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 ا پیشینۀ پژوهش۲
صهفحه در  ۱۰۲هجهری در  ۱۲۶۷اّوی بار در هند به سای  شهنامۀ ماضییا  نامهاسماعیلشاه

. جدیدترین تصهحیح  ۲۳۶۶: ۴: ب ۱۳۶۰؛ نیز، منزوی ۷۲۱ )همان:است قطع رحلی چاپ شده
توسط جعفرشجاع کیهانی در فرهنگستان زبهان و  ۱۳۶۷در ایران به سای  نامهاسماعیلشاهاز 

توسهط فرههاد  شاهنامۀ نواب عنالیاست. دفتر دوم این منظومه یعنی ادب فارسی منتشر شده
 است. یمین به چاپ رسیدهدر تهران توسط نشر کلک س ۱۳۳۱درودگریان به سای 

 نامهاسماعیلشاههای خطی ا نسخه۳
نسخه در دنیها شناسهایی  ۲۶های خطی موجود، از این نسخه حدود براساپ فهرست نسخه

: ۱۳۳۱؛ نیهز درایتهی ۷/۶۶۶: ب ۱۳۶۶؛ همو ۲/۳۳۷: ب ۱۳۷۶؛ همو ۲۳۶۷: ۱۳۶۰)منزوی است شده
تههر و برخههی شههامل دفتههر اوی، یعنههی هههر دو دف ۀههها دربردارنههد. برخههی نسههخه ۱۶/۷۶۶ب 

 ۳۴۰این منظومهه در سهای  ،نامهاسماعیلشاه، است. بنا به گفتۀ قاسمی در نامهاسماعیلشاه
ههای . در بهین نسهخه ۳۶۷: ۴۳۴۰، بیهت ۱۳۶۷ نامهاسنماعیلشاه)اسهت هجری سهروده شهده

ری، اقدم نسهخ هج ۳۴۶با تاریخ کتابت  ۷۷۶۴ ۀبریتانیا به شمار ۀشده، نسخۀ موزشناسایی
هجهری و نسهخۀ  ۳۶۰بها تهاریخ کتابهت  ۲۷۶۶ۀ این منظومه است و نسخۀ تبریز به شهمار

هجری به ترتیهب در مرتبهه دوم و  ۳۶۲با تاریخ کتابت  ۶۳۶۳ ۀآستان قدپ رضوی به شمار
 سوم قرار دارند.

بهه »وجهود دارد. نسهخۀ اوی  نامهاسنماعیلشاهدر دانشگاه پنجهاب الههور دو نسهخه از 
و   ۴/۲۳۶۷: ب ۱۳۶۰)منهزوی « ۱۱ ۀبهه خهط نسهتعلی  خهوب سهد VI42 /SPI 4711 ۀارشم

ههای خطهی گنجینهۀ آذر مضهبوو در فهرست نسهخه O-۷۳۶۰/۱۳۶ ۀنسخۀ دیگر به شمار
 پردازیم: شناسی نسخۀ اخیر در دانشگاه پنجاب میاست. ما در ادامه به نسخه

 ا نسخۀ دانشگاه پنجاب الهور۴
های خطی )مجموعۀ آذر  کتابخانهۀ در فهرست نسخه O-۱۳۶/ ۷۳۶۰ ۀاین نسخه به شمار

نویس به خط نستعلی  خوش در شود. این دستمرکزی دانشگاه پنجاب الهور نگهداری می
بیهت اسهت، کاتهب نسهخه  ۳۳۳۰سطری و برگ  دوازده ۱۷۰دهم کتابت شده و دارای  ۀسد

نسهخه دارای رکابهه اسهت کهه بها مشخم نیست و حدود پنج برگ از پایان آن افتادگی دارد. 
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اسهت. بها توجهه بهه هها رعایهت شدهتوجه به آن افتادگی در متن مشهود نیست و توالی بیهت
 های پایانی ترقیمۀ آن مشخم نیست.افتادگی برگ

 آغاز نسخه:
 خداوند بیچون خدایی تراست

 
 بر اقلیم جان پادشایی تراسهت 

 انجام نسخه: 
 چهاه بابهل نگهون فرورفته در

 
 آورد سر برونخجلت نمی ز 

سهرلوح زیبها، مجهدوی، شهنگر  و »شناسی به قهرار زیهر اسهت: سایر اطالعات نسخه 
)عباسی نوشهاهی ...« ها طالیی، نسخۀ بسیار زیبا، یک برگ از انجام افتاده طالیی سیاه، عنوان

 . ۲۷۱ه۲۷۰: ۱۳۶۶
گر از حیث الفاظ و نه های دیهای نسخۀ چاپی و گاه نسخههای این نسخه با عنوانعنوان

های درست، هماننهدی زیهادی بها نسهخۀ محتوا غالبًا متفاوت است. این نسخه از نظر ضبط
صهورت بریتانیها دارد و گهاه در مهواردی بهر آن برتهری دارد. صهفحات تمهام نسهخه به ۀموز

ههای سهیاه، الجهوردی و گونه که در هر صفحه شش جدوی با رنگبندی است؛ بدینجدوی
ایهن »اسهت. ای درون این خطوو طالاندازی شدهطرز ماهرانهار هم ترسیم شده و بهقرمز کن

)مایل « استهای کهن بودهبندی در نسخهجدویهای ]ه[شیوترین بندی جزو رایجنوع جدوی
اسهت. های دو صفحه غالبًا عمود بر هم، مرتب و زیبا ترسیم شده. جدوی ۲۶۲: ۱۳۶۰هروی 

روی هم کتابت شده که با دو سهتون قرمزرنهگ از دو روبهها دوبهعها، مصرادرون این جدوی
 اند.هم جدا شده

شهود، بسهیار زیبها و دارای سهرلوحۀ آغاز این منظومه که از برگ چهارم نسخه شهروع می
ای است که درون آن مذّهب و مزین به نقوش گیاهان است. درون کتیبه همراه کتیبهتاجدار به

ههای اسهت. از دیگهر ویژگیکتابهت شده« نامۀ میرزا قاسم گونابادیشهنشاه»عنوان منظومه 
 همین برگ، طالاندازی بین سطور است.

افتهادگی « در خاتمهت کتهاب»های نسخه از اوی تها تر گفته شد، برگگونه که پیشهمان
ههای پایهانی آن هها رعایهت شهده، امها برگندارد و ترتیب و توالی منطقی و محتهوایی بیهت

اسهت کهه بها توجهه بهه   ۱۷۰)بهرگ « در خاتمت کتاب»ست. آخرین عنوان این نسخه اافتاده
 ۴۰۰تها  ۳۷۰رسد اند، به نظر میگفته ۴۴۰۰تا  ۴۳۰۰های این منظومه را اینکه تعداد بیت

 است.بیت از پایان نسخه افتاده
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های آغازین نسخه داللت بهر ایهن دارد کهه بندی و تزیینکهنگی کاغذ، خط، نوع جدوی
بسا در زمان حیات شهاعر کتابهت شهده باشهد، فقهدان افتهادگی در نسخه در قرن دهم و چه

ها ها و ضبط دقی  و درست واژهها، توالی منطقی و محتوایی بیتها، حرو  و یا مصراعواژه
نشاند و بنا بهه دالیلهی کهه در ادامهه خواههد این نسخه را در صدر اقدم نسخ این منظومه می

، نسخۀ دانشگاه نامهاسماعیلشاهکند که در صورت تصحیح مجدد یشنهاد میآمد، نگارنده پ
 پنجاب نسخۀ اساپ قرار گیرد.

