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(فردوسی340 /7 :1386 ،؛ همو)744 /2 :1393 ،

آنگونه که پیداست ،پیش از نگارنده جالل خالقی مطلق نیز در 
درستی تبدیل «باد» به َ
«بد» در این بیت تردید کرده است.و
ِ
به نظر میرسد که ّ
تصور چنین تبدیلی در بیت یادشده ،دو دلیل
داشته است که به طرح و نقد آنها خواهیم پرداخت:
نخست .بیت دوم فعلی ندارد و نمیتوان فعل آن را محذوف

بدو گفت شاها انوشه بدیش

یکی از ساخت های ناشناختۀ فعل دعایی در شاهنامه

به قرینه دانست؛ چرا که این بیت نیازمند فعل مثبت است ،در

ش
مسعود راستی پور

حالی که فعل بیت پیشین منفی است.
حذف فعل مثبت به قرینۀ فعل منفی ،در شاهنامه
شواهد دیگری نیز دارد:

پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی
rasti.masoud@gmail.com

مبــادا بــه گیتــی جــز از کام تــو
همیشه بــه ایـــوانهـــا نـــام تو

پیشگفتار
کاربرد زمانهای مختلف فعل (برای مثال کاربرد فعل ماضی بهجای

(همو)7 /6 :1386 ،

ابــا ّ
فــر و بــا بــرز و پیــروز بــاد
همه روزگـــارانـــش نـــوروز باد

فعل مضارع که آن را ماضی محققالوقوع مینامند :اگر رفتی بردی و اگر

خفتی مردی؛ سعدی )91 :1384 ،و یا وجههای متفاوت فعل بهجای
یکدیگر (برای مثال کاربرد مضارع التزامی بهجای مضارع اخباری :به

بــه ایــران و نیرانــش بــر دســترس
بــه شاهی مــبــاداش همباز کس

بینندگان آفریننده را /نبینی مرنجان دو بیننده را؛ فردوسی)3 /1 :1386 ،

یکی از دشواریهایی است که میتواند در درک متون کهن
اختالل ایجاد کند .در گفتار پیش رو به کاربرد فعل ماضی 
بهجای فعل دعایی در شاهنامه خواهیم پرداخت.

همیشــه بــه دل شــاد و روشــنروان
همیشه خــرد پیر و دولــت جــوان
(همان)250 /8 :

از این روی نیازی بدان نیست که «بد» را فعل بیت دوم ،و
آن را کوتاهشدۀ «باد» در نظر بگیریم.
دوم« .شمشیر بد» ترکیب نامأنوسی است و معنای آن روشن
نیست.
کاربرد «بد» به معنی «بدی» (حاصل مصدر از «بد») در 
شاهنامه شواهد فراوان دارد (هرآنگه کهت آید به بد دسترس/
«شمشیر
ز یزدان بترس و مکن بد به کس؛ همان )321 /1 :و ترکیب
ِ
«شمشیر داد» ساخته شده است (جهان راست
بد» همانند
ِ
کردم به شمشیر داد /نگه داشتم ارج مرد نژاد؛ همان.)230 /6 :

  

«بد» و َ
ظاهرا ً نخستین کسی که َ
«بدی» را در شاهنامه صورت
َّ
مخفف «باد» و «بادی» دانسته ،محمود شفیعی ()232 :1343
است .پس از او عبدالحسین نوشین ( )74 :1351همین نظر را
ً
دربارۀ «بدی» تکرار کرده است و دیگر پژوهشگران نیز غالبا
همین نظر را پذیرفتهاند .از جمله جالل خالقی مطلق در 
یادداشتهای شاهنامه (خالقی مطلق )111-110 /9 :1389 ،با
َ
برخی «بدی» را «بُدی» خواندهاند ،صورت
اشاره به اینکه
نخست را بر دیگری ترجیح نهاده است.
کوتاه شدن «باد» به َ
«بد» فرضیهای است که تنها بر پایۀ یک
شاهد طرح شده ،و آن بیت دوم از ابیات زیر است:

 .1اگرچه خالقی مطلق در هر دو ویرایش خود از شاهنامه بیت را بهصورت پیشگفته
(شمشیر َبد) خوانده ،اما در یادداشتهای شاهنامه َ
«بد» را در این بیت صورت
ِ
کوتاهشدۀ «باد» دانسته است (خالقی مطلق .)110 /9 :1389 ،همچنین او خود در توضیح
بیت مورد نظر گفته است« :بهتر است بد را کوتاهشدۀ باد بگیریم تا صفت شمشیر:
زوانت به شمشیر بریده باد!» (همان.)329 /10 :

