حذف حرف عطف
و یکی از ساخت های نامأنوس
دستوری در شعر کهن

تفاوت در این است که ما امروز «و» را برمیداریم و ویرگولی 
جایگزین آن میکنیم ،اما گذشتگان نشانهای نداشتند که
جایگزین حرف عطف کنند و از این روی گاهی حذف حرف
عطف موجب میشد که در صورت نوشتاری عبارات آنان
ابهام یا کژتابیای ایجاد شود (آنگونه که در بیت منقول از ازرقی 

مسعود راستی پور

خواننده نخست تصور میکند «گر شاه سهشش خواست» شرط است
ّ
و «سهیک زخم افتاد» جواب شرط ،در حالی که کل مصراع نخست

شرط است و مصراع دوم جواب) ،اما شنیدن شعر و توجه به طرز
ادای آن توسط گوینده روابط اجزاء را روشن میکرد .اما در 
ٌ
شواهد یادشده معطوف و معطوفالیه در کنار یکدیگر آمده
بودند و فاصله افتادن میان این دو ،آنگونه که در پی خواهد آمد،
چگونگی برداشت مخاطب از آنها را تغییر میدهد.
بحث را با بررسی مثالی از فارسی گفتاری روشنتر میکنیم:

rasti.masoud@gmail.com

یکی از رایجترین ویژگیهای متون کهن فارسی ،بهویژه متون
منظوم ،حذف واو عطف است که با نگاهی به هر دیوان یا
منظومهای میتوان شواهدی از آن یافت:
ز دیــده بــه دیــده ز گــرد ســپاه
<و>( )1ز شمشیر و جوشن ندیدند راه

من به شنا عالقه دارم ،اسبسواری ،تیراندازی.

ً
این جمله احتماال در نگاه نخست قدری نامأنوس مینماید،
اما با یکی ـ دو بار تکرار روشن میشود که نهتنها ساختار 
نامأموسی ندارد ،بلکه محتملتر آن است که اگر از کسی 
بپرسید به چه ورزشهایی عالقه دارد چنین پاسخی بدهد و
ً
مثال نگوید «من به شنا عالقه دارم ،اسبسواری و تیراندازی».
در واقع در گفتار صورت نخست طبیعیتر است و در نوشتار 
صورت دوم .در  هر حال صورت نخست در  نوشتار  هم
غرابت چندانی ندارد و با استفاده از ویرگول میتوان بهسادگی 
لحن گوینده را به خواننده منتقل کرد .اما اگر یکی از متممهای
این جمله را حذف کنیم وضعیت بسیار تغییر میکند:

فردوسی170/1 :1386 ،

یکــی  کاروانــی  شــتر بــا منســت
ِز پوشیدنی< ،و> جامههای نشست،
هــم از گوهــر و افســر و رنــگ و بــوی؛
فــروشــنــدهام ،هــم خــریــدارجــوی!
همان260 /5 :

گــر شــاه سهشــش خواســت <و> س ـهیک زخــم افتــاد
زنـــهـــار مــگــو  کـــه کعبتین داد  نـــــداد...
ازرقی99 :1336 ،

ً
ً
این نوع حذف نسبتا طبیعی است و غالبا در فهم کالم خللی 
ایجاد نمیکند .امروز در پاسخ کسی که میپرسد «این قطار 
از کجا میآید و به کجا میرود» میتوانیم بگوییم «از تهران
میآید و به مشهد میرود» یا «از تهران میآید ،به مشهد
میرود» .به همین قیاس در قدیم هم شاعری میتوانست
چنین بگوید:

نداشته که چیزی جز شنا را بگوید ،اما به خاطر آورده است که

ّ
(	.)1پیداست که افزودن «و» وزن را مختل میکند و تنها برای نشان دادن محل عطف
آن را به ابیات افزودهایم.

اسبسواری را هم باید بگوید) ،ولی چرا؟
میدانیم که «و» در زبان فارسی پیوند همپایهساز است و

من به شنا عالقه دارم ،اسبسواری.

