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  چكيده
توصـيف   جوش با ذهن مخاطـب ساده و نزديك و هم انگيز، خاص و در عين حالشگفت شاهنامه، زباني زبان

كـار  . نب آن پـرده برداشـت  توان از همة جوا سادگي نمياين تقرّب، البته پيچيده است و براز و رمز  .شده است
كاري كـه   ،، در حوزة زبان شاهنامه، بررسي همة ابعاد و زير و بم آن از جهات گوناگون است درست و شايسته

هدف . هاي گوناگون، ممكن و ميسر است ها و دانش شگرف است و تنها در ساية تحقيق دقيق و همراه با تجربه
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 خـوان و به گمان ما، دانستنش بـر هـر شـاهنامه    معرفي و تحليل نوعي حذف در زبان شاهنامه چيزي است كه

تواند دست كم در چهار موضوع نسـخه  مقوله از حذف، مي ورد شناخت اينادست. است بايسته پژوهي،شاهنامه
ايـن حـال    مورد استفاده قرار گيـرد؛ بـا   زبان شاهنامه، اي از بالغت و نحوآشنايي با شيوه ي، معناشناسي،شناس

يژگي به زبان فردوسي منحصر نبوده اسـت؛ پـي   و هرگاه ما از كم و كيف اين تحقيق آگاه گرديم؛ با اين كه اين
 ةهـاي زبـاني، زمينـ    وان يكـي از تكنيـك  آن بـه عنـ   شاهنامه، با كاربرد خواهيم برد كه چگونه شاعر، در سراسر

گردد، مي جا ارائهاين هايي كه دركثرت نمونه .معنايي را براي متن خويش فراهم آورده است وحدت زيبايي و
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بـار   هيچ گفتاري نقل نگرديده و اين مقالـه بـراي نخسـتين    ؛ پيش از اين درشودمي گذارينام» غريب حذفي«
  .پردازدمي بدان

 
  كليدي ياههواژ

      .     غريب يا مشروط زبان فردوسي، شاهنامه، حذف

                                                 
         mohammadiali2@yahoo.com         )ول مكاتباتئمس( نا همدانبوعلي سي، دانشگاه فارسي زبان و ادبيات دانشيار، گروه ∗
  ، دبير آموزش و پرورش ناحيه يك همدانكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي ∗∗

 17/7/91:يخ پذيرشتار             19/1/91: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

   53-68ص، 1392 بهار و تابستان) 8پياپي( 1، شمارهپنجمسال 



 1392بهار و تابستان) 8پياپي(، 1پنجم، شمارهسال  ،فنون ادبي  /   54

  مقدمه
رد زمانه در امـان  هايي كه از نياكان ما ايرانيان به دست ما رسيده و از دستب به گفتة يكي از شاهنامه پژوهان، از ميان نوشته

گرفتـه از   ؛ ايـن سـخن، شـايد الهـام    )4: 1369خالقي مطلق : رك( ت شاهنامه فردوسي را نداردياي اهم مانده، هيچ نوشته
  :گويد سخن ابن يمين فريومدي باشد كه مي

 وسـي نشـاندطاي كاندر سـخن فردوسـيسكه
ــد ســخن  ــين آم ــر زم ــاالي كرســي ب  اول از ب

  

 فرسـي نشـاند   كافرم گـر هـيچ كـس از زمـرة     
 او سخن را بـاز بـاال بـرد و بـر كرسـي نشـاند      

  )51: 1318ابن يمين، (                                 
شـاهنامه  «: اند و به عنوان مثـال سـخناني از ايـن دسـت     اين اهميت كه ديگران هم درستي آن را پذيرفتهبخش بزرگي از 

درخـت طـوبي خوانـدن    . وابسته است» زبان شاهنامه«اند، به  ، گفته)8: فروغي، همان( »ترين يادگار ادبي بشر است معظّم
، جز در توصيف سـاختار زبـان   )35: 1382همان، ( هاي شكوهمند ديگر و توصيف) 20: 1380نوريان، ( سخن فردوسي
فردوسـي،  از ديدگاه شاعري به نـام ابوالقاسـم   «: گفته شده است. چشم شاعر پنهان نبوده استاي كه از  متن نيست، نكته

). 605: 1372كريمـي حكـاك،   ( ترين شاخص هويت قومي آدميان است زبان زيباترين دستكار جماعات انساني و بزرگ
ا شگفتي زبان شاهنامه از آن روي اسـت  شود؛ ام البته بايد يادآوري كرد كه همة عظمت شاهنامه، در زبان آن منحصر نمي

چنين بـه سـبب اسـتحكام     هم. اثري نتوانسته با آن برابري و همسري كند پردازي، تا كنون زبان هيچ كه در مكتب حماسه
در ). 49: 1354سـادات ناصـري،   ( انـد  زبان فخيم شاهنامه است كه شاعري بزرگ چون انوري را بندة آن خداوند دانسته

زبـاني كـه   . بخشـد  ا بدان رويي آسـماني مـي  زبان فردوسي خاصيتي هست كه اگر چه اصل سخن بنيادي زميني دارد؛ ام
زبان فردوسي از پـس  «: گويد وسفي ميي. ة پرعيار آن، رواني و رواج يافته استو سكّ  مايه اساس زبان فارسي امروز با بن

اين طراوت و شورانگيزي كـه  ). 140: 1386يوسفي، ( »ها، چون نام بلند او هنوز زنده و باطراوت و شورانگيز است قرن
هايي دارد كـه بايـد بـه طـور علمـي و عميـق،        در ارتباطي سحرآميز بوده است؛ سببدر عين حال، با زبان خاص و عام 

نمايـد، ايـن كـه بـر جـان و روان       اين كه زبان شاهنامه با همه عرياني ظاهري، اين همه محكم و استوار مي. كاويده شود
آميزد و حتي بنـا بـر    عام، در ميگذارد، اين كه با خاص و  ترين دوران تا روزگار ما، چنين اثر ژرفي مي مخاطب، از كهن

: 1369نظـامي عروضـي،   ( دارد مغزي چون محمود غزنوي را به كرنش در برابر فخامت خود وامـي  روايت تاريخ، سندان
سـكوب،  م. گردد، به زبان و بيـان مـتن مربـوط اسـت     انگيزي پيام و حساسيت محتوا بازمي هايي كه به دل ، جز سبب)82

بركت لحن زبان فردوسي، از حضور شاعر لبريز است و چون زبان با شاعر يگانـه اسـت، در    شاهنامه از: گويد جايي مي
). 281: 1378، مسـكوب : رك( كند؛ سببش اين است كه زبان شاهنامه سرشتي صميمي دارد مخاطب دوگانگي ايجاد نمي

ي بزرگان و پهلوانان شاهنامه بلندي، سادگي و شكوه سخن فردوسي، پيش از اين كه به آزادگ: گويد و در جايي ديگر مي
: 1383مسكوب، : رك( خيزد خود فردوسي برمي» سخن«و خويشكاري آنها وابسته باشد، از اعتقاد به پايگاه بلند و يگانة 

هـاي مـادي و    و گرايش  هاي هوس هاي سفارش تفاوت زبان شاهنامه با بسياري از آثار ديگر در اين است كه مايه). 348
هـايي كـه بـه زبـان      شـگفتي ). 22: 1370ازي، كـزّ ( اي شعر جان است نه شعر نـان  به قول نويسنده خودخواهي ندارد و

خزانة لغت و گنجينة زبان فارسـي  «هاي لغوي بگير كه استادان بزرگ آن را  از شگفتي. شاهنامه مربوط باشد، بسيار است
ـ )45: 1380فر، ؛ فروزان 24: 1362كوب،  ينزر( اند دانسته  انـد  ه فشـرد    ان ادبـي و فصـاحت كـه بـر آن پـاي     ، تا شكوه زب
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و پويندة زباني كه هنـوز چنـان كـه بايـد مـورد        هاي زنده ، تا تركيب)440: 1366: شفيعي كدكني ؛ 45: 1380فروزانفر (

 »، تمـام فنـون سـخن اسـت    ]بتنهـايي خـود  [شـاهنامه  «: بـه تعبيـر فروزانفـر   . مداقّه اهل هنر و تحقيق قرار نگرفته است
هايي توجه  واژه توان تنها به ساخت به عنوان مثال، مي. و اين سخن كوتاه و قصار، بسيار ژرف است) 46: 1380نفرفروزا(

 قـان  گشـته اسـت   ساخته و موجب شـگفتي و حيـرت، برخـي از محقّ   » نده«هاي شعري، با  كرد كه فردوسي در تركيب
يقي زبـان شـاهنامه ايجـاد كـرده و موجـب      هـايي كـه در موسـ    و يا فـرازش و فـروزش  ) 413: 1379كاظمي موسوي، (

هـا و اصـطالحات    و حضـور نـام  ) 103: 1379محمدي،  ، 74: 1369سپنتا، ( هايي در وزن متقارب شده است برجستگي
؛ )13و  12و  8: 1369( اح تحقيق كرده استهاي مبتني بر تناسب و تقرّب زبان با عالم موسيقي كه ملّ موسيقي و تركيب

هـا نيـز بـوده اسـت كـه در نخسـتين        به همين سـبب . شاهنامه است» زباني«هاي  بخشي از شگفتي همه حاكي از اهميت
و بـاز نظـر بـه همـين      1)637 /2تـا،   ابن اثيـر، بـي  ( اند خوانده» قرآن عجم«ها، با نظر به عظمت قرآن كريم، آن را  داوري