چنیــن داد پاســخ کــه گــو را بگــوی
کــه هــرگــز مــبــادی جــز از چــارهجــوی
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 .10بــدو شــیده گفــت ای خردمنــد شــاه
انــوشــه بـــدی تــا بـــود تـــاج و گــاه
(همان)265 /3 :

در ادامه ،بحث دربارۀ شواهد یادشده را در سه بخش پی 
خواهیم گرفت:
َ
الف .آیا بر اساس قافیه میتوان یکی از دو صورت «بدی»
یا «بُدی» را ترجیح داد؟
ّ
(در صورت رد معیار نخست) با ّ
توجه بدانکه معنی «بدی»
ب.
در شواهد مورد نظر روشن است (= باشی) ،کدام یک از
دو صورت «بادی» یا «بودی» میتواند صورت ّ
اولیۀ این
واژه بوده باشد؟
ج .بر اساس قواعد رایج تبدیلهای آوایی« ،بدی» میتواند
صورت کوتاهشدۀ «بادی» باشد یا «بودی»؟

 .1بــدو گفــت جنــدل کــه خــرم بــدی
همیشه ز تــو دور دســـت بــدی
(همان)93 /1 :

 .2بــدان ای ســر مایــۀ تازیــان
کز اختر بــدی جـــاودان بــیزیــان...

الف.

(همان)94 /1 :

در میان شواهد یادشده ،در سه مورد و(شواهد  6 ،1و« )7بدی»
(= باشی) با َ
«بدی» (حاصل مصدر از َ«بد») همقافیه شده است.
افزون بر این ،در تمامی شواهدی که این واژه در آنها در جایگاه
قافیه قرار گرفته است ،در مقابل آن واژهای هست که به َـ دی
ختم میشود؛ از این روی با توجه به اعناتی که در قافیه کردن
«بدی» ( بادی) با َ
َ
«بدی» (حاصل مصدر از «بد») و «ایزدی»
→
وجود دارد ،میتوان َ
«بدی» را بر «بُدی» ترجیح نهاد .با این حال
توجه به دو نکته ضروری است:
ُ
نخست .تنها واژۀ شاهنامه که میتواند با «بدی» قافیۀ
ُ
پُری بسازد« ،شدی» است .این واژه بیشتر به عنوان
ردیف به کار رفته و آنگاه که در قافیه قرار گرفته ( 5مورد)
نیز در دو مورد اعناتی در قافیه نساخته است (نک .همان:
َ
 - 402 /229 /2با َ
«زدی») .از
«بدی»؛ همان - 2231 /170 /8 :با
اینجا میتوان دانست که گزینههای پیش روی فردوسی 
برای همقافیه کردن با «بُدی» محدود بودهاند و با توجه
به این محدودیت ،نمیتوانسته است چندان به ساختن
قافیۀ پُر بیندیشد.
دوم .بررسی قافیههای شاهنامه نشان میدهد که فردوسی 

 .3بــرو آفریــن کــرد  فرخنــد هزال
ّ
خـــرم بــدی تــا بــود مــاه و سال
کــه
(همان)320 /1 :

 .4بــدو گفــت پیــران کــه ای شــهریار
انـــوشـــه بـــدی تـــا بـــود روزگــــار
(همان)275 /2 :

 .5بــدو گفــت :شــاها انوشــه بــدی
روان را بــه دیــــدار  تــوشــه بــدی
(همان289 /2 :؛ نیز همان)363 /2 :

 .6بــدو گفــت گــودرز انوشــه بــدی
ز دیـــــدار  تـــو دور  بــــادا بــدی
(همان)158 /3 :

 .7بــدو گفــت پیــران کانوشــه بــدی
همیشه ز تــو دور دســـت بــدی
(همان)167 /3 :

 .8بــدو گفــت :شــاها انوشــه بــدی
خـــرد را بــه انــدیــشــه تــوشــه بــدی
(همان)178 /3 :
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)همانهاش رد ییاعد لعف ۀتخانشان یاه تخاس زا یکی( یدب هشونا اهاش تفگ ودب

با توجه بدانچه گفته شد ،دانسته میشود که معنی مصراع
زبانت با شمشیر بدی بریده
نخست بیت دوم ،اینگونه است:
ِ
[باد] (= بدیها بر سر تو بیاید و زبانت را کوتاه کند)؛ از این روی از
شاهد پیشگفته نمیتوان در اثبات تبدیل «باد» به َ
«بد» بهرهای
ً
تصور تبدیل «باد» به َ
برد ،زیرا بدون ّ
«بد» نیز معنی آن کامال
روشن و بیاشکال است .تنها در صورتی که در شواهد دیگر
(که پس از این ارائه خواهند شد) تبدیل «بادی» به َ
«بدی» اثبات
شود ،میتوان در این شاهد نیز تبدیل «باد» به َ
«بد» را یکی از
ً
وجوه محتمل (و نه الزاما تنها وجه درست) دانست.
پیش از ورود به بحث ،تعدادی از شواهد کاربرد این واژه و
خالصهای از آنچه برای تشخیص صورت درست آن باید بررسی 
شود را به دست میدهیم .اینک برخی از شواهد کاربرد این واژه:

 .9بــدو گفــت پیــران کانوشــه بــدی
روان را بــه دیــــدار  تــوشــه بــدی

جستار
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در قافیههای یائی تقیدی به ساختن اعنات نداشته است.
از این روی نمیتوان بر اساس قافیه ترجیحی برای َ
«بدی» قائل
شد و این معیار مردود است.

