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نامۀجشندر ،نامهگرشاسپی قدیم از دستنویسمانده از اوراق باقیپیش ازین بنده در باب 
چند ورقهمراه عکسبه را یات آنبرخی از ابمتن،مطلبی نوشتهسعادتاسماعیل استاد 

آن ابیات برای درج در  پس از انتشاراما؛مبه فرهنگستان ارسال کرده بودهارجنامآن شامِل
دوست ،اند. مدتی پس از آنخطی را چاپ نکردهۀکتاب متوجه شدم که عکس اوراق نسخ

ه ست کاچند سالیدانستند بندهکه میـ حفظه اهللا ـدانشمند گرامی جناب آقای کاشانی 
هستم و اوقات آزادم به بررسی نامهگرشاسپمقدمات تصحیح مجدد فراهم آوردن مشغول 

ای هدستنویسچیزی در باب برخی ازگذرد، از بنده خواستند کهنسخ خطی این کتاب می
ب. ارسال دارمبهارستانۀنامدر برای انتشاربنویسم ومهم این کتاب رایچون مطلبی که قبًال

آن بر،بوداستاد سعادت ارسال داشته بودم بدون تصویر اوراق نسخه منتشر شده نامۀجشن
این تمام ابیات)Or. 11586ۀبه شمار(انگلستان ۀکتابخانکهنمعرفی دستنویسباشدم که 

، و پس از مقابله با کنماستخراجاست نامهگرشاسپبیت از ۸۲۰دستنویس را که شامل 
نسخهعکسبا همراه وم یغمائی و تعیین محل هر بیت در آن چاپ،مرحۀنامبگرشاس ه بکّل

بهارستانۀامناما متأسفانه ؛شودبه یاد استاد حبیب یغمائی منتشر تا،بفرستمبهارستانۀنام
.و این کار همچنان معّوق ماندهم تعطیل شد

ر ایرانی، اکبر علی، مطلب را با دوست فاضلم جناب دکتاین قضایاسالی پس از شش ـ پنج
کز تردید یکی از بهترین و پرکارترین مراکه بی،مرکز پژوهشی میراث مکتوبمحترممدیر عامل

تحقیقات در باب متون اسالمی ایران و بلکه جهان است، مطرح کردم و ایشان بالفاصله تصمیم 
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پ به ه را برای چاکه متن مقاله و عکس اوراق نسخندو از فقیر خواستندبه چاپ این جزوه گرفت
ل این شود، حاصین جزوه به خوانندگان گرامی تقدیم میاآنچه درمرکز میراث مکتوب بفرستم. 

ور که پدانم که از فاضل محترم آقای مسعود راستیدر اینجا الزم میخم است. و پیچ فرایند پر
نم.ز تشکر کسازی متن برای چاپ تصحیح کردند نیبرخی اشتباهات فقیر را در حین آماده

***

قدیم یهای دستنویسباید تذکر دهم که این اوراق فقط شامل برخی از برگ،از ورود در بحثپیش
یاوامق و عذرۀو مانند نسخ،اندکار رفته بودهه بکتاب دیگری در ساختن آستر جلد است که 

ین ابر»نسخه«بنابرین اطالق لفظ؛اندعنصری، بر حسب تصادف کشف و از هم جدا شده
اشکالممکن است از نظر برخی ،ماندههای باقیبرگ ،. اما چون همین چند برگ همباشدمحّل
نده اوراق پراگین اازغنیمت است، ما ،باقی ماندهنامهگرشاسپقدیمبسیار ۀنسخیککه از

.با الفاظ نسخه و دستنویس یاد خواهیم کرد
و، خواهد شدتوجه اهل فن بالفاصله مۀکه خوانندچنان دیگر پیداست که قرائناز خّط
در اندبودهمتعلق نامهگرشاسپاز اینسخهبهها این برگ ر دپنجم و شاید سدۀکه احتماًال

اندودهبحیات اسدی کتابت شده بوده، یا شاید از منتخبی از آن کتابدورۀزمانی نزدیک به
یغمائی مرحوم.قرار داشته استـ مثال آناز قبیل سفینه و جنگ و ا ـایدر مجموعهکه
:نویسدمیاین دستنویسر باب د

ورقست و این اوراق در میان جلد کتاب ۲۲که مجموعًاOR.11586بریتانیا بنشان ۀموزۀنسخ
اند. این اوراق در لندن از هم جداای بوده که آنها را بیکدیگر چسبانده مقوا ساخته بودهبسیار کهنه
ل کتابی درآمده است. خط آن نسخ نپخته و بنظر بنده یکی از نسخ بسیار قدیم و بسیار شده و بشک

در جمع مخاطب افعال بوده.نامهگرشاسبمعتبر  ،تبدیل شده»ت«به »د«درین نسخه غالبًا
و همچنین نظایر »روید«و »باشید«بجای »رویت«و »باشیت«و »دارید«بجای »داریت«مثًال: 

هجده)ـ  : هفده۱۳۵۴سی، (اسدی طوآن.

به یغمائی ۱۳۱۵مورخ خرداد ایهدر نامناگفته نماند که این نسخه را ابتدا مرحوم مینوی
را فاضل محترم آقای برخی از جزئیات مطلب و )۱۳۲۳(نک. مینوی، شناسانده بوده است
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حال .)۳۱۱-۳۱۰: ۱۳۸۵داود، (آلستاذکر کردهداود دکتر آل نوشته غمائیمرحوم یعلی اّی
۲۱۹بیت :(بر اساس چاپ خود او)این ابیات است اوراق این دستنویس شامل کهاست 
تا ۲۱۴ص۲۳بیت ؛۲۰۷ص۱۱۸بیت تا ۲۰۳ص۲۴بیت ؛۳۳ص۲۳۶بیت تا۳۲ص

: هفده، ۱۳۵۴(اسدی طوسی، ۲۵۲ص۵۷تا بیت ۲۲۱ص۹۶بیت ؛۲۱۹ص۵۵بیت 

ایجادو یا غلط چاپی منجر بهرخ دادهاشتباهیآن مرحومدر شمارش یا اما؛)۱پانویس
.ایشان شده استۀاشتباهی در نوشت

هر عکس زیرا،درستی معین کردۀ اوراق آن را بهتوان شماراز روی عکس این نسخه نمی
توان تشخیص داد که کدام دو صفحه بر پشت و حاوی تصویر دو صفحۀ روبرو است و نمی

گذاری با شمارهاین دستنویسگذاری اوراقشماره،بر ایناند. افزون روی یک برگ قرار داشته
گذاری اوراق ورق در شمارهیکدو روی در نسخ خطی .متفاوت استمعمول نسخ خطی 

توالی اما شود؛مشخص می)= پشت(پ۲و = رو)(ر۲یا ،ب۲وآ۲صورت هبمثًال
برای روشن شدن .استغیرمعمول اندگرفتهی که بر تصاویر این نسخه قرار یشمارهاورق

ۀر این اوراق با ابیات اوراق نسخدابیات موجود از تطبیقلین موزه ئومطلب، جدولی را که مس
Or. 2780نامهوشک، و نامهبهمن، نامهشهنشاه، نامهگرشاسپی که ا(یعنی همان نسخهبریتانیا ۀکتابخان

کنم:اند، نقل میبه دست دادهرا با هم در یک مجلد دارد)

)Or.11586(اوراق این ۀشمارOr. 2780ۀشمارهء اوراق نسخ

Fol. 4r1r
Fol. 4r1v
Fol. 4v2r
Fol. 4v2v

24r3br
24r – 24v3bv
22v – 23r2br – v

24v4r – v
26v5br – v
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27r6r – v
26r – v5ar – v
27r – v7r – v
25r – v4br – v
25r – v4cr – v

25v4dr – v
26v – 27r5cr – v
26v – 27r5dr – v

26r5ar – v
27v8r – v

23v – 24r3r – v
23v – 24r3ar – v

23r – v2cr – v
23r – v2dr – v

یا دیگر اوراقی که 5cr ،5dr ،5arق اورامنظور از توان دریافت کهنمیکنید،مالحظه میکه چنان
ویر جای ورق، از تصبنابرین ناچاریم که به؛ستاوراق ااند کدامری شدهگذابه این ترتیب شماره

یم و آنچه را که در هریک از تصاویر این قطعات در فیلم آنها هست توصیف کنیم.یسخن بگو
به لطف استاد خالقی مطلق نزد بنده موجودکهنآاین نسخه بر اساس میکروفیلمی از

اما ؛هنددابیات دو صفحه را نشان میبقایایتصاویرتصویر دارد که بیشتر این ۲۵ست، ا
اه است، آن سیراستطرفربطی ندارد، بلکه نامهگرشاسپبه متن ین تصویر، مستقیمًااول

که تسااند یا چیز دیگریست که برای این قطعات تدارک دیدهادانم تصویر جلدیکه نمی
د ابیات موجوتطبیقجدول ویر،تصاینچپطرف در همچنین .در عکس سیاه افتاده است

ا در جدول فوق مراتطبیقاین که،قرار داردبریتانیا ۀکتابخانۀنسخدیگر ر اوراق این نسخه با د
ست و فقط عبارت انگلیسی اسفیدعکس یک برگتصویرآخرین اما .به دست دادیم

Extracted from the lining of a manuscript)چشم ه ر آن بد)رده شداز آستر یک نسخه بیرون آو
ایم و فقط به گذاشتهعکس را کنار۲۵این ازبنابرین ما تصویر اول و تصویر آخر.خوردمی

ایم.را شاملند پرداختهنامهگرشاسپتصاویری که ابیات 
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و ۱ۀمحتوای تصویرهای شمار، مرحوم یغمائی نامهگرشاسپاما از تصاویر شامل ابیات 
مرحوم عکس ناقصی ازیا آن بنابرین ؛ن نسخه به دست نداده استتوصیف خود ازیدر را۲
ویر تصاۀشمارعلی ای حال طغیان قلمی رخ داده است.ابیات، یا در حسابین نسخه داشتها

