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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 descriptiveanalytical 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 18 bits and the curse
propositions are 19 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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زمینه و هدف :شاهنامه یکیی از مهمتیرین آثیار هیویتی و تیاریخی ایرانییان اسیت كیه از ابعیاد مختلیف
اسطوره شناسی ،داسیتانی ،بالغیی و سیبک شناسیی قابیل بررسیی اسیت .آنچیه شیاهنامه را از دیگیر آثیار
هییمعصییرش متمییایز میکنیید ،سییبک شخصییی فردوسییی اسییت .در كتییب و مقییاالت بسیییاری بییه سییبک
خراسانی پرداخته شیده امیا سیبک شخصیی فردوسیی كمتیر میورد توجیه بیوده اسیت .در ایین پیژوهش
بییرای شییناخت سییبک فردوسییی و درک توانییایی او در آفییرینش دیالودهییا ،دو دفتمییان متضییادّ بشییر
یعنی دعیا و نفیرین ،كیه از مظیاهر بیروز عواطیف و احساسیات آدمیی در شیرایط و موقعیتهیای مختلیف
است و ریشه در غم و شادی انسان دارد ،بررسی شده است.
روش مطالعه :این پیژوهش نظیری اسیت و بیه شییوۀ توصییفی-تحلیلیی انجیام شیده اسیت .محیدوده و
جامعییج مییورد مطالعییه ،دو داسییتان رسییتم و اسییفندیار و كییاموس كشییانی از شییاهنامج فردوسییی بییه
كوشش سعید حمیدیان است كه نشر قطره آن را منتشر نموده است.
یافتهها :دیزارههیای دعیایی در ایین دو داسیتان  49بییت و دیزارههیای نفرینیی  44بییت اسیت .بیدین
ترتیییب در آغییاز ،محتییوای دییزارههییای دعییایی و نفرینییی از میییان ابیییات اسییتخراج و طبقییهبنییدی شییده
است .مضمون دعاهیای شیاهنامه بیشیتر طلیب شیادی و آرامیش ،غلبیه بیر دشیمنان ،آرزوی طیول عمیر
و بهشت است و نفرینها نییز شیامل درخواسیت نیابودی دشیمنان ،نفیرین كائنیاتی و شِیکوههیای نفیرین-
دونه اند .نفرین واقعیی كیه همیان درخواسیت نیابودی دشیمنان اسیت ،در موقعییت خشیم و عصیبانیت و
عموماً در صحنج نبرد بروز پیدا میکنید ولیی نفیرین كائنیاتی و شِیکوههیای نفیریندونیه در موقعییت غیم
و انییدوه بییروز و ظهییور دارنیید .پییس از بررسییی محتییوایی دعاهییا و نفرینهییا ،بییا روش توصیییفی  -تحلیلییی
واههها ،افعال ،نحو و الگوی چینش جمالت در هر دو نوع از دزارهها توصیف شده است.
نتیجهگیری :فردوسیییی در چینش اجزای جمله از یک الگوی خای تبعیت نکرده اما با بررسیییی و تحلیل
دادهها ،عبارتهای كلیدی و تکرارشدهای یافت میشود كه فردوسی در ترسیم دو موقعیت دعا و نفرین از آنها
ا ستفاده كرده ا ست .در دزارههای دعایی ،عبارتهای كلیدی و مکرّر «بی تو مباد»« ،دور بودن از» و «انو شه
بدی» دیده میشییود و در دزارههای نفرینی عبارت «مه +... +فعل دعایی +مه(...+باد)» تکرار شییده اسییت.
همچنین در این پژوهش م شخص شده ا ست كه كنایه در دعا و نفرین بعنوان پررنگترین آرایج ادبی موجب
بالغت بیشتر دزارههای دعایی و نفرینی است.

تحلیل مقایسهای موضوع ،واههها و نحو دعاها و نفرینهای شاهنامه444/ ...

مقدمه
موفقیت فردوسی در سیرودن شیاهنامه بیه دونیه ای اسیت كیه همیج شیاعران ،نویسینددان و اسیتادان ادبییات
فارسییی بییر كییمنظیییری و برجسییتگی آن دییواهی دادهانیید .همییایی دراییینبییاره دفتییه اسییت« :موضییوع كتییاب و
داستانها خواه افسیانه باشید و خیواه تیاریخ واقعیی چنیدان مطیرح نیسیت .آنچیه مهیم اسیت نییروی شیگفت-
انگیییز فردوسییی اسییت در هنییر و آیییین سییخنوری و شیییوۀ سییخندانی و سییخنپییردازی» (شییاهنامج فردوسییی
شییاهکار سییخنوری و سییخندانی ،همییایی :ی .)31اییین توانیایی و موفقیییت برآمییده از روزدییار و دورۀ فردوسییی
نیست كه ادر ایین دونیه بیود ،بایید شیاعران همعصیر او نییز ماننید او شیعر میسیرودند و در طیول زمیان میورد
توجه قیرار میگرفتنید .ایین تمیایز از همعصیران و مانیدداری ،برخاسیته از توانیایی و سیبک شخصیی فردوسیی
است« .فخامت زبیان فردوسیی چییزی نیسیت كیه بتیوان هنجیار عصیر شیمرد» (درآمیدی بیر اندیشیه و هنیر
فردوسییی ،حمیییدیان :ی .)134زیبییایی و مانییدداری شییاهنامه مییدیون بیییان و بییدیع نیسییت بلکییه انتخییاب
واهههییا و چییینش خییای آنهییا در محییور كییالم باعییث برجسییتگی شییاهنامه اسییت« .در اییین چشییمانییداز ،اوج
شییاعری همییان اوج نظییم اسییت و اسییتعارههییا و مجازهییای نییو و انییواع دیگییر بیییان بنییدرت خییود را نشییان
میدهنیید» (موسیییقی شییعر ،شییفیعی كییدكنی :ی .)34بنییابراین بییرای درک علییل موفقیییت شییاهنامه باییید
پیش از هر چیز واههها و نحو آن بررسی و تحلیل شود.
