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دیـوان کاتبی نیشـابوری )ترشـیزی(، تصحیـح دکتر تقی 

وحیدیـان کامیار؛ سـعید خومحمـدی خیرآبـادی و مجتبی 

جوادی نیا؛ مشـهد: بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 

رضوی، چاپ اّول 1382.

محمد بن عبدهلل کاتبی نیشابوری )ترشیزی( شاعر نادره گوی 

نیم��ۀ اّول قرن نهم هجری اس��ت. وی اهل قریۀ َطْرْق راوش 

در نزدیکی ترش��یز )کاش��مر فعلی( بوده است که در مسیر راه 

نیشابور و کاشمر قرار دارد لیکن خود را نیشابوری می داند: 

 همچو عطار از گلس��تان نشابورم ولی

خار صحرای  نشابورم من و عطاْر گل1  

کاتبی در ابتدای حال به نیش��ابور آمد و نزد س��یمی )خطاط و 

ش��اعر( تعلیم گرفت. در ش��اعری و خوشنویسی مهارتی یافت 

و به س��بب همین مهارت در خوشنویس��ی تخل��ص کاتبی را 

برگزید.2

کاتب��ی ش��اعر نادره پ��رداز روزگار خ��ود اس��ت و اع��م 

تذکره نویسان وی را ش��اعری مبدع و حتی بی نظیر دانسته اند  

اما متأس��فانه در روزگار ما ناش��ناخته مانده3 بود تا این که چند 

س��الی پیش دکتر تقی وحیدیان کامیار ب��ا همکاری دو تن از 

دانشجویان خویش دیوان غزلیات وی را تصحیح و چاپ کرد. 

ایشان همچنین در صدد چاپ دیگر آثار وی نیز هستند که امید 

است در این راه توفیق رفیقشان باشد. 

به تصری��ح مصححان محترم در تصحیح دیوان کاتبی از 

هفت نسخه استفاده شده است به این قرار: 

1. نس��خۀ مرح��وم محمود فّرخ خراس��انی که با ش��مارۀ ثبت 

213 در کتابخانۀ دانش��کدۀ ادبیات دانش��گاه فردوسی مشهد 

نگهداری می شود. 

2. نسخۀ متعلق به کتابخانۀ آستان قدس رضوی. 

3. نس��خۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اس��ناد دانشگاه تهران به 

شمارۀ 4586. 

4. نس��خۀ دیگری از کتابخانۀ مرکزی و مرکز اس��ناد دانشگاه 

تهران به شمارۀ 5485.

5. نس��خۀ سوم کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 

به شمارۀ 3949. 

6. نس��خۀ کتابخان��ۀ ملی ایران، بخش نس��خه های خطی به 

شمارۀ 490.

7. »مجموعه«ای که از جملۀ نسخه های خطی کتابخانۀ آستان 

قدس رضوی اس��ت و دیوان کاتبی در حواش��ی آن آمده است 

به شمارۀ  5307. 

نگارندۀ این س��طور چندی پیش به دقت��ی هرچه تمام تر 

دیوان کاتبی را از نظر گذراند و در حین مطالعۀ این اثر گرانقدر 

ب��ه موارد اغالطی برخورد و تک تک آن ها را در حاش��یۀ کتاب 

یادداش��ت کرد و حاصل آن یادداش��ت ها مقاله ای است که در 

پیش چشم دارید. 

امید اس��ت که با رفع این کاس��تی ها، در چاپ های بعدی، 

دیوان این ش��اعر گران ق��در به صورتی منّقح تر در دس��ترس 

خوانن��دگان و عالقه من��دان قرار گیرد. الزم به ذکر اس��ت که 

چون گاهی تش��خیص اش��تباهات چاپی از غیر چاپی مشکل 

می نمود آن ها را تفکیک نکرده  و همه را یک جا ذکر کرده ام.4

در حواشی دیوان کاتبی نیشابوری

مهـدی نمـازی*

* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.

1. کاتبی ترشیزی، محمد بن عبدهلل، 1382. دیوان، به تصحیح تقی وحیدیان کامیار؛ سعید خومحمدی خیرآبادی و مجتبی جوادی نیا، چاپ اّول، ص 7.

2. همان.

3. همان، ص 8.

