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ــت که از  ــوان عمومی واژه نامه های منظومی اس »نصاب« عن

دیرباز برای سهولت در به خاطرسپاری واژگان تهیه می شده اند. 

ــهورترین نصابی که به نظم فارسی درآمده نصاب الصبیان  مش

ــال های پایانی سدۀ ششم  ــی( نام دارد که در س )عربی- فارس

ــدۀ هفتم هجری، ابونصرفراهی آن را  ــال های آغازین س و س

ــروده و الگوی اکثر نصاب های پس از خود از ترکی، هندی،  س

ــده است  ــی و ... ش ــه و انگلیس ــتری، فرانس بیرجندی، شوش

)محمودی بختیاری 1387: 324 - 325(. 

ــده و  ــناخته ش در این زمینه و از مجموعه مخطوطات ش

ــر لغتنامۀ منظوم  ــدۀ اخی ــترِس مازندرانی در دو س ــل دس قاب

ــت. از این  »نصاب  طبری« معروف ترین و مفصل ترین آن هاس

متن تاکنون هفت نسخۀ متقدم )1264 ق( و متأخر )1389ق( 

ــت )الهی 1384: 75؛ وندادی 1392:  ــده  اس ــایی و معرفی ش شناس

پیش گفتار(. اما متنی دیگر از »نصاب  طبری« در کتابخانۀ مجلس 

ــمارۀ 1206 طباطبایی  ــالمی ایران در مجموعۀ ش شورای اس

نگهداری می شود که تاکنون مجال بروز نیافته است. 

ــۀ مجلس در  ــی کتابخان ــه کتاب شناس ــخه بنا ب این نس

ــن  ــع رقعی به اندازۀ 5/17 ×11 با جلد تیماج قهوه ای روش قط

ــاله در ادب و تاریخ  ــه ای از چهار رس ــذ فرنگی مجموع و کاغ

ــتعلیق  ــته نس ــخ و شکس ــتعلیق و نس و علوم غریبه به قلم نس

ــده   ــال 1207 ق کتـابـت ش ــد که در 126 برگ به س می باش

ــت )www.aghabozorg.ir(. اگر بتوان تاریخ یاد شده را  اس

ــمت های غیر نصاب  طبری پذیرفت اما از آنجایی که  برای قس

ــالۀ سوم، امر سرودن  ــاس مقدمۀ امیرتیمور قاجار در رس بر اس

ــیر میرزای  قاجار حاکم مازندران  ــوی اردش نصاب  طبری از س

ــالۀ نصاب   )1252-1259ق( انجام گرفت، این تاریخ برای رس

ــوم( مقرون به صحت نمی باشد؛ مگر اینکه  ــالۀ س طبری )رس

تاریخ یاد شده را 1307ق بدانیم که در این صورت متن نصاب 

از روی نسخه ای کهن تر کتابت شده است. 

صفحۀ 1 تا 18 از مجموعه به اشعار عربی و حواشی فارسی 

با مرکب قرمز و امضای »محمد بن صادق الحسنی الطباطبایی 

ــالۀ  ــی 1338« اختصاص دارد و تا 53 به عنوان رس 6 ربیع الثان

ــت با ترقیمۀ »تمت قصیدة الُبردة فی شهر جمادی الثانی  نخس

ــد. صفحۀ  55 تا 63  ــاری بارفروش« ادامه می یاب ــهر س فی ش

ــامل نظم و نثر عربی با حواشی فارسی و اشعاری عاشقانه از  ش

ــول)ص( است و  ــأن حضرت رس حضرت خدیجۀ کبری)س( در ش

پس از آن رسالۀ دوم از صفحۀ 65 تا 73 نامۀ عمِرسعد به جناب 

ــین)ع( در جواِب اوست. انجامۀ این  ــهدا و نامۀ امام حس سیدالش

ــاله با عبارت »در شهر استرآباد تحریر گشت. خداوند گردن  رس

شیخ را بشکند. آمین یا رب العالمین« خاتمه می یابد.