دعا و نفرین از بنمایههیای دینیی و فرهنگیی ،اسیطورهای و ادبیی اسیت كیه از قبیل از اسیالم تیا كنیون در
متون دینی وادبی بوفور یافت میشیود .آنچیه باعیث انتخیاب ایین دو موضیوع اسیت ،تضیاد مییان آنهاسیت كیه
یکییی از احسییاس شییادی و رضییایت و دیگییری از احسییاس خشییم و انییدوه نشییئت میگیییرد .در اییین پییژوهش
مقصیود از دعییا ،نیییایش و سیخن دفییتن بییا خیدا نیسییت بلکییه دعیا در مقابیل نفییرین اسیت و مقصییود از دعییا،
درخواست خیر و شادی بیرای مخاطیب و مقصیود از نفیرین ،طلیب شیر و بیدی بیرای مخاطیب اسیت .در ایین
پییژوهش تییالش میشییود رابطییج میییان محتییوا و زبییان در دو مقولییج متضییاد یعنییی دعییا و نفییرین بررسییی و بییه
پرسشهای زیر پاسخ داده شود.
محتییوای دعاهییا و نفرینهییای شییاهنامه چیسییت؟ فردوسییی بییرای خلییق دییزارههییای دعییایی و نفرینییی از چییه
واهه هییا و افعییالی اسییتفاده كییرده اسییت؟ عبارتهییای كلیییدی و پرتکییرار موقعیتهییای دعییا و نفییرین چیسییت؟
فردوسی كدام آرایج ادبی را بیشتر در این دو موقعیت بکار برده است؟
سابقة پژوهش
ادرچییه دعییا و نفییرین در بسیییاری از متییون دینییی و انییواع ادبییی ماننیید غنییایی ،حماسییی و نمایشییی
یافییت میشییود امییا مقییاالت و پایییاننامییه هییای بسیییار محییدودی بییه اییین موضییوع اختصییای یافتییه
اسییت .از جملییه در مقالییهای بییه نییام «آفییرین و نفییرین در آثییار ایرانییی باسییتان و میانییه» بیشییتر بییه
وجیییه موضیییوعی و محتیییوایی دعاهیییا در متیییون كهییین پرداختی یهانییید (دهرامیییی و فهیمییییپیییور.)4344 ،
در مقالیییج «بررسیییی تطبیقیییی درونماییییج نفیییرین در دوبیتییییهیییای محلیییی خراسیییان و مازنیییدران» علیییل
نفیییرین و افیییرادی كیییه نفیییرین شیییده انییید ،بررسیییی شیییده اسیییت( .میییاحوزی ،طاووسیییی و سیییاروی،
 .)4344در مقالیییج «آسییییبشناسیییی تقاضیییا و طلیییب معنیییوی در شیییعر سیییبک خراسیییانی» نییییز در
بحییث دعییا و شییریطه تییا حییدودی بییه بحییث زبییانی دربییارۀ دعییا در سییبک خراسییانی پرداختییه شییده
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اسیییت (سییینگسیییفیدی ،اسیییتاجی و عشیییقی )4349 ،امیییا در مجمیییوع میتیییوان دفیییت هییییچ پیییژوهش
مسییتقل و قابییل تییوجهی دربییارۀ تحلیییل محتییوایی ،نحییوی و واهدییانی دییزارههییای نفرینییی و دعییایی
در شیییاهنامج فردوسیییی انجیییام نشیییده اسیییت .در ایییین پیییژوهش ابتیییدا دیییزارههیییای دعیییایی و نفرینیییی
اسیییتخراج شیییده و بعلیییت محیییدود بیییودن تعیییداد ابییییات و ارجیییاع در بحثهیییای واههای و نحیییوی ،تمیییام
ایییین ابییییات ذییییل موضیییوع آورده شیییده و در بخشیییهای دیگیییر از تکیییرار آنهیییا پرهییییز شیییده اسیییت.
سی ی س بیییا روش توصییییفی -تحلیلیییی ایییین دو درونماییییه در حیییوزههیییای موضیییوع ،واهه و نحیییو تحلییییل
شدهاند.
بحث و بررسی
مفهوم ادبی نفرین و دعا
دعییا :در لغییتنامییج دهخییدا ذیییل اییین واهه آمییده اسییت« :حاجییت خواسییتن .ج ،ادعیییه و دعییوات (از آننییدراج).
اسییتغاثه بییه خییدا .اسییتدعای بركییت .تضییرع .درخواسییت از دردییاه خییدا (نییاظماالطبییا) .درخواسییت حاجییت از
خدا .درخواسیت حاجیت از خیدا بیرای خیود ییا دیگیری .خیدایخوانی» (دهخیدا :ذییل دعیا) .در ایین پیژوهش
نیز مقصود از دعا ،صرف ًا سیخن دفیتن بیا خیدا نیسیت بلکیه مقصیود طلیب و درخواسیت خییر و شیادی بیرای
دوستان ،پهلوانان یا پادشاهان از خداوند است.
موضوع دعاها
در جمییالت دعییایی ،دوینییده بییرای مخاطییب خییود شییادی ،پیییروزی بییر دشییمنان ،قییدرت و حکومییت ،طییول
عمییر ،جییاودانگی و نهایت یاً بهشییت را آرزو میکنیید و او را دور از خشییم و بییدی و آسیییب دشییمنان میخواهیید و
همچنییین شکسییت و نییابودی را بییرای دشییمنان آرزو كییرده كییه آن را ذیییل نفییرین بررسییی خییواهیم كییرد.
دییاهی محتییوای یییک بیییت ،مجمییوع دعاهییا یعنییی آرزوی شییادی و پیییروزی و قییدرت و حکومییت میشییود و
مرزبندی محتوایی دعاها به این معنیا نیسیت كیه شیاعر در هیر بییت فقیط ییک موضیوع خیای مثیل شیادی
یا پیروزی را در جمالت دعایی آورده است.
شییادی :آرزوی شییادی و آرامییش یکییی از دعاهییای رایییج در شییاهنامه اسییت .در داسییتان كییاموس كشییانی،
كیخسرو از رستم میخواهد كه او را در نبرد با تورانیان یاری دهد و س س او را دعا میکند:
كییییه روشیییین روان بییییادی و تیییین درسییییت
امییییید سیییی اه و سیییی هبد بتسییییت
تییییییییین زال دور از بییییییییید بیییییییییددمان
سیییرت سیییبز بیییاد و دلیییت شیییادمان
اهنامج مسکو ،ج ،1بیت 453و)451
و یا وقتی پیران مژدۀ آمدن نیروی كمکی را به س اهش میدهد ،س اهیان نزد او رفته و میگویند:
همیشییییه بییییزی شییییاد و روشیییینروان
بگفتنیییید كییییای نییییامور پهلییییوان
روانیییییییییییت ز اندیشیییییییییییه آزاد دار
بدییییدار شیییاهان دلیییت شیییاد دار
(همان :بیت 719و)714
موفقیت و پیروزی بر دشیمنان :یکیی دیگیر از دعاهیای راییج آرزوی موفقییت و پییروزی بیویژه هنگیام جنیگ
است .برای مثال پس از آنکه هومیان از نبیرد بیا طیوس زنیده و سیالمت بازدشیت ،سی اه خوشیحالی كردنید و
دفتند:
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خروشییییی برآمیییید ز تییییوران سیییی اه
بنزدییییک پییییران شییید از رزمگیییاه
دریییین جنیییگ فرجیییام میییا سیییور بیییاد
ز تیییو خشیییم دردنکشیییان دور بیییاد
(همان :بیت 676و)673
و درجایی دیگر رستم آرزوی پیروزی س اه ایران را اینگونه مطرح میکند:
سیییر بخیییت دشیییمن نگونسیییار بیییاد
جهانیییییدار پیروزدیییییر ییییییار بیییییاد
(همان :بیت )4445
رستم ،اسفندیار را دعا میکند و از خداوند میخواهد كه بخت اسفندیار پیروز باشد.