 نامهاسماعیلشاها نقد و بررسی نسخۀ چاپی ۵
چاپ سنگی و سه نسخۀ  چهار نسخۀ خطی و یک نسخه»قاسمی براساپ  نامۀاسماعیلشاه

اسهت. بهه گفتهۀ مصهحح، رسهیدهتوسط آقای جعفر شجاع کیههانی  ۱۳۶۷به سای « کناری
عنوان نسهخۀ اسهاپ در به»کتابت شده،  ۳۶۰، که به سای تنسخۀ تبریز با نشانۀ اختصاری 

مربهوو  ب. نسخۀ دوم این چاپ با نشانۀ اختصاری  ۲۱: ۱۳۶۷)کیهانی « استنظر گرفته شده
ر ههای بسهیابهه دلیهل افتادگی»هجهری اسهت کهه  ۳۴۶بریتانیا، مکتهوب بهه سهای  ۀبه موز

های مصحح تاریخ . سایر نسخه ۲۴)همان: « عنوان نسخۀ اساپ انتخاب شودتوانسته بهنمی
)همان: است اشتباه در کتاب آمدهکه آن هم به ۶۰۳ ۀکتابت ندارد، جز نسخۀ مجلس به شمار

۲۴ . 
شناسهی توصهیفی توان گرفت ایهن اسهت کهه نسهخهاولین ایرادی که به این تصحیح می

هها در دانیم بیتاست. برای نمونه، نمیدست داده نشدهی مورد استفاده بههاکاملی از نسخه
 است.ایشان چه تعداد بوده ۀهای مورد استفادنسخه

 ۳۴۶ترین نسهخۀ در اختیهار مصهحح )مهورخ ترین ایراد این است که کهندومین و مهم
سهخۀ اسهاپ هجری ن ۳۶۰هجری  نسخۀ اساپ قرار نگرفته و نسخۀ تبریز با تاریخ کتابت 

بر نسهخۀ  تاست.از سوی دیگر، در کتاب مال  و معیاری برای ترجیح نسخۀ این تصحیح 
اسهت است. درواقع، عدوی از نسخۀ اساپ موجب پدید آمدن اشهتباهاتی شدهارائه نشده ب

نوشهت خهواهیم هها را در پیبیت ۀبقی ۀکه در ادامه به برخی از آنها خواهیم پرداخت و شمار
 آورد.

رسیم که برخال  آنچه در مقدمه آمده، نسهخۀ بریتانیها از رسی متن به این نتیجه میبا بر
های درست بر نسخۀ تبریز برتهری ها و نیز داشتن ضبطنظر نداشتن افتادگی در حرو  و واژه

کم دو بهار حهر ، واژه و گهاه شهده دسهتطور میانگین، در ههر صهفحۀ مهتن چاپدارد. به
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، که اساپ این تصحیح تده شده و این بدان معناست که نسخۀ آور []مصراعی درون قالب 
کمهک  بههایی دارد و مصهحح بهرای رفهع ایهن نقهم، غالبهًا از نسهخۀ قرار گرفتهه، نقم

ترین نسهخۀ مصهحح بهوده و در ، که کهنباست. حای سؤای اینجاست که چرا نسخۀ گرفته
 است.ده شدههیچ دلیلی به پانوشت برعین حای ضبط درست را هم آورده، بی

تهوان مینامه اسنماعیلشاه، ایراداتی که بر چهاپ ۱های چاپی متنجزغلططور کلی، بهبه
 شود: گرفت در موارد زیر خالصه می

 . افتادگی مصراع یا کلمه )که تعداد آن بسیار اند  است .۱
 بریتانیا، بر نسخۀ تبریز. ۀویژه ضبط نسخۀ موزها، بهبدی. ترجیح ضبط نسخه۲
 ترجیح ضبط نسخۀ پنجاب بر نسخۀ چاپی.. ۳
 های موجود در نسخۀ پنجاب که باید در متن وارد شود.. نداشتن  بیت۴

 ا افتادگی مصراع یا کلمه۱ا۵
 است: ها را برطر  کردهنسخۀ چاپی در سه مورد افتادگی دارد و نسخۀ دانشگاه پنجاب آن

 مبرا ز نیک و ز بد آدمی است
 

 ؟ ]...[داناااش فزوناااینهههه  
  .۱۳۴: ۲۲)بیت  

 . ۶)برگ : نه زآنش فزونی نه زینش کمی است پنجاب
 بههود ]...[ وحههدتش روزگههار

 
 که دارد دو شاهد ز لیل و نهار 

 . ۱۳۴: ۲۳)بیت  
 . ۶)برگ وحدتش روزگار  ُمثبت: بود پنجاب

عزیمت شکار نمودن بهرام زمان در حوالی آذربایجان و خبر یافتن از آمدن نامرادسهلطان بهه 
 . ۲۴۰)ص حوالی ]...[ 

  .۶۱)برگ  همدان: به حوالی پنجاب

 ها بر ضبط مت بدلترجیح ضبط نسخ ا۲ا۵
بریتانیا در پانوشهت آورده شهده  ۀمورد ضبط درست نسخۀ موز ۱۳۰در نسخۀ چاپی بیش از 

خ  ۀشد. زیرا نسخۀ موزبایست در متن آورده میکه می تهرین هجهری کههن ۳۴۶بریتانیا مورَّ
                                                      

غلهط چهاپی نباشهد،  ۱۰۶و  ۱۶۷، ۱۳۳، ۲۰۰، ۲۶۶۱، ۳۰۷۶، ۳۴۱۴، ۳۴۶۶، ۳۶۳۱، ۳۳۳۶اگر ضبط ابیات  .1
 خوانی مصحح است.نتیجۀ غلط
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های ایهن نسهخه بهه محترم بوده و هیچ دلیلی بهرای بهردن ضهبطدسترپ مصحح ۀ در نسخ
است. نکتۀ درخور توجه این است کهه نسهخۀ پنجهاب نیهز در داشهتن پانوشت وجود نداشته

های مصحح، بریتانیا است. ما در کنار ضبط سایر نسخه ۀهای درست مانند نسخۀ موزضبط
 ایم.ضبط نسخۀ دانشگاه پنجاب را هم آورده

گهه از شهیو  شهاعری ۀنشد آ
 

 نزیبد به پیغمبهری ساحرکه  
  .۱۶۱: بیت ۱۴۱) 

: که شاعر نزیبد. با توجه به فحوای کالم و تناسب معنایی با مصراع اوی و نیهز پنجاب، ب
« سهاحر»تر از درسهت« شهاعر»،  ۶۳یاسین، آیۀ  ۀ)سور« و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له»آیۀ 

 است.
 اب طهههوربیهها سههاقیا ز آن شههر

 به مهن ده کهه گهردد ز فرخنهدگی
 

 که خجلت برد زو لب لعل حهور 
 از چشهههمۀ زنهههدگی فراماااو 

  .۱۷۳ه۱۷۴: بیت ۱۴۲) 
 از چشمۀ زندگی. فراموشم: پنجاب، د، م، ب

بریتانیا درست است و بهتهر اسهت بهه  ۀها و ضبط موزبدیها نیز ضبط نسخهدر این بیت
ها با توجه به مهتن چهاپی بهه قهرار زیهر اسهت: ن بیتای ۀجای پانوشت، در متن بیاید. شمار

