
 ی کوتاهمقاله  
 
 

 ی کوتاه ی شعرپژوهی )بوستان ادب( دانشگاه شيراز، مقاله مجله 

 298-289 ، صص50 ، پیاپی1400 زمستان ،چهارمي شماره هم،سیزد سال 

DOI: 10.22099/JBA.2022.42366.4171 

 

 

 گَرَت زین بد آید 

 ( شاهنامهمصراع از )درنگی بر معنای نيم

 
  خليل کهریزی

 

 چکيده 
لغزشگاه از  اسلوب یکی  بر  تکیه  کهن،  متون  گزارشِ  در  و  ها  زبانی  هاي  ساختهاي 

ها انجامد و تحلیل نحوي معاصر است. این کار به درکی نادرست و ناقص از این متون می 

شک براي فهمِ درست متون  هاي ناپذیرفتنی را نیز در پی خواهد داشت. بی و برداشت 

افتادن در دامِ   ازخلقِ آن متن برخورد کرد و  ي  هکهن باید با زبان هر متن متناسب با دور

هاي هاي تحمیلِ اسلوب هیز کرد. یکی از نمونه پرمعاصر    یزبانِ فارس  ينحو  يهاساخت

ها، به بخشِ نخستِ مصراعِ »گَرَت زین بد آید،  ها و گزارشزبانِ فارسی معاصر در شرح 

برمی  است«  من  دیباچگناه  در  که  جستار   شاهنامهي  هگردد  این  در  ما  است.  آمده 

مصراع،  جزء این نیمبه و بررسی جزء   شاهنامهانی  هاي زب ایم، با توجّه به ویژگی کوشیده

معناي درست آن بحث کنیم. در پایان نیز براي تأکید  ي  ه معناي نادرست را نقد و دربار
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مصراع در آن  که این نیم  شاهنامههاي پایانی  شده، از بافتِ بخشبر درستیِ معناي عرضه 

 ایم.  تکرار شده است، کمک گرفته

 .، گزارش، شرح، َگرَت زین بد آیدشاهنامه های کليدی:واژه 

 

 مقدمه .  1

کهن متونِ  گزارشِ  و  بررسی  زیادي  ،  در  واژه  یافتنصَرفِ  کوششِ  درست  ها  معناي 

متونِ    و گزارش و آموزشِ  خوانشي  ههايِ اوّلیگرچه این امر یکی از ضرورتاشود.  می

است،  هژهتر از یافتنِ معناي درستِ واامّا آنچه در برخورد با این متون مهم  ؛کهن است

هاي  هاي نحوي و به دیگر سخن، آشنایی با شیوههاي زبانی و ساختآشنایی با اسلوب

از   اي است که متن موردنظر در آن به وجود آمده است؛زبانان در دورهگفتنِ فارسینسخ

از دامِ    ر بررسی و گزارشِ متونِ کهن، رهاندنِ ذهنها دکی از ضرورتی  ،همین روي

دیگر سخن، در مواجهه  هاي نحويِ فارسی معاصر است. به  هاي زبانی و ساختاسلوب

توان با تکیه بر زبانِ فارسی معاصر و  نِ کهن همیشه باید در نظر داشت که نمیمت  با یک

را دریافت.   اي درستِ آند و معن را خوان متن هاي نحوي آن،ها و ساختتحمیلِ اسلوب

 عنوان متنی هزارساله از این قاعده مستثنی نیست.نیز به شاهنامه

ایرانیان بدونِ زبانی ساده و همه  شاهنامهگرچه  ا فهم دارد و امروزه شمارِ زیادي از 

  ؛فهمندهاي زیادي از آن را می، بخششاهنامههاي  لغت و گزارش  هايرجوع به فرهنگ

در  فهمِ  براي  جزئیِ اما  و  کتاببخش  ست  این  از  بیشتر  هایی  فریبِ    باید  و  کرد  دقّت 

  ؛گذردمی  شاهنامهتنها بیش از هزار سال از عمر  هاي زبانیِ معاصر را نخورد؛ زیرا نهاسلوب

و   دارد  چندهزارساله  متونی  در  ریشه  متن  این  دلیلبلکه  همین  درستِ    به  فهمِ  براي 

بر خودِ  بخش آن، عالوه  از  از متون هم  مهشاهنا هایی  یا متونِ کهني  هدورباید    نیز  آن 

تواند ما را در فهمیدنِ این متن یاري  کمک گرفت. این شیوه تنها راه درستی است که می

ها و ، ناخواسته در دامِ اسلوبشاهنامههایی از  دهد؛ وگرنه ممکن است در خواندنِ بخش

گزارش    نیز بر همین پایه  را  شاهنامه   وگرفتار شویم    زبان فارسی معاصر هاي نحويِ  ساخت
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هاي نادرستی از این متن یا هر متن کهن دیگري  ها و برداشتکنیم. این روش به تأویل

اي را نیز  کنندههاي نادرست و گمراهگیريها و تفسیرها و نتیجهانجامید و تحلیل  خواهد

 در پی خواهد داشت. 

