
شاهنامههای نویسدرخشش گرشاسپ در برخی دست
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چکیده
پهلوانان ایران است که پیشینۀ روایات او به دورۀ اقوام هنـدو ترینگرشاسپ از بزرگ

و متون فارسی میانه بارهـا اشـاره اوستابه سرگذشت این قهرمان در . رسدایرانی می
های تـوان در منظومـهاسـاطیری او را میهایپهلوانیاز شده است و بازتاب برخی 

با وجود آوازه و اهّمیـت گرشاسـپ در ادب . مشاهده کردنامهسامو نامهگرشاسپ
. سـزایی نـداردحضور درخشـان و نقـش بـهشاهنامهپهلوانی ایران، این قهرمان در 

هـایی را دربـارۀ تـدریج روایتتوّجه به همین نکته سبب شد کـه برخـی کاتبـان بـه
.جای دهنـدشاهنامههای نویسهای گرشاسپ به نظم درآورند و در دستنیپهلوا

در کتابخانۀ بریتانیاست و کهق ٨٤١تاریخ بهشاهنامهنویسی از برای مثال در دست
شـود کاتـب هرجـا از آن یاد می) ٣ل(مطلق، با نشان اختصاری در تصحیح خالقی

که توانسته ابیاتی را دربارۀ گرشاسپ به متن افزوده است تا بـدین روش، حضـور او 
.تر کندبرجستهشاهنامهرا در 

نویس و نیـز شـمار در این مقاله به بررسی و تحلیل قطعات الحاقی این دسـت
هـا لی روایـات آنپردازیم و به منابع احتمـامیشاهنامههای نویسدیگری از دست

. کنیماشاره می

های الحاقیبیت، )٣ل( لندن نویس، دستامهنشاه،گرشاسپ، نریمان:هاکلیدواژه
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۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٤

مقّدمه

پایۀ اسناد برکه پیشینۀ روایات او،استایرانیترین و نامدارترین پهلوانانگرشاسپ از بزرگ

یالن «این قهرمان را در شمار پژوهشگرانبرخی . رسدو ایرانی میموجود، به دورۀ اقوام هند

شـاهنامهمنزلۀ رستم دردانسته و برخی دیگر او را به) ٢٥٥: ١٣٨٥سرکاراتی، . نک(» سترگ

هینلـز ). ١/١٩٥: ١٣٧٧ها،یشـت. نـک(انـدشـمار آوردهو هـراکلس در اسـاطیر یونـان بـه

فریدون در شـمار کسـانی چه از گروه خدایان نیست اّما او هم مانند نویسد گرشاسپ اگرمی

بدیهی اسـت کـه ایـن ). ٦١: ١٣٨٧هینلز، . نک(کننداست که زردشتیان برای او قربانی می

.دهددینان نشان میگونۀ او را در میان بهنکته، ارزش معنوی گرشاسپ و جنبۀ مقّدس

و لقب او » دارندۀ اسپ الغر«به معنای ) Keresāspa(کرساسپه اوستانام گرشاسپ در 

) Sāma(و نام خـانوادگی او سـامه » نیرومند«و » نرمنش«به معنی ) Nairimana(نئیرمنه 

آمـده اسـت»شـم«، نامهگرشاسـپو در »سـام«گونـۀ بـه،شـاهنامهاست که در پهلـوی و 

ــک( ــی، . ن ــای ). ٤٧٧: ١٣٩٣خطیب ــه معن ــام را ب ــگران واژۀ س ــی پژوهش ــز«بعض »پرهی

بـه اند اّمـادانسـته» اهیسـ«یگـر بـه معنـادیو بعضـی) ١٣٦٢:٤٠٧مطلق، خـالقی. نک(

. نـک(اسـت»چالشـگر«و » یکـار«، »کوشا«به معنای ،samن واژه یشۀ ایریسرکاراتنظر

یکی از نکات اسـاطیری دربـارۀ گرشاسـپ ایـن اسـت کـه بـا ). ١/٦٨٩: ١٣٧٩سرکاراتی، 

خـانوادگی و نام ) نریمان(ای، لقب پراکندگی اسطوره/ گذشت زمان و بنا بر قاعدۀ شکستگی

از دورۀ اشکانیان بود که این عناوین به گونـۀ ) سام(گرشاسپ 
ً
از هم جدا شده است و ظاهرا

ظـاهر شـدسـامصورت فرزند و نـوۀ ها بهپهلوانان مستقل و جدا درآمد و بعدها در حماسه

این شکستگی اسـاطیری ). ٤٠٧: ب١٣٦٢مطلق،؛ خالقی٢٥٧-٢٥٦: ١٣٨٥همو، . نک(

؛یز شاهد هستیمها نرا در حماسه
ً
، کوش برادر ضّحاک، صاحب نامهکوشبنا بر روایت مثال

اسـم آن کـودک نامـهکوشاگرچه در . دندان شهرت یافتفرزندی شد که بعدها به کوش پیل

، ایـن اسـم و صـفت، بـه دو برزونامۀ جدیـددندان صفت اوست اّما در روایات کوش و پیل

: ها شـاهد دو قهرمـان هسـتیممجموعـه داسـتاناست و ما در این اطالق شدهچهرۀ مستقل 

-ر٩٧ر، ٩٠: تـاعطـایی، بـی. نـک(دندان کـوشیکی کوش بن کوش و دیگری پسرش پیل

).پ١٨٤-پ١٨٣پ، ١٠٣



٢٠٥/های شاهنامهدستنویسدرخشش گرشاسپ در برخی 

دار، گنـدرو در ادب باستانی ایران آمده است که گرشاسپ با پتیارگانی مانند اژدهای شاخ

ها را از پـای درآورده اسـتنبرد کرده و آن. ..زنان سترگ، مرغ َکَمک، سناویذک دیو ودیو، راه

ــک( ــن، کریستن. ن ــالقی١٤٧-١٤٥: ١٣٨١س ــی ). ٤١١-٤٠٨:ب١٣٦٢مطلق، ؛ خ
ّ
تجل

ـالی 
ّ

بـه چشـم شماری از این روایات در متون پهلـوانی ایـران و همچنـین در طومارهـای نق

هـاییاخ و برگو یا شپیدا شدهبا این تفاوت که گاهی تغییراتی در ساختار داستان خورد،می

کنـد و پایۀ اساطیر ایران، گرشاسپ به آتـش اهانـت میبر،همچنین.شده استافزودهبه آن 

رود تـا مـیخورد و به خوابی عمیـق فـرونام تیر میبه دست ترکی نوهینهمین گناه،سبِببه

شاید توّجـه بـه همـین ١.کندخیزد و ضّحاک را نابود میکه در پایان جهان از خواب برمیاین

خوردن اوست که در روایات عامیانه دربارۀ او آمـده کـه پـس از کشـتن گناه گرشاسپ و تیر

ــه ــا، ب ــردی میاژده ــه او، از م ــا ب ــابت دم اژده ــل اص ــل میدلی ــوع الّنس ــد و مقط ــودافت ش

ربا جذب کوه آهندرو سرانجام نیز در سرزمین هندوستان، ) ٧٣: ١٣٨٦، نامهمشکین. نک(

الی ؛ ٧٤: همان. نک(رودشود و از دنیا میمی
ّ
). ١١٤: ١٣٩٧، شاهنامهنثر نق

واالیـی و مقـام شـامخنامهگرشاسپ، متون پهلوی و اوستاکه گرشاسپ در با وجود این

الی هم، کردارهای مهّمـی متون معّرفی میازپهلوان این دستهدارد و جهان
ّ

شود و در متون نق

زاد و گریزاندن آن دو، رام کردن پیل سـفید و پیـروزی ک کوهچون سیلی زدن به دیو سپید و ُک

