شـاهنامة جاهايي را كه به گمان او در 
 نامـه  گرشاسـب نسخه با اين بيـت  . پر كند نامه ساماسدي توسي و  نامة گرشاسب
  : شود شروع مي

 وزان هرچـــه او را بـــزد مـــرد زود  همي خورد از آن كش گزندي نبـود
  )5، ب364، صنامه گرشاسب( 
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 ازوارد داسـتان فريـدون   سـپس   و كنـد  ادامه پيـدا مـي   نامه گرشاسبو تا پايان 
  :شود مي شاهنامه

 بگـــرديد و ديـــد آشكـــار و نهـــان  وز اين پس فـريدون بـه گرد جهـان
 را آورده است يابيات» خلعت دادن شاه منوچهر سام يل را«سپس در زير عنوان 

  :همراه است سام نامهكه از اين بيت با ابيات 
 زمــين را بــه آب حيـــات آب داد    به لـب خــاك را رنـگ عنّـاب داد

م را داستان سا. شود ماجراي رفتن سام به شكار و آشنايي با پريدخت آغاز ميو 
اي كـه در ايـن نسـخه     نامه سام. بيت است 3300 صفحه آورده  كه حدود 65در 

همـاي و  ي فرعـي و شـيوة روايـت داسـتان بـا      هاآمده به لحاظ محتوا و داستان
ت اصلي در نام افراد تفاو نامه سامي ها هماهنگ است و مانند بقية نسخه همايون
  :اينهاست ،آورده نامه سامآخرين ابياتي كه از . است

ـــن    زميــن پشنگ آن زمــان بـه تـوران ـــدون  يقي ــور فـري ـــد ت ــه ب  ك
 همــي بــود دايــم بــه عــدل و بــه داد  نــژاد وزيـن ســو منــوچهر فــرّخ

ن را در كند؛ يعني از جايي كـه داسـتا  روايت مي شاهنامهسپس داستان زال را از 
  :قطع كرده بود شاهنامه

 بپيـونـــدم  از  گفتـــة  بـاستـــان     كنـون نـوشگفتـي يكــي داستــان
  )46، ب109، ص1ج(

آخرين بيت صفحة سـوم   .است شاهنامههاي دامة نسخه به ترتيب روايت داستانا
  :از آخر، اين بيت از داستان كشته شدن يزدگرد است

 سكـوبـا بينـدود بـر جــاي خـواب      مي و مشك و كافور و چندي گالب
  )715 ، ب244 ، ص7 ج(

  .است گرشاسب نامهاز » پند گرشاسب به نريمان «دو صفحة آخر بخشي از 
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  ملي تبريز ةكتابخان .4
ق 1129در تـاريخ   كـه ملي تبريز ثبـت شـده    ةدر كتابخان 789به شمارة  اي نسخه

بـر روي كاغـذ   ليق د حسين ميمندي به خط نستعبن خواجه محم كاظمتوسط محمد
آغاز نسخه  .ردمتري دا سانتي 5/19برگ   115اين نسخه  .فرنگي نوشته شده است

  .ل و آخر آن نونويس است و نسخه هيچ نوع آرايشي نداردافتادگي دارد و او
  :بيت آغاز

ــت    پوشـان اوسـت فلك پيري از خرقـه ــان اوس ــفق دردي از دردنوش  ش
  :بيت انجام

ــ  ــزاران سـ ــزاران درود و هـ  الســـالم ز مـــا بـــر محمـــد عليـــه  المهـ
 )814ـ813: 1350سيديونسي، (

  
  ة بادليانكتابخان.5

 نامـه  بانوگشسـب و  برزونامه، نامه بهمن، كك كهزاد، نامه ساماي است شامل نسخه
ميكروفيلمي از  شود و در كتابخانة بادليان نگهداري مي c.26 2544كه به شمارة 
ايـن نسـخه   . استكزي دانشگاه تهران موجود در كتابخانة مر 1213آن با شمارة 

گونه آرايش عاري اسـت و فقـط در هـر    كتابت و نام كاتب ندارد و از هر تاريخ
در هر سـتون   كه از چهار ستون تشكيل شده و اند صفحه يك جدول ساده كشيده

بـراي عنوانهـا   . بيت دارد يكصدهر صفحه  مصرع نوشته شده است؛ بنابراين 25
اند كه در برخي از آنها عنوانها با همان خـط نسـخه نوشـته    شيدهاي ك كتيبه ساده

  .شده ولي بيشتر آنها خالي است
د الدين محمـ  ين بيت كه خواجو در مدح غياثابتداي نسخه ناقص است و با ا

