
  

  

  

  

  

   آنةفارسي دري و گستر

  

  دوست احمد متيندكتر 

  ت علمي دانشگاه اصفهانئو هيعض

  

  

  مقدمه

 زبانهاي هند و اروپايي هستند نه تنها در ةكه خود از خانواد) آريايي(امروزه زبانهاي هند و ايراني 

، از   مركزيايران بلكه در افغانستان، تاجيكستان تا نواحي شمال غربي چين و در ساير نقاط آسياي

 هند تا مناطق جنوبي ايران يعني در سواحل درياي عمان و خليج فارس ةسوي ديگر در شبه قار

  .دهيم از اين ميان، زبان فارسي دري را در اين مقاله مورد بررسي قرار مي. متداول هستند

 ةدر واقع گون.  فارسي دري استذكر شده،يكي از زبانهاي رايج در كشورهاي : فارسي دري

التنبيه علي  آن در كتاب ة وجه تسميةحمزة اصفهاني دربار. شود  دري ناميده مي،فارسي افغانستان

است و ) تيسفون پايتخت ساسانيان(دري زبان شهرهاي مدائن «: گويد  ميحدوث التصحيف

كردند و اين لفظ نسبت است به دربار و در اين  ، به آن گفتگو مي كساني كه در دربار شاه بودند

 طاهر همچنين مطهربن. »ان از ميان لغات شهرهاي مشرق لغت اهل بلخ غلبه داشته استزب

است و هر چه   زبانشان دري«: نويسد  در ذكر زبان مردم بخارا مياحسن التقاسيممقدسي در كتاب 

نويسند و با  هاي شاه را مي شود، زيرا آن زباني است كه به آن نامه از آن گونه باشد دري خوانده مي
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باشد يعني آن زباني است ) درگاه(فرستند، و اشتقاق آن از در است كه باب  آن عريضه به شاه مي

فارسي دري دنباله يا صورت تحول يافتة فارسي ميانه . »كنند به آن گفتگو مي) شاه(كه در درگاه 

ست اما ، بلكه يكي از زبانهاي ايراني است كه همزمان با آن رواج داشته ا نيست) پهلوي ساساني(

كار  ههم ب» سره و فصيح«معني  دري در مورد زبان ادبي به.  اند هر دو از فارسي باستان منشعب شده

ويژه در مورد سبك آثار ادبي قرون چهارم و پنجم هجري كه عاري از كلمات  هدري ب.  استرفته

طابق نظري م. رود كار مي ه، ب هاي بعد است فراوان عربي و صنايع لفظي خاص متون ادبي دوره

در برابر نها به زبان گفتار و زبان ادبي، ديگر در سدة نخست پس از اسالم، دري يا فارسي دري ت

در اين دوره، دري به شكلي .  ساساني باقي مانده استةاين نام از دور. شد زبانهاي ديگر گفته مي

شد و از  ن گفتگو ميو پايتخت يعني تيسفون به آ) در(شد كه در دربار  از فارسي ميانه اطالق مي

)  پهلوي اشكاني (اين نظر در تقابل با شكل ادبي و نوشتاري كهنه تر فارسي ميانه و با زبان پارتي 

  .بود

 با به خاطر آميزش آن» آميخته« معني عني درباري يا دولتي و همچنين بهم  دري بهةواژ  

طبق . ي ايران استهاي مركزي، غربي و جنوب گويشهاي شمال شرقي ايران و سپس با گويش

استاد و مدارك موجود در آغاز اين زبان در تيسفون و سپس به جاهاي ديگر فالت ايران رفته 

 آخرين پادشاه ساساني با گروه بسياري از ،توضيح آنكه پس از گريز يزدگرد سوم. است

ساني  زبان فارسي دري به آ، مرو همراهانش در برابر هجوم اعراب و متوقف شدن او در نزديكي

، چين و  در شهرهاي شرقي و شمال شرقي ايران از جمله بلخ كه مركز تجاري مهمي بين ايران

ها و اصطالحات   پهلوي اشكاني واژهويژه ههاي محلي آنجا ب  رايج گرديد و از لهجه،هند بود

رو ي و گسترش قلمي، شيوا يي راه يافت و به اين ترتيب بر رساكشاورزي و بازرگاني و غيره در آن

، بلخ و ديگر مراكز اقتصادي و فرهنگي مشرق خراسان به  زبان فارسي از مرو.  دشآن افزوده 

اي ايراني آسياي ميانه همچون هاي پياپي با زبانه سرزمين ماوراءالنهر انتشار يافت و در طي سده