ً
ظاهرا این بار تنها لحن گفتار است که میتواند آمدن ویرگول
بهجای حرف عطف را توجیه کند (مصاحبهشونده پس از چند
لحظه مکث .1 :تنها اسبسواری را به یاد آورده است؛  .2از اول قصد
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امیرمعزی10 :1318 ،

نهک رعش رد یروتسد سونأمان یاه تخاس زا یکی و فطع فرح فذح

ظهور اوســت در تـوران <و> حضور اوســت در ایران
بــدو تا جــاودان فخرست تــوران را و ایــران را

جستار
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جستار

معادله را آسانتر میتوان حل کرد .اگر شما ندانید که «ممکن
است معطوف یکی از اجزای جمله پس از فعل بیاید ،بدون
ِ
آنکه حرف عطفی پیش از آن باشد» ،هنگام برخورد با جزء پس
از فعل ،خود باید حدس بزنید که این جزء چه میتواند بود و
ً
«معطوف یکی از اجزاء جملۀ پیشین» احتماال یکی از دورترین
ِ
گزینههاست؛ حال آنکه اگر پیشتر از این احتمال آگاهی داشته
باشید آن را در میان اولین گزینهها خواهید نهاد.
ناگفته نماند که گاه معنی برخی جمالت آنگونه روشن
است که ذهن با اندک تالشی چیستی جزء پس از فعل را
درمییابد (در شواهدی که در پی میآید نمونههایی از این دست نشان
خواهیم داد)؛ آنچه گفتیم بهقصد تحلیل چگونگی جواز یافتن
این کاربرد و پس از آن درک شواهد دیریابتر بود.
در ادامۀ این گفتار نخست .با شواهدی نشان خواهیم داد که
در برخی متون منظوم کهن ،معطوف /معطوفهای یکی از
اجزاء جمله ،بدون حرف عطف ،پس از فعل جمله آمده است
و دوم .با بهره بردن از این آگاهی به تصحیح و تحلیل برخی 
ابیات شاهنامه خواهیم پرداخت.

کلماتی را که در یک جمله نقش یکسانی بر عهده دارند به
یکدیگر عطف میکند .اما نمایش همپایگیای از نوع عطف
ّ
تنها از طریق این حرف عطف امکانپذیر نیست ،بلکه «تعدد»
نیز یکی از راههایی است که میتواند نشاندهندۀ این نوع
همپایگی باشد .هر گاه فروشندهای بگوید «ما آچار داریم ،پیچ،
ّ
مهره ،واشر» ،تعدد  اجزاء پس از فعل (= پیچ ،مهره ،واشر)
خودبهخود شنونده را از همپایه بودن آنها آگاه میکند و آنگاه که
ذهن او از جریان حکم همپایگی درباب این اجزاء آگاه شد،
ناخودآگاه همپایۀ دیگری را که از این اجزاء دور افتاده و پیوند
ّ
آنها را با فعل برقرار میکند (= آچار) مییابد و ساختار کلی 
جمله برای او روشن میشود (ناگفته پیداست که در جملهای همچون
«ما آچار داریم» وجود همپایه تنها درباب نهاد و مفعول قابل ّ
تصور است

و روشن است که «پیچ ،مهره ،واشر» همپایههای «ما» نیستند) .اگر
ّ
«تعدد» وجود نداشته باشد ،ذهن مخاطب است که باید هر دو
مجهول را کشف کند :مجهول  .1رابطۀ جزء پس از فعل با دیگر
اجزاء کالم چیست (← همپایگی)؛ مجهول  .2همپایه /همپایههای
پیش از فعل کدام است؛( )1پیداست که «میزان تالش برای حل
یک معادلۀ دومجهولی» عددی بسیار بزرگتر از {«میزان تالش
برای حل یک معادلۀ یکمجهولی»× }2است )2(.از این روست
ّ
که نبود ِ تعدد موجب میشود ذهن مخاطب نسبت به حذف
عاطفه اعجاب بسیار بیشتری نشان دهد.
نکتهای که توجه به آن در ادامۀ بحث بسیار مهم است ،آن
است که در حقیقت «یک» معادلۀ دومجهولی قابل حل نیست،
اما در اینجا برای پاسخ مجهول  1گزینههای محدودی وجود 
دارد و این موضوع موجب میشود که این معادلۀ دومجهولی 
در عمل قابل حل باشد .هرچه این گزینهها تعریفشدهتر و
قاعدهمندتر باشد ،تبادر آنها به ذهن سادهتر میشود و بهتبع آن

