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؛فارسیدر متون قدیم » وی-«و» ای-«کلمات مختوم به 
تلّفظ ینی در فّن ی شناستمر

پورتیمسعود راس

چکیده
های اجتمـاعی و اقتصـادی است تا با بررسی برخی جنبهدر این مقاله کوشش شده

های امرار معاش شعرا و چگونگی ارتباط آنها با دربارها و ویژه شیوهشعر فارسی، به
دیگر مراکز ثروت و قدرت، برخی عوامل ایجاد سنن شـعری و معیارسـازی متـون 

معلوم خواهد شد که برخی کاربردهای شـعرا ی در این بررس. رسمی مشخص شود
اسـت نه تابع زبان طبیعی ایشان، که پیرو سنن شعری و معیارهای زبان رسـمی بوده

تـوان از کاربردهـای ایشـان دربـارۀ زبـان طبیعـی و از این روی در همۀ مـوارد نمی
» رو/ روی«با مطالعۀ موردی دربارۀ کلمـۀ . گیری کردخودشان و روزگارشان نتیجه

های چهـارم و پـنجم های آن در شعر سدهصورت/ شود که کدام صورتروشن می
است؛ اما مقصود اصلی به دست دادن قواعد و معیارهایی قابـل هجری رواج داشته

.ها در تاریخ زبان فارسی و تحّوالت واژگانی استتعمیم به دیگر پژوهش

ت شعری، ادب درباری، نقد شـعر، زبـان تاریخ زبان فارسی، اقتصاد شعر فارسی، سّن: هاکلیدواژه
معیار، تصحیح متن، شعر عامیانه

۲۵/۵/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۸/۳/۱۴۰۱:  یافتتاریخ در
پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی/Rasti.masoud@gmail.com
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مقّدمه
تأثیر بدل شـود، کم بیای نادرست یا دستکه یک گزارۀ درست در نظر عموم به گزارهبرای آن

تکرار آن گـزارۀ درسـت و نتـایج نادرسـت گـرفتن یـا هـیچ : راه ساده و سرراستی وجود دارد
های اخیر در میان پژوهشگران زبـان و ها که در سالیکی از این گزاره. نای نگرفتن از آنتیجه

ملموسی از آن گرفتـه نشـده ایـن یانتایج درستعمومًاادبیات فارسی سخت مکّرر شده و 
بایـد در نقـد ادبـی . »شـودمتن ادبی در خأل ایجـاد نمی«است که  چنـین رویکـردی طبعـًا

شعر و ایجاد هر گونۀ شـعری را بررسـی کنـد، روابـط های سرایش هرزمینه،تأثیرگذار باشد
کنـد، تـأثیر ارزیـابیو قـدرت را ثـروتبـا دربارهـا و دیگـر مراکـز شـانمیان شعرا و روابط

ها نتـایجی ، و از همـۀ ایـن بررسـیکنـدشان مطالعـهراشعاهای فکری و مذهبی را در نحله
.نگرانه بگیردملموس، قابل تعمیم و در عین حال جزئی

، کـًالو (هایی که گزارۀ پیشین در آن بسیار تأثیرگذار است اسـتفاده از شـعر از زمینهیکی
برای تحلیل درست اّطالعاتی که از شـعر راجـع بـه . تدوین تاریخ زبان استدر) ن ادبیومت

ای از حواشی را، کـه شـعر فارسـی در میـان باید طیف گسترده،شودتاریخ زبان دریافت می
چنـیندر . نگرانه جزئیات را استخراج کرداست، در نظر آورد و با نگاهی کّلیها قرار گرفتهآن

:، از جملهدر نظر داشتمالحظات بسیاری را باید ایبررسی
هاست سده) یعنی استفاده از شعر برای استخراج قواعد زبان(این رویکرد به شعر فارسی ـ

زبـان «قواعـد زبانشـاعر فارسـی:یعنـی دورزبان رواج دارد و این که میان ادبای فارسی
کـرده و همـان را از شـعر پیشـینیان اسـتخراج می) و نه فقط قواعد شعر فارسی(» فارسی

١.استبستهقواعد را در شعر خود به کار می

اند بعضـی توانسـتهتنها ادبای قدیم و پژوهشگران امروزی، که بسیاری از کاتبان نیز مینهـ 

شعرای پیشرو و سبک. ١ کردند و از این راه در روز میساز، در کنار ایجاد سبک تازه، بعضی قواعد زبانی را نیز بهطبعًا
... حّوالت بزرگ سیاسی و اجتماعی، مهاجرت شـعرا وهای فرهنگی، تگسست. شدزبان شعر تحّوالتی ایجاد می

رود، از اطالق کّلی گونه که انتظار میگفته را، آنساخت و حکم پیشنیز از عواملی بود که زبان شعر را متحّول می
زبـانی، در تمـامی دورانبا این حال نگاه به شعر قدما به. ساختدور می هـای شـعر عنوان مرجع درست و غلـِط
.استبا شّدت و ضعف، رایج و معتبر بودهفارسی،
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متفاوت را ـدر شعر پیشینیان را دریابند و موارد کمهای غالب و پربسامدویژگی به شماِر

.ـ تحریف کنندکننداین تصّور که دارند متن را تصحیح می
روز بـودن هـم گریـز تنها از نـوآوری، کـه از بـهشعر فارسی پیرو سّنت بوده و هست و نهـ

١.است و داردداشته

دورۀ خراساِناش در نیان بود و اوج شکوفاییدورۀ ساماماوراءالّنهِرخاستگاه شعر فارسیـ
زبان در هـر زمـان و در هـر شـعرای فارسـی،غزنویان، و پس از آن سلجوقیان؛ در نتیجه

خراسان و به روزگار سامانیان و غزنویان و ماوراءالّنهر وای از ایران، به شعر شاعراننقطه
هـای کتاب مقّدس شـعرای دوراندر واقع. کردندسلجوقیان نظر داشتند و از آن تقلید می

٢.ها بوددورانآن بعد، دواوین شعرای 

درآمدی جز شعرشان نداشـتند و بـرای کسـب شاعران فارسیـ چنـین زبان، عمومًا، محّل
شدند کـه از میچارنااغلبدر این رقابت.ناگزیر بودند با یکدیگر رقابت کنندیدرآمد

.شان کندد تخطئهقواعد یکسانی تبعّیت کنند تا کسی نتوان
نگرانه در نظر هر یک از این مالحظات البته باید در کنار دیگر مالحظات و با دیدی کّلی

ها ممکن است موجب شود که گاهی یک یا چند مورد از ایـن شود، زیرا تأثیر و تأّثر آنگرفته
تاریخ زبـان نکتۀ قطعی آن است که نباید ،به هر روی. باشدأثیر نکردهتشرایط در شعر شاعر

نمودیافته در شعر خلط کرد و بایـد از میـان آن چـه از شـعر فارسـی فارسی را با زبان فارسِی
جانبه و محتاطانه، عناصر معنادار و قابل استفاده را استخراج شود، با نگاهی همهاستنباط می

رسـان یتواند در تدوین تـاریخ زبـان فارسـی یارشعر فارسی می«در واقع این گزاره که . کرد
تمامی محّققان برجستۀ اخیر از آن آگاه بوده و به کارش بسـتهگزاره(» باشد ) اندای که تقریبًا

.صحیح است که شرایط و ضوابط استفاده از آن پیش چشم باشدتا زمانی
اجتماعی و اقتصادی شعر فارسی را ضوابطکه تأثیر یکی از این است ربکوشش نگارنده

.دصورت جزئی و در یک مورد خاص، نشان دهزبانی از آن، بهدر استخراج اّطالعات 

سخن نگارنده درباب شعر سّنتی امروز است و درباب شعر نو و شعر آوانگارد امروز متخّصصان آن باید اظهار نظر . ١
.کنند

درستهای غزنوی و سلجوقی نیز شعر دورهدر دوره. ٢ . استبودهیو نادرستیهای پیشین معیار و محّک



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۳۰

شعر درباری و اقتضائات آن. ۱
ـ دربـاری اسـت و ایـن نتیجـۀ طبیعـی ادب فارسی،و کّالًای از شعر فارسی ـبخش عمده

امـرار معاششـان حمایـت تـرین راِهمرسـوم شـعرا اسـت، کـه از بسـیاری شرایط اقتصـادی 
برای مطالعۀ متون به کتابخانهیهای دسترساز این، یکی از راهگذشته١.استممدوحان بوده
ترین راه برای ماندگار تر از آن، مطمئناست و مهمبودههابا درباررتباط داشتنعلمی و ادبی ا

امـا راه . را بر عهده بگیـردبرداری و حفظ آنکردن یک اثر سپردنش به درباری بوده که نسخه
تـر و سـفره هرچه دربار بزرگ. های بسیار داشتجا سختیماندن در آنیافتن به دربار و باقی 

