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 چکیده:

شــاهنامه یکــی از مهمتــرین آثــار هــویتی و تــاریخی ایرانیــان اســت کــه از ابعــاد   زمینه و هــدف:
شناســی قابــل بررســی اســت. آنچــه شــاهنامه مختلف اســطوره شناســی، داســتانی، بالغــی و ســبک

عصــرش متمــایز میکنــد، ســبک شخصــی فردوســی اســت. در کتــب و مقــاالت را از دیگــر آثــار هــم 
 ا ســبک شخصــی فردوســی کمتــر مــورد توجــه بــودهبسیاري به سبک خراسانی پرداختــه شــده امــ 

در ایــن پــژوهش بــراي شــناخت ســبک فردوســی و درك توانــایی او در آفــرینش دیالوگهــا، اســت. 
دو گفتمان متضادّ بشــر یعنــی دعــا و نفــرین، کــه از مظــاهر  بــروز عواطــف و احساســات آدمــی در 

 بررسی شده است. شرایط و موقعیتهاي مختلف است و ریشه در غم و شادي انسان دارد، 
ــه: روش ــه شــیوة توصــیفی مطالع ــژوهش نظــري اســت و ب ــن پ ــی انجــام شــده اســت. -ای تحلیل

محــدوده و جامعــۀ مــورد مطالعــه، دو داســتان رســتم و اســفندیار و کــاموس کشــانی از شــاهنامۀ 
 فردوسی به کوشش سعید حمیدیان است که نشر قطره آن را منتشر نموده است.

 بیــت اســت.  19هــاي نفرینــی  گــزاره  بیــت و  18هــاي دعــایی در ایــن دو داســتان  گــزاره  ها:یافته
-هــاي دعــایی و نفرینــی از میــان ابیــات اســتخراج  و طبقــهترتیــب در آغــاز، محتــواي گــزاره  بدین

بندي شده اســت. مضــمون دعاهــاي شــاهنامه بیشــتر طلــب شــادي و آرامــش، غلبــه بــر دشــمنان، 
ــ  ــمنان، نف ــابودي دش ــامل درخواســت ن ــز ش ــا نی ــت اســت و نفرینه ــر و بهش رین آرزوي طــول عم

انــد. نفــرین واقعــی کــه همــان درخواســت نــابودي دشــمنان اســت، گونــههاي نفرینکائناتی و شِکوه
در موقعیت خشم و عصــبانیت و عمومــاً در صــحنۀ نبــرد بــروز پیــدا میکنــد ولــی نفــرین کائنــاتی و 

کوه گونــه در موقعیــت غــم و انــدوه بــروز و ظهــور دارنــد. پــس از بررســی محتــوایی هــاي نفــرینشــِ
هــا، افعــال، نحــو و الگــوي چیــنش جمــالت در تحلیلــی واژه -و نفرینهــا، بــا روش توصــیفی دعاهــا 

 ها توصیف شده است. هر دو نوع از گزاره
امــا بــا بررســی و خاص تبعیــت نکــرده    فردوسی در چینش اجزاي جمله از یک الگوي  گیري:نتیجه

فردوسی در ترسیم دو موقعیت دعا و اي یافت میشود که  ها، عبارتهاي کلیدي و تکرارشدهتحلیل داده
هاي دعایی، عبارتهاي کلیدي و مکرّر «بی تو مبــاد»، «دور در گزاره  نفرین از آنها استفاده کرده است.

هــاي نفرینــی عبــارت «مــه+ ...+ فعــل دعــایی+ بودن از» و «انوشه بدي» دیــده میشــود و در گــزاره
مشخص شده است که کنایه در دعــا و نفــرین  مه+...(باد)» تکرار شده است. همچنین در این پژوهش

 هاي دعایی و نفرینی است.بعنوان پررنگترین آرایۀ ادبی موجب بالغت بیشتر گزاره
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Shahnameh is one of the most important 
identity and historical works of Iranians that can be studied from different aspects 
of mythology, fiction, rhetoric and stylistics. What distinguishes Shahnameh from 
other works of all times is Ferdowsi's personal style. In many books and articles, 
Khorasani style has been discussed, but Ferdowsi's personal style has received less 
attention. In this study, in order to understand Ferdowsi's style and understand his 
ability to create dialogues, two opposing human discourses, namely prayer and 
curse, which are manifestations of human emotions and feelings in different 
situations and situations and are rooted in human sadness and happiness, have 
been studied. 
METHODOLOGY: This research is theoretical and has been done in a descriptive-
analytical manner. The study area and society are two stories by Rostam and 
Esfandiar and Kamus Keshani from Ferdowsi's Shahnameh by Saeed Hamidian, 
which was published by Qatreh Publishing. 
FINDINGS: The prayer propositions in these two stories are ١٨ bits and the curse 
propositions are ١٩ bits. Thus, in the beginning, the content of prayer and cursing 
propositions is extracted and classified from the verses. The theme of the 
Shahnameh's prayers is more seeking happiness and peace, overcoming enemies, 
longing for heaven and paradise, and curses include calling for the destruction of 
enemies, cosmic curses, and cursed glories. The real curse, which is the request to 
destroy the enemies, occurs in a state of rage and anger, and generally on the 
battlefield, but the curses of the universe and cursed glories appear in a state of 
sorrow. After examining the content of prayers and curses, the descriptive-
analytical method of words, verbs, syntax and sentence arrangement patterns in 
both types of propositions are described. 
CONCLUSION: Ferdowsi did not follow a specific pattern in the arrangement of 
sentence components, but by examining and analyzing the data, key and repeated 
phrases are found that Ferdowsi has used in drawing the two situations of prayer 
and curse. In the prayer propositions, the key and frequent phrases "without you", 
"being away from" and "bad luck" are seen, and in the cursed propositions, the 
phrase "may + ... + prayer verb + may + ... (Wind) »is repeated. Also, in this 
research, it has been determined that the irony in prayer and curse, as the most 
colorful literary array, causes more rhetoric of prayer and curse propositions. 
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 مقدمه
اي اسـت کـه همـۀ شـاعران، نویسـندگان و اسـتادان ادبیـات موفقیت فردوسـی در سـرودن شـاهنامه بـه گونـه

بــاره گفتــه اســت: «موضــوع کتــاب و انــد. همــایی درایــننظیــري و برجســتگی آن گــواهی دادهفارســی بــر کــم
-داستانها خـواه افسـانه باشـد و خـواه تـاریخ واقعـی چنـدان مطـرح نیسـت. آنچـه مهـم اسـت نیـروي شـگفت

پــردازي» (شــاهنامۀ فردوســی انگیــز فردوســی اســت در هنــر و آیــین ســخنوري و شــیوة ســخندانی و ســخن
توانــایی و موفقیــت برآمــده از روزگــار و دورة فردوســی  ). ایــن34شــاهکار ســخنوري و ســخندانی، همــایی: ص

گونـه بـود، بایـد شـاعران همعصـر او نیـز ماننـد او شـعر میسـرودند و در طـول زمـان مـورد نیست که اگر ایـن
توجه قـرار میگرفتنـد. ایـن تمـایز از همعصـران و مانـدگاري، برخاسـته از توانـایی و سـبک شخصـی فردوسـی 

یـزي نیسـت کـه بتـوان هنجـار عصـر شـمرد» (درآمـدي بـر اندیشـه و هنـر است. «فخامـت زبـان فردوسـی چ
ــدیان: ص ــدگاري 431فردوســی، حمی ــایی و مان ــه انتخــاب  ). زیب ــدیع نیســت بلک ــان و ب ــدیون بی ــاهنامه م ش

