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عالمه محمد قزوينى

بر اهل فضل پوشيده نيست كه در كتب ادبيه فارسى و تذككرههذا شذارا
قديمىترين شار فارسى را اغلب به عباس (يا ابوالاباس) مروز نسبت مىدهند
كه به زعم ايشان در سنه  193هجر ( )1در شهر مرو قصذيدها در مذدح مذممون
گفته بوده كه مطلاش اينست:
ا رسانيده به دولت فرق خود تا فرقدين
گسترانيده به جود و فضل در عالم يدين
الى آخراالبيات كه در تككرهها مسطور است و تذا آنجذا كذه راقذم سذطور
اطالع دارد اولين كسى كه اين فقره را ذكر نموده نورالدين محمد عوفى است در
تككره لبابااللباب(.)2
عالوه بر آنكه آثار وضع و تجدد بر وجنات اين اشاار اليحتر از آنست كه
هيچ كس را كه بهره از ذوق سليم ادبى باشد در آن شكى عارض تواند شد .قرينه
خارجى بر اينكه آن متجدد است آنست كه ايرانيان در قديم اگر هم خود شذار
 .بيست مقاله ،قزوينى ،ج  ،1صص .45-34
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داشتهاند بالشك تابع عروض عرب نبوده است و فقط باد از وضع عروض عرب
به توسط خليلبن احمد فراهيد و انتشار اين علم در ايذران كذمكذم ايرانيذان از
رو عروض عرب بنا گفتن شار فارسى گكاردند و چنانكه در كتذب عذروض
مفصالً مسطور است پس از آنكه ابتدا تقريباً عذين اوزان عذرب را تقليذد كردنذد
چون بادها به امتحان ديدند كه اوزان عرب كما هى عليه مطبذوع طبذاع ايرانيذان
نيست بنا تصرفات در آن گكاردند ،مثالً باضى از بحور عرب را از قبيل طويذل
و مديد و غيره كه به هيچوجه و با هيچ زحاف( )3مقبذو طبذاع مذوزون ايرانيذان
نمىافتاد بكلّى كنار گكاشتند و از مابقى بحور مناسب طباع فارسىزبانان به واسطه
زحافات مخصوصه اوزان مخصوصه مشتق نمودنذد كذه در عذين اينكذه اصذالً از
بحور عرب است ولى با اين زحافات وزن مخصوص ايرانيان گرديد چه عرب در
اغلب آنها اصالً شار نگفته است ،مثالً بحر هذزج و رمذل را كذه در عذرب اصذالً
مسدس است در فارسى مثمن كردند يا آنكه در مسدس آن زحافاتى داخل كردند
كه از آن استكراه بر طبع و استثقا بر سمع بيرون آمد (چنانكه در مسدس سذالم
هزج و رمل در فارسى شار نگفتهاند ولذى مزاحفذات آن دو بحذر ماذروفتذرين
اوزان فارسى است از قبيل خسرو و شذيرين و ليلذى و مجنذون نىذامى و مثنذو
مولو .
پس از اين مقدمه گوييم كه قصيده منسوبه به عباس مروز از بحذر رمذل
مثمن مقصور (و محكوف) است و به تقريب مككور البد بايد مدتى مديد باذد از
انتشار عروض خليلبن احمد اوالً اصل عروض عذرب و باذدها رمذل مذثمن در
ايران به عرصه ظهور آمده باشد ،وخليلبن احمذد در سذنه  175وفذات نمذوده و
نهايت استبااد دارد كه در سنه  193يانى فقط  18سا باد از وفات خليل قواعد
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عروض او به درجه ا در اكناف ايران شايع شده باشد و تقليذد ايرانيذان از اوزان
عرب و تصرفات ايشان در آن و مشتق نمودن اوزان مخصوصه به ايرانيان از آنهذا
همه اين امور كه عادة يك سير طبياذى و مذدتى كمذا بذيش طويذل الزر دارد بذه
سرعتى پيش رفته باشد كه در خراسان دور از مراكز علور عرب يك شاعر ايرانى
يك قصيده بلند بااليى در بحر رمذل مذثمن مقصذور بذر وزن فذاعالتن فذاعالتن
فاعالتن فاعالت بسازد.
وانگهى چنانكه گفتم اولين كسى كه اين قصيده را ذكر نموده تا آنجذا كذه
مااطالع داريم عوفى است در لبابااللباب و لبابااللبذاب در حذدود  617تذملي
شده است يانى بيش از  400سا باد از عصر مممون ،و از مقتدمين و مااصذرين
عوفى مثل رشيدالدين وطواط صاحب حدايقالسحر و نىامى عروضى سذمرقند
صاحب چهارمقاله و شمس قذيس صذاحب ماذايى اشذاارالاجم كسذى را سذرا
نداريم كه متارض ذكر اين فقره شده باشد و اين باد عهد و سكوت سذايرين از
ذكر اين حكايت عجيب كه قطااً اگر راست بود دواعى بر نقل آن توفر داشذت از
اعتماد به قو عوفى بكلى مىكاهد و نيز وفور كلمات عربذى در ايذن قصذيده بذا
وجود آنكه در آن وقتها يانى دويست سا قبل از فردوسى هنذوز زبذان عربذى
اينقدر تاراج بر زبان فارسى نكرده بوده و عناصر عربى در عبارات فارسذى البذد
بهغايت اندك بوده است خود قرينه ديگر است كه اين قصيده مصنوعه جديذد
است و مدتى طويل باد از عصر مممون ساخته شده اسذت ،و عجيذب اسذت كذه
باضى مستشرقين ماروف اروپا از قبيل ممسوف عليه ايته آلمانى در كتاب اسذاس
فقهاللغة ايرانى ج  ،2ص  )4( 218و ممسوف عليه پذاو هذورن آلمذانى در همذان
كتاب ج 1قسمت  2ص  )5( 1هر دو اين فقره عباس مروز را ذكذر كذردهانذد و
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هيچكدار متارض ردّ و تضاي

