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 چكیده
هنای نیسین  چ   منتشر شده است: چاپ سننی  ببرینز چ چناپ   از دیوان انوری، شاعر بزرگ قرن ششم هجری، سه چاپ معتبر 

اند. با چجود زحمات ارزشمند این اسنتادان، ابسناب  در   مدرس رضوی که دچ چاپ اخسر همواره مورد استیادۀ پژچهشیران بوده
بست از این ابسنات   ۱3شود. مقالۀ حاضر به بررس  شود که با شکل کنون  معنای قابل قبول  از آنها دریافت نم دیوان دیده م 

های  که مصححان ها چ نسز نیخهبدلکوشد با استیاده از سنت شعری زمانۀ شاعر، نیخهپردازد چ م در هشت قصسدۀ دیوان م 
 اند، شکل درست این ابسات را ارائه چ ابهام را از آنها برطرف سازداز آنها بهره نبرده

 
 انوری، قصیده، نسخه، تصحیح بیت. :کلیدی واژگان

 
   مقدمه. 1

های متعدد چ متنوع  که داشته، بارها در ایران چ هند چ رچسسه به چناپ رسنسده اسنت.     دیوان انوری با بوجه به نیخه
ش چ به فاصلۀ کمن   ۱331ق، ابتدا سعسد نیسی  در سال ۱611در ایران جدای از چاپ سنی  دیوان در ببریز به سال 

اند. سعسد نیسی  بصحسحش را بنر پاینۀ    ن را بصحسح چ چاپ کردهپس از چی مدرس رضوی در همان سال، این دیوا
بندل نسینت. چی    سسزده نیخۀ خط  بنا نهاده است. متأسیانه اچ باچر داشت که در کار بصحسح نسازی به ارائنۀ نینخه  

کنند چ آن را کناری عبن  چ زایند دانینته چ       بدل دادن است، رد م  رچش مصححان خاچرشناس را که مبتن  بر نیخه
 : پنجاه چ چهار(. ۱331کند )ر.ک: انوری، حسح ذچق  را بأیسد م بص

-داند که بنه هنس   های موجود در ایران چ هند را بیسار مغشوش چ پر از اغالط فاحش م مدرس رضوی بمام  چاپ

کنند )ر.ک: اننوری،   چجه قابل استیاده چ مورد اعتماد نسیت چ کم  پس از نیسی  بصحسح جدیند خنود را ارئنه من     
(. چی برای این کار از پانزده نیخه به طور میتقسم چ شش نیخه به طور غسرمیتقسم استیاده کرده اسنت.  ۱61: ۱316

هنای  برین نیخه، یعن  نیخۀ عکی  کتابخانۀ فابح استانبول را اساس قرار داده چ هرجنا کنه ضنبس نینخه    چی قدیم
( چ بصنحسح انتقنادی   ۱51در پاچرق  گذاشته )همان، بر دانیته، در متن آچرده چ ضبس نیخۀ اساس را دییر را درست

 به دست داده است. 
اشاره به این نکته خال  از فایده نسیت که دچ مصحح بنها از دچ چاپ ببریز چ چاپ نول کشوکانپور )چناپ شنده در   

متیناچت اسنت.    اند چ نیخ مورد استیاده در کارشان کامالً با یکدییر ( به طور مشترک استیاده کرده۱981هند به سال 
بوانیتند از نیخ دییری که در دسترس بنود بهنره ببرنند کنه چننسن نشنده       دهد این دچ مصحح م این نکته نشان م 

 است.
با بوجه به بصحسح ذچق  نیسی ، راه یافتن اشتباهات در برخ  از اشعار بدیه  است. از دگر سوی مدرس رضوی بنا  

دانسم کنه اننوری از شناعران بنزرگ زبنان        شده است. به نسک  م چجود رچش درست چ دقت بیسار، دچار اشتباهاب
بر باشند. چجنود ایرادهنای  گناه سناده چ ابتندای  در       بر چ منقحفارس  است چ الزم است متن اشعارش هرچه درست
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بست، سبب بنزل کالم شده چ اشتباه  را در طول قرچن به چرخش چ حسات درآچرده است که شاییتۀ زبان  ۱3همسن 
 س  چ شاعری بدین بزرگ  نسیت.فار

در این پژچهش، قصسدۀ شمارۀ سسزده با بسیت را بر اساس چاپ مدرس رضوی، به همراه مطابقت با همان قصاید از 
بست یافته شده، اشکاالب  اعم از بدخوان  ینا انتخناا اشنتباه     ۱1دهسم که در  کنسم چ نشان م  چاپ نیسی  بررس  م 

سپس با بررس  بسیت نیخه از نیخ کتابخانۀ مجلس چ مطابقنت بنا ابسنات منورد ن نر       برخ  از چاژگان چجود دارد.
ایم که با بررس  نیخ جدیند، مشنکل چ پسدسندگ     نمایسم. در این مسان مواردی یافتهکارمان را میتندبر چ استواربر م 

شناعران، پسشننهادهای  بنرای    گردد. در چنسن مواردی یا با بوجه به اشعار دییر شاعر چ یا اشعار دیینر  بست حل نم 
 .۱های بسشتر استبدل  نسافتسم چ نساز به بررس کنسم. در سه مورد هم نیخهرفع ابهام از بست ارائه م 

 
 پیشینۀ تحقیق .2

سرای  ایران است چ اطالق چنسن لقب  بدچ نشان از جاییناه چاالی چی چ همدننسن ارزشنمندی چ    انوری پسامبر قصسده
ادبسات فارس  دارد. این جاییاه خاص سبب شده است با انوری بر بیساری از شاعران پس  اهمست قصایدش در پهنۀ

 های گرانقدر شعر فارس  محیوا شود.از خود باثسرگذار باشد چ دیوانش با کنون یک  از متون مهم ادب  چ از پایه

ه به این معایب اشاره شده اسنت.  های این دیوان مشهود است، بنها در دچ مقالبا چجود اشکاالت فراچان  که در چاپ
قصاید انوری چ لزچم بصنحسح   »محمدحیسن کرم ، محمدرضا امسن  چ حمسدرضا کوثری در مقالۀ مشترک  با عنوان 

چاپ شده است به بررس  چ بصنحسح برخن  از    ۱386در سال « شعر پژچه »که در شمارۀ چهارم مجلۀ « بازه از آنها
اند. نوییندگان با دسترس  به ده نیخۀ مهم که مندرس  ح مدرس رضوی پرداختهابسات از سرباسر قصاید دیوان مصح

