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Abstract 
In this paper the authors have investigated the impact of the introduction of 

Shah Nameh on the introduction of Koush Nameh. Tahmidiyeh is one of the 

most important sections of epic poetry. Beginning to write “In the name of 

God” at the top of the texts, has a long history and has many evidences in the 

writings and remnants of ancient Iranian languages. The content of the 

prefaces of epic poems, in the first place, includes Tahmidiyeh( A general 

trait in the poetry of Iran); then, a selection of religious beliefs of the epic 

poet, which has been composed and dealt mainly with the inspiration of 

Shahnameh style. The present study, is a descriptive approach and based on 

inductive method in the two texts of Shahnameh and Koush Nameh. It 

searches the relationship between the introduction of Kouh nameh; and the 

introduction of Shah Nameh. The paper examines the effectiveness of Koush 

Nameh introduction from Shah Nameh in the shadow of paratextuality. The 

results of studying the Tahmidiyeh sections in both poems show that in the 

initial section of Koush Nameh & Shah Nameh, praising God and counting 

the names and intrinsic names, attributes and purifications of God have a 

high and honorable position and the following sections Its collection also; 

Like praising and honoring the intellect, how it was created, praising the 

knowledge and value of speech, praising the Prophet (PBUH) and 

admonition, also has a special effect. Iran shah has followed Ferdowsi in 

composing the main and internal parts of the introduction of Koush Nameh, 

in including elements such as: donating the work, the entry of the work, how 

to access the prose version and referring to the source, as well as praising the 

king of the era. Finally, with the studies, it was found that the introduction of 

Koush Nameh in the position of the present text, has explicitly had a great 

impact on the structure of the absence of Shahnameh in the position of the 

missing text in how it is structured and Shahnameh has played a fundamental 

role in reproducing the contents of Koush Nameh. 
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پذیری مقدمۀ  کید بر تحمیدیه شاهنامهاز دیباچۀ  نامهکوشاثر  با تأ
 رحیمی فاطمۀ حاجی

 ، قم، ایراندانشگاه قمدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 
 *یاقدس فاتح

 ، قم، ایرانیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قماستاد
 محمود مهرآوران

 ، قم، ایراندانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
 ( 58تا  35)از ص 

 1/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 19/11/1399 تاریخ دریافت:
 پژوهشی –علمی 

 

 چکیده
اسیت  شیااران  های کهن ایرانی  داشته جامانده از زبان ها و آثار به ای دیرینه در نوشته آغاز سخن با نام خدای، پیشینه

ای  سرای دورۀ اسالم ، مطابق با یک آیین مرسوم، پیش از ورود به موضوع اصل ، منظومۀ خویش را با دیباچه حماسه
ای از  ها، در درجیۀ نختیت، شیامح تحمیدییه، ه ییده توای این دیباچهشود  مح اند که با نام خدا شروع م  آغاز کرده

است   ساخته و پرداخته شده شاهنامهسراست که امدتًا با الهام از سبک  ااتقادات دین  و مشرب فکری شاار حماسه
تالشی  انجیام هرفتیه،  نامههکوشو  شاهنامهپژوهش حاضر که با نگرش توصیف  و بر پایۀ روش استقرای  در دو متن 

در  شهاهنامهرا از  نامههکوشاست و تأثیرپیذیری مقدمیۀ  شاهنامهو دیباچۀ  نامهکوشبرای نمایاندن رابطۀ میان مقدمۀ 
ها با یکدیگر  های تحمیدیه در هر دو منظومه و تطبیق آن کند  نتایج حاصح از مطالعۀ بخش سایۀ پیرامتنیت بررس  م 

، ستایش یی دان و احایاا اسیماا و صیفات ،اتی ، افعیال  و شاهنامهو  نامهکوشدهد که در بخش آغازین  نشان م 
هیای زیرمجموایۀ آن نیی  هم یون  است و بخش تن یه  خداوند، جایگاه واال و ارجمندی را به خود اختااص داده

 و اندرز، نی  در هر دو اثر جلیوۀ )ص(ستایش و ارج ِخَرد، چگونگ  آفرینش، ستایش دانش و ارزش سخن، نعت پیامبر
، در هنجانیدن اناصری نظیر اهدای اثر، نامهکوشهای اصل  و داخل  مقدمۀ  خاص  دارد  ایرانشاه در سرودن بخش

درآمد یا مدخح اثر، چگونگ  دسترس  به یک نتخۀ منثور و اشاره به مأخذ و نیی  میدپ پادشیاه اایر، از فردوسی  
در مقیام میتن حاضیر، از  نامهکوشهردید که مقدمۀ هرفته، مشخص  های انجام است  سرانجام، با بررس  کرده پیروی

نقیش آشیکار و  شهاهنامهاسیت و  در جایگاه متن غایب در چگونگ  ساختار، تیأثیر فراوانی  پذیرفته شاهنامهدیباچۀ 
 است  داشته نامهکوشبنیادین  در کیفیت بازتولید محتواهای مقدمۀ 

 

 ، پیرامتنیت شاهنامه، نامهکوشاثرپذیری، دیباچه، تحمیدیه،  :یکلیدی ها واژه
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. مقدمه1
های متون دیگر است که مراحیح  ها و سایر مؤلفه ها و واژه هر متن  در بتتر اندیشگ ، زبان، ابارت

آورد  در  انوان میتن جدیید بیه ارم یان می  تر را به است و هویت  تازه رشد و کمال خود را ط  کرده
فرهاد  ،نادری)« های دیگری است که پیش از آن خلق شده باشد هر متن  شکِح ت ییریافتۀ متن»واقع، 
 ( 172: 1397، و سمیه

شیود کیه طریقیۀ  ، مشخص م شاهنامههای حماس  بعد از  وجو در منظومه با مطالعه و جتت
اسیت  شیااران  کیه پی  از  بخش شااران در نظم روایات حماس  ایران بوده اال  فردوس ، الهام

ییک از متییری کیه   های پهلوان  و حماس  ایران اهتمام ورزیده، هیچ فردوس  به نظم سایر داستان
دی از دایرۀ واژهان ، شییوۀ است و تا حد زیا است، منحرف نشده شاار ب رگ در این باب پدید آورده

، شهاهنامهکارهیری لحن و رم هان ادب حماس  و سبک فکیری  زبان ، قالب شعری، سبک ادب ، به
های مختلف آثار شعری خیویش، از جملیه در بخیش دیباچیۀ منظومیۀ حماسی  خیود  در قتمت

شیکح  هنامهشهاهای هوناهون اثرشان را نیی  بیا الگیوبرداری از  است و ساختار بخش متابعت نموده
الخییر اسیت  وی در فاصیلۀ  اب  اند  یک  از شااران استاد در این زمینه، ایرانشیاه/ ایرانشیان بن داده
بیه پییروی از شییوۀ بییان و هفتیار  نامههکوش، حماسۀ پهلوان  خود را به ناِم 504تا  500های  سال

 است  فردوس  سروده
 التواریخمجمه است  مؤلف همنیام  ا آمدهه ، اثری است که نام آن در برخ  از تاریخنامهکوش
اسیت کیه از  دندان یاد کرده و نی  داستان کوِش پیح نامهکوشو  نامهبهمندر این کتاب، از  والقصص

 اند: بوده( التواریخوالقصصمجم )منابع تانیف آن کتاب 
سییرت اند اخبار اجائب ااَلم و  پ  اندر هر ااری، حکیمان و خداوندان، دانش جمع کرده»

 شهاهنام ایم در  و سیر ملوک را، تاریخ شاهان اجم و َنَتب و رفتار سییرِت ایشیان از آن یه خوانیده
اند، چیون  های آن است و دیگر حکما نظم کرده های دیگر که شعبه فردوس  که اصل  است و کتاب

والقایص،  التواریخ )مجمیح« دنیدان و قایۀ کیوِش پیح اخباربهمنو  فرامرزنامهو چون  نامهگرشاسف
1318 :2)  

 است: ، چنین آمدهمجم در « پادشاه  آفریدون پاناد سال بود»هم نین، در فاح 
دندان را بگرفت  پ  از هندوان، مهراج فرییاد  و فریدون، قارِن کاوه را به چین فرستاد تا کوش پیح

بیه میراد  پی   خواست از سکتاران  پادشاه، سام را بفرستاد و کار مهراج را تمام کرد و بازهردیید
دندان را از بند بگشاد و پادشاه  جنوب و م یرب دادش و ااو  از بعید میدت   فریدون، کوش پیح

 ( 42ااص  شد )همان: 
و سیایر رواییات  شهاهنامههای  و بیرای بتیو و تکمییح داسیتان شهاهنامهبه تقلید از  نامهکوش

 با این حال، باید ا،اان کرد: است  حماس  ایران به وجود آمده
های موّفق و دلپذیری است که در آن ابیات زیبا و استوار کم هم نیتت  با آنکه از حماسه نامهکوش

اسیت و سیرایندۀ منظومیه همیواره  به رشتۀ نظم کشییده شده شاهنامهو پ  از فردوس  و به سبک 
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است  سیدهاست، اما هره  به َهرِد پای او هم نر ، اثر جاودانۀ فردوس  ب رگ را مّدنظر داشتهشاهنامه
 ( 20مقدمه/: 1377، ابنابیالخیر)

مقدمیه  هیا های مختلف  تشکیح شده که یک  از آن بتیاری از متون نظم و نثر ادب فارس  از بخش
های مقدمه است  دیباچه معمیواًل  ترین قتمت از مهم)تحمیدّیه( است  حمد و ستایش خدا )دیباچه( 

  شود: به نختتین بخش هر اثر ادب  هفته م 
، دیبیا، آننهررا و  اللغها غیاثدیباچه مرّکب از "دیبا + چه" و معّرب آن دیباجه است  بنیا بیر »

نوا  از جامۀ ابریشمین است که قباچۀ سالطین از آن باشد که به جواهر مکّلح سازند و آن از لوازم 
به مفهیوم  لباس پادشاه  است  هم نین، ادیباچه به معن   روی، چهره و رختاره و دو رخ و نی  ا

اند دیباچیه، میأخو، از دیبیاج و معیرب دیبیاه اسیت   انوان، مدخح و سرآغاز است  محققان نوشته
سبب زینتاشده   و رونق آن  خطبۀ کتاب را نی  به مناسبِت آرایش، دیباچه هویند  خطبۀ کتاب  به

  «(دیباچه: »1352، )دهخدا« اند به من لۀ روی کتاب است؛ لهذا خطبۀ کتاب را هم مجازًا دیباچه هفته
نویتیی  را  ای بییه قییدمت متییون ادبیی  و تییاریخ  دارد  برخیی  دیباچه نویتیی ، پیشییینه دیباچه

  (42: 1390)رشتیان ، دانند  م « نویت  زیرمجمواۀ فنون تاریخ»
 

یف پایه و پرسش پژوهش1-1   . تعر
، یک  (Paratextuality)آید  پیرامتنیت  شمار م  های آن اثر به درآمد یک اثر، از پیرامتن مقدمه یا پیش

ژرار ژنیت  (Transtextuality)متن  اسیت کیه در زیرمجموایۀ نظرییۀ ترامتنییت  از اقتام روابو میان
(Genette Gerard)  هیای  هفتیه  متن پاره پیرامتنیت به ارتبیا  بیین ییک میتن و»هیرد  در واقع،  قرارم

  (135: 1386)نامورمطلق، « است شود که ادر  پیرامون آن متن اصل  قرار هرفته م 
درآمد و هر تعبیر دیگری از این قبیح بیرای واژۀ دیباچیه، و نیی   بنابراین، پیشگفتار، مقدمه، پیش