در دربارهـای بـزرگ و . بیشـتررقبـا و منتقـدانشـمار،طبعـًا،وترتر، تعداد شعرا بیشچرب
امیرالشعرایی نیز حضور داشت که وظیفه،مرکزی حلقـۀاش جـز دادن مجـّوز ورود بـه غالبًا

نقد شعر ش٢شاعران دربار، ٣.استنیز بودهو امتیاز دادن به آناعراناحتماًال

و ارزش بدهـدتمیـز هاشعار سره را از ناسـردر ضرورت وجود امیرالشعرا، یعنی کسی که 
از قواعد شـعر و میجا دانستهاز آن،کندپادشاه خاطرنشانهر شعر را  شود که پادشاهان غالبًا

احتمـاًالسپردندعموم شعرای دربار میاگر قضاوت را به، به عالوه،اند وادب آگاهی نداشته

اگر این پشتوانه : استآوری در ادب فارسی داشتهدهد که ثروت خانوادگی فردوسی چه تأثیر شگفتاین نشان می. ١
با این حال . فردوسیشاعری جزداشتیم سرودۀمیای شاهنامهای نداشتیم، یاشاهنامهنبود به احتمال بسیار امروز 

و بـه ر آن نبوده که دارایی خود را صرف کند ای درباری نیست، زیرا فردوسی بمنظومهشاهنامهنباید تصّور کرد که 
را برای تقدیم به پادشاهی آماده کرده و امید داشته کهشاهنامهاو نیز . ای عایدش نشودبهرهکار بزرگ هیچازای آن 

.التألیف قابل توّجهی دریافت کندتعبیر امروزی، حقآن، بهبه پاداش 
دهد پیوسـتن بـه که نشان میراجع به امیر معّزی آورده) ۶۵: ۱۳۸۵(چه نظامی عروضی برای نمونه بنگرید بدان. ٢

.استبوده او امیرالشعرای درباِراز طریقخدمت سنجر 
است که شعرا بایستی ابتدا شعرشـان را بـه عنصـری عرضـه دربارۀ عنصری گفته) ۴۵: ۱۳۸۲(دولتشاه سمرقندی . ٣

و سمین آنر«(کرد گیری میکردند تا او غلطمی . رسـاندو پـس از آن بـه عـرض محمـود می) »ا منّقح ساختهغّث
سـرایی ایشـان و اسـالف اند حاصل اغراق و داستاننویسانی همچون دولتشاه آوردهچه تذکرهگمان بخشی از آنبی

تاد چه دولتشاه درباب عنصری گفته و او را اسدر تأیید آن. اندها حول واقعّیتی شکل گرفتهآنان است، اما این افسانه
).۷۹: ۱۳۸۱منوچهری، (توان به قصیدۀ منوچهری در مدح عنصری استناد کرد شاعران زمانۀ خود دانسته، می
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وجـود چنـین ١.که رأی نهـایی را صـادر کنـدبودنیاز به کسی شد، پساختالف نظر پیدا می

و برای نقد اشعار باید قواعدی در دست شدشخصی به آن معنی بود که شعر شاعران نقد می
ر گـاه شـاعری را تخطئـه و هـ٣مالک قرار دهـدتوانست ذوق خود رازیرا ناقد نمی٢بود،می
٤.استای کردهقاعدهداد که آن شاعر خالفبایست نشان میکرد، میمی

نـاخواه، از قواعـدی کـه نتیجۀ طبیعی وجود چنین سازوکاری آن بود که هر شاعر، خـواه
کـه عمـدۀ در این٥.کـردعموم شعرای دربار، بود تبعّیت میمورد تأیید امیرالشعرا، و احتماًال

اعد ناظر به اصول عروض و قافیه و صنایع بیـانی و بـدیعی بـود تردیـدی نیسـت، امـا این قو
هایی بود که در تعیین عیار اشعار گمان سالمت زبان و ادیبانه بودن آن نیز بخشی از سنجهبی

بودهدانیم چنین نکه میباشد، حال آناین البته در صورتی است که حضور امیرالشعرا تنها تابع عنصر ضرورت بوده. ١
شده پادشاه را قانع کنند که باید از میـان موجب میگاه نانهای شماری از آخواهیهای میان شعرا و زیادهو رقابت

تر بود و راه به دست آوردن و حفظ در واقع هدف از امیرالشعرایی کسب قدرت و ثروت بیش. شعرا امیری برگزیند
نظامی عروضی راجع به روایت. برای مثال نک(بوده است این جایگاه نزدیک شدن به پادشاه و تخطئۀ دیگر شعرا 

البته نباید از یاد برد که یکـی از ). ۷۴-۷۳: ۱۳۸۵نظامی عروضی، ،قابت عمعق و رشیدی بر سر سّیدالشعراییر
سـاالرانۀ دربارهـای ایرانـی، ساالری، داشتن مسئوالن و مقاماتی برای هـر شـغل اسـت و نظـام دیوانلوازم دیوان

.استکردهاری را ایجاب میناخواه، ایجاد مقامی برای ساماندهی و نظارت بر شعرای دربخواه
محّمدتقی بهار اّولین و آخرین ملک. ٢ هـا الشعرایی بود که بخشی از این قواعد را، کـه شـمار زیـادی از آناحتماًال

.بود، مکتوب کردسینه به او رسیدهبهسینه
اسـت کـه دهنمـک دانسـته و موجـب شاین خطا را عمعق در نقد شعر رشیدی مرتکب شده و شعر رشیدی را بی. ٣

» منّقی و منّقح«در واقع عمعق شعر رشیدی را ). ۷۴: ۱۳۸۵نظامی عروضی، . نک(رشیدی او را به سخره بگیرد 
است که رأیی ذوقی دربارۀ ای نشان دهد، در نتیجه ناچار شدهقاعدهاست در آن لغزش و خالفیافته بوده و نتوانسته

.آن صادر کند
امیرالشعراها نوآورترین یا خوشتوان دانست کهجا میاز همین. ٤ وظیفۀ : اندترین شاعران دربارها نبودهذوقچرا غالبًا

توانست از دیگر شعرا ایراد دانست و خوب میامیرالشعرا شعر خوب و بدیع سرودن نبود، او باید سّنت را خوب می
بـرد و مـثًالطئۀ رقبای خـود بهـره میها در جهت تخامیرالشعرای دربار نبود که از قواعد و سّنتفقطالبته . بگیرد

).۶۸۳: ۱۳۵۹سنائی، (اند مشهور است »دال با ذال قافیت کرده«شکایت سنائی از شعرایی که 
سـندی نـداردکرد یا توافقی بر سر آنکه این قواعد را چه کسی وضع میدربارۀ این. ٥ ؛ها بود یـا نـه، نگارنـده فعـًال

در تواریخ و تذکره روشن است که منبع استخراج ایـن قواعـد دواویـن شـعرای . وان اسنادش را یافتها بتاحتماًال
.استپیشین بوده
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ایـن :شـودجاست که چالش اصلی پژوهشگر تاریخ زبان آشکار میاین. شدمیبه کار بسته
یافته از ایـن طریـق رواجو زبان معیاِر١ارسازی زبان چه تأثیری گذاشتهسازوکار بر روند معی

ترین معیارها در نقد است؟ یکی از رایجارتباطی با زبان طبیعی و روزمّرۀ آن روزگار داشتهچه 
های درسـت و نادرســت زبـانی، کــاربرد ترین سـنجهادبـی در ایـران، و نیــز یکـی از اصــلی

بـا توّجـه بـه ٢.تـوان دیـدهای ادب فارسی میدر تمامی دورانقدماست و تأثیر این سنجه را
اند همان چیزی بـوده کـه بردهای به کار میچه شاعران حرفهتوان گفت آنچنین سّنتی، آیا می

زبان و قواعد رایج در شعر قدما » شعر سخته«است؟ هر گاه معیار در دوران آنان رواج داشته
٣است؟گوی از زبان طبیعی روزگار خود بهره بردهسختهتوان گفت که شاعر باشد، آیا می

این بخش کوچکی از فرایند استانداردسازی . ١ انـد و سـپس بـا تألیفـات دیدههایی که دبیران میاست و آموزشطبعًا
هـاماندن بعضی کتابت دربار در باقیو تأثیری که ثرو) از این گفتار۳بخش . برای مثال نک(اند پراکندهخود می
ها شاید حاصـل عمـل از بین رفتن دیگر کتاببا این توضیح که (استنیز در این فرایند مؤّثر بوده... است وداشته

