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  چكيده
ي فردوسي، نامه به عنوان يكي از وسايل برقـراري ارتبـاط و انتقـال                 در شاهنامه 

هـاي شـاهنامه از جهـت         اين مقالـه نامـه    در  . پيام، كاربرد و اهميت فراواني دارد     
باالدست به زير دسـت، زيردسـت بـه باالدسـت و            : سطوح ارتباطي به سه دسته    

همچنـين اجـزا و اركـان تـشكيل     . ي همتايان به هـم، تقـسيم شـده اسـت            نامه
ها كه معموالً به تناسب موضوع و مخاطب متفاوت بوده و چگونگي             ي نامه   دهنده

عالوه بـر ايـن، از مطـالبي كـه          .  بررسي قرار گرفته است    ها مورد   آغاز و انجام آن   
انـد و نيـز ذكـر     آورده فرستندگان پـيش از شـروع نامـه و پـس از خـتم آن مـي        

هـا در شـاهنامه    فرستنده و مخاطب، مهر كردن نامـه و موضـوع و كـاركرد نامـه     
  .سخن گفته شده است

 نگـاري در ايـران      ي نامه و نامـه      هدف اساسي ما در اين مقاله آشنايي با پيشينه        
هـا در     هـاي شـاهنامه در جهـت الگـوگيري از آن            پيش از اسالم و تحليـل نامـه       

ي راه و     هـاي شـاهنامه در بـر گيرنـده          با توجه به آنكه نامه    . مكاتبات امروز است  
هـا   رسم مكاتبات در ايران پيش از اسالم اسـت، توصـيف و تبيـين و تحليـل آن       

  . نگاري مفيد واقع شودهاي نامه تواند در بهتر شدن شيوه مي

كردن نامـه،   مه، اجزاي نامه، موضوع نامه، مهر     شاهنامه فردوسي، نا   :ها    كليدواژه
 .كاركرد نامه
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  قدمهم

  هـا    ي آن   هاسـت كـه از ديربـاز مـورد اسـتفاده            نامه يكي از وسايل برقراري ارتباط ميان انسان       
  گرداننـد    ي هخامنـشيان بـر مـي       ي نامه نويـسي در ايـران را بـه دوره            محققان سابقه . بوده است 

  نوشـتند و   ي جـانوران مـي    ها را با خط ميخي بر روي پوسـت دبـاغي شـده              ها واژه   و معتقدند آن  
  وجــود دبيــران ). 18: 1386دهقــان، (فرســتادند  ي چاپــار و پيــك بــه مقــصد مــي  بــه وســيله

   اهميـت   ي  ي خاص در تقسيم بندي اجتماعي زمان ساسانيان نـشان دهنـده             عنوان يك طبقه   به
  : 1374راشـد محـصل،   (ي ايرانـي پـيش از اسـالم بـوده اسـت          و شرافت ايـن شـغل در جامعـه        

969.(  
  ي فردوســي كــه تــاريخ داســتاني قــوم ايرانــي تــا پــيش از اســالم اســت، نامــه   در شــاهنامه

هـاي   تحقيـق در نامـه  . اي دارد عنوان يكي از وسايل برقراري ارتباط و انتقال پيام جايگاه ويـژه   به
بـه همـين   . كنـد  ي نامه و نامه نگاري در ايران پيش از اسالم آشـنا مـي               هنامه ما را با پيشينه    شا

هاي شاهنامه را از جهـت سـطوح          سبب در اين مقاله بر اساس روش تحليل محتوا برآنيم تا نامه           
ارتباطي، آغاز و انجام، اجزا و اركان تشكيل دهنده، مطالب پيش از شروع و پـس از خـتم نامـه،                     

ها مورد بررسـي    فرستنده و مخاطب، مهر كردن، كوتاهي و بلندي، موضوع و كاركردهاي آن           ذكر
هـاي   و تحقيق قرار دهيم تا بر اساس اين سند معتبر ايراني به قضاوتي در مـورد چگـونگي نامـه           

عالوه بر اين، هدف ما در ايـن مقالـه آن اسـت كـه بـا تحليـل                   . ايران پيش از اسالم دست يابيم     
اهنامه، الگويي قابل استناد از متني اصيل در خصوص راه و رسـم نامـه نگـاري ارائـه                  هاي ش   نامه

  .كنيم
  از جملـه بـه     . هـاي متعـددي انجـام شـده اسـت           ي قالب نامه در زبان فارسي، پـژوهش         درباره

  حـسين خطيبـي   . تـوان اشـاره كـرد       كتاب فن نامه نگاري در زبان فارسي تأليف علي دهقان مي          
هاي متون نثر فارسـي تـا قـرن هفـتم هجـري ـ مكاتبـات ديـواني،          ر به نامهنيز در كتاب فن نث

ي تحريـر در      هاي شاهنامه به رشـته      مقاالتي هم در خصوص نامه    . ـ پرداخته است  ... اخوانيات و   
كـه در   » هـا در شـاهنامه      پيام نامـه  «آمده است؛ از جمله مقاله محمدرضا راشد محصل با عنوان           

ي فاطمه معـين الـديني بـا عنـوان        ردوسي به چاپ رسيده و مقاله     مجموعه مقاالت بزرگداشت ف   
هـاي زبـان و       كه در مجموعه مقـاالت نخـستين گردهمـايي پـژوهش          » نامه نگاري در شاهنامه   «

هـاي شـاهنامه جـاي بحـث و           با اين حال تحليل و بررسي نامـه       . ادبيات فارسي چاپ شده است    
  .پژوهش بيشتر دارد
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  نگاري در شاهنامه  نامه

  هـا گـاهي كوتـاه و     ايـن نامـه   . ي فردوسـي، قريـب بـه دويـست نامـه وجـود دارد               شاهنامهدر  
» ها از يك بيت تا يك صـد و شـانزده بيـت در نوسـان اسـت                   حجم اين نامه  «. گاهي طوالني اند  

   بيـت سـروده شـده    116ي گـودرز بـه پيـران ويـسه در       ؛ چنان كه نامـه    )243: 1373سرامي،  (
  هـا و كمتـر از يـك هـزار      از شاهنامه به بيان متن و مـضمون نامـه  بيش از سه هزار بيت     «. است

  ها از قبيـل فراخوانـدن دبيـر، آمـاده سـاختن نوشـت افـزار،         بيت به بيان مقدمات و مؤخرات آن    
). 243: همـان (» اختصاص يافتـه اسـت  ... مهر كردن و به پيك سپردن و توصيف دبير و پيك و       

  رت پرســش و پاســخ و گــاهي صــورت درخواســت انــد؛ گــاهي صــو هــاي شــاهنامه متنــوع نامــه
هايشان بـه پادشـاهان ارائـه         هايي هستند كه پهلوانان پس از انجام مأموريت         دارند؛ گاهي گزارش  

اند؛ گاهي صورت پند و انـدرز يـا وصـيت          ي فرمان پادشاه به كهتران      كرده اند؛ گاهي در بردارنده    
در روايـات حماسـي ايـران، در متـوني كـه            اين مكاتيب   «. نامه دارند و گاهي فريب نامه هستند      

هـا را   فردوسي در نظم شاهنامه از آن اقتباس كرده، به همين صورت وجود داشته و فردوسي آن         
فردوسي بـا تمـام تـوجهي كـه بـه      ). 286: 1375خطيبي، (» خالصه كرده و به نظم آورده است  

 هر چند فشرده و كوتاه در قالـب  ها را ايجاز و اختصار در كالم داشته، اغلب اركان اصلي اين نامه         
خوريم كه تمامي مكتوب به تفـصيل آمـده    همچنين به نمونه هايي نيز برمي     . شعر درآورده است  

  . است
گـشايي   هـا، ايجـاد تنـوع و گـره     ي داسـتان  يكي از اهـداف فردوسـي از آوردن نامـه در ميانـه        

   هـر چـه بيـشتر    اي كـه وي مخاطـب خـويش را      هاي داسـتان بـوده اسـت؛ بـه گونـه            پيچيدگي
  فردوسـي در قالـب نامـه، ضـمن سرگذشـت           . كنـد   ي داسـتان مـي      دنبالـه مشتاق آگاه شـدن از      

  شــناختي، معــاني باريــك اجتمــاعي، عــشقي و اخالقــي، گفتارهــا  پهلوانــان، نكــات لطيــف روان
  وي همچنـين گـاه     . كنـد   هاي زندگي را با زباني ساده بيان مي         هاي خود و دستورالعمل     و انديشه 

). 207: 1373سـرامي،  (» سخن درون خويش را از زبان ديگري بـاز گفتـه اسـت    «الب نامه   در ق 
هـا خـواهيم      هاي شاهنامه كاركردها و موضوعات متعددي نيز دارند كـه بـدان             عالوه بر اين، نامه   

