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، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث
۱۳۹-۱۱۹، ۱۴۰۱ر و تابستان بها، )۷۰: پیاپی(۱، شمارۀ ۲۰، سال)پژوهشیمقالۀ علمی ـ (نامۀ علمی دوفصل

:»هنامرشاهگ«
توالی داستانیبا توجه بههاسینو دستاز ینامه در برخو گرشاسبشاهنامهقیتلف

چهابراهیمی وینیعلی اصغر 

که دسترسیایهـور و علی گنجـپژگان طالبـتقدیم به مرضیه و م
.ممکن شدشانبیدریغبریتانیا به دوستیۀکتابخان۴۹۰۶ۀبه نسخ

چکیده
توان به این اعتبار که شامل شرح اتفاقات از آغـاز خلقـت در جهـان را میشاهنامه

مّلیجامع، ایرانی تا پایان کار ساسانیان است تـاریخی ایـران ـ ترین حماسۀ منظوِم
مربوط بـه نامهگرشاسبباشد، داستان شاهنامهنگاری ما اگر مبنای تاریخ.دانست
نشستن ضّحاک آغـاز تختهزارساله است که از آوارگی جمشید و بهای تقریبًادوره

و نزدیک کندبعد از شاهنشاهی فریدون ادامه پیدا میکار ضّحاک و کمیو تا پایان
.شودشرح وقایع این دوره را شامل میشاهنامهبه پانصد بیت از 

اسـت دهباعـث شنامهگرشاسبو شاهنامهتنیدگی موضوعی هموزن مشترک و به
واحد در نظـر گرفتـهمنظومه اثری، این دو شاهنامههای نویسکه در بعضی دست

و بـر شـاهنامههای نامه در خـالل داسـتانهای مربوط به گرشاسبشوند و داستان
حاضـر بـه بررسـی ایـن مقالـۀ.اساس توالی صحیح وقایع داستانی، کتابت گـردد

.پردازدموضوع می
، تلفیقطوسی، فردوسی، اسدینامهرشاسبگ، شاهنامه:هاکلیدواژه

۴/۲/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۱۴/۱۰/۱۴۰۰:  تاریخ دریافت
دانشگاه اصفهان) گرایش حماسی(دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی /vinicheh@yahoo.com



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱۲۰

مقّدمه
را آغاز کند چـه وزنـی را بـرای ایـنشاهنامهخواست سرودن دانیم اگر فردوسی خود مینمی

توّسط دقیقی با مـرگ نابهنگـام او ناتمـام شاهنامهکرد، اّما وقتی کار سرودن کار انتخاب می
غیر از هزار و چند بیتـی کـه از دقیقـی بـه، بر عهده گرفتفردوسی رانامهخداینظمماند و 

ریخته بود نیـز توّسـط فردوسـی اثر پی ای که او برای نظم اینبود، شالودۀ وزنییادگار مانده
مثـل شـاهنامههای منفـرد پذیرفته شد، گرچه برخی معتقدند فردوسی سرودن بعضی داستان

.بودرا قبل از مرگ دقیقی آغاز کرده» بیژن و منیژه«داستان 
بیشـتر شد کـه حماسی زیادی به پیروی از آن سروده ـ ، آثار مّلیشاهنامهبعد از سرودن 

ــا شخصــّیتعــالوه بــر وزن، دارای پیونــدآنهــا . نیــز هســتندشــاهنامههای های داســتانی ب
ایسـت کـه خـود اسـدی در آغـاز تنیدگی بـه گونهیکی از این آثار است و ایننامهگرشاسب
:گویدمینامهگرشاسب

ــن ُرســته هــم زان ــد ای بار و پژمـرده سـختشده خشک و بیرخــتدنهــالی ُب
ـــــار ـــــبعم به ـــــون ز ط ـــــن اکن ــرآورمم ــهم ــو را ب ــن شــاخ ن ورمآبــارای

ـــر اویفـــانم بـــر اویبـــه بـــاد هنـــر گـــل َک ـــانم ب ـــخن ُدرفش ـــر س ز اب
)۴۴: ۱۳۹۶، طوسیاسدی(

این که انگار شاعِردادند جایچنان نومند برخی کاتبان این شاخ نو را میان آن درخت تاما 
نامۀگرشاسبوجود دارد که متن شاهنامههای تعداد قابل توّجهی از نسخه. استاثر یکیدو

.اندشدهضبطشاهنامهها به نام و در فهرستدر آنها گنجانده شده استاسدی نیز

پیشینۀ پژوهش
طوسی، توضیحات مختصـری در مـورد دیذیل اس، الفصحامجمعخان هدایت در قلیرضا

:استبدین صورت آوردهنامهگرشاسب
یـاب و غیرمعـروف بـوده و در ایـن عـرِضکتابی کمنامهگرشاسبمخفی مباد که مثنوی 

