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Background and purpose: Tadzkirah Al-Shoðra is a general biographical memoir written in 

the biography of poets and writers of Iranian and Arab. There are many manuscripts of this 

book in Iran and the world, but the two manuscripts of the National Library and the 

manuscripts of the Library of Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of 

Mashhad have the same date of the author. Experts believe the Mashhad version is the author's 

script. However, it seems the 15039 version of the National Library is the oldest because it 

script is graceful Nastaliq. Until now, there have studied various but few on Tazkira Al-

Shaara. These researches are only one correction and a few short articles that the famous 

versions have not introduced. A copy of this book dated 7 Rajab 893 AH is available in the 

Central Library of the University of Tehran. This article aims to introduce this exquisite and 

old version and it compares with some other versions of Tadzkire in the same library. The 

edition 2468 of the Central Library of the University of Tehran was introduced for the first 

time and it is very important in terms of a research codicology because it is close to the time 

of its composition. 

Materials and methods: The study was based on a qualitative review and analysis of the 

writing and language of the Tazkira al-Sha'ar version with a library method. 

Findings: This article introduces and examines the linguistic structure, vocabulary, and 

writing style in the 2468 edition. The script of the manuscript and drawing of letters and words 

has written in the 9th century. The copy is complete and has no gaps and the authenticity and 

trustworthiness of the text have been preserved based on the oldest available text. It is a 

vocalized version and language acquisition is very low in this version. Dolatshah has defined 

and divided the poets based on their lifetime in the Tazkira. He has introduced some limited 

poets and some have been described in detail. 

Conclusion; The text of the version is written almost identically. The drawing of letters and 

words throughout a copy is fixed and matured. The writing and content of this manuscript are 

very similar to the oldest version, which is probably the author's handwriting. 
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University of Tehran (Dolatshah Samarkandi, written on 7 Rajab 893 AH).  Academic Librarianship and Information 
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   ها: واژهکلید

 ،یخط نسخه

 الشعرا،ةتذکر

 کتابت،

 انجامه،

 .یدولتشاه سمرقند

  ی ادزی  نسخ.  ه استشد  و عرب نوشته  یران یاست که در شرحال شاعران ا  یعموم  ایتذکره ،  الشعراة تذکر  : سابقه و هدف

  ی اما با توجه به پختگ ؛  لف استؤو جهان وجود دارد که از نظر کارشناسان نسخه مشهد کتابت م  رانیکتاب در ا  نیاز ا
  د یکه شا  یکم  یهادارد. پژوهش   یشتریقدمت ب  یملکتابخانه    1۵0۳9  مارهنسخه شکه  رسد  ی آن به نظر م  قیخط نستعل

  7نسخه از تذکره به کتابت   کی. ه استالشعرا انجام شد ةباره تذکرو چند مقاله مختصر در حیتصح کیبتوان گفت تنها 
کرده و با    یرا معرف  یمینسخه قد  نیا   حاضر،  دانشگاه تهران موجود است. مقاله  یدر کتابخانه مرکز  .ق.ه  89۳رجب  
 .دهدی انجام م  یکوتاه سهی کتابخانه مقا ن یهم گریاز نسخ د یتعداد

الشعراست که با روش  ة نگارش و زبان نسخه تذکر   لی و تحل  یفیک  بررسی   اساس  بر  حاضر  مطالعه  : هاو روش   مواد 

 .ه استصورت گرفت ایکتابخانه 

. کتابت نسخه رسم  کندیم  یو بررس  یرا معرف 2468کتابت در نسخه    وهیواژگان و ش  ،یمقاله ساختار زبان  نیا  ها: افتهی

مشکول بوده و اصالت و امانت متن بر اساس    مهین  و   ی. نسخه بدون افتادگدهدی را نشان م  9حروف و کلمه در قرن  
کم است. دولتشاه در تذکره شاعران را    ارینسخه بس  نیدر ا  یمتن موجود حفظ شده و احتمال تصرف زبان  نیتریمیقد

 بعضی  و بسنده کرده    یمختصر  فیاز آنها به توص  بعضی  حال  شرح  در.  ه استکرد  بندیم یآنها تقس  یبراساس دوران زندگ
 .ه استرا مفصل شرح داد 

.  ه استدیرس ینسخه ثابت و به پختگ کی و رسم حروف و کلمات در طول  کدست ی بایمتن نسخه تقر : یریگجه ینت

 است.  کینزد اریاست بس مؤلفخط   نسخه موجود که احتماالً نتریی میمتن به قد ینگارش و محتوا

تحقیقات کتابداری . ق(89۳رجب  7کتابت  ، ی)دولتشاه سمرقند دانشگاه تهران یالشعرا در کتابخانه مرکز ةاز تذکر یمیقد و  سینسخه نف(. 1401) طاهره، زاده بزرگ استناد:

 . 7۵- 87(، 2) ۵6، رسانی دانشگاهی و اطالع

                 DOI: http//doi.org10.22059/jlib.2022.341801.1606 
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 مقدمه 

ه از خود پرداخت شیو شارح حال شااعران پ  فیکه به توصا  ه اساتزد یاتذکره تألیفتازه و نو، دسات به   یکار  شاهیدولتشااه در اند
.  ه اساتشاد  یفراوان  یخیتار  ینوشاته اسات که بعدها مرجا اساتنادها یحساب  حال عموم ن،یشا یپ  اتتألیفاز    آگاهی بدون او.  اسات
توساط ادوارد براون در ساال   ،یالشاعرا  پس از دو چا  در بمب و جهان موجود اسات. تذکر   رانیکتاب در ا  نیاز ا  یادیز هاینساخه
 یکس نیان بوده است. فاطمه عالقه آخرپژوهشگرچا  مورد مراجعه   نیتاکنون ا  ربازیچا  شد و از د دنیو در ل  حی، تصح.م1918

کرد و تنها به ضابط اختالفات    حیتصاح  یسانگ ا و دو چ  ی، با مقابله ده نساخه خط.ش 1۳8۵الشاعرا  را در ساال  اسات که تذکر 
مخاطبان قرار   اریاسات که در اخت یچاپ  نیدتریدر حال حاضار، جد  حیتصاح  نیپرداخت. ا  یبدل از آن ده نساخه خطهفت نساخه

 .دانندیادوارد براون را اصح م  حیچا  تصح نپژوهشگرااز  یدارد. گروه
 نینساخ و دانشانامه جهان اساالم از جمله ا  حیکره وارد شاده اسات که مقدمه و تصاحبر تذ  یگوناگون  هایینقد و بررسا   نیهمچن

و ذکر آن  کنمیتذکره در چند جمله بساانده م یمحتوا لیمقاله بر کتابت نسااخه، به تحل  شااتریتمرکز ب لی. به دلباشااندیمتون م
 ندارد. یضرورت نجایآنها در ا یادآوریمطالب تکرار مکررات بوده و 

