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  نَورسکتاب  خطّي ةفي نسخعرم
  تصحيح استاد نذير احمد

  ∗شهناز پروين
را  خطّيگوشه و کنار هند هزاران نسخه  ي بهشمار يب يسفرها ير احمد طياستاد نذ

 يکي. کرد يسينو هيح و حاشيمهم، آنها را تصح يها از نسخه يبردار و با نسخه يبررس
 يقيدرباره موس يشاه ثان م عادليف ابراهيلتأ نَورس کتابِ مهم، خطّي يها ن نسخهياز ا

در سال . چاپ رساند به ن بارينخست ين کتاب را برايم ا ١٩٥٠استاد در سال . است
دوباره  يالخط هند رسم به ظبا ترجمه و تلفّ يسيو انگل يزبان هند به ن کتابيم ا ١٩٥٦

حکومت ن کتاب از طرف يا. اب هستنديها اکنون نا ن کتابيا يهر دو. چاپ شد
ن چاپ متن و يدر ا. زبان اردو چاپ شده است به زيبنگلور ن يکرناتک اردو اکادم

  .کند يتر م ترجمه آن با هم آورده شده است که فهم اشعار و مطالب کتاب را آسان
  :ن نوشته استيچن ورسنَ کتابِ مقدمهر احمد در ياستاد نذ

طرف  به کردم مرا ير مکا يدرباره ظهور م ١٩٤٠که در سال  ين کتاب زمانيا«
من فکر کردم که اگر . برگ برگ بود ورسنَ کتابِن نسخه يا. خود جذب کرد

علت مشکالت  به .د خواهد بوديمف يليخوانندگان خ يجا کنم برا کيآن را 
د يدر همان دوران پروفسور س. متوقف شد يمدت يح کتاب برايده کار تصحيعد

. من فرستاد يرا برا نَورس خطّيسخه از ن يک کپيپور  ياز بانک يحسن عسکر
بعد از آن . ح آن را انجام بدهمين نسخه مصمم شدم که کار تصحيدن ايمن با د

                                                      
  .، دهليبخش فارسي دانشگاه دهلي استاديار موقّتي  ∗
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رامپور،  کتابخانةموجود در  نَورس کتابِاز نسخه  يک کپيمن موفق شدم 
ق يتحق به اورم و بعد شروعيدست ب به را يل بمبئيدرآباد و موزه پرنس آف ويح

ح و ينه نسخه مختلف کار تصح يمن از رو. ها کردم هن نسخيا يبر رو
  .»آن را انجام دادم يسينو هيحاش
ل يتفص به يشاه ثان م عادليعهد ابراه ياسيخ سين کتاب درباره تاريباچه ايدر د

بودند که من  ياديز يها سد که واژهينو ير احمد مياستاد نذ. سخن گفته شده است
پس . ستيا نيدرست است  ين معانيمطمئن نبودم که ادانستم و  يق آنها را نميدق يمعنا
من با کمک دوستان . کردم ينم يريگ جهيکه مطمئن نبودم نت يت فکر کردم و تا وقتبا دقّ

من از . کنم يآور ک کتاب جمعيشکل  به جا کيرا  نَورسق شدم نسخه خودم موفّ
کنم از جمله دکتر  يمار تشکر يرساندند، بس ياريمن  به ن کاريکه در انجام ا يدوستان

 يويد يتر .يد.ي، دکتر ب)پتنه( يد حسن عسکري، پروفسور س)پونا(ورا يد .ان.يت
ن ي، پروفسور حس)درآباديح(ن احمد يرالدي، نذ)درآباديح(احمد  محمد، خواجه )نوهلک(
، خانم نرمال )يبمبئ( ياني، جناب گ)دانشکده نظام( يپاند .ک.، اس)درآباديح(خان  يعل

  ).يت ناتک اکادميسنگ(ن يج ين پي، ا)ياکادم يقير موسيمد( يجوش
ب حروف الفبا نوشته يترت به است که چند قسمت آن يفرهنگ ورسنَ کتابِدر آخر 

  .ترتيب الفبايي مرتب کرد استاد اين فرهنگ را به. شده است و بقيه بدون ترتيب آمده است
جذب کردن اهل ادب و هنر نه  يبرا يو. ات بوديهنر و ادب يشاه حام م عادليابراه