ب.3.

1

بــرو آفریــن کــرد و پرســید و گفــت
ـ همی  بآستی  خون ز مژگان برفت ـ
کــه بر خــوردی از جــان و از گنــج خویش
مــبــادت پشیمانی  از رنــج خویش!

ب.

«بادی» فعلی دعایی است و کاربرد آن به معنی «باشی» روشن
است .آنچه باید بررسی شود ،امکان کاررفت «بودی» به معنی 
«باشی» است .توجه به دیگر ابیات شاهنامه نشان میدهد که
فردوسی گاه فعل ماضی را بهجای فعل دعایی به کار میبرد:

بــه کام تــو  بــادا ســپهر بلنــد
ز چــشــم بــدانــت مــبــادا گــزنــد!
(همان)372 /3 :

در اینجا نیز منیژه در حال دعا کردن برای رستم است که:
امیدوارم از گنج خود بر بخوری.

ب.1.
تــو را نیســت مغــز و نــه رای و خــرد
مـــپـــرورد هــر کــو تــو را پـــرورد

ب.4.
شواهد این کاربرد چندان فراوان نیستند ،و برخی از آنها در اثر
تصحیح نادرست از میان رفتهاند .شاهدی که در نشان دادن
صورت درست «بدی» بسیار کارساز است ،این بیت است:

(همان)49 /3 :

خالقی مطلق مصراع دوم بیت یادشده را اینگونه معنی کرده
است:

ز هــر نیکیــی  بهــرهور  بادیــا
چــنــان کــز دلـــم زنـــگ بــزدادیــا

یعنی :آن کسی که آموزگار تو بود ،تو را چنانکه باید ادب
نیاموخته است( .خالقی مطلق)16 /10 :1389 ،

(همان)355 /3 :

نسخهبدلهای بیت یادشده (بر اساس متن تصحیحشدۀ جالل خالقی 

در حالی که فعل مصراع دوم دعایی است و برگرداندن آن به
وجه اخباری نادرست است (معنی مورد نظر خالقی مطلق از چنین
مصراعی برمیآید :نپرورد آن کو تو را پرورید) .معنی مصراع دوم
چنین است :امیدوارم هر کس که تو را پرورش دهد[ ،خود]
پرورش نیابد (کاش من ـ که پرورندۀ توم ـ هیچ گاه پرورش نمییافتم).

مطلق) از این قرار است:

ل ،2س( ،2نیز لن،
بادیاـ [سنژوزف ،ظفرنامه ،سعدلو] ،س ،

پ ،لن ،2ب) :بودیا؛ متن :ف ،ل ،ق (نیز ق ،2لی ،ل ،3آ)

بزدادیا  ـ [سنژوزف ،ظفرنامه ،سعدلو] ،س ،ق ،ل ،2س
(نیز لن ،ق ،2ل ،3پ ،لن ،2ب) :بزدودیا؛ متن :ف ،ل (نیز لی ،آ)
ً
ظاهرا بر اساس اعتبار دستنویسها نمیتوان دربارۀ ضبط این
بیت داوری قطعی کرد؛ دستنویسهای کهن در هر دو کفه قرار 
گرفتهاند ،اما دستنویسهای بیشتری ضبط «بودیا /بزدودیا» را
تأیید میکنند .از سوی دیگر برخی از کاتبان (کاتبان ق ،ق 2و ل)3
در اثر نامأنوس بودن دو قافیۀ این بیت ،قافیه را یکسره از دست
نهاده و «بادیا /بزدودیا» را با یکدیگر همقافیه کردهاند.
آنچه اصالت ضبط دستنویسهای گروه نخست را روشن
میکند ،صورت نادرست «زدادن» در ضبط دستنویسهای
گروه دوم است ،که توجیهی برای آن نمیتوان یافت و در 
شاهنامه و دیگر متون کهن ،شاهد دیگری برای آن دیده نمیشود.
از اینجا پیداست که کاتبان دستنویسهای گروه دوم ،پس از
2