4. الزم به یادآوری اس��ت که به دلیل جلوگیری از زیاد ش��دن حجم مطلب بس��یاری از اش��تباهات مطبعی را حذف کرده ام که در صورت نیاز آن ها را در اختیار 

مصححین محترم قرار خواهم داد.
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غزل 6 . بیت پایانی 

ک�اتب��ی صب��ر در ع��دم پْنهانْْس��ت

او ف��رس���ت زود م���را ج��ان���ب 

- ب��ه تصریح مصحح محت��رم در یکی از نس��خه ها، به جای 

»پنهانس��ت«، »تنهاس��ت« آمده که با توجه به وزن و تناس��ب 

بیشتر معنی همان ضبط مناسب است:

ک�اتب��ی ص�ب��ر در ع��دم تنه�اس��ت

او ف��رس���ت زود م���را ج��ان���ب 

غزل 20. بیت 4 

اشک من سر سرخ است و رویم زرد تا رفتی ز چشم 

 از س��ف�ر ک��ردن بس��ی س��ی�م و زر آوردی م��را 

- در مصراع اّول »س��ر« زائد اس��ت و در وزن و معنی خلل وارد 

می کند. 

غزل 42. بیت 2 

خ�دن��گ غ�م��زه و س��وز غ��م ت��و م�ی طلب��م 

ب��ه دیده ه��ای پ��ر از خ��ون  و س��ین�ه های کباب 

- به تصریح مصحح محترم، در نس��خۀ اس��اس، فعل مصراع 

نخس��ت »می طلبی��م« بوده که ب��ا توجه به نس��خه های دیگر 

تصحیح ش��ده، اما با توجه به جمع  بودن »دیده ها« و »سینه ها« 

در مصراع دوم، همان ضبط نس��خۀ اس��اس صحیح تر است و 

تغییر آن وجهی ندارد. 

غزل 45. بیت 5 

چ��و خ��م ز ب��اده چ�ن��ان ک��ه دورم ار ش��کن�د

ب��وی ش��راب  بش��ن��ون�د  ت�ن��م  پ�اره ه��ای  ز 

- در مصراع اّول وزن و معنی مختل اس��ت و به جای »چنان«، 

»چنانم« صحیح است: 

چ��و خ��م ز ب��اده چنان��م ک��ه دورم ار ش��کند 

ز پ�اره ه��ای ت�ن��م بش��ن��ون�د ب���وی ش��راب

غزل 55. بیت 2 

ب��ود ط�لس��م خ�وب��ان  را خ��ط  م��راد  گ�ن��ج 

وی��ن گن�ج نام��ه ای ک��ه هی��چ اژده��ا نی�اف��ت  

- وزن مصراع دوم اشکال دارد، صحیح آن چنین است:

وی��ن گنج نام��ه ای اس��ت که هی��چ اژده��ا نیافت

غزل 57. بیت پایانی 

نیس��ت  ار طاق��ت دس��تان غم��ت  ای کاتب��ی 

در عرص��ۀ م��ردی ب��ه ازی��ن رس��میّتی نیس��ت  

- در مصراع دوم خطای قافیه و وزن پیش آمده و صحیح بیت 

چنین است: 

ای ک�اتب��ی ار طاق��ت دس��ت�ان غ�م��ت نیس��ت 

در عرص��ۀ م��ردی ب��ه ازی��ن رس��تمییی نیس��ت 

غزل 76. بیت 2 

گ��وی���ن���د چ�����ه  ار  م��ی���رم  پ���اش  در 

نی�س��ت  در س��ای�ۀ س����رو خ���واب خ���وش 

- به تصریح مصحح محترم برخی نس��خ در مصراع نخس��ت 

به جای »میرم«، »بمی��رم« آورده اند که به ضرورت وزن همان 

صحیح است و می بایست وارد متن می شود: 

گ���وی��ن��د چ����ه  ار  ب�م��ی���رم  پ��اش  در 

نی�س��ت   در س��ای��ۀ س���رو خ���واب خ���وش 

غزل 104. بیت 3 

ای م���اه م���را دی���دن روی ت���و تم�ّناس���ت 

گف�ت��م س��خ�ن م�ه��ر دل خ�وی��ش تم�ام��ت 

- به تصریح مصحح محترم، نسخۀ اساس به جای »تمّناست« 

در مصراع اّول »تمام است« آورده که نه تنها اشتباه نیست بلکه، 

با توجه به قافیۀ بیت، زیباتر هم هست و تغییر آن وجهی ندارد. 