 شايد زبان فارسي چندين قرن پيش.  ، خوارزمي و بلخي برخورد و آميزش داشت ي، سغدييسكا

.  ويژه سمرقند و در شمال غربي چين نفوذ كرده بود هين ماني در آسياي ميانه بي، با آ از غلبة اعراب
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بعضي رواج زبان فارسي دري را از زمان سرنگوني دولت هپتاليان در مشرق به دست خسرو 

  .  است  فتهگويد كه اين انتقال زودتر انجام گر سن دانماركي مي نياما كريست.  اند انوشيروان دانسته

با واژة » دري «ةاينست كه كلم نظر نگارنده علت نامگذاري زبان فارسي به فارسي دري به  

drayidanاهريمني(معني گفتن   دراييدن به ( در فارسي ميانه و اختصار آنdray و daray)  ،دراي

ني زيرا در متون دي. ارتباط داشته استdari  درar به صورت ra و سپس قلب dray  و)زنگ

ها  بدين معني كه برخي واژه. كردند ي و اهريمني تقسيم مي دو دستة اهورايها را به زرتشتي، واژه

ي هستند و برخي ديگر ويژة اهريمن و موجودات مخصوص اهورامزدا و موجودات اهوراي

گفتن،  (drayidanي است، اما اي اهوراي واژه) گفتن، سخن گفتن (guftan: براي نمونه. اهريمني

احتمال زياد چون زبان فارسي رايج در زمان ساسانيان، در ه ب. اي اهريمني است واژه)  گفتنسخن

ين جهت تاكنون هيچگونه  اآغاز رشد و تكوين خود، زبان تودة مردم يعني زبان گفتاري بوده و از

 آن با اين صفت يعني ١دست نيامده بدون توجه به مفهوم منفي هسندي ازآن دوره، از آن زبان ب

كار رفته،  هتدريج به صورت زبان نوشتاري به نامگذاري شده است، ولي پس از آنكه ب» دري«

 و بعداً دانشمندان و مورخان مسلمان چنين راه يافته دربار پادشاهان بهعنوان زبان رسمي و ادبي  هب

 بوده »دربار«و » درگاه«به معني » در«براي آن، مربوط به » دري«اند كه استعمال صفت  پنداشته

، ارتشيان ،  از قبيل موبدان، ديگر اينكه در روزگار ساسانيان جامعة ايران طبقاتي بوده است.است

شمار  هوران كه طبقة اخير جزو طبقات پايين و پست جامعه ب ، كشاورزان و پيشه دبيران و منشيان

نها بود به  فارسي دري زبان آ،٢  علم و اكتساب دانش محروم بودندرفتند و از حق تحصيل مي

از  . ، دري ناميده شد اهريمني) گفتن( زبان فارسي با عنايت به معني منفي دراييدن دليلهمين 

)  ترفاني(رسد كه فارسي دري آنقدر كه تحت تأثير فارسي ميانة مانوي  نظر مي هسوي ديگر چنين ب

 بر اينكه فارسي ميانة ، كمتر تأثير پذيرفته است زيرا عالوه ، از فارسي ميانة زرتشتي قرار گرفته

، همزمان و  ، جديدتر ، تلفظ كلمات در آن نسبت به فارسي ميانة زرتشتي مانوي هزوارش ندارد

،  تر ، قديم كه تلفظ كلمات در فارسي ميانة زرتشتي ، در صورتي هماهنگ با تحول زبان است

:  اند  نوشتههر اين بارشادروان ابراهيم پورداوود هم د.  درزمان و هماهنگ با تحول زبان  نيست

هاي بيگانة سامي بركنار باشد مانند  دانستند كه از واژه ، دري را يك گونة پهلوي مي شايد پيشينيان«
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، در مرز تركستان چين زير ريگها پيدا شده و آن  هاي ديني ماني كه در تورفان چند نمونه از نوشته

هاي  يك از واژه هاي ديگر پهلوي هيچ شتهبه زباني كه پهلوي گوئيم نوشته شده اما بر خالف نو

اگر .  شود يا به عبارت ديگر پهلوي سره است شود در آن ديده نمي آرامي كه هزوارش خوانده مي

  .»، شايد چندان دور نرفته باشيم ، اراده شده واژة تازي ، بي ، فارسي سره بگوئيم بعدها از دري