نساخه(،  17) یشاده اسات. کتابخانه مل یکتاب تا کنون شاناخته و معرف نیکه از ا  یهانساخه  نیتریمیشاواهد موجود قدبنابر  
نسااخه(، کتابخانه  ۳) یملک، کتابخانه آسااتان قدس رضااو ی(، کتابخانه مللمیف 1نسااخه و  7دانشااگاه تهران ) یکتابخانه مرکز

کتاب  نیاز ا یمتعدد یهانساخه... نساخه(  2) قم یمرعشا  یساتانبول، کتابخانه عموما  انشاگاهدانشاگاه آکسافورد، کتابخانه د ان،یبادل
شوال   27کتابت  (دیجد  12662)    2662( و دیجد  ۵  -1۵0۳9)    ۵0۳9 هایبه شماره  یکتابخانه مل یهاکنند. نسخهیم یرا نگهدار

ق اسات. کارشاناساان  892شاوال    28(، کتابت 942) ش   هدمشا   یدانشاگاه فردوسا  اتیکتابخانه دانشاکده اله14792ق و نساخه    892
ندارند.  یگرید خیلف را دارند و تارؤکتابت م خیتار ادشدهی نسخه سه هر. اندلف احتمال دادهؤفن نسخه مشهد را به خط م  دیو اساات
به  یادیز اریبسا  باهتشا  ملی کتابخانه  1۵0۳9  نساخه  اما ؛اندو هر دو به رسام خزانه  قیبه خط نساتعل 942و   12662 هاینساخه

 . ه استشد آن نوشته ینسخه دانشگاه از رو اینسخه دانشگاه دارد. گو
نساخه هشات   نیدانشاگاه تهران اسات. ا  یکتابخانه مرکز  2468و کامل تذکره نساخه    یمیقد س،ینف  اریبسا  هایاز نساخه یکی

 مشکول است. مهیدار و نخی. نسخه کامل، تاره استکتابت شد ،تألیفماه بعد از 

 ها مواد و روش

و اساس کار منابا دست اول و    هیاست. پا  اینگارش تذکره بر اساس مطالعات کتابخانه  تیو کم  تیفیک  یزبان و بررس  لیتحل

  ن یاست. همچن  یو دستور زبان فارس  اتادبی  و  هاحالو شرح  یس ینوتذکره  خیتار  ،ینسخ خط  نهزمی  در   شده  منتشر  مقاالت  و  هاکتاب

شامل فرهنگ لغت    یالشعرا انجام شد، منابا دست اول فارس ةمرتبط با تذکر  هاینهیدر زم  هک  یمقاالت و مطالعات کوچک و بزرگ

 و  حالشرح نه یصورت گرفته در زم هایاست. پژوهش... بزرگ و   سندگانیبهار، شرح حال نو شناسیسبک دهخدا، نامهلغت ن،یمع

 ن ینخست عنوان به الشعراة تذکر   یباال  تی. با وجود اهمدهدیم لیرا تشک یعلوم و ادب پارس  قاتیاز تحق یتعداد اندک یسنویتذکره

 . سازدیوجود دارد که کار را با مشکل روبرو م یمقاالت کم  یتذکره عموم

 هایافته

 الشعرا ةتذکر . 1

کتابؤم سمرقند   :لف  عال   یدولتشاه  بختفرزند  غاز   یالدوله  عال  سینوتذکره  ،ینیاسفرا  ی شاه  به  متخلص  شاعر،  از    ،ییو 

است.   .ق.اه9شاعر قرن    الشعرا وة لف تذکرؤبود. او م قرایبا  نی و سلطان حس  یینوا  ر یشیعل  ر یخراسان و از مالزمان ام  زادگانبینج

  ن ییعل ی به اعل دنیرس ،یخود و به خاطر هدر رفتن عمر و هالکت به سبب جهل و نادان  یب را در سن پنجاه سالگ کتا ن یدولتشاه ا

 است. کرده تألیفنبود منابا شرح حال شاعران  با علم و حکمت و
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 ی تذکره موجود درباره احوال شاعران و اشعار آنهاست. سمرقند   نیدوم  ،عوفی  محمد  الباببعد از لباب  یالشعرا دولتشاه سمرقند ةتذکر

 نینگارش ا لیاز دال  یکی  رازی ؛است شده بود مطلا نبوده تألیفکه صد سال قبل از او  یکتاب و کتاب ابوطاهر خاتون نیاز وجود ا

 .دانستیم یرانیا یحاالت و مقامات شعرا ربارهد یکتاب را نبود کتاب

 الشعرا ة کامل تذکر نسخه کی یمتن ساختار

 یهجر 892شوال سال  27الشعرا را در شرح حال شاعران در  ةکتاب تذکر یالسمرقند  یالغاز شاهیالدوله بختدولتشاه ابن عال 

تذکر  کرده  تألیف  یقمر شد  یعموم  ایتذکره  الشعراةاست.  نوشته  آنها  اشعار  و  شاعران  همه  احوال  درباره  که  استاست  . ه 

به   یخ یلحاظ تاربه  گویپارس  یدر ذکر ده تن از شاعران عرب، شعرا  یا. پس از مقدمهشودیم  زمؤلف آغا  باچهیلشعرا  با داتذکر 

و مکارم هفت تن  یخاتمه، شرح زندگ شاه اختصاص دارد. دردوره دولتهم یطبقه به شعرا نیکه آخر  شوندیم میهفت طبقه تقس

 . ه استدیرس  ان یبه پا بهادر نیسلطان حس یابوالغاز تمقامااز  یاز بزرگان روزگار دولتشاه آمده و کتاب با شرح کوتاه

  ی شاعر نامدار را از ظهور اسالم تا زمان زندگ  1۵0شعرا مرتب کرده و شرح حال    یو دوره زندگ خیتذکره خود را بر اساس تار  او

توجه کرده و براساس سبک مورد    یلفظ   هایه یپرداخته، به آرا  زیو شرح حال شاعران به نقد آنها ن  یاز معرف  ری. او غه استخود آورد

گرد آورده و از   یخ یتار  یهاشاعران و کتاب  وانیرا از د  ازی. دولتشاه اطالعات مورد نکندیم  یابیو ارز  نقدپسند زمان خود آنها را  

 یخ تاری  اشتباهات.  اندکرده  انیصورت خالصه ب  شرح حال شاعران را به  ،ی عموم  یها. تذکرهه استسود جست  زیخود ن  یهادهیشن

 . ه استبود یادیز انیدر طول سال نپژوهشگرا یابر یاما منبا خوب ؛شودمی دهیکتاب د نیدر ا زین

  2468 نسخه شماره

سرلوح    ک ی  با  نسخه  آغاز.  ه استنوشته شد  ینسخه با خط نسخ خوانا در کاغذ سمرقند   نیا  :(ی )نسخه شناس  ی ساختار شکل

و    ی( و در صفحات مختلف عنوان با شنگرف، جدول زر و مشک1  ری)تصو  شروع شده  ییالجورد و طال  غالباً  یهابا رنگ  بایز  اریبس