آنجا که در اطیراف و نوشت، از  های فرا  آن، پ  بندی های اصل  و رج ، انواننامه( )تقدیمپیشکش  
هیا بیر  آینید  پیرامتن هیرند، از انواع هوناهون پیرامتن بیه شیمار م  محیو پیرامون  یک متن قرار م 

 ها معمواًل بدون قاب نیتتند: شوند  متن اساس کارکرد آستانگ ، با متن مرتبو م 
ابارت دیگیر،  کیرد؛ بیههای  هذر  ها و آستانه برای وارد شدن به جهاِن متن، همواره باید از ورودی

طیور ارییان و متیتقیم خیود را در معیرد ادییِد  مخاطیب قیرار   پوشش نیتتند و بیه ها ب  متن
هیای  وجیود دارنید کیه هم یون میاهواره، میتن اصیل  را در بیر  دهند، بلکه همیشه پیرامتن نم 

کنید   تییم م متن تق میتن و بیرون ها را بیه دو دسیتۀ کلی  درون اند  خود ژنت، این پیرامتن هرفته
نامنید   متن است  پیرامتن درون  را پیرامتن پیوسیته نیی  م  متن و برون پیرامتنیت، ترکیب  از درون

ها،  متن ، هم ون درآمدها، اناوین اصل  و اناوین فایح اج ای درون ، نشانگر اناصری درون
  بیه دریافیت ها، هماهنگ و دارای وحدت نتب  هتتند و ادر مجمیوع، درآستانۀ متن هتتند  آن

 ( 91ی90دهند )همان:  کّل  خوانندهان ااز متن  جهت م 
، جنبۀ خاص دیگری از ارتبا  این منظومه را بیا شاهنامهاز  نامهکوشبررس  تأثیرپذیری دیباچۀ 

رو،  شیود  ازایین محتیوب م  نامهکوش، یک زبرمتن برای شاهنامهسازد   بیشتر نمایان م  شاهنامه



 1400/39،  زمستان 4ۀ ، شمار 10پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت، سال

های شاهکار فردوس ، از جمله  تا حّد زیادی از اناصر و مؤلفه نامهکوشنماید که  بتیار طبیع  م 
، الهیام هرفتیه باشید، هرچنید شیاار در شهاهنامهها، ابارات و چگونگ  پردازش اندیشگ  در  واژه

هاِی   هونیه همتیان اسیت  این نبرده شاهنامه، به طور متتقیم نام  از نامهکوشسراسر متن منظومۀ 
حضیوری مییان دو ییا چنید میتن تعرییف  رابطیۀ هم»، بیه صیورت 1بین دو متن را بینامتنیت ژنتی 

  (87 همان:)« طور اساس  در یک متن دیگری حضور دارد است که یک متن به کرده
از این نظر نی  تاحدود زییادی  شاید با توّرق  در دیباچۀ دو منظومه و تأمح در آن، خواننده بتواند

دریابد  با مطالعیۀ رابطیۀ پیرامتنی  حیاکم بیر ایین دو اثیر، مشیخص  نامهکوشرا بر  شاهنامهتأثیر 
نامیه، شیییوۀ سیرودن دیباچییه در منظومیۀ پهلییوان   های تحمیدّییه، انییوان، تقدیم هیردد قتییمت م 

کیه در   بررسی  اناصیری اسیت» پیرامتنیت است  ترتیب و تنظیم یافته شاهنامهبر اساس  نامهکوش
دهنید  در  تیأثیر قیرار م  هیرند و دریافت یک متن را از سیوی خواننیدهان تحت آستانۀ متن قرار م 

ها و  ها هم ون آستانۀ متن هتتند؛ زیرا برای ورود به جهان متن همواره باید از ورودی واقع، پیرامتن
  (20: 1395 ران،همکا)به نقح از: صاف  و « های  ابور کرد آستانه

ایرانشیاه در نظیم چیه موضیواات  از  پاسخ دهید: مقّدر سؤالاین این تحقیق بر آن است که به 
 است؟ است و تحت تأثیر آن بوده فردوس  نظر داشته شاهنام ، به دیباچۀ نامهکوش
 

 فرضیۀ پژوهش. 1-2
پدید  شاهنامهالخیر که در زمرۀ آثار حماس  است و پ  از  اب  سرودۀ ایرانشاه بن نامهکوشمنظومۀ 

 شهاهنام است، ضمن آنکه کّح اثر از نظر اسلوب و چارچوب سبک  تا حد زیادی به تقلیید از  آمده
های درخوِر تأمل  دارد  به نظیر  مشابهت شاهنامهاست، در بخش دیباچه نی  با  فردوس  سروده شده

االوه بر سرودن تحمیدّییه کیه جی و الینفیک و انایر ،اتی  در بیشیتر  نامهکوشکه شاار  رسد م 
دیباچیۀ « سیتایش یی داِن »رود، به طور خاص از بخیش  شمار م  های ایران اهد اسالم  به حماسه
، «الّنب  در نعیت»، «در سیتایش دانیش و ِخیَرد»هیای  اسیت  هم نیین، بخش الهام هرفته شاهنامه

هفتیار انیدر سیتایش »، «آفرییدن آفتیاب و میاه»، «اندر آفیرینش میردم»، «االم توصیف آفرینش»
 شهاهنامه، متأثر از «ستایش سلطان»و « داستان دوست مهربان»، «اندر سبب نظم کتاب»، «پی مبر

در جایگاه متن غایب  پنداشیته شیده کیه در چگیونگ  تولیید و  شاهنامهطور کّل ، دیباچۀ  است  به
 است  متن حاضر، نقش اساس  داشته انوان به نامهکوشمۀ کیفیت ساختار مقّد 

 

 پیشینۀ تحقیق. 1-3
و نیی  موضیواات بینامتنییت و دیباچیه، چنیدین  شهاهنامهبا  نامهکوشتاکنون دربارۀ تطبیق منظومۀ 

هیای  تیوان بیه پژوهش ها، م  است؛ از جملۀ آن نامه و مقاله به نگارش درآمده پژوهش، اام از پایان
 ،یح اشاره کرد:
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 ،)نیادری« شهاهنامهاز  نامهکوشکارکرد نظریۀ ترامتنیت ژنت در کشف و واکاوی تأثیرپذیری »ی 
انوان یک  به نامهکوشآن نویتندهان بر تأثیر هرفتن متتقیم یا غیرمتتقیم  که در (1397، فرهاد و سمیه
اند؛ از  های  را نیی  میّدنظر داشیته اند و پژوهش انوان یک زیرمتن تأکید کرده ، بهشاهنامهزبرمتن از 

اغیرا  در حماسیه؛ بررسی  مبال یه و »، (1385نیژاد،  )فالح « شاهنامهبا  نامهکوشمقایتۀ »جمله: 
، شهاهنامههای مّلی  اییران تیا قیرن پینجم هجیری اشیامح   اقتام آن در چهار منظومیه از حماسیه

)رهیاوی « های مّلی  اییران تیا قیرن پینجم هجیری از حماسیه نامهکوشو  نامهبهمنو  نامهگرشاسب
  (171: 1397 فرهاد و سمیه، ،نادری ←) (1385)آیدنلو،  «از میراث حماس  ادب ایران»، (1379ا آبادی، 

ترامتنیت، مطالعیۀ روابیو ییک »ند از: ا ما ابارت های مرتبو با پژوهش برخ  دیگر از پژوهش
هیا تیا قیرن هفیتم  بررسی  سیاختار دیباچیۀ مثنوی»، (1386)بهمین نیامورمطلق، « ها متن با دیگرمتن

  در هریک از تحقیقات نامبرده، االوه بر متیألۀ بینامتنیت، بیر (1397زمین و امیری،  )ریاح « هجری
هیا اشیاره  ها و اشیتراکات مثنوی و ییا سیایر جنبیه شهاهنامهاز  نامههکوشهای  از تأثیرپذیری  بخش

بیر بنییاد روابیو  شاهنامهبا  نامهکوشیک از این آثار، منحارًا به تطبیق دیباچۀ  است، اما هیچ   شده
 است  ای نپرداخته پیرامتنِ  آستانه

 

یشۀ واژۀ 2  های کهن ایرانی در زبان «دیباچه». ر
و ترجمیۀ فارسی  inscription» (Kent, 1961: 191 )» به معنی « dipī»در زبان فارس  باستان، کلمۀ 

، )خیو(حریِر دارای نقش و نگار ، دب، دبیره »آن، کتیبه، نگاشتن و نوشتن است که با دیبا ابه معن  
 (Mackenzie,1990:26)و  «dibīrīh»و « dibīr» دبتتان، دبیرستان، دیوان و دیوان اسیاالری  ودبیری، 
کارهیری  انید بیه ریشه است  برخ  احتمیال داده و فارس  دری هم )پهلوی(میانه  های فارس  در زبان

اسیت، از  که در متون تاریخ  و ادب  به معنای سرآغاز و آغاز و مقدمه دیباچه( )=اصطالپ ادیباجه  
 dipī  اما از آنجا که کیاربرد واژۀ (35: 1397زمین و امیری،  )ریاح است  ارب  به زبان فارس  وارد شده

های  هم ون دبییر، دبییری، دبییره و دبیرسیتان در  های فارس  باستان و واژه های  مانند کتیبه در متن
ورود کلمۀ دیباجه از اربی  بیه شود  حت  در صورت احتمال صحت  دیده م )پهلوی( فارس  میانه 

های کهن ایران  بیه اربی   ، نختت از زبان«دیبا»رسد که واژۀ  دایرۀ واژهان زبان فارس ، به نظر م 
 است  هاه دوباره از آن زبان، وارد زبان فارس  شده است و آن رفته

 

 سرایی در متون نظم فارسی . سّنت دیباچه3
های حماسی  اسیت   و نثر ادب فارس  و از جملیه منظومیه سرای ، یک سّنت دیرینه در نظم دیباچه
ها، معمیواًل  ای طوالن  در متیون ادبی  فارسی  دارد  سیاختار دیباچیۀ منظومیه نگاری سابقه دیباچه

های  است  بیشتر منظومه)تحمیدیه( های هوناهون ، هم ون حمد و ستایش خداوند  تلفیق  از مؤلفه
هاه به نعت پیامبر و اولیای دین و پی  از ایین  است و آن ز شدهمعمواًل با ستایش ی دان آغا»حماس  
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یابید  معمیواًل  مباحث نی  با ،کر سبب نظم یا تألیف اثر و تقدیم و اهدای اثر ابه ممدوپ  پاییان م 
)پیران ، های ثابت و همیشگ  بیشتر متون ادب  درجۀ اول ادبیات فارس  است  امورد اخیر  از بخش

سرای  شاار برای ممدوپ  و ب رهان دین، بخش  هم به مدیحه )ص(بر نعت پیامبر  االوه (168: 1395
 یابد  اختااص م 

 صورت: دین هانۀ حمد، نعت و مدپ است، ب ساختمان دیباچه که قابح تج یه به اناصر سه
ها  است و از نختتین منظومه دار فارس  درآمده های دیباچه ی الگوی معیار در تمام مثنوی یک کالن

است  این الگو تحیت تیأثیر اوضیاع سیاسی ،  های بعد، هتترش و تحّول قابح تأمّل  یافته دوره تا
است و حماس ، غنای ، یا ارفیان  بیودن منظومیه و نیی  سیلیقۀ  اجتماا ، دین  هر ااری بوده