  .پرداخت

  هاي شاهنامه سطوح ارتباطي نامه

   بـه سـه دسـته تقـسيم         هاي شاهنامه را از جهت سطوح ارتباطي بـه طـور كلـي              توان نامه   مي
  هاي باالدست بـه زيردسـت؛ شـامل پادشـاه بـه زيردسـت، پـدر يـا نيـا بـه فرزنـد                          ـ نامه 1: كرد

  هــاي پادشــاه بــه زيردسـت نيــز شــامل نامــه بــه   نامــه. و معتمـدان و بزرگــان بــه عمــوم مـردم  
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ن پهلوانان، ملوك دسـت نـشانده، حكـام واليـات، موبـدان و كاردانـان، مرزبانـان، مـردان و زنـا                     
  . شـود  حكومتي، كارگزاران، سفيران، فيلـسوفان، افـراد غريبـه و جـادوان و مهتـران مجـاور مـي                 

هاي   نامه. هاي زيردست به باالدست؛ شامل زيردست به پادشاه و فرزند به پدر، نيا يا مادر                ـ نامه 2
 ن،هاي پهلوانـان، ملـوك دسـت نـشانده، كارآگاهـان، سـفيرا              نامه: زيردست به پادشاه عبارتند از    

مردان و زنان حكومتي، دبيران و بزرگان، مرزبانان، روحانيان، پزشكان، فيلسوفان و افراد غريبه و          
هاي پادشاهان به هم، پهلوانان به هم و بـرادران            هاي همتايان به هم؛ شامل نامه       ـ نامه 3. جادوان

  .و خواهران به هم
  د نظـر خـود مبـادرت بـه     هـاي مـور   در ميان شخصيت هايي كه براي انتقـال مفـاهيم و پيـام      

ها پهلوانان و سـپس كـارگزاران سـهم بيـشتري             استفاده از نامه كرده اند، پادشاهان و پس از آن         
  .دارند

  هاي شاهنامه آغاز و انجام و اجزا و اركان نامه

ها در شاهنامه بـه تناسـب سـطوح ارتبـاطي و رتبـت و مقـام فرسـتنده و                      اجزا و ساختار نامه   
هـاي كهتـران بـه        مـثالً نامـه   . ب مضمون و موضوع مكتوب متفاوت اسـت       مخاطب و نيز به تناس    

. پادشاه اغلب مشتمل بر ستايش پروردگار، ستايش پادشاه و بيان يـا درخواسـت مطلبـي اسـت                 
هاي شاهنامه، در موضوعات مختلف تفـاوت دارد؛ بـه عبـارت ديگـر شـكل                  همچنين اجزاي نامه  

ها   مثالً در تقاضانامه  . ها با هم تفاوت دارد      محتوايي آن ها با توجه به ساختار دروني و          ظاهري نامه 
هـاي بـا      شـود؛ در نامـه      اغلب پس از ستايش خداوند و درود بر مخاطب، اصل تقاضا مطـرح مـي              

پـردازد و     كند، سپس به اندرزگويي مـي       موضوع اولتيماتوم، نويسنده ابتدا مخاطب را سرزنش مي       
  .كند در پايان، با مخاطب اتمام حجت مي

هاي شاهنامه به تناسب مضمون و موضـوع مكتـوب و    آنكه كيفيت آغاز و انجام و اركان نامه    با
هـاي شـاهنامه سـاختار و    نيز رتبت و مقام فرستنده و مخاطب او متفاوت اسـت؛ در اغلـب نامـه       

هـا  اگرچـه ممكـن اسـت شـاعر بـه داليلـي در برخـي از نامـه           . شـود اركان مشتركي ديـده مـي     
  .تار مشترك را حذف كرده باشدهايي از آن ساخ قسمت

ـ ستايش  1: توان پنج ركن را مشاهده كرد     هاي شاهنامه مي  به طور كلي در ساختار اغلب نامه      
ي متناسب با ركـن اصـلي نامـه           ـ مقدمه 3ـ ذكر فرستنده و مخاطب نامه و ستايش او          2خداوند  

  .ي نامه  ـ خاتمه5ـ ركن اصلي نامه 4
هـا،  شود؛ ولي در برخـي نامـه      ي مذكور ديده مي     اركان پنجگانه هاي زيادي از شاهنامه     در نامه 

ها آمده، ركن اصلي نامه است كه در بر     ي نامه   تنها ركني كه در همه    . اند  بعضي اركان حذف شده   
  .باشدي موضوع اصلي نامه مي گيرنده
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 فردوسـي در  . شـود هاي زيادي از شاهنامه مشاهده مي     ركن اول يعني ستايش خداوند در نامه      
در ركـن دوم،  .  به اجمال، كالم خويش را بـا سـتايش پروردگـار آغـاز كـرده اسـت                 نامه 65آغاز  

معمـوالً پـس از ذكـر       . هـا ذكـر شـده اسـت         فرستنده و مخاطبِ نامه و گاهي القاب و نعـوت آن          
البته ذكر فرستنده و مخاطب نامـه  . فرستنده و مخاطب، ستايش از مخاطب، گنجانده شده است   

شود و گاهي فقط    گاهي هم فرستنده و هم مخاطب ذكر مي       . اهنامه يكسان نيست  هاي ش در نامه 
شـود بـا ذكـر    ها همـراه مـي   همچنين گاهي ذكر فرستنده و مخاطب يا يكي از آن       . ها  يكي از آن  

ها و گاهي نيز فرستنده و مخاطب بدون القاب و نعوت           القاب و نعوت متناسب با مرتبه و مقام آن        
 حال اين ركن از نامـه كـامالً بـه موضـوع نامـه و مرتبـه و مقـام فرسـتنده و         به هر. اندذكر شده 

ها به سبب اجمال سـخن حـذف     مورد اين ركن از نامه     24از اين رو در     . مخاطب او بستگي دارد   
  .شده است

  اي متناســب بــا  مــورد ـ ذكــر مقدمــه  146هــاي شــاهنامه ـ در  ركــن ســوم در اغلــب نامــه
  فرستنده در ايـن ركـن، بـراي بيـان موضـوع اصـلي              . آيدي آن مي  ركن اصلي نامه است كه در پ      

  به همين خاطر كيفيت اين ركـن بـه موضـوع اصـلي نامـه بـستگي                 . كندنامه، مقدمه چيني مي   
  ي نامـه ابتـدا بـه گـزارش مـاوقع و ذكـر                مثالً اگر ركن اصلي نامه، فرمان اسـت فرسـتنده         . دارد

  كنـد  كنـد؛ آنگـاه بـه صـدور فرمـان اقـدام مـي             مـي پردازد و از مخاطب قدرداني      داليل خود مي  
  ي نامـه     اگـر موضـوع نامـه درخواسـت اسـت، فرسـتنده           ). 7-8،  2ج/  ي نوذر به سام     مانند نامه (

ــدامات و افتخــارات گذشــته   ــر اق ــاوقع و ذك ــزارش م ــه گ ــدا ب ــس ي خــود مــي ابت ــردازد و پ   پ
  ). 99-100، 1ج/ لم و تـور ي فريـدون بـه سـ    مانند نامـه (كند از آن درخواست خود را مطرح مي     

  اگر موضوع نامه اولتيماتوم و اعالن جنگ است، فرسـتنده ابتـدا بـه سـرزنش مخاطـب و احيانـاً          
  كنـد  پـردازد و پـس از آن ركـن اصـلي نامـه را بيـان مـي                 اندرز دادن وي و نيز خودستايي مـي       

   رســتم ي  يــا نامــه244-245، 3ج/  ي كيخــسرو بــه ســاكنان دژ جــادويي بهمــن ماننــد نامــه(
  نامــه نامـه يـا مخالفـت   اگـر موضـوع اصــلي نامـه موافقـت    ). 139-140، 2ج/ بـه شـاه هامـاوران   

پـردازد و پـس از آن       است، فرستنده ابتدا به ذكر داليل خود براي اعالم موافقت يا مخالفت مـي             
 ي   يـا نامـه    71،  2ج/ ي كيقباد بـه پـشنگ       مانند نامه (نمايد  موافقت يا مخالفت خود را اعالم مي      

ها در برخـي از مـوارد حـذف شـده     اين ركن از نامه   ). 431-432،  7ج/ بهرام گور به خاقان چين    
  .است

  ي موضـوع اصـلي نامـه         هاي شاهنامه است كه در بـر گيرنـده        ترين ركن نامه    ركن چهارم مهم  
  پـس از ايـن ركـن، معمـوالً     . است و گاه به اجمال و گاه بـا تفـصيل و تأكيـد بيـان شـده اسـت                