.)انجامیدها میبرد، اما نبود حمایت دربار ناچار به حذف آنها را از میان نمیدربار نبود، یعنی دربار آن
بسـیار سـاده. تگان در سطوح مختلف زبان حـدود متفـاوتی داردتقلید از گذش. ٢ تر از تقلیـد تقلیـد واژگـانی طبعـًا

برای مثال دریافت و مراعات قاعدۀ . توان تشخیص داددستوری است و در تقلید واژگانی نیز سطوح مختلفی را می
دارد، همچنـین مراعـات یائـات دشواری چندانی نـ» نُـ«با کلمات مختوم به » سخن«ذال معجمه یا قافیه کردن 

قاعده هـا را تـوان آنویژه مواردی که تنها از طریـق حافظـه میاما موارد دشوارتر، به. مندندمجهول پایانی که غالبًا
از این روست که یاء مجهول پایانی را حتی تا همین اواخـر هـم شـعرا مراعـات . مراعات کرد، کمتر قابل تقلیدند

تـوان این مـوارد را همیشـه نمی. اندهول میانی و واوهای مجهول از دیر زمانی از یاد رفتهکردند، اما یائات مجمی
زندگی شاعر دانست .نشانۀ چگونگی تلّفظ کلمات در روزگار یا محّل

و تعابیر دیگری از این دست چندان دقیق و قابل سنجش نیسـتند و » شاعر طراز اّول«و » گویشاعر سخته«تعابیر . ٣
زبان را، از نظر پایبندی به قواعد رسـمی شاعران فارسی. کندها پرهیز میی نگارنده در ادامه از کاربرد آناز این رو

انـد گفتهای، یعنی کسانی که در دربارهـا شـعر میشعرای حرفه. الف: توان تقسیم کردشعرسرایی، به سه دسته می
و شعرگویی شـغل ) سرایانمثنوی(اند گفتهتیبانی شعر مییا برای تقدیم به دربار یا پش) سرایانگویان و غزلمدیحه(

اند از قواعد عدول کنند و مورد توانستهواسطۀ جایگاه معنوی خود میشعرای صوفی، که یا به. است؛ بایشان بوده
از راهی جز دربار امرار معاش می د از شعرای عامی، که اگرچه ممکن بـو. اند؛ جکردهنقد قرار نگیرند و یا اصوًال

وقت و مشغلۀ دائمی ایشان نبود و در نتیجه با اصول و قواعـد دانشمندان روزگار خود باشند اما شاعری حرفۀ تمام
موّفق نبودندآن آشنایی کمتری داشتند یا در مراعات آن که بازۀ مورد بررسی تا در این نوشته، با توّجه بدان. ها کامًال
.شودنمیسخنی گفتهپایان سدۀ پنجم است، دربارۀ گروه دوم
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یه در عمل. ۲ سنجش نظر

هــا بــا تــوان نتیجــه گرفــت کــه رونــد تغییــر کلمــات و همــاهنگی آنشــد میچــه گفتهاز آن
نـد و در شـعر شـاعران عـامی ای بسـیار ُکهای طبیعی و رایج در شعر شاعران حرفـهصورت
های چهـارم یـا سـدهعـامِیرود در شعر شـاعران ر میاز این روی انتظا. استبوده ترسریع

یـا بسـیار نایـابدوران آنای از کلمات را دید که در شعر شاعران حرفهاشکالیپنجم بتوان 
١.است» روی«واژۀ در اینجابررسی ۀ موردنمون. نادر است

» روی«یعنـی (» رو«شـواهد کـاربرد صـورت ، تلّفظ در شعر کهن فارسیمؤّلف کتاب 
:گویدداند و میرا در سدۀ پنجم نادر می) »ی«ن بدو

و ) نـای(= نـایـا رو، موهایی چون های پیش از سدۀ ششم با صورتهر جا در متن[...]
رو شدیم باید در اصالت شاهد تردید کنیم، جالب است کـه همـواره معتبرتـرین روبهسرا

)۲۴۳: ۱۳۹۹، ایبهعیدگاه طرق(.کنندها این تردید را تأیید میسندها و نسخه
نشانۀسدۀ پنجم را به شکلی تصحیح کند که در اشعار» رو«است شواهدی ازکوشیدهاو

» رو«ده و شواهدی از کاربرد شنقد بعدًااین رویکرد . ها زدوده شودکاربرد این صورت از آن
عنوان شـواهد قطعـی، بلکـه نـه بـه(اسـت شـدهپیش از سدۀ ششم به دسـت دادهدر اشعاِر

هـا را بررسـی کـرد؛ پـیش از سـدۀ ششـم بایـد آن» رو«اهدی که پیش از حکم بـه نبـوِدشو
کنـد را رّدیـاد شـدهبرخـی شـواهد سـعی کـردهمؤّلف سپس). ۸۷-۸۵: ۱۳۹۹شاپوران، 

). ۲۸۹: الف-۱۴۰۰ای، عیدگاه طرقبه(
بایـد کمیـاب ، در شعر شاعران حرفه)»روی«ۀ شدصورت کوتاه(» رو«کاربرد  ای، طبعًا

در شـعر شـعرای سـده،باشد ایـن فقـداِنهای چهـارم و پـنجم، اما عّلت این کمیاب بـودْن
پایبندی آنان به اصل کلمـه بـر اسـاس به سبب ، بلکه بودهصورت در زبان شعرای این دوره ن

در » رو«توان حدس زد کـه صـورت می،با این حساب. استبودهمعیارهای شاعری ایشان
هـمشود، بلکه چنـدان کمیـابمیتنها یافتچهارم و پنجم نههای شعر شاعران عامی سده

دهد قابل تعمیم به ای که در این مقاله به دست میاست و نتایج کّلیعنوان نمونه بررسی کردهرا به» روی«نگارنده . ١
با این حال وضـعیت هـر یـک از ایـن کلمـات را، . است...) مانند موی، پای، سرای و(تمامی کلمات مشابه آن 

.کردصورت جزئی، باید جداگانه بررسیبه
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-۳۶۷سـرودۀ (در علم پزشـکیدانشنامهاین حدس را شعر حکیم میسری، سرایندۀ ؛نیست
:١کند، تأیید می)ق۴۸۲سرودۀ (نامهعلی، و شعر ربیع، سرایندۀ )ق۳۷۰

نیک، لختی رو نمایشدگر شونیز گو لختی بسایش و زیِت
)۸۰: ۱۳۷۳میسری،(

خام یابی نبید کهنه یابی رو نتابیوگر از سک و عوِد
)۲۱۲: همان(

و آنکس رو به بیماری گرایدمگر زین آتش استسقا فزاید
)۲۳۵: همان(

که بر جنک حیدر نهاذی تو روفراموش کردی ازین کفته تو
)پ۱۹: ۱۳۸۸ربیع، (

و جفا٢ازیم کارش بجوربسچو اعدای دین کرد رو را بما
)ر۲۷: همان(

کزین هر دو رو خلد باقی مراستکه کر من کشم ور کشندم رواست
)پ۱۱۲: همان(

کمرهانبکفتش کی ای کمرِهبکفت این و رو کرد سوی شبان
)ر۱۲۱:همان(

نه بکشاد یک کس ازین رو نفسکه یک کس ندانست ازین راز بس
)پ۲۸۹: همان(

رفت خندان و شادشب و روز میز شام آن زمان رو بکوفه نهاذ
)پ۲۹۵: همان(

صورت این شواهد نشان می در شعر پیش از سدۀ ششم مـردود » رو«دهد که ادعای نبوِد
. است

اند و روشن نیسـت کـه چـرا مؤّلـف بودهتلّفظ در شعر کهن فارسیاین هر دو منبع از منابع مورد استناد در کتاب . ١
گفته ایـن سخن » رو/ روی«ـ در جایی که دربارۀ کلماتی مانند با وجود اّدعای استقرای تام در منابع خودکتاب ـ

از پایگاه دادگـان فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی و شـواهد دانشنامهشواهد. استکّلی کنار گذاشتهدو منبع را به
.استافزار میراث مکتوب مؤسسۀ نور استخراج شدهاز نرمنامهعلی

.بحور: اصل. ٢
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در همـین دوران(اما در همین دوران  شناسـیم کـه شـاعر عـامی دیگـری را می) احتماًال
قدیمی ا ١.ورقـه و گلشـاهعّیـوقی، سـرایندۀ : اسـتز مثنوی او به جای ماندهدستنویس نسبتًا

هیچ گاه  تناقضـی ایجـاد و ایـن٢اسـت،به کار نبرده» رو«عّیوقی در شعر خود ظاهرًا ظـاهرًا
اسـت و اگـر محتمـل وجـود داشته) روی(= » رو«های چهارم و پـنجم اگر در سده: کندمی

