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 چکیده:
نامه یکی از وسایل برقراري ارتباط میان انسانهاست که از دیرباز مورد استفاده   زمینه و هدف:
هاي موجود در منابع فارسی از جهات مختلف درخور مطالعه و تحقیق هستند. در بوده است. نامه

ایرانی پیش از هم بشکل داستانهایی  اسالم آن   شاهنامۀ فردوسی نیز که درحقیقت تاریخ قوم 
ها در این شناسی نامهدر این مقاله به بررسی سبکنامه نقش مؤثري داشته است.    انگیز است،دل

 ها پرداخته شده است. اثر با تکیه بر ارکان، سطوح ارتباطی و انواع نامه
تحلیلی انجام شده  -اي و به شیوة توصیفیاین مقاله براساس مطالعات کتابخانه  روش مطالعه: 

 است. 
ها، قابل مقایسه هاي داستانی و حماسی فارسی، تعداد و نقش نامهنظومهیک از م در هیچ  ها:یافته

انواع مختلفی از نامه روبرو هستیم که در ساختار با شاهنامۀ فردوسی نیست. در این اثر حماسی با  
ذکر فرستنده و مخاطب  نامه و  ستایش او،    -2ستایش خداوند،    -1اغلب آنها میتوان پنج رکن  

خاتمۀ نامه را مشاهده کرد که   -5رکن اصلی نامه، و    -4ب با رکن اصلی نامه،  مقدمۀ متناس   -3
هاي موجود در آن با توجه به انواع و ارکان نامه، داراي ویژگیهاي سبکی خاص و متفاوتی  نامه

 هستند.   
نامه  گیري:نتیجه نامهدر  بین محتواي  کاملی  و  هاي شاهنامه، هماهنگی  و کلمات  الفاظ  و  ها 
هایی که حاوي خشم و  خشونت هستند  اند، وجود دارد. در نامهشده  ها استفادهی که در نامهعبارات

هاي دوستانه  ها) کلمات و عبارات خشن هستند و برعکس در نامهنامهها و بیم(مانند تهدیدنامه
از کلمات لطیف و عباراتی مالیم استفاده میشود. تعداد جمالت معلوم بسی(مانند صلح ار  نامه) 

بیشتر از جمالت مجهول است و وجه خبري نیز بیشترین بسامد را از میان وجوه افعال داراست. 
هایی مانند اغراق، تشبیه، استعاره و کنایه در بخشهاي  هاي شاهنامه به ترتیب بسامد آرایهدر نامه

درج شده   هاها بطور پراکنده وجود دارد. همچنین افکار و مضامین متنوعی در نامهمختلف نامه
ها با یاد خداوند، ذکر صفات خداوند خصوصاً تأکید بر دو صفت  است که از آن میان، آغاز نامه

آفرینندگی و خداوندي، ستایش از مخاطب، پند و اندرز، دعوت به دادگري، مفاخره و... به ترتیب 
 بسامد بیشتري دارند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Letter is one of the means of communication 
between human beings that has been used for a long time. Letters in Persian 
sources are worth studying and researching in different ways. In Ferdowsi's 
Shahnameh, which in fact is the history of the pre-Islamic Iranian people in the 
form of heartwarming stories, the letter has played an effective role. In this 
article, the style of letters in this work is examined by relying on the elements, 
communication levels and types of letters. Been paid. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: In none of the Persian fiction and epic poems, the number and role 
of letters are comparable to Ferdowsi's Shahnameh. In this epic work, we are 
faced with different types of letters, in the structure of most of which we can 
find five pillars: ١- Praise of God ٢- Mentioning the sender and addressee of the 
letter and his praise ٣- Proportion appropriate to the main pillar of the letter ٤- 
Main pillar of the letter ٥- Concluding Letter Observed that the letters in it have 
special and different stylistic features according to the types and elements of 
the letter. 
CONCLUSION: In Shahnameh letters, there is a perfect harmony between the 
content of the letters and the words and phrases used in the letters. In letters 
that contain anger and violence (such as threats and insurance policies), words 
and phrases are harsh, and conversely in friendly letters (such as peace letters), 
gentle words and phrases are used. The number of known sentences is much 
more than unknown sentences and the news aspect has the highest frequency 
among the aspects of verbs. In Shahnameh letters, the frequency of arrays such 
as exaggeration, simile, metaphor and irony are scattered in different parts of 
the letters, respectively. Also, various thoughts and themes have been included 
in the letters, among which, the beginning letters with the remembrance of 
God, mentioning the attributes of God, especially emphasizing the two 
attributes of creation and God, praising the addressee, admonition, invitation 
to justice, boasting, etc. They have a higher frequency order. 
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 قدمهم
نویـسی در ایران را به دورة اـست. «محققان ـسابقۀ نامه رونقی خاص داـشتهگاري در ایران پیش از اـسالم رواج و  نامه

ــت دباغی ــیان برمیگردانند و معتقدند آنها واژه را با خط میخی بر روي پوس ــتند و  هخامنش ــدة جانوران مینوش ش
، ـشأن توجه). نکتۀ قابل18نگاري در زبان فارـسی، دهقان: ص بوـسیلۀ چاپار و پیک به مقـصد میفرـستادند (فن نامه

ساسانی پس از موبدان و سپاهیان   بندي چهارگانۀ جامعۀو مقام دبیران در ایران باستان است که دبیران در تقسیم
قرار داشـتند و بزرگترینِ دبیران، مقامی مشـابه با صـاحب دیوان رسـایل در تشـکیالت دبیرخانه سـالطین بعد از  

ت که او را «ایران دبیربد» «دبیران  الم داـش وب اـس اه محـس ت» یا «دبیري» میخواندند. دبیربد از نزدیکان ـش مهـس
د، نامه انیان، میـش اـس ت (ایران در زمان ـس اه را نیز در ذیل نامه مینوـش انید و توقیعات ـش اه میرـس ها را او به نظر ـش

). دیوان رـسایل و تـشکیالت دبیرخانه ـساـسانیان که خود بر ـسنتی کهنتر اـستوار 143-146کریـستـسن ـسن: ـصص  
نژاد در دربار خلفا تقلید شــد و پس از  وکاســت بوســیلۀ دبیران و نویســندگان ایرانیکمد، در دورة عباســیان بیبو

تفاده قرار گرفت (فن نثر، خطیبی: ص  الطین ایران راه یافت و مورد اـس ورت به دربار ـس ). 288چندي به همان ـص
ورها، فرمانها، نامه لطانی از انواع مهم و قامنـش ائل ـس ل بلها و رـس تر حاـص ت که بیـش ناد معتبریـس توجه منابع و اـس

اقالم نویســندگان و ادیبانی اســت که در کشــف حقایق تاریخی و ریشــۀ بســیاري از وقایع، راهگشــاي مورخان و  
ات  اتـب د. مـک ــتـن دقیق هسـ ه، تحقیق و ـت الـع ائز اهمـیت و درخور مـط ات مختلف ـح ه از جـه د بود ـک ان خواهـن محقـق

ــازـمانی رفردي و مـیانبیـنا ـــتارسـ ـها را درخور درج و  ثـبت وزـگار ـقدیم، در آییـنۀ متون نظم و نثري ـکه این نوشـ
بندي مرـسوم جمعرـسانی، و ختم و فرود و نگاري، پیامچینی در نامههاي مقدمهاند هویداـست. این آثار ـشیوهنموده

لوب مرـضی و معهو ته منعکس در مراـسالت را بازتاب میدهند و موازین نگارش هر رقیمه را طبق اـس د دوران گذـش
 میسازند.  

در شــاهنامۀ فردوســی، نامه بعنوان یکی از وســایل برقراري ارتباط و انتقال پیام کاربرد و اهمیت فراوانی دارد.   
ازآنجاکه اـشخاص و ـشخـصیتهاي تـصویرـشده در ـشاهنامه با یکدیگر در مـسافتهاي دور و نزدیک در ارتباط میبودند، 

ها و نیازمندیهایشان امري طبیعی محسوب میشد. بدین جهت فردوسی، نامه رض خواستهاي براي عواسطه نیاز به
ــویر کردن واقعه و حادثهو نامه ــیتهاي اثرش برگزیده و براي تص ــخص هاي نگاري را براي ایجاد این رابطه میان ش

راي اثربخـشی آنان، از  اـساطیري، پهلوانی، تاریخی، ـسفرها، لـشگرکـشی، پیروزیها و خواـستگاري، درخواـستها و نیز ب
یک از آثار منظوم پارسـی با  رسـانی اسـتفاده کرده اسـت. بعالوه نقش و اهمیت نامه در هیچنگاري و نامهنامه، نامه

اهنامه را، نامهجایگاه و ارزش نامه ه هزار بیت ـش ت. «بیش از ـس ه نیـس ی قابل مقایـس اهنامۀ فردوـس ها که ها در ـش
). ـشاهنامۀ فردوـسی بعنوان 257اند» (از رنگ گل تا رنج خار، ـسرامی: ص  ادهگفتارهایی مکتوب هـستند تـشکیل د

ــی، آیینۀ تمام ــانماي نامهیکی از کهنترین آثار بجاماندة نظم فارس ــوب نگاریهاي رایج از دوران پیش تاریخی محس
و محتوایی، بندیهاي دقیق ســاختاري  میشــود که خوانش و اســتخراج مکاتبات موجود در آن، به انضــمام دســته

ــگران قرار میدهد و آنها را در اتخاذ  هایی واال از ادبنامهنمونه ــته را فراروي پژوهش هاي اداري ایران در قرون گذش
اســالمی ماســت یاري میکند. «این -نگاري که حاوي ویژگیهاي فرهنگی اقلیم ایرانیهاي نامهمناســبترین شــیوه