مدت، بعضی دیباچۀ آن را ترک کرده، از آغاز رفتن جمشید به زابلستان تـا انجـام روزگـار 
ها ترکیـبوانی زال در ضمن بعضـی شـاهنامهگرشاسب و نریمان و سام و آغاز جهان پهل

).۴۰۸: ۱۳۸۱هدایت، (» ...ع، حقیقت آن آشکار نبودهتتّباند و بر مردم بیکرده
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یکشاید همین باعث شدهو  خـود را در کتـابنامهگرشاسبچهارم باشد که هدایت تقریبًا

.درج نماید
: نویسـدمیهشـتم،در بنـد ها و در معرفی نسخهنامهگرشاسبحبیب یغمایی در مقدمۀ 

الزمان فروزانفر که گویا در اواخر دورۀ صفویه کتابت خّطی متعّلق به آقای بدیعایشاهنامه«
های گرشاسـب را در مـتن ایست کـه داسـتانیافته و تا آنجا که بنده را آگاهیست اولین نسخه

سـاالر در همچنـین محمـود امید). ۲۱: ۱۳۹۶طوسـی، اسدی(» ...اسـتگنجاندهشاهنامه
های موجـود در معّرفـی نسـخه» شـدهو قاعدۀ حذف نسـخۀ رونویسینامهگرشاسب«مقالۀ 

نسـخۀ کامـل و نـاقص در فهرسـت ۳۹نامهگرشاسـباز «: اسـتچنین گفتهنامهگرشاسب
نامهگرشاسـبنسـخه روایـات کوتـاه و بلنـدی از ۳۹عدد ازین هفت...استوری ذکر شده 

امیدسـاالر ). ۱۸: ۱۳۹۴سـاالر، امید(» اندادغـام شـدهنامهشـاهاست که در نسخ گوناگون 
ها یـا نسـخهواست، اّما به احتمـال زیـاد منظـور ادست ندادههای مذکور بهنشانی از نسخه

.شدکه در ادامه معّرفی خواهداز آنهاستی شمار
اند و هایی است کـه بـه صـورت مجموعـه گـردآوری شـدهنویسالبته غیر از دستهااین

منظومۀ حماسی پنجای از مجموعه،امل چندین منظومۀ مستقل حماسی هستند؛ از جملهش
کـه گویـا مجّلـد اول آن نامهشهنشاهو نامهبهمن، نامهکوش، نامهگرشاسب، شاهنامهشامل 
در موزۀ چستربیتی محفوظ است و چهـار منظومـۀ که است )ق۷۹۹موّرخ (شاهنامهشامل 

ق ۸۰۰شود و در ماه صفر سـال نگهداری میOr.2780و با شماره دیگر در کتابخانۀ بریتانیا
، یـا )۵۶۵: ۱۳۹۶شـاپوران، (اسـت توسط محّمد بن سعید بن عبدالّلـه قـاری کتابـت شده

نامیـده » آ«که در تصحیح حبیب یغمایی بـه اختصـار نامهگرشاسبنویس دیگری از دست
و چنـد مثنـوی دیگـر یکجـا شاهنامهبا که است متعّلق به کتابخانۀ آستانۀ رضوّیه وشودمی

).۲۰: ۱۳۹۶طوسی، اسدی(استتجلید و صّحافی شده
فروزانفـر مرحـوم ک در تمّلـاز ایـن دسـت، ۀشـدترین نسـخۀ معرفـیقدیمپیش از این، 

ۀ حاضـردر مقال.ستاق به اواخر دورۀ صفوی دانستهاست که حبیب یغمایی آن را متعّلبوده
یسـینونقـل شـده از دستحیبـا تـاریانسخهیکی؛ی خواهد شدتر معرفسه نسخۀ قدیمی

و نسـخۀ مکتـوب ،مرقوم در انجامۀ نسخهق۹۷۴، دیگری به تاریخ ق۷۴۸خیتر به تارکهن
.ق۹۸۱به خط میرعماد به تاریخ 
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:توضیحات
:ای از داراالمانتحفه. ۱
هـای ه در یکـی از برگشـود کـای در کتابخانۀ مّلی فرانسه نگهداری میشاهنامهای ازنسخه

:استشدهآغازین آن عبارتی بدین مضمون نوشته 
منـد موسـیو گـودار معمـار فرانسـوی در ترسـیم که عزتزحمات و حسن خدمتینظر به
اسـت از زحمـات او اظهـار های ابنیه عمارات سلطنتی شـهر داراالمـان ابـراز داشتهنقشه