هزاران نقاش، . ديکوش يار ميهم بس يران، بلکه از هند جنوبيو ا يتنها از هند شمال
جانگر وابسته بودند يو ب يدربار هندو به شترينوازنده، رقاص، بافنده و معمار هندو که پ

ها و  خساختن کا يآنها را در دربار خود برا يو. شدند يمند م از لطف و کرم او بهره
او با نگرش  يو هنردوست يباشناختيق زيگرفت، عال يکار م به گريباشکوه د يبناها

ت يهندوان را تحت حما يها پرستشگاه يو. همراه بود ياسيو س يآزادمنشانه فرهنگ
ت کنند و مانع يان اجازه داد تا در قلمرو او فعاليحيمس يغيئت تبليه به خود قرار داد،

ست که ين يشگفت ين جايبنابرا. خود شد يان امرايم يه و سنعيش يريبروز تنش و درگ
م که مظهر يجاپور هستيدر ب يريچشمگ يفرهنگ يما شاهد رشد و اعتال يدر دوره و

شاه  م عادليابراه. ات استيو ادب يقي، موسياشنقّ يبوم يها با سبک يرانيزش سبک ايآم
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دست بود و انواع سازها زبر يو علم ادوار مهارت داشت و آهنگساز يقيخود در موس
 يا اردوي يشاه زبان دکن م عادليند که ابراهيگو يمنابع م يبرخ. نواخت يرا خوش م

بود، بلکه  ينه فقط شاعر بزرگ يو. کرد يو دولت يزبان رسم يفارس يجا به را يدکن
  :ن آمده استيچن ورسنَ کتابِباچه يدر د. ز بودين يناقد زبردست

 يار عبارت باشد که لفظيد چه بسينشست سخن نما سخنور را که اول مالحظه«
گر يد يسرفراز ي بهمعن يريم و تأخياندک تقد به کنند و ياده و کم نميآن ز در

 انيب يت از راه سخن که پاشزه لفظ دريدن سنگريند و برچيلفظ نش يبر کس
 يهابد نين به الفاظ که دست و پا راه يکيو بار يکيد امر کرده از تاريايآن برن به

  .»اند فرموده
ار يق را بسيز عالقه داشت و خط شکسته و نسخ و نستعلين يسيخوشنو ي بهو

مند  هعالق يزبان دکن به نه فقط يو. است يفات وياز تأل ورسنَ کتابِ. نوشت يخوب م
ز يوماال نيژه هندو و ديو ت برج و بهيگر از جمله سانسکريد يها بود، بلکه در زبان

  :رود يکار م ي بهمختلف يدر معان نَورس ةاژو. داشت يمهارت کامل
  ،ف پادشاهيتصن: نَورس کتابِ
  ،محل ،هسکّ ،دفتر، عاللت پادشاه، پرچم، نغمه، يم، گريشاعر د، يشاعر

  ،گريعمارت د: نَورسبهشت 
  ،خ فرشتهيگر تارينام د: نامه نَورس
  ليف: کريپ نَورس
  اهل رقص و سرور: نَورسلشکر 

  ،هسکّ: نَورسبن 
  ،شهر: پور نَورس
استاد . صورت منظوم نوشته شده است به است که يقيدرباره علم موس ورسنَ کتابِ

  :سدينو ين اثر ميا خطّير احمد درباره نسخ ينذ
ن يا خطّينسخه  ١٠دم که يجه رسين نتيا به اريبس يبعد از تالش و جستجو«

قط نسخه گرفتم، ف يمن از نه نسخه کپ. کتاب در حال حاضر موجود است
را مالقات  يدو بار و. اورميدست ب به ن را نتوانستميدر حسيپروفسور آغا ح
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ن يا. حاصل نشد يا جهينت يتالش نمود؛ ول يليافتن آن خي يبرا يکردم و و
تر در  يميقد يها گر بود و تمام نسخهيد يها دتر از نسخهيجد يلينسخه خ

 را ورسنَ کتابِباالخره من  .اد ناراحت نبودمين خاطر من زيهم به دست من بود؛
  .»ن نه نسخه آماده کردميکمک هم به

  :ل استيشرح ذ به ورسنَ کتابِ خطّيفهرست نسخ 
خط نسخ و ثلث  به ن نسخهيدرآباد، ايح يوانيمملوکه دفتر د ورسنَ کتابِنسخه  .١

