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Abstract
In stylistics books (and some articles and margins of texts) usually, the
linguistic coordinates of ancient Persian texts are discussed in a separate
section. In this section, researchers have tried to explain the salient
morphological, syntactic, and phonetic features of the texts. But in some cases,
because the Pahlavi texts (Persian texts are their logical sequence) were
careless, there have been errors in describing some of the coordinates, naming
them, and mentioning the evidence, and most importantly, the background to
many of these functions is not mentioned. In the present article, we have set
the criteria and benchmark as stylistic functions that have been shown in
Middle Persian (Pahlavi) texts. In this way, we have reviewed some of the
coordinates of ancient Persian texts under two headings: 1. "properties that are
incorrectly described" 2. "properties not addressed".
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بازنگری در مختصات سبکي متون کهن فارسي بر پایة متون
پهلوی
یاسر دالوند



استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین،
ایران

در کتب سبکشناسي (و برخي مااالت و حواشي متون) معموالً در بخشي مجزّا به مختصات زباني متون کهن
فارسي پرداخته شده است .در این بخش ،پژوهشگران سعي کردهاند که ویژگيهاي برجستة صرفي ،نحوي
و آوایي متون را تشریح کنند ،اما در برخي از موارد از آنجا که به متون پهلوي (که متون فارسي دنبالة منطاي

معيار و محک را کارکردهاي سبکشناختيي قرار دادهایم که در متون فارسي ميانه (پهلوي) نمود یافتهاند و
بدین طریق در برخي از مختصات متون کهن فارسي تحت دو عنوان بازنگري کردهایم :یکي «مختصاتي که
نادرست تشریح شدهاند» و دیگري «مختصاتي که به آنها پرداخته نشده است».

کلیدواژهها :تصحیح و نقد ،سبکشناسی ،مختصات زبانی ،متون فارسی ،متون پهلوی.
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مقدمه
در کتب سبکشناسي (و شروو متون) غالباً زبان متون کهن را با زبان معاصر قياس کردهاند
و هر جا اختالفِ برجستهاي نمایان شده است آن را براساس صورت ظاهري آن نامگراري
کردهاند .براي نمونه ،اگر گویندهاي در سخنش «اشتر» را بهکار برده است ،از آنجا که این
لغت امروزه «شتر» تلفظ ميشود آن را تحت عنوان «افزودن حرفي به واژه» بررسي کردهاند
چراکه فرض بر این است که شاعر الفي را به ابتداي این واژه افزوده است .اگر معيار و محک
را کارکردهاي سبکشناسانهاي قرار دهيم که در متون فارسي ميانه (پهلوي) نمود یافتهاند،
برخي از مختصات متون کهن فارسي نيازمند بازنگري هستند .مثالً در مورد یادشده اگر بدانيم
که لغت «شتر» در فارسي ميانه بهصورت اُشتر uštar 6کاربرد داشته است (مکنزي:6865 ،
ریل واژه) متوجه خواهيم شد که شاعر الفي به آغاز این واژه نيفزوده است ،بلکه صورت
کهن آن را استعمال کرده است .در جستار حاضر ،پا از بررسي پيشينة پژوهش و بيان مسأله
نمونههایي از این دست ،تحت دو عنوان -6 :مختصاتي که نادرست تشریح شدهاند و -2
مختصاتي که به آنها پرداخته نشده است ،مطرو شده است.

 .9بیان مسأله
در سبکشناسي قواعد و متعارفات و راه و رو هاي زباني هر دوره را نُرم ميگویند .برخي
نرم را زبان رایج عصر خود قرار ميدهند و عدهاي نرم رایج در دورههاي مختلف (سبک
دوره) را نرم محسوب ميکنند .ما در سبکشناسي ادبي معموالً نرم را زبان ادبي امروز قرار
ميدهيم (شميسا .)6835 ،از این رو ،گاهي در نامگراري مختصات زباني یک متن مواردي
را لحاظ کردهایم که اگر معيار و نرم را زبان ادبي پيش از آن متن قرار دهيم ،ميتوان در
درست بودن آنها شک کرد .در این پژوهش با در نظر داشتن متون پهلوي سعي شده است
در تبيين برخي از مسائل آوایي و زباني متون کهن بازنگري شود .پيش از آن توضيحي کوتاه
دربارۀ مشترکات سبک متون پهلوي و متون کهن فارسي الزم است.
معموالً زبان پهلوي را زباني جداي از فارسي دري ميدانند حال آنکه با دقت در متون
سدههاي سوم و چهارم و ماایسة آن با متون پهلوي ميتوان به شباهت فراوان آنها از لحاظ
زباني و فکري و ادبي پي برد .بنابراین «اگر کسي با مختصات زباني فارسي کهن آشنا باشد
 . 6در آوانویسي قدیميتر.)Nyberg, 2003: 2/199( uštur :
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ميتواند از عهدۀ فهم نسبي متون پهلوي برآید» (شميسا .)6861 ،بسياري از مختصات زباني
متون کهن را ميتوان بعينه در متون پهلوي نيز مشاهده کرد و این بدان جهت است که این
متون دنبالة طبيعي و منطايِ متون فارسي ميانهاند .اشارهوار به برخي از مختصات زباني
مشترک این متون اشاره ميشود:
 حرف کسرۀ اضافه frazand tanīg-zād :یعني فرزندِ تنيزاد (اندرز انوشهروان آرربادمارسپندان ،به نال از :جاماسبجي ĉiš yazdān ،)6876 ،یعني چيزِ ایزدان( 6همان)nay ،
 huškیعني نيِ خشک (درخت آسوري ،به نال از جاماسبجي.)6876 ،
عااررِ رهيْ خویش ناااتواني و پيري