صفحۀ 93 تا 150 »نصاب طبری« به عنوان رسالۀ سوم با 

مقدمه ای چهار صفحه ای آغاز می گردد و تا میانۀ صفحۀ 146 

ــامل 25 بیت هزلیات است.  ادامه می یابد و مابقی صفحات ش

ــمردن ویژگی های این نسخه به بازنویسی  مجال حاضر با برش

ــخ نصاب  ــات »امیر مازندرانی« می پردازد که در دیگر نس هزلی

ــان مازندرانی به دور  ــده و تاکنون نیز از نگاه نصاب پژوه نیام

مانده است. 

ــی به این صورت  در صفحۀ 160 یک دوبیتی هزل فارس

آمده است:

ــاخـت س ــتـراحی  مس حاجـب الدوله 

ــق از پس ــد خل ــش کنن ــا که مدح ت

ــت ــد بگف ــال ری ــه در آن مب ــر ک ه

ــس ــش بـ ــرت همیـن ــۀ آخـ تـوش

ــالۀ ناتمام »ِعلم ماسه« اختصاص  صفحات 173 تا 251 به رس

ــاز از معجزات امام علی)ع(  ــتۀ صفحۀ آغ دارد که بر مبنای نوش

 -
بوده و به  طریق اویس قرنی- از اصحاب حضرت رسول)ص(
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ــات 1، 93 و 161 دارای نقش های  ــت. صفح انتقال یافته اس

ــیری شمشیر به دست و  ــلیمی و گلدان با ش رنگی گل های اس

پرنده ای در حال پرواز است. مابقی صفحات که ذکری از آن ها 

نشد، سفیدند که تا صفحۀ 271 هم ادامه می یابند.

ــخه »محمدبن  ــخه امضای مالک نس در صفحۀ آغاز نس

ــخ[ 24 جمادی الثانیه  ــه تاری ــنی الطباطبایی ]ب ــادق الحس ص

ــطوِر صفحات 5 و 94 و 176 امضای یاد  1331« و در میانۀ س

شده با تاریخ  مشترک 28 شوال 1333 درج شده است. 

امیرمازندرانیوهزلیاتاو

ــازواری« در بین خاص و  ــدران یادآور »امیر پ ــام امیر در مازن ن

ــر پازواری، یادآور  ــت و در میان محققان عالوه بر امی عام اس

امیری دیگر می باشد که »نامش امیر تیمور قاجار و اهل ساری 

ــت و نصاب مازندرانی اثر طبع اوست. او در زمان محمدشاه  اس

ــاه قاجار می زیسته و قبرش در مال  قاجار و اوایل ناصرالدین ش

ــت« )گل باباپور 1361: 8(. امیر تیمور قاجار  ــاری اس مجدالدین س

متخلص به امیر و معروف به »امیر مازندرانی« فرزند محمدقلی 

ــاه  ــک آرا )1203-1289ق( فرزند چهارم فتحعلی ش میرزا مل

ــطۀ قریحۀ شعری و نشو  قاجار و حاکم مازندران بود. او به واس

ــیر میرزا قاجار حاکم  ــتور اردش و نما یافتن در مازندران به دس

ــات مازندرانی می گردد؛ از این رو  مازندران مأمور به تنظیم لغ

ــراید.  به طریقۀ ابونصر فراهی نصابی در لغات مازندرانی می س

خود می گوید: 

ــهریاری و  ــتان، نظر به منظور ش ــک طبرس دارای دارالمل

رسوم معدلت و ملک سپاری خواستند که بی واسطه مقربان 

ــتان و لسان مستمندان آگاه باشند به  درگاه از احوال زیردس

بندۀ پادشاه کبیر، تیمور قاجار المتخلص به امیر که از فضل 

ــالله ای ، از آن نسل  خدا و فصل قضا فرعی از آن اصل و س

است و مولد و منشأ در دارالملک طبرستان و اطالع از لسان 

ایشان داشت، مقرر داشتند به طریق ابونصر فراهی نصابی 

در ترجمۀ لفظ مازندرانی و غیره االسهل فاالسهل االوضح 

فی االوضح به فارسی مرقوم و منظوم دارم. دست قبول بر 

ــوم داشتم... و در  دیده نهادم ... و آن را نصاب طبری موس

اندک زمانی سمت انجام و اختتام یافت )نسخۀ نصاب طبری، 

کتابخانۀ ملی ایران، ص 3(.

