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ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ » -ای« و » -وی« در ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ؛
ّ ّ
ﻓﻦ ﺗﻠﻔﻆ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﻤﺮ ﯾﻨﯽ در

ﻣﺴﻌﻮد راﺳﺘﯽﭘﻮر



ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺷﻌﺮا و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ درﺑﺎرﻫﺎ و
دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ،ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﻦ ﺷـﻌﺮی و ﻣﻌﯿﺎرﺳـﺎزی ﻣﺘـﻮن
رﺳﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷـﻌﺮا
ﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺸﺎن ،ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﺳﻨﻦ ﺷﻌﺮی و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﺑﺎن رﺳـﻤﯽ ﺑﻮدهاﺳـﺖ
و از اﯾﻦ روی در ﻫﻤﮥ ﻣـﻮارد ﻧﻤﯽﺗـﻮان از ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی اﯾﺸـﺎن درﺑـﺎرۀ زﺑـﺎن ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن و روزﮔﺎرﺷﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی درﺑﺎرۀ ﮐﻠﻤـﮥ »روی /رو«
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﺻﻮرت /ﺻﻮرتﻫﺎی آن در ﺷﻌﺮ ﺳﺪهﻫﺎی ﭼﻬـﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ
ﻫﺠﺮی رواج داﺷﺘﻪاﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دادن ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ّ
ﺗﺤﻮﻻت واژﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽّ ،
ﺳﻨﺖ ﺷﻌﺮی ،ادب درﺑﺎری ،ﻧﻘﺪ ﺷـﻌﺮ ،زﺑـﺎن
ﻣﻌﯿﺎر ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ،ﺷﻌﺮ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ در ﯾﺎﻓﺖ ۱۴۰۱/۳/۲۸ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۱/۵/۲۵ :

 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽRasti.masoud@gmail.com /

۲۸

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ّ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺰارۀ درﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﮔﺰارهای ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺪل ﺷـﻮد،
راه ﺳﺎده و ﺳﺮراﺳﺘﯽ وﺟﻮد دارد :ﺗﮑﺮار آن ﮔـﺰارۀ درﺳـﺖ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳـﺖ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﯾـﺎ ﻫـﯿﭻ
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ از آن .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان زﺑـﺎن و
ً
ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﺖ ّ
ﻣﮑﺮر ﺷﺪه و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ از آن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺪه اﯾـﻦ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ در ﺧﻸ اﯾﺠـﺎد ﻧﻤﯽﺷـﻮد« .ﭼﻨـﯿﻦ روﯾﮑـﺮدی ﻃﺒﻌـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻧﻘـﺪ ادﺑـﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮاﯾﺶ ﻫﺮ ﺷﻌﺮ و اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﮥ ﺷـﻌﺮی را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻨـﺪ ،رواﺑـﻂ
ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺮا و رواﺑﻄﺸـﺎن ﺑـﺎ درﺑﺎرﻫـﺎ و دﯾﮕـﺮ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺛـﺮوت و ﻗـﺪرت را ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻣﺬﻫﺒﯽ را در اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻨـﺪ ،و از ﻫﻤـﮥ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺠﯽ
ﻣﻠﻤﻮس ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮد.
ً
ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﻌﺮ )و ﮐـﻼ،
ّ
ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ( در ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷـﻌﺮ راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺣﻮاﺷﯽ را ،ﮐـﻪ ﺷـﻌﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ در ﻣﯿـﺎن
ّ
آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ آورد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد .در ﭼﻨـﯿﻦ
ﺑﺮرﺳﯽای ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ـ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ )ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻌﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻮاﻋﺪ زﺑﺎن( ﺳﺪهﻫﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ادﺑﺎی ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن رواج دارد و اﯾﻦ ﯾﻌﻨـﯽ دور :ﺷـﺎﻋﺮ ﻓﺎرﺳـﯽزﺑﺎن ﻗﻮاﻋـﺪ »زﺑـﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ« )و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ( را از ﺷـﻌﺮ ﭘﯿﺸـﯿﻨﯿﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐـﺮده و ﻫﻤـﺎن
ﻗﻮاﻋﺪ را در ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺴﺘﻪاﺳﺖ.

١

ـ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ادﺑﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﺮوزی ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﻀـﯽ
ً
 .١ﻃﺒﻌﺎ ﺷﻌﺮای ﭘﯿﺸﺮو و ﺳﺒﮏﺳﺎز ،در ﮐﻨﺎر اﯾﺠﺎد ﺳﺒﮏ ﺗﺎزه ،ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻮاﻋﺪ زﺑﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪروز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ راه در
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺴﺴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗ ّ
زﺑﺎن ﺷﻌﺮ ّ
ﺤﻮﻻت ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷـﻌﺮا و...
ّ
ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ را ّ
ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ را ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،از اﻃﻼق ﮐﻠﯽ
ﻏﻠـﻂ زﺑـﺎﻧﯽ ،در ﺗﻤـﺎﻣﯽ دورانﻫـﺎی ﺷـﻌﺮ
دور ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ درﺳﺖ و ِ
ّ
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ،راﯾﺞ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدهاﺳﺖ.

ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ »  -ای« و »  -وی« در ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ...

/

۲۹

ﺷﻤﺎر ﻣﺘﻔﺎوت را ـ ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ و ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪ در ﺷﻌﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻮارد ﮐﻢ ِ
اﯾﻦ ّ
ﺗﺼﻮر ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﺘﻦ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ـ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ّ
ـ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺮو ﺳﻨﺖ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﻧـﻮآوری ،ﮐـﻪ از ﺑـﻪروز ﺑـﻮدن ﻫـﻢ ﮔﺮﯾـﺰ
١

داﺷﺘﻪاﺳﺖ و دارد.
ّ
اﺳﺎن دورۀ
ﻬﺮ دورۀ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد و اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽاش در ﺧﺮ ِ
ـ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻨ ِ
ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،و ﭘﺲ از آن ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷـﻌﺮای ﻓﺎرﺳـﯽزﺑﺎن در ﻫـﺮ زﻣـﺎن و در ﻫـﺮ
ﻧﻘﻄﻪای از اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺎور ّ
اءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻪ روزﮔﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن و
ّ
ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ و از آن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺷـﻌﺮای دورانﻫـﺎی
٢

ﺑﻌﺪ ،دواوﯾﻦ ﺷﻌﺮای آن دورانﻫﺎ ﺑﻮد.
ّ
ً
ـ ﺷﺎﻋﺮان ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻣﺤﻞ درآﻣﺪی ﺟﺰ ﺷﻌﺮﺷﺎن ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و ﺑـﺮای ﮐﺴـﺐ ﭼﻨـﯿﻦ
درآﻣﺪی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐـﻪ از
ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ّ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻄﺌﻪﺷﺎن ﮐﻨﺪ.
ّ
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺑﺎ دﯾﺪی ﮐﻠﯽﻧﮕﺮاﻧﻪ در ﻧﻈﺮ
ّ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾـﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮑﺮدهﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﻧﮑﺘﮥ ﻗﻄﻌﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ زﺑـﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻌﺮ ﺧﻠﻂ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﯿـﺎن آنﭼـﻪ از ﺷـﻌﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ زﺑﺎن
ِ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده را اﺳﺘﺨﺮاج
ﮐﺮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﮐﻪ »ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﯾﺎریرﺳـﺎن
ّ
ً
ﺑﺎﺷﺪ« )ﮔﺰارهای ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﺧﯿﺮ از آن آﮔﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮐﺎرش ﺑﺴـﺘﻪاﻧﺪ(
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را
ّ
در اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت زﺑﺎﻧﯽ از آن ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ و در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص ،ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ّ
ّ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آن ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
 .١ﺳﺨﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺑﺎب ﺷﻌﺮ ﺳﻨﺘﯽ اﻣﺮوز اﺳﺖ و درﺑﺎب ﺷﻌﺮ ﻧﻮ و ﺷﻌﺮ آواﻧﮕﺎرد اﻣﺮوز
ﮐﻨﻨﺪ.
ّ
 .٢در دورهﻫﺎی ﻏﺰﻧﻮی و ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺮ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺤﮏ درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ.

۳۰
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

 .۱ﺷﻌﺮ درﺑﺎری و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت آن
ًّ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ـ و ﮐﻼ ،ادب ﻓﺎرﺳﯽ ـ درﺑـﺎری اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﮥ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺴـﯿﺎری از ﺷـﻌﺮا اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ ﻣﺮﺳـﻮم ﺗـﺮﯾﻦ ر ِاه اﻣـﺮار ﻣﻌﺎﺷﺸـﺎن ﺣﻤﺎﯾـﺖ

ﻣﻤﺪوﺣﺎن ﺑﻮدهاﺳﺖ ١.ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺘﻮن

ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻦ ﺑﺎ درﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻮدهاﺳﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﭙﺮدﻧﺶ ﺑﻪ درﺑﺎری ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری و ﺣﻔﻆ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿـﺮد .اﻣـﺎ راه
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ درﺑﺎر و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در آنﺟﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻪ درﺑﺎر ﺑﺰرگﺗـﺮ و ﺳـﻔﺮه
ً
ﭼﺮبﺗﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺮا ﺑﯿﺶﺗﺮ و،ﻃﺒﻌـﺎ ،ﺷـﻤﺎر رﻗﺒـﺎ و ﻣﻨﺘﻘـﺪان ﺑﯿﺸـﺘﺮ .در درﺑﺎرﻫـﺎی ﺑـﺰرگ و
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻣﯿﺮاﻟﺸﻌﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪاش ﺟـﺰ دادن ّ
ﻣﺠـﻮز ورود ﺑـﻪ ﺣﻠﻘـﮥ
ﻣﺮﮐﺰی،
ً
٣
ﺷﺎﻋﺮان درﺑﺎر ٢،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان و اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﺿﺮورت وﺟﻮد اﻣﯿﺮاﻟﺸﻌﺮا ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺷﻌﺎر ﺳﺮه را از ﻧﺎﺳـﺮه ﺗﻤﯿـﺰ ﺑﺪﻫـﺪ و ارزش
ً
ﻫﺮ ﺷﻌﺮ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻨﺪ ،از آنﺟﺎ داﻧﺴﺘﻪﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺷـﻌﺮ و
ً
ادب آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﮔﺮ ﻗﻀﺎوت را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺷﻌﺮای درﺑﺎر ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ
 .١اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﻔﺖآوری در ادب ﻓﺎرﺳﯽ داﺷﺘﻪاﺳﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﻧﺒﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪای ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪای ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ ﺳﺮودۀ ﺷﺎﻋﺮی ﺟﺰ ﻓﺮدوﺳﯽ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻧﺒﺎﯾﺪ ّ
ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای درﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺒﻮده ﮐﻪ داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑـﻪ
ازای آن ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺮهای ﻋﺎﯾﺪش ﻧﺸﻮد .او ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﮐﺮده و اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎداش آن ،ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوزی ،ﺣﻖاﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﻗﺎﺑﻞ ّ
ﺗﻮﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
 .٢ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﺪانﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ) (۶۵ :۱۳۸۵راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ّ
ﻣﻌﺰی آورده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻦ ﺑـﻪ
درﺑﺎر او ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻨﺠﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﯿﺮاﻟﺸﻌﺮای ِ