ل، سطر او. صفحه دارد که هر صفحه هفت سطر دارد ٧٣نوشته شده است و 
رنگ قرمز و  به عنوان. است يه چهار سطر خفيو بق يچهارم و هفتم جل

ار يخط بس. خط نسخ نوشته شده است ي بهخط ثلث و خف ي بهجل يسطرها
از  يو. است يمصطٰف لّطيفن کتاب عبداليکاتب ا. روشن است و اعراب دارد

 ياطخطّ يها نمونه. رود يشمار م ي بهشاه ثان م عادلياطان مشهور عهد ابراهخطّ
ر ين مختلف نظيعناو به خود را يو. موجود است يشاه ع عادلدر مرق يو

کرده  يفمعر يو مصطٰف يمصطٰف لّطيف، عبداللّطيف، عبداليمجلس لّطيفعبدال
. نوشته است يخاص ين اثر با هنرمنديحان در ايخط نسخ ثلث و ر. است

 يشاه کتابخانةن نسخه در يتوان حدس زد که ا يعبارت سرورق م به هتوج با
  :ر داشتقرا
. بسته ره طال نويجلد زرد با ترنج و زنج لّطيفخط عبدال يدو قلم نَورس کتابِ«

  .»ق ١٠٢٢خ دو محرم يتار به عامره شده کتابخانةجمع 
  :ز دارديشاه را ن م عادلين کتاب مهر ابراهيا
  »ليم عادل مهر تبديعهد ابراه«

م يابراه يمضان ايدهد ا يسرورق لفظ عادل نوشته شده است که نشان م يرو
  :ن نوشته استيدر آخر کتاب کاتب اسم خود را چن. شاه است عادل

  .»يمصطٰف لّطيفن شاگردان عبداليکمتر«
  :ن استيسرورق نوشته شده چن يکه رو يعبارت

  .»اهللا نوشته اشرف اقدس ارفع ظل ورسنَ کتابِ«
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 ن کتاب رايا يم شخص ١٩٤١در سال . ب شده استيکتاب طالکوب و تذه
ب خود را از دست ين نسخه ترتيا يها برگ. کرد يداريه خريک هزار روپي به

در  يبرگ دارد؛ ول ٤٠ن نسخه يشود که ا ياز سرورق معلوم م. داده بودند
ستم چند برگ مفقود شده يپس از برگ ب. برگ آن موجود است ٣٧قت فقط يحق

رو يگ بهخاتمه ندارد و را يآغاز دارد ول يبهوپال) آهنگ(است؛ چرا که سرود 
 يرو راگ رام کريو به يان راگ بهوپالياحتماالً م. آغاز ندارد يخاتمه دارد ول

 لّطيفم پسر عبدالين احتمال آن است که عبدالحليل ايدل. بود که دو سرود دارد
 ينسخه پدر را تا حدود يها يژگين اثر آماده کرده بود و وياز ا يا ز نسخهين

 يرو، راگ رام کريو راگ به يگ بهوپالن راين نسخه بيدر ا. حفظ کرده بود
کند و دو برگ کامل  يم يکين دو باب را با هم يب اين ترتيا به دارد، قرار
  .رسد يم يحالت اصل ي بهبرگ ٤٠شود و کتاب  يم

ان سطرها ي، بلکه من جدا نوشته نشدهين است که عناوين نسخه در اينقص ا
،   يجا به .آمده است    ،       ،    ،  ،    ،  ، سه نقطه نوشته شده       ر يز ، و،     

فقط . ت نسخه خوب استيوضع. را دارند يژگين ويها هم است و همه نسخه
  .سرود و نه دوهه دارد ۴۲) ساز(راگ  ۱۴درباره 

حان نوشته يخط ر به )هند(درآباد دکن يموزه ساالرجنگ ح نَورس کتابِنسخه  .۲
در دو برگ . است يبرگ دارد و هر برگ شامل هفت سطر خف ۶۴شده است و 

. دارد ييطال ييها فقط جدول ين سطرها مطال است و صفحات بعدياول ب
رنگ استفاده شده  يک برگ آبيفقط از . رنگ قرمز نوشته شده است به ها عنوان
د از ين نسخه را عبدالرشيا. ز شده استين يگذار موارد اعراب يدر بعض. است
 يو يها ياطخطّ ةنمون. ت کرده استشاه کتاب م عادلياطان مشهور عهد ابراهخطّ