چ بنر اینن    رضوی در کار خود از آنها بهره نبرده است، بصحسح انتقادی چ استدالل  جدیدی از هیده بست ارائه کنرده 
ننوری ابسنوردی بنر    های  از دینوان ا بصحسح بست»اند. مقالۀ دییر اساس بر ضرچرت بصحسح مجدد دیوان بأکسد کرده

در منتن شناسن  ادا فارسن      ۱385به قلم مجسد منصوری است که در سنال  « ه.ق( 191اساس دست نویس مورخ )
 .چاپ شده است

-بست را که دارای ابهام هیتند اما پسش از این بدانها بوجه  نشده چ در این دچ مقاله هم اشناره  ۱1در پژچهش حاضر 

ها چ ینا  بست یا ناش  از انتخاا نامناسب ضبس ۱3ایم. اشکاالت یافته شده در این ای به آنها نشده است، بررس  کرده
است. در پژچهش حاضر اننوا  اینن اشنکاالت را کنه از هشنت       به سبب استیاده نشدن از بعداد بسشتری از نیخ بوده

سم کنه مصنححسن در بندل    کنن های  بصنحسح من   بدلبندی کرده، برخ  از آنها را بر اساس نیخهایم طبقهقصسده یافته
هنای  از  بدل  نداشتند با بوجه به فرهنگ شعری شاعر چ نمونهگذاشته اند. برای برخ  دییر که در این دچچاپ نیخه

دهسم که با بررس  بسیت نینخۀ معتبنر از کتابخاننۀ مجلنس شنورای اسنالم ،       اشعار شاعران دییر، پسشنهادهای  م 
هجنری موجنود اسنت کنه      191ای کهن به بناریخ  وند. در مسان این نیخ، نیخهشبیساری از این پسشنهادها بأیسد م 

 اند.نیخۀ دییر، دچ مصحح پسشسن از آنها استیاده نکرده ۱8همدون 
 

 معرفی نسخ مورد استفاده   .9
در بصحسح ابسات، چهارده نیخه از بسیت نیخۀ بررس  شدۀ کتابخاننۀ مجلنس شنورای اسنالم ، بنه طنور مینتقسم        

اینم بنرای   بدلهای مورد استیادۀ مدرس رضوی را با عالئم اختصاری یاد کنرده است. از آنجای  که نیخهاستیاده شده 
 ایم:پرهسز از اشتباه، این چهارده نیخه را با شمارۀ بازیاب  مخصوصشان به کار برده

ه از بنرین نینخ برجنای مانند    ق؛ مجدچل، از کهنن  191، به خس نیخ، ب  کا، با: ظاهرا ۱3513نیخۀ شمارۀ  .۱
 دیوان انوری است.

 ، کاغذ: هندی شکری.۱۱-۱1سرچد، به خس نیتعلسق، ب  کا، با: قرن  89نیخۀ  .6
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ق؛ بملن:: فرهناد   ۱119ربسع االچل  ۱5، به خس نیتعلسق، کا: علسجان بن حسدر عل  هرچی، با: ۱3۱88نیخۀ  .3
 .۱696صیر  68مسرزا به چلسعهد عباس مسرزا 

 .۱15۱ذیقعده  5د کاظم بن عبدالمطلب همدان ، با: ، به خس نیتعلسق، کا: محم9114نیخۀ  .4
بسنت؛ خنس: نینتعلسق     5511، شامل: قیمت  از قصاید چ مقطعات چ غزلسات رباعسات چ هزلسنات  6391نیخۀ  .5

 ، افتادگ  آغاز چ چسس چ انجام.۱6برک، ب  کا، با: قرن 
بسنت؛   8111ات در حاشنسه،  ، شامل قصاید به بربسب الیبا در متن چ مقطعنات، مطایبنات چ هزلسن   639۱نیخۀ  .1

 ق.۱611خس: شکیته نیتعلسق خی  خوش، کا: محمد هاشم همدان ، با: 
بست، خس: شکیته نیتعلسق خوش، کنا: زینن العابندین     9111نامه، ، شامل قصاید، قطعات، ساق 6396نیخۀ  .1

 ق.۱631همدان ، با: 
ق،  ۱641، کا: عل  حینسن، بنا:   بست؛ خس: نیتعلسق ۱1511، شامل قصاید، مقطعات چ رباعسات، 6393نیخۀ  .9

 برای مسرزا محمد عل  میتوف .
 ، به دستور محمد زمان خان زنینه، ب  کا. ۱649، به خس نیتعلسق، کتابت به باریخ 61116نیخۀ  .8

 .۱3، به خس نیتعلسق، ب  کا، با: قرن ۱3338نیخۀ  .۱1
بسنت؛   1611رباعسنات حندچد   معسری، شامل قصاید، قطعات که بر حیب بهج  من م شده است چ  5نیخۀ  .۱۱

 .۱3خس: نیتعلسق خوش، ب  کا، با: قرن 
بست؛ خس: شکیته نیتعلسق خین  خنوش،    9111، شامل قصاید، مقطعات، غزلسات چ رباعسات، 6394نیخۀ  .۱6

 ، بمل:: مل: الشعراء بهار.۱3ذیحجه قرن  66کا: سرخوش، با: 
 .۱3نیتعلسق، ب  کا، با: قرن  بست؛ خس: 1611، شامل قصاید چ قطعات بدچن بربسب، 6395نیخۀ  .۱3
   ۱346، به خس نیخ محمد عی  عبرت نائسن ، مورخ 5945نیخۀ  .۱4

 اطالعات شش نیخۀ کاچش شدۀ دییر به شرح زیر است:
که شامل: قصاید، مقطعات، غزلسات، چ رباعسات است. به خس نینتعلسق، کنا: سنوزی بنن علن        8۱15نیخۀ  .۱

 ق.899ربسع االچل  4ساچج ، با: 
 ؛ افتادگ : آغاز چ انجام؛ کاغذ: سیسد.1که شامل قصاید است. به خس نیتعلسق، ب  کا، با: قرن  ۱611نیخۀ  .6
 ، افتادگ : انجام.۱3سرچد، به خس نیتعلسق چ شکیته، ب  کا، با: قرن  81نیخۀ  .3
 ق.195صیر  61، خس: بعلسق، کا: احمد بن عل  بن احمد شسرازی، با: جمعه ۱3596نیخۀ  .4
بست؛ خس: نیتعلسق، ب  کا، با:  5511ت  از قصاید چ غزلسات چ قطعات بدچن بربسب، ، شامل قیم6391نیخۀ  .5

 ؛ افتادگ : آغاز چ انجام.۱3قرن 
ق، ۱611بست؛ خس: نیتعلسق جل ، ب  کا، با:  9451، شامل: قصاید، هزلسات، غزلسات چ رباعسات، 6391نیخۀ  .1

 برای قادر پاشا.