، با تغييراتي كه در آن متناسب با   عربيكم براي نگارش فارسي دري از خط ايرانيان كم  

  . ، استفاده كردند وجود آوردند هاصوات زبانشان ب

دهد زبان فارسي، يا گويشهاي ديگر ايراني را در   موجود است كه نشان ميياسناد و مدارك  

 اين خطها كه غالباً نزد اقليتهاي ديني. اند نوشته قرنهاي نخسيتن اسالمي به خطوط ديگر نيز مي

  . عبري، مانوي، پهلوي: رفته عبارتند از كار مي هايران ب

   خط عبري-1

اند، خط عبري متداول بود   در سرزمين ايران ساكن بودهانترين روزگار كهن در نزد يهوديان كه از 

  . خواندند نوشتند و مي و دوام داشت و فارسي يا گويشهاي ديگر ايران را به آن خط مي

   خط مانوي -2

هاي مانوي كه در ترفان كشف شده و متن آنها به زبانهاي مختلف ايراني و  اسناد و نوشتهاز جمله 

دست آمده كه به خط مانوي و به زبان فارسي دري  هاوراق پاره و ناقصي نيز ب غير ايراني است، 

 قرن چهارم ، گنينتاريخ كتابت اين اشعار به عقيدة مرحوم ه. ن استماست و اشعاري را متض

  . عني دوران زندگي رودكي استهجري ي

   خط پهلوي -3

احتمال كلي خط پهلوي در ه تا ربع اول قرن دوم هجري كه هنوز دفتر و ديوان به فارسي بوده ب

از جمله خط . رفته حتي تا چند قرن پس از آن نيز بين اقليتها رواج داشته است كار مي هآن امور ب

بلكه براي نوشتن ديگر گويشهاي ايراني و ) سانيپهلوي سا(پهلوي نه فقط براي نوشتن پارسيك 

  . رفته است كار مي ه فارسي دري ب، از آن جمله

ها كه  هاست و همچنين عبارات روي برخي كتيبه براي نمونه، كلماتي كه روي بعضي سكه  

 برج الجيم با دو خط پهلوي و تيبةمتعلق به قرنهاي چهارم و پنجم هجري هستند از جمله ك
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، چون خط پهلوي گذشته از تشابه حروف با يكديگر و اشكال   سرانجام.ه شده اندكوفي نوشت

، خط  داشت از اين جهت ايرانيان) ويژه زرتشتيان هب(قرائت آن اختصاص به ايرانيان پيش از اسالم 

دانستند براي تحرير زبان دري  تر مي مراتب از خط پهلوي آسانه عربي را كه با وجود نقائص آن ب

، خط فارسي  وجود آوردند و خط نيز مانند زبان هتدريج اصالحاتي هم در آن به  كردند و باختيار

   . است  الزم به ذكر است كه برخي از متنهاي پهلوي به خط فارسي هم برگردانده شده.  ناميده شد

نقش «مي است بدين معني كه  زبان ادبي و رس،كه گفته شد فارسي دري همچنان  

شده و شاعران و نويسندگان به فارسي دري شعر سرودند   كار گرفته هبان در آن بز» آفريني زيبايي

اما . آفريني يا هنري زبان پيش از آن هم رواج داشته است استفاده از نقش زيبايي. ب نوشتندو كتا

، شايد سخن به گزاف  استسابقه و منحصر به فرد  اگر بگوئيم در مورد فارسي دري اين امر بي

  . يم زيرا آثار موجود ادبي، تاريخي و علمي آن، خود گواه اين مدعاستنگفته باش

، طبيعي است كه در طول اين مدت  اين زبان با قدمتي بيش از ده قرن در فالت ايران رواج داشته

ثير أهاي بومي و محلي اين سرزمين پهناور چه در شرق و چه در غرب آن ت از زبانها و گويش

ثير گذاشته باشد و از زبان گفتاري صرف، به صورت زبان نوشتاري أ تپذيرفته باشد و بر آنها

مستقلي كه در  مان سرنگوني حكومت ساساني به بعد، حكومتهاي مستقل و نيمهاز ز. درآمده باشد

ايران تشكيل شد همچون طاهريان، صفاريان، سامانيان، زياريان و غزنويان، حتي سلجوقيان و 

 پنجم هجري ةاز سد. عنوان زبان رسمي و ادبي اعالم كردند ه بخوارزمشاهيان زبان فارسي را

جوامع ساكن در بخشهاي مركزي، غربي و جنوبي ايران به ويژه در فارس و عراق و آذربايجان 

همچنين زبان فارسي با عربي درآميخت و . زبان فارسي را مورد توجه مخصوص خود قرار دادند