 »د و در عـذوبت بـه مـاء معـين رسـانيد     سخن را به آسمان عليين بر«: فخامت زباني است كه نظامي عروضي گفته است
دهد،  قدرتي و صالبتي كه عوفي، در تذكرة تحقيقي و ادبي خويش به فردوسي، انتساب مي). 75: 1369نظامي عروضي،(

خود نيست كه فردوسي، از كاخ بلنـد زبـان شـاهنامه     بي). 270: 1335عوفي، ( هم بايد در وجه زباني او تعبير شده باشد
گويد پيداست كه شاعر از كار خود تصوري بـزرگ   در پافشاري بر همين نكته است كه مسكوب ميسخن گفته است و 

  ).385: 1381مسكوب،( و معمارانه داشته است
اند؛  قان شاهنامه، روي وجه زباني آن، تأكيد داشتهگفتار، بيان اين يادآوري بود كه بيشتر محقّ غرض از آوردن اين پيش    

در اين خصوص حـق بـا   . ا هم كار اساسي روي زبان شاهنامه صورت نگرفته استاي روشن و مجزّ با اين حال به گونه
دميـده   در زبان فارسياي  هنوز بسيار مانده است كه بدانيم فردوسي چگونه روح تازه: گويد كاظمي موسوي است كه مي

بان اين اثـر شـگرف، در ميـان بـوده     اي در بارة ز از قديم، سخنان برجسته و گزيده). 401: 1379كاظمي موسوي،( است
ها دانسـته   ها و نوشته ها؛ يعني سرور همة آثار و كتاب بار آن را شاه نامه  الصدور، براي نخستين حةراصاحب كتاب . است
: 1379به نقل از كاظمي موسوي، ( مقدسي در البدء و التاريخ، از عظمت آن سخن گفته است). 59: 1364راوندي، ( بود

هـاي دشـمني بـا ايـن كتـاب       گون بودن شاهنامه در جهان عرب به سبب رغم اين كه آوازة افسانگي و خرافه علي). 417
نگريسـتند و نتوانسـتند از    گسترش يافته بود، شاعران و نويسندگان طراز اول عرب، بدان به چشم شكوه و عظمـت مـي  

شدن  ان زبان شاهنامه اختصاص دارد كه روشنترديد، به جه ها، بي بخش عظيمي از اين شگفتي. اعجاب آن چشم بپوشند
  . طلبد اي را مي وفقه قانه و بيهمة وجوه آن، كار مدام، محقّ

اگر چه ديگر شاعران معاصر فردوسـي نيـز بـه سـهم خـويش در بـاروركردن زبـان فارسـي         «: گويد اديب برومند مي    
ي آن كـه مقصـود فردوسـي از سـرودن شـاهنامه،      يك. ا خدمت فردوسي از دو جهت بر ديگران برتري داردكوشيدند؛ ام

همين زنده كردن زبان فارسي بوده است و اين نكتة قابل توجهي است؛ ديگر اين كه چـون هـدف فردوسـي زنـدگي و     
: رك( پويايي زبان فارسي بود، مردم هم از اقبال بدان دريغ نورزيدند و اينك زبان مردم آميختگي عجيبي با شاهنامه دارد

  ).134: 1354، نداديب بروم
پرداختن به جزئيات زبان شاهنامه، از آن جهت از اهميت بسزايي برخوردار است كه اين تنها كتابي اسـت كـه مـردم        

اي از وجـود نـازنين خـود     ايران حقيقتاً در طول تاريخ و در ميان انبوه درد و رنج، به آن دل خوش كردنـد و آن را پـاره  
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د كه روي زبان مردم هم اثري شگفت و نـازدودني گذاشـت؛ بنـابراين درك درسـت زبـان      اين قدر و منزلت بو. دانستند
هـايي جـاري و    به گفتة يك پژوهنده، امروز در زبان ما نـام . اي درك درست رازهاي زبان فارسي است شاهنامه، به گونه

مانـده   وقتي در همين مقدار متن بـاقي ا ساري است كه شايد ما ندانيم بنياد تغييرات و نفوذ آن از كجا ناشي شده باشد؛ ام
شويم كه مردم زير نفوذ زبان برخي از آثـار فارسـي بسـادگي زبـان خـويش را       از بسيار، به دقت كاوش كنيم؛ متوجه مي

التـواريخ والقصـص    اي دنبالة سخنان نويسـندة كتـاب مجمـل    اين سخن به گونه). 48: 1378صادقي،  :رك( اند تغيير داده
اين كه به عنوان مثال، ). 29: 1318( دارد بار پرده برمي ت زباني فردوسي، در زبان فارسي براي نخستيناست كه از تصرفا

فـري يـا كيفرسـي،     گيس را بـه جـاي گـيس    و فرنگيس يا فري» برز فري«را به محاكات از شاهنامه، » برزفري«مردم واژة 
نيز چنـين اسـت كـاربرد واژة    . مه در زبان مردم بوده استها يا تصرفات زباني شاهنا گيري ترين بهره نشاندند، يكي از كم

   2.)119: 1354شهبازي، ( كه آن را به اقتفاي فردوسي، نياتوس خواندند» تيئودوسيوس«ناهموار 
  حذف در زبان فارسي و پيشينة آن

ـ )142: 1985ي، هاليدي، به نقل از كاووس( اند اي براي پيشگيري از حشو و زوايد كالم دانسته برخي حذف را پديده ا ؛ ام
شناسي نيز به مقولة  شاعران و نويسندگان جز نگاه ارزشمدار زدودن اضافات در كالم، گاهي به عنوان يك تكنيك زيبايي

اند؛ با اين حال حذفي كه در اين مقاله مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفتـه؛ حتـي اگـر در آغـاز هـدف از       حذف نگريسته
هاي خراساني و عراقي، بـه مثابـة يـك تكنيـك مـورد       دن حشو بوده است، در ادبيات دورهآوردنش در سخن، بنا بر زدو

ها، رد پايي ساختاري از خود به جاي گذاشته است تـا مـا    تكنيكي كه بنا بر قاعدة ديگر حذف. استفاده قرار گرفته است
اند؛ منتها بـه ايـن    در زبان، اشاراتي كرده شناسان به انواع حذف نويسندگان و زبان. بتوانيم به دستور زبان حذف پي ببريم

اي كه بـه طـور مسـتقل بـه      تنها مقاله. اي نشده است شناسي، اشاره حذف، در هيچ يك از مباحث دستوري و زبان ةمقول
حـذف مطلـق، حـذف متعـارف،     : مبحث حذف پرداخته، مقالة سهيال كاوسي است كه به اين مقوالت اشاره كرده اسـت 

ا ويژگي حذفي غريب و يا حذفي كه ام). 160: 1376كاوسي، ( ساختاري و حذف تضمن معناييحذف موقعيتي، حذف 
هاي دستوري سخني از آن در ميان نيست و بسامد كاربردش در شاهنامه بيشتر و بهتر نمـوده شـده اسـت، اوالً     در كتاب

  شده است، ثانيـاً  هاي ادبي ما زدوده  لزباني بوده است كه از ذهن و ضمير تاريخ نقد و تحلي ةهاي برجست يكي از ويژگي
روسـت، دچـار مشـكل معنـايي و پريشـاني       هاي اين ويژگي روبه شاهنامه را آنجا كه با نمونه ةندانستن آن، ذهن خوانند

  .رساند ها ياري مي بدل   نسخه  شاهنامه را در گزينش درست زباني، پژوهندة  ردن به اين ويژگيب پي  كند، ثالثاً نحوي مي
  ذف مورد نظر اين مقالهح

حذفي كه بايد آن را جزو بوطيقاي گرامري . هاي دستوري ندارد سخن از نوعي حذف در ميان است كه نامي در پژوهش
هـاي   هايي كه برخي پژوهندگان به عنوان مثال، برآمده از ساختار ضـرورت  شاهنامه به شمار آورد، نه از آن دست حذف

؛ منتها پيش از ورود به اصل سخن، بيان )86: 1383طيب، : رك( اند شاعري، قلمداد كرده اي در عالم شعر و وزني و قافيه
هاي شـرطي حضـور    چرخد كه در جمله از آنجا كه سخن اين مقال بيشتر گرد نوعي حذف مي: فايده نيست اين نكته، بي

» يا«باشد، بيشتر به معناي » ار«و يا » اگر«ها را كه غالباً  دارد؛ پيش از اين برخي از شارحان شاهنامه نشان شرط اين جمله
دهد و با آوردن  اختصاص مي» حذف در شاهنامه«وي مبحثي را به نام محمود شفيعي است كه از آن ميان، . اند معنا كرده

  :گويد در بيتي كه مي. بيان كرده است» حذف جواب شرط«ها را تنها با عنوان  يك نمونه، نشانة شرط
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ــن زمــ   ــواهي از م ــر خ ــگاگ ــواه(ان و درن  )بخ
  

 و گــــر جنــــگ خــــواهي بيــــاراي جنــــگ،  
 )4/83: 1386فردوسي، (                                    

؛ يعني چنين برداشت كرده كه يا از مـن درنـگ   »بخواه«: و از شاهنامة بروخيم استفاده كرده، جلو واژة درنگ آورده است
ي كه هم با توجه به سياق سخن و هم محتواي ايـن مقالـه، نادرسـتي    ؛ در حال)255: 1377شفيعي، ( !بخواه، يا جنگ كن