  : شود آغاز مي است، گفته
 كند خواب خوش مور در چشم شـير   شود بره اين لحظـه بـر گـرگ چيـر

هماهنگي دارد و فقـط در انتهـاي داسـتان     هماي و همايونا ادامة نسخه كامالً ب
ين محمـود صـاين قاضـي و    الـد  در سـبب نظـم كتـاب و مـدح شـمس     «بخش 
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را در انتهـاي   همـاي و همـايون  را حذف كرده و سه بيـت پايـاني   » عميدالملك
ـ  است آورده » خاتمت كتابت گويددر «بخش  همـاي و  ه بيـت آخـر در   كـه البت
  :نيست همايون
ــالل   ست  تحرير  ايـن در خيـالچو  بنش ــيم   م ــان  دركشــيدم   ز   ب  زب

ــيد   سخن  را    نيايد     نهايت     پديد  ورق درشكســتم چــو اينجــا رس
 نظر بـر  دعائيسـت  پـس  والسـالم      دلي خواند ايـن را تمـام چو صاحب

تـرين  شود جـزو قـديم   ص ميمشخاست، از تصرفاتي كه در اين نسخه رخ داده 
مورد اسـتفاده قـرار    نامه سامبه  هماي و همايونيي است كه براي تبديل ها نسخه

زماني كه سـام   هماي و همايونبه عنوان مثال در اين نسخه همانند  .گرفته است
  :گذارند شود نام او را نه سام بلكه هماي مي متولد مي

 اش  كــرد   جــاي بــر  لعبــت  ديــده  ملــك نــام كــردش همــايون همــاي
  )7 ص(

كاتب يا ناظم نسخه فراموش كرده است كـه عنـوان داسـتان را     10 ةدر صفحيا 
  ».رسيدن شاهزاده هماي به بهزاد با لشكر خود«: عوض كند و چنين آمده است

  
  ي پاريسكتابخانة مل .6

اول كه بـا   ةنسخ :شود ملي پاريس نگهداري مي ةاز اين اثر چهار نسخه در كتابخان
) 1764فوريه  2(هجري  1177رجب  29تاريخ ثبت شده است، به  1195 ةشمار

نـوع   .متري كتابـت شـده اسـت    سانتي 24×15 ةصفح 377توسط محمد قاسم در 
تعـدادي از  . رنـگ اسـت   نستعليق و صحافي آن هندي است و جلدش چرم سـرخ 

  : گويد بلوشه در مورد اين نسخه ميادگار . صفحات ابتدايي آن افتاده است
رماني است و مانند ديگر آثـار برگرفتـه شـده از    اين اثر منتسب به خواجوي ك

نيامده و ريشه  شاهنامهپردازد كه در  ميبه شرح حوادث فولكلوريكي  شاهنامه
اگرچه در اين اثر داستانهاي عجيبي آمده كه جن و پري در آنها . دارد اوستادر 
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ن كنند؛ اما از يك منبع تاريخي استفاده كرده و آن جنگ بي مينقش زيادي ايفا 
 ).1870بلوشه ( ايرانيان و تركان غربي است

ثبت شده، اگرچه همان اثر است اما محتوايش بـا  1196 ةبا شماركه بعدي  ةنسخ
فوريـه   7( 1074رجـب   10ايـن نسـخه بـه تـاريخ     . تفاوت دارد1195 ةشمار

متـري كتابـت شـده، نـوع نسـتعليق و       سانتي 11×5/18 ةصفح 131در ) 1664
تعـدادي از  . لد آن چرم سرخ طالكـوبي شـده اسـت   صحافي آن هندي بوده و ج

  . بازسازي شده است هجدهمصفحات آغازين آن افتاده و در اواخر قرن 
رجـب   24ثبت شده كه تاريخ كتابت آن يكشنبه 1197 ةسوم به شمار ةنسخ

ق به اواخر قرن دوازدهم سال آن را ذكر نكرده است؛ اما متعل بردار نسخهاست كه 
خـط آن نسـتعليق    .متري دارد سانتي 16 ×5/13برگ  196 نسخه. هجري است

آغاز اين  ةصفح وسه بيست جلدش پوست بز آبي با نشان شاهانهفارسي است و 
  .نويس افتاده است دست

به همراه بخشي از  نامه سام كه در آن،ثبت شده 1199ة آخرين نسخه به شمار
دوم قـرن   ةمـ در ني شـاهنامه خط آن نستعليق فارسي است بخش . است شاهنامه
. نگـارش شـده اسـت   مـيالدي  م هجدهدر اواخر قرن نامه  سامو بخش  شانزدهم