۲۳۳ ،۲۶۳ ،۱۶۲ ،۳۳۶ ،۳۳۷ ،۳۷۴ ،۳۳۲ ،۱۰۶۶ ،۱۱۶۲ ،۱۴۰۱ ،۱۶۶۲ ،۱۶۶۳ ،
۱۳۰۱ ،۲۰۱۶ ،۱۲۰۳ ،۱۲۶۶ ،۲۲۴۴ ،۲۳۳۶ ،۲۲۷۷ ،۲۶۷۱ ،۲۶۳۶ ،۲۶۰۲ ،۲۶۴۷ ،

۲۷۶۳ ،۲۶۶۱ ،۲۳۳۳ ،۳۱۳۶ ،۳۱۷۲ ،۳۱۷۳ ،۳۱۳۷ ،۳۲۳۳ ،۳۳۴۴ ،۳۴۱۶ ،۳۴۶۲ ،
۳۷۳۳ ،۲۶۱۶ ،۳۶۶۶ ،۳۳۱۲ ،۳۳۳۲ ،۱۰۲۴ ،۱۱۷۶ ،۱۷۳۶ ،۱۷۶۷ ،۱۳۱۶ ،۲۰۶۷ ،
۱۳۶۷ ،۲۶۲۶ ،۲۶۳۰ ،۲۶۶۱ ،۲۶۲۷ ،۲۶۲۶ ،۲۶۶۳ ،۲۶۶۴ ،۲۳۳۶ ،۳۱۳۶ ،
۳۱۶۶ ،۳۲۰۰ ،۳۳۲۳ ،۳۴۶۰ ،۳۶۶۶ ،۳۷۶۶ ،۳۳۲۶ ،۴۱۶۲ ،۳۳۶۰ ،۳۳۴۶ ،
۳۳۱۳ ،۳۷۶۳ ،۳۷۰۱ ،۳۳۱۰ ،۳۱۶۷ ،۲۶۷۶ ،۲۶۶۳ ،۲۴۶۶ ،۲۳۳۳ ،۲۱۳۷ ،۲۲۳۱ ،
۲۲۲۲ ،۲۰۷۳ ،۱۶۳۰، ۱۶۷۶ ،۱۷۳۲ ،۱۷۶۳ ،۱۶۶۰ ،۱۲۲۱ ،۱۰۱۳ ،۲۶۳ ،۲۲۳۲. 

 ا ترجیح ضبط نسخۀ پنجاب بر نسخۀ چاپی۶
ها تها تر نیز گفته شد، نسخۀ دانشگاه پنجاب از حیث نداشتن افتادگی بیتگونه که پیشهمان

های درست و با توجه به اینکه در قرن دههم پایان منظومه )در خاتمت کتاب  و داشتن ضبط
هایی است که برتهری ضهبط ایهن اًل در روزگار حیات شاعر کتابت شده، دارای ضبطو احتما
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ای که بها دهد. در مقابلههای در اختیار مصحح نشان مینویسنسخه را بر ضبط  سایر  دست
مورد ضبط نسخۀ  ۱۶۰متن چاپی انجام شد جدای از اختالفات بسیار با متن چاپی، بیش از 

ای مهنقح آن است که ایهن نسهخه از روی نسهخه ۀدهندو نشان دانشگاه پنجاب درخور توجه
اسهت. هجهری یکسهان نبوده ۳۴۶بریتانیا مهورخ  ۀکتابت شده و مادرنسخۀ آن با نسخۀ موز
های درسهت ماننهد نسهخۀ بر اینکه در داشتن ضهبطدیگر اینکه نسخۀ دانشگاه پنجاب عالوه

دارد و از قضها در ایهن مهوارد ضهبط  بریتانیا است، اختالفات زیادی هم با ایهن نسهخه ۀموز
هها اشهاره هایی از این بیتنسخۀ دانشگاه پنجاب بر آن برتری دارد. ما در ادامه صرفًا به نمونه

ها در متن چاپی به همراه ضبط نسخۀ پنجاب را در در انتهای ایهن بقیۀ بیت ۀایم و شمارکرده
 ایم.بخش آورده

 مااااای سااااااغرمبهههههده آرزوی 
 

 آن از سهههرم ببهههر مسهههتی ایهههن و 
  ۷۶: بیت ۱۳۶) 

 . ۳، سطر ۷)برگ : می و ساغرم پنجاب
 سههپهر وفهها بحههر احسههان و علههم

 
]حلم[جهههان کههرم کههوه    انصاااف 

  .۱۱۶: بیت ۱۳۳) 
 . ۲، سطر ۳)برگ : کان انصا  و حلم پنجاب: انصا  حلم، ب: علم، چ، د، م، ت

 از گههوهر شههاهوار جهااانی کاا 
 

 بهههه مهههدح علهههی دلهههدی سهههوار 
  .۲۶۲بیت : ۱۴۷) 

ر کن پنجاب: جهان بر، چ، د، م، ب  و این ضبط مرّجح است.  ۳، سطر ۱۶)برگ : جهان پ 
 چو پنجم فلک شهد تماشهاگهش

 
 انجهم افکنههد سهر در رهههش بلای 

  .۲۲۱: بیت ۱۴۶) 
 . ۳، سطر ۱۳)برگ : یل انجم پنجاب: پلی، د: پل، م

 بههه جههایی رسههانید از قههدر پههای
 

 خدای پرستشکه از دست قدرت  
  .۲۷۶: بیت ۱۴۶)  

 . ۱۱، پ: ۱۶)برگ : سرشتش خدای پنجاب، ب: ندارد، متن براساپ ت
 ]پذیرفتههه[ خهها  درش جبرئیههل

 
 زده آب از چشههههمه سلسههههبیل 

  .۲۳۶: بیت ۱۴۳) 
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فته خا  درش پنجاب، ب: به سر، متن براساپ م: به پر! چ، د، ت ، سهطر ۱۶)برگ : به َپر ر 
 قطعًا ضبط پنجاب درست است.  ۶

 باااه کاااار زمااای تزلهههزی درآرد 
 

 غبههارش رسههانه بههه چههرخ بههرین 
  .۱۰۱۶: بیت ۱۶۷) 

، سهطر ۳۷)بهرگ است متن چاپی هم آمده ۱۲۱۲: به گاو زمین. این ترکیب در بیت پنجاب
۶ . 

 ز گهههرد یهههالن سهههپهر احتشهههام
 

 سیه همچهو شهام شاهیکنم روز  
  .۱۰۳۷: بیت ۱۶۶)  

   . ۳، سطر ۳۶)برگ ضبط پنجاب مرّجح است  : روز شامی. با توجه به بیت قبل،پنجاب
 درآیههد بههه زیههر نگههین بیاانمچههو 

 
 کنم صید مشهکین غهزاالن چهین 

  .۱۰۴۶: بیت ۱۶۶)  
، ۳۳)بهرگ [، ضبط پنجاب مرّجح است ۱۰۴۶: چو چینم، با توجه به دو بیت قبل ]پنجاب

   . ۲سطر 
 یکی شست رخساره از خون و خا 

 
 کارد چاا فشاند آن دگر جامه و  

  .۱۶۷۶: بیت ۲۱۴)  
  . ۳، سطر ۶۱)برگ : دگر جامۀ گردنا  پنجاب

 شب از تهر  نهاز کردمچو آسوده 
یاا  ساارخههود کلههه یاا  مااا ز  زر

 

 بههود جوشههنم بسههتر عههیش و نههاز 
 به بالین عیشم چهه حاجهت دگهر

  .۱۶۴۰ه۱۶۴۱: بیت ۲۱۳) 
   .۶، سطر ۶۴)برگ خود زر بس مرا زیب سر : گردم /کلهپنجاب

 ه کهارم ز دسهتز لعل لبهت رفته
 

 مسهت یاارمن از باده مستم تو از  
  .۱۶۳۴ه۱۶۳۶: بیت ۲۳۱)  

   . ضبط پنجاب با توجه به مضمون بیت قبل مرّجح است. ۲، سطر ۶۶)برگ : ناز پنجاب
 علههم پههرده شههد چنههگ ناهیههد را

 
 را؟ ساانان شااد چشاام خورشااید 

  .۱۷۰۴: بیت ۲۲۲)  
. مصراع دوم در متن چاپی یک  ۱۲سطر  ،۶۶)برگ : سنان میل زد چشم خورشید را پنجاب

  واژه کم دارد.
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 برون رفت از آن عرصۀ دار و گیهر
 

 اسههیر عنااایشسههپه دسههتگیر و  
 . ۱۷۶۴بیت : ۲۲۶)  

های قبل ضبط پنجاب . که با توجه به مضمون بیت ۱۰، سطر ۶۳)برگ این/عیالش : پنجاب
   مرّجح است.