ردوســی در نظم شــاهنامه از آن اقتباس کرده به همین صــورت  مکاتیب در روایات حماســی ایران در متونی که ف
). کاربرد نامه در  286وجود داـشته و فردوـسی آنها را خالـصه کرده و به نظم درآورده اـست» (فن نثر، خطیبی: ص 

نامه/ پهلوانی:   5اي:  به بخش تاریخی شـاهنامه بسـیار اندك اسـت (اسـطورهدو بخش اسـاطیري و پهلوانی نسـبت
ــان نامه). دلیل کمی نامه134تاریخی:  نامه/ 53 ــاطیري، تعلق این بخش به روزگاري از زندگی انس ها در بخش اس



 183/  هاشناسی با تکیه بر ارکان، سطوح ارتباطی و انواع نامههاي شاهنامۀ فردوسی از منظر سبکبررسی نامه

 

نگاري محـصول دوران پختگی  اـست که جامعۀ بـشري هنوز تکامل و انـسجام کامل نیافته اـست، درحالیکه رواج نامه
هاي بخش تاریخی کمتر ه با نامههاي بخش پهلوانی در مقایســزندگی اجتماعی آدمیان اســت. به همین روال نامه

تمهاي ارتباطی و نظم یافتن و انـسجام   یـس دن ـس اهنامه اـست که با کامل ـش تند، زیرا تنها در دوران تاریخی ـش هـس
 نگاري بعنوان مهمترین ابزار ارتباط حضوري پررنگتر مییابند.  نهایی روابط میان افراد، نامه

هاي ـشاهنامۀ فردوـسی» و  نامه با توجه به مقالۀ «پژوهـشی در نامههاي ـشاهدر مقالۀ حاـضر، ویژگیهاي ـسبکی نامه
 شده در مقالۀ فوق بررسی خواهد شد.سطوح ارتباطی و ارکان مشخص

 
 سابقه و پیشینۀ پژوهش

ها منابعی ارزشـمند و اسـنادي معتبر در کشـف حقایق تاریخی هسـتند که راهگشـاي مورخان و اهل تحقیق نامه
ز نظر تاریخی، ســیاســی، اجتماعی و ادبی اهمیت بســزایی دارند. بعالوه با مطالعه و بررســی ها اخواهند بود. نامه

شــناســی نیز دســت یافت. درخصــوص ها در آثار ادبی میتوان به نکات مهم دســتوري، لغوي و ســبکدقیق نامه
ر» نوشــتۀ نگاري در شــاهنامۀ فردوســی، پژوهشــهایی صــورت گرفته اســت، در کتاب «از رنگ گل تا رنج خانامه

رامی، نامه یمقدمعلی ـس وع مختلف تقـس یزده موـض اهنامه به ـس ت. همچنین تعداد نامههاي ـش ده اـس هاي  بندي ـش
ــده   ــخص ش ــت. (جلد اول: موجود در هر جلد نیز مش ــوم:  16/ جلد دوم: 9اس / جلد 4/ جلد چهارم: 11/ جلد س

(از رنگ گل تا رنج خار،  192/ مجموع: 41 / جلد نهم:45/ جلد هـشتم:  41/ جلد هفتم:   16/ جلد ـشـشم: 9پنجم:  
 ).244سرامی: ص  

هاي شــاهنامه را از منظر هاي شــاهنامۀ فردوســی» نامه) در مقالۀ «پژوهشــی در نامه1390صــحرایی و دیگران ( 
در  هااند. با توجه به این مقاله، ساختار کلی نامهها مورد تحقیق قرار دادهسطوح ارتباطی، ارکان و کارکردهاي نامه

ت از:   ترك پیروي میکنند که عبارت اـس ت و از الگویی مـش ان اـس اطیري یکـس هاي پهلوانی و اـس تایش   -1بخـش ـس
رکن اصلی نامه   -4مقدمۀ متناسب با رکن اصلی نامه،   -3ذکر فرستنده و مخاطب نامه و  ستایش او،   -2خداوند، 

افزارها و مرکبهایی که با آن اـست حتی نوـشتخاتمۀ نامه. این ـساختار تقریباً در ـسه بخش ـشاهنامه مـشترك    -5و 
 ها را مینویسند، در هر سه بخش تفاوتی ندارد، حتی نیایشها و ستایشها نیز تفاوت چندانی ندارند. نامه

) نیز در مقالۀ «مقایسۀ نقش و ویژگیهاي دبیران در شاهنامه و تاریخ بیهقی»، به تحلیل 1394سمیعی و حیدري ( 
 ان رسالت در این دو اثر پرداخته اند. ویژگیهاي دبیر و دیو

 
 بحث و بررسی

 سطح زبانی
ها ها باعث شـده یکی از واژگان پربسـامد در نامهواژگان و ترکیبات خاص: الزام بر ذکر نام خداوند در سـرآغاز نامه

 خصوصاً در آغاز آنها، واژگان و صفات مربوط به نام و ستایش خداوند باشد. 
 ) 643ب 177، ص  1بدان دادگر کو جهان آفرید (شاهنامه، ج /ز خط نخست آفرین گسترید  

ــاهـناـمه، هـماهنگی ـکاملی بین محتواي ـناـمهدر ـناـمه ــتـفاده ـها و الـفاظ و کلـمات و عـباراتی ـکه در ـناـمهـهاي شـ  ـها اسـ
ده نده آمدهـش د (مانند تهدیدنامهاي خـشاند، وجود دارد. اگر محتواي نامهاند و براي بیان اهداف نویـس ها و  ونت باـش
اي محتوایی دوـستانه داـشته باـشد، از کلمات لطیف و  ها) کلمات و عبارات خـشن هـستند و برعکس اگر نامهنامهبیم

ود. در تهدیدنامه تفاده میـش تندة نامه، گاه همراه ها که برنامهها و بیمعباراتی مالیم اـس کار کردن قدرت فرـس اي آـش
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ــت و ـبا تـندي نیز آـغاز میگردد، کلـماتی همچون دالوري، پلـنگ، مردي، اژدـها، جـنگ و    ـبا تـهدـید و بیم همراه اسـ
ـشده اـست. مانند نامۀ تهدیدآمیز ـشاه مازندران به  چنگ که دلیري و خـشونت را در  ابیات آن بارزتر میکند، آورده  

 کاووس:
 ) 675ب 112، ص 2برآرم شما را سر از خواب خوش (همان، ج /بیارم کنون لشگري شیرفش 

ها از کلماتی متناســب با درد و ســوز اســتفاده شــده اســت. مانند: نامۀ رســتم به  نامهها و پوزشنامهیا در ســوگ
 گشتاسب:  

 ) 1623ب 318، ص  6مرا دل پر از درد و سر پر ز مهر (همان، ج /زمانش چنین بود نگشاد چهر 
ها بسـیار جمالت: تعداد جمالت معلوم بسـیار بیشـتر از جمالت مجهول هسـتند. تعداد جمالت پرسـشـی در نامه

هاي دســتوري بیشــترین بســامد را در میان اند. نامهمحدود اســت و همین تعداد نیز بقصــد طلب اخبار بکار رفته
ت جمالت امري در اینگونه هانامه ت اـس تور یا درخواـس مون آنها که دـس تند  و با توجه به مـض اهنامه دارا هـس ي ـش
ها، جمالت امري ها بـسامد بیـشتري مییابد. درواقع بعد از جمالت خبري، دومین نوع پرکاربرد جمالت در نامهنامه

 اند. و بیان دستورات آمده هاهستند که بیشتر در بخش قسمت اصلی نامه و بمنظور ابراز خواسته
میر «من» در نامه مایر: ـض انـض ود، حالت اول نـش کل دیده میـش تري دارد که در دو ـش امد بیـش دهندة قدرت  ها بـس

 شخص مؤلف است: 
 ) 1046ب 202، ص 1همی آفرین خواندندي به من (همان، ج /همه کوهساران پر از مرد و زن 

 ست: دهندة تواضع شخص مولف او حالت دوم نشان 
 ) 1010ب 201، ص 1به مردي به شست اندر آورد پاي (همان، ج /ام من رسیده به جاي یکی بنده

 ضمیر « تو» دومین ضمیر پربسامد است که بیشتر براي شاهان بکار رفته است:
 ) 84ب  132،ص2رخ آشتی را بشویم همی (همان، ج  /کنون با تو پیوند جویم همی 

 ر رفته است:ضمیر «ایشان» براي دشمنان بکا
 ) 764ب  124، ص1کشیدیم و جستیم هرگونه کین (همان، ج /از ایشان شبیخون و از ما کمین  

 زاد، ضمیر «ایشان» براي اعراب بکار رفته است:در نامۀ رستم فرخ
 ) 63ب 313، ص  9بریشان جهان تنگ و تار آوریم (همان، ج /بکوشیم و مردي به کار آوریم 
هایی از آن اـست که بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنی، تأکید، امید و برخی  یا جنبه وجه فعل: «وجه فعل، ـصورت

یدورد: ص  ل امروز، فرـش تور مفـص ). در تمامی ابیاتی که حوادثی براي مخاطب 381امور دیگر داللت میکند» (دـس
ها و  را در بیان گزاره(ـشاه) روایت میـشود، از وجه خبري اـستفاده ـشده اـست. کاربرد وجه خبري قاطعیت فردوـسی 

 باور قطعی و مسلم او را به موضوع نشان میدهد. 
فاتی براي نامیدن گروههاي خودي یا غیرخودي، پیامهاي متفاوتی را   نده با بکارگیري القاب و ـص فات: گاه نویـس ـص