 .٣دوﻟﺘﺸﺎه ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ) (۴۵ :۱۳۸۲درﺑﺎرۀ ﻋﻨﺼﺮی ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺷﻌﺮﺷـﺎن را ﺑـﻪ ﻋﻨﺼـﺮی ﻋﺮﺿـﻪ
ّ
ّ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد )»ﻏﺚ و ﺳﻤﯿﻦ آﻧﺮا ﻣﻨﻘﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ«( و ﭘـﺲ از آن ﺑـﻪ ﻋـﺮض ﻣﺤﻤـﻮد ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ.
ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺨﺸﯽ از آنﭼﻪ ﺗﺬﮐﺮهﻧﻮﯾﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن دوﻟﺘﺸﺎه آوردهاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ اﻏﺮاق و داﺳﺘﺎنﺳـﺮاﯾﯽ اﯾﺸـﺎن و اﺳـﻼف
آﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﻮل ّ
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺗﺄﯾﯿﺪ آنﭼﻪ دوﻟﺘﺸﺎه درﺑﺎب ﻋﻨﺼﺮی ﮔﻔﺘﻪ و او را اﺳﺘﺎد
ﺷﺎﻋﺮان زﻣﺎﻧﮥ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺼﯿﺪۀ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی در ﻣﺪح ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد )ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی.(۷۹ :۱۳۸۱ ،

ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ »  -ای« و »  -وی« در ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ...
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۳۱

اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رأی ﻧﻬـﺎﯾﯽ را ﺻـﺎدر ﮐﻨـﺪ ١.وﺟـﻮد ﭼﻨـﯿﻦ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮای ﻧﻘﺪ اﺷﻌﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪی در دﺳﺖ
ﻣﯽﺑﻮد ٢،زﯾﺮا ﻧﺎﻗﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ذوق ﺧﻮد را ﻣﻼک ﻗﺮار دﻫـﺪ ٣و ﻫـﺮ ﮔـﺎه ﺷـﺎﻋﺮی را ﺗﺨﻄﺌـﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ آن ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻼفﻗﺎﻋﺪهای ﮐﺮدهاﺳﺖ.

٤

ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزوﮐﺎری آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻋﺮ ،ﺧـﻮاهﻧـﺎﺧﻮاه ،از ﻗﻮاﻋـﺪی ﮐـﻪ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻤﻮم ﺷﻌﺮای درﺑﺎر ،ﺑﻮد ّ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐـﺮد ٥.در اﯾﻦﮐـﻪ ﻋﻤـﺪۀ
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﯿﺮاﻟﺸﻌﺮا ،و
اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﺮوض و ﻗﺎﻓﯿﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﯿـﺎﻧﯽ و ﺑـﺪﯾﻌﯽ ﺑـﻮد ﺗﺮدﯾـﺪی ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻣـﺎ
ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺳﻼﻣﺖ زﺑﺎن و ادﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﺠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﯿﺎر اﺷﻌﺎر
 .١اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﯿﺮاﻟﺸﻌﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮورت ﺑﻮدهﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل آنﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده
و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺮا و زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن ﮔﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪه ﭘﺎدﺷﺎه را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿـﺎن
ﺷﻌﺮا اﻣﯿﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻫﺪف از اﻣﯿﺮاﻟﺸﻌﺮاﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮد و راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن و ﺣﻔﻆ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﺨﻄﺌﮥ دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﮏ .رواﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻤﻌﻖ و رﺷﯿﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ ّ
ﺳﯿﺪاﻟﺸﻌﺮاﯾﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ .(۷۴-۷۳ :۱۳۸۵ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از
ﻟﻮازم دﯾﻮانﺳﺎﻻری ،داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫـﺮ ﺷـﻐﻞ اﺳـﺖ و ﻧﻈـﺎم دﯾﻮانﺳـﺎﻻراﻧﮥ درﺑﺎرﻫـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ،
ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ،اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﻌﺮای درﺑﺎری را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮدهاﺳﺖ.
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ّ
.٢
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر ّاوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ را ،ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎر زﯾـﺎدی از آنﻫـﺎ
ﺳﯿﻨﻪﺑﻪﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪهﺑﻮد ،ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮد.
 .٣اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﻋﻤﻌﻖ در ﻧﻘﺪ ﺷﻌﺮ رﺷﯿﺪی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه و ﺷﻌﺮ رﺷﯿﺪی را ﺑﯽﻧﻤـﮏ داﻧﺴـﺘﻪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺷﺪهاﺳـﺖ ﮐـﻪ
ّ
ّ
رﺷﯿﺪی او را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﺑﮕﯿﺮد )ﻧﮏ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ .(۷۴ :۱۳۸۵ ،در واﻗﻊ ﻋﻤﻌﻖ ﺷﻌﺮ رﺷﯿﺪی را »ﻣﻨﻘﯽ و ﻣﻨﻘﺢ«
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ در آن ﻟﻐﺰش و ﺧﻼفﻗﺎﻋﺪهای ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ رأﯾﯽ ذوﻗﯽ درﺑﺎرۀ
آن ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ً
 .٤از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻣﯿﺮاﻟﺸﻌﺮاﻫﺎ ﻧﻮآورﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺧﻮشذوقﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان درﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ :وﻇﯿﻔﮥ
اﻣﯿﺮاﻟﺸﻌﺮا ﺷﻌﺮ ﺧﻮب و ﺑﺪﯾﻊ ﺳﺮودن ﻧﺒﻮد ،او ﺑﺎﯾﺪ ّ
ﺳﻨﺖ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮا اﯾﺮاد
ً
ّ
ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺮاﻟﺸﻌﺮای درﺑﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ و ﺳﻨﺖﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻄﺌﮥ رﻗﺒﺎی ﺧـﻮد ﺑﻬـﺮه ﻣﯽﺑـﺮد و ﻣـﺜﻼ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺳﻨﺎﺋﯽ از ﺷﻌﺮاﯾﯽ ﮐﻪ »دال ﺑﺎ ذال ﻗﺎﻓﯿﺖ ﮐﺮده«اﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ )ﺳﻨﺎﺋﯽ.(۶۸۳ :۱۳۵۹ ،
ً
 .٥درﺑﺎرۀ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آنﻫﺎ ﺑﻮد ﯾـﺎ ﻧـﻪ ،ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﻓﻌـﻼ ﺳـﻨﺪی ﻧـﺪارد؛
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺗﻮارﯾﺦ و ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎ ﺑﺘﻮان اﺳﻨﺎدش را ﯾﺎﻓﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺨﺮاج اﯾـﻦ ﻗﻮاﻋـﺪ دواوﯾـﻦ ﺷـﻌﺮای
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮدهاﺳﺖ.

۳۲

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷـﻮد :اﯾـﻦ

١
ﻣﻌﯿﺎر رواجﯾﺎﻓﺘﻪ از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ
ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎرﺳﺎزی زﺑﺎن ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و زﺑﺎن ِ
ّ
روزﻣﺮۀ آن روزﮔﺎر داﺷﺘﻪاﺳﺖ؟ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﻧﻘﺪ
ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و

ادﺑـﯽ در اﯾـﺮان ،و ﻧﯿــﺰ ﯾﮑـﯽ از اﺻــﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻨﺠﻪﻫﺎی درﺳـﺖ و ﻧﺎدرﺳــﺖ زﺑـﺎﻧﯽ ،ﮐــﺎرﺑﺮد
ﻗﺪﻣﺎﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺠﻪ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورانﻫﺎی ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺗـﻮان دﯾـﺪ ٢.ﺑـﺎ ّ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ّ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آنﭼﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑـﻮده ﮐـﻪ
در دوران آﻧﺎن رواج داﺷﺘﻪاﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻌﯿﺎر »ﺷﻌﺮ ﺳﺨﺘﻪ« زﺑﺎن و ﻗﻮاﻋﺪ راﯾﺞ در ﺷﻌﺮ ﻗﺪﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺨﺘﻪﮔﻮی از زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﺳﺖ؟

٣

ً
 .١ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی اﺳﺖ و آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺑﯿﺮان ﻣﯽدﯾﺪهاﻧـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﺄﻟﯿﻔـﺎت
ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﮏ .ﺑﺨﺶ  ۳از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر( و ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺛﺮوت درﺑﺎر در ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺎبﻫـﺎ
ّ
داﺷﺘﻪاﺳﺖ و ...ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﺳﺖ )ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ﻋﻤـﻞ
درﺑﺎر ﻧﺒﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ درﺑﺎر آنﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ درﺑﺎر ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺣﺬف آنﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ(.
ً
 .٢ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎن ﺣـﺪود ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ دارد .ﺗﻘﻠﯿـﺪ واژﮔـﺎﻧﯽ ﻃﺒﻌـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﺎدهﺗﺮ از ﺗﻘﻠﯿـﺪ
دﺳﺘﻮری اﺳﺖ و در ﺗﻘﻠﯿﺪ واژﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮاﻋﺎت ﻗﺎﻋﺪۀ
ذال ﻣﻌﺠﻤﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﮐﺮدن »ﺳﺨﻦ« ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ »ﹹ ن« دﺷﻮاری ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧـﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﺮاﻋـﺎت ﯾﺎﺋـﺎت
ً
ﻣﺠﻬﻮل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮارد دﺷﻮارﺗﺮ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان آنﻫـﺎ را
ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮد ،ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎء ﻣﺠﻬﻮل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧـﺮ ﻫـﻢ ﺷـﻌﺮا ﻣﺮاﻋـﺎت
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎﺋﺎت ﻣﺠﻬﻮل ﻣﯿﺎﻧﯽ و واوﻫﺎی ﻣﺠﻬﻮل از دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ از ﯾﺎد رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣـﻮارد را ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮان
ّ
ّ
ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻤﺎت در روزﮔﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻋﺮ داﻧﺴﺖ.
 .٣ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ »ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺨﺘﻪﮔﻮی« و »ﺷﺎﻋﺮ ﻃﺮاز ّاول« و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
از اﯾﻦ روی ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اداﻣﻪ از ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻋﺮان ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن را ،از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ رﺳـﻤﯽ
ﺷﻌﺮﺳﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :اﻟﻒ .ﺷﻌﺮای ﺣﺮﻓﻪای ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﺑﺎرﻫـﺎ ﺷـﻌﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ
)ﻣﺪﯾﺤﻪﮔﻮﯾﺎن و ﻏﺰلﺳﺮاﯾﺎن( ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ درﺑﺎر ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﺜﻨﻮیﺳﺮاﯾﺎن( و ﺷﻌﺮﮔﻮﯾﯽ ﺷـﻐﻞ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮدهاﺳﺖ؛ ب .ﺷﻌﺮای ﺻﻮﻓﯽ ،ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺪول ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد
ً
ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ اﺻﻮﻻ از راﻫﯽ ﺟﺰ درﺑﺎر اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ج .ﺷﻌﺮای ﻋﺎﻣﯽ ،ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑـﻮد از
داﻧﺸﻤﻨﺪان روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮی ﺣﺮﻓﮥ ﺗﻤﺎموﻗﺖ و ﻣﺸﻐﻠﮥ داﺋﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋـﺪ
ً ّ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪانﮐﻪ ﺑﺎزۀ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎ
آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﻣﺮاﻋﺎت آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ ،درﺑﺎرۀ ﮔﺮوه دوم ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪﻧﻤﯽﺷﻮد.
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۳۳