رنـگ، حضـور گرشاسـپ کمشـاهنامهاّمـا در ،انـدبر شماری از پتیارگان را به او نسبت داده

ــاچیز اســت و چهــرۀ او در حماســۀحّتــیو  ــی، بــه برجســتگِین
ّ
ــات دینــی نیســتمل روای

بـار از نیـز اگرچـه چنـدیننامـهکوشدرخور ذکر است که در ). ٦٣: ١٣٨٩آموزگار، . نک(

.های او نیستاز پهلوانیهم نشانیجا شود اّما در آنگرشاسپ نام برده می

ن در فریـدو. شوداز گرشاسپ یاد می،بار در دورۀ پادشاهی فریدوننخستینشاهنامهدر 

همراهـی گرشاسـپ و سـام نریمـان، بـه گویـد کـه منـوچهر بـاپاسخ به پیام سلم و تور می

هنگـام ٢.شـودسپس از گرشاسپ در مقام گنجور شاه یـاد می؛خواهی ایرج خواهد آمدکین

قان گرشاسپ را یگانه پهلوانی می. ١
ّ

تنها داند که ویژگی جنگاوری را نهبر اساس همین اسطوره است که یکی از محق

).٩٢: ١٣٩١مفاخر، . کن(در بیداری، بلکه در خواب نیز دارد

پیـروز را فرزنـد گرشاسـپ و ) ١/١٣٥: ١٣٨٦فردوسـی، . نک(شاهنامهپایۀ بیت زیر از یکی از پژوهشگران، بر. ٢
←



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٦

در فتح دژ االنـی . دهندرۀ سپاه ایران را به گرشاسپ مییَسسلم و تور، ِمبارویارویی منوچهر 

در دنبالـۀ داسـتان از ،بـا ایـن حـال.گویـدهمراهی گرشاسپ با خود سـخن مینیز قارن از 

دیگـر یادکردهـا از گرشاسـپ در دورۀ. حضور گرشاسپ در تسـخیر ایـن دژ نشـانی نیسـت

گوید اگر نیاَیش زادشم، تیغ بـه در آن هنگام که افراسیاب به پشنگ می،پادشاهی نوذر است

گـاهی . گرفتبه دست نمیگاه گرشاسپ جهان را گرفت هیچدست می اغریرث نیز پـس از آ

گوید اگر منوچهرشاه از دنیا رفته اسـت اّمـا هنـوز از قصد پشنگ در حمله به ایران، به او می

پذیرد و بـه سـپاه تـوران اند، اّما پشنگ سخن او را نمیپهلوانانی مانند گرشاسپ و قارن زنده

، ١٣٥، ١٣٢: ١٣٨٦فردوسـی، . نـک(قارن غلبـه نماینـدکند که بر گرشاسپ وسفارش می

ــک٢٩٣و ٢٩١، ١٤٦،٢٩٠، ١٣٨ ــین ن ــتگار. ؛ همچن ــایی، رس ؛ ٨٦٧-٨٦٦: ١٣٨٨فس

رنـگ بـودن سـیمای دلیـل کمشاهنامهبر نظر یکی از شارحان بنا.)٣٥٦: ١٣٨٠جیحونی، 

و پهلـوی، گرشاسـپ، نریمـان و اوستاییاین است که چون در متون شاهنامهگرشاسپ در 

در منـابع ،شـمار آمدنـدنفر بودند و بعدها پهلوانان متفاوتی بهسام همه یک
ً
پـس احتمـاال

بـه سـام نسـبت شـاهنامهدرستی انجام نشـده بـود و هرچـه در ها بهفردوسی نیز این جدایی

).٤٥٦: ١٣٩٢کّزازی، . نک(اند در واقع گزارش کردارهای گرشاسپ استداده

شاهنامهی از نویسدستگرشاسپ و نریمان در نقش

، کـه گرشاسـپ در جریـان حـوادث حضـور شاهنامههای معتبر نویسدستبرخالف بیشتر 

مـوّرخ Or. 1403شـمارۀبه(ها نویسدسـتدر یکی در ،رنگی استندارد یا دارای نقش کم

ای در برجستهچهرۀکند و ، این قهرمان ایفای نقش می)محفوظ در کتابخانۀ بریتانیاق،٨٤١

مطلق بــه نشــان های فرعــی خــالقیدر شــمار نســخهنویسدســتایــن . ســیر روایــات دارد

→
اّما برخی دیگر با این نظر مخالفت کرده و خود ) ١٧٢: ١٣٨٩مطلق، خالقی. نک(گنجور فریدون دانسته است

):٥١: ١٣٨٢آیدنلو، . نک(اندگرشاسپ را گنجور شاه دانسته

رشــــــانگنجوچــــــو پیــــــروز گرشاســــــپ و شــــاه یمــــن ســــرو دستورشــــانچــــ

الله صفا به وجود دو گرشاسپ در دورۀ فریدون، یکی گنجور پادشاه و دیگری پهلوان درخور ذکر است که ذبیح

).٥٦٠: ١٣٥٢صفا، . نک(او اعتقاد داشت



٢٠٧/های شاهنامهدستنویسدرخشش گرشاسپ در برخی 

و در انجامۀ آن، بخشی از نام ) ٣٩٣-١٣٦٤:٣٩٢مطلق، خالقی. نک(است٣اختصاری ل

های یکی از ویژگی. از آن باقی مانده است» ...بن محّمد... «کاتب پاک شده و تنها عبارت 

کمتـر شـاهنامههـای اصـیل این است که گرچه کاتـب در ضـبط بیتویسندستمهم این 

بـه مـتن ، کاتب چند بیت الحـاقیشاهنامهاّما پس از هر چند بیت اصیل ،کاری کردهدست

ری در سـیر ؤگرشاسپ حضور منویسدستدر این ). ٥٣: ١٣٨٥، وهم. نک(افزوده است
ّ
ث

ایفـای ١نشـانی از او نیسـتشاهنامهه در دارد و گذشته از او، نریمان هم کشاهنامهروایات 

بسیاری دربارۀ گرشاسپ و نریمـان بـه مـتن افـزوده اشعارنویسدستدر این . کندنقش می

سرودۀ کاتب و یا کاتب نسخۀ مادری است که اشده که احتم
ً
از آن کتابت ٣لنویسدستال

مایـه اسـت اّمـا از نظـر هـای افـزوده از منظـر ادبـی سسـت و کمبیتکه، با این. شده است

های نویسدستهای گوناگون دخل و تصّرف کاتبان در مطالعات فولکلور و نیز بررسی شیوه

هـای افـزوده در وصـف گرشاسـپ و جا به بررسـی بیتدر این. یز اهّمیت استحاشاهنامه

:پردازیممی٣لنویسدستنریمان در 

کنـان از بینـد و فریادآن پتیـاره خـوابی ترسـناک میکه وقتـیتان ضّحاک آمده در داس. ١

ت را جویا میوقتی و ،خیزدخواب برمی
ّ
هـا ضّحاک خـواب را بـرای آن،شوندهمسرانش عل

برای دلجویی و آرام کـردن همسـر، بـه او ،آمده که ارنواز٣لنویسدستدر . کندتعریف می

:گویدمی
ــردی بــه پیمــان توســتفرمــان توســتزمــین هفــت کشــور بــه 

ُ
چــو گرشاســب گ

)پ٢٣گ : الفتافردوسی، بی(

:مطلق چنین استتصحیح خالقینامۀشاهضبط این بیت در 
ــه فرمــان توســت ـــــتزمــین هفــت کشــور ب ـــــان توس ـــــردم نگهب ـــــو و م دد و دی

)١/٥٨: ١٣٨٦، وهم(

دست برده و آن را چنان شاهنامهدر مصراع دوم بیت ٣کاتب ل،شودکه دیده میطوری به

،١/٢٧٧: ١٣٩٦فردوسـی، . نـک(شـوداشـاره میتنها در داستان رفتن رستم به کوه سپند است که به مرگ نریمان . ١