 .1شواهد این کاربرد

قدیمترین شاهد این کاربرد (تا آنجا که نگارنده آگاهی دارد) بیتی 
از کلیله و دمنۀ رودکی است که نفیسی ( )536 :1336آن را از
َّ
لغت فرس
مصحح اقبال (اسدی )79 :1319 ،نقل کرده است:
چــون کشــف انبــوه غوغایــی بدیــد
ّ
بانگ و ژخ مــردمــان خشم آوریــد

معنی این بیت آنقدر روشن است که خواننده هیچ توجه
نمیکند که این جمالت درواقع باید اینگونه میبود :چون
ّ
کشف انبوه غوغایی بدید [و] بانگ و ژخ مردمان ،خشم آورید.
بهعالوه افتادن فعل و جزء پس از آن در پایان یک مصراع و
ابتدای مصراع سپسین هم موجب شده که کاتبان مجال
دستکاری بیت و افزودن «و» در آن را نداشته باشند.
شاهد دیگر بیتی است از منصور منطقی رازی که رادویانی 
آن را در ترجمان البالغه (رادویانی :1362 ،گ256پ ،ص)196
آورده است (در این دستنویس حرف عطف با ّ
ضمه نموده نمیشود و

ً
(	.)1در جریان حل این مسأله ،هر دو مجهول تقریبا همزمان روشن میشوند ،یعنی 
به احتمال بسیار هر گاه به وجود همپایگی پی ببرید ،پیش از آن همپایۀ پیش
از فعل را یافتهاید .اصل مسأله تبدیل معادلۀ یکمجهولی به معادلۀ دومجهولی 
است که در ادامه دربارۀ آن توضیح خواهیم داد.
( .)2آنگونه که پس از این خواهد آمد« ،یک» معادلۀ دومجهولی قابل حل نیست
(در واقع بینهایت پاسخ دارد) و تنها میتوان به دنبال راه حل احتمالی آن گشت
احتمالی آن گزینههای مختلف را آزمود؛ این مسأله
یا برای رسیدن به نتیجۀ
ِ
موجب میشود که مراحل حل معادله بسیار بیشتر شود و زمان الزم برای حل
آن بسیار افزایش بیابد و در نتیجه تالش بسیار بیشتری برای حل آن الزم باشد،
احتمالی است .رویارویی با مشکلی که راه حل
در حالی که نتیجۀ نهایی نیز
ً
پیشساخته ندارد ،خود کافی است برای آنکه ذهن انسان ،که غالبا عالقهای
به ابتکار در ایجاد راه حل ندارد ،از حل مسأله منصرف شود.

ُ
«مشک» در جای دیگر آن هم به پیش نخست آمده است؛ نک .همان:

گ272ر ،ص:)227
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نکتۀ جالب توجه در این شاهد آن است که وزن مصراع از
آمدن حرف عطف پس از «ندیدم» جلوگیری نمیکند ،با این
حال شاعر حرف عطف را نیاورده و کاتب نیز آن را نیفزوده
است .این شاهد (و برخی شواهد دیگر که پس از این خواهد آمد)
نشان میدهد که نیامدن حرف عطف در این موارد ،نه ضرورت
شعری ،که یکی از دو گزینهای بوده که شاعر مجاز به انتخاب
آنها بوده است .احتمال دارد که در اینجا شاعر بهقصد نشان
دادن مرز میان اجزاء لف و نشر («شیز و شبه» و «مشک سیاه و
قیر») حرف عطف را انداخته باشد.
اما غالب شواهد این کاربرد در شاهنامه یافته میشود.
برخی شواهد بر اثر دستکاری کاتبان دچار تحریف شده و
َّ
ّ
آنها در متن مصحح خالقی مطلق آمده است.
صورت محرف
این شواهد را در بخش سپسین گفتار بررسی خواهیم کرد .در 
اینجا شواهدی را میآوریم که صورت درست آنها در متن
َّ
مصحح آمده است و از آن میان نیز تنها به شواهدی که در تحلیل
آنها جای چون و چرایی نیست بسنده میکنیم:

همان437/5 :

آنگونه که پیداست در شواهد یادشده افزودن «و» موجب
اختالل وزن میشود .اما در دو شاهد آینده شاعر میتوانست
بهراحتی «و» را بیاورد ،بدون آنکه وزن بیت دچار خلل شود:
مگــر بیگناهــان ز خــون ریختــن
بــدآســایــش آیــنــد <و> از آویختن
همان75/4 :

بفرمــود  لهراســپ تــا مهتــران
برفتند <و> چندی ز لشکر ســران
همان6/5 :

نکتۀ دیگری که از شواهد یادشده برمیآید آن است که میان
معطوف نهاد و مفعول و متمم و قید تفاوتی نیست و معطوف
ِ
هر یک از این اجزاء میتواند بدون واو عطف پس از فعل
بیاید؛ از اینجا انتظار میرود که معطوف مسند (و هر جزء
دیگری که بتواند معطوف بگیرد) نیز بتواند به این صورت به کار 
برود (در شواهد آینده نشان خواهیم داد که به کار میرود) .همچنین
ْ
هر گاه معطوف متمم باشد ،حرف اضافۀ آن حفظ میشود و
ً
مثال میگویند «بیگناهان از خون ریختن آسایش بیابند ،از
آویختن» و نمیگویند «بیگناهان از خون ریختن آسایش
بیابند ،آویختن».
نگارنده دو شاهد در شاهنامه دیده است که به نظر میرسد
آنها را نیز باید همانند شواهد پیشگفته تحلیل کرد .در این دو
شاهد مسند و معطوف آن ،هر دو ،پس از فعل آمدهاند و در میان
آنها حرف عطف نیامده است:

دلــم تیــز شــد تــا تــو از مهتــران
کــدامــی  نگویی  <و> ز گــنــداوران
فردوسی206/3 :1386 ،

بــه هومــان چنیــن گفــت کامــروز کار
بــه کــام دل مــا بــود  <و> روزگـــار
همان223/3 :

کجــا هفــت کشــور بــدوی انــدرا
ببینم <و> بــروبــوم هــر کــش ـورا
همــه هرچــه شــاه از فریبــرز ُ
جســت
<و> ز طوس ،آن کنون از تو آید نخست

گــر آن گرزهــا مــوم بــودی بــه چنــگ
ســنــان ســـــواران ز چـــرم پلنگ،

همان344/3 :

همان108/4 :

نبــودی شــگفت از بــر و یــال اوی
شدی کوفته <و> 1خرد  چنگال اوی

همان262/4 :

بســازید و از داد  باشــید شــاد
<و> تن آســان و از کین مگیرید یاد

کنــون از در  بیگناهــان بــه مــا
نگه کن <و> به آیین شاهان به ما

همان433/2 :

چنیــن داد پاســخ کــه مــن بخــت خویــش
بدیدم به خواب <و> افسر و تخت خویش

همان5/5 :
( .)1فردوسی در اینجا «کوفته ْو»  /kūfta w/نمیگوید و این از تفاوتهای سبکی 
او با برخی دیگر از شعرای خراسانی (از جمله ناصرخسرو و سنائی) است.