 ( 56: همان« )است مرسوم دوران، طرز نگرش و شخایت سراینده در آن دخیح بوده
چه، تأثیر سبک شعری رایج هر دوره سبک  شیعر فارسی  را نیی  در سیطوپ البته در آراستن دیبا

از دیید سیط   نامههکوشتوان نادیده هرفت  با آنکه سبک منظومۀ پهلوان   زبان ، ادب  و فکری نم 
هیای آن و از  ماند، در این حیال، برخی  از بخش فکری حاکم بر آن، بیشتر به اشعار قرن ششم م 

رسید  های بتیاری دارد و به نظیر م  فردوس ، همتان  شاهنام جمله مقدمۀ این منظومه با دیباچۀ 
اسیت   الهام هرفته هشاهنامدر سرودن ابیات مقدمۀ این اثر، تا حد زیادی از دیباچۀ  نامهکوششاار 

 :باید هفت اما
هفیت کیاماًل در سییطرۀ   ای نیتت کیه بتیوان هونه   بهشاهنامههایش با  رغم همتان  ابه نامهکوش

است  با این حال، متن  است که چه در نحوۀ تحریر داسیتان، چیه بیه  معنوی فردوس  باق  مانده
در آغیاز و دیباچییۀ آن،  های داسییتان  لحیا  حضییور اناصیر اسییاطیری، چیه از نظییر شخاییت

 ( 31: 1387دارد )سلیمان ،  شاهنامههای ابتیاری  با  همانندی
اسیت، تیا  هرایانه و بیر اسیاس روش اسیتقرای  صیورت هرفته پژوهش حاضر با دیدی توصییف

فردوس  سامان دهید  شاهنام با دیباچۀ  نامهکوشتالش  را برای سنجش ارتبا  و تطبیق بین مقّدمۀ 
اند تا بر اساس واکیاوی  را بررس  کند  نگارندهان برآن بوده شاهنامهاز  نامهکوشقّدمۀ و اثرپذیری م

هیا، بیه مقایتیۀ آن دو بیا یکیدیگر  و آوردن شواهد ابییات  از آن شاهنامهو  نامهکوشهای  در دیباچه
  بین دو منظومه را نشان دهند های(  )پیرامتنهای  پرداخته، رابطۀ میان آستانگ 

 

 و پیشینۀ آن در ادبیات باستانی ایران« نامخدای»بادیباچهآغاز .4
ای در ادب فارس ، آغاز آن اثر شعری با نام خیدای اسیت کیه بیه  های برجتتۀ هر منظومه از بخش

ای کهن در متیون باسیتان  اییران  رود  این سّنت، پیشینه شمار م  من لۀ آستانۀ ورود به متن اصل  به
توان آن را از اختااصات سبک  ادبیات ایران باسیتان دانتیت  هاثاهیا/   است، تا جای  که م داشته

ترین اثیر از  و قیدیم  اوسهتاترین بخیش  ، کهناست( کار رفته )به معنای قطعۀ منظوم  که میان نثر بههاهان 
اسیت  در آغیاز ایین اثیر،  ادبیات ایران است که از زبان زرتشت خطاب بیه اهیورام دا سیروده شده

« سرچشمۀ کلییۀ اشییاا و فیرور سرشیار اسیت»خشنودی اهورام دا امیدوار است که او  سراینده به
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توصیف او ااهورام دا  است و با آن »، شامح گاثاها  هم نین، بخش آغازین (149: 1378)پورداوود، 
ها را که در ستایش ی دان سیروده شیده،    شاید بتوان آن ابارت(50: 1397)دهرام ، « است آغاز شده

های هخامنش  نی  سخن شیاهان  چیون  ای از تحمیدیه به حتاب آورد  در کتیبه ع خود، هونهدر نو
های او، از جملیه  داریوش و خشایارشاه، با سیتایش خیدای بی رگ، اهیورام دا، و اشیاره بیه آفرییده

و  Kent, 1961: 137)های َارییاَرمَن و َارشیاَم نیی  چنیننید  شود  کتیبیه آفرینش آسمان و زمین آغاز م 
است و بالفاصله خیدای را بیه    هر کتیبه با ستایش اهورام دا آغاز شده(109و  106، 93: 1346شارپ،

های فارسی   بخش ستایش ی دان در کتیبه هاه آنشمارد   های او را برم  ب ره  توصیف کرده، آفریده
اهیورام دا کیه اسیت  خدای ب ره  »خورد:  باستان با معرف  صاحب کتیبه، مثاًل داریوش، پیوند م 

« زمین را آفرید؛ که آسمان را آفرید؛ که مردم را آفرید؛ که شیادی آفریید؛ کیه دارییوش را شیاه کیرد
های دیگیر نیی  تکیرار  ها در کتیبیه   از آنجا که ایین بخیش آغیازین بیا همیین توصییف(104)همان: 

ه سیتایش یی دان دهید کی ای از تحمیدیه دانتت  این خیود نشیان م  توان آن را هونه است، م  شده
 است  در آغاز یک اثر فاخر، یک سنت ادب  رایج در دوران باستان نی  بوده)تحمیدیه( 

های ادبیات دورۀ ایران  میانه نی  با ستایش ی دان آغاز می  شیوند کیه از جملیه بیه ایین  منظومه
تو ستایش را ارزانی  هتیت ، ای نییای قیدیم، سیتوده »توان اشاره کرد:  ابارات از ادبیات مانوی م 

اسیم ، )ابوالق« هتت   تو را ای خدا، خداوندهاران، روشنان او  قدیتان دهند ستایش  با ب  قدوس
هم بیا سیتایش یی دان شیروع )پهلوی(  جامانده از زبان فارس  میانه   امدۀ آثار ادب  به(1/143: 1389

خیورد،  شود  نختتین ابارت  که در بخش آغازین بیشتر آثار ادبیات فارس  میانیه بیه چشیم م  م 
بیا ایین  دشهیرباباها کارنامه اراست؛ مثاًل متن کتاب تاریخ « َپد نام ئ  ُخ َودای/ دادار/ اوهرم د»

ه»است:  ابارت آغاز شده   مند( )به نام دادار    توانگِر فّره« اومند به نام دادار    رایومند ُخَورَّ
 

 های حماسی محتواهای دیباچه در منظومه. 5
سرایان دیگر بنیا بیر ییک سیّنت متیداول، قبیح از ورود بیه  سرا هم ون اغلب سخن شااران حماسه

اند  محتیوای دیباچیۀ ایین  درآمدی به نام دیباچه آغاز کرده خویش را با پیشموضوع اصل ، سرودۀ 
 ای از ااتقادات دین  و مشرب فکری شااران است: ها، در درجۀ نختت، شامح ه یده منظومه

های اسیالم ، برخی  از باورهیای اییران پییش از اسیالم،  ، اندیشیهشاهنامهبین  دیباچۀ  در جهان
یافته در آثار دانشمندان متلمان در کنار هم دییده  هیئت بطلمیوس  راهمعتقدات نجوم  یونان  و 

شود و بنا بر ااتقاد دین ، مذهب  او کالم   فردوس  و تفکر رایج زمان او، بازتاب اشیارات و  م 
 ( 54: 1395متائح اسالم  ادر آن  بیشتر است )آیدنلو، 

اساس یک سیّنت مقیدس، فرهنیگ  سرای  در بخش مقدمۀ آثار ادب  اهد اسالم ، بر تحمیدیه
ای مطلوب به بار  است که بنا بر آن، اهر هر امری با نام خدای شروع شود، ثمره پتندیدۀ رایج  بوده

های پی  از فردوسی  بیا دیباچیۀ  خواهد آورد  تطبیق مقّدمۀ اثر هرییک از پدیدآورنیدهان حماسیه
مثابیۀ طیرپ و  ز همه هونه لحیا ، به، نشانگر آن است که ساختار دیباچۀ شاهکار فردوس  اشاهنامه
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هیای اصیل   است  سیایر بخش پرداز در این زمینه بوده الگوی معیار برای هریک از مقلدان حماسه
نامه یا بخش اهدای اثر، درآمد یا مدخح اثیر، انگیی ه و هیدف  ها، تقدیم از: انوان اند ابارتدیباچه 

 سرودن منظومه 
 

 ها عنوان. 6
ها، کلمیات و  ای از نشیانه مجموایه»نختتین مواجهۀ مخاطب با یک اثر از راه انوان آن اثر است: 

هیرند، تا آن را تعریف کرده و بر آن داللت کنند  انوان، به  های زبان  در رأس یک اثر قرار م  جمله
، فرهیاد و سیمیه ،دری)به نقح از: نا« شود درونمایۀ اثر اشاره دارد و بااث جذب طرفداران آن موضوع م 

بندی  های داخح اثر طبقه های  هم ون انوان اصل  اثر و انوان   انوان، به زیرمجمواه(177: 1397
ای دربیارۀ موضیوع اثیر اسیت  انیوان  های داخح اثر، دربرهیرندۀ توضیحات حاشیه شود  انوان م 

 ور کند؛ خواه شعر باشد، خواه متن منث اصل  اثر، نوع نوشته را معرف  م 
 

 نامه کوشو  شاهنامهدر « عنوان اصلِی اثر». 6-1
دادن دورنمای  کّل  از متن اصیل  اثیر، بیرای جیذب  انوان هر منظومه و یا هر اثر منثوری، با نشان

خواننده و ایجاد انگی ه و شور مطالعه در او، نقش بت ای  دارد؛ چراکه اولین رویاروی  خواننیده بیا 
ای دارد   ییت وییژههیرد  بنابراین، اشاره بیه نیام اثیر در دیباچیه، اهم اثر، از طریق نام آن صورت م 

همواره اناصری هم ون قهرمانیان داسیتان منظومیه، نیام ممیدوح  کیه اثیر شیعری بیه او تقیدیم 
توانیم انوان  را بیابیم که  ما نم »است و  است و سایر اوامح، در نامگذاری منظومه دخیح بوده شده

شید، تیا بتوانید بهتیرین   انوان اصل  باید مناسب و نیکو با)همیان(« طور متتقح پدید آمده باشد به
پردازانۀ  ها و آثیییار داسیییتان واسیییطۀ آشییینای  خواننیییده بیییا کتیییاب باشییید  در بیشیییتر منظومیییه

تیرین معییار نامگیذاری، قیرار دادن نیام  محور و از جمله در متون حماسی ، مهم شخایت شعری 
ت کهین قهرمان اصل  حماسه، در جایگاه انوان منظومه است که بتامد و شواهد زییادی در ادبییا

 نامهگرشاسپ، فرامرزنامه، برزونامه، نامهبانوگشسب، نامهبهمن، اسانررنامهاست؛ مثاًل  ایران داشته
  نامهکوشو 

 

 ها و موضوع کّلی آن نامه کوشو  شاهنامهنام دو منظومۀ . 6-2
بدین »است:  کار برده را به« نامۀ ختروان/ شهریاران»، «نامه»های  ، واژهشاهنامهفردوس  در دیباچۀ 

اسیت تیا بیر    او خواسته(1/15: 1389)فردوسی ، « فیراز نامه من دست بردم فراز// به نام شهنشاه هردن
ای بی  هتیترده دارد کیه همیۀ  اهمیت این موضوع تکیه کند که منظومۀ سترگ و ارجمنیدش دامنیه

هییرد و اینگونیه نیتیت کیه تنهیا بیه پادشیاهان  شاهان و فرمانروایان ایران  و غیرایران  را در بیر م 
رو داشیته،   در پیش نامهکوشدن باستان  ایران پرداخته باشد  ایرانشاه که حماسۀ فردوس  را در سرو