برخی تصویر حاوی ۲۳ینها ااست که از۲۵،گفتیمکه چنان،نسخهموجود از اوراق این 
ربطی ندارد.این کتاب ه متن دو تصویر دیگر بو استنامهگرشاسپقطعات 

ورقچپ فوقانیۀدر گوشاین نسخهبیشتر اوراق ار شمار بر آن قر، یعنی محلی که معموًال
ی دارند که از یک رقم عربی که بعد از آن یک حرف التینی آمده است تشکیل یهاشمارهگیرد،می
در گوشاندشده .)ستنوشته شده اd۲شمار ورق۵ر تصویۀدر گوشو b۲شمار چپ تصویر سوم ورقۀ(مثًال

؛نامیممی»شمارورق«اند، ما آنها را شمار آمدههای غیرمتعارف در محل ورقچون این نشانه
به دست یکی از کسانی که در شمار معمولی نیستند داشت که اینها ورقدر نظراما باید  و قطعًا

دیگر این که چوناند.نهاده شدهنسخه اند بر اوراقی این اوراق دخالت داشتهیترمیم یا شناسا
التینی هستند، البد شخصی ارقامبعد از حروفعربی و ارقام های کاذب،»شمارورق«درین 

این اوراق نهاده است، یک نفر ایرانی بوده که در آن زمان در ۀشمارها را بر گوشکه این ورق
این .استاغل، یا با آن نهاد در رابطه بودهبریتانیا شۀو یحتمل در کتابخانکرده میبریتانیا زندگی 

قطعات این نسخه البد .شونددیده نمی۲۳و ۱۳، ۹، ۲، ۱تصویرهای برشمارهای کاذب ورق
در ساخت بعدًا،کردهرا اوراقکه آن مجلداند که کسی تر بودهبسیار مفصلمجلدجزو یک 

این است که در ،این حدس استآنچه مؤیدبه کار برده بوده است.دیگریۀنسخجلدآستر 
باید مربوط به اوراق آن که ،شوندی به قلم قدیم دیده مییرهاشمابرخی از این تصاویر، ورق

عبارتند از:شمارهاورقاینرفته باشد.مفصل ازدستۀنسخ

سمت در ٢٠٠دست راست، عدد ۀرقمی پیش از آن در میان صفحو دِم٥رقم .٣تصویر ـ
؛دست چپۀچپ صفحۀرقمی در گوشاست، و بقایای یک عدد دو یا سهدست رۀچپ صفح

؛دست راستۀصفحۀدر میان٩٧راست و عدد ۀدر گوش١٩٩رقم .٤تصویر ـ

ۀ دست راست؛در میان صفح٩٨راست و رقم ۀدر گوش)؟(٢٠١عدد .٥تصویر ـ
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ۀ دست راست؛صفحۀدر میان(؟)٩٩بقایای رقم .٦تصویر ـ

؛دست راستۀصفحۀدر میان١٠٢راست، عدد ۀدر گوش٢٠٩رقم .٧تصویر ـ

؛دست راستۀصفحۀدر میان١٠٣رقم .٨تصویر ـ

؛دست راستۀصفحۀدر میان١٠٢رقم .٩تصویر ـ

؛دست چپۀچپ صفحۀدر گوش٢١٦رقم .١٠تصویر ـ

؛تدست راسۀصفحۀدر میان١٠٩راست و بقایای رقم ۀدر کنار٢١٧رقم .١١تصویر ـ

؛دست راستۀراست صفحۀدر گوش٢٢٣عدد .١٣تصویر ـ

؛دست راستۀراست صفحۀدر گوش٢٢٤رقم .١٥تصویر ـ

(به نظر من این ارقام در واقع دو رقم ٥٩٩٤٣چپ، و رقم ۀدر گوش٢٣٢رقم .١٦تصویر ـ

ر توان اظهانمیاند؛ اما در این مورد به ضرس قاطعهستند که قدری نزدیک به هم نوشته شده٤٣و ٥٩٩

ۀهمچنین در حاشیشود.دست چپ دیده میۀچپ صفحۀبه قلم قدیم در حاشینظر کرد)
؛توانم آن را بخوانمشود و یا من نمیای هست که یا خوانده نمیکلمهاین صفحه 

و در ٢٢٣و زیر آن، عدد (؟)١١١دست راست رقم ۀفوقانی صفحۀگوش.١٧تصویر ـ
؛٢٢٢عدد دست چپۀچپ صفحۀگوش

که در تصویر درست هست رقمی در سمت راست صفحۀ دست راست .١٨تصویر ـ
دیده ٢٣٤باشد، و زیر آن رقم ٦٩یا ٣٠٠،٨٦٦، ٢٠٠ممکن است و شود، خوانده نمی

نوشته شده است؛١١٤این صفحه رقم در میانشود.می

؛راستۀراست صفحۀبه قلم قدیم در گوش٥٢٩رقم .٢٠تصویر ـ

ۀ راست؛راست صفحۀدر گوش(؟)٢٢٢دست راست و ۀصفحۀدر میان١١٨رقم .٢١صویر تـ

در ١١٩راست، عدد ۀدست راست صفحۀبه قلم قدیم در کنار(؟)٥٢٣رقم .٢٢تصویر ـ
؛دشونچپ دیده میۀچپ صفحۀرقمی در گوشیک عدد سهۀمانداین صفحه، و باقیۀمیان

دست راست مشهود است.ۀراست صفحۀرقمی در گوشبقایای یک عدد سه.٢٣تصویر ـ
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، نامهگرشاسپمحتویات اوراق این دستنویس با متن چاپی ۀشمارش من و مقایسبر اساس
ر آمده ست که در جدول زیاین قرارااستاد یغمائی ازۀنامبگرشاسموارد تشابه این دستنویس با 

اول از دستۀام، شماریغمائی دادهۀنامبگرشاسین جدول به متن به ادر ارجاعاتی که دراست.
کج نوشته شده(بعد ۀصفحه، شمارۀچپ شمار ۀبخش داستان، و شمارۀشماراست)که پس از خّط

بنابرین در جدول ؛ستابیت در آن بخش از داستانۀشمار)که پس از خط کج دوم آمده است(آخر 
از ۱۲۴، بیت ۱۲، بخش ۲۷ۀحزیر اولین بیت این نسخه مطابق است با بیتی که در صف

۲۵ردیف برای ۲۵جای ههمچنین عّلت این که جدول زیر بچاپی آمده است.ۀنامبگرشاس
اول و آخر تصویرکه ذکر شد،چنانست کهااین،ردیف دارد۲۳ین نسخه، اتصویر موجود از

در مورد د.اننشدهواردین جدول اشوند، درمربوط نمینامهگرشاسپاین دستنویس که به 
نیستند به کنارنامهگرشاسپی را که حاوی ابیات یهاگذاری اوراق دستنویس، برگشماره
لند.را شامنامهگرشاسپایم که ابیات یا بخشی از ابیات ایم و از اوراقی شروع کردهگذاشته

،یئح مرحوم یغمامتن مصحَّاساسبر ،در این اوراق باقی ماندهنامهگرشاسپآنچه از متن 
به قرار زیر است:

نشانی ابیات در چاپ مرحوم یغمائیتعداد ابیاتشمارۀ تصویر

های اول را دارد)(تنها مصراع۱۴۲/ ۱۲/ ۱۲۴-۲۸/ ۱۲/ ۱۱۹۲۷

۲۱۸/ ۱۲/ ۳۲-۲۰۰/ ۱۲/ ۳۱نیز ۱۶۱/ ۱۲/ ۱۴۳-۲۹/ ۱۲/ ۲۳۸۲۸

۴۲/ ۷۵/ ۲۰۴-۲۴/ ۷۵/ ۲۰۳نیز ۲۳۶/ ۱۲/ ۲۱۹-۳۳/ ۱۲/ ۳۳۷۳۲

۸۰/ ۷۵/ ۲۰۶-۶۲/ ۷۵/ ۲۰۵نیز ۶۱/ ۷۵/ ۴۳-۲۰۵/ ۷۵/ ۴۳۸۲۰۴

۱۱۷/ ۷۵/ ۲۰۷-۹۹/ ۷۵/ ۲۰۷نیز ۹۸/ ۷۵/ ۸۱-۲۰۶/ ۷۵/ ۵۳۷۲۰۶

۲۲/ ۷۸/ ۲۱۴-۳/ ۷۸/ ۲۱۳نیز ۱۳۶/ ۷۵/ ۱۱۸-۲۰۸/ ۷۵/ ۶۳۷۲۰۷

۶۱/ ۷۸/ ۲۱۶-۴۲/ ۷۸/ ۲۱۵نیز ۴۱/ ۷۸/ ۲۳-۲۱۵/ ۷۸/ ۷۳۸۲۱۴

۳۵/ ۷۹/ ۲۱۸-۱۷/ ۷۹/ ۲۱۷نیز ۱۶/ ۷۹/ ۶۲-۲۱۷/ ۷۸/ ۸۳۷۲۱۶

۱۸/ ۸۰/ ۲۲۴-۱۳۳/ ۷۹/ ۲۲۳نیز ۵۴/ ۷۹/ ۳۶-۲۱۹/ ۷۹/ ۹۳۸۲۱۸
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۱۱۵/ ۷۹/ ۲۲۲-۹۶/ ۷۹/ ۲۲۱نیز ۳۷/ ۸۰/ ۱۹-۲۲۵/ ۸۰/ ۱۰۳۸۲۲۴