گـردد؛ البتـه    اند، مشـخص مـي   ي شرطي همپايگي تعبير كرده»يا«ها را به  اين سخن و سخن همة شارحاني كه اين نشان
ن متفـاوت بـا   ، در شاهنامه هست و در ديگر متون هم هست؛ منتها ساختار دستوري آ»يا«به معناي » گر«ناگفته نماند كه 

» اگـر «هايي كه  ا از جمله نمونههاي اين مقاله و بيت باال آمده است؛ ام هايي است كه در نمونه»اگر«ساختار دستوري اين 
  :هاست و متعلقاتش به معناي ياست، اين بيت

ــر ــر ابـ ــد گـ ــل آمـ ــق گـ ــه عاشـ ــدانم كـ  نـ
  

 چـــــو از ابـــــر بيـــــنم خـــــروش هزبـــــر 
  )292/ 5 :1386ردوسي، ف(                                   

ــت؟ ــت كيس ــر دس ــو ب ــوش ت ــه ه ــن ك ــه ك  نگ
  

 ســـت؟ شـــمار ار ز ديـــو و پـــري    ز مـــردم 
  )59 /1همان، (                                                 

ر شود و شرح آن بتفصيل خواهد آمد، در ساختاري متفاوت با سـاختا  هاي باال، چنان كه مشاهده مي در نمونه» ار«و » گر«
  .ها، ادامه دهيم دادن نمونه بهترست كار را با نشان. هايي هستند كه در مدعاي اين مقاله گنجيده است»گر«آن 
از جهان به پسران، وقتي سلم و تور چنـين پنداشـتند كـه در تقسـيم       در داستان فريدون و ماجراي سپردن سه گوشه    

ند تا ايرج و پدر را در تنگناي گزينشي قرار دهند كه بتوانند به آساني ايي شوم برآمد اند، در پي نقشه كار بوده جهان، زيان
  ايي به پدر نوشتند كه ي، طي نامهبدين رو. هاي پندارهاي ناخجستة خويش را آشكار سازند مايه

 بهــــااگــــر تــــاج از آن تــــارك بــــي
ــه  ــدو گوشــ ــپاري بــ ــان ســ  اي از جهــ

ــين   ــان و چــ ــواران تركــ ــه ســ  وگرنــ
ــرزدار  ــكري گــــ ــراز آورم لشــــ  فــــ

  

ــ  ــا،  شــ ــان زو رهــ ــد جهــ  ود دور يابــ
ــان،  ــو نهـ ــته از تـ ــا گشـ ــو مـ ــيند چـ  نشـ
ــين،  ــردان جوينــــده كــ  هــــم از روم گُــ
 از ايـــــران و ايـــــرج بـــــرآرم دمـــــار

  )111 /1 :1386فردوسي، (                           
ف در در چاپ مسـكو، تنهـا اخـتال   . خالقي مطلق است، متني كه با چاپ مسكو، تفاوتي چنداني نداردمصحح، اين متن 

  :بيت دوم است كه به اين صورت ضبط گشته است
ــان ــوري از جهــ ــدو كشــ ــپاري بــ  ســ

  
ــان    ــته نهـ ــو خسـ ــا از تـ ــو مـ ــيند چـ  نشـ

  )86 /1 :1380فردوسي، (                             
در هاي شاهنامه به شمار آمده است؛ با اين حال اختالف متن جنيدي هـم   جزو افزوده  جنيدي، متن فوق كالًدر ويرايش 

به جاي تركان، توران و به جاي گردان، مردان و جز پار دوم بيت دوم كه تلفيقـي از  . كند اساس، تغيير ماهوي ايجاد نمي
 /1 :1387فردوسـي،  ( ، اختالفي با چاپ مسكو وجـود نـدارد  )نشيند چو ما گشته از تو نهان( متن مسكو و خالقي است

كـنم كـه بـراي     اعتبار را از آن جهت طرح مـي  ةلأمس. معتبر در دست داريم  نسبتاً ةاينك ما سه متن از سه شاهنام). 121
مشكلي كـه  . بخشيدن به متن و زبان كه تا چه اندازه به زبان گوينده نزديك است، برجسته شود مخاطب اين مقال اهميت
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پرسش است كه براستي تـا   دادن به اين گذارد، پاسخ چون شاهنامه، منتقد زباني را بر سر دوراهه مي هاي ديگر هم در متن
هـاي مـتن، چيـزي     هاي زباني موجود، پايبند بـود؟ از كجـا معلـوم كـه نشـانه      توان به اعتبار زبان يا تركيب چه اندازه مي

ها بايـد هميشـه در برابـر چشـم آن      هاي ديگر نباشد؟ اين پرسش سواد يا كاتبان نامتعهد يا دليل درآوردي از كاتبي بي من
 »اي در دسـت داشـته باشـيم    ابتدا بايد متن پذيرفتـه «: خواهد در جزئيات زباني يك متن، داوري كند قي باشد كه ميمحقّ

ت اظهار نظر نهايي كرد؟ أتوان در چند و چون لفظي يا ساختاري در متني، به جر ؛ وگرنه چگونه مي)31: 1378نوريان، (
هـاي كهـن و تـازه، بسـنده      هنامه، تنها بـه وجـود نسـخه   دار از شا لهأچنان كه ايشان به عنوان مثال، براي تشريح بيتي مس

هـاي حاضـر،    اند؛ بلكه با استناد به بوطيقاي ساختارهاي زباني و معنايي متون مجاور و نيز منطق سخن و تأييد متن نكرده
  .اند گره متن را گشوده

دارد يا نه؟ گفتيم كه محتـواي   خواهيم بدانيم معناي آن متن چيست؟ و آيا در ساختمان نحوي، خللي وجود اينك مي    
بيـت نخسـت، بـا    . هاي سلم است كه از طريق نامه به پدر خويش فريدون، فرستاده شـده اسـت   شده، تهديد سخنان نقل

  رود كه در نظر شارحان شاهنامه بوده چه احتمال مي نظر خويش، بگذاريد آن ةپيش از ارائ. ، شرط ايجاد كرده است»اگر«
شـرط ايـن   . ر سخن اين است كه در بيت نخست، هم شرط و هم جزاي شرط ذكـر شـده اسـت   ظاه. است، آورده شود

جـزاي شـرط   . ر شده است كه اينجا بايد جزاي شرط آغاز شودتصو..... ؛ )؟(بها، شود دور اگر تاج از آن تارك بي: است
كه آورديم و ظاهر امر نشـان  جزاي شرط اگر همين باشد ! يابد جهان زو رها )در آن صورت: (چيست؟ ظاهراً بايد باشد

اگر خاتمه يافتـه، بيـت دوم   . دهد، بايد جمله از نظر نحوي و موسيقي خاتمة پيام كالم، در اين بيت خاتمه يافته باشد مي
شويم، بـا   ا وقتي ما وارد بيت سوم مي؛ ام)مراجعه به بيت دوم( تر كند تواند تهديد سلم را كامل اي است كه مي نيز توصيه

جـا آغـاز گشـته باشـد، نـه در بيـت        گويد كه جزاي شرط بايد از اين اين قيد به ما مي! شويم رو مي وگرنه، روبه: عبارت
جنيدي، در اين مورد و موارد مشابه، اگر متن را جزو افزوده هاي شاهنامه به شمار آورده باشد؛ با تعريضي كـه  ! نخست

: گويـد  به عنوان مثال براي همين مـورد، مـي  . ان داده استدر پابرگ آورده، اعتراض خويش را به گسست منطق متن نش
  ).1/121: 1387جنيدي، (لت دويم را پيوند بايسته نيست 

گيـري تـا    مـي  ارزش ايرج بـاز  يا تاج شاهان از سر بي. يا: اگر«: يكي از شارحان شاهنامه در اين خصوص گفته است    
كنـد و در ادامـه    تـر موكـول مـي    هـاي پـس   اين جمله را به بيـت  ةايجا با گذاشتن ويرگول همپ اين[جهان از او بياسايد، 

جا نيز بـا   در اين[از تو به سر برد، ] و دور[چون ما با دلي آزرده دهي تا هم اي از جهان را مي به او گوشه] و:] ...[گويد مي
... صورت  در غير اين : وگرنه. و يا: وگر:] گويد مي 243كند و در بيت  تر حواله مي گذاشتن ويرگول، ادامه را به بيت پس
سـپاهي  ] ... بينـيم  مـي  244ادامه را در بيـت  [ آوران دلير روم و چين جنگ) توران( و در غير اين صورت از سواران ترك

اين تنها شرح موفايي است كه يكـي از شـارحان   ). 364 /1 :1380بهفر، ( »كنم دلير، گرد آورم و ايران و ايرج را نابود مي
 تحتـي  ةدر شرح بنداري از آنجا كه شرح به مضمون است، در ايـن خصـوص، ترجمـ   . ب شاهنامه آورده استخو  نسبتاً

شده باشد؛ بل كه » يا«يا » خواه«برد كه تعبير به  را هم در ترجمه به كار نمي» أم«يا » إما«ا عبارت لفظي صورت نگرفته؛ ام
رابِط الجحافلِ و مراكزِ القَنا و القَنابِلِ فنأخُد االمرَ قسراً و نَملك التاج و التخـت  إن ابي ذلك، فإنّا سنَجعلَ بِالد مو ... «گويد مي
شرطي، پي بـرده بـوده    ةدر جزاي شرط و درك جمل» وگرنه«؛ يعني بنداري نيز، به اين )44: 1970فردوسي، : رك( »قهراً