هاه بوده شاهنامهشده در  های استفاده از انوان همین سیبب، بیه پییروی از فردوسی ، نیام   است  به آ
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دنیدان  است و آن را بیه رواییت داسیتان زنیدهان  کیوش/ هیوش پیح نهاده نامهکوشمنظومۀ خود را 
اند، هیر دو از  های خود بره یده ر منظومههای  را که فردوس  و ایرانشاه ب است  انوان اختااص داده

 این قابلیت برخوردار بوده که موضوع اصل  اشعارشان را برای خواننده روشن سازد 
پیردازد و  کردارهیا و زنیدهان  شیاهان و شیهریاران م  به بییان صیفات و کالن شاهنامهموضوع 

هره  به  نامهکوشرد  اما دندان اختااص دا به شرپ احواالت و زنده  کوش پیح نامهکوشموضوع 
فردوس  نیتت و بیه لحیا  تعیداد قهرمانیان داسیتان، جامعیۀ آمیاری کیوچکتر و  شاهنام وسعت 

انوان  اسیت کیه شیامح نیام قهرمیان « نامهکوش»هیرد   در بر م  شاهنامهمحدودتری را نتبت به 
 هوش، پتر کوش، برادر ضّحاک است: اصل  کتاب است  پیح
هیردد و  جنگد و بر آنان پییروز م  پ  با قبیلۀ پیلگوشان در آن سرزمین م  رود  کوش به چین م 

هییرد  از ایین زن، پی  از  اسیت، بیه زنی  م  دختری زیبا از پیلگوشان را که به چهرۀ آدمیان بوده
های پیح، و سر  هایش هم و هوش سان خوک، هوش هایش به شود که دندان چندی پتری زاده م 

 ( 969 یت: ب1377الخیر،  اب  است )ابن  نش هم و نیح بودهو موی او سرخ و دیدها
اسیت؛ زییرا تمرکی  اصیل   شاهنامهتر از  ها، ضعیف ، جنبۀ بتو توصیفنامهکوشدر منظومۀ 

 چرخد  روایت، صرفًا حول محور شخایت کوش م 
 

 نامه کوشو مقدمۀ  شاهنامههای داخلی در دیباچۀ  عنوان. 6-3
های داخلِ  اثیر  سان انوان اصل  اثر، نام های داخل  متن، انوان  دارد و درست به هریک از بخش

، بیرای شهاهنامهنی  معّرِف محتوای  خاص و شامح مطالیب آن فایح از کتیاب اسیت  در دیباچیۀ 
اسیت و انیوان داخلی  بیدان اختایاص  های هوناهون آن بخیش، نامگیذاری شده هریک از بخش

سرنوی   به نام ای د بخشاینده، اندر ستایش ِخَرد، هفتار انیدر آفیرینش ایالم و »ااًل: است؛ مث یافته
  ایرانشاه نی  در مقدمۀ سرودۀ (7ی3: 1389)خالق  مطلق، « ستایش آفریدهار، هفتار اندر آفرینش مردم

زییادی های داخل ، مقدمه تا حید  است و در هریک از انوان  خود، تقریبًا همین روش را دنبال کرده
در شکر بیاری تعیال ، در سیتایش »است؛ مانند:  تأثیر پذیرفته شاهنامهاز نامگذاری داخل  دیباچۀ 

، در سبب نظیم نامهبهمن، اشاره به نظم )ص(الّنب  ثبات  امر، در نعت دانش، در ستایش ِخَرد، در ب 
  هم نیین، ایرانشیاه در (148-145: 1377الخییر،  اب  ابین ایرانشیاه )« ، در مدپ پادشاه اسالمنامهکوش

بخش تحمیدیۀ منظومۀ خویش، مانند فردوس  و در تقلیید از او، در بییان ااتقیاد بیه ایدم ر ییت 
اسیت و نیی  در آوردن سیایر محتواهیا و  سان پیروان مکتب کالم  معت لیه، سیخن هفته خداوند، به

 است  توجه داشته شاهنامهها، به دیباچۀ  کیفیت نظم و ترتیب بیت
 

 نامه کوشو  شاهنامههای همسان در دیباچۀ  مباحث اصلی و بخش .7
های اساسی  مشیابه در ابییات آغیازین هیر دو  ییابیم کیه قتیمت با بررس  اناصر آستانگ ، درم 

از: ستایش خدای، ستایش دانیش و ِخیَرد، آفیرینش کیهیان،  اند ابارت نامهکوشو  شاهنامهمنظومۀ 
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ها و دریاها، آفرینش مردمان و نعت پیامبر و اندرز، چگونگ  بیه نظیم آوردن اثیر و  آفتاب و ماه، کوه
ها بیا  آغاز منظومیه»های حماس  است  در واقع،  ترین شیوه در شروع منظومه مدپ ممدوپ که رایج

نیا،  )صیف  «هیرد تحمیدیۀ متنجم و منّظم است  این ساختار، اوامِح حمد، نعت و مدپ را در بر م 
هانه، در ییک قالیب شیاخص و بنییادین و در ییک    هر تحمیدیه همراه با این اناصر سیه(36: 1381

های  آید و شیاخه صورت یکجا هرد م  تنیده و بدون هتتتگ  به ای، به صورت درهم ساختار زنجیره
های  مونهیرد  نختیتین منظومیۀ مکتیوب  کیه دیباچیۀ آن شیامح مضی تر خود را نی  در بر م  فرا 

ای  بیا آنکیه منظومیه نامههکوشاست و فردوس  بنیانگذار دیباچۀ منتجم اسیت   شاهنامهباالست، 
ه ار بیت است، اما همان بر این است که ابیات آن در اصح باید بیشتر از این بوده باشد   اف ون بر َده

 2 است شدههای  در نتخۀ موجوِد منظومه، حذف  هویا ابیات آغازین منظومه و نی  روایت

 

 های حماسی نام خدای و ستایش او در آغاز منظومه. 7-1
و ( 45: 1379)رنجبیر، اسیت  بیت در زمینۀ سیتایش یی دان آمدهششاد فردوس  بیش از  شاهنام در 

این، نشانگر آن است که شناخت خداوند و ستایش او از دید فردوس  بتیار پراهمیت است  آوردن 
آنکه بهتیر اسیت  های دین  مبتن  بر ادبیات دورۀ اسالم ، بنا بر توصیهسرای  در  تحمیدیه در مقدمه

صیورت ییک سیّنت مقیدس در  ای نیکیو برسید، به کارها با نام خداوند شروع شیود، تیا بیه نتیجیه
در  لیذا شییوۀ راییج«  کّح َأْمٍر ِ،ی َباٍل َلْم َیْبَدَأ ِفیِه ِبِاْسِم االلیِه ُهیَو َأْبَتیر  »است:  نویت  درآمده مقدمه

 های حماس ، آغاز سخن با نام خداوند است  منظومه
 است: نی  سخن با نام و یاد خداوند شروع شده نامهبهمندر منظومۀ دیگر ایرانشاه، یعن  

خیاک/  آفرین/ که او را س د بر جهان آفرین// برآرندۀ مردم از تیره ِز ما آفرین بر جهان
ر و سیپهر/ فروزنیدۀ کشیور از میاه و نگارندۀ تن بدین جان پاک// فرازندۀ ماه و مهی

مهر// ِز دود آسمان و زمین از بخار/ که داند برآورد ج  کردهیار؟// چهیار آخشییج 
آوریده برون/ هنر هریک  را ِز دیگر ف ون// به فرمان ی دان به هم سازهار/ روان زییر 

  (1: 1370الخیر،  اب  )ابن فرمان او هر چهار 
یابیم که این  درم  شاهنامهو  نامهکوش، نامهبهمنسه منظومۀ پ  از بررس  بخش تحمیدیۀ هر 

است: ستایش ی دان، چگونگ   های حماس ، از این اناصر ساختاری تشکیح شده مؤلفه در منظومه
، میدپ پادشیاه و )ص(النب  های دیگر، مانند ستایش دانش، ستایش ِخَرد، نعت آفرینش و سایر بخش

 اندرز به خوانندۀ منظومه 
، صیفات سیلب  و ثبیوت  خداونید نامههکوشو  شهاهنامههای  خش ستایش یی داِن دیباچیهدر ب

 است: برشمرده شده
شود و  صفات ثبوت  ابارت از صفات  است که به طریق مثبت و ایجاب  به خداوند نتبت داده م 

شیود کیه از طرییق  کنند  صفات سلب  به صیفات  اطیال  م  کمال و جمال  را برای او اثبات م 
هردد که خداوند منّ ه از هر هونه ایب و نقا  است؛ ماننید صیفت نادییدن  و  ها یادآوری م  نآ
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شیود )کرمی  و  بیودن از خداونید سیلب م   ها جتمّیت و اقابح  ر یت وسیلۀ آن غیرجتم که به
 ( 5: 1387آ،رمکان، 

منظومیۀ اسیت  سیتایش خداونید در دو  ها به ،کر آفیرینش پرداختیه شده سپ  در آغاز منظومه
سرایندهان مطابق با سّنت روایات مکتوب حماسی ، بیه بییان  مشترک است که شاهنامهو  نامهکوش

،اتیه بیه  پردازند  از آنجیا کیه شیعر حماسی  از نظیر مختایات فکیری، ف  اسام  و صفات او م 
یش ها و مظاهر آفیرینش را بیه نمیا های این  و ملموس توجه دارد، شاار در آن بیشتر، جلوه واقعیت

شیود و بیه نیاتوان  و ناکارآمیدی  هذارد و از این طریق، به توانای  و دانای  آفرییدهار َختیتو م  م 
کند و خواننیدۀ شیعر خیود را بیه شیناخت آفیاق  و  اندیشۀ سختۀ بندهان در شناخت ی دان اقرار م 

شیتن دیباچیۀ خوانید  ایرانشیاه بیا در نظیر دا نگریتتن به نظام احتن آفرینش و تن یه خداوند فرام 
و ثبیوت  خداونید را چنیین در کنیار )تن یهی ( ، صفات سیلب  نامهکوش، در قتمت مقدمۀ شاهنامه

 است: یکدیگر آورده
هوش/  روان/ زبان کرد ی دان ازین سان روان// ِخَرد داد و جان داد و پیاکی ه تو را ای ِخَردمند روشن

کن / شیب و روز پیشیش نییایش کنی // دل روشن و چشم بینا و هوش// که او را به پاک  ستایش 
شناسد خداوند خود را ستور/ چرا بود باید دل و دیده کور؟!// از آن ِچت همان آید، او برتر اسیت/ 

است و ب / ندید آفریننیده را هییچ کی //  َوزآن ِکت نشان آید، او دیگر است// همه دیدن  آفریده
نییاز از جهیان/  است// جهیان کیرد او ب یک  آشکارا و نادیدن  است/ نشانش شب تیره و روشن  

آفرین است و او ب  مکان// نه  است ب  او زمان/ مکان نهان است، َن  بیم دشمن نهان!// زمان  نبوده
در آفرینش کت  یار او/ نه رنج  مر او را ِز کردار او// نگارندۀ میاه و مهیر و سیپهر/ چنیان دان کیه 

ا هرچه هتت/ چه بیننده چشم و چه هیرنده دست// چه پیداتر از ماه و مهر// نشان است هتتیش ر
هح و اللۀ جویبار// هح و برِگ هح بین که خاشاک خشیک/ بیه  باران و باد و چه ابر بهار/ چه خندان