۲۸/ ۸۱/ ۲۲۶-۳۸/ ۸۰/ ۲۲۵نیز ۱۳۲/ ۷۹/ ۱۱۶-۲۲۳/ ۷۹/ ۱۱۳۶۲۲۲

۵۷/ ۸۱/ ۲۲۹-۳۸/ ۸۱/ ۲۲۸نیز ۳۷/ ۸۱/ ۱۹-۲۲۸/ ۸۱/ ۱۲۳۸۲۲۶

۲۹/ ۸۲/ ۲۳۳-۱۲/ ۸۲/ ۲۳۲نیز ۷۲/ ۸۱/ ۵۸-۲۳۰/ ۸۱/ ۱۳۳۷۲۲۹

۹۱/ ۸۱/ ۲۳۱-۷۳/ ۸۱/ ۲۳۰نیز ۴۹/ ۸۲/ ۳۰-۲۳۴/ ۸۲/ ۱۴۳۸۲۳۳

۹/ ۸۳/ ۲۳۷-۸۹/ ۸۲/ ۲۳۶نیز ۱۱/ ۸۲/ ۹۲-۲۳۲/ ۸۱/ ۱۵۳۶۲۳۱

۱۳/ ۸۴/ ۲۳۹-۳۱/ ۸۳/ ۲۳۸نیز۳۰/ ۸۳/ ۱۰-۲۳۸/ ۸۳/ ۱۶۳۷۲۳۷

۲۷/ ۸۵/ ۲۴۱-۹/ ۸۵/ ۲۴۰نیز ۸/ ۸۵/ ۱۴-۲۴۰/ ۸۴/ ۱۷۳۷۲۳۹

۳۷/ ۸۶/ ۲۴۳-۲۰/ ۸۶/ ۲۴۲نیز ۱۹/ ۸۶/ ۱-۲۴۲/ ۸۶/ ۱۸۳۷۲۴۱

۷۵/ ۸۶/ ۲۴۵-۵۷/ ۸۶/ ۲۴۴نیز ۵۶/ ۸۶/ ۳۸-۲۴۴/ ۸۶/ ۱۹۳۸۲۴۳

۳۰/ ۸۷/ ۲۴۷-۱۳/ ۸۷/ ۲۴۶نیز ۱۲/ ۸۷/ ۷۶-۲۴۶/ ۸۶/ ۲۰۳۷۲۴۵

۱/ ۸۸/ ۲۴۹-۵۰/ ۸۷/ ۲۴۸نیز ۴۹/ ۸۷/ ۳۱-۲۴۸/ ۸۷/ ۲۱۳۷۲۴۷

۳۷/ ۸۸/ ۲۵۱-۱۹/ ۸۸/ ۲۵۰نیز ۱۸/ ۸۸/ ۲-۲۵۰/ ۸۸/ ۲۲۳۶۲۴۹

۲۳۱۹۲۵۱ /۸۸ /۳۸-۲۵۲ /۸۸ /۵۶

۲۰۸۱جمع ابیات

برای حفظ پیوستگی ابیات، دو بیت را از چاپ از آن روست که شدۀ ما، های ابیات در متن تصحیح. تفاوت این تعداد، با شماره۱
(ابیات مرحوم یغمائی به متن این دستنویس افزوده ).۴۸۸و ۱۸۸ایم

این دستنویس را بسیار خالصه مانده ازخصوصیات اوراق باقیچون مرحوم یغمائی
زم ین آوردیم، الاو توصیف او بیش از همان چند سطری نیست که پیش ازاست معرفی کرده 

البته باید توجه داشت.کنمبیان تر قدری مفصلرا آنمهمبرخی از خصوصیاتدانم که یم
یدی فس و سیاهمیکروفیلمنویسم بر اساس میام و آنچه را ندیدهدستنویساصِلمن چون که 

، و چون نداهبه بنده مرحمت کردمطلقخالقیاستاد جناب است که سالیان پیش از آن
کیفیت است، بعید نیست که در قرائت ابیات و توصیف نسخه اشتباه مبسیار کمیکروفیلم 

.کنندیماین اشتباهات را تصحیح نهند ومیاهل فن بر فقیر مّنت اهللاءبسیار کرده باشم و انشا
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ورق هر و)Meredith-Owens, 1968: 73(متر استسانتی۱۸٫۹در ۲۷٫۷این اوراق به قطع 
.اندشدهکتابت ـ هر مصراع در یک ستون ـدو ستوندربوده که بیت ۱۹شامل آن

چنان که ،نسخهخّط.گونه تذهیب و تزئینی ندارندهیچدستنویس مجدول نیستند و صفحات
را تمالاحایننقطگی متن کم.استنقطهبسیار کماماکهن ینسخاند،مرحوم یغمائی نوشته

ین را هم ، اما اکندتقویت میاستودهبشخصی نوشتهۀبرای استفادکاتب نسخه را این که 
.توان گفتبه ضرس قاطع نمی

لم شود که به قهایی دیده میشمارورقبر برخی از اوراق این دستنویس ، گفتیمچنان که 
و دست زیر، در۱۹ۀدست چپ تصویر شمارۀفوقانی صفحۀدر گوش.اندنوشته شدهقدیم 

ی که رأس آن به طرف پائین است قرار ثصورت مثلهشود که ب، سه نقطه دیده می۵راست رقم 
ممکن است از نباشد که به کاغذ وارد شده است،آسیبیاگر این سه نقطه اند.داده شده

اند.ادهنهمیسخه در حواشی ن،ل گوناگونیداله ب،که برخی از نّساخ قدیمی باشدیهانقطهسه
ست.برای من مقدور نیاز روی عکس تشخیص قطعی این قضیه 

ی انیز کلمه۱۶ۀطرف راست تصویر شمارۀصفحۀدر حاشیین متذکر شدم، اکه پیش ازچنان
در جایجایکاتب بخوانم.را با اطمینانآنتوانمکه مرکبش دویده و من نمی،استشده نوشته 

- سککه در عاست،یک سطر را سفید گذاشتهۀاندازه متن برای این که مطالب را از هم جدا کند، ب
اشتباه نوشته و اشتباه خود را خط زده و صورت درست را را در چند مورد هم متن او ها پیداست. 

تصویر شمارکتابت کرده است  از آنچه به کتابت نسخه مربوط گذشته.)۱۵بیت دوممصراع ، ۱۴ۀ(مثًال
.)۲۲و۲تصویر نک. (شود دستنویس دیده میین اانگلیس نیز درۀدو مهر کتابخانشود، می

رسم الخط
آزمودن: استکتابت کرده راآنندرتهببسیاررا در بیشتر موارد نگذاشته، اماعالمت مّده.آ

گهی رسد که در لغاتی مانند نظر میه بهمچنین .)چپۀصفح، ۱۲، سطر ۱۲تصویر ( که آ
ترا هم بکند، این کار را کرده اسکتابت کرد که کار مّدهف را طوری توان سرکش گامی

.ین، مصراع اول)یاز پا۲، سطر چپۀ، صفح۱۷(تصویر 
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نویسد مینقطهسهانامنظم است و گاهی این حرف را بپحرف نقطه گذاری .پ
ۀصفح،١٤تصویر ؛ُپر:١٦و ١٣سطر ،چپۀصفح،٣تصویر؛ارساییستپ: سطر آخر،٢تصویرمثًال(

تصویرمث(نقطه موارد بی، و در اکثر )ّرَپ: سطر آخرچپ،  .))= پیکرش(کرشىىى: ١٤، سطر ١ًال
این که ولو،با سه نقطهپدار حرف کتابت نقطه،دستنویسنقطگی اینکمبا توجه به 

باید توجه داشتالخط فارسی بسیار مهم است.از نظر تاریخ رسم،دیده شودندرت به
یاری بسمعمول ،بیایدیاپیش از حرف پیابفوکه در بعضی از نسخ قدیمه، هرگاه حر

ۀنقطیکویاۀدو نقطگذاری، ی در نقطهیجواین بوده است که برای صرفهقدیمکّتاباز 
.انددادهاول کلمه قرار میصورت سه نقطه زیر حرف هاند و بکردهرا جمع میباحرف

١٢ۀشمارتصویر ین نسخه هم در اام و دررا در بسیاری از نسخ قدیم دیدهرسمبنده این
زون بر افنوشته شده است؛پىداصورت هبپیداۀکلمست راست، سطر سوم، مصراع اول د

بپیۀکلمین، مصراع ثانی یراست، سطر سوم از پاۀصفح٣ۀتصویر شماردر ،این
با رف یکم حاخیر،ۀدر کلماتی از قبیل نمون.استشده نوشته پىیصورت هبنیز(به + پی)

،باشدیاحرِفکه ،، اما نقاط حرف دومشودنوشته میـ فارسیپمثل حرفـ سه نقطه 
یک نقطه دارد، اما باواقع مانند درین موارد حرف اول ادر،به گمان بنده.شودحذف می

و دو ،فارسی نوشته شدهپجای که بهییباۀنقطتک،متن پر از نقطه نشودبرای این که 
هم حرفهنتیجدر ؛اندف اول گذاشتهاست را جمع کرده و زیر حریاحرف ثانی که ۀنقط

اند و هم از گذاشتن نقاط زیاد در متن خودداری فارسی درآوردهپصورت اول را به
حال ب.اندکرده پۀکه هم سه نقطاستین موارد منظور این بودهادرنظر بندهه علی اّی

د.ناحتراز کننقاط بسیار د و هم از گذاشتن نرا بگذار
چپ، صفحۀ،١٧؛ تصویر چل: ١چپ، سطر صفحۀ،١٦تصویر (با سه نقطه گاهی چحرف .چ

صفحۀ،١٢تصویر (مثًالاست شده نقطه نوشته یو در اکثر موارد دیگر ب)غرچگان: ٦سطر 

در یک موضع هم .)= چهارم، و بسیاری موارد دیگرحهارمسطر آخر: ؛= چوحو: ٥سطر ،راست
،٥(تصویر است شدهنوشته،چنکصورت هب،با سه نقطهجنگۀاشتباه کلمبه

.ین)یاز پا٢راست، سطر صفحۀ
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نظر من ه اما ب؛کندرا رعایت نمیذالۀقاعد،اوراقاین کاتب ست که اظاهر امر این.ذال
کمااین، ین نسخهادرذالنقطه بودن علت اصلی بی ه نقطه نوشتست که نسخه اساسًا

نقطنقطه،کمیهادر دستنویسوشده است ه حکم قطعی بشودنمیذالۀاز بود یا نبوِد
کرد.توسط کاتب ذالو دالۀقاعدکردن یا نکردنرعایت

