
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخط نسخه رسم
فارسي، پ و چ در صـفحات اول كتـاب در   از ميان چهار حرف مخصوص زبان 

مانند پيمان، ذيل شـرط، ناسپاسـي،    ،اند تعدادي از كلمات با سه نقطه نوشته شده
. ذيل غُمط و غمص، چرخ، ذيل خَرط، چيدن، ذيل قطف و چشـم، ذيـل دهـش   

نوشـته شـده اسـت، ماننـد ژرف، ذيـل وأب،      جا با سه نقطـه   همه حرف ژ تقريباً
شر و تبشير، ، مپژمردن، ذيل ذُوِيباژ، ذيل مكس، كـژي، ذيـل عقفـه،    ژده، ذيل ب

امـا زرف ذيـل   . غيـره يل التذاذ و الذاذ، ومزه، ذ= گستاخي، ذيل احتشام، مژهدژ
با اينهمه اين احتمال هست كه در گـويش  . امالي ناقص ژرف است عماقه ظاهراً

قابـل  اين مطلـب  . مؤلف يا كاتب تلفظ زرف نيز در كنار ژرف وجود داشته است
كزدم ذيل لسع نيـز حتمـا معـرف    . مقايسه با تلفظ دريوش در كنار درويش است

  . تلفظ گزدم است
فاء اعجمي . حرف گاف در كلية موارد به صورت كاف تازي نوشته شده است

  .نيز در هيچ جاي نسخه به كار نرفته است) ڤ(
يـل  استخان ذ: نوشته شده است» خ«واو معدوله الاقل در يك مورد با حرف 

  .شَطَي
 )»يـذ «با الف كوتاه زير ( رشيذورشيد يك بار ذيل كسوف به صورت خُكلمة خ

 ددر چن. ذ نوشته شده استو حداقل دو بار ذيل دلوك و غروب به شكل خرشي
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  .مورد ديگر نيز به صورت خورشيذ ضبط شده است، از جمله ذيل طلوع و شروق

  .ذال معجم هميشه به همين صورت نوشته شده است
  .صوختن آتش: لذع: يك بار در كلمة سوختن با صاد نوشته شده استس 

يك بار ذيل اختالف به شكل مسله، ولي ذيل الحاح به صـورت  ) مسأله(كلمة مسئله 
  .است masalaمسلم است كه امالي مسله معرف تلفظ . مساله ضبط شده است

چنانكـه  خورشـيد  . انـد  واو و ياء مجهول مانند واو و ياء معروف نوشته شـده 
دو، ذيل شباب با امـالي دو و دروغ،  . شده استنوشته  ديديم به صورت خُرشيذ

  .ذيل خرق با ضبط دروغ آمده است
آم، د ابĤس و از، ماننĤگاهي با امالي   āدر كلمات عربي همزه و مصوت بلند 

انـد، ماننـد ارفـĤ،      و همزه نيز با همين امال ضبط شده ā مصوت. نوشته شده است
 .رضĤ اضبĤ و

  
  