 .۲ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻋﻤﻞ
از آنﭼــﻪ ﮔﻔﺘﻪﺷــﺪ ﻣﯽﺗــﻮان ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮔﺮﻓــﺖ ﮐــﻪ روﻧــﺪ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﮐﻠﻤــﺎت و ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ آنﻫــﺎ ﺑــﺎ
ُ
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و راﯾﺞ در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﺣﺮﻓـﻪای ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻨـﺪ و در ﺷـﻌﺮ ﺷـﺎﻋﺮان ﻋـﺎﻣﯽ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ روی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺷﻌﺮ ﺷـﺎﻋﺮان
ﻋـﺎﻣﯽ ﺳـﺪهﻫﺎی ﭼﻬـﺎرم ﯾـﺎ
ِ

ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺘﻮان اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﮐﻠﻤﺎت را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﺣﺮﻓﻪای آن دوران ﻧﺎﯾـﺎب ﯾـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر
١

ﻧﺎدر اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻨﺠﺎ واژۀ »روی« اﺳﺖ.
ّ
ّ
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺗﻠﻔﻆ در ﺷﻌﺮ ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺷـﻮاﻫﺪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﺻـﻮرت »رو« )ﯾﻌﻨـﯽ »روی«
ﺑﺪون »ی«( را در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺎدر ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
] [...ﻫﺮ ﺟﺎ در ﻣﺘﻦﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻮ ،رو ﯾـﺎ ﻧـﺎ )= ﻧـﺎی( و
ﺳﺮا روﺑﻪ رو ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﺻﺎﻟﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻮاره ﻣﻌﺘﺒﺮﺗـﺮﯾﻦ
ﺳﻨﺪﻫﺎ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﻋﯿﺪﮔﺎه ﻃﺮﻗﺒﻪای(۲۴۳ :۱۳۹۹ ،

او ﮐﻮﺷﯿﺪهاﺳﺖ ﺷﻮاﻫﺪی از»رو« در اﺷﻌﺎر ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ
ً
ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺻﻮرت از آنﻫﺎ زدوده ﺷﻮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻌﺪا ﻧﻘﺪ ﺷﺪه و ﺷﻮاﻫﺪی از ﮐﺎرﺑﺮد »رو«
اﺷﻌﺎر ﭘﯿﺶ از ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ دﺳـﺖ داده ﺷـﺪهاﺳـﺖ )ﻧـﻪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﺷـﻮاﻫﺪ ﻗﻄﻌـﯽ ،ﺑﻠﮑـﻪ
در
ِ

ﻧﺒـﻮد »رو« ﭘـﯿﺶ از ﺳـﺪۀ ﺷﺸـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ آنﻫـﺎ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮد؛
ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺣﮑﻢ ﺑـﻪ ِ
ّ
ﺷﺎﭘﻮران .(۸۷-۸۵ :۱۳۹۹ ،ﻣﺆﻟﻒ ﺳﭙﺲ ﺳـﻌﯽ ﮐـﺮده ﺑﺮﺧـﯽ ﺷـﻮاﻫﺪ ﯾـﺎد ﺷـﺪه را ّرد ﮐﻨـﺪ
)ﻋﯿﺪﮔﺎه ﻃﺮﻗﺒﻪای-۱۴۰۰ ،اﻟﻒ.(۲۸۹ :
ً
ﮐﺎرﺑﺮد »رو« )ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪۀ »روی«( ،در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﺣﺮﻓﻪای ،ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﻤﯿـﺎب
ّ
ْ
ﻓﻘـﺪان اﯾـﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺎب ﺑـﻮدن در ﺷـﻌﺮ ﺷـﻌﺮای ﺳـﺪهﻫﺎی ﭼﻬـﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ،
ِ
ﺻﻮرت در زﺑﺎن ﺷﻌﺮای اﯾﻦ دوره ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی آﻧﺎن ﺑﻪ اﺻﻞ ﮐﻠﻤـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐـﻪ ﺻـﻮرت »رو« در
ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻋﺎﻣﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨـﺪان ﮐﻤﯿـﺎب ﻫـﻢ
ّ
 .١ﻧﮕﺎرﻧﺪه »روی« را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ آن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮی ،ﭘﺎی ،ﺳﺮای و (...اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﺿـﻌﯿﺖ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﮐﻠﻤـﺎت را،
ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

۳٤

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﺣﺪس را ﺷﻌﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯿﺴﺮی ،ﺳﺮاﯾﻨﺪۀ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷـﮑﯽ )ﺳـﺮودۀ -۳۶۷
۳۷۰ق( ،و ﺷﻌﺮ رﺑﯿﻊ ،ﺳﺮاﯾﻨﺪۀ ﻋﻠﯽﻧﺎﻣﻪ )ﺳﺮودۀ ۴۸۲ق( ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:١
دﮔﺮ ﺷﻮﻧﯿﺰ ﮔﻮ ﻟﺨﺘﯽ ﺑﺴﺎﯾﺶ

زﯾﺖ ﻧﯿﮏ ،ﻟﺨﺘﯽ رو ﻧﻤﺎﯾﺶ
و
ِ

ﻋﻮد ﺧﺎم ﯾﺎﺑﯽ
وﮔﺮ از ﺳﮏ و
ِ

ﻧﺒﯿﺪ

ﻧﺘﺎﺑﯽ

ﻣﮕﺮ زﯾﻦ آﺗﺶ اﺳﺘﺴﻘﺎ ﻓﺰاﯾﺪ

و آﻧﮑﺲ رو ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮاﯾﺪ

)ﻣﯿﺴﺮی(۸۰ :۱۳۷۳ ،

ﮐﻬﻨﻪ

رو

ﯾﺎﺑﯽ

)ﻫﻤﺎن(۲۱۲ :
)ﻫﻤﺎن(۲۳۵ :

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی ازﯾﻦ ﮐﻔﺘﻪ ﺗﻮ

ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﮏ ﺣﯿﺪر ﻧﻬﺎذی ﺗﻮ رو
)رﺑﯿﻊ۱۹ :۱۳۸۸ ،پ(
٢

ﭼﻮ اﻋﺪای دﯾﻦ ﮐﺮد رو را ﺑﻤﺎ

ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﺎرش ﺑﺠﻮر

ﮐﻪ ﮐﺮ ﻣﻦ ﮐﺸﻢ ور ﮐﺸﻨﺪم رواﺳﺖ

ﮐﺰﯾﻦ ﻫﺮ دو رو ﺧﻠﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺮاﺳﺖ

و ﺟﻔﺎ
)ﻫﻤﺎن۲۷ :ر(

)ﻫﻤﺎن۱۱۲ :پ(

ﺑﮑﻔﺖ اﯾﻦ و رو ﮐﺮد ﺳﻮی ﺷﺒﺎن

ﮐﻤﺮه ﮐﻤﺮﻫﺎن
ﺑﮑﻔﺘﺶ ﮐﯽ ای
ِ

ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺲ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ازﯾﻦ راز ﺑﺲ

ﻧﻪ ﺑﮑﺸﺎد ﯾﮏ ﮐﺲ ازﯾﻦ رو ﻧﻔﺲ

)ﻫﻤﺎن۱۲۱ :ر(

)ﻫﻤﺎن۲۸۹ :پ(

ز ﺷﺎم آن زﻣﺎن رو ﺑﮑﻮﻓﻪ ﻧﻬﺎذ

ﺷﺐ و روز ﻣﯽرﻓﺖ ﺧﻨﺪان و ﺷﺎد
)ﻫﻤﺎن۲۹۵ :پ(

ﻧﺒﻮد ﺻﻮرت »رو« در ﺷﻌﺮ ﭘﯿﺶ از ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻣـﺮدود
اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی ِ
اﺳﺖ.
ّ
ّ
 .١اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد در ﮐﺘﺎب ﺗﻠﻔﻆ در ﺷﻌﺮ ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و روﺷﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﻣﺆﻟـﻒ
ﮐﺘﺎب ـ ﺑﺎ وﺟﻮد ّادﻋﺎی اﺳﺘﻘﺮای ﺗﺎم در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ـ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »روی /رو« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﯾـﻦ
ّ
دو ﻣﻨﺒﻊ را ﺑﻪﮐﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه دادﮔـﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺘﺎن زﺑـﺎن و ادب ﻓﺎرﺳـﯽ و ﺷـﻮاﻫﺪ
ﻋﻠﯽﻧﺎﻣﻪ از ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﺳﺖ.
 .٢اﺻﻞ :ﺑﺤﻮر.
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۳٥