).١٤٧-١٤٦: ب١٣٧٢مطلق، خالقی. نک(هم سرودۀ فردوسی نیست و روایتی الحاقی است ، و این)پاورقی



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٨

تغییر داده است تا به آسانی بتواند از این پس به حضـور گرشاسـپ در دنبالـۀ داسـتان اشـاره 

عصـر بـودن گرشاسـپ بـا پادشـاهی ضـّحاک، همرسد که کاتب با توّجه به به نظر می. کند

.خواسته است از این قهرمان هم یاد کند و جای او را در داستان ضّحاک خالی نگذارد

پهلـوان و برخی متون تاریخی آمده که گرشاسپ جهـاننامه گرشاسپدر ،از سوی دیگر

و در ) ٩٠-٨٩: ١٣٨٣، الّتواریخمجمل؛ ٦٣: ١٣٥٤اسدی توسی، . نک(دورۀ ضّحاک بود

الخیـر، ابینشـان بـایران. نـک(دو اشـاره شـده اسـتهای آننگارینیز، به نامهنامهکوش

بنا بر نظر یکی از پژوهشگران، شاید مقارن بودن دورۀ پهلوانی گرشاسـپ بـا ). ٣٦٨: ١٣٧٧

کـم گرشاسـپ را بـه خـدمت پادشاهی ضّحاک در تاریخ حماسی ایران، سبب شـد کـه کـم

ــه نظــر می) ٤١٢:ب١٣٦٢مطلق، خــالقی. نــک(ضــّحاک درآورنــد رســد کاتــب پــس ب

بـری ای تغییر داده تا به فرمانگونهرا بهشاهنامهیادشده، بیتبا توّجه به متون ٣لنویسدست

های منظومـه،شـاهنامهغیـر از جا که شاید کاتـباز آن. گرشاسپ از ضّحاک هم اشاره کند

که مصـراع احتمال این،پس؛کرده استرا هم کتابت نامهگرشاسپونامهبهمندیگری مانند 

.ساخته باشد بسیار بیشتر از سایر متون استنامهگرشاسپدوم را بر اساس روایات 

فریدون با سپاه خود، به کاخ ضّحاک نزدیـک شـد و که وقتیآمده ٣لنویسدستدر. ٢

:به سپاهیان خود چنین گفت،از دیدن عظمت آن متعّجب گردید

ـــردبــه گرشاســب بایــد یکــی نامــه کــرد ـــر ســـر خامـــه ک ـــوک را ب ســـر ن

ــانددبیــــر پژوهنــــده را پــــیش خوانــــد ــدو برفش ــودش ب ــه ب ــخن هرچ س

خداونـــــد را آفـــــرین خوانـــــدشنخســـتین کـــه نـــوک قلـــم رانـــدش

ـــرفرازنیــــــــازخداونــــــــد دارنــــــــدۀ بی ـــین س ـــا را چن ـــرد م ـــه او ک ک

ـــــوان٥ ـــــر پهل ـــــاد ب ـــــرین ب و اورنــــگ روشــــناز او آف روانبــــدان فــــّر

ــاندرســـت اســـت پـــیش جهـــان پهلـــوان ــوهریم از کی ــک گ ــر دو ز ی ــه ه ک

ـــــویش خ ـــــّر ـــــده از ف ـــــرا آفرینن ـــویشم خ ـــّر ـــر پ ـــرورد و بنشـــاند ب بپ

ــاکبــه فرمــان یــزدان پــاک] مــن[کنــون  ــرس و ب ــی ت ــدم اب ــران بران ــه ای ب

ـــان ـــن جه ـــاک را زی ـــّحاک ناپ ـــه ض ـــک ـــتخوانبُب ـــا اس ـــت ب ـــی و پوس ّرم پ
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ـــــدم١٠ ـــــان بای ـــــوان جه ـــــون پهل ـــه پشـــتی مـــرا او کنـــد شـــایدمکن ک

ــــر  ــــاد ب ــــرین ب ــــزار آف ــــوانه ـــانپهل ـــده ج ـــر نریمـــان فرخن همـــان ب

ــین چون ــان رســیدچن ــه پای ــه ب ــه نام یکـی ُمهــر کـردش چنــان چـون ســزیدک

ــــان ــــدر زم ــــم ان ــــه ه ــــتاد نام ـــــانفرس ـــــارۀ تازی ـــــر ب نشســـــت از ب

)ر٢١گ :الفتافردوسی، بی(

نویس دسـتاین نخستین روایت الحاقی نامه نوشتن فریدون به گرشاسپ اسـت کـه در 

هـای روایت دیگری هم از نامه نوشتن فریدون به گرشاسپ در جنگ.بحث آمده استمورد

. نـک(الحاق شـده اسـتشاهنامههای نویسدستبه برخی خواهی در دست داریم کهکین

با این تفاوت که شمار و مضمون ابیات آن با روایتی که در )٣٣٣-٣٣٢: الف١٣٩٦آیدنلو، 

. باال آوردیم متفاوت است
ً
ر از روایـات ظاهرا

ّ
داستان نامه نوشتن فریدون به گرشاسـپ متـاث

الی است
ّ

و متون تاریخی، سخنی از نامه نوشـتن نامهگرشاسپزیرا در ،شفاهی و یا متون نق

پایـۀ بـر. فریدون و پیوستن گرشاسپ بـه او در برانـداختن ضـّحاک بـه میـان نیامـده اسـت

؛ خواندنویسد و او را به بارگاه فرا میمیگرشاسپنامه بهفریدون در آن زماننامه،گرشاسپ

چنــدی پــیش از آن، بــر ضــّحاک غلبــه یافتــه و بــر تخــت او نشســته بــودخــودگرشاســب

). ٣٣٠-٣٢٩: ١٣٥٤اسدی طوسی، . نک(

که در بیت ششم، فریدون به نسبت خویشاوندی خود با گرشاسـپ اشـاره نکتۀ دیگر این

کاتب هم با توّجه و شاید) ٣٣٠: همان. نک(دهنیز آمنامهگرشاسپاین مطلب در . کندمی

نـژاد نامه،اسـپشگرشـایان ذکـر اسـت کـه در . به متن اخیر، بیـت ششـم را سـروده اسـت

اعـالی فریدونتاریخ طبری،و بندهشکه بر پایۀ حال آن،رسدگرشاسپ به جمشید می جّد

متـون ازیکـیو در ) ٥٨: ١٣٨٤؛ طبـری، ١٥١: ١٣٨٠دادگی، فرنبـغ. نک(گرشاسپ است

: ١٣٨١،سیسـتانتـاریخ. نـک(تاریخی، فریدون پسر عموی گرشاسپ خوانده شـده اسـت

نـا بـه دهد که چـون بهای خویشاوندی احتمال میمطلق دربارۀ این ناسزاواریخالقی). ٤٩

همین سبب شـد کـه بعـدها راویـاْن،ای از فّرۀ جمشید به گرشاسپ رسید، بهرهاوستاروایت

).٤٠٧: ب١٣٦٢مطلق، خالقی. نک(به جمشید برسانندنسب گرشاسپ را 
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:نکتۀ حایز اهّمیت دیگر در این بخش این است که بیت هفـتم، سـرودۀ فردوسـی اسـت

خداونـد آفریـده شـدهجا که سیاوش در پاسخ پرسش سودابه به او میآن ١امگوید مـن از فـّر

، شـاید ٣لنویسدسـتکاتـب وسِطتگنجاندن این بیت . )٢/٢٢٢: ١٣٨٦فردوسی، . نک(

بیانگر آن است که در میان روایات عامیانه، روایتی بود که بر اساس آن، فریدون را نیز ماننـد 