شبان روز روشن کند/ ِز باران رِخ خاک هلشن کند// بهاران همه  بار آید و ناف آهو به ُمشک// ِز تیره
دد همه کوهتار// ِز هر دانه ده خوشه آرد برون// که هر خوشیه صید هح کند جویبار/ خ ان برف بن

دانه دارد ف ون// ِز سنگ آتش آرد چو از ابر آب/ هم آب آرد از سنگ و بیرف از سیحاب// ِز بیاران 
ور سنگ و خاشاک جوی/ مر ایین را  صدف ُپر ِز هوهر کند/ چنان ک  ن  سب  شّکر کند// کند مایه

« نام/ مر آن چیوب را نیام شید ایود خیام وی// مر این سنگ را لعح و یاقوتبه رنگ و مر آن را به ب
 ( 147ی145: 1377الخیر،  اب  )ابن 

اسیت، ،کیر  دربیارۀ خداشناسی  آمده شهاهنامهکیه در  نامههکوشسان  اینک برخ  از ابیات هم
 شود: م 

کنون ای ِخَردمند ارج ِخَرد/ بدین جایگه هفتن اندر خورد// ِخَرد بهتر از هرچه ایَ ْدت داد/ ستایش 
ِخَرد را ِبه از راِه داد// به نام خداوند جان و ِخَرد/ ک ین برتر اندیشه برنگذرد// خداوند نام و خداوند 

ۀ میاه و ناهیید و مهیر// چیو سپهر/فروزند ده رهنمای// خداوند کیوان و هردان جای/ خداوند روزی
هیا بردمیید/  چرار// ببالید کیوه، آب دریا و چون دشت و چون کوه و رار/ زمین شد به کردار روشن

َسِر رستن  سوی باال کشید// هیا رست با چند هونه درخت// به زیر آمید انیدر سرانشیان ِز بخیت/ 
نا توانا ُبد و دادهر// ازیرا نکیرد اییچ نداند بد و نیِک فرجام کار// نخواهد ازو بنده  کردهار/ چو دا
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پنهان هنر/ ِز نام و نشان و همان برتر است// نگارندۀ برشده هوهر است/ به هتتیش باید که َختتو 
شوی// ِز هفتاِر بیکار یکتو شوی// نه اندیشه یابد بدو نی  راه/ که او برتیر از نیام و از جایگیاه// بیه 

 ( 7ی3: 1389جان دو بیننده را )فرودس ، بینندهان آفریننده را/ نبین ، مرن
تیوان جی و توضییحات  فردوسی  در ایین بخیش م  شاهنام الخیر را از  بن اب  متابعت ایرانشاه

هیرد  ابییات  تر قرار م  های فرا  حتاب آورد که در زیرمجمواۀ انوان  حاشیۀ پیشین متن اصل  به
مثابۀ همان پیرامتن جذاب و دلنشین است و در آسیتانۀ ورود بیه تنیۀ  ، بهنامهکوشایرانشاه در مقدمۀ 

 نامههکوشکه برای رغبت به ادامۀ مطالعۀ متن در خواننده است  این بخش از  نامهکوشاصل ، متن 
فردوس ، در اوج شباهت  شاهنام من لۀ دروازۀ ورودی است که به نحو معناداری با آستانۀ دیباجۀ  به

است  در اینجا، پیروی ایرانشیاه از فردوسی ، سیبب ایجیاد لیذت و ااجیاب در   دیک  و قرابت و ن
دارد و او را بیر َسیِر  ، خواننده را به شگفت  وام شاهنامهشود و این تقلیدهای استادانه از  خواننده م 

دن تیر از نقیش خیود را بیازی کیر هاه ادای استادانۀ هنرمند ب ره  را درآوردن، مهم»آورد و  ،و  م 
  (323: 1383)شمیتا، « است

اسیت و اسیلوب  کنندۀ سیتایش یی دان در دیباچیۀ فردوسی  بوده کّل  تداا  تحمیدیۀ ایرانشاه به
نوا   است، بیه که در آغاز هر شعر قرار هرفته نامهکوشهای داخل   آورد  انوان را به یاد م  شاهنامه

بندی صیفات  د  هیاه در اثنیای تقتییمکننی محدودۀ محتوای آن بخش از شعر را تعیین و تعریف م 
است  فخیر رازی در  خداوند به سلب  و ثبوت ، از صفات افعال  و ،ات  نی  سخن به میان آورده شده

است که صفات ،ات  شامح صفات معنیوی و قیائم بیه ،ات  آورده البینا فیشرحاسماءااللهلوامع
خالق اآفریننیده  و  باشد  صفات  هم ون خداوند است، ولیکن صفات افعال  دال بر صدور اثر م 

  (5: 1387)کرم  و آ،رمکان، قادر اتوانا  از صفات ثبوت  و افعال  خدای است 
 است: بهره جتته شاهنامهاز صفات ثبوت  خداوند در بخش ستایش ی داِن دیباچۀ   فردوس 

ماه  فروزندۀسپهر/  ن// خداوند کیوان و هردارهنمایو  ده روزی/خداوند خداوند جایو  خداوند نام
/ بدان تا توانیای  آمید پدیید// در او َده و دو بیرج آمید آفریدو ناهید و مهر// که ی دان ِز ناچی  چی  

/ چیو کردهیارفرجام کار/ نخواهد ازو بنیده   چونان س ید// نداند بد و نیِک  دانندهپدید/ ببخشید 
نیدم ِز دانیا دهرهیون ازیین/ چیه دانییم راز // ازییرا نکیرد اییچ پنهیان هنیر/ شیدادهرُبد و  توانا دانا

 ( 7ی3: 1389) آفرین جهان
 

 شاهنامه: صفات ،ات  و افعال  خداوند در 1جدول 
 صفات افعال  صفات ،ات 

رهنمای، داننده، دانا، توانا، خداوند نام، 
 خداوند جای

ده، فروزنده، نگارنده، آفریدهاِر چی  از  روزی
 آفرین جهانناچی ، کردهار، دادهر، 

 

 است: ایرانشاه نی  صفات زیر را در ابیات تحمیدیه خویش ،کر کرده
اسیت/  نادییدن و  آشیکاراستایش کن / شب و روز پیشیش نییایش کنی // یکی   پاک که او را به 

است نی / مرا بازهو ک  ِخَرد ِبیه چیه چیی ؟//  کردهارنشانش شب تیره و روشن  است// ِخَرد هدیۀ 
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 هوش/ و پیاکی ه جان دادو  ِخَرد داد// مکان ب است و او  آفرین مکانت ب  او زمان/ اس زمان  نبوده
تر از ماه و مهیر   // پیداماه و مهر و سپهر/ چنان دان که  نگارندۀ دل روشن و چشم بینای و هوش//

است و بی / ندیید   چه باران و باد و چه ابر بهار/ چه خندان هح و اللۀ جویبار// همه دیدن  آفریده
اییین چنییین آفرییید/ از آغییاز هشییت اییین شییگفت  پدییید  آفرین جهییانرا هیییچ کیی //  آفریننییده

 ( 147ی145: 1377الخیر،  اب  )ابن 
 

 نامهکوشر : صفات ،ات  و افعال  خداوند د2جدول 
 صفات افعال  صفات ،ات 

 مکان، پیدا پاک، آشکارا، نادیدن ، ب 
نگارنده، کردهار، دهندۀ جان و ِخَرد، آفریدهار 

باران و باد و هح خندان و جویبار، آفریننده، 
 آفرین آفرین، جهان مکان

 

نمونیه دربیارۀ ، مجمواًا از شش موضوع، برای شاهنامهو دیباچۀ  نامهکوشهم نین، در مقدمۀ 
پذیری،  در آن، ،ات پیاک خداونید از زوال، شیریک داشیتن، وصیف صفات سلب  استفاده شده کیه

 است: شدن  بودن، نیازمندی و قابح ر یت بودن، مبّرا و منّ ه دانتته شده درک
ستودن نداند ک  او را »ناپذیری خدای و ناتوان  بندهان در ستایش اوی:  الف( نختت، وصف

است هره  که ی دان نبیود/  نبوده»و ( 15/ 1: 1386)فردوس ، « ن بنده  را بباَیْدت بتتچو هتت/ میا
  (146: 1377الخیر،  اب  )ابن « نباشد که َنْبَود نشاید ستود

ِز نام و نشان و همان برتر است/ نگارندۀ برشده »ب( خداوند ورای ادراک، اوهام و افهام است: 
  ایرانشیاه نیی  ادراک نمیودن خداونید را آنگونیه کیه هتیت، (15/ 1: 1386)فردوسی ، « هوهر اسیت

« از آن ِچت همان آید، او برتر است/ وز آن ِکت نشان آیید، او دیگیر اسیت»است:  غیرممکن دانتته
  (145: 1377الخیر،  اب  )ابن 

: 1386)فردوسی ، « که ی دان ِز ناچی  چی  آفرید/ بدان تا توانای  آید پدید»نیازی خداوند:  ج( ب 
  (146: 1377الخیر،  اب  )ابن « نه در آفرینش کت  یار او/ نه رنج  مر او را ِز کردار او»؛ (16/ 1

: 1385)فردوسی ، « به بینندهان آفریننده را/ نبین ، مرنجان دو بیننده را»د( نادیدن  بودن خداوند: 
  (145: 1377الخیر،  اب  )ابن « است و ب / ندید آفریننده را هیچ ک  همه دیدن  آفریده»؛ (15/ 1

نه از جنبش آرام هیرد هم / نه چیون میا »هی( سکون، زوال و نیتت  به ،ات مقدسش راه نیابد: 
است هره  که ی دان نبود/ نباشد کیه َنْبیَود نشیاید  نبوده  »(19/ 1: 1385)فردوس ، « تباه  پذیرد هم 

  (146: 1377الخیر،  اب  )ابن « ستود
 

 سرایی و معراجیه )ص(در نعت الّنبی. 7-2
بیر  اند، االوه که شااران قرن ششم سیروده  های  ویژه منظومه در بیشتر آثار نظم و نثر ادب فارس ، به

سرای ، سنای   آغازهر سنت ادب  معراجیه»است، اما  بتیار توجه شده)ص( نعت، به معراج پیامبر اکرم



 1400/49،  زمستان 4ۀ ، شمار 10پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت، سال

یی  از دییدهاه ارفیان ، زیبیاترین تایاویر را انگی ترین استعارات و اطار ن با دل غ نوی بود و نظام 
  (181: 1388)فاتح ، « دهند دست م  به

رود  شیااران ب رهی   شیمار می  های بنیادین آثار ایین دوره به دو موضوع نعت و معراج از مؤلفه
هییری از  و نیام و اسیماا و صیفات حضیرتش را بیا بهره )ص(ای ستایش پییامبر هنجه هم ون نظام 
ون به حوادث و وقایع بتیاری که مربو  به شخاییت و زنیده  ایشیان اسیت، در تلمیحات هوناه

 گهن پهن هیای  و معراج از اختااصات مثنوی)نعت( است و دو مؤلفۀ مدپ  های خود آورده منظومه
است، اما فردوسی  تنهیا بیه نعیت  ، دو بخش مدپ و معراج درهم آمیخته شدهنامهکوشاوست  در 

 پردازد  ن یح و وح ، م ، آن خداوند ت)ص(پیامبر
و وح ، و پروردهیار امیر و ( قهرآ )= تن یح )= صاحب( با ابارات خداوند  )ص(، پیامبرشاهنامهدر 