کو بااه تن خویش ازین نيااامااد مهمااان
(رودکي)6868 ،

یعني رهيِ خویش.
 اُم به جاي اَم bašn-um ēst zargōn :بَشنُم است زرگون (درخت آسوري ،به نال ازجاماسبجي dagr-um frāz ašnawed ،)6876 ،دیري مرا فراز شنوید (همان)nang-um ،
 buwēd grānننگُم بُوَد گران (همان) و  bawum zunnārبُوَم زنّار (همان).
بااه جااایي کااه من پاااي بفشاااااردُم

عاانااان ساااااواران شااااادي پاااردُم
(فردوسي ،به نال از حميدیان)6837 ،

چااه ناايااکویي کنااد مردم بااه مردُم

کااه من در دوساااتي بااا تو نکردُم2؟
(فخرالدین اسعد گرگاني ،به نال از همان)

 آوردن دو مصوت در کنار هم nē āzāred :یعني نيازارد (اندرزهاي پيشينيان ،به نال ازشميسا bē abganēm ،)6861 ،یعني بيفکنم (درخت آسوري ،به نال از جاماسبجي،
 ma āzār ،)6876یعني ميازار (اندرز انوشهروان آررباد مارسپندان ،به نال از همان)؛ «گر
بنهآمرزي ما را و رحمت نکني بر ما ،حاّا که ما باشيم از زیانکاران» (تفسير شناشي) نهآمرزي
یعني نيامرزي.
 . 6گردآورنده بين «چيز» و «ایزدان» نشانة اضافة  īافزوده است که زائد است.
 . 2در لرستان هر دو به کسر تلفظ ميشوند :مردِم ،نکردِم.
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 حرف فعل یا رابطه ēdar zīndagīh andak, ānōh rāh dūr :یعني ایدر (= اینجا) زندگيکوتاه [است] آنجا راه دور [است] (اندرز خسرو قبادان ،به نال از :جاماسبجي:)6876 ،
عدیلم آنکه عدیلِ دو الله ،کژدم داشاات

کمنادِ زلفش بر الله بر فکنده کمين
(منطاي رازي ،به نال از :مدبري)6878 ،

یعني عدیلِ من آن کسي [بود] که . ...
 -آوردن باء تأکيد بر سر فعل نفيzan ud frazand ī xwēštan jud az frahang bē ma :

 hilزن و فرزند خویشتن را جدا از فرهنگ بِمَهِل (اندرز انوشهروان آررباد مارسپندان ،به نال
از جاماسبجي 6876 ،و نيز ر.کpad jud az handēšišn saxwan bē ،)Brunner: 162 :
 ma gōwجدا از اندیشه سخن بِمَگو (همان āb tō bē nē barād ،آب تو را بِنَبَرَد (همان):
هاار کااه باانااگااریاازد و شاااوخااي کاانااد

مساااتااحااق هر باادي و هر بالساااات
(فرخي سيستاني)6839 ،

 ترکيبات مالوب parsīg mardōm :یعني مردمِ پارسي (درخت آسوري ،به نال ازجاماسبجي sard āb az man ēst .) 6876 ،یعني سردْآب [= آبِ سرد] از من است (همان).
 wuzurg kišwar būmیعني بومِ کشورِ بزرگ (همان):
شااابِ سااايااه بادان زلفکاان تو مانَد

ساااپيادْروز بااه پاااکي رخااان تو ماااناَد
(دقياي)6878 ،

 اشتااق فعل از بن مضارع nigerīd :نگرید به جاي نگریست (مينوي خرد ،مادّمة مؤلّف،بند :)85
افسوس بر آن دیده که روي تو ندیدست

یا دیده و بعد از تو به رویي نگریدست
(سعدي)6836 ،
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ز خاااشااااک وز خار و شااااخ درخت

یااکااي آتشاااي باارفااروزیااد ساااخاات
(فردوسي)6862 ،

 آوردن فعل دوم بهصورت مصدر waxš grān abāyed dādan :وخشِ (= بهره) گران بایددادن (اندر انوشهروان آررباد مارسپندان ،به نال از جاماسبجي:)6876 ،
تااو را ناايااز بااا او باابااایااد شاااادن

بااه هاار باايااش و کاام راي فارّخ زدن

(فردوسي)6862 ،
 استعمال الف تعدیه nišāstan :نشاستن یعني نشانيدن و نشاندن (مينوي خرد ،پرسش ،91بند :)66
نشاااساااتاانااد خااوان و ماي آراساااتاانااد

کساااي کو سااازا بود بنشاااااساااتنااد
(دوسي)6862 ،

 استعمال «مر» az ān mar andōhōmand ud purr-pīm būd hēnd :یعني از این جهتاندوهمند و پرغم بودند (ارداویرافنامه .)6865 ،آموزگار دربارۀ کاربرد «مر» مينویسد:
«مشکل بتوان مر را در اینجا به معني نابکار و خائن گرفت چنانکه بالدري پنداشته است ،زیرا
در این عبارت ظاهراً مر ناش حرف اضافة مؤخر را دارد .در کنار "مر  ...را" در فارسي
جدید" ،از مر  ...را" ميتوان در فارسي یهودي یافت» (همانجا).
 افعال جعلي( nē frāmōšēd :نه فراموشد) یعني فرامومارسپندان ،به نال از جاماسبجي:)6876 ،
دلاام غااارتااياادي ز بااا تاارکااتااازي

نکند (اندرز انوشهروان آررباد

ز پااایم فکناادي ز با دسااات یااازي
(خاقاني)6832 ،

 نوشتن حرف نفي و نهي جدا از فعل ma gōw :مگو (اندرز آررباد مارسپندان ،به نال ازجاماسبجي nē bawīh ،)6876 ،نَبُوي (همانجا) ma dah ،مده (همانجا) و  ma gīrمگير
(همانجا).
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نه جایگاه نشااساات اساات این خرابآباد

