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        جان زائرافجان زائرافجان زائرافجان زائراف    حليمحليمحليمحليم
  بحثي پيرامون چند بيت رودكي

 

      رودكـــــي را سخنش تلو نُباست  به سخن مـــــاند شــــــعر شعرا
      رودكي را خه و احسنت هجاست  شاعــران را خه و احســـنت مده

  شهيد بلخي
آوري اشعار باقيماندة  نشمندان به بررسي و تحقيق و جمعبيش از دويست سال است كه دا

با وجود ). 1، 40( كتاب شاعر به نشر رسيده است 20استاد رودكي مشغولند و تا امروز بيش از 
شناسي  نشرهاي متعدد آثار بازماندة استاد رودكي، هنوز نسخة كاملي كه جوابگوي طلبات علم متن

تانه اكنون بنياد رودكي اين كار سنگين و ثواب را بر دوش خوشبخ. باشد، تهيه و نشر نشده است
  .خويش گرفته و اميد است كه سالهاي نزديك متن علمي و صحيح اشعار رودكي نشر گردد

توان تحقيقات سودمند و پرارزشي انجام  مسلم است كه بدون متن صحيح و كامل نمي
براي اين . شناسي تحليل شود اه متناز اين نگاه الزم است كه نخست متن اثر بديعي از نگ. داد

از . امر تمام منابع و نسخ موجود آثار استاد رودكي بايد مورد بررسي و استفاده قرار گيرد
خواهيم بر اساس مقايسه و  هاي باارزش در دسترس ما قرار ندارند، مي آنجا كه اكثر نسخه

ستاد رودكي بيان سازيم هاي خود را در خصوص تصحيح چند بيت ا مقابلة چند نسخه، انديشه
سبب در آن است كه هنوز . هاي ما درستند و هيچ گاه دعوي آن را نداريم كه همة خالصه

توان  بحثها پيرامون اشعار بازماندة استاد رودكي خيلي زيادند و با يكي دو مقالة كوچك نمي
  .به آنها نقطه گذاشت
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نشر استاد رودكي نيز  تازههاي  ها معلوم شد كه نسخه اي نسخه هنگام تحليل مقايسه
اكثر اغالط بنا به سبب خطا خواندن متن، افتادن حروف و كلمات، . عاري از خطا نيستند

بعضي خطاها حين . اند هاي خاص شعر رخ داده ناديده گرفتن معني و وزن و خصوصيت
  .اند، كه در ذيل با اختصار به آنها خواهيم پرداخت حروفچيني و نشر رخ داده

  :اين قطعه آمده است» ن استاد رودكيديوا«در 
  نه به آخــر بمرد بايــــد باز    زندگاني چه كوته و چه دراز

  )1، 221... (اين رسن را اگرچه هست دراز    هم به چمبر گذار خواهد بود                
) 10، 522؛ 6، 272(» كمند«، »بند«، »قيد«، كه معني »چنبر«در سطر سوم به جاي واژة 

شكل صحيح شعر مذكور به . آمده است» چمبر«را دارد، اشتباهاً كلمة ) 11، 21(» قهحل«و 
  :صورت ذيل است

  د بازـــرد بايــــر بمــنه به آخ  وته و چه درازـــزندگاني چه ك
  ...اين رسن را اگرچه هست دراز  د بودـــهم به چنبر گذار خواه

  )7، 1001- 1002؛ 11، 21؛ 12، 32؛ 6، 272؛ 10، 522(          
عمر ) رسن(ريسمانِ «:  را چنين معني كرده استدوماستاد خليل خطيب رهبر بيت 

). 10، 21(» كه در كرانة آن است، خواهد رسيد) چنبر(اي اگرچه دراز باشد، سرانجام به حلقه
 كل :فرمايد  سورة آل عمران است كه خداوند مي185به انديشة ما ابيات باال مأخوذ از آية 

  .)4، 75(» ...چشد هر كس مرگ را مي« الموت ئقةذانفس 
خواهيم بر اساس آنها  كنيم و مي هاي نشر ايران بيشتر اعتماد مي گاهي ما به نسخه

. به انديشة ما اين روش تصحيح متن درست نيست. هاي تاجيكستاني را تصحيح نماييم نسخه
  :ذيل آمدهچنانكه در نسخة پرارزش استاد سعيد نفيسي شعر رودكي به صورت 

  رگ يا پلنگ استـــــگفتي دمِ گ  من كه از دم ويـــــــآن صحن چ
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  پرنقش و نگار همچو ژنگ است  بعــــط ار مانويــــــون ز بهـاكن
  )7، 973(من نهنگ است ــــــكين نيل نشي          يه كم كنـــــــبر كشتي عمر تك             

  :ت نخست چنين ثبت شده استو نسخ ديگر بي» ديوان استاد رودكي«در 
 )1، 181... (گفتي دمِ گرگ يا پلنگ است         ن كه از دمِ ديـــآن صحن چم             

و » د«به انديشة ما شباهت حروف . است» دمِ وي«و » دمِ دي«هاي بين  اختالف نسخه
الم تصحيح از لحاظ معني و تناسب ك.  است در الفباي فارسي سبب خطا خواندن متن شده» و«

مراد از . صحيح است» دم دي«توان گفت كه  در اين هنگام مي. بيت فوق به مقصد موافق است
وزش باد سرد زمستان است كه استاد » دم دي« زمستان، سرما بوده، مراد از - »دي«واژة 

درستي اين انديشه را بيت دوم . گرگ و پلنگ تشبيه گرده است) آواز(رودكي آن را به دم 
توان گفت كه ميان بيت اول و دوم شعر  مي. رود كند كه سخن از ايام بهار مي ز تأييد ميشعر ني

  .سازد رشتة پيوندي جاي دارد و ايام زمستان را با بهار مقايسه مي
در ابيات اول و دوم سخن از تغييريابنده بودن و دايم يكسان نماندن صحن چمن 

بهاري هميشگي و پايدار » گار همچو ژنگنقش و ن«گويد كه آن  استاد رودكي مي. رود مي
در بيت سوم سلطان شاعران خوانندة . نيست و هر بهاري را خزاني در پي است و برعكس

غم و شادي، جواني و (گويد كه عمر آدمي نيز خالي از بهار و خزان  خويش را آگاه ساخته، مي
. بايد آسوده و بي اعتنا بودنيست و از اين نگاه در اين مدت پنج روز ن...) پيري، حيات و مرگ