شیییبان سییییه بیییر تیییو نیییوروز بیییاد
همیییهسیییاله بخیییت تیییو پییییروز بیییاد
(همان :ج ،4بیت )174
دوام قدرت و حکومت
در داستان كاموس كشانی رستم ،دوام پادشاهی را برای شاه میخواهد:
كییییه بییییی تییییو مبییییادا نگییییین و كییییاله
ب اسیییخ چنیییین دفیییت رسیییتم بشیییاه
نییییدارد چییییو تییییو شییییاه دییییردون بیییییاد
كیییه بیییا فیییر و بیییرزی و بیییا رای و داد
(همان :ج ،1بیت 457و)459
كیخسرو نیز در دیالودی عاطفی و تأثیردذار درحالیکه اشک میریزد به رستم میگوید:
نییییه اورنییییگ و تییییاج و نییییه دییییرز و كمییییان
بیییدو دفیییت بیییی تیییو نخیییواهم زمیییان
سیییییر تاجیییییداران بیییییه بنییییید تیییییو بیییییاد
فلییییک زیییییر خیی یمّ كمنیییید تییییو بییییاد
(همان :بیت 475و)474
با توجه به دعای كیخسیرو متوجیه میشیویم كیه آن برتیریجیویی و خییرهسیری كیه در شخصییت كیکیاووس
بود ،در وجود كیخسرو نیست؛ زییرا او براحتیی رسیتم را بیاال میبیرد ،بیه برتیری او نسیبتبیه تاجیداران اشیاره
میکنیید و آسییمان و شییاهان و بتبییع آن قییدرت را بییرای رسییتم میخواهیید .شییاید همییین دیالودهییا مقدمییهای
باشیید بییرای پیریییزی شخصیییت عارفانییج كیخسییرو كییه چگونییه پادشییاهی را رهییا میکنیید و آن را بییه دیگییری
میس رد.
در داستان رستم و اسفندیار نیز دیده میشود كه س اهیان رستم ،او را دعا كردند:
كییه بییی تییو مبییاد اسییپ و دوپییال و زییین
سیی ی اهش بییییرو خواندنیییید آفییییرین
(همان :ج ،4بیت )444
جییاودانی و طییول عمییر :یکییی دیگییر از دعاهییایی كییه شخصیییتهای شییاهنامه در حییق یکییدیگر میکننیید ،دعییا
برای بقا ،جاودانی و طول عمر است .دودرز دییده بیانی را كیه خبیر آمیدن سی اه اییران را میدهید ،دعیا میکنید
و میگوید:
ز دیییییییدار تییییییو دور چشییییییم بییییییدی
بیییدو دفیییت دیییودرز انوشیییه بیییدی
(همان :ج ،1بیت )944
پیران ،كاموس را دعا میکند و میگوید:
همیشییییییه ز تییییییو دور دسییییییت بییییییدی
بییییدو دفییییت پیییییران كانوشییییه بییییدی
(همان :ج ،1بیت )4554
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پیران نزد خاقان چین میرود و میگوید:
بیییییدو دفیییییت شیییییاها انوشیییییه بیییییدی

روان را بدیییییییییدار توشییییییییه بییییییییدی
(همان :بیت )4449
دشتاسپ كه اسفندیار را ازدست داده است ،برای بقای بهمن دعا میکند:
غمییییییی بییییییودم از بهییییییر تیمییییییار داد
همیییییی دفیییییت كیییییاینم جهانیییییدار داد
چییییو دییییم شیییید سییییرافراز رویییییین تیییینم
بمانییییییاد تییییییا جییییییاودان بهمیییییینم
(همان :ج ،4بیت 4476و)4473
فردوسی نیز در پایان داستان رستم و اسفندیار پادشاه وقت یعنی محمود غزنوی را دعا كرده است:
كییه جییاوییید بییادا سیییییر شیییییهییریییار
سیییییرآمد همیییییه كیییییار اسیییییفندیار
زمیییانیییه بیییه فیییرمیییان او سیییییاخیییتیییه
همیشییییییه دل از رنییییییج پرداختییییییه
بییه دییردن بییدانییدیییش او را كییمیینیید
دلیییش بیییاد شیییادان و تیییاجش بلنییید
(همان :بیت )4471-4474
آرزوی بهشت :رستم پس از مرگ اسفندیار ،بهشت را برایش آرزو میکند:
بدانیییدیش تیییو بیییدرود هیییر چیییه كشیییت
روان تیییییو بیییییادا مییییییان بهشیییییت
(همان :بیت )4544
درد و بیییدی را دور خواسیییتن :رسیییتم آرزو میکنییید كیییه شیییاه انیییدوهگین نباشییید و درد و غیییم را از او دور
میخواهد:
رخ بدسیییییییییییگاالن او زرد بیییییییییییاد
ازان كشییییتگان شییییاه بیییییدرد بییییاد
(همان :ج ،1بیت )447
رستم دودرز را دعا میکند و میگوید:
همیییییه رفیییییتن میییییا بیییییآورد بیییییاد
روان تیییییییو از درد بییییییییدرد بیییییییاد
(همان :بیت )4469
تحلیل نحوی جمالت دعایی
پژوهشییگران حییوزۀ دسییتور ،جملییه را بییه چهییار قسییم خبییری ،پرسشییی ،امییری و عییاطفی تقسیییم كییردهانیید.