ي مشكالتي هسـت كـه   فردوسي پيش رفته است، از نظر فنّا در شرح فارسي باال كه گام به گام با معناي سخنان است؛ ام
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هاي جمله نيز تابع  داريم، فعل  پايه ايي هم قصد ايجاد جمله» يا«نخستين مشكل اين است كه وقتي ما با . پردازيم به آن مي
  :به قول آن مثل معروف. پايگي خواهند بود ساخت هم

 يــــا بيــــا بــــا يزيــــد بيعــــت كــــن
  

ــن    ــت كــ ــور زراعــ ــرو كنگــ ــا بــ  يــ
  )4/2024: 1352دهخدا، (                           

كند كه جملة پس از خويش را ملزم به  در آغاز جمله، شرطي ايجاد مي» يا«شود، در مثل يادشده،  چنان كه مشاهده مي   
بايـد  » يـا «باشـد    اگر شاعر گفتـه . ال استساختي كه در زبان كنوني فارسي، هنوز زنده و فع. يي ديگر نمايد»يا«حضور 

، بعد چند »يا«شود شاعر بگويد  نمي. جمله حضور داشته باشد  نشيني تقابل دوگانه، آن هم بدون فاصله در چارچوب هم
اين سياق اگر جايي ديگر يافت شـود،  . ي شرطي نخست باشد»يا«چنان حضور همان  ديگر بياورد و منظورش هم ةجمل

در شاهنامه، ديده نشـده   اي كه دست كم، اين ياي شرطي نباشد، نمونه ي مورد نظر، از جنس»يا«ترديدي نيست كه بايد 
پايه به متن باال نگاه كنـيم، تكليـف بيـت دوم كـه بـا سـپاري آغـاز         هم دوم اين كه اگر ما به چشم دو جملة  نكتة. است
  شود؟ شود، چه مي مي

 بهــــااگــــر تــــاج از آن تــــارك بــــي
ــه  ــدو گوشــ ــپاري بــ ــان ســ  اي از جهــ

ــواران تركــــ  ــه ســ ــينوگرنــ  ان و چــ
ــرزدار  ــكري گــــ ــراز آورم لشــــ  فــــ

  

ــا،    ــان زو رهــ ــد جهــ ــود دور يابــ  شــ
ــان،  ــو نهـ ــته از تـ ــا گشـ ــو مـ ــيند چـ  نشـ
ــين،  ــردان جوينــــده كــ  هــــم از روم گــ
 از ايـــــران و ايـــــرج بـــــرآرم دمـــــار

  )111/ 1: 1386فردوسي، (                          
دانيم كه نـه واو پيونـد دارد و    چيست؟ مي» و رهايابد جهان ز«: سوم اين كه در همان بيت نخست، تكليف اين پاره نكتة

باري اگر بپـذيريم كـه   . پايه است هم  پايه، سه شاعر به جاي دو هم ةنه به عنوان مثال، شارح مذكور، تصور كرده كه جمل
ن بايد بازگرديم و مـت . جزاي شرط از بيت سوم آغاز شده، مجبور هستيم در آن معناي به ظاهر درست، تجديد نظر كنيم

 ةشرطي رو به رو نيستيم؛ بلكه با چهار جملـ  شويم با يك جملة است كه متوجه مي در بازخواني متن. را دوباره بخوانيم
  :هاي شرطي را ما يكي يكي خواهيم آورد جمله. شرطي رو به رو خواهيم بود

1 .؟(، تاج دور گردد؛)كنايه از سر ايرج( بها بي) سرِ( اگر از آن تارك(  
  )؟(يابد؛] يي[رها) ايرج( ان از اوجه] اگر. [2
  ) ؟(سپاري؛) ايرج( اي از جهان را بدو گوشه] اگر. [3
  )؟(اي از جهان نشيند؛ تونهان، گوشه از چون ما، گَشته) ايرج] (اگر. [4

 استاد خالقي مطلق در متن شاهنامه كه پس از بيت نخسـت و بيـت دوم ويرگـول آورده     گذاري ها اتفاقاً با نقطه اين شرط
گـذاري   خواني دارد؛ يعني ايشان بدون اين كه در مقاالتشان به اين وجه غريب زبان شاهنامه اشاره كنند، نقطـه  است، هم

 :1389خـالقي،  : رك(انـد   هاي شاهنامه، از كنار آن گذشته اما مع االسف در بخش يادداشتاند؛  متن را درست انجام داده
ـ  شرطي، منطق سخن حكم مي  ةهار جملمنتها پس از آوردن چاينك پس از ). 1/137 ا كند كه جزاي شرط آورده شود؛ ام

بينيم كه سخن از جزاي شرط عبور كـرده، بـه اداي شـرطي ديگـر      خوانيم، مي مطلب را در بيت چهارم مي ةوقتي ما ادام
دو جزاي شرط  يتروست كه بايد با كلّ يت دو شرط روبه؟ حقيقت اين است كه متن ما با كلّ!سبب چيست! است  رسيده
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ترين چالش اين مقاله و پرسشـي   اين بزرگ. فاق در ظاهر عملي نشده استهم پاسخ داده شده باشد؛ در حالي كه اين اتّ
  .است كه ما كوشش خواهيم كرد به آن پاسخ دهيم

 ةنمون. اجعه كردهاي ديگر مر هاي شاهنامه و حتي نظاير آن در متن براي حل مشكلي كه نام بردم، بايد به نظاير جمله    
اي كه نشان  جامه. پوشد جاثليقان مي ةديگر در پادشاهي خسرو پرويز، آنجاست كه شاه ايران براي رعايت بزم قيصر جام

بر سر خوان قيصر، در حضور نياتوس و . چليپا دارد و اصوالً بايد مسيحيان آن را بپوشند نه يك ايراني زردشتي متعصب
يعني بـه اصـطالح   ( آغازد مي» واژِ نهان«به دست دارد، خسرو ) نشان آيين زردشتي( برسم فيلسوفان رومي، با بندوي كه

امروز پيش از خوردن غذا، به رسم آيين زردشتي و ايراني آن روز، دعاي مرسوم ايرانيان را كه هنگام خـوردن خـوراك،   
نژاد، از ايـن   نياتوس رومي. زند ان راي ميكه لحن مخصوص آييني بوده است، با مه» زم زم«و به ) خواند خواندند، مي مي
بنـدوي    !آينـد  ، با هم گرد نمي»چليپا«و » واژ«: گويد خسرو ايران، برافروخته شده، در روي شاه با درشتي مي  شكني تسنّ

كوبد؛ با اين حال، خسرو، از  محكم به روي چليپاپرست مي  دستي ايراني از جسارت فرمانده رومي، در خشم شده، پشت 
  :گويد فردوسي مي. شود گستاخي سردار ايراني، در خشم مي

 غمــي گشــت از آن كــار، خســرو چــو ديــد
ــي     ــو ب ــن گ ــت اي ــتهم گف ــه گس ــرد ب  خ

  

 بـــه رخســـاره شـــد چـــون گـــل شـــنبليد 
ــي داوري  ــه بـ ــد كـ ــورد) ؟(نبايـ ــي خـ  مـ

  )160/ 8، 1386فردوسي، (                          
گردد تا به ايرانيان يـورش ببـرد؛    رود و با چند سوار رومي بازمي زم بيرون ميمست، از آن ب گين، نيم باري نياتوس، خشم

  :گويد اينجاست كه فردوسي مي
 گــه ز لشــكر ســواري چــو بــاد همــان

ــت     ــت دس ــرا پش ــاكس چ ــدوي ن ــه بن  ك
 )؟(گـــر او را فرســـتي بـــه نزديـــك مـــن

  

 نــــژاد، بــــه خســــرو فرســــتاد رومــــي 
 پرســـت؟ زنـــد بـــر رخ مـــرد يـــزدان   
 !جمــــنو گرنــــه ببــــين شــــورش ان  

  )160 /8: 1386فردوسي، (                           
گونه اختالفي ندارند؛ منتها مشكل  خالقي مطلق، هيچ ةمسكو و جنيدي، با نسخ ةدر متن باال، بر خالف متن گذشته، نسخ

رو  رطي روبـه ش ةدر اينجا ما با يك جمل. خود را ندارند  همان است كه بود، شرط و جزاي شرط، روال معهود و معمولي
بينـيم كـه    مـي . چون متن گذشته، جزاي شرطي نيست ا در اين متن نيز همام ؛)؟(گر او را فرستي به نزديك من: هستيم

 ةهـا در شـاهنامه بسـيار اسـت، مـا همـ       از ايـن نمونـه  . جمله به جاي آوردن جزاي شرط، با شرط دوم ادامه يافته است
ايم؛ با اين حال، اگرچه در شاهنامه از اين دست موارد بسيار است  ضبط كرده ايم تشخيص دهم، هايي را كه توانسته نمونه

مهم،  ةشد ا اين خصوصيت فراموشست؛ ام هاي زباني شاهنامه اين نوع كاربرد زباني گويد كه يكي از شاخصه و به ما مي
هم هجري ظاهراً تداوم داشته هاي قديمي، تا دست كم سدة ن اين خصيصه، در زبان متن. شود هم به شاهنامه منحصر نمي

هـايي ديـده شـده     اند، از جمله ناصر خسرو و مختاري غزنوي، نمونه در زبان شاعراني كه به فردوسي نزديك بوده. است
  :در اشعار مختاري غزنوي آمده است. است