د نسخه  ی م  دهیالجورد  )    202شود.  اندازه  دیاسال  206برگ  به  صفحه    .م.س   2۵×1۵(،  هر  در  اندازه    2۳است.  در  سطر 

جدول مطال و طرح   کیسوخته با    یاقهوه  یبه رنگ الک   رونیاست که از ب  یجلد آن روغن  .1( نوشته شده است .م.)س۵/17×۵/8

 .ه استقاب ساد ک یگلدار و از داخل با طرح گل نرگس در  یهاترنج با سر ترنج

درست شعر و متن    یگذاریدرست متون نظم و نثر در جدول و صفحه کتاب و جا   میو منظم است. تنظ  باینسخه ز  ییآراصفحه

 ی و الجورد   یمشک  ،ییمتن در چهار جدول طال  یهااست. همه صفحه  دهیآفر  یبصر  ییبایمتن، ز  یوستگ یخود جهت پ  یدر جا

نام افراد    ه،یآ  ز،یها با تماو عنوان  یآمده است. متن با مرکب مشک  یگریدر جدول د  دقول شده باشکه نقل   یمطلب  ایقرار دارد. شعر  

آگاهانه به  نا  ای. کاتب نسخه آگاهانه  ه استبا مرکب شنگرف نوشته شد  ...، استاد و  مؤلفقال شاعر،    ت،یمثل ب  ییهامهم، کلمه

آورده است. اشعار را در  بای و ز یمنطق یخود با نظم یدر جا ا نظم ر . متون نثر وه استمطالعه کتاب توجه داشت یشناسمس له روان

برخوردار   یدار یو شن  یداریکه از وزن د ای. به گونه ه استکرد  تیکتابت را رعا یمشخص ممتاز ساخته و ساختار ستون یها جدول

 .کندیرا تماشا م هانه یبوده و چشم قر

 ایمقدمه  .  خاتمه دارد  کیمقدمه) خطبه(، متن و    کینسخه کامل است که؛    کینسخه    نی: ا(ی شناس)کتاب   ییمحتوا  ساختار

 مؤلفحال  پادشاه وقت است. حسب یو مدح و ثنا  نیراشد ی اسالم و خلفا  امبریخداوند و بزرگداشت پ شیهمان خطبه شامل ستا

 .ه استدامه آمدآن در ا ریو سبب تحر

 
 خ.  1۳40(، 669، انتشارات دانشگاه تهران )12۳۵، ص 9دانشگاه تهران، ج   یفهرست کتابخانه مرکز ، یپژوه، محمد تقدانش. 1
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هفتگانه و سپس   یها. بعد از ذکر نام شاعران عرب، نام شاعران طبقهشودیبا نام ده تن از شاعران عرب شروع م  یمتن اصل

 علی  موالنا  مانند.  ه استمدآ در قسمت شرح حال    رییتغ  یمتن با کم  ینام شاعران در فهرست ابتدا   ی. گاهه استشرح حال آنها آمد

 د یدر فهرست و س  یباناهلل کهنهنعمت  دیس  ر یام  در شرح حال،   یدردزد استراباد  یو موالنا عل  متن   یدر فهرست ابتدا  یاسترآباد

در   یخواجه رستم جوزباندر شرح حال،    یشابورین  یدر فهرست و موالنا کاتب  یزیموالنا کاتب ترش،  در شرح حال  یاهلل ول نعمت

در متن به احوال  ...  در شرح حال و    یقوم  نیالددر فهرست و سراج   یقمر  نیالدسراج   ح حال، در شر  یانیفهرست و خواجه رستم خور

در شرح حال   الباشتانی  اهللمسعودبن فضل  نالدیهیخواجه وجاشاره شده است. مانند    زین  یخ یتار  یدادهایشعر و رو  یپادشاهان حام

و قبل از موالنا    یزیکهج تبر  خیابن عماد در شرح حال ش  ر ذک  ،ه استآمد  یزاکان  دیو قبل از عب  یومدیطبقه خامس بعد از فر

 . ه استآمد یشابوریاهلل نلطف

پادشاه اسالم سلطان    و مقامات و هاالت) حاالت(   خیذکر شش تن از فضال ، امرا و شرح حال آنها، ختم کتاب، تار  خاتمه شامل

نسخه براساس   مهیترق(.  4ریتصو)  را نوشته است  شیو انجامه خو  مؤلفانجام، انجامه    مهی[ است. کاتب در ترققرای]با  بهادر  نیحس

و در    ده گردی  کم  طرف  دو از   متن سطور  اندازه  با   مناسب  انجامه  سطور.  ه استجداگانه از متن نوشته شد  یکتابت در صفحه ا  نییآ

 .دآییانتها شکل مثلث به وجود م

قله قاف عقول    مرغیکه س  یدیآن نتوان نمود و تمج  یا یکبر  یبساحت و فضا  شهیکه شاه باز بلند پرواز اند  ید ی: تحمآغاز

 ... . عزت و عظمت  بذرو یانسان

الدوله اقل عباداهلل دولتشاه بن عال   ة هذه التذکر  ریو تحر  تألیفتم الکتاب و ربنا محمود اوّله المکارم و الهدا بجود خدم ب  انجامه: 

اساس  نی. برا89۳رجب المرجب سنه  7 یتم الکتاب ف  هیو ثمانما  نیو تسع نیشوّال اثن 27 یاصلح اهلل شأنه ف یالغاز شاهیبن بخت

 .ه استنوشته شد فیبعد از تأل  اهنسخه هشت م

شرح است: در آستر بدرقه   نیکه به ا  شودیم  دهیمختلف آن د  یهاو اثر مهر در صفحه  ادداشتیند  : چشیو حوا   هاادداشت ی

  ده یذکر گرد  گرید  ادداشتیدرباره آن دارد. در    یمختصر  حی و اقدم بودن نسخه و توض  سیبر نف  دیاست که تاک  یادداشتی  نیآغاز

 یدر باال  1247و مهر مورخ    ادداشتی)  شاهینواده فتحعل  رزای م  یقل  مواما  1148وملک عمر نزهت در    10۳7در    ینیم یمحمد    که:

 . ستنی مشخص نسخه کاتب. ه استشد نوشته .قا.ه 89۳ رجب 7 در نسخه. اندر( نسخه را در تملک داشته 62گ

 ت:اس ریبه شرح ز 2468با نسخه   سهیمورد مقا نسخ

و شنگرف، آستر    یمرکب مشک  متن داخل چهار خط جدول،  یول   نیبرگ، بدون تزئ  ۳20،  10، نسخ، قرن  7۵7۵شماره    .الف

 ه.ساد یبدرقه ابر و باد، جلد چرم

 ی ابوالغاز ر  و انجام د  باچهیبرگ، عنوان شنگرف، جدول به زر و الجورد، اغاز از د  1۵9،  10سده    ق ی، نستعل2۵10نسخه شماره    .ب

 .ییمقوا یضرب  ماجیجدول زر والجورد دور متن، جلد ت نات،یبدون تزئ ،ی افتاده است. کاغذ سمرقند سلطان حسن

و سبز،   یبا الجورد و زر، مرکب مشک  نیبرگ، سر لوح و تزئ  ۵۵9،  .ق9۳7شعبان    29  با،یز  قی ، نستعل8412  نسخه شماره  . 