غزل 105. بیت 5 

ز عش��ق پ�ن��د ده��د واع��ظ و ت��و دل س��ی�ری 

ندانم این چه افس��انه اس��ت و این چه افسون است 

- در وزن بیت خلل اس��ت و به جای »افس��انه« در مصراع دوم 

»فسانه« صحیح است.

غزل 107. بیت پایانی 

کاتب��ی موی��ش چ��و دی��دی از غل��وی غ��م پیچ 

ش��ب درآمد بعد از این هنگامه بر خواهد شکس��ت 

- در وزن و معن��ای مص��راع نخس��ت خلل اس��ت که حاصل 

بدخوانی مصحح محترم است. 

غزل 115. بیت 2 

دی��ش���ب  دم��ادم��م  و  آه  و  گ�ری��ه  ت��اب  ز 

روان ش��د آب ب��ه رود، آت��ش از زمین برخاس��ت 

- در مصراع نخست »و« عطف بین »آه« و »دمادمم« زائد است 

و صحیح بیت چنین است: 

ز ت���اب گ��ری���ه و آه دم��ادم��م دی��ش���ب 

روان ش��د آب ب��ه رود، آت��ش از زمین برخاس��ت 

غزل 117. بیت 6 
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اس��ت  داغ  ه���زاران  ج�گ��ر  ب��ر  ش��ب�ی  ه��ر 

عج��ب ای آه جگرس��وز ک��ه تأثی��ر ت��و نیس��ت 

- وزن مصراع نخس��ت اش��کال دارد، صحی��ح مصراع ظاهراً 

چنین است: 

ه��ر ش��بی بر جگ��ر خس��ته ه��زاران داغ اس��ت  

غزل 123. بیت نخست 

غی��ر اوص��اف خدنگ تو ک��ه جان راس��ت عالج 

ه��ر چن��د گوین��د م��را راس��ت نیای��د ب��ه م��زاج 

- وزن و معن��ای مص��راع دوم بیت مختل اس��ت، صحیح آن 

چنین است: 

هرچ��ه گوین��د م��را راس��ت نیای��د ب��ه م��زاج  

غزل 134. بیت پایانی 

گف�ت�م��ش پ�وش��یده رخ م��گ��ذر ز آه ک��اتب��ی 

گف��ت هر ج��ا ب��اد باش��د، ش��مع را پنه��ان برند 

- به تصریح مصحح محترم، در نس��خۀ اس��اس، »پوشیده رخ 

مگذار« بوده که براساس نسخه های دیگر اصالح شده است. 

الزم به توضیح است که، اگر »رخ« را مفعول فرض کنیم، 

ضبط نس��خۀ اساس نه تنها اشکالی ندارد که با توجه به مصراع 

دوم که می گوید »ش��مع را پنهان برند« مناسب تر هم می نماید 

و تغییر آن ابداً وجهی ندارد. 

غزل 137. بیت 4 

آنچ��ه آهوس��ت ک��ه در دش��ت جنون ش��یردالن 

خوی��ش را جم�ل��ه ش��ک�ار س��گ او می گیرن��د 

- بیت اس��تفهامی اس��ت بنابراین در مصراع نخست »آن چه 

آهوست« صحیح است نه »آنچه آهوست«.

غزل 144. بیت نخست  

وس��ی�له م��ژدۀ مه��ری ز مه�رخ�وی��ی چ��ن��د 

ف�ل��ک رس��ان�د س��المی ز م��اه روی��ی چ��ن��د 

- ضبط مصراع نخس��ت اشکال دارد و فاقد معناست و صحیح 

آن چنین است: 

رس��ی�د م��ژدۀ م�ه��ری ز مه��رخ��وی��ی چن��د  

غزل 147. بیت 3 

ای دل به��ر س��رای جه��ان را که دوزخی اس��ت 

ت��ا در به�ش��ت به��ر ت��و ق�ص��ری بن��ا کنن��د

- در مصراع نخست »بهر« وجهی ندارد و به معنای بیت صدمه 

زده اس��ت، ظاهراً به جای آن، »بهل« صحیح است و بیت چنین 

است:   

ای دل به��ل س��رای جه��ان را که دوزخی اس��ت 

کنن��د بن��ا  ت��و قص��ری  به��ر  بهش��ت  در  ت��ا 

غزل 166. بیت پایانی 

ک�ات�ب��ی ن�ظ���م ت��ر و آب و دام���ن پ���اک 

دارد  گ��ری���ان  دی���دۀ  ره��گ��ذر  از  ه�م���ه 

- در وزن مصراع نخس��ت خلل اس��ت و واژه ای از مصراع جا 

افتاده که ظاهراً صفت آب است. 

