یکی از سنّت های فراموش شده 
در نخستین سده های شعر فارسی

باالهــا شــدیم کــه دوغ بــود
قــصــۀ بــیبــیــم دروغ بــود

مسعود راستی پورز

این شخص چگونه باید بداند که صورت بیقاعدۀ پیشین
ّ
اخیر محرف؟ از دو راه:
اصیل است و صورت قاعد همند
ـ ـنخست .منابع خود را بسنجد و بدانچه از منابع معتبرتری
به دست او رسیده است اعتماد کند.
ـ ـدوم .سهلانگار نباشد و تالش کند تا قواعد نهفته در آن
بیقاعدگی  ظاهری را کشف کند .در  هر آشفتگی 
ّ
مجموعهای از اجزای منظم کوچکتر وجود دارد که هر
یک تابع قاعدۀ سادهای هستند و این قواعد در  کنار
یکدیگر ،و در  واکنش به یکدیگر ،قاعدۀ پیچیدهای را
تشکیل میدهند.
آنچه در این مقاله بررسی خواهد شد آشفتگیای است از
ّ
این دست که میتواند نشاندهندۀ یکی از سنتهای شعری در 
نخستین سدههای شعر فارسی باشد .اگرچه مثال یادشده بر
پایۀ ترانه مطرح شد که قواعد آن از قواعد شعر رسمی فاصله
دارد ،نگارنده کوشید تا از راه این مثال اغراقشده نشان دهد که
چگونه ممکن است مسائل ساده و روشن در یک زمان ،در 
زمانی دیگر بسیار پیچیده و فهمناشدنی به نظر برسد.

rasti.masoud@gmail.com

مقدّمه

امروز کمتر فارسیزبان شعرخوانی را میتوان یافت که در 
خواندن این بیت به مشکلی بربخورد:
بــاال رفتیــم دوغ بــود
قــصــۀ بــیبــیــم دروغ بــود
)بیتی از ترانۀ پریا از احمد شاملو(

اما اگر از کسانی که این بیت را بدون اشکال میخوانند
ّ
ّ
که مصوتی بلند است،
نخستین مصوت را،
بپرسیم که چرا
ّ
ّ
و دومین مصوت را،
یک مصوت کوتاه امتداد میدهند
بهاندازۀ
ً
ّ
ّ
که ماهیتا با مصوت نخست یکی است ،بهاندازۀ یک مصوت
ّ
خواندن مصوت
بلند میکشند (عکس این صورت ،یعنی کشیده

ّ
خواندن مصوت دوم ،را نگارنده از کسی نشنیده است)
نخست و کوتاه

ّ
ً
غالبا پاسخی نخواهند داشت .همچنین است اگر دربارۀ علت
ّ
ّ
تلفظ «رفتیم» بهصورتی هموزن با «رتیم» بپرسیم یا علت
ّ
بودن مصوت  ūدر «دوغ» و کوتاه بودن آن در «دروغ»
کشیدن
ً
را جویا شویم (قطعا مضمون پرسش آن نیست که چرا اینگونه

  

در برخی از متون منظوم کهن ،به مواضعی برمیخوریم که در 
آنها «فالن وز»ی باید بر وزن «مفاعلن» خوانده شود .چنین
خوانشی در نگاه نخست خالف قواعد زبان فارسی مینماید (یا

میخوانند ،زیرا در پاسخ آن به ضرورت وزن اشاره خواهند کرد و از
عهده بیرون خواهند آمد؛ مراد آن است که چه قاعدهای به شاعر اجازه
ّ
داده است که بهضرورت وزن( )1چنین تغییراتی را در تلفظ صامتها و
ّ
مصوتها ایجاد کند) .درواقع این خوانندگان تنها براثر سماع و

باید واکۀ بلند پیش از «ن» ساکن را کشید یا «ز» را بهاشباع خواند؛ راه ّ
اول

خالف قواعد زبان فارسی است و راه دوم خالف عرف این زبان( ))2و
ّ
روی ،مصحح با دیدن برخی دستنویسها که آن «فالن
ازاین

ّ
(	.)1موارد  یادشده درواقع ضرورت وزن نیستند و جزء تلفظهای طبیعی 
فارسیزبانان امروز به شمار میروند.

ً

(	.)2دربارۀ آنکه اشباع «ز» خالف قاعده است یا نه فعال چیزی نمیدانیم.
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که شاعر میخوانده است) بخوانند و اگر بنا بر این بود که براساس
منطق و قواعد زبان به خوانش درست آن پی ببرند ،راه بسیار 
دشوار و درازی در پیش داشتند.
اکنون ّ
تصور کنید که این بیت هزار سال دیگر از دو راه به
اصیل پیشگفته
دست کسی برسد؛ از یک راه به همان صورت
ِ
و از راه دیگر بدین صورت:

یسراف رعشیاه هدس نیتسخن رد هدش شومارف یاه تّنس زا یکی

عادت است که میتوانند این بیت را «درست» (یعنی همانطور 

جستار
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یسراف رعشیاه هدس نیتسخن رد هدش شومارف یاه تّنس زا یکی
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وز» را بهصورت «فالن و از» ضبط کردهاند ،به این نتیجه
میرسد که این «فالن وز» موجب فساد وزن است و باید ضبط
ّ
گاه مصحح ،که
«فالن و از» را جایگزین آن کرد؛ سهل است،
تنها یک دستنویس از منظومهای را در اختیار دارد ،به گمان آنکه
ّ
«فالن وز»ِ مضبوط در این دستنویس مخل وزن است آن را به
«فالن و از» تبدیل میکند .در این مقاله در پی آنیم که :نخست.
اصالت این ضبط در متون منظوم کهن را به اثبات برسانیم؛ و
دوم .چگونگی خوانش آن را نشان دهیم.