. ايـم ي نامه تعبير كرده    شود كه ما از آن به خاتمه        هاي شاهنامه مشاهده مي   ايان نامه سخني در پ  
  مـثالً  . ي نامه نيـز كـامالً بـه موضـوع اصـلي نامـه ـ ركـن اصـلي ـ بـستگي دارد            كيفيت خاتمه
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  ي آن معمــوالً حــاوي دعــا بــراي مخاطــب اســت  وقتــي موضــوع نامــه قــدرداني اســت، خاتمــه
اگـر  ). 44-46، 4ج/ ي كيخـسرو بـه رسـتم     يا نامه111، 3ج/  به سياوشي افراسياب   مانند نامه (

ي نامه معمـوالً حـاوي وعـده دادن و دلگـرم نمـودن                موضوع اصلي نامه درخواست است، خاتمه     
/ ي دارا بـه فـور هنـدي     يا نامه202-205، 9ج/ ي قيصر به خسرو پريز     مانند نامه (مخاطب است   

ي نامه سرزنش يا تهديد و وعـده و وعيـد             ان است، خاتمه  اگر موضوع اصلي نامه فرم    ). 398،  6ج
، 6ج/ ي اسكندر به موبدان و كاردانان        يا نامه  64-66،  3ج/ ي كاووس به سياوش     مانند نامه (است  
ها نيز در برخي موارد حذف      اين ركن از نامه   ). 19-20،  7ج/ ي اسكندر به كيد      يا نامه  406-404

  .شده است
آوريـم كـه هـر پـنج ركـن       ي كـاووس بـه سـياوش را مـي           يات نامـه  اينك براي نمونه، تمام اب    

  :سرآغاز نامه، ستايش خداوند است. گفته در آن به ترتيب ذكر شده است پيش
  خداوند آرامش و كارزار    نخست آفرين كرد بر كردگار
  خداوند نيك و بد و فر و جاه    خداوند بهرام و كيوان و ماه

  از گسترده هر جاي مهرازو ب  به فرمان اوي است گردان سپهر
  )3/64: 1374فردوسي، (

  
  :ركن دوم نامه، ستايش مخاطب يعني سياوش است

  هميشه بماناد با تاج و تخت    ترا اي جوان تندرستي و بخت
  )3/64: همان(

  
  اي را متناسـب بـا موضـوع اصـلي ـ صـدور فرمـان جنـگ         فرسـتنده در ركـن سـوم، مقدمـه    

  هـاي گذشـته بـا ايـران شـروع كـرده            اب تـوراني در جنـگ     هاي افراسـي  توزيـ با يادآوري كينه   
ــه و او را از          ــه ـ پرداخت ــب نام ــياوش ـ مخاط ــد س ــرزنش و تهدي ــه س ــس از آن ب   اســت و پ

كند كـه  دوستي و آشتي با دشمنان ايران منع كرده است؛ چه، او را جواني كم تجربه خطاب مي    
 و هـداياي وي، او را فريـب داده   يا چرب زباني و اظهار دوستي افراسياب يا طمـع گـنج آراسـته            

  :است
  ز خواب جواني سرت خيره گشت    ر دلت راي من تيره گشتـــاگر ب

  بردــد روزگار نـــروز شـــچو پي    شنيدي كه دشمن به ايران چه كرد
  ويـــــــربر آبـــبر م برين بارگه    يره آزرم دشمن مجويـــكنون خ

  واهي نهيبـاز چرخ گردان نخگر     بــر اندر فريــــا جواني سـنه بـم
  كار اوـــــــــبسي بازگشتم ز پي    ريبنده گفتار اوـــــن زان فـه مـك
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  تـد گرفـــــمرا از خود اندازه باي    باشد شگفتـــــــتو را گر فريبد ن
  يـرگاشتــرمان من روي بــــز ف    ت ايچ با من سخن ز آشتيــــنرف

  واستهـــــواهد شدن سير از خنخ    تهـــم از گنج آراســــهمان رست
  تو را شد سر از جنگ جستن تهي    شهيـــــاز آن مردري تاج شاهن

  رويــــشور بود شاه را آبــــبه ك    ويـــنيازي به شمشير جدر بي
  )64-3/65: همان(

  
  محتــواي ايــن بخــش، صــدور فرمــان . پــس از ايــن مقدمــه، ركــن اصــلي نامــه آمــده اســت

ــده گــرفتن آشــتي و  وگــاناســت در خــصوص فرســتادن گر ــار و نادي ــه درب   هــاي افراســياب ب
دادن جنگ تا در هم شكستن افراسياب و يا سپردن فرماندهي سپاه به طـوس و بازگـشتن                  ادامه

  :به درگاه
  و بايد، كم و بيش توــازد چـــبس    و طوس سپهبد رسد پيش توــچ

  ن بر خرانـار كــــهم اندر زمان ب    ه داري به بند گرانـــــگروگان ك
  ه درگه فرستـبه زودي مر آن را ب    تــپرستار وز خواسته هر چه هس

  ردان درازـــــها مگازين در سخن    و كين و آويختن را بسازـــو شــت
  ون كنيــــز خاك سيه رود جيح    از جنگ شبيخون كنيـــچو تو س

  ابــــــــبيايد به جنگ تو افراسي    در نيارد به خوابــــسپهبد سر ان
  كنــنخواهي كه خواندت پيمان ش    ر آن اهرمنــــو گر مهر داري ب

  ردـــرخاش روز نبـــــاي مرد پنه    از گردــسپه، طوسِ رد را ده و ب
  )3/65: همان(

  
ي نامه نيز سرزنش مجدد مخاطب ـ سياوش ـ اسـت كـه كـامالً بـا ركـن       ركن نهايي و خاتمه

  :ر شاه بر پايان نامه اشاره شده استاصلي نامه تناسب دارد و پس از آن به مه
  زم اندر از رزم بگريختيـــــه بــب    ختيـــو با خوبرويان برآميـــت

  ون پر بر آورد و ببريد راهـــــــهي    ادند بر نامه بر مهر شاهــــــنه
  )3/66: همان(

  
ي   هاي شاهنامه آن است كه ترتيـب ايـن اركـان در همـه             ي مهم در خصوص اركان نامه       نكته

  مـثالً بـا    . هـا بعـضي از اركـان پـيش و پـس آمـده اسـت               ها يكسان نيست و در برخي نامـه       نامه
  هايي اسـت كـه داراي ايـن ركـن هـستند، در بعـضي               آنكه ستايش خداوند ركن اول بيشتر نامه      
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  ها ابتدا نام فرسـتنده يـا مخاطـب ذكـر شـده و پـس از آن بـه سـتايش خداونـد پرداختـه                          نامه
ي كيخسرو به سـاكنان دژ بهمـن از        اسكندر به موبدان و كاردانان ايران و نامه        ي  نامه. شده است 
اسكندر پس از شكست دادن دارا و تسلط بر ايـران، بـه كاردانـان و موبـدان ايـران                    . انداين گونه 

اي نوشت كه در آغاز آن ابتدا فرستنده و سپس مخاطب نامـه ذكـر شـده و پـس از آن بـه                         نامه
ستايش مخاطب و اركان ديگر نيز پس از سـتايش خداونـد            . ته شده است  ستايش خداوند پرداخ  

  :ذكر شده است
  وي كاردانان ايرانيانــــــس    انــــاه كيـــــرِ نامه از پادشـــس

  سرِ نامه بود آفرين از نخست    ي چين بشست چو عنبر سرِ خامه
  ...س از آشكارا نهان آفريدـپ    ريدــــــبر آن دادگر كو جهان آف

  ...ي هر يكي بر فزود بر اندازه    داران درودـــــــــــزو باد بر ناما
  )404-6/405: همان(

  
هـاي بـسياري از شـاهنامه مـشاهده         ي نامه پـيش از سـتايش خداونـد در نامـه             ذكر فرستنده 

  :ي كيخسرو به ساكنان دژ جادويي بهمن نيز چنين است نامه. شود مي
  هان جوي كيخسرو نامدارـــــــج    ي كردگار ه اين نامه از بندهــــك

  به يزدان زد از هر بدي پاك دست    تــــكه از بند آهرمن بد بجس
  ....داوند نيكي ده و رهنمايــــخ    كه اوي است جاويد برتر خداي

  )3/244: همان(
  

چنانكه گفتيم تنها ركني كه نمي توان آن را حذف كرد، ركن اصلي نامـه اسـت كـه موضـوع               
ي  به بيان ديگر، گاهي نامه فقط داراي ركن اصلي است؛ مثالً تمام ابيات نامـه . اصلي در آن آمده  

  :افراسياب توراني به پيران ويسه با موضوع فرمان چنين است
  از آن پس گذر كن به مكران زمين    ز آنجا برو تا به درياي چينــك
  جا گذر كن به درياي سندـــوز آن    مي رو چنين تا سرِ مرز هندــه
  تر به مرز خزر در سپاهــــــــبگس    مه باژ كشور سراسر بخواهـــــه