ی دارد.  اه در نزد فردوـس ان از اهمیت مقام ـش اهان، نـش فات بکاررفته براي ـش اند. ـص یف به خواننده میرـس براي توـص
دـشمن از ـصفاتی مانند بدنژاد، بداندیش، بدگهر، بدخواه و... اـستفاده ـشده که درجهت تحقیر و تـضعیف جایگاه آنها 

 انتخاب شده است.  
 ) 523ب 83، ص 3بدان تا نیابد بداندیش راه (همان، ج /بدارید چندانکه باید سپاه 
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 سطح ادبی
ه گاهی کوتاه و گاهی طوالنیند و «از یک بیت تا یکصد و شانزده بیت در هاي شاهنامایجاز، اطناب و مساوات: نامه

بیت  116). بطوریکه نامۀ گودرز به پیران ویســه در 243نوســان هســتند» (از رنگ گل تا رنج خار، ســرامی: ص  
بیان   ها در ـشاهنامه هرگز جنبۀ اطناب به خود نمیگیرد و اغلب در چند بیت باختـصارـسروده ـشده اـست. اما «نامه

ورانه، هیجان و یکپارچگی و کمال اـست، نامه لحـش امین ـس ین، مـض اویر دلنـش ود اما با وجود ایجاز داراي تـص ها میـش
اغلب با یک یا چند بیت سـتایش خداوند آغاز میگردد» (بیسـت و یک گفتار دربارة شـاهنامۀ فردوسـی، رسـتگار  

 ).216فسایی: ص 
طوح ارتباطی، اطناب در نامه ت که آنهاي  از منظر ـس ت نمایانتر اـس ت به زیردـس ط و  باالدـس تر متوجه بـس هم بیـش

ترند، اطناب در آنها بســبب  هاي زیردســتان به باالدســت که کوتاهتأکید و توضــیح معناســت. برخالف آن در نامه
ــود. اما در  تعریف و تمجید از مخاطب و مقدمه ــلی نیز با ایجاز بیان میش ــت. رکن اص چینی براي بیان مطلب اس

اوات در  هاي همتایان به یکدیگر ازآنجاکه ازلحاظ مقام و مرتبه تفاوتی میان آنان نیـست، گونههنام اي اعتدال و مـس
تاب و عصـبانیتی که در بیمبیان دیده میشـود. از منظر نوع نامه ها وجود  نامهها و تهدیدنامهها نیز بعنوان مثال، ـش

 ها موجز هستند.  نابراین اکثر اینگونه نامهپردازي باقی نمیگذارد، بدارد، مجالی براي سخن
هاي ـشاهنامه بدلیل توجه ـشاعر به ـسبک اطناب در آن بوده اـست. بخش  نامههمچنین بکار بردن ارکان متمایز در 

هاي موجود در بخش تاریخی شـاهنامه، با توجه به مسـتند و تاریخی بودن این بخش، طوالنیتر و  متن اصـلی نامه
اطی اً بخش اـس وـص اهنامه، خـص تند، زیرا در دو بخش اول ـش ند در اختیار فردوـسی ري، نامهدقیقتر هـس اي بعنوان ـس

هایی به آن اضافه کند. ها اشاره کند و در مواردي حواشی و افزودهنبوده و او مجبور بوده تنها به محتواي کلی نامه
ها با جزئیات و دقت بیشتري ذکر میشوند. هاي بخش تاریخی، بدلیل موجود بودن اسناد و مدارك، نامهاما در نامه

هاي ـشاهنامه در این بخش  ودآنکه بخش تاریخی حدود یک ـسوم کل ـشاهنامه را ـشامل میـشود، دوـسوم نامهبا وج
ها دقیقتر و  داري میتوانسـته در ذکر نامهآمده اسـت و این بیانگر این نکته اسـت که فردوسـی بدلیل رعایت امانت

 راحتتر عمل کند.  
ها یغام و اخبار اسـت، طبیعتاً فردوسـی نمیتوانسـته در نامهنگاري رسـاندن پصـور خیال: ازآنجاکه مقصـود از نامه

صـورخیال چندانی بیافریند. همانطورکه شـفیعی کدکنی مینویسـد: «در حماسـه، اغراق شـاعرانه، جاي همۀ انواع  
فیعی   ی، ـش عر فارـس ور خیال در ـش تعاره حادثه را محدود و کوچک میکند» (ـص بیه و اـس اویر را میگیرد. زیرا تـش تـص

ورت 447ص  کدکنی:   لی، اغراق ـص تنده و مخاطب و متن اـص هاي ذکر فرـس اً در بخـش وـص ). در اجزاي نامه نیز خـص
ــت، اما با درنظر گرفتن ارکان نامه ــامد آرایهخیالی پرکاربرد اس ــاختار آنها، به ترتیب بس هایی مانند اغراق،  ها و س

 د دارد که در ادامه به این مطلب میپردازیم.ها بطور پراکنده وجوتشبیه، استعاره و کنایه در بخشهاي مختلف نامه
 ها: ها با توجه به ارکان نامهکاربرد صور خیال در نامه

 اغراق  کنایه  استعاره  تشبیه  تلمیح  ها اجزاي نامه
 %4 - %37 %62 - ظاهر نامه  -1

 - - - - %100 نیایش  -2
ذکر فرستنده و  -3

 مخاطب
- 25% 45% 22% 71% 

 %25 %19 %18 %13 - متن اصلی  -4
 - %59 - - - دعا و خاتمه -5
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ها با نام ها را با درنظر گرفتن ارکان نامه براحتی میتوان سـنجید. در بخش نخسـت نامهکاربرد صـورخیال در نامه
هم تلمیحات مذهبی و دینی اـستفاده میـشود، زیرا تـشبیه و اـستعاره و اغراق «نیایش خداوند»، تنها از تلمیحات آن

 کاربردي در توصیف خداوند ندارند: 
 )  2054ب 173، ص8نجوید به داد اندرون کاستی (شاهنامه، ج /ز بنده نخواهد جز از راستی 

 ) 2112ب  177، ص8ز پستی برآرد به چرخ بلند (همان، ج /کسی را که خواهد کند ارجمند 
ها «ذکر فرسـتنده و مخاطب نامه و سـتایش او» محدود به اغراق میشـود که در دو  صـورخیال در بخش دوم نامه

 اند.ل بیان مفاخره براي نویسندة نامه و ذکر بزرگیها و ستایش مخاطب بکار رفتهشک
 ) 1006ب 206، ص1فروز (همان، جبه بزم اندرون ماه گیتی /به رزم اندرون زهر تریاك سوز 

اـستعاره  و طبیعی اـست که اندکی تـشبیه نیز در این بخش بکار رفته باـشد. در واقع تنها بخـشی که در آن تـشبیه و 
 هاست.و اغراق و کنایه بسامد زیادي دارد، همین بخش دوم نامه

 ) 460ب  32، ص7چرانندة کرکس اندر نبرد (همان، ج /چمانندة دیزه هنگام گرد 
اسـت، شـاهد رکود صـورخیال هسـتیم؛ در این بخش از تشـبیه و  در متن اصـلی نامه که در آن پیام اصـلی آمده 

 هم با بسامدي ناچیز دیده میشود:نایه و اغراق آناستعاره خبري نیست و تنها ک
 )  766ب 125، ص 2نماندم بجز باد در مشت اوي (همان، ج /کمین ساختم از پس پشت اوي 

 )  1265ب 76، ص  6به مشک آب دریا کنم پاك خشک (همان، ج /بینبارم این رود جیحون به مشک 
 ) 112ب  142، ص6و مغاك (همان، جمدارید باك از بلند  /که یک تن سر از گل مشورید پاك 

 ) 281ب 19، ص 6ز دریا و از کوه ننگ آیدش (همان، ج  /چو شمشیر هندي به چنگ آیدش  
اي یافت ـشود یا بجهت ـضرورت رعایت وزن و قافیه آمده اـست و یا براي تفهیم در این بخش اگر تـشبیه و اـستعاره

 مطلب به مخاطب از آن استفاده شده است: 
 یکی خوب پاسخ بسان بهشت  /اد و پاسخ نوشت درودت فرست

 ) 223ب 160، ص 5جهان شد به کردار روي پرند (همان، ج /سوي نیمروز اندرون تا به سند 
 که آن کس که خستو شود بر گناه  /به پاسخ چنین بود توقیع شاه 

 )  3664-3663ب 266، ص 8ز دار و گریزان و ریزان سرشک (همان، ج /چو بیمار زار است و ما چون پزشک 
 )  3276ب 204، ص9وگر سبزة تیره بر آفتاب (همان، ج /بدانگونه شادم که تشنه بر آب 

ــبیه و  ها که مفاد دعا در حق مخاطب نامهدر بخش پایانی نامه ــتعاره و تش ها را در خود جاي دارد نیز طبیعتاً اس
ر دوش ترکیبات کنایی مفید معناي دعا حتی اغراق چندانی وجود نخواهد داشـت و بار اصـلی کاربرد صـورخیال ب

 است:
، ص 6)، ـسرت ـسبز باد و تن و جان درـست (همان، ج1829ب  343، ص5ـسرت ـسبز باد و دلت پر ز داد (همان، ج

 ) و... .2122ب 178، ص 8)، دلت شاد و پشتت به ما گرم باد (همان، ج136ب 74
ورت خیالی موجود در نامه ترین ـص امد بیـش لی  اغراق: از منظر بـس ت. البته ازآنجاکه هدف اـص ها مربوط به اغراق اـس