 سههوز فرمانههدهیبههه تیههغ جهههان
 

 عهههالم تههههیکهههرد ز بیااادادگر  
 . ۱۷۳۶بیت : ۲۲۶)  

ر کرد : پنجاب سهوی بهه»گویهد ، که می۱۷۳۴. با توجه به بیت  ۶، سطر ۷۰)برگ ز بیداد  ل 
   ، قطعًا ضبط پنجاب مرّجح است.«خیز شدلرستان سبک

 آبههدار هااای زهاارزرهمههرا بههس 
 

 به مژگان خون ریز یهارم چهه کهار 
 . ۱۶۱۴بیت : ۲۲۷)  

با توجه به مصراع دوم مژگان و خون تناسب بیشتری با   ۱، سطر ۷۱)برگ های سنان: پنجاب
 سنان دارد تا زره

 دو چیزنههههد سههههرمایۀ افتخههههار
 

 گشات بار روزگاارکز ایشان تهی  
   .۱۶۴۶: بیت ۲۲۳)  

 فرمانههههدهی زیکههههی تیههههغ تیههههزم 
 دریههغیکهی درفشههان دسههت مههن بههی

 

 کههه کههرد از مخههالف جهههان را تهههی 
 یغکه پر شد ز فیضش جهان همچو م

  .۱۶۴۷ه۱۶۴۶: بیت ۲۲۳)  
ر روزگار پنجاب اسهت ، که در آن آمده۱۶۴۷. با توجه به بیت  ۴، سطر ۷۳)برگ : گشت و پ 

 ناز و نعمت جهان از فیض دستان اوست، ضبط پنجاب درست است. 
 عنهانکسی را که دولهت بهود ههم

 
 باسااتانبههه سههوزن کنههد داوری  

 . ۱۳۰۳بیت : ۲۳۲) 
  . ۶، سطر ۷۶)برگ ن داوری با سنا: پنجاب

 مصها  تیاره کاردیز بس در هوا 
 قّبهههه انگیختهههه ساااپهرز زریهههن 

 

 سههتادن توانههد بههر او کههوه قهها  
 ز مهههههه آفتهههههابی درآویختهههههه

 . ۱۳۷۴ه۱۳۷۶بیت : ۲۳۶) 
   . ۳، سطر ۷۶)برگ نیزه کرده / ز زرین سپر قّبه  هوا: پنجاب
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 جهویدی و کینهه باربه او  سیاهی
 

 یبههه سههوی یمههین سههپه کههرد رو 
 . ۱۳۶۴بیت : ۲۳۶)  

  . ۶، سطر ۷۶)برگ سپاهی به او پردی و کینه : پنجاب
 سههر علههم؟ شااد آیینااه رویاای هاار

 
 دم؟ طاااااااابق النعااااااالزد از  

 . ۱۳۶۷بیت : ۲۳۶)  
  . ۳، سطر ۷۶)برگ آئینه روی مه سر علم / زد از طاب  النعل بالنعل دم : پنجاب

 چههو دانسههت الونههد دریاشههکوه
 

 کهوه جنبیادبکه از سهیل ههامون  
 . ۱۳۳۴بیت : ۲۳۶)  

کهه  ۱۳۳۲ههای قبهل و بیهت . با توجه به محتهوای بیت ۴، سطر ۷۳)برگ نجنبید : پنجاب
   ضبط پنجاب درست است.« فشردند چون کوه البرز پای»گوید می

 آن دار و گیههر؟ علاام درمههه سههر 
 

 چههو نعههل سههتوران مشههّبک ز تیههر 
 . ۲۰۲۳بیت : ۲۳۶)  

  . ۱۲، سطر ۶۰گ )برعلم شد در : پنجاب
 ز بس خا  و خون شد به هم متصل

 
 را پههها فروشههد بهههه گهههل خاار کاااوه 

 . ۲۱۰۲بیت : ۲۴۲)  
  . ۳، سطر ۶۳)برگ : خر گور را پنجاب، چ: کور؟، د، م، ب

 ز نعههل سههمندش در آن تههر  تههاز
 

 بااازکههنم طههاب  النعههل بالنعههل  
 . ۲۱۳۶بیت : ۲۴۶)  

   . ۱۰، سطر ۶۷)برگ ساز : پنجاب
 ت از فرق شیر و پلنهگکشم پوس

 
 طبل جنگ پوششکه سازم از آن  

 . ۲۲۰۶بیت : ۲۴۷)  
   .۶، سطر ۶۷)برگ آن پوستش طبل جنگ : پنجاب

 ات فههرش سههایمسههند شههاهی بباای 
 

 چو کرسی نگر تخت من عرش سای 
 . ۲۲۶۱بیت : ۲۴۳)  

 ح است.. با توجه به محتوای بیت قبل، ضبط پنجاب مرّج  ۳، سطر ۶۳)برگ مبین : پنجاب
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 حجاابباینخواهم کزین لشکر 
 

 کلهی شهود آن ممالهک خهراببه 
 . ۲۲۶۳بیت : ۲۶۰)  

   .۳، سطر ۳۰)برگ حساب بی: پنجاب
 بریسان پیشم از طوق نخوت چه

 
 بههرینهادنههد گههردن بههه فرمههان 

 . ۲۲۷۲بیت : ۲۶۰)  
ری : پنجاب    . ۶، سطر ۳۰)برگ پ 

 شهاه زمهان بخاتاگر شهد فلهک 
 

 مههن آسههمان بههود پایههۀ تخههت 
 . ۲۳۲۳بیت : ۲۰۳)  

   .۲، سطر ۳۳)برگ چتر : پنجاب
 کااز گاارز درشاات چههرا نههازد آن 

 
 که دشمن ز دستش ستاند به مشت 

 . ۲۳۳۴بیت : ۲۶۴)  
   .۷، سطر ۳۳)برگ نازد آن کس به گرز : پنجاب

 کسی کهو شهود زردرو روز جنهگ
 

 رنگ؟گردد رخش الله خون کهبه  
 . ۲۳۳۷بیت : ۲۶۴)  

   . ۱۰، سطر ۳۳)برگ به خون به که گردد : ابپنج
 نصهههیحت نیایهههد بهههر او کهههارگر

 
 نگردانااد زو قااول ایشااان ا اار  

 . ۲۳۴۰بیت : ۲۶۴)  
  . ۱، سطر ۳۳)برگ نکرد اندر او قوی ایشان اثر : پنجاب

 توبه از نقال و جاامکه پیش لبت 
 

 بههود بههر حریفههان مجلههس حههرام 
 . ۲۳۴۶بیت : ۲۶۴)  