از سوي ديگر از زمان . ثير گذاشتندأوي بر يكديگر تژگاني و صرفي و نحدو زبان از لحاظ وا

ويژه از لحاظ  ه مغوالن به ايران، زبان فارسي بةسلجوقيان و خوارزمشاهيان و سپس از زمان حمل

هاي پنجم و ششم هجري به  از سده. ثير گذاشتأثير پذيرفت و بر آن تأواژگاني از زبان تركي ت

پادشاهان گوركاني هند . ه در آسياي صغير گسترش يافتاين سو زبان فارسي در هندوستان و آنگا

فرمانروايان عثماني هم از شاعران . گوي بودند خود مشوق و پشتيبان نويسندگان و شاعران پارسي

شاه افشار، سرپيچي  احمد شاه دراني از سرداران نادر.كردند زبان حمايت مي و نويسندگان فارسي
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 ١٧٤٧ هجري مصادف با ١١٦٠ افغانستان را در سال نموده علم استقرار برافراشت و كشور

عنوان تنها زبان  ه فارسي دري ب،١٩٣٥در افغانستان از زمان تشكيل تا سال . سيس كردأميالدي ت

 طبق قانون اساسي كشور افغانستان، زبان پشتو كه تا آن زمان ١٩٣٦از سال . رفت رسمي به كار مي

امروزه فارسي دري و پشتو هر دو زبان رسمي . ي يافت، مقام رسم بيشتر كاربرد گفتاري داشته

ثير زبانهاي پشتو، هندي، روسي أهمچنين فارسي دري در افغانستان تحت ت. كشور افغانستان است

  . ثير گذاشته استأو انگليسي قرار گرفته و متقابالً در آنها ت

ويماق، فيروزكوهي، ، مانند چارا ها و اقوام و قبايل ديگر در سرزمين افغانستان، تاجيك  

وزه در ايران، امر. جمشيدي، تايماني و هزاره و جزآن به زبان فارسي دري سخن مي گويند

ويژه در شهرهاي بخارا و سمرقند، و  ه مركزي از جمله تاجيكستان و ازبكستان بافغانستان و آسياي

ارسي رايج در زبان ف. گويند فر به زبان فارسي سخن مي ميليون ن١٠٠جاهاي ديگر نزديك به 

و اوضاع ) اعم از تاريخي و جغرافيايي(افغانستان، ايران و تاجيكستان بسته به شرايط محيطي 

بيني مردم هر سه كشور از لحاظ دستگاه آوايي و واژگان و دستور  اجتماعي و فرهنگي و جهان

 فارسي ةار كه در گونامروزه اختالفي آشك. رسد نظر مي د كه ناچيز بهنيي با هم دارزبان تفاوتها

 ةدگرگوني و تحول در گون.  صوتي استة فارسي افغانستان وجود دارد بيشتر از جنبةايران و گون

فارسي  ة، كندتر از گون دليل عدم ارتباط با ملل ديگر  فارسي تاجيكستان بهةفارسي افغانستان و گون

يعني مصوتها . تر از صامتها استدر اين تحول و دگرگوني سهم مصوتها بيش. ايران صورت گرفته است

  .بيشتر تغيير نموده و با هم فرق دارند

وارد شده تفاوتهاي ديگر از نظر لغات واصطالحات محلي است كه در زبان ادبي افغانستان   

 مربوط به چگونگي تلفظ و اداي واجهاست كه با تلفظ نواحي شرقي و اين اختالفات اندك. است

 فارسي ايران برخي ةكه گون از سوي ديگر همچنان. وارد همانند استشمال شرقي ايران در اكثر م

 فارسي افغانستان نيز ةاز كلمات و اصطالحات علمي و فني اروپايي را اخذ و اقتباس نموده، گون

،  دو بدين طريق در واژگان آن. بعضي كلمات و اصطالحات علمي را از زبان انگليسي گرفته است

:  فارسي افغانستان شده استةهايي كه از انگليسي وارد گون  نمونة واژه.وجود دارد ي اندكاختالف

)  ترتيب به معني دانشكده، كماندو يا فرمانده نظامي و بمباران هب( فاكولته، قوماندان و بمبارد
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، پوهنجي و  پوهنتون:  هاي دخيل زبان پشتو در گونة فارسي افغانستان عبارتست از  واژه . باشد مي

  . )، دانشكده و استاد ترتيب يعني دانشگاه هب(پوهاند 

  