اي كه در نشيمن  افزون بر اين، استاد شاعران از ناگزير بودن مرگ ياد نموده، عمر را به كشتي
  .سازد نهنگ است، مانند مي

شناسي تغيير و تحرير و تحريف كلمات از خطاهاي معمول است، زيرا  در علم متن
آورند  شكل امروزة واژه و عبارات را ميكنندگان متن به خاطر روشن ساختن معني  اكثر تهيه

خود خواننده و محقق را از اصل متن و زبان و اسلوب سخنور دور » ثواب«و با اين كار 
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.. حين تهية اشعار بازماندة رودكي و معاصران او چنين حادثه بيشتر رخ نموده است. سازند مي
  :كند ي ديگر فرق ميها شعري چنين آمده كه از نسخه» شعر رودكي«چنانكه، در كتاب 

  ظ پديدـــكه چابكيش نيايد همي به لف   دار غزلـــــدريغ مدحت چون در و آب
  )12، 24(مه مانيد ـــــــز آلت سخن آمد همي ه          تر از آن اساس طبع سنايي است بل قوي           

  :، كه صحيح نيستها آمده است واريانت ديگر شعر با تبديل مصرع» ديوان استاد رودكي«در 
  دار غزلـــــدريغ مدحت چون در و آب

  تر از آن اساس طبع سنايي است بل قوي
  ظ پديدـــكه چابكيش نيايد همي به لف

  )1، 209(د ـــــــز آلت سخن آمد همي همه ماني
در تحقيقات خويش تمام ) 8(» هاي فارسي ادبيات دورة سامانيان در فرهنگ«مؤلف كتاب 

شمارد و شكل صحيح شعر را به  اند، غلط مي  كه در نسخة تاجيكستاني آمدههايي واريانت
  :آمده است» الفارس صحيح«داند كه در  شكل زير مي

  زلــدار غــــون در آبــــدريغ مدحت چ
  ي به لفظ پديدـــــكه چابكيش نيايد هم

  تر از آن اساس طبع به جايي است بل قوي
  )8، 129(ه مانيد ـــــد همي همـــــز آلت سخن آي

فرهنگ «، »هزار مصرع رودكي«، »آثار رودكي«سعيداف در كتاب . بنابه قول س
هاي ديگر شعر مذكور  براگينسكي واريانت. س.  انتقادي ا-و نسخة علمي» اشعار رودكي

اما معلوم نيست كه دانشمند مذكور بر كدام اساس ). 8، 128- 129(اند كه صحيح نيستند  آمده
  .داند را صحيح مي» الفارس حصحي«نسخة 

در نسخة سعيد نفيسي واريانت ديگر شعر مورد بحث آمده است كه در نظر اول 
شناسان  زيرا بعضي متن. هاي مذكور نزديك به زبان عهد استاد رودكي است نسبت به نسخه
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توانند صحيح  اند كه گاهي بعضي نسخ دشوارخوان و به نظر غريب در اصل مي بر آن عقيده
  :توجه نمائيد. ندباش

  ون زر و آبدار غزلــت چــــدريغ مدح
  ايد همي به لفظ پديذــــكه چابكيش ني

  تر از آن اساس طبع به ثنايي است بل قوي
  )7، 994(يذ ـــــد همي همه مانـــز آلت سخن آم

. آمده است» مانيذ«كلمة » مانيد«و به جاي » پديذ«واژة » پديد«در نسخة فوق به جاي 
 از فعل ماندن، يعني به - مانيذ«: گويد د سعيد نفيسي در خصوص واژة مانيذ در پاورقي مياستا

جا گذاشتن، بازماندگي از چيزي يا كاري و حتي اين كلمه را به تازي برده و به معني بازمانده 
  ).7، 994(» ...اند و بقيه به كار برده و آن را موانيذ جمع بسته

اينجا از . وانيم بدون تحقيق الزم نادرست و غلط خوانيمت ما نسخة سعيد نفيسي را نمي
شود كه در اين خصوص و در بارة زبان اشعار رودكي و  متخصصان تاريخ زبان خواهش مي

شناسي و  به انديشة ما از نگاه زبان. هاي خود را بيان دارند سخنسرايان همعصر او انديشه
  .واب خواهد بودتاريخ زبان تصحيح آثار بازماندة رودكي ضرور و ص

آمده، معلوم » شعر رودكي«حين مقايسة نسخة سعيد نفسي با متني كه در كتاب 
» ذ«به ) 12، 24(» د«شود كه آنها به هم بيشتر شباهت دارند، تنها فرق در تغيير حرف  مي

  .در قافية شعر است) 7، 994(» ذ«در سطر اول و به ) 7، 994(
رسند و يكي از  اني بيشتر به چشم ميهاي تاجيكست خطا خواندن متن در نسخه

  :آمده» ديوان استاد رودكي«چنانكه، در . باشند هاي پيدا شدن واريانت نو شعر مي سبب
  سار سياهــــسپيد برف برآمد به كوه

  آراي و چون درون شد آن سرو بوستان
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  وار شدستـــــو آن كجا بگواريد ناگ
  )1، 250(ت زودغذاي ــو آن كجا نگزايست گش

، كه فرهنگ مؤلفي »فرهنگ اشعار رودكي«به » گزاييدن«ت شناخت معني كلمة جه
 گزند رساندن، رنجاندن، آسيب رساندن، - )مجازي(گزاييدن «: است رو نموديم كه آمده است

شده را دارد، اشتبهاً  ولي براي بيت شاهد به جاي بيت ثاني، كه واژة تشره). 6، 70(» آزار دادن
فزون بر اين هنگام آموزش ). 6، 70(شده ارتباطي ندارد  به واژة معنيبيت اول آمده است كه 

  .آثار رودكي معلوم شد كه فرهنگ مذكور كامل و عاري از خطا نيست
به انديشة ما در سطر آخر خطا خواندن متن باعث رخ دادن غلط گشته است و شكل 

و آن  ... :مده استو نسخة سعيد نفيسي به صورت ذيل آ» شعر رودكي«صحيح مصرع در كتاب 
  .)7، 1027؛ 12، 42(كجا نگزايست گشت زودگزاي 

يكي از سروده هاي سلطان شاعران به گونة زير آمده كه از » شعر رودكي«در كتاب 
  :كند هاي ديگر فرق مي نسخه