«جملج عاطفی جمله ای را میگیوییم كیه در آن حالیت شیور و هیجیانی بییان شیود ،خیواه ایین حالیت از انیدوه
باشد یا از شاد ی ،خیواه از درد ییا از لیذت ،خیواه از سیتایش و آفیرین ییا از نفیرت و كیین ،خیواه از شیگفتی و
خییواه از آرزو یییا افسییوس» (دسییتور زبییان فارسییی ،ناتییل خییانلری :ی)447؛ بنییابراین جمییالت دعییایی
زیرمجموعج جمالت عاطفی محسیوب میشیوند و « فعیل دعیایی از انیواع مضیارع التزامیی اسیت زییرا بیر نیوعی
آرزو كییه دییاهی بصییورت نفرینسییت داللییت میکنیید» (فعییل دعییا و تحییول آن در زبییان فارسییی ،فرشیییدورد:
ی .)777فعییل دعییایی در دسییتور تییاریخی زبییان فارسییی سییاختمان ویییژهای داشییته اسییت كییه اولییین و
رایجتییرین آن در «تبییدیل «فتحییه» پسییوندهای فییاعلی فعییل بییه «الییف» صییورت میگیییرد» (همییان :ی)777
كه البته آن را بصورت بن مضیارع +الیف +شناسیه نییز مطیرح میکننید .در لغتنامیج دهخیدا دربیارۀ صییغج دعیا
آمده است « :صییغج دعیا (در اصیطالح دسیتور زبیان فارسیی) فعلیی اسیت كیه از سیوم شیخص مفیرد مضیارع
درفتیه میشیود و مییان عالمیت مضیارع (كیه دال آخیر باشید) و حیرف قبیل از آن الفیی (آ) آورنید و در میورد
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نف ی میمی (م) بیر آن افزاینید :بیاد و مبیاد (در اصیل بیواد و مبیواد) ،كنیاد و مکنیاد و مبینیاد» (دهخیدا :ذییل
دعا) .در تقسیمبندی دزاره هیای دعیایی كیه انجیام شیده ،سیه دیروه اول دعیایی بیر اسیاس همیین سیاختمان
اسییت و بعلییت كثییرت اسییتفاده از فعلهییای «بییاد» و «مبییاد» آنهییا از سییایر افعییال دعییایی جییدا شییدهانیید.
سییاختمان دوم دعییا «از الحییاق پسییوند «ا» بییه سییاختمان اول حاصییل میشییود و میتییوان آن را دعییای مؤكیید
خوانیید» (فعییل دعییا و تحییول آن در زبییان فارسییی ،فرشیییدورد :ی )774كییه در دو داسییتان شییاهنامه جییز
«بادا» و «مبادا» مثال دیگری برای این ساخت یافت نشده است.
فعل دعایی باد :مسندالیه +مسند +فعل دعیایی بیاد .ماننید :سیرت سیبز بیاد و دلیت شیادمان .دیاهی فعیل بیاد
بییه قرینییج لفظییی یییا معنییوی حییذف میشییود ماننیید :ز دیییدار تییو دور چشییم بییدی .همچنییین فعییل «بییاد» بییه
صورتهای بادی ،بدی و بادا نیز در مثالهای باال آورده شده است.
فعل دعایی مباد .مانند :كیه بیی تیو مبیاد اسیپ و دوپیال و زیین .فعیل دعیایی «مبیاد» بصیورت «مبیادا» نییز
آورده شده است.
افعال دعایی دیگر به غیر از «باد» و «مباد» مانند :بماناد تا جاودان بهمنم.
فعل مضارع التزامی با مفهوم دعا :همیشه بزی شاد و روشن روان.
در دو داستان كاموس كشانی و رسیتم و اسیفندیار  49بییت بیا موضیوع دعیا یافیت شیده اسیت كیه  43بییت
آن مربوط به شمارۀ یک 6 ،بییت آن مربیوط بیه شیمارۀ دو 4 ،بییت مربیوط بیه شیمارۀ سیه و  6بییت مربیوط
به شمارۀ چهیار اسیت .پیس بیا توجیه بیه ایین تعیداد ،رایجتیرین نیوع سیاخت دعیا ،اسیتفاده از فعیل دعیایی
«باد» است.
تحلیییل واهه ای جمییالت دعییایی :در بحییث واهه بییه اسییمها ،فعلهییا ،عبارتهییای پرتکییرار و عبارتهییای كنییایی
پرداخته میشود:
واهههای اسیتفاده شیده در جمیالت دعیایی معمیو ًال بیار معنیایی مثبیت دارنید ماننید :روشینروان ،تیندرسیت،
شادمان ،شاد ،انوشه ،جاودان ،پیروز ،نیور وز ،ییار و  ....ادیر بیار معنیایی آنهیا منفیی باشید ،دوینیده در جمیالت
دعییایی آن را از مخاطییب خییود نفییی یییا سییلب میکنیید .بییرای مثییال در مصییرع «تیین زال دور از بیید بییددمان»
شاعر «بد بددمان» را بوسیلج واهۀ «دور» از تن زال سلب كرده است.
افعال :باد ،بادا ،بدی ،مباد ،مبادا ،بماناد ،بزی و  ...افعالی هستند كه در جمالت دعایی استفاده شدهاند.
عبارتهای دعایی تکراری :در مثالهیای بیاال چنید عبیارت دییده میشیود كیه بیرای دعیا تقریبی ًا هیمشیکل بکیار
رفته است« .بی تو مباد» در «كه بی تو مبیادا نگیین و كیاله» و «كیه بیی تیو مبیاد اسیپ و دوپیال و زیین» بیا
ایین تفییاوت كیه نگییین و كییاله بیرای شییاه اسیتفاده شییده اسییت و اسیپ و دوپییال و زیین بییرای پهلییوان« .دور
بییودن از» نیییز در مصییراعهای «ز تییو خشییم دردنکشییان دور بییاد» و «تیین زال دور از بیید بییددمان» دیییده
میشود .عبارت «انوشه بدی» نیز در سه بیت دیده میشود.
كنایییج دعییایی :فرمییان نییو داشییتن ،سییر سییبز بییودن ،فلییک را زیییر خییم كمنیید داشییتن ،سییر كسییی را بییه بنیید
داشتن ،بلند بودن تاج.