  هاي فارسي افغانستان و ايران هاي گونه اي از نمايش مصوتها و كاربرد آنها در واژه نمونه

هاي فارسي افغانستان و ايران نخست تفاوت آواها و اصوات  به منظور نشان دادن اختالف گونه

است كه تعداد مصوتهاي بلند در گونة   ه و مشخص شد در بين آن دو مورد بررسي قرار گرفته

  .  ست، ولي در گونة فارسي ايران سه تا فارسي افغانستان پنج

  گونة فارسي ايران  گونة فارسي افغانستان

      a e  o                  : مصوتهاي كوتاه  a i  u                      : مصوتهاي كوتاه

  ā i  u                        : مصوتهاي بلند  ā  ī  ū  ē  ō                : مصوتهاي بلند

  ey  ow                  : مصوتهاي مركب  ay    aw                 : مصوتهاي مركب
                                             ba                                               be 

                                          xāna                                          xāna 
                                            jēb                                             jib 

                                             nē                                         na, ni 
                                            kōr                                             kur 
                                            zōr                                             zur 
                                           nay                                             ney 

                                     maydān                                       meydān 
                                          naw                                            now 

                                    ferdawsi                                      ferdowsi 

  

، نشان  ها با يكديگر در دو گونة فارسي افغانستان و ايران جدول زير فرق تعدادي از واژه سپس در

  . است  داده شده
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   فارسي افغانستانةگون   فارسي ايرانةگون   فارسي افغانستانةگون   فارسي ايرانةگون

  باشندگان  ساكنان  د و باشبو  سكونت

  بولي  شعار  عسكر  سرباز

  نان   خوراك، غذا  عسكري  نظامي

  صنف  كالس  شفاخانه  بيمارستان

  رخصت  مرخصي؛ تعطيل  سماواري  خانه قهوه

  فيل مرغ  بوقلمون  روپاك كن  حوله

  سرك  خيابان  قروت  كشك

  پيسه  پول  سنتره  نارنگي

  چرايي  علت  چره شب  آجيل

  شير يخ  ستيب  كچالو  زميني سيب

  صاحب  آقا  مدعو  مدعي

  طياره  هواپيما  بند قلم  قلمداد

  ميدان هوائي  فرودگاه  ورجستن/ خيز زدن  پريدن

  ساجق  آدامس  مكتوب  نامه

  معلومات   اطالعات  مكتب  مدرسه

  گپ زدن  حرف زدن  مانده شدن  خسته شدن

  كالن  بزرگ  مزدور  كارگر

  مالته  پرتقال  مسطر  كش خط

  كهمس  كره  موزه  چكمه

  كمپل  پتو  خود رنگ  خود نويس

  پيچ كش  گوشتي پيچ  كشان  طولدار، مطول

  عنعنات  ها سنت  دوصد  دويست

  فيصله   مشورتداوري،  كله  موز

  امرت  گالبي  پطرول   بنزين

  چوكي  صندلي  چوشك  پستانك

  خشت پخته  آجر  داشتن خوش  دوست داشتن

  چبلك  ييدمپا  ريزش/ خنك زدگي  سرماخوردگي

  چاشت  ظهر  ترجمان  مترجم

  دستكول  كيسه  حب  قرص

  ليالم  حراج  قديفه  روسري
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  گيري نتيجه

تان را به يكديگر پيوند اي مردم سه كشور ايران، افغانستان و تاجيكس زبان فارسي همچون رشته

 ارتباطي استواري بين آنها بوده و باعث ةهاي دور تا اين زمان، وسيل  و از گذشتهداده است

اين همزباني سرنوشت مردم ايران و .  و فرهنگي آنها شده استپيشرفت و اعتالي علمي

 همدت نتوانستهاي تاريخي و سياسي در دراز نشيبيكديگر گره زده و فراز و ه تبارها را ب ايراني

، همواره وحدت و ه زباني، فرهنگي، اجتماعي و غيرهوجوه اشتراك و تشاب. اين رشته را بگسلد

گي و بخشد و پيشامدهاي ناگوار جن ستان و تاجيكستان را نويد مييكپارچگي مردمان ايران، افغان

چنين . تواند اين اتحاد و يگانگي را بر هم زند و از ميان بردارد تحوالت سياسي و اقتصادي نمي

، همچنين نيروهاي متخصص و كارآمد بين اين كشورها  ، تبادل استاد و دانشجو  مساعديةزمين

از سوي ديگر، مسافرت و ديدار مردم از آثارباستاني، . كند را ايجاب ميويژه ايران و افغانستان  هب