حواشي آنهـا زركـوب و    ومتر  سانتي 27×19و  5/33×5/19 برگهاي آن ةانداز
مـذهب مـزين بـه     ةجلد آن نيمه صحافي شده است و شش صـفح  .رنگي است

  ).1870ه بلوش(د دار شاهنامه، و پنج صفحه از نامه سامنقاشي ملهم از 
  
  كتابخانة ديوان هند .7

در كتابخانة ديوان هنـد موجـود اسـت كـه      1235به شمارة  اي از اين اثر نسخه
 5( 1085ل االو تاريخ كتابت آن اول ربيع. پرداخته است آن معرفيهرمان اته به 

ص است و نه نوع خط و تعـداد  ولي نه نام كاتبش مشخ ،ذكر شده) 1674ژوئن 
خواجـو   هماي و همـايون ثر را تقليدي نزديك يا بازآفريني اته اين ا. صفحاتش

نگارنده به سادگي براي فريب خواننده نام هماي و همـايون را   ،دانسته كه در آن
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  ).714: 1903اته ( تغيير داده است ...به سام پسر نريمان و پريدخت و
  
  موزة بريتانيا ةكتابخان .8

 6941لي كه به شمارة او: شود ميداري در موزة بريتانيا نگه نامه سامسه نسخه از 
بـر  . متر است سانتي 86/22×12/18 هر برگ اندازةبرگ دارد و  197ثبت شده 
  :شود مينسخه با اين بيت آغاز . بيت نوشته شده است 22هر برگ 

ــاي ــزد رهنم ــداي اي ــپاس آن خ  كه از كاف و نون كرد گيتي بـه پـاي    س
ي هاي داسـتان هـا ويژگي ، و اينكهل فرديتخيزادة  داند ميريو اين مثنوي را اثري 

  .ي گرفته نشده استي حماسة ملهاتة مدرن فارسي را دارد و از سنعاميان
ريو با استناد به اين بيت كه در برگ آخر نسخه آمده آن را از خواجوي كرمـاني  

  :دانسته است
 كه فردوسـيش هسـت شـهنامه خـتم      سرانجام خـاجو شـدش نامـه خـتم

  )544: 1881ريو (
اين اثر آشـكارا از  «: است در تعليقات نسخه حرف خود را نقض كردههمو ولي 

در ميان آثار خواجو ذكر نشده است و  ها تقليد شده و در تذكره هماي و همايون
  ).1089: همان( »شود ميادعايي نيز مبني بر اين كه اصل است در آن ديده ن

برگ دارد  275شود  مي در اين موزه نگهداري 346نسخة بعدي كه به شمارة 
ـ  پـانزده  متر دارند و بر هـر صـفحه    سانتي 37/20×7/12 به ابعاد خـط   هبيـت ب

ديگـري از همـان    رونوشـت ريو اين نسـخه را  . شكستة هندي نوشته شده است
لـين ديـدار سـام و    انجامش افتاده اسـت و از ميانـة او  داند كه آغاز و  ميمثنوي 

ي زيـادي  هـا نسخه با نسخة قبلي تفاوت گويد اين ميريو . شود ميپريدخت آغاز 
ي فرعي زيـادي در آن وارد شـده   هاتر است و داستان لمفص اينكه از جمله :دارد
يابـد و او بـا    مـي اين نسخه به طور ناگهاني هنگامي كه سام بر عوج غلبه . است

ايـن اثـر   . رسـد  مـي كند به پايـان   ميپيكي از مادرش خاطوره درخواست كمك 
  ).545ـ544: همان( و مهر شاهان اود را بر خود دارد بيت است هزار هشت
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آمده و بـه شـمارة    نامه ساماست كه در درون آن  اي شاهنامهنسخة بعدي نسخة 
تـا   1246 كـه در فاصـلة سـالهاي    نسـخه . شود ميدر موزة بريتانيا نگهداري  196

  .دهد ميتشكيل  نامه سامبرگ آن را  63برگ دارد كه  349 استنوشته شده  1249
  

  ي پاكستانها كتابخانه .9
اسـت   اي اولي نسخه: شود در كشور پاكستان نگهداري مي نامه امسشش نسخه از 

ر شيراني كه با اوراق گلستان مصـور و مـذهب و اوراق   فسوجزو مخطوطات پر
دوازدهـم  باشد، اين نسخه در قـرن   ميات مختلف همراه است و هنر كشمير غزلي