قطه نوشته نو اکثر متن را بیکردهی یجوگذاری بسیار صرفهرغم این که کاتب در نقطهعلی.ژ
حرِفکاتبانماننداو هم است،  در (١نویسدرا همیشه میژاکثر نسخ قدیمه نقاِط مثًال

، ٤؛ تصویر نژاد: ١١راست، سطر ۀ، صفح٣؛ تصویر دژمین: یاز پا٥چپ، سطر ۀ، صفح٢تصویر 

سطر ،راستۀ، صفح١٨تصویر ؛ژاله:٣سطر ،راستۀ، صفح١٠؛ تصویردژم: ١راست، سطر ۀصفح

رد و بسیاری موا؛ دژمین و نیز سطر آخر: یاز پا٦سطر ،چپۀصفح، ١٨تصویر ؛ژرفین: یاز پا٤

،ده استشنقطه نوشتهیبندرتهبژین دستنویس حرف ادرام،دیدهتا آنجا که بنده .)دیگر
ممکن است معلول بدخوانی کلمه ژنقطه بودن حرف ین موارد بیاو حتی در برخی از

در تصویر توسط کاتب بوده باشد. ز نادادن «در مصراع ٢راست، سطر ۀ، صفح١٨مثًال
اه کرده اشتبنادادن باررا با نادادن باژاحتمال دارد که کاتب ،»واستنو کین خ]باژ[= بار

ۀ، صفح٤تصویر(یعنی اما در موارد دیگر ؛نقطه نوشته باشدباشد و کلمه را بدان علت بی

کاتب عمدًا)مژگان= مرکانین: یاز پا٣راست، سطر ۀ، صفح٢٢؛ تصویر نژند= نرند: ١٠چپ، سطر 
است.را نگذاشته ژنقاط 

در رد موشواهد این شود؛نوشته مینقطه و گهگاه بانقطه بیشتر اوقات بیحرف شین .ش
سراسر این اوراق فراوان است.

خ نسۀبه شیواین حرف گاهی؛ده استشبه چند شیوه عمل فادر گذاشتن نقاط حرف .ف
تصویر د رسه نقطه داقدیم  از ٥سطر ،چپۀ، صفح٤؛ تصویر )افزون(=ڤرونا: ٦، سطر١(مثًال

ۀ، صفح٢تصویر (یک نقطه باگاهی ، )امڤتیره: ٣چپ، سطر ۀ، صفح١٤؛ تصویر روزڤادلین: یپا

نقطه در بیشتر موارد بیو)فندق:٨راست، سطر ۀ، صفح٣تصویر ؛فّرین: یاز پا٤چپ، سطر 

این نکته را به بنده تذکر دادند.،که زیراکس نسخه را در منزل بنده مالحظه فرمودند،اول بار استاد افشار.١
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یدقدیم و جدآنگونه که در بسیاری از نسخ ـاهی گهکست اجالب این .استشدهنوشته
ثًالم.نوشته شده استالخط به دو رسم،در سطر یا بیت واحد،واحدۀکلم ـ شوددیده می

)رار ڤگردن(در آخر مصراع اول با سه نقطه فرازۀسطر سوم، کلم،چپۀصفح،٤در تصویر 

است.شده نوشته )ررا(بدرگه نقطه یو در آخر مصراع ثانی ب

این که من شود.دیده نمیتفاوتیگافو کافان میاین نسخه،در رسم الخط.کاف و گاف
در مقاله ه نوشته بودم ک،به چاپ رسیدسعادتاسماعیلاستادۀنامجشنی که در اسابقًا

نهاده تا آن را از کاف متمایز کند، درست نیست و سه نقطهگافدر یک مورد بر سرکش 
ه واقع سدرپنداشته بودم، گافی که من عالمت اسه نقطه.استمعلول بدخوانی من بوده

قرار گرفته است.کافاین که درست باالی ،استدر بیت پیشین چحرف ۀنقط

ه ازدر اوراقی کو منکندمیکتابتغیرملفوظ یهامختوم بهاین کلمه را همیشهکاتب.که
یامانند برخی از نسخ قدیمه مختوم به موردی که آن را ،ین نسخه باقی مانده استا
ین مورد اقدری بد است که دره کیفیت این تصاویر بام.نوشته باشد نیافته)کیورت صهب(

توان با اطمینان خاطر سخنی گفت.نمی

راست، سطر ۀ، صفح٤تصویر (نوشته شده استجدا از فعلگاهیپیشوند نفی.پیشوند نفی

سطر صفحۀ؛ همان، نبینیجای بهنه بینی:١٠ متصل و گاهی )ستینججای بهجستینه: ١٢چپ، 
.)ندید: ٦، همان، سطر نکردی: ٣چپ، سطر ۀ، صفح٣(تصویر به فعل 

از ٣چپ، سطر ۀ، صفح٤(تصویر چسبیده استبعد ۀبه کلمدر اکثر مواردبهۀحرف اضاف.به

و اگر از چشم )دیگربسیار؛ و موارد بشادیش: ٤راست، سطر ۀ، صفح٥؛ تصویر ببرگستوانهایین: یپا
باشد.شده نوشته جدابعد ۀنمانده باشد، موردی نیست که این حرف از کلممن پنهان

نوشته شده استکوچکی ۀهمزمعموًالغیرملفوظ یهابعد از ،اضافهبرای نمایاندن.همزه
تصویر  : ١٠چپ، سطر ۀ، صفح٢؛ تصویر ءکّله، سطر آخر: همانجا؛ پارهءین: یاز پا٤، سطر ١(مثًال

راست، ۀ، صفح٧(تصویر ای هستکه کسرۀ اضافه دارد نیز همزهییایو گاه پس از )ۀخند

را نیز با همزه در افعال ماضی نقلی دوم شخص مفرد شناسۀگاهی )تلخیء دارو: ٧سطر 
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.)ایکشته= ۀکشت، ایبرگشته= ۀبرگشت: ٤چپ، سطر ۀ، صفح٥(تصویر کند مشخص می

، اندکه به الف و نون جمع بسته شدهغیرملفوظ را هاءکلمات مختوم به . هاء غیرملفوظ
جای بهگاندیده: ٤چپ، سطر ۀ، صفح٢تصویر (نویسد میهاءغلط با حفظ ندرت و بهبه

گانیمخسته: ٥؛ نیز همان سطر زندگانیجای بهگانیزنده: ٢راست، سطر ۀ، صفح٣تصویر ؛ دیدگان

یین: یچپ، سطر دوم از پاۀ، صفح٣؛ تصویر خستگانیمجای به .)ریدگانجای بهگاندهر

را آنچهاما ،ین)یاز پا٦راست، سطر ۀ، صفح٤(تصویر نویسدغیرملفوظ میهاءرا با هرچه. چه، که
کتابت آنکرا گاهی اوقات آنکهو نیز )٧راست، سطر ۀ، صفح٥ویر صت(کند کتابت میآنچگاه 
.ین)یاز پا٤چپ، سطر ۀ، صفح٧(تصویر آنکهو گاهی اوقات )١٢، سطر ١(تصویر کند می

از ٥، سطر ١تصویر (مثًالاست نوشتهتشدید با در بسیاری از موارد حروف مشدد را .تشدید

و صّفین: یاز پا٥، سطر ٢٣؛ تصویر فّرین: یاز پا٤چپ، سطر ۀ، صفح٢و بیش؛ تصویر کّمین: یپا

.)موارد متعدد دیگر

گهگاه ضمیر مخاطب جمع رااند،شدهچنان که مرحوم یغمائی متذکر .مخاطب جمعرضمی
ۀ، صفح٨تصویر(مثًالاست کتابت کردهیتـصورت ه باند)که استاد گمان برده، آنگونه(نه غالبًا

: ١راست، سطر ۀ، صفح١٤ویرصت؛نتابیت: ٤راست، سطر ۀ، صفح١٥؛ تصویر بگوئیت: ١١چپ، سطر 

.)= کاریدشکاریتشسطر آخر: راست، ۀ، صفح١٣؛ تصویر بکوشیت: صفحههمان؛مجوئیت

با حرفی که به شکل همزهست اچنانکه مرسوم بسیاری از نّساخ قدیمرا تنکیرعالمت .ء
. (سراسر متن)دهد نشان میاست 
۲دست چپ، سطر ۀ، صفح۱۴ویر صت(خورشیدجای بهخرشیدهای قدیم مثل الخطبرخی رسم

ویرصت(شصتجای بهشست،)۱راست، سطر ۀ، صفح۱۸ویرصت(نوشتجای بهنبشت، ین)یاز پا

نویسد همیشه با صاد میبه حرف،را۱۰۰اما رقم ؛کندرا رعایت می)۱چپ، سطر ۀ، صفح۱۶
.)صد: ۸راست، سطر ۀ، صفح۱۳ین؛ نیز تصویر یاز پا۴و ۳چپ، سطر ۀ، صفح۴(تصویر 

را یک سپهبد.)۱راست، سطرۀ، صفح۵ویر صت(نوشته است شهانشاهصورت ه را بشاهنشاه
ۀکلمیک جا هم ظاهرًانوشته است.سپه بدصورت ه ب)۱راست، سطر ۀ(صفح۱۷بار در تصویر 
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بداشتند به آن اشتباه سمعی میه را احتماًال داشتنورِتصه بگویند،دلیل اشتباهی که معموًال
اشت که اینها همیشه در مورد اینگونه اشتباهات باید به خاطر د.)۱۳، سطر ۱تصویر (نوشته است 

شتباهیاخوانده است تا او کتابت کند، بلکه معلول این نیست که کسی متن را بر کاتب می
بخواند، ممکن چه بلند و چه در ذهنمتن را ،اگر خود کاتب هم به هنگام کتابتست که ا

ین کتاب یا مجموعه باقی مانده است، ای که ازادر همین چند صفحه٢.مرتکب شوداست 
یر اوژن/شیراوزن=شیراوجنبرخی مفردات قابل توجه مانند  ؛ )۵چپ، سطر ۀ، صفح۴(تصو