تغییریافت آن را به کار عّیوقیپس چرا باشند،به کار بردهه رااست که شعرای عامی این صورِت
اگر همۀ این مـوارد حاصـل دسـتبرد شود و یافته میقاعده عّیوقی خالفشعر در ؟ نبرده است
توّجهی بـا تفاوت قابلوی اما ٣کم نیست؛، تعدادشکه به احتمال قوی نیست،کاتب نباشد

را، در دینـیایهو ربیـع حماسـر آوردهم دبـه نظـرا میسری کتابی طّبی : دو شاعر دیگر دارد
خـود تقـدیم وبـه ای را داشته کههعاشقانادبیعّیوقی قصد سرایش منظومۀحالی که حـامِی

تـرین مهم، امـااولوّیـت نداشـتهمیسری و ربیع ادبّیـت به نظردر واقع .ای دریافت کندصله
کـه عّیـوقی، بـا تمـام از ایـن روسـت. اسـتبـودههدف عّیوقی سرایش یک منظومـۀ ادبـی

پرهیـز » رو«دّقت داشـته و از کـاربرد » روی«اش، به کاربرد صورت ادبی های شعریضعف
را به کـار » رو«ـ گاهی توّجهی به معیارهای ادب رسمیبر اثر بیکرده، اما میسری و بدیع ـ

٤.اندبرده

ر شـعر شـاعران توان نتیجـه گرفـت کـه ددر شعر شاعران عامی می» رو«از وجود آیااما
درباب این نکته در نگارنده روزگار ایشان هم وجود چنین صورتی محتمل است؟ ای همحرفه

یکی دیگر از ،و از آن راهدکن، اما پیش از آن سند مهّمی را بررسی مید گفتادامه سخن خواه
.ددهمیـ نشانهای زبانی باید پیش چشم داشتکه در بررسیهای شعر فارسی را ـویژگی

اند و از اواخر سدۀ چهارم تا اوایل سدۀ ششم را برای سرایش آن نظر قطعی ندادهورقه و گلشاهدربارۀ تاریخ سرایش . ١
تر آن است که این منظومه به محمود غزنـوی با این حال محتمل). ۱۱-۱۰: ۱۳۶۲صفا، . نک(اند تهمحتمل دانس
.باشدتقدیم شده

گرازان و رو آوریذه بروی / دو عاشق بران سان چو دو کوه روی: استآمده» رو«در یک مورد در دستنویس این اثر . ٢
را از قلـم » ی«جا بـه احتمـال قریـب بـه یقـین کاتـب ندر ای). پ۱۹گ: ، طوپقاپو سرایورقه و گلشاهعّیوقی، (

اگر خال خود را بجـا -پ۳۶ز بهر نظاره بجا ایستاد؛ -ر۲۰: همان. نک(گونه که در موارد دیگر است، آنانداخته
...).سرا آن اویست و جای آن اوست؛ و-پ۵۹و یا چرخ را زیر پای آورم؛ / آورم

، بیت ۶۸؛ ۸، بیت ۵۱: همان(یا قوافی ناتندرست ) ، بیت آخر۴۷: ۱۳۶۲قی، عّیو(از تقطیع » ع«از جمله اسقاط . ٣
...).و۲، بیت ۹۶؛ ۷
.شودمیمقاله بدان پرداخته۵که در بخش قابل طرح استدربارۀ میسری و عّیوقی احتمال دیگری . ٤
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تفاوت گفتار با نوشتار. ۳
در میانۀ سدۀ ششم تألیف شده١آیین دبیرییا دستور دبیری کتاب  ، نحـوی. نک(است ظاهرًا
اّطـالع بسـیار مهّمـی » روی«نویسندۀ این کتاب دربارۀ کلمـاتی همچـون ). هشت: ۱۳۸۹
:استداده

در یادر بیشتر اوقات نویسند هرچندیابه سرایو جایو ُخویو ُبویو ُمویو ُرویو ... 
)۶: ۱۳۷۵همو، . ؛ قس۵: ۱۳۸۹میهنی، (.لفظ نیاید

و اکنـون شـدهها گفتبعضـی صـورتبر رواجتأثیر آموزشاین مقاله، دربارۀ ۱در بخش 
گونه کلمـات را بینیم که در کتابی که برای آموزش دبیری نوشته شده، تصریح شده که اینمی

مکتوب شدنکهدهداین نشان می. در تلّفظ نیاید» ی«ه آن پایانی نوشت، اگرچ» ی«باید با 
توانـد هـا میتواند نشـانۀ تلّفـظ شدنشـان باشـد، امـا حـذف آناین یاها در متون منثور نمی

ای از این شـیوه را توان نمونهمینامهعلیدر دستنویس . آنهانتلّفظ نیامدای باشد از بهنشانه
:دید

بکردند در معرکه روی برویجویبنوک سنان آن دو برخاش
)پ۴۴: ۱۳۸۸ربیع، (

:باشدالخط همان رسمتواند شاهد دیگری از کتابت بیت زیر میظاهرًا
جرا زو نهان کرده بوذند رویجرا یار عثمان نبوذی بکو

)ر۲۵: همان(
و هر دو برای کاتب یکسان بوده» بگوی«و » بگو«دو صورت تلفظاحتمال دارد که،در واقع

ودخـواقعـِیتوان شیوۀنمینسخهبر اساس این تک،با این حال٢.استخواندهمی» بگو«را 
.شاعر را دریافت

جمع دانیممیچه از شعر فارسی با آنرامیهنی گفتۀتوان است که چگونه میاین پرسش 

. انددستنویس کتاب نامی ندارد و دو مصّحح هر کدام نامی برای آن برگزیده. ١
به . باشد که در کتابت متون منثورشدهقدر رعایتید انتظار داشت که در کتابت متون منظوم نیز این قاعده هماننبا. ٢

ناخواسته و بنـا بـه نامهعلیای وجود نداشته و کاتب احتمال بسیار در کتابت متون منظوم چنین قاعده نیز احتماًال
ن تفاوت آن است که در متون منثور تلّفظ شـدن یـا نشـدن عّلت ای. استرا حفظ کرده» ی«عادت در این مواضع 

.در وزن تأثیرگذار است» ی«کند، اما در متون منظوم بود و نبود این پایانی تفاوتی ایجاد نمی» ی«
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انی ایـن دسـت که یـاء پایـیابیممیشعر درداللت وزنشاعران قدیم، بههایسرودهکرد؟ در 

اند امـا نوشـتهتوان پذیرفت کـه آن یـا را میپس چگونه می؛استآمدهکلمات به تلّفظ درمی
شعر فارسی سخت پیرو سّنت اسـت و از : شدهتر گفتاند؟ پاسخ این پرسش پیشخواندهنمی

مثابۀ بهزبان تحّول زبان را در واقع شعرا و ادبای فارسی. همراهی با تحّوالت زبانی پرهیز دارد
تنها در شعر و نثر، که در گفتار کوشند که حّتی االمکان نهدانند و از این روی میفساد آن می

روندی که تحّول این دست کلمات طی کـرده ایـن . خود نیز به سیاق گذشتگان پایبند باشند
نوشـتار ها در تلّفظ نیامده، اما در نوشتار حفظ شده و پـس از آناست که ابتدا یاء پایانی آن
ای بسیار دیرتر این تغییر را پذیرفتـه با این حال شعرای حرفه. استنیز با گفتار هماهنگ شده

.اندو آن را در شعر خود نمایان ساخته
پنداشتهجا خالف آنای دارد که از قضا در ایناما شعر فارسی ویژگی شـود میچه عمومـًا

ضـرورت : اسـتیـک کلمـه شدهعمل کرده و موجب آشکار شدن صورت رایـج و طبیعـی
را ناچار کرده که دست از رعایت سّنت بردارنـد نامهعلیو دانشنامهچه سرایندگان آن. شعری

ضـرورت ایـن تـأثیر مثبـِت١.استو کاربرد طبیعی خود را آشکار سازند، ضرورت وزن بوده
ای نکتـه) در بعضی موارد، نـه همیشـه(شعری در پی بردن به صورت رایج و طبیعی کلمات 

. های زبانی بر پایۀ شعر اهمیت بسیار دارداست که در پژوهش

ایرویکرد شاعران حرفه. ۴
های چهـارم و پـنجم در ای سـدهدر شـعر شـاعران حرفـه» رو«شواهدی از کاربرد احتمالی 

؛ عیـدگاه۸۶: ۱۳۹۹،؛ شـاپوران۲۴۵-۲۴۴: ۱۳۹۹ای، عیـدگاه طرقبـه. نک(دست است 
های های قدیم، و نیز تصـحیحاز اشعار بسیاری از این شعرا نسخه). ۲۸۹: ۱۴۰۰، ایطرقبه