  )110- 3/111: همان(

  پيش از شروع نامه

هـا در ضـمن سـخن، قابـل           هاي درج نامـه     تمهيدات فردوسي در خصوص فراهم آوردن زمينه      
وي اغلب به دنبال ايجاد تنوع در بيان داسـتان اسـت و بـدون مقدمـه، نامـه را وارد        . توجه است 
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ان نمي كند؛ بلكه در اكثر موارد پيش از شروع نامه به طور خالصه خواننده را براي شنيدن     داست
اين بخـش از سـخن او   . كند ي داستان يا مطلب جديد از زبان ديگران، آماده مي     يا خواندن ادامه  

عالوه بر اين، پـيش از شـروع نامـه اغلـب ابيـاتي در               . توان مصداق براعت استهالل دانست      را مي 
هـاي زيـر    نمونـه . ي نامه و توجيه كردن او آمده است         ص فراخواندن دبير از سوي فرستنده     خصو

  :ها هستند ابيات پيش از شروع نامه
  راندندها هميز هر در سخن  شاندندـــش بنــــــنويسنده را پي

  )1/201: همان(
  اي بـر حـريـرنـوشتـن يكي نـامـه  بـفـرمود تـا رفـت پـيـشش دبـيـر

  )3/59: انهم (
  سخن هر چـه بايست با او براند    يـر جهانديده را پيش خواندـــــدب

  ز عـنبـر نـوشـتنـد بـر پهـلـوي    ـرويـــــي خس بفرمـود تـا نامـه
  )4/262: همان (

  
  ي آمـاده سـاختن نوشـت افـزار الزم بـراي كتابـت                گاهي ابيات پـيش از شـروع نامـه دربـاره          

  :است
  قلم خواست هندي و چيني حرير     شـد دبـيـرهم آنـگه بـفرمـود تـا

  )7/20: همان(
  

  :ي نامه توصيف شده است ها، احوال فرستندهگاهي در ابيات پيش از شروع نامه
  دل آگنـده بودش ز غم بر فشاند    دبيـر خـردمنـد را پيش خوانـد
  ز بهـر بـرادر پـر از درد و خشم    يكي نامـه بنوشت پر آب چشم

  )4/87: همان(
  

  هـا، موضــوع نامـه بــه    مــورد ـ در ابيـات پــيش از شـروع نامــه   10بـه نـدرت ـ در كمتـر از     
  در اين مـوارد فردوسـي بـه طـور خالصـه و اغلـب در يـك بيـت بـه          . اجمال توصيف شده است 

  تـر و بهتـر اصـل نامـه آمـاده      محتواي نامه اشاره كرده و ذهن خواننده را بـراي دريـافتن سـريع       
ي رستم به شاه هاماوران بـا موضـوع اولتيمـاتوم چنـين آورده               ش از نامه  مثالً وي پي  . كرده است 

  :است
  پر از گرز و شمشير و پر كارزار      يكي نامه بنوشت با گير و دار

  )2/139: همان(
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ي پر از خشم كاووس به سياوش كه با افراسياب آشتي كرده بود، آورده                همچنين پيش از نامه   
  :است

  بـه كرسـي زر پـيـكرش برنشـانـد    وانـد ي نامـه را پيـش خ نويسنـده
  زبان تيز و رخساره چـون بادرنگ    يكي نامه فرمود پر خشم و جنگ 

  )3/64: همان(
  

ي اندوهگنانه كيخسرو كه پس از كشته شدن فرود به فريبـرز و سـران سـپاه             نيز پيش از نامه   
  :ايران نوشته شده، آورده است

  گنـده بودش ز غم برفشانددل آ    دبيـر خـردمنـد را پيش خوانـد
  ز بهـر بـرادر پـر از درد و خشم    يكي نامـه بنوشت پر آب چشم

  )4/87: همان(
  

گـويي  . ها، خود نامه و شكل ظاهر آن توصيف شـده اسـت           در برخي ابيات پيش از شروع نامه      
هـاي كاغـذ نامـه را داراي نقـش و نگـار               هاي آشتي جويانه و دوسـتانه حاشـيه         فرستنده در نامه  

  :گويد ي پشنگ به كيقباد مي مثالً فردوسي پيش از شروع نامه. كرده است مي
   بر او كرده صد گونه رنگ و نگار      يكي نامه بنوشت ارتنگ وار

  )69/ 2: همان(

  پس از ختم نامه

. معموالً فـردوسي پس از ختـم نامـه، بيت يـا ابياتي را براي بيان برخـي مقاصـد آورده اسـت           
ه آماده كردن نامه و فراخواندن پيك يا حامل نامه از جانب فرستنده و توصيف             اين ابيات گاهي ب   

  :وي اختصاص دارد
  د راــبخواند آن گـرانمايه فـرزن    بـبست از بـر نـامـه بـر بـنـد را
  يكي نـام روييـن و رويينه تـن    پسـر بـد مـر او را سـر انجـمن
   پاسخ شنوسخن گوي هشيار و     بـدو گفـت نـزديك گودرز شو

  )5/152: همان(
  فـرســتـاده آمـد بـسـان پـري    چو آن پاسخ نامه گشت اسپري

  )5/160: همان(
  

  :ي فرستادن نامه ذكر شده است در اين ابيات گاهي طريقه
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  بيـامد بـر فـور فـوران نـژاد      هيوني برافگند بر سان باد
  )6/398: همان(

  :امه آمده استگاهي هديه دادن فرستنده به پيك يا حامل ن
  يي بهره داد ز گنجش ز هر گونه    فـرستـاده را جامـه و بـدره داد 
  همه ياد كرد آن چه ديد و شنيد    چو رومي به نزد سكندر رسيد 

  )7/10: همان(
  

  :ي نامه است ي توصيف احوال گيرنده گاهي ابيات پس از ختم نامه در برگيرنده
  د شد مرد دانش پذيربدان شا      به رستم چو برخواند نامه دبير

  )6/320: همان(
  

. ي آن از زبان پيك يا حامل نامه ذكر شده است            در برخي موارد نيز پس از پايان نامه، خالصه        
بيت پاياني نامه   . فرستد  اي با موضوع چيستان و معما براي كسري مي          به عنوان نمونه، قيصر نامه    

  :از زبان حامل نامه چنين است
  تو پاسخ گزار آن چه آيدت كام       پيامبرين گونه دارم ز قيصر

  )8/261: همان(
  

دهد كه دست از آيين نو بردارد و همچنان باج گـزار              اي، گشتاسب را پند مي      ارجاسب در نامه  
  :بيت آخر نامه چنين است. او بماند

  تو ژرف اندرين پند نامه نگر      بگفتم همه گفتني سر به سر
  )6/76: همان(

  
. كنـد   به منذر از سوء رفتار پدرش و وضع نامناسب خود با او درد دل مي              اي    بهرام گور در نامه   

  :صورت اجمالي نامه در بيت پاياني آن نمودار است
  ز بد راه و آيين شاه جهان    به نعمان بگفت آن چه بودش نهان

  )7/279: همان(

  ها ذكر فرستنده و مخاطب نامه

   كـه نـام و عنـوان فرسـتنده و مخاطـب         در قواعد ترسل از قديم االيام، معمول آن بوده اسـت          
  هـاي شـاهنامه نيـز فرسـتنده و مخاطـب مـشخص دارنـد؛ امـا                 نامـه . شده است در نامه ذكر مي   
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  آنچــه در ايــن مبحــث گفتنــي اســت آن اســت كــه فردوســي گــاهي فرســتنده و مخاطــب يــا  
  ا تـوان در آن صـورت آن بخـش از نامـه ر            كنـد و مـي    هـا را در مـتن نامـه ذكـر مـي             يكي از آن  

ــده    ــشكيل دهن ــان ت ــي از ارك ــان      يك ــه از زب ــروع نام ــيش از ش ــاهي پ ــمرد، و گ   ي آن برش
  . شـود كنـد و پـس از آن نامـه آورده مـي           خويش، فرستنده يـا مخاطـب يـا هـر دو را ذكـر مـي               

  ي   توان با اطمينان گفت فرستنده و مخاطب ركنـي از اركـان تـشكيل دهنـده               در اين موارد نمي   
   در آن نامـه فرسـتنده و مخاطـب ذكـر نـشده اسـت؛ زيـرا ممكـن                 آن نامه نيـستند يـا آن كـه        

  البتـه در برخـي مـوارد       . گـويي كـرده باشـد      هـا خالصـه   است فردوسي در نقل ايـن گونـه نامـه         
  هـاي خـويش ذكـر كـرده         هـا را در نامـه       فردوسي صراحتاً فرستنده و مخاطب و حتي ترتيب آن        