نوشت،  نَورسک صفحه چهار سطر يدر  يو. موجود است يشاه در مرقع عادل
 يخف يگريو د ياز آن جل يکيخط نسخ؛  به خط ثلث و دو سطر به دو سطر

ن نوشته شده ين متن چنيدر سرورق ا. ار واضح استيهر دو خط بس. است
  :است
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ره طال يد جلد سرخ با ترنج و زنجيبدالرشحان کاتب عيخط ر نَورس کتابِ«
ل االو يماه جماد ۱۷خ يتار به عامره شد، کتابخانةنوبسته بابت جامداد خانه جمع 

  .»و دو ياوراق س يهجر ۱۰۳۷
  :ن استياست و متن چن ين نسخه مشتمل بر چند قسمت دوهريبرگ آخر ا

  .»ديشن شاگردان عبدالريکمتر«
ن نسخه يدرآباد دکن، ايخان ح ين عليروفسور حسمملوکه پ ورسنَ کتابِنسخه  .۳

ن نسخه يد که ايآ ين برمياز فهرست آن چن يبرگ بود؛ ول ۳۲در آن وقت فقط 
شاه  م عادليدهد که ابراه يمطالعه کتاب نشان م. برگ باشد ۴۱د مشتمل بر يبا

 سرود ۱۹سرود  ۵۹ن سبب از يهم به ار دوست داشت ويکنر را بس) آهنگ(راگ 
رو است که شامل شش سرود يبعد از آن راگ به. راگ سروده شده است نيهم به

ز يپادشاه راگ نوروز را ن. هستند يدارا و توديمالر، ک يها بعد از آن راگ. است
ن يشواهد همعصر ا يشود ول يده مينام نَورسن اثر يعموماً ا. دوست داشت
  :سدينو يم يظهور. است ورسنَ کتابِدهد که اسم کامل آن  ينسخه نشان م

  .که کهن سراي جهان ازو پرآوازه است، مرقوم شد ورسنَ کتابِامثال اينها در خطبه 
  :سدينو يم ين ملک قميهمچن

 کتابِبر خطبه  يمبن يکه ملک چو ظهور …انهيه در مياز هر کرانا کنا«
  »…مثل متن نتوانست نگاشت …ورسنَ

  .نوشته است ورسنَ کتابِدرآباد عنوان نسخه را يطور عجوبه خانه ح نيهم
باچه گلزار يدر د يظهور. ستيف کتاب معلوم نيق تأليسال دق: فيخ تصنيتار
پادشاه . شاه در دهه سوم عمر خود قرار دارد م عادليسد که ابراهينو يم ميابراه

ده يان رسيپا به نيد قبل از ايم بايق متولد شده است و گلزار ابراه ۹۷۹در سال 
  .ق مرتب شده است ۱۰۰۹قبل از  ورسنَ کتابِشود که  يپس معلوم م. باشد

  :سدينو ين ميچن يظهور. ن کتاب را پادشاه خود ننوشته استيباچه ايد
د و اغراض يباچه نفرمودند فواير ديس توجه بر تحرينفس نف به ن که خوديو ا«

 يشاهوار خزف ين الکمال با عقد آلليدفع گزند ع ي بهمنظور و ملحوظ است آر
در کار کافور در  يباغ دبستان را خار و خس يجان فزا ايضف واست  ناچار
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م يقت ترقيالحق يدن حکمت و فيد از حنظل چشانعب دن و لشکرير کشيجنب ق
  .»اند بات فرمودهيتقر به است که يماتيض تعليف به باچه هميد

ها را ندارد و  از برگ ين نسخه بعضيا. ن کتاب را نوشته استيباچه ايد يظهور
خط نسخ و ثلث نوشته  به ن نسخهيا. ب استيراگ کنر غا يها از قسمت يضبع

  .است يم بن مصطٰفين نسخه عبدالعليشده است و کاتب ا
  .»يشاه عادل يم بن مصطٰفيعبدالحل يالمصطٰف ةعالشفا يال يالراج«
ن نسخه را از يم ايعبدالحل. شاه است م عادليدربار ابراه به تعلّقز مياط نن خطّيا

. ستين يچ فرقين دو نسخه هيب ايسخه پدرش آماده کرده است و در ترتن يرو
ه يو بق يهر دو نسخه مشتمل بر هفت برگ است که برگ اول، دوم و هفتم جل