پای میي  هبر  مقاله  این  در  ما  گذشت،  نمونه  تا  یمکوشآنچه  از  تحمیلِ  یکی  هاي 

و در ارتباط   آني هرا در دیباچ شاهنامههاي هاي زبانی فارسی معاصر در گزارشاسلوب

گناه من است« نشان دهیم و پس از آن معناي درست این    ، با مصراعِ »گَرَت زین بد آید

 .یان کنیمبپذیر است، نیز اثبات شاهنامههاي زبانی مصراع را که با توجّه به ویژگی

 

 گناهِ من است ،گَرَت زین بد آید. 2

به پیروي  علی )ع(،  پس از ستایش پیامبر )ص( و امام  شاهنامه ي  هفردوسی در دیباچ 

داند که حدود هفتاد کشتی بر آن روان از حکیم، جهان را همچون دریایی موّاج می

شود که پیامبر )ص( و وصی میاي دیده  کشتیِ آراستهها، پهناست. در بینِ این کشتی

گوید اگر به سراي دیگر )جهانِ آخرت( چشم  علی( در آن هستند. فردوسی می)امام

 : داري، بر همین کشتی سوار شو و

 سددتگندداه من  ،گرت زین بددد آیددد

 

 ستت ستت و این دین و راه منچنین 

 (.5: 1، ج1393)فردوسی،            

گزارش  در  شارحان  مقاله  بیشتر  یا  کتاب  قالب  در  تاکنون  که  توضیحاتی  و  ها 

بیتبارهدر  ،اندنوشته  شاهنامهي  درباره این  کرده  ي  که  سکوت  سکوت  این  اند. 

ها کنار  بودنِ معناي مصراعِ موردنظر است، در بعضی از گزارشروشني  هدهندنشان

اي که تا پایان  شاهنامهنیسی در  کاظم برگ  ،شاهنامه  شده است. از بینِ شارحانِ  نهاده

،  است  خوبی شرح کردهرا به  هایک بیتو در آن یک  قباد فراهم آوردهپادشاهی کی

آید )چه باک(،  بیت موردنظر چنین گفته است: »اگر از این سخن بدت میي  هدربار

آن را گناه من بدان؛ سخن همین است که گفتم و این دین و راه زندگی من است )و 

 (.  47: 1388نیسی، از آن باز نخواهم گشت(« )برگ
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ع  گونه دو معنا براي مصرا، اینشاهنامهمهري بهفر نیز در جلد اوِّل شرح خود بر  

. اگر تو این راه را پیش گرفتی و زیان دیدي، مسئولیت  1موردنظر به دست داده است: » 

. ]مصرع  2آن بر گردن من؛ ]درهرحال[ این راه و روش، مذهب و دین من است.  

 (.41: 1399یکم[: اگر این سخن خوشایند تو نبود، خطاي آن بر گردن من« )بهفر، 

در  نیسی نقل شد و نگارنده  ین از برگگزارش دوم بهفر همان است که پیش از ا

بااین نیز آن را شنیده است.  حال، این  برخی محافل و مجالس عمومی و تخصصی 

به نمی  برداشت  دلیل  باشد؛دو  درست  و  پذیرفتنی  آن  نخست  تواند  که  از  روي 

شرط و جوابِ آن هماهنگی وجود نخواهد  ي هدرصورت پذیرش این معنا، بینِ جمل

ي  هتواند جوابِ شرطِ منطقیِ جمل»گناه من است« نمیي  هر سخن، جملداشت. به دیگ

»چه باک«  ي  هنیسی جملروي هم برگ  آید« باشد. از همین»اگر از این سخن بدت می

آید« است، در کمانک افزوده  »اگر از این بدت میي  هرا که جواب شرطِ منطقیِ جمل

اینکهاست.   بهدوم  چیزي«  از  آمدن  »بد  چیزي«»نفرتمعناي  ،  از  ،  داشتن 

در متونِ کهن فارسی سابقه ندارد و ظاهراً اسلوبی نو در زبان    »خوشایندنبودن چیزي«

)ذیل بد آمدن(   ي دهخدانامهلغتاست که در    به همین دلیل  و   فارسی معاصر است

شده است. بر همین پایه    آوردهصادق هدایت    سایه روشنبراي این مدخل شاهدي از  

این گزارش    در اصلرا پذیرفت و    و گزارش دوم بهفر   نیسی توان گزارش برگنمی

  فاصله   آن  زبانِ  است و با  شاهنامهلوبِ زبانیِ فارسی معاصر بر  برآمده از تحمیلِ اس