نفرین در شاهنامه
نفرین در لغتنامج دهخیدا بیه معنیای « دعیای بید (لغیت فیرس اسیدی) (غییاث اللغیات) (آننیدراج) (انجمین-
آرا) (ناظم االطبا) .لعنیت .بسیور .پسیور .سینه .غیورا .یارنید .پشیول .پشیور .دشینام( .از نیاظم االطبیا)» اسیت و
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«شاهنامج فردوسی به همان اندازه كه آفیریننامیج داد اسیت ،نفیریننامیج بییداد نییز هسیت» (از رنیگ دیل تیا
رنج خار ،سرامی :ی )695و هر كجا كه بیعدالتی ،ناراحتی و یا دشمنی باشد ،نفرین نیز حضوردارد.
موضوع نفرینها
نفرینهییای شییاهنامه را از حیییث موضییوع و محتییوا میتییوان بییه سییه بخییش تقسیییم كییرد -4 .زمییانی كییه
شخصیییتهای داسییتان مخالفییان ،سركشییان و یییا دشییمنان را نفییرین میکننیید و مردشییان را آرزو میکننیید-6 .
وقتییی كییه قهرمییان در موقعیییت انییدوه یییا خشییم قییرار میگیییرد و زبییان بییه نفییرین زنییددی ،پادشییاهی ،تییاج و
تخیت ،روزدییار و  ...میگشییاید -3 .موقعیییت غییم و انییدوه اسییت .درواقییع در اییین موقعیییت شخصیییت و دوینییدۀ
دیییالوگ از بییودن خییود غمگییین و ناراحییت اسییت ،خییود را نفییرین میکنیید و آرزو میکنیید كییه ای كییاش متولیید
نشده بود و یا مرده بود.
نفرین مخالفان و دشمنان :در آثار ادبی و بتبع آن شاهنامج فردوسی ،نفرین دشمنان و مخالفان در موقعیتهای
مختلف ،كاربردهای متفاوتی دارد .ممکن است دوینده در موقعیت خشم و عصبانیت دشمنان را نفرین كند و یا در
موقعیت شادی از ساخت نفرین استفاده كند؛ بهدونه ای كه برای شادی دوستان ،دشمنان آنها نفرین میشوند .در
واقع نفرین دشمنانِ یک دوست ،كاركرد دعا برای دوست پیدا میکند .برای مثال رستم ،دشمنان اسفندیار را نفرین
میکند و میگوید:
بجویییید سیییرش انیییدر آیییید بیییه دیییرد
دهم دییردد آن كییس كییه بییا تییو نبییرد
دل بدسیییییگاالن بیییییه دونییییییم بیییییاد
همیییه دشیییمنان از تیییو پیییربیم بیییاد
(شاهنامج مسکو :ج ،4ابیات 177و)179
پشوتن نیز ،دشمن اسفندیار را نفرین میکند و میگوید:
پشیییوتن بیییدو دفیییت پیییر آب چشیییم

كیییه بیییر دشیییمنت بیییاد تیمیییار و خشیییم
(همان :بیت)4334

مواردی از نفرین در موقعیت خشم و عصبانیت:
در داستان كاموس كشانی ،كیخسرو ،طوس را كه مسبب مرگ فرود بوده است ،نفرین میکند:
كییه نفییرین بییرو بیییاد و بییر پیییل و كیییوس
بییید آمییید بیییه دودرزییییان بیییر ز طیییوس
بییییییه جنییییییگ بییییییرادر فرسییییییتادمش
همیییییی خلعیییییت و پنیییییدها دادمیییییش
چنییییو پهلییییوان پیییییش لشییییگر مبییییاد
جهیییانگیر چییییون طیییوس نییییوذر مبییییاد
(همان :ج ،1ابیات )31-34
هومان ،دیو را كه خواهان جنگ است و مالیمت طوس و هومان را نمی ذیرد ،نفرین میکند و میگوید:
چنیییین دفیییت بیییا دییییو بییییداربخت
چیییو بشییینید هومیییان برآشیییفت سیییخت
كیییه دیییم بیییاد دیییودرز كشیییواددان
ایییییییا دمشییییییده بخییییییت آزاددییییییان
(همان :ابیات634و)636
پیران نیز زبان به نفرین ایران میگشاید:
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كییه مییه دسییت بییادا ازیشییان مییه پییای
بیییر و بیییوم اییییران نمیییانم بجیییای
(همان :بیت )794
وقتی زال میخواهد علت ناراحتیاش را به سیمرغ بگوید ،اینگونه آغاز میکند:
كییییه بییییر میییین رسییییید از بیییید بییییدنژاد
چنییین دفییت كییاین بیید بییه دشییمن رسییاد
ازان خسییییتگی جییییان میییین بسییییته شیییید
تیییین رسییییتم شیییییردل خسییییته شیییید
(همان :ج ،4ابیات 4617و)4619
پشوتن به رستم میتازد و او را نفرین میکند:
كیییه نیییام تیییو بیییاد از جهیییان ناپدیییید
خروشیییید چیییون روی رسیییتم بدیییید
(همان :بیت )4334
بزردان ایران كیه از كشیته شیدن اسیفندیار انیدوهگین بودنید ،دشتاسیب را مسیبب میرگ او دانسیته و وی را
نفرین كردند:
ز آزرم دشتاسییییییپ شسییییییتند چشییییییم
بزردییییان ایییییران درفتنیییید خشییییم
چییییو اسییییفندیاری تییییو از بهییییر تخییییت
بییییه آواز دفتنیییید كییییای شییییوربخت
تییییو بییییر دییییاه تییییاج مهییییی برنهییییی
بییه زابییل فرسییتی بییه كشییتن دهییی
بییییه رفییییتن پییییی اختییییرت نییییرم بییییاد
سیییرت را ز تیییاج كییییان شیییرم بیییاد
(همان :ابیات )4519-4554
پشوتن نیز پدر را نفرین میکند:
كییه مییه تخییت بینییاد چشییمت مییه بخییت
پسیییر را بیییه خیییون دادی از بهیییر تخیییت
(همان :بیت )4573
اسفندیار جاماسپ را نفرین میکند:
كییییه هردییییز بییییه دیتییییی مبینییییاد كییییام
چنییین دفییت جاماسییپ دییمبییوده نییام
(همان :بیت )4174
نفرین كائناتی :زمانی كیه شخصییتها در شیرایط غیم و انیدوه و ییا خشیم و اضیطرار قیرار دیرنید ،هیر آنچیه را
در پدیدآمدن شیرایط نیامطلوب مقصیر و میؤثر بداننید ،نفیرین میکننید؛ ماننید تیاج و تخیت ،روزدیار و نظیایر
آن.