  .ب. متن براساپ  ۳، سطر ۳۳)برگ ت بوسه بر نقل و جام که پیش لب: پنجاب
 درنگبه سنگی که سودی سمش بی

 
 ز اقصههای چههین تهها فرنههگ بدیاادی 

 . ۲۴۳۶بیت : ۲۶۳)  
  . ۳، سطر ۳۷)برگ پریدی : پنجاب

 چو پر را فکنهدی خهدنگی ز سهر
 

 خهدنگی دگهر نشاینیبه جهایش  
 . ۲۴۳۶بیت : ۲۶۳)  
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 : نشاندی.ب،  ۶ ، سطر۳۶)برگ نشستی : پنجاب
 سمندش چو دیوی به جوالنگری
 فههروزان رخههش بههر سههمند مههراد

 

 گههر پادشههاه پههریبههر او جلههوه 
 تناااادبادبرافروختههههه آتههههش از 

 . ۲۶۳۷ه۲۶۳۶بیت : ۲۶۴)  
. با توجه به بیت قبل که اسب او را دیهو خوانهده، ضهبط  ۶سطر  ،۱۰۱)برگ دیوباد : پنجاب

   بیت. -: بپنجاب مرّجح است، 
 ؟حالحیلاااه برگشاااتهبهههه صهههد 

 
 برون رفت از آن عرصه گاه مهالی 

 . ۲۶۲۳بیت : ۲۶۳)  
  . ۳، سطر ۱۰۶)برگ حای حیله سلطان برگشته: پنجاب

 چوگان گوی خم زلاف و خاالبه 
 

 ربود از بتان گوی حسن و جمهای 
 . ۲۶۶۷بیت : ۲۷۰)  

   . ۶، سطر ۱۰۶)برگ به چوگان  زلف خم و گوی خای : پنجاب
 بهه ره گهنج سهنج النزنده پیهمه 

 
 بهاار گاان ز خرطومشههان اژدههها  

 . ۲۶۶۶بیت : ۲۷۱)  
  . ۳، سطر ۱۰۷)برگ پیالن / اژدها دیده رنج همه ژنده: پنجاب

 روی ماااه و خورشاایدرخ آراسههته 
 

 در حسن گهوی بردز خورشید و مه  
 . ۲۷۱۲بیت : ۲۷۳)  

   .۶، سطر ۱۰۶)برگ ماه خورشید / برده : پنجاب
 سلک و می کامیابشد  ز یاقوت

 
یختاه دّر ناابچو سهلکی    کازو ر

 . ۲۷۳۰بیت : ۲۷۴)  
ّر خوشاب : پنجاب    .۶، سطر ۱۰۳)برگ سلک وی / ریخت د 

 رسههولی ز ملههک عههراق کااه آمااد
 

 به جوشهش محهیط نفهاق که آمد 
 . ۲۷۴۳بیت : ۲۷۶)  

ضهبط  . با توجهه بهه بیهت بعهد ایهن ۱، سطر ۱۱۰)برگ چو آمد / بیامد به جوشش : پنجاب
   مرّجح است.

 مکهن تهها تهوان بهها بهدان همههدمی
 

 بههر آدمههی چیاارهسههگان را مکههن  
 . ۲۷۶۴بیت : ۲۷۶)  
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بهه  شینرهضبط پنجاب اصح است. در خراسان )گناباد    ۱۱، سطر ۱۱۰)برگ خیره : پنجاب
   است و ضبطی است درخور توجه.« گستاخ»معنی 

 چو دانسهت سهلطان صهاحبقران
 

 ر کارانکی  باکه شد دشمن از راه  
 . ۲۷۶۰بیت : ۲۷۷)  

   . ۲، سطر ۱۱۲)برگ راه کین سرگران : پنجاب
 زحههل تهها شههود بههر درش پاسههبان

 
 طاااوبی سااادره را نردباااانکنهههد  

 . ۲۷۳۲بیت : ۲۷۷)  
   .۳، سطر ۱۱۲)برگکند پایه سدره را : پنجاب

 ساااپهرهای فهههروزان شهههده قبهههه
 

 مههه از بههرخ خههاکی بههرآورده سههر 
 . ۲۶۰۲بیت : ۲۷۶)  

. توصیف میدان جنگ و جنگ افزارها است، پهس  ۶، سطر ۱۱۲)برگ های سپر قبه: ابپنج
   ضبط پنجاب مرّجح است.

 نفسچو کردند در تک به سگ هم
 

 باساز ایشان سگان چون دم آیند  
 . ۳۰۲۱بیت : ۲۶۳)  

م آیند : پنجاب   . ۳، سطر ۱۲۱)برگ  َپسسگان چو د 
 چو تیغ و سنان فتنهه در سهر همهه

 
 سههیاهی لشههکر همههه نسااپاها 

 . ۳۰۴۶بیت : ۲۳۰)  
نسهخۀ چهاپی  ۳۰۶۴. این ضبط مرّجح است. بیهت  ۱۱، سطر ۱۲۲)برگ سیاهان : پنجاب

مهتن  ۳۰۶۱و  ۳۰۷۷، ۳۰۷۶، ۳۰۴۰، ۳۰۲۶ههای کنهد. در بیتهم این ضبط را تأیید می
 درست است. « سیاهان»، قطعًا ضبط «سپاهان»جای ضبط چاپی هم به

 سر تند و تیزبهچو تیغ و سنان سر
 

یاازبههاره کردنههد عههزم یههکبههه   گر
 . ۳۰۶۳بیت : ۳۳۱)  

ستیز و جنگ  ۀهای قبل و بعد، سپاه آماد. با توجه به بیت ۳، سهطر ۱۲۳)برگ ستیز : پنجاب
  شد، نه گریز. بنابراین، ضبط پنجاب مرّجح است.

 همه موی سهر، بسهته بهر یکهدگر
 

 بههه زنجیههر، سههر شاایراندرآورده  
  .۳۰۶۶یت ب: ۳۳۱)  
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« دیهوان». با توجه به محتوای قبل و بعد این بیت، قطعهًا  ۳، سطر ۱۲۳)برگ دیوان : پنجاب
   کند.متن چاپی هم صراحتًا این ضبط را تأیید می ۳۰۷۶درست است. بیت 

 را که شمشیر من بر سر است عدد
 

 اسههت کشااورسههتاده بههه سههرداری  
 . ۳۱۲۲بیت : ۲۳۴)  

  . ۱، سطر ۱۲۶)برگ عدو / لشکر : پنجاب
 بلنههد آفتههاب آننههه درخههور بههود 

 
 حجهابذره را بهی باودکه در پی  

 . ۳۱۳۲بیت : ۲۳۶)  
  . ۱۱، سطر ۱۲۶)برگ ار / َرَود : پنجاب

 اتاقه فتهاد از تفهک لخهت لخهت
 

 شاخ درخهت بهچو مرغان بسمل  
 . ۳۱۷۰بیت : ۲۳۷)  

   .۱۲، سطر ۱۲۶برگ ز شاخ ): پنجاب
 نهگفضای محیط است جهای نه

 
 جلوه تنگ بسیسارش بود چشمه 

 . ۳۲۲۶بیت : ۳۰۰)  
   . ۱۰، سطر ۱۲۳)برگ پی : پنجاب

 مههزد کههاربههی ونیایههد ز مههزدور 
 

 چو مزدش دهی کار ازو چشم دار 
 . ۳۲۶۴بیت : ۳۰۲)  