هاي  اجزاي این مصراع و توجّه به ویژگیي  هبا تجزی   از همین روي، در ادامه  ؛دارد

معناي درست این مصراع  ي  هدربار  شاهنامهو سرانجام با کمکِ خودِ    هنامهشازبانیِ  

 کنیم.میبحث 

 

 جای اسم مصدر صفت به . 1.2

جاي اسم مصدر است. استفاده از صفت به شاهنامه هاي مهمِ زبانی دریکی از ویژگی

جاي  صفاتی مانندِ »پشیمان«، »زشت«، »پرهیزگار« و... به  شاهنامهسخن، گاه در    به دیگر
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توان  اسم مصدر »پشیمانی«، »زشتی«، »پرهیزگاري« به کار رفته است. این نکته را می

هاي بسیار دارد و در ادامه  به شمار آورد که نمونه شاهنامههاي سبکی  یکی از ویژگی

 شود: چند مثال ذکر می

 ا مرا باشتتد آن مرز و فرمان تر 

 

ترا   پشتتتیمتان  نبتاشتتتتد   ز کرده 

 (65: 7، ج1389)فردوسی،       

 جاي اسم مصدر »پشیمانی« به کار رفته است. که در آن صفتِ »پشیمان« به

 اي دیگر: نمونه

 یکی چاره ستازم که بدگويِ من

 

 نراند به زشتت آب در جوي من 

 (197: 6، ج)همان                 

 اسم مصدر »زشتی« به کار رفته است.جاي که در آن صفتِ »زشت« به

 اي دیگر: نمونه

 نخستت آفرین کرد بر کردگار 

 

 کزو دیتد مردي و پرهیزگتار  

 (156: 7، ج)همان         

جاي اسم مصدر »پرهیزگاري« به کار  که در آن صفت فاعلی »پرهیزگار« به

 رفته است. 

جاي اسم  هاي متعدد بهدر نمونه  شاهنامهصفتِ »بد« نیز به همین شکل در  

 مصدر »بدي« به کار رفته است: 

 بریشتان نشتان کرد کردار بد

 

 آمد به پتیش انتدر از کتار بتد  بد 

 (231 :3، ج)همان             

 جاي »بدي« آمده است.که در آن »بد« در آغاز مصراع دوم به

 از کارِ بد چو جویی بدانی که  

 

 رستد  بدددش  تبه فرجام بر بدکنت 

 (323: 4، ج)همان             

 جاي »بدي« به کار رفته است. در پایانِ مصراعِ دوم »بد« به
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 مگتتر بتتازگردد زِ بتتد نتتام متتن

 

 سر ایتن بدتد سترانجام متنبه پیران 

 (364: 3، ج)همان                

 تو را گفته بودم کته تیتزي مکتن

 

 گتتودرز بتتر بتتد مگتتردان ستتخنز  

 (40: 4، ج)همان                 

آید گناه من است«    ،با این توضیحات، باید در نظر داشت که در مصراعِ »گرت زین بد

 .اسم مصدرِ »بدي« به کار رفته باشد جايصفتِ »بد« بهممکن است،  نیز 

 

 شدن« و »عارض معنای »رسيدن« »آمدن« به . 2.2

«، »دریافت کردن« و »عارض شدن« است که در  »رسیدن  معانیِ فعل »آمدن«،یکی از  

گونه به آن اشاره شده است: ( این911:  1392)  فرهنگ جامع زبان فارسیجلدِ اوِّل  

شدن  بر، به، را( )درمورد بال، مصیبت و مانند آن( عارضي  ه»)معمواًل با حرف اضاف

ابوطالب از این جهان بیرون شد، بر من    واردشدن بر کسی. »تو دانی که تا عمّ منو  

  (...«. براي این معنا که در فرهنگ 365:  2آید« )تفسیر طبري، جچند خواري آمد و می

نیز    شاهنامهزبان فارسی شواهدِ متعددي براي آن به دست داده شده است، در  جامع  

  کنیم:توان شواهدِ بسیاري نشان داد که ما به یک شاهد بسنده میمی

 مترا ایتتن بتد از اختتتر آیتتدهمی

 