آن نگرديدهاند سهل اسذت كذه پذاو هذورن آن

راتقويت مىنمايد و مىگويد باضى ايذن حكايذت را «بذدون اينكذه الزر باشذد»
مجاو دانستهاند و فاضل مااصر ادوارد براون انگليسى در تذاري ادبيذات ايذران
ج 1ص  340 ،13و  452با آن ذوق سليم كه ماهود از اوسذت در اصذل داشذتن
ايذذنافسذذانه خنذذك شذذك نمذذوده آن را تمذذري

مذذىنمايذذد( )6و همچنذذين

بيبرستنكازيميرسكى( )7در شرح ديوان منوچهر به نقل ادوارد برون ازو.
و باضى ديگر قديمىترين شار فارسى را به ابوحف

حكيم بذن احذوص

سغد سمرقند نسبت مىدهند كه اين بيت را گفته بوده:
آهو كوهى در دشت چگونه دودا
يار ندارد بى يار چگونه رودا
و ابوحف

()8

سغد به تصريح شمسالدين محمدبن قيسالراز در كتذاب

الماجم فى ماايير اشاارالاجم (ص  )171نقالً از فارابى در حذدود سذنه سيصذد
هجر ( )9مىزيسته است و اگر اين تاري صحيح باشذد چگونذه مذىتوانذد ايذن
قديمىترين شار فارسى باشد چذه خذود رودكذى (متذوفى سذنه  )329در همذان
وقتها مىزيسته و قبل از رودكى شارا بسيار بودهاند و قطااً حنىله بادغيسذى
كه به تصريح نىامى عروضى در چهارمقاله احمدبن عبداللَّه خجستانى از مطالاذه
ديوان او از خربندگى به سلطنت خراسان رسيد قبل از ابوحفص بوده اسذت چذه
خجستانى مككور باد از مدتى حكمرانى در خراسان در سذنه  268كشذته شذد ،و
اغلب شارا طاهريه و صفاريه قبل از ابوحفص بودهاند پس ايذن سذخن بكلذى
ناماقو و واهى است.