ــداز، اوج هــا و چیــنش خــاص آنهــا در محــور کــالم باعــث برجســتگی شــاهنامه اســت. «در ایــن چشــمواژه ان
ــت و ا ــان اوج نظــم اس ــاعري هم ــتعارهش ــان س ــود را نش ــدرت خ ــان بن ــر بی ــواع دیگ ــو و ان ــاي ن ــا و مجازه ه

ــدکنی: ص ــفیعی ک ــعر، ش ــیقی ش ــد» (موس ــد 31میدهن ــاهنامه بای ــت ش ــل موفقی ــراي درك عل ــابراین ب ). بن
 ها و نحو آن بررسی و تحلیل شود. پیش از هر چیز واژه

از قبــل از اســالم تــا کنــون در  اي و ادبــی اســت کــههــاي دینــی و فرهنگــی، اســطورهدعــا و نفــرین از بنمایــه
متون دینی وادبی بوفور یافـت میشـود. آنچـه باعـث انتخـاب ایـن دو موضـوع اسـت، تضـاد میـان آنهاسـت کـه 
ــژوهش  ــن پ ــرد. در ای ــدوه نشــئت میگی یکــی از احســاس شــادي و رضــایت و دیگــري از احســاس خشــم و ان

بــل نفــرین اســت و مقصــود از دعــا، مقصــود از دعــا، نیــایش و ســخن گفــتن بــا خــدا نیســت بلکــه دعــا در مقا
درخواست خیر و شـادي بـراي مخاطـب و مقصـود از نفـرین، طلـب شـر و بـدي بـراي مخاطـب اسـت. در ایـن 
پــژوهش تــالش میشــود رابطــۀ میــان محتــوا و زبــان در دو مقولــۀ متضــاد یعنــی دعــا و نفــرین بررســی و بــه 

 پرسشهاي زیر پاسخ داده شود.
ــراي خلــق گــزارهمحتــواي دعاهــا و نفرینهــاي شــاهنا هــاي دعــایی و نفرینــی از چــه مه چیســت؟ فردوســی ب

ــت؟ واژه ــرین چیس ــا و نف ــاي دع ــرار موقعیته ــدي و پرتک ــاي کلی ــت؟ عبارته ــرده اس ــتفاده ک ــالی اس ــا و افع ه
 فردوسی کدام آرایۀ ادبی را بیشتر در این دو موقعیت بکار برده است؟

 
 سابقۀ پژوهش

دینــی و انــواع ادبــی ماننــد غنــایی، حماســی و نمایشــی  اگرچــه دعــا و نفــرین در بســیاري از متــون
هــاي بســیار محــدودي بــه ایــن موضــوع اختصــاص یافتــه نامــهیافــت میشــود امــا مقــاالت و پایــان

اي بــه نــام «آفــرین و نفــرین در آثــار ایرانــی باســتان و میانــه» بیشــتر بــه اســت. از جملــه در مقالــه
). 1396پـــور، انـــد (دهرامـــی و فهیمـــیتـــهوجـــه موضـــوعی و محتـــوایی دعاهـــا در متـــون کهـــن پرداخ
هـــاي محلـــی خراســـان و مازنـــدران» علـــل در مقالـــۀ «بررســـی تطبیقـــی درونمایـــۀ نفـــرین در دوبیتـــی

ــده ــرین شـ ــه نفـ ــرادي کـ ــرین و افـ ــاروي، نفـ ــی و سـ ــاحوزي، طاووسـ ــت. (مـ ــده اسـ ــی شـ ــد، بررسـ انـ
ــیب1396 ــۀ «آسـ ــ). در مقالـ ــانی» نیـ ــبک خراسـ ــعر سـ ــوي در شـ ــب معنـ ــا و طلـ ــی تقاضـ ز در شناسـ

ــده  ــه ش ــانی پرداخت ــبک خراس ــا در س ــارة دع ــانی درب ــث زب ــه بح ــدودي ب ــا ح ــریطه ت ــا و ش ــث دع بح
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گفـــت هـــیچ پـــژوهش  ) امـــا در مجمـــوع میتـــوان1398ســـفیدي، اســـتاجی و عشـــقی، اســـت (ســـنگ
هــاي نفرینــی و دعــایی گــزاره ژگــانیتحلیــل محتــوایی، نحــوي و وا ةمســتقل و قابــل تــوجهی دربــار

هـــاي دعـــایی و نفرینـــی در ایـــن پـــژوهش ابتـــدا گـــزاره نشـــده اســـت. فردوســـی انجـــام ۀدر شـــاهنام
اي و نحـــوي، تمـــام اســـتخراج شـــده و بعلـــت محـــدود بـــودن تعـــداد ابیـــات و ارجـــاع در بحثهـــاي واژه

ــت.  ــده اسـ ــز شـ ــا پرهیـ ــرار آنهـ ــر از تکـ ــهاي دیگـ ــده و در بخشـ ــوع آورده شـ ــل موضـ ــات ذیـ ــن ابیـ ایـ
هـــاي موضـــوع، واژه و نحـــو تحلیـــل حـــوزه تحلیلـــی ایـــن دو درونمایـــه در -ســـپس بـــا روش توصـــیفی

 اند.شده
 

 بحث و بررسی
 مفهوم ادبی نفرین و دعا

آمــده اســت: «حاجــت خواســتن. ج، ادعیــه و دعــوات (از آننــدراج).  نامــۀ دهخــدا ذیــل ایــن واژهدعــا: در لغــت
االطبــا). درخواســت حاجــت از اســتغاثه بــه خــدا. اســتدعاي برکــت. تضــرع. درخواســت از درگــاه خــدا (نــاظم

خدا. درخواسـت حاجـت از خـدا بـراي خـود یـا دیگـري. خـدایخوانی» (دهخـدا: ذیـل دعـا). در ایـن پـژوهش 
ن گفـتن بـا خـدا نیسـت بلکـه مقصـود طلـب و درخواسـت خیـر و شـادي بـراي نیز مقصود از دعا، صـرفاً سـخ

 دوستان، پهلوانان یا پادشاهان از خداوند است. 
 موضوع دعاها

ــر دشــمنان، قــدرت و حکومــت، طــول  ــراي مخاطــب خــود شــادي، پیــروزي ب در جمــالت دعــایی، گوینــده ب
ــد و او را دور از  ــاً بهشــت را آرزو میکن ــدي و آســیب دشــمنان میخواهــد و عمــر، جــاودانگی و نهایت خشــم و ب

ــرد.  ــواهیم ک ــی خ ــرین بررس ــل نف ــه آن را ذی ــرده ک ــمنان آرزو ک ــراي دش ــابودي را ب ــت و ن ــین شکس همچن
ــدرت و حکومــت میشــود و  ــروزي و ق ــی آرزوي شــادي و پی ــا یعن ــت، مجمــوع دعاه ــک بی ــواي ی ــاهی محت گ

ط یـک موضـوع خـاص مثـل شـادي مرزبندي محتوایی دعاها به ایـن معنـا نیسـت کـه شـاعر در هـر بیـت فقـ
 یا پیروزي را در جمالت دعایی آورده است.