را نی  به صورت تضمین « اْلِعْلِم َو َاِل ٌّ َباُبَها َأَنا َمِدیَنةُ »اند  فردوس  مفهوم حدیث  نه  توصیف شده
که من شارستانم، الّیم در اسیت/ درسیت ایین سیخن هفیِت پی مبیر »است:  در بیت خویش آورده

کیه  )ص(اسیت بیه حیدیث پییامبر اکیرم هیای بعیدی، تلمیحی    بیت(1/10: 1389)فردوس ، « است
َف َاْنَها َغِرَ  »فرماید:  م  ؛ یعن  خداوند «َمَثُح َأْهِح َبْیِت  َکَمَثِح َسِفیَنِة ُنوٍپ َمْن َرِکَبَها َنَج  َو َمْن َتَخلَّ

شود  هفتاد کشت  بیا  سان دریای  متالطم آفرید که از تندباد در او موج برانگیخته م  این جهان را به
هتتند  در این هنگام، کشت  ب رِگ هم یون اروسی    های برافراشته بر این دریا آمادۀ حرکت انبادب

و خانیدان )ع( حضیرت الی )ص( شود که پییامبر اکیرم در میان این هفتاد کشت  پدیدار م   یافته آ،ین
 ، )فردوسی 3«محمد بدو اندرون با ال / همان اهح بییت نبیّ  و وصی »هتتند:   پیامبر در آن کشت 

  (10/ 1، ب: 1389
و مینیو داری،  )هیتی (هوید اهر چشم امید به ارستگاری  در هیر دو جهیان میاّدی  فردوس  م 

)همیان: « اهر چشم داری به هر دو سرای/ به ن د نبّ  و وص  هیر جیای»قرب نبّ  و وص  را بجوی: 
دانید؛ کتی  کیه اهیر اراده  را اصح و اساس داد و دادهری و راست  می )ص(   ایرانشاه، پیامبر اکرم(11

سِر داد پی مبر راسیتین/ اهیر خواسیت  »بارید:  های سراسِر زمین مانند باران بر او م  فرمود، هنج م 
: 1377الخییر،  اب  )ابین « همان/ بر او زر ببارییدی از آسیمان هنج روی زمین،// بر او آشکارا شدی ب 

سرایان دیگر قرن ششم، بیه معیراج ایشیان  بر نعت آن حضرت، هم ون سخن    ایرانشاه االوه(150
کت  است که اهر بر فراِز ارش قدم بگذارد، من لت و مقامش از قاب )ص( کند  پیامبر اکرم اشاره م 

قوسین باالتر است  جبرئیح فرشتۀ مقرب خداوند، زمیام مرَکیب او را در دسیت دارد  آن حضیرت، 
نهاد از َبِر ایرش پیای/ همیان برتیر از قیاب کت  کاو »بیند:  های روان بهشت  را م  بهشت و جوی

: 1377الخییر،  اب  )ابین « کش ُبَود پیش او جبرئیح/ ببیند بهشت و می  سلتیبیح قوسیْنش جای// انان
150)  
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ینش. 7-3  آفر
بر بیان صفات سلب  و ثبوت  خدای،   ، اف ون)تحمیدیه(سرا در بخش ستایش خداوند  شااران حماسه

، آفریننیده و بیدیع سیماوات و  او را از راه برشمردن آفریدهان، ستوده و با دیدی ُابژه، اینی  و آفیاق 
نگرند  سیخن هفیتن از آفیرینش ِخیَرد، دانیش، چشیم، هیوش،  ارد را از دری ۀ مخلوقات او م 

های حماسی ، بیشیتر از آن  ه و پوینیده در منظومیهافالک، ستارهان، زمین، کوه، درییا، آب، روینید
ای بیرای  روست که رابطۀ آفریننده و آفریدهان را هرچه بیشتر و بهتر به نمیایش بگیذارد و نیی  بهانیه

 قهرآ کهری یادکردشان در تحمیدیه باشد  هم نین، این نکتیه، تأثیرپیذیری خیالق اثیر ادبی  را از 
های آسمان  بارهیا از خیالق جهیان و آفیرینش  مقدس و کتابو سایر متون  قرآ رساند؛ زیرا در  م 

 است  کنندهان خدایند، سخن به میان آمده ها، زمین و سایر مخلوقات که تتبی  آسمان
ستایش آفریدهار و سخن اندر وصف آفیرینش ایالم در بخیش تحمیدییۀ دیباچیۀ آثیار منظیوم 

و برخ  نی  با شرپ و تفایح بیشتری  اختاار است  برخ  از شااران به حماس ، نموِد خاص  یافته
هیا، زمیین،  اند  فردوس  و ایرانشاه در دیباچۀ خود، به آفرینش سپهر، مهر و میاه، فلک بدان پرداخته

 اند: ها، چهار هوهر و شب و روز نی  اشاره کرده ها، مردم، افالک، برج باران و ُرستن 
یوان و هردان سپهر/ فروزندۀ ماه و ناهید خداوند ک: »شاهنامهالف( آفرینش ماه، مهر و سپهر در 

نگارندۀ ماه و مهر و سپهر/ چنان دان که پیداتر از ماه و : »نامهکوش؛ در(3/ 1: 1389)فردوس ، « و مهر
  (145: 1377الخیر،  اب  )ابن « مهر

« نو پدید آمد این هنبد تی رو/ شگفت  نمایندۀ نوبیه: »شاهنامهب( آفرینش موجودات در دیباچۀ 
آفرین این چنیین آفریید/ از آغیاز هشیت ایین شیگفت   جهان: »نامهکوش  در (6/ 1: 1389فردوسی ، )

  (146: 1377الخیر،  اب  )ابن « پدید
رنج و  َوز او مایۀ هوهر آمد چهیار/ بیرآورده بی : »شاهنامهدر )آخشیجان( ج( آفرینش چهارهوهر 

  در (37ی36/ 1: 1389)فردوس ، « خاک َبِر تیره روزهار// یک  آتش  برشده تابناک/ میان باد و آب از ب 
الخییر،  اب  )ابین « ِز سنگ آتش آرد چو از ابر آب/ هم آب آرد از سنگ و برف از سیحاب: »نامهکوش
1377 :146)  

چیو سی  روز هیردش بپیماییدا/ دو روز و دو شیب روی : »شهاهنامهد( آفرینش روز و شیب در 
شیبان، روز روشین کنید/ ِز بیاران، رخ خیاک  ِز تیره: »نامهکوش؛ در (18/ 1: 1386)فردوس ، « ننمایدا

  (146: 1377الخیر،  اب  )ابن « هلشن کند
 

 ستایش دانش و ارزش سخن. 7-4
شیود   بین  فردوس ، توانای  از آِن دانایان و به دانیش اسیت کیه دل پییر، ُبرنیا و جیوان م  در جهان

هایشیان، مردمیان را بیه آمیوختن  باستان کیه در اندرزنامهفردوس  هم ون فرزانگان و دانایان ایران 
دهد که راه خیود  ارجمند خود اندرز م  شاهنام ، در (10: 1373، انررِزاوشنردانا)انگی ند  دانش برم 
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هایت را به دیگران بیاموز  از هر هونه دانیش  را به راهنمای  دانایان پیدا کن و در هیت  بگرد و آموخته
ای  آسای  و هر آنک  که به شاخه است که حت  یک دم از آموختن نم  هاه آنکه اندک  فراآموخت ، 

اننیدهان راه جیوی/ بیه به دانیش ِز د»یابد که دانش هره  پایان  ندارد:  از دانش هفتاری برسد، درم 
هیت  بپوی و به هر ک  بگوی// ِز هر دانش  چون سخن بشنوی/ ِز آموختن یک زمان ن نیوی// چیو 

  (5/ 1: 1389)فردوس ، « دیدار یاب  به شاخ سخن/ بدان  که دانش نیاید به ُبن
فریدهار توان آفرینندۀ خود را بهتر شناخت و آ نی  با آموختن دانش است که م  نامهکوشمطابق 

هاه  نیافریده بدین سر همه دانش آموز و ب / که جی  »است:  هیت  تاکنون چی ی همانند دانش و آ
الخیر،  اب  )ابن « آفرین نافرید دانشت نیتت فریادرس// به دانش به ی دان توان  رسید/ چو دانش جهان

ُاْطِلُبیوا اْلِعْلیَم » )ص(اکرم انوان شاهدی بر هفتۀ خویش، حدیث پیامبر ایرانشاه به هاه آن  (147: 1377
یِن  است پی مبر پاکیدین/ کیه دانیش بجیوی َار بییاب  بیه  چه هفته»است:  را تضمین کرده« َوَلو ِبالاِّ

  )همان(« چین
 

 نامه کوشو  شاهنامهنامه یا بخش اهدای اثر در  تقدیم. 8
شود  اثر ادب  را به ناِم یک  محتوب م )پیرامتن ( ای  های آستانه نامه ج و یک  از زیرمجمواه تقدیم

های هذشیته،  است  در سیده انوان یک سّنت نیکو پذیرفته شده ممدوپ و یا ب رگ نمودن از دیرباز به
تقیدیم اثیر ادبی  ییا »اسیت و  پیشکش  اثر ادب  به پادشاهان، وزیران و االمان ب رگ، معمیول بوده

هیرد: اول، تقیدیم بیه شیکح  ه دو صورت انجام م هنری، نوا  احترام و تشکر از دیگران است که ب
خاص، یعن  تقدیم به شخایتاهای   مورد قبول و احترام نویتنده و دوم، تقیدیم بیه شیکح ایام، 

  (179: 1397، فرهاد و سمیه ،)به نقح از: نادری« یعن  تقدیم به مؤسته یا هروه  معلوم
، فردوس  از دوستان، ب رهان و حامیان خود، یعن  کتان  مثح منایور پتیر شاهنامهدر دیباچۀ 

دستور و کت  کیه در داد و دیین،  پاک»بن احمد اسفراین  که  ابومناور ابدالرّزا ، ابوالعباس فضح
« دستور پیشش به پای/ به داد و به دین شاه را رهنمای یک  پاک»است:  ، یاد کرده«راهنمای شاه بوده

  در آغاز فاح جنگ ب رگ کیخترو و افراسیاب نیی  از نایربن احمید، بیرادر (25: 1385)فردوس ، 
کجا فرش را متند و مرقد اسیت/ نشتیتنگه نایِر ِبین احمید اسیت// نُبید »است:  سلطان، نام برده

دسیت/ پرسیتندۀ  زبیان و دل و پاک ختروان را ُچنو کدخدای/ به پرهی  دین و به رادّی و رأی// هشاده 
  (538: 1384)همان، « پرست// ِز دستور فرزانه و دادهر/ پراهنده رنج من آمد به َبر انشاه ی د

است  سرانجام، فردوسی  کتیاب را بیه  ها نشانگر شأن و من لت آنان ن د فردوس  بوده این نمونه
است و ابییات  چنید را هیم در دیباچیه، هیم در  دالیل  به دربار سلطان محمود غ نوی تقدیم نموده

بدین نامه من دست بردم »است؛ برای نمونه:  ها در ستایش آن پادشاه سروده ۀ برخ  از داستانمقدم
آفرین تا جهیان آفریید/ چنیو مرزبیان  نیامید پدیید// جهانیدار  فراز// جهان فراز/ به نام شهنشاه هردن
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هریاران محمود شاه ب رگ/ به آبشخور آرد هم  میش و هرگ// ِز کشمیر تا پیش دریای چین/ بر او شی
  (26ی25:: 1385)همان، « کنند آفرین