طـور یادگـار الیـه بـهرم بـرای معزیرضایت کرده و این کتاب شـهنامۀ قلمـی را از حضـو
).ر۳گ:کتابخانۀ ملی فرانسهفردوسی، (» ۱۳۰۲سرطاناول) ؟(میدهم

خـان، پادشـاه افغانسـتان، بـه او الّلهرود از طرف امانکه توّسط گودار به فرانسه مییادگاری
.است و امضای ایشان نیز در پایین همین رقم قابل مشاهده استشدههدیه 

شود و بعـد از اندازی مرّصع آغاز میدوگانه با قابنگارۀمجلس منظومۀ نفیس با دواین 
در بخش میانـۀ . هایی همراه با تذهیب و ترصیع استدوگانۀ مزّین به کنگرهآن دارای سرلوح



۱۲۳/... هاسینودستاز یدر برخنامهگرشاسبو شاهنامهقیتلف:»هنامرشاهگ«
خورد و در باالی ترنج صـفحۀ اول عبـارت کتـاب و در ترنج و سرترنج به چشم می،تذهیب

.شوددیده میشاهنامهرو عبارت صفحۀ روبه
، تلخیص، اختالفاتی در ضـبط و ربایسنغری همراه با اندکی تغییشاهنامۀکتاب با مقّدمۀ 

توانـد کـه میـ مقداری تصّرف عقیدتی از جمله حذف دو بیـت در مـورد خلفـای راشـدین 
.شودآغاز میـحاصل تصّرف کاتب یا مالک شیعی نسخه باشد

امیرالکّتـاب شـیرازی کتابـتبه قلمق۹۷۴اه رجب سال که در اّول مـنویس این دست
در شــاهنامهاســت کــه مــتن ستونی۵بنــدی در قســمت مــتن، دارای جدولـاســتشــده
میانۀ صفحه و مثنویچهار میـرزا نامۀشهشـناههـاتفی و نامۀتمرجامی، خردنامۀهای ستوِن

صفحات ) هامش(تون کناریاست، در سشدهقاسم گنابادی طبق آنچه در انجامۀ نسخه قید
. اسـتبیـت ضـبط شده۵۰باشـد، در هر صفحه، اگر عنوان وجود نداشته. استنوشته شده

شـود کـه در کتیبـۀ بـاالی دار آغـاز میای تـاجبا سرلوحهبایسنغری متن پس از اتمام مقدمۀ 
نستعلیق نوشته .»شاهنامهکتاب«:صفحه و درمیان ترنج به خّط

و نامهشاههای نادرست در هر دو منظومۀ ی ابیات الحاقی فراوان و ضبطداراشاهنامهاین 
بعد از حاکم شـدن ضـّحاک، ضـمن داسـتانی سـاختگی در از جمله،. استنامهگرشاسب

حاصل این دو، جمشـید بعـد از روزۀ بیاک و جمشید و رویارویی چهلنگاری بین ضّحنامه
:شودمین گرشاسبجسمش با اّره، دوباره وارد داستابریده شدن

ــین ــاهی چن ــال ش ــد س ــس از هفتص ـــــینپ ـــــمش هم ـــــد جس ـــــه اّره بریدن ب
ـــت ـــان شـــاه رف ـــان از همـــه مردم رهـــــا کـــــرد راه و بـــــه بیـــــراه رفـــــتنه
ـــاله ـــداخت تخـــت و ک ـــت و بیان ـــــپاهبرف ـــــنج و س ـــــیم و گ ـــــی و دیه بزرگ

)ر٢٥گ:، کتابخانۀ ملی فرانسهفردوسی(
نسـخه بـا نیادر ادامه. قرار دارد۵۱لق در صفحه مطیچاپ خالقشاهنامهآخر در تیب

:شودیگرفته مینامه پاز گرشاسبتیبنیا
ــان زیــر فرمــان ضــحاک شــد ـــــهجه ـــــر نام ـــــدز ه ـــــاک ش ـــــام او پ ای ن

)جاهمان(
پـل بـین اخیـرو ایـن دو بیـتقـرار دارد۴۶چاپ یغمـایی در صـفحه ۀنامبگرشاسدرکه
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صورت مختصر بهنامهگرشاسبداستان نویس، این دستدر . استنامهبگرشاسو شاهنامه
هزار بیت تا لشکرکشی به هندوستان به حمایت از مهراج و گرفتن به صفحه و نزدیک ۲۸در 

با حذف بقیۀ متن، بـا مـرگ اثـرط، پـدر ،کند و بعد از آنادامه پیدا می،کردن اوبهو و بر دار
اک و تعبیـر آن دیـدن ضـّحداستان خواب،از آنبعد .یابدگرشاسب، و توّلد نریمان ادامه می

از شـاهنامهنشستن فریـدون تختتا برشود و داستانوارد متن میشاهنامهتوّسط موبدان از 
ها بـه گردد و تا برگشتن از چـین و آوردن هدیـهسپس به داستان گرشاسب برمی. شودمینقل 