ــع ــه طبـ ــردان را بـ ــدي آزادمـ ــر بفريبـ  آز اگـ
  

 چندين عداوت نيستي بر زر تو را  گر نه اين 
  )3: 1382مختاري غزنوي، (                      
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بند به رعايت اصل و روايت متن  نويساني كه پاي نسخه. مند گشته است ح ارجنويسان و مصح اين بيت محل تنازع نسخه
اند؛  ف زدهمتن را بفهمند، براي معنادارشدن بيت دست به تصرّ ةاند اين نوع شيو توانسته اند، چون نمي بدون تصرف نبوده

  :اند گونه حك و اصالح كرده بنابر اين، بيت را اين. اند يعني نخست آز را به زر و بفريبدي را به نفريبدي بدل كرده
زر اگـر  : شـود  حذف چنين معنـا مـي    آن ةصورت بيت بدون مالحظ  در اين. الخ... زر اگر نفريبدي آزادمردان را به طبع، 

، چرا بايد آزادمردان با زر دشمني ورزند؟ يعني سبب دشمني آزادمردان با زر، ايـن اسـت   فريفت آزادمردان را طبيعتاً نمي
ـ  خوب معناي سرراست و تا اندازه. فريبش را بخورند ،ترسند كه مي هـاي مـتن دقيـق    ا اگـر در نشـانه  اي زيبنده است؛ ام  

طـرز گفتـار؛     لي از اعراب دارد؟ از سـويي ايـن  دوم، چه مح ةدر پار» گرنه«، بپرسيم كه قيد  توانيم از معناكننده شويم، مي
غزنـوي هـم نبـوده      سنج و مقيد به رعايت تمام شئون شاعري و منطق گفتار، چـون مختـاري   البته سزاوار شاعراني نكته

طرز، پيش و بيش از آن كه ستايش باشد، نكوهش است؛ از آن رو كه معناي سـكوت آن ايـن اسـت كـه      است؛ زيرا اين  
بند  همايي از آنجا كه خود را پاي! گردند شدن، به گرد زر نمي لودهچندان هم اعتماد به نفس ندارند و از ترس آآزادمردان 

دانسته، صورت درست را در مـتن گنجانـده    مي) 692بريتانيا، مورخ  ةمتعلق به موز» ص« ةنسخ(اساس ةبه رعايت نسخ
ترديـد،   گونه حـذف و اگـر تصـحيحش انتقـادي نبـود، بـي       ايناست؛ اگرنه او نيز به احتمال، به سبب اشراف نداشتن بر 

صـورتي كـه از ايـن    «: گويد در پابرگ مي. داد، چنان كه در پابرگ، ترجيح داده است هاي بدل را بر متن ترجيح مي نسخه
ي بـود، همـه بـه صـورت    هاي معتبر كه در دسترس ما  نسخه  است و باقي» ص« ةايم، فقط مطابق نسخ بيت در متن نوشته 

و بنا بر اين معناي بيت خيلـي واضـح   » الخ... چندين  آخر اين ... زر اگر نفريبدي «: ايم بدل ذكر كرده است كه در نسخة 
اينجـا از پاسـخ درسـت    ). 4 ،همـان ( »همـه دشـمني بـا زر نبـود     فريفت، تو را اين  است؛ يعني اگر زر آزادمردان را نمي

مختـاري بـه   . هاي ديگر نيز توجه نمايـد  خواهم تا به نمونه دكي شكيبايي ميكنم و از مخاطب اين گفتار، ان خودداري مي
). ، اتفاق افتاده است)؟( 549و يا  512هاي  مرگ مختاري به گفتة همايي، در يكي از سال( سدة پنجم و ششم متعلق بود

  :شود پس از مختاري، اين خصيصه، در زبان عطار نيز ديده مي
ــر از ايـــن ســـودا تـــو دل دريـــا  كنـــيـگ

  
ــي   ــودا كنـ ــه سـ ــراري همـ ــه طـ ــون بـ  چـ

  )309: 1384عطار، (                                    
ايـن بيـت،   » بوطيقـاي گرامـري  «ا از ؛ ام)89 ،همان( است  عطار سخن گفته» بوطيقاي گرامري«شفيعي كدكني اگر چه از 

هي خشك و خالي بـه آن، بـه نظـر مـا،     اند؛ در حالي كه ضرورت شرح و بسطش و دست كم توج سخن به ميان نياورده
شود و باز بديهي است كه در اين بيت، بنـا بـر    بديهي است كه سخن عطار با شرط اگر آغاز مي. كامالً بديهي بوده است

اي ديگر  نمونه. توانست محلي از تنازع معنا قرار بگيرد شود؛ به همين سبب بيت مي معمول، پاسخي به آن شرط داده نمي
. دهد كه اين خصيصه، به جهان شعر و شاعري اختصاص نداشته است متون منثور يافت شده است، نشان مي كه در ميان
شيخ محمـد سـاخري   «: الصوفية خواجه عبداهللا انصاري، ساختاري شبيه به اين ساختار حذف، ديده شده است در طبقات

 »!هـا درشـكنم   كه مرا سـير كنـي؛ يـا ايـن قنـديل     اهللا   ام يا رسول آن است كه به سر گور مصطفا گفت كه مهمان تو آمده
: 1386عطار، ( دهد االرواح به دست مي در نمونة ديگري كه استاد شفيعي از روح). 520: 1362خواجه عبداهللا انصاري، (

يكي را ديدم كـه  . المقدس در رفتم آن درويش گويد به بيت«: شود اي ديگر از اين ساختار دستوري ديده مي ، نمونه)653
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و نمونـة آشـكارتري   ). 327: 1368سمعاني، ( »ات بشكنم هاي خانه گفت كه اگر نعلينم باز دهي و اال هم اكنون قنديل يم
  :در سخن سعدي

ــه جــاي آرد ــا دوســتي ب ــه شــرط وف  اگــر ب
  

 وگر نه دوست مدارش تـو نيـز و دسـت بـدار     
  )721: 1363سعدي، (                                 

شود، پارة نخست با شرط آغاز شده است و پارة دوم نيـز شـرط ديگـري دارد كـه بـا بيـان ترفنـد         ميچنان كه مشاهده 
به اين نمونه . تكنيكي اين گونه ساختارها، متوجه خواهيم شد كه زبان بنا بر شكل طبيعي و مرسوم خود عمل كرده است

  :از شعر حافظ توجه كنيم
 االسد بـه صـيد دلـم حملـه كـرد و مـن شبل

  
ــر ال  ــنفرم  گـ ــكار غضـ ــه شـ ــرم و گرنـ  غـ

  )573: 1385حافظ، (                                  
اند كه خواه الغر باشم و خواه نباشم؛ شكار غضنفر هستم؛ از جمله در شاخ  شارحان حافظ در معناي ماحصل بيت، گفته

شير به قصد  ةبچ: فرمايد رده است و ميشير و منصور را به شير بيشه مانند ك پسر منصور را به بچه«: بينيم نبات حافظ مي
حافظ، ( »كنم ام و شاه منصور را مدح مي شكار دلم به سوي من حمله كرد؛ ولي من چه الغر باشم و چه فربه، صيد بيشه

را قيـد شـرط ندانسـته؛ بلكـه آن را      »گـر «اين معنا نيازي به شكل شرط و جزاي شرط ندارد؛ زيرا شارح ). 759: 1382
مـتن   ةقيد گر را به عنوان حرف ربط همپايگي دانستن؛ البته براي معناي سـاد . ايگي به شمار آورده استپ حرف ربط هم

ـ   چناني نمـي  شعر حافظ، ايجاد ابهام و مشكل آن نـاك   ا ابعـاد زيبـايي و شـاعرانگي شـعر او را كوچـك و عيـب      كنـد؛ ام
 ة شير من را شكار كرد؛ سـپس در پـارة  بچ: گويدنخست ب ةبه عنوان مثال، چه ضرورت دارد كه حافظ در پار. گرداند مي

ي سـخن  هخواه ناخواه من شكار شيرم؟ از سويي مگر حافظ جسم را در نظر داشته كه ما از الغري و فرب: دوم باز بگويد
شـود،   ديگر اين كه وقتي صيد از جهان خويش بريـده مـي  ! و نگفته به من حمله كرد» به صيد دلم«بگوييم؟ حافظ گفته 

خورد؟ از سوي ديگـر حـافظ    قات معنوي و تمثيلي آن نگريست؛ دلي كه الغر باشد، به چه درد صياد دل ميه متعلّبايد ب
نظر بوده است؛ نه ايـن   خواهد بگويد شاه در انتخابش صاحب گذارد و مي گيري و گزينش شاه احترام مي رندانه به گزيده

ديگـر   هـاي ديگـر كنـار يـك     اين سه سبب هرگاه بـا نمونـه   .ست كه نوع صيد برايش مهم نيست باز كوردلي كه او هوس
خاص زباني كه گفتـيم در شـاهنامه    ةما اگر بتوانيم بيت حافظ را با همين شيو. نشيند تر به باور مخاطب مي بنشيند، آسان

را كـه از طريـق   ايم و بار الزم و درخور بالغتي  خوانده »حافظانه«در حقيقت، بسامد بااليي دارد؛ بخوانيم، شعر حافظ را 
و ! )؟(اگر الغـر هسـتم  : ماند در نظر ما در بيت حافظ نيز، شرط زبان، بدون جزا مي. ايم نحو زبان داشته، به او بازگردانده