 .ییمقوا یضرب ماجیجدول مزدوج دور متن به زر و الجورد، نسخه کامل، آستر بدرقه ابر و باد، جلد ت

نستعل276۳ماره  نسخه ش  .ت مظفر طاهر سمنان.ق9۵7صفر    12  ق، ی ،  تزئ   220  ،ی، کاتب  بدون  و   یمرکب مشک  ن،یبرگ، 

 . هیدر حاش یضرب رهیبا طرح زنج ییمقوا یمشک ماج یجلد ت ،ی شنگرف، کاغذ سپاهان



 

 

 
 ...دانشگاه تهران یالشعرا در کتابخانه مرکزةاز تذکر یمیو قد سینسخه نف     

 

 

 

79 

آغاز دارد، سرلوح و  برگ،    2۳9،  .ق977  یالثان   یجماد   7، شنبه    یالسراز   خی ترسون محمد ش ق،ی، نستعل90۳2نسخه شماره   .ث

 ن یمزدوج با زر و الجورد، عناو  یو شنگرف، جدول بند  یو قرمز، متن با مرکب مشک  اهیالجورد سبز س  یهاتاج به رنگ

 .زر و الجورد با طرح لچک و ترنج یرنگهامعرق به  یبا شنگرف، جلد چرم ترهایو ت یاسام

 ی هاآغاز دارد، سرلوح با تاج به رنگ  برگ،  2۵9،  . ق978متوسط، اول رمضان   قی(، نستعلةمشکو  171)  1009  نسخه شماره  .ج

و   یقرمز و الجورد، متن با مرکب مشک  ،سبز  یهامزدوج با رنگ  یبندزرد کمرنگ و سبز، جدول  ،ییطال،  الجورد قرمز

 . هیاشجدول در ح کیترنج و  یبا طرح ضرب یسبز، جلد چرم

 هااز حروف و کلمه  یمتفاوت نگارش بعض  هایوه شی  از  الخطرسم  هایحروف و کلمه؛ گونه گارش  : نن و واژگا یزبان ساختار

 یژگیو  ن یآن در طول زمان است. او تکامل    ل یو تبد  رییتغ  انگر بی  هااز حروف و کلمه  تعدادی  امال   در   فراوان  تنوع.  وجودآمدندبه

خوانده    ایکلمه به چه شکل نوشته    ایحرف    نیدر هر دوره کتابت ا  دهدی مقدمت نسخه بوده و نشان    صیاز عوامل تشخ  یکیمهم  

حروف ربط و اضافه، جما، وندها،    ،یاعجم یفا د،یگ، چ، همزه و تشد ،ی مجهول، و ذ،/د  ، الف،  هاحروف  و کلمه نی. اشدیم

ا  ...مرکب و    ر،یضما تفاوت و    نیا  لی. دال شودی م  دهید  نسخهدر چند    ینسخه و گاه  کیگاه در  تنوع در نسخ کهن  نیهستند. 

تنوع   گر،یکدیکتابت از    هایکانون  یو دور  یدر نگارش، پراکندگ   یو بخصوص فارس   یرانیا  هایزبان  یریآغاز به کارگ  ؛یپراکندگ

 . است یو فرهنگ  یمذهب ،ی اسیس تیعلوم، سرعت در انتقال علوم، حاکم

 ی عن یکتابت    دیسرآغاز مرحله جد  توانی. اواخر قرن ششم را مابدیی تا قرن ششم ادامه م  یران ی کاتبان ا  نینوع کتابت در ب  نیا

نسخه    ک یشدند و دست کم در متن    کدستی  باتقری  هااز حروف و کلمه  یاریزمان به بعد؛ نگارش بس  ن یدانست. از ا  میکتابت قد

البته تنوع نگشودینم  دهید اوا  " ، چ، گ، ژ"  یچهار حرف فارس  ارش .  ماند.   یباق  ازده یقرن    لیهمچنان تا اواخر قرن دهم و 

 یساز است. جمله  میبارز کتابت قد  هاییژگیاز و  ینبود حروف کهن مانند فا  اعجم   ها،هیوجود آرا  ،یفارس   یانسجام در جمله بند

 . شدند ترکینزد یجمله به شکل امروز یاجزا هیبق و. فعل، فاعل و مفعول ستین یاز فنون ادب یساده و عار گرید

 بستن  جما  وندها،  اضافه،  و  ربط  حروف  ،  "گ، چ  ،یآ، الف،  ، د/ذ معجمه، واو مجهول/ واو معدوله،  "مقاله حروف    نیا

هر قسمت    نکته الزم است که  نیگفتن ا  نیهمچن  .کندیم  یو جمله را بررس   یمی قد  هایمرکب، کلمه  هایکلمه  ر،ضمای  ها،کلمه

 هستند  مشابه  هانسخه  همه  از  هامثال.  است   اصلی  نسخه  متن  امال   همان  آن  امال   ؛ ه استشد  ادیمقاله که از متن نسخه    نیاز ا

 .شودیم یادآورینام نسخه اصل در مقاله  با 2468کلمه مورد بحث است. نسخه  کیتفاوت امال  در  رازی

ر(، خوآجه حافظ   116)گ    می. مانند: چو فردآ رسد کآر فردا کنه است: آ ، ا ، اآ ، اً  نوشته شد  ی هانسخه به شکل   ن یدر ا  حرف آ

  11۵) گ  یکرد  تیر(، پادشاه مستعدّ و شاعر بوده هنرمند انرا ترب  116)گ    ال یجا بخوآب خ  وستهی  (، بانتظار تو پ  118گ  )  یرآزیش

به شکل   یو گاه "بخارا"به شکل  یبخارا گاه کلمه. ر( ۵ظروف بالغت ) گ ر(. اًن ظروف 116نامه )گ  (. شآه۳ (. آفاق )گ 

الف مانند نسخه اصل   سخه. ر( 11۵)گ  ن ی. مانند: أه است: ا و أ نوشته شدیهابه شکل  "الف " حرف .ه استنوشته شد "یبخار "

شکل   نیب،  ، ت،ث و ج ؛ به هم  هاینسخه  در  .اًنرا  ت،یب  نیخوآجه حافظ، ا  ،یراز شی  حافظ  نامه،شآه:  مانند.  ه استشد  نوشته

 .  بخارا، آفاق ت،ی ب نیا آن، شاهنامه، حافظ، خواجه.  ه استشد نوشته "آ و ا" یامروز

 (. و    19۵ر(. سپهر الجورد ) گ    11۵شکل نوشته شده است. مانند: پرده مردم چشمم )گ    نیهمه جا به هم  "پ"حرف  

 . ه استشد نوشته یشکل امروز نیبه هم زیالف، ب، ، ت، ث و ج ن هاینسخه در. ر( 196رزم بهرام کور ) گ 