ــانی،  ــاموس کش ــتان ک ــت. در داس ــاهنامه اس ــج در ش ــاي رای ــی از دعاه ــش یک ــادي و آرام ــادي: آرزوي ش ش
 کیخسرو از رستم میخواهد که او را در نبرد با تورانیان یاري دهد و سپس او را دعا میکند:

ــپهبد بتســــت ــد ســــپاه و ســ  امیــ
ــرت ــادمان سـ ــت شـ ــاد و دلـ ــبز بـ   سـ

ــت  ــن درســ ــادي و تــ ــن روان بــ ــه روشــ  کــ
ــدگمان ــد بـــــــ ــن زال دور از بـــــــ  تـــــــ

 ) 654و653، بیت 4اهنامۀ مسکو، ج           
 وقتی پیران مژدة آمدن نیروي کمکی را به سپاهش میدهد، سپاهیان نزد او رفته و میگویند: و یا 

ــوان ــامور پهلــ ــاي نــ ــد کــ  بگفتنــ
ــاد  ــت شـ ــاهان دلـ ــدار شـ   داربدیـ

ــن  ــاد و روشــ ــزي شــ ــه بــ  روانهمیشــ
ــه آزاد دار ــت ز اندیشـــــــــ  روانـــــــــ

 ) 749و748(همان: بیت                   
 موفقیت و پیروزي بـر دشـمنان: یکـی دیگـر از دعاهـاي رایـج آرزوي موفقیـت و پیـروزي بـویژه هنگـام جنـگ

است. براي مثال پس از آنکـه هومـان از نبـرد بـا طـوس زنـده و سـالمت بازگشـت، سـپاه خوشـحالی کردنـد و 
 گفتند:
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 بنزدیـــک پیـــران شـــد از رزمگـــاه
ــاد ــان دور بـ ــم گردنکشـ ــو خشـ   ز تـ

ــپاه  ــوران ســ ــد ز تــ ــی برآمــ  خروشــ
 دریـــن جنـــگ فرجـــام مـــا ســـور بـــاد

 ) 273و272(همان: بیت                 
 رستم آرزوي پیروزي سپاه ایران را اینگونه مطرح میکند:و درجایی دیگر 

ــاد   جهانـــــدار پیروزگـــــر یـــــار بـــــاد ــار بـ ــمن نگونسـ ــت دشـ ــر بخـ  سـ
 ) 1160(همان: بیت                   

 رستم، اسفندیار را دعا میکند و از خداوند میخواهد که بخت اسفندیار پیروز باشد.
ــر    ســـاله بخـــت تـــو پیـــروز بـــادهمـــه ــیه بـ ــبان سـ ــادشـ ــوروز بـ ــو نـ  تـ

 ) 479، بیت 6(همان: ج               
 دوام قدرت و حکومت

 در داستان کاموس کشانی رستم، دوام پادشاهی را براي شاه میخواهد:
ــاه ــتم بشـ ــت رسـ ــین گفـ ــخ چنـ  بپاسـ
ــا راي و داد ــرزي و بـ ــر و بـ ــا فـ ــه بـ   کـ

 کــــه بــــی تــــو مبــــادا نگــــین و کــــاله 
ــاد ــردون بیــ ــاه گــ ــو شــ ــو تــ ــدارد چــ  نــ

 ) 658و657، بیت 4(همان: ج                   
 کیخسرو نیز در دیالوگی عاطفی و تأثیرگذار درحالیکه اشک میریزد به رستم میگوید:

ــی  ــت بـ ــدو گفـ ــانبـ ــواهم زمـ ــو نخـ  تـ
  فلــــک زیــــر خــــمّ کمنــــد تــــو بــــاد

ــان  ــرز و کمــ ــه گــ ــاج و نــ ــگ و تــ ــه اورنــ  نــ
 ســـــر تاجـــــداران بـــــه بنـــــد تـــــو بـــــاد

 ) 671و670(همان: بیت    
سـري کـه در شخصـیت کیکـاووس جـویی و خیـرهبا توجه به دعاي کیخسـرو متوجـه میشـویم کـه آن برتـري 

بـه تاجـداران اشـاره بود، در وجود کیخسرو نیسـت؛ زیـرا او براحتـی رسـتم را بـاال میبـرد، بـه برتـري او نسـبت
ــراي  ــدرت را ب ــد و آســمان و شــاهان و بتبــع آن ق ــهمیکن ــا مقدم اي رســتم میخواهــد. شــاید همــین دیالوگه

ــه دیگــري  ــه پادشــاهی را رهــا میکنــد و آن را ب ــۀ کیخســرو کــه چگون ــراي پیریــزي شخصــیت عارفان باشــد ب
 میسپرد.

 در داستان رستم و اسفندیار نیز دیده میشود که سپاهیان رستم، او را دعا کردند:
ــرین ــرو خواندنــــد آفــ ــی   ســــپاهش بــ ــه ب ــاد  ک ــو مب ــنت ــال و زی  اســپ و گوپ

 ) 999، بیت 6(همان: ج                    
جــاودانی و طــول عمــر: یکــی دیگــر از دعاهــایی کــه شخصــیتهاي شــاهنامه در حــق یکــدیگر میکننــد، دعــا 

بـانی را کـه خبـر آمـدن سـپاه ایـران را میدهـد، دعـا میکنـد براي بقا، جاودانی و طول عمر است. گـودرز دیـده
 و میگوید:

 ز دیــــــدار تــــــو دور چشــــــم بــــــدي    بــــدي  گـــودرز انوشـــهبـــدو گفـــت 
 ) 861، بیت 4ج (همان:                      

 پیران، کاموس را دعا میکند و میگوید:
 همیشــــــه ز تــــــو دور دســــــت بــــــدي    بــــدو گفــــت پیــــران کانوشــــه بــــدي 

 ) 1009، بیت 4(همان: ج                   
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 پیران نزد خاقان چین میرود و میگوید:
ــدو  ــدي بـــ ــه بـــ ــاها انوشـــ ــت شـــ  روان را بدیــــــــدار توشــــــــه بــــــــدي    گفـــ

 ) 1198(همان: بیت                             
 گشتاسپ که اسفندیار را ازدست داده است، براي بقاي بهمن دعا میکند:

ــدار داد ــاینم جهانـــ  همـــــی گفـــــت کـــ
  بمانــــــاد تــــــا جــــــاودان بهمــــــنم

 غمـــــــی بـــــــودم از بهـــــــر تیمـــــــار داد 
ــرافراز  ــد ســ ــم شــ ــو گــ ــنمچــ ــین تــ  رویــ

 ) 1673و1672، بیت 6(همان: ج                
 فردوسی نیز در پایان داستان رستم و اسفندیار پادشاه وقت یعنی محمود غزنوي را دعا کرده است:

ــفندیار ــار اســـ ــه کـــ  ســـــرآمد همـــ
 همیشــــــه دل از رنــــــج پرداختــــــه
ــد ــاجش بلنـ ــادان و تـ ــاد شـ ــش بـ   دلـ

ــهریار  ــر شـــ ــادا ســـ ــد بـــ ــه جاویـــ  کـــ
 فرمـــــــان او ســـــــاختهزمانـــــــه بـــــــه 

 بـــــه گـــــردن بدانـــــدیش او را کمنـــــد
 ) 1674-1676بیت (همان:                        

 بهشت: رستم پس از مرگ اسفندیار، بهشت را برایش آرزو میکند:آرزوي  
ــت ــان بهشـــ ــادا میـــ ــو بـــ ــت   روان تـــ ــه کشـ ــر چـ ــدرود هـ ــو بـ ــدیش تـ  بدانـ