خداوند میۀسیاوش، آفرید .دانستندفّر

روایت شده که پس از بر تخت نشسـتن فریـدون، کنـدرو شـتابان ٣لنویسدستدر . ٣

ضـّحاک بـا شـنیدن . دهـدای او گزارش میرساند و حوادث اخیر را برخود را به ضّحاک می

. کنـداز خـدمت خـود عـزل میوگیردمیسرزنش و دشنام او را به بادسخنان پیشکار خود، 

مرا تا دانم که از این پس بتوانی بر تخت بنشینی گوید ای پادشاه بعید میکندرو در پاسخ می

اسـت اّمـا در ادامـه از زبـان شـاهنامهاصل روایت از ،جاتا این. در مقام خود باقی بگذاری

: کندرو چنین آمده است

ــه گاهــت نشســت  ــمن آمــد ب ــو را دش ـــه دســـتت یکـــی گاوســـر گـــرز دارد ب

ـــرد ـــگ ب ـــگ از رن ـــد و نیرن ـــه بن دالرام بگرفــــت و جاهــــت ســـــپردهم

ـــد ـــته ش ـــو کش ـــوان ت ـــّره دی ـــه ن ـــو جملـــه هم ـــین ت ـــدکـــه آی ـــته ش برگش

ــدوی ــدش ب ــل بگروی ــو گرشســب ی ـــامچ ـــر ورا ن ـــد م ـــتی کن ـــه پش جویک

ــــرد٥ ــــدون گ ــــد ز آفری ــــتاده ش ـــتبردفرس ـــا دس ـــرد ب ـــب آن م ـــه گرشاس ب

ــــــوان ــــــخ ورا پهل ــــــتاد پاس ـــادمان فرس ـــرت ش ـــه زودی ب ـــم ب ـــه آی ک

ـــــاک رابــــرآرم ز بــــن بــــیخ ضــــّحاک را ـــــادوی خ ـــــانم از ج برافش

ــون  ــمنی چ ــون دش ــیدکن ــدون رس ــتی او را بدیــدفری ــل پش ــب ی ــو گرشس چ

ــوی بگیرنــــدت ار بـــــر ثرّیــــا شـــــوی ــا ش ــه دری ــاهی ب ــه م ــون ک ــا چ و ی

ــر١٠ ــه س ــر ب ــو س ــان ت ــز و خویش ــو را نی ـــش نهنـــدت دگـــرت ـــند و بـــه آت کش

)ر٢٢گ:الفتافردوسی، بی(

سیاوش حدس. ١ قان دربارۀ کیستِی
ّ

او را نخسـتین کـه بعضـیآناز جملـه انـد،هایی زدهدرخور ذکر است که محق

).٤٢: ١٣٨٤آیدنلو، . نک(انددیگر از نسل پریان دانستهعضیو ب) ٢٢٧: الف١٣٦٢مطلق، خالقی. نک(انسان 
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کـه کند در حـالیمیبرداری گرشاسپ از ضّحاک اشاره تر گفتیم که ارنواز به فرمانپیش

در ابیات ششم و هفتم، به نافرمانی کـردن پهلـوان سیسـتان و پیوسـتن او بـه فریـدون اشـاره 

الی، نشانی از همراهـی ،شودمی
ّ

و این در حالی است که در منابع رسمی و حّتی در متون نق

ایـن روایـِت. فریدون در سرنگونی ضّحاک نیسـتاگرشاسپ ب
ً
الحـاقی ریشـه در احتمـاال

نامهگرشاسـپزیـرا در ،بوده استنامهگرشاسپوایتی شفاهی دارد و مبنای آن روایت هم ر

یـافتم وی را گوید اگر کسی را در ایران سزاوار پادشاهی میبه پدر خود میویخوانیم که می

نکتـۀ ). ٦٥: ١٣٥٤اسـدی طوسـی، . نک(بردمنشاندم و ضّحاک را از میان میبر تخت می

کاتب در سرودن بیت نهم، از سخنان تهدیدآمیز سهراب به رسـتم تـأثیر که دیگر این
ً
احتماال

در برخـی ابیـات هـمتـرکـه پیشچنـانهم،)٢/١٨٦: ١٣٨٦فردوسی، . نک(پذیرفته است

ر از بخش
ّ
). ٢بخش (بودشاهنامههای دیگر افزودۀ خود متأث

رونـد،نبرد فریدون مـیکه ضّحاک با سپاه خود به هنگامی،٣لنویسدستاساس بر . ٤

:شوندور میرسند و به سپاه ضّحاک حملهگرشاسپ و نریمان نیز از راه می

ــــا دســــتبرد ــــا کــــه گرشاســــب ناگــــه اب ــــیدش اب ــــردآن نررس ــــان گ یم

ـــای نیکچـو گرشاسـب دیــد آن چنـان کـار ســخت ـــت ک را گف ـــاِن ـــتنریم بخ

ــــو  ــــه ت ــــواهم ب ــــایش بخ ــــی آزم ـــــو یک ببیـــــنم بکـــــردن کمـــــابیش ت

ــو شــیر ــدر چ ــکر ان ــدین لش ــو ب ــزن ت ـــب
َ
ردان مـــر ایـــن جـــادوان را اســـیربگ

ـــاکرده٥ ـــگ ن ـــان جن ـــن زم ـــا ای ـــو ت ــــه آوردهایت ــــردی چ ــــه م ــــنم ک ایببی

ـــوان ـــد پهل ـــل ش ـــر پی ـــن و ب ـــنبگفـــت ای ـــت روش ـــر تخ ـــت از ب روان نشس

ــدرون رانــد نریمــــان بــــه فرمــــان گرشســــب گــــو ــه جنــگ ان ــوب ــاالر ن س

ــــر ســــان شــــیر ــریکــــی برخروشــــید ب ــال زی ــه چنگ ــدر آرد ب ــور ان ــه گ ک

بـــزد تیـــز بـــر قلـــب جادوســـتانبـــــرآورد گـــــرز جهـــــان پهلـــــوان

ـــــرانبـــه یـــک حملـــه در سیصـــد از جـــادوان١٠ ـــــرها ز دوش گ ـــــد س بیفکن

ــــت ــــه دس ــــدی ب ــــیر هن به کـین سیصـد از جـادوان کـرد پسـتدرآورد شمش

ـــت ـــوان گش ــاناز او شـــادمانجهـــان پهل ــک مه ــک ی ــد ی ــرین خوان ــدو آف ب

ـــین را ســـترددگـــــر ره نریمـــــان ابـــــا دســــــتبرد ـــد زم ـــزه درآم ـــه نی ب

ــــین بــــزد نیــــزه و نــــّره دیــــوان ز زیــــن  ــــر زم ــــرآورد و زد ب ــــود و ب رب



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢١٢

ربـــودش بــــه نیـــزه در آن جایگــــاهدگــــــر ره یکــــــی پهلــــــوان ســــــپاه١٥

)؟(بــر وی دو مشــت و دوانبغلتانــد درانـــــداخت بـــــر لشـــــکر جـــــادوان

ـــود  ـــهر ب ـــردم ش ـــام و در م ـــر ب ـــو ب ــی کــش ز جنگــاوری بهــر بــود چ کس

ـــــد ـــــدون بدن ـــــای فری ـــــه در وف ـــدهم ـــون بدن ـــّحاک پرخ ـــه از درد ض ک

ــدندبــه گرشاســب بــر آفــرین خــوان بدنــد  ــو ش ــا گ ــان دع ــر نریم ...ز دل ب

ـــانبــــه ســــوی ســــپهبد نریمــــان شــــدند ٢٠ ـــّحاکی آس ـــگ ض ـــدندز نیرن ش