گر يد يها ن نسخه چند سرود اضافه دارد که در نسخهيا. است يچهار برگ خف
  .ستيموجود ن

. تب و سال کتابت ندارد، اسم کايلز بمبئيپرنس آف و ةموز ورسنَ کتابِنسخه  .۴
هر صفحه . خط نسخ نوشته شده است به .برگ است ۴۶ن نسخه مشتمل بر يا

  .عنوان جداجدا نوشته شده است. دارد يهفت سطر خف
در آخر . ها مطال هستند جدول. ب شده استيچند صفحه طالکوب و تذه

چند صفحه از وسط . صفحات چند واژه با آب طال نوشته شده است يبعض
جا  کيورق اول بعد از آن و ورق دوم بعد از ورق سوم است، فقط . د استمفقو
ن ينسخه چن. باشد ۳۶د بعد از برگ يبرگ چهارم با يعنياست،  ب اشتباهيترت

  :شود يآغاز م
  .»ت پنجاه چهار دوهره چهاردهيهفده و گ) آهنگ(ن کتاب راگ يدر ا«

. شود يق معلوم م ۱۱۰۱سال . است يغاز محمدن نسخه مهر سلطان يان ايو پا
 تعلّقن نسخه ميکه ا يانيگ يه آقايازدهم است و نظرين نسخه قرن يبدون شک ا

  .ستيشاه است، درست ن م عادليزمان ابراه به
درآباد دکن اسم کاتب و سال يساالرجنگ ح ةمملوکه موز ورسنَ کتابِنسخه  .۵

 يها نسخه به ن نسخه نسبتيا. برگ است ۱۴ن نسخه مشتمل بر يا. ف ندارديتأل
 يالخط ناگر رسم به ن نسخهيا. تر است گر مهميد يها از نسخه يدتر وليجد يقبل
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الخط  رسم به زبان اردو و سپس همان سطر به ک سطري يعنيز نوشته شده است ين
الخط  با رسم .زبان اردو است به ره همهيعنوان وغ. نوشته شده است يناگر

ت است و بدون يسانسکر ورسنَ تابِکزبان . ناگري زبان مرهتي اثر نيز دارد
ن يا. ار مشکل بوديدن آن بسيدرست خواندن و درست فهم يالخط ناگر رسم

دوهره  ۱۷سرود و  ۵۷آهنگ،  ۱۶تر است و شامل  ميها حج نسخه از همه نسخه
است فقط  يقبل يها نسخه يها ن نسخه شامل همه سرودها و دوهرهيا. است

در . ستيز موجود نيگر نيد يها د در نسخهن سرويسرود نسخه سوم ندارد و ا
 يست وليب درست نيموارد ترت يدر بعض. ستيمفقود ن يچ ورقين نسخه هيا

  .شود يب درست ميم ترتيت بخواناگر با دقّ
چند قسمت . واژه است ۳۸۱ک فرهنگ مشتمل بر ين شامل ين نسخه همچنيا

اند که معلوم  بيترت يشتر واژگان بيب ياست ول يب حروف تهجيترت به آن
. است يو فارس يزبان دکن به واژگان اگر هست يمعان. شود اشتباه کاتب است يم
. استفاده شده است يزبان فارس به کار رفته، فقط به آن واژه اگر در جمله يول

  .اند بيترت يز بيفرهنگ ن يها برگ
هر . ن موارد را اصالح کرديگر ايد يها ر احمد با استفاده از نسخهياستاد نذ
و ) يزبان هند به زبان اردو و دو سطر به سه سطر(ن نسخه پنج سطر يصفحه ا

صفحه عنوان شش . زبان اردو دارد به و دو سطر يزبان هند به سه سطر يگاه
 يپور و نسخه بمبئ ينسخه بانک. ز شروع شده استيابتدا آهنگ جه. سطر دارد

همه . ب شده استيهچند صفحه طالکوب و تذ. شود ين آهنگ آغاز ميهم به زين
با جوهر قرمز  يهند يها جا جدول مطال دارد و عنوان با جوهر طال و جمله

  .نوشته شده است
هر . خط نسخ نوشته شده است به درآباد دکنيح ة، موزورسنَ کتابِنسخه  .۶

 يه چهار سطر خفيو بق يصفحه هفت سطر دارد، سطر اول، چهارم و آخر جل
مطال دارد و عنوان  يها جدول. ب شده استيتمام نسخه طالکوب و تذه. است