قبل از   یکم ایاز قرن پنجم و  رانی»تحول ذال به دال در شرق ا .»ذ گونة د است بعد از مصوت«  "مهدال/ذال معج"حرف 

.  شودیم  دهینسخه هنوز آثار ذال معجمه د  ن ی. در ااست«  افتهی  ان یالمعجم )اول قرن هفتم( پا  فیآن شروع شده و در زمان تأل
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 یو به صورت دال نوشته شده و تعداد  افتهیاز آنها تحول    یشروع به تحول کرده بودند . تعداد  کاتبو    مؤلفمعجمه در زبان    هایذال

 (. عجب ملک فارس بوذ   11۵) گ    شودیچه م  نیکه ا  ذیشهر موّاج است پرس  رونینوشته شده است. مانند: در ب  "ذ  "به شکل  

مستمند است اما نفس در مراسم آن   نیشعار و دثار ا  قیطر  نیر(. اگرچه ا  201) گ    کذشتیر(. پادشاه اسالم م116اًباذ ) گ  

همه  یبزرکان نتوان زد بکزاف مکر اسباب بزرک یبر جا هیتک تیب دمیدرکش ایمن اس یاز آن کر یضرورت پا دمینامورت خذمت د

نسخه الف به   در. (96)  دهیمرسوم کردان  یرا باسم   یخسرو اشعار خود را چهار قسم ساخته و هر قسم  ری (. حال ام7)  یآماده کن

 است. کمتر آن تعداد اما ه استشد مانند نسخه اصل نوشته

شکل کتابت   ن ینسخه به ا  نیدر ا  یاد یز  های. کلمهشودینم  دهیامروز د  یصامت در فارس  ن ی، ا  / Xᵂ/  "هواو معدول"حرف  

صامت کوتاه »و« وسط دو حرف    کیموارد به شکل  شتر ی. در بکندیزمان را بازگو م  ن یتلفظ در ا  ن یشده که قطعاً کاربرد فراوان ا

از شآه    تیب  ن ی (. و ا  118) گ    یرآزی. خُوآجه حافظ شرازیشده است. مانند: خُواجه ش  ده »خ« نشان دا  ی»خ« و »و« و گاه رو

 ک. اند اریاما به تعداد بس شودیم دهیر(. در نسخه الف هم د116نامه برخوآند )گ 

  ن یبود. در ا   افتهیهنوز تحول ن ران یاست که تا چند قرن بعد از اسالم در نقاط مختلف ا ی، از حروف(Ō) "واو مجهول" حرف

حرف همه جا با    نیواو مجهول هستند؛ ا  یکه در اصل دارا  ینسخه کلمات  ن ی. در اشودی م  دهی هنوز آثار واو مجهول د  ز ینسخه ن

 ...سُو آسمانت    یر(. تا نکند رُو  97)  ...  هیو نق  عهیو ب  خوختشی  رُزکار   اول   در:  مانند.  ه استحرف قبل از واو ضبط شد  یضمه رو

 . ( ۳۵) ...آمد  رُونی (. از شروان ب 96)

  دهیندارند. هر سه نوع نگارش در همه موارد د  ی. قانون خاصه استنوشته شد  "ءِ  ،یی،  "به سه شکل    "ی"انواع حرف  

 .شودیم

 .ر و  ( 190گ )گنج( معانی بدمی افشاند ) قلمش کنج           خاتمش کار جهانی بدمی راست کند نکره: ی

چو   می س   (.  180ق جهان تا بنفخ صور )گ   (. از ابتدای خل   189سجدهای شکر کرد )گ    تیرؤ  دید  کی: تا مالیانجیم  ی

 . ( 11۵غمزه ات نشانه    مهر )گ  ریر(. زند بت 116)گ  نیملّت و د لیقاضی   عدل اص

در عشقت. مشغمل بودی   ییاز عال  ریحرام کشت بغ   (.  180گ  کس نشان )  چیصفت ندهد ه  نی(: سوری بدیمعروف )ا  ی

  (.  178باز شاهست زغوغای مکس باز رهد ) گ            طوطی روح رسد در شکرستان وصال . (11۵) گ 

نوشته شده است. مانند: بدره      "ی"به شکل    یو در تعداد محدود  "   "و    "  ی"  هایبه شکل  "ی "نسخه الف؛ در رسم    در

 .یتناهیبحر ال  نیو از غواصی ا  ان،یمول یجو یشهر، بو یحوالزر، خزانه    من، بآوازه   سماجت ،  

 "  "نوشته شده و تنها در  حالت اضافه به شکل    "ی"در همه موارد به شکل    "ی "ب،  ، ت، ث، ج، حرف    یهانسخه  در

 .نوشته شده است

 نینکارخانه چ   (.11۵گ  )  دیلشکر کش  زد ی. مانند: از  ه استنوشته شد  "ڪو    "ک"موارد به شکل    شتر یدر ب  "گ"حرف  

شده ) گ    ن یچ  اهݣحسد کار  ن یشود. مانند:  و زم  یم دهید  "ݣ   "هم به شکل    یگاه.   (118) گ   لفڪت  ی (. ب  189)گ  

 نوشته شده است. مانند؛ درکاه، کفتند، بکوسفند  "ک"نسخ به شکل  هیبق ر .ر( 116

 . ر( 116) گ  ینوبهار نیشکل نوشته شده است. مانند: در چن نیدر تمام موارد به هم "چ"حرف 

 .است نوشته شده یشکل امروز نینسخ الف تا ج هم به هم در



 

 

 
 ...دانشگاه تهران یالشعرا در کتابخانه مرکزةاز تذکر یمیو قد سینسخه نف     

 

 

 

81 

  ن یچسبند و الف ایشوند به آنها می همراه م "و آن نیا"اشاره   رینسخه هرگاه با ضما نی)از، در، بر( در ا حروف ربط و اضافه

بر ما    نارید  کهزاری  یشد یم آب    تو غرق  یسال کشت  نیکه در سفر بحر عمان در  ن،یبر  ن،یدر  ن،یشود. مانند: ازیحذف م  ریضما

 .ر( 117)گ  ینذر کرد

ه صورت جداگانه نوشته شدبه شهیهم "که"چسبد. حرف یبه آنها م یگاه دیآیم "و آن نیا " ریهرگاه بعد از ضما "را"حرف 

 .مگر در شعر است

گردد. مانند: ما  یآخر آن حذف م  "ه "چسبد و  یم  "آن و او  ن،یا"  ریدر اکثر موارد به کلمه بعد از خود و ضما  حرف ربط )به (

گ  کس نشان )چیصفت ندهد ه  نی (. از ابتدای خلق جهان تا بنفخ صور       سوری بد  182فروشد )گ    انیبروم  یرا به بردگ

غمزه ات نشانه       ریزند بت   (.168)گ    دندی (. نماز باقامت رسان17۵و عراق وافتاد )گ  جانیباذربا  طان (. شاهزاده بابر سل  180