  ).141: 1968 ينبشير حس(كتابت شده است  هجري
است كـه در كتابخانـة دانشـگاه پنجـاب الهـور نگهـداري        اي بعدي نسخه

و  نوشـته شـده   سـيزدهم هجـري  به خط نستعليق در سـدة  اين نسخه . شود مي
صـفحات كمندبنـدي   . سـطر دارد  هفـده صفحه است و هر صـفحه   678 داراي
و سرلوح صفحات رنگين است و عنوانهـا شـنگرف، مجـدول طاليـي      ،اند شده

  .شنگرف و الجورد دارد
  .رسيدن سام به باغ و ديدن پريدخت را و عاشق شدن بر او: لعنوان او

صحبت داشتن سام با پريدخت و سفتن در الماس و رفتن بـه تبيـان   : عنوان آخر
  ).263: 1365اسي نوشاهي، عب( نظم كتاب

  :شـود  مـي دو نسخه از اين اثر در كتابخانة سردار جهندير ميلسـي نگهـداري   
خـط آن   .كتابـت شـده اسـت    دوازدهـم هجـري  و در قرن  107 ةاولي به شمار

 ).243: 1384فـردوس كـاظمي   ( صـفحه دارد  220آميز اسـت و   نستعليق شكسته
يـازدهم  خط آن نستعليق اسـت كـه در سـدة     .است ثبت دومي ذكر نشده ةشمار
ي آغاز نسخه برابر است با سربندها .صفحه دارد 230و است نوشته شده  هجري

  .»رفتن سام به شكار و تير انداختن و رفتن به دنبال گور«
نوشـته شـده    دوازدهم هجـري خط نستعليق پخته در سدة كه به بعدي  ةنسخ
 372ايـن نسـخه   . شود ميدر كتابخانة سنده پراونشال داود پوته نگهداري  است،
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 چنـين گفـت موبـد مـر ايـن داسـتان       :شود ميصفحه دارد و با اين مصرع آغاز 
  .)402: 1363زوي من(

ابخانـة الهـور پاكسـتان نگهـداري     اي ناقص اسـت كـه در كت  نسخه ،آخر ةنسخ
بيـت   نهصـد برگ دارد و مشتمل بر  33آغاز و انجام آن افتاده و تنها   شود و مي

  :شود نسخه تاريخ كتاب و نام كاتب ندارد و با اين بيت آغاز مي .است
 د    بقصــر     منــوچهر   شــاهدرآمــ  قضا  را  شبي  با  رخ   همچو   مـاه

و . كه مربوط به داستان اجازه خواستن سام از منوچهر براي رفتن به شكار است
  با بيت

 بت نوش لـب مـاه بـي مهـر كيسـت       بدانست كان سـرو گلچهـره كيسـت
به لحاظ محتـوا نسـخة   . يابد پايان مي ،داستان بيرون آمدن سام از قصر فغفوراز 

را به صورت پراكنده در جاهاي مختلف آورده  هاداستان بسيار مغشوشي است كه
است، از جمله داستان اجازه خواستن سام براي رفتن به شكار را به صـورت دو  

اي  يي از داستان ديدار سام با پريدخت و صـحنه هاپاره آورده كه در بين آن بخش
بعضـي  چـون   .انـد  ها نيز نـاقص با ژند جادو آمده كه اين داستان از داستان جنگ

اين صفحات جـدا شـده و بعـداً نامرتـب     احتمال دارد كه  ،دنصفحات ركابه ندار
اي است بسيار آراسـته كـه در هـر    به لحاظ آرايش كتاب نسخه. اند افي شدهصح

در . انـد  صفحة آن جدولي كشيده شده كه خطـوط آن بـا كمنـد آراسـته گرديـده     
وشي نستعليق خ با خطت را كه ابيا است بيت كتابت شده پانزدهصفحات معمولي 

در حاشية نسخه بخشـهايي  . اند ب از هم جدا كردهنوشته و آنها را با خطوط مور
شـيخ بهاءالـدين    نـان و حلـواي  و  شـاهنامه مولوي و داستان اسكندر  مثنوياز 

 نان و حلواه به اينكه شيخ بهايي عاملي به خط نسخه كتابت شده است و با توج
  .يخ كتابت اين نسخه بعد از قرن دهم استپس تار ،نوشته ق992را در سال 

  
  موسسة خاورشناسي فرهنگستان علوم روسيه .10

در موسسـة خاورشناسـي فرهنگسـتان     d -431به شـمارة   نامه ساماز  اي نسخه
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  ).234: 175، ديگران آكيموشكين و( ق است1094
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