 كتایون پیس از تحیذیر اسیفندیار از نبیرد بیا رسیتم ،تیاج و تخیت را نفیرین میکنید بلکیه در نظیر اسیفندیارتغییری ایجاد كند:
بیییییرین كشیییییتن و شیییییور و تیییییاراج بیییییاد
كییه نفییرین بییرین تخییت و اییین تییاج بییاد
كییییه بییییا تییییاج شییییاهی ز مییییادر نییییزاد
میییییده از پیییییی تیییییاج سیییییر را ببیییییاد
(همان :ابیات 446و)443
رستم وقتی اصرار اسفندیار را برای دست بستن میبیند ،تاج و پادشاهی را نفرین میکند.
وزیییین داسیییتان خیییاک بیییالین كنییییم
كییه شییاید كییه بییر تییاج نفییرین كنیییم
(همان :بیت)914
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وقتی پشوتن بیرادرش را در آسیتانج میرگ میبینید ،لحینش شیبیه كتیایون ،میادر اسیفندیار ،شیده و زبیان بیه
نفرین میگشاید:
بییییدین كوشییییش بیییییش و اییییین بخییییت بییییاد
كییه نفییرین بییرین تییاج و اییین تخییت بییاد
سیییییییییرافراز و دانیییییییییا و روشییییییییینروان
كیییه چیییون تیییو سیییواری دلییییر و جیییوان
بیییییییه زاری سیییییییرآید بیییییییرو روزدیییییییار
بیییدین سیییان شیییود كشیییته در كیییارزار
میییییه دشتاسیییییپ و جاماسیییییپ و آن باردیییییاه
كیییه میییه تیییاج بیییادا و میییه تخیییت شیییاه
(همان :ابیات )4163-4164
ال
شِکوههای نفیریندونیه :در شیاهنامج فردوسیی سیخنانی از زبیان شخصییتها دفتیه میشیود كیه ادرچیه كیام ً
منطبق بیا نفیرین نیسیت ،متضیمّن نفیرین و میرتبط بیا تصیاویر آن اسیت .در واقیع ایین تصیاویر شِیکوههیایی
نفریندونیهانید و شخصییت و قهرمیان بیرای نشیان دادن غیم و انیدوه خیود و شیکوه از روزدیار میگویید« :كیه
ای ك اش هردز مادرم مرا نمیزایید و پیدرم بین و بییخ میرا نمیکشیت ».میرزی كیه مییان ایین نیوع از شیکوه و
نفرین كشیده شده ،زمیان اسیت .نفیرین از آینیده سیخن میگویید و شیکوههیای نفیریندونیه از دذشیته .یکیی
از كاركردهای ایین نفیرین زمیانی اسیت كیه شخصییتها در موقعییت غیم و انیدوه قیرار میگیرنید .در داسیتان
كاموس كشانی ،طوس ،كه خبر بیتابی دودرز و كشته شدن پسرانش را میشنود ،میگوید:
نکشتی بن و بیخ من بر چمن
همیییی دفیییت ادیییر نیییوذر پیییاکتییین
غم كشته و درم دشت نبرد
نبییییودی مییییرا رنییییج و تیمییییار و درد
بدل خستهام در بجان رستهام
كییه تییا میین كمییر بییر میییان بسییتهام
(همان :ج ،1ابیات )137-134
دودرز نیز به هنگام ناراحتی خود را نفرین كرده و میگوید:
سییییییه شییییید میییییرا بخیییییت و روز سییییی ید
ازییییییین زنییییییددانی شییییییدم ناامییییییید
نگشییییییییتی سیییییی ی هر بلنیییییییید از بییییییییرم
نییییییزادی مییییییرا كاشییییییکی مییییییادرم
(همان :ابیات 911و)915
كاركرد دیگر این نوع نفرین وقتیی اسیت كیه دوینیده قصید دارد خبیر نیادواری بدهید .بیه همیین علیت ابتیدا
خود را نفرین میکند كه ای كاش زنده نبیود تیا ایین خبیر را بدهید .دوینیدۀ ایین نیوع اخبیار بیشیتر فالگوییان
و ستاره شیماران هسیتند .در داسیتان رسیتم و اسیفندیار وقتیی جاماسیپ بیه زییج نگیاه میکنید تیا سرنوشیت
اسفندیار را ببیند ،زبان به نفرین خود میگشاید و میگوید:
بباریییییید آتیییییش همیییییی بیییییر سیییییرم
همییییییدفیییییت بیییییدروز و بیییییداخترم
زمانیییییه فگنییییییدی بچنگیییییال شیییییییر
مییییرا كاشییییکی پیییییش فییییرّخ زریییییر
نگشیییییییتی بجاماسیییییییپ بیییییییداخترا
ودیییر خیییود نکشیییتی پیییدر میییر میییرا
بیییران سیییان فگنیییده پییییش پیییر ز خیییون
ورا هییییم ندیییییدی بخییییاک انییییدرون
(همان :ج ،4ابیات )34-34
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فردوسییی بییر اسییاس یاددییار زریییران ابیییات بییاال را سییروده اسییت .در یاددییار زریییران آمییده اسییت« :دوییید
جاماسب كه كاش از مادر نزادمی یا چیون زادمیی بیه بخیت خیویش بیه كیودكی بمردمیی ییا مرغیی بیودم بیه
دریا فتادمی ( »...یاددار زریران :ی.)19
تحلیل نحوی نفرینها :بیا توجیهبیه مثالهیای آورده شیده ،سیاخت نفیرین در شیاهنامج فردوسیی متنیوع اسیت و
فردوسی از ساختها و شگردهای زبانی مختلیف بیرای بییان نفیرین اسیتفاده كیرده اسیت كیه برخیی از آنهیا بیا
ساختمان دعا یکی است و برخی متفاوت است.
فعل دعایی باد :مسندالیه +مسند +باد :دل بدسگاالن به دو نیم باد.
فعییل مبییاد ماننیید :مسییندالیه +مسییند +مبییاد .جهییانگیر چییون طییوس نییوذر مبییاد .بییرای نفییرین فعییل «مبییاد»
كاربرد كمتری نسبتبه فعل دعایی «باد» دارد.
سییاخت مییه +... +فعییل دعییایی +مه(...+حییذف فعییل بییاد بییه قرینییج لفظییی) :شییاعر در اییین سییاخت «مییه» را از
فعل «باد» جیدا كیرده و كیاربرد آن بیرای نفیرین كیردن دو چییز اسیت .بیاد در نفیرین اول ذكیر شیده امیا در
نفرین دوم به قرینج لفظی حذف میگردد .همانند :كه مه دست بادا از ایشان مه پای (باد).