غزل 168. بیت پایانی 

رو ک�ات�ب��ی ایم��ن ش��و یعن��ی ز گ�م��ان ب��از آ 

باش��د  تعیی��ن  ق��اف  در  ع��ارف  دل  س��یمرغ 

- وزن و معنای مصراع دوم مختل اس��ت و، به جای »تعیین«،  

»یقین« صحیح است: 

س��ی�م�رغ دل ع���ارف در ق��اف یق�ی��ن باش��د 

غزل 210. بیت 3 

س��وخ�تم زی��ن دل صدپ��اره ک��ه ه��ر روز ز ن��و 

پن�ج���ه در پن��ج��ۀ زّری��ن ک��م��ری ان���دازد

- به تصریح مصحح محترم، در مصراع نخست، نسخۀ اساس 

ب��ه جای »ه��ر روز ز نو«، »ه��ر ذره ازو« آورده و مصحح آن را 

با توجه به نس��خه های دیگر تغییر داده اس��ت؛ در صورتی که 

نه تنها ضبط نس��خۀ اساس فاقد اشکال است و وجهی در تغییر 

آن نیست، بلکه با توجه به مصراع دوم مناسب تر هم هست: 

ازو س��وختم زی��ن دل صدپ��اره ک��ه ه��ر ذره 

پن��ج���ه در پن��ج���ۀ زّری��ن ک��م��ری ان�دازد 

غزل 245. بیت 3

مگ��ر ایم��ن دل او باش��د ز تی��ر غم��زۀ فّت��ان

مگ��ر ه��م او کش��د از ناوک ان��دازان کم��ان خود

- ضبط مصراع نخس��ت اش��کال دارد و وزن آن مختل است؛ 

شاید صحیح آن چنین باشد: 

مگ��ر ایم��ن دل او ش��د ز ت�ی��ر غ�م��زۀ فّت��ان

مگ��ر ه��م او کش��د از ناوک ان��دازان کم��ان خود 

غزل 250. بیت 2 

بب��اد  گ��ر چ��ه دس��ت رس��ول هم��ه، آن روز 

باش��د  قاص��د  ح�اج��ت  او  و  م��ن  می��ان  ک��ه 
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کام مس��تان چیس��ت لب ه��ای ش��راب آلود ت��و 

ت��و خواب آل��ود  چش��م  م��ردم  بی��دار  دوس��ت 

 ***

گ��ر ب��ه مه��رم خوان��ی و گاه از نظر ران��ی به قهر

ت��ا چ��ه خواهد ک��رد ای��ن لط��ف عذاب آل��ود تو 

- خط��ای چاپی در دو بیت مذکور موجب خلل در وزن و معنی 

شده و در مصراع دوم از بیت اّول »دولت بیدار« به جای »دوست 

بی��دار« و در مصراع اّول از بیت دوم »گه به مهرم خوانی ...« به 

جای »گر به مهرم خوانی ...« صحیح است.

غزل 406. بیت 3 و 5 و پایانی

ب��رس��د چ��ارس��وی ت���و ب��ه����ر ن��ظ��ری  

خ��اک ش��د دای��ره ص��د گوشه نش��ین از هر س��و

 ***

در چم��ن پ��رده بران��دازد و چو گل بر س��ر ش��اخ 

بلبل��ی کش��ت�ه و آوی�خ�ت��ه بی��ن از ه��ر س��و

***

کاتب��ی گ��ه ب��ر س��ر ره ف�ت��دت گ��ه ب��ه ق��دم 

ه�ی��چ مس��ت نی�فت���اد چ�نی��ن از ه��ر س���و

- وزن و معنای بیت اّول مختل اس��ت و متأسفانه صحیح آن 

را درنیافت��م؛ در مص��راع اّول از بی��ت دوم، به تصریح مصحح 

محترم، نس��خه های دیگر، به جای »پرده براندازد«، که در وزن 

و معن��ی خلل ایجاد کرده، »پرده برانداز« آورده اند که صحیح تر 

اس��ت و مناس��ب می بود که همان ضبط ترجیح داده  ش��ود؛ و 

سرانجام وزن مصراع دوم از بیت پایانی مختل و ظاهراً صورت 

صحیح آن چنین است:

ک�اتب��ی گ��ه ب��ه س��ر ره فت��دت گ��ه ب��ه ق��دم 

هی��چ ک��س مس��ت نیفت��اد چنی��ن از ه��ر س��و

غزل 409. بیت پایانی

بی��م از س��گ آن در مکن ک��ز مه��رورزی کاتبی 

چون ش��یرمردان باش اگر دل در غزالی بس��ته ای   

- در ضبط مصراع نخست بیت اشکال چاپی راه یافته و صورت 

صحیح آن چنین است:

بی��م از س��گ آن در مکن گ��ر مه��رورزی کاتبی 

چون ش��یرمردان باش اگر دل در غزالی بس��ته ای   

غزل 414. بیت نخست و 3

دل در درون س��ینه ام مس��تی اس��ت در میخانه ای 

ج��ان در دل��م دیوان��ه ای در گوش��ه ای ویرانه ای

 ***

رفتی س��وی ش��هر عدم این صبر و من هم می روم 

به��ر من آن ج��ا چون رس��ی بنیاد افک��ن خانه ای

- در مصراع دوم از بیت نخس��ت، به جای »گوشه ای«، »گوشۀ« 

صحیح اس��ت و در مصراع اّول از بیت بعد، به جای »این صبر«، 

»ای صبر«.

غزل 417. بیت پایانی

کاتبی گویند نرگس را به چش��مش نس��بتی است 

دی��دۀ نرگ��س بس��ی، ک��و چش��م او را ک��و مژه     

- وزن مصراع دوم مختل اس��ت و، به تصریح مصحح محترم، 

در یکی از نس��خه  ها، به جای »دیده«، در این مصراع »دیده ام« 

آمده که، هم از نظر وزن و هم از لحاظ معنا، مناسب تر است و 

بهتر می بود که همان ضبط وارد متن شود:               

کاتبی گویند نرگ�س را به چش��مش نس��بتی است 

دی��ده ام نرگ��س بس��ی، ک���و چش��م او را کو مژه

 غزل 418. بیت 1 و 2

م��ارا ب��ه س��خن ب��ی قدم��ان ک��ی ب��رد از راه 

ع�ل��ی هلل ت�وک�ل��ت  میخ��ان��ه  ب��ه  رف�ت�ی��م 

ب��ا مس��ت مگ�وی�ی��د ک��ه می�خ�ان��ه گ�ش��ادند

بس��یار ک�م��ی ج���ان ده���د از ش���ادی ن��اگاه

- در مصراع اّول از بیت نخس��ت اشکال چاپی موجب خلل در 

معنا شده و حرف اضافۀ »به« زائد است و در مصراع دوم از بیت 

دوم »بسیار کسی« به جای »بسیار کمی« صحیح است.

راه از  ب��رد  ک��ی  بی قدم��ان  س��خن  را  م��ا 

ع�ل��ی هلل ت�وکل��ت  می�خ�ان��ه  ب��ه  رف�ت�ی��م 

ب��ا مس��ت مگ�وی�ی��د ک��ه میخ�ان��ه گش��ادند

بس��ی�ار ک�س��ی ج��ان ده��د از ش��ادی ناگ���اه

غزل 419. بیت 1 و 5

میّس��ر چون نش��د بر پایت ای س��رو روان بوس��ه 

ز پای��ت هر کج��ا دیده نش��ان، دادم بران بوس��ه

***

اگ��ر خواهی س��تادن جان و دان بوس��ه عاش��ق را

روان اولی اس��ت دادن جان و بس��تان روان بوس��ه
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- در ه��ر دو بیت بدخوان��ی مصحح محت��رم موجب خلل در 