شـود و   اين خصوصيت در شعر سعدي، ناصر خسرو و شاعران ديگر، نيز يافت مـي . سپس شرط ديگر آغاز گشته است
چنـاني   في آناي دارد، نبايد تصرّ بخشد كه در متن باال يا هر متني كه چنين شيوه ميهاي ديگر به ما اطمينان  حضور نمونه

سبب اين فراواني در شاهنامه، چنان كه در . شاهنامه نيست ةهاي ديگر، به انداز هاي متن مقدار نمونه. صورت گرفته باشد
زبـان خـاص     هـاي بالغـي   بلكه سبب شـرط هاي شاهنامه، ارتباطي ندارد؛  اين مقاله به شرح خواهم گفت، با كثرت بيت
بـه  . شـود  هاي ديگر نيز نظيرهايي يافـت مـي   از اين دست كاربردها در متن. شاهنامه و بافت موقعيتي متن حماسي است

  : خوانيم عنوان مثال، در مثنوي موالنا مي
ــنم ــي آن ك ــر ن ــردي و گ ــش ك ــر خم  گ

  
 دم تــرك خــان و مــان كــنم    كــه همــين  

 )1/147 :1363مولوي،(                                
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  !كنم توان گفت خواه خاموش كني، خواه نكني ترك خانمان مي نمي
 خنـددايي دندان كـه مـياگر تنبول كرده ديده

  
 وگرنه شو تعجب را، بـه نـار كفتـه در بنگـر     

  )122: 1382، غزنوي مختاري(                    
 اگــــر بــــار خــــرد داري و گــــر نــــي

  
 اري ســــــپيدارســــــپيداري ســــــپيد 

  )18: 1370ناصرخسرو، (                           
. از يك روال زباني برخوردارست و بايد يك منطـق زبـاني بـر آن حـاكم باشـد       ها دقيقاً شود، نمونه چنان كه ديده مي    

ل، رخ داده اسـت  در جزاي شرط او حذف غريبها، نوعي  خواهم بگيرم اين است كه در اين گونه جمله اي كه مي  نتيجه
به عنـوان مثـال، در همـين بيـت آخـر      . توان به جزاي شرط نخست نيز دست يافت كه با بازخواني جزاي شرط دوم، مي
جزاي شرط نيامده و شاعر بالفاصله به بيان شرط دوم اقدام  )؟(اگر بار خرد داري: ناصر خسرو، شرط نخست اين است

حذف معنـوي زبـان از نـوع     ةخ شرط نخست را ممكن است كسي به مقولپاس. و اگر نداري، سپيدار هستي: كرده است
شويم كـه پاسـخ شـرط اول يـك      تواند باشد؛ در حالي كه در تحليل اين مقاله، متوجه مي رايجش بداند كه هر چيزي مي

جـا پاسـخ    ايندر . اند، به شمار آيد معنايي، از آن جنسي كه اهل دستور گفته شود به قرينة يش نيست و آن هم نميچيز ب
اين تراشيدن پاسـخ شـرط   . شرط اول اين است كه سپيدار نيستي؛ اگر بار خرد داري سپيدار نيستي؛ اگر نداري سپيداري

در شـعر حـافظ نيـز گـويي     . آورد محذوف را از اغتشاش معنايي و كثرت بيراهي بيرون مـي  ةنخست از شرط دوم، جمل
و اگر ] ارزش درخورش نيست چون غضنفر شكار الغر و بي[ )نيستمشكار غضنفر ( سخن حافظ اين است كه اگر الغرم

] كنـد؛ بلكـه   الغر نيستم و فربه هستم، مهم نيست كه شكار باشم؛ چون به عنوان مثال كفتار و شغال، مرا شـكار نمـي  [ نه
  :و يا در اين بيت نظامي]. من است  سربلندي ةو اين ماي[ شكار شيرم

 گـــــر آيـــــد بـــــه يـــــاريگري شـــــهريار
  

ــار و   ــاراج رفــت آن دي ــه ت ــي ب  گــر ن
  )96: نظامي، شرفنامه(                         

توانست آزادمردان را طبعيتاً بـا   آز اگر مي: شود بدين منظور، معناي شعر مختاري كه پيشتر مورد توجه قرار گرفت مي    
] ه بخواهي لئيمانه با كسي دشمني بـورزي چرا كه تو جوانمردتر از آن هستي ك[؛ ]كردي تو با زر دشمني نمي[زر بفريبد، 

تواند حتـي از روي   به اين سبب است كه آز آزادمرد را نمي] كني بخشي و باددستي مي چنان كه مي[پس دشمني تو با زر
اگر كسي جوهر آزادگـي داشـته باشـد؛ بـه هـيچ روي      . تواند بگردد نتيجه اين كه آز گرد آزادمرد نمي. طبع، با زر بفريبد

  .كننده است خورد؛ حتي فريب زر كه بسيار وسوسه يفريب نم
خـواهي خواهـد    كند كه از او كـين  در داستان كشته شدن سياوش، رستم سوگند ياد مي: هاي شاهنامه باز گرديم به نمونه 

  :كرد
ــرد. 1 ــد خــ ــر مداريــ ــار يكســ ــين كــ  چنــ
 هــــا همــــه تــــرس بيــــرون كنيــــد  ز دل. 2
ــده   . 3 ــان زنـ ــا در جهـ ــه تـ ــن كينـ ــر ايـ  ام بـ
ــر آ. 4 ــون اوي  بـ ــا خـ ــن كجـ ــت زريـ  ن تشـ
ــم . 5 ــي روي و چشــ ــواهم همــ ــد خــ  بماليــ

ــمرد     ــوان ش ــرد نت ــه را خ ــن كين ــه اي  ك
 زمـــين را ز خـــون رود جيحـــون كنيـــد

ــده  ــياوش دل آگنـــ ــه درد ســـ  ام بـــ
ـ     روي،فـــرو ريخـــت ناكارديـــده گُــ

ــم    ــود درد و خش ــم ش ــم ك ــر دل ــر ب  مگ
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ــم . 6 ــر هـ ــگ و گـ ــته چنـ ــرد بسـ ــانم بـ  چنـ
 بـــه خـــاك افگنـــد خـــوار چـــون گوســـپند. 7
ــز  . 8 ــير تيـ ــرز و شمسـ ــن و گـ ــه مـ ــر نـ  و گـ
  

ــگ،   ــي پالهنـ ــردن يكـ ــه گـ ــادن بـ  نهـ
ــد    ــم كمنـ ــه خـ ــدد بـ ــتم ببنـ  دو دسـ

ــان رســـت  ــدر جهـ ــزم انـ ــز برانگيـ  خيـ
  )2/384 :1386فردوسي، (                        

يم تا مخاطـب در  هاي باالتر را نيز آورد بيت. رو هستيم كه از بيت ششم آغاز شده است در متن باال، ما با شرطي روبه    
كند كه خون سياوش را قصاص خواهد كرد؛ منتها  رستم سوگند ياد مي. ي ساختار زبان و مفهوم آن قرار بگيردجريان كلّ

گويد بايد خون گروي را در همـان تشـت بـه روي     در بيت چهار مي. گذارد جايي هم براي مانع اين خونخواهي باز مي
خواهد خون گروي را به روي و چشم بمالـد؛ زيـرا منطـق داسـتان،      براستي، مي نبايد تصور كرد كه رستم. چشمم بمالم

ريـز او را   خواهد در همان تشتي كه خون سياوش ريخته شد، خونِ خون گذارد؛ رستم مي جايي براي چنين برداشتي نمي
ت خونخواهي نيز هست؛ به سنّا به نظرم اشاره تواند بار كنايي هم داشته باشد؛ ام به روي و چشم ماليدن خون، مي. بريزد

ا چه مانعي بر سر راه اين پندار خونخواهي است؟ اين كه گروي، همان بال را كه بر سر سياوش آورد، بر سر رستم هم ام
رسـتم  . گردد كـه هنـوز در زبـان مـا زنـده اسـت       در ضمن اين سخن رستم باز هم به ساختار شرط جمله بازمي. بياورد
ام را به انجام برسانم، اين است كه گروي يا مجازاً تورانيان،  خواهد گذاشت من نيت خونخواهيگويد تنها مانعي كه ن مي

چيزي كه به ساختار حذف . اينجاست كه بايد او پاسخ شرط را بگزارد... همان بال را بر سر من هم بياورند؛ اگر نياورند، 
  :مد، نيز جزاي شرط چنين استنخست كه در آغاز مقاله آ ةدر نمون. در اين مقاله، مربوط است

 بهـــااگـــر تـــاج از آن تـــارك بـــي
 اي از جهـــان، ســـپاري بـــدو گوشـــه  

ــين  ــان و چــ ــواران تركــ ــه ســ  وگرنــ
 فــــــراز آورم لشــــــكري گــــــرزدار

  

ــا،    ــان زو رهــ ــد جهــ ــود دور، يابــ  شــ
ــان،  ــو نهـ ــته از تـ ــا گشـ ــو مـ ــيند چـ  نشـ
ــين،  ــردان جوينــــده كــ  هــــم از روم گــ
 از ايـــــران و ايـــــرج بـــــرآرم دمـــــار

  )111/ 1: 1386فردوسي، (                           
اي از جهـان؛   اي بدو سپاري، اگر نشيند مانند مـا در گوشـه   اگر تاج از آن سر دور شود، اگر جهان رهايي يابد، اگر گوشه