 
 د و تصحیح آنهاهایی از عیوب موجود در قصایبررسی نمونه .4

ای در شود که ناشن  از قنرار گنرفتن نادرسنت چاژه    با مطالعۀ دقسق اشعار، گاه ابهاماب  در برخ  از ابسات مشاهده م 
بست مورد ن ر است که با فضای لی   چ معنوی شعر یعن  با محور افق  چ عمودی آن همخنوان  نندارد. بنا چجنود     

از نیسی  انجام داده است اما ایرادهای بینساری چجنود دارد کنه از کنم      بربر چ دقسقاینکه مدرس رضوی کاری علم 
ایم، چنرا کنه   شود. همۀ این ایرادها را ابتدا از چاپ مدرس رضوی یافتهدقت  چ رجو  نکردن به نیخ دییر ناش  م 

بر رفنع  ها را راحتمبواند نیاه علم  چ دقسق  داشته باشد چ ابهاهای موجود در متن م بدلخواننده با بوجه به نیخه
ایم چ با بطبسق دچ متن مشخص شد کنه  نماید. پس از دریافتن اشکال چ ابهام در بست  به چاپ نیسی  نسز مراجعه کرده

دقت  از هر دچ مصحح بوده چ گاه  هم نیسی  انتخاا درست  داشته است. در نهایت با شناسای  ابساب  گاه  این ب 
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اچش این ابسات در بسیت نیخه از نیخ موجود از دینوان اننوری در کتابخاننۀ مجلنس     که بعقسد یا مشکل  دارند به ک
ایم که هم ایرادهای چاردۀ ما را بأیسند  بری برخورد کردههای درستایم. در مسان این بسیت نیخه گاه به ضبسپرداخته

 پسشنهادهای ما هیتند. کنند چ در نهایت مهر بأیسدی بر برخ نموده چ هم به رفع ابهامات چ مشکالت کم: م 
 بوان در دچ گرچه جای داد: ها را م مشکالت موجود در این قصسده

 ها بر ضبس نیخۀ اساس.  بدلها چ بربری نیخهالف. انتخاا نادرست یا نامناسب چاژه
 هابدل چ ارائۀ پسشنهادهای  برای رفع این ابهامهای فاقد نیخها. چجود ابهام در بست

 ها بر ضبط نسخۀ اساس بدل ها و برتری نسخهرست یا نامناسب واژه. انتخاب ناد5-1
بدل مربوط بنه آن اسنت. بنا اینکنه     ایم که نسازمند دقت در ضبس متن چ نیخهدر بصحسح، نخیت به مواردی پرداخته

بندل را بنر نینخۀ اسناس     کند که هرجا نساز اسنت نینخه  داند چ اشاره م مدرس رضوی بصحسح خود را انتقادی م 
بدل  بر ضبس متن بربنری  شود که نیخه(، اما در برخ  موارد دیده م ۱51: ۱316برجسح داده است )مدرس رضوی، 

بر بوده چ معننای  بدل آن ضعسفاند که نیبت به نیخههای  داشتهدارد. گاه  هم مدرس رضوی چ هم نیسی  انتخاا
عدم دقت چ همدنسن بمرکز بسش از حد بنر نینخۀ   رسای بست را دچار مشکل کرده است. این اشکال بسشتر ناش  از 

ها را بر آنده در متن آمنده بوضنسح خنواهسم داد. در پاینان هنم گناه       بدلاساس است. ما با ارائۀ دالیل ، بربری نیخه
دهسم کنه  های متیاچت چ اصح از بسیت نیخۀ بررس  شده را که راهیشای پسدسدگ  بست است ارائه چ نشان م ضبس

هنای  بر چ بهتنر از چناپ  جود از دیوان انوری با چه مسزان در حل مشکالت مؤثر بوده یا متن را کاملبررس  نیخ مو
 پسشسن خواهد کرد.

 از عدل کامل  تلو بلود ملل  را نصلیب      -
 

-  
 

 وز بخللت مللام  تللو بللود تخللت را نصللاب 
 مد نیسلتی چلو رلورت عنقلا نهلان از آنل         

 
 تللو کللرد قاعللدی نیسللتی خللراب    گفللت 

 (31: ۱3ق ، ۱316)انوری،  
ممدچح، قاعدۀ نسیت  خنراا شنود.   « گیت»رسد منطق  چ یا زیبا نباشد که با در مصر  آخر این دچ بست ، به ن ر م 
از « جنود »را در مصنر  دچم بنر   « گینت »بواند برطرف شود. مدرس رضوی این شبهه با بوجه به ضبس نیخ دییر م 

گویند، سنخن گینتن از    قبل از عدل چ بخت ممدچح سخن م  برجسح داده است. با بوجه به اینکه در بست« چ»نیخۀ 
رسد: جود بو قاعدۀ نسیت  را خنراا   ن ر م  بر به بر خواهد بود همدنسن معن  بست با جود کاملجود چی نسز درست

پهلوی  زدن با کردگار را هم بنه   شبهۀ هم« گیت»کرد چ به چاسطۀ جود چ بخشش بو هیت  حسات یافت. ضمن اینکه 
« جود»کند. نیسی  نسز  هیت  خلق شد. چل  جود به اغراق کرم پادشاه را اثبات م « کن»کند که با لیظ  تبادر م ذهن م

دانسم که آیا این انتخناا اچ از رچی ذچق چ خنرد خنودش     (؛ هرچند نم 61: ۱331را پیندیده است )انوری، نیسی ، 
ح یا بدانها دسترس  نداشته چ یا به هر دلسل  از آنهنا  ای! با بررس  نیخ دییری که مصح بوده یا بر اساس ضبس نیخه

هنای بازیناب    بهره نبرده است، به ضبس بهتری دست یافتسم. در شش نیخه از نیخ بررس  شندۀ مجلنس بنه شنماره    
نوشته شده است که قطعا مناسبتر است؛ « کف»، به جای گیت یا جود 6396چ  639۱، 6391، 9114، ۱3338، ۱3۱88