 ) 1516(همان: بیت                           
بـــدي را دور خواســـتن: رســـتم آرزو میکنـــد کـــه شـــاه انـــدوهگین نباشـــد و درد و غـــم را از او دور درد و 

 میخواهد:
ــاد   درد بـــــادازان کشـــــتگان شـــــاه بـــــی ــگاالن او زرد بـــــــــ  رخ بدســـــــــ

 ) 667، بیت 4(همان: ج                   
 رستم گودرز را دعا میکند و میگوید:
ــی ــو از درد بـــــ ــادروان تـــــ ــه رفـــــتن    درد بـــــ  مـــــا بـــــآورد بـــــادهمـــ

 ) 1128(همان: بیت                           
 تحلیل نحوي جمالت دعایی

انــد. پژوهشــگران حــوزة دســتور، جملــه را بــه چهــار قســم خبــري، پرسشــی، امــري و عــاطفی تقســیم کــرده
اي را میگـوییم کـه در آن حالـت شـور و هیجـانی بیـان شـود، خـواه ایـن حالـت از انـدوه «جملۀ عاطفی جمله

اشد یا از شادي، خـواه از درد یـا از لـذت، خـواه از سـتایش و آفـرین یـا از نفـرت و کـین، خـواه از شـگفتی و ب
ــانلري: ص ــل خ ــان فارســی، نات ــتور زب ــا افســوس» (دس ــواه از آرزو ی ــالت دعــایی 117خ )؛ بنــابراین جم

ا بـر نـوعی زیرمجموعۀ جمالت عاطفی محسـوب میشـوند و «فعـل دعـایی از انـواع مضـارع التزامـی اسـت زیـر
ــان فارســی، فرشــیدورد:  ــا و تحــول آن در زب ــل دع ــد» (فع ــت میکن ــاهی بصــورت نفرینســت دالل ــه گ آرزو ک

ــژه777ص ــاختمان وی ــی س ــان فارس ــاریخی زب ــتور ت ــایی در دس ــل دع ــین و ). فع ــه اول ــت ک ــته اس اي داش
) 777رایجتــرین آن در «تبــدیل «فتحــه» پســوندهاي فــاعلی فعــل بــه «الــف» صــورت میگیــرد» (همــان: ص

که البته آن را بصورت بن مضـارع+ الـف+ شناسـه نیـز مطـرح میکننـد. در لغتنامـۀ دهخـدا دربـارة صـیغۀ دعـا 
آمده اسـت: «صـیغۀ دعـا (در اصـطالح دسـتور زبـان فارسـی) فعلـی اسـت کـه از سـوم شـخص مفـرد مضـارع 

و در مــورد  گرفتــه میشــود و میــان عالمــت مضــارع (کــه دال آخــر باشــد) و حــرف قبــل از آن الفــی (آ) آورنــد
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نفی میمی (م) بـر آن افزاینـد: بـاد و مبـاد (در اصـل بـواد و مبـواد)، کنـاد و مکنـاد و مبینـاد» (دهخـدا: ذیـل 
هـاي دعـایی کـه انجـام شـده، سـه گـروه اول دعـایی بـر اسـاس همـین سـاختمان بندي گزارهدعا). در تقسیم

ــا از  ــاد» آنه ــاد» و «مب ــاي «ب ــتفاده از فعله ــرت اس ــت کث ــت و بعل ــدهاس ــدا ش ــایی ج ــال دع ــایر افع ــد. س ان
ــه ســاختمان اول حاصــل میشــود و میتــوان آن را دعــاي مؤکــد  ــا «از الحــاق پســوند «ا» ب ســاختمان دوم دع

ــیدورد: ص ــی، فرش ــان فارس ــول آن در زب ــا و تح ــل دع ــد» (فع ــز 779خوان ــاهنامه ج ــتان ش ــه در دو داس ) ک
 . «بادا» و «مبادا» مثال دیگري براي این ساخت یافت نشده است

سـرت سـبز بـاد و دلـت شـادمان. گـاهی فعـل بـاد فعل دعایی باد: مسندالیه+ مسند+ فعل دعـایی بـاد. ماننـد:  
بــه قرینــۀ لفظــی یــا معنــوي حــذف میشــود ماننــد: ز دیــدار تــو دور چشــم بــدي. همچنــین فعــل «بــاد» بــه 

 صورتهاي بادي، بدي و بادا نیز در مثالهاي باال آورده شده است.
اننـد: کـه بـی تـو مبـاد اسـپ و گوپـال و زیـن. فعـل دعـایی «مبـاد» بصـورت «مبـادا» نیـز فعل دعایی مباد. م

 آورده شده است.
 افعال دعایی دیگر به غیر از «باد» و «مباد» مانند: بماناد تا جاودان بهمنم.

 فعل مضارع التزامی با مفهوم دعا: همیشه بزي شاد و روشن روان.
بیـت   13بیـت بـا موضـوع دعـا یافـت شـده اسـت کـه    18در دو داستان کاموس کشـانی و رسـتم و اسـفندیار  

بیـت مربـوط   2بیـت مربـوط بـه شـمارة سـه و    1بیـت آن مربـوط بـه شـمارة دو،    2آن مربوط به شمارة یک،  
دعـایی به شـمارة چهـار اسـت. پـس بـا توجـه بـه ایـن تعـداد، رایجتـرین نـوع سـاخت دعـا، اسـتفاده از فعـل  

 «باد» است.  
ــل واژه ــایی تحلی ــاي کن ــرار و عبارته ــاي پرتک ــا، عبارته ــمها، فعله ــه اس ــث واژه ب ــایی: در بح ــالت دع اي جم
 شود:پرداخته می

درسـت، روان، تـنشـده در جمـالت دعـایی معمـوالً بـار معنـایی مثبـت دارنـد ماننـد: روشـنهاي اسـتفادهواژه
وز، یـار و .... اگـر بـار معنـایی آنهـا منفـی باشـد، گوینـده در جمـالت شادمان، شاد، انوشه، جاودان، پیـروز، نـور

دعــایی آن را از مخاطــب خــود نفــی یــا ســلب میکنــد. بــراي مثــال در مصــرع «تــن زال دور از بــد بــدگمان» 
 شاعر «بد بدگمان» را بوسیلۀ واژة «دور» از تن زال سلب کرده است.

 اند.زي و ... افعالی هستند که در جمالت دعایی استفاده شدهافعال: باد، بادا، بدي، مباد، مبادا، بماناد، ب
شـکل بکـار عبارتهاي دعایی تکـراري: در مثالهـاي بـاال چنـد عبـارت دیـده میشـود کـه بـراي دعـا تقریبـاً هـم

تـو مبـاد اسـپ و گوپـال و زیـن» بـا رفته است. «بی تو مباد» در «که بی تو مبـادا نگـین و کـاله» و «کـه بـی  
نگــین و کــاله بــراي شــاه اســتفاده شــده اســت و اســپ و گوپــال و زیــن بــراي پهلــوان. «دور  ایــن تفــاوت کــه

ــده  ــدگمان» دی ــد ب ــن زال دور از ب ــاد» و «ت ــان دور ب ــم گردنکش ــو خش ــراعهاي «ز ت ــز در مص ــودن از» نی ب
 میشود. عبارت «انوشه بدي» نیز در سه بیت دیده میشود.