ها، رسـاندن پیام اسـت که صـراحت و روشـنی را ایجاب میکند، طبیعی اسـت که نتوان صـورخیال در نگارش نامه
ها یعنی «ذکر هم در بخش دوم انواع نامههاي شاهنامه یافت، جز اغراق که ذات حماسه است و آنچندانی در نامه
تنده و مخا ود یا جایی که به  فرـس ندة نامه از خدمات خویش را یادآور میـش تایش او»، جایی که نویـس طب نامه و ـس
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مدح و ســتایش مخاطب میپردازد، اغراق دیده میشــود. همچنین در موارد کمی نیز در بخش چهارم یعنی «رکن  
 ها شاهد اغراق هستیم.  اصلی» البته در برخی نامه

 ند: دو شکل زیر بکار رفته ا ها عموماً دراغراقها در نامه 
 در شکل مفاخره براي نویسندة نامه:  -1

 )  677ب 112، ص2بلندي ندانند باز از مغاك (همان، ج /از ایران برآرم یکی تیره خاك 
 )  1265ب 76، ص  6به مشک آب دریا کنم پاك خشک (همان، ج /بینبارم این رود جیحون به مشک 

 ا تهدید مخاطب: ها یدر شکل ستایش مخاطب نامه-2
 ) 1008ب 201، ص 1شود خاك نعل سرافشان سمند (همان، ج /ز باد عمود تو کوه بلند  

تر در بخش دوم نامه کل بیـش ت. زیرا در بخش  این دو ـش تایش او» آمده اـس تنده و مخاطب نامه و ـس ها «ذکر فرـس
ــروع نگارش نامه، آغازین نامه ــها، اغراق وجود ندارد، البته گاه پیش از ش ها «نیایش» بخاطر مخاطب خاص نیایش

 م و) شاهد اغراق هستیم:  زمانی که مقدمات نگارش نامه مهیا میشود (آماده ساختن مرکب و قل
 ) 690ب 113، ص 2سر خامه را کرد پیکان تیر (همان، ج /بفرمود تا رفت پیشش دبیر  

ته و کارهاي  همچنین، از منظر نوع نامه ورها، از اقدامات گذـش ورها وجود دارد. در منـش ترین اغراق در منـش ها، بیـش
ته ـشود که همراه با خودـستایی و اغراق اـست. ـشخـصی که قرار اـست، برایش منـشور حکومتی ـصادر ـشود، ـسخن گف

 اي براي صدور حکم (منشور) بوده است. این بخش از مناشیر درواقع مقدمه
 ) 1021ب  202، ص1به دم درکشیدي ز گردون عقاب (همان، ج /نهنگ دژم برکشیدي از آب 

تاریخی شـاهنامه (با توجه به  به بخش الزم به ذکر اسـت که سـتایشـها در بخشـهاي اسـاطیري و پهلوانی نسـبت
آمیزتر اـست که بنظر میرـسد با توجه به جنبۀ تاریخی و مـستند ها در بخش تاریخی) بـسیار اغراقدوبرابر بودن نامه

هاي بودن بخش تاریخی و با درنظر گرفتن امانت رودن بخـش د. بعالوه اگر ترتیب ـس ی قابل توجیه باـش داري فردوـس
یر ط اهنامه را با توجه به ـس رودن بخش تاریخی به  ـش ی در هنگام ـس ی درنظر بگیریم، هم فردوـس بیعی عمر فردوـس

تر عمل میکند و هم در هنگام ـسرودن این بخش، با توجه به حکومت  پختگی رـسیده و در ـسرودن ـستایـشها پخته
ین بخش، آمیز خود نمیبیند. همانطورکه در انژادي غیرایرانی بر ایران، فردوسـی کسـی را الیق سـتایشـهاي اغراق

اه موردعالقه تیم.  فردوـسی حتی در بخش تاریخی، دربارة پادـش اهد نکوهش و هجوهاي بیـشتري هـس اش، بهرام ـش
 گور، ستایشهاي معمول بکار میبرد.

ورت خیالی که در نامه  بیه: دومین ـص بیهات موجود در  تـش ت. تـش بیه اـس تري دارد، تـش امد بیـش اهنامه بـس هاي ـش
 ، میتوان به دو نوع تقسیم کرد:ارکان نامهها را نیز با توجه به نامه

نگاري آمده اـست. در نوع نخـست مربوط به ظاهر نامه اـست و در بخش آغازین نامه یا حتی پیش از ـشروع نامه  -1
ــتی»،  این بخش نامه ــت»، «جوي می بهش ــید تابان در بهش ــت»، «ارتنگ»، «ارژنگ چین»، «خورش ها به «بهش

اند که مقصود از این تشبیهات زیبایی ظاهر  ، «گردان سپهر» و «ماه» تشبیه شده«درخت بهشتی»، «زند و اوستا»
 نامه و هنرهایی است که در نوشتن نامه بکار میرفت: 

 ) 1146ب 77، ص 9چو خورشید تابان به خرم بهشت (همان، ج /به قیصر یکی نامه باید نوشت 
 ) 2999ب 186، ص 9مان، جنوشتند و کردند چند آفرین (ه /یکی نامه برسان ارژنگ چین 

 ها در قدیم رسمی معمول بوده است، فردوسی با کمک تشبیه به این رسم اشاره کند: ازآنجاکه آراستن نامه
 )  1603ب 94، ص7بیاراست قرطاس را چون بهشت (همان، جچمرآن نامه را زود پاسخ نوشت 
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 )  1690ب 418، ص 8ج نبشتند پر رنگ و بوي و نگار (همان، /وار یکی نامه بنوشت ارتنگ
اویر  گاهی نیز براي مقدمات نگارش نامه بیه بهره میگیرد و تـص تن قلم با عنبر و...) از تـش ـس ها (آماده کردن قلم: ـش

 آفریند:خیالی می
 ) 1724ب 101، ص 1ز مژگان تو گفتی سر خامه کرد (همان، ج /هم اندر زمان پاسخ نامه کرد 

 ) 135ب 321، ص9ه بنوشت تابان چو شید (همان، جنویسند /اي بر حریر سپید یکی نامه
 نوع دوم، تشبیهاتی هستند که به نویسندة نامه یا مخاطب نامه ارتباط دارند:-2

 مربوط به نویسندة نامه: 
 ) 768ب 125، ص 1بریدم سرش از تن بی بها (همان، ج /بینداختم چون یکی اژدها 

 مربوط به مخاطب نامه: 
 ) 344ب 99، ص 1میان کیان چون درخشان نگین (همان، ج /شاه زمین  دو سنگی، دو جنگی، دو 

ها میکوـشد، فـضاي موجود را براي خواننده آـشکار کند تا عواطف و احـساـسات وي را  گاه فردوـسی با تـشبیه در نامه
منتقل برانگیزد؛ بعنوان مثال با تشبیه کفن به جوشن و خون به کاله، فضاي شکست و ناامیدي بخوبی به خواننده  

 میشود:  
 ) 128ب 321، ص 9کفن جوشن و خون کاله من است (همان، ج /که این قادسی گورگاه من است 

به تشـبیه در اقلیت قرار دارد، زیرا پیداسـت  اند در شـاهنامه نسـبتاسـتعاره: «اسـتعاره چنان که دیگران هم گفته
ان پیچیدگی نیافت ت که هنوز ذهنیت انـس ول روزگارانی اـس ه محـص له حماـس ات فاـص وـس ه و از عالم عینیات و محـس

هاي ـشاهنامه  هاي موجود در نامه). اـستعاره409نگرفته اـست» (درآمدي بر اندیـشه و هنر فردوـسی، حمیدیان: ص 
مانی مانند  ر آـس تر عناـص ها، بیـش خیـص تعار این تـش تند و لفظ مـس ناد مجازي هـس خیص و اـس کل تـش تر در ـش بیـش

ید و اندک انآـسمان، اختر، ماه و خورـش رنوـشت و تقدیر داراي ویژگیهاي انـس گونه ی بخت هـستند که در موـضوع ـس
 اند. شده

 ) 118ب 320، ص 9دژم گشت و ز ما ببرید مهر (شاهنامه، ج /چنین بیوفا گشت گردان سپهر  
 ) 39ب 313، ص  9کزین جنگ ما را بد آید شتاب (همان، ج /ز چارم همی بنگرد آفتاب  

 ) 40ب313، ص 9نشاید گذشتن ز چرخ بلند (همان، ج /ز بهرام و زهره است ما را گزند 
 ) 1467ب 323، ص 5سر بخت او اندر آمد به خواب (همان، ج /گشاده شد آن گنگ افراسیاب 

خیص)  ها (آماده کردن قلگاهی نیز براي مقدمات نگارش نامه کل تـش تعاره (در ـش تن قلم با عنبر و...) از اـس ـس م: ـش
 آفریند:بهره میگیرد و تصاویر خیالی می

 ) 417ب 4040، ص 6سر نامه بود آفرین از نخست (همان، ج /چو عنبر خامۀ چین بشست  
 )  1985ب 169، ص 8سر نامه کرد آفرین از نخست (همان، ج /قلم چون دو رخ را به عنبر بشست 

هاي آن دیده میـشود، تـشخص دادن به بخت اـست. این نوع نگرش بیانگر از ویژگیهاي جالب که در ـشاهنامه و نامه
ت (همان، ج ر بخت ترکان به گاز آمدـس ت: ـس یف قدرت بخت در نظر خواننده اـس ر 1284ب  157، ص5توـص )، ـس

ب 262، ص 2)، نه بر باد و با بخت الغر بدند (همان، ج1647ب 397، ص 7شــد (همان، ج بخت ترکان نگونســار
ــر بـخت او اـندر آـمد ـبه خواب (هـمان، ج1151ب  74، ص3)، ـچه جوـید خردمـند بـیداربـخت (هـمان، ج842 ، 5)، سـ
 )،  1467ب 323ص 