قديميترين شعر فارسي بعد از اسالم

207

و باضى اقوا ديگر نيز در اين خصوص در تككرهها مسطور است كذه از
غايت بىاساسى قابل ذكر نيست هر كه خواهد بدان مواضع رجوع نمايد .در هذر
صورت اين مسئله كه قديمىترين شار فارسى باد از اسالر در چه تاري شذروع
شده تاكنون جواب شافى مقناى نيافته است ،و ما اتفاقاً در كتذب مصذنفين قذديم
عرب از قبيل جاحظ (متوفى سنه  )255و ابنقتيبذه (متذوفى سذنه  )270و طبذر
صاحب تاري كبير (متوفى سنه  )310و ابوالفرج اصفهانى صاحب اغانى (متذوفى
سنه  )356دو فقره شار فارسى پيدا كردهايم كه يكى در حذدود سذنه  60هجذر
يانى مقارن سا شهادت حضرت امار حسين در خالفذت يزيذدبن مااويذه (-64
 )60و ديگر در سنه  108در خالفت هشاربن عبذدالملك گفتذه شذده اسذت ،و
علىالاجاله شايد بتوان اين دو فقره را قديمترين نمونه شار فارسى باد ازاسذالر
محسوب نمذود هذر چنذد در اولذى آنهذا چنانكذه خذواهيم گفذت اگرچذه خذود
شارفارسى است ولى شاعر عرب است و دومى آنها شار ادبى به مانى مصذطلح
نيست بلكه شار عاميانه و به اصطالح حاليه «تصذني »( )10اسذت ،ايذن اسذت بذا
كما اختصار خالصه آنچه ما از كتب مصنفين عرب التقاط كردهايم.
اما فقره اولى ذ ابنقتيبه در كتاب طبقاتالشذارا (طبذع ليذدن ص  )210و
طبر در تاري كبير خود (سلسله  ،2ص  )192-193و از همه مفصلتر ابوالفرج
اصفهانى در كتاب االغانى (ج 17ص  56به باد) ذكر كردهاند وقتى كه عبذاد بذن
زياد برادر عبيداللَّهبن زياد ماروف در خالفت يزيدبن مااويه به حكومت سيستان
منصوب گرديد يزيدبن مفر شاعر نيز خواست در مصاحبت او به سيسذتان رود،
در وقت مشايات ابن زياد اورا تنها نزد خود طلبيده گفت من خوش ندارر كه تو
همراه عباد به سيستان رو گفت از چه رو ايهااالمير گفت تو مرد شذاعر و
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برادر من به حكومت مىرود و به حرب و خراج مشغو خواهد شد و بسا باشذد
كه به تو چنانكه دلخواه تست نپردازد و ترسذم تذو او را ماذكور نذدار و مذا و
خانواده ما را جامه ننگ و فضيحت پوشانى ،ابن مفر گفت حاشا من نچنانم كذه
امير درباره من گمان مىكند و نيكويىها برادرت در حق من بسيار است و مذن
آنها را هرگز فراموش نكنم ،ابنزياد گفت نه مگر آنكه تاهذد نمذايى كذه اگذر از
جانب برادر من درباره تو اندكى كوتاهى به عمل آيذد تذو بذر او شذتاب نيذاور
وپيش ازوقت به من بنويسى ،ابن مفر گفت آر چنان كنم ابنزياد گفت پس به
فيروز برو ،ابن مفر در مصاحبت عباد برفت و همانگونه كه ابنزياد پيشبينذى
كرده بودباد از ورود به سيستان عباد به جنگ و خراج مشغو شده به ابذنمفذر
نپرداخت.ابن مفر اندكاندك ملو گرديد و در قفا عبذاد شذروع بذه بذدگويى
نمود و او راهجو گفتن آغاز نهاد و چنانكه متاهد شده بود به ابن زيذاد ننوشذت،
گويند عباد راريشى سخت انبوه بذوده اسذت ماننذد جذوالى روز ابذن مفذر در
ركاب عبادمىرفت باد در ريش عباد افتاد و آن را به هر سو حركذت مذىداد ابذن
مفر خنديد وبه مرد كه در پهلو او مذىرفذت گفذت :االليذت اللحذى كانذت
حشيشا فنالفها خيو المسلمينا .يانى كاش ريشذها علذ