  دـــــريـــــژاد از درم خـــــن آزاده  دــــديــردمي پـرف مــــمي آرد ش
  يدـــــن نبــفراوان هنر است اندر اي  لــــ بداصد آرد ازـــــمي آزاده پدي

  ين دميدـــل و ياسمــــخاصه چو گ  هر آنگه كه خوري مي، خوش آنگه است
  رة نوزين كه بشكنيدــــا كـــــبس  شادــــــگ دا كه ميــــبسا حصنِ بل

  )12، 30(ر پراكنيد ان دـــــــــكريمي به جه         ال كه مي بخوردـــــــبسا دون بخي          
نيز به شكل مذكور است، تنها به جاي » ديوان استاد رودكي«شعر مذكور در 

در » «در پراكنيد«و به جاي » دونِ بخيال» «دون بخيال«، به جاي »ياسمن«واژة » ياسمين«
بيت ). 1، 202(دهد  ثبت شده است كه همگي از قرائتهاي مختلف متن خبر مي» پراكنيد

) 6، 97- 98، 180(» درم خريد«و » نژاد آزاده«هاي  ذيل واژه» رهنگ شعر رودكيف«نخست در 
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اما در . هاي مذكور آمده است عين نسخه» درم خريد«نيز ضمن » فرهنگ زبان تاجيكي«و در 
  :رسد نسخة دكتر خليل خطيب رهبر قرائت ديگر شعر به نظر مي

  )11، 18.. (.نژاد از درم خريد و آزاده    پديد مي آرد شرف مرد، مي
در مصرع مذكور، پيشوند فعل براي تأكيد و » مي«بنا به قول خليل خطيب رهبر، 

اگرچه در تمام ). 11، 18(» همانا پديد آورد: پديد آرد مي. گاهي تأكيد و استمرار است
آمده است، استاد خليل خطيب » مي آرد شرف مردمي پديد«هاي مذكور مصرع اول  نسخه

را در » مي«عالمت ويرگول گذاشته، پيوند » مرد«دن متن، بعد از واژة رهبر براي خطا نخوان
در » مي«ها آمدن پيشوند  ناگفته نماند كه چنين حادثه، يعني با فعل. زيرصفحه شرح داده است

  .زبان فارسي و تاجيكي نو نيست و از اين نگاه نسخة خليل خطيب رهبر شايد صحيح باشد
مردمي ... «كنيم كه   بحث نقطه بگذاريم و انديشه ميخواهيم به اين در اينجا ما نمي

در هردو . اند بنا به سبب شباهت كتابت و قرائت مؤلف رخ نموده» پديد مرد مي...«و » پديد
از اين نگاه به منابع اول روي نمودن . واريانت نيز وزن و معني شعر كاسته و خللدار نيست

  .صواب خواهد بود
  :به شكل زير آمده» ديوان استاد رودكي«بيت آخر شعر مورد بحث در 

  )1، 202(كريمي به جهان درپراكنيد     بسا دونِ بخيال كه مي بخورد
  :رسد واريانت ذيل بيت ديده مي» دون«ذيل واژة » فرهنگ اشعار رودكي«در 

  )6، 102(كريمي به جهان درپراكنيد     بسا دون بخيال كه مي بخورد
  :تن شايد صحيح باشدبه انديشة ما به طور زير خواندن م

  )11، 19(كريمي به جهان در پراكنيد     بسا دونِ بخيال كه مي بخورد
و » فرومايه، بسيار زفْت «- » دونِ بخيال«بنا به قول دكتر خليل خطيب رهبر مراد از 

كريمي به جهان «در بعضي نسخ مذكور سطر آخر شعر . است» هنگامي كه «-»كه«غرض از 
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حرف اضافه » در«ثبت شده است كه صحيح نيست، زيرا اينجا ) 1، 202؛ 6، 102(» درپراكنيد
از ). 11، 19(آمده است » جهان«باشد كه قبل از واژة  مي» به«مؤخر جهت تأكيد حرف اضافة 

باشد كه در اكثر  نيز رخ نموده است و مراد ما بيت ذيل مي» قصيدة پيري«اين نوع حادثه در 
  :ها چنين ثبت شده است نسخه

          گار كه حيران بدي بدو در چشمبسا ن
  )2، 10(به روي او درِ چشمم هميشه حيران بود 

 گوهرك -در چشم(» در«هاي  بيت فوق را ذيل واژه» فرهنگ اشعار رودكي«مؤلف 
نقش، (» نگار«و ) جاي چشم، كه توسط آن مي بينند چشم، مردمك چشم، سياهي ميانه

  :تچنين آورده اس) محبوبه: تصوير؛ مجازي
  بسا نگار كه حيران بدي بدو در چشم

  )168 و 6، 103(به روي او در چشمم هميشه حيران بود 
  :بيت مورد بحث اشتباهاً چنين ثبت شده» در«ضمن واژة » فرهنگ زبان تاجيكي«در 

  بسا نگار كه حيران بدي بدو درِ چشم
  )9، 324(به روي او درِ چشمم هميشه حيران بود 

؛ 11، 15؛ 12، 14(يانت نخست كه در اكثر نسخ آمده است به انديشة غالب وار
در سطر ثاني حرف اضافه است جهت » در«باشد، زيرا مراد از  صحيح مي) 188،1؛ 979،7

  .سخن كرده شد» كريمي به جهان در پراكنيد«تأكيد كه در مورد مصرع 
يلي طلب خ هاي بحث هاي رودكي واژه و بيت چنانكه در باال ذكر شد، در سروده

ها براي  شناخت متن اصلي و فهم معاني بعضي واژه» دور ماندن از اصل«زيادند و بنا به سبب 
هاي  توان به شعر زير روي نمود كه واريانت براي شاهد اين حرف مي. ما پوشيده مانده است

  :مختلف دارد
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  ر كاري؟ـــــكَت خالق آفريد به  اي ويد غافل از شمار چه پنداري
  ويد است و كارهات بدين زاري               رمايهـــست سعمري كه مر ترا

  )1، 258؛ 6، 68(            
  )12، 40(ويد است و كارهات بدين داري ...  :سطر آخر شعر چنين آمده» شعر رودكي«در كتاب 

  :خطا نيست بيت دوم به شكل ذيل است كه بي» )ا(ويد«ذيل واژة » فرهنگ زبان تاجيكي«در 
  )235،9(ويد است و كارهات بدين زاري          امري كه مر توراست سرِمايه                 

  :استاد سعيد نفيسي در نسخة خويش واريانت زير را آورده است
  اريــر كــــكت خلق آفريد به    اي ويذ غافل از شمار چه پنداري