بیسار نزدیکتر است. عالچه بر این، آنده این « گیت»مجازاً به معن  بخشش است چ هم شکل آن به  «کف»چراکه هم 
 گوید:ضبس را بایسد م  کند، بست بعدی این قصسده است که در ادامۀ سخن از کف بخشندۀ ممدچح م 

 گنننر یننن: بخنننار بحنننر کینننت بنننر هنننوا رچد 
 

 بنننا رچز حشنننر ژالنننۀ زرینننن دهننند سنننحاا 
 (31: ۱3، ق ۱316)انوری،  

 بوسند اختران فل  مر ترا عنان عنلان  -
 

 مللر تللرا رکللاب   زمللانگیرنللد سللروران   
 (31: ۱3، ق ۱316)انوری،  
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بندل  نینخه « سنرچران زمنسن  »در مصر  دچم بر « سرچران زمان»شود: یک  آنکه چرا دچ پرسش در این بست مطرح م 
 در ادبسات فارس  متداچل است یا برعکس؟!« گرفتنرکاا »چ « عنان بوسسدن»بربری داده شده؟ دییر آنکه اساسا آیا 
را « جهنان »نیسین   «. چ: جهنان، م: زمنسن  »بدل ذکر شده اسنت:  دچ نیخه« زمان»در چاپ مدرس رضوی، برای چاژۀ 
است. اگر بقابل فلن: چ زمنسن را در   « زمسن»(. پسشنهاد ما انتخاا بدل 61: ۱331انتخاا کرده است )انوری، نیسی ، 

طور که عنان در باالست چ با فل:  به این نکته بوجه داشته باشسم که رکاا به زمسن نزدی: است، همان ن ر بیسریم چ
شود: اختران  که در فل: جنای دارنند    بناسب دارد، با این جاییزین ، هماهنی  بصویری چ معنای  زیبابری ایجاد م 

بیناچت باشند. ضنمناً     به اینن بناسنبات بن     ۱ای سر چ سرچران  که در زمسن هیتند بعسد است انوری پسغمبر در قصسده
رسد؛ گسرد. انتخاا نیسی  بهتر از انتخاا رضوی به ن ر م  سرچران زمسن معنای جامع  دارد چ زمان را هم در بر م 

د اند که البته معنای  فراگسر دارد، اما دییر آن بناسبات چ بقابالت بالغ  را ایجا یعن  سرچران جهان رکاا بو را گرفته
 کند. نم 

کند. آنده از شواهد موجنود  است که اشکال  اساس  بر بست چارد م « رکاا گرفتن»چ « عنان بوسسدن»اما نکتۀ مهمتر 
از رسوم خدمت بنوده اسنت. عننان بنه معنن :      « رکاا بوسسدن»چ « عنان گرفتن»آید این است که در متون کهن برم 

-خواست بر اسب بنشسند یک  از خندمتکاران دهننۀ اسنب را من      نامه( است. چقت  بزرگ  ملیام، دهنۀ اسب )لغت

بر بتواند بر اسنب سنوار شنود. شناعر در اینجنا اختنران را       بر چ امنداشت با مخدچم راحتگرفت چ اسب را نیاه م 
ذشتیان، دارند با اچ بر آن سوار شود چ البته از آنجا که در باچر گشمارد که اسب اچ را نیاه م خدمتکاران ممدچح م 

زدند در حقسقت بخت چ اقبال است کنه عننان چی را گرفتنه چ ممندچح را     اختران چ افالک سرنوشت افراد را رقم م 
 دهد:داری ممدچح را به بخت نیبت م بختسار کرده است! چنانکه در جای دییر نسز شاعر عنان

 رکننناا بنننو را چنننرخ بوسنننن بینننوده    
 

 عنننننننان بننننننو را بخننننننت چاال گرفتننننننه 
 
 
 

 (436: ۱14، ق ۱316ری، )انو
 چ میعود سعد گوید:

 بوسننند چنننو بنننر نشنننسن  دچلنننت رکننناا بنننو 
 
 

 گسننرد چننو حملننه آری نصننرت عنننان بننو      
 
 

 (519: ۱314)میعود سعد، 
گذارنند   کننند چ هنینام سنوار شندن پنا در آن من        رکاا نسز عبارت بوده از: حلقۀ فلزی که به زین اسب آچیزان من  

نسز یک  دیینر از رسنوم بع نسم بنوده      -گذاردیعن  جای  که اچ پایش را بر آن م - )لغتنامه(. بوسسدن رکاا ممدچح
 است.  

 بسنسم :اشاره به این رسم را در جاهای دییر دیوان نسز م 
 اشنننهب چ ادهنننم گستنننسش بخاینننند لینننام        ببوسند رکااصاعد چ هابس گردچنش 

 
 
 

 (363: ۱61، ق ۱316)انوری، 
 فلنن: بنننا اختننران گیتنننا کننه اچ کسینننت    
    

 کنننه هینننت از خسنننل اچ چشنننم ظینننر پنننر   
 
 
 

 چ گیتنننننند رکننننناا بنننننو ببوسنننننسدند 
    

 الننننند جانننننندار بننننن: ایننننننان  سننننننقر  
 
 

 (156، مقطعات: ۱316)انوری، 
 در دییر متون کهن نسز شواهد این رسم فراچان است؛ ازجمله: 

                                                           
 . اشاره است به این شعر از جام : ۱

 که النب  بعدیدر شعر سه بن پسمبرانند/ هرچند 

 (88: ۱316اچصاف چ قصسده چ غزل را/ فردچس  چ انوری چ سعدی )انوری، 
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                 بننوسرکنناا شنناه  شنناه سنند آا کننرد ایننن:   
 
 

        با برای سد آبش بندها سازد بو را 
 
 
 

 (66، ص 1، ق ۱399)خاقان ،  
 در هسجنننارکننناا بنننو را بوسنننه داده  ظینننر   طرا سریر بو را سجده کرده در مجلس     

 
 
 

 (31: ۱3۱9)معزی، 
 بسنسم:را با هم م « عنان گرفتن»چ « رکاا بوسسدن»در بست زیر از معزی، 

 فرشننننته چار بوسننننه داد رکننننابش عننننرش  
    

 مرکب اچ را عنان گرفتچز چرخ بخت  
 
 
 
 