در نسخۀ مجلس آمده است: 

ــتان معدلت بنیان تیمور قاجار المتخلص به  به  این نسب آس

ــر فراهی نصابی در  ــود که به طریق ابونص ــر مقرر فرم امی

ــی مرقوم دارد دست قبول بر  ترجمۀ لفظ مازندرانی به فارس

ــروع در نظم و شعر تألیف و تصنیف نموده در  دیده نهاده ش

ــام یافت و آن  را به نصاب  ــمت انجام و اختت اندک زمان س

طبری موسوم داشتم )ص 96-95(.

از نسخۀ نصاب، تحریری از زمان سراینده وجود دارد که همان 

نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ ملی ایران به تاریخ 1264ق است. 

ــخۀ ملی در پایان بخش »امثال و تشبیهات« به این  انجامۀ نس

ــت: »این مصنف منظوم و مؤلف این منثور لطیف و  صورت اس

مسود اوراق این صحیفه بندۀ خاکسار دربار شهریار امیر تیمور 

ــهر ذیقعده الحرام در بلدۀ ساری  ــنبه سادس ش قاجار در یوم ش

ــنۀ 1264  ــمت اتمام و صورت اختتام یافت فی س مازندران س

ــعار نصاب، 186  ــالوه بر مقدمه  و اش ــخه ع ]ق[«. در این نس

ــده که در دیگر رونویسی های نصاب  ــبیه نوشته ش مثل و تش

ــت.  ــخ حتی ذکر آن هم نرفته اس نیامده و در دیباچۀ برخی نس

ــلطنت ناصرالدین شاه و ممهور  ــخۀ ملی با آغاز س برابری نس

ــخه به »مهر دربار شاه شاهان ناصرالدین« مبین  بودن آغاز نس

ــخه از روی نسخۀ قبلِی  ــدن این نس ویرایش و پاک نویس ش

مؤلف می باشد. به نظر صادق کیا )1316: 28( هم، شاعر نخست 

ــر داده و پس از چندی در آن نظری کرده  ــاخته و نش نصابی س

و دستی برده و برای بار دوم نسخه ای نوشته است. این مسأله 

ــاند که  ــود تحریرهای دیگری از نصاب را می رس احتمال وج

ــخۀ مذکور مجلس نیز به دلیل  ــان از آن بهره گرفتند. نس کاتب

ــبک  ادبی اش، نداشتن بخش »تمثیالت و  مقدمۀ کوتاه تر و س

ــفید اما جدول کشی شده برای  تشبیهات« و وجود صفحات س

افزودن مطالب، تحریری دیگر از نصاب اما کهن و قابل اعتماد 

و استناد می باشد. 

ــروده ها، معنی  ــر کیفیت س ــخۀ مجلس و ملی از نظ نس

ــز در برخی  ــان جدول  و کمند، ج ــدن در می ــته ش لغات و نوش

ــابه یکدیگرند؛ اما نوع خط، وجود حواشی  لغات و کلمات، مش

ــطر و ترتیب  ــخۀ ملی، تعداد س ــده در نس و توضیحات درج ش

بحور و قطعات آن برابر نمی باشند. بررسی نسخه های هفتگانۀ 

نصاب نشان از برابری ساختاری تمامی نسخ به جز نسخۀ ملی 

ــخ بین بحر دهم  ــا یکدیگر می دهند. به طوری که در آن نس ب

ــامی  ــامی ماه ها« یا »اس ــزج( و یازدهم )تقارب(، قطعۀ »اس )ه
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ــهور« نوشته شده است. این موضوع در نسخۀ ملی اصالح و  ش

سراینده نسخه را تحریر نهایی و پاک نویس کرده است.