ــه . اســت ــ همچنــان كــه در برخــي نام ــا آنكــه فرس ــز ب ــد ذكــر شــده تنده و مخاطــبهــا ني   ان
  اي در مـتن نامـه   هـا دشـوار اسـت؛ مگـر آنكـه قرينـه             تشخيص ترتيب و تقدم و تـأخر ذكـر آن         

  ي خاقـان چـين بـه بهـرام گـور             به عنوان نمونـه فردوسـي در سـرآغاز نامـه          . وجود داشته باشد  
  :گويد مي

  نوشت آن جهاندار با دستگاه      يكي نامه نزديك بهرام شاه
  )7/430: همان (

  
رسد كه ابتدا نام مخاطب و پس از آن نام فرستنده آمده اسـت؛   با توجه به اين بيت به نظر مي 

نمايد  اما با توجه به دو بيت بعد كه فردوسي به وضوح جايگاه فرستنده و مخاطب را مشخص مي           
  :گويد و مي

  سـر نـامـداران و شـاه مهـان      بـه عنوان بر از شهريار جهان
  كـه آمـد بـه قنـوج با يارسي      ي پـارسي تـادهبـه نـزد فرس

  )7/430: همان (
  

كند و بـه ترتيـب    معلوم است كه فردوسي در بيت نخست فقط فرستنده و مخاطب را ذكر مي 
از جهت ديگر ممكـن اسـت       . نمايد  ها را مشخص مي     ها كاري ندارد و در ابيات بعد، ترتيب آن          آن

ولي با اين حال بايـد گفـت، در         . اوين را به هم زده باشد     فردوسي با توجه به وزن شعر ترتيب عن       
اي   اكثر نامه هايي كه فردوسـي در شـاهنامه آورده اسـت، فرسـتنده و مخاطـب نامـه بـه گونـه                      

  .مشخص شده اند
هاي باالدست به زيردست، ابتدا فرستنده و پـس از آن             ي ديگر آن است كه در اغلب نامه         نكته

  :نظير. مخاطب نامه ذكر شده است
  ز داراي داراب بــن اردشــيــر    يـكـي نـامـه بـنـوشـت فـرخ دبيـر
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  بـفرمود چـون خنجـري نامه اي    اي به هر سو كه بد شاه و خود كامه
  )381-6/382: همان(

  
  :ي بهرام گور به سران ممالك تابعه نامه

  ي خوب و زشت دلِ داد و داننده    بـه عنـوان برش شاه گيتي نوشت
  شـهنـشـاه بخـشنـده بهـرام گور    ـايش و فـر و زورخـداونـد بخش

  خردمـنـد و دانـا و جنـگي سران    سـوي مــرزبـانـان فـرمـانـبـران
  )7/400: همان(

  
  :ي اسكندر به كاردانان و موبدان نامه

  ان ايـرانيـانــاردانــــوي كـــس    ه از پادشاه كيانـــامـــر نــس
  )6/404: همان (

  
  : به افراد غريبه و جادواني اسكندر نامه

  سوي آن كه دارنـد مـرز هـروم    ران و رومـبه عنوان بر از شاه اي
  )7/74: همان (

  
  :ي فريدون به سلم و تور نامه

  به خاور خداي و به ساالر چين    نـــيكي نامه بنوشت شاه زمي
  )1/99: همان (

  
  :ي كسري به هرمزد نامه

   و سرافراز و گيرنده شهرمهست    د دهرــز شاه جهـاندار خورشي
  پـذيـرفـتـه از دل همي پـنـد مـا    اـــسوي پـاك هرمـزد فرزند م

  )8/276: همان(

  هامهر كردن نامه

برخـي  . هـا اشـاره كـرده اسـت     فردوسي در پايان قريب به پنجاه نامه، به مهر كردن پايـان آن          
نهادنـد بـر   «مـصراع   : وان مثال به عن . ها، تكراري است  هاي ابيات مربوط به مهر كردن نامه        مصرع
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ها به مهر كردن نامه با مشك       در شش مورد از اين نامه     . ده بار تكرار شده است    » نامه بر مهر شاه   
  :مانند. اشاره شده است

  :ي كسري به هرمزد نامه
  نهادند مهري بر او بر ز مشك    چو قرطاس رومي شد از باد خشك

  )8/310: همان(
  

  :ي اسكندر به قيدافه نامه
  نهـادنـد مهـري بـر او بر ز مشك    چـو از بـاد عنـوان او گشـت خشك

  )7/45: همان(
  

  :ي كسري به خاقان نامه
  نهـادنـد مهـري بر او بـر ز مشك    همان چون سرشك قلم كرد خشك

  )8/177: همان(
  

  :ي قيصر به خسرو پرويز نامه
  مشكبـر او بر نهـادنـد مهري ز     چـو عنـوان آن نامه بر گشت خشك
  فـرسـتـاده را داد و كـرد آفـرين    بـر آن مـهـر بنهـاد قيـصـر نـگـيـن

  )9/87: همان(
  

  :ي قباد به كسري نامه. ها به مهر زرين اشاره شده است در سه مورد از اين نامه
  بـر موبـد رام بـرزين نهاد    بـر آن نامـه بـر مهر زرين نهاد

  )8/50: همان(
  

  :ي بهرام چوبين محضرنامه
  بر او بر يكي مهر زرين نهاد    بـر آن نامـه چون نام كردند ياد

  )9/62: همان (
  :ي قيدافه به اسكندر نامه

  هيوني برافگنـد بر سـان باد    بر آن نامـه بر مهـر زرين نهـاد
  )7/46: همان (
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هـاي دوسـتانه و       مهر كردن نامه با مهر زرين و مشك مختص پادشاهان بوده است و گويا نامه              
همچنين در اغلب موارد تصريح شده است كه پـس          . كرده اند   لمت آميز را با مشك، مهر مي      مسا

گاهي براي مهر كردن نامه تعبير  . از خشك شدن مركب نامه، از مهر مشكين استفاده شده است          
  :نگين نهادن به كار رفته است

  نهاد از بر نامه خسرو نگين    رينــنويسنده پردخته شد ز آف
  )4/267: همان(

  
ها به مهر يا ذكر نام نويسنده در خاتمـه     هاي ديگري كه در آن    ممكن است تصور شود كه نامه     

  :ولي با توجه به ابياتي همچون. اشاره نشده، بدون مهر يا گواهي فرستنده بوده است
  گـواهي نوشـتنـد برنا و پيـر    رــــــبر آن محضر اژدها ناگزي

  )1/62: همان (
  بـر او بر يكي مهـر زرين نهـاد    ادـدند يبر آن نامه چون نام كر

  )9/62: همان (
  

  هـا درج   هـاي شـاهان، مهـر آن    ي نامـه    ي همـه    مي تـوان چنين استنباط كـرد كه در خاتمـه        
  شـده اسـت؛    هـاي ديگـران گـاهي فقـط نـام فرسـتنده در آغـاز ذكـر مـي                    شده است و در نامـه     

  شـده و يكـي از اركـان        نامه نوشـته مـي    ي   ها كه نام و گواهي فرستنده در خاتمه        مگر محضرنامه 
  گـويي  هـا بـه دنبـال خالصـه    آمده است؛ اگرچه فردوسي در بيان برخـي نامـه  نامه به حساب مي 

  امـا وي   . ي گـشتاسب بـه بهمـن        ها اشـاره نكـرده اسـت؛ مثـل نامـه           و ايجاز بوده و بـه مهـر آن      
هـا نيـز اشـاره     لب به مهر كـردن آن ي شاهان را به تفصيل ذكر كرده، اغ      وقتي كه به داليلي نامه    
هاي خسرو پرويز به گرديه، قباد به كسري، كسري به هرمزد و قيـصر بـه                نموده است؛ نظير نامه   

  .خسرو پرويز

  ها كوتاهي و بلندي نامه

هاي شاهنامه مستلزم توجه كامل بـه سـبك    رسد به كار بردن اركان متمايز در نامه به نظر مي  
هاي باالدست به زيردست نمايان تر است كـه    ست و اين اطناب در نامه     اطناب در آن دوره بوده ا     

هـاي زيردسـت بـه     آن هم بيشتر متوجـه بسط و تأكيد و توضـيح معنــاست؛ بــر خـالف نامـه                 
چينـي بـراي      ها متوجه تعريف و تمجيد از مخاطب و مقدمـه           ترند و اطناب آن     باالدست كه كوتاه  

 مخاطب زياد گرفته نشود، ركن اصـلي كـالم بـا ايجـاز     بيان مطلبي است و به خاطر آن كه وقت 
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هاي همتايان به همديگر از آن جا كه بين مقام آنـان، چنـدان تفـاوتي نيـست،                    آيد و در نامه     مي
  .اي اعتدال در بيان و مساوات وجود دارد گونه