نمی ،توان دربارۀ شعر آنان اظهار نظـر قطعـی کـرددقیق، در دست نیست و از این روی فعًال
ازرقی هـروی، ناصـر خسـرو، و : های قدیم باقی استاما از اشعار سه تن از این شعرا نسخه

اگر هر یک از این دو پایبندی بیش. ١ توانسـت بـا تـالش انـدکی همـان تری به قواعد شعر رسمی داشت میاحتماًال
اهتمـام چنـدانی بـه ،شـدتر گفتهگونه که پیشدر شعر خود بیاورد، اما آنرا » روی«صورت  ایـن دو تـن احتمـاًال

.اندمراعات این قواعد نداشته
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های پیش از سدۀ هر جا در متن«ای نقل کردیم که طرقبهتر از قول عیدگاهپیش. مسعود سعد
رو شدیم باید در اصـالت شـاهد روبهسراو ) نای(= نایا رو، موهایی چون ششم با صورت

ها ایـن تردیـد را تأییـد جالب است که همـواره معتبرتـرین سـندها و نسـخه«و » تردید کنیم
در واقـع . غلـطیمـواردمعـدود و دراسـتاین سخن در غالب مـوارد صـحیح. »کنندمی
تنها متون شاهنامهنظر از ، که صرفدواوین این سه تنهای ترین و معتبرترین دستنویسقدیم

در دست است، وجـود ) پیش از سدۀ دهم(های قدیم ها دستنویساند که از آنمنظوم رسمی
بـا ایـن متـون ـدر» رو«نادر بودن شـواهد . دهندرا نشان می» رو«شواهد نادری از کاربرد 

ــ امـری اسـت شـدهچه دربارۀ مقاومت شعر رسمی در برابر تحّوالت زبانی گفتتوّجه به آن
صـورت در متن» روی«طبیعی، اما غلبۀ مسّلم صورت  در » رو«های ایـن دوره نشـانۀ نبـوِد

.ها نیستآن
:پیش از پرداختن به شواهد این سه دیوان باید دو نکته را یادآوری کرد

دهـد کـه شـد نشـان میبه دست دادهنامهعلیو دانشنامهکه شواهدی که از آننخست
وجـود ) ۵بخـش . شاید تنها در سـدۀ پـنجم؛ نـک(های چهارم و پنجم در سده» رو«

آن در دواویـن برِدکاربر سِربر سر وجود این صورت، بلکهنهجا سخنداشته و در این
.شعرای یادشده است

متـون منثورنـد و از هـیچ مـتن منظـومی های فارسـْیسـتنویسترین دکه قـدیمآندوم
چـه از از این روی، و بـا توّجـه بدان١.تر از سدۀ هفتم در دست نداریمدستنویسی کهن
مانـده از های باقی، بر اساس دسـتنویس)این گفتار۳بخش . نک(شدقول میهنی نقل 

در ایـن » رو«تن صـورت توان دربارۀ رواج داشتن یا نداشـهای پنجم و ششم نمیسده
ایـن . بررسـی کـردها سخن گفت و این نکته را باید در متـون منظـوم و از راه وزْندوره

های شـعری گویـاتر از گـواهی هـا ضـرورتمورد از موارد اسـتثنائی اسـت کـه در آن
.های کهن استدستنویس

نزدیک «احتمال شود که کتابت آن را بهشده در کتابخانۀ بریتانیا نگهداری میپراکندهنامۀگرشاسپچند برگ از یک . ١
کتابـت دسـتنویس ) هشتادوهشت: ۱۳۸۸(همچنین امیدساالر ). ۵۷۴: ۱۳۲۳مینوی، (اند دانسته» بزمان مؤلف

کتابـت آن را در ) ودوبیست: ۱۳۸۸(داند، در حالی که شفیعی کدکنی در پایان سدۀ ششم محتمل میرا نامهعلی
.داندقمری می۸۰۰-۷۰۰فاصلۀ 
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١:هاستها سخن گفت ایناما ابیاتی که باید دربارۀ آن

ــــرون آیــــدبنمایــــد* آینــــه روور خصــــم تــــو در .۱ دســــت اجــــل از آینــــه بی
)۲۶۲: ۱۳۹۸ازرقی، (حک، مج= رخ؛ متن: مینو، ملک، خا* 

٢بــرهپنهـان درایــن حـوران و دســت و کران*است اسیراین جان پاک تو ز چه رو مانده.۲

)۳۸۳: ۱۳۷۲؛ همو، ۲۶۸: ۱۳۶۸ناصر خسرو، (خبریز چه ماند است ب: تقوی
ــم اســت؟کــــرد» ال«* پاســــخ بنــــده از چــــه رو.۳ چــون جــواب همــه کســش َنَع

 *I ،C ،J : پاسخ من چرا همه؛H ،K : متن[پاسخ من چرا همی؛ =A ،B ،D ،E ،G[) ،مسعود سعد
۱۳۹۰ :۱۷۳(

نابرفشانی و یاقوت وآموخت ُد ست یار تیغبود که دست تو گشته* زان روزّر
)۳۸۰: ۱۳۹۰مسعود سعد، (]A ،D ،I ،J ،K: تمامی نسخ= متن[

ازرقی. ۴-۱
سدۀ هشتم: اوغلو علی پاشا، کتابتحکیم(حکدستنویس  ، معتبرترین دستنویس )احتماًال
باشد ضبط ایـن دسـتنویس است و هر گاه دستنویس دیگری آن را همراهی کردهدیوان ازرقی
این دستنویس تاریخ کتابت ندارد، اما به ). پانزده: ۱۳۹۸پور، راستی. نک(است در متن آمده

شـود نتـوان احتمال قریب به یقین کتابتش متأخر از سدۀ هشتم نیست و این نکته موجب می
پایـان کـه در ) ق۶۹۲: مجموعۀ چهار دیوان، کتابـت(مینومیان این دستنویس و دستنویس 

شـدهدر مقّدمۀ این مقاله گفت. لحاظ قدمت تمایز چندانی قائل شدسدۀ هفتم کتابت شده، به
کــه قواعــد شــعر فارســی را جــز شــعرای قــدیم و پژوهشــگران امــروزی، کاتبــان قــدیم نیــز 

توانستند کشف کنند و یکی از این قواعد، که پیچیدگی چندانی هم ندارد، آن است که هر می

شود که میین، شواهد دیگری نیز یافتوجو در دواوها تنها شواهد مشکوک نیستند و با جستاین،به احتمال قوی. ١
پردازد کـه پژوهشـگران پیشـین نگارنده اّدعای فحص بلیغ ندارد و تنها به مواردی می. باید مورد بررسی قرار گیرد

.اندها اشاره کردهبدان
ن در ایـن پنهـا«صـورت و مصـراع دوم را به» ستمانده«را با قید احتمال به » استمانده«) ۸۶: ۱۳۹۹(شاپوران . ٢

، دیـوانناصر خسرو، (برابر است با ضبط دستنویس » ستمانده«. استتصحیح کرده» خورابه و دشت و گران پره
.تصّرف مصّححان دیوان است» استمانده«و ) ماندست-پ۱۵۴گ: چلبی عبدالله
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انـدازۀ بهگنجـایش آنهر گاهآورد و» خُر«باشد باید دازۀ یک فع گنجایش داشتهانگاه وزن به
محتمـل اسـت کـه کـاتبی ١.آورد» روی«باشد باید یک فاع  را در شـعر ازرقـی » رو«کـامًال

کوتـاه سـخن . جای آن نهاده؛ اما عکس این تغییر قدری بعیـد اسـترا به» رخ«باشد و دیده
رواج . ۲دستنویسـی دیگـر بـا آن، خـوانیو هم٢بار دستنویس حـکاعت. ۱که با توّجه به آن

توّسـط کاتبـان، در » رخ«بـه » رو«تر بودن تبدیل محتمل. ۳در سدۀ پنجم، و » رو«صورت 
را در ایـن موضـع » رخ«کـه ضـبط دیوان ازرقیشدن دستنویس معتبرتری از ا یافتهتجا، این

.است» رو«تأیید کند، صورت برتر همان 
داشـتن اسـتانداردهای دوگانـه .بـا اسـناد اسـتهبرخـورد دوگانـگفتنـی دیگـرۀ اما نکت

جای سنجش احکام خـود بـا محـّکهر گاه به. داردپژوهشگر را از رسیدن به واقعّیت بازمی
قطعی پنداشتۀ خویش را محّکی برای سنجش اعتبار اسناد بپنداریم، مصادره به اسناد، احکاِم

در انتقاد از ضبط بیت دیگری از ازرقـی، ظ در شعر کهن فارسیتلّفمؤّلف . ایممطلوب کرده
: گویداست، میبه کار رفته» جزای«که در آن 