)پ٢٢-ر٢٢: الفتافردوسی، بی(

سخنپیوستن گرشاسپ و نریمان به فریدون و نخستین هنرنمایی نریمان ازدر این ابیات 

ـالی، نخسـتین حضـور گرشاسـپ و نامهگرشاسپدر کهدر حالی،درومی
ّ

و طومارهـای نق

دو بـه نریمان در کنار فریدون، پس از پیروزی این پادشاه بر ضّحاک اسـت و از همراهـی آن

د گرشاسپ .نیستاثریفریدون در سرنگونی ضّحاک 
ّ
الی، تول

ّ
حّتی در بعضی طومارهای نق

نیز هنگـامی اسـت کـه سـپاه دهد و نخستین هنرنمایی او در دورۀ پادشاهی فریدون روی می

ـاالننشاه. نک(آیندسلم و تور تا پشت دروازۀ پایتخت ایران پیش می
ّ
-٦٠٧: ١٣٩٦، امۀ نق

الی ؛ ٦١١
ّ
همچنـین در بیشـتر ). ٣٨: ١٣٨٦، نامهمشکین؛ ٧٦-٧٥: ١٣٩٧، شاهنامهنثر نق

د نریمان مقارن با پادشاهی فریدون است و نخستین 
ّ
های پهلوانیطومارهای انتشار یافته، تول

با این توضـیحات .شوددر دورۀ همین پادشاه گزارش مینامهگرشاسپاو نیز همانند روایت

منحصربه٣لنویسدستتوان گفت که روایت ذکرشده از می
ً
فرد است و شـاید ماننـد ، فعال

ر از روایات شفاهی نویسدستهای الحاقی این اغلب بخش
ّ
. باشد، متاث

هـای نریمـان نسـبت بـه ادب پهلـوانی ایـران، بسـامد دالوریدیگر ایـن کـه در مطلب

هـای نیرم، از پهلوانی/ نیز با وجود ذکر نام نریمانشاهنامهاست و در ترگرشاسپ و سام کم

ـاالن و داسـتانکـه بعـدهاهو ایـن سـبب شـد،نیستخبریاین قهرمان 
ّ

گزاران، روایـات نق

نیز بـرای او ترتیـب ١نامهنریمانای مستقل به نام متعّددی برای نریمان بسازند و حّتی منظومه

:شوداین منظومه حدود چهار هزار بیت دارد و با بیت زیر آغاز می. ١

ـــــتفریـــدون چـــو ضـــّحاک را کـــرد پســـت ـــــم برنشس ـــــت ج ـــــر تخ روان از ب

)Abdul Muqtadir, 1932: 79(



٢١٣/های شاهنامهدستنویسدرخشش گرشاسپ در برخی 

کم از قرن نهم بـه بعـد، توان گفت که دستمی٣لنویسدستبر پایۀ تاریخ ،بنابراین. دهند

انی ایران صورت پـذیرفت کـه هایی برای بزرگ جلوه دادن چهرۀ نریمان در ادب پهلوکوشش

ها، منظوم ساختن برخی روایـات شـفاهی دربـارۀ او و جـای دادن آن در یکی از این کوشش

.بودشاهنامههای نویسدست

فریدون پس از پیروزی بر ضّحاک به بزرگان ایران مورد بحث آمده کهنویسدستدر. ٥

در . یزدان مرا برانگیخت و به پشتیبانی گرشاسپ و نریمان، بر ضّحاک پیروز شدم:گویدمی

:کندبرد بلکه چنین میدنبالۀ داستان، فریدون به سفارش سروش ضّحاک را از بین نمی

ــــد ــــل را بخوان ــــان ی از ایــــن داســــتان چنــــد بــــا او برانــــدشهنشــــه نریم

ـــای ـــاز ج ـــه ب ـــکر هم ـــد لش )؟(و رنــــدکراینریمــــان و شــــه مانــــد بگردان

ــــد ــــون نون ــــّحاک را چ ــــد ض ــــدببردن ــــه بن ــــردش ب ــــد ک ــــوه دماون ــــه ک ب

ــــدنریمـــــان زه از پشـــــت او برکشـــــید ــــدر دری ــــرمش ان ــــه چ ــــر هم سراس

ـــتبدان سان سـر و پـای و دسـتش ببسـت ـــم شکس ـــر ه ـــه ب ـــد او جمل ـــه پیون ک

)ر٢٣گ:تا الفبیفردوسی،(

به بند کشیدن و کشتن ضّحاک را به فریدون، گرشاسـپ، سـام، روایِت،در منابع موجود

در .)١٣٦-١٣٤: ب١٣٩٦آیـدنلو، . نـک(انـدنسبت داده)ع(کاوۀ آهنگر و حضرت سلیمان

کاتببندجا نیز نریمان بهاین
ً
ابیات زیـر ، تحت تأثیرکشندۀ ضّحاک معّرفی شده که احتماال

):٣٧٧ص: تا، بینامهرستم. همچنین نک(افزوده استاین قطعه را به داستان ، نامهبهمناز 
ـــاه ـــدون مـــرا داشـــت پشـــت و پن ـــــفری ِب

ُ
ـــــا بش ـــــاهدان ت ـــــی گن ـــــتم ز گیت س

ــــــّحاک را ــــــه ض ــــــتم فرومای ــــــببس
ُ

ــــــرد بیکش ــــــان م ــــــاک رانده چن ب

)٤٢٨-٤٢٧: ١٣٧٠الخیر، شاه بن ابیایران(

بـه بنـد افکنـدن و یـا کشـتن مربـوطتوان گفت آن دسته روایـاِتپایۀ شواهد ادبی میبر

همگی ریشه در اساطیر ،انجام پذیرفت١ضّحاک که به دست یکی از افراد خاندان گرشاسپ

الّزمان به دسـت گرشاسـپ از پـای ایران دارند زیرا بنا بر متون فارسی میانه، ضّحاک در آخر

الی، کاوه را نیز از نسل گرشاسـپ دانسـتهحّتی بر. ١
ّ

،مـن و رسـتم و گـرز و افراسـیاب. نـک(اند پایۀ یک روایت نق

٢١: ١٣٩٠.(
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شخصـیت در پراکندگی/ به دلیل شکستگیشد،تر هم اشاره چنان که پیشآن،پس.آیددرمی

تدریج به نریمان، سام و یا یکی از افـراد لوانی گرشاسپ بهاسطوره، با گذشت زمان اعمال په

همـین نکتـه در روایـت ). ١٣٤: ب١٣٩٦آیـدنلو، . نـک(خاندان او نسبت داده شده اسـت

روایت مذکور زیربنـایی اسـاطیری بنابراین، .خوردبه چشم می٣لنویسدستشده به افزوده

.اختگی نیستدارد و س

است کهشناسانشاهنامهحدس یکی از ایننکتۀ دیگر
ً
ضّحاک اصال

ً
تن رویـیناحتماال

ازشایان ذکر اسـت کـه ). ٢٥٢-٢٥١: ١٣٨٦؛ همو، ٢٧٦: ١٣٧٢مطلق، خالقی. نک(بود

الی. نک(استذکری رفتهناپذیری ضّحاک در روایات عامیانه نیزتنی یا زخمرویین
ّ
طومار نق

: ١٣٦٩، شـیرازیانجـوی؛ ٤٥: ١٣٨١، طومار شـاهنامۀ فردوسـی؛ ٢٠٨: ١٣٩١، شاهنامه

تنان ضرورت داشت بر نظر یکی از پژوهشگران، برای مهار و دفع این دسته رویینبنا.)٣/٣٥

زیـرا در غیـر ایـن صـورت، ،آن پتیاره را درآورند و به دور او بپیچندبدنکه بخشی از اجزای