چو باد از ساار دود و غبار و نم برخيز
(کمالالدین اسماعيل)6853 ،

و مواردي از این دست.
بنابراین اگر در تعيين و نامگراري مختصات زباني متون کهن فارسي ،متون پهلوي را نيز
در نظر داشته باشيم ،ميتواند ما را به شيوهاي صحيح در این زمينه رهنمون باشد .در ادامه با
توجه به این مبحث به ناد و بررسي برخي از ویژگيهاي سبکي متون فارسي (تحت دو
عنوان) ميپردازیم .پيش از ورود به بحث یادآور ميشود که نگارنده اگر مثالً به ناد مبحثي
چون «ابدال» پرداخته است و برخي از شواهد آن را نادرست شمرده است ،این بدان معنا
نيست که کالً این مبحث در متون فارسي نمودي نيافته ،بلکه گاهي این عناوین بهطور کلي
صحيحاند ،اما شواهدي که براي آنها رکر شده است ،قابل تأمل است.

 .6پیشینة پژوهش
در تحايق حاضر منابعي که براي واحد سبکشناسي تدریا ميشوند بيشتر مطمح نظر
بوده اند؛ نظير :سبک خراساني در شعر فارسي تأليف محمّدجعفر محجوب ،کليّات
سبک شناسي تأليف سيروس شميسا ،سبکشناسي تأليف ملکالشعراي بهار ،سبکشناسي
شعر پارسي تأليف محمد غالمرضایي و دستور تاریخي زبان فارسي تأليف پرویز ناتل
خانلري .در تمامي این کتب به ویژگي هاي زباني متون کهن پرداخته شده است .طبق
جست وجویي که صورت گرفت تاکنون تحاياي که به ناد این کتب با توجه به مختصات
زبا ني متون پهلوي پرداخته باشد ،به سامان نرسيده است (یا نگارنده از آن بياطالع بوده
است) .در پاره اي از موارد به ناد حواشي مصححان و شارحان بر متون فارسي نيز پرداخته
شده است .باید توجه داشت که ممکن است پيشتر در مااالت و جستارهایي به برخي از
شواهد و عناوین ماالة پيش رو اشاره شده باشد ،مثالً «اِست» بهجاي «اَست» ،اما اوالً پيشينة
این کارکردها را نشان نداده اند (که بسيار مهم است) و انياً هنوز در کتب و مااالتي که
متأخران مي نویسند به این موارد بيتوجه اند و خطاهایي در شروو جدید و تصحيحات تازۀ
متون راه ميیابد.
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ابتدا قاعدۀ موردنظر بر پایة متون مختلف پهلوي تشریح ميشود ،پا از آن نمونههایي از
کاربرد آن قاعده در متون فارسي کهن نشان داده ميشود ،سپا به داوري دربارۀ نظرات
مطرو شده دربارۀ آن قاعده ميپردازیم .در بخش دوم مااله نيز به رکر قاعدههایي در متون
پرداخته ميشود که کمتر مورد توجه بودهاند.

 .0یافتهها
در این بخش یافتههاي پژوهش در دو قسمت ارائه ميشود:

 .9-0مختصاتي که نادرست تشریح شدهاند
با در نظرگرفتن ویژگيهاي سابکي متون فارساي ميانه ميتوان در برخي از مختصات متون
کهن فارسي بازنگري کرد .در این بخش بهاختصار به مواردي اشاره ميشود:

 .9-9-0اشباع کسرۀ اضافه
معموالً در برخورد با اینگونه ابيات و جمالت:
جمعي چو گاال و اللااه به هم پيوساااته

تو هيزم خشااااک در مياااني رَساااتااه
(سعدي به نال از شميسا)6835 ،

که بهجاي «ميانِ رَساته»« ،مياني رساته» بهکار رفته است ،فرض بر این است که کسرۀ اضافه
بهصاورت  īاشاباع شده است( 2همان) و این بدان سبب است که نرم را زبان فارسي معاصر
در نظر ميگيرند اما حايات آن اساات که در متون پهلوي کساارۀ اضااافه همواره بهصااورت
 8» «īبهکار رفته اساات (ر.ک مکنزي .)6865 ،مثالً nām ī yazadān :یعني نامِ یزدان (اندرز
خسااارو قبادان ،به نال از جاماسااابجي )6876 ،و  handarz ī husraw ī kawādānیعني
اندرزِ خسروِ قبادان (همان) .بنابراین ،اگر نرم را زبان فارسي ميانه قرار دهيم خواهيم دانست
1. Method
 . 2البته این بيت ساااعدي را ميتوان به گونة دیگري هم توجيه کرد .این کارکرد اغلب در متون مربوط به قرن ساااه و
چهار دیده ميشود.
 . 8هزوار

zī
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که  īدر دورههاي بعد به کساره ( )eتخفيف یافته اسات و تمامي مواردي که کسره با اشباع
آمده اسات بازماندۀ اساتعمال کهن آن اسات نه آنکه شاعر یا نویسنده کسره را اشباع کرده
باشااد .در این عبارت« :باز فتح پارس بود بر دسااتي هشااامبن عامر» (تاریخ ساايسااتان)6836 ،
«دساتي هشام» بهجاي «دستِ هشام» استعمال شده است .ملکالشعراي بهار بهدرستي این یاء
را بازماندۀ زبان پهلوي دانسااته اساات و نه اشااباع کساارۀ اضااافه« :یاء مزبور یکي از امالهاي
قدیم است که از عهد ساسانيان باقي مانده و یائي بوده که به عالمت اضافه در آخر کلمات
مضاف ميآوردهاند» (همان).