 اندرآیتدهمی  که نتامم بته ختاک 

 (508: 1، ج1393)فردوسی،    

جاي اسم مصدر بدي به کار رفته و فعل آمدن نخست صفتِ بد به  در این بیت نیز

معناي رسیدن است. یعنی معناي بیت باال چنین است: این بدي که نامم به خاک  نیز به

 رسد. افتد، ازسوي سرنوشت به من میمی

 

 مصراعِ »گرت زین بد آید« معنای درست نيم  . ۳.2

ي  دو نکتهمصراع موردنظرِ این جستار، نخست باید این  آنچه گذشت، در نیمي  هبر پای

جاي اسم مصدر  صفت بد بهممکن است  .  1در نظر گرفت:    سبکی را در زبانِ فردوسی
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 فعل آمدن در معناي رسیدن و دریافت کردنممکن است  .  2؛  باشد  بدي به کار رفته 

دهد که دقیقاً در این مصراع نیز  میدقت در مصراع موردنظر نشان    .به کار رفته باشد

به کار رفته  صفت به نیز در معناي موردنظر ما  جاي اسم مصدر آمده و فعل آمدن 

  این   [سوي]روي، معناي درست این مصراع باید چنین باشد: اگر از  از همین  است؛ 

اي که محمد )ص( و علی  و سوارشدن به کشتی  درآمدن به آیینِ من  ]مسئله، یعنی

ناگفته نماند که  )مرا مقصر بدان(.  گناهِ من است د،ی[ به تو بدي رسآن هستند)ع( در 

ي ناگوار،  دهخدا نیز در ذیلِ »بد آمدن« معناي »بال رسیدن، رسیدن واقعهي  هناملغتدر  

 است. زیان رسیدن« ذکر شده و همین بیت از فردوسی به عنوان شاهد آمده

یافتن  دهد که براي نجاتمخاطبش اطمینان می، فردوسی در اینجا به  سخن دیگربه  

اي سوار شد که  شدن در آن هست، باید به کشتیزند و بیمِ غرقاز دریایی که موج می

همچون چشم خروس زیباست و آن کشتی همان است که محمّد )ص( و علی )ع( 

بدي  ه به تو  ئلدهد که اگر از این مسدر آن هستند. در پایان نیز به مخاطب تضمین می

دهد که درآمدن به کشتی  ید، مرا مقصر بدان. به سخن دیگر، فردوسی تضمین میرس

شدن است و در مصراع موردنظر ما این مسئله را  نبی و وصی تنها راه نجات از غرقه

 کند.  تضمین می

معنايِ نخست بهفر که پیش از این نقل کردیم، نزدیک است؛ البته ایشان  این معنا به

اند؛   زبانی آن سخنی نگفته ِ مصراع موردنظر و اسلوباجزاي نیمي  هباردر شرح خود در

نیسی نقل  از همین روي معناي دوم را نیز که همان معنایی است که در آغاز از برگ

نیسی و معناي  شد، آورده است. حال آنکه تردیدي نیست که معناي موردنظر برگ

نکته عالوه بر اینکه از راه درنگ بر  تواند درست باشد. این روي نمیهیچدوم بهفر به

ي  هدارد که در ادامه دربار شاهنامهشود، مؤیّد دیگري در متنِ  اجزاي مصراع تأیید می

 آن سخن خواهیم گفت.  
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 شاهنامه در بخش تاریخی   مصراعِ »گرت زین بد آید« تکرارِ نيم  .۳

 .شناسان )رکشاهنامهکه پیش از این نیز موردتوجّه  شاهنامههاي مهمِ  یکی از ویژگی

کار او آشنایی  ي  ه( بوده و برخی را نیز که با فردوسی و شیو423:  1388مطلق،  خالقی

مسنداشته است،  برده  بیراهه  به  در  ي  ئلهاند،  یا    شاهنامهتکرار  مصراع  گاهی  است. 