 (91: ۱3۱9)معزی، 
 اقبال تو نصیب نصیب زمانۀافالک را  -

 
 و املللراا را سلللتانۀ وامی تلللو مللل ب   

 (31: ۱3، ق ۱316)انوری،  
گوننه   مصنر  اچل بندین  « م»در بست مذکور چسیت؟در چاپ مندرس رضنوی، نینخۀ    « زمانۀ اقبال»براست  من ور از 

باشند از گنزینش    از این نینخه بهتنر   « پایه»رسد گزینش  به ن ر م «. ز پایۀ اقبال بو مراد»نوشته شده است: افالک را 
شنود من نور از زماننۀ     است؛ چراکه زمانۀ اقبال معنای جامع چ درست  ندارد چ مشخص نمن  « زمانه»نیخۀ اساس که 

شود: افالک را از پاینۀ اقبنال بنو نصنسب      احیاس م « ز»ضرچرت حرف اضافۀ اقبال چسیت؟ همدنسن در نحو کالم 
 است؛ در خوانش اساس: افالک را زمانۀ اقبال بو نصسب است.

(: زماننۀ اقبنال   31: ۱331ای دییر را پیندیده است: افالک را زمانۀ اقبال بو ندیم )انوری، نیسی ،  نیسی  ضبس نیخه
اقبال ندیم افالک بودن معن  بیامان  ندارد، هرچند بهتر از انتخاا مدرس رضوی  بو ندیم افالک است. باز هم زمانۀ

 است.
افالک را ز پاینۀ اقبنال    ۱3338ضبط  همدون بصحسح ما دارد. در نیخۀ  639۱مصر  نخیت بست مذکور در نیخۀ 

سنت بسنت چننسن    بهتر است. بدین بربسب ضبس در 639۱بو شرف نوشته شده است که باز هم به ن ر ما ضبس نیخۀ 
 است:

 افنننالک را ز پاینننۀ اقبنننال بنننو نصنننسب    
 

 چ اشننننراف را سننننتانۀ چاالی بننننو منننن ا    
  

 همللتش گیتللی  بللر خنلل  گرچلله  -
 

 تللللر ز پللللر   بللللاب وزن هسللللت بللللی 
 (36: ۱4، ق ۱316)انوری،  

ممدچح سوار است چ بیسار ناچسز به « خنگ همت»بر پشت « گست »گوی  در این ضبس، مصحح بر این باچر است که 
در چناپ مندرس   « بنر خننگ  »بندل   شود. نیخههای بهتری یافته م بدلها، ضبسآید؛ اما با نیاه کردن به نیخهن ر م 
بنه  « بنر »چ « در»چ « چننگ »چ « خننگ »بر است چ احتمنال ببندیل    بوده که درست« ص»از نیخۀ « در چنگ»رضوی، 

بنر  »(؛ البتنه چی  ۱1: ۱331)انوری، نیسین ،   یکدییر بیسار زیاد است. نیسی  نسز چنگ را بر خنگ برجسح داده است
« در چننگ »مجلس همسن ضبس را دارنند؛ امنا از ن نر منا      5چ  ۱3338های نوشته است که دچ نیخه به شماره« چنگ

کند. گست  در چنگ همت ممدچح بودن به معنای اینن اسنت   نسز سخن ما را بأیسد م  6393بهتر است چ ضبس نیخۀ 
بنر اسنت.    حال این گست  به این گیتردگ  از پر ذباا هم برایش سب: رف دارد چ درعسنکه ممدچح، جهان را در بص

 به این بربسب صورت درسیت بست چنسن خواهد بود:
 گرچنننننه در چننننننگ همنننننتش گستننننن 

 
 بنننننر ز پنننننر  ذبننننناا چزن هینننننت بننننن  
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 آفرینش خللق  مرطعصاست پایم و در  -
 

 ای که کسی را به جای پلای عصاسلت   منیده 
 (46: ۱9ق  ،۱316)انوری،  

را برگزیده است؛ چراکه آفرینش از جانب حق شنرط بنردار نسینت.    « شرط آفرینش»مشخص نسیت که چرا مصحح 
بنر   بنر چ منطقن    دارنند کنه درسنت   « در چضنع »، «در شرط»از چاپ مدرس رضوی به جای « ق»چ « ص»های  نیخه
 (.  61: ۱331را پیندیده است )انوری، نیسی ، « چضع»نماید. نیسی  نسز  م 

 تو آن کسی که ز بهر ثنا و مدحت تو -
 

 از روزگلار ملدح و ثناسلت    پلر به مادح تلو   
 (43: ۱9، ق ۱316)انوری،  

آید؛ چراکه قاعدباً باید رچزگار پر از مندح   با بوجه به این انتخاا مدرس رضوی در مصر  دچم، بعقسدی به چجود م 
باشند چ دچ حنرف اضنافه بنرای ین: منتمم در       « بر»باید « پر»چ ثنا باشد نه مدح چ ثنا پر از رچزگار! چاضح است که 

، درسنت اسنت. برخن  کاببنان نسنز      «به مادح بو بر از رچزگار مدح چ ثناست»گذشته بیسار رای  بوده است؛ بنابراین 
« بنر »(. نیسی  نسنز  6393چ  6395اند )نیخ ضبس کرده« پر»اند چ این مصر  را با اشتباه مدرس رضوی را مربکب شده

سرچد اساسا چنسن مشنکل  را رفنع کنرده     89(. البته ضبس نیخۀ 69: ۱331)انوری، نیسی ، « پر»بس کرده است نه ض
، 9114، 6396را دارنند ن سنر:   « بنه مادحاننت بنر   »برخن  نینخ نسنز    «. به مادحان بو از رچزگار مدح چ ثناست»است: 
 کل است:. بصحسح نهای  بست از ن ر ما با بوجه به بمام نیخ بدین ش۱3513

 به مادح تو بر از روزگار مدح و ثناست  بو آن کی  که ز بهر ثنا چ مدحت بو    
 بللام یكسللان مللمارد از پللی آنلل       چ نشننسب - 

 
 بامسلت  نله  چ نشنسب  نله  بله جهلان   چا کلام به  

 (44: ۱9، ق ۱316)انوری،  
با بوجنه بنه بلینظ کهنن اینن چاژه در      اشبا  چ با مک  بسشتری خوانده شود، درحالسکه « نه»در مصر  دچم نساز است 