« .6-9-0است» به کسر اوّل
در متون پهلوي «اَست» گاهي بهصورت «اِست» ( )ēstبهکار رفته است:

draxt-ē rust ēst tar ō šahr āsūrīg

درختي رُسته است سراسر شهر آسور (درخت آسوریک ،به نال از جاماسبجي )6876 ،و
 sar-at ēst zargōnسرت است زرگون (همان) .این کارکرد در متون فارسي نيز نمونههایي
دارد:
طاهر اه الملک سااپهر اساات و جهانِساات
بسااايااار ساااخن گفت مرا بخت ،پا آنگه
شاااایساااتااة صااادر تو نااا آمااد و نااامااد
دانسااات که جز معجزه گفتنش نشااااید

ني راسات بگفتم ،که نه اینست و نه آنِست...
هر کرده کاه او کرد بادان گفتاه نمانِسااات...
کان کا که نا گفتت دانسااات و ندانِسااات
بساااياار بکوشااايد که گوید ،نتوانِسااات
(مسعود سعد سلمان)6868 ،

ملکالشعراي بهار ریل این ابيات مينویسد« :ما هم قبلِ سين را مکسور تلفظ ميکنيم و
مي گویيم دانِسات و شاایِسات و توانِسات و بایِست و . ...در این صورت باید گفت در عهد
مساعود ساعد سلمان در غزنين یا در همة ایران است به کسر همزه معمول بوده است» (بهار،
 .)6831شااميسااا نيز در این باره مينویسااد« :ما امروزه ميگویيم :گویَم ،گویَد ،زیرا اَساات
(اَستن) تلفظ ميکنيم ،اما اِم ،اِد نشان ميدهد که در قدیم اِست (اِستن) تلفظ ميشده است»
(شميسا .)6861 ،با این حال ،ریل بيت زیر:
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تاو مي گویي کااه نور من چنااانِساااات

کااه کا از نور من قاادرم ناادانِساااات
(عطار)6831 ،

شاافيعي کدکني بهنادرساات مينویسااد« :چنانَساات /ندانَساات :قافيهکردن این دو کلمه
نشاانة این اسات که عطار این مصدر را دانَستن ،به فتح نون به کار مي برده است» (همان).
در برخي از کتب سااابکشاااناساااي نيز «دانساااتن» را به فتح نون ضااابط کردهاند (ر.ک:
غالمرضایي.)6877 ،

« .3-9-0ـِ ها» به جای «ها» نشانة جمع
« »īhāدر فارسااي ميانه نشااانة جمع اساات (تفضاالي و آموزگار 6838 ،و اشااميت:)6832 ،
 pōstīhāیعني پوسااتها (ارداویرافنامه .)16 :6865 ،ژیلبر الزار 6نشااان داده اساات که این
تلفظ در برخي از متون کهن فارسي نيز نمود یافته است .وي در این باره مينویسد« :جمع با
اااااِ ها صااریحاً در کلمات زیر دیده ميشااود :حوضِها (ترجمة تفسااير طبري) ،معجزتِها
(همان)  . ...صاورت ااااِ ها در شااهنامه (پيمانِها و ...با کساارۀ ناشي از ضرورت وزن) دیده
ميشاود» (به نال از :صاادقي و حاجي سايّد آقایي .)6836 ،صاادقي و حاجي سيدآقایي نيز
جهت تکميل بحث نمونههاي دیگري رکر کردهاند (همان).
حال به این بيت بنگریم:
ماااطاااربِ جاااان هااااي دل بااارده

تااا بااه شاااب تااا بااه شاااب همين پرده

(مولوي ،به نال از جاللي)6861 ،
در اینگونه ابيات معموالً فرض بر این است که شاعر «الف» را پيش از «ن» بلندتر از حد
معمول تلفظ کرده اسات و این کارکرد را در اصطالو «نون عروضي» ناميدهاند (همان) .اما
با توجه به قاعدۀ فوق احتماالً شاعر «جانِها» تلفظ ميکرده است:
حااق فشااااان اْد آن نااور را بر جااانِ هااا

مااااابااالن باارداشاااااتااه دامااانِ هاااا
(مولوي)6839 ،
1 . Gilbert Lazard
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جااانِ هاااي خلق پيش از دساااات و پااا

ماايپااریاادنااد از وفااا اناادر صااااافااا
(همان)

شاميساا نيز براي نون عروضي به ابيات دیگري از مولوي استناد کرده است که از همان
ماولة پيشين است:
ماافااتاارق شاااااد آفااتاااب جااان هااا

در درون روزن ابااااادان هاااااا
(مولوي به نال از شميسا)6895 ،

وز قااارآن خااااک باااا بااااران هاااا

ماايااوه هااا و ساااااباازه و ریااحااان هااا

(مولوي به نال از همان)
با این همه در برخي موارد موالنا نيز «ها» را به سکون تلفظ کرده که این حاکي از
آميختگي هر دو تلفظ در این دوره است:
ویان ناَفَا جااانْ هاااي مااا را همچنااان

اناادک اناادک دزدد از حااب ااِ نااهااان
(مولوي)6839 ،

 .0-9-0تغییر در مصوّتها
محجوب این بيت را ریل «اشباع واو به تاليد از پهلوي» آورده است (نظر به واژۀ «خو »):
کااباات ناااگااه بااوي نااياالااوفاار باايااافاات

خوشاااش آمد ،ساااوي نيلوفر شاااتافت
(رودکي به نال از محجوب ،بيتا)

شاميساا در این باره مينویسد« :معلوم است خو عالوهبر تلفظ  xašبهصورت  xošهم
تلفظ ميشااده اساات» (شااميسااا .)6835 ،این لغت در پهلوي بهصااورت  xwašتلفظ ميشااده
اسات (فرهوشي )6868 ،و ظاهراً واو آن قابليت اشباعشدن بهصورت  ūرا ندارد .در اینگونه
موارد شاين را با تشادید و بهصورت  xwaššتلفظ ميکردهاند .این تلفظ را در این ابيات نيز
ميتوان دید:
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وان ارغوان به کشاّي ،با صدهزار خوشّي

باياجااادۀ باادخشاااي برتاااختااه بااه مينااا
(کسایي ،به نال از وفایي و دالوند)6869 ،

کشاااّي آن چشااام ساااياااهااش باابااياان

خااوشااااّي آن تاانااگ دهااانااش نااگاار
(همان)

در بيت زیر:
شادي فُرُخت و خرمي آن کا که رز فُرُخت

شادي خرید و خرمي آن کا که رز خرید
(بشار مرغزي ،به نال از محجوب ،بيتا)

شاااعر فروختن را همچون اصاال پهلويا با واو مجهول ( )frōxtanتلفظ کرده اساات
(ر.ک :مکنزي ،)6865 ،6اما در کتب سااابکشاااناساااي ریل عنوان «حرفکردن حرفي از
کلمه» مطرو شده است (ر.ک :محجوب ،بيتا).