ً
اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ دوران )اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻫﻤـﯿﻦ دوران( ﺷـﺎﻋﺮ ﻋـﺎﻣﯽ دﯾﮕـﺮی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﯿﻢ ﮐـﻪ
ً
١
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﻣﺜﻨﻮی او ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪهاﺳـﺖّ :ﻋﯿـﻮﻗﯽ ،ﺳـﺮاﯾﻨﺪۀ ورﻗـﻪ و ﮔﻠﺸـﺎه.
ً
ً
ّﻋﯿﻮﻗﯽ در ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮا ﻫﯿﭻ ﮔﺎه »رو« ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدهاﺳـﺖ ٢،و اﯾـﻦ ﻇـﺎﻫﺮا ﺗﻨﺎﻗﻀـﯽ اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ در ﺳﺪهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ »رو« )= روی( وﺟـﻮد داﺷﺘﻪاﺳـﺖ و اﮔـﺮ ﻣﺤﺘﻤـﻞ
ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ّﻋﯿﻮﻗﯽ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮای ﻋﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ِ
ﻧﺒﺮده اﺳﺖ؟ در ﺷﻌﺮ ّﻋﯿﻮﻗﯽ ﺧﻼفﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣـﻮارد ﺣﺎﺻـﻞ دﺳـﺘﺒﺮد
ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻌﺪادش ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ٣اﻣﺎ وی ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ّ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑـﺎ
دو ﺷﺎﻋﺮ دﯾﮕﺮ دارد :ﻣﯿﺴﺮی ﮐﺘﺎﺑﯽ ّ
ﻃﺒﯽ را ﺑـﻪ ﻧﻈـﻢ در آورده و رﺑﯿـﻊ ﺣﻤﺎﺳـﻪای دﯾﻨـﯽ را ،در
ﺣـﺎﻣﯽ ﺧـﻮد ﺗﻘـﺪﯾﻢ و
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ّﻋﯿﻮﻗﯽ ﻗﺼﺪ ﺳﺮاﯾﺶ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ادﺑﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪای را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ِ
ادﺑﯿـﺖ ّ
ﺻﻠﻪای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺴﺮی و رﺑﯿﻊ ّ
اوﻟﻮﯾـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ،اﻣـﺎ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ
ﻫﺪف ّﻋﯿﻮﻗﯽ ﺳﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮﻣـﮥ ادﺑـﯽ ﺑـﻮدهاﺳـﺖ .از اﯾـﻦ روﺳـﺖ ﮐـﻪ ّﻋﯿـﻮﻗﯽ ،ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم
ّ
ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺷﻌﺮیاش ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﻮرت ادﺑﯽ »روی« دﻗﺖ داﺷـﺘﻪ و از ﮐـﺎرﺑﺮد »رو« ﭘﺮﻫﯿـﺰ
ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻣﯿﺴﺮی و ﺑﺪﯾﻊ ـ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽ ّ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ادب رﺳﻤﯽ ـ ﮔﺎﻫﯽ »رو« را ﺑﻪ ﮐـﺎر
٤
ﺑﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ از وﺟﻮد »رو« در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻋﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ در ﺷـﻌﺮ ﺷـﺎﻋﺮان
ﺣﺮﻓﻪای ﻫﻢروزﮔﺎر اﯾﺸﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ؟ ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺑﺎب اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در
اداﻣﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺳﻨﺪ ّ
ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن راه ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را ـ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ـ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 .١درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﯾﺶ ورﻗﻪ و ﮔﻠﺸﺎه ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪادهاﻧﺪ و از اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ را ﺑﺮای ﺳﺮاﯾﺶ آن
ﻣﺤﺘﻤﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﮏ .ﺻﻔﺎ .(۱۱-۱۰ :۱۳۶۲ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧـﻮی
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ.
 .٢در ﯾﮏ ﻣﻮرد در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ اﺛﺮ »رو« آﻣﺪهاﺳﺖ :دو ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮان ﺳﺎن ﭼﻮ دو ﮐﻮه روی /ﮔﺮازان و رو آورﯾﺬه ﺑﺮوی
) ّﻋﯿﻮﻗﯽ ،ورﻗﻪ و ﮔﻠﺸﺎه ،ﻃﻮﭘﻘﺎﭘﻮ ﺳﺮای :گ۱۹پ( .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻗﺮﯾـﺐ ﺑـﻪ ﯾﻘـﯿﻦ ﮐﺎﺗـﺐ »ی« را از ﻗﻠـﻢ
اﻧﺪاﺧﺘﻪاﺳﺖ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ )ﻧﮏ .ﻫﻤﺎن۲۰ :ر -ز ﺑﻬﺮ ﻧﻈﺎره ﺑﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد؛ ۳۶پ -اﮔﺮ ﺧﺎل ﺧﻮد را ﺑﺠـﺎ
آورم /و ﯾﺎ ﭼﺮخ را زﯾﺮ ﭘﺎی آورم؛ ۵۹پ -ﺳﺮا آن اوﯾﺴﺖ و ﺟﺎی آن اوﺳﺖ؛ و.(...
 .٣از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻘﺎط »ع« از ﺗﻘﻄﯿﻊ ) ّﻋﯿﻮﻗﯽ ،۴۷ :۱۳۶۲ ،ﺑﯿﺖ آﺧﺮ( ﯾﺎ ﻗﻮاﻓﯽ ﻧﺎﺗﻨﺪرﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،۵۱ :ﺑﯿﺖ ۸؛  ،۶۸ﺑﯿﺖ
۷؛  ،۹۶ﺑﯿﺖ  ۲و.(...
 .٤درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺴﺮی و ّﻋﯿﻮﻗﯽ اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۵ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪﻣﯽﺷﻮد.

۳٦
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

 .۳ﺗﻔﺎوت ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ً
١
ﮐﺘﺎب دﺳﺘﻮر دﺑﯿﺮی ﯾﺎ آﯾﯿﻦ دﺑﯿﺮی ﻇﺎﻫﺮا در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﺳﺖ )ﻧﮏ .ﻧﺤـﻮی،
 :۱۳۸۹ﻫﺸﺖ( .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﮐﻠﻤـﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽـﻮن »روی« ّاﻃـﻼع ﺑﺴـﯿﺎر ّ
ﻣﻬﻤـﯽ
دادهاﺳﺖ:

ُ
 ...و ُروی و ُﻣﻮی و ُﺑﻮی و ﺧﻮی و ﺟﺎی و ﺳﺮای ﺑﻪ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﯾﺎ در

ﻟﻔﻆ ﻧﯿﺎﯾﺪ) .ﻣﯿﻬﻨﯽ۵ :۱۳۸۹ ،؛ ﻗﺲ .ﻫﻤﻮ(۶ :۱۳۷۵ ،

در ﺑﺨﺶ  ۱اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،درﺑﺎرۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ رواج ﺑﻌﻀـﯽ ﺻـﻮرتﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪﺷـﺪ و اﮐﻨـﻮن
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش دﺑﯿﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤـﺎت را
ّ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ »ی« ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ آن »ی« در ﺗﻠﻔﻆ ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪن
ّ
اﯾﻦ ﯾﺎﻫﺎ در ﻣﺘﻮن ﻣﻨﺜﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸـﺎﻧﮥ ﺗﻠﻔـﻆ ﺷﺪﻧﺸـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣـﺎ ﺣـﺬف آنﻫـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ّ
ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻧﯿﺎﻣﺪن آﻧﻬﺎ .در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻋﻠﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه را
دﯾﺪ:
ﺑﻨﻮک ﺳﻨﺎن آن دو ﺑﺮﺧﺎشﺟﻮی

ﺑﮑﺮدﻧﺪ در ﻣﻌﺮﮐﻪ روی ﺑﺮوی

ً
ﻇﺎﻫﺮا ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﺎن رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺟﺮا

ﯾﺎر

ﻋﺜﻤﺎن

ﻧﺒﻮذی

ﺑﮑﻮ

)رﺑﯿﻊ۴۴ :۱۳۸۸ ،پ(

ﺟﺮا زو ﻧﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮذﻧﺪ روی
)ﻫﻤﺎن۲۵ :ر(

در واﻗﻊ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ دو ﺻﻮرت »ﺑﮕﻮ« و »ﺑﮕﻮی« ﺑﺮای ﮐﺎﺗﺐ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﻫﺮ دو
واﻗﻌـﯽ ﺧـﻮد
را »ﺑﮕﻮ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ٢.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﮏﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﯿﻮۀ
ِ
ﺷﺎﻋﺮ را درﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺘﮥ ﻣﯿﻬﻨﯽ را ﺑﺎ آنﭼﻪ از ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺟﻤﻊ
 .١دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺪارد و دو ّ
ﻣﺼﺤﺢ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ.
 .٢ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﺘﻮن ﻣﻨﻈﻮم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﻤﺎنﻗﺪر رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﺘﻮن ﻣﻨﺜﻮر .ﺑﻪ
ً
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﺘﻮن ﻣﻨﻈﻮم ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪهای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺎﺗﺐ ﻋﻠﯽﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ
ّ
ّ
ﻋﺎدت در اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ »ی« را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﻣﻨﺜﻮر ﺗﻠﻔﻆ ﺷـﺪن ﯾـﺎ ﻧﺸـﺪن
»ی« ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺘﻮن ﻣﻨﻈﻮم ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد اﯾﻦ »ی« در وزن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ »  -ای« و »  -وی« در ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ...

/

۳۷

ﮐﺮد؟ در ﺳﺮودهﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮان ﻗﺪﯾﻢ ،ﺑﻪدﻻﻟﺖ وزن ﺷﻌﺮ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﯾـﺎء ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ اﯾـﻦ دﺳـﺖ
ّ
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻆ درﻣﯽآﻣﺪهاﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐـﻪ آن ﯾـﺎ را ﻣﯽﻧﻮﺷـﺘﻪاﻧﺪ اﻣـﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪ :ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﯿﺮو ّ
ﺳﻨﺖ اﺳـﺖ و از
ﺗﺤﻮﻻت زﺑﺎﻧﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ دارد .در واﻗﻊ ﺷﻌﺮا و ادﺑﺎی ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ّ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ّ
ﺗﺤﻮل زﺑﺎن را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ
ﻓﺴﺎد آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از اﯾﻦ روی ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ّ
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ ،ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎر
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .روﻧﺪی ﮐﻪ ّ
ﺗﺤﻮل اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻠﻤﺎت ﻃﯽ ﮐـﺮده اﯾـﻦ
ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﯾﺎء ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آنﻫﺎ در ﺗﻠﻔﻆ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،اﻣﺎ در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﭘـﺲ از آن ﻧﻮﺷـﺘﺎر
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻌﺮای ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ
و آن را در ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ً
اﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽای دارد ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﺧﻼف آنﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪﻣﯽﺷـﻮد
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺻﻮرت راﯾـﺞ و ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﯾـﮏ ﮐﻠﻤـﻪ ﺷﺪهاﺳـﺖ :ﺿـﺮورت
ﺷﻌﺮی .آنﭼﻪ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻋﻠﯽﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮده ﮐﻪ دﺳﺖ از رﻋﺎﯾﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﺮدارﻧـﺪ
ﻣﺜﺒـﺖ ﺿـﺮورت
و ﮐﺎرﺑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺿﺮورت وزن ﺑﻮدهاﺳﺖ ١.اﯾـﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ِ