لــک را زیــر خــم کمنــد داشــتن، ســر کســی را بــه بنــد کنایــۀ دعــایی: فرمــان نــو داشــتن، ســر ســبز بــودن، ف
 داشتن، بلند بودن تاج.

 نفرین در شاهنامه  
-نامـۀ دهخـدا بـه معنـاي «دعـاي بـد (لغـت فـرس اسـدي) (غیـاث اللغـات) (آننـدراج) (انجمـننفرین در لغت

طبـا)» اسـت و آرا) (ناظم االطبا). لعنـت. بسـور. پسـور. سـنه. غـورا. یارنـد. پشـول. پشـور. دشـنام. (از نـاظم اال
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نامـۀ بیـداد نیـز هسـت» (از رنـگ گـل تـا نامـۀ داد اسـت، نفـرین«شاهنامۀ فردوسی به همان اندازه کـه آفـرین
 عدالتی، ناراحتی و یا دشمنی باشد، نفرین نیز حضوردارد. ) و هر کجا که بی285رنج خار، سرامی: ص

 
 موضوع نفرینها

ــوع و  ــث موض ــاهنامه را از حی ــاي ش ــرد. نفرینه ــیم ک ــش تقس ــه بخ ــه س ــوان ب ــوا میت ــه  -1محت ــانی ک زم
ــد.  ــد و مرگشــان را آرزو میکنن ــرین میکنن ــا دشــمنان را نف  -2شخصــیتهاي داســتان مخالفــان، سرکشــان و ی

وقتــی کــه قهرمــان در موقعیــت انــدوه یــا خشــم قــرار میگیــرد و زبــان بــه نفــرین زنــدگی، پادشــاهی، تــاج و 
یــت غــم و انــدوه اســت. درواقــع در ایــن موقعیــت شخصــیت و گوینــدة موقع -3تخــت، روزگــار و ... میگشــاید. 

دیــالوگ از بــودن خــود غمگــین و ناراحــت اســت، خــود را نفــرین میکنــد و آرزو میکنــد کــه اي کــاش متولــد 
 نشده بود و یا مرده بود.

موقعیتهاي  در آثار ادبی و بتبع آن شاهنامۀ فردوسی، نفرین دشمنان و مخالفان در   نفرین مخالفان و دشمنان: 
مختلف، کاربردهاي متفاوتی دارد. ممکن است گوینده در موقعیت خشم و عصبانیت دشمنان را نفرین کند و یا 

اي که براي شادي دوستان، دشمنان آنها نفرین میشوند.  گونهدر موقعیت شادي از ساخت نفرین استفاده کند؛ به
رستم، دشمنان اسفندیار را ت پیدا میکند. براي مثال  در واقع نفرین دشمنانِ یک دوست، کارکرد دعا براي دوس

  نفرین میکند و میگوید:
ــرد ــو نب ــا ت ــه ب  دژم گــردد آن کــس ک
ــاد ــربیم بـ ــو پـ ــمنان از تـ ــه دشـ   همـ

ــرد  ــه گـ ــد بـ ــدر آیـ ــرش انـ ــد سـ  بجویـ
ــاد ــیم بـــ ــه دونـــ ــگاالن بـــ  دل بدســـ

 ) 478و477، ابیات 6(شاهنامۀ مسکو: ج
 

 میکند و میگوید:پشوتن نیز، دشمن اسفندیار را نفرین 
ــم ــر آب چشـ ــت پـ ــدو گفـ ــوتن بـ  کـــه بـــر دشـــمنت بـــاد تیمـــار و خشـــم   پشـ

 ) 1331(همان: بیت                         
 مواردي از نفرین در موقعیت خشم و عصبانیت:

 در داستان کاموس کشانی، کیخسرو، طوس را که مسبب مرگ فرود بوده است، نفرین میکند:
ــه  ــد بـ ــد آمـ ــوسبـ ــر ز طـ ــان بـ  گودرزیـ

ــش ــدها دادمـــ ــت و پنـــ ــی خلعـــ  همـــ
  جهــــانگیر چــــون طــــوس نــــوذر مبــــاد

 کـــه نفـــرین بـــرو بـــاد و بـــر پیـــل و کـــوس 
ــتادمش ــرادر فرســــ ــگ بــــ ــه جنــــ  بــــ
 چنــــو پهلـــــوان پــــیش لشـــــگر مبـــــاد

 ) 34-36، ابیات 4(همان: ج                    
 نمیپذیرد، نفرین میکند و میگوید:هومان، گیو را که خواهان جنگ است و مالیمت طوس و هومان را 

ــخت ــفت سـ ــان برآشـ ــنید هومـ ــو بشـ  چـ
ــان ــت آزادگــــ ــده بخــــ ــا گمشــــ   ایــــ

ــداربخت  ــو بیـ ــا گیـ ــت بـ ــین گفـ  چنـ
ــه گـــم بـــاد گـــودرز کشـــوادگان  کـ

 ) 232و231(همان: ابیات               
 پیران نیز زبان به نفرین ایران میگشاید:

ــاي  ــانم بجـ ــران نمـ ــوم ایـ ــر و بـ ــادا    بـ ــت ب ــه دس ــه م ــاي ک ــه پ ــان م  ازیش



 125/  ... ها و نحو دعاها و نفرینهاي شاهنامهاي موضوع، واژهتحلیل مقایسه 

 

 ) 781(همان: بیت                        
 اش را به سیمرغ بگوید، اینگونه آغاز میکند:وقتی زال میخواهد علت ناراحتی

ــاد ــمن رس ــه دش ــد ب ــاین ب ــت ک ــین گف  چن
ــد ــته شــ ــیردل خســ ــتم شــ ــن رســ   تــ

ــدنژاد  ــد بــ ــید از بــ ــن رســ ــر مــ ــه بــ  کــ
ــد ــته شــ ــن بســ ــان مــ ــتگی جــ  ازان خســ

 ) 1248و1247، ابیات 6(همان: ج           
 پشوتن به رستم میتازد و او را نفرین میکند:

دانسـته و وي را بزرگان ایـران کـه از کشـته شـدن اسـفندیار انـدوهگین بودنـد، گشتاسـب را مسـبب مـرگ او  
 نفرین کردند:

ــم ــد خشــ ــران گرفتنــ ــان ایــ  بزرگــ
 بــــه آواز گفتنــــد کــــاي شــــوربخت
ــی ــتن ده ــه کش ــتی ب ــل فرس ــه زاب  ب
ــاد ــرم بـ ــان شـ ــاج کیـ ــرت را ز تـ   سـ

 ز آزرم گشتاســـــــپ شســـــــتند چشـــــــم 
ــت ــر تخــ ــو از بهــ ــفندیاري تــ ــو اســ  چــ
 تــــو بــــر گـــــاه تــــاج مهــــی برنهـــــی
ــاد ــرم بــ ــرت نــ ــی اختــ ــتن پــ ــه رفــ  بــ

 ) 1548-1551(همان: ابیات                  
 پشوتن نیز پدر را نفرین میکند:

ــر تخـــت ــون دادي از بهـ ــه خـ ــر را بـ  کــه مــه تخــت بینــاد چشــمت مــه بخــت   پسـ
 ) 1573(همان: بیت                        

 اسفندیار جاماسپ را نفرین میکند: 
ــامکــــه هرگــــز بــــه گیتــــی    بــوده نــامچنــین گفــت جاماســپ گــم  مبینــــاد کــ

 ) 1476(همان: بیت                       
را  نفرین کائناتی: زمـانی کـه شخصـیتها در شـرایط غـم و انـدوه و یـا خشـم و اضـطرار قـرار گیرنـد، هـر آنچـه

در پدیدآمــدن شــرایط نــامطلوب مقصــر و مــؤثر بداننــد، نفــرین میکننــد؛ ماننــد تــاج و تخــت، روزگــار و نظــایر 
 آن.