اه يدر عنوان اعراب با جوهر س. و اسم پادشاه همه جا با طال نوشته شده است
صفحات آغاز هر سطر و لفظ آخر چند قسمت با  يدر بعض. نوشته شده است
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در قسمت اول کتاب واژه . اهللا است اسم کاتب عصمت. طال نوشته شده است
  :ن آمده استيست و در آخر چنل نوشته شده ايهوالخل

ر يت الفقيد بيرسباستکمال  ةاهللا عجالدخل هناپحسب االمر حضرت شاه عالم «
  .»اهللا شاه عالم پناه عصمت

  :ن نوشته شده استيدر سرورق چن
جمع کتابخانه  …اهيجلد س ي بهدو قلم) اهللا عصمت(خط شاه  به ورسنَ کتابِ«

  .»معموره شده
 ظ واژگانتوان تلفّ همين دليل نمي گذاري اشتباهاتي دارد و به اين نسخه از نظر اعراب

موارد واژگان  يدر بعض. مراجعه کرد يگرينسخه د به دين کرد و بايرا درست تع
  .دارد گر قراريد يام در جا ين نسخه ورق سيدر ا. اشتباه نوشته شده است

 ةد کتابخانق وار ۱۳۲۸خان بود و در سال  يلوده به تعلّقن کتاب در آغاز ميا
ن نسخه را يا ق ۱۳۴۹در سال ) انرزان پرشين( بعد از آنن شد و ير حسمظفّ

  .فروخت
 يها پور پتنه از نسخه يخدابخش، بانک کتابخانة به تعلّقم ورسنَ کتابِنسخه  .۷

ن نسخه يکاتب ا. سرود و نه دوهر است ۳۰گر مختصرتر و شامل سه آهنگ، يد
ن شامل ين نسخه همچنيا. صفحه دارد ۳۴ سال کتابت ندارد و. باقر است محمد

ن يا ين کتاب شده، ولين الفاظ اياست که باعث آسان شدن تع يترجمه فارس
  .ب استيترت يار بينسخه بس

 ۷۳خط نسخ نوشته شده است و  به رضا رامپور کتابخانة ورسنَ کتابِنسخه  .۸
در بزرگ ش برايفرما به ن نسخه رايم است و ايکاتب نسخه عبدالحل. صفحه دارد

منزل (روز جمعه در کلکته  م ۱۸۶۷/ق ۱۲۴۸محرم  ۱۲م در يموالنا عبدالحل
ن نسخه ياقصد داشت موالنا . کتابت کرده است) تيتالتال بازار استر ،۶ ةشمار

در سطر آخر نسخه اول اسم کاتب . دبرخان ب ياب کلب علخدمت نو بهرا 
ب يترت يول. شود يوع من صفحه شريز از هميآغاز ن. است يمصطٰف لّطيفعبدال

نسخه اول پس  يشود که جلدساز يمعلوم م. چند ورق هر دو نسخه فرق دارد
. ن نسخه شده استيب شدن اوراق ايترت يانجام شده که باعث ب م ۱۸۶۷از سال 
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و  يهر صفحه هفت سطر دارد؛ سه سطر جل. است يکيص هر دو نسخه ينقا
  .يخف پنج سطر

درآباد دکن است که اسم کاتب و سال يحرجنگ ساال ةموز به تعلّقنسخه سوم م .۹
سطر دارد و خط  ۱۱هر صفحه . صفحه است ۲۹کتابت ندارد و مشتمل بر 

ب يز همان ترتيب نيترت. نسخه اول است ين نسخه کپيا. ق استينستعل يمعمول
ز ين نسخه نيناتمام است، در ا يراگ بهوپال يدر نسخه مصطٰف. است يقبل

 »کنرا«دارا، يک يجا به کاتب اشتباه کرده و ۲۷صفحه در . قسمت خاتمه ندارد
. است يگريد کتابِکه  يياشتباه کرده است گو يقدر کاتب به. نوشته شده است

ز جدا يها ن ز اشتباه زده است، عنوانياند، نقطه ن اشتباه خوانده شده به واژگان
. نده استکاتب مارو را روما خوا. اند ن متن آمدهياند، بلکه در ب نوشته نشده