ــار همچون نصاب  ــس از امیرتیمور قاج ــاب  طبری پ نص

ــرودن نصاب های دیگر - ــورد تقلید در س ــر فراهی م ابونص

ــی )1230-1286ق(- و  ــون بارفروش ــون نصاب مجن همچ

ــد تاکنون عالوه بر نسخۀ  ــی قرار گرفت که موجب ش رونویس

مجلس، شش نسخه یا رونویسی دیگر از آن شناخته شوند.

ــه ای چهارصفحه ای در علت  نصاب مجلس دارای مقدم

ــعری نصاب با 225 بیت در یازده بحر  ــرودن نصاب، متن ش س

ــت. برخی  عروضی و نُه قطعۀ موضوعی و 25 بیت هزلیات اس

مصرع های نصاب هم ناتمام است که از جملۀ آن مصرع سوِم 

صفحۀ 107 می باشد. 

]ُکنج و گردن ِکس و ِگس و اوستی[ آمد آستین1

ــی ــن زدن دان چنگل ــیمکا ناخ ــد س ــل آم ُدّم

هر بحر با بیتی عروضی و آمیزه ای از لغات فارسی و مازندرانی 

ــی آن بیان می گردد.  ــود و در بیت دوم وزن عروض آغاز می ش

سپس از بیت سوم تا انتهای همان بحر واژگان فارسی با معانی 

ــی ندارند برابر ترکی  طبری یا بالعکس و لغاتی که معادل فارس

آن ها شرح شده اند. نمونه )نسخۀ مجلس، ص 97 - 102(:

فی بحر تقارب

ــکا ری ــر  خجی ای  ــز  عزی ــار  ی ــه  م

ــدا ــادا ف ب ـــاق  ــان عــش ــرا جــ ت

ــول ــولٌ  فع ــولٌ  فــع ــوٌل  فــع فــع

ــعرها ش ــوان  بخ ــارب  تق ــر  بح ز 

ــا َمه ــد  آم ــر  اب ــه  بن دان  ــن  زمی

ــا اس اآلن  و  ــروز  دی ــه  دین ــود  ب

ــدر ــر دان پ ــم پی ــی و ه ــو عام عم

ــکا ری و  ــا  کیج ــد  آم ــر  دخت ــر  پس

ــرو ب و  ــوان  بخ و  ــُؤ  ب و  ــش  هنی

ــا بی و  ــوان  بخ و  ــو  بگ و  ــین  نش

ــت ــه اس ــی و چان ــی بین ــار و ون کت

ــا را کف ــا  قف ــاخ و  ــاق س ــدان س ب

ــریک[ َگتی َجد و همباز آمد هدر؟ ]ش

َدَدا ــر  خواه و  دان  ــه  کک ــرادر  ب

ــانه کت ــانی و ش ــت پیش ــوال اس ُس

ــه چه نا ــم رو ن ــه لب دی ــُک و لُوچ ُت

بدان بُرِفه ابرو و مژگان کچک ]مجیک[

ــک صدا ــون و چمرج ــان دان َدُه ده

ــفید ــپی آمد س ــم ُچش اس بدان چش

ــرا ُت دان  ــَر  تَ و  ــیاُه  س دان  ــُیو  س

ــت بال ــق بود دس ــکین چه مرف اَلَس

ــت پا ــت و لینگ اس چه اَنُگوس انگش

ــده ب و  ــر  بگی دان  ــده  ه و  ــر  هیی

ــت و گشا ــا دان تو بس ــُت و وش َدَوْس

ــْه پیرهن ــر ُجَم ــت معج ــه َمکناس ِچ

ــَتک قبا ــش و پَس ــش آمده کف که ُک

ــی ــوی ش ــو خواهر بدان خوخر ُو ش ت

ــا زن دان  زن  و  ــردی  م ــرد  م ــود  ب

ــریک ــن دان ش ــد رس ــو چاه باش َچُل

ــوزه کال ــق و ک ابری ــت  ــِری اس َج

ــق کچه ــت صافی و قاش ــه پَرُزوس چ

وا آش  ــْن  تََه ــه  تاب و  ــگ  دی ــود  ب

ــون رُغ ــن  روغ و  ــتی  بِش ــگ  تَهِ دی

ــال ــو را پ ــق چل ــو قات ــورش دان ت خ

ــج بن ــلتوک  ش ــه  ُدُونَ ــده  آم ــج  برن

ــا ــو و َچف ــزش چک ــز و ری ــه بی مغ ک

ــال دان خروس ــرغ و ط ــود کرک م ب

ــِدکا َچن دان  ــه  ــه و جوج ــی الن کل

ــَل دوک دیک ــب نی لَ ــف دان کن کن

ــت تا ــده نخ اس ــو تابی ــوس دان ت بَُت

ــش و ُدود ِدْی ــْش آت ــه تَ ــِری خان ِس

ــنا ــنْو ش ــر ُو اُو آب و َحس ــْه نه َکلَ

ــنی ــو روش ــگا صبح و ُس ــی پِ صواح

ــت کا ــت و بازیس ــی والج اس عروس

ــر دی ــت  ارزاس و  زود  ــود  ب ــدر  جمن

ــت تا  ــَته را جفت و تنهاس ــدان َهْش ب

ــاختار در قطعات نُه گانه- جز در قطعۀ اّول- در هشت  این س

ــت، دیده  قطعۀ پایانِی نصاب که به نوعی لغتنامۀ موضوعی اس

1.  افزوده بر اساس نسخۀ ملی.
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نمی شود و سراینده با سرعنوانی موضوعی به سرودن اشعار که 

گاهی تا پایان معادل فارسی هم ندارند می پردازد. نمونه )نسخۀ 

مجلس، ص 140- 142، افزوده ها از نسخۀ ملی است(:

فیاسامیاشجار

ــوفس و نمدار ــوق و ُش ــرض و ط مم

ــردار ــم ُس ــل االش و ه ــب و ت کچ

ال و  ــد  آم ــرات  ک ــُز  ج و  ــُف  اَِس

ــل ــد و َچ ــار آم ــُر شوش ــرگ و ونج لَ

اسامینباتات

ــخـا ــود و س ــان جــ ــنو ای جه بش

ــرا صــحـ و  ــی  آبــ ــات  نبــاتـ از 

ــا ــه و خجیرکیج ــُره و گــزنــ َمهـ

ــا گندیم و  ــاز  دارچـم و  ــم  پلــهــی

ــگ زولن ــُل  بازم ــه  ُترش و  ــتک  مس

ــنگ ــس و ش ــال ُدم و داک ــز و ش َوْرَم

ــه اردال ــگل  کن و  ــیس  س ــکیُل  اس

ــه بُزگـال و  ـــار  ــس و س آمـی ــر  دگ

ــم ــش کاش ــان ری ــه واش ترکم کک

ــم ــه دان و تَلَ ــور هـالل ــج و چ مـل

ــا ــوپ واش و متلی مت ــس و ک ]ترک

ــورکا[ ــر ش ــی دگ ــگل و گوجی ج کن

ــا اَلَه ن ــزر  گ ــی  تش ــگل  خرکن

ــا ــاک و زردکیج ــاز و میش ــم چم ه

ــت پچن[ ــن و ]دس ــدواش خی بری بن

ــن[ تیج ]و  ــرواش  کرک چ و  ــو  ول

ــت اس ــلوار  ُسرخه ش و  ــرواش  غازچ

ــت ــار اس ــه خـ ــکنی و انـاریـج اش

ــوط دکتر صادق کیا در سال های  نصاب طبري با تحقیق مبس

ــیده  ــی به چاپ رس 1316 یزدگردی )= 1326( و 1327 شمس

ــخۀ کتابخانۀ ملی )1264ق(، آیت هلل زاده  ــت. او از سه نس اس

ــتفاده نمود. از آن تاریخ تاکنون  )1341ق( و کیا )1317ش( اس

ــال 1361 از نسخۀ بسیار متأخر  ــِت گل باباپور در س چاپ اُفس

ــال 1348ش و چاپ  »زین العابدین هزارجریبی دودانگی« به س

مجدِد مهدی پورعمران با توضیح و تصاویر افزوده شده و البته 

بدون ذکر دیگر نسخ نصاب در فروردین 1392، بررسی حبیب 

برجیان در ارج نامۀ صادق کیا )1387( به انگلیسی، چاپ کامل 

ــخه  ــال1392 از روی نس ــین وندادی در س متن نصاب از حس

ــۀ ملی و چاپی دیگر از روی چاپ کیا از جمله کارهای  کتابخان

انجام شده بر نصاب  طبری بوده است.