هــزار جــای فــزون گفــت عنصــری کــه« :ملــک
بـــروز جنگ بــه آمــد ز خــان و از چیپال»
)ازرقی-1336 ،الف(49 :

عبدالرسولی نیز همین ضبط را در متن نهاده است (همو-1336 ،

بّ .)56 :اما در دستنویسهای قدیم دیوان ازرقی مصراع دوم
چنین آمده است:
بــه روز جنــگ بــه آمــد ز خــان وز چیپــال

دو بیت یادشده تمام مواضعی  هستند که ازرقی در  آنها
میتوانسته صورت «وز» را به کار ببرد ،یعنی او تنها صورت
«وز» را به کار برده است و صورت «و از» ،با ّ
توجه به ضبط
نسخ قدیم ،در دیوان او یافت نمیشود.

 .1بررسی اصالت ضبط محلّ بحث در متون
 .1الف .ازرقی
نخستین شاهدی که نگارنده را به بررسی این موضوع متوجهّ
کرد بیتی از ازرقی بود که در دیوان او اینگونه ضبط شده است:

 .1ب .عنصری

با وجود آنکه از مثنوی وامق و عذرای عنصری ابیات اندکی به
جا مانده است (نزدیک به  500بیت) ،همچنان در این مثنوی
میتوان آثار صورت «وز» را دید .در چند برگ از دستنویسی 
که محمد شفیع از میان جلد دستنویسی دیگر به دست آورده
ّ
ّ
مۀ محمد شفیع بر مثنوی وامق و
است (دربارۀ این دستنویس نک .مقد

ز دســت زایــرت خیــزد بــه از بغــداد و از ششــتر
ز لفظ مادحت زایــد به از عمان و از لحسا

َّ

)ازرقی-1336 ،الف(2 :

همین بیت در  دیوان ازرقی مصحح عبدالرسولی  (همو،

-1336ب )3 :بدین صورت آمده است:

عذرا ـ عنصری2-1 :1966 ،؛ نیز صادقی5-4 :1382 ،؛ تصویر این
َّ
همراه متن مصحح منتشر شده است) سه بیت دیده میشود که
برگها

ز دســت زائــرت خیــزد نــه از بغــداد و از ششــتر
ز لفظ مادحت خیزد  نه از ّ
عمان نه از لحسا

صورت «وز» در آنها به کار رفته است؛ درواقع این سه بیت
تمامِ مواضعی هستند که عنصری در آنها میتوانسته این صورت
را به کار ببرد و با این حساب او ،بر اساس ابیاتی که از وامق و
عذرا بر جای مانده است ،در تمام مواردِ ممکن همین صورت  را
ّ
ا .محمد شفیع در تصحیح خود 
به کار برده ،نه صورت «و از» ر
از این ابیات در هر سه مورد «الف»ی در میان چنگک افزوده که
ما در نقل ابیات آن «الف» را حذف میکنیم.

بااینحال در دستنویسهای معتبر دیوان ازرقی  (که نگارنده

بهقصد تصحیح این دیوان به بررسی آنها پرداخته است) این بیت بدین
صورت ضبط شده است:
ز دســت زایــرت خیــزد نــه از بغــداد وز ششــتر
ز لفظ مادحت خیزد  نه از ّ
()1
عمان وز لحصا

آنچه در این بیت خالف قواعد شعر فارسی به نظر میرسد
«عمان وز» است .ازاینپس صورتهای مشابه ّ
ضبط ّ
«عمان و
از» را «و از» و صورتهای مشابه ّ
«عمان وز» را «وز»
میخوانیم .ازرقی در جای دیگر نیز صورت «وز» را به کار برده
است .نخست صورت برگزیدۀ آن بیت ّ
توسط نفیسی  و
ّ
عبدالرسولی را به دست میدهیم:

بدیــد ایــن وز خــواب نوشــین بجسـ[ت]
(بیت )19

گرامیتــر از جــان وز چشــم ســر
(بیت)40

بگفــت ایــن وز تنــش بگشــاد خــوی
(بیت )96

ّ
که در این مقاله مجالی برای معرفی دستنویسهای دیوان ازرقی و
( .)1از آنجا
ً
نیست ،نگارنده فعال به ارائۀ ضبط برگزیدۀ خود 
اعتبار آنها
چندوچون
شرح
ً
َّ
مصحح او تفصیل نسخهبدلها را
بسنده میکند تا خوانندگان بعدا در دیوان
مالحظه کنند.

 .1ج .فردوسی
ّ
فردوسی نیز ابیاتی همانند دو بیت محل بحث دارد:
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ل ،ق (نیز لی ،آ ،ل :)3وز؛ متن= ف ،ژ ،لو
(فردوسی)31/3 :1386 ،

(همان)278 /4 :

ُ ُ
 ســترگ
گیــو
بگفــت آن کجــا دیــد
ِ
ُ
ز گــــردان و از شــهــریــار  بــزرگ

بفرمــود  تــا هرچــه بــودش گلــه
هــیــونــان و از گــوســپــنــدان گله
ل ،ق ،س ،2ل :2وز؛ متن= ف ،ژ ،س ،لو ،ظ

ف ،ل ،ق ،ل ،2س ،2لو :وز؛ متن= ژ ،س ،ظ

(همانجا)

(همان)284 /4 :

ز بــوم نیــاگان و از شــهر خویــش
یــکــی تـــازه انــدیــشــه بــنــهــاد پیش

بــزد  گــردن نــوذر  تاجــدار
ز شــاهــان و ِز بــاســتــان یــادگــار

ل ،ق ،س ،2ل :2وز؛ متن= ف ،ژ ،س

ژ ،لو :و از؛ متن= ف ،ل ،س( 2نیز ق ،2لی ،و ،آ)