شود.هم دیده می)۶(همان، سطر ناکخیره

***

شود، احتیاجی به چون عکس اوراق این نسخه به همراه استنساخ من از متن آن چاپ می
اند با نسخه مشدد نوشته شدهر کلماتی را که داگرچهو ،الخط دستنویس ندیدمپیروی از رسم

ر نسخهی را که دحروفبنابرین خوانی بوده است.ام، در دیگر موارد نظرم به آساننوشتهتشدید 
ته نقاط حروف یا پیوسی در مورداتذکر نکتههرگاهاما؛اماند، منقوط کردهنوشته شدهنقطهبی

ا که ی رابیاتام.اشاره کردهیرنویسالزم بوده است در زخطی ۀته شدن آنها در نسخو جدا نوش
بخش، ۀبه ترتیب صفحه، شماراند،با متن چاپی مرحوم یغمائی متفاوت بوده

ۀنامبگرشاسرا در د آننبتوانگانتا خوانندامگذاری کردهنمرهدر چاپ آن مرحومبیتۀو شمار
بین رفته یا برای خطی ازۀکه در نسخرایهایعاکلمات و مصرد.نمرحوم یغمائی پیدا کن

اما هرگاه بخشی از کلمه باقی ام.دهنها) [ ] (چنگکدر میان ،ندنگارنده قابل خواندن نیست
اگر نوشته باشم ام.گذاشتهچنگکمانده بوده، آنچه را که محو شده بوده میان  یعنی ]رھ[چمثًال

و یا از متن مرحوم ،امدهقیاس خوانمانده بوده و بقیه را یا خود بهچفقط حرف چهرۀاز کلم

2. Metzger, Bruce M. and Ehrman, Bart, D. The Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption, and Restoration,

4th edition, Oxford: Oxford University Press, 2005, pp. 254 – 55: “When scribe made copies from dictation or even 

when a solitary scribe pronounced aloud the words being transcribed, confusion would sometimes arise over words 

having the same pronunciation as others but differing in spelling (as the English words, there and their or grate and 

great).” Compare also, M. L. West, Textual Criticism and Editorial Technique, Stuttgart: B. G. Teubner, 1973, p.20. 
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ابیاتی که از آنها فقط یک مصراع یا بخشی از بیت مانده ۀرفتبخش ازدستام.یغمائی افزوده
ام که متنولی هرگاه مطمئن بوده،امنقل کردهچنگکاست را نیز از روی متن چاپی در میان 

ی با چاپ مرحوم دیگری دیده، به قرائنۀرغم اینکه مرکبش پاک شده یا صدمعلی،نسخه
چین نقطهچنگکام بخوانم در میان ام یا اگر نتوانستهخواند، یا به حدس خواندهیغمائی نمی

ۀنامبگرشاسموارد اختالف تواند خواند.آن رابه امید این که از فضالی وطن کسی،امگذاشته
ی در چاپ اهرگاه حرف یا کلمهاما ؛در حاشیه ضبط شده استبا این نسخهمرحوم یغمائی 

جا هربنابرینام.گذاشته) <> (دو زاویهمرحوم یغمائی نبوده است، آن حرف یا کلمه را میان 
>امنوشته را ندارد.واوحرف آن بیتچاپی در ۀنامبگرشاسست کها، منظورم این< و





متن اشعار
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.چپ۱تصویر 
١ید]که آید درو خوب و زشتی پدید[نبگهر چهره شد آینه شد 

ست]ا[که را کوفت غم مومیائی میدل تیره را روشنائی می است
[پدید آرد از روبهان کار شیر]النرا دلیردکند بدبدل می

اللـــه رخ زرد را][کـــنـــد ســـــرخبدمرد را٢برادی کشد زفت
[بـــفـــرتـــوت زور جـــوانـــی دهـــد]زبــانــی دهــدبــخــامــوش چــیــره۵

ها ببیرون کند][ز تن ماندگیکند٣زونفاخورش را گوارش می 
ــد ــان ــدم م هۀب ــم٤را ــوردن ــی خ د که تا ماندگی بفگنم][بدان ُبم

یش و کم کژ و راست]بر بهر مر مب[سان وان چراستتو می ده مگو کین چه
[نه گفتن کزین کم خور و زان فزون]گونخورش باید از میزبان گونه

ــان ۱۰ ــزب ــود مــی نخــوشاگــرچــه ب ــا [پزشگی نه خوب آید از میزبان]٥زب
[که اینست جمشید خورشیدچهر]هم آنگه گمان برد دختر ز مهر

[که فرمان ضحاک جست از جهان]از شهان٦بدان روزگار آنک بد
[بدیبا و دیوارها بر نگار]آشکار٧همه چهر جم داشتن

ید بدانند و گیرند زود][گر آبدان تا هر آنجا که پیکرش بود
گه بد از کّم۱۵ [که جم را چه آمد ز ضحاک پیش]و بیش٨همین دلبر آ

ـــدش  ـــارب ـــودۀپ ـــب ـــان ک ـــی ـــرن [نگاریده جمشید بر تار و پود]پ
[چنین تا ز خوان اسپری گشت باز]راز١٠همی کرد و نگشاد٩پژوهش

تند کش][بشستند دست و نشسگل و بوی خوشبابازان پس 
[ز بگماز و رامش گرفتند کار]زرنگار١١ۀهم اندر بر کّل

١.۲۷/۱۲/۱۰۴.
.: زفت و۲۸/۱۲/۱۲۷.٢
: افزون.۲۸/۱۲/۱۲۹.٣
.: راه و۲۸/۱۲/۱۳۰.٤
.: خورش گر بود میهمان را زیان۲۸/۱۲/۱۳۳.٥
.: آنکه بود۲۸/۱۲/۱۳۵.٦
.: داشتند۲۸/۱۲/۱۳۶.٧

با تشدید روی کّم. در دستنویس حاضر ۲۸/۱۲/۱۳۸.٨
.استشدهمیم نوشته

،با سه نقطهژحرف دستنویس حاضر. در ۲۸/۱۲/۱۴۰.٩
است.دهشتابت نقطه کیبپاما 
.حرف یکم نقطه ندارد. ١٠
.: هم اندر زمان بر کله۲۸/۱۲/۱۴۲.١١
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راست.۲تصویر 

: ازین بیت تا نوزده بیت مصراع یکم از ۲۸/۱۲/۱۴۳.١
رود با خامه؛ ب امه نظر من چه بین رفته است؛ یغمائی: َرِه

در دستنویس »کىرره و «ست؛ اتراز خامه مناسب
و »ره و رنگ«آن راتوانمیواستنقطه نوشته شدهبی

خواند. هم» زه و زنگ«
نقطه بیدستنویس در»جام«ۀکلم: بّم؛ ۲۸/۱۲/۱۴۴.٢

نوشته شده است.
: نوش؛ حرف یکم این لغت در دستنویس ۲۹/۱۲/۱۴۶.٣

.نقطه ندارد
.: نای۲۹/۱۲/۱۴۷.٤
؛ این ضبط در متن مرحوم : یکدیگر۲۹/۱۲/۱۵۰.٥

»یکدیگر«زیرا مصراع با ،ستایغمائی غلط چاپی
خواند. چون مرحوم یغمائی »یکدگر«وزن ندارد و باید 

د.تواند باشو نمیاخود شاعر زبردستی بود این غلط از

ی که من ا: نامور؛ در متن دستنویس کلمه۲۹/۱۲/۱۵۵.٦
شود، اما مینیز خوانده »بارور«ام خوانده»ورمایه«

ین نظرم همه کامپیوتر بۀپس از بزرگ کردن بر صفح
درست است.»ورمایه«قرائت 

.: که دوزم۲۹/۱۲/۱۵۶.٧
د نزیب/: بدو گفت جمشید کای کش خرام۲۹/۱۲/۱۵۷.٨

ز تو این سخنهای خام؛ مرحوم یغمائی در زیرنویس این 
را چنین آورده است: چنین پاسخ مۀضبط نسخ،بیت

گشایی سخن زین به اندرخورد. /کز خردآورد جم 
ضبط مصراع یکم درین نسخه هرچه که باشد به ضبط 

مست و به همین خاطر مصراع یکم انزدیکمۀنسخ
درین موضع نوشته شد.

.: انداز۲۹/۱۲/۱۵۹.٩
.: فزونتر۲۹/۱۲/۱۶۱.١٠

ـــی]۲۰ ـــل ـــاب ـــرآورد رامشـــــگـــر ک زاولی١ۀره و رنگ با چام[ب
و بنالید زیر٢بخندید جام[هوا ابر بست از بخور عبیر]
ـــرازی[پرستار صف زد دوصد ماهروی] ـــدهط ـــرازی ـــان ط ـــت ـــویب م

٣شوىد مشک و ببیجاده شا]بشم[پوش]هدار و همه ُحّلوق[همه ط

و چنگ٤چه با عود و مجمر چه با خام[چه با ناز و شادی چه با بوی و رنگ]
نپیموده بد شاه با ماه جام[هنوز از زمانی فزون شادکام]۲۵

بدیوار باغ آمد از شاخ سروتذرو][که جفتی کبوتر چو رنگین
گرکن و جلوهبکّشی کرشمه]٥و ماده کاوان ابر یکدیگر[نر

چو] نایی دم اندر گلو ساخته[فروهشته پر گردن افراخته
چو یاری لب یار گیرد بگازدو منقار برده فراز][بهم هر

ز بس ناز آن دو کبو[تر بهم][پریرخ بشرم آمد از روی جم]۳۰
شباهنگ] در میم دو نیم کرددمیم کرۀ[بخنده لبان نقط

میهمان٦وربجم گفت کای مایه[ز ترک چگل خواست چینی کمان]
بتیر٧کدامست رایت بدوزمگیر][ازین دو کبوتر شده جفت

٨که از تو سخن زین به اندرخورد[چنین پاسخ آورد جم کز خرد]

سازش و سخته گویترازو خرد[از آهو سخن پاک و پردخته گوی]۳۵
[فرهنگ جست]٩ز من باید انجام[تو هستی زن و مرد من پس نخست]