ــۀ آخر نصاب  طبری  ــد، چهار صفح همان گونه که یاد ش

ــامل 25 بیت  ــه هزلیات امیر مازندرانی اختصاص دارد که ش ب

ــت. اهمیت بررسی هزلیات در این است که بدون هیچ کم  اس

ــوب به امیر پازواری با عنوان  ــتی در انتهای اشعار منس و کاس

ــی  ــر محقق روس ــی« )1277ق( -اث ــرار مازندران »کنزاالس

ــب به شاعرانی  ــده اند که هرچند منتس برنهارد دارن- ثبت  ش

ــت، اما نشان از تداخل و تشابه اسمی دو امیر در  غیر از امیر اس

ــی که با ترکیب لغات  ــار می دهد. این هزلیاِت فارس دوران قاج

ــتای نصاب ِ طبری هستند تناسب چندانی با  مازندرانی هم راس

ــرار ندارند و از  ــعار امیر پازواری در کنزاالس محتوای دیگر اش

احتمال انتسابش به امیر پازواری می کاهد؛ هر چند این مسأله 

ــد. از طرفی در بخش »امثال و تشبیهات«  نمی تواند محال باش

ــبیه را  ــۀ ملی، امیر مازندرانی پانزده مثل و تش نصاب کتابخان

بسیار برهنه و رکیک بازگو می کند که امروزه آن ها را در پروندۀ 

ــناد فرهنگ مردم جمع آوری می کنند. این مسأله  محرمانۀ اس

ــر مازندرانی -  ــرایی امی ــان از روحیۀ بزله گویی و هزل س نش

ــاب هزلیات  همچون ایرج میرزای قاجار-دارد و صحت انتس

ــش از امیر پازواری می نمایاند.  ــده را به امیرمازندرانی بی یاد ش

ــیخ العجم امیر پازواری را  ــان ادب بومی مازندران هم ش محقق

ــاعر عصرها می دانند که در صورت صحت اصالت وجودی  ش

ــخص امیر، زمان انتسابش حداقل به پیش از سال 1277ق  ش

بر می گردد که این امر و زبان اشعار می تواند دلیلی دیگر بر عدم 

انتساب هزلیات مزبور به امیر پازواری باشد.

ــر کاماًل برابرند و  ــات هزلیات در دو اث ــب و تعداد ابی ترتی

ــماره گذاری  هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. تنها تفاوت آن ها ش

ــرار است که در نسخۀ مجلس وجود ندارد.  هزلیات در کنزاالس

)شماره گذاری نسخۀ مجلس به رعایت از کنزاالسرار و برجسته 
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کردن لغات مازندرانی از ماست.(