(همان)262/3 :

(همان)288 /4 :

ـر تیــز
نخســت آنــک گفتــی :مــن از مهـ ِ
ز یــــزدان و از گـــردش رستخیز

هــم از خــاوران تــا در  باختــر
ز کــوه و بیابان و از خشک و تر،

ف ،ل ،ق ،ل ،2س ،2لو :وز؛ متن= ژ ،س ،ظ
(همان)78/4 :

ل ،ق ،ل ،2س ،2لو :وز؛ متن= ژ ،س ،ظ
(همان)327 /4 :

اســیران و از خواســته چنــد چیــز
فــرســتــاد  نــزدیــک خــســرو بنیز

ز کــردار  شــاهان برتــر منــش
ُ
ز یــزدانپــرســتــان و از بدکنش

ف ،ل ،ل ،2س :2وز؛ ظ :و آن؛ متن= ژ ،س ،لو

ل ،ق ،ل ،2س :2وز؛ متن= ژ ،س ،لو ،ظ

(همان)81/4 :

(همان)332 /4 :

آنگونه که پیداست در غالب مواردی که از جلد چهارم ارائه شد،
دستنویسهای قدیم ،جز سنژوزف و استانبول ،صورت «وز»
ً
را ضبط کردهاند .حاشیۀ ظفرنامه هم که غالبا دو دستنویس
پیشگفته را همراهی میکند در یک مورد با دیگر دستنویسها
همراه شده است .به نظر میرسد در تمامی این ابیات  ضبط
ّ
که مصحح تنها در سه مورد آن
اصیل همان صورت «وز» است
خوانش «و ِز»).
را در متن نهاده است (با
ِ
اما دستنویس لندن و برخی دیگر از دستنویسها ،از جمله
قاهره و استانبول ،2پیش از جلد چهارم نیز مواردی از این دست
را ضبط کردهاند که برخی از آنها را نشان دادیم .دو دستنویس
سنژوزف و استانبول در این موارد عملکردی یکسان دارند و
همیشه صورت «و از» را ضبط کردهاند؛ لندن و دستنویسهای
همراهش ،یعنی  قاهره  و استانبول ،2هر دو صورت  را در بر
دارند؛ و فلورانس تا پیش از داستان یازدهرخ تنها صورت «و

ز مــردان و از گنــج و نیــروی دســت
ْ
همه ایـــزدی هــر چــه بــایَــدت هست
ف ،ل ،ق ،ل ،2س ،2لو :وز؛ متن= ژ ،س ،ظ
(همان)92/4 :

تــو  بــر پیــری او دلیــری مگیــر!
از ایـــران و از تــاج سیری مگیر!
ف ،ل ،ق ،ل ،2س :2وز؛ متن= ژ ،س ،لو ،ظ
(همان)203/4 :

ز کــوه و بیابــان و ز ریــگ و شــخ
دو لشکر برینسان چو مــور  و ملخ
ژ :بیابان و از؛ لو :بیابان از؛ متن= دیگر نسخهها

()2

(فردوسی)269 /4 :1386 ،
( .)1نسخهبدلهای دستنویسهای سنژوزف (ژ) ،سعدلو (لو) و ظفرنامه (ظ) ّ
توسط
نگارنده افزوده شده است.
( .)2خالقی مطلق نسخهبدلی برای این ضبط ارائه نداده و در حاشیۀ ظفرنامه هم
همین ضبط آمده است.

( .)3فواصل و حرکتگذاریها براساس متن خالقی مطلق است.
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()1

ژ ،لو ،ظ :و از؛ س (نیز ب) :ز ایران واز؛ ل 2این بیت را ندارد

یسراف رعشیاه هدس نیتسخن رد هدش شومارف یاه تّنس زا یکی

ز بــاد  هیونــان و از نعــل پیــل
زمــیــن شــد بــکــردار دریــــای نیل

چــو آگاهــی آمــد بــه ماچیــن و چیــن
ز تــرکــان و ِز(   )3شــاه ایرانزمین
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جستار

از» و از ابتدای داستان یازدهرخ هر دو صورت  را آورده است.
معقولترین احتمالی که دربارۀ این ضبطها میتوان داد آن
است که در دو دستنویس سنژوزف و استانبول تمامی موارد 
یکدست و بهظاهر قاعدهمند شدهاند و فلورانس هم تا جایی 
به قاعدهمند کردن اینگونه موارد پرداخته است؛ ّ
اما از ابتدای
ّ
داستان یازدهرخ (شاید بدان علت که بر اثر تکرار صورت «وز» به
اصالت آن در گفتار فردوسی پی برده بوده) از تغییر آنها خودداری
کرده است .بههرروی با ّ
توجه به ضبط اکثریت نسخ و برتری
ضبط دشوارتر ،در اصالت صورت «وز» در گفتار فردوسی 
()1
کمتر تردیدی میتوان داشت.

بگفــت ایــن وز جــای تازیــد پیــش
(همان)114 :

چــه گویــد ز یــزدان وز راه و کیــش
(همان)117 :

بتــرس از شــبیخون وز تاختــن
(همان)125 :

ز تــرگ ســواران وز مغــز پیــل
(همان)136 :

ز

گاوان

وز

یلــه

گوســپند

(همان)142 :

بگفــت ایــن وز دیــده آب دریــغ

 .1د .اسدی

(همان)178 :

َّ
ً
همۀ این موارد در متن مصحح یغمایی بهصورت «و از» (مثال:

متن دیگری که صورت «وز» را در  آن میتوان یافت
َّ
است .در دستنویس مورخ  755این متن
گرشاسپنامه
(کهنترین دستنویس گرشاسپنامه) در  تمام موارد ،تا آنجا که
جستوجوی نگارنده نشان میدهد بدون استثناء ،صورت
«وز» به کار رفته است .نخستین مورد در جایی است که از
ً
متن اصلی افتاده بوده و بعدا نونویس شده است:

ز شاهان و از خسروان زمین) ضبط شده است.