  ز ی نسخ ن ه یبق در. گرددیم لیتبد "بد= پد"خود  یبه شکل باستان قتیحرف در حق نیا.  (11۵بدو ) گ   ن،ی (. بد 11۵مهر )گ 

 دد. گریآن حذف م آخر "ه"چسبد و یبه کلمه بعد از خود م "به"مواردحرف ربط  شتریدر ب

 (؛ ی)فعل وندها

ر(. لشکر خصم    201گ  )   کذشتیچسبند. مانند: پادشاه اسالم میموارد به کلمه بعد از خود م  شتریدر ب  "ی هم   ، یم"  یهاشوندیپ

به   یگاه  "ین نف"  شوندی. پ  (  18۳)گ    داشتی (. محبوب دلها م  19۵پادشاه روزکار بانک بر امرا  نامدار زد )گ    دینمایانبوه م

نه   ی (، معظّمات امور پادشاه 11۵) گ    رساندندیو نم   کفتندیشود. مانند: نمیجدا نوشته م  یچسبد و گاه یکلمه بعد از خود م

 یچسبد. مانند: سخن او بیبه کلمه بعد از خود نم "یب" شوندی پ. ر( 196گ ) اند. از رستم دستان نشان نداده  ( 11۵)گ  یپرداخت

  .ر( 201گ قرار است ) ی (. دلم از مهر او ب 118تکلف و ساده است )گ 

گ مظلومان )  مان،یحک  ن،یسالط  ...،  ما و  ن، یآن، ا  شان،یاست. مانند: او، ا  یبه شکل امروز  و جمع بستن کلمه؛  رها یضم

 . (  11۵گ )  (، معظمات امور100

نخست  یوقت اما معمواًل ه استنداشت ی. کاتب قانون خاصه استنوشته شد یبه زبان فارس یو گاه یبه زبان عرب یگاه اعداد

بعد خبر  فتگیرا م  خیهم که ابتدا تار یو زمان  نوشتیم یرا به زبان عرب خیصورت تار نیرا، در ا خی و بعد تار کردیواقعه را ذکر م

شهور سنه سبا و    یو کان ذلک ف  دندیمانند: خواجه را گرفتند و به شهادت رسان  .نوشتیم  یبه فارس  ار  خیصورت تار  ن یرا، در ا

 ن ی (. راصدان ساعت منحوس چن  109محمد را غارت کرد )گ    نیالدو بعد از آن اموال و خزانه  خواجه عال   هیو سبعما  نیثالث

المرجب سنه    کمیو    ستینمود روز دو شنبه ب  یبه فارس   زیرا ن  یر(. اعداد مابق  18۳)گ  ...  دولت سلطان    تیار  87۳ماه رجب 

 .  ( 72مرد به جانب استرآباد. اورا عفت هزار از اعوان و اصحاب )گ  صدیمانند: با س. نوشتیم

موارد به شکل جدا از هم نوشته شدند. مانند: خوش   شتریکه هر دو جز  آن مستقل هستند، در ب   ییها؛ کلمهمرکب  یهاکلمه 

ر(. و شاهزاده ابابکر    200)گ    هیشاه زاده    مشارال (. که    118تخت گاه[، جنّت آسا )گ  کاه ] (. تخت11۵شآه نامه. )گ    ،یدل

 هم نوشته شدند. مانند: چندانکهبه   وستهیمستقل، پ  ریمرکب غ  های (. کلمه  7گ  )  دیکه غصه سرآ  زنم  ی (. دست بکار   200گ  )

  ز یاز کلمات مرکب ن  یاندکر(. تعداد    7۳گ  )  یباصفهان رو  لیکه بتعج  ... (،    ۳7گ  )  ر(، جهانرا  ۳7گ  )  ر(، همچنانکه  147گ  )

در اصل به شکل زنده به اضافه    یر(. کلمه زندگان  7( )گ  یزندگان )  کانیزنده    خود نوشته شدند. مانند: دو سه روزه  میشکل قدبه

 ی و زندگان  یصورت زندگبدل شد و به  "گ"ها به  بیترک  نیصامت ه در اتصال ا  انهیم  ی( است. در فارسیپسوند )اان( به اضافه )ا

  ه یهنوز کلمه به شکل اول مؤلف   ا یدر زبان کاتب    رسدی م  ظرن به .  ه استماند  یهنوز باق  "ه    "متن صامت نی اما در ا  ؛شودی نوشته م

 . است  شدهیتلفظ م
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به حضرت   یو در وقت رحلت مکتوب"شود. مانند: اسپارش ) سفارش(   یم  دهینسخه د  نیها در ااز کلمه  یبعض   ی م یشکل قد

)گ    "...  کورکان اناراهلل برهانه نوشته و فرزندان و عساکر خود را اسپارش نموده و سواد آن مکتوب را  موریت  ر یصاحب قران اعظم ام

 . ( 108) گ   (. کهسار )کوهسار( 118

 ی اجزا  هیابتدا فاعل بعد مفعول، سپس بق  یعنی است    میقد  ی، از سبک کهن خارج شده و به سبک فارس 2468در نسخه    جمله

کتابت    مینسخه است. کاتبان دوره قد  نیبارز جمالت ا  هاییژگیاز و  یفارس  میدستور قد  ،یادب  هآرای.  ه استجمله و در آخر فعل آمد

 نیکنند. ا  نیگزیدر جمله جا  ییبایرا به ز  یادب  هیجمله را جابجا کرده تا بتوانند آرا  یاجزا  یه( گا.ق.ه  11ه ق تا قرن    7اول قرن  )

 ه است. شد میسبک نوشتار باعث به وجود آمدن سبک خاص کتابت قد

شود. یم  ده یدر آن کم د  امالیی  غلط   و  ه استنوشته شد  وسته یاست. متن پ  تألیفکتابت نسخه اصل هشت ماه بعد از    خیتار

مشکول  مهیقرمز رنگ مشکول نوشته شده است و نسخه ن نی متون قبل و بعد از عناو رازی باشد سوادکاتب کم رسدیبه نظر م دیبع

نوشته   رییبدون تغ...  و    خیجمله، کلمه، شعر، تار  تر،یم ی. براساس نسخ قدشودینم  دهید  گریاز نسخ د  کدامچیکه در ه  یتیاست. مز

 . رساندینسخه را به حداقل م یو کامل بودن نسخه احتمال تصرف زبان  تألیفبه  یکنزدی. ه استشد

  های اعداد، کلمه  ر،یاست. نگارش نسخه الف در حروف ربط و اضافه، وندها، ضما  "2468"مانند نسخه    زیتن نسخه الف نم

 .ه استمرکب مانند نسخه اصل نوشته شد 

ب،  ، ت، ث و ج به    هایمرکب و جمله در نسخه  هایاعداد، کلمه  ر،یحروف خاص، حروف ربط و اضافه، وندها، ضما نگارش 

 .شده است رییدستخوش تغ یکه در همه آنها متن کم دهدمی  نشان هانسخه نیاند. اما متن انوشته شده یشکل امروز