در موارد بسیار نادر و    آمده است و  کتاب  يدر دو یا چندجا   شاهنامهمصراعی از  نیم

البته این تکرارها کارِ خود شاعر است    ؛هایی تکرار شده استبیتشماري نیز تککم

اند، جدا دانست. تکرارهاي  عاملِ آن بوده   شاهنامهو باید آن را از تکرارهایی که کاتبان  

  د؛ ن نیاري کهاي تکرارشده ما را  د در شناختِ معناي درستِ نمونهنتوانفردوسی می

در زدودن    یاریگر ما  تواند زیرا اگر در یک بافت ابهامی داشته باشند، بافتِ دیگر می

 . باشداین ابهام 

که عالوه بر دیباچه در اواخر این کتاب نیز تکرار شده    شاهنامه  یکی از جمالتِ 

؛ »گَرَت زین بد آید«.  ردنظر ما در این جستار بودمصراعی است که مواست، همین نیم

کند، عالوه بر تطبیقِ  مصراع را تأیید میه معناي پیشنهادي ما براي این نیمازقضا آنچ

، بافتِ  شاهنامهنحوي زبان فارسی در    ت  ها و دستگاه صرفی جزء جمله با اسلوبجزءبه

 مصراع در آن تکرار شده است.مکالمِ فردوسی در محلّی است که این نی

پنجاه    شاهنامه ي  هی که بر پای هاي پسِ از خسروپرویز، یکی از کساندر آشفتگی

گشاید و  ها را میکند، فرایین است. او که نژاد شاهی ندارد، درِ گنجروز پادشاهی می

کند.  سرانجام نیز ناجوانمردي و بیداد پیشه می  و  کندتر میتر و آشفتهکشور را ضعیف

ها را بر فرایین  گوید و آنگراز پنهانی با ایرانیان سخن مییکی از بزرگان به نام شهران

 کند:شوراند و با خود همراه میمی

 گرازبدیشتتان چنتتین گفتتت شتتهران

 گر ایتدون کته بتر متن نستازید بتد

 هتتم اکنتتون بتته نیتتروي یتتزدان پتتاک

 چنتتتین یافتتتت پاستتتن از ایرانیتتتان

 کتته ایتتن کتتار از ایرانیتتان شتتد دراز 

 کنیتتتد آنکتتته از زادمتتتردان ستتتزد،

 خاکختتت انتتدرآرم بتتهمتتر او را ز ت 

 کتته بتتر تتتو مبتتادا کتته آیتتد زیتتان
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 همتتته لشتتتکر امتتتروز یتتتار تتتتویم

 

 ، حصتار تتویمگرت زین بددد آیددد

 (1072: 2، ج1393)فردوسی،     

گوید که کار بر آنان دشوار شده و اگر بر من بدي نسازید  گراز به ایرانیان میشهران

را از تخت به زیر    فرایین  کنند، من به نیروي یزدانِ پاکو آن کنید که آزادمردان می

گویند که امروز همه یار تو هستیم و اگر بدي به تو  کشم. ایرانیان نیز در پاسن میمی

که موضوعِ این جستار بود، در    شاهنامهي  همصراعِ دیباچرسد، حصار تو هستیم. نیم

بیتِ پایانی از ابیاتِ باال نیز تکرار شده است و متناسب با بافتِ کالم فقط با معناي  

 توان آن را با متن سازگار یافت. یشنهاديِ ما میپ

 

 گيری نتيجه. 4

اش خواند و شرح کرد؛ وگرنه  متنی کهن است که باید آن را در بافتِ تاریخی  شاهنامه

روبه اسلوب با مشکل  کتاب  این  از  را  ما  معاصر درک  زبانی  به رو میهاي  و  کنند  

که پیش از این کمتر موردِ توجّه شارحان این    شاهنامه برند. یکی از جمالتِ  بیراهه می

نی بوده و بعضی  با تککتاب  بر اسلوبز آن را    ی فارسی معاصر گزارش زبان  هايیه 

آید، گناهِ من است« در دیباچ اند،  کرده که    است   شاهنامهي  همصراعِ »گَرَت زین بد 

آید، گناه : اگر از این بدت میاندکردهگزارش  گونه  پیشتر، برخی از شارحان، آن را این

از چیزي« یک اسلوب  من است. حال آنکه »بد آمدن از چیزي« به معناي »متنفر بودن  

بر   است.  نداشته  زبان فارسی است و در روزگار فردوسی کاربرد  نحوي جدید در 

بر   تکیه  با  و  مصراع  این  جزء  به  جزء  بررسی  با  جستار  این  در  ما  اساس،  همین 

و با توجّه به تکرارِ بخشِ نخستِ آن در بخشی دیگر از    شاهنامههاي زبانی  ویژگی

قد کردیم و پیش از این براي آن به دست داده شده بود، ننخست معنایی که  شاهنامه،  

این ]سخن و    : اگر از سويسرانجام با کمکِ شواهد و اسناد بر این معنا تأکید کردیم

 د، گناهِ من است.  مسأله[ به تو بدي برس
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