 و کاربرد استعارة مصرحه بسیار کم است: 
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 ) 589ب 45، ص 6به دست دو مرد سترگ (همان، جتبه شد  /که نر اژدها با سرافراز گرگ 
 هاي شاهنامه بیشتر است.  کنایه: بسامد صفات کنایی در مقایسه با دیگر انواع کنایه در نامه

 )  666ب 178، ص 1گشایم از ین رنج و سختی روان (همان، ج /چه فرماید اکنون جهان پهلوان 
 ) 97ب 29، ص5ذار (همان، جگز دشت سواران نیزه /کمر بسته خواهند سیصدهزار  

 ) 1013ب 202، ص  1چو من کس ندیدي به گیتی سوار (همان، ج /دار افکن و نیزهپیچ و اسبعنان
ــکل دعا در حق مخاطب نامهبرخی کنایه ــتنده و مخاطب و بخش پنجم  ها نیز بشـ ها و در بخش دوم «ذکر فرسـ

) همیشـــه ســـر تخت جاي تو باد  848ب 263ص   ،4اند: ســـر چرخ گردان زمین تو باد (همان، ج«خاتمه» آمده
ــاله با اختر نیک جفت (همان، ج)، همه1830ب  343، ص  5(همان، ج ــید تابان  887ب  287، ص  5س )، به خورش

 ) 1043ب 145، ص  5برآورده نام (همان، ج
ــتعاره و کنایه) آرایهدیگر آرایه ــده (اغراق، تشــبیه، اس ز با بســامد هاي دیگري نیهاي ادبی: بجز چهار آرایۀ ذکرش

هایی مانند تنســـیق الصـــفات، جناس، اند، آرایههاي شـــاهنامه بکار رفتهناچیز و گاه بصـــورت ناهدفمند در نامه
 آرایی و تضاد. واج

 ها وجود دارد.تنسیق الصفات: این صنعت در دو بخش نامه
 در بخش «نیایش» و ذکر صفاتی مربوط به خداوند:-1

 ) 121ب 270، ص 1داوند مار و خداوند مور (همان، جخ /نخست آفرین بر خداوند هور 
 ) 985ب 64، ص 3خداوند نیک و بد و فرّ و جاه (همان، ج /خداوند بهرام و کیوان و ماه 

 در بخش «ستایش مخاطب»:-2
 ) 988ب 145، ص  5همه راي و دانش، همه جنگ و جوش (همان، ج /خجسته سپهدار بسیارهوش  

اهنجناس: جناس در نامه تگی، نامههاي ـش ورت برجـس امد کمی دارند، زیرا در ـص ها تصـنعی جلوه خواهند امه بـس
 کرد: 

 ) 1042ب 364، ص 7میان کهان و میان مهان (همان، ج /ندانست کس نام او در جهان 
 )  3664ب 266، ص 8ز دارو گریزان و ریزان سرشک (همان، ج /چو بیمار زار است و ما چون پزشک 

 ) 4440ب 312، ص 8جهان گشت ازو شاد و او از تو شاد (همان، ج /چو از خویشتن نامور داد داد 
 آرایی:واج

 ) 1637ب 319، ص 6خردمند گرد گذشته نگشت (همان، ج  /ز گردون گردان که یارد گذشت  
 ) 267ب  396، ص 6چه داریم ازین گنبد الجورد (همان، ج /کنون بودنی بود و ما دل به درد 

 )  264ب396، ص  6خردمند بر نگذرد بیگمان (همان، ج /دگر گفت کز گردش روزگار 
 ) 1216ب 75، ص 7به هر برزنی در هزاران زن است (همان، ج /بی اندازه در شهر ما برزن است 

 ) 1060ب 65، ص 7ز دانش روانها پر از رامش است (همان، ج /بر ما شکیبایی و دانش است 
اد: ز بهر فزونی به تنگ اندریم (همان، ج ت (همان،  1262ب 74، ص  7تـض ت و ایزد یکی اـس )، همه چیز جفت اـس

 )،  365ب 50، ص8)، چه در آشکار و چه اندر نهفت (همان، ج1889ب 412، ص 7ج
 طرد و عکس:

 ) 100ب 318، ص 9ز نفرین ندانند باز آفرین (همان، ج /ین رباید همی این از آن، آن از ا 
 ) 102ب 318، ص9گر (همان، جپسر بر پدر همچنین چاره /بداندیش گردد پدر بر پسر 
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 سطح فکري 
 اند:ها پراکنده شدههاي شاهنامه، افکار مختلفی وجود دارد که هریک در بخشهاي خاصی از نامهدر نامه

 تهدید مفاخره تقدیرباوري عدل پند مدح توحید د یاد خداون هااجزاي نامه
 - - - - - - - - ظاهر نامه

 - - - * - - * * نیایش 
و   ــتنـده  فرسـ ذکر 

 مخاطب
- - * - * - * - 

 * * * * * * - - متن اصلی 
 * - - * * * - - دعا و خاتمه 
 

ــروع ـناـمهآـغاز ـناـمه ــت ـکه در ـها ـبا ـیاد ـخداوـند: شـ ـــتایش ـخداوـند یکی از آیینـهاي دیریـنۀ ایرانی اسـ ـها ـبا ذکر و سـ
ی در آغاز نامه ود. فردوـس اهده میـش اهنامه نیز مـش تایش   65هاي زیادي از ـش خن خویش را با ـس نامه به اجمال، ـس

ــندگان نامهپروردگار آغاز کرده   ــت. نویس ــتایش  هها، ابتدا نامهاس ــروع میکنند و گاهی نیز به س ا را با  نام خدا ش
ــت آفرین کرد بر کردگار (همان، ج ــتود آفریننده را  2399ب 151، ص 7خداوند میپردازند: نخس ــتین س )، نخس

)، ســر نامه گفت از  1242ب 74، ص  7)، ســر نامه از کردگار ســپهر (همان، ج2215، ب 182، ص  8(همان، ج
ــت آفرین کرد بر دادگر (هـمان، ج501ب    ،23، ص7ـخداوـند ـپاك (هـمان، ج )، ز خط 2030ب 129، ص9)، نخسـ

)، 129ب 74، ص  6)، نوـشتش به نام خداي جهان (همان، ج6642ب 177، ص1نخـست آفرین گـسترید (همان، ج
 )  1463ب 323، ص5سر نامه کرد آفرین از نخست (همان، ج

یترین ابعاد بینش توحیدي فردوـسی در  اـس ناـسی: اـس ها «نیایش» نمود پیدا میکند. بخش آغاز نامهتوحید و خداـش
«ســراســر شــاهنامه گواه اســت که فردوســی به نیایش و دعا باور دارد. لذا هرگاه که یکی از قهرمانان شــاهنامه، 
خواهـشی از خدا دارد، خاـضعانه دـستها را بـسوي آـسمان بلند میکند و با خداوند به رازونیاز میپردازد» (فردوـسی و  

 ).122: ص شاهنامه، امین
موـضوعاتی مانند جاودانگی خداوند، یگانگی خداوند و بازگـشت همه چیز بـسوي او، فرمانبرداري زمین و آـسمان از  

اـمه ــدهـخداوـند، و متعلق بودن نیکی و ـبدي ـبه ـخداوـند در بخش آـغاز ـن اـند: ـها «نـیایش» در حیـطۀ توحـید ذکر شـ
)، خداوند هست و خداوند نیست/ همه بندگانیم  758ب  124، ص1نگیرد به سختی جز او دست کس (شاهنامه، ج

)، 101ب 201، ص 1)، کجا هـست و باـشد همیـشه بجاي (همان، ج6644،ب  177، ص1و ایزد یکیـست (همان، ج
)، چرا نه به فرمانش اندر نه  134ب14، ص2همه با توانایی او یکیـست/ اگر هـست بـسیار و گر اندکیـست (همان، ج

ب 45، ص3ی را که خواهد برآرد بلند/ یکی را کند ـسوگوار و نژند (همان، ج)، کـس666ب45، ص3چون (همان، ج
ان، ج664 ا روان (هـم د همی ـب ان، ج902ب  59، ص3)، خرد پروراـن د را داد او پرورد (هـم ب 74، ص  3)، خردمـن

ــت ـجاوـید برتر ـخداي (هـمان، ج1146 ــد ـکام و زـیب 3699، ب  244، ص  3)، ـکه اویسـ )، ـبه نـیک و ـبه ـبد زو رسـ
ــت (هـمان، ج1221ب  87، ص4ج  (هـمان، ــاد ازوسـ ــتم ـیافـته شـ )، ـکه آرـنده و  1465ب323، ص5)، ـبه گیتی سـ

رآرنده اوـست (همان، ج کار و نهان (همان، ج1746ب   338، ص 5برـس ندة آـش ناـس د 129ب 74، ص  6)، ـش )، بباـش
ب   240ص  ؛   7)، به نیکی همو باـشد آموزگار (همان، ج457، ب 406، ص 6به فرمان او هرچه خواـست (همان، ج

ان، ج388 ان، ج)،  بزرگی و نـیک791ب  99، ص  8)، هـمه زیر فرـمان یزدان بود (هـم ـــناس (هـم ، 9اختري زو شـ
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)، کند چون بخواهد ز ناچیز چیز 1464ب 323، ص9)، کزویسـت برپاي گردان سـپهر (همان، ج2046ب 130ص
 ) و...330ب 377، ص  9(همان، ج

ها آورده شده است و درحقیقت ذکر صفات خداوند: طیف وسیعی از صفات خداوند در بخش نیایشهاي ابتداي نامه
یک دوره خداـشناـسی فـشرده و جامع را در خود جاي داده اـست. بیـشترین ـصفات، مربوط به ذکر موجوداتی اـست 