زن ناگهـان بـاشـود و دربار فریدون توّسط نریمان دنبـال می گـرفتن فریـدون بـرای داسـتاِن
انـدک هـم الزم به ذکر اسـت کـه در همـین قسـمِت. کندادامه پیدا میشاهنامهپسرانش از 

گرشاسب در هندوستان و دیـدن سیر و سیاحِتاست و از کّلی حذف شدهجزیّیات داستان به
.اثری نیستنویسدستعجایب آن سرزمین در این 

ترین قدیمموجود نگارنده،اّطالعاتطبق تابت آن است که تاریخ کنسخهاین وجه مهِم
در ۲۱۱۳گودار به شـمارۀ شاهنامۀ. استاست که به این صورت کتابت شدهشاهنامهنسخۀ 

.کتابخانۀ مّلی فرانسه محفوظ است

:نامۀ گوداربتفصیل گرشاس. ۲
کســفورد موجــود شــاهنامۀای دیگــر از نســخه ــۀ بادلیــان آ اســت کــه فردوســی در کتابخان

؛ها با هـم متفاوتنـدو تنها در بعضی ضبطداردنسخۀ متعّلق به آندره گودار هایی بامشابهت
برای . استدر دو نسخه مشابه بودهنیز احتماًالـکه بخشی از آن افتادگی داردـ مقدمۀ منثور 

:شوداشاره میهاهمانندینمونه به تعدادی از 
بـا ،شـدبیـانکه در بخش مربوط به نسخۀ گـودار ،نگاری ضّحاک و جمشیدداستان نامه

.استهمان جزیّیات در این نسخه نیز تکرار شده
 فردوسی ابیاتی در میان داستان الحـاق شاهنامۀبعد از توّلد گرشاسب، در هر دو نسخه از

:شده، از جمله
ــهریار ــان ش ــر جه ــد ب ــحاک ش ــو ض ــــزارچ ــــد ه ــــن ش ــــالیان انجم ــــرو س ب

ــــدو گشــــت ــــه ب ــــازسراســــر زمان ــــــــار درازب ــــــــرین روزگ برآمــــــــد ب
)ر٢٧گ: ، کتابخانۀ بادلیانفردوسی(
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داسـتان دوبـاره بـه حضـور ـکه شـامل داسـتان خـوالیگران اسـتـ پس از چندین بیت 
:گرددمیضّحاک در زاولستان بر

ــــتان ــــال ضــــحاک کشورس ــــان س ز بابــــــل بیامــــــد بــــــه زابلســــــتانهم
)پ٢٧گ: همان(

 گیردبا این ابیات صورت مینامهگرشاسببه امهشاهندر هر دو نسخه، پیوند:
ـــین بــــه اّره بریدنــــد جســــمش همــــینپـــس از هفتصـــد ســـال شـــاهی چن
ــــتنهـــان از همـــه مردمـــان شـــاه رفـــت ــــراه رف ــــه بی ــــرد راه و ب ــــا ک ره

ــــداخت تخــــت و کــــالهب بزرگــــی و دیهــــیم و گــــنج و ســــپاهرفــــت و بیان

ــــز هــــر نامــــهجهـــان زیــــر فرمـــان ضــــحاک شــــد ــــاک شــــدای ن ام او پ
)ر٢١گ: همان(

.ارائه گردید۱که در مورد دو بیت پایانی توضیحی در بند 
کـه در آن داسـتان ـ که بگذریم، این نسخه برخالف نسخۀ آندره گودار هاشباهتاز این 

شدن سام نریمـان را نیـز در بـر دارد و بعـد بـه داستان زادهـشودگرشاسب به ناگهان رها می
این نسـخه در . رسدها میخواستن برای آنزنتر بهسپسشدن فرزندان فریدون و داستان زاده

سـتونی بـا خـّطصورت مجدول چهارمتن به . تر استها نیز نسبت به نسخۀ قبل دقیقعنوان
عّباس اشاره شده و تاریخ کتابـت را در پایان کتاب به شاه . استکتابت شدهنستعلیق خوش

:استق نوشته۱۰۱۰
ـــــن شـــــ ـــــاداهت ـــــاد ب ـــــاس آب بــادســرش ســبز و جــان و دلــش شــادعب

ـــف ـــده ال ـــرت ش ـــاروز هج ــــــهده روزگ ــــــام جهــــــانب داور کردگــــــارن
)ر٥٧٩گ: همان(

نظرنکت تر که شباهت بسیار زیاد این دو نسـخه و کامـلاست از طرح این بحث اینۀ مِد
مادرنسـخۀ ایـن دو توانـدکـه میـ نسـخۀ اصـلی کـه دهـد بـودن نسـخۀ متـأّخر نشـان می