، میثاًل آغیاز شهاهنامههای دیگیر  درآغاز مدپ، در بخش دیباچه و نی  در شروع بعض  از بخش
جنگ ب رگ کیخترو با افراسیاب، زیر انواِن داخل  بیه سیتایش سیلطان محمیود اختایاص پییدا 

رود  ایرانشیاه نیی   شیمار می  ای  بیه های فر که از مجمواۀ انوان (537: 1384)فردوس ، است  کرده
نامیۀ اثیرش را در  ، مدپ شاه زمان خیود و تقدیمنامهکوشهای مختلف  هم ون فردوس ، در بخش

، اثر خود را بیه ممیدوپ خیویش، نامهکوشاست  ایرانشاه در مقدمۀ  هایش هنجانده الی سروده البه
«    511/ فییوت 498الییّدین ابوشییجاع محمییدبن ملکشییاه سییلجوق ؛ جلییوس  غیاث»یعنیی  

هشیای/  به نام شهنشیاه هیت »هوید:  است و م  تقدیم کرده ؛ پاورق  ماح (153: 1377الخیر،  اب  )ابن 
فریدون به دانش، سکندر به رای// چو موبد به دین و به کتری به داد/ ِز تخم پشنگ و به خوی قباد// 

  )همان(« هره چو ابربه نیرو چو پیح و به َزهره چو ببر/ به کوشش چو دریا، به ب
 

 درآمد یا مدخل اثر در هر یک از دو منظومه. 9
های اصیل  و تحقیقی  در دیباچیۀ آن  اشاره به منابع، مآخذ و پیشینۀ سرودن یک منظومه، از قتمت

ابومنایوری وجیود  شهاهنام ، اشارات  به چگونگ  هیردآوری شاهنامهرود  در دیباچۀ  به شمار م 
 دارد:

ای  هه باستان/ فراوان بدو اندرون داستان// پراهنده در دست هر مؤبیدی/ ازو بهیرهیک  نامه بود از 
نژاد/ دلییر و بی رگ و ِخَردمنید و راد// پژوهنیدۀ روزهیار  ن د هر بِخَردی// یک  پهلیوان بیود دهقیان

ها همه بازجتت// ِز هر کشوری مؤبدی سالخورد/ بیاورد کاین نامیه را ییاد  سخن نختت/ هذشته
های  مهان// بگفتند پیشش یکایک مهان/ سخن رسیدشان از کیاِن جهان/ وزان نامداران فرخکرد// بپ

شاهان و هشِت جهان// چو بشنید ازیشان سپهبد سخن/ یک  نامورنامه افکند ُبن// چنین یادهیاری 
 ( 21: 1385شد اندر جهان/ بر او آفرین از کهان و مهان )فردوس ، 

است؛ به پیشگام بودن دقیق  شاار و اینکه نختت او    اشاره کردهسرای به پیشینۀ شاهنامه هاه آن
زبان و  سبب ناهاه تاختن مرگ بر آن جوان هشیاده است و به بوده که این دفتر یا نامه را به شعر درآورده

، دربرهیرنیدۀ شهاهنامه  ایین بخیش از (22: همیان)است  سخنگوی، دیگر این نامه ناهفته باق  مانده
هاه  تیوان آن را ج ئی  از بخیش پیرامیون  میتن  است کیه م  شاهنامههای درست  دربارۀ پیشینۀ  آ

است و نی  در بخش  اصل  دانتت  فردوس  در این بخش برای آمرزش شاار پیش از خود داا کرده
خته که با فردوس  به پردا )پتر ب رگ محمدبن ابدالرّزا (فراز دیگری  بعدی به یادکرد نیک از مهتر هردن

اسیت و  دِل نامداِر ارجمندی بوده که کریم  بدو زییب و فیر یافته است و نیک جوانمردی رفتار کرده
  بنیا (23ی22)همان: است  سیب داشته است و او را چون یک  تازه را به هرم  نواخته شاهنامهآفریدهار 

ونه ابراز سیپاس و قیدردان  از حامییان ه  ، فردوس  ب رگ، از هیچشاهنامهبر محتوای ابیات فو  از 



 1400/53،  زمستان 4ۀ ، شمار 10پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت، سال

را منطبیق بیا میوازین و  شهاهنامهاست  سپاسگ اری در ایین بخیش از  وفادار خود فروهذاری نکرده
 اند  الگوهای امروزی پیرامتنیت دانتته

)احتمیااًل منایور  جان ، از یک دوست مهربان یکدل و یک«بنیاد نهادن کتاب»فردوس  در بخش 
« نامیۀ نبشیته»ای از آن  است که نتیخه یاد کرده ابومناوری( شاهنام ا ، بان  تدوین پتر محمدبن ابدالرّز 

 است: های مّل  و پهلوان  بوده، برای شاار آورده را که حاوی داستان)کتاب( 
که این نامه را دست پیش آورم/ ِز دفتر به هفتار خویش آورم// مگر خود درنگم نباشد بتی / ببایید 

/ و دیگر که هنجم وفادار نیتت/ همین رنج را ک  خریدار نیتیت// ِز نیکیو سپردن به دیگر کت /
مهان// نبشته من این نامۀ پهلیوی/ بیه پییش تیو آرم  سنج فّرخ سخن ِبه چه اندر جهان/ به ن د سخن

زبان و جوانیت هتت/ سخن هفتن پهلوانیت هتت// شو ایین نامیۀ ختیروان  مگر ن نوی// هشاده
مهان آبروی// چو آورد این نامه ن دیک من/ برافروخت این جان تاریِک من بازهوی/ بدین جوی ن د 

 ( 23ی22)همان: 
 شاهنامهوی، دیباچۀ  نام کوشترین منابع ساختن و پرداختن مقدمۀ  ایرانشاه نی  که یک  از مهم

 است: چنین سروده« نامهکوشسبب نظم »، در  بوده
ردم  داشت بهر// جوان  که هر ک  که او را بدید/ یک  مهتری داشتم من به شهر/ که از دانش و م

هم  نام ی دان بر او بردمید// َسِر آل یاسین و آل ابا/ نبیرۀ ال ، بوال  مجتبا// مرا هفت اهیر رأی 
داری بر این/ یک  داستان دارم از شاه چین// که هر ک  که آن را بخواَنید بیه هیوش// بتی  بهیره 

این نامۀ سودمند/ سراسر همیه دانیش و رأی و پنید// مگیر ییابم از بردارد از کاِر کوش// بدیدم من 
کردهار جهان/ به هیت  ازین بیش چندین زمان// که از دانش این بهره پیش آورم/ همه نامه در بییت 

 ( 153ی152: 1377الخیر،  اب  خویش آورم )ابن 
 

 در ستایش و ارج ِخَرد. 9-1
ویژه آثیار زبیان و ادبییات  ای دیرینه در ادبیات ایران باستان، به ستایش ِخَرد و پرداختن به آن، پیشینه

های حماس  با ستایش دانش و ِخَرد، آدم     منظومهِخَرد)ُمُثِ (مینویفارس  میانه دارد؛ مثح کتاب 
هیای  وجیود طیرز نگرش سیرایان بیا انگی نید  حماسه را به اندیشیدن دربارۀ آفرییدهار جهیان برم 

های خیود، داِد  هوناهون در هر ااری، همواره در پیرامون مضمون برجتتۀ ِخَرد، در آغیاز منظومیه
تأثیر سبک رایج ادب  هیر دوره، اوضیاع و  دهند  می ان پرداختن به انار ِخَرد، البته تحت سخن م 

یکی  از مضیامین دیباچیۀ بین  شاار بوده، امیا در هیر صیورت،  ی اجتماا  و جهان احوال سیاس 
 حماسه، ِخَرد است 

، بیه سیتایش ِخیَرد شهاهنامهفردوس  متناسب با دیدهاه ِخَردهرایانۀ سبک خراسان ، در دیباچیۀ 
ای در سپهر اندیشۀ ایرانییان  انوان درونمایۀ برجتته پردازد  این دیدهاه او، متأثر از جایگاه ِخَرد به م 

داند که بعد از ستایش خداوند، ارج  ای م  است  او شایتتگ  و ارج ِخَرد را به درجه باستان نی  بوده
ْدت داد/ ستایش ِخَرد را ِبیه از راِه داد// ِخیَرد رهنمیای و ِخَرد بهتر از هرچه ایَ  »دارد:  ِخَرد را پاس م 

  (1/17: 1386)فردوس ، « ِخَرد دلگشای/ ِخَرد دست هیرد به هر دو سرای
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شیود و سیتایش دانیش، پییش از مبحیث ِخیَرد  نی  ارتبا  ِخَرد با سخن مطرپ م  نامهکوشدر 
ای ماننید  پیشواسیت  سیخن بیه فرمانیده است  در نظر ایرانشاه، سخن، در سپاه ِخیَرد رهبیر و آمده
شود شمار سپاهیان ِخَرد رو به ف ون  هیرنید  در ایین منظومیه نیی  هم یون  است که سبب م  شده

ِخَرد هدیۀ کردهار است نی / مرا بازهو ک  »است:  منظومۀ فردوس ، ِخَرد برتر از همه چی  دانتته شده
  (148: 1377الخیر،  اب  )ابن « ِخَرد ِبه چه چی ؟

برای ِخیَرد قائیح شیده، ایین اسیت کیه ِخیَرد داروی همیۀ  نامهکوشاز صفات دیگری که شاار 
ِخَرد جوشن آمد تن میرد را/ ِخیَرد دارو آمید »کند:  دردهاست و کارهای اهریمن  را از آدم  دور م 

  )همان(« همه درد را// ِخَرد دور دارد ِز تو کاِر دیو/ ِخَرد بشکند تی بازار دیو
 

 سرایی مدیحه. 9-2
سرایان در دیباچه، پادشاه و حامیان  است  حماسه در فرهنگ ایران ، شعر مدی  جایگاه واالی  داشته

این بدان الت است که هنر شااری ابتدا در دربار امییران و پادشیاهان میورد کنند   خود را مدپ م 
نمای   برای تبلیغ سیاست و قدرت ترین و مؤثرترین اب ار انوان مهم است و از شعر به توجه قرار هرفته

 است  برداری شده ها بهره حکومت
محیو و شرایو سیاس  و االقۀ امیران و صاحبان قدرت به شهرت، از اوامح رواج شعر مدح  
و درباری در ادبیات فارس  است  پ  از آنکه دربارهای صفاریان، سامانیان، غ نویان و سلجوقیان 

هوی را بر اهده هرفتند، شعر به هیئت رسم  در دربارها نفیو،  س نحوی حمایت شاار پار هریک به
تنها شیاهان، بلکیه شیاه ادهان و امیرای  شمار آمدند  نه  کرد و شااران از ااضای الینفک دربارها به

های حکومت  خیود  ای از شااران را در دستگاه سپاه و حاکمان والیات ب رگ و کوچک، هریک اده
شید  در مقابیح، شیااران نیی  موّبیف بودنید  مقّرری و راتبیۀ خیاص داده م اند  به شااران،  داشته

ها، قاایدی در تهنیت، مدپ، فت  و ییا مرثییه  اشعاری را به مناسبت اایاد، ایام رسم  و لشکرکش 
 بترایند و در مقابح آن، صله دریافت کنند 

خود متناسب با موضوع حماس  و اساطیری، پادشیاهان را بیه داشیتن فیّر  شاهنام فردوس  در 
پیردازد   کند و با طرپ یک ر یای فرضی ، بیه میدپ سیلطان محمیود غ نیوی م  کیان  وصف م 