  )7، 1035( كارهات بدين داري  است وذوي         ايهــــامري كه مر تراست سرم                  
اند، خللي به شعر وارد نسازند، اما يكي را بر  كه دو نوع يك كلمه» ويذ«و » ويد«شايد 

را دارد » كم و ضايع«در لغت معني » ويذ«. هاي كهن و بااعتماد برگزيدن بهتر است اساس سرچشمه
بوده و كاتبان بعدي براي » ويذ «آمده است كه شايد در ابتدا» ويد«هاي ديگر  و در نسخه) 7 ،1035(

در نسخة خليل خطيب رهبر واريانت ديگر اين شعر آمده . روشني معني واريانت دوم را آورده باشند
  :است كه گويا افتادگي دارد، اما ساده و رواني شعر بيشتر تأمين است

  اريـــر كـد بهـكت خالق آفري  داريـــمار چه پنـاي غافل از ش
  )11، 47(ويد است و كارهات بدين زاري   رمايهــت سـعمري كه مر تراس               

استاد خليل خطيب . خواري و رسوايي باشد» زاري«روز حساب و غرض از » شمار«مراد از 
سرماية عمر را ضايع كردي و اعمال تو بدين رسوايي و زشتي «:  كردهي را چنين معندومرهبر بيت 

ر شعر فوق اشخاصي را باد انتقاد گرفته كه غافل از روز شمارند و استاد شاعران د). 11، 47(» است
  .دانند كه خداوند آنها را بهر چه خلق كرده است كنند و نمي عمر به بيهودگي صرف مي



 

٣٢ 

شعري در سوگواري شهيد بلخي جاي دارد كه به نظر ما » ديوان استاد رودكي«در 
  :عاري از خطا نيست

  انديش ر و ميــــوان ما رفته گي  ت از پيشـــــكاروان شهيد رف
  زاران بيشــــــوز شمار خرد ه  م يك تن كمـــاز شمار دو چش
  آگيش رگ پايـــپيش كĤيدت م  ش از او بربايـــتوشة جان خوي

  زافه مديشـــــتو به آساني از گ  ش و با ذلـــج يافتـــآنچه با رن
  بيشتر ـخواهي آن روز مزد كم  ردد از پي سودـخويش بيگانه گ

  )1، 224(د نهيب شَخيش؟ ــباز را كي رس              گرگ را كي رسد صالبت شير؟              
تنها چهار مصرع اول آمده است، » شعر رودكي«در نسخة خليل خطيب رهبر و كتاب 

در نسخة سعيد نفيسي مرثية مذكور كامل ). 11، 23؛ 12، 25(باشند  كه عين نسخة باال مي
  :هاي چهارم و پنجم آن به شكل ذيل است بيتآمده است كه 

  زافه مديشـــتو به آساني از گ   ش و با ذُلّـــآنچه با رنج يافت...
  )7، 1004... (خواهي آن روز مزد كمتر ديش             خويش بيگانه گردد از پي سود              

.   صحيح نيستند»ديوان استاد رودكي«ها معلوم گشت كه ابيات در  حين مقايسة نسخه
، به جاي ) نرمي و مهرباني(» زِل«كه معني خواري و مذلّت دارد، اشتباهاً » ذُلّ«زيرا به جاي 

فرهنگ اشعار «صاحب . آمده است» بيش«كلمة » ديش«و به جاي » گَرافه«واژة » گزافه«
  . استآورده» ذلّ«را اشتباهاً » ذُلّ«در بيت شاهد واژة » گزافه«نيز ذيل واژة » رودكي

سبب رخ نمودن غلط خطا خواندن . خطا نيست شعر زيرين استاد رودكي نيز به انديشة ما بي
در . اند كنندگان بعدي آن را تكرار كرده متن و يا خطاي كتابت آن است كه كاتبان و تهيه

  :نسخة سعيد نفيسي آمده است
  را نياري؟ـــنبيد داري چ  اري، بت تتاريــــگل به
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  )7، 1026(به نزد گلشن چرا نياري           نبيد روشن چو ابر بهمن                           
به انديشة ما در مصرع ). 1، 247(نيز شعر مذكور عيناً آمده است » ديوان استاد رودكي«در 

اگر گوييم كه در شعر . درست نيست» چرا نياري«دوم و آخر شعر عيناً به تكرار آمدن 
» گلشن«و » داري«هاي  ف است، پس قافية شعر كجاست؟ زيرا واژهردي» چرا نياري«مذكور 

  .توانند قافيه باشند هيج گاه نمي
  :در نسخة خليل خطيب رهبر شعر مورد بحث چنين ثبت شده است

  د داري چرا نباري؟ـــنبي  ل بهاري، بت تتاريـــگ
  )11، 46(شن چرا نياري؟ به نزد گل          نبيد روشن چو ابر بهمن                           

، كه با »نياري«و » نباري«هاي  نمايد، زيرا واژه در نگاه اول نسخة فوق صحيح مي
توانند قافيه باشند، اما از لحاظ معني و اسلوب بيان اين نسخه نيز  كنند، مي يك نقطه فرق مي

عار فرهنگ اش«و » شعر رودكي«واريانت درست شعر به عقيدة ما در كتاب . درست نيست
آمده است كه از نگاه معني و اسلوب نيز صحيح ) »نبيد«و » تتاري«هاي  ذيل واژه(» رودكي

  :باشد مي
  د داري چرا نياري؟ـــنبي  ل بهاري، بت تتاريـــگ
  )12، 38؛ 6، 160، 237(به نزد گلشن چرا نباري           نبيد روشن چو ابر بهمن                           

دكي نيز اضافه شدن و يا افتادن يك نقطه سبب پيدا شدن در شعر ديگر رو
  :چنانكه. هاي مختلف گشته است واريانت

  اف زودغرس؟ــبه يكي جاف ج  را كه فكندـــگر نه بدبختمي م
  سته مگســـــمن نتاوم برو نش  سنددــــير بپــــاو مرا پيش ش

  )1، 223(! چ از دلم يرگســود هيــــــنش              گرچه نامردم است مهر و وفاش              
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آمده و در آخر سطر پنجم » برو«اشتباهاً » بر او«به انديشة ما در سطر چهارم به جاي 
در نسخة سعيد نفيسي نيز شعر مذكور عيناً . گذاشته شدن عالمت ويرگول نيز بيجا است