تاریخ قـدیمـباشدنویس بودهدست موسـیو گـودارمتعلـق بـه نویس تری از دسـتاحتماًال
.استداشته) ق۹۷۴(
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:حماسۀ میرعماد حسنی. ۳
ــام ) British Library(متعّلــق بــه کتابخانــۀ بریتانیــا Or.12985نویس شــمارۀ دســت بــا ن

مطـابق انجامـه، در سـال » ی طوسـیابومنصور احمد بن علی اسـدۀ سرودنامهگرشاسب«
این منظومه با مقدمـۀ . استدر قزوین کتابت شده) میرعماد(ق و توسط عماد الحسنی٩٨١

بخش کوتـاهی از مقدمـۀ بایسـنغری شـامل ،شود و پس از آنآغاز میشاهنامۀ ابومنصوری
در بـرگ بعـد از مقّدمـه . گیـردبـر مـینامۀ محمـود را در شاعر، فقاعی و هجوداستان چهار

در کتیبۀ بازوبندی باالی صـفحه بـه خـّطـدار استکه دارای سرلوحۀ تاجـ آغازین منظومه 
نویس در ایـن دسـتمتن . »علیهالله ةآغاز شاهنامه حکیم فردوسی رحم«: استنسخ نوشته

نستعلیق کتابت شده۲۱۲ . مجلـس نگـاره نیـز وجـود داردهشـتآن است و دربرگ با خّط
:شودآغاز میشاهنامهبا این بیت است ور ستون مجدول آمدهاشعار در چها

ــــرد ــــان وخ ــــد ج ــــام خداون ــــه ن ـــــذردب ـــــه برنگ ـــــر اندیش ـــــزین برت ک
)پ٧گ: کتابخانۀ بریتانیاطوسی، اسدی (

» طبـایع چهارگانــۀ«، مـتن را بـا ایـن بیـت از بخـش شـاهنامهبعـد از ُنـه بیـت از آغـاز 
:گیردپی مینامهگرشاسب

ــــر زمــــین داشتســــتند جــــایبـــــــران خـــــــدایبزرگـــــــان و پیغم همــــه ب
)جاهمان(

:گرددبرمیشاهنامهدوباره با بیت زیر به نامهگرشاسببیت از ۹۰و پس از نزدیک 
ــــنجد او ــــی س ــــان را هم ــــرد را و ج ـــــس نمیخ ـــــۀ ک گنجـــــد اودر اندیش

)پ۸گ: همان(

شاهنامها از دیباجۀ ر» گفتار اندر ستایش آفرینش«و » گفتار اندر ستایش خرد«در ادامه، 
را آورده نامهگرشاسـبو شـاهنامهتلفیقـی از » گفتار اندر آفرینش مردم و حیـوان«دارد و در 

نعـت «اسـت و بعـد بـه سـراغ شـاهنامههـر دو از » گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه«. است
به ترتیـب شاهنامهادامۀ داستان از کتاب . رودمیشاهنامهاز» حضرت رسول و آل و اوالد او

از کیومرث تا کمی بعد از پادشاهی ضّحاک و داستان خـوالیگران و ترکیـب مغـز گوسـفند و 
:هاستدر این نسخه هست اینشاهنامهکند و آخرین ابیاتی که از انسان ادامه پیدا می
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ــــژاد ــــرد از آن تخمــــه دارد ن ـــاد کنــــون ُک ـــه از ب ـــدک ـــرس و یاب ـــه دل ت ـــادب ی

ــــود جامه ــــالسراســــرهاشــــان ب هــــــراسسراســــــرندارنــــــد در دل سپ
)پ١٥گ: همان(

را با ایـن بیـت آغـاز نامهگرشاسب» طرف زاولستانرفتن جمشید به«و سپس در ذیل عنواِن
:کندمی

ـــــژاد ـــــد ن ـــــان موب ـــــراینده دهق ــــادس ــــرد ی ــــدی ک ــــر موب ــــت دگ ز گف
)جاهمان(

.یابد، ادامه مینامهگرشاسبو تا خاتمۀ داستان از 
ـ کـه بـر خـالف دو نسـخۀ قبـل، تلفیـق ابیـات دو نویسه در این دسـتنکتۀ قابل توّج

و داسـتان نامهگرشاسبحذف ابیاتی از ابتدای است ـ آغاز شدهشاهنامهمجموعه از مقدمه 
اشـاره شـاهنامهطوسـی بـه فردوسـی و سـرودن سرودن کتاب است که در آن از زبان اسدی

:ین نسخه نوشته شده این استکه در انامهگرشاسبآخرین بیت از . استشده
ــــــروزی شـــد ایـــن داســـتان بـــزرگ اســـپری ــــــه فی ــــــکب اختریروز و نی