همان33/5 :
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بــودی ،سرانگشــت اوی
چــو بــر پــای
ِ
ُ
ِز زانــو  فروتر بــدی
<و> مشت اوی
ِ

نهک رعش رد یروتسد سونأمان یاه تخاس زا یکی و فطع فرح فذح

ُ
<و> مشــک ســیاه و قیر
شــیز و شــبه ندیدم
مانند روزگــــار مــن و زلفکان تو

جستار

روپ یتسار دوعسم

نهک رعش رد یروتسد سونأمان یاه تخاس زا یکی و فطع فرح فذح

جستار

ندارد آن را نادیده میگیریم و بیت را اینگونه مرتب میکنیم:
چنین گفت کین خام گفتارتان شنیدن نیرزید [و] پیگارتان« .پیکار»
بهمعنی «جدال لفظی» نیز هست (نک .لغتنامه) و میتواند
«شنیدن»ی باشد .معنی بیت روشن است و ضبطهای منفرد 
ّ
و محرف است.
چهار دستنویس یادشده بهوضوح سادهشده

تردید چندانی نیست که در اینجا نیز از همان قاعدۀ پیشین
ٌ
پیروی شده است ،با این تفاوت که معطوفالیه نیز ،شاید به
ضرورت وزن ،پس از فعل آمده است.
نکتهای که باید بدان توجه داشت این است که شواهد
یادشده از شاهنامه نهتنها از پشتوانۀ تمام نسخ قدیم بهرهمندند،
بلکه اکثر قریب به اتفاق دستنویسهای مورد استفادۀ خالقی 
مطلق آنها را تأیید میکنند .این نکته ،در کنار وجود شواهد این
کاربرد در دیگر متون منظوم کهن ،نشان میدهد که خصوصیت
محل بحث بیگمان حاصل دستبرد کاتب /کاتبان یک یا چند
ً
دستنویس شاهنامه نیست .اصوال چنین خصوصیت
نحوی
ِ
کمکاربردی ،که شواهد آن پراکنده و دیریاب است و بیش از
آنکه متن را «کهنه» و «نشاندار» کند موجب آشفتگی  آن
میشود ،آخرین چیزی است که نظر کاتبان را جلب میکند تا
از آن برای قاعدهمند کردن یا کهنهنما کردن متن استفاده کنند.

●	ســپاهی بریــن 9گونــه گــرد و جــوان
برفتند و 10بــیــدار دو 11پهلوان
همان431/2 :

 -9ق ،ق ،2لی :بدین؛ و :بران؛ متن= هفت دستنویس
دیگر  -10ف ،ل ،ژ ،لن ،ق ،لی ،آ ،ل ،2ب (نیز لن ،2س< :)2و>؛
متن= ق ،2پ ،و (نیز ل -11 )3ق :سه؛ لی ،آ ،ل :2دل؛ متن=
هفت دستنویس دیگرد

روشن است که ضبط متن ،که به پیروی از چند دستنویس
متأخر گزیده شده ،تغییریافته و سادهشده است و مصراع دوم
نیازی به حرف عطف ندارد.

 .2تصحیح و تحلیل ابیاتی از شاهنامه

●

در اینجا نسخهبدلهای ابیات را نیز میآوریم تا بتوانیم دربارۀ
()1
صورت اصیل آنها داوری کنیم:
●

همان82/4 :

 -22س :سرو  -23ل ،س ،ق ،ل[ :2و]؛ متن= ف ،ژ ،س

2

چنیــن گفــت کیــن خــام 15گفتارتــان
17
شــنــیــدن نــه ارزد  ز پــیــگــارتــان
16

در اینجا هم تردید چندانی نیست که «و» افزودۀ کاتبان است
و ضبط دشوارتر ،که هم دستنویسها و هم سبک شاعر آن را
تأیید میکنند ،برتری دارد.