 .1ه .ربیع

ّ
یافت .مصححان
در علینامه نیز این صورت  را بهوفور میتوان
این متن (ربیع )1389 ،این صورت  را در متن حفظ کردهاند ،اما
همانند خالقی مطلق ،آن را «و ِز» خواندهاند:

ز گــردون و وز گشــت گیتیفــروز
(اسدی)11 :1394 ،

بگفــت ایــن و ِز( )2کعبــه آمــد بــه در

دربارۀ این ضبط پس از این سخن خواهیم گفت .باقی موارد،
که در اصل دستنویس محفوظ است ،از این قرار است:

ز یــزدان و ِز مصطفــی  شــرم دار

ز شــاهان وز خســروان زمیــن
(همان)62 :

(بیت )776
(بیت )999

بگفــت ایــن و ز مصــر انــدر زمــان

ز راه و ز دزدان وز کار  اوی

(بیت )3127

(همان)64 :

ز تــرکان و ِز رومیــان بیعــدد

نگردیــد از آییــن وز راه اوی
(همان)68 :

(بیت )5445

ز بــس آه مــردان و ز گیــر و دار

شــد از خــون وز گــرد گیتــی دورنــگ

(بیت  ،8659بیت )9041

(همان)73 :

ز فرقــان و ز حجــت داد  و دیــن

ز یــزدان وز زور  انگیختــن

(بیت )9303

(همان)79 :

در این متن دو موضع هست که صورت «وز» میتوانسته در 
آنها به کار رود ،اما در دستنویس در دسترس از این منظومه
(ربیع )1388 ،صورت «و از» ضبط شده است:

تــو از جــان وز دیــده بیشــی مــرا
(همان)111 :
ً

( .)1نگارنده فعال به بررسی این مسأله تا پایان جلد چهارم شاهنامه (تا پایان دستنویس
فلورانس) بسنده کرد.

( .)2فواصل و حرکتگذاریها براساس متن چاپی است.
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(بیت ( 1854گ50پ))

بگفــت ایــن و از دلــدل آمــد بزیــر
(بیت ( 7925گ213ر))

این تفاوت هم میتواند حاصل ّ
تصرف کاتب باشد و هم نتیجۀ
ً
یکدست نبودن کاربرد شاعر؛ فعال (پیش از بررسی متون دیگر و
اطمینان از اینکه صوت «وز» تنها صورت مورد استفادۀ شعرا بوده است

یا یکی  از دو صورت محتمل) احتمال دوم به واقع نزدیکتر
مینماید .اما شاهدی در علینامه هست که با دیگر شواهد
صورت «وز» متفاوت است:

(خوشبختانه نسخهبدلهای شاهنامه آثار  این صورت  را نمایان

ّ
 .مصححان علینامه این صورت  را در متن خود 
میسازند)
ّ
حفظ کردهاند و محمد شفیع نیز جانب احتیاط را رعایت کرده
َّ
ا در متن مصحح خود از وامق و عذرا نشان
و صورت اصل ر
داده است .به احتمال بسیار با جستوجو در دیگر متون
منظوم کهن و بررسی دستنویسهای معتبر آنها میتوان شواهد
دیگری از این صورت  را نیز یافت.

گــذر  کــرد  از جوشــن و ز کمــر
(بیت ( 5314گ144ر))

ّ
که پیداست در اینجا مصوت پیش از «ن» کوتاه است
آنگونه
و «ن» آغازکنندۀ یک هجای بلند («عو» در سومین «فعولن»)،
ّ
استثناء مصوت پیش از «ن»
بهخالف دیگر مواضع که بدون
ّ
بلند است و «ن» آغازکنندۀ یک هجای کوتاه .دربارۀ بیدقتی 
و کمسوادی کاتب دستنویس علینامه گفتهاند (نک .ربیع،
 :1388بیستوسه) و این مورد نیز به احتمال بسیار ،حاصل
ّ
ّ
ّ
ّ
بیدقتی اوست؛ وال چه علتی دارد که از بین شواهد متعدد 
()1
یادشده ،تنها این شاهد شرایطی متفاوت داشته باشد؟

 .2چگونگی خوانش این صورت
پس از اثبات اصالت صورت یادشده ،پرسشی که مطرح
میشود  آن است که در  اینگونه ابیات ،برای مثال ،باید
ّ
«عمان و ِز» و «خان و ِز» بخوانیم (با اشباع کسرۀ «ز») یا
ّ
«عمان وز» و «خان وز» (با کشیده خواندن «الف» پیش از «ن»،
برخالف قاعدۀ زبان فارسی)؟
پیش از بحث دربارۀ پرسش طرحشده ،الزم است اشاره
کنیم که فرض خوانده شدن حرف عطف بهصورت ( /ʾu/امروز
 )/ʾo/در آثار مورد بحث مردود است (منظور در جایی است که این
حرف عطف متصل به کلمۀ پیشین نیست و همخوانی در ابتدا دارد) و
این حرف بهصورت ( /wa/و شاید در مواردی  )/wo/خوانده
میشده و تحت تأثیر حرف عطف عربی بوده است .دراینباب،
عالوه بر ضبط دستنویسهای مشکول (نک .صادقی:1392 ،
 )373-370که دوگانگی تلفظ این حرف را نشان میدهد ،باید
بدین شواهد اشاره کرد:

 .1و .عیّوقی
عیّوقی نیز در منظومۀ خود ،ورقه و گلشاه ،مواردی از این
دست را به کار برده است (نک .عیّوقی -50 :1362 ،ز بهر شبیخون
و [ا]ز بهر کین -55 ،ز تیمار و هجران وز داغ و درد؛ به دیگر شواهد

این متن پایینتر اشاره خواهد شد) و متأسفانه در متن چاپی این
منظومه غالب این موارد ،بدون اشاره به ضبط اصلی دستنویس،
از میان رفتهاند (دربارۀ این دستنویس و خصوصیات کتابتی و زبانی 
آن نک .صادقی.)1390 ،
  

با توجه بدانچه گفته شد میتوان اصالت صورت «وز» را در 
گفتار شعرای یادشده قطعی دانست .آثار این صورت ،گاه

مــرا بســند ،بریــن گــر ز مــن گــوا خواهنــد
مـــبـــارزان هـــری وان نــیــمــروز گـــواه

( .)1این احتمال را هم نمیتوان نادیده گرفت که کاتب ،براساس برداشتی نادرست
از سنّت مورد نظرّ ،
تصور کرده باشد که صورت «وز» را به چنین مواردی نیز
ّ
میتوان تعمیم داد .با توجه به تحلیلی که در ادامه از صورت «وز» ارائه
خواهیم داد ،بعید است که ربیع خود مرتکب چنین اشتباهی شده باشد.

(ازرقی-1336 ،الف)89 :
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روپ یتسار دوعسم

چــو دوریــد از دیــن و از علــم و شــرم

یسراف رعشیاه هدس نیتسخن رد هدش شومارف یاه تّنس زا یکی

ّ
ّ
بهدست مصححان ،از متون زدوده شده
توسط کاتبان و گاه
است :در ورقه و گلشاه این صورت تنها در یکی ـ دو مورد 
ّ
در متن قرار گرفته و آثار دیگر موارد حتی در نسخهبدلها هم
بر جای نمانده است (علیاشرف صادقی در مقالۀ پیشگفته به این
تغییر اشاره کرده است؛ نک .همانجا) ،در گرشاسبنامۀ چاپی 
ّ
هایی که در اختیار مصحح بوده) هیچ
(شاید براثر ضبط دستنویس
اثری از این صورت بر جای نمانده است ،در دو چاپ دیوان
ازرقی نیز اثری از این صورت دیده نمیشود ،و در شاهنامه
ً
ظاهرا تنها در سه مورد این ضبط در متن قرار گرفته است

جستار

روپ یتسار دوعسم

یسراف رعشیاه هدس نیتسخن رد هدش شومارف یاه تّنس زا یکی

جستار

جهــان از قیــروان تــا چیــن داری
بــه هــر کامــی کــه خواهــی کامــگاری

تویــی کــه ســایۀ جــاه تــو وان دشــمن تــو
گــرانتــر اســت ز کــوه و سبکتر اســت ز کاه

(فخرالدین اسعد)214 :1349 ،

(همان)88 :

ازيــن مرغپــرورده ،وان ديــوزاد
چگونــه برآيــد ،چــه گويــی ،نــژاد؟

زبــان و کام ســخن را دو آلتانــد از اصــل
(متن :دستان) لحن زیر و بمست
چنانکه آلت دستان
ِ

(فردوسی)208/1 :1386 ،

(ناصرخسرو)408 :1368 ،

آغازین «وان» (= و +آن)
پیداست که در ابیات یادشده ،همخوان
ِ
ّ
را نمیتوان همزه در نظر گرفت (زیرا در آن صورت تلفظ «وان» و

3 .3ازرقی ،جز در دو بیت یادشده ،که در آنها خوانش محتمل
دیگری وجود دارد ،هیچگاه «ز» را اشباع نکرده است و
ً
مثال نگفته است (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) «از قضا
و ز قدر فرمانش را گر مه نهی» (ازرقی-1336 ،الف73 :؛

«آن» یکسان میشود و «و» نمود آوایی نخواهد داشت) و این همخوان
همان  wاست که در ابتدای حرف عطف عربی هست.
ّاما دربارۀ پرسش یادشده ( :)1

در دستنویسهای مورد استفادۀ نگارنده در تصحیح دیوان ازرقی،

1 .1در مصراع نخست بیت نخست از ازرقی (که موازنۀ آن در 

دو دستنویس این صورت  را ضبط کردهاند) ،یا در جای دیگر
نگفته است (مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن) «ز دانش و ز
جان اثری نی درو ولیک» (همان66 :؛ در شعر دیگران نیز کار 
از همین قرار است).

اینجا میتواند راهگشا باشد)« ،بغداد و ز» در مقابل ّ
«عمان و
ز» که در مصراع دوم آمده قرار گرفته است؛ ازاینروی
میتوان احتمال داد که در هر دو مصراع «بغداد وز» و
ّ
«عمان وز» صحیحتر است (از این پس صورت نخست ،یعنی 

4 .4کاتب دستنویس ورقه و گلشاه بارها در اینگونه موارد 
َْ
«وز» را به همین صورت مشکول ساخته است (نک.