ن نسخه يرود که ا يگمان م. ز تکرار شده استين اشتباه در نسخه هشتم نيهم
  .نسخه هشتم است يکپ
 جاپوريدکن آمد و در شهر ب به اهللا شاه از سادات عراق عجم است که ليرزا خليم
 )ق  ۹۸۷- ۱۰۳۵(شاه ثاني  شهرتي تمام يافت و در دربار ابراهيم عادل خطّي خوش به
خط خود نوشت و از  به را ورسنَ کتابِاز  يا نسخه يو. ديرس يلعا يا هيپا به

ده پادشاه يشاه گردان به را مخاطب يشاه و م عادليابراه. ديم شاه گذرانينظر ابراه
  .ق است  ۱۰۷۷ن واقعه يخ وقوع ايتار. سخن ساخت

ز ين ياطشاه بود که در خطّ م عادلياز شاعران بزرگ دربار ابراه يباقر کاشان
خود  ياطو خطّ يشاعر به وان خود در مواقع مختلفيدر د يو. داشتمهارت 
اتش در يکل. بود ين کاشير معزالديشاگرد پ ياطدر خطّ يو. کند يافتخار م
 يخط خود و به شود که ممکن است يم يساالرجنگ نگهدار ةموز کتابخانة
 از نسخه. پور اسم کاتب باقر نوشته شده است يبانک نَورسدر نسخه . باشد

. ن استيشود که آن نسخه بعد از ا ين قدر معلوم ميدر حسن فقط ايپروفسور ح
طال  يها هرا با سکّ آنپادشاه کاتب . ز ذکر کرده استيگر نيد يا پروفسور نسخه

ي ن نسخه را کتابفروشيسد که اينو ياستاد م. د مبالغه باشديوزن کرده بود که شا
پول نداشت و از کتابفروش مهلت  ن مقداريا يو يفروخت، ول يه ميروپ ۴۵۰ به
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 ن نسخه رايکتابفروش عجله داشت و ا ين پول را فراهم کند، وليخواست تا ا
  :شود ين آغاز ميچن ورسنَ کتابِن نسخه از يا. دکتر عبدالحق فروخت به
  نَورس کتابِ«

ُ   :دوهرا     َ      ُ    ٓ     ُ     َ     ُ        ُ    َ     َ      ُ   َ    َ      ْ    َ       َ                           ُ        
) سرود( نَورسم بر شما فضل دو برابر شد که يبر ابراه يسرست! مادرم يا: يعني

  .ج خواهد شد و دانشمندان جهان بزرگ تابنده خواهند کردياد رايتا زمان ز
  :نَورس يدر مقام بهوپال

   ُ    ْ   َ  َ      ّ     ْ   َ   ْ   َ     ُ                    َ   َ     ُ       
درگاه شما مثل . ديهر سه جهان هست يشما هاد محمدحضرت  يا: يعني

مردم هر سه جهان . رود يم يطرف و به است و دل من آهن است که يسيمغناط
ن سرود حضرت يدر ا. رسد يل ميتکم به آنها يکنند و آرزو يزمزمه اسم شما م

  .ف نموده استيسودراز را توصيد گيو س )ص(محمد
َ   :انترا   َ    ْ    ُ    ِ          ُ            َ                  ُ    ْ          َ     َ     ُ             ُ      َ     ُ                
امبر يفان و پير ضعيشما دستگ. ديتر از همه اصحابه کرام هست شما بزرگ: يعني

  .»ديهست يراست
مدح  به ن کتاب شاعر بارهايدر ا. حات و فرهنگ آورده شده استيپس از آن تلم
خان طنبوره  يل مخصوص و موتيآتش خان ف. رداخته استخان پ يآتش خان و موت

 يآتش خان برا ييجدا. ن دو در کتاب آمده استيا ييداستان جدا. محبوب پادشاه بود
  .داند ين ميت روز محشر را کمتر از اياذ يقدر مشکل بود که و پادشاه آن
  کتابنامه

  .م ۱۹۵۴ ل فوريهپ اونو، چاه، دکتر نذير احمد، دانش محل، لک)اردو( تحقيقي مطالعه .۱
نو، هدکتر نذير احمد، دانش محل، لک ةشاه ثاني، مرتب ابراهيم عادل، )اردو( نَورس کتابِ .۲

م ۱۹۵۵ل آوريل چاپ او.  
شاه ثاني مرتبه و مترجم دکتر نذير  جگ گرو ابراهيم عادل ةفمصنّ، )اردو( نَورس کتابِ .۳
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