افعال دعایی دیگر به غیر از «باد» و «مباد» .مانند «رساد» در :چنین دفت كاین بد به دشمن رساد.
برای شکوههای نفریندونه نیز میتوان دو ساخت قائل شد:
ادر +فعل شرط (ماضی استمراری منفی)  +جواب شرط (ماضی استمراری منفی):
ودییر خییود نکشییتی پییدر مییر مییرا
ورا هیییم ندییییدی بخیییاک انیییدرون

نگشیییییییتی بجاماسیییییییپ بیییییییداخترا
بییران سییان فگنییده پیییش پییر ز خییون

(كاشکی)  +فعل ماضی استمراری :در ایین سیاخت میتیوان كاشیکی را بیه قرینیج معنیوی حیذف كیرد :نیزادی
مرا كاشکی مادرم -زمانه فگندی بچنگال شیر
در  44مورد یافیتشیده در بحیث نفیرین 9 ،میورد مربیوط بیه شیمارۀ ییک 4 ،میورد مربیوط بیه شیمارۀ دو3 ،
مورد ،مربوط به شمارۀ سه 6 ،میورد مربیوط بیه شیمارۀ چهیار و  1میورد مربیوط بیه شیمارۀ پینج اسیت .ییک
مورد باقیمانده از نیوزده نفیرین نییز مربیوط بیه فعیل نفیرین كیردن اسیت در مصیرع «كیه شیاید كیه بیر تیاج
نفرین كنیم».
همان طوركیه دفتیه شید ،رایجتیرین نیوع سیاخت نفیرین ،فعیل بیاد (شیمارۀ  )4اسیت و جایگیاه آن در آغیاز و
وسط و پایان مصراعه ا نیز متنوع اسیت و شیاعر بسیبب تسیلطی كیه بیر زبیان دارد ،هیر كجیا و بیه هیر شیکلی
كه بخواهد واهه های متناسب بیا فضیای نفیرین را بکیار درفتیه اسیت امیا بیشیترین تیأثیر نفیرین زمیانی اسیت
كه فعل باد در جایگاه قافییه ییا ردییف قیرار درفتیه اسیت .در واقیع شیاعر اینگونیه بیر نفیرین تأكیید نمیوده و
تأثیر بیشتری بر مخاطب دذاشیته اسیت .بیرای مثیال تیأثیر «كیه نفیرین بیر ایین تخیت و ایین تیاج بیاد» بیه
مراتب بیشتر از «كه بر دشیمنت بیاد تیمیار و خشیم» اسیت .شیاید تفیاوت واهههیا در دو مصیراع ،ایین مسیئله
را بخییوبی بییازدو نکنیید و بتییوانیم بییا تغییییر مصییرع «كییه بییر دشییمنت بییاد تیمییار و خشییم» بصییورت «كییه بییر
دشییمنت خشییم و تیمییار بییاد» ،تییأثیرِ قییرار دییرفتن فعییل دعییایی «بییاد» را در جایگییاه قافیییه بیشییتر آشییکار
نماییم .در نحو نخست ،نفیرین ،كمتیر خیود را نشیان میدهید و تکییج كیالم بیر واهۀ بیاد اسیت امیا پیس از آن
صدا فرود می آید و آهنگ كیالم افتیان اسیت ولیی در نحیو دوم نفیرین پررنگتیر اسیت و بیا قیرار دیرفتن فعیل
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دعایی باد در آخر جمله ،ادرچیه تکییه روی خشیم و تیمیار اسیت امیا صیدا پیس از آن دچیار فیرود نمیشیود و
همچنان با فعیل دعیایی «بیاد» در اوج میمانید .در واقیع بیا قیرار دادن فعیل دعیایی «بیاد» در انتهیای مصیرع،
بطور غیرمستقیم مسند نیز برجستهتر میشود.
تحلیل واهه ای نفرینهیا :در بحیث نفیرین نییز ماننید دعاهیا بیه اسیمها ،افعیال ،عبارتهیای پرتکیرار و عبارتهیای
كنایی پرداخته شده است:
واههها :در نفرینهیا معمیوالً واهه هیایی كیه بیار معنیایی منفیی دارنید بیه چشیم میخورنید .ماننید :نفیرین ،دیم،
ناپدید ،تیمار (به معنای اندوه) و خشم ،شرم.
افعال :فعلهایی مانند :باد ،مباد ،رساد ،مبیناد ،نفرین كنیم و  ...در نفرینها دیده میشود.
عبارتهییای تکییراری :در بحییث نفییرین بعلییت تنییوع در سییاختها كمتییر بییا عبارتهییای تکییراری مواجییه میشییویم.
بااینحال یکی از عبارتهای رایج همیان سیاخت شیمارۀ  3یعنیی میه +... +فعیل دعیایی +میه( ...+بیاد) اسیت كیه
در مصرعهای «مه دست بادا از ایشان مه پای»« ،كه میه تیاج بیادا و میه تخیت شیاه» و «كیه میه تخیت بینیاد
چشمت مه بخت» دیده میشود.
كنایههیای نفرینیی :در نفرینهیا ،كناییه هیای بیه دونییم شیدن دل ،نیرم شیدن پیی اختیر ،دیم شیدن ،ناپدیید
شدن نام ،زرد بیودن رخ و نگونسیار بیودن سیر بخیت دییده میشیود و در شیکوههیای نفیریندونیه نییز كناییه-
های بیدروز و بیداختر بیودن ،آتیش بیر سیر بارییدن ،سییاه شیدن بخیت و روز ،نکشیتن پیدر و نزایییدن میادر
بچشم میخورد.
نتیجهگیری
دعا و نفرین دزاره هیایی هسیتند كیه انسیانها بیرای بیروز غیم و شیادی خیود بکیار میبرنید .مضیمون دعاهیای
شاهنامه بیشتر طلیب شیادی و آرامیش ،غلبیه بیر دشیمنان ،آرزوی طیول عمیر و بهشیت اسیت و نفرینهیا نییز
شییامل درخواسییت نییابودی دشییمنان ،نفییرین كائنییاتی و شییکوههییای نفییریندونییه اسییت .آنچییه میییان نفییرین
واقعی و شکوههای نفیرین دونیه تمیایز ایجیاد میکنید ،زمیان و مخاطیب اسیت .نفیرین طلیب نیابودی در زمیان
آینییده و شییکوههییای نفییریندونییه ،طلییب نبییودن و متولیید نشییدن در زمانهییای دذشییته اسییت؛ از سییوی دیگییر
مخاطب نفرین ،دشمنان و مغضوبانند و مخاطب شکوههای نفریندونه زمانه و روزدار است.