خوانش ( /u zī/امروز  ،)/o zē/را صورت  Aو صورت دوم ،یعنی 

خوانش ( /waz/امروز  ،)/vaz/را صورت  Bمیخوانیم) ،زیرا غالب
فارسیزبانان شعرخوان خوانش طبیعی مصراع نخست را
َ
«بغداد وز» میدانند (دربارۀ درستی یا نادرستی این خوانش
معتاد فعال ً ـ پیش از ارائۀ دیگر دالئلـ داوری نمیکنیم) .تردیدی
نیست که در شعر ازرقی صورت  Bبه کار رفته است و
شواهد زیر این موضوع را روشن میسازد:

ّ
ْ
عیّوقی ،خطی6 :پ -ز بهر شبیخون َوز بهر کین15 ،پ -بگفت این
ْ
ْ
َوز کین دل حمله کرد21 ،ر -بگفت این َوز سینۀ او بجست23 ،ر-
ْ
بگفت این َوز کینه آهنگ کرد49 ،پ -بگفت این َوز وی بتابید

روی) .همو ،در مواردی که «به» اشباع شده ،گاه روی حرف
نخست واژۀ پس از این حرف اضافه تشدید نهاده است

ّ
ّ
(نک .عیّوقی ،خطی29 :ر -نیارست می خواستش بزنی52 ،ر -به
ّ
هر زخم دو مرد بنيم كرد؛ دربارۀ آنکه در دورههای نخستین ،در 
ّ
اینگونه مواضع ،مصوت را بهاشباع ادا میکردهاند یا صامت سپسین
را بهتشدید ،فعالً داوری قطعی نمیتوان کرد) و روشن است که

بســان مهــرۀ مــار اســت شــکل ژالــه وزو
بشکل مـــار درآیــــد بــه دشـــت سیل بهار
(ازرقی-1336 ،الف)30 :

گــر کمــان و تیــر جویــد ّ
قوتــش درخــورد خویــش
از شهابش تیر باید وز خــم گـــردون کمان

اگر میخواست اشباع «ز» را نشان دهد نیز از این شیوه
استفاده میکرد ،در حالی که هیچ گاه چنین نکرده است.

(همان)80 :

براساس آنچه گفته شد به نظر میرسد منطقیتر آن است که
صورت  Bرا بر صورت  Aترجیح نهیم و ،برای مثال ،بخوانیم
«ز لفظ مادحت خیزد نه از عمان َو ْز لحصا»ّ .
اما این اختیار 
تناقض دیگری را ایجاد میکند :در شعر ازرقی واکۀ بلند پیش
از «ن» ،طبق قاعدۀ زبان فارسی ،همیشه کوتاه تلفظ میشود 

2 .2از سوی دیگر ،گاه در سرودههای شاعران سدههای چهارم
تا ششم واکۀ بلند پیش از «ن» ساکن ،برخالف قاعدۀ زبان
فارسی ،کوتاه نشده است .برای مثال:
( .)1از آنجا که نگارنده پیش از هر چیز در پی اثبات اصالت این ضبط در دیوان
ازرقی بوده است ،غالب استدالالت خود را حول ابیات او شکل داده و کوشیده
است که این استدالالت قابلیت تعمیم به دیگر متون مورد بررسی را داشته باشد.

(تا آنجا که جستوجوی نگارنده نشان میدهد در شعر دیگران هم این
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1 .1در ابیات مورد بحث باید «فالن و ِز» (بر وزن مفاعلن) خواند
ْ
یا «فالن َوز» (بر وزن مفاعلن)؟
ْ
← «فالن َوز» ،زیرا:
الف .این شعرا هیچ گاه در شرایطی متفاوت «ز»
را اشباع نکردهاند؛
ب .کاتب دستنویس ورقه و گلشاه ،با حرکتگذاری،
ْ
خوانش «فالن َوز» را نشان داده است؛
2 .2چرا این شعرا تنها در این شرایط واکۀ بلند پیش از «ن»
ساکن را کشیده ادا کردهاند؟
ّ
ا متحرک کردهاند ،زیرا:
← «ن» ر
الف .در شعر این شعرا هر گاه واکۀ بلند پیش از
«ن» کوتاه نشد ه ،حرکت ربودۀ «ن» آشکار شده
بوده است؛
ً
ب .برخی از دستنویسهای متأخر (احتماال بهخاطر
آشنایی ناقص با این سنّت و درک نادرست از آن) صورت
ّ
غلطی از این سنت را به نمایش درآوردهاند.

ّ
( .)1چنین موردی در شعر شاعران یادشده بسیار کمیاب و در حکم النادر کالمعدوم
ّ
است .برای مثال شفیعی کدکنی در مقدمۀ چاپ عکسی علینامه (ربیع:1388 ،
هفتادوسه) یک مورد را در این متن نشان داده (چو شد کشته عثمان مروان نخست؛ گ5پ)
و نگارنده ،تا جایی که این متن را بررسی کرده ،یک مورد دیگر نیز دیده است (ز
ّ
ّ
 .مصححان در مقدمۀ علینامۀ تصحیحشده
بس وای عثمان از چپ و راست؛ گ14پ)
ّ
گفتهاند که در این منظومه در  20مورد مصوت بلند پیش از «ن» ساکن کوتاه
نشده است (ربیع )35 :1389 ،و تنها یک مورد از آن را نشان دادهاند ،که آن یک مورد 
ّ
نیز غلط است! بههرروی مشخص است که ربیع در رعایت قواعد عروض و
قافیه سهلانگارتر از دیگر شعرای مورد نظر ما بوده است و وجود چند مورد از
این تغییر در شعر او خللی در استدالل ما ایجاد نمیکند.