  ها موضوع نامه

  ماننـد  (ن  فرمـا : هـاي شـاهنامه بـه قـرار زيـر اسـت             هـاي منـدرج در نامـه        ترين موضوع   عمده
  هـاي اسـكندر و بهـرام گـور بـه سـران ممالـك                 نامـه (نامـه     ، بخـش  )ي كيخسرو به فريبـرز      نامه
، )ي سـياوش بـه كـاووس        نامـه (، گـزارش مــاوقع      )ي پشنگ به كيقبـاد      نامه(، درخواست   )تابعه

  هـاي اسـكندر بـه     نامـه (، بـاج خـواهي و طلـب اطاعـت     )ي بهرام گور به كارآگاهان  نامه(پرسش  
  ، )هـاي قيـصر و خاقـان بـه كـسري            نامـه (، زنهارخواهي و اعالم باجگزاري      )ين و قيدافه  فغفور چ 

  ي رسـتم بـه       نامـه (، اولتيمـاتوم    )ي بابك به اردشير يـا هرمـزد بـه سـاوه شـاه               نامه(پند و اندرز    
ــدران  ــه شــاه مازن ــا كــاووس ب   ي ضــحاك و بهــرام  محــضرنامه(، محــضرنامه )شــاه هامــاوران ي

  ي   نامـه (، پـوزش خـواهي و پـوزش پـذيري           )ي اسـكندر بـه مـادرش        نامه(، وصيت نامه    )چوبين
  ، )ي كـسري بـه هرمـزد يـا رسـتم فرخـزاد بـه بـرادرش                  نامـه (، پيش بيني    )رستم به گشتاسب  

  ، )ي كـسري بـه هرمـزد    نامـه (، منـشور  )هـاي قيـصر و خـسرو پرويـز بـه هـم            نامـه (پيمان نامه   
  ، اعـالن جنـگ   )ي كـسري بـه خاقـان     نامـه (امـه   ، موافقـت ن   )ي هرمزد به پرموده     نامه(زنهارنامه  

  ، قـدرداني و    )ي هرمـزد بـه بهـرام چـوبين          نامـه (، سـرزنش نامـه      )ي فور هندي به اسكندر      نامه(
  ، تـسليت  )ي اسـكندر بـه روشـنك    نامـه (، خواسـتگاري  )ي خسرو پرويـز بـه گرديـه      نامه(تشكر  

ــه( ــصر  نام ــه قي ــراض  )ي كــسري ب ــه و اعت ــه(، مخالفــت نام ــصر ي خــسرو  نام ــه قي ــز ب   ، )پروي
  ي بهـرام گـور بـه ممالـك           نامـه (، تعهدنامـه    )هـاي كـسري و راي هنـدي بـه هـم             نامـه (اقتراح  

  ).تابعه

  ها در شاهنامه  كاركردهاي نامه

  فردوسي، بـا گنجانـدن نامـه از زبـان ديگـران در مـتن كـالم، توانـسته اسـت در بـسياري از                     
  دها و شخـصيت قهرمانـان سـخني بگويـد،     موارد، بي آن كه خود در تحليل داسـتان هـا، رويـدا           
هـاي   وي بـه مـدد ايـن گونـه گفتـارگزاري     . از زبان ديگران مقصود خود را به مخاطب ابالغ كند     

  لحـن داسـتان و همچنـين بيـان بخـشي از             ي ديـد و     مكتوب، در اكثر مـوارد، بـا تغييـر زاويـه          
   فردوسـي گـاهي بـا    بـر ايـن   عـالوه . روايت در قالب نامه، به اثـر خـويش تنـوع بخـشيده اسـت              

  گـشايي    هـاي داسـتان را گـره        ي نامـه، پيچيـدگي      هاي مختلف داستان به وسـيله       ارتباط قسمت 
تـر    كرده؛ فضاي داستان را روشن و شفاف ساخته و با آميزش داستان و نامـه، در بيـان مطلـوب                   
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  وي در پرتـو همـين گفتارهـاي مكتـوب اسـت كـه       . تر بوده اسـت     مفاهيم و مضامين خود موفق    
. كنـد در مـتن حـوادث قـرار دارد     كند، به طوري كه مخاطب احـساس مـي         ر مخاطب نفوذ مي   د

نگاري در شـاهنامه بيـانگر آن اسـت كـه فردوسـي از                فراواني گفت و شنودهاي دورادور يا گفتار      
ترين كاركردهـاي نامـه در شـاهنامه بـه      مهم. ها آگاه بوده است   نقش مهم نامه در روايت داستان     

  :قرار زير است

  خبررساني. 1

توانـد جانـشين      نامه مـي  «. ها در شاهنامه، خبر رساني است       ترين كاركردهاي نامه    يكي از مهم  
اطالع دادن از طريق نامه به علت عدم دخالت راوي  . هاي اطالع دهي در داستان شود       ساير شيوه 

الـديني،  معين  (» و روشني و پر تحركي گفتگو، از روايت صرف يا توصيف به مراتب مؤثرتر است              
ي  ها ممكن است خبري خوش يا ناخوش را به اطالع گيرنده          اين نامه  ). 574ص  : 1381فاطمه،  

نامه برسانند؛ به عنوان نمونه يزدگرد خبر كشته شدن رسـتم فـرخ زاد و پيـروزي تازيـان را بـا                      
ي مرگ سام و كمـي شـمار سـپاهيان       دهد؛ يا افراسياب مژده     اي به ماهوي سوري اطالع مي       نامه

  . دهد اي به پشنگ گزارش مي نوذر را طي نامه

  ايجاد هماهنگي و صدور فرمان. 2

ها از جانب شاهان خطاب به زيردستان جهت هماهنگي و اجراي بهتـر وظـايف،                 برخي از نامه  
هاي باالدسـت خطـاب بـه     هايي هستند كه شاهان يا مقام اند و در حقيقت متن فرمان  صادر شده 

اي به پـسر   خويش صادر نموده اند؛ به عنوان نمونه اردوان با ارسال نامه       كهتران و گاه به هماالن      
يا كسري به مأموران اخذ باج و خـراج دسـتور   . دهد كه اردشير را تعقيب كند      خويش دستور مي  

  .دهد كه در وصول ماليات با مردم مدارا كنند مي

  درخواست كردن. 3

هـا معمـوالً      در ايـن گونـه نامـه      .  هـستند  هاي شاهنامه، درخواستي و خواهـشي       اي از نامه    پاره
كننـد؛ مـثالً در       هاي باالدست مطلبي يا انجام كاري را درخواست مـي           هاي زيردست از مقام     مقام
يا گژدهم براي جنگ با . كند اي سام موافقت منوچهر را با ازدواج زال و رودابه درخواست مي        نامه

  . كند سهراب، از كاووس درخواست كمك مي
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   موافقت، مخالفت يا اعتراض كردناعالم. 4

ــه ــدادي از نام ــه     تع ــسبت ب ــراض ن ــت و اعت ــا مخالف ــت ي ــه منظــور موافق ــاي شــاهنامه ب   ه
ي خاقـان   اي بهرام گور در جواب نامـه  اند؛ به عنوان نمونه در نامه ي مخاطب نوشته شده     خواسته

ست و من نيازي نـدارم  شاه ايران موافق ني: نويسد چين كه او را به نزد خود دعوت كرده بود، مي         
اي موافقت خود را با ازدواج روشـنك و اسـكندر اعـالم               يا مادر روشنك با نامه    . كه به چين بيايم   

  . كند مي

  تهديد، اولتيماتوم و اعالن جنگ. 5

هاي شاهنامه به منظور تهديد و ايجاد رعب و وحشت يا اتمام حجـت و اعـالن                  تعدادي از نامه  
اي كيخـسرو بـه سـاكنان دژ جـادويي        به عنوان نمونه در نامـه     . دان  جنگ به مخاطب نوشته شده    

دهد كه خود را تسليم كننـد؛ رسـتم بـه شـاه هامـاوران كـه كـاووس و سـران                        بهمن اخطار مي  
خواهي از دست اژدها      دهد كه اگر مي     لشكرش را با سور و مهماني به دام انداخته، اولتيماتوم مي          

  . نجات پيدا كني، كاووس را رها كن

   بيان مسائل اخالقي و پند و اندرز.6

ــاره ــه زيردســتان    اي از نامــه در پ ــا بزرگــان ب   هــاي شــاهنامه كــه اغلــب از جانــب شــاهان ي
به عنوان مثـال  . دهد كند و به او پند و اندرز مي      اند، نويسنده، مخاطب را نصيحت مي      نوشته شده 

ه و سـپاهي نداشـته باشـد        دهـد كـه اگـر ايـران، شـا           اي ارسطاليس به اسكندر اندرز مي       در نامه 
يـا  . كننـد   كنند و به تبع آن به روم هم لشگركشي مي           كشورهاي ديگر آن سرزمين را تصرف مي      

دهـد كـه دست از جنگ بـردارد و ديـن اسـالم را پـذيرا        سعد وقاص، رستم فرخ زاد را اندرز مي       
  . شود