مردست هرچون که هستهمان نیمدست] زور [زن ارچه دلیرست و با
هنر پارسائیست بس١٠نکوتررا ز هر خوبی و دسترس][زنان
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۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۲۶

چپ.۲تصویر 

[ندانست باز]ازو جز همی خویشتن را بچهر و بساز ١بجنبش

ر خویش][روشن درو چه٣همی٢یکی آینه داشت گفتی ز پیش۴۰
نا[گه تهی]٥کزو شد ببدخواهشهی٤بیاد آمدش تاج و تخت و
بارنده میغ]ه[ژال٧گانشدش دیدهدریغ٦دلش گشت دریای درد ار

هر زمان رشته بست [جمست]٨تگهی بر شبه ریخدو جزعش ز دّر گه بر
؟دی نژند][درین پرنیان از چه مانارجمند٩رخ گفتش ایبت ماه

[همی]١٠چرا غم بری اشکشادی و می گساری همیکه دل۴۵ باری
ما امشبت را[ی نیست]۱۱بدیدار؟مگر میزبانت دل ارای نیست
د اوی][نه مردم بود هرکه نندیش۱۲کی نامور گفت کای مهرجوی

رد][نابهنگام سۀبه از خندگرستن بهنگام با سوز و درد
سی][کانده نیابی ز گیتی بیو جویی بسی۱۳اگرچند پویی

تر ز[ین دو کس]مدان خوار و بیچارهدو کس را ببخشای و بس۱۴بویژه۵۰
ن]ها[کف ابل۱۵بماند زبون دردان بخردی کز جهانیکی نیک

وربخت][بدرویشی افتد شود شدگر پادشاهی که از تاج و تخت
شا[ه جم]ۀکه دیدم برو چهر۱۷پرنیان زان دلم شد دژم۱۶بدین

و فرهنگ اوی بزرگی و دیهیم و اورنگ او[ی]بیاد آمدم فّر
رگرفت][ب۱۸که مهر از چنو پادشاز خوی بد چرخ ماندم شگفت۵۵

ره دیو][مارست و از چه۲۱که از کفتخدیو۲۰را کرد کیهان۱۹زستیکی 
۲۲ش ببرد][بدرید شیر ار پلنگبمردکه داند کنون کو بماند ار 

١.۳۱/۱۲/۲۰۰.
.شپی: ب۳۱/۱۲/۲۰۱.٢
دستنویس وزن : همی دید؛ این مصراع در ۳۱/۱۲/۲۰۱.٣

را جا انداخته است.»دید«چون لغت ،ندارد
٤.۳۱/۱۲/۲۰۲< .: < و
کزو «: کرد بدخواه؛ صورت صحیح باید ۳۱/۱۲/۲۰۲.٥

ازو بدخواهتوسطیعنی: ،باشد»شد ز بدخواه ناگه تهی
خالی شد.

: از؛ البته ضبط نسخه هم ممکن است ۳۲/۱۲/۲۰۳.٦
اما احتمال ت؛اسباشد که بی نقطه نوشته شده»از«

توان را هم نمی»درد یا دریغ«به معنی »ار دریغ«درد 
زند.دل نمیه با اینکه چنگی هم ب،فرونهاد

های قدیم غلط : دیدگان؛ در دستنویس۳۲/۱۲/۲۰۳.٧

ه ب»خانگیان«و »گاندیده«صورت ه ب»دیدگان«نوشتن 
درین دستنویسو امثالهما کم نیست.»گیانخانه«صورت 
ا جمع کلمات مختوم به های غیرملفوظ را که در آن همه ج

شود، با حفظ ها نوشته است.ها به گاف تبدیل می
.: ریخت و۳۲/۱۲/۲۰۴.٨
ماهرخ در ۀ: فغ ماهرخ گفت کای؛ کلم۳۲/۱۲/۲۰۵.٩

.نسخه جدا نوشته شده است: ماه رخ
: غم خوری واشگ؛ ضبط مصراع یکم ۳۲/۱۲/۲۰۶. ١٠

هم در »می گساری همیشادی و که دل«این بیت: 
ها و هم در طبع مرحوم یغمائی محل اشکالدستنویس

شادی و می«ست. صورت صحیح باید ا گساری گِه
گسای گه شادی و می«صورت ه که ب،باشد»همی
فقط در یکی از نسخ پاریس آمده است و الغیر.»[کذا]
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.: بنزدیک۳۲/۱۲/۲۰۷. ۱۱
.: ماهروی۳۲/۱۲/۲۰۸. ۱۲
»یسک«دم یای دوم،را با سه نقطه نوشته است؛ در مصراعپ.۱۳

.آن پیداست» ک«و سرکش نوشته شده »ے«صورت ه که ب
.: تو ویژه۳۲/۱۲/۲۱۱. ۱۴
: زبون افتد اندر.۳۲/۱۲/۲۱۲. ۱۵
: ازین.۱۶.۳۲/۱۲/۲۱۴
.استشدهبا سه نقطه نوشته»دژم«ۀدر کلم»ژ«حرف . ۱۷
گرفت هم ۀ: چنان شه چرا؛ سرکش کلم۳۲/۱۲/۲۱۶. ۱۸

د.شودر عکس دیده می
یکم »زست«: زشت؛ اما من درینجا ۱۹.۳۲/۱۲/۲۱۷ به ضّم

ک.خوانم؛ نمی»تندخوی، درشت، گستاخ«و به معنی 
،همو؛۴۷۰، ص های فارسیذیل فرهنگرواقی، علی 
.۲۷–۲۶، دفتر یکم، صهای ناشناخته در شاهنامهواژه
.: گیتی۳۲/۱۲/۲۱۷. ۲۰
ستکاری شده . این واژه در نسخه د: کتف۳۲/۱۲/۲۱۷. ۲۱

شود.خوانده میهم »کتف«و 
۲۲ .۳۲/۱۲/۲۱۸.



۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۲۸

راست.۳تصویر 

٢که باید بخورد از فرومایه درد١)؟([...] کیم نیست بردل][فزون زان ست

گانی بدگوهرانبه از زنده[بر بخرد]ان مرگ واالسران
دزمانه نه بیداد داند نه داست چرخ از نهاد][ولیکن چنین۶۰

نشانه تن ما و چرخش کمانگاه زمانت آماج][زمین هس
نهان زخم و خون لیک درد اشکارزار٣گانیمه خسته][ز زخمش هم

زرد[بگفت این] و شد بر رخ اشکش ز درد چو سیم گدازیده بر زّر
مژه ابر کرد و کنار آبگیر[برخ د]لبر از درد شد چون زریر

گاهی بفندق سترد٤گهی ریختادا]م سرمه بمرجان خرد[ز ب۶۵
٦جادو و شاه ماندۀو دای٥ویس که پیرامنش بد براند][هرانک

کنان گفت کای شاه راستنیایش[چو پر]دخته شد جای بر پای خاست
نژادکه هستی تو جمشید فرخچونین گشاد٧[خرد] بر دلم راه

امببند هوای تو دل بستهامتا خسته٨یرست[ز مهر] تو د
گسار منستبرین پرنیان غم[نگار] تو اینک بهار منست۷۰

که روزی بود دیدنت روزیمافروزیمدل٩[همین] بود کام و
بآیین خود جفت گیری مراون گر پذیری مرا][تراام کن

تن تا بپی بسپریکنم خاک [دهم] جان گر از دل بمن بنگری
ستاره همی ریخت بر گردماهنرگسان سیاه١٠[همی گفت] و از

١١گر مانم او را رواستنیم من و[جهاندار] گفت ار ترا جم هواست۷۵

شود و دشواری خوانده می: این دو کلمه به۳۲/۱۲/۲۱۹.١
.ل مصراع وزن و قافیه ندارددر هرحا

.: که درد از فرومایه بایدش خورد۳۲/۱۲/۲۱۹.٢
.: خستگانیم و۳۳/۱۲/۲۲۳.٣
.: ریخت و۳۳/۱۲/۲۲۶.٤
.: خود۳۳/۱۲/۲۲۷.٥
ن یک بیت میان ایۀپس ازین بیت در اصل نسخه به انداز.٦

بخش و بخش بعد فاصله داده است و این فاصله در اثر 
ه برای جدا کردن مطالب است.بلک،افتادگی نیست

.: راز۳۳/۱۲/۲۲۹.٧
.: دیریست۳۳/۱۲/۲۳۰.٨
.: < و>۳۳/۱۲/۲۳۲.٩
جای به»از«کاربرِدۀ: وز. این نحو۳۳/۱۲/۲۳۵. ١٠

کوتاه تِر شاهنامههای قدیم در نسخه»ز«صورِت

،و به قول جناب دکتر خالقی،شودهم دیده می
اجازه دهد ترجیح فردوسی این بوده که هرکجا وزن

مخفِفرا به»از«صورت پِر ه ب»ز«جای صورِت
این کار برد. درین نسخه هم همین طورست و ظاهرًا

ه ب،توان از عالئم قدمت نسخه دانستکاربرد را می
آماری در دیگر نسخ ۀشرط این که در یک مطالع

منظوم نیز دیده شود. 
۲۰۳ۀپرد به صفحمتن می،این صفحهاز طرف دیگِر. ١١

و چنان که عرض شد بدون دیدن ،طبع مرحوم یغمائی
ست که چون اتوانم بگویم چرا. اما معلومنسخه نمی

ار که این اوراق را در ساختن مقوای جلد کتاب دیگری ب
اند، ترتیب خاصی در آنها نیست و حتی پشت برده بوده

درستی هتوان از روی عکس بو روی اوراق را نیز نمی
در برخی موارد.مگر،تشخیص داد
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۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۳۰

چپ.۳تصویر 

چشمه ز گرد١ببستی درو چشمنوردزمان تا زمان باد هامون
[شوره] شیبی بینباشتی کوهی برافراشتیگه از ریگگر از
ازو جز بسالی نکردی گذاراگر اسپ گردون بدی مه سوار
سپه برد و برداشت ره پهلوانبچونین بیابان و ریگ روان