الی شاهنامه. نک(ره وجود داشتامکان بندگسیختن آن پتیا
ّ
). ٨٠،مقدمه: ١٣٩١، طومار نق

شود و نریمـان بـرای جلـوگیری از بنـد جا دیده میاساطیری نیز در اینـمایۀ داستانیاین بن

.بنددکشد و دست و پای او را با آن میگسستن ضّحاک، زهی از پشتش بیرون می

دورۀ فریدون مربوط بهشاهنامه در شاسپپیش از این گفتیم که نخستین یادکرد از گر. ٦

این است شاهنامههای نویسدستیکی از ملحقات برخی . استو پس از کشته شدن ایرج 

نویسد و او را به یاری ای به گرشاسپ میخواهی، فریدون نامهکینبه قصدکه پیش از نبرد

؛ ٤٦- ٤٥: بتابی: حاشیه؛ همو٣٥-١٣٨٩:٣٤فردوسی، . نک(خواندمنوچهر فرا می

). ٣٣٣-٣٣٢:الف١٣٩٦آیدنلو، . پ؛ همچنین نک١٦: دتا؛ همو، بی٣٣: جتا، بیوهم

. شانی نیست و کاتب به همان نامۀ نخست بسنده کرده استنساز این نامه در نسخۀ ل

دیگـر ی، در داستان نبرد منوچهر با سلم و تور، روایتسلنویسدستدر حاشیۀ عالوه،به

: همان. نک(شودنیز دیده میشاهنامهاعتبار های کمهم کتابت شده که در شماری از چاپ

قارن و سـام . آیدبه نبرد ایرانیان می١پایۀ این روایت، پهلوانی تورانی به نام شیرویبر). ٣٣٤

الی شاهنامه. نک(در یکی از طومارها، این قهرمان سارون دیو نام دارد . ١
ّ
).٢٣٤: ١٣٩١، طومار نق
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نـد و خواشیروی گرشاسپ را به نبـرد فـرا می. برندروند اّما کاری از پیش نمیبه جنگ او می

شـیروی بـه ،دهـدی که میـان دو پهلـوان روی میددر نبر. روددرنگ به میدان میپهلوان بی

در برابـرآرایی منـوچهر در آغاز صفسلنویسدستکاتب . شوددست گرشاسب کشته می

بایـد آنسلم و تور، بیت
ً
هـا را پـس از نبـرد های سست زیر را به متن افزوده است که قاعدتا

:کردوی کتابت میگرشاسپ با شیر
ــو زان ــان چ ــاننریم ــدش جه ــه دی ــــــرانگون ــــــرز گ ــــــر دوش گ ــــــاد از ب نه

ــــان ــــف چینی ــــام زد در ص ــــا س چـــــو دو اژدهـــــا یـــــا دو شـــــیر ژیـــــاناب

ـــــــران ـــــــود گ ـــــــاطراق عم ـــــر آســـــمانطراق ـــــدر آمـــــد ب ـــــی ان هم

ــــ
ُ
ــــر گ ــــه ه ــــدب زمـــــین را بـــــه ابـــــر انـــــدر افشـــــاندندرز ده ده بغلطاندن

ُ
ط

ُ
ـــــــت از نـــــــارون در عـــــــراقهمیطـــــراقرنـــــب طـــــراق رنبـــــا ط رف

شــــده رومــــی و چینــــی از جنــــگ ســــیرز گـــــرز نریمـــــان و ســـــام دلیـــــر

)پ٣١گ:الفتافردوسی، بی(

سام و نریمان با سپاهیان دشمن درگیـر ) کالوی: ٣ل(نبرد منوچهر با کاکوی در هنگام. ٧

:نیستاثریها شوند و از این پس از حضور گرشاسپ در جنگمی
ـــتههـــر ســـوی رزمــی بـــد آراســـتهبــه  ـــو خاس ـــرد ن ـــی گ ـــّوی یک ـــه ن ب

ــیرز یک ــو ش ــان چ ــام نریم ــوی س ــــرس ــــر دلی ــــر ســــان بب خروشــــنده ب

ـــود  ـــگ ب ـــان کورن ـــو نریم ـــر س ــــرآورد دود دگ ــــرزه ب ــــیر ش ــــه از ش ک

ــــر ــــرد دلی ــــردار و گ ــــان س ـــده شـــیرنریم همـــان پـــور او ســـام درن

ـــر دوش ایشـــان دو گـــرز گـــران٥ ــــاورانخروشــــندهاب ــــون شــــیر نام چ

ــــاه ــــتند در حربگ ــــی رزم جس دمنــــده چــــو دو اژدهــــای ســــیاههم

ــــدبــه هــر ســو کــه ایشــان عنــان تاختنــد ــــین را برانداختن ــــردون زم ــــه گ ب

ـــده  ـــرزان ش ـــرز ل ـــان ل ـــین و زم ـــزم
ُ
رک پیچـــان شـــده همـــه لشـــکر ت

ـــا هـــیچ نشـــناختند دگر تاختنـــدهمـــی بـــر ســـر یـــککســـی ســـر ز پ

ـــ
ْ

ــه بــد تــا ز خورشــید از گــرد کــیننبـــد ایـــن از آن آن از ایـــنان خبرش ک

) ر٣٣گ: الفتافردوسی، بی(
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دانـد و نـه فرزنـد که کاتب در بیت سوم، نریمان را فرزنـد کورنـگ میبینیممیدر قطعۀ اخیر 

)١٨٠: ١٣٨٦بلعمـی، . نـک(در برخی متون تاریخی، نریمان فرزند گرشاسپ است. گرشاسپ

مجمـل. نـک(روایتی، از ازدواج گرشاسپ با دختر قیصر روم بـه دنیـا آمـده بـودپایۀ که بر

، نریمـان فرزنـد کورنـگ و بـرادرزادۀ نامهگرشاسـپکـه در آنحال،)٢٥: ١٣٨٣، الّتواریخ

و در شماری از روایات دیگر، فرزند کورنگ و ) ٣٢٨: ١٣٥٤اسدی توسی، . نک(گرشاسپ

: ١٣٨٩؛ سیسـتانی، ٥٢-٥١: ١٣٨١، اریخ سیستانت. نک(خوانده شده است١نوۀ گرشاسپ

توّجـه تـاریخ سیسـتانای که آوردیم آشکار نیست که کاتب به روایت در ابیات افزوده). ٢٤

ر از احتمال این، اّما با توّجه به موارد مشابه،نامهگرشاسپدارد یا
ّ
نامهگرشاسپکه کاتب متاث

. استبوده بسیار بیشتر

دربارۀ نریمان آورده ابیات زیر است که پس از ٣لنویسدستکاتب خرین ابیاتی که آ. ٨

:کشته شدن کاکوی به دست منوچهر آمده است
ــــه اســــتاده بودنــــد چــــون بزمگــــاهبســی بــود لشــکر بــه هــر دو ســپاه ک

ــــ ــــان نُب ــــارزارخبرش ــــیچ از ک کــــه کــــالوی را کشــــته بــــد شــــهریارد ه

ـــوار ـــا بـــد نریمـــان و ســـام س ــــا کج ــــد ت ــــه چــــرخ چهــــاریکــــی دود ب ب

ــــام ــــان و س ــــرز نریم ــــغ و ز گ ـــامز تی ـــه ن ـــد ب ـــون ب ـــی رود خ ـــین را یک زم

)ر٣٣گ :الفتافردوسی، بی(

ِ
کـه است بـرای آنشاهنامههای نویسدستهای کاتب یکی از کوششمطالب باال شرح

پررنـگ نشـان دهـد و بـرای شـاهنامههای اش را در سـیر داسـتاننقش گرشاسپ و خانواده

دخل و شاهنامهجا که خواسته در متن هرمیل خود،پروا و مطابقرسیدن به این مقصود، بی

های کاتبـان متاّسـفانه کوشـش. که جانب امانت را رعایت کنـدبدون آن،تصّرف کرده است

ن هـم ایـبلکـه گـاهی فراتـر از ه،این حد از دخل و تصـّرف منحصـر نبـودبه، تنها شاهنامه