از تحـذیر اسـفندیار از نبـرد بـا رسـتم، تـاج و تخـت را نفـرین میکنـد بلکـه در نظـر اسـفندیار کتایون پـس    -
 تغییري ایجاد کند:

ــاد ــاج ب ــن ت ــت و ای ــرین تخ ــرین ب ــه نف  ک
ــاد ــر را ببـــ ــاج ســـ ــی تـــ ــده از پـــ   مـــ

 بـــــرین کشـــــتن و شـــــور و تـــــاراج بـــــاد 
 کــــه بــــا تــــاج شــــاهی ز مــــادر نــــزاد

 ) 163و162(همان: ابیات                     
 رستم وقتی اصرار اسفندیار را براي دست بستن میبیند، تاج و پادشاهی را نفرین میکند.

ــیم   کــه شــاید کــه بــر تــاج نفــرین کنــیم ــالین کنـ ــاك بـ ــتان خـ ــن داسـ  وزیـ
 ) 841(همان: بیت                      

اسـفندیار، شـده و زبـان بـه وقتی پشوتن بـرادرش را در آسـتانۀ مـرگ میبینـد، لحـنش شـبیه کتـایون، مـادر  
 نفرین میگشاید:

ــد ــتم بدیـ ــون روي رسـ ــید چـ ــد    خروشـ ــان ناپدیـ ــاد از جهـ ــو بـ ــام تـ ــه نـ  کـ
 ) 1336(همان: بیت                      
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ــاد ــت ب ــن تخ ــاج و ای ــرین ت ــرین ب ــه نف  ک
 کـــه چـــون تـــو ســـواري دلیـــر و جـــوان
ــارزار ــته در کـ ــود کشـ ــان شـ ــدین سـ  بـ
  کـــه مـــه تـــاج بـــادا و مـــه تخـــت شـــاه

 بــــدین کوشــــش بــــیش و ایــــن بخــــت بــــاد 
ــن ــا و روشـــــــ ــرافراز و دانـــــــ  روانســـــــ

ــار ــرو روزگـــــ ــرآید بـــــ ــه زاري ســـــ  بـــــ
ــپ  ــپ و جاماســـ ــه گشتاســـ ــاهمـــ  و آن بارگـــ

 ) 1423-1426(همان: ابیات                       
گونـه: در شـاهنامۀ فردوسـی سـخنانی از زبـان شخصـیتها گفتـه میشـود کـه اگرچـه کـامالً هـاي نفـرینشِکوه 

کوه هـایی منطبق بـا نفـرین نیسـت، متضـمّن نفـرین و مـرتبط بـا تصـاویر آن اسـت. در واقـع ایـن تصـاویر شـِ
از روزگـار میگویـد: «کـه   و قهرمـان بـراي نشـان دادن غـم و انـدوه خـود و شـکوه  انـد و شخصـیتگونـهنفرین

اي کاش هرگز مادرم مرا نمیزاییـد و پـدرم بـن و بـیخ مـرا نمیکشـت.» مـرزي کـه میـان ایـن نـوع از شـکوه و 
. یکـی گونـه از گذشـتههـاي نفـریننفرین کشیده شده، زمـان اسـت. نفـرین از آینـده سـخن میگویـد و شـکوه

از کارکردهــاي ایــن نفــرین زمــانی اســت کــه  شخصــیتها در موقعیــت غــم و انــدوه قــرار میگیرنــد. در داســتان 
 کاموس کشانی، طوس، که خبر بیتابی گودرز و کشته شدن پسرانش را میشنود، میگوید:

 تنهمـــی گفـــت اگـــر نـــوذر پـــاك
ــار و درد ــج و تیمــ ــرا رنــ ــودي مــ  نبــ

ــته  ــان بس ــر می ــر ب ــن کم ــا م ــه ت  امک
  

چمن  بر  من  بیخ  و  بن   نکشتی 
نبرد  دشت  گرم  و  کشته   غم 

خسته رستهبدل  بجان  گر   ام ام 
 ) 437-439، ابیات 4(همان: ج            

 گودرز نیز به هنگام ناراحتی خود را نفرین کرده و میگوید:
ــن ــدگانی ازیــــ ــدم زنــــ ــد شــــ  ناامیــــ

ــزادي  ــرا نــــ ــکی مــــ ــادرم کاشــــ   مــــ

ــیه  ــد ســـ ــرا شـــ ــت مـــ ــپید روز و بخـــ  ســـ
 بــــــــرم از بلنــــــــد ســــــــپهر نگشــــــــتی

 ) 845و844(همان: ابیات                        
کارکرد دیگر این نوع نفرین وقتـی اسـت کـه گوینـده قصـد دارد خبـر نـاگواري بدهـد. بـه همـین علـت ابتـدا 
خود را نفرین میکند که اي کاش زنده نبـود تـا ایـن خبـر را بدهـد. گوینـدة ایـن نـوع اخبـار بیشـتر فالگویـان 

شــماران هســتند. در داســتان رســتم و اســفندیار وقتــی جاماســپ بــه زیــج نگــاه میکنــد تــا سرنوشــت و ســتاره
 اسفندیار را ببیند، زبان به نفرین خود میگشاید و میگوید:

ــداخترمهمـــــی  گفـــــت بـــــدروز و بـــ
ــر ــرّخ زریــ ــیش فــ ــکی پــ ــرا کاشــ  مــ
ــرا ــر مـ ــدر مـ ــتی پـ ــود نکشـ ــر خـ  وگـ
  ورا هــــم ندیــــدي بخــــاك انــــدرون

ــر   ــد آتـــــش همـــــی بـــ ــرمبباریـــ  ســـ
 زمانــــــه فگنــــــدي بچنگــــــال شــــــیر
 نگشــــــــتی بجاماســــــــپ بــــــــداخترا
ــون ــر ز خـ ــیش پـ ــده پـ ــان فگنـ ــران سـ  بـ

 ) 36-39، ابیات 6(همان: ج                  
ــاس  ــر اس ــرانفردوســی ب ــار زری ــد  یادگ ــده اســت: «گوی ــران آم ــار زری ــروده اســت. در یادگ ــاال را س ــات ب ابی

خـویش بـه کـودکی بمردمـی یـا مرغـی بـودم بـه جاماسب که کاش از مادر نزادمی یا چـون زادمـی بـه بخـت  
 ).48دریا فتادمی ...» (یادگار زریران: ص
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شـده، سـاخت نفـرین در شـاهنامۀ فردوسـی متنـوع اسـت و بـه مثالهـاي آوردهتحلیل نحوي نفرینهـا: بـا توجـه
ا فردوسی از ساختها و شگردهاي زبـانی مختلـف بـراي بیـان نفـرین اسـتفاده کـرده اسـت کـه برخـی از آنهـا بـ

 ساختمان دعا یکی است و برخی متفاوت است.
 فعل دعایی باد: مسندالیه+ مسند+ باد: دل بدسگاالن به دو نیم باد.