)ر١٠٦گ: همان(
گردیـده و نویـد پـرداختن بـه داسـتان فریـدون داده بعد از بیت فوق، بیت دیگری اضافه

:استشده
ــــن داســــتان ــــرداختمها زچــــو زی ـــــدون ســـــخن ســـــاختم١پ ز شـــــاه فری

)جاهمان(
. رسدپایان میا انجامه به و نسخه ب

شـد ایـن داسـتان بـزرگ«بعـد از بیـت نامهگرشاسـبدانیم در نسخ معتبـر میچنان که 
و نامهگرشاسـببه تـاریخ سـرودن ،از جمله،آنچندین بیت دیگر هست که در» ...اسپری 

:استنام مؤّلف آن اشاره شده
ــر ــر ســپهری کــه گشــتاوز هجــرت ب نجــاه و هشــتشــده چارصــد ســال و پب

.بپرداختم:اهرًا؛ ظکذا. ١
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ـــن ـــردم ز ب ـــعی ب ـــدرین س ـــان ان ز هـــر در بســـی گـــرد کـــردم ســـخنچن
ــد نخســت ــا چــو بین ــه بین ــدان ســان ک بــد از نیــک زایــن گفتــه دانــد درســتب

ـــدگانی که ــتشـــان نیســـت جفـــتز گوین ــس نگف ــتان ک ــین داس ــی چن ــه خوّش ب
ـــامم آیـــدت رای ـــه گـــر ن ـــــزایبـــدین نام َده برف ـــــه دال اســـــد حـــــرِف ب

)٤٤: ١٣٩٦طوسی، اسدی(
های ارتباط مـتن بـا کّلی حذف گردیده، شاید به این قصد که نشانهنویس بهاین دستکه در

.مؤّلف اصلی اثر از بین برود
» شاهنامه«به نام ـاستشدهکه در کتیبۀ بازوبندی باالی صفحۀ اّول درجچنانـ این متن

اند که بیشـتر حجـم کتـاب از دادهاز روی متن تشخیصنسخه،کتابت شده و مالکان بعدی 
.استاست و به همین نام نیز در کتابخانۀ بریتانیا فهرست شدهنامهگرشاسب

:نامهبنامۀ مرگ گرشاستعزیت. ۴
محفوظ درکتابخانـۀ بریتانیـا ق ۹۸۱حال کتابت نسخۀ دربرای میرعماد الحسنی، زمانی که

تردیدی وجود نداشته که درحال بوده از ایـن کـه . اسـتفردوسیشاهنامۀاستنساخ، احتماًال
بـه کتابـت داسـتان ـ توضیح دادیمقبًالرا طبق آنچه در پایان نسخه وعده داده و ما آنو ـ آیا ا

نویس اّمـا دسـت؛، بنا بر شـواهد موجـود، اّطالعـی در دسـت نیسـتنهفریدون پرداخته یا 
:استفهرست شده١توسط محمد برکتدیگری سراغ داریم که با این مشّخصات 

۶۰۲۶، از آغـاز تـا فـریم۴۵۲مدرسـه امـام عصـر شـیراز، شـمارۀ ۀنسخنامه گرشاسب
مطـابق (ابـدییاز شـاهنامه ادامـه مدونیاز آنجا به بعد با داستان فر.استنامهگرشاسب

).به بعد۹۲ص۱چاپ خالقی امریکا چاپ اول ج
هنرنمایی گرشاسب در حضـور «داستان نویس افتادگی دارد و از میانۀآغاز و پایان این دست

از » کیخسـرو و افراسـیاب«شـود و تـا میانـۀ داسـتان شـروع مینامهگرشاسـباز » ضحاک
اسـت، از چنان که در مشّخصـات نسـخه هـم توضـیح داده شده.کندادامه پیدا میشاهنامه

انتهای داستان . کندپیدا میادامهشاهنامهو از ماجرای فریدون به بعد، داستان از ۶۰۲۶فریم 

ـشدهمقاله آوردهاین در که ـ نویسدستو اطالعات مربوط به رسیدم دستبه این نسخه به لطف آقای جواد بشری . ١
.در فایل پیوست همراه آن مندرج است
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مشابه پایان دست کتابخانۀ بریتانیاست و بـا Or.12985نویس گرشاسب در این نسخه تقریبًا

تـوان حـدس زد اگـر قـرار بـود نسـخۀ می. پذیردتعزیت فریدون در مرگ گرشاسب پایان می
شـد ای میکتابخانۀ بریتانیا توسط میرعماد و با داستان فریدون ادامه پیدا کند، مشابه نسـخه