در برخی اندهرفت
ً
شـود کـه کاتـب پـس از داسـتان دیـده میشاهنامههای نویسدست؛ مثال

تـافردوسی، بی. نک(را به متن افزوده است نامهگرشاسپگریختن جمشید از ضّحاک، همۀ 

در ،همچنین.)٢١٣: همان. نک(پسر گرشاسپ خوانده شده است) ؟(در یکی از طومارها، نریمان پسر سیدست. ١

).١٨٣: ١٣٨٨نیا، لطفی. نک(است»قهرمان«های کردی، نام پدر نریمان شاهنامهیکی از 
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. تا جایگاه گرشاسپ نیای رستم را در سیر روایات پهلـوانی ایـران نشـان دهـد) ر١٤٣- پ١٨: ه

تری پـیش گرفتـه اسـت و شود که کاتب روش متعادلها دیده مینویسدستبرخی گاهی هم در

تنها صحنۀ آمدن گرشاسپ و نریمان به بارگاه فریدون و هنرنمایی گرشاسپ در حضور شـاه ایـران 

ق به 
ّ
شـاهنامهدر مـتن )٣٣٤- ٣٣١: ١٣٥٤اسدی توسـی، . نک(استنامهگرشاسپرا که متعل

های است که یکـی از کاتبـان هـم بـه تقلیـد از دیگـر صـحنهخور توّجهدر. داده استجای

ود کردن گرشاسپ از شـاه ایـران و رفـتن او بـه سیسـتان از خـود رهایی در بد، بیتشاهنامه

:پایان داستان نبرد منوچهر با سلم و تور افزوده استبهساخته و 
ــــوان ــــت گ ــــران و پش ــــپهدار ای بــــه خیمــــه درآمــــد جهــــان پهلــــوانس

ـــــتریدروی گرشاســب دیــدمنــوچهر چــون  ـــــا گس ـــــش ثن ـــــه پیش ـــــد ب بیام

بیامــــد بــــه تخــــت کئــــی برنشســــتگرشاســــب چــــون پیــــل مســــت...

ـــهریار ـــامور ش ـــا ن ـــت ب ـــین گف ــــار] کــــه[چن ــــود روزگ ــــا ب ــــزی ت ــــّرم ب خ

ـــــالکنون هفتصـد رفـت و سـی و سـه سـال ـــــودم هم ـــــه نب ـــــدر زمان ـــــه ان ک

ـــت ـــراز آمـــده اس ـــتن ف ـــرا گـــاه رف ـــوان خویشـــم م ـــه ای ـــتب ـــده اس نیـــاز آم

ـــت خـــواهم ســـوی سیســـتانهمی ـــــزی شـــــاه گیتیرف ســـــتانتـــــو خـــــّرم ب

ـــر ـــدرود کـــردن گـــرفتش بـــه ب بــــه رفــــتن ببســــت آن کیــــانی کمــــربـــه ب

ــــوانپهلـــوانســوی سیســـتان شـــد جهـــان ــــاه ج ــــود ش ــــود ب ــــوان خ ــــه ای ب

)حاشیه٤٢: ١٣٨٩فردوسی، (

نتیجه

برخالف شـهرت و آوازۀ او در اسـاطیر ایـران، سـبب ، شاهنامهرنگ گرشاسپ در حضور کم

کـه برخـی از جمله این؛به خیال خود در صدد رفع این نقیصه برآیند،شاهنامهشد که کاتبان 

روایات 
ّ

شـاهنامههـایی از آن منظومـه را درون و یا گـاهی بخشنامهگرشاسپاز کاتبان کل

از ابیـات، آن را سـرودۀ فردوسـی کردند و با زدون و دخـل و تصـّرف در شـماری کتابت می

عّدۀ دیگری از کاتبان، بعضی روایات شـفاهی را کـه دربـارۀ گرشاسـب و . کردندمعّرفی می

١شـاهنامههـای گونـاگون آوردنـد و در بخشدر میان مردم متداول بود به نظـم دراوفرزندان

ر. ١
ّ

. دشوهم دیده میورود روایات شفاهی گاهی در برخی متون تاریخی ادوار تاریخی متأخ
ً
در یکـی از ایـن ،مثال

). ٥٣٨: ١٣٣٨میرخواند، . نک(ها آمده که گرشاسپ پس از بازگشت از سرزمین مغرب، به زیر زمین رفتکتاب
←
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.ویژه در داستان نبرد منوچهر با سلم و تور جای دادندبه

دخل و تصّرف بیشتری در همکهندبود، ٣لنویسدستکسانی مانند کاتب ،دستۀ سوم

ای تغییر گونهها را بهو آنندهای اصیل دست بردو هم در ضبط بیتکردندشاهنامهمتن 

و هم ابیاتی بپردازندهای گرشاسپ و نریمان به آسانی به گزارش دالوریکه هم بتوانندندداد

هدف .بیفزایندها داستانجایدر جایه،از خود سرود
ً
چیزی بیش از با اهمّیت آنها ظاهرا

رسد که پایۀ برخی شواهد، به نظر میبر. ه استنبودشاهنامهنشان دادن نقش گرشاسپ در 

، گذشته از تقلید و الگوپذیری او از ٣لنویسدستکاتب منبع بعضی ابیات الحاقّی

و نیز شماری از روایات نامهبهمنو نامهگرشاسپ، متون پهلوانی شاهنامههای دیگر بخش

.شفاهی بوده است

منابع
.سمت: تهران.تاریخ اساطیری ایران). ١٣٨٩(آموزگار، ژالهـ 
، ٣، سنامـۀ ایـران باسـتان.»شاهنامههای مالحظاتی در باب یادداشت«). ١٣٨٢(آیدنلو، سّجاد ـ 

.٧١-٣٩):٦: پیاپی(٢ش
.٤٦-٢٧:٢٧شنامۀ فرهنگستان،.»ای دربارۀ مادر سیاوشفرضیه«). ١٣٨٤(ــــــــــــــ ـ 
ـالی و شـفاهی در ملحقـات نسـخ و چاپ«). الف١٣٩٦(ــــــــــــــ ـ 

ّ
هـای برخی روایات نق

.٣٦٩-٣٢٩:سخن،تهران.ترنجپختهنیم: در.»شاهنامه
،تهـران.پخته تـرنجنیم:در. »ّحاکهایی از روایات پایان کار ضنکته«). ب١٣٩٦(ــــــــــــــ ـ 

.١٥١-١٢٣:سخن
.نشریۀ زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه تبریـز.»خسرو اژدهاکشکی«). ١٣٩٨(ــــــــــــــ ـ 

.٤٥-٢٣: ٢٤٠، ش٧٢س
.طهوری: تهران.کوشش حبیب یغماییبه.نامهگرشاسپ). ١٣٥٤(توسی اسدیـ 
.ترفند: تهران.های ایرانیدر حماسهروان انسانی). ١٣٩١(اکبری مفاخر، آرش ـ 
.علمی: تهران.نامهفردوسی). ١٣٦٩(انجوی شیرازی، سیدابوالقاسمـ 

→
بـا روایتـی روبـه،این عبارت به مرگ گرشاسپ نباشددرنویسنده اشارۀاگر 

ً
ر از پـس ظـاهرا

ّ
رو هسـتیم کـه متـاث

گاهی داشته باشیمیئکه از جزباورهای عامیانه است بدون آن ).٢٥: ١٣٩٨آیدنلو، . نک(ات آن آ
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.علمی: تهران.تصحیح جالل متینی.نامهکوش). ١٣٧٧(الخیر شان بن ابیایرانـ 
.علمی و فرهنگی: تهران.تصحیح رحیم عفیفی.نامهبهمن). ١٣٧٠(ـ ــــــــــــــــ