هزلیات]امیرمازندرانی[

1.]ص 146[ 

ــیـنــد نش کتیـن  ــــِر  س ــو  چــ ــارم  یـ

ــیـنــد نش ــن  قــریـ ــا  بـمــ ــاش  ایـکـ

.2

ــان ج ــتـــه  رش ــو  تــ ــر  کـمــ ِکشـت 

ــوان آب حـــیــــ ــو  تــ تَـلَـــم  دوق 

.3

ــدی  بـنـ ــو  تــ ــه  ک َولُـو  ــتــه  دس ــر  ه

ــدی بخـــنـ ــا  بــمـ ــر  اگـ دارد  ــا  جـ

4. ]ص 147[ 

ــار دگــرب کـــرس  از  مــژدهَگــلـی 

ــار اظــه ــرده  ک ــش  خــوی ــیرینـــی  ش

.5

ــنگ فرس ــصــــت  ش ز  حلـواُکـنــده 

ــنــگ س ــر  بس ــد  مــی زن ــو  ت ــر  بـه از 

.6

ره جنــکــا ــرد  بــ و  ــد  آمـ ُجـــول 

ره وکــا چــک زد  و  ــد  آمـ مــهــر 

.7

ــو زیکـی ــی چ ــتــی و چــابـک از جــس

اوچــلــیــکـی ــیـــد  رش ــد  فــرزنــ

.8

بــاکــلـهجـار ــان  بــمـــی ـــک  لُسَّ

تـتـیره بـاکــلـه ـــده  ش ـــق  عــاش

پاپـلـیره ــمــع  ــمـــک بـزو ش چــش

تشــیَکـلیَره تـــشــی بَنُّوسـتــه

.9

ـــــوراخ س ز  اَرمــجـــی  دربـیــُمــو

ــتــاخ ــتـه ُگــس ــاالی ُکـتــی نشـس بــ

10.]ص 148[ 

ــد ش ولـولـی  ــت  وق و  ــد  آمـ ــد  عـیــ

ــــد ش هـــلـی  ــکــوفــه  ش ــام  ایـ

ــد ــر ز گـوججـی ش ــه ُپ ــرا هـمـ صـحـ

ـــد ش انـجــلـی  ـــه  بـیــش ده  ــق  رون

.11

َکـزُک؟]لَـرگ[و کلهـو و فیـک و افـرا 

دالرا ــت  قـــامـــ ــه  افــــراخـــتــــ

.12

ـــین تحــس ــزار  هــ متـریمتـا  ــر  ب

ــن رنگی ــه  بیــش ــار  کـ ـــده  ــز وی ش ک

.13

ـــنگ ــصــت فرس ــــام ش ــد بـمـــش آی

زولنـگ ــزای  جـــان ف ــوش  خـ ــوی  بــ

.14

ــی ــتـرن ببـــوی ــل نس ــرم گـــ گـــیـــ

ــی ــه جــوی ــوش پلهـــم از ک ــوی خ ب

15. ]ص 149[ 

ــت ــه کنـدس و ولیـک اس ــای ک ــر ج ه

ــت ــوت زنجلیـک اس ــوش و ص ــن خ لح

.16

کنــداک ــان  نـ کلیـجـه  کـــومـــاج

آشـکــنیســاک و  َکئــیَهکـــشـّی 

.17

ــت اس ــم  حلــیـ ــر  اگـ ــان  جــه ــذات  ل

افضل ز حـلیـم بویتیم؟   ]گوبیتیم[ است

.18

بیــولـــیدار ــار  کــنـ ــــت  دش ــه  تِ

ــدار ــف دلــ ــو زل ــــۀ او چ ــر خــوش هـ

.19

ــن ــرز کـــاج خفت ـــر مـ ــب س یـــک ش

ــنـفـتــن ش تـلـــم  ــــَمـــه  راش وان 

.20

ــدن گــزی ــا  ج کــریــکـه  ــدر  در صــ

ــنیـدن ش گـوکزا  ــوش  ُخــ ــگ  بــانــ

.21

قــربـون ــو  ت ــؤذن  مــ ــــت  هس ــر  گ

ــحـرخوان ــد س ــا را سـگ و شــال ش م

22.]ص 150[ 

ــت ــرت قرینس ــرب گــ ــاس عــ عــبــ

ــت ــیــن اس ــا را هــم نش ــی مــ مالتقــ
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کالــهچـرمـت ــدای  بـفــ ــن  مــ ای 

ــت نــرم سـریــن  و  ــو  تــ ــان  قــرب  

ــت که می تواند به عنوان  ــخی اس ــخۀ مجلس از جمله نس نس

ــخه ای کهن و قابل اعتماد در تحقیق و چاپ انتقادی مورد  نس

ــخۀ  ــت نس ــتفاده قرار گیرد. تصحیح نصاب طبری با هش اس

شناخته شده-که نویسنده در حال انجام آن می باشد- گامی 

ــات بعدی و نگارش  ــت در ارائۀ کامل اثر، تا مبنای تحقیق اس

تاریخ زبان مازندرانی قرار گیرد.
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