نویس شـیراز این نکته را اضافه کنم که در دست. که در مدرسۀ امام عصر شیراز موجود است
گذاری مبتنی است و این نامو سرایندۀ آن، اسدی طوسی نشدهنامهگرشاسبای به هیچ اشاره

.استنویس نسبت به محتوای متن بودهبر آگاهی فهرست

:ُبریدۀ شمشیرخان. ۵
،بیـگ منشـیمیـرزا توّکـل، اثـر تـاریخ دلگشـای شمشـیرخانیویس نای از دستنسخهدر

داراشـکوه و بـارۀ ای کوتـاه دربعد از مقّدمه،)Ms. W.597شمارۀ به(ز موزۀ والترمحفوظ در 
ای منثور ، خالصه)بیگبیگ فرزند تولکتوّکل(، و ذکر نام کاتب )حاکم غزنین(شمشیرخان

.شده استبه متن اضافهشاهنامهآن ابیاتی نیز از جای فردوسی کتابت و در جایشاهنامۀاز 
شـدن ایرانیـان از گـردانداسـتان فرمـانروایی ضـّحاک و روی،نویسر این دسـت۷در برگ 

: مده استچنین آ،به ضّحاکاو جمشید و پیوستن 
شدند و باز فق اک آمدند و با لشکر تازیان مّتشده نزد ضّحبزرگان ایران از جمشید روگردان

:خورد و آواره شد، نظمجمشید با آنها جنگ کرد و شکست. ی به ایران نهادندرو
ــاناک بگذاشـت تخـت و کـالهبه ضـّح ــرنه ــیاهگشــت گیتــی ب ــد س او ش

ــه ــر نام ــاک ز ه ــم پ ج ــاِم ــدای ن ـــان ضـــّحش فرم ـــِر ـــان زی »اک شـــدجه
)ر۷گ: یبیگ منشتوکل(

صـورت بـه،ع و اندکی اخـتالفبا جابجایی دو مصر،چاپ ماکانۀشاهنامبیت اول در 
:آمده استزیر 

ـــه ضـــّحشســـپرداو شــد ســیاهگشــت گیتــی بــرنهــان ـــالهب اک تخـــت و ک
)٢٦: م١٨٢٩، فردوسی(

:گونه یافتتوان آن را اینچاپ خالقی مطلق نیز میۀشاهنامو با مقداری اختالف ضبط در 
ـــــاله ـــــدو داد تخـــــت و ک ـــــت و ب ــــپاهبرف ــــنج و س ــــیم و گ ــــی و دیه بزرگ

)٥١: ١٣٨٩، فردوسی(
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تـر مشـاهده ه پـیشکـچنان،اسـت وو در آغاز داسـتان آمـده نامهبگرشاسبیت دوم در 
و شـاهنامهتوضـیح داده شـد، همـین دو بیـت ۲و ۱های ای که در بنـددر دو نسخه،کردیم

اک و جمشــید از داســتان ضــّحۀدر ایــن مــتن خالصــ.اندرا بــه هــم پیوســتهنامهبگرشاسـ
تا گرفتاری جمشید و مرگ او و خودکشی دختر شاه زابـل بـا زهـر، ادامـه پیـدا مهنابگرشاس

های این کتـاب در پاکسـتان و نویسد دستتعّد.گرددمیبرشاهنامهکند و به سر داستان می
های کـه تلفیـق داسـتاندیگـر ایـننکتۀوداشته سرزمین آنهند نشان از رونق این کتاب در 

های نثر و نظم نیز همین های نظم نبوده و در کتابمحدود به کتابنامهبگرشاسو شاهنامه
.استحکایت ادامه پیدا کرده

:نامهبهای گرشاسپارهتکه. ۶
د دیگــری نیــز هســت کــه کمــابیش چنــین مــوارد متعــّده،نگارنــدجســتجوهای وددر حــد

ای کـه مجموعه،از جمله.سراغ گرفتها توان در آنی را به اجمال یا تفصیل مییهاتهشابم
: کتابـت(شـود اری میدنگهـ۱۹۷۲۰شـمارۀ بهدر بخش دیجیتال دانشگاه هایدلبرگ آلمان

که از انتهای داستان جمشـید در صورت به این ؛ استشاهنامهو نامهسامشامل و)ق۱۲۳۵
شود و داستان حضور جمشید در زابلسـتان و آشـنایی مینامهبگرشاسوارد داستان شاهنامه
اک را روایـت و گرفتـاری او بـه دسـت ضـّح» کدخدا شدن جمشید«ر شاه و سرانجام با دخت
دختـر بـزم جمشـید و«است که یکی مربـوط بـه نگارهاین بخش دارای دو مجلس .کندمی