ّ
آن متحرک
(« .)2آن» به
صورت بالفعل یک هجای بلند است ،اما هنگامی که «ن»ِ
ً
ّ
با مصوت پس از خود «یک هجای بلند +یک هجای
«آن تو» شود،
شود و مثال ِ
کوتاه» را تشکیل میدهد و در این صورت همانند یک هجای کشیده عمل
میکند؛ از این روی باید آن را بهصورت ّ
بالقوه یک هجای کشیده به شمار آورد.
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حکم صادق است( ،))1مگر در مواردی که حرکت ربودهای پس
از «ن» وجود داشته باشد که آن خود قاعدهای ثانویه است.
توضیح آنکه هر گاه فردوسی  گفته باشد «بر نامدارانش
ً
بنشاندند» احتماال حرکت ربودهای را که پس از هجای
کشیدۀ «شان» وجود دارد اظهار کرده و خوانده است« :بر
نامدارانش بنشاندند»؛ ّ
اما هر گاه که گفته باشد «نشاندش
ِ
همان گه فریدون ز پای» حرکت ربودهای پس از «شان»
وجود ندارد (دربارۀ این حرکت ربوده نک .راستیپور-92 :1394 ،
 .)95از این روست که او میتواند واکۀ بلند پیش از «ن» را
ّ
در «نشاندن» گاه بلند در تلفظ آرد و گاه کوتاه :این «ن» گاه
ّ
گاه متحرک.
ساکن است و
ّ
ّ
«<مصوت بلند> ـن» همواره
در ابیات محل بحث ،پس از
«وز» قرار گرفته است و از اینجا میتوان دانست که مجاورت
با «وز» شرایط ویژهای را برای واکۀ بلن ِد پیش از «ن» ساکن
ایجاد کرده است .این شرایط ویژه را برخی دستنویسهای
متأخر در موارد دیگری آشکار ساختهاند .برای مثال مصراع
َّ
ازرقی مصحح نگارنده را دستنویس
دوم بیت  593از دیوان
خالصة االشعار بدین صورت ضبط کرده است :ز می خمار 
و ز طاوس خار و وز گل خار (!)؛ همچین دستنویس کتابخانۀ
ملی ملک مصراع نخست بیت  732را اینگونه ضبط کرده
است :ای نموداری ز لفظ و وز رفاق تو بهشت (ابیات 848 ،571
و  1073از همان دیوان نیز ضبطهای مشابهی دارند) .در صفحۀ 48
از گرشاسپنامۀ عکسی (اسدی )1394 ،نیز چنین ضبطی دیده
ُ
تیغ وز تف و تاب؛ ّاما ظاهرا ً ّ
ضمۀ
میشود :یالن زآتش
نهادهشده روی «تیغ» (که ممکن است «و» بوده باشد و براثر کمبود 
جا کوچکتر نوشته شده باشد) و نیز «ز» پس از «و» افزودۀ کسی 
ً
است که بعدا بخشهایی از نسخه را تکمیل کرده است .ضبط
«ز گردون و وز گشت گیتیفروز» که نشانی آن را در صفحۀ
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 11از چاپ عکسی گرشاسپنامه دادیم هم از نمونههای این
ّ
تغییر در همین موضع محل بحث است.
ضبط این دستنویسها ،اگرچه بهوضوح نادرست است،
ً
ّ
گویا نشاندهندۀ سنتی است که احتماال تا زمان کتابت این
 ساکن
همخوان
دستنویسها بقایایی از آن بر جای بوده« :وز»
ِ
ِ
پیش از خود را ،هنگامی که این همخوان در پایان هجای
ً
ّ
()2
 متحرک میکرده و احتماال این
کشیدهای قرار گرفته باشد،
حرکت ّ
ضمه بوده است؛ از این روست که شعرایی که در 
ّ
 مصوت بلند پیش از «ن» ساکن را،
جای دیگر (جز بهندرت)
ّ
برخالف قاعدۀ زبان فارسی ،کشیده در  تلفظ نیاوردهاند،
توانستهاند «فالن َو ْز» را (به ّ
کرات) بر وزن «مفاعلن» بخوانند
و مرتکب خروج از قاعدهای نشوند.
ّ
مجموعۀ استدالالتی که به اثبات این سنت میانجامد
ازاینقرار است:
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ً
شعرای قدیم نشان میدهد (مراد متون چاپشده است که فعال به

حاصل سخن آنکه به احتمال بسیار بیت نخست ازرقی را
باید اینگونه خواند:

آنها اعتماد کردهایم) ایشان به رعایت قاعدۀ کوتاه شدن واکۀ کوتاه
پیش از «ن» ساکن پایبند بودهاند؛ از این روی احتمال بسیار 
ّ
دارد که در شواهدی که برای کشیده تلفظ شدن واکۀ بلند پیش
ّ
از «ن» ساکن ارائه شد (نک .شواهد ارائهشده از فخرالدین اسعد

ُ
ز دســت زایــرت خیــزد نــه از بغــداد َوز ششــتر
ّ ُ
عمـان َوز لحصـا
ز لفـظ مادحـت خیـزد نـه از

ّ
خوانش مصحح)
همچنین هشتمین شاهد شاهنامه (برخالف

گرگانی و ناصر خسرو زیر مورد  2و شواهد ارائهشده از علینامه در 

باید اینگونه خوانده شود:

ّ
پانویس  1صفحۀ پیش) نیز این «ن» ساکن تلفظ نشده باشد و
ّ
شاعران مصوت شوا(= )ǝگونهای (یا شاید آنگونه که تاجیکان