شان بسيار  فرهنگي و تاريخي يكديگر در آشنايي آنها با وجوه اشتراك و تشابه زباني و فرهنگي

دولتهاي .  سودمند خواهد بود و تمدن و فرهنگ ايراني، روز به روز راه پيشرفت را خواهد پيمود

، امكانات الزم را جهت برقراري ارتباط و  بيشتر به اين امر مهم توجه نمودهمنطقه بايد هر چه 

 آن عمران و آباداني منطقه ةچون نتيج. زبانان فراهم آورند ماس ملتهاي سه كشور و ديگر فارسيت

  .  است كه همه از آن سود خواهند برد

  

  ها  نوشت پي
  . ، معني منفي دارند  و غيرهدر، د ، درگرفته ييدرا رزه، ه وري هايي مانند دري  در فارسي امروز نيز واژه.۱
كشي خسرو انوشيروان به روم و وام گرفتن از بازرگانان به اين موضوع ي نيز در شاهنامه در داستان لشكر فردوس.۲

  : ، از آن جمله در ابيات زير است  اشاره كرده
   داد و با راي و مهربه شاه جهـان گفت بوزرجمهـر                  كه اي شاه با

ازارگـانـان  و  دهـقـان درم                  اگـر وام خواهـي نـگـردد دژم   ز ـب
  اي جست بوزرجمـهـر                 خردمند شادان دل و خوب چهر فرستـاده

  بيـامـد فـرستـادة خـوش سخـن                كه نو بد به سال و به دانش كهن
رو انجمـن شد بسي مايـهدرم خواست وام از  ي شهـريار                ـب   دار ـپ

  ن بگشـاد گـوشگفتـار او پهه ش                بيكي كفشگـر بود مـوزه فـرو
دو گـفت مـرد                دالور  شـمـار  درم  يـاد كـرد د ـب   درم چنـد باـي

  گنجـور بر سر نهمبدو كفشگر گفت كاين من دهـم                  سپاسـي به 



 

  

  ادبيات ايران662

  چو بـازارگـان را درم سخته شـد                 فرستـاده از كـار پردختـه شـد
  ي به بوزرجمهـريچهر                 نرنجي بگـو بدو كفشگر گفت كاي خوب

ـيست                 كه آزار او بر دلم خوار نيست ه مـرا كـودك   كـه اندر زماـن
در نهـاني مگـر شهـريـارـيبگـو د اـن    جـهـان                  مرا شـاد گرداـن

ـيـان                  كـه دارد سرمـايه و هنـگ آن   كـه او را سپـارم به فـرهنـگ
  فرستـاده گفت اين ندارم به رنج                   كـه كوتاه كـردي مرا راه گنج 

  چهر اختر خوب اي شاه نيكبه شاه جهـان گفت بوزرجمهـر                   كه 
   فـروش                  اگر شـاه دارد به گفتـار گوش يـكـي آرزو كـرد مـوزه

د كه آن مرد گفت                  كه شاه جهان با خرد باد جفت   فرستـاده گوـي
ده بجـاي                  به فرهنگ جويد همي رهنماي ـور دارم رسـي   يكـي ـپ

اك فرزند گـردد دبيراگـر شـاه باشـ ـيـر                  كه اين ـپ   د بدين دستـگ
  به يزدان بخواهم همي جان شـاه                  كه جـاويد باد اين سزاوار گـاه
را خيره كـرد   بدو گفت شـاه اي خردمند مـرد                  چرا ديو چشـم ـت

رو همـچنـان بـازگـردان شتـر                     مبادا كـزو سيـم خواهيـم و درـب
ا دانش و يـادگيـر   چو بـازارگـان بچه گـردد دبيـر                  هنرمنـد و ـب
شينـد به تخت                 دبيـري ببـايدش پيـروز بـخت د ما برـن   چو فرزـن

د از مرد مـوزه فـروش                  سپـارد بدو چشم بينـا و گـوش   هنـر ياـب
ژاد                   نماند جز از حسرت و سرد بـاد هـب   دسـت خـردمـنـد مـرد ـن

  شنـاس                   چو پاسخ دهد زو نيابد سپـاس شود پيش او خوار مردم
  ين اين روزگـار اين بوديـرين بود                   چو آبه ما بر پس از مرگ نف

                 درم زو مخواه و مكن رنج يادنخواهيـم روزي جز از گنج داد    
  دوزان مخواه    هم اكنـون شتر بـازگـردان ز راه                   درم هرگز از موزه
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