! كين را فراز نخواهم آورد و از ايران و ايرج دمار نخواهم كشـيد  در اين صورت، سواران تركان و چين و روميان جوينده
  .... . نه فراز وگر
ا از همان قاعده بهره گرفته و در متن نيامده است؛ ام» وگرنه«ديگر در داستان بهرام گور هست كه تمام عبارت  ةنمون    

جا كه بهـرام   آن. آمده بود» وگرنه«اي را از جمله به دست آورده كه در قاعدة  ، همان نتيجه»و گر«تنها با ارائة ادات شرط 
  :خواهند بهرام به جنگ خيل دشمن برود اش را به دست آورد و ياران او نمي نهخواهد تازيا مي

ــاز آورم ــه بــ ــدونك تازانــ ــر ايــ  گــ
  

ــاز آورم    ــه گـ ــش بـ ــر ز كوشـ ــر سـ  و گـ
  )3/90 :1386شاهنامه، (                               

ا اگر اين عبارت را پذيرفتيم، بايد بگرديم خواه تازيانه بازآورم، خواه سر به كوشش به گاز آورم؛ ام: توانيم بگوييم ما مي 
  :تر آن چنين است اين در حالي است كه بيت پس. نتيجه را بيابيم  ةجمل
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ــود ــه بــ ــزدان دگرگونــ ــر او راي يــ  بــ
  

ــود     ــه بـ ــت وارونـ ــردش بخـ ــان گـ  همـ
  )3/90: 1386شاهنامه، (                               

پـس بايـد سـاختاري    . تمام شده و سخن فردوسي يا راوي، آغاز گشته اسـت  بينيم كه سخن بهرام اصالً جا مي در اين    
اگر چنين باشد كه بتوانم تازيانه را به چنگ : ساختاري كه معنا را چنين بنمايد. ديگر بر منطق دستوري جمله حاكم باشد

ـ : ومشـرط د . سر ز كوشش به گاز نخواهم آورد؛ پس پيروزمند باز خواهم گشت: ؛ جزاي شرط)؟(آورم؛ ا اگـر چنـين   ام
. سر ز كوشش به گاز خواهم آورد؛ يعني كشته خواهم شـد : نشود؛ يعني نتوانم تازانه را به دست آورم؛ جزاي شرط دوم

هاي اين گونه  چنان كه گفتيم، نمونه]. ويه دارد؛ يكي پيروزي، ديگر شكستلذا عزم من رفتن و جنگيدن است كه دو س[
  :كنيم در پايان، تنها به آوردن چند بيت با همين ساختار بسنده مي. ، در شاهنامه فراوان است حذف

ــدران ــه مازنــ ــانم بــ ــس نمــ ــر كــ  اگــ
  

ــران    ــاژ گــ ــاو و بــ ــرنهم ســ ــر بــ  وگــ
  )11: همان، دفتر دوم(                                  

ــد ــاه آورنـــ ــاژ نزديـــــك شـــ ــر بـــ  اگـــ
  

ــر ســـر بـــدين بارگـــاه آورنـــد       و گـ
  )17: ن، دفتر سومهما(                              

 گــــر ايــــن راز بــــا مــــن ببايــــد گشــــاد
  

ــاد    وگـــر ســـر بـــه خـــواري ببايـــد نهـ
  )60: همان، دفتر يكم(                               

ــال اوي ــه چنگــ ــد بــ ــه باشــ ــر دخمــ  اگــ
  

 وگـــر بنـــد ســـايد بـــر و يـــال اوي     
  )218 /6همان، (                                    

تر نگاهي داشته باشيم؛ در مـتن مقالـه بـه     شناسي از زاوية اين حذف بيش كه ما به مبحث نسخهجا فرصتي نيست  در اين
ترديـد   شود كه بـي  كرديم، در اين بيت از شاهنامه نيز، مختصر تغييراتي ديده مي  فات كاتبان اشارهبيتي از مختاري و تصرّ

  :گردد به ساختار همين حذف بازمي
 تــــان دار بايــــد بســــودكــــه گــــر زنــــده

  
 هــــا ببايــــد نمــــود وگــــر بــــودني  

  )60: دفتر يكم(                                   
در . اند و يا بودني باز بايد نمود، بدل كرده: يكي اين است كه پارة دوم را به ،ف كاتباندر اين نمونه، به عنوان مثال، تصرّ

خواهيد  اگر مي: گزاران اين است اك به خوابضح سخن. اند ، هم بيت را از متن زدوده)مثل نسخة ق( ها برخي از نسخه
خواهيد به دار آويختـه   ا اگر نميها را ننماييد؛ ام ، بودني)لمس كردن: ساييدن و پساييدن( زنده، بسايد كه دار شما را زنده

  .ها و حقايق را بنماييد شويد، بودني
  نتيجه

اين نوع حذف بنا بر دستاوردهاي اين مقاله، . ه استحذف غريب اصطالحي است كه در اين مقاله از آن سخن گفته شد
هـاي پيشـين، خصوصـاً در دورة سـبك خراسـاني       چارچوبي روشن و شناخته شده براي سرايندگان و نويسندگان دوره

تر در دورة عراقي، بسـامد ايـن گونـة خـاص كـاربرد       از ميان نويسندگان و شاعران دورة خراساني و سپس. داشته است
اين حذف براي خود چارچوبي روشـن و منطقـي داشـته    . اهنامة فردوسي، بيشتر از ديگران ديده شده استزباني، در ش
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توان گفت تمام ساختار اين شيوة كاربرد زباني، در يك جملة به پيوسته يا مركب طرح ريزي شده اسـت و در   مي. است
  :ريح كردتوان آن را نموداراً چنين تش چارچوبي كه مي. چارچوبي مشخص آمده است

ا ادات شـرط  شرط دوم كه محتواي آن محذوف است؛ ام+ جزاي شرط نخست كه محذوف است + شرط نخست 
  :كنيم اين فرمول را روي اين دو بيت از شاهنامه پياده مي. جزاي شرط دوم+ حضور دارد 

ــاك   ــه پـ ــايي دل از كينـ ــر بيـ ــون گـ  كنـ
 و گرنـــه شـــد ايـــن پادشـــاهي و تخـــت

 

ــه     ــدر آري بـ ــمنان انـ ــر دشـ ــاكسـ  خـ
ــاني   ــن كيـ ــد ايـ ــن بركننـ ــت  ز بـ  درخـ

  )191/ 5: 1386فردوسي، (                           
شـرط  + پاسخ اين شرط محـذوف اسـت   + اگر بيايي با دلي از كينه پاك و سر دشمنان را به خاك آوري : شرط نخست

را از بـن  ) پادشـاهي ( درخـت  انياين كيـ ] دشمنان: [پاسخ شرط دوم+ و اگر نه، نخواهي چنان كه گفتم انجام دهي : دوم
هـايي در   اين همان نوعي حذف است كه در اين مقاله، نمونه. در اين نمودار، پاسخ شرط نخست محذوف است. بركنند

مـتن پاسـخ شـرط كنـدن     . متون ديگر داشت و بنا بر اين گزارش، بايد پاسخ شرط از متن پاسخ شرط دوم به دست آيد
  .درخت پادشاهي از بن كنده نخواهد شد كياني: اسخ شرط نخست اين خواهد بوددرخت پادشاهي است؛ پس پ كياني

  ها پي نوشت
كنم كه نخستين بار اين مقايسه از زبان او بيرون آمـده   زيست، من تصور نمي ابن اثير در سدة ششم و هفتم هجري مي-1

ي در ايران شاهنامه را قرآن عجـم خوانـده   كند كه پيش از او بايد برخ باشد؛ چرا كه سياق سخن او به ما چنين تلقين مي
 زاده و به تقـي ) 637: ج دوم( بنگريد به ابن اثير. اند ُالساير نشان داده به هر حال، بازبرد اين جمله را به كتاب المثل. باشند

  .در فهرست منابع همين مقاله) 290( و رياحي) 281( و شفيعي كدكني) 277(
هاي ضرورت موسيقي و وزن در زبان ايجاد كرده و از آن پس در زبـان مـردم    ه سببپيرامون تغييراتي كه فردوسي ب -2

، 1369شناسـي، بهـار    نگاه كنيد به مجلة ايران. توان به مقالة ممتع استاد خالقي مطلق مراجعه كرد چنين مي باقي مانده، هم
  آمده است 56ة ، پيرامون وزن شاهنامه، همه مطالب مقاله و خصوصاً مطالبي كه در صفح5شمارة 
  منابع

: بـدوي طبانـه، مصـر   / تحقيق احمـد الخـوفي   ،المثل السائر في ادب الكاتب و الشاعر). تا بي. (ابن اثير، ضياءالدين -1
  .)؟(دارالنهضت، 

: الشـعراي بهـار، تهـران    ، بـه اهتمـام محمـدتقي ملـك    ريخ و القصـص واالت مجمل). 1318. (ابن شادي اسدآبادي، ؟ -2
  .چاپ اولانتشارات زوار، 

  .چاپ اولج، انتشارات كتاب فروشي مرو :تهران نفيسي، ، به تصحيح سعيدديوان). 1318(. ابن يمين -3
، تير مجلة هنر و مردم، »اثر شاهنامه در زبان و ادبيات فارسي و روح و فكر ايراني«). 1354. (اديب برومند، عبدالعلي -4

  ,141 – 134، ص 154و  153و مرداد، ش 
ـ ديوان). 1372. (، علي بن محمدانوري -5 به اهتمام محم ، شـركت انتشـارات علمـي و    : س رضـوي، تهـران  دتقي مـدر