زیادي دارد، مانند: خداوند خوبی و  که پروردگار بعنوان خالق آنها نامیده شــده اســت و صــفت «خداوند» بســامد  
)، خداوند ناهید 121ب  270، ص  1)، خداوند مار و خداوند مور (همان، ج757ب124، ص 1پاکی و داد (همان، ج

ــپهر (همان، ج ــیده س )، خداوند کیوان و بهرام و هور (همان،  122ب 270، ص 1و بهرام و مهر/ خداوند این برکش
ــید و ماه (همان، ج)، خداوند گردنده خور132ب14، ص2ج )،  خداوند بهرام و کیوان و ماه/ 638ب 110، ص2شـ

ب 59، ص3)، ـخداوـند هوش و زـمان و مـکان (هـمان، ج983ب  64، ص3ـخداوـند نـیک و ـبد و فرّ و ـجاه (هـمان، ج
ان، ج902 ارزار (هـم د آرامش و ـک ان، ج982ب  64، ص  3)، ـخداوـن د زور (هـم د فرّ و ـخداوـن ب  244، ص  3)، ـخداوـن

ــهی (هـمان، ج)، ـخدا3699 ــاهنشـ )، ـخداوـند ـجان و  754ب  209، ص  6وـند پیروزي و فرّهی/ ـخداوـند دیهیم و شـ
ان، ج د راي (هـم داوـن ان، ج755ب209، ص6ـخ د مردي و هوش و هنر (هـم داوـن د 252ب  20، ص  7)، ـخ داوـن )، ـخ

 ). 1569ب 394، ص  7گردنده چرخ بلند (همان، ج
امد در بخش آغازین نامه فریننده» و مـشتقات آن اـست: که هـست آفرینندة پیل و  ها، ـصفت «آدومین ـصفت پربـس

ــت آفرینـنده را ـیاد کرد (هـمان، ج132ب14، ص2مور (هـمان، ج )، جـهان و مـکان و  2108ب   136، ص  3)، نخسـ
، 5) ، همو آفرینـندة پـیل و مور (هـمان، ج1222، ب  87، ص  4زـمان آفرـید/ پی مور و پـیل گران آفرـید (هـمان، ج

ــت پرـخاش و آرام و مهر (هـمان، ج388ب  240، ص  7روزـگار (هـمان، ج)، آفرینـندة  1747ب338ص ، 8)، کزویسـ
ان، ج481ب80ص د (هـم دي و مهر آفرـی دي و تـن د/  بلـن ــپهر آفرـی )، 1985، ب  169، ص  8)، بر آن دادگر کو سـ

 ).481، ب 80، ص8نگارندة برکشیده سپهر (همان، ج
ی بیـشترین بـسامد را دارا هـستند. این موـضوع بیانگر همانطورکه مـشاهده میـشود از بین این موجودات، اجرام فلک 

ا بـخاطر ذکر  اـبل پـیل و مور نیز تنـه ــت. ذکر تـق ــینـیان بر ـتأثیر اجرام فلکی بر زـندگی مردم بوده اسـ اعتـقاد پیشـ
 بزرگترین و خردترین موجودات و در معناي تعمیم دادن عبودیت به همۀ مخلوقات است.  

ی، تاج و تخ دههمچنین از نگاه فردوـس یده ـش اهان بخـش وي خداوند به ـش لطنت و لوازم آن نیز ازـس ت:   ت و ـس اـس
)، خرد داد و جان و تن زورمند/ بزرگی و دیهیم و تخت بلند 664ب 45، ص3فرازندة تاج و تخت و کاله (همان، ج

ی/ )، ـخداوـند پیروزي و فرّه833ب  262، ص  4)، نـگارـندة فرّ و دیهیم و زور (هـمان، ج1224ب  87، ص4(هـمان، ج
ب 79، ص8)، کزویســت پیروزي و دســتگاه (همان، ج754ب 209، ص 6خداوند دیهیم و شــاهنشــهی (همان، ج

 )،  و...789ب  99، ص8)، فروزندة فرّ و دیهیم و گاه (همان، ج464
ته ت، دعاها نیز طبق همین دـس ده اـس خص ـش طوح ارتباطی نامه که در مقاله مـش تایش: با توجه به ـس بندي و از  ـس

هاي ـشاهنامه معموالً پس از ذکر فرـستنده و مخاطب، به  ـسوي همین افراد به یکدیگر ابراز میـشوند. در تمامی نامه
تنده و مخاطب ت. البته ذکر فرـس ده اـس تایش از مخاطب پرداخته ـش ت؛  نامه در نامه  ـس ان نیـس اهنامه یکـس هاي ـش

تنده و مخاطب  ود. همچنین گاهی ذکر فرـس تنده و هم مخاطب و گاهی فقط یکی از آنها ذکر میـش گاهی هم فرـس
و نعوت متناسـب با مرتبه و مقام آنها و گاهی نیز فرسـتنده و  با یکی از آنها همراه میشـده و در ضـمن ذکر القاب 

اند. در هر ـصورت این رکن از نامه، به موـضوع نامه و مرتبه و مقام فرـستنده و  ذکر ـشده مخاطب بدون القاب و نعت
 مقام او و مخاطب فرستنده بستگی دارد.



 179-197 صص ،73 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401  خرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  192

هاي شاهنامه به دو شکل آمده است یا مخصوص به شاهان است یا مخصوص به پهلوانان. فردوسی ستایش در نامه
افروزي ایش شـاه پیوند میزند. پاکدلی، دادگري، رزمجویی و بزمهایش، نیایش خداوند را به سـتدر بخش دوم نامه

صـفاتی اسـت که در سـتایش شـاهان مخاطب نامه یا سـتایش شـاهانی که در بخش آغاز نامه، نام آنها ذکر شـده 
، بهرام گور اـست و بهرام پادـشاهی اـست که پنج خـصلت برتر  ترین ـشاه در اندیـشۀ فردوـسیاند. «برازندهاـست، آمده

گرایی و دادگري را به کمال دارا ســت» (از رنگ گل تا رنج خار، ســرامی: نی دلیري، شــادخواري، پاکدلی، آیینیع
 ).202ص

 در ستایش بهرام گور: 
 )  39ب  306، ص7گریزنده از کژي و کاستی (شاهنامه، ج /خداوند بخشایش و راستی 

 در ستایش فریدون: 
 ) 760ب 124، ص1هم تخت شاهنشهی (همان، جهمش تاج و  /همش داد و هم دین و هم فرّهی 

 هایش، گاه ستایش شاه را به ستایش پهلوان پیوند میزند.همچنین فردوسی در بخش آغاز نامه
 نگیرد به سختی جز او دست کس /سپاس از جهاندار فریادرس 

 ) 759-758ب 124، ص1خداوند تاج و خداوند تاج و خداوند گرز (همان، ج /دگر آفرین بر فریدون برز 
ــادان دل و نیک ــت: تو را باد ش بخت (همان،  یکی از مهمترین دعاها در حق مخاطبان نامه، آرزوي بخت نیک اس

 ). 2225ب 183، ص 8)، که بت و رد رهنمون تو باد (همان، ج755ب 210، ص6ج
، آرزوي هاهمچنین با توجه به درنظر گرفتن نقش آســمان در ســرنوشــت انســان، یکی از دعاهاي موجود در نامه

ت: به کام تو گردنده گرخ بلند (همان، ج پهر در حق مخاطب نامه اـس پهر گراینده 2327ب279، ص8یاري ـس )، ـس
 )، 108ب  366، ص7یار تو باد (همان، ج

ها براي مخاطبان موجود در نامه تایـش وعی نیز دعاها و ـس وعات زیر آمده از منظر موـض اهنامه، اغلب در موـض هاي ـش
 است: 

)، طـلب آفرین دیگران 3294ب  205، ص  9ا براي مـخاـطب: درود جـهان آفرین بر تو ـباد (هـمان، جطـلب آفرین ـخد
)، دعاي اســتوار بودن پادشــاهی مخاطب: که 848ب 263، ص 4براي مخاطب: زبانها پر از آفرین تو باد (همان، ج

ــن)، دـعاي ـجاودانگی: ـکه ـجاوـید ـبادي  485ب  246، ص  7ـجاوـید ـتاج تو ـپایـنده ـباد (هـمان، ج روان (هـمان، و روشـ
ب  183، ص  8)، آرزوي خردمـندي براي مـخاـطب: ـکه بـخت و خرد رهنمون تو ـباد (هـمان، ج987ب  141، ص  5ج

)، طلب فرجام نیک 1185ب 77، ص 3)، طلب شــادي براي مخاطب: ز شــادي مبادا دل او رها (همان، ج2225
 ).  668ب 45، ص  3براي مخاطب: همه نیکویی باد فرجام کار (همان، ج

ــاهنامه نامه هایی وجود دارد که در آن از پند و اندرز ســـخن بمیان آمده و تحت عنوان پند و اندرز: اگرچه در شـ
 هاي دیگر شاهنامه نیز پند و اندرز نیز دیده میشود:از آنها یاد میشود، در خالل انواع نامه «اندرزنامه»

 ) 998ب 65، ص  3ان، جبه کشور بود شاه را آبروي (هم /در بینیازي به شمشیر جوي 
 ) 1333ب 77، ص  9روان را سوي راستی راه دار (همان، ج /ز چیز کسان دست کوتاه دار 

دادگري: «داد و دادگري بیش از هرچیز مورد توجه حکیم طوس بوده است. او بیپروا دربرابر ستمگران و زورمندان 
و مقامی که باشند باید به اصل دادگري توجه کنند تنه به آنان میتازد و میفهماند که در هر درجه ایستد و یکمی