ﺷﻌﺮی در ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﺞ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻠﻤﺎت )در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،ﻧـﻪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ( ﻧﮑﺘـﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺷﻌﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد.
 .۴روﯾﮑﺮد ﺷﺎﻋﺮان ﺣﺮﻓﻪای
ﺷﻮاﻫﺪی از ﮐﺎرﺑﺮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ »رو« در ﺷـﻌﺮ ﺷـﺎﻋﺮان ﺣﺮﻓـﻪای ﺳـﺪهﻫﺎی ﭼﻬـﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ در
دﺳﺖ اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﻋﯿـﺪﮔﺎه ﻃﺮﻗﺒـﻪای۲۴۵-۲۴۴ :۱۳۹۹ ،؛ ﺷـﺎﭘﻮران۸۶ :۱۳۹۹ ،؛ ﻋﯿـﺪﮔﺎه
ﻃﺮﻗﺒﻪای .(۲۸۹ :۱۴۰۰ ،از اﺷﻌﺎر ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﻌﺮا ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﺼـﺤﯿﺢﻫﺎی
ً
دﻗﯿﻖ ،در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ روی ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮان درﺑﺎرۀ ﺷﻌﺮ آﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻈـﺮ ﻗﻄﻌـﯽ ﮐـﺮد،
اﻣﺎ از اﺷﻌﺎر ﺳﻪ ﺗﻦ از اﯾﻦ ﺷﻌﺮا ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ :ازرﻗﯽ ﻫـﺮوی ،ﻧﺎﺻـﺮ ﺧﺴـﺮو ،و
ً
 .١اﺣﺘﻤﺎﻻ اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﻌﺮ رﺳﻤﯽ داﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ ﺗـﻼش اﻧـﺪﮐﯽ ﻫﻤـﺎن
ً
ﺻﻮرت »روی« را در ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد ،اﻣﺎ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪﺷـﺪ ،اﯾـﻦ دو ﺗـﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻻ اﻫﺘﻤـﺎم ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

۳۸

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ .ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﻗﻮل ﻋﯿﺪﮔﺎه ﻃﺮﻗﺒﻪای ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﺟﺎ در ﻣﺘﻦﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺳﺪۀ
ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻮ ،رو ﯾﺎ ﻧﺎ )= ﻧﺎی( و ﺳﺮا روﺑﻪرو ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﺻـﺎﻟﺖ ﺷـﺎﻫﺪ
ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ« و »ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﻮاره ﻣﻌﺘﺒﺮﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﻨﺪﻫﺎ و ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎ اﯾـﻦ ﺗﺮدﯾـﺪ را ﺗﺄﯾﯿـﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣـﻮارد ﺻـﺤﯿﺢ اﺳـﺖ و در ﻣﻌـﺪود ﻣـﻮاردی ﻏﻠـﻂ .در واﻗـﻊ
ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی دواوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ،ﮐﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮن
ﻣﻨﻈﻮم رﺳﻤﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از آنﻫﺎ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ )ﭘﯿﺶ از ﺳﺪۀ دﻫﻢ( در دﺳﺖ اﺳﺖ ،وﺟـﻮد
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎدری از ﮐﺎرﺑﺮد »رو« را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﺎدر ﺑﻮدن ﺷـﻮاﻫﺪ »رو« در اﯾـﻦ ﻣﺘـﻮن ـ ﺑـﺎ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻌﺮ رﺳﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ﺗﺤﻮﻻت زﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪﺷـﺪ ــ اﻣـﺮی اﺳـﺖ
ّ
ﻧﺒـﻮد ﺻـﻮرت »رو« در
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻣﺎ ﻏﻠﺒﮥ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﻮرت »روی« در ﻣﺘﻦﻫﺎی اﯾـﻦ دوره ﻧﺸـﺎﻧﮥ ِ
آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ دﯾﻮان ﺑﺎﯾﺪ دو ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآوری ﮐﺮد:
ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ از داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻋﻠﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دادهﺷـﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
»رو« در ﺳﺪهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ )ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳـﺪۀ ﭘـﻨﺠﻢ؛ ﻧـﮏ .ﺑﺨـﺶ  (۵وﺟـﻮد
ﺑﺮد آن در دواوﯾـﻦ
ﺳﺮ ﮐﺎر ِ
داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ِ
ﺷﻌﺮای ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ.
ْ
ﻓﺎرﺳـﯽ ﻣﺘـﻮن ﻣﻨﺜﻮرﻧـﺪ و از ﻫـﯿﭻ ﻣـﺘﻦ ﻣﻨﻈـﻮﻣﯽ
دوم آنﮐﻪ ﻗـﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳـﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی
١
ّ
دﺳﺘﻨﻮﯾﺴﯽ ﮐﻬﻦﺗﺮ از ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .از اﯾﻦ روی ،و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺪانﭼـﻪ از
ﻗﻮل ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ )ﻧﮏ .ﺑﺨﺶ  ۳اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر( ،ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳـﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧـﺪه از
ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان درﺑﺎرۀ رواج داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺻـﻮرت »رو« در اﯾـﻦ
ْ
دورهﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘـﻮن ﻣﻨﻈـﻮم و از راه وزن ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ
ﻣﻮرد از ﻣﻮارد اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آنﻫـﺎ ﺿـﺮورتﻫﺎی ﺷـﻌﺮی ﮔﻮﯾـﺎﺗﺮ از ﮔـﻮاﻫﯽ
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﮐﻬﻦ اﺳﺖ.
 .١ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ از ﯾﮏ ﮔﺮﺷﺎﺳﭗﻧﺎﻣﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺷﺪه در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ آن را ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل »ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﺰﻣﺎن ﻣﺆﻟﻒ« داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﯿﻨﻮی .(۵۷۴ :۱۳۲۳ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪﺳﺎﻻر ) :۱۳۸۸ﻫﺸﺘﺎدوﻫﺸﺖ( ﮐﺘﺎﺑـﺖ دﺳـﺘﻨﻮﯾﺲ
ﻋﻠﯽﻧﺎﻣﻪ را در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ) :۱۳۸۸ﺑﯿﺴﺖودو( ﮐﺘﺎﺑـﺖ آن را در
ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۸۰۰-۷۰۰ﻗﻤﺮی ﻣﯽداﻧﺪ.

ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ »  -ای« و »  -وی« در ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ...

اﻣﺎ اﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ:
 .۱ور ﺧﺼــــﻢ ﺗــــﻮ در آﯾﻨــــﻪ رو* ﺑﻨﻤﺎﯾــــﺪ

/

۳۹

١

دﺳــــﺖ اﺟــــﻞ از آﯾﻨــــﻪ ﺑﯿــــﺮون آﯾــــﺪ

* ﻣﯿﻨﻮ ،ﻣﻠﮏ ،ﺧﺎ :رخ؛ ﻣﺘﻦ= ﺣﮏ ،ﻣﺞ )ازرﻗﯽ(۲۶۲ :۱۳۹۸ ،

 .۲اﯾﻦ ﺟﺎن ﭘﺎک ﺗﻮ ز ﭼﻪ رو ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ اﺳﯿﺮ*

ﭘﻨﻬـﺎن دراﯾــﻦ ﺣـﻮران و دﺳــﺖ و ﮐﺮانﺑــﺮه

٢

ﺗﻘﻮی :ز ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﯽﺧﺒﺮ )ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو۲۶۸ :۱۳۶۸ ،؛ ﻫﻤﻮ(۳۸۳ :۱۳۷۲ ،

 .۳ﭘﺎﺳــــﺦ ﺑﻨــــﺪه از ﭼــــﻪ رو* »ﻻ« ﮐــــﺮد

َ
ﭼــﻮن ﺟــﻮاب ﻫﻤــﻪ ﮐﺴــﺶ ﻧ َﻌــﻢ اﺳــﺖ؟

*  :J ،C ،Iﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ؛  :K ،Hﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﭼﺮا ﻫﻤﯽ؛ ]ﻣﺘﻦ= ) [G ،E ،D ،B ،Aﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ،
(۱۷۳ :۱۳۹۰

آﻣﻮﺧﺖ ُدرﻓﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎﻗﻮت و ّزر ﻧﺎب

زان رو* ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﮔﺸﺘﻪﺳﺖ ﯾﺎر ﺗﯿﻎ

]ﻣﺘﻦ= ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺦ) [K ،J ،I ،D ،A :ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ(۳۸۰ :۱۳۹۰ ،

 .۱-۴ازرﻗﯽ
ً
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺣﮏ )ﺣﮑﯿﻢاوﻏﻠﻮ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﺖ :اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ( ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ
دﯾﻮان ازرﻗﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﯾﮕﺮی آن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدهﺑﺎﺷﺪ ﺿﺒﻂ اﯾـﻦ دﺳـﺘﻨﻮﯾﺲ
در ﻣﺘﻦ آﻣﺪهاﺳﺖ )ﻧﮏ .راﺳﺘﯽﭘﻮر :۱۳۹۸ ،ﭘﺎﻧﺰده( .اﯾﻦ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺘﺶ ﻣﺘﺄﺧﺮ از ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷـﻮد ﻧﺘـﻮان
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ و دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻣﯿﻨﻮ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭼﻬﺎر دﯾﻮان ،ﮐﺘﺎﺑـﺖ۶۹۲ :ق( ﮐـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن
ّ
ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪﺷـﺪ
ﮐــﻪ ﻗﻮاﻋــﺪ ﺷــﻌﺮ ﻓﺎرﺳــﯽ را ﺟــﺰ ﺷــﻌﺮای ﻗــﺪﯾﻢ و ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان اﻣــﺮوزی ،ﮐﺎﺗﺒــﺎن ﻗــﺪﯾﻢ ﻧﯿــﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
 .١ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ،اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺸﮑﻮک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺴﺖوﺟﻮ در دواو ﯾﻦ ،ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ّادﻋﺎی ﻓﺤﺺ ﺑﻠﯿﻎ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﭘﯿﺸـﯿﻦ
ﺑﺪانﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 .٢ﺷﺎﭘﻮران )» (۸۶ :۱۳۹۹ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ« را ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ »ﻣﺎﻧﺪهﺳﺖ« و ﻣﺼـﺮاع دوم را ﺑﻪﺻـﻮرت »ﭘﻨﻬـﺎن در اﯾـﻦ
ﺧﻮراﺑﻪ و دﺷﺖ و ﮔﺮان ﭘﺮه« ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدهاﺳﺖ» .ﻣﺎﻧﺪهﺳﺖ« ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ )ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ،دﯾـﻮان،
ﺗﺼﺮف ّ
ﭼﻠﺒﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ :گ۱۵۴پ -ﻣﺎﻧﺪﺳﺖ( و »ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ« ّ
ﻣﺼﺤﺤﺎن دﯾﻮان اﺳﺖ.
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﮔﺎه وزن ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﻓﻊ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ » ُرخ« آورد و ﻫﺮ ﮔﺎه ﮔﻨﺠـﺎﯾﺶ آن ﺑﻪاﻧـﺪازۀ
ً
ﯾﮏ ﻓﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ »روی« آورد ١.ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﺤﺘﻤـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺎﺗﺒﯽ »رو« را در ﺷـﻌﺮ ازرﻗـﯽ
دﯾﺪهﺑﺎﺷﺪ و »رخ« را ﺑﻪﺟﺎی آن ﻧﻬﺎده؛ اﻣﺎ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺪری ﺑﻌﯿـﺪ اﺳـﺖ .ﮐﻮﺗـﺎه ﺳـﺨﻦ
آنﮐﻪ ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .۱اﻋﺘﺒﺎر دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺣـﮏ ٢و ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ دﺳﺘﻨﻮﯾﺴـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎ آن .۲ ،رواج
ﺻﻮرت »رو« در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ،و  .۳ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﺒﺪﯾﻞ »رو« ﺑـﻪ »رخ« ّ
ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎﺗﺒـﺎن ،در
اﯾﻦﺟﺎ ،ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﺷﺪن دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮی از دﯾﻮان ازرﻗﯽ ﮐـﻪ ﺿـﺒﻂ »رخ« را در اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻊ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻤﺎن »رو« اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﮔﻔﺘﻨـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑﺮﺧـﻮرد دوﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﻨﺎد اﺳـﺖ .داﺷـﺘﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دوﮔﺎﻧـﻪ
ّ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ّ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزﻣﯽدارد .ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪﺟﺎی ﺳﻨﺠﺶ اﺣﮑﺎم ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻣﺤـﮏ
ّ
اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤﮑﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ،ﻣﺼﺎدره ﺑﻪ
اﺳﻨﺎد،
ِ
ّ
ّ
ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻠﻔﻆ در ﺷﻌﺮ ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ در اﻧﺘﻘﺎد از ﺿﺒﻂ ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮی از ازرﻗـﯽ،
ﮐﻪ در آن »ﺟﺰای« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺣﮑﯿﻢاوﻏﻠﻮ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﺿـﺒﻂﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ،در وﯾﺮاﺳﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺴـﺨﮥ اﺳـﺎس ﻧﺴـﺒﯽ از آن اﺳـﺘﻔﺎده
ّ
ﻣﺼـﺤﺤﺎن( ﺻـﻮرت
ﺷﺪهاﺳﺖ )ازرﻗﯽ ﻫﺮوی ،۱۳۹۸ ،ص ﭼﻬﺎرده و ﭘﺎﻧﺰده ،ﭘﯿﺶﮔﻔﺘـﺎر
٣
درﺳﺖ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ) ... :ﻋﯿﺪﮔﺎه ﻃﺮﻗﺒﻪای -۱۴۰۰ ،ب.(۲۸۸ :