  ی . . . .  رودک  نصر بن احمد  ر ی( ام2468): در نسخه    ه است کهآورد  ده یگز  خیدر تار  ی: خواجه حمداهلل مستوف"8412"  نسخه

 ی( بو2468قال در نسخه  )  نظم کرده عرض کرد شعر  وجود ندارد(  2468را )در نسخه    اتیاب  نی( ا 2468در نسخه    عهی)ببد  ههیدر بد

با    کی. . . . ر  ریام  ی( روز 2468استاد را تقبّل کردند )قبول کردند در نسخه    می. . . . و مال عظ  یهم  دیآ  انیمول  یجو آمون 

 . نوشته شده است "بخارا"نسخه به شکل  ی. بخارا در همه جایهم دیآ انی( م2468نسخه  درکاش ما را تا )     او یهایدرشت

)در   ینصر بن احمد سامان  ری( ام2468: در نسخه  )  آورده است که  دهیگز  خیدر تار  ی: خواجه حمداهلل مستوف"276۳"  یهانسخه

آن خاندان )خانه دان    یوجود دارد(که تخت کاه اصل  2468را دارالملک )بخارا در نسخه    ر یوجود ندارد( را . . . .  و ام  2468نسخه  

. . . . ان ملک جنت آسا    ریام  ی( روز2468استاد را تقبّل کردند )قبول کردند در نسخه    م ی( است . . . . و مال عظ2468در نسخه  

 ده ی قص  نی. . . . ا  اردیکتاب تحمّل ن  نی( آنرا ا2468) در نسخه  اتیمجموع اب  رادی( زبان گذشت . . . . و ا2468بر )به در نسخه  

 .افتاد میمال وجود دارد( 2468)بخاطردر نسخه 

 . . . .ثالث، . . . نوشته است: طبقه دوم، طبقه سوم، طبقه چهارم،  ،یطبقه ثان ینسخه کاتب بجا نی؛ در ا"90۳2 "نسخه

اوّله، من    یثالث، . . . نوشته است: طبقات هفتگانه اوّله، من طبقه ثان  ،یطبقه ثان  ینسخه کاتب بجا  نی؛  در ا"1009  "نسخه

 . . . .طبقه ثالثه اوّله، 

اکمال و فضل  یجمال روزگار بتجل ومیخاتمه کتاب در تذکر اکابر و افاضل که ال"بعد از طبقات هفتگانه نوشته شده:  نیهمچن

و   ذکر شش تن از فضال"که در نسخه مورد مطالعه آمده است:   ی. در حال". .  . یآراسته است . . .  موالنا عبدالرحمن جام  شانرایا

 ". . . .  ،یموالنا عبدالرحمن جام ب،یترت هامرا آمده است که ب
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آن نوشته شده   یاز رو ییاست. گو  ه یشب ار یو  . . .  بس یدر نگارش، رسم الخط، جمله بند "1009"؛ به نسخه "2۵10"نسخه

خاتمه در ذکر اکابر و افاضل که حاال در "بعد از طبقات هفتگانه نوشته شده:    زینسخه ن  نیبرعکس. به عنوان مثال در ا  ایاست  

 . یعبدالرحمن جام نیآراسته است . . .  مقدمهم موالنا نورالحق و الد  شانیافضل و کمال  وریروزگار  بز

 یریگجهینت

ه  از خود پرداخت   شیو شرح حال شاعران پ  فیزده است که به توص  ایتذکره  تألیفتازه و نو، دست به    یکار  شهیدولتشاه در اند
.  ه استشد  یفراوان  یخیتار  یکه بعدها مرجا استنادها   ه استنوشت  یحسب  حال عموم  ن،یشی پ  اتتألیفاز    آگاهی  بدون  او.  است

که دوران گذر کتابت   یمیقد  ستیاست. نسخه ا  ک ینزد  اری( بساحتمااًل)  مؤلفخط    نسخه  به  "2468"که نسخه    ییهااز نسخه   یکی
کتابت    نیقوان  شیوجود کم و ب  ،ی شدن عالئم نگارش  کدستی  باًیدهد. تنوع کم و تقرینشان م  ی خوبه  را ب  میاز مرحله کهن به قد

 . آشکار است یخوبنسخه به  نترییمینسخه با قد نیا کسانی الخطو رسم

دو نسخه    ی، جمله بند. کلمه، زبانه استالت متن حفظ شدشباهت به نسخه مورد مطالعه را دارد. اص  نیشتریب  "7۵7۵"نسخه  
هستند. اما امال حروف    هیدو نسخه شب  ها و حروفالخط کلمه. رسمستی. نسخه مشکول نه استدی رس  یهم است. خط به پختگ   هیشب

 .ه استنوشته شد کدستی بایدارد و تقر یتنوع کم "گ "و   "ی "

اند؛ تنوع امال  نوشته شده  قی(که به خط نستعلةمشکو   171)  "1009  "،    "90۳2  "،  "276۳"،  "8412  "،  "2۵10"  یهانسخه

حالت اضافه به  تنها در    "ی"نوشته شده است. حرف    "ک  "شکل  ها بهدر همه نسخه  "گ"و نگارش حروف و جود ندارد. حرف  

 . ه استنوشته شد " "شکل 

نوشته شده    یبه شکل امروز  زیها نگردد. کلمهیآن حذف م  آخر  "ه"چسبد و    یبه کلمه بعد از خود م  شهیهم  "به"حرف ربط  
 . ه استشد رییدستخوش تغ یاست. متن در همه آنها کم

اما متن    ،استه  دیرس  ی به پختگ  خط  ر،یمس  نی کتابت را نشان داده و در طول ا  ریمتن س  نینسخه از ا   نیچند  سهیو مقا  یبررس

 . ه استشده و از اصالت آن کم شد رییدستخوش تغ

 نسخ 

 ویژگی
 ج ث ت پ ب الف ) اصل(          2468

 امروزی  شکل امروزی  شکل امروزی  شکل امروزی  شکل شکل امروزی  شبیه نسخه اصل  اً  ،  اآ ،   ا  ،  آ:  هایشکل به الف 

 واو مجهول /
 واو معدوله 

  /   واو  از  قبل  ضمه روی حرف
  کوتاه   صامت  یک  شکل  به
  و   «خ»  حرف  دو  وسط   «و»
 « خ» روی گاه و «و»

 تنوع بدون تنوع بدون تنوع بدون تنوع بدون بدون تنوع نسخه اصل  شبیه

 یکدست یکدست یکدست یکدست یکدست اصل  نسخه شبیه "    ی،  ی،  " شکل سه به ی

 یکدست یکدست یکدست یکدست یکدست اصل  نسخه شبیه به هر دو صورت  د/ذال معجمه 

 گ
 ڪ  و  "ک  "  شکل  به  موارد

 "ݣ  "  شکل  به  هم  و گاهی  "
 یکدست یکدست یکدست یکدست اصل  نسخه شبیه

شبیه به  
 نسخه ث

 یکدست یکدست یکدست یکدست اصل  نسخه شبیه همین شکل جا بههمه چ 
  به شبیه
 ث نسخه

 یکدست یکدست یکدست یکدست اصل  نسخه شبیه شکل همین  به جاهمه  
  به شبیه
 ث نسخه
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 "می، همی"