مده كه تنها با يك آ» پرگس«كلمة » يرگس«هاي ديگر به جاي واژة  در نسخه. ثبت شده است
  ).10، 31، 6، 191؛ 12، 41(كنند  نقطة حرف اول فرق مي

واريانت ديگر بيت آخر » پرگست/پرگس«ذيل واژة » فرهنگ زبان تاجيكي«در 
  :آمده است كه صحيح نيست

  )10، 31(بشنود هيچ از اين دلم پرگس   گرچه نامردمي است مهر و وفاش
اهللا، در اصل  به معني معاذ«: گويد مي» يرگس«استاد سعيد نفيسي در مورد واژة 

» هرگس«اند و يا  هم ضبط كرده» يرگَست«بوده است، كه » يرگَس«و گويا در اصل » پرگَس«
اينجا نيز به سخن ). 7، 1003(» از همين جاست» هرگز«و گويا كلمة » هرگَست«و ) هرگَس(

كنيم كه در تصحيح آثار  ر تكرار ميو انديشة متخصصان تاريخ زبان نياز داريم و بار ديگ
  .استاد رودكي جلب آنها سودمند خواهد بود

هاي ديگر عيناً با كمي  خورد كه در فصل بين اشعار بازماندة رودكي ابياتي به چشم مي
گران آثار شاعر نيز اشاره  اند و به اين حادثه بعضي از تهيه تغيير و يا تبديل مصرع تكرار شده

اين نمونه در اشعار سخنوران معاصر رودكي بيشتر به چشم مي خورد ). 1، 24، 164(اند  نموده
  :توان به شعر زير روي نمود براي ادالل سخن مي. كه گويش آنها بحث خاصه را طلبگار است

  جاعــــاند شــــهمي بكشتي تا در عدو نم
  يرـــاند فقـــــا در وِال نمــــدادي تـهمي ب

  رهشه بر خوانشسا كه بره ست و فـبسا ك
  ي نيابد سيرـــــبسا كسا كه جوين نان هم

  وش مباش چنديناــــن و خامـــمبادرت ك
  )1,220(اگرت بدره رساند همي به بدر منير 
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دوست، (» وال«، »عدو«زيرا به جاي . بايد گفت كه  نسخة مذكور عاري از خطا نسيت
سهواً ) وچةروغنين ورقين لوزينه دارنان كوچك پرمغز پسته و لوزينه؛ كل(» فَرَخْشه«و ) يار

هاي خليل  واريانت درست شعر در نسخه. اند ثبت شده» فَرهشه«و » وِال«، »عدو«كلمه هاي 
  :خطيب رهبر و استاد سعيد نفيسي به گونة زير آمده

  ا در عدو نماند شجاعـــــتي تــــهمي بكش
  يرــــاند فقـــــدادي تا در وال نمـــــهمي ب

  ست و  فرخشه بر خوانشاكه بره بسا كسا 
  ابد سيرــــــبسا كسا كه جوين نان همي ني

  ديناــــوش مباش چنــــمبادرت كن و خام
  )11,21؛ 7,1001(اگرت بدره رساند همي به بدر منير 

  :به گونة ذيل آمده است» ابيات پراكنده كه به هم پيوسته نيست«بيت دوم در فصل 
  ي نيابد سيران همـــــبسا كسا كه جوين ن

  )1,291؛ 7,1060(بسا كسا كه بره ست و برخشه بر خوانش 
  :نيز بيت مذكور خطا آمده و گويا متن درست خطا خوانده شده است» ابوعبداهللا رودكي«در كتاب 

  ي نيابد سيرـــــبسا كسا كه جوين نان هم    
  )5,191(بسا كسا كه بره ست و برخشه بر خوانش 

  : مذكور با تبديل مصرع آمده استبيت آخر شعر نيز در فصل
  اند هم به بدر منيرــــاگرت بدره رس

  )1,276(مبادرت كن و خاموش مباش چندينا 
  :در نسخة سعيد نفيسي بيت باال به گونة زير آمده است كه صحيح نيست

  رت بدر رساند هم به بدر منيرـــاگ
  )7,1048(مبادرت كن و خاموش مباش چندينا 



 

٣� 

سخه هاي بعدي و علمي و انتقادي از تكرار پراختالف ابيات رودكي به انديشة ما در ن
زيرا با اين نوع تهية متن ابيات بازماندة استاد رودكي را از جهت تعداد زياد و . بايد پرهيز كرد

  .از لحاظ معني كم خواهيم نمود
  :شعري چنين آمده است كه صحيح نيست» ديوان استاد رودكي«در 

  آن دو لبان اويبي قيمت است شكّر از 
  بويــقاصد شد از دو زلفش بازار شاه

   به چه كار آيد، اي فتي؟ده سريفاياين 
  !در باب دانش اين سخن بيهوده مگوي

  كرـــــــتا صبر را نباشد شيريني ش
  )1,257(تا بيد را نباشد بو چو داربوي 
ها  ة نسخههنگام مقايس). 7,1035(در نسخة سعيد نفيسي واريانت درست شعر آمده است 

) در مصرع آخر(» بويي«و ) در مصرع دوم(» قاصد«به جاي » ديوان استاد رودكي«معلوم گشت كه در 
  .اند، كه شايد هنگام نشر كتاب رخ داده است ثبت شده» بو«و » قاصد«اشتباهاً كلمة 

نسخة خليل » بيت هاي پراكنده از آثار ديگر رودكي«شكل صحيح بيت اول در فصل 
از اينجا مي توان خالصه نمود كه تكرار ابيات در ). 11,65(ه تكرار آمده است خطيب رهبر ب

  .اكثر نسخه هاي آثار رودكي جاي دارند
  :مصرع دوم در نسخة سعيد نفيسي به گونة زير است

   به چه كار آيد، اي فتيه سري اين ايغد
  )7,1035(خن بيهوده مگوي ــدر باب دانش اين س                        

يك معني را دارند و دو گونة يك كلمه مي باشند، » ريه سايغد«و » ريه سايفد«اگرچه واژة 
  .ر اساس سرچشمه هاي كهن يكي را قبول كردببايد 
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  :شعري آمده است كه اضافه شدن يك حرف سبب رخ دادن خطا گشته» ديوان استاد رودكي«در 
  دون و ژكورچون تو يكي سفلت و   دا نكردــــز پيـــچرخ فلك هرگ