همان189/1 :

 -15و :سخت  -16ل ،س ،ق ،2پ ،آ ،ل( 2و نیز ل ،3س:)2
پیکارتان؛ متن= ف ،ژ ،لن ،ق ،لی ،و ،ب  -17ل ،س ،ق ،2پ،
ل ،2آ (و نیز ل ،3س :)2شنیدن نیرزید گفتارتان؛ ژ :شنیدم نیرزد 
بپیکارتان؛ لن ،ق ،لی :شنیدن نیرزید پیکارتان؛ و :نیرزد بدین
خام گفتارتان؛ ب :شنیدم همان زشت کردارتان؛ متن= ف

●

بــزرگان کــز آن نامــهی 19دلپذیــر
شــنــیــدنــد 20گــفــتــار فـــرخ دبــیــر،
همان84/4 :

 -19ف :گرانمایۀ (→ کزان نامۀ)؛ ل ،ق (نیز ق ،2پ ،لن :)2که
آن نامۀ؛ س :که این نامۀ؛ ل( 2نیز لی ،و ،آ ،ب) :چون آن (و:
چنان) نامۀ؛ متن= ژ ،س( 2نیزل -20 )3ق (نیز ب) :شنیدند و

نخستین بیت از مواردی است که در دستنویسها دچار گشتگی 
بسیار شده است ،اما جز چهار دستنویس فلورانس ،سنژوزف،
واتیکان و برلین (که در مصراع نه با یکدیگر توافق دارند نه با دیگر

جز فلورانس ،سنژوزف ،استانبول 2و لندن ،3دیگر نسخ بر
سر ساختار دستوری بیت توافق دارند و برآیند ضبط آنها ،در 
مصراع نخست ،چنین است:

دستنویسها ،یعنی هر کدام مصراع دوم را به صورتی منفرد ضبط کردهاند)

تمامی دستنویسها چنین ضبطی را تأیید میکنند:
چنیـن گفـت کیـن خـام گفتارتـان ( /پیگارتـان)

شــنیدن نیرزیــد پیگارتــان

بــه هشــتم کــه گفتــی :مــرا 22تــاج و تخت
از آن تو  بیشست و 23مــردی و بخت،

بــزرگان کــه ( /چــون) آن ( /ایــن) نامــۀ دلپذیر

( /گفتارتــان)

البته قاهره و برلین در مصراع دوم تغییر دادهاند و از آن راه بیت
را سرراست کردهاند ،اما با این وجود پیداست که جز چهار 
دستنویس یادشده (که دو تای آنها ـ یعنی فلورانس و سنژوزف ـ

از آنجا که ترتیب کلمات قافیه تأثیری در ساختار دستوری بیت
( .)1نسخهبدلهای دستنویس سنژوزف (با عالمت ژ) افزودۀ نگارنده است.
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●

کنــون از بروبــوم و فرزنــد خویــش
کــه اندیشــد و 21جــان 22و پیونــد خویش،
همان111/4 :

 -21ل ،ژ ،س ،ل ،2س( 2نیز لن ،ق ،2لی ،و ،لن ،2آ ،ب) :از؛
(ل :3همان از پی)؛ متن= ف (نیز پ)  -22ل :2جاه؛ ق این
بیت را ندارد

ضبط اصلی همان «که اندیشد <و> از جان و پیوند خویش»
است که در اینجا فلورانس و پاریس آن را تغییر دادهاند.
●	دگــر آنــک گویــد کــه بــا لشــکرم
مکن جنگ و 23بــا دوده و کشورم
همان270/4 :

 -23ل ،ژ ،س ،ل ،2س( 2نیز لن ،لی ،پ ـ ب)[ :و]؛ متن= ف
(نیز ق)2

در اینجا نیز ضبط فلورانس و قاهرۀ 2سادهشده است و ضبط
اصلی «مکن جنگ <و> با دوده و کشورم» است.
●