دییزارههییای دعییایی در دو داسییتان «كییاموس كشییانی» و «رسییتم و اسییفندیار»  49بیییت و دییزارههییای
نفرینی  44بیت است .ایین نزدیکیی تعیداد نشیان میدهید كیه نمیتیوان شیاهنامه را ییک اثیر سراسیر خشیم و
یا سراسر امید دانست بلکه شاهنامه مجموعج خشمها و امیدها ،غمها و شادیهاست.
واههها در دیزاره هیای دعیایی و نفرینیی بیه تناسیب محتیوا متفاوتنید و تنیوع دارنید .در دیزارههیای دعیایی
بیشتر از واهههیای مثبیت ماننید روشینروان ،تین درسیت ،شیادمان ،شیاد ،انوشیه ،جیاودان ،پییروز ،نیوروز ،ییار
و ....استفاده میشیود و ادیر واهه هیا بیار معنیایی منفیی داشیته باشیند ،دوینیده در پیی سیلب آنهیا از مخاطیب
است و همچنین در دزارههای نفرینی نییز از واهههیا بیا بیار معنیایی منفیی ماننید نفیرین ،دیم ،ناپدیید ،تیمیار
(به معنای انیدوه) و خشیم ،و شیرم اسیتفاده میشیود و ادیر واهه ای بیار معنیایی مثبیت داشیته باشید ،دوینیدۀ
نفرین آن را از مخاطب خود سلب میکند.
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در دییزارههییای دعییایی عبارتهییای كلیییدی و مک یرّر «بییی تییو مبییاد»« ،دور بییودن از» و «انوشییه بییدی» دیییده
میشود و در دزارههیای نفرینیی عبیارت «میه +... +فعیل دعیایی +میه(...+باد)» تکیرار شیده اسیت .ازآنجاكیه در
نفرین دوینده چیزی را طلیب و آرزو میکنید ،نفرینهیا را میتیوان نیوعی دعیا دانسیت .بیه همیین علیت دیزاره-
هییای دعییایی ونفرینییی عموم یاً در سییاخت مشییابهند .در سییاخت هییر دو دییزاره فعلهییای بییاد و مبییاد و دیگییر
فعلهای دعایی بکار رفتیه كیه رایجتیرین آن «بیاد» اسیت .یعنیی هیم در دیزارههیای دعیایی و هیم نفرینیی بیا
اینکییه از جهییت محتییوا متفییاوت هسییتند از فعییل «بییاد» بیشییتر اسییتفاده شییده اسییت و از صییورت منفییی آن،
«مباد» كمتر استفاده شده است .دیزارههیای نفرینیی سیاخت متنیوعتری نسیبتبیه دیزارههیای دعیایی دارنید
و یکی از آنها جدا آمیدن «میه» از فعیل دعیایی اسیت كیه بصیورت میه +... +بیادا  +میه(...+باد) آمیده .از دیگیر
تنوعهای ساخت دزارههای نفرینی میتوان به شکوههای نفریندونه نیز اشاره كرد.
از نظییر نحییو هنییر فردوسییی محییدود بییه یییک چییینش نیسییت و تنییوع چییینش در قییرار دادن نهییاد و فعییل در
جایگاههییای مختییف دیییده میشییود امییا بییه نظییر نگارنییددان زمییانی كییه فعییل دعییایی بییویژه «بییاد» در انتهییای
مصرع یعنی در جایگیاه قافییه قیرار میگییرد ،تیأثیر بیشیتری دارد و وقتیی كیه فعیل دعیایی در جایگیاه ردییف
قرار میگیرد ،تأثیر آن به مراتب بیشتر است و بطور غیرمستقیم تأكید بر مسند نیز بیشتر میشود.
فردوسی در دزاره های نفرینی و دعایی از آراییج كناییه بسییار بهیره بیرده اسیت .سیر سیبز بیودن ،فلیک را زییر
خم كمنید داشیتن ،بلنید بیودن تیاج و  ...از نمونیههیای كناییه در موقعییت دعاسیت .در موقعییت نفیرین نییز
كنایههیای بیه دونییم شیدن دل ،نیرم شیدن پیی اختیر ،ناپدیید شیدن نیام ،زرد بیودن رخ و  ...یافیت میشیود.
تنییوع كنایییه هییا در موقعیییت نفییرین بیشییتر از موقعیییت دعییا در داسییتانهای رسییتم و اسییفندیار و كییاموس
كشانی است.
بییا بررسییی و تحلیییل دییزارههییای نفرینییی و دعییایی شییاهنامه مشییخص میشییود كییه موفقیییت فردوسییی در
سیخن ردازی محیدود بیه یییک عامیل نیسیت .بلکییه بیا تركییب و درهمتنیییددی ویژدیهیای محتیوایی ،زبییانی و
بالغییی اییین شییاهکار حماسییی پدییید آمییده اسییت .بییرای درک بیشییتر هنییر فردوسییی و دسییتیابی بییه ظرایییف
سییبک شخصییی وی پیشیینهاد میشییود كییه دفتگوهییا در موقعیتهییای دودانییج دیگییری همچییون غییم و شییادی،
تضعیف و تشیجیع ،تهدیید و تبشییر ،میدح و ذم و  ...در سیه قلمیرو زبیان ،محتیوا و بالغیت بررسیی و تحلییل
شود.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت
مدرس استخراج شده است .آقای دكتر حسینعلی قبادی راهنمایی این پایاننامه را بر عهده داشته و طراح اصلی
این مطالعه بودهاند .سركار خانم زهرا روحانی به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی
نقش داشته اند .آقای دكتر سعید بزرگ بیگدلی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی،
نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر
بوده است.
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تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تربیت مدرس و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری
. اعالم نمایند،دادند
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دیواهی مینماینید كیه ایین اثیر در هییچ نشیریه داخلیی و خیارجی بیه چیاپ نرسییده و
 و ایشییان نسییبت بییه انتشییار آن آدییاهی و رضییایت،حاصییل فعالیتهییای پژوهشییی تمییامی نویسیینددان اسییت
 این تحقیق طبیق كلییه قیوانین و مقیررات اخالقیی اجیرا شیده و هییچ تخلیف و تقلبیی صیورت نگرفتیه.دارند
 مسییئولیت دییزارش تعییارض احتمییالی منییافع و حامیییان مییالی پییژوهش بییه عهییده نویسیینده مسییئول.اسییت
. و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند،است
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