بودنذد تذا آنهذا را بذه

اسبها مسلمانانمىخورانيديم ،آن مرد برا خود شيرينى آن را بذه عبذاد نقذل
كرد عباد سختخشمناك شد ولى به رو ابذن مفذر نيذاورد روز ديگذر عبذاد
وصذلت لحيتذه.
اسبدوانى نمود واسب عباد پيش افتاد ابنمفر گفت :سبق عباد ّ
يانى عباد پيشافتاد و ريش او عقب ماند ،باالخره عباد از دشذنارهذا و هجوهذا
ابن مفر كهدرباره او و پدر او و خانواده او همه جا ميگفذت متذمثر شذده بذا و
بنا كجرفتار گكارد و كسان را برانگيخت تا ازو ادعا طلب نمودند و چون از
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ادا وار عاجز بود او را به زندان افكند غالر و كنيزك او را كه سخت دلبسذتگى
بدانها داشت به بيع اجبذار بفروخذت و بذه غرمذا داد سذپس اسذب و سذالح و
اثاثالبيت او را نيز بفروختو او را همچنان در حذبس مذىداشذت تذا آنكذه بذه
تفصيلى كه در اغانى مسطور است باالخره ابنمفر از حبس رهايى يافته به بصره
گريخت و از آنجا به شار و از شهر به شهر همى گريخذت هجذو آ زيذاد و
طان در نسب زياد و بدكار مادر او سمية واستلحاق مااويه او را با ابوسفيان و
امثا اين فضيحتها را در آفاق منتشر مىنمود و اين اشاار به غايت مشهور و در
اغلب كتب مسطور است هر كه خواهد به مىان آن رجوع نمايد ،ابنزياد باذد از
كاوش بسيار آخراالمر او را بهدست آورد و در بصره به زندان افكنذد و بذه يزيذد
نوشت و در كشتن او رخصت طلبيد يزيذد بذه او نوشذت كذه هرگونذه عقذوبتى
خواهى او را بنما ولى زنهار او رامكش چه او را اقوار و عشاير بسيارند و همه در
لشكر مناند و اگر تو او را بكشى ايشان جز به كشتن تذو راضذى نخواهنذد شذد
چون جواب نامه به عبيداللَّه بن زياد رسيد فرمان داد تا ابنمفر را نبيك شيرين با
شبرر آميخته بنوشانيدند او را طبيات روان شد و گربها و خوكى و سگى بذا او
در يك بند بستند و او را با اينحا در كوچهها بصره گردانيدند و كودكذان در
قفا او فرياد مىزدند به فارسذىمذىگفتنذد ايذن چيسذت( )11او نيذز بذه فارسذى
مىگفت:
آبست نبيك است

()12

عصارات زبيبست

()13

سمية روسبيك است

()14

و سمية نار مادر زياد است كه در جاهليّت از فذواحش بذوده بذاالخره ابذن
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مفر ازشدت اجابت طبيات سست شده بيفتاد ابنزياد ترسيد كه بميرد بفرمود تا
او را شست و شو نمودند سپس او را باز به سيستان نزد برادرش عبذاد فرسذتاد و
او و را همچنان در زندان و شكنجهها سخت همىداشت تا آنكه سران قبايذل
يمن در شار به جوش آمدند و پيش يزيد رفتند و رهايى او را با التماس و تهديذد
ازودرخواستند يزيد شفاعت ايشان بپكيرفت و كس فرستاد بذه سيسذتان تذا او را
اززندان بيرون كشيد و از قلمرو عباد و برادرش بيرون برده در موصذل منذز داد
وتفصيل اين وقايع به غايت دراز و سخت دلكش است هر كه خواهذد بذه كتذب
مككوره رجوع نمايد.
و چنانكه ديده مىشود اين واقاه در خالفت يزيدبن مااويه واقذع شذده و
خالفت يزيد از سا  60تا  64هجر بوده اسذت بنذابر ايذن ايذن ابيذات عجالذة
قديمىترين نمونها ست از شار فارسى باد از اسالر و اگرچذه بدبختانذه شذاعر
خود ايرانى نيست و عرب است ولى چون خود شار به زبان فارسى استمىتوان
از نژاد و مليت شاعر قطع نىر نمود و گويا ابنمفر به واسذطه طذو اقامذت در
بصره و خراسان و نشذو و نمذا در بذالد ايذران زبذان فارسذى را خذوب آموختذه
بودهاست.
اما فقره دور ذ طبر در تاري كبير خود درحوادث  108هجر گويد كذه
در اين سا ابومنكر اسدبن عبداللَّه القسر بختالن لشكر كشيد و با خاقان تذرك
جنگ كرد و خاقان او را شكست داد و مفتضح ساخت اسذدبن عبداللَّذه بذا حذا
پريشان از ختالن به بل گريخت اهل خراسان درباره و ابيات ذيذل را گفتنذد و
كودكان در كوچهها همى خواندند .در حوادث سا  119باز طبر ثانياً اين واقاه
با وقايع متمخره از آن را با تفصيل تمارتر ذكر مىكند عين عبارت او تا آنجذا كذه
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محل شاهد ماست قطع نىر از تفصيل جزئيات جنگ از اين قرار است:
(طبر طبع ليدن ،سلسله  2صفحه :)2-1491
«ثم دخلت سنة ثمان و ممئة ...و فيها غزا اسدبن عبداللَّه الختل فككر عنعلىبذن
محمد ان خاقان اتى اسداً وقد انصرف الىالقواديان و قطع النهر ولم يكذنبيذنهم
قتا فى تلك الغزاة و ذكر عن ابى عبيدة انه قا بل هزموا اسداً و فضحوهفتغنى
عليهالصبيان)15(:

«از( )16ختالن ( )17آمك ( )18برو تباه ( )19آمك ».