منابع
ـ ـازرقـی هـروی ( .)1336دیـوان .بهتصحیـح سـعید نفیسـی.
تهران :کتابفروشی زوار.
ـ ـاسـدی طوسـی ،ابومنصـور ( .)1319لغت فـرس .بهتصحیح و
اهتمام عباس اقبال .تهران :چاپخانۀ مجلس.
ـ ـامیرمعـزی ( .)1318دیـوان .بهسـعی و اهتمـام عبـاس اقبـال.
تهران :کتابفروشی اسالمیه.
ـ ـرادویانی ،محمدبن عمر ( .)1362ترجمان البالغه .بهتصحیح و
اهتمام احمد آتش و انتقاد ملکالشعراء بهار .تهران :اساطیر.
ـ ـفردوسـی ،ابوالقاسـم ( .)1386شـاهنامه .بهتصحیـح جلال
خالقی مطلق .تهران :مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1389شـاهنامه .نسـخهبرگردان از روی
نسـخۀ کتابت اواخر سـدۀ هفتم و اوایل سـدۀ هشـتم ،کتابخانۀ
شـرقی وابسـته به دانشـگاه سـنژوزف بیروت .بهکوشش ایرج
ّ
افشـار ،محمـود امیدسـاالر ،نادر مطلبی کاشـانی .بـا مقدمهای
از جالل خالقی مطلق .تهران :طالیه.
ـ ـنفیسـی ،سـعید ( .)1336محیـط زندگـی و احـوال و اشـعار
رودکی .تهران :امیرکبیر.

بــه ایرانیــان گفــت کــز تخــت 1اوی
2
بباشید شــادان ،هم 3از بخت 4اوی
2

همان359/4 :

 -3ل ،س ،ق ،ل( 2نیز لن ،لن ،2ب) :دل؛ (پ :و از؛ و :شاد و
هم)؛ متن= ف ،س( 2نیز لی ،ل ،3آ)

از آنجا که نسخهبدلهای این بیت طوالنی بود و ربط مستقیمی 
به موضوع بحث نداشت از نقل آنها خودداری کردیم ،اما اعداد 
ُ
تک را نگاه داشتیم تا خوانندگان از مواضع اختالف آگاه باشند.
ً
در این بیت ـاحتماال بهخاطر آنکه دستکاری و ساده کردن آن
آسان بوده استـ ساختار مورد بحث پشتوانۀ نسخهای کمتری
دارد ،اما به پشتوانۀ ضبط دستنویسهای لندن و استانبول (که
ً
غالبا در این ساختار دستکاری نکردهاند) و نیز با توجه به اصالت این
ساختار در شاهنامه ،کمتر تردیدی باقی میماند که صورت
اصیل همان «بباشید شادان دل <و> از بخت اوی» است.
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بــزرگان کــه آن نامــۀ دلپذیــر
شنیدند <و> گفتار  فــرخ دبیر،

نهک رعش رد یروتسد سونأمان یاه تخاس زا یکی و فطع فرح فذح

بارها ویژگی مورد نظر را از میان بردهاند) ،دیگر نسخ تأیید میکنند
که ساختار مورد نظر ما در این بیت نیز وجود دارد و ضبط
اصلی آن باید چنین باشد:

در پایان تذکر چند نکته ضروری مینماید:
	.1محدودیت حوزۀ شواهد به متون منظوم ،به احتمال قریب به
یقین ،حاصل محدودیت حوزۀ جستوجوی نگارنده است.
آنگونه که نشان دادیم ،در بسیاری شواهد ،وزن شعر محدودیتی 
برای شاعر ایجاد نکرده و از اینجا پیداست که ایجاد این
ساخت دستوری ربطی به ضرورت شعری نداشته است.
 .2پرسش مقدری دربارۀ این موضوع ممکن است پیش
بیاید ،که «اگر وزن از آمدن حرف عطف جلوگیری نمیکند،
از کجا بدانیم که این ویژگی حاصل رسمالخط نسخههایی 
که بهجای حرف عطف ّ
ضمهای روی حرف آخر کلمۀ پیشین
میگذارند نیست؟» .روشن است که تنها در برخی شواهد
وزن از آمدن حرف عطف جلوگیری نمیکند و این شواهد به
ّ
کار رد فرضیۀ ضرورت شعری میآید .در اکثر شواهد ،مانعی 
(از جمله وزن) بر سر راه آمدن حرف عطف وجود دارد ،منتهی 
پرسش این است :این مانع گوینده را مجبور به انداختن
حرف عطف کرده یا کاتبان را از افزودن حرف عطف بازداشته
است؟ ما ،بر پایۀ آنچه گفته شد ،پاسخ دوم را صحیح میدانیم.

جستار