: تهران.محمد پروین گنابادیو تصحیح محمدتقی بهار. تاریخ بلعمی). ١٣٨٦(بلعمی، ابوعلی ـ 
.هرمس

.دنیای کتاب: تهران.تصحیح محّمدتقی بهار). ١٣٨١(تاریخ سیستانـ 
.پژوهیشاهنامه: اصفهان.آفرینان شاهنامهحماسه). ١٣٨٠(جیحونی، مصطفی ـ 
-٦:٢٢٣، شنامهایران.»هنامه و موضوع انسان نخستینشا«.)الف١٣٦٢(مطلق، جاللخالقیـ 

٢٢٨.
.٤٣٢-٣:٣٨٨ش،نامهایران.»نامهگردشی در گرشاسپ«). ب١٣٦٢(ــــــــــــــــ ـ 
،تهران.کوشش علی دهباشیبه.های کهنگل رنج: در. »ببر بیان«). الف١٣٧٢(ــــــــــــــــ ـ 

.٣٤٢-٢٧٥: مرکز
،تهـران.های کهـنرنجگل: در.»معّرفی قطعات الحاقی شاهنامه«). ب١٣٧٢(ــــــــــــــــ ـ 

. ١٧٠-١٢٧: مرکز
.شناسـی شـاهنامۀ فردوسـیمتن: در.»شناسـیدانشی به نام شاهنامه«). ١٣٨٥(ــــــــــــــــ ـ 

.٧١-٥١: میراث مکتوب،تهران.کوشش منصور رستگار فساییبه
.٢٥٢-٢٥١: افکار،تهران.های دیرینهسخن: در.»داس و ضّحاکمر«). ١٣٨٦(ــــــــــــــــ ـ 
المعـارف بـزرگ ةمرکـز دایر: تهران.بخش یکم،های شاهنامهیادداشت). ١٣٨٩(ــــــــــــــــ ـ 

.اسالمی
،تهـران. ، جلد پنجمنامۀ زبان و ادب فارسیدانش: در.»گرشاسپ«). ١٣٩٣(خطیبی، ابوالفضل ـ 

.٤٨٥-٤٧٧:فرهنگستان زبان و ادب فارسی
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و : تهـران.هـای شـاهنامهفرهنگ نام.)١٣٨٨(فسایی، منصور رستگارـ 

. مطالعات فرهنگی
.٦٤٢٤شمارۀ نویس کتابخانۀ ملک بهدست). تابی(نامهرستمـ 
خلبند شـعرا، مجموعـه مقـاالت ن:در. »ای از یالن سترگسام، نمونه«). ١٣٧٩(سرکاراتی، بهمن ـ 

،کرمـان.تدوین و ویرایش احمد امیری خراسـانی.بزرگداشت خواجوی کرمانیجهانیۀکنگر
.٦٩٢-٦٨٧: شناسیمرکز کرمان

: در.»های حماسی ایرانبازشناسی بقایای افسانۀ گرشاسب در منظومه«). ١٣٨٥(ـــــــــــــــ ـ 
.٢٨٦-٢٥١: طهوری،تهران.شدهشکارهایسایه
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علمـی و : تهـران.اهتمام منـوچهر سـتودهبـه.الملـوکاحیاء). ١٣٨٩(حسینشاهسیستانی، ملکـ 
.فرهنگی

االنـ 
ّ
: تهـران.ویرایش جلیل دوستخواه.طومار مرشد عباس زریری اصفهانی). ١٣٩٦(شاهنامۀ نق
.ققنوس

.امیرکبیر: تهران.سرایی در ایرانحماسه). ١٣٥٢(الله ذبیح،صفاـ 
: تهـران.ترجمۀ صادق نشات. تاریخ الرسل و الملوک). ١٣٨٤(طبری، ابوجعفر محّمد بن جریرـ 

. یفرهنگویعلم
: تهـران.یدیو سـّید مصـطفی سـعهاشـمیاحمـد کوشـش به). ١٣٨١(طومار شاهنامۀ فردوسیـ 

.نگارخوش
الی شاهنامهـ 

ّ
.نگاربه: تهران.کوشش سّجاد آیدنلوبه). ١٣٩١(طومار نق

یس ، دستجدیدبرزونامۀ). تابی(عطایی ـ  .١١٨٩ۀشمارپاریس بهکتابخانۀ نو
جلد ششم تصحیح محمود (مطلقتصحیح جالل خالقی.شاهنامه). ١٣٨٦(فردوسی، ابوالقاسم ـ 

. المعارف بزرگ اسالمیةمرکز دایر: تهران.)جلد هفتم تصحیح ابوالفضل خطیبیامیدساالر،
وکوشش ایرج افشار، محمـود امیدسـاالربه.)نسخۀ سن ژوزف(شاهنامه). ١٣٨٩(ـــــــــــــ ـ 

لبی کاشانینادر
ّ

.طالیه: تهران.مط
.Or. 1403شمارۀ نویس کتابخانۀ بریتانیا بهدست.شاهنامه). الفتابی(ـــــــــــــــ ـ 

T 153.شمارۀ نویس دانشگاه میشیگان بهدست.شاهنامه). بتابی(ـــــــــــــــ ـ 

شـمارۀ کارو میناسیان، بـهۀنسخۀ دانشگاه کالیفورنیا، مجموع.شاهنامه). جتابی(ـــــــــــــــ ـ 
Mss 743.

Suppl. Pers 491شمارۀ نسخۀ موزۀ ملی پاریس به.شاهنامه). دتابی(ـــــــــــــــ ـ 

Ms.or.fol.4251شمارۀ نویس دانشگاه برلین بهستد.شاهنامه). هتابی(ـــــــــــــــ ـ 

.توس: تهران.گزارش مهرداد بهار.بندهش). ١٣٨٠(فرنبغ دادگی ـ 
.علمی و فرهنگی: تهران.الله صفاذبیحۀترجم.کیانیان). ١٣٨١(سن، آرتور کریستنـ 
.سمت: تهران. ١ج ،نامۀ باستان). ١٣٩٢(الّدین کّزازی، میرجاللـ 
سـازمان میـراث فرهنگـی و ـسـمیرا: تهـران.های قـوم کـردحماسـه). ١٣٨٨(نیـا، حیـدرلطفیـ 

. گردشگری
.دنیای کتاب: تهران.تصحیح محّمدتقی بهار). ١٣٨٣(صمجمل الّتواریخ والقصـ 
.نمایش: رانته.بیگیعلیاهتمام داوود فتحبه.طومار حسین بابامشکین). ١٣٨٦(نامهمشکینـ 
.آژینه: گرگان.سّیدحسین میرکاظمی). ١٣٩٠(من و رستم و گرز و افراسیابـ 



٢٢١/های شاهنامهدستنویسدرخشش گرشاسپ در برخی 

.انتشارات خیام: تهران.الّصفاةتاریخ روض). ١٣٣٨(میرخواند ـ 
الی شاهنامـ 

ّ
. آرون: تهران.تصحیح رضا غفوری). ١٣٩٧(هنثر نق

: تهـران.ژاله آموزگار و احمـد تفضـلیۀترجم.شناخت اساطیر ایران.)١٣٨٧(هینلز، جان راسل ـ 
.چشمه

.اساطیر: تهران.تفسیر و تالیف ابراهیم پورداوود). ١٣٧٧(هایشتـ 
- Abdul Muqtadir, (1932). Catalogue  of  the  Persian  and  Arabic  manuscripts of

the Oriental Public Library of Bankipore , Calcutta.