  )1,219(ور ـــــــبر نكند سر ز قيامت ز گ            گ توـــــــخواجه ابوالقاسم از نن           
ثبت شده است و شكل درست شعر در » سفلت و«واژة » سفلة«در مصرع دوم به جاي كلمة 

  ).7,1000؛ 6,224؛ 12,40(نسخه هاي ديگر به نظر مي رسد 
  :شعري چنين آمده است» ديوان استاد رودكي«در 

   رخ ميناييـــــــبه دور عدل تو در زير چ
  رنگ رنگ فتور چنان گريخت ز دهر دو

  بل راـــچو باد سنــــكه باز شانه كند هم
  )1,211(ك عصفور ريز تارـــــجنگل خونبه نيش 

  . معني شعر را خللدار ساخته است،آمده» جنگل«سهواً » چنگُل«در سطر آخر به جاي واژة 
چهار سطر استاد رودكي » شعر رودكي«هاي شعرهاي گوناگون كتاب  پاره» ها قطعه«در فصل 

  :به گونة زير آمده
  ت و برآمدـــــرو گشــدروازه درِواز ف

  ار فرود آيد ديوارـــبيم است كه يك ب
  رـــــردازد پازيــــديوار كهن گشته نپ

  )12,38(يك روز همه پست شود، رنجش بگذار 
  :تعداد ابيات اين شعر بيشتر است» ان استاد رودكيديو«در 

  اي عاشـــــق دلـــــداده بـــــدين جـــــاي ســـــپنجي
ــار    ــورت فرخـ ــر صـ ــيفته بـ ــمني شـ ــون شـ   همچـ
ــان   ــر خراســ ــو، اي ميــ ــال تــ ــه اقبــ ــروز بــ   امــ
  هــــم نعمــــت و هــــم روي نكــــو دارم و ســــيار 
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  دروازه درِواز فــــــــرو گــــــــشت و برآمــــــــد
ــوار   ــرو آيـــد ديـ ــار فـ ــه يـــك بـ ــيم اســـت كـ   بـ

ــر    ــشته بپــ ــن گــ ــوار كهــ ــز ديــ ــا ديــ   دازد بــ
ــذار  ــود، رنجـــش بگـ ــشت شـ ــه پـ   يـــك روز همـ
  آن حجـــــش ز گـــــردنش درآويختـــــه گـــــويي
  خيكـــي اســـت پـــر از بـــاد در او ريختـــه از بـــار 
ــت همــي كــردي هــر ســال   ــن وق   آن كــن كــه در اي
ــرْوار   ــفّه و فَـ ــانه رو از صـ ــه كاشـ ــوش و بـ   خَزْپـ
ــادان    ــرك و نـ ــويي زيـ ــه تـ ــي كـ ــاد آري و دانـ   يـ

  )1,214( آر ور يــاد نــداري تــو ســگالش كــن و يــاد

  

در مصرع پنجم  شعر فوق و . آمده است» اقبال و«سهواً » اقبالِ«در مصرع دوم به جاي 
فرهنگ «زيرا در . آمده است كه شايد درست نيست» درواز«مصرع اول نسخة يكم واژة 

غالباً شكل درست . رسد اين واژه به چشم نمي» فرهنگ زبان تاجيكي«و هم » اشعار رودكي
گذارند  چهارچوبة در، قالب در؛ چوبي كه بر پشت در مي«است كه به معني » دريواس«كلمه 

در بزرگ (» دروازه«شكل كوتاه شدة » درواز«. است) 6,88؛ 9,330(» تا در گشاده نشود
  :از اين نگاه  بيت مورد بحث را به شكل زير مي توان آورد. است) دوطبقه

  دروازه دريواس فرو گشت و برآمد
  ).9,328؛ 6,88: رك(اره فرود آيد ديوار بيم است كه يكب

شعر «نيز بي خطا نيست و از متني كه در كتاب » ديوان استاد رودكي«بيت چهارم 
 -نپردازد، با ديز- اختالف نسخه ها بين كلمه هاي بپردازد. كند آمده است فرق مي» رودكي

  . رنجش مي باشد- پست و رنجش- پازير، پشت
» پرداختن«واژة . صحيح است» نپردازد«ه در اين بيت در مورد واژة اول بايد گفت ك

قلعه، «معني » )يا دز(ديز «). 6,192(دارد » داشتن؛ تكيه نمودن. گرفتن«در بيت مذكور معني 
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چوبي كه زير سقف (» پازير«شكل صحيح واژه شايد . را داشته با بيت ارتباطي ندارد» حصار
است، ) 6,197- تيرگ، تكيه گاه . ند تا كه نيفتدخانه يا پهلوي ديوار رخنه و خميده استوار كن

به انديشة ما . خوانده شده است» با ديز«بنا به سبب شباهت كتابت و ناروشني خط اشتباهاً 
، نسبت به كلمة )6,193(را دارد » به زمين يكسان شدن، افتادن«كه معني » پست«آمدن واژة 

  :اردظاهراً بيت مورد بحث چنين معني د. صحيح است» پشت«
نمي تواند از افتادن باز دارد و خواه و ناخواه يك ) پازير(ديوار كهنه شده را تكيه گاه 

  .ناگزير باشد، از اين رو نبايد رنج بيهوده كشيد) پست شدن آن(روز افتادن آن 
  :در نسخة استاد سعيد نفيسي شعر مورد بحث همگي سه بيت دارد و از نسخة مذكور بي فرق نيست

  رآمدـــــــت و بـــاز فرو گشدروازه دريو
  وارـــرود آيد ديــــبيم است كه يك بار ف

  وييــته گـــش درآويخـآن خَجش ز گردن
  ته از بارــــاده درآويخـخيكي است پر از ب

  آن كن كه در اين وقت همي كردي هر سال
  )7,999(خَز پوش و به كاشانه رو از صفّه و فَرْوار 

به گونة فوق آمده » خيك«نيز ذيل كلمة »  رودكيفرهنگ اشعار«بيت دوم در 
» خَجش«به جاي » ديوان استاد رودكي«از مقايسة ابيات معلوم مي شود كه در ). 6,259(

استاد سعيد . دار نموده است آمده، معني را خلل» باد«كلمة » باده«و به جاي » حجش«اشتباهاً 
  :گويد مي» خجش«نفيسي در مورد واژة 

 باشد كه در ختالن و فرغانه و حوالي آن بر گردن مردم برويد و دردي  چيزي-خَجش«
ذيل واژة » فرهنگ اشعار رودكي«و چنين معني را ) 7,999(» ...ندارد، ولي بريدن آن را خطر است