ب.2.
چنــان شــادمان گشــت و روشــنروان
کــجــا آفــریــن خــوانــد بــر پهلوان
کــه پیــروز رفتــی  و شــاد  آمــدی
مــبــیــنــاد چــشــم تــو هــرگــز بــدی!
(فردوسی)72 /3 :1386 ،

گفتنی  است که در  این بخش از داستان فرود سیاوخش،
«پهلوان» (= پیران) هنوز به جنگ نرفته است و افراسیاب در حال
دعا کردن برای اوست که :امیدوارم پیروز بروی و شاد بیایی.
 .1این نکته را مدیون پایاننامۀ کارشناسی ارشد آقای عرفان چوبینۀ بهروز (بررسی 
قافیه در دههزار بیت نخست شاهنامه بر اساس هشت دستنویس کهن ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،شهریور  )1394هستم.
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ج.

تخفیف «بود /بودی» به «بُد /بُدی» در متون کهن فارسی 
شواهد بسیار دارد .آنچه اثبات آن نیاز به شاهد دارد ،تبدیل
«باد /بادی» به َ
«بدَ /بدی» است .نگارنده شاهدی برای تبدیل
«الف» دعایی به فتحه ندیده است و پژوهشگران پیشین (که
َ«بدی» را صورت کوتاهشدۀ «بادی» دانستهاند) نیز شاهدی برای این
تبدیل ارائه نکردهاند .از این روی تا زمانی که شاهدی برای
این تبدیل ارائه نشود ،نمیتوان َ
«بدی» را صورت کوتاهشدۀ
«بادی» در نظر گرفت.

نتیجه
بر اساس آنچه گفته شد دانسته میشود که:
الف .بر اساس قافیه نمیتوان َ
«بدی» یا «بُدی» را ترجیح داد؛
ب« .بادی» و «بودی» هر دو میتوانند به معنی «باشی» به
کار روند؛
َ
ج .تا کنون شاهدی که بتواند تبدیل «بادی» به «بدی» را
توجیه کند ارائه نشده ،در حالی که تبدیل «بودی» به
«بُدی» بسیار رایج است.
حاصل سخن آنکه «بدی» در شواهد یادشده ،به احتمال
نزدیک به یقین ،صورت کوتاهشدۀ «بودی» است و باید «بُدی»
خوانده شود.
منابع
ـ ـسـعدی ،مصلحالدیـن ( .)1384گلسـتان .تصحیـح و توضیح
غالمحسین یوسفی .تهران :سخن.
ـ ـشفیعی ،محمود ( .)1343شاهنامه و دستور .تهران :نیل.
ـ ـفردوسـی ،ابوالقاسـم ( .)1379شـاهنامه .همـراه بـا خمسـۀ
نظامـی .چـاپ عکسـی از روی نسـخۀ شـمارۀ  1111متعلـق به
دورۀ دوم ،سال نهم
شامرۀ پنجم و ششم
آذر  -اسفند 13۹4
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تبدیل «بودیا» ـکه دعایی بودن آن برای ایشان روشن نبوده
است   ـ به «بادیا» ،ناچار شدهاند که برای به سامان آوردن قافیه،
«بزدودیا» را نیز به «بزدادیا» تبدیل کنند .با توجه به شواهدی
که پیش از این ارائه شد ،روشن میشود که گاه در شاهنامه فعل
ماضی بهجای فعل دعایی به کار میرود ،و در این بیت نیز
«بودی» در همان معنی «باشی» به کار رفته است.

)همانهاش رد ییاعد لعف ۀتخانشان یاه تخاس زا یکی( یدب هشونا اهاش تفگ ودب

کتابخانـۀ مرکـز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی .بـا مقدمه فتحهللا
مجتبایی .تهران :مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1386شـاهنامه .به کوشـش جالل خالقی 
مطلـق (دفترهـای ششـم و هفتم به ترتیـب با همـکاری محمود 
امیدسـاالر و ابوالفضـل خطیبی) .تهـران :مرکـز دائرةالمعارف
بزرگ اسالمی.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1389شـاهنامه .نسـخهبرگردان از روی
نسـخۀ کتابـت اواخر سـدۀ هفتم و اوایل سـدۀ هشـتم ،محفوظ
در کتابخانۀ شـرقی وابسـته به دانشـگاه سـنژوزف بیـروت .به
ّ
کوشـش ایرج افشـار ،محمود امیدسـاالر ،نادر مطلبی کاشانی.
تهران :طالیه.
ـ ـمسـتوفی ،حمـدهللا ( .)1377ظفرنامـه .بـه انضمـام شـاهنامه.
ّ
خطـی مـورخ  807هجـری در 
چـاپ عکسـی از روی نسـخۀ
کتابخانۀ بریتانیا .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
ـ ـنوشـین ،عبدالحسـین ( .)1351واژهنامک .تهران :بنیاد فرهنگ
ایران.
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