   . ۱، سطر ۱۳۱)برگ درست است « و»و؛ ضبط بدون  -: پنجاب
 مشهک تار زلف چوبیا مطرب ای 

 
 از عهود خشهکبزن آتشی در من  

 . ۳۳۱۱بیت : ۳۰۴)  
  . ۱، سطر ۱۳۳)برگ تار زلفت چو : پنجاب

 جهان را به فرق ویکه چون لشکر 
 

 افههه  تیهههغ بهههرق نیاااازکشهههید از  
 . ۳۶۰۰بیت : ۳۲۰)  

  . ۴، سطر ۱۴۶)برگ که یغمای دی چون جهان /کشید از نیام : پنجاب
 زد از بههر نهاورد و کهین پاربه سر 

 
 ل امهههینپهههر از شههههپر جبرئیههه 

 . ۳۷۱۱بیت : ۳۲۶)  
  . ۶، سطر ۱۶۰)برگ بر زد : پنجاب
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 هرمنااایبیههها سهههاقی آن سهههاغر 
 

 تهن آمهد بهه مردافکنهیکه رویین 
 . ۳۶۲۱بیت : ۳۳۱)  

   : ناخوانا. متن براساپ ب.ت،  ۱۲، سطر ۱۶۴)برگ ساغر بیژنی : پنجاب
 بههردی فههراز ز کااردار کااس دساات

 
 دهههان را ندانسههتی از چشههم بههاز 

 . ۳۳۶۲بیت : ۳۳۳)  
قدر گردوغبار زیاد بود کهه اگهر . یعنی این ۴، سطر ۱۶۱)برگ ز گرد ار کسی دست : پنجاب

   داد.برد، دهان را از چشم تشخیم نمیکسی دست را باال می
 سههر از تههاب پیغههامش افراختنههد

 
 روان سهاختند شااهی به پهابوپ  

 . ۴۰۰۴بیت : ۳۴۰)  
   . ۲، سطر ۱۶۲)برگ شاهش : پنجاب

 نفشه قهد خهویش درههم کشهیدب
 

 ز ساارمایه رن نیاال ماااتم کشااید 
 . ۴۰۱۶بیت : ۳۴۱)  

   . ۳، سطر ۱۶۳)برگ ز سر تا به رخ : پنجاب
 است: نسخۀ پنجاب آورده شدهها شماره و صفحۀ چاپی به همراه ضبط در این بیت

سهخۀ ن  ۱۶۶هه۱۶۳: بیت ۱۴۳). ۲.  ۱، سطر ۳)برگ پنجاب: رسوی خدا   ۱۲۶: بیت ۱۳۳). ۱
نسهخه: م، د: او از،   ۱۰۲۳: بیهت ۱۶۷). ۳.  ۶، سطر ۱۲)برگ پنجاب: رخش نظر / با دوگامش 

  ۱۳۶۶هه۱۳۶۷: بیهت ۲۰۴). ۴.  ۱، سهطر ۳۶)بهرگ پنجاب: کنم حلقهه در گهوش وی از کمنهد 
: بیت ۲۱۷). ۶.  ۲ ، سطر۶۲)برگ پنجاب: چیر ها، پنجاب: سپر ها شکست و چیر ها گذشت 

پنجاب: نیابیم / ز مسهتی   ۱۶۱۶ه۱۶۱۶: بیت ۲۱۶). ۶.  ۱، سطر ۶۳)برگ پنجاب: سمن   ۱۶۰۳
در مصراع دوم: زرد در روز جنهگ.   ۶، سهطر ۶۳)برگ نخیزد به غیر از خمار/ خمار می و باده 

پنجهاب:   ۱۶۶۶: بیهت ۲۲۱). ۷های قبل، قطعًا ضبط پنجهاب مهرّجح اسهت. با توجه به بیت
. ۶حر  روی در کلمۀ قافیه ضبط پنجاب مهرّجح اسهت.  . با توجه به ۶، سطر ۶۶)برگ گزیر 

بیهت : ۲۲۶) .۳.  ۱۰ ، سهطر۶۷)بهرگ زمین لنگرو از شهابش طناب پنجاب:   ۱۷۱۶بیت : ۲۲۲)
ست پنجاب:   ۱۷۳۶ پنجاب: دگر ماه نو طهوق   ۲۲۳: ۱۶۴۶)بیت . ۱۰.  ۲، سطر ۷۰)برگ به چ 

پنجهاب:   ۱۶۷۳بیهت : ۲۳۰). ۱۲.  ۳، سهطر ۷۳)بهرگ در کنار پنجاب:   ۱۶۶۴بیت : ۲۳۰). ۱۱
. ۱۴.  ۱۱، سهطر ۶۰)بهرگ ها پنجههپنجاب:   ۲۰۲۶بیت : ۲۴۶) .۱۳.  ۱، سطر ۷۴)برگ دولت ار 

نسخه: ب، م، د،   ۱۰۳۳: بیهت ۱۶۶). ۱۶.  ۲، سطر ۱۶)برگ پنجاب: کرده کار   ۲۳۱: بیت ۱۴۳)
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پنجهاب: روم و اورنهگ   ۱۰۴۰: بیت ۱۶۶). ۱۶.  ۱۱، سطر ۳۶)برگ ها / دام چ: زره پنجاب: زره
، ۴۴)بهرگ پنجاب: ز گرمی چو برق و چو آتش همه   ۱۱۶۶: بیهت ۱۳۶). ۱۷.  ۶، سطر ۳۶)برگ 
، سهطر ۴۳)بهرگ نسخه: توق م: قلب د، چ: قوی پنجاب: خیهل   ۱۲۶۳: بیت ۲۰۱). ۱۶.  ۳سطر 

. ۲۰.  ۶، سهطر ۶۴)بهرگ پنجاب: به مهن ده وزان آتهش  آب رنهگ   ۱۴۰۴: بیهت ۲۰۶). ۱۳.  ۶
پنجهاب:   ۱۷۶۷: بیهت ۲۲۶). ۲۱.  ۷ ، سهطر۶۰)بهرگ: پنجاب: رسم سهتیز   ۱۶۶۶: بیهت ۲۱۴)

ب، د: کراهی لقب م: کرانی لقهب، گراههی لقهب   ۱، سطر ۶۳)برگ گرائی لقب پر دلی کینه / 
 .۲۳.  ۲، سطر ۷۷)برگ نوازن که پنجاب:   ۱۳۴۶بیت : ۲۳۴). ۲۲. متن چاپی  ۲۲۶)پانوشت ص 

پنجهاب:   ۲۳۳۲بیهت : ۲۶۴). ۲۴.  ۶، سهطر ۶۶)بهرگ پیشت ز ما پنجاب:   ۲۲۲۷بیت : ۲۴۶)
. با توجهه بهه  ۷، سطر ۳۴)برگ باجت پنجاب:   ۲۳۶۳بیت : ۲۶۶) .۲۶.  ۶، سطر ۳۳)برگ پس 

محتوای متن، که جواب تند و منفی نامراد سلطان بهه شهاه اسهماعیل اسهت، ضهبط پنجهاب 
.  ۴، سهطر ۳۶)بهرگ بد آن / دریهای آب اب: پنج  ۲۴۰۲ه۲۴۰۳بیت : ۲۰۷). ۲۶مرّجح است. 