  ).6,259(تكرار مي سازد و براي شاهد بيت مذكور آمده است » خجش«
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هفت بيت، در نسخة سعيد » رودكيديوان استاد «معلوم مي شود كه شعر مورد بحث در 
افزون بر اختالف تعداد ابيات در نسخه . دو بيت آمده است» شعر رودكي«نفيسي سه بيت و در كتاب 

از لحاظ . هاي مذكور، بيتهايي جاي دارند كه ديگري آن را ندارد و يا بيتهاي مشترك عين هم نيستند
 كامل است، ولي بيت هاي دوم، سوم، چهارم و نسبتاً» ديوان استاد رودكي«تعداد ابيات شعر  نسخة 

را چون نسخة اساس و نسخة سعيد » ديوان استاد رودكي«اگر متن . پنجم آن تصحيح مي خواهند
و ابيات شاهد فرهنگ نامه ها را چون نسخ فرعي در نظر گيريم، در اين » شعر رودكي«نفيسي، كتاب 

  : را به طور زير مي توان آوردصورت بعد از مقايسه و تصحيح ابيات شعر مورد بحث
  اي عاشـــق دلـــداده بـــدين جـــاي ســـپنجي    
ــار    ــورت فرخ ــر ص ــيفته ب ــمني ش ــون ش   همچ
ــان    ــر خراسـ ــو اي ميـ ــال تـ ــه اقبـ ــروز بـ   امـ
  هـــم نعمـــت و هـــم روي نكـــو دارم و ســـيار
  دروازه دريــــواس فــــرو گــــشت و برآمــــد
ــوار      ــد دي ــرود آي ــاره ف ــه يكب ــت ك ــيم اس   ب

ــن  ــوار كهــ ــازير   ديــ ــردازد پــ ــشته نپــ   گــ
ــ   ه پــست شــود، رنجــش بگــذار يــك روز هم

ــويي   ــه گـ ــردنش درآويختـ ــش ز گـ   آن خجـ
  خيكــي اســت پــر از بــاده در او ريختــه از بــار
  آن كن كه در اين وقت همـي كـردي هـر سـال             
  خــز پــوش و بــه كاشــانه رو از صــفه و فــروار
ــادان    ــرك و ن ــويي زي ــه ت ــي ك ــاد آري و دان   ي
ــاد نــداري تــو ســگالش كــن و يــاد آر        ور ي

  

داريم كه اصل شعر استاد رودكي به شكل فوق بوده است، زيرا در اينجا ادعاي آن را ن
تنها يك انديشة شاگردانة خويش را . بين ابيات شعر قرابت مضمون كمتر به نظر مي رسد

  .هاي بعدي به كار آيد بيان داشتيم تا هنگام تهية متن هاي انتقادي و نسخه
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نه تنها خواننده، بلكه اختالف ابيات و نسخ . بحث در اطراف اشعار رودكي بسيارند
خواهيم انديشة خويش را پيرامون تصحيح  اينجا مي. اند پژوهشگران را نيز در تحير گذاشته

  .چند بيت بيان سازيم
  
  »پايدان«يا » پايدار«، »پايِ دار«

  :شعري آمده است كه از نسخه هاي ديگر فرق مي كند» ديوان استاد رودكي«در 
  ر زمين از آسمانـــــچون ستاره ب  ياهـــــــيخچه مي باريد از ابر س

  )1,242(آشكوهيده بماند همچنان   اي دارــــاي او از پــچون بگردد پ
آمده است كه صحيح نيست و شكل درست كلمه » اشكوهيده«در مصرع آخر واژة 

شعر مذكور به طور » شعر رودكي«در كتاب . است) لغژيدن، لغژيده افتادن(» آشكوخيده«
  :ن ثبت شده استمستقل و چني

  چون ستاره بر زمين از آسمان    ياهــيخچه مي باريد از ابر س
*    *    *  

  )12,42(آشكوخيده بماند همچنان   دارــــردد پاي او از پايــــچون بگ
عيناً تكرار شده است » آشكوخيده«نيز بيت دوم ذيل واژة » فرهنگ اشعار رودكي«در 

)6,187.(  
را از ) تگرگ، باراني كه به شكل يخ مي بارد، ژاله(باريدن يخچه در بيت نخست استاد رودكي 

  .ابر سياه به ريزش ستاره هاي آسمان تشبيه نموده است كه خيلي پسنديده و جالب است
واژة . اند سبب اختالف نسخه ها شده» پايدار«و » پاي دار«هاي  در بيت دوم واژه

را دارد و براي » رت، توانايي؛ استواريقوت، قد«معني » فرهنگ اشعار رودكي«در » پايدار«
عالوه بر اين، در فرهنگ مذكور ذيل واژه هاي ). 6,197(شاهد بيت دوم شعر آمده است 

  :واريانت ديگر بيت به چشم مي رسد» شكوهيدن«و » پايدان«
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  ).6,197، 289(خود شكوخيدن بماند همچنان         ردد پاي او از پايدانـچون بگ
تواند شناخت متن اصلي  كند، ولي مي نگاه وزن خللي به شعر وارد نميواريانت باال از 

  .تر سازد و صحيح را سنگين
همانا زير، بيخ درخت » پايِ دار«باشد و مراد از » درخت، تنة درخت«در لغت » دار«كلمة 

شاعر . از اين ديدگاه، در بيت دوم نيز تصوير زيبا و تشبيه جالب شاعرانه به نظر مي رسد. است
كسي كه پايش به چيزي (به شخص آشكوخيده ) بيخ درخت(را از پاي دار » يخچه«لغژيدن پاي او 

» پايِ دار«به انديشة ما . مانند مي سازد) برخورد و بر انگشت بايستد و خود را از افتادن نگاه دارد
  :شكل صحيح شعر شايد چنين باشد. خواندن متن درست و به معني موافق است

  چون ستاره بر زمين از آسمان    ياهـــ از ابر سيخچه مي باريد
  نانــــآشكوخيده بماند همچ    اي دارـچون بگردد پاي او از پ

  
  »نان شَمد«يا » نانِ سمين«

هاي اشعار بازماندة سلطان شاعران، شعر ديگري به چشم رسيد  ضمن مقايسة نسخه
  :آمده است» شعر رودكي«در كتاب . كه واريانتهاي گوناگون دارد
مانـــي و بارك ميـــگردسرين خواه  مـــــاش چشـخًلُّخيان خواهي و ج  