 "نفی ن"

 "بی"

  از   بعد  به کلمه  موارد  بیشتر  در
 .چسبندمی خود

  خود   از  بعد  کلمه  به  گاهی
 جدا.  گاهی و میچسبد

 .چسبدنمی خود از بعد کلمه به

 اصل  نسخه شبیه
به شکل 
 امروزی 

 شکلبه
 امروزی 

 شکلبه
 امروزی 

 شکلبه
 امروزی 

  به شبیه
 نسخه ث

 اصل  نسخه شبیه امروزی شکل به ضمایر
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
  به شبیه
 ث نسخه

 اصل  نسخه شبیه . گاهی فارسی عربی و  گاهی اعداد 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
  به شبیه
 ث نسخه

 اصل  نسخه شبیه "ان، ین و ات "با  جما
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
  به شبیه
 ث نسخه

 کلمات مرکب 

 مستقل  جز   دو  هایی کهکلمه
در  شکلبه  موارد  بیشتر  دارند 

وکلمه  از  جدا    غیر   هایهم 
 هم به پیوسته مستقل، 

 اصل  نسخه شبیه
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
  به شبیه
 ث نسخه

  "، ( بر در،  از، )

  "، "را  "، "به

 ضمایر با "که

 و این " اشاره

 "آن

  این   الف  و  چسبند  می  آنها  به

حذف   "ه  "و    ضمایر به    آخر 
 . شودمی

 .چسبدمی آنها به گاهی
  مگر   جداگانه   صورتبه  همیشه

 . شعر در

 اصل  نسخه شبیه
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
  به شبیه
 ث نسخه

 اصل  نسخه شبیه فارسی   قدیم  دستور  ادبی،   آرایه جمله 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
 شکلبه

 امروزی 
  به شبیه
 ث نسخه

 سپاسگزاری

 .شودیم یپژوهش حاضر سپاسگزار یدر اجرا یمعنو و  یمال  تیبه خاطر حما تهراندانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش

 منابع

 یقمر یچند اثر منظوم کتابت شاده تا قرن هشات هجر  یو بررسا  یکاتبان در آثار منظوم فارسا یرسام الخط  یهایژگیو (.1۳92)اتکال، آزاده 
 .یشناس رانیا ادیبن ) (، یشعر فارس یبرا اریرسم الخط مع نیدر جهت تدو ییهاشنهادیو ارائه پ

 .یشناس رانیا ادی( ) (، بنیشش قرن نخست اسالم ) نسخ فارس ینسخ خط یکتابت یهایژگیو (.1۳92)زاده، طاهره بزرگ
 ، (28)2، بهارستان امیپکتاب اهلل،  یمن معان یاز متن نسخه المجلدالثان یبخش یو بررس یمعرف(. 1۳9۵)زاده، طاهره بزرگ
 .ریکب ریام. تهران: ۳و2و1جلد  .یسبک شناس .(1۳89) ملک الشعرا( ) ی، محمدتقبهار

 .114 -111 (،2)9 ،راثیگزارش م .یالشعرا دولتشاه سمرقند ةتازه تذکر حیتصح یانتقاد یبررس(. 1۳94) یهاد ،یدکیب
 .رانیا یکتابخانه مل: تهران .جلد هفتم )فنخا(، رانیا یفهرستگان نسخ خط (.1۳90) یمصطف یتیدرا

 سخن.: تهران .)مجموعه مقاالت( یزبان فارس یخیمسائل تار .(1۳80اشرف ) یعل ،یصادق
  11 ،از گذشته تا قاجار یسیآموزش خوشنو وهیش .(1۳91) ، مجیدسهیجل یغالم
 .4۵2تا  44۵از  ،یو تعجب و تحول آن در زبان فارس یپسوند ندا و فراوان ،یزبان فارس یخیدستور تار. (1۳۵2خسرو ) دورد،یفرش

 پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر. ،رانیا یسیخوشنو یکرونولوژ .(1۳87رضا ) دیحم یخان  چیقل
 تهران: دانشگاه تهران. .جلد دوم ،یفارس  یهاتذکره خیتار (.1۳48) احمد یمعان نیگلچ
  یکتابخانه موزه و مرکز اساناد مجلس شاورا :  تهران  .یخط  یهانساخه  یانتقاد حیو تصاح یپردازنساخه خیتار .(1۳80)  بینج ،یهرو لیما

 .یاسالم
 .20۵–1۵9 (،2)۳مشهد،  اتی، دانشکده ادبیدر قرن پنجم هجر یرسم الخط فارس .(1۳46) جالل ،ینیمت
 162-1۳۵ (،۳)۳ ،مشهد اتیمجله دانشکده ادب .زدهمیاز قرن ششم تا س یتحول رسم الخط فارس .(1۳48)
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 توس. :تهران(. عفت ا،یبه کوشش مستشار ن) یزبان فارس یخیدستور تار (.1۳88) یناتل خانلر
ساازمان چا  و انتشاارات وزارت فرهنگ   .(یبا زبان  فارسا  یخط فارسا  یوساتگیپ یدرباره  ی)پژوهشا  یدساتور خط فارسا .(1۳74) میسال یساارین

 .یو ارشاد اسالم
. (یسایانگل-یکاغذ، رنگ و مرکب،فارسا ،یخط، صاحاف ب،ی)تذه  یپردازو کتاب یشاناساواژه نامه نساخه (.1۳79)  باد، حسان نایم یهاشام

 موسسه نشر فرهنگستان. تهران:
 . 17، 10، 16، 9،  2، 1 ی، جلدها1۳۵7 یال  1۳۳0 دانشگاه تهران، یفهرست نسخ خط

 دانشگاه تهران. ی، کتابخانه مرکز2468الشعرا شماره  ةنسخه تذکر
 دانشگاه تهران. ی، کتابخانه مرکز2۵10الشعرا شماره  ةنسخه تذکر
 دانشگاه تهران. ی، کتابخانه مرکز7۵7۵الشعرا شماره  ةنسخه تذکر
 اه تهران.دانشگ ی، کتابخانه مرکز8412الشعرا شماره   ةنسخه  تذکر
 دانشگاه تهران. ی، کتابخانه مرکز276۳الشعرا شماره  ةنسخه  تذکر
 دانشگاه تهران. ی، کتابخانه مرکز90۳2الشعرا شماره  ةنسخه تذکر
 دانشگاه تهران. یکتابخانه مرکز(،ةمشکو 171) 1009الشعرا شماره   ةنسخه تذکر

  مشهد. یدانشگاه فردوس یو علوم انسان اتیکتابخانه ادب یفهرست نسخ خط
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 تصاویر نمونه . 1پیوست 
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