آمنده اسنت کنه هنم چزن آن     « ن  نشسب چ ن  باالست»، «م»چ « ت»چنسن شرایط  نسازی بدین کار نسیت. در نیخۀ 
کند چ مشخص نسینت چنرا    بر م  درست است )میاعلن فعالبن میاعلن فعالن( چ هم آهنگ خوانش را زیبابر چ کامل

-اند. نکتۀ مهمتر اینکه به ن ر من   ( این ضبس را در متن قرار نداده69: ۱331، مدرس رضوی چ نیسی  )انوری، نیسی 

کند. از آنجا که در گذشنته  باشد؛ چرا که در گام چ پویۀ اچ نشسب چ باال معنا پسدا م « به گام»در حقسقت « به کام»رسد 
 اند.شدند هر دچ مصحح آن را کام خواندهیکیان کتابت م « گاف»چ « کاف»حرچف 

 تا در این هر دو کنون چند رسوم عجب است  خیز از سعی دخان بین و ز تاثیر بخار -

 روزن ایلللن همللله پلللر  رزی زرزیلللن زره اسلللت 
 

 سللیمین سلللب اسللت  پش للۀعررللۀ آن هملله پللر   
 (48: 61، ق ۱316)انوری،  

هنای زرینن    کند چ با لف چ نشری مربب، رچزن دخان را پنر از ذره  شاعر در چصف پایسز دخان چ بخار را بوصسف م 
بندل   سلب! اما چرا پشه؟ هم پشه استعارۀ زیبای  نسیت چ هنم نینخه   بسند چ عرصۀ بخار را پر از پش ۀ سسمسن آبش م 

بنر   متناسنب « سنلب »دان بنا   به معنن  جامنه  « عسبه»ست چ آمده ا« عسبۀ سسمسن»، «ک، م، د»بهتری چجود دارد، در نیخ 
هنای   ها چ صنندچقده  دان آید که عرصۀ بخار پر از جامه است؛ اما از ن ر معنای  چ بصویری چندان درست به ن ر نم 

 ای از سوی کاببان سناقس شنده   به معن  پول: زره باشد چ نقطه« غسبه»، «عسبه»بیا  پوش باشد. از نیاه دییر چه سسمسن
بر از عسبنه چ پشنه    بر چ بصویر هم مناسب بیته بوده چ معن  درست های یخ صورت غسبه استعاره از شبنم باشد. در این 

انتخاا کرده است با همسن معن  چ استعاره )شهسدی، « مسنو»را از نیخۀ « غسبه»ها  است! شهسدی نسز در شرح دشواری
 (. 3۱: ۱331مصحح مدرس رضوی است )انوری، نیسی ،  شدۀ نیسی  نسز همدون متن (. متن بصحسح۱56: ۱314
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روی کله   چرخ چون گوز مكسته اسلت از آن  -
 مللللللللللللللللللللللللللللللللاه

 

 پلر ثقلب اسلت    از آنچهلره چلون چهلری بلادام      
 (5۱: 61، ق ۱316)انوری،  

ای است، چراکه چهرۀ ماه، مانند چهرۀ بادام است چ از آن  گوید: چرخ مانند گردچی شکیته شاعر در چصف چرخ م 
بنر   دارد که معن  بست با آن درست« چنان»، «از آن»به جای « د»)رچی( پر ثقب است. در چاپ مدرس رضوی نیخۀ 

ای کنه عالمنه اسنتیاده کنرده، بنه       است چ از نیخه این بست ثبت شده« ثقب»دهخدا ذیل  نامۀ لغترسد. در  به ن ر م 
صورت باز هم معن  بهتر از ضبس مدرس رضوی است. نیسی  بنه جنای    آمده است که در این « جبسن»، «از آن»جای 
چ در نینخۀ  « همن  » 6393چ  639۱، ۱3۱88آچرده که به هس  چجه مناسب به ن نر نمسرسند. در نینخ    « ار آن»از آن 
 ده است که به ن ر مسرسد شکل درست بست همسن باشد:نوشته ش« همه» 5945

 رچی کننه منناه چننرخ چننون گننوز شکیننته اسننت از آن
 

 چهننره چننون چهننرۀ بننادام همننه پننر ثقننب اسننت    
  

 هابدل و ارائۀ پیشنهادهایی برای رفع این ابهامهای فاقد نسخه. وجود ابهام در بیت5-2
کنند ینا بنا    برخ  ابسات چجود دارند که در معن  ابهام ایجاد م  های  در شود که چاژهدر دچ چاپ موجود گاه دیده م 

ها گذشته چ ینا  بدل  هم ندارند. مصححان هم به سادگ  از کنار این پسدسدگ  فضای کل  بست بناسب نداشته چ نیخه
دنند. در ادامنه   کراند که اگر اینیونه بود با گذاشتن عالمت سؤال  به این موارد اشاره م اصال متوجه این مشکل نشده

پردازیم چ با کم: شواهد شعری از دیوان انوری چ نسز شاعران دییر پسشنهادهای  برای رفنع  به بعض  از این بستها م 
 دهسم با بایسدی باشند بر پسشنهادهایمان.کنسم. در آخر با نیخ جدید مطابقت م ابهام ارائه م 

 القصلله بعللد از آنكلله بمرسللید مللر مللرا          -
 

 حاجتسللت بگللویم بللود رللواب   گفتللا چلله   
 

-  
 ام چلللو زادی  بلللع تلللو سلللحر نلللاب   آورده  گفتم بگوی گفت من از گفتهای خویش

 
 

 (31: ۱3، ق ۱316)انوری،  
هنای   آیند، بعند از احوالپرسن     شاعر در حال سرچدن شعری است که دچست  صاحب ذچق چ شاعر بنه دیندارش من    

قطعا مصر  دچم بنا اینن ضنبس    «. چه حاجت است بیویم صواا باشد»گوید:  معمول آن دچست خطاا به انوری م 
چنون ضنبس مندرس رضنوی      معنای محصل  ندارد چ معن  مبهم است. نیسی  نسز با گذاشتن عالئم نیارش  ضنبط  

 دارد: 
 القصنننه بعننند از آنکنننه بپرسنننسد منننر منننرا 

 
 گیتا: چه حاجنت اسنت؟ بینویم، بنود صنواا      

 (61: ۱331)انوری، نیسی ،  
که به ابهام بست پ  برده است کال گویندۀ این بخش از سخن را بغسسر داده است چ از زبان اننوری   639۱کابب نیخۀ 