 .١ﺷﺎﭘﻮران ) (۸۷ :۱۳۹۹ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی اﺷﺎره ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﮔﺮ در وﺟﻮد ﺻﻮرت »رو« در ﺳـﺪۀ ﭘـﻨﺠﻢ
ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪﻗﻄﻊ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪهای ﺷﻮﯾﻢ و در آن ﺻـﻮرت ﻣﺤﺘﻤـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻌﺮا
ّ
ﻋﻠﺖ رواج ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺻﻮرت »رو« در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد »رخ« آوردهﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ّ
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮاﻫﺪی ﮐـﻪ از ﻋﻠﯽﻧﺎﻣـﻪ
ّ
آوردﯾﻢ ،رواج ﺻﻮرت »رو« در اﯾﻦ دوره ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
 .٢ﺿﺒﻂﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻨﻮﯾﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ّ
 .٣در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺤﻞ ارﺟﺎع ،ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻪ راﺳﺘﯽﭘﻮر )در ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت دﯾﻮان ازرﻗﯽ( ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد »ﺟﺰای« در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﺑﻪ
ّ
دﺳﺖ دادهاﺳﺖ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ رد ﺷـﺪه و ﺑـﻪ رﺳـﻢاﻟﺨﻂ دﺳـﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﻗـﺪﯾﻢ )ﻧﻮﺷـﺘﻦ »ی« ﺑـﻪﺟﺎی »ﯾـﯽ« ﭘـﺲ از
ّ
ﻣﺼﻮتﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ »-ا« و »-و«( اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐـﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ ﻣﺎﻧـﺪه آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﺳـﻢاﻟﺨﻂ را
راﺳﺘﯽﭘﻮر ﭘﯿﺶﺗﺮ ،ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ و اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻓﯽ ،ﻧﺸـﺎن دادهاﺳـﺖ )ﻧـﮏ .راﺳـﺘﯽﭘﻮر .(۱۰۶-۱۰۵ :۱۳۹۷ ،ﻧﮕﺎرﻧـﺪه در
درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺻﻮرت »ﺟﺰای« ﺑﻪﻗﯿﺎس ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽای ﻫﻤﭽـﻮن ﺳـﺮای و درای و ...ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺑﺎﺷـﺪ
ّ
ﻣﺮدد اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺘﮕﯽ ﻫﻤﺰۀ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻋﺮ ﺑﻪﺿـﺮورت وزن،
ً
ﺣﻔﻈﺶ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﺿﺒﻂ ﻣﻨﻔﺮد دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺣﮏ را ،ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎدهﺷﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑـﺮ ﺿـﺒﻂ
دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد.

ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ »  -ای« و »  -وی« در ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ...
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دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺣﮑﯿﻢاوﻏﻠﻮ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺿﺒﻂ ﻣﻨﻔﺮد آن ﺑﻪ ﺿﺒﻂ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ
ّ
ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻨﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺑﯿـﺖ ﻣﺤـﻞ ﺑﺤـﺚ )ور ﺧﺼـﻢ ﺗـﻮ در
آﯾﻨﻪ (...ﺻﻮرت »رو« را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﯿـﺰ آن را در اﯾـﻦ ﺿـﺒﻂ ﻫﻤﺮاﻫـﯽ
ّ ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه دﺳﺘﻨﻮﯾﺴـﯽ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻗﻄﻌﯽﭘﻨﺪاﺷـﺘﮥ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه آن ﻗﻮاﻋﺪ را رد ﮐﻨﺪ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗـﺎ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﻮاﻋـﺪ ﺧـﻮد در اﺳـﻨﺎد دﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﺰﻧﺪ.
 .۲-۴ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو

ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ دﺳـﺘﻨﻮﯾﺲ ع )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﭼﻠﺒـﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ﺗﺮﮐﯿـﻪ،
ﮐﺘﺎﺑﺖ۷۳۶ :ق( و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ ﭼﺎپ ﺗﻘـﻮی ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭼـﻪ ﻧﺴـﺨﻪ اﯾﺴـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﻮی دﯾﻮان ﻧﺎﺻـﺮ ﺧﺴـﺮو را ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﭼـﺎپ ﺳـﻨﮕﯽ ۱۳۱۴ق ﺗﻬـﺮان ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ
ﮐﺮدهاﺳﺖ )ﻣﯿﻨﻮی (۷۴ :۱۳۷۲ ،و از اﯾﻦﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﯿﻨﻮی ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻋﺘﺒـﺎر
ﺳﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺒﻂ »ﻣﺎﻧﺪهﺳﺖ« )ﺑﺮ وزن ﻓﺎﻋﻠﻦ( ﮐﻪ از ﺧﺼـﺎﯾﺺ ﺷـﻌﺮ
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو )و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﻌﺮای ﺳﺪهﻫﺎی ﭼﻬـﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ( اﺳـﺖ ﻧﯿـﺰ اﺻـﺎﻟﺖ ﺿـﺒﻂ
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ع را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴـﺮو در ﺑﯿـﺖ ﯾـﺎد ﺷـﺪه )ﻧـﮏ .ﻧﺎﺻـﺮ ﺧﺴـﺮو،
 ،۲۶۸ :۱۳۶۸ﺑﯿﺖ ،(۱۳-۱۲اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﭼﺮا ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟« ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﻪ »ﭼﺮا ﺟﺎن ﭘﺎک )= ﻏﯿﺮﺧﺎﮐﯽ ،ﻋﻠـﻮی( ﺗـﻮ در ﺗـﻦ ﺗـﻮ ]ﮐـﻪ
ﺧﺎﮐﯽ و زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ[ اﺳﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ؟«.
 .۳-۴ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ

دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ  Aاز دﯾﻮان ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ دﯾﻮان ،ﻫﻤـﺎن دﺳـﺘﻨﻮﯾﺲ
ﺣﮑﯿﻢاوﻏﻠﻮ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮان ازرﻗـﯽ را ﻧﯿـﺰ در ﺑـﺮ دارد .دﯾﮕـﺮ دﺳـﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی دﯾـﻮان
ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺪۀ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺿـﺒﻂ »رو« در ﺑﯿـﺖ
ﯾﺎدﺷﺪه از ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ،را ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل درﺑـﺎرۀ ﺑﯿـﺖ دوم
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ )ﻋﯿﺪﮔﺎه ﻃﺮﻗﺒﻪای-۱۴۰۰ ،اﻟﻒ:(۲۸۹ :
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

ﺑﺎ آنﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭼﺎپﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪﺑﺪﻟﯽ ﺑﺮای »زان رو« دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐـﺎرﺑﺮد »رو« را
ﮐﻪ ﺧﻼف آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی آواﯾﯽ و ﺳﻨﺪﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﻌﻨـﺎی
ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﻣﺼﺮاع دوم ﻧﯿﺰ آﺷﻔﺘﻪ و ﺳﺴﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺷـﻔﺘﮕﯽ و ﺳﺴـﺘﯽ
در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺻﻮرت اﺻﯿﻞ ﺷﻌﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ رخ دادهاﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ آن را از دو
ﻧﺴﺨﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻬﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
آﻣﻮﺧﺖ زرﻓﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎﻗﻮتﮔﺴﺘﺮی /ﺗﯿﻎ از ﮐﻒ ﺗﻮ ای ﮐﻔﺖ آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﯿﻎ )ﺳﯿﻒ ﺟﺎم ﻫﺮوی،
ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،گ۱۰۰؛ ﻫﻤﺎن ،ﻧﺴﺨﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ص(۱۹۵

اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد »رو« »ﺧﻼف آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی آواﯾـﯽ و ﺳـﻨﺪﻫﺎی اﺻـﯿﻞ ﺗـﺎرﯾﺦ زﺑـﺎن اﺳـﺖ«
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد ،ﻧﻪ آنﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ّ
ّادﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪان ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﺷـﻮد.