  ابالغ يا حكم مأموريت. 7

اي قبـاد تخـت و تـاج     مثالً در نامه . مأموريت هستند ها در شاهنامه ابالغ يا حكم         برخي از نامه  
يـا كيخـسرو   . خوانـد  كند و مردم را به اطاعت از او فرا مي شاهي را به فرزندش كسري واگذار مي 

  . كند فريبرز را به سپهساالري سپاه انتخاب مي
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  بيان احساس و عاطفه. 8

. ف خود را بيـان كـرده اسـت        هاي شاهنامه، فرستنده احساسات و عواط       در قالب بعضي از نامه    
دهد كـه     كند و قول مي     اي يزدگرد از منذر، در باب تربيت و پرورش بهرام تشكر مي             مثالً در نامه  

نويـسد و   اي كه بهرام گور در باب سوء رفتـار پـدرش بـه منـذر مـي      يا نامه. جبران زحمت نمايد  
يصر روم را با ارسـال      همچنين كسري درگذشت ق   . كند  ضمن گله از وضع خود، با او درد دل مي         

  . گويد اي به فرزندش تسليت مي نامه
  

  گري ي فريب و توطئه وسيله. 9

  هـا را بـه قـصد خـام كـردن و فـريفتن                در شاهنامه نامـه هـايي هـست كـه نويـسندگان، آن            
  اي بـه شـاه       شـاه كـه قـصد حملـه بـه ايـران را دارد، طـي نامـه                   مـثالً سـاوه   . دشمن نوشته انـد   

ــي ــو  م ــصد عب ــه ق ــسد ك ــف تقاضــا   نوي ــزل و عل ــزد، ن ــران، هرم ــران را دارد و از شــاه اي   ر از اي
  دهـد و آن را توســط خـراد بــرزين    اي بــه وي جـواب مــساعد مـي   هرمــزد طـي نامـه  . كنـد  مـي 

  فرسـتد و منظـور از ايـن نامـه نگـاري تنهـا ايـن اسـت كـه از چنـد و چـون سـپاه                              براي او مي  
 اختيار بهرام چـوبين، سـردار خـويش قـرار       ساوه شاه مطلع شود و اطالعات به دست آمده را در          

  . دهد

  ايجاد رابطه با ممالك ديگر. 10

به عنوان مثـال    . هاي شاهنامه، به منظور ارتباط با ساير ممالك نوشته شده اند            تعدادي از نامه  
بندد كه در جنگ او را كمك كند، به شـرط ايـن كـه از روم                   اي قيصر با پرويز پيمان مي       در نامه 

  .  براي استواري دوستي، دخترش را به همسري بگيردباج نگيرد و

  پرسش. 11

ــاره ــه در پ ــي   اي از نام ــؤال م ــب س ــسنده از مخاط ــا نوي ــد ه ــه . پرس ــثالً در نام ــتم  م   اي رس
وقاص، سردار عـرب، دليـل آمـدن اعـراب بـه جنـگ ايرانيـان را                  فرخ زاد، سردار ايراني، از سعد     

  .پرسد مي
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  تعهد انجام امور. 12

  اي كــسري  در نامــه. هــاي شــاهنامه ســخن از تعهــد انجــام كــاري اســت  امــهدر برخــي از ن
  اي تعهـد   گيـرد كـه افـزون طلبـي نكننـد يـا بهـرام گـور، در نامـه                از ملوك طوايـف تعهـد مـي       

ــه         ــك تابع ــاهي ممال ــه آگ ــردم را ب ــاموس م ــال و ن ــان، م ــت از ج ــر محافظ ــي ب ــود مبن   خ
  .رساند مي

  وصيت. 13

  اي بــه مــادر خــويش وصــيت  اســكندر در نامــه. ستندهــا، حــاوي وصــيتي هــ برخــي از نامــه
  ي او را در اســكندريه دفــن كننــد؛ دختــر كيــد را بــه هندوســتان برگرداننــد   كنــد جنــازه مــي

همچنين بهرام چوبين در واپسين لحظات زندگي خـود       . و فرزند روشنك را به پادشاهي برسانند      
ا بـا بازمانـدگان وي بـه نيكـي رفتـار      خواهد ت نويسد و از او مي      اي مي   خطاب به خاقان چين نامه    

  . كند

  جلب اعتماد. 14

  ضــحاك . هــاي شــاهنامه بــه قــصد جلــب اعتمــاد مخاطــب نوشــته شــده انــد برخــي از نامــه
  اي بـا ايـن مـضمون كـه          كنـد و محـضرنامه      منظور جلب اعتماد مردم، بزرگـان را دعـوت مـي           به

  اي   بهـرام چـوبين محـضرنامه     . گيـرد   ضحاك فردي نيكوكار، راستگو و عادل اسـت، از آنـان مـي            
  ي پادشــاهي اســت، و بزرگــان آن را امــضاء  كنــد بــا ايــن مــضمون كــه وي شايــسته تهيــه مــي

  .كنند مي

  سرزنش و توبيخ كردن. 15

  يـافتن   هرمـزد پـس از آگـاهي   . ي تـوبيخ و سـرزنش كـردن مخاطـب اسـت            گاهي نامه وسيله  
  نويـسد و او را سـرزنش         ي بـه وي مـي     ا  از نافرماني بهـرام در حرمـت گـزاردن بـه پرمـوده نامـه              

  .كند مي
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  ي ارسال فصول كتاب وسيله. 16

ي نامه از هند به دربار ايـران فرسـتاده       ي طبيب فصول كتاب كليله و دمنه را به وسيله           برزويه
  .است

  ي بحث نتيجه

اه و هـا و ر  ي فردوسي، تحقيق در شيوه    با توجه به كاربرد فراوان نامه و اهميت آن در شاهنامه          
  .رسم نگارش آن در جهت الگوگيري در مكاتبات امروز ضرورت دارد

  ي   تـوان بـه طـور كلـي بـه سـه دسـته               هاي شـاهنامه را از جهـت سـطوح ارتبـاطي مـي              نامه
ــه   ــه باالدســت و نام ــه زيردســت، زيردســت ب ــرد  باالدســت ب ــسيم ك ــه هــم تق ــان ب   . ي همتاي

  در اكثـر مواقـع قبـل از آن كـه اصـل            شـود فردوسـي       هاي شاهنامه، مشاهده مي     در بررسي نامه  
ــردن         ــاده ك ــر و آم ــدن دبي ــا، فراخوان ــه ه ــاوين نام ــه عن ــاتي را ب ــد، ابي ــروع كن ــه را ش   نام

  وي همچنـين پـس از خـتم نامـه، ابيـاتي را از زبـان خـود                  . لوازم كتابت اختـصاص داده اسـت      
تـصاص داده   ي فرستادن نامه و ذكر فرستنده و مخاطب اخ          جهت يادآوري به مخاطب، به طريقه     

  . است
  هاي شاهنامه به تناسب مـضمون و موضـوع مكتـوب و بـه تناسـب تفـاوت رتبـت                 اجزاي نامه 

  هـا پـنج ركـن        ولـي بـه طـور كلـي در سـاختار آن           . و مقام فرستنده و مخاطـب متفـاوت اسـت         
  ــ  3ــ ذكـر فرسـتنده و مخاطـب نامـه و سـتايش او                2ــ سـتايش خداونـد       1: شود  مشاهده مي 

  از ايـن پـنج   . ي نامـه   ـ خاتمـه  5ــ ركـن اصـلي نامـه     4ا ركـن اصـلي نامـه    ي متناسب ب مقدمه
  ركن، تنها ركنـي كـه هميـشه ذكـر شـده ـ اگرچـه بـه اجمـال در يـك بيـت ـ ركـن چهـارم               

 نامـه بيـشترين بـسامد را        146 نامه و ركن سوم در       180پس از آن، ركن دوم در بيش از         . است
  .دارند

ـــه ـــوع   نام ـــوعات متن ــاهنامه موض ــاي ش ــت،   ه ــشنامه، درخواس ـــان، بخ ـــون فرم   ي همچ
  هـاي بـا موضـوع فرمـان معمـوالً بـا              نامـه . دارنـد ... گزارش مـاوقع، پنـد و انـدرز، اولتيمـاتوم و            

  چينـي كـه      شـوند و فرسـتنده پـس از مقدمـه           ستايش خداوند و ستـايش مخــاطب آغــاز مـي         
هـا   در بخـشنامه . نمايـد  مـي اغلب گزارش ماوقع يا ذكر داليل صدور فرمان است، فرمان را صادر             

  فرمـان اسـت     معموالً پس از ذكـر عنـوان فرسـتنده و مخاطـب، ركـن اصـلي كـالم كـه اغلـب                     
  هـاي داراي موضـوع گـزارش مـاوقع معمـوالً بـا عنـوان مخاطـب، سـتايش خـدا و                        نامه. آيد  مي