استفاده از طرپ یک خواب ساختگ  و حالت آرمانگرای  در این ر ییا در میدپ سیلطان محمیود، 
 است: ش باطن  به ستایش او نداشتهدهد که استاد فرزانۀ طوس هرای نشان م 

روانم بیه خیواب/ کیه  بر اندیشۀ شهریار زمین/ بخفتم شب  لب ُپیر از آفیرین// چنیان دیید روشین
شمع  برآمد ِز آب// در و دشت بر سان دیبا شدی/ یک  تخت پیروزه پیدا شدی// خداوند  رخشنده

ن تا جهان آفریید/ ُچنیو شیهریاری آفری تاج و خداوند تخت/ جهاندار و بیدار و پیروزبخت// جهان
ااج// ابوالقاسیم آن شیاه  نیامد پدید// چو خورشید بر هاه بنمود تاج/ زمین شید بیه کیردار تابنیده

پیروزبخت/ نهاد از َبِر تاِج خورشید تخت// ِز خاور بیاراست تا باختر/ پدید آمید از فیّر او کیاِن َزر 
 ( 16/ 1: 1389)فردوس ، 
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هان  پیشیه سیان مدپ ، بهنامهکوشدر مقدمۀ « در مدپ پادشاه اسالم»اخل  ایرانشاه ،یح انوان د
الیّدین  هوی قرن ششم، در دورۀ رواج فراهیر مبال ه در شعر مدح ، کاِر غلّو را در میدپ غیاث اغرا 

های مّل  حماسۀ اییران  انگاری شخایت ابوشجاع محمدبن ملکشاه سلجوق ، به افرا  و خوارمایه
رویین ِدَزم چند ران  سخن/ که شد آن سخن باستان  کهن// پرسیتندۀ تخیت ایین  زِ »است:  رسانیده

  هم نیین، ایرانشیاه، در (154: 1377الخییر،  اب  )ابین « شهریار/ به میردی فی ون اسیت از اسیفندیار
هایش  الّدین ملکشیاه سیلجوق  را بارهیا در بیین سیروده ، مدپ غیاثنامهکوشهای مختلف  بخش

 است: هنجانیده
اندر جهان بر مهان سرورم/ که شاه جهان را ستایشگرم// چنان داستان  بگفتم ِز پییش/ بیه نیام  من

است هرد جهان/ نشاید هم  ج  کنار مهان// بخوانید و بر شه  کیش// پراهنده هشته جهاندار پاکی ه
هردون بیه  هستایش کنید/ بر او بر جهان را نیایش کنید// همین نامه را تاج، ناِم وی است/ که هردنید

آور است/ به هوینده بر آفرین درخور است// چنین داستان تا  کام وی است// همان نام ِکش نام شاه
و من ُدّر جوی/ نهاده به دریا به اّمیید   ای شاه  سرآید جهان/ ِز من یادهار است ن د مهان// تو دریای 

// چنان بخششم ِده که شاهان دهند/ به روی// اهر ُدّر بیابم یک  زین میان/ همانا به دریا نیاید زیان
الخییر،  اب  فرزانه و نیکخواهان دهند// که من بنده و نیکخواه توَام/ ستایندۀ تیاج و هیاه تیوَام )ابین 

 ( 158ی157: 1377
، مدپ به غلیّو شاهنامه، مدپ پادشاِه وقت، با اطناب کالم، همراه است و برخالف نامهکوشدر 
 است: ز و یا برتر دانتتن ممدوپ از شاهان و پهلوانان اساطیری کشیده شدهار نمای  و نی  هم و ب رگ

هشیای/ فرییدون بیه  است برتر ک  از شاه ما// به نیام شهنشیاه هیت  ِز هاه هیومرث تا هاه ما/ نبوده
مهر// فرامرزهیردن،  دیداِر هوشینگ چهر/ سییاوخش نیاِم منیوچهر دانش، سکندر بیه رای// هیومرث

 ( 154ی153: 1377الخیر،  اب  یال )ابن  تن سام دِل زال نفریبرزیال/ تهمت
 

 اندرز. 9-3
 است: های حماس  را پند و اندرز شاار به خواننده در بر هرفته بخش  از دیباچۀ منظومه

نگه کن، سرانجاِم خود را ببین/ که کاری نیاب  برو بر ه ین// به رنج اندر آری َتَنت را رواست/ کیه 
دانش س است// ترا دین و دانش رهاند درست/ َدِر رسیتگاری بباَییْدت جتیت// خود رنج بردن به 

دلت هر نخواه  که باشد نژند/ همان تا نگردی تِن متتمند// چو خواه  که یاب  ِز هر بد رها/ َسر 
ت اندر نیاری به داِم بال// ُبوی در دو هیت  ِز َبد رستگار/ نکوکار هردی َبِر کردهار// به هفتاِر پی مبیر

 ( 10ی1/8: 1389)فردوس ، « ها بدین آب شوی راه جوی/ دل از تیره 
سرا، خواننده را به دوری از آز، داد و دهش و بخشنده ، هرد نکردن دارایی   اندرز شاار حماسه

آن کوتیاه اسیت  ایرانشیاه نیی  خواننیدۀ   ثبات و فرصت خواند؛ زیرا امر، ب  بردن از آن فرام  و بهره 
کنید و نیی  پییروی از راه  م   های اخالق  است، دایوت دوری از آز و طمع که از ر،یلتاثرش را به 

« تو هر مردم ، آز کوتاه کن/ به پی مبیر خویشیتن راه کین»داند:  را طریقت انتانیت م  )ص(پی مبر
  (151: 1377الخیر،  اب  )ابن 
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  . نتیجه10
فردوسی  مقایتیه و  شهاهنام متن ، با دیباچیۀ  بر اساس رابطۀ میان نامهکوشدر این تحقیق، مقدمۀ 

ها به دست آمد، به طیور خالصیه  است  نتایج  که از این بررس  ها نشان داده شده های آن همتان 
 از: اند ابارت

ترین بخیِش  انوان مظاهر آفرینش، مهم های او به ستایش ی دان و ،کر نام خدا و یادکرد نعمت  1
دهد  آوردن نیام خیدای در آغیاز هیر اثیر  را تشکیح م  نامهکوشو  شاهنامههای  ۀ حماسهدو دیباچ

هیای فارسی   و متن اوستا گاهاِ که  ادبیات ایران دارد؛ چنانتاریخادب ، قدمت  به دیرینگ  سرتاسر 
یین روّییه است  ا جامانده از ایراِن پیش از اسالم، با نام خدای آغاز شده میانه و بیشتر آثار مکتوب به

اسیت و بیشیتر  صورت یک سّنت مقیدس درآمده تأثیر فرهنگ اسالم  به در اهد اسالم  نی  تحت
 شود  آثار نوشتاری از قدیم تاکنون، با ،کر نام خداوند آغاز م 

ییابیم کیه در آغیاز ایین دو  درم  شهاهنامهو دیباچۀ  نامهکوشهای تحمیدّیۀ  با مطالعۀ بخش  2
یش ی دان و احااا اسماا و صیفات ،اتی ، ثبیوت ، افعیال  و تن یهی  منظومۀ حماس ، بخش ستا

های متفّرع از آن، هم ون چگونگ  آفرینش، سیتایش  خداوند جایگاه واال و ممتازی دارند و بخش
 نی  جلوۀ خاص  دارند )ص( النب  دانش و ِخَرد و نعت

مثابیۀ میتن پیشیین، در  ، بهشهاهنامهتکرار اناصر و مفاهیم بخش ستایش خداوند در دیباچۀ   3
رسید  دیباچیۀ هیر دو  بتیار طبیع  به نظیر م  شاهنامهاز  نامهکوشو تأثیرپذیری  نامهکوشمقدمۀ 

ای دارند که اجی ای آن ابیارت اسیت از: سیتایش یی دان،  حماسه در این بخش، ساختار نتبتًا ویژه
پنید و انیدرز بیه خواننیده و چنید  ، مدپ شاه،)ص(یادکرد آفرینش، ستایش دانش و ِخَرد، نعت پیامبر

مطلب دیگر  نکتۀ درخوِر توجه این است که نکات مذکور در تحمیدییۀ ایرانشیاه، هماننید سیتایش 
 ی دان در دیباچۀ فردوس  است 

انوان ییک میتن متقیّدم  بیه شهاهنامه، بیه نامهکوشالخیر، سرایندۀ  اب  از آنجا که ایرانشاه بن  4
طور  است و بیه بهره جتته شاهنامهای از دیباچۀ  که او در حّد هتتردهتوان هفت  دسترس  داشت، م 

 است  های پ  از خود بوده ی الگوی معیار برای حماسه مثابۀ یک کالن از هر نظر، به شاهنامهکّل ، 
، در بخش آغیازین شاهنامه، مانند دیباچۀ نامهکوشهای داخل  در بخش مقدمۀ  تمام انوان  5

اند، تا آنجا کیه محتیوای آن قطعیه شیعر را مشیخص  رتبو با یکدیگر قرار هرفتههر دسته از ابیات م
های داخلی  در بخیش دیباچیۀ  اش، تا حّد زیادی از نامگیذاری کنند  ایرانشاه در دیباچۀ منظومه م 

تییأثیر  شههاهنامههییای فرایی  آن، از  و نییی  در چگییونگ  نظییم و ترتیییب ابیییات و انوان شههاهنامه
 الّنب   در شکر باری تعال ، ستایش دانش، ستایش ِخَرد و نعت است؛ مانند: پذیرفته
 شهاهنام ، چگیونگ  دسترسی  خیویش را بیه شهاهنامهفردوس  در ابیات  چنید از دیباچیۀ   6

دهد که از سوی ییک دوسیت بیه  است  ایرانشاه نی  برای خواننده توضی  م  ابومناوری شرپ داده
 است  منظوم خود را سروده نام کوشاساس آن،  است و بر دست یافته نامهکوشنتخۀ منثور 



 1400/57،  زمستان 4ۀ ، شمار 10پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت، سال

الیّدین  در بخش اهدای اثر، ایرانشاه ماننید فردوسی ، اثیر خیود را بیه سیلطان وقیت، غیاث  7
اسیت،  است و در چندین جای منظومۀ خود، وی را بیه نیکی  ستوده ابوشجاع سلجوق  تقدیم کرده

 است  ّو و افرا  کردههرچند ایرانشاه برخالف فردوس ، در مدپ شاه سلجوق  غل
شده در موارد فو ، مشخص شد که ایرانشاه در سیرودن ابییات مقدمیۀ  های انجام با بررس   8
است  با سود جتتن از نظریۀ پیرامتن  ژنت و بیا  نظر داشته شاهنامهصراحت به دیباچۀ  ، بهنامهکوش

توان به رابطۀ متتحکم اشعار ایرانشاه  در پردازش مضامین آن بخش، م  نامهکوشنگاه  به مقدمۀ 
 اش به آن پ  برد  و وابتتگ  شاهنامهبا دیباچۀ فردوس  در 

 

  نوشت پی
هیری متتقیم امثال  هذارد؛ اازجمله  وام ای است که به واسطۀ آن یک متن بر متن  دیگر تأثیر م  بینامتنیت، شیوه  »1

 .(Literary Devices, 2017) «های کلیدی ر غیرمتتقیم، مانند تقلید از واژهنقح قول و یا تأثی
، از قییراین مهییم اثبییات تشیییع فردوسیی  اسییت شههاهنامههوینیید اسییتعمال کلمییۀ وصیی  در ابیییات    محققییان م 2

 ( 11: 1395؛ به نقح از: آیدنلو، 594ی557، الف: 1381دام ان ،  )مهدوی 
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