). سـفارش به  91هاي فکري فردوسـی، رنجبر: ص و در اعمال و رفتار خود آن را پایه و اسـاس قرار دهند» (جاذبه



 193/  هاشناسی با تکیه بر ارکان، سطوح ارتباطی و انواع نامههاي شاهنامۀ فردوسی از منظر سبکبررسی نامه

 

امین نامه فات خداوند در آغاز نامهعدل و دادگري یکی از مـض ت که البته بعنوان یکی از ـص اهنامه اـس –ها  هاي ـش

 نیز آمده است: -بخش نیایش
 ) 757ب 124، ص1خداوند خوبی و پاکی و داد (شاهنامه، ج /نخست از جهان آفرین کرد یاد 

فت دادگري در آغاز نامه  تودن پروردگار به ـص ت. یکی از دالیل ـس ها، تذکر دادن مخاطب و دعوت او به عدالت اـس
 ) 1645ب 23، ص 5بعالوه داد دادة خداوند است: توانایی و دانش و داد ازوست (همان، ج

به همین سبب یکی از دعاهاي نیکو در حق مخاطب آرزوي دادگري اوست: سرت سبز باد و دلت پر ز داد (همان، 
ان، ج1829ب  343، ص  5ج ه داد (هـم ان مکن جز ـب ار فرـم ه هر ـک ه داد و دهش دل 2241ب  277، ص8)، ـب )، ـب

 ).394ب 241، ص7کنید (همان، ج)، همه داد جویید و فرمان 413ب  404، ص6توانگر کنید (همان، ج
آیند. هاي شاهنامه، خرد و داد الزم و ملزوم یکدیگرند و در کنار هم بعنوان دو ویژگی اخالقی میهمچنین در نامه

زیرا «عدل و داد در جایی تحقق میپذیرد که عقل و خرد موجود باشد» (دفتر عقل و آیت عشق، ابراهیمی دینانی: 
 ).1913ب413، ص7دش تاروپود (شاهنامه، ج). که داد و خرد باش38ص 

ت آدمی: در نامه رنوـش مانی بر ـس اره به باور تأثیر اجرام آـس ت: اـش ده اـس مان بیش از اختران تأکید ـش ها به تأثیر آـس
ان، ج ان (هـم ـــم د گردش آسـ ه ـب دین گوـن ان، ج1623ب  318، ص  6ـب ، ص 1)، بر آن بود چرخ روان را روش (هـم

)، چنان دان که خورشــید داد تو داد  651ب 77، ص1ســتمها رســید (همان، ج )، ز گردون به من بر656ب 178
 )،  1174ب 151، ص 5)، دهد مر مرا اختر نیک بر (همان، ج87ب  132، ص2(همان، ج

اند را تقدیرباوري: «ـسرچـشمۀ تفکري که به نام خیام ـشهرت یافته و شعراي دیگر از جمله حافظ بدان توجه داشته
ت» اهنامه جـس ن: ص    باید در ـش المی ندوـش اهنامه، اـس ی اجرام 87(زندگی و مرگ پهلوانان در ـش ). از نظر فردوـس

 آسمانی تنها مخلوقات خداوند و مقهور ارادة خالق هستند و ارادة الهی (تقدیر) بر گردش ستارگان غالب است: 
 ) 1749ب 338، ص 5بر آن کس نگردد به تندي سپهر (شاهنامه، ج  /کسی را که او پروراند به مهر 

زمان نیز یکی از کارگزاران تقدیر و سرنوشت است که با اسامی روزگار و زمانه نیز از آن یاد شده است و در مفهوم 
)، زمانه نه  1633ب 318، ص 6اقبالی بکار رفته اســت: بســنده نباشــد کســی با زمان (همان، جبداقبالی یا خوش

 ).1612ب  94، ص7کاهد نه خواهد فزود (همان، ج
 ها آمده است. البته بسامد ذکر ستایش مخاطب بیشتر از تعداد مفاخره است: مفاخره: بیشتر در بخش آغازین نامه

 ) 1998ب 171، ص  8شود کوه ز آرام من در شتاب (همان، ج /که دریاي چین را ندارم به آب 
 ) 490ب 33، ص7که از قیصران کس نکردیم یاد (همان، ج /منم فور وز فور دارم نژاد 

 ) 319ب 147، ص 2جهان سر به سر زیر دست من است؟ (همان، ج /ندانی که ایران نشست من است 
تهدید و توبیخ: با درنظر گرفتن نوع ادبی شاهنامه که جنگ و حماسه رکن اصلی آن است، موضوع تهدید و توبیخ 

 ها دیده میشود: نامههاي موجود در این اثر محسوب میشود که بیشتر در بیمو نامهیکی از ارکان اصلی سخنان  
 ) 211ب 140، ص  7به گردن بپیماي هنگ مرا (همان، ج /وگرنه بیاراي چنگ مرا 

 ) 341ب 82، ص  6همه کار دیده همه نیزه دار (همان، ج /بیارم ز گردون هزاران هزار 
 ) 484ب 33، ص  7رد را بر مغزت آزرم نیست (همان، جخ /مرا بیش خوانی تو را شرم نیست 

 ) 1005ب 66، ص 3به بزم اندر از رزم بگریختی (همان، ج /تو با خوبرویان برآمیختی 
 هاي شاهنامههاي شاهنامه با توجه به انواع و ارکان نامهبررسی سطح فکري نامه
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روري مینماید دربارة ارکان نامه اهنامه ذکر این نکته ـض ت  که ترتیب این ارکان در همۀ نامههاي ـش ان نیـس ها یکـس
ــتایش خداوند در رکن اول اکثر نامه ــت؛ مثالً با آنکه س ها دیده و در برخی موارد این ارکان پس و پیش آمده اس

ود، در بعـضی موارد ابتدا   تایش خداوند پرداخته ـشده اـست، میـش تنده یا مخاطب ذکر ـشده و پس از آن ـس نام فرـس
ــکـندر ـبه موـبدان و ـکارداـنان ایران  (هـمان، جـمانـند ـناـمۀ ا ــرو ـبه  419-426ب562-563، ص5سـ ) و ـیا ـناـمۀ کیخسـ

 ).622-626ب464، ص2ساکنان دژ بهمن (همان، ج
چنانکه گفته شـد رکن اصـلی نامه را نمیتوان حذف کرد، زیرا موضـوع اصـلی در آن آمده اسـت. در بعضـی موارد  

مانند نامۀ افراسیاب تورانی به پیران ویسه با موضوع فرمان که تمامی  داراي فقط رکن اصلی استگاهی نامه فقط  
 ).1651-1653ب312، ص3ابیات نامه حاوي موضوع اصلی است (همان، ج

ها بخش  نامههاي شاهنامه، نیایشها طوالنی و در برخی مانند تعهدنامه بسیار مختصر هستند. در فتحدر برخی نامه
ختصــاص داده اســت، شــکرگزاري از پیروزي بدســت آمده و اینکه این پیروزي را  نیایش ابیات بیشــتري به خود ا

اـست. البته میتوان پیام غیرمـستقیم دیگري ها بوده نامهعنایت خداوند دانـستن، علت طوالنی ـشدن نیایش در فتح
 ي خداوند است.از این نوع نیایش دریافت کرد که همان القاي داشتن فره ایزدي و مورد تأیید بودن پادشاه ازسو

ــت و در برخی عهدنامهنامهدر پیمان ــلتر از دیگر انواع نامه اس ها نیمی از ابیات به نیایش به ها بخش نیایش مفص
ها ســخن از عهد و پیمان و تعهد درمقابل کســی اســت، شــده اســت؛ زیرا در این نامه درگاه الهی اختصــاص داده

ــاهد گر ــمانت براي عمل به این درنتیجه دیانت، تکیه بر یزدان پاك و شـ ــداقت تعهد، مهمترین ضـ فتن او بر صـ
الهی براي پشتوانۀ تعهدات ذکر میشود، درواقع نویسندة  ها نیز در ـشکل ضمانتتعهدات اـست. نیایش در تعهدنامه

 نامه، خداوند را شاهد یا پشت و پناه خویش براي تعهد به انجام اعمال میداند. 
خواهی فرد یا گروهی از شـاه (ضـعیف از قوي) و امان و دسـته تقسـیم میشـوند: امانها در شـاهنامه به دنامهامان

اه به زیر تر اماندادن ـش عیف) که بیـش تان (قوي به ـض لتر از  نامهدـس ت و از نظر حجم، مفـص ت اـس کل نخـس ها در ـش
اه به زی ردـستان) نیایش  ـشکل دوم اـست. در ـشکل اول معموالً نیایـشی وجود ندارد اما در ـشکل دوم (امان دادن ـش

خ برخی نامه ود. پاـس تري پرداخته میـش ها بدون نیایش اـست و در  نامهها و تهدیدنامهها بطور مثال بیمبا ابیات بیـش
ها نیز معموالً نیایش دیده نمیشـود. اکثر منشـورهاي شـاهنامه بدون نیایش شـروع میشـوند و  نامهسـاختار پوزش

 موردنظر است که با زبانی ساده و بدون تکلف بیان میشود. بخش اعظم آنها ستایش و بیان خدمات فرد 
ها در عهدنامه و پیمان تایـش ود تعهدي را  نامهـس ر میـش عیف حاـض ورت میگیرد، زیرا فرد ـض عیف به قوي ـص ها، از ـض

به فرد قوي بر گردن گیرد، درنتیجه او را با الفاظ و عبارات نیکو ستایش میکند تا زمینۀ پذیرش در مخاطب نسبت
 ها اغلب مورد پذیرش واقع میشوند. نامه راهم آید. اینگونهف