بیت : ۲۶۳) .۲۶.  ۲، سطر ۱۰۱)برگ یکی را برافراخت پّر کاله پنجاب:   ۲۶۱۳بیت : ۲۶۰). ۲۷
: ۲۷۰) .۲۳.  ۶، سهطر ۱۰۶)بهرگ ساقی آن جام آیینه وار / کز اسهکندر و جهم پنجاب:   ۲۶۳۲

نهه انهد  کهه پنجاب:   ۲۶۶۳بیت : ۲۷۱) .۳۰.  ۶، سطر ۱۰۶)برگ گویی پنجاب:   ۲۶۶۶بیت 
ب، پنجههاب:  -مههتن براسههاپ ب، ت:   ۲۶۷۴بیههت : ۲۷۱). ۳۱.  ۷، سههطر ۱۰۷)بههرگ بسههیار 

 .۳۳.  ۷، سهطر ۱۱۰)بهرگ بهه پنجهاب:   ۲۷۶۰بیهت : ۲۷۶). ۳۲.  ۲، سهطر ۱۰۷)بهرگ نشستند 
گهردیم پنجهاب:   ۳۲۰۷بیت : ۲۳۳). ۳۴.  ۲، سطر ۱۱۶)برگ نورد پنجاب:   ۲۶۶۰بیت : ۲۶۳)

. ۳۶.  ۶، سهطر ۱۳۴)بهرگ مهرد میهدان پنجهاب:   ۳۳۶۰بیهت : ۳۰۶) .۳۶.  ۳، سهطر ۱۲۶گ )بر
بیهت : ۳۱۱). ۳۷.  ۷، سهطر ۱۳۷)بهرگ حاجت مرا گهر نباشهد دگهر پنجاب:   ۳۴۱۳بیت : ۳۱۰)

)برگ ایوان بار پنجاب:   ۳۴۷۱بیت : ۳۱۳). ۳۶.  ۱، سطر ۱۳۶)برگ به عزم خطا پنجاب:   ۳۴۴۱
بیهت : ۳۱۶). ۴۰.  ۳، سهطر ۱۴۰)بهرگ کهآرد پنجهاب:   ۳۴۶۲بیهت : ۳۱۳). ۳۳.  ۱۰، سطر ۱۳۳

بر پنجاب:   ۳۷۱۷بیت : ۳۲۶). ۴۱ت، ب: بی نقطه.   ۱۲، سطر ۱۴۳)برگ نای پنجاب:   ۳۶۶۰
.  ۱۲، سهطر ۱۶۳)برگ گرز و ازین پنجاب:   ۳۷۳۷بیت : ۳۳۰). ۴۲.  ۲، سطر ۱۶۰)برگ آورد پر 

پنجهاب:   ۴۱۰۶بیهت : ۳۴۶). ۴۴.  ۳، سهطر ۱۶۶گ )بهرز یاد پنجاب:   ۳۶۶۳بیت : ۳۳۳) .۴۳
با توجه به بیت قبهل و بعهد   ۱۱، سطر ۱۶۶)برگ فلک را نکو هر طر  گوهری است / اخگری 

، سهطر ۱۶۶)بهرگ پیغمبر و سهاقی پنجاب:   ۴۱۱۴بیت : ۳۴۶). ۴۶ضبط پنجاب مرّجح است. 
  ۳۳۴: بیهت ۱۶۶). ۴۷.  ۳، سهطر ۱۳)بهرگ پنجهاب: تجلهی و طهور   ۲۱۶: بیت ۱۴۴). ۴۶.  ۷
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پنجاب: پروانه پهّرد بهه نزدیهک   ۱۳۲۲: بیت ۲۰۲). ۴۶.  ۷، سطر ۳۶)برگ پنجاب: پیچان بود 
بیهت : ۲۳۲). ۶۰.  ۱۰، سهطر ۶۳)بهرگ بیخ پنجاب:   ۱۷۷۶بیت : ۲۲۶). ۴۳.  ۶، سطر ۶۰)برگ 
دن بیشه کهرپنجاب:   ۱۳۲۳بیت : ۲۳۳). ۶۱.  ۶، سطر ۷۶)برگ بختش / آشتی پنجاب:   ۱۳۱۲
. ۶۳.  ۷، سهطر ۶۱)شراب و جهوانی بهرگ پنجاب:   ۲۰۶۰بیت : ۲۴۰). ۶۲.  ۴، سطر ۷۶)برگ 

بیارا / وز پنجاب:   ۲۲۶۶بیت : ۲۱۷). ۶۴.  ۶، سطر ۶۶)برگ پرد میپنجاب:   ۱۶۰۳بیت : ۲۱۷)
بها توجهه بهه   ۶، سطر ۳۶)برگ مکش پنجاب:   ۲۳۳۴بیت : ۲۶۷). ۶۶.  ۴، سطر ۳۰)برگ آنش 

)بهرگ وز پنجهاب:   ۲۶۶۶بیت : ۲۶۶). ۶۶های قبل، ضبط پنجاب اصح است. محتوای بیت
. ۶۶.  ۶، سهطر ۱۰۶)بهرگ وسمه کو برگماشهت پنجاب:   ۲۷۱۳بیت : ۲۷۳). ۶۷  ۳، سطر ۱۰۲

مگو پنجاب:   ۲۷۶۶بیت : ۲۷۷). ۶۳.  ۲، سطر ۱۱۰)برگ زاغ و بوم پنجاب:   ۲۷۶۷بیت : ۲۷۶)
بها   ۱، سهطر ۱۱۶)بهرگ بجنبند پنجاب:   ۲۶۳۳ه۲۶۳۱یت ب: ۲۶۳). ۶۰.  ۶، سطر ۱۱۲)برگ قلعه 

پنجهاب:   ۲۳۴۷بیهت : ۲۶۶). ۶۱های قبل و بعد، ضبط پنجاب مهرّجح اسهت. توجه به بیت
. ۶۳.  ۱۲، سهطر ۱۱۶)بهرگ بر حهذر پنجاب:   ۲۳۶۶بیت : ۲۶۶). ۶۲  ۶، سطر ۱۱۶)برگ جسته 

  ۳۱۲۶بیت : ۲۳۶). ۶۴.  ۱۲، سطر ۱۲۰)برگ ای ناگه به درگاه / فرقهپنجاب:   ۲۳۶۶بیت : ۲۶۶)
.  ۶، سهطر ۱۲۶)بهرگ خیمهه پنجهاب:   ۳۱۶۶بیت : ۲۳۷). ۶۶.  ۷، سطر ۱۲۶)برگ تیغ پنجاب: 

بیت : ۳۱۴). ۶۷.  ۲، سطر ۱۳۶)برگ گردی سرافراز از انعام ما پنجاب:   ۳۳۷۲بیت : ۳۰۷). ۶۶
 . ۷، سطر ۱۴۰)برگ نام ما هم برند پنجاب:   ۳۴۳۲ه۳۴۳۳

 ایی که نسخۀ پنجاب دارد و باید در مت  لحاظ شودها بیت۱ا۶
های در دسهترپ یک از نسخههایی دارد که در هیچمورد، نسخۀ دانشگاه پنجاب بیت ۲۳در 

است. به نظهر غلط در پانوشت آورده شدهاست یا اگر در نسخۀ چاپی آمده، بهمصحح نیامده
دانشهگاه پنجهاب یها بایهد نسهخۀ  نگارنده، اگر این متن بخواهد دوباره تصحیح شود، نسخۀ

هها بایهد درون طراز نسخۀ اساپ باشد. درنتیجه، ایهن بیتاساپ در نظر گرفته شود و یا هم
بیت در انتهای  ۀایم و بقیه را با ذکر شمارمتن قرار گیرد. ما برای نمونه به چند بیت اشاره کرده