فعــل مبــاد ماننــد: مســندالیه+ مســند+ مبــاد. جهــانگیر چــون طــوس نــوذر مبــاد. بــراي نفــرین فعــل «مبــاد» 
 به فعل دعایی «باد» دارد.کاربرد کمتري نسبت

دعــایی+ مه+...(حــذف فعــل بــاد بــه قرینــۀ لفظــی): شــاعر در ایــن ســاخت «مــه» را از ســاخت مــه+ ...+ فعــل 
فعل «باد» جـدا کـرده و کـاربرد آن بـراي نفـرین کـردن دو چیـز اسـت. بـاد در نفـرین اول ذکـر شـده امـا در 

 نفرین دوم به قرینۀ لفظی حذف میگردد. همانند: که مه دست بادا از ایشان مه پاي (باد).
 یگر به غیر از «باد» و «مباد». مانند «رساد» در: چنین گفت کاین بد به دشمن رساد.افعال دعایی د

 گونه نیز میتوان دو ساخت قائل شد:هاي نفرینبراي شکوه
 اگر+ فعل شرط (ماضی استمراري منفی) + جواب شرط (ماضی استمراري منفی):

ــرا ــر م ــدر م ــتی پ ــود نکش ــر خ  وگ
ــدرون ــاك انـ ــدي بخـ ــم ندیـ   ورا هـ

ــتی   ــداخترانگشـــــ ــپ بـــــ  بجاماســـــ
  بــران ســـان فگنـــده پــیش پـــر ز خـــون

 نـزادي (کاشکی) + فعل ماضی اسـتمراري: در ایـن سـاخت میتـوان کاشـکی را بـه قرینـۀ معنـوي حـذف کـرد: 

 زمانه فگندي بچنگال شیر -مادرم کاشکی مرا
 3شـمارة دو،  مـورد مربـوط بـه    1مـورد مربـوط بـه شـمارة یـک،    8شـده در بحـث نفـرین،  مورد یافـت  19در  

مـورد مربـوط بـه شـمارة پـنج اسـت. یـک   4مـورد مربـوط بـه شـمارة چهـار و    2مورد، مربوط به شمارة سـه،  
مورد باقیمانده از نـوزده نفـرین نیـز مربـوط بـه فعـل نفـرین کـردن اسـت در مصـرع «کـه شـاید کـه بـر تـاج 

 نفرین کنیم».
) اسـت و جایگـاه آن در آغـاز و 1بـاد (شـمارة  طورکـه گفتـه شـد، رایجتـرین نـوع سـاخت نفـرین، فعـل  همان

وسط و پایان مصراعها نیز متنوع اسـت و شـاعر بسـبب تسـلطی کـه بـر زبـان دارد، هـر کجـا و بـه هـر شـکلی 
اسـت هاي متناسـب بـا فضـاي نفـرین را بکـار گرفتـه اسـت امـا بیشـترین تـأثیر نفـرین زمـانی که بخواهد واژه

قـرار گرفتـه اسـت. در واقـع شـاعر اینگونـه بـر نفـرین تأکیـد نمـوده و   که فعل باد در جایگاه قافیـه یـا ردیـف
تأثیر بیشتري بر مخاطـب گذاشـته اسـت. بـراي مثـال تـأثیر «کـه نفـرین بـر ایـن تخـت و ایـن تـاج بـاد» بـه 

هـا در دو مصـراع، ایـن مسـئله مراتب بیشتر از «که بر دشـمنت بـاد تیمـار و خشـم» اسـت. شـاید تفـاوت واژه
نکنــد و بتــوانیم بــا تغییــر مصــرع «کــه بــر دشــمنت بــاد تیمــار و خشــم» بصــورت «کــه بــر  را بخــوبی بــازگو

ــاد» را در جایگــاه قافیــه بیشــتر آشــکار  ــرار گــرفتن فعــل دعــایی «ب ــأثیرِ ق ــاد»، ت دشــمنت خشــم و تیمــار ب
نماییم. در نحو نخسـت، نفـرین، کمتـر خـود را نشـان میدهـد و تکیـۀ کـالم بـر واژة بـاد اسـت امـا پـس از آن 

آید و آهنگ کـالم افتـان اسـت ولـی در نحـو دوم نفـرین پررنگتـر اسـت و بـا قـرار گـرفتن فعـل ا فرود میصد
روي خشـم و تیمـار اسـت امـا صـدا پـس از آن دچـار فـرود نمیشـود و   دعایی باد در آخر جمله، اگرچـه تکیـه

» در انتهـاي مصـرع، همچنان با فعـل دعـایی «بـاد» در اوج میمانـد. در واقـع بـا قـرار دادن فعـل دعـایی «بـاد
 تر میشود.بطور غیرمستقیم مسند نیز برجسته
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اي نفرینهــا: در بحــث نفــرین نیــز ماننــد دعاهــا بــه اســمها، افعــال، عبارتهــاي پرتکــرار و عبارتهــاي تحلیــل واژه
 کنایی پرداخته شده است:

. ماننـد: نفــرین، گــم، هـایی کــه بــار معنـایی منفــی دارنــد بـه چشــم میخورنــدهـا: در نفرینهــا معمــوالً واژهواژه
 ناپدید، تیمار (به معناي اندوه) و خشم، شرم.

 افعال: فعلهایی مانند: باد، مباد، رساد، مبیناد، نفرین کنیم و ... در نفرینها دیده میشود.
عبارتهــاي تکــراري: در بحــث نفــرین بعلــت تنــوع در ســاختها کمتــر بــا عبارتهــاي تکــراري مواجــه میشــویم. 

یعنـی مـه+ ...+ فعـل دعـایی+ مـه+... (بـاد) اسـت کـه   3ارتهاي رایج همـان سـاخت شـمارة  بااینحال یکی از عب
در مصرعهاي «مه دست بادا از ایشان مه پاي»، «کـه مـه تـاج بـادا و مـه تخـت شـاه» و «کـه مـه تخـت بینـاد 

 چشمت مه بخت» دیده میشود.
پــی اختــر، گــم شــدن، ناپدیــد هــاي بــه دونــیم شــدن دل، نــرم شــدن هــاي نفرینــی: در نفرینهــا، کنایــهکنایــه

-گونـه نیـز کنایـههـاي نفـرینشدن نام، زرد بـودن رخ و نگونسـار بـودن سـر بخـت دیـده میشـود و در شـکوه
هـاي بــدروز و بـداختر بــودن، آتــش بـر ســر باریـدن، ســیاه شــدن بخـت و روز، نکشــتن پـدر و نزاییــدن مــادر 

 بچشم میخورد.
 

 گیرينتیجه
هسـتند کـه انسـانها بـراي بـروز غـم و شـادي خـود بکـار میبرنـد. مضـمون دعاهـاي هـایی  دعا و نفرین گـزاره

شاهنامه بیشتر طلـب شـادي و آرامـش، غلبـه بـر دشـمنان، آرزوي طـول عمـر و بهشـت اسـت و نفرینهـا نیـز 
ــابودي دشــمنان، نفــرین کائنــاتی و شــکوه ــه اســت. آنچــه میــان نفــرین هــاي نفــرینشــامل درخواســت ن گون

گونـه تمـایز ایجـاد میکنـد، زمـان و مخاطـب اسـت. نفـرین طلـب نـابودي در زمـان نفـرینهـاي  واقعی و شکوه
گونــه، طلــب نبــودن و متولــد نشــدن در زمانهــاي گذشــته اســت؛ از ســوي دیگــر هــاي نفــرینآینــده و شــکوه

 گونه زمانه و روزگار است. مخاطب نفرین، دشمنان و مغضوبانند و مخاطب شکوههاي نفرین
ــزاره    ــایگ ــاي دع ــفندیار» ه ــتم و اس ــانی» و «رس ــاموس کش ــتان «ک ــزاره 18ی در دو داس ــت و گ ــاي بی ه

بیت است. ایـن نزدیکـی تعـداد نشـان میدهـد کـه نمیتـوان شـاهنامه را یـک اثـر سراسـر خشـم و   19نفرینی  
 یا سراسر امید دانست بلکه شاهنامه مجموعۀ خشمها و امیدها، غمها و شادیهاست. 