هایش اوغلو علی پاشا که به دلیل برتری ضـبطنویس کتابخانۀ حکیمگیری از دستبا بهره
ها، در ویراست مـورد نظـر بـه عنـوان نسـخۀ اسـاس نسـبی از آن اسـتفاده بر دیگر نسخه

صـورت ) انگفتـار مصـّحح، ص چهارده و پانزده، پیش۱۳۹۸ازرقی هروی، (است هشد
٣.)۲۸۸: ب-۱۴۰۰ای، عیدگاه طرقبه(...: آیددرست بیت به دست می

در سـدۀ پـنجم » رو«اگر در وجود صورت . استبه این نکته به صورت دیگری اشاره کرده) ۸۷: ۱۳۹۹(شاپوران . ١
ای شویم و در آن صـورت محتمـل اسـت کـه شـعرا قطع قائل به چنین قاعدهتوانیم بهباشیم البته نمیتردید داشته

نامـهعلیباشند، اما با توّجه به شـواهدی کـه از آورده» رخ«گونه موارد در این» رو«عّلت رواج نداشتن صورت به
تردید نیستدر این دوره م» رو«آوردیم، رواج صورت  .حّل

.بخشددستنویسی دیگر است که بدان اعتبار میخوانی باهای منفرد این دستنویس معتبر نیست و همضبط. ٢
ارجاع، شاهدی که راستی. ٣ به کشف االسراردر » جزای«برای کاربرد ) دیوان ازرقیدر تعلیقات (پور در مقالۀ محّل

دسـتنویسالدرستی رد شـده و بـه رسـماست بهدست داده پـس از » یـی«جای بـه» ی«نوشـتن (های قـدیم خّط
الخط را ای کـه ناگفتـه مانـده آن اسـت کـه ایـن رسـماما نکته. استاستناد شده) »و-«و » ا-«های بلند مصّوت
نگارنـده در ). ۱۰۶-۱۰۵: ۱۳۹۷پور، راسـتی. نـک(اسـت تر، با شواهد و اسناد کافی، نشـان دادهپور پیشراستی

باشـد سـاخته شده... ای همچـون سـرای و درای وقیاس کلمات فارسیبه» جزای«تحلیل که صورت درستی این 
،ضـرورت وزناین کلمـه باشـد کـه شـاعر بههمزۀ پایانیحاصل گشتگیمرّدد است و ممکن است این صورت 

ساده. استحفظش کرده ان بـر ضـبط تـونمایـد، نمیشده میبه هر روی ضبط منفرد دستنویس حک را، که کامًال
.ادددیگر نسخ ترجیح 



٤۱/... فارسیدر متون قدیم » وی- «و» ای- «کلمات مختوم به 
ها جا ضبط منفرد آن به ضبط دیگر دستنویساوغلو علی پاشا که در ایندستنویس حکیم

بحـث است، همان دستنویسی است کـه در بیـتشدهترجیح داده ور خصـم تـو در (محـّل
دهد و دستنویس دیگری نیـز آن را در ایـن ضـبط همراهـی را نشان می» رو«صورت ...) آینه
راپژوهشـگر پنداشـتۀ قواعـد قطعییپذیرفت که هر گاه دستنویسـتواننمیمسّلمًا. کندمی

ر باید بکوشد تـا پژوهشگ.افتدتأیید کند معتبر است و هر گاه آن قواعد را رد کند از اعتبار می
که برای اثبات قواعـد خـود در اسـناد دسـت بـه قواعد خود را با اسناد مطابقت بدهد، نه این

.گزینش بزند

ناصر خسرو. ۴-۲
کتابخانـۀ چلبـی عبداللـه ترکیـه، (مینوی برابر است با ضبط دسـتنویس ع مجتبی ضبط متن 

البتـه . ایسـتنسـخهتقـوی بـر اسـاس چـهچاپضبطمعلوم نیست که و ) ق۷۳۶: کتابت
تصـحیح ،ق تهـران۱۳۱۴چـاپ سـنگی طبـقبـر رادیوان ناصـر خسـرودانیم که تقوی می
لحاظ اعتبـار شود که ضبط مینوی، بهجا روشن میو از این) ۷۴: ۱۳۷۲مینوی، (است کرده
که از خصـایص شـعر ) بر وزن فاعلن(» ستمانده«همچنین ضبط . ، ترجیح کامل داردسند

اسـت نیـز اصـالت ضـبط ) های چهـارم و پـنجمو برخی دیگر از شعرای سده(ناصر خسرو 
ناصـر خسـرو، . نـک(بیـت یـاد شـده در پرسش ناصر خسـرو . کنددستنویس ع را تأیید می

خواهـد ، بلکـه می»خبر است؟چرا جان تو بی«نیست که این، )۱۳-۱۲، بیت۲۶۸: ۱۳۶۸
کـه [تـو در تـن تـو ) یرخاکی، علـویغ(= چرا جان پاک «که بیندازدفکر مخاطب خود را به 
.»است؟اسیر مانده] خاکی و زمینی است

مسعود سعد. ۴-۳
همـان دسـتنویس ترین دستنویس این دیوان،یعنی قدیم، دیوان مسعود سعداز Aدستنویس 

دیـوان های دیگـر دسـتنویس. را نیـز در بـر دارددیوان ازرقـیاوغلو علی پاشاست که حکیم
بیـت در » رو«روشن است کـه ضـبط . تر نیستندسدۀ یازدهم قدیمهیچ یک ازمسعود سعد

بـا ایـن حـال دربـارۀ بیـت دوم . کنـدنیز تأیید میمعتبرترین سندشده از مسعود سعد، رایاد
:)۲۸۹: الف-۱۴۰۰، ایعیدگاه طرقبه(ند اگفته



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٤۲

را » رو«شود، کـاربرد دیده نمی» زان رو«بدلی برای ها نسخهکه در هیچ یک از چاپبا آن
گاهی معنـای . توان پذیرفتهای آوایی و سندهای اصیل تاریخ زبان است نمیکه خالف آ

این آشـفتگی و سسـتی . مصراع نخست و پیوند آن با مصراع دوم نیز آشفته و سست است
اسـت کـه در اینجـا آن را از دو در نتیجۀ تحریف صورت اصیل شعر مسعود سعد رخ داده

:کنمکهن نقل میای نسخۀ قدیمی از مجموعه
سیف جام هروی، (تیغ از کف تو ای کفت آموزگار تیغ /گستریآموخت زرفشانی و یاقوت

)۱۹۵؛ همان، نسخۀ افغانستان، ص۱۰۰نسخۀ بریتانیا، گ
گاهی» «رو«که کاربرد این » های آوایـی و سـندهای اصـیل تـاریخ زبـان اسـتخالف آ

. که اسناد با توّجه بدان سـنجیده شـودشود، نه آناّدعایی است که باید با توّجه به اسناد تأیید
هـای مهّمـی از بخشنویسـندهاما . رفتسخن از آناین همان مصادره به مطلوبی است که 

مجموعـۀ . گـذاردنمیاو در اختیـار،اّطالعاتی را که خواننده برای سنجش اسناد او نیاز دارد
است که سـیف ایف و سفینۀ ظرایفمجموعۀ لط، همان نویسنده استکهنی که مورد استناد 

؛ این )۵۱: ۱۳۷۸نوشاهی، (است ق مشغول تألیف آن بوده۸۰۴تا ۷۶۲/۷۶۳جام هروی از 
اوغلـو علـی سند در بهترین حالت متعّلق به نیمۀ دوم سدۀ هشتم است و از دستنویس حکیم

مغفول واقع ها غاها و مجموعهکه در استفاده از جنگ(اما نکتۀ دیگر . تر نیستپاشا قدیم لبًا
اسـت کـه احتمـال تصـّرف او در آن است که این مجموعه خود مؤّلفی ادیب داشته) شودمی

ویژه کـه سـیف جـام در تـألیف خـود به. ها، بسیار استقصد تصحیح و تنقیح آناشعار، به
و ایـن احتمـال دسـتبرد او در ) ۵۶: همـان(قصد شرح صنایع شعری و علوم بالغی را داشته 

١.کندتر میا بسیار قویاشعار ر

دارد پراکنـدگی شـواهد و اسـتدالالت های نویسـنده بـازمیدیگری که خواننده را از سنجش اعتبار استداللعامل. ١
اگر بنا بر کشف حقیقت امر باشد، راه درست آن است که مجموع شـواهد و اسـتدالالت را یکجـا پـیش . اوست

که نویسنده هر بار تنها یکی از شـواهد این. ها داوری کندنگاهی کّلی دربارۀ آنچشم خواننده بگذاریم تا بتواند با 
ایـن «کـه کنـدشود که خواننده تصّور نقض را به خواننده ارائه کند و همان یک شاهد را مخدوش کند، موجب می