  )12,40(نان شمد خواهي، گرد كالن   ت نيزـــينت روا نيســـنانك كشك
واريانت ديگر شعر مذكور ثبت يافته است كه در سطر اول » ديوان استاد رودكي«در 

  :چاپ شده است» حلوخيان«شتباهاً ا) مراد دختران زيبا، صاحب جمال(» خَلّوخيان«به جاي 
  ارك ميانــــــــگردسرين خواهي و ب       ان خواهي و جماش چشمـــــــحلوخي

  )1,243(نان سمين خواهي گرد و كالن        د آرزويــــــانت نكنــــــــكشكين ن
، »جماش چشم«، »خلوخ«ذيل واژه هاي » فرهنگ اشعار رودكي«بيت اول در 

عين نسخة فوق آمده است و به صحيح بودن آن ما را شكي » بارك ميان «و» گردسرين«
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به گونة ) نان ستبر(» سمين«و » نان«، )نان جوين(» كشكين«هاي  بيت دوم، ضمن كلمه. نيست
  :زير آمده

  نان سمين خواهي گرد و كالن    د آرزوـــــكشكين نانت نكن
  :رد بحث جاي داردواريانت ديگر بيت مو» نانك«در همين كتاب ذيل واژة 

  )6,175(نان شمد خواهي گرد و كالن      ت نيزــــــــنانك كشكينت روا نيس
ذيل واژه هاي » فرهنگ اشعار رودكي«از گفته هاي باال معلوم مي شود كه مؤلف 

واريانت ديگر آن را » نانك«يك واريانت بيت و ضمن كلمة » سمين«و » نان«، »كشكين«
چنانكه ذيل واژة . نيز به چشم مي رسد» فرهنگ زبان تاجيكي«ر چنين پديده د. آورده است

  :بيت فوق چنين آمده كه بي خطا نيست) يك نوع نان سفيد كالن(» شمد«
  )10,563(نان شمد خواهي گردة كالن        ت نيزــــــــنانك كشكينت روا نيس

  :ت، بيت مورد بحث به شكل زير ثبت شده اس»سمين«و » كشكين«ضمن كلمه هاي 
  د آرزوـــــكشكين نانت نكن

  ).9,546؛ 10,185(نان سمين خواهي گرد و كالن                                              
» گرد كالن«و » گرد و كالن«در اكثر نسخه ها وزن و معني خلل نيافته است، بين 

خواهي ) سمن (نانِ... :در نسخة سعيد نفيسي مصرع آخر چنين است .نيز چندان فرق نيست
  )7، 1022- 1023(گرد و كالن 

معلوم » سمن«و ... «: مي گويد) سمن(» سمن«سعيد نفيسي در پاورقي در مورد واژة 
تازي به معني فربهي يا چربي و روغن » سمن«نيست در اين بيت چه معني مي دهد، مگر آنكه 

» ، يعني آرد جو ريشه كردهگويند مي» سمنو«اي است كه امروز  باشد يا آنكه همان كلمه
)7,1023.(  
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بيشتر اعتمادبخش ) 1,243(» ديوان استاد رودكي«بنا به سبب آنكه سرچشمه هاي 
است، بعد از تصحيح بيت اول به اصل قريب و صحيح دانستن همان واريانت شايد صواب 

  .اميد داريم كه در اين خصوص استادان باز صحبت خواهند كرد. باشد
  

  »بنَگزيرد «يا» بنَگريزد«

شعري به گونة زير به چشم مي رسد كه واريانت هاي ديگر » ديوان استاد رودكي«در 
  :نيز دارد

  س از گرم آفروشهــــريزد كــــبنگ     ويي نشاطتــــد گـــــــــرفيقا، چن
  )1,246(چنان چون دردمند را شنوشه      ود داردــــه ســـــرا امروز توبـــــم

  ...رفيقا، چند گويي كو نشاطت :گي دارد و شكل صحيح مصرع چنين استمصرع نخست افتاد
در ). 6,187(عيناً آمده است » آفروشه«بيت اول ذيل واژة » فرهنگ اشعار رودكي«در 

ندان چنان چون دردم... :مصرع چهارم شعر مذكور به شكل زير آمده» فرهنگ زبان تاجيكي«
  )9,939(شه را شنو

سطر آخر نيز خطا دارد، يعني به » ديوان استاد رودكي«كه در آيد  از قياس نسخ برمي
در نسخة آماده نمودة استاد خليل خطيب رهبر  .آمده است» دردمند«اشتباهاً » دردمندان«جاي 

  :واريانت ديگر شعر چنين ثبت شده است
  س از گرم آفروشهـبنگزيرد ك   ويي كو نشاطتــرفيقا، چند گ

  چنان چون دردمندان را شنوشه   اردود دـــوبه ســــمرا امروز ت
معني قطع نظر نكند،گزيريدن، قطع نظر » بنگزيرد«بنا به قول خليل خطيب رهبر واژة 

  .را دارد» و صبر و چاره كردن



 
 

 

 

��  

است » ، صبر، طاقت و شكيبايي)10,589(» عطسه« در لغت - شنوشه/ شَنوشه
مردم در قديم معتقد بودند ... «: دكتر خليل خطيب رهبر در مورد اين واژه مي گويد). 6,282(

  ).11,42(» كه اگر بيمار عطسه كند، حال او رو به بهبود مي نهد
اگرچه بين نسخه هاي مذكور اختالفي جاي دارد، هيچ يك نسخه از لحاظ معني و 

ثبت شدن » شَنوشه«و يا جاي » بنگزيرد«آمدن » بنگريزد«زيرا به جاي . وزن خراب نيست
اينجا سؤالي به ميان مي آيد كه . دار نساخته است  چندان شعر را خللدر نسخه ها» شنوشه«

  ؟»بنگزيرد«يا » بنگريزد«اصل شعر آدم الشعرا چگونه است، 
الزم به ذكر است كه در تمام نسخ مذكور غير از نسخة خليل خطيب رهبر 

شعر از اين ديدگاه شكل صحيح . در نسخة سعيد نفيسي نيز همچنين. آمده است» بنگريزد«
  :شايد چنين باشد

  رم آفروشهــبنگزيرد كس از گ  و نشاطتـــرفيقا، چند گويي ك
  )7,1025(چنان چون دردمندان را شنوشه    ود داردـــــــمرا امروز توبه س               
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