 ایم.این بخش آورده
ای شاه اسماعیل نزد ارکان دولت اسهت، بیهت هها رجزخوانیازآنجاکه موضوع این بیت

 های قبل و بعد از خود دارد: شده درون قالب تناسب تام معنایی با بیتآورده
 دریهغتهن بهیسنان گر کشد روی

 
 چو پرگار سازم دو نیمش بهه تیهغ 

  ۱۶۶: بیت۱۰۰۷)  
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 رود در رکهههاب مهههن افراسهههیاب
 ]کنم پوست از فرق جمشهید بهاز

 

 کنم از رکهابکه حلقه به گوشش  
 که تا سازم از خام وی، طبل بهاز[

   ۱۰، سطر ۳۷)برگ  
 کهههنم کاسهههۀ فهههرق اسهههفندیار

 های شهاه زمهاننیز: ز رنگین علم
 

 خوشههگوار ۀز خههونش پههر از بههاد 
 شده در حجهاب اطلهس آسهمان

  ۱۳۶: بیت ۱۱۶۱)  
 ]ز کهههوپ روارو برآمهههد خهههروش

 
 خروشی که برد از سر چرخ ههوش[ 

  ۷، سطر ۴۴)برگ   
 گرفت از سهر کینهه در دسهت تیهغ
 نیز: شده آب را عکس غنچه حباب

 

 عیان گشت بهرق درخشهان ز میهغ 
 ولههیکن حبههابی نگههون زیهههر آب

  ۱۶۲: بیت ۳۶۳)  
 ]بود غنچه طفلی که گل در بههار

 
 به نهازش همهی پهرورد در کنهار[ 

  ۳، سطر ۳۶)برگ   
 سرشهتبه فصلی چنین شاه فهرخ

 
 تبرآراست بزمی چهو بهاغ بهشه 

های قبل و بعد از این بیت توصیف فصل بههار اسهت، بیهت درون قهالب ازآنجاکه بیت 
 های قبل از خود دارد.تناسب محتوایی و معنایی تام و تمام با بیت

نکتۀ قابل توجه دیگر این است که در نسخۀ دانشگاه پنجاب، ترتیهب و تهوالی منطقهی و 
اند. ایهن مههم در ها پس و پیش نشهدهمصراع ها وتر رعایت شده و بیتها دقی معنایی بیت

متن چهاپی کهاماًل مشههود  ۳۶۳۱و  ۳۴۶۶، ۳۴۱۴، ۳۰۷۶، ۲۶۶۱، ۲۰۰، ۱۳۳های بیت
ها باید از نظر محتوا دقیقًا منطب  بر نسخۀ پنجاب و در است. ترتیب و توالی منطقی این بیت

 است.ی آورده شدهگونه که در متن چاپبریتانیا باشد، نه آن ۀبرخی موارد نسخۀ موز
هایی آورده شده که بایهد درون مهتن قهرار ها در نسخۀ دانشگاه پنجاب، بیتبین این بیت

 ها به قرار زیرند: گیرد. آن بیت
۱۱۲۶-۱۱۲۷ ،۱۲۰۶-۱۲۰۶ ،۱۲۶۶-۱۲۶۶ ،۱۲۶۱-۱۲۶۰ ،۱۲۶۳-۱۲۶۲ ،۱۳۰۰-

۱۲۳۳ ،۱۳۰۶-۱۳۰۷ ،۱۳۷۰-۱۳۶۳ ،۱۳۷۷-۱۳۷۶ ،۱۳۶۱-۱۳۶۰ ،۱۶۲۳-۱۶۳۰ ،
۱۶۳۷-۳۶۱۶ ،۱۶۶۰-۱۶۶۱ ،۱۶۷۰-۱۶۷۱ ،۱۶۳۱-۱۶۳۲ ،۱۶۳۴-۱۶۳۶ ،۲۰۲۶-
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 ... نامۀاسماعیلشاهضرورت تصحیح مجدد   نقد و بررسی 
 

 

۲۰۲۶ ،۲۰۳۳-۲۰۳۴ ،۲۶۱۶-۲۶۱۶ ،۳۰۰۴-۳۰۰۶ ،۳۲۴۳-۳۲۶۰ ،۳۲۳۶-۳۲۳۳ ،
۳۴۶۳-۳۴۷۰ ،۳۶۳۳-۳۳۰۰ ،۴۱۳۳-۴۱۳۴ ،۴۱۳۶-۴۱۳۳. 

 گیریا نتیجه۷
 -۷۳۶۰/۱۳۶o ۀبهه شهمار نامهاسنماعیلشاههد  ما در این مقاله شناساندن نسخۀ منظومۀ 

در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه پنجاب الهور بود، اما با مقابلۀ این نسخه با متن چهاپی محفوظ 
بریتانیها  در  ۀهای درست نسهخۀ اقهدم )نسهخۀ مهوزبرخی ضبطخۀ چاپی معلوم شد در نس

است. از سوی دیگر، نسخۀ دانشگاه پنجاب بهه دلیهل قهدمت بیشهتر، نداشهتن پانوشت آمده
تهرین های درسهت، جهزو صهحیحهها و داشهتن ضهبطبیتها، رعایهت تهوالی افتادگی بیت

آید و اگر مصهححی بخواههد دوبهاره آن را تصهحیح شمار میبه نامهاسماعیلشاههای نسخه
 طراز با آن در نظر گرفته شود.کند، بهتر است نسخۀ دانشگاه پنجاب نسخۀ اساپ یا هم

 منابع
، تههران، سهازمان اسهناد و ۱۶ ، جلهد فنخنا) های شطی ایرانفهرستگان نسخه ، ۱۳۳۱درایتی، مصطفی )

 کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران.
، تههران، کتابخانهه، مهوزه و مرکهز ۶ ، جلهد دنا) های ایراندستنوشته ۀفهرستوار ، ۱۳۶۳درایتی، مصطفی )

 اسناد مجلس شورای اسالمی.
 وپ.، تهران، فرد۲/۶، جلد تاری  ادبیات در ایران ، ۱۳۷۳صفا، ذبیح الله )

 ،های شطی کتابخانه دانشگاه ونجاب الهنورفهرست نسخه ، ۱۳۶۶/  ۱۳۶۶عباسی نوشاهی، سید خضر )
 آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.، اسالم«گنجینۀ آذر»۱۰۶ ۀشمار

، به تصحیح و تحشهیۀ جعفرشهجاع  نامهاسماعیلشاه ، ۱۳۶۷قاسمی حسینی گنابادی، میرزا محمد قاسم )
 ی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.کیهان

، تههران، کتابخانهه، های شطیوردازی و تصحیح انتقادی نسخهتاری  نسخه ، ۱۳۶۰مایل هروی، نجیب )
 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

 ، تهران، موسسه فرهنگی منطقه ای.۴، جلد های شطی فارسیفهرست نسخه ، ۱۳۶۰منزوی، احمد )
آّباد، مرکهز ، اسهالم۷، جلهد های شطنی فارسنی واکسنتانفهرست مشترک نسنخه ، ۱۳۶۶مد )منزوی، اح

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
 ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.۲، جلد های فارسیکتاب ۀفهرستوار ، ۱۳۷۶منزوی، احمد )

تابخانهۀ مرکهزی دانشهگاه پنجهاب ، ک-۷۳۶۰/۱۳۶o ۀنویس شمار، دستنامهشهنشاهمیرزا قاسم گونابادی، 
 برگ. ۱۷۰الهور، تاریخ کتابت: قرن ده، 