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺎدره ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ رﻓﺖ .اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑﺨﺶﻫـﺎی ّ
ﻣﻬﻤـﯽ از
ّ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﺳﻨﺎد او ﻧﯿﺎز دارد ،در اﺧﺘﯿـﺎر او ﻧﻤﯽﮔـﺬارد .ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ

ﮐﻬﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻟﻄﺎﯾﻒ و ﺳﻔﯿﻨﮥ ﻇﺮاﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﯿﻒ
ﺟﺎم ﻫﺮوی از  ۷۶۳/۷۶۲ﺗﺎ ۸۰۴ق ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﺑﻮدهاﺳﺖ )ﻧﻮﺷﺎﻫﯽ(۵۱ :۱۳۷۸ ،؛ اﯾﻦ
ّ
ﺳﻨﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﮥ دوم ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺖ و از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺣﮑﯿﻢاوﻏﻠـﻮ ﻋﻠـﯽ
ً
ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ )ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻐﻔﻮل واﻗﻊ
ّ
ﻣﺆﻟﻔﯽ ادﯾﺐ داﺷﺘﻪاﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ّ
ﺗﺼـﺮف او در
ﻣﯽﺷﻮد( آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد
اﺷﻌﺎر ،ﺑﻪﻗﺼﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻨﻘﯿﺢ آنﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه ﮐـﻪ ﺳـﯿﻒ ﺟـﺎم در ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﺧـﻮد
ﻗﺼﺪ ﺷﺮح ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻌﺮی و ﻋﻠﻮم ﺑﻼﻏﯽ را داﺷﺘﻪ )ﻫﻤـﺎن (۵۶ :و اﯾـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل دﺳـﺘﺒﺮد او در
اﺷﻌﺎر را ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

١

 .١ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را از ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑـﺎزﻣﯽدارد ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﺷـﻮاﻫﺪ و اﺳـﺘﺪﻻﻻت
اوﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،راه درﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺷـﻮاﻫﺪ و اﺳـﺘﺪﻻﻻت را ﯾﮑﺠـﺎ ﭘـﯿﺶ
ّ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ داوری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷـﻮاﻫﺪ
ﻧﻘﺾ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ّ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ »اﯾـﻦ
دﯾﺪن اﺳﺘﺪﻻﻻﺗﯽ ﻧﻪﭼﻨﺪان ﻣﺘﻘﻦ ،ﺳﺨﻦ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه را ﺑﭙـﺬﯾﺮد .در واﻗـﻊ آنﭼـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺾ اﺳﺖ« و ﺑﺎ ِ
ّ
ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺳﺨﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﮐﻪ ﺗﺼﻮر »در دﺳﺖ ﻧﺒﻮدن ﻫـﯿﭻ ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﻘـﺾ
دﯾﮕﺮی« اﺳﺖ ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﻢ اﯾﻦ ّ
واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ »ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﻘﺾ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز رد ﻧﺸﺪهاﺳﺖ« از ﺧﻮاﻧﻨـﺪه
ً
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن را ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ،ﻧـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻗﻨـﺎع ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ،ﮐـﻪ

←

ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ »  -ای« و »  -وی« در ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ...

/

٤۳

ﻋﯿﺪﮔﺎه ﻃﺮﻗﺒﻪای ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺖ دوم و ﭘﯿﻮﻧﺪ دو ﻣﺼﺮاع را ،ﺑﺎ ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در
ً ّ
دﯾﻮان آﻣﺪهاﺳﺖ ،آﺷﻔﺘﻪ و ﺳﺴﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻠـﺖ دﺳـﺖ ﻧﯿـﺎﻓﺘﻦ او ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻣﺼـﺮاع
ﻧﺨﺴﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ دو ﻣﺼـﺮاع ،ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽای اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻧﺤـﻮ ﻣﺼـﺮاع ﻧﺨﺴـﺖ وﺟـﻮد دارد:
ٌ
آﻣﻮﺧﺖ درﻓﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎﻗﻮت و ّزر ﻧﺎب .در اﯾﻦ ﻣﺼـﺮاع ﺑﺨﺸـﯽ از دو ﻣﻌﻄـﻮف ﻋﻠﯿـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺮﯾﻨـﮥ
ﻟﻔﻈﯽ ﺣﺬف ﺷﺪهاﺳﺖ :آﻣﻮﺧﺖ درﻓﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎﻗﻮت]ﻓﺸﺎﻧﯽ[ و ّزر ﻧﺎب]ﻓﺸﺎﻧﯽ[ .ﻣﻌﻨـﺎی ﺑﯿـﺖ
ْ
اﯾﻦ اﺳﺖ] :ﺗﯿﻎ[ ﻓﺸﺎﻧﺪن ُد ّر )اﺳﺘﻌﺎره از درﺧﺸﺶ ﺗﯿﻎ( و ﯾﺎﻗﻮت )اﺳﺘﻌﺎره از ﺧﻮن دﺷﻤﻨﺎن( و
ّزر ﻧﺎب )اﺳﺘﻌﺎره از زردی روی دﺷﻤﻨﺎن( را آﻣﻮﺧﺖ ،و از آن روﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﻫﻤﺮاه
ﺷﺪهاﺳﺖ )دﺳﺖ ﺗﻮ ُد ّر و ﯾﺎﻗﻮت و ّزر ﻣﯽﻓﺸﺎﻧﺪ و ﺗﯿﻎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫـﺎ را آﻣﻮﺧﺘﻪاﺳـﺖ؛ از اﯾـﻦ
روﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﯿﻎ اﻋﻄﺎ ﮐﺮدهاﺳﺖ( .ﺿﺒﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻟﻄـﺎﯾﻒ
ّ
ﺳﺎدهﺷﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺣﺎﺻﻞ ّ
ﺗﺼﺮف ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ.
 .۴-۴ﮐﻢدﻗﺘﯽ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﻓﺼﺎﺣﺖ؟

ﯾﮑﯽ از دﺷﻮاریﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺿﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ »رو« در آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ
ً
درد ﺳﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و از اﯾﻦ روی ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ِ
»رو« را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ّ
ﻣﺼﺤﺤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
اﻧﺪﮐﯽ ﺿﺒﻂ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﭘـﯿﺶ ﻣـﯽآورد :اﮔـﺮ
ّ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ  .۱ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒـﺮدن ﺻـﻮرت »رو« در ْ
ﻣﺼـﺤﺤﺎن
ﺷـﻌﺮ ﻗﺎﻋـﺪه ﺑـﻮده و  .۲ﮐﺎﺗﺒـﺎن و
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎرﺑﺮد »رو« را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و ،ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد ،اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ ْ
ﺷﺎﻋﺮ
ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿـﺮی اﻧـﺪک اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ و آن ﺻـﻮرت را ،ﮐـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮدش
ً
ﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻮدهاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻧـﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ
ً
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﻓﺼﺎﺣﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮ اﮔﺮ ﺳﺮودۀ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
→
ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﯾﺐ او ﻣﯽﺷﻮد :ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رد ﺷﺪن ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ )ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ّ
ﺗﺼـﻮر
ِ
ﮐﻪ »ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺾ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد« ،ﺳﭙﺲ »دو ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺾ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو رد ﺷﺪ« و ﺳﭙﺲ »ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﻘﺾ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ رد ﺷﺪ« ،(...اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻧﻨـﺪه،
در ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﺎﻣﻊ ،آن ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ )و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺾ دﯾﮕﺮ( و اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺳـﺨﻦ او را
ّ
ﻣﺤﻞ ّ
ﺗﺄﻣﻞ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮدود ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ.
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ﻣﯽﮐﺮد و ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻼفﻗﺎﻋﺪهای ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮی اﻧـﺪک آن
ﺧﻄﺎ را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮد )و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴـﯿﺎری ﭼﻨـﯿﻦ ﮐﺮدهﺑﺎﺷـﺪ(؛ اﻣـﺎ ﭼﻨـﺪان ﻏﺮﯾـﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮدهﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﻣ ّ
ﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄـﺎی
ﺧﻮد ﻧﺸﺪهﺑﺎﺷﺪ.
 .۵ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
درﺑﺎب ﻣﺘﻮن ﻣﻨﻈﻮم رﺳﻤﯽ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﮔﻔﺘﻪﺷﺪ ﮐﻪ از ﻏﺎﻟﺐ آنﻫﺎ ،ﺟﺰ ﺷـﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی
ً
ﻗﺪﯾﻢ و ﺗﺼﺤﯿﺢﻫﺎی دﻗﯿﻖ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮان درﺑﺎرۀ آنﻫـﺎ داوری دﻗﯿﻘـﯽ ﮐـﺮد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮاﻫﺪ »رو /روی« را در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮده و از ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﺻـﻮرت »رو«
ّ
در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ آنﭼﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﺒﻮد ﺻﻮرت »رو« در ورﻗﻪ و ﮔﻠﺸﺎه ﮔﻔﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ّ
ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔـﺮ ﺷـﺎﻋﺮان ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ازرﻗﯽ و ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو و ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻟﻐﺰﯾﺪهاﻧﺪ و ﺻﻮرت »رو« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑـﺮده،
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ّﻋﯿﻮﻗﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻟﻐﺰش ﻧﺸﺪهاﺳﺖ؟
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎرﺑﺮد »رو« در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ً
دﻗﯿﻖﺗﺮ آن اﺑﯿﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻗﻄﻌـﯽ و اﻃﻤﯿﻨـﺎنﺑﺨﺶ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﱠ
ﻣﻮرخ ۸۵۲ق اﺳﺖ )زﻧﺠﺎﻧﯽ :۱۳۷۳ ،ﺑﯿﺴﺖ( و ﭼﻨﺪان ﻣﻀـﺒﻮط
ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دادهﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان »رو« را ﺑﻪ »زو« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﻣﻌﻨﯽ اﺑﯿﺎت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ١.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺘﻮن دﯾﮕـﺮ ﮐـﺎرﺑﺮد ﺻـﻮرت
ً
ّ
»رو« را در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم رد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اراﺋﻪﺷﺪه از داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺗﮑﺎ ﮐﺮد و اﺣﺘﻤـﺎﻻ
در آن اﺑﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ »رو«ﻫﺎ را ﺑﻪ »زو« ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد ٢.اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪس درﺳﺖ ﺑﺎﺷـﺪ و
 .١ﺷﺎﻫﺪ دﯾﮕﺮی از ﮐﺎرﺑﺮد »رو« در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد )ﻣﯿﺴﺮی ،۲۴۹ :۱۳۷۳ ،ﺑﯿﺖ(۱۳۱۳
ّ
ﻣﺼـﺤﺢ اﺳـﺖ،
ﮐﻪ در آن »رو« را ﺑﻪ »زو« ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺮاع دوم آن ﺑﯿـﺖ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻗﯿﺎﺳـﯽ
ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﺒﻮط در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻧﺪارد ،و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد.
 .٢ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد و ّ
ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺘﻦ ،ﺑﺮات زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺰ آن را از روی ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢ
ً
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدهاﺳﺖ .از اﯾﻦ روی ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ »زو« ﺑﻮدهﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻼ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ »  -ای« و »  -وی« در ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ...
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ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺒـﻮدن اﯾـﻦ ﺻـﻮرت در ورﻗـﻪ و
ﺻﻮرت »رو« در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم رواج ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدهﺑﺎﺷﺪ،
ِ
ﮔﻠﺸﺎه ﻧﯿﺰ )اﮔﺮ ورﻗﻪ و ﮔﻠﺸﺎه در ﺳﺪۀ ﭼﻬـﺎرم ﺳـﺮوده ﺷﺪهﺑﺎﺷـﺪ( ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﺎده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد:
ً
ّﻋﯿﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهای ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﻮرت »رو« در زﺑﺎن او اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ ١.اﻣـﺎ
ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ از ﻋﻠﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دادﯾﻢ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دواوﯾـﻦ ﺷـﺎﻋﺮان ﺳـﺪۀ
ﭘﻨﺠﻢ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان رواج ﺻﻮرت »رو« در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ )دﺳﺖﮐﻢ در ﻧﯿﻤﮥ دوم اﯾـﻦ ﺳـﺪه( را
ً
ّ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﻄﻌﯽ داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﻣـﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶﺗـﺮ در ﮔﻔﺘـﺎر
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،و ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ راه ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ّ
ﺷﻌﺮ ،و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ادب ﻓﺎرﺳﯽ ،در ﺳﺪهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ،درﺑﺎری ﺑـﻮده و اﻣـﺮار ﻣﻌـﺎش
ﺷﻌﺮا و ادﺑﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺸﺎن در درﺑﺎرﻫﺎی ﺑـﺰرگ و ﮐﻮﭼـﮏ ﺑﻮدهاﺳـﺖ .در ﻏﺎﻟـﺐ اﯾـﻦ
ً
درﺑﺎرﻫــﺎ ﺳــﺎزوﮐﺎری ﺑ ـﺮای ﻧﻘــﺪ ﺷــﻌﺮ و ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﺳــﺮه از ﻧﺎﺳــﺮه وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ ﮐــﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺎ
ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮاﯾﯽ در رأس آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪه ﮐـﻪ ﺷـﻌﺮا ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ از
ﻣﺮاﻋﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا و ﻋﻤﻮم ﺷﻌﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﻘﺪ و ﺗﺨﻄﺌﻪ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺷﻌﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در درﺑﺎرﻫﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺪرت ﺷﺎﻋﺮی ﺧﻮد و ﺑﻪ دﺳـﺖ
آوردن ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺮای ﺣﺮﻓﻪای ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ .اﯾـﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد ّ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺷﻌﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑـﺎن ﺷـﻌﺮا را ،در ﭘـﺎرهای ﻣـﻮارد ،از
زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ روزﮔﺎر آﻧﺎن دور ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ.
ً
واژۀ »روی /رو« ،ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﺣﺘﻤـﺎﻻ در ﺳـﺪۀ
ﭼﻬﺎرم ﺑﻪﺻﻮرت »رو« رواج ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،ﺑﻪﺻﻮرت
ّ
 .١در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ۱۵ﮔﻔﺘﻪﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﮐﻠﻤـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ »روی« ،ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ »ﭘـﺎی« و
ًّ
»ﺳﺮای« و »ﻣﻮی« ،اﺳﺖ ،اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮد .در اﯾﻦﺟﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد و
آن »ﭘﺎی« اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮاﻫﺪی از ﮐﺎرﺑﺮد »ﭘﺎ« ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد )ﻣﯿﺴﺮی ،۱۶۹ :۱۳۷۳ ،ﺑﯿﺖ۲۷۸۷؛
ً
ْ
 ،۲۲۲ﺑﯿﺖ .۳۷۰۱ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﮕﺎه دادﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ( ﮐﻪ ﻇـﺎﻫﺮا ﺗﺮدﯾـﺪی در
آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ّﻋﯿﻮﻗﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺻﻮرت »ﭘﺎ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدهاﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل آنﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ّ
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﭼﺎر ّ
ﺗﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ دو ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ در دﺳﺖ
دارﯾﻢ آنﻗﺪر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎرۀ ) ۱ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۷۰ :ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱

»رو« ﻧﯿﺰ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﯾﻦ رواج را از روی ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧـﮥ اﯾـﻦ دوران،
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻌﺮ رﺳﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ
واژه ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﻋـﺮف ادﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﺗﻐﯿﯿـﺮی در زﺑـﺎن
ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧـﺎدری از ﮐـﺎرﺑﺮد »رو«
در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان رﺳﻤﯽ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﺷﻌﺮا ،از راه ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻣـﺘﻦ و ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺗﺄﯾﯿـﺪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ـ ازرﻗﯽ ﻫﺮوی ) .(۱۳۹۸دﯾﻮان .ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﻌﻮد راﺳﺘﯽﭘﻮر و ّ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﻠﻮﺻﯽ .ﺗﻬـﺮان:
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ.
ـ اﻣﯿﺪﺳﺎﻻر ،ﻣﺤﻤﻮد ) .(۱۳۸۸ﻣﻘﺪﻣﻪ ← رﺑﯿﻊ.
ـ دوﻟﺘﺸﺎه ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ) .(۱۳۸۲ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺸﻌﺮا .ﺑﻪاﻫﺘﻤﺎم ادوارد ﺑﺮاون .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.
ّ
ـ راﺳﺘﯽﭘﻮر ،ﻣﺴﻌﻮد )» .(۱۳۹۷ﮐﺴﺮۀ ﺑﺪل از ﯾﺎی ﻧﮑﺮه ،ﯾﮏ وﯾﮋﮔـﯽ ﮔﻮﯾﺸـﯽ-رﺳـﻢاﻟﺨﻄﯽ« .آﯾﻨـﮥ
ﻣﯿﺮاث ،ﭘﯿﺎﭘﯽ .۱۲۸-۹۷ :۶۳
ـ ــــــــــــــ ) .(۱۳۹۸ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ازرﻗﯽ ﻫﺮوی.
ّ
ـ رﺑﯿﻊ ) .(۱۳۸۸ﻋﻠﯽﻧﺎﻣﻪ .ﻧﺴﺨﻪﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۵۶۲ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻗﻮﻧﯿﻪ .ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ
ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد اﻣﯿﺪﺳﺎﻻر.
ـ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﺮات ) .(۱۳۷۳ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﻣﯿﺴﺮی.
ّ
ّ
ـ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﻏﺰﻧﻮی ) .(۱۳۵۹ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﺷﺮﯾﻌﺔ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ .ﺑﻪﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣـﺪرس رﺿـﻮی.
ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ّ
ـ ﺷﺎﭘﻮران ،ﻋﻠﯽ )"» .(۱۳۹۹ﺗﻠﻔﻆ در ﺷﻌﺮ ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ" :ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ).«(۱
ﮔﺰارش ﻣﯿﺮاث ،ش) ۸۷-۸۶ﺑﻬﺎر-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۰۴-۷۶ :(۱۳۹۸
ـ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) .(۱۳۸۸ﻣﻘﺪﻣﻪ ← رﺑﯿﻊ.
ـ ﺻﻔﺎ ،ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۶۲ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ّﻋﯿﻮﻗﯽ.
ّ
ـ ﻋﯿﺪﮔﺎه ﻃﺮﻗﺒﻪای ،وﺣﯿﺪ ) .(۱۳۹۹ﺗﻠﻔـﻆ در ﺷـﻌﺮ ﮐﻬـﻦ ﻓﺎرﺳـﯽ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از ﺷـﻌﺮ در ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ّ
ﺗﻠﻔﻆﻫﺎی دﯾﺮﯾﻦ .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر -ﺳﺨﻦ.

ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ »  -ای« و »  -وی« در ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ...
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٤۷

ـ ــــــــــــــ )-۱۴۰۰اﻟﻒ(» .زان رو« .آﯾﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ،ش) ۱۹۲ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ(.۲۸۹ :
ـ ــــــــــــــ )-۱۴۰۰ب(» .ﻟﻘﺎی و ﺟﺰای« .آﯾﻨـﮥ ﭘـﮋوﻫﺶ ،ش) ۱۹۲ﺑﻬﻤـﻦ و اﺳـﻔﻨﺪ(-۲۸۷ :
.۲۸۸
ـ ّﻋﯿﻮﻗﯽ .ورﻗﻪ و ﮔﻠﺸﺎه .دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرۀ  ۸۴۱ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﻮزۀ ﻃﻮﭘﻘـﺎﭘﻮ ﺳـﺮای .ﺑﯽﺗـﺎ .ﺑﯽﮐـﺎ
)ﻋﮑﺲ ﻣﺤﻔﻮظ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ .(۱۴۹۲۵
ـ ــــــــــــــ ) .(۱۳۶۲ورﻗﻪ و ﮔﻠﺸﺎه .ﺑﻪاﻫﺘﻤﺎم ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎ .ﺗﻬﺮان :ﻓﺮدوس.
ـ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ﺳﻠﻤﺎن ) .(۱۳۹۰دﯾﻮان .ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﯿﺎر .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ّ
ّ
ـ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی داﻣﻐﺎﻧﯽ ) .(۱۳۸۱دﯾﻮان .ﺑﻪﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :زوار.
ـ ﻣﯿﺴﺮی ) .(۱۳۷۳داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ .ﺑﻪاﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮات زﻧﺠﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ﻣﯿﻨﻮی ،ﻣﺠﺘﺒـﯽ )» .(۱۳۲۳ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﻗـﺪﯾﻢ ﮔﺮﺷﺎﺳـﭙﻨﺎﻣﻪ« .ﻣﺎﻫﻨﺎﻣـﮥ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ،ﺳـﺎل
ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ش.۵۷۴-۵۶۹ :۱۲-۱۱
ـ ــــــــــــــ ) .(۱۳۷۲ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو.
ـ ﻣﯿﻬﻨﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ) .(۱۳۷۵دﺳﺘﻮر دﺑﯿﺮی .ﺑﻪﺗﺼﺤﯿﺢ ّ
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ رﺿﻮی ﺑﻬﺎﺑﺎدی .ﯾﺰد :ﺑﻬﺎﺑﺎد.
ـ ــــــــــــــ ) .(۱۳۸۹آﯾﯿﻦ دﺑﯿﺮی .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﮐﺒﺮ ﻧﺤﻮی .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ـ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﻗﺒﺎدﯾﺎﻧﯽ .دﯾﻮان .دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرۀ  ۲۹۰ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭼﻠﺒﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ.
ﱠ
ﻣﻮرخ  .۷۳۶ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﮑﺘﻤﻮر ﺑﻦ ﺟﺮﯾﮏ )؟( اﻟﺼﺎﺻﯽ.
ّ
ـ ــــــــــــــ ) .(۱۳۶۸دﯾﻮان .ﺑﻪﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی و ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ــــــــــــــ ) .(۱۳۷۲دﯾﻮان .ﺑﻪﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺗﻘﻮی .ﺑﻪاﻫﺘﻤﺎم و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺠﺘﺒـﯽ ﻣﯿﻨـﻮی .ﺑـﺎ
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ دﻫﺨﺪا .ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.
ـ ﻧﺤﻮی ،اﮐﺒﺮ ) (۱۳۸۹ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﻣﯿﻬﻨﯽ.
ّ
ّ
ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ) .(۱۳۸۵ﭼﻬﺎرﻣﻘﺎﻟﻪ .ﺑﻪﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ .ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌـﯿﻦ .ﺗﻬـﺮان:
ّزوار.
ـ ﻧﻮﺷﺎﻫﯽ ،ﻋﺎرف )» .(۱۳۷۸ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻟﻄﺎﯾﻒ و ﺳﻔﯿﻨﮥ ﻇﺮاﯾﻒ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻬﻦ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ادﺑﯽ« .ﻣﻌﺎرف ،ش) ۴۶ﻓﺮوردﯾﻦ-ﺗﯿﺮ(.۶۵-۵۰ :
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ـ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ
ـ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﻮر
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