ته به اینکه فتحنامهدر بخش پایانی فتح ود، این بخش بـس ها و دعاهایی دیده میـش تایـش کل اول (از ها، ـس نامه در ـش
شاه یا فرمانده به ـشاه) یا دوم (از ـشاه به حاکمان اطراف) باـشد، متفاوت اـست. در شکل اول، ستایش و دعا در حق 

 پهلوان انجام میشود:  
 ) 765ب  210، ص6زمین گلشن از شاه لهراسب باد (همان، ج /فلک روشن از تاج گشتاسب باد 

 ) 321ب 194، ص 2روان (همان، جکه بیداردل باش و روشن /دگر آفرین کرد بر پهلوان 
 امه دعا انجام میشود: آید، درواقع در حق مخاطبان نو در شکل دوم، دعا بصورت عام و با ضمیر جمع می

 ) 1674ب399، ص 7که از مردمی باشدش تاروپود (همان، ج /ز دارنده بر جان آن کس درود 
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خ به امانها، اگر اماننامهدر امان ود و تنها به پذیرفتن نامه در پاـس ر بیان میـش د، معموالً کوتاه و مختـص خواهی باـش
اه خو نامه ـصادر کرده باـشد، همراه با نـصیحت و پند و اندرز ـصادر د امانیا نپذیرفتن آن اکتفا میـشود. اما اگر پادـش

ها معموالً ـسفارش به دادگري و مهرورزي و تأکید بر وجود آن در پادـشاهی اـست که نامهمیـشود. بخش پایانی امان
ها نامهفتح  بر خبر پیروزي، نصـایحی نیز در بخش اصـلیها، گاهی عالوهنامهنامه را صـادر کرده اسـت. در فتحامان

ازسوي پادشاهِ پیروز گنجانده میشود که بیشتر در موضوع دادگري و خردورزي است و درحقیقت فراخواندن دیگر 
 شاهان به اطاعت از خویش است.

وع  ت، مثالً اگر موـض لی نامه اـس وع اـص لی، یعنی همان موـض ته به رکن اـص کیفیت بخش «خاتمۀ نامه» کامالً وابـس
اصــلی نامه، قدردانی اســت، در خاتمۀ نامه معموالً دعا براي مخاطب آورده شــده اســت. مانند نامۀ افراســیاب به  

) یا اگر موـضوع اـصلی درخواـست  44-46، ص 4) یا نامۀ کیخـسرو به رـستم (همان، ج111، ص3ـسیاوش (همان، ج
بوده، خاتمۀ نامه معموالً حاوي وعده دادن و دلگرمی به مخاطب اســت (مانند نامۀ قیصــر به خســروپرویز (همان،  

هایی که موضــوع اصــلی فرمان  ) یا در نامه398، ص  6) و یا نامۀ دارا به فوز هندي (همان، ج 202-205، ص 9ج
رزنش،   ت، خاتمۀ نامه حاوي ـس یاوش (همان، جاـس ت مانند نامۀ کاووس به ـس ، ص 3تهدید و یا وعده و و عید اـس

، ص 7) یا نامۀ اسکندر به کید (همان، ج404-406، ص  6) یا نامۀ اسکندر به موبدان و کاردانان (همان، ج66-64
 ها نیز در برخی موارد حذف شده است. ) قابل به یادآوري است که این رکن از نامه20-19

 
 یريگنتیجه

 -4خواسـت یاري، نامۀ در -3نامه، فتح -2نامۀ تهدید،  -1انواع مختلفی از نامه از قبیل: در شـاهنامۀ فردوسـی با  
ــلح ــوگ  -5نامه،  صـ ــیلۀ نامه و گزار  -9خواهی،  نامۀ عذر -8اندرزنامه،   -7عهدنامه،    -6نامه،  سـ  -10ش کار بوسـ

تینامه تگاري روبرو هـس ت ازدواج و خواـس اختار اغلب نامههاي درخواـس اهنامه میتوان پنج رکن  م. در ـس   -1هاي ـش
تایش خداوند،  تایش او،   -2ـس تنده و مخاطب نامه و  ـس لی نامه،  -3ذکر فرـس ب با رکن اـص رکن  -4مقدمۀ متناـس

لی نامه و  اهده کرد.  این پنج رکن در اکثر نامه  -5اـص ود، اما در برخی  خاتمۀ نامه را مـش اهنامه دیده میـش هاي ـش
ها آمده رکن اـصلی نامه اـست که موـضوع اـصلی اند؛ اما تنها رکنی که در همۀ نامهها، بعـضی ارکان حذف ـشدهنامه

 نامه را شامل میشود. 
مون نامه ی مـض دهفردوـس تر آنها ـش ب بیان میکند که باعث زیبایی بیـش ت. مثالً   ها را با واژگان و عباراتی متناـس اـس

گان متناـسب با تهدید همانند، جنگ و خـشم و غیره اـستفاده ـشده اـست. ـشاهان هرگاه نامه تهدیدآمیز اـست، از واژ
ند. نامه ب با قدرت و اقتدار خود نامه مینویـس ت، بلکه قدرت  نیز متناـس هاي آنان هرگز با عجز و ناتوانی همراه نیـس

 و عظمت در  سراسر آنها بخوبی نمایان است. 
جمالت مجهول اـست و جمالت خبري و امري بیـشترین بـسامد را دارا هستند  تعداد جمالت معلوم بـسیار بیـشتر از  

اند. تعداد ها و بیان دستورات آمدهکه بیشتر در بخش قسمت اصلی نامه و بمنظور بیان خبر و پیام یا ابراز خواسته
ـضمیر «من» در  اند.  ها بـسیار محدود اـست و همین تعداد نیز بقـصد طلب اخبار بکار رفتهجمالت پرـسـشی در نامه

 ها در مقایسه با سایر ضمایر بسامد بیشتري دارد.نامه
لی نامه ته، اغلب ارکان اـص ار در کالم خود داـش ی با تمام دقتی که در بکارگیري ایجاز و اختـص ها را هرچند فردوـس

تفـصیل ذکر  هایی نیز میتوان اـشاره نمود که تمامی مکتوب باکوتاه و فـشرده به نظم کـشیده اـست و حتی به نمونه
هاي شـاهنامه بدلیل توجه شـاعر به سـبک اطناب در آن بوده اسـت. نامهبکار بردن ارکان متمایز در    شـده اسـت.
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هم بیشـتر متوجه هاي باالدسـت به زیردسـت نمایانتر مشـاهده نمود. که آنبطوریکه این اطناب را میتوان در نامه
هاي زیردسـتان به باالدسـت که کوتاهترند، اطناب بسـبب  امهبسـط و تأکید و توضـیح معناسـت. برخالف آن در ن

ــود. اما در  تعریف و تمجید از مخاطب و مقدمه ــلی نیز با ایجاز بیان میش ــت. رکن اص چینی براي بیان مطلب اس
اوات در  هاي همتایان به یکدیگر ازآنجاکه ازلحاظ مقام و مرتبه تفاوتی میان آنان نیـست، گونهنامه اي اعتدال و مـس

 بیان دیده میشود.
ها هایی مانند اغراق، تـشبیه، اـستعاره و کنایه در بخـشهاي مختلف نامههاي ـشاهنامه، به ترتیب بـسامد آرایهدر نامه

، به دو نوع تقســـیم میشـــوند: ها را نیز با توجه به ارکان نامهبطور پراکنده وجود دارد. تشـــبیهات موجود در نامه
ــبیهات مربوط به ظاهر نامه ا ــروع نامهتش ــت که در بخش آغازین نامه یا حتی پیش از ش ــت و  س نگاري آمده اس

تعاره ندة نامه یا مخاطب نامه. اـس بیهات مربوط به نویـس کل  هاي موجود در نامهتـش تر در ـش اهنامه نیز  بیـش هاي ـش
 تشخیص و اسناد مجازي هستند.

میان، یاد خداوند، ذکر صـفات خداوند    هاي شـاهنامه افکار و مضـامین متنوعی درج شـده اسـت که از آندر نامه
خصوصاً تأکید بر دو صفت آفرینندگی و خداوندي، ستایش از مخاطب، پند و اندرز، دعوت به دادگري، مفاخره و... 

ها ذکر میـشود، اـساـسیترین ابعاد بینش توحیدي فردوـسی اـست. به ترتیب بـسامد بیـشتري دارند. آنچه در آغاز نامه
ها آورده شــده اســت و درحقیقت یک دوره داوند در بخش نیایشــهاي ابتداي نامهطیف وســیعی از صــفات خ

ت. در بخش «نیایشِ» نامه رده و جامع را در خود جاي داده اـس ی فـش ناـس فاتی خداـش اهد بکار بردن ـص ها، گاه ـش
و   خداي براي خداوند، اهمیت نیایشبراي توصـــیف خداوند هســـتیم؛ ذکر صـــفاتی مانند جهاندار پاك، و گیهان

 ستایش خداوند و موضوع توحید را برجسته میسازد. 
 

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

 طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییعباس خیرآبادي  آقاي دکتر  .  است  شده  استخراج  واحد تربت حیدریه
 ها داده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  سرکار خانم سیده فاطمه حسینی تبار.  اندبوده  مطالعه  این  اصلی

  کمک   با   نیزآقاي دکتر حمیدرضا سلیمانیان و آقاي دکتر محمود فیروزي مقدم  .  اندداشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و
 تحلیل   نهایت  در .  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  انمشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه   به

 . است بوده پژوهشگر چهار هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي 
 

 قدردانی  و تشکر
 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

  کیفی   ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  وآزاد اسالمی واحد تربت حیدریه    دانشگاه  انسانی
 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این

 
 منافع  تعارض

ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 
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 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه
  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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