استدالالتی نه» تنها شاهد نقض است چـه موجـب اقـع آندر و. چندان متقن، سخن نویسـنده را بپـذیردو با دیدِن
در دست نبودن هـیچ شـاهد نقـض «شود خواننده سخن نویسنده را بپذیرد، نه استدالالت نویسنده، که تصّور می

از خواننـده » استشواهد نقض دیگری هست که هنوز رد نشده«است، و نویسنده هم این واقعّیت را که » دیگری
نویسنده آن را. کندپنهان می است، نـه موجـب اقنـاع خواننـده، کـه ناآگاهانه در پیش گرفتهاین روند، که احتماًال

←



٤۳/... فارسیدر متون قدیم » وی- «و» ای- «کلمات مختوم به 
ای معنای مصراع نخست بیت دوم و پیوند دو مصراع را، با صـورتی کـه در عیدگاه طرقبه

عّلـت دسـت نیـافتن او بـه معنـای مصـراع آمدهدیوان است، آشفته و سست دانسته و ظاهرًا
: ای اسـت کـه در نحـو مصـراع نخسـت وجـود داردنخست و پیوند دو مصـراع، پیچیـدگی

نابآموخت د علیـه بـه قرینـۀ . رفشانی و یاقوت و زّر در این مصـراع بخشـی از دو معطـوٌف
ناب] فشانی[آموخت درفشانی و یاقوت: استلفظی حذف شده معنـای بیـت ]. فشانی[و زّر

و )استعاره از خون دشمنان(و یاقوت)استعاره از درخشش تیغ(فشاندن ُدّر] تیْغ: [این است
ناب را آموخت، و از آن روست که دست تو با تیغ همراه )روی دشمناناستعاره از زردی (زّر
یـناز ااسـت؛ فشاند و تیغ نیز این کارهـا را آموختهمیو یاقوت و زّردست تو ُدّر(است شده

مجموعـۀ لطـایفضبط ). استاعطا کردهیغخود را به تیروست که دست تو افتخار همراه
.مؤّلف مجموعه استتصّرفصل نماید و به احتمال قوی حاشده میساده

یا ضعف فصاحت؟دقتیکم. ۴-۴
بـه در آنها»رو«های بررسی موضوع حاضر آن است که تغییر ابیاتی که یکی از دشواری
درِد هـایاند کاربردتوانستهسادگی میسر چندانی ندارد و از این روی کاتبان بهکار رفته غالبًا

توانند با تغییـر نیز مصّححان میتصرفی نکرده باشندتبان هر جا که کا. را از میان ببرند» رو«
اگـر : آورداما این نکته پرسشی منطقـی پـیش مـی. ها را اصالح کنندضبط دستنویساندکی

قاعـده بـوده» رو«به کار نبـردن صـورت . ۱بپذیریم که  کاتبـان و مصـّححان . ۲و در شـعْر
، آیا شاعْردهند و، به زعم خود، اصالح کنندرا تغییر» رو«توانند شواهد کاربرد سادگی میبه

خود قادر نبوده که در بیت خود تغییـری انـدک ایجـاد کنـد و آن صـورت را، کـه کـاربردش 
نـه بـر اثـر پاسخ آن است که ایناست، به کار نبرد؟خالف قاعده بوده گونه کاربردهـا غالبـًا

حاصل غفلت است اگر سرودۀ خود را بازبینی شاعر . ناتوانی یا ضعف فصاحت، بلکه صرفًا

سه شاهد را میخواننده: شودموجب فریب او می نخست با این تصـّور (بیند ای که در سه نوشتۀ جداگانه رد شدِن
سه شاهد «و سپس » دو شاهد نقض وجود داشت که هر دو رد شد«، سپس »شاهد نقض دیگری وجود ندارد«که 

یابد که سخن نویسنده صحیح است؛ اگر همان خواننـده، ، اطمینان می...)»اشت که هر سه رد شدنقض وجود د
را اوو استدالالت نویسنده را یکجا ببیند، سـخن ) و چندین شاهد نقض دیگر(در یک نوشتۀ جامع، آن سه شاهد 

تأّمل یا حتی مردود خواهد دانست .محّل

→



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٤٤

انـدک آن یاست، به احتمال بسیار بـا تغییـرای کردهقاعدهشد که خالفکرد و متوّجه میمی
؛ امـا چنـدان غریـب )باشـدو چه بسا در موارد بسـیاری چنـین کرده(کرد خطا را اصالح می

توّجه خطـای باشد و حتی در بازبینی هم منیست که شاعر همیشه شعر خود را بازبینی نکرده
. باشدخود نشده

بندیجمع. ۵
های ، نسـخهشـاهنامهها، جز که از غالب آنشدهسدۀ چهارم گفتمنظوم رسمیدرباب متون

نمیقدیم و تصحیح . دقیقـی کـردداوریهـا توان دربارۀ آنهای دقیق در دست نیست و فعًال
» رو«و از بود و نبود صـورت بررسی نکرده شاهنامهرا در » روی/ رو«نگارنده تمامی شواهد 

گفت، اگرچه و گلشاهورقهدر » رو«چه دربارۀ نبود صورت اما آن؛العی ندارداّطشاهنامهدر 
موّجه نمیدکوشید که توجیه آن را به دست ده اگـر شـاعران توانـایی . نماید، همچنان کامًال

را به کار بـرده، » ور«اند و صورت همچون ازرقی و ناصر خسرو و مسعود سعد گاهی لغزیده
است؟چگونه است که شاعر ضعیفی همچون عّیوقی هیچ گاه مرتکب این لغزش نشده

خورد، اما بررسی به چشم میدانشنامه در علم پزشکیدر » رو«دیدیم که شواهد کاربرد 
هـیچ یـک از ایـن شـواهد قطعـی و اطمینـانتر آن ابیات نشان میدقیق بخش دهد که ظاهرًا

خ دست. نیستند مضـبوط چندانو ) بیست: ۱۳۷۳زنجانی، (ق است ۸۵۲نویس این متن مورَّ
تبدیل کرد و ایـن تغییـر » زو«را به » رو«توان شد، میکه به دست دادهه بیتیدر هر س. نیست

در نتیجه، هر گاه متون دیگـر کـاربرد صـورت ١.کندهیچ اشکالی در معنی ابیات ایجاد نمی
توان اّتکا کرد و احتمـاًالنمیدانشنامهشده از د، به شواهد ارائهدر سدۀ چهارم رد کننرا » رو«

اگر این حدس درست باشـد و ٢.تصحیح قیاسی کرد» زو«ها را به »رو«در آن ابیات نیز باید 

) ۱۳۱۳، بیت۲۴۹: ۱۳۷۳میسری، (خورد به چشم میامه در علم پزشکی دانشندر » رو«شاهد دیگری از کاربرد . ١
با این حال مصراع دوم آن بیـت تصـحیح قیاسـی مصـّحح اسـت، . توان تبدیل کردنمی» زو«را به » رو«که در آن 

.توان بدان استناد کردتصحیحی که شباهت چندانی به صورت مضبوط در دستنویس ندارد، و نمی
از دستنویس این متن در اختیار ندارد و مصّحح متن، برات زنجانی، نیز آن را از روی میکروفیلم نگارنده تصویری. ٢

نیازی به تصحیح قیاسی بوده» زو«از این روی بعید نیست که در اصل دستنویس . استتصحیح کرده باشد و اصًال
.نباشد



٤٥/... فارسیدر متون قدیم » وی- «و» ای- «کلمات مختوم به 
نبـودن ایـن صـورت در در سدۀ چهارم رواج نداشته بوده» رو«صورت  ورقـه و باشد، توجیِه
: بسـیار سـاده خواهـد بـود) باشـدۀ چهـارم سـروده شدهدر سدورقه و گلشاهاگر (نیز گلشاه

وجود نداشته» رو«ای پایبند نبوده، بلکه صورت عّیوقی به قاعده امـا ١.استدر زبان او اصًال
هایی که در دواویـن شـاعران سـدۀ به دست دادیم و نمونهنامه علیبا توّجه به شواهدی که از 

را ) هسـدایـن کم در نیمۀ دوم دست(دۀ پنجم در س» رو«توان رواج صورت پنجم دیدیم، می
قطعی دانست تـر در گفتـار با این حال احتمال بسیار دارد که این تغییر از مـّدتی پیش. تقریبًا

.باشدو با تأخیر به شعر راه یافته،ایجاد شده

نتیجه
اش های چهارم و پنجم، درباری بـوده و امـرار معـطور کّلی ادب فارسی، در سدهشعر، و به