 گوید:  م 
 بپرسننننسد مننننر مننننرا القصننننه بعنننند از آنکننننه  

 
 گیننتم چننه حاجتیننت بیننو بننو بننود صننواا   

 هننای خننویش گیتننا کننه چننند بسننت مننن از گیتننه    
 

 ام چنننو زادۀ طبنننع بنننو سنننحر نننناا   آچرده 
 (61: ۱331)انوری، نیسی ،  

ها بدین شنکل نسینتند چ   با بغسسراب  که کابب ایجاد کرده پسدش چ بعقسد بست از بسن رفته است اما هس  کدام از نیخه
احتمال اینکه کابب از رچی فهم چ ذچق خود این بغسسر را با این گیتردگ  ایجاد کرده باشد بیسار اسنت کنه در اینن    

بیذاریم چراکه ببندیل  « که»، «چه»صورت کالم انوری نخواهد بود. پسشنهاد ما در خوانش بست این است که به جای 
گنردد. اینن   پسدش معنای  بست هنم بنه سنادگ  رفنع من      پذیر است چ از سوی دییر این دچ به یکدییر بیسار امکان

 بواند چنسن باشد:چ شکل درست مصرا  م « گیتا که حاجت است...»کند: بأیسد م  61116پسشنهاد ما را ضبس نیخۀ 
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 گیتا که حاجت است بیویم؟ بود صواا؟
    ببلرد رفتی و بلا تلو کملالی کله جهلان داملت        -
 

 م رواستگر جهان را پس از این ناقص خوانی 
 
 

 (41: ۱8، ق ۱316)انوری،  
گوید بو رفت  چ جهان که با چجنود   است. در مصر  اچل، شاعر م  طالب نعمه سسد مجدالدین اب این قصسده در مرثسۀ 

(. امنا مینر جهنان رفتنه     31: ۱331بو کمال داشت، کمالش را برد! نیخه ی نیسی  نسز همسن است )انوری، نیسین ،  
باشندکه در اینن   « برفنت »بایند  « ببنرد »است چ فاعل جهان است که با رفتن، کمالش را هم ببرد؟ به ن ر ما بنه جنای   

کنه جهنان   »هنم  « ک»نیخۀ «. رفت»صورت معن  چنسن مسشود که: با مردن چ رفتن سسد، کمال جهان هم به همراه اچ 
اسنت. ضنبس نینخۀ    « برفنت »بصنحسف  « بوقت»ضبس کرده است چ در بدل مذکور مشخص است که « راست بوقت

 کند.  است که ن ر ما را بأیسد م « برفت» ۱3338
 ولیلل  وجللدانبللود الحللق تللاد چنللد دیگللر از   -
 

 چللون ممللات و چللون قنللات و چللون روات و چللون عللدات       
 بللد وجللدانگفللتم آخللر مللایگان خللو  بلله از    

 
 المثللللل  چلللللون حادثلللللاتی از ورای حادثلللللات    فلللللی 

 (31: ۱1، ق ۱316)انوری،  
: ۱314)شنهسدی،  « چحدان»، «چجدان»چاژۀ چجدان در دچ بست پسشسن سبب ابهام بست گردیده است. در شرح شهسدی 

در »کنند کنه    آید چ همو اشاره م  بر به ن ر م  ( آمده است به معن  یکان یکان در مقابل شاییان که درست۱35-۱31
جا(. عالمه دهخندا   )همان« بعض  نیخ نیبت قدیم  چحدان بیتح چاچ، لسکن صحسح چحدان )با حاء( بضم اچل است

انوری را شناهد آچرده اسنت. در نینخ متعنددی بنه      چ همسن بست « مقابل شاییان»نسز در بوضسح چُحدان آچرده است 
 ثبت شده است.« چحدان» 6395چ  6394، ۱3338، ۱3۱88، 5شمارگان 

 در چاپ نیسی :
 بننود الحننق بنناء چننند دییننر از چجنندان بنند     

 
 چون چفات چ چنون ممنات چ چنون فننات چ چنون عننات       

 گیننتم: آخننر شنناییان خننوش بننه از چجنندان بنند 
 

 از چرای حادثنننناتالمثننننل چننننون حادثننننات، ای  فنننن  
 (64: ۱316)انوری، نیسی ،  

 کند. که این اختالف چاژگان با بوجه به من ور شاعر در مقصود چ میهوم بغسسری ایجاد نم 
 عقیلللق چینلللی چلللین کلللله بلللر    -

 
 تیللللر مللللژه بللللر کمللللان حاجللللب   

 (۱4: ۱331( چ )انوری، نیسی ، 34: ۱5، ق ۱316)انوری،  
ای کنه رضنوی چ    استعاره از پسشان  است چ بصویر عقسق برای پسشان  چجهن  نندارد، شناید در نینخه    « عقسق چسن »

نسنز اصنالً معنرچف نسینت. در      چسنن  نیسی  از آن استیاده نکرده باشند، این مصر  ضبط  دییر داشته باشد! عقسنق  
(. 13-58  :۱341نشده است )ر.ک: حدچدالعالم، اصالً عقسق جزء محصوالت چ اشساء گرانبهای چسن ثبت  حدچد العالم

ای ندارد؛ پس چجه شباهت این دچ چسیت؟ شهسدی نسز به اینن   همدنسن پسشان  سرخ که به عقسق همانند شود، سابقه
لسکن با آنجا که جیتجو کردم، عقسق به سه جا منیوا اسنت: یمنن، هنند چ رچم )...( شناید     »نکته بوجه کرده است 

« ت عقسق به چسن خلط  دست داده است، یا بنها به خاطر رعاینت صننعت جنناس بنا چنسن اسنت      انوری را در نیب
بنه بخنش نخینتسن آن چ    « چسن »(. شاید بهتر باشد به جای بمرکز بر جزء دچم این برکسب یعن  81: ۱314)شهسدی، 

)برعکس عقسق چسن  که  به جای عقسق است. حریر چسن  بیسار معرچف بوده چ« حریر»دقت کنسم. پسینهاد ما « عقسق»
 در هس  شعری جز همسن شعر انوری نسامده( بارها از جمله در شاهنامه بکرار شده است:

 بیرمننننود بننننا پننننسش اچ شنننند دبسننننر    
 

 چسنننن  حرینننر قلنننم خواسنننت رچمننن  چ    
 
 