هـاي دعـایی عـایی و نفرینـی بـه تناسـب محتـوا متفاوتنـد و تنـوع دارنـد. در گـزارههـاي دها در گـزارهواژه    
درسـت، شـادمان، شـاد، انوشـه، جـاودان، پیـروز، نـوروز، یــار روان، تـنهـاي مثبـت ماننـد روشـنبیشـتر از واژه

اطــب هــا بــار معنــایی منفــی داشــته باشــند، گوینــده در پــی ســلب آنهــا از مخو.... اســتفاده میشــود و اگــر واژه
هـا بـا بـار معنـایی منفـی ماننـد نفـرین، گـم، ناپدیـد، تیمـار هاي نفرینـی نیـز از واژهاست و همچنین در گزاره

اي بـار معنـایی مثبـت داشـته باشـد، گوینـدة (به معنـاي انـدوه) و خشـم، و شـرم اسـتفاده میشـود و اگـر واژه
 نفرین آن را از مخاطب خود سلب میکند.

ــده هــاي دعــایی عبارتهــدر گــزاره ــدي» دی ــودن از» و «انوشــه ب ــاد»، «دور ب ــو مب ــی ت اي کلیــدي و مکــرّر «ب
ازآنجاکـه در هـاي نفرینـی عبـارت «مـه+ ...+ فعـل دعـایی+ مـه+...(باد)» تکـرار شـده اسـت.  میشود و در گزاره

-نفرین گوینده چیزي را طلـب و آرزو میکنـد، نفرینهـا را میتـوان نـوعی دعـا دانسـت. بـه همـین علـت گـزاره
ــاد و دیگــر هــاي دعــ ــاد و مب ــاً در ســاخت مشــابهند. در ســاخت هــر دو گــزاره فعلهــاي ب ایی ونفرینــی عموم
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هـاي دعـایی و هـم نفرینـی بـا فعلهاي دعایی بکار رفتـه کـه رایجتـرین آن «بـاد» اسـت. یعنـی هـم در گـزاره
، اینکــه از جهــت محتــوا متفــاوت هســتند از فعــل «بــاد» بیشــتر اســتفاده شــده اســت و از صــورت منفــی آن

هـاي دعـایی دارنـد بـه گـزارههـاي نفرینـی سـاخت متنـوعتري نسـبته«مباد» کمتر استفاده شده اسـت. گـزار
مـه+ ...+ بـادا + مـه+...(باد) آمـده. از دیگـر   و یکی از آنها جدا آمـدن «مـه» از فعـل دعـایی اسـت کـه بصـورت

 اشاره کرد.گونه نیز هاي نفرینهاي نفرینی میتوان به شکوهگزاره تنوعهاي ساخت
از نظــر نحــو هنــر فردوســی محــدود بــه یــک چیــنش نیســت و تنــوع چیــنش در قــرار دادن نهــاد و فعــل در 
جایگاههــاي مختــف دیــده میشــود امــا بــه نظــر نگارنــدگان زمــانی کــه فعــل دعــایی بــویژه «بــاد» در انتهــاي 

یی در جایگـاه ردیـف مصرع یعنی در جایگـاه قافیـه قـرار میگیـرد، تـأثیر بیشـتري دارد و وقتـی کـه فعـل دعـا
 قرار میگیرد، تأثیر آن به مراتب بیشتر است و بطور غیرمستقیم تأکید بر مسند نیز بیشتر میشود.

هاي نفرینی و دعایی از آرایـۀ کنایـه بسـیار بهـره بـرده اسـت. سـر سـبز بـودن، فلـک را زیـر فردوسی در گزاره
نیــز  در موقعیــت دعاســت. در موقعیــت نفــرینهــاي کنایــه خــم کمنــد داشــتن، بلنــد بــودن تــاج و ... از نمونــه

هـاي بـه دونـیم شـدن دل، نـرم شـدن پـی اختـر، ناپدیـد شـدن نـام، زرد بـودن رخ و ... یافـت میشـود. کنایـه
ــه ــوع کنای ــاموس تن ــفندیار و ک ــتم و اس ــتانهاي رس ــا در داس ــت دع ــتر از موقعی ــرین بیش ــت نف ــا در موقعی ه
 کشانی است.

ــزاره ــل گ ــا بررســی و تحلی ــاي نفرب ــی در ه ــت فردوس ــه موفقی ــخص میشــود ک ــاهنامه مش ــایی ش ــی و دع ین
ســخنپردازي محــدود بــه یــک عامــل نیســت. بلکــه بــا ترکیــب و درهمتنیــدگی ویژگیهــاي محتــوایی، زبــانی و 
بالغــی  ایــن شــاهکار حماســی پدیــد آمــده اســت. بــراي درك بیشــتر هنــر فردوســی و دســتیابی بــه ظرایــف 

ا در موقعیتهــاي دوگانــۀ دیگــري همچــون غــم و شــادي، ســبک شخصــی وي پیشــنهاد میشــود کــه گفتگوهــ
تضــعیف و تشــجیع، تهدیــد و تبشــیر، مــدح و ذم و ... در ســه قلمــرو زبــان، محتــوا و بالغــت بررســی و تحلیــل 

 شود.
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي  دوره  نامهپایان  از  مقاله  این

  طراح   و  داشته  عهده  بر  را  نامهپایان  این  راهنماییحسینعلی قبادي  آقاي دکتر  .  است  شده  استخراج  تربیت مدرس
 تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به   سرکار خانم زهرا روحانی.  اندبوده  مطالعه  این  اصلی
 راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و   تجزیه  به  کمک  با  نیز  سعید بزرگ بیگدلیآقاي دکتر  .  اند  داشته  نقش  نهایی  متن

  سه   هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 پژوهش   این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان   که  نامه  پایان  داوران  هیئت  و  تربیت مدرسدانشگاه    انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري 
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 منافع  تعارض
 و  نرسـیده  چـاپ  بـه  خـارجی  و  داخلـی  نشـریه  هـیچ  در  اثـر  ایـن  کـه  مینماینـد  گـواهی  مقالـه  این  نویسندگان

ــاي  حاصــل ــامی پژوهشــی فعالیته ــه نســبت ایشــان و اســت، نویســندگان تم ــاهی آن انتشــار ب  رضــایت و آگ
 نگرفتـه  صـورت  تقلبـی  و  تخلـف  هـیچ  و  شـده  اجـرا  اخالقـی  مقـررات  و  قـوانین  کلیـه  طبـق  تحقیق  این  .دارند

ــارض گــزارش مســئولیت. اســت ــافع احتمــالی تع ــان و من ــالی حامی ــژوهش م ــه پ  مســئول  نویســنده عهــده ب
 .میگیرند عهده بر را شده ذکر موارد  کلیه  مسئولیت ایشان و  است،
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