وزن و معن��ای ابی��ات ش��ده و در مصراع دوم از بیت نخس��ت 

»دیدم نشان«، به جای »دیده نشان«، صحیح است و در مصراع 

اّول از بی��ت بعد »دادن بوس��ه« به جای »دان بوس��ه« و اما در 

مصراع دوم از بیت دوم، به تصریح مصحح محترم، در یکی از 

نس��خه بدل ها، به جای »بستان«، »بستادن« آمده که، با توجه به 

معنا و وزن، همان صحیح اس��ت و مناسب تر می بود که همان 

ضبط وارد متن شود:

میّس��ر چون نش��د بر پایت ای س��رو روان بوس��ه 

ز پای��ت ه��ر کجا دیدم نش��ان، دادم بر آن بوس��ه

***

اگر خواهی س��تادن جان و دادن بوس��ه عاش��ق را

روان اولی اس��ت دادن جان و بس��تادن روان بوسه

غزل 424. بیت نخست

بس��ی  کش��ته  دمن��د  مس��یحا  ش��هر  بت��ان 

چ��ه حالت اس��ت که کس��ی را نمی رس��د نفس��ی

- خطای چاپی موجب خلل در بیت ش��ده و صحیح آن چنین 

است:

بت��ان ش��ه�ر مس��یح�ادمن�د و ک�ش��ت�ه بس��ی 

چ��ه حالت اس��ت ک��ه کس را نمی رس��د نفس��ی

غزل 434. بیت 6 

در چم��ن با س��رو ق��دت الف م��ی زد ش��د از آن 

پایم��ال جمل��ه م��رغ��ان س��ر س���رو س��ه�ی

-  معنای مصراع دوم مختل است و شایسته می بود که مصحح 

محترم همان ضبط نسخه بدل را ترجیح می داد: 

در چم��ن با س��رو قدت الف می زد ش��د از آن 

پایم��ال جمل��ه مرغ��ان چمن س��رو س��هی

غزل 440. بیت 6 و 7

گذش��تی از دو جه��ان ای دل ب��ه دو رس��یدی 

کجاس��ت کعب��ۀ مقص��ود و ت��و هن��وز کجای��ی

ام��ا  بب��ر خن�ج��ر چ��ون آب ح�ل��ق ک�اتب��ی 

نوی��س ب��ر کف��ن او ب��ه خون ک��ه کش��تۀ مایی

- در ضبط مصراع های اّول هر دو بیت خلل رخ داده که موجب 

اشکال در وزن و معنای ابیات شده است؛ صورت صحیح ابیات 

چنین است:   

گذش��تی از دو جه��ان ای دل و  ب��دو نرس��یدی 

کجاس��ت کعب��ۀ مقص��ود و ت��و هن��وز کجای��ی

بب��ر ب��ه خنج��ر چ��ون آب حل��ق کاتب��ی ام��ا 

نوی��س ب��ر کف��ن او ب��ه خون ک��ه کش��تۀ مایی

غزل 443. بیت پایانی 

ک�اتب��ی ی��ک دم بمیر گر کش��د خود را چو ش��مع 

گ��ر نش��یند ب��ی چ��راغ ع�ارض��ش در خل�وت��ی

- ضبط مصراع اّول اش��کال دارد و مناسب می بود که مصحح 

محت��رم همان ضبط نس��خه بدل ها را وارد مت��ن کند؛ به نظر 

می رسد که صورت صحیح بیت چنین باشد:

کاتب��ی در دم بمی��رد ی��ا کش��د خود را چو ش��مع 

گ��ر نش��یند ب��ی چ��راغ ع�ارض��ش در خلوت��ی

غزل 445. بیت 1 و 5 

ه���زار رح��م��ت ح���ق ب��ر روان آن م���ردی 

ک��ه هس��ت در دل��ش از داغ ع�ش��ق�ی دردی

***

دری��ن جه���ان و آن ب���ی نی���از و بیزارس��ت

زه���ر ک��ه ن�ی�س��ت گ��رف��ت��ار ن�ازپ��روردی

- خط��ای چاپی در مصراع دوم از بی��ت اّول وزن بیت را دچار 

خلل کرده و »عاشقی« به جای »عشقی« صحیح است.

متأسفانه  و  است  مختل  بعد  بیت  معنای  و  وزن  همچنین 

صورت صحیح آن را در نیافتم. 

■