مجلس گرفتاری جمشید و حضور با سر برهنه و دسـتان «و دیگری نگارۀ است »شاهکورنگ
شدن جمشید با اّطالع دختر شاه زابل و د از کشتهداستان گرشاسب بع. »بسته در بزم ضّحاک
و جنگ او بـا پسـر شـاه کابـل ادامـه پیـدا » طورگ«شود و تا توّلد گرفته میزهرخوردن او پی

.گرددمیبرشاهنامهکند و سرانجام به داستان ضّحاک از می
دیگری در دستشاهنامۀمشابه نسخۀ یادشده، کتابخانۀ کنگـرۀبخش نسخ خطی نویِس

نامه، مربوط به حضور جمشید سبکه قسمت کوتاهی از گرشااستM014به شماره آمریکا 
زابـل، دارد و بعـد از زهرخـوردن دختـر شـاهدر بـر را ، در زابلستان و ازدواج با دختر کورنگ

بیـت اضـافه سـیرا در ) نویسدر دسـت»ُهرنـد«(شدن طورگ و جنگ با سرندزادهداستان 
.یابدمیادامهشاهنامهتان ضّحاک از داسکند و سپس با می
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مـوّرخشـاهنامهاز دیگری نویسدر دستفوق، نویسدستتر از روایت روایتی خالصه

نویس، در ایـن دسـت. خوردبه چشم می،در دانشگاه هارواردمحفوظو،در الهورق۱۱۳۴
شـدن از کشتهشـاه، قبـلبدون اشاره به رفتن جمشید به زابلسـتان و ازدواج بـا دختـر کورنگ

اسـت کـه بـه خودکشـی آمدهنامهگرشاسـبچند بیت مغلوط از ،جمشید به دست ضّحاک
پـردازد و داسـتان بـا نـیم شـدن جمشـید بـا اّره میکند و بعد بـه دوهمسر جمشید اشاره می

.شودگرفته میپیشاهنامه
ایـن های موجـود ازنویسدسـت، در مقدمۀ تصحیح خـود، فرامرزنامۀ بزرگمصّححان 
ــاب را این ــه دســتهکت ــدبندی کردهگون ــر اول:ان ــر دوم،های مســتقلنســخه: تحری : و تحری

، خطیبـیفـان زوتفـن و (انـد را در خـود جـای دادهفرامرزنامۀ بـزرگکه شاهنامههای نسخه
در کنـار فرامرزنامـه،در سه نسـخه،نویس تحریر دوماز پنج دست). وهفتشصت: ۱۳۹۴

یـاد شـدهاست که صورتی نزدیک به مـوارد تون حماسی کتابت شدهو سایر منامهگرشاسب
.دارد
ذکری از خسرو ملکشاه . ۷

یـک وجـه مشـترکیشـان،هاهایی که تا اینجا بررسی کردیم با همۀ تفاوتتمام نسخه.۷-۱
بـه نامهگرشاسـبای حـاکی از انتسـاباثـر یـا قرینـهآنهـا هـر همـۀکه در ، و آن ایندارند
نامهگرشاسـبست که آیا از ابتدا که اال اینؤسحال . استاز متن حذف شده،طوسیاسدی

است یا این که به مرور زمـان ایـن اتفـاق گونه بودهشده روال همینکتابتشاهنامهدر ضمن 
اند؟داشتهمتفاوتی وضع تر های قدیمافتاده و نسخه

ای با شـمارۀنسخه، ۱۹۵ۀشمارمدخلفهرست ریو در ذیلکتابخانۀ بریتانیا و مطابق در 
Or. 4906استکه خالصۀ ترجمۀ آن چنینمعّرفی شده :

خـط در چهـار سـتون ۲۵ایـنچ و دارای ۱۲٫۵*۸ۀصـفحه بـه انـداز۶۴۲این نسخه در 
مجلـس نگـاره بـه سـبک ۳۸مجدول طالیی به خط نستعلق متوسط نوشته شـده و دارای 

در قرن  ۶۰ایـن نسـخه دارای بـیش از . استت شدهمیالدی کتاب۱۷ایرانی است و ظاهرًا
کـه بـه مـتن اصـلی دیگـر اسـت هـزار بیـت ۱۰فردوسی و حداقل شاهنامههزار بیت از

).Rieu, 1895: 128(انداضافه شدهشاهنامه
ر مـیالدی ِسـ۱۸۳۹در سـال نـدارد واست تـاریخ کتابـت کردهای که ریو معرفینسخه
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شـود روی کتاب مشخص میو مطابق یادداشتکردهی خریدارآنرا در بغداد ١هنری رالینسن
یک پ۴۴۶در برگ ، نایعالوه بر .استبودهنامی متعلق به تیمورمیرزا پیش از آنکه نسخه 

.)Rieu: 1895:129(است شدهنوشتهق۱۱۵۷نسخه به تاریخ مالک پیشینرباعی توسط 