 .5-9-0مطابقت موصوف و صفت
 yazadān ī mēnōgānیعني ایزدانِ مينوي (مينوي خرد ،پرسااش  ،92بند  .)7همين کارکرد
را در متون فارساي کهن نيز ميتوان مشااهده کرد؛ نمونه را« :سکندر را گفتند :کرا کند که
سااوي شاابسااتان دارا گرر کني و آن ماهرویان پريپيکران را ببيني» (نظامالملک طوسااي،
 .)6863مصاحح بهنادرسات نوشته است« :جمع آوردن موصوف و صفت که تأ يرپریري از
زباان عربي اسااات» (هماان) .البتاه در ادوار بعاد صااافت و موصاااوف را از کلمات عربي
برميگزیدند که آن بحث دیگري است.

 .2-9-0تشدید مخفّف
کلماتي نظير زرّ ( ،)zarrپَرّ ( ،)parrپُرّ ( ،)purrکَر ( )karrبا تشدید تلفظ ميشدهاند (ر.ک:
مکنزي :6865 ،ریل واژههاي بيان شده و نيز ر.ک :صادقي .)6862،محجوب از آنجاکه نُرم
را زبان امروزي قرار داده ،این کلمات را ریل «تشااادید مخفف» آورده اسااات ،حال آنکه
1 . MacKenzie
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گویندگان صورت کهن این کلمات را استعمال کردهاند؛ براي نمونه واژۀ «کر» در این بيت
اینگونه است:
بااانااگ زاالااه کاارد خااواهااد ک ارّ گااو

وانااچ ناااسااااایااد بااه گاارمااا در خاارو
(رودکي به نال از محجوب ،بيتا)

 .7-9-0ابدال
تبادیال یاک حرف باه حرف دیگر را ابدال ميگویند .گاهي نمونههایي براي ابدال و تغيير
حروف در کتب سابک خراساني نال شده است که با درنظرگرفتن صورت پهلوي کلمات
نادرست مينمایند؛ مثالً:
از ماااارد خاااارد بااااپاااارس ازیاااارا

جااز تااو بااه جااهااان خااردوران هاانااد
(ناصرخسرو به نال از محجوب ،بيتا)

«هَند» به جاي «اَند» (هستند) بهکار رفته است و فرض بر این است که «ها» بدل از «الف»
اسات حال آنکه این لغت در پهلوي نيز با هاااا ( )hēndکاربرد داشته است .همچنين در این
بيت:
آب اناااگاااور و آب نااايااالاااوفااال

ماار ماارا از عاابااياار و مشااااک باادل
(بوشکور به نال از همان)

پنداشاتهاند که شااعر «نيلوفر» را بهصورت «نيلوفل» قلب کرده است .در حالي که شاعر
صورت پهلوي این لغت را ( )nīlōpalاستعمال کرده است (ر.ک :مکنزي.)6865 ،

 .7-9-0افزودن حرفي به کلمه یا کاستن حرفي از آن
گااهي شاااعرا حرفي را از لغات حارف ميکردناد و یاا حرفي بادان ميافزودند ،اما تمامي
شواهدي که براي این موارد رکر شده است ،صحيح نيستند؛ مثالً:
عياد را شاااادان گارار و نااطلابکرده بيااب

ز ایاازدِ پااادا ده پاااداشاااَنِ روز صااايااام
(فرّخي به نال از محجوب ،بيتا)
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در پهلوي نيز پاداشاْن ( )pādāšnاسات (ر.ک :مکنزي)6865 ،؛ بنابراین ،این تصاوّر که
شااعر نون را به این واژه افزوده است (ر.ک :محجوب ،بيتا) نادرست است .عالوه بر این،
(براي نمونه) رودکي بهجاي «اسفندیار»« ،سفندیار» بهکار برده است:
ورْ

باادیاادي ساااافااناادیااار گااه رزم

پاياش سااانااانش جهااان دویاادي و لرزان
(رودکي به نال از محجوب ،بيتا)

اسااتاد محجوب آن را ریل «حرفکردن حرفي از کلمه» بررسااي کرده اساات (همانجا)
حال آنکه «اسفندیار» در متون پهلوي نيز بدون الف آمده است (ر.ک فرهوشي .)6833 ،نيز
در این بيت:
ابااري پ ادیااد نااي و کسااااوفااي پاادیااد نااي

بااگاارفاات ماااه و گشاااات جااهااان تاااري
(رودکي به نال از همان)

فرض را بر این نهادهاند که شاااعر «ک» را از «تاریک» حدف کرده و آن را بهصااورت
«تااري» باه کاار برده حاال آنکاه این لغت در پهلوي نيز تاري بوده اسااات (ر.ک :مکنزي،
.)6865

 .6-0مختصاتي که به آنها پرداخته نشده است
گاهي مختصااات ساابکي مشااترکي بين متون کهن فارسااي و متون پهلوي مشااهود اساات که
معموالً در کتب مربوط به ساابکشااناسااي متون کهن بدانها پرداخته نشااده اساات .در اینجا
مختصراً چند مورد رکر ميشود:

« .9-6-0چراکه» در معنای «چرا» (یعني «که»ی زائد پس از «چرا»)
čē rāy ka xīr ī mēnōg ēdōn rāst ud ān ī gētīg ēdōn drō baxt ēstēd? :

چراکه خيرِ مينو ایدون راست ،و آنِ گيتي ایدون دروغ بخت (= مادّر) شده است؟ (مينوي
خرد ،پرسش  ،66بند  .)2این کارکرد در متون فارسي نيز نمونههایي دارد:
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چااراکااش نااخااوانااي نااهااال بااهشاااات؟

کااه شاااااه کيااانش بااه کشااامر بکشاااات
(دقياي)6878 ،

کزازي در بارۀ این بيت مينویساااد« :در همة برنوشاااتهها ،بهجاي «چرایش»« ،چراکش»
آمده است که سَخته و سُتوار نميتواند بود؛ زیرا در پارسي «چراکه» برابر با «زیراکه» بهکار
ميرود و واژۀ بهانگي (= تعليل) اساات .اگر خواساات سااخنور بهکار بردن پرسااش ميبود،
«چرا» را بهکار ميبرد ،نه «چراکه» را» (کزازي .)6866 ،نمونهاي دیگر:
خاادنااگ تااياار تااو چون از عااااب یااابااد پر،

چراکاه کرکا را در وغا کند مهمان؟ !

6

(مسعود سعد سلمان)6868 ،

 .6-6-0کارکردهای خاص حروف اضافه
حروف اضاااافاه نيز گااهي در معنااي خااصاااي بهکار ميروند که برخي از آنها در کتب
سابکشاناسي بررسي شدهاند اما همچون موارد پيشين این بحث ریشه در متون پهلوي دارد
و رکر تمامي کاربردهاي خاص منوط به تحايق در متون فارساي ميانه است .مثالً گاهي «به»
معادل «از» است pursīd dānāg ō mēnōg ī xrad :یعني پرسيد دانا به مينوي خرد .2شفيعي
کدکني ریل این بيت از منطقالطير:
هاامااچاانااياان مااي رو بااه پااایااانااش مااپاارس

در چاانااياان دردي بااه درمااانااش مااپاارس
(عطّار)6833 ،

مينویساااد« :این گونه اساااتعمال «به» به جاي «از» در قدیم رواج داشاااته اسااات که یکي از
آخرین نمونههاي آن بيت حافظ است (دیوان:)261 ،
 . 6تعجب شاعر از آن روي است که خدنگ ممدوو از عااب پر ستانده است امّا در عوض کرکا را (از تن مردگان)
مهمان کرده است.
 . 2ظاهراً نخساتين بار اساتاد احمد تفضلي این نکته را بيان کرده است .در برخي از متون ميانه فعل «پرسيدن» با «از» نيز
اساتعمال شاده اسات pursīd hašāgird az ōšnar ī dānāg :یعني پرسيد شاگرد از اوشنر دانا (اندرز اوشنر دانا:
.)17

 | 021متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 90بهار 0010

به سااامانم نميپرسااي نميدانم چه ساار داري

به درمانم نميکوشااي نميداني مگر دردم

که مرحوم قزویني در حاشايه نوشاته اسات« :چنين است در عموم نسخ قدیم ،نسخِ چاپي :ز
سامانم» (همان.)268 :
بيتوجهي به این نکته باعث آمده اسااات تا شاااارحان حافظ «به» را در این بيت بدل از
«را»ي مفعولي بدانند (ر.ک حميدیان.)6862 ،

 .3-6-0تلفظ ضمیر متصل سوم شخص مفرد به کسر
در متون پهلوي ضاامير « » به کساار تلفّظ ميشااود( »iš« :ر.ک :مکنزي .)6865 ،در متون
فارسي نيز غالباً اینگونه است:
چااو بااخشااااایااش آورد ناايااکااي ده اِش

بااه ناايااکااي باابااایااد سااااپاارده رهااِش
(فردوسي ،به نال از حميدیان)6837 ،

با اینکه در این باره ماالة مساتالي نيز نوشاته شاده است (ر.ک :حميدیان6837 ،؛ ر.ک:
بهار 6831 ،و غالمرضااایي )6877 ،کمتر مورد توجه پژوهشااگران بوده اساات بهگونهاي که
متون اندکي را ميتوان یافت که مصحّح یا شاروِ آن در اعرابگراري متن قاعدۀ بيان شده
را رعایت کرده باشد:
ساافر بيرون از این عالم کن و باالي این عالم

که دل زینهر دومستغني است؛برتر زینو آندانَش
(خاقاني)6837 ،

که فتحه روي «دانش» (او را بدان) بيمورد است .کزازي در جایي دیگر از دیوان خاقاني با
اینکه خود شاواهدي از تحفةالعراقین به دست داده که در آنها حرکت پيش از « » کسره
است:
کاااردناااد ماااالیاااک آفاااریاااناااِش

کاااي قاااضااااي شااااهاارِ آفااریاانااِش
(کزازي)6836 ،
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دربارۀ بيت زیر:
زآن جام کو رآگين ،جمشايد خورده حسرت

زآن رمح اژدهاساار ،ضااحاک برده مالش

اینگونه نوشته است« :در متن س [یعني سجّادي] و ع [یعني عبدالرسولي] :بالش؛ اما بالش در
این بيت معنایي ساانجيده نميتواند داشاات .مالش که به معني کيفر و مجازات اساات و در
پچين آمده اسات ،درسات مينماید و به بایستگي قافيه به زبرِ ل خوانده ميشود» (همانجا).
البته ایشان با توجه به ابيات تحفةالعراقین حدس زدهاند که ممکن است به کسر «ل» هم تلفظ
شااود .عدم توجه به این قاعده در دیگر متون نيز دیده ميشااود« :کسااي از متعلاان مَنَش بر
حسااابِ واقعاه مطلع گردانيد که فالن عزم کرده اسااات و نيّت جزم که بايت عمر معتکف
نشايند» (ساعدي )6837 ،که نميتوان باصراحت پيش از شين در «مَنَش» فتحه آورد؛ بهویژه
که سعدي در جاهایي دیگر از آ ار پيش از شين را به کسره تلفظ کرده است:
یااکااي در باايااابااان ساااگااي تِشاااناَه یااافاات