(ايضاً ص  )1494ذ «و قا باضهم رجع اسد فى سنة  108مفلوال منالختل
فقا اهل خراسان:
«از( )20ختالن آمك ( )21برو تباه( )22آمك ( )23بيد فراز آمك ».

(ايضاً ص  )1602ذ «ثم دخلت سنة تسع عشذرة و ممئذة ...قذا و ساراسذد
بالناس حتى نز مالالثقل و صبحوا اسداً منالغد و ذلك يور الفطر فكا دوايمناو
نهم منالصالة ثم انصرفو و مضى اسد الى بل فاسكر فى مرجها حتى اتىالشتا
ثم تفرق الناس فىالدورو دخل المدينة فقى هكه الغزاة قيل له بالفارسية:
از( )24ختالن آمديه
برو تباه( )26آمديه
آبار( )28باز آمديه

()25

()27

()29

خشك نزار( )30آمديه

()31

و اين ابيات اگرچه آنها را شايد از قبيل شار ادبى به مانى متاارفىمصطلح
نتوان محصوب نمود بلكه ظاهراً از قبيل اشاار ميانه است كذه اكنذون «تصذني »
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گويند ولى در هر صورت نمونه بسيار دلكش غريبى است ازين جذنس شذار در
هزار و دويست سا پيش ازين در خراسان .و وزن اين اشاار را اگرچه مىتذوان
از باضى مزاحفات بحر رجز (مطو مخبون) بر وزن مستفالن مفتالن و مفاعلن
مفتالن و مفتالن مفاعلن استخراج نمود ولى قريب به يقين است كه ايذن توافذق
وزن از قبيل تصادف و اتفاق است چنانكه باضى از اشاار انگليسى يا فرانسذه را
هم مثالً مىشود به طور تصادف بر يكى از بحور عرب حمل نمود واضذح اسذت
كه در آن تاري يانى در سنه  108هجر عروض عرب در ايران چنانكذه سذابق
گفتيم هنوز متداو نشده بوده چه خليلبن احمذد واضذع عذروضخذود در سذنه
 1000متولد شده است وانگهى قافيه نداشتن اين اشاار بذه طذرز عذروض عذرب
خود قرينه واضحى است كه گوينده آنها اصالً نىر بذه طذرز و اصذو اشذاار
عرب نداشته است چه «آمديه» بنابر مصطلح فارسيان ردي

است نه قافيه و اگذر

بنابر اصطالح عروض عرب «آمديه» را قافيه بگيريم الزر مىآيد كذه قافيذه چهذار
مرتبه مكرر شده باشد و آن محا است چه تكذرار قافيذه را كذه در عذرب ايطذا
گويند و از عيوب فاحش قوافى مىشمارند وقتى است كه دو مرتبذه مكذرر شذده
باشد ولى تكرار قافيه چهار مرتبه پشت سر هم ديگر از عيوب نيست بلكه بكلذى
محا است.
برلين  9ربيعالثانى 1337
تقديم به دوست ارجمند گرانمايهار دكتر ذبيحاللَّه صفا ،اسذتاد مسذلّم ادب
فارسى و خادر راستين فرهنگ ايران.
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يادداشتها:
 .1صاحب مجمعالفصحا  ،ج ،1ص  64در سنه  170مىنويسد و آن سذهو واضذح اسذت چذه فقذط در
سنه 183هارونالرشيد خراسان و قسمت شرقى مملكت خود را به مممون واگكاشت و مممون خذود
فقط درسنه  193يانى همان سا وفات هارون به مرو رفت نه قبل از آن.
 .2طبع ادوارد براون ،ج ،1ص .21
 .3زحاف در اصطالح عروضين تغييراتى است كه بر اركان اصلى عارض مىشود چنانكه مستفالنمذثالً
به واسطه زحاف مفتالن يا مفاعلن مىشود.
, Grundriss der Iranischen Philongie, Band II. p. 812.إ4. Eth
5. Paul Horn, ibid. Band 1. A bteil. 2. p. I.
6. Edward F,Browne, Literary History of Persia, vol, 1 pp. 13, 340, 452.
7. Bibertein Kazimirski