  . نمايـد   شوند و فرستنده پس از گزارش، كسب تكليـف مـي            ستايش مخاطب به ترتيب شروع مي     
هاي با موضوع درخواست، فرستنده پس از ستايش خدا و مخاطب با يك مقدمـه چينـي                 نامه در
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كنـد و در پايـان بـه     ي خـود را مطـرح مـي    از قبيل بيان ماوقع، اندرزگويي و استدالل، خواسـته       
  . كند دهد يا براي او دعا مي اي مي مخاطب قول و وعده

  آيـد؛   تمـايزي اسـت و بـا اطنـاب مـي     هـاي باالدسـت بـه زيردسـت داراي اركـان م             اغلب نامه 
  هـا فرمـان اسـت و اكثـراً      شـود؛ موضـوع بيـشتر آن       عنوان فرستنده قبـل از مخاطـب ذكـر مـي          

ــا ســتايش خــدا و ســتايش مخاطــب و     ــه ايــن صــورت كــه نامــه ب ــد؛ ب   اجــزاي يكــساني دارن
  شود، پس از ذكر مقـدمات متناسـب بـا موضـوع نامـه، ركـن اصـلي كـالم                      گاهي دعا، شروع مي   

ــ ــي     يم ــان م ــه پاي ــه ب ــر روي موضــوع اصــلي، نام ــد ب ــا تأكي ــوالً ب ــد و معم ــد آي ــاب . رس   اطن
ــه ــسط     در نام ــر اســت كــه آن هــم بيــشتر متوجــه ب ــان ت ــه زيردســت نماي   هــاي باالدســت ب

  .هاي زيردست به باالدست كه كوتاه ترند و تأكيد و توضيح معناست؛ بر خالف نامه
ش هستند، با ذكـر عنـوان مخاطـب و فرسـتنده،     هاي زيردست به باالدست كه اغلب گزار     نامه

  آيـد و فرسـتنده      شوند، ركن اصلي كالم بـا ايجـاز مـي           ستايش خدا و ستايش مخاطب شروع مي      
  بــا ايــن حــال، گــزارش هــايي هــم . پــردازد ي راهكــار و كــسب تكليــف مــي در پايــان بــه ارائــه

  داد معـدودي از  تعـ . شوند كـه فقـط داراي ركـن عنـوان و ركـن اصـلي كـالم هـستند                   ديده مي 
  هـاي درخواسـتي در ميـان         هاي زيردست به باالدست، موضـوعات ديگـري دارنـد كـه نامـه               نامه
  اي كـه     ها از گـزارش بلندترنـد و فرسـتنده اغلـب بـا ذكـر مقدمـه                  اين نامه . تر است   ها نمايان   آن

  كنـد توجـه و عنايـت مخاطـب را            هـا و افتخـارات خـود اسـت، سـعي مـي              معموالً ذكـر بزرگـي    
  هـا    اركـان پنـد و انـدرز و قـول و وعـده در ايـن نامـه                 . ي خود جلب نمايد     اي پذيرش خواسته  بر

هـاي زيردسـت بـه باالدسـت در قيـاس بـا        نامه. شود هاي گزارشي بيشتر ديده مي  نسبت به نامه  
هاي باالدست به زيردست، كوتاه ترند و تفصيل كالم بيشتر متوجه دعا و ستايش مخاطب و                  نامه

 بندگي فرستنده نسبت به پادشاه است وگر نه ركن اصلي كـالم ـ بـدان سبب كـه  اظهار عجز و
آيد و اجـزاي فرعـي زيـادي در كنـار آن آورده نمـي       وقت پادشاه زياد گرفته نشود ـ با ايجاز مي 

  . شود
  هاي همتايان به هم از آن جـا كـه بـين رتبـت و مقـام فرسـتنده و مخاطـب چنـدان                          در نامه 

  وات در بيـان وجـود دارد و معمـوالً فرسـتنده نـام و نعـوت خـود را قبـل از                       تفاوتي نيست، مسا  
  هـاي پادشـاهان بـه هـم اسـت كـه        هـا از نـوع نامـه      اغلب اين نامـه   . كند  عنوان مخاطب ذكر مي   

  هــاي پهلوانــان بــه هــم، در بيــشتر مــوارد، گزارشــي و  نامــه. هــاي تخــويفي اســت بيــشتر نامــه
  شـود    متايان به هم، مكتوب با ستايش خداوند شـروع مـي          هاي ه   در اغلب نامه  . درخواستي است 

  فرسـتنده قبـل   . آيـد  اي متناسب بـا موضـوع نامـه، ركـن اصـلي كـالم مـي         و پس از ذكر مقدمه    
  پـردازد؛ گـاهي      هـاي خـويش مـي       از درخواست به بيان ماوقع يا قول و وعده و يـا بيـان بزرگـي               

  در . شـود   بـا موضـوع نامـه ذكـر مـي         بعد از ركن اصلي كالم، ركـن يـا اركـاني فرعـي متناسـب                
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كنـد و سـپس بـه او     هاي تهديدي قبل از ركن اصلي كالم، فرستنده مخاطب را سرزنش مي             نامه
هاي خواهر و برادر بيشتر درخواستي و گزارشي است و گاهي بـا دعـا همـراه                   نامه. دهد  اندرز مي 

  .است
گـاهي بـر    . ها اشاره كـرده اسـت      فردوسي در پايان قريب به پنجاه نامه به مهر كردن پايان آن           

. اند كه ظاهراً مهر زرين نهادن بر نامه، مختص پادشاهان بوده است           نهاده  پايان نامه مهر زرين مي    
اند و گاهي     كرده  هاي دوستانه يا مسالمت آميز را با مشك مهر مي           همچنين پادشاهان گاهي نامه   

  .براي مهر كردن نامه، تعبير نگين نهادن به كار رفته است
خبر رسـاني، ايجـاد همـاهنگي و صـدور          : نامه در شاهنامه كاركردهاي متعددي دارد از جمله       

فرمان، درخواست كردن، اعالم موافقت، مخالفت يا اعتراض كردن، تهديـد، اولتيمـاتوم و اعـالن                
جنگ، بيان مسائل اخالقي و پند و انـدرز، ابـالغ يـا حكـم مأموريـت، بيـان احـساس و عاطفـه،               

گري، ايجاد رابطه با ملوك ديگر، پرسش، تعهد انجام امور، وصيت، جلب              ب و توطئه  ي فري   وسيله
  .ي ارسال فصول كتاب اعتماد، سرزنش و توبيخ كردن و وسيله

توان الگويي  هاي نامه نگاري در شاهنامه فردوسي مي       رسد با توصيف و تحليل شيوه       به نظر مي  
وز با راه و رسم نامـه نگـاري در شـاهنامه كمـك        آشنايي نسل امر  . براي مكاتبات امروز ارائه كرد    

ترين شيوه را در برقراري ارتباط مؤثر با ديگران         ها دريابند در مكاتبات خود مناسب       كند تا آن    مي
گيري اجزاي نامـه و راه و رسـم           در پيش گيرند و به نقش مخاطب و نيز موضوع سخن در شكل            

  .نامه نگاري بيشتر توجه كنند
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  هاي شاهنامه ودار نامهنم

  هاي باالدست به زيردست ـ نامه          
  هاي زيردست به باالدست ـ نامه  ـ سطوح ارتباطي        
  هاي همتايان به هم نامهـ           
  ـ ستايش خداوند          
  ـ ذكر فرستنده و مخاطب نامه و ستايش او          
  لي نامهي متناسب با ركن اص ـ مقدمه    ها ـ اركان نامه        
  ـ ركن اصلي نامه          
  ي نامه ـ خاتمه          
  ـ ابيات پيش از شروع نامه        
  ـ ابيات پس از ختم نامه        
  ـ ذكر فرستنده و مخاطب نامه        

  ـ مهر كردن نامه      پژوهشي در
  ـ كوتاه و بلندي نامه    هاي شاهنامه نامه

  ـ خبر رساني  ـ موضوع نامه        
  اد هماهنگي و صدور فرمانـ ايج        
  ـ درخواست كردن        
  ـ اعالم موافقت، مخالفت يا اعتراض        
  ـ تهديد، اولتيماتوم و اعالن جنگ        
  ـ بيان مسائل اخالقي و پند و اندرز  ـ كاركرد نامه        
  ـ ابالغ يا حكم مأموريت        
  ـ بيان احساس و عاطفه        
  ي فريب و توطئه گري ـ وسيله        
  ـ ايجاد رابطه با ممالك ديگر        
  ـ پرسش        
  ـ تعهد انجام امور        
  ـ وصيت        
  ـ جلب اعتماد        
  ـ سرزنش و توبيخ كردن        

  ي ارسال فصول كتاب ـ وسيله
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