باارون از رمااق در حااياااتااِش نااَيااافاات
(سعدي)6836 ،

با توجه به این قاعده ميتوان در تصااحيح برخي از عبارات و ابيات بازنگري کرد .نمونه
را:
تو چه گویي ار بپرساام ز لب شااکرفشااانِش

ز چه داد زهر ما را ،چه بُوَد جوابش آتَش
(ا ير اخسيکتي)6887 ،

با توجه به تلفظ « » در «شاکرفشانِش» ،صورت درست مصراع دوم را ميتوان اینگونه
حدس زد :ز چه داد زهر ما را ،چه بُوَد جوابِ آنِش؟

 .0-6-0ضمیر مضاعف (یا زائد)
در این جمله:
u-š ahreman ud dēwān afsōs padiš kunēnd
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(و اهرمن و دیوان افساوس (= ریشاخند) بهش کنند) (مينوي خرد ،پرسش  ،1بند  )28یکي از
ضمایر « »šدر  u-šو ( padišبهش) زائد است .در متون فارسي نيز گاهي دو ضمير مفعولي و
 ...بهکار ميرود:
هاام اکاانااون تااو را اي نااباارده سااااوار!

پااايااااده بااايااااماااوزمااات کاااارزار
(فردوسي ،به نال از کزازي)6837 ،

وز آن پااا کااه مااا را ،بااه گاافاات گ اُرَزْم

باابساااااتاام پاادر ،دور کااردم ز باازم
(همان)

کزازي این کاربرد را «شاااگرف» خوانده اسااات و با قيد احتمال نوشاااته اسااات« :گویيا
بهکاربردن دو شاناساة مفعولي گساساته و پيوسته :م و ما را ،با یکدیگر هنجاري سبکي بوده
است» (همان).

 .5-6-0لغات در معاني خاص
معموالً در بخشهایي از متوني که به بررسااي ساابک خراساااني پرداختهاند به لغاتي که در
معنایي خاص بهکار رفتهاند پرداخته شاده اسات (ر.ک :شميسا .)6835 ،اغلب این لغات در
متون پهلوي نيز به همان معنا کاربرد داشااتهاند (که محااان نساابت بدانها بيتوجه بودهاند).
این لغات مشااترک بين متون فارسااي و پهلوي بساايار بيشااتر از آن چيزي اساات که در کتب
مرکور بت شاادهاند؛ مثالً در متون پهلوي «بند» در معناي «کُسااتي» بهکار رفته اساات (ر.ک
مينوي خرد ،پرسش  ،88بند :)1
kū: āsrōnān xwēškārīh dēn xūb dāštan (5) ud ēzišn ud azbāyišn ī yazadān xūb
ud pad nigerišn kardan, (6) ud wizīr ud dādestān ud ēwēn ud band, čiyōn az
abēzag weh-dēn ī māzdēsnān paydāg, rāst dāštan

خویشاااکاري موبدان ،دین خوبداشاااتن ( )9و یَزِ و نيایشِ ایزدان خوب و بهنگر (=
بهدقّت) کردن ( )1و حکم و دادساتان و آیين و بند  -چونانکه از ویژه بِهْدینِ مزدیسنان پيدا
[است]  -راستداشتن.
در متون فارساي هم عالوهبر شاواهد گویایي که دا رد ،به عايدۀ برخي شواهدي ضمني
نيز دارد مثالً در بيت زیر از زبان رستم خطاب به اسفندیار:
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ز ماان هاارچ خااواهااي تااو فاارمااان کااناام
مااگاار باانااد کااز باانااد عاااري بااود

بااه دیاادار تااو رامااش جااان کااناام
شااااکسااااتااي بااود زشاااات کاااري بااود
(فردوسي)6862 ،

با توجه به طرو اصالي داساتان شاميساا بند را معادل کستي دانسته است (ر.ک :شميسا،
 )6871که با توجه به پيشااينة این لغت در این معنا پریرفتني اساات .با این حال ،برخي بر این
باورند که این برداشت «اساس استواري ندارد» (خطيبي.)6871 ،
گاهي بر پایة لغات پهلوي ميتوان صااورت درساات واژههاي فارسااي را یافت .مثالً در
بيت زیر:
رگ کااه بااا پاايشاااايااار بااناامااایااي
باااد یااک چاانااد باار تااو پااياامااایااد

دل تااو خااو کاانااد بااه خااو گاافااتااار
انااااد کااااو را روا بااااود بااااازار
(رودکي)6868 ،

چنانکه از فحواي ساخن برميآید «پيشايار» به معني «پزشاک» است و برخي از شارحان
دیوان رودکي نيز به این معني اشاااره کردهاند ،اما این لغت به این معنا در فرهنگها ضاابط
نشااده اساات .در برخي از منابع لغوي نيز «پيشاايار» به معني «قاروره» و «شاايشااة ادرار» اساات
(ر.ک :دهخدا :6877 ،ریل «پيشيار») که با فحواي سخن سازگار نيست .نفيسي که به موارد
فوق پي برده بود به جاي «پيشاايار»« ،اندشااار» ضاابط کرد که لغتي برساااخته مينماید و در
واژهنامة دیوان نيز معناي آن را درج نکرده است (نفيسي .)6856 ،باري ،از آنجاکه در متون
پهلوي بيشااز ( )bēšāzبه معني پزشاک اسات (ر.ک فرهوشي 6833 ،و )Nyberg: 2003؛
بنابراین ،محتمل است که «پيشيار» تصحيف «بيشياز» باشد.
همچنين بر پایة متون فارسي ميتوان در معناي کلمات پهلوي بازنگري کرد؛ مثالً
ān gizistag aleksandar ī hrōmāyīg ī muzrāyīg mānišn viyābānēnīd ī pad garān
sēzd ud nibard ud yask ō ērānšahr āmad.