 .8الماجم فى ماايير اشاارالاجم طبع اوقاف گيب ،ص  171با نسخه بد «چذو نذدارد يذار» بذه جذا
«يارندار».
 .9مجمعالفصحا  ،ج ،1ص  61گويد در مايه اولذى بذوده اسذت و مالذور نيسذت ايذن حذرف از رو
چهممخك است.
10. Chansons Populaires

 .11به واسطه اهميت مسئله ما عين نسخه بدلها كتب منقو عنهذا را در اينجذا بذه دسذت مذىدهذيم
وحروف تهجى التينى هر كدار اشاره به نسخه ماينى از طبر و ابنقتيبه است و برا تايذين آنهذا
بايدرجوع به اصل مقدمه ناشر نمود ذ طبر در متن مثل اينجا ،در نسخه  Coشيست  cسشت.
 .12طبر  :آبست و نبيك است ذ ابن قتيبه در متن مثل اينجا ،در نس  VSاينست نبيك است.
 .13طبر  :و عصارات زبيب است.
 .14متن اغانى :سميت رو شبيد است ذ البيذان والتبيذين للجذاحظ طبذع مصذر ،ج ،1ص  :61سذمييت
روسبيك است؛ ذ طبر در متن :و سميه روسپيست! در نسخه  Coو سميه رو سبيسذت ! Cو سذمنه
ذوسيشت ذ ابنقتيبه متن :سميه روسفيدست در نس  CVSسميه روسفيدست خزانذةاالدب لالمذار
عبدالقادر بن عمرالبغداد طبع بوالق ،ج ،2ص  :516سميه روسبيست ،ذ و ظذاهراً نسذ «روسذبيد
است» با نس «روسبيست» اختالفى در مانى ندانرد چه زن فاحشه را از رو طان و طنز «روسبيد»
مىگفتهاند كه به تدريج «روسپى» شده است رجوع به «فرهنگ ناصر ».
 .15ما عين نسخه بدلها طبر چاپ ليدن با ترجمه حواشى آن را عيناً بدون تغيير و تبذديل در اينجذا
بهدست مىدهيم.
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 .16همه نسخه :ان.
 MB .17و  Oحمالن (بدون نقطه).
 MB .18و  Oاينجا و در مصراع باد :امد .
 .19همه نس  :تر و پناه.
 .20همه نس  :ان.
 MB .21مديه  Oامكيه.
 B .22اينجا و قبل ازين،تر و پناه MB ،بدون نقطه  Oبرو تياه.
 MB .23و  Oامكيه ،مصرع باد فقط در  BMو  Oدارد كه اينطور دارند :لبك ترار امديه.
 .24همه نس  :آن.
 B .25امكيه BM ،و  Oآمده ذ چون حاال ديگر به نىر مىآيد كه در همذه مواضذع آتيذه «آمديذه» فقذط
صواب باشد لهكا هوتسما فرض مىكند كه اين هيئت آمديه [به جذا آمذد ] زبذان بلخذى باشذد
چنانكه درزبان كرد هم گاهى همين هيئت ديده مىشود.
 B .26ترونيه O ،برويته BM ،همينور ولى بدون نقطه.
 B .27امديه MB ،و  Oامده.
 B .28آبار BN ،و  Oامان ،كلمه «باز» را هوتسما از پيش خود قياساً افذزدوه اسذت و و آبذار را لغتذى
دركلمه آواره مىپندارد (رجوع به فرهنگ فولرس).
 B .29امكيه BM ،و  Oامديه.
 .30ككا هنا در  BMو B ، Oبدون نقطه و از اينجا بطور وضوح مالذور مذىشذود كذه كلمذه «فذراز» در
ص 1494كه به جا كلمه «ترار» چاپ شده خطاست و همچنين كلمه «بيد » كه به جذا «ابذك »
مسطور در نس ) (O, BNچاپ شده بكلى سهو است ،هوتسما فرض مىكند كذه ايذن كلمذه بايذد
ارذ خوانده شود كه تفسير عربى كلمه خشك بوده در متن شار.
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