 (519: 1، ج۱38۱)فردچس ،  
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 (38: ۱398( چ )ن ام ، 533: بسیت چ 1، ج۱38۱چ نسز ر.ک: )فردچس ، 
که عارض را به حریر چسن  بشبسه کرده چ کامالً متناسب است با بصویری کنه اننوری    ناصرخیرچچ یا در این بست از 

 در بست مذکور اراده کرده است:
 حریننننر چسننننن  چان عننننارض چننننون  

 
 
 

 گشننننته اسننننت بننننه فننننام زرد چ پننننرچسن  
 
 
 
 

 (395: ۱11، ق ۱319)قبادیان ،  
باشد. از مسان نیخ بررس  شنده   رسد گمان ما درستکتابخانۀ مجلس به ن ر م با بررس  بعدادی از نیخ موجود در 

صورت مشکل اسنتعاری   دارد که در این« چسن کله پر عقسق چسن » ۱3338بنها ی: نیخه ضبس متیاچب  دارد. نیخۀ 
ی دیینر،  عقسق برای پسشان  رفع خواهد شد اما از ی: سوی همدنان مشکل چسن  بودن عقسنق پابرجاسنت چ از سنو   

 بقابل بصویری که بسن اجزاء دچ مصر  چجود دارد از بسن خواهد رفت.  
 

 گیری نتیجه .5
با بررس  هشت قصسده از قصاید انوری از دچ چاپ در حال حاضر معتبر مدرس رضوی چ نیسین ، اشنکاالب  را در   

کم: گرفتن از اشنعار شناعران   بست یافتسم. در این پژچهش بالش کردیم با با بوجه به فرهنگ شعری شاعر چ نسز  ۱3
از نیخ دیوان اننوری را   دییر، پسشنهادهای  برای رفع برخ  ابهامات ارایه نمایسم. همدنسن برای این کار بسیت نیخه

بررس  کردیم که در کتابخانۀ مجلس شورای اسالم  موجود است چ در دچ چاپ در دسترس از آنهنا اسنتیاده نشنده    
های دچ چاپ یاد شده یافتسم، ذکر کردیم. منواردی  بدلصح را نیبت به متن چ نیخهاست چ هرجا ضبط  متیاچت چ ا

ی: از دچ مصحح به آن اشاره نکرده اند؛ اما ابهام دارند چ ما هم نتوانیتسم پسشنهاد قطع  را بنرای رفنع   را هم که هس 
 ابهام ارایه کنسم در پ  نوشت متذکر شدیم. 

 
 نومتپی
ایم که با بمام  نیخ موجود بررس  نشوند، همدنان ابهامشان باق  خواهد ماند چ ما هم بنا   ز مسان این قصاید یافته. گاه موارد مبهم  را ا۱

ین: از دچ مصنحح بنه    شده نتوانیتسم پسشنهادی برای حل آن ارائه دهنسم. هنس    بوجه به بررس  برخ  نیخ چ همدنسن جیتجوهای انجام
اند! چنسن مواردی نشان از آن دارند که پژچهشیران دییر بعمق بسشتری ای ننمودهسؤال ( اشاره چجود این ابهامات )چلو با گذاشتن عالمت

 ها باشند.بنمایند ای بیا که آنان قادر به بصحسح چ رفع این ابهام
 شاعر در چصف بسماری که داشته، آچرده است:

 بلله دسللت حادثلله بنللدی نهللاد بللر پللایم     -
 

 
 اسلللتکللله همحلللو حادثللله گلللاهی نهلللان و گللله پید   

 
 سللب  بلله رللورت و چونللان گللران بلله قللوزت  بللع

 
 

 
 کلللله پشللللت  للللاقتم از بللللار او همیشلللله دوتاسللللت 

 
 کنلللد  نظلللر بللله حیلللله ز اعیلللا جلللدا نملللی

 
 

 هلللم از اعیاسلللت  کراسلللت بنلللد بلللر اعیلللا کللله آن  
 

 (46: ۱9، ق ۱316)انوری، 
دانسم من ور شاعر از بسنت منذکور    مبهم است چ نم ها معن  همدنان  آمده است. با هر دچی این ضبس« خرد« » »در نیخۀ « ن ر»به جای 

-رسد خرد بربر باشد از ن ر چ شاید من ور شاعر این باشد خرد طبسب برای درمان این بسماری با حسله چ چناره چسیت. هرچند به ن ر م 

خۀ مجلس هم راهیشای این (. بررس  بسیت نی61: ۱331شود. چاپ نیسی  نسز همسن ضبس را دارد )انوری، نیسی ، گری هم موفق نم 
مشکل نبود. با چجود چنسن ابهام ، حت  استاد شهسدی هم در شرحشان، بوجه  بدین مشکل ننموده چ بوضسح  دربارۀ بست مذکور ارائنه  

 اند. نداده
 وی دو قرن از کرمت بلرده جهلان بلر  و نلوا     -

 
 

 تو چه دانی که جهان بی تو چله بلی بلر  و نواسلت    
 

 (41 :۱8، ق ۱316)انوری، 
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آمده است که با هر دچی این عبارات، مشکل چ « دچ فرق از قدمت« »م»بدل  ، در نیخه«دچ قرن از کرمت»در چاپ مدرس رضوی به جای 
(. نیخ بررس  شده از کتابخانۀ مجلنس نسنز همنسن دچ    31: ۱331گونه است )انوری، نیسی ،  شود. چاپ نیسی  نسز این ابهام بست رفع نم 
 مشکل همدنان برجاست.  صورت را داشتند چ

 
 ایللا زمانلله مثللالی کلله امللر و نهللی تللرا     -

 
 

 
 بلله روزگللار بدارنللد وکللار دسللت و دهاسللت     

 
 (43: ۱9، ق ۱316)انوری، 

« کار بیت چ رهاست»در بست چه معنای  دارد؟ با این ضبس بست مبهم است. شاید بتوان پنداشت با بوجه به امر چ نه ، « کار دست چ دها»
پذیر است. در چاپ نیسی  اصالً چنسن بست  ثبت نشده است )انوری،  بیسار امکان« رها»به « دها»چ « دست»به « بیت»ببدیل درست باشد. 

(. چ همدنسن است بسیت نیخۀ بررس  شده از کتابخانۀ مجلس که این قصسده در آنها موجود است. استاد شهسدی نسنز  69: ۱331نیسی ، 
 اند.بوجه  بدین مشکل نکرده
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