  فرهنگي، چاپ سوم
  ار، چاپ اولانتشارات زو: ، تهرانشاخ نبات حافظ). 1382. (برزگر خالقي، محمدرضا -6
  چاپ اول انتشارات هيرمند،: ، دفتر اول، تهرانشاهنامة فردوسي). 1380. (بهفر، مهري -7
ـ  : ، به كوشش حبيب يغمايي، تهرانفردوسي و شاهنامة او). 1349. (زاده، سيدحسن تقي -8 ي، انتشارات انجمن آثـار ملّ

  چاپ اول



  67/   بررسي و تحليل نوعي حذف در زبان شاهنامه
  
نشر كارنامه، چاپ : ، به كوشش اميرهوشنگ ابتهاج، تهرانحافظ به سعي سايه). 1385. (دمحمشمس الدين ، حافظ -9

  دهم
  ار، چاپ اولانتشارات زو: ، به كوشش محمدرضا برزگر خالقي، تهراناخ نبات حافظش). 1382. (ــــــــــــ  -10
  .9 - 4، ص 3، خرداد، ش مجلة كلك، »زبان فارسي، اثر بزرگ فردوسي«). 1369. (خالقي مطلق، جالل -11
  .63 - 48، ص 5، بهار، ش شناسي مجلة ايران، »پيرامون وزن شاهنامه«). 1369. (ـــــــــــــــــــ  -12
  .انتشارات توس، چاپ اول: د سرور مواليي، تهران، به اهتمام محمالصوفيه طبقات). 1362. (خواجه عبداهللا انصاري -13
  .انتشارات امير كبير، چاپ سوم: ، تهرانامثال و حكم). 1352. (اكبر دهخدا، علي -14
 يد اقبال و تصـحيح مجتبـ  ، به اهتمام محمسرورال ةلصدور و آية اراح .)1364(. راوندي، محمد بن علي بن سليمان -15

  .دوم اپانتشارات اميركبير، چ :مينوي، تهران
16- انتشـارات مؤسسـة مطالعـات و تحقيقـات     : ، تهـران شناسـي  هاي فردوسـي  سرچشمه ).1372. (دامينرياحي، محم

  .اول اپ، چ)پژوهشگاه(فرهنگي
  .پنجم اپانتشارات جاويدان، چ :تهران ،هبا كاروان حلّ .)1362(. كوب، عبدالحسين ينزرِّ -17
ص ، 154و  153 ، تيـر و مـرداد، ش  مجلة هنر و مردم، »فردوسي و شاهنامه« .)1354(. سادات ناصري، سيد حسن -18
  .58تا  48
مجلة پژوهشـي علـوم انسـاني دانشـگاه     ، »تأثيرانگيزي آهنگ حماسي شاهنامة فردوسي« .)1369(. سپنتا، ساسان -19

  .80 - 69ص، 3ز، ش، پايياصفهان
 اپانتشـارات اميركبيـر، چـ    :، به اهتمام محمدعلي فروغي، تهرانكليات سعدي .)1363(. بن عبداهللا  ، مصلحسعدي -20

  .چهارم
انتشارات علمـي   :، به كوشش نجيب مايل هروي، تهراناالرواح روح. )1368(. سمعاني، ابوالقاسم احمد بن منصور -21

  .اول اپو فرهنگي، چ
  .سوم اپانتشارات آگاه، چ :، تهرانصور خيال در شعر فارسي ).1366. (عي كدكني، محمدرضاشفي -22
  .282 - 277ص ، 6و  5 ، ش12، سال مجلة راهنماي كتاب، « ).1348. (ــــــــــــــــــــــــ -23
  .دوم اپانتشارات دانشگاه تهران، چ :، تهرانشاهنامه و دستور .)1377(. شفيعي، محمود -24
  .120 - 118، ص154و  153، تير و مرداد، شمجلة هنر و مردم، »در حاشية شاهنامه« .)1354(. شهبازي، شاپور -25
  .50 - 46 ص، 25و  24، بهار، شگ مردممجلة فرهن» تأثير شاهنامه در زبان مردم« ).1387( .اشرف صادقي، علي -26
، نامة فرهنگستان مجلة ويژه، »ونه شعري زبان فارسيگ برخي ساختارهاي دستوري« .)1383(. طيب، سيد محمد تقي -27

  .78 - 65ص، 4اسفندماه، ش
 اپانتشارت سـخن، چـ   :، به اهتمام محمدرضا شفيعي كدكني، تهراننامه مصيبت .)1386(. عطار، محمد بن ابراهيم -28

  .سوم
 اپانتشـارات سـخن، چـ    :، تهران، به اهتمام محمدرضا شفيعي كدكنيالطير منطق ).1384( .ــــــــــــــــــــــ -29

  .اول، ويرايش دوم
انتشارات اوقاف  :، به اهتمام ادوارد برون، محمد قزويني و سعيد نفيسي، تهرانااللباب لباب .)1335(. عوفي، محمد -30

  .اول اپگيب، چ



 1392بهار و تابستان) 8پياپي(، 1پنجم، شمارهسال  ،فنون ادبي  /   68

المعارف  ةمركز دايرانتشارات  :، تهرانجلد 8، به كوشش جالل خالقي مطلق،  شاهنامه .)1386(. فردوسي، ابوالقاسم -31
  .نخست اپبزرگ اسالمي، چ

الفتح بن علي البنداري، به كوشش و تصحيح عبدالوهاب  ة، ترجمالشاهنامه .)م.1970(. ـــــــــــــــــــــــــ  -32
  .اول اپاالسدي، چ مكتبةچاپ افست، انتشارات : عزّام، تهران

نشر بلخ، وابسته  :، تهرانج 4كوشش و ويرايش فريدون جنيدي،  ، بهشاهنامه .)1387(. ـــــــــــــــــــــــــ -33
  .نخست اپبه بنياد نيشابور، چ

 :، به كوشش سعيد حميديان، تهران)بر اساس چاپ مسكو(شاهنامة فردوسي  .)1382(. ـــــــــــــــــــــــــ -34
  .اول اپنشر قطره، چ

  .پنجم اپانتشارات خوارزمي، چ :تهران ،سخن و سخنوران .)1380(. الزمان فروزانفر، بديع -35
  .9 - 4 ص، 3، خرداد، ش مجلة كلك، »زبان فارسي، اثر بزرگ فردوسي« .)1369(. فروغي، محمدعلي -36
، 72، پـاييز، ش  نامـه  مجلة ايران، »نگاهي به نقش فردوسي در رشد زبان فارسـي « .)1379(. كاظمي موسوي، احمد -37
  .422- 401 ص
  .166 - 146ص، 12، ش نامة فرهنگستان» حذف در زبان فارسي« .)1376(. كاوسي، سهيال -38
، پـاييز، ش  نامه مجلة ايران، »نژاد، مذهب، زبان، تأملي در سه انگارة قوميت ايراني« .)1372(. كريمي حكاك، احمد -39
  .620 - 599 ص، 44
  .اول اپنشر مركز، چ :هران، ت)2معاني (زيباشناسي سخن پارسي .)1370(. الدين ازي، ميرجاللكزّ -40
41- 110 - 102ص، 53، پاييز، ش مجلة ادبيات داستاني، »شاه داستان ورقه و گل« .)1379(. دي، عليمحم.  
42- سوم اپانتشارات نشر ثالث، چ :، تهرانآواز چگور .)1385(. دي آملي، محمدرضامحم.  
انتشارات علمـي و فرهنگـي،    :الدين همايي، تهران جالل ، به اهتمامديوان .)1382(. مختاري غزنوي، عثمان بن عمر -43
  .اول اپچ

  .286 - 279 ص، 66، بهار، ش نامه مجلة ايران، »مالحظاتي در بارة شاهنامه« .)1378(. مسكوب، شاهرخ -44
  .416 - 385ص ، 80، پاييز، ش نامه مجلة ايران، »شاهنامه و تاريخ« .)1381(. ـــــ ـــــــــــــــــــ -45
  .412 - 375 ص، 84، زمستان، ش نامه مجلة ايران، »سخن در شاهنامه« .)1383(. ـــــــــــــــــــــــــ -46
  .17 - 6 ص، 60، مهر و آبان، شمجلة نشر دانش، »شاهنامة فردوسي و موسيقي« .)1369(. علي مالح، حسين -47
ـ   و ، تصحيح مثنوي معنوي .)1363(. بن محمد دالدين محم ، جالللويمو -48 كوشـش نصـراهللا    هكوشـش نيكلسـون، ب

  .چهارم اپانتشارات اميركبير، چ :پورجوادي، تهران
 اپانتشـارات دانشـگاه تهـران، چـ     :مهـدي محقـق، تهـران   /مينوي ي، به تصحيح مجتبديوان .)1370(. ناصر خسرو -49

  .چهارم
  .دهم اپانتشارات اميركبير، چ :معين، تهراند ، به اهتمام محمچهارمقاله .)1369(. نظامي عروضي، احمد بن عمر -50
  .35 - 29 ص، 93 ، پاييز، شمجلة نشر دانش، »نخستين فكرت پسين شمار« .)1378(. نوريان، مهدي -51
  .24 - 20 ص، 101، پاييز، ش مجلة نشر دانش، »خاقاني شرواني بر خوان رنگين فردوسي« .)1380(. ــــــــــــــــــــ  -52
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  .39 - 35 صپژوهي،  شاهنامه
 .چهارم اپانتشارات علمي، چ: ، تهرانهايي در آغوش باد برگ). 1386. (يوسفي، غالمحسين -54