یعني گجسااته اسااکندر یوناني مصاارنشااين را گمراه کرد که با سااتم گران و نبرد و [ ]...به
ایرانشاااهر آماد (ارداویرافناامه yask .)6865 ،را به معني بيماري گرفتهاند و وهمن آن را
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 wešagخوانده اساات و آن را به معني ترس دانسااته اساات (همان) .از آنجا که «یَش اْک» در
متون فارساااي به معني خنجر و نيشاااتر و دندان حيوانات اسااات (ر.ک :دهخدا :6877 ،ریل
«یشااک») نميتوان یسااک را تصااحيف این لغت و بهقرینة نبرد آن را به معني سااالو جنگ
دانست؟

بحث و نتیجهگیری
در کتب سبکشناسي و برخي از شروو و تصحيحات از آنجا که نسبت به متون پهلوي
بيتوجه بودهاند برخي از مختصات زباني متون کهن را نادرست تشریح کردهاند .برخي از
این موارد بدین قرار است :کسرۀ اضافه در متون پهلوي پيوسته بهصورت  īبهکار رفته است
که یادگار آن را در متون آغازین فارسي ميتوان دید ،اما پژوهشگران فرض را بر این نهادهاند
که شاعر کسره را اشباع کرده است .مطابات موصوف و صفت از حيث جمع در متون پهلوي
شواهد بسياري دارد که به متون فارسي نيز راه یافته است ،اما معموالً آن را تحت تأ ير زبان
عربي ميدانند .برخي از گویندگان صورت پهلوي لغات را استعمال کردهاند نظير «اشتر»،
«اَزَبَر» و ،...اما معموالً فرض بر این است که شاعران و نویسندگان الفي به آغاز این کلمات
افزودهاند .به همين طریق برخي از موارد را که صورت اصلي کلمات استعمال شده است،
تحت عناویني چون «تغيير مصوت» و «ابدال» بررسي کردهاند .در پارهاي از موارد نيز
ویژگيهاي مشترکي بين متون پهلوي و متون کهن فارسي ميتوان یافت که در کتب
سبکشناسي به آنها نپرداختهاند یا کمتر مورد توجه بودهاند؛ مثالً استعمال «چراکه» به جاي
«چرا»؛ «به» به جاي «از» و . ...
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_____________ .)6866( .نامة باستان :ویرایش و گزار شاهنامة فردوسي .ج .1چا چهارم.
تهران :سمت.
کمالالدین اسماعيل ،ابوالفضل .)6853( .دیوان خلّاقالمعاني کمالالدّین اسماعيل اصفهاني .به اهتمام
حسين بحرالعلومي .تهران :کتابفروشي دهخدا.
محجوب ،محمّدجعفر( .بيتا) .سبک خراساني در شعر فارسي .تهران :فردوس.
مدبّري ،محمود .)6878( .شاعران بيدیوان .کرمان :نشر پانوس.
مسعود سعد سلمان .)6868( .دیوان مسعود سعد سلمان .مادمه و تصحيح و تعلياات محمّد مهيار .تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
مکنزي ،دیوید نيل .)6865( .فرهنگ کوچک زبان پهلوي .ترجمة مهشيد ميرفخرایي .چ  .1تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
منوچهري دامغاني ،احمدبن قوص .)6839( .دیوان منوچهري دامغاني .به کوشش محمّد دبيرسياقي .چ .1
تهران :زوّار.
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مولوي ،جاللالدین محمد .)6839( .مثنوي معنوي( .براساس نسخة نيکلسون) .به کوشش سعيد حميدیان.
چ  .8تهران :نشر قطره.
ناشناس .)6899( .تفسير شناشي :گزارهاي از بخشي از قرآن کریم .به اهتمام و تصحيح محمّدجعفر یاحاي.
تهران :بنياد فرهنگ.
ناشناس .)6836( .تاریخ سيستان .به تصحيح ملکالشعراي بهار .تهران :معين.
ناشناس .)6868( .کارنامة اردشير بابکان .ترجمه و آوانویسي و واژهنامه بهرام فرهوشي .چ  .9تهران:
دانشگاه تهران.
ناشناس .)6865( .ارداویرافنامه( .ارداویرازنامه) .متن پهلوي و حرفنویسي و ترجمة متن پهلوي و
واژهنامه از فيليپ ژینيو .ترجمه و تحايق ژاله آموزگار .چ  .9تهران :معين.
ناشناس .)6861( .اندرز اوشنر دانا .به کوشش فرزانه گشتاسب و نادیا حاجيپور .چا دوم .تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
ناشناس .)6866( .مينوي خرد .به کوشش یاسر دالوند .با مادمة سيروس شميسا .تهران :کتاب سده.
نجفي  ،ابوالحسن .)6865( .اختيارات شاعري و ماالههاي دیگر در عروض فارسي .تهران :نيلوفر.
نظامالملک طوسي ،حسنبن علي .)6863( .سيرالملوک( .سياستنامه) .مادمه و تصحيح و تعلياات
محمود عابدي .تهران :سخن و فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي.
نفيسي ،سعيد .)6856( .محيط زندگي و احوال و اشعار رودکي .تهران :کتابخانة ابنسينا.
نوّابي ،ماهيار .)6831( .درخت آسوریک .چ  .8تهران :فرَوَهَر.
وفایي ،عباسعلي و یاسر دالوند .)6869( .پيشگامان نظم فارسي .تهران :علمي.
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