آمد براسود لختی ز رنج٣چون٢رجنچنین تا بدانجا که خوانی ۸۰
ندید اندران بوم یک پی تهیز خرماستانها و بید و بهی

و کشتمند٤بد آب خوش و چشمهزل زمین تا لب هیرمند]ن[دو م
گله ساخته زاشتران کاروانه گردش بسی ساروان][زده خیم

بیایم کنم شهری این جایگاهشاه٥[خوش آمد]ش گفتا چو از نزد
بگیرم شهی تا بکابلستانبزاولستان٦[کزین باز]گردم۸۵

سوی بصره و بادیه درکشیدکشید٧اندربکرمـان ره [وزانجا]
که ناورد جایی زمانی درنگهوخت گنگ٨ی رفت تا زی دز][هم

پر از چشمه و بیشه و مرغزارهمه بادیه بد بدان روزگار
همه شاخها دست داده بدستگونه فرسنگ شستهران ز][درخت

زو پهلوان شادکامچو بگذشت از خوّشی بدش مینوآباد نام۹۰
پر از میوه گردش یکی باغ دیدیکی خوش ده و راغ دید٩بره در

درون رفت تا رخ بشوید ز گردبباغی تماشاکنان گرد گرد
بپای١٠رهی چند استاده بر درگان سرایهمی گشت با ریده

[گهبخداوند رز تند و ناباک بود د و خویش ضحاک بود]بده

.: چشم و۲۰۳/۷۵/۲۴.١
.: زرنج۲۰۳/۷۵/۲۸.٢
.: چو۲۰۳/۷۵/۲۸.٣
.: بیشه۲۰۳/۷۵/۳۰.٤
.یشپ: ۲۰۳/۷۵/۳۲.٥
.: بار بندم۲۰۳/۷۵/۳۳.٦
ر.باره ره ب: وز آنجا دگر۲۰۳/۷۵/۳۴.٧

؛ چون این نسخه : همی رفت تا نزد۲۹۳/۷۵/۳۵.٨
همیشه نقاط حرف  د، معلوم گذاررا می» ژ«تقریبًا

با زاء فارسی » دز«شود که صورت درست کلمۀ می
است، نه با ژی که در واقع از گونۀ پارتی کلمه به وام 

گرفته شده است.
.رب: ۲۰۳/۷۵/۳۹.٩
.: رزی چند دیدند آنجا۲۰۴/۷۵/۴۱.١٠
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۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۳۲

راست.۴تصویر 

بران چاکران بانگ برزد بخشمچشمکردهخبر یافت آمد دژم۹۵
؟غرچه این در گشادوکدام ابله؟که ره سوی این رز شما را که داد

که اکنون بیندازمش گوش و دم؟سمسنگۀکه بست ایدرین بار
خوشتر نیافتی ز من دستزبونز چندین رزان راست ایدر شتافت
؟خرگوش بر پشت شیرکند بّچهنداند که باداد شاه دلیر

همی دست با چرخ سایی بزوریکی گفت کای ابله روزکور۱۰۰
که سرت او تواند بریدن ز دوش؟٢زاسپ آن دم و گوش١تو چون افگنی

ن ببند][زبان باری از سرد گفت٣گرمی ار نکنی از روی بندبدل
نکو گوی باری که دشوا[ر نیست]گرت نیکی از روی کردار نیست
؟رست][بینی که گیتی پر از لشکنهسپهدار شاهست آنک ایدرست

جهانرا جز از شه نگهدا[ر نیست]؟براشفت و گفتا سپهدار کیست۱۰۵
یچه نا گوهری دزد و چه گوهرچو دزدیده شد چیز بی داوری

فکندن همی خواست گوش سمندچند٤دهىر بزد بر سر مرد 
[تفت]و با پهلوان هرچه رفت٥رهی جست بگفت و بیامد سپهدار

برآشفت و زایشان یکی را ربودبران روستائی گره هرکه بود
گرفت آنگهی ریش گهبد بمشتسه تن را بکشتتن هربزد بر دو۱۱۰

همه ده بتاراج و آتش سپردکرد خرد٦ر لگدسرش کند و زی
سوی شه شتافت٧همه کشت و زان پسکه و مه ز پیوند او هرکه یافت
فشاندز درد جگر خاک بر سرز خویشان گهبد برادرش ماند

.: بفگنی۲۰۴/۷۵/۴۹.١
اما ،نوشته بوده»گوش و دم«: در اصل ۲۰۴/۷۵/۴۹.٢

تصحیح کرده»دم و گوش«ه و به را خط زد»دم«روی 
را هم »آن«ست که روی نوِنا. همچنین ممکناست

تی صوره ب،بدل کرده باشد»او«خط زده باشد و آن را به 
عبارت  را هم »او«کار واو ضمیِر،»دم و گوش«که واِو

اما درست معلوم نیست.؛بتواند کرد
ته نوشنقطه ما بیۀ: پند. این کلمه در نسخ۲۰۴/۷۵/۵۰.٣

ه اما ب؛شودخوانده می»پند«و هم »بند«شده و هم 

اینجا بهتر مفید»حیله، تزویر«به معنی »بند«نظرم 
در مصراع ثانی هم جناس »ببند«ست و با امعنی

ناقصی تواند داشت.
قرائت این کلمه در متن بر من : تازانه. ۲۰۴/۷۵/۵۵.٤

،ست که ضبط این نسخهااما مسلم،روشن نیست
نیست.»تازانه«هرچه باشد ،رست یا غلطد
رفت.: ۲۰۴/۷۵/۵۶.٥
.: در زیر پی۲۰۴/۷۵/۵۹.٦
.: زانجا۲۰۵/۷۵/۶۰.٧
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۷گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۳۴

چپ.۴تصویر 

پوش درگاه شاهبد سیه١کجابنزدیک شیروی شد دادخواه
پهلوان پیش او یاد کرد٢بدءمه جامه زد چاک و فریاد کرده۱۱۵

فرازبمان تا بیاید بدرگه فرازبدو گفت شیروی گردن
بشاه این سخن٣که من خود رسانمعنان گیرش و دست فریاد کن
٤جوی شیراوجنمنه شیروی کینبشمشیر تیز ار سرش نفگنم

که زان بد ز ضحاک نامدش باک٥ناکجهانی بد از پهلوان خیره
کسی را نمودی ستم٦گرکسی [ا]زیرا که در کشورش بیش و کم۱۲۰

بماران که بر کتف او رسته بوددی داده مغز ستمکاره زود][ب
بدو گفته بود از رهء کین و مهرسپهر٧شمر نیز رازستاره

داری نه بینی گزندورش خوب [که] گر بد نماییش مانی نژند
براید بدستش بسی کار سختتختکار ٨رتبدو گرددت راست

جستی ز بن هرگز آزار اوینهداشت زین روی بازار اوی٩روان۱۲۵
به از بد پسر کو بیازاردترهی کو بدل شادمان داردت

بفرمود تا شد پذیره سپاهراه روزه١١آمد بنزدیک یک١٠چون
فرستاد با سروران سترگو کوس بزرگافروزفش دلدر

صد و شست منجوق از بهر نامهمیدون هزار اسب زّرین ستام
چین١٢ببرگستوانهای دیبایدوصد پیل آراسته همچنین۱۳۰

ز زر افسر و گوشوار از گهربانرا کمرز یاقوت هر پیل
دراینگ] و هندیخروشان شده زکرنایۀ[گرفته جهان نال

.: که او۲۰۵/۷۵/۶۲.١
بینید، کسرۀ اضافه ؛ چنانکه در عکس می: بد۲۰۵/۷۵/۶۳.٢

نویسد.می(ء)را اغلب اوقات به صورت یک یای کوچک 
.: بگویم۲۰۵/۷۵/۶۵.٣
.: اوژنم۲۰۵/۷۵/۶۶.٤
بینید این ؛ چنان که در عکس می: پاک۲۰۵/۷۵/۶۷.٥

با نون نوشته است. لغت را واضحًا
توان خواند.هم می» که«یا » کو«. در دستنویس این واژه را ٦

.: گشت۲۰۵/۷۵/۷۰.٧
ر تیعنی: کار تخت سلطنت با هّمت او برایت فراهم.٨

خواهد گشت.
.: روا۲۰۵/۷۵/۷۳.٩
.: چو۲۰۵/۷۵/۷۵.١٠
.: دو۲۰۵/۷۵/۷۵.١١
.: زربفت۲۰۵/۷۵/۷۸.١٢
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راست.۵تصویر 

شهانشاه بود١که او برنشستپیل دژاگاه بوددگر زنده
فرستاد با سازهای شگرفبدیدار و باال چو کوهی ز برف

سرانپیشپیاده خرامند بفرمود تا برنشیند بران۱۳۵
شاند بر تخت خویشبشادیش بنزنانشان فرستاد پیشتبیره

مهر٢نوازید هرگونه افزودبپرسید بسیار و بوسید چهر
پهلوان کرد پیشش نثارجهانهزارگهرها که بد سی٣نخست آن

ساله همه یاد کرد آنچ دیدسهزمین بوسه داد آفرین گسترید
فرستادن هدیها کرد سازآنجا سوی کاخ شد شاد باز٤از۱۴۰

چیز بیش از دو ماهکشیدند هرپیش شاه٥روز تا شب همیهمه
گنج٦ببد کاخها تنگ و آگندهچنین تا کشنده سته شد ز رنج
٧دل شاه و لشکر همه خیرخیرشمارنده شد سست و مانده دبیر

همی بود گهبد در انده نواندو مه پهلوان٨نیامد برون این
پر خون و خاک١٠سیه در بر و جامهشته چاکبرادر دلش گ٩ز سوگ۱۴۵

شاهپیش١٢بروننیاید١١ز بیمتبدو گفت شیروی کو این دو ماه
دراویز ازو دست و فریاد برولیکن چو فردا بیاید بدر

رسانم ستانم ازو داد توآنگهی یاد تو١٣که من پیش شه

گرفت از سپیده گریغستاره شب روز تیغ١٤چون آهخت بر چنگ
١٥[چو سوگی کش آلوده دامن بخون]شد از جنگشان گنبد نیلگون۱۵۰

.: ویژه نشست۲۰۶/۷۵/۸۱.١
.: و افزود۲۰۶/۷۵/۸۵.٢
.: از۲۰۶/۷۵/۸۶.٣
.: وز۲۰۶/۷۵/۸۸.٤
.: همه۲۰۶/۷۵/۸۹.٥
گنده«ۀ: سرکش گاف را در کلم۲۰۶/۷۵/۹۰.٦ طوری »آ

.آ را هم بکندۀگذاشته که کار مّد
.: خیره خیر۲۰۶/۷۵/۹۱.٧
.: آن۲۰۶/۷۵/۹۲.٨
.: سوز۲۰۶/۷۵/۹۳.٩
.تنش: جامه بر۲۰۶/۷۵/۹۳.١٠
.: بیمم۲۰۶/۷۵/۹۴.١١
.: نیامد همی۲۰۶/۷۵/۹۴.١٢

: شاه؛ پس ازین بیت در متن فاصله ۲۰۶/۷۵/۹۶.١٣
گذاشته تا مطالب را جدا کند.