ُ
ز کــوه و بیابــان َوز ریــگ و شــخ
دو لشکر برینسان چو مــور  و ملخ

ّ
مصوتهای ربوده را آشکار میکنند و منوچهری نیز در قصیدۀ «چو از

ّ
از دیگر متون محل بحث را هم به همین
و شواهد ارائهشده
ِ
ً
صورت باید خواند .افزون بر این ،احتماال در بسیاری از
ابیات دیگری که در آنها هجای کشید های پیش از «وز» قرار 
گرفته است نیز این شیوه را «میتوان» به کار بست.
ً
تأکیدی که روی «میتوان» داریم از آن روست که احتماال
ّ
به کار بردن این سنت در میان شعرای قدیم الزامی نبوده ،بلکه
ّ
یکی از وجوه ممکن بوده است )1(.بهطور کلی به نظر میرسد
صورت «وز» و «و از»
در مواردی که وزن اجازۀ آمدن هر دو
ِ
ً
را میدهد (منظور در شرایط مورد بررسی در این مقاله نیست ،مطلقا
هر جا که هر دوی این صورتها میتوانند بیایند) ،گرایش غالب
شعرای سدههای چهارم و پنجم به کاربرد «وز» بوده است.
ً
این گرایش در  کهنترین دستنویس گرشاسپنامه کامال
مشهود است و دستنویس ورقه و گلشاه نیز آن را تأیید میکند.
بااینحال ،غلبۀ این صورت در شاهنامه بهاندازۀ دو متن
ّ
یادشده مشهود نیست و نمیتوان بهدقت دانست که این امر
نتیجۀ ّ
تصرف کاتبان است یا گرایش خود فردوسی .شاید با
بررسی دیگر آثار منظوم این دوران بتوان این موضوع را
روشنتر کرد .بههرروی پیداست که در خراسان سدههای
ً
ّ
چهارم و پنجم سنت یادشده کامال رواج داشته است.

زلف شب باز شد تابها» آشکار کرده است ،کسرهای) به آن افزوده
باشند ،در این صورت میتوانستهاند بدون خروج از قاعده
()2
واکۀ بلند پیش از «ن» را کشیده بخوانند.
ّ
شدن مصوتی به پایان واژه را میتوان به برخی دیگر
افزوده
ً
ّ
از ویژگیهای وزنی اشعار این دوره نیز ّ
تسری داد ،اما فعال ،تا
ّ
بیشتر ،متعرض آن موارد نمیشویم.
یافته شدن شواهد
مواردی از این دست که توضیح دادیم نشان میدهد که بهتر
ّ
که مصحح در متن خود تمامی ضبطهای
است ،بلکه الزم است،
نسخهها را نشان دهد ،چه آن ضبطها را نشاندهندۀ صورت
محتملی بداند ،چه آنها را یکسره غلط به شمار آورد .هر ضبط
غلط نمایندۀ صورتی است که دستکم در نظر کاتبی که آن را
نوشته است درست و منطقی بوده و ممکن است با آنچه
پدیدآورندۀ آن اثر نگاشته پیوندی ،هرچند ضمنی و درنیافتنی،
داشته باشد .کمترین سود این ضبطهای بهظاهر غلط آن است
که ممکن است بخشی از ّ
تحوالت زبان فارسی در دورههای
مختلف را آشکار کند.
منابع
ـ ـازرقـی هـروی (-1336الـف) .دیـوان .بهتصحیـح سـعید
ّ
کتابفروشی زوار.
نفیسی .تهران:
ـ ـازرقـی  هـروی (-1336ب) .دیـوان .بهتصحیـح علـی 
عبدالرسولی .تهران :دانشگاه تهران.

  

ّ
به نظر میرسد آنچه دربارۀ سنت یادشده گفته شد و
استدالالتی  که برای اثبات آن طرح شد ،میتواند نتیجۀ
ضمنیای داشته باشد .تا آنجا که دواوین و منظومههای

(	.)2پیداست که آنچه توصیف کردیم تنها در مواضعی بود که «وز» وجود داشته
ّ
شدن مصوتی به پایان هجاهای
باشد ،اما این موارد نشان میدهند که افزوده
کشیده (هجاهای کشیدۀ ّ
بالقوه یا بالفعل) امر نامعمولی نبوده است و از اینجا میتوان
ّ
چنین مصوتی به پایان هجاهای کشیده
حدس زد که در موارد دیگری نیز
افزوده شده باشد.

( .)1همین الزامی نبودن است که موجب شده این خوانش را نه یک قاعده که یک
ّ
سنت بخوانیم .قطعی شدن این نتیجه موقوف بررسی دستنویسهای کهن تمام
ً
متون این دوره است که فعال برای نگارنده ممکن نیست.
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ـ ـاسـدی طوسـی ،ابونصر علیبن احمد ( .)1354گرشاسـبنامه.
بهتصحیح حبیب یغمایی .تهران :کتابخانۀ طهوری.
ـ ـــــــــــــ ( .)1394گرشاسـپنامه .چاپ نسـخهبرگردان
ّ
نسـخۀ مـورخ  755کتابخانـۀ مـوزۀ توپقاپوسـرای.
از روی
ّ
بهکوشـش محمـود  امیدسـاالر  و نـادر مطلبـی  کاشـانی.و
تهران :سخن.
ـ ـراسـتیپور ،مسـعود (« .)1394نقـدی بـر داسـتان رسـتم و
سـهراب» .فصلنامـۀ نقـد کتـاب ادبیـات ،سـال ّ
اول ،ش:2
ص.111-89
ـ ـصادقـی ،علیاشـرف (« .)1382داسـتان وامق و عـذرا و اصل
یونانی آن» .نشر دانش ،سال بیستم ،ش :4ص.16-4
ـ ـــــــــــــ (« .)1390دربـارۀ ورقه و گلشـاه عیّوقـی» .در:
ارجنامـۀ ذبیـح هللا صفـا (نقـد و بررسـی آثـار و جسـتارهای
متنشناسـی) .بهکوشـش سـیّد علـی آل داود .تهـران :میـراث
مکتوب ،ص.223-197
ـ ـــــــــــــ (« .)1392دربـارۀ تلفـظ بعضـی  کلمـات
شـاهنامه» .در :مجموعـه مقـاالت همایـش هـزارۀ شـاهنامه.
ّ
کوشـش محمدجعفـر یاحقـی .تهـران :فرهنگسـتان زبـان و
به
ادب فارسی ،ص.378-369
ّ
ـ ـعنصری ،ابوالقاسـم حسـنبن احمـد (1366م [تاریخ مقدمه]).
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ـ ــــــــــــ ( .)1389شـاهنامه .نسخهبرگردان از روی نسخۀ
ّ
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