در غالـب ایـن . اسـتشعرا و ادبا موقوف پذیرش ایشان در دربارهای بـزرگ و کوچـک بوده
ــًا دربارهــا ســازوکاری بــرای نقــد شــعر و تشــخیص ســره از ناســره وجــود داشــته کــه غالب

نـاگزیر از شده کـه شـعرااین سازوکار موجب می. استالشعرایی در رأس آن قرار داشتهملک
. الشعرا و عموم شعرا باشند تا از نقد و تخطئه در امان بماننـدملکمراعات قواعد مورد تأیید 

اند نیز برای اثبات قدرت شاعری خود و به دسـت حتی شعرایی که در دربارها اقامت نداشته
ایـن . اند که همان قوانین را مراعات کنندای، ناچار بودهآوردن مقبولیت در میان شعرای حرفه

ای مـوارد، از های شعری است که زبـان شـعرا را، در پـارهد سّنتها و علل ایجایکی از شیوه
. استزبان طبیعی روزگار آنان دور ساخته

در سـدۀ جا به، که در این»رو/ روی«واژۀ  عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت، احتمـاًال
صورت رواج نداشته، اما در سدۀ پنجم، به احتمالی قریب به یقین، به» رو«صورت بهچهارم 

و » پـای«، هماننـد »روی«دیگـر کلمـات مشـابه شد که نتایج کّلی این مقاله قابل تعمیم بـهگفته۱۵در پانویس . ١
تحقیق کرد، است، اما دربارۀ هر یک از آن»موی«و » سرای« شود و جا یک نمونه نمایان میدر این. ها باید مستقّالً

؛ ۲۷۸۷، بیت۱۶۹: ۱۳۷۳میسری، (خورد به چشم می» پا«شواهدی از کاربرد دانشنامهدر متن . است» پای«آن 
مستخرج از پایگاه دادگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. ۳۷۰۱، بیت۲۲۲ تردیـدی در ) شواهْد که ظـاهرًا
گونه کلمات در مناطق مختلف که ایناحتمال آن. استرا به کار نبرده» پا«ها نیست، اما عّیوقی هیچ گاه صورت آن

از سرایندگان این دو منظومه در دست باشند منتفی نیست، اما اّطالعاتی کههای متفاوت دچار تحّول شدهدر زمان
.قدر نیست که بتوانیم این موضوع را بررسی کنیمداریم آن



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٤٦

های عامیانـۀ ایـن دوران، این رواج را از روی یکی از منظومه. استیافته بودهنیز رواج» رو«
با این حال شعر رسمی فارسی همچنان در برابر کاربرد این . توان دریافت، مینامهعلییعنی 
است، زیرا در عـرف ادبـا هـر نـوع تغییـری در زبـانکردهشکل تغییریافته مقاومت میواژه به

» رو«های نـادری از کـاربرد با وجود این مقاومت، نمونه. استرفته مینوعی فساد به شمار 
خورد که افـزون بـر برخـورداری از پشـتیبانی در شعر شاعران رسمی سدۀ پنجم به چشم می

شناسـی نیـز تأییـد ، از راه قواعد تصـحیح مـتن و سبکاین شعراهای قدیم اشعار دستنویس
.شودمی

منابع
: تهـران. محّمدتقی خلوصیوپورتحقیق و تصحیح مسعود راستی. دیوان). ۱۳۹۸(زرقی هروی اـ 

.کتابخانۀ مجلس
.ربیع←مقدمه.)۱۳۸۸(امیدساالر، محمود ـ 
.اساطیر: تهران. اهتمام ادوارد براونبه. تذکرة الشعرا). ۱۳۸۲(دولتشاه سمرقندی ـ 
آینـۀ . »الخّطیرسـم-ای نکره، یک ویژگـی گویشـیکسرۀ بدل از ی«). ۱۳۹۷(پور، مسعود راستیـ 

.۱۲۸-۹۷: ۶۳، پیاپی میراث
.ازرقی هروی←مقدمه.)۱۳۹۸(ـــــــــــــــ 
با مقّدمـۀ محمدرضـا . کتابخانۀ قونیه۲۵۶۲برگردان نسخۀ شمارۀ نسخه. نامهعلی). ۱۳۸۸(ربیع ـ 

.شفیعی کدکنی، محمود امیدساالر
.میسری←مهمقد.)۱۳۷۳(زنجانی، برات ـ 
. تصحیح محّمدتقی مـدّرس رضـویبه. حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة). ۱۳۵۹(سنائی غزنوی ـ 

.دانشگاه تهران: تهران
. »)۱(سرمشق بایدها و نبایدهای پژوهش ": تلّفظ در شعر کهن فارسی"«). ۱۳۹۹(، علیشاپورانـ 

.۱۰۴-۷۶): ۱۳۹۸تابستان -بهار(۸۷-۸۶، شگزارش میراث
.ربیع←مقدمه.)۱۳۸۸(یعی کدکنی، محّمدرضا شفـ 
.عّیوقی←مقدمه.)۱۳۶۲(الله صفا، ذبیحـ 
گیـری از شـعر در شـناخت تلّفـظ در شـعر کهـن فارسـی، بهره). ۱۳۹۹(وحیدای،عیدگاه طرقبهـ 

.سخن-موقوفات دکتر محمود افشار: تهران. های دیرینتلّفظ



٤۷/... فارسیدر متون قدیم » وی- «و» ای- «کلمات مختوم به 
.۲۸۹): بهمن و اسفند(۱۹۲، شآینۀ پژوهش. »زان رو«). الف-۱۴۰۰(ـــــــــــــــ 
-۲۸۷): بهمـن و اسـفند(۱۹۲، شآینـۀ پـژوهش. »لقای و جزای«). ب-۱۴۰۰(ـــــــــــــــ 

۲۸۸.
کـا بی. تـابی. کتابخانۀ خزینه، موزۀ طوپقـاپو سـرای۸۴۱دستنویس شمارۀ . ورقه و گلشاه. عّیوقیـ

).۱۴۹۲۵عات فرهنگی، به شمارۀ عکس محفوظ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطال(
.فردوس: تهران. الله صفااهتمام ذبیحبه. ورقه و گلشاه). ۱۳۶۲(ـــــــــــــــ 
پژوهشـگاه : تهران. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محّمد مهیار. دیوان). ۱۳۹۰(مسعود سعد سلمان ـ 

.علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
.زّوار: تهران. تصحیح محّمد دبیرسیاقیهب. دیوان). ۱۳۸۱(منوچهری دامغانی ـ 
.دانشگاه تهران: تهران. اهتمام برات زنجانیبه. دانشنامه در علم پزشکی). ۱۳۷۳(میسری ـ 
، سـال ماهنامـۀ آمـوزش و پـرورش. »های قـدیم گرشاسـپنامهنسـخه«). ۱۳۲۳(مینوی، مجتبـی ـ 

.۵۷۴-۵۶۹: ۱۲-۱۱چهاردهم، ش
.ناصر خسرو←همقدم.)۱۳۷۲(ـــــــــــــــ 
.بهاباد: یزد. تصحیح سّید علی رضوی بهابادیبه. دستور دبیری). ۱۳۷۵(عبدالخالق،میهنیـ 
.مرکز نشر دانشگاهی: تهران. تصحیح و توضیح اکبر نحوی. آیین دبیری). ۱۳۸۹(ـــــــــــــــ 
. کتابخانـۀ سـلیمانیهمجموعۀ چلبی عبدالله، ۲۹۰دستنویس شمارۀ . دیوان. ناصر خسرو قبادیانیـ 

خ  .الصاصی) ؟(کتابت بکتمور بن جریک . ۷۳۶مورَّ
.دانشگاه تهران: تهران. تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محّققبه. دیوان). ۱۳۶۸(ـــــــــــــــ 
بـا . اهتمام و تصحیح مجتبـی مینـویبه. تصحیح نصرالله تقویبه. دیوان). ۱۳۷۲(ـــــــــــــــ 

.دنیای کتاب: تهران. بر دهخدااکتعلیقات علی
.میهنی←مقدمه) ۱۳۸۹(نحوی، اکبر ـ 
: تهـران. کوشش محّمد معـینبه. تصحیح محّمد قزوینیبه. چهارمقاله). ۱۳۸۵(نظامی عروضی ـ 

.زّوار
مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف منبعی کهن در شعر فارسی و صنایع «). ۱۳۷۸(نوشاهی، عارف ـ 

.۶۵-۵۰): تیر-روردینف(۴۶، شمعارف. »ادبی
منابع دیجیتال

پایگاه دادگان فرهنگستان زبان و ادب فارسیـ 
افزار میراث مکتوب مؤسسۀ نورنرمـ 
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