ۀ: چو آهخت بر جنگ؛ حرف اول کلم۲۰۶/۷۵/۹۷.١٤
سه نقطه داده »چنگ« واضحًا است. اما را صریحًا

»جنگ«صورت درست همان بیت بعد مسلمًاۀبقرین
است که در بیشتر نسخ دیگر آمده و با مضمون بیت هم 

مناسبت بهتری دارد.
: چو سوگی برآلوده دامن بخون؛ با این که ۲۰۶/۷۵/۹۸.١٥

و » یسوگ«های بیشتر این مصراع از بین رفته، اما از سرکش
معلوم است، » آ«حرف که در آغاز مصراع مانند مّدۀ» کش«
ا این ام؛زیرتوان حدس زد که متن همین بوده که بنده نوشتهمی

کاتب دو سرکش دو کاف یا دو گاف را که نزدیک هم قرار 
نویسد.کند و مانند مّدۀ حرف آ میگیرند، در هم ادغام می
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.چپ۵تصویر 

چون آمد بنزدیک درگه فرازرازفسریل ١پدیدار شد آن
خروشید و غلطید بر خاک پستبزد گهبد اندر عنانش دو دست
بر من ستمبدو گفت کز تست؟بپرسید یل کز که گشتی دژم
کشتهء٢بده مر برادرمراتوی کز رهء داد برگشتهء

چه او و چه گرگ٤کشد گوسفندانرمه شد سترگ٣شبانی که او با۱۵۵
و برتافت چشم٥ابروگره زد بریل پهلوان چون شنید این ز خشم

؟کسی از شما زنده ماندست نوزتو کوز٦چنین گفت کای پشت بخت
سر از تن بینداختش بیست گامهء چرخ کین برکشید از نیامم

کزین پس فرستم بهرجای مردبچرخ و مه و مهر سوگند خورد
شاه دارد نشست٧گهءوگر برکشم هرچه زین تخمه آرم بدست۱۶۰

همی گفت شاه جهان جوی راچو شد پیش شه دید شیروی را
که در پیش تخت تو ریزند خوننگشتی زبو٨بیکبارسان بدین

شود زود ازو تخت شاهی تهیهران شاه کو خوار دارد شهی
دلیری کند بیشتر بر گناهبیند ز شاهکار چون بد نهگنه

بپیچد سر هرکس از راستیچو در داد شاه آورد کاستی۱۶۵
نشاید که بر شه دلیری کندهنر گرچه چیری کند٩رهی بر

مگر پادشاهی که تنها نکوستو دوست١٠همه کار شاید بهمباز
بد بازگفت١٢بدو پهلوان هرچهنهفت١١بپرسید شاه این سخن را

[دو تن با خود آورده بود] بران کار گهبد گوا کرده بودازان ده

.: بدیدار شه شد۲۰۷/۷۵/۹۹.١
ه سرهم نوشته.است ک» برادرم را«همان » برادرمرا«منظور از .٢
.: بر۲۰۷/۷۵/۱۰۳.٣
.: گوسپندان۲۰۷/۷۵/۱۰۳.٤
.: ابروی۲۰۷/۷۵/۱۰۴.٥
: سخت. اما به اقرب احتماالت این ۲۰۷/۷۵/۱۰۵.٦

غلط چاپیست که در متن مرحوم یغمائی راه یافته است.

؛ باز درین مصراع هم همزه : خود بر۲۰۷/۷۵/۱۰۸.٧
اضافه به کار رفته است.ۀجای کسربه
.: کزینسان بیکباره۲۰۷/۷۵/۱۱۰.٨
.: از۲۰۷/۷۵/۱۱۴.٩
.: بانباز۲۰۷/۷۵/۱۱۵.١٠
.ها: آن سخن۲۰۷/۷۵/۱۱۶.١١
.: آنچه۲۰۷/۷۵/۱۱۶.١٢
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.راست۶تصویر 

نخستین گناهکه از گهبد آمد [گواهی] بدادند در پیش شاه۱۷۰
[رند]نژندسپهبد ز شیروی شد دل براشفت و گفت ای بداندیش

[که باشد درست بدان بد بسازی که مانند تست]چرا آن نگویی
ز یک سو کنی با شبان داوری[ز یکسو بره پیش گرگ آوری]
بدریا کنی آشنا با نهنگ[برهنه همی برزنی با پلنگ]

آب خورد١نیارند شیران ازوشمه کاسپ من افشاند گرد][بران چ۱۷۵
سزد گر شود ماه] ترکش کشمو ابر ابرشم[چو گیرد تگ باد

بخنجر کنم] هر دو را ریز ریز[شب و روز ار آرند با من ستیز
وگرنه دگر جا] شه کشورم[من این جایگه شاه را چاکرم
[که باتش تنت سوختی ترا هم بدستت کفن دوختی]ندانی

سیاه٢به مرگ] تو مادر بپوشد[چنان چون تو هستی سیه پوش شاه۱۸۰
چو گهبد سرت مانده بی تن بودندانی که فردات شیون بود
تست٣بمانم ترا وانکه] پیوند[نه از پشت پاکم اگر تندرست

هواست٥خودآنکم[وگرنه کنم من] از وی رواست٤اگر شه کند آنچ
بیامد سوی خانه دل پرستیزبگفت این و با خشم و دشنام تیز

شیروی را خورد شیر٦سبک کردشد آشفته شه آمد از تخت زیر۱۸۵
[مر] جهان پهلوانرا بدادسرای و همه چیز آن بدنژاد ستد
[خوبتر داشتش]ازان پس دگر پایه بفراشتش زمان تا زمان

فرستاد وز هدیه هرگونه چیز]بنزدیک اثرط یکی نامه نیز[

.: ژیان شیر از آن۲۰۸/۷۵/۱۲۳.١
: مادرت پوشد؛ در چاپ یغمائی این ۲۰۷/۷۵/۱۲۹.٢

بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است.
.پشت: هم۲۰۷/۷۵/۱۳۰.٣

.: آنچه۲۰۷/۷۵/۱۳۰.٤
.: آنچم۲۰۷/۷۵/۱۳۰.٥
.: داد۲۰۷/۷۵/۱۳۳.٦
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١چپ.۶تصویر 

[دگر] از پی دشمن و نام و ننگ٢هنگمردی و و زور و ءپیی از ][یک
[ولیک آمدن را ندانی درست]شدن دانی از خانه روز نخست۱۹۰

[سفر کردنست م چیز و تیمار جان خوردنست]غبالیی ز دوزخ
جفا بردن از دست هر ناکسیرنج باید کشیدن بسی٣وزو

٤نخستین یکی نیک همراه جویبره چون شدی هیچ تنها مپوی

بپرهیز و مستان ز کس خوردنی[کجا] رفت خواهی ببر بردنی
تا برنشیند کسی٥مده بارهدیده بسی[چو تنها بو]ی رنج۱۹۵

وگر چاره نبود فگن در مغاک[مکن تیره شب آتش] تاب ناک
آبی مخور نازموده درستهرنخست[بهر ره مشو تا] ندانی 

مکن هیچ رای٦بویرانی از بن[همی تا بود] دشت و آباد جای
پس و پیش هر سو ببین٨نخستیندر ره درآیی ز زین٧[بکار]ی که

[همی] کن بره داغ هر پی نگاهافتی ز راه٩ه چورنهنجار و بی۲۰۰
نشان ستاره ستوربران] برکجا گم شوی چون فرو ر[فت هور
بوی تا گهء روز بهتر بودوگر جای آرام در خور بود
گیکه آرد گهء کار بیچارهبرفتن مرنجان چنان بارگی
[ره سا]ختن ب کشتن ز بس تاختنبه از اس[ز] یک روزه دو روزه

همیشه عنان دار با پالهنگ[به هر] جای از اسپ مگذار چنگ۲۰۵
بر خویش دار اسب و گرز و کمند[به ره خو]ب جایی گزین بی گزند
ها کرده] باشگاهیج کمین[پس[همیشه] کمان برزه اورده باش

.چاپیست۲۱۳ۀبخشی از صفحتصویراین ۀ دومنیم.١
نیز » چنگ«. متن را : مرگ و از روز تنگ۲۱۳/۷۸/۳.٢

توان خواند.می
.: درو۲۱۳/۷۸/۶.٣
.: همره بجوی۲۱۳/۷۸/۷.٤
و ش: اسپ؛ چاپی پس ازین بیت افزوده: م۲۱۳/۷۸/۹.٥

.ز دزدان بپرهیز در رهگذار/در ره تنگ هرگز سوار
.: اندر۲۱۳/۷۸/۱۳.٦
.: چو۲۱۳/۷۸/۱۴.٧
.: نخست از۲۱۳/۷۸/۱۴.٨
.: بهنجار ره چون در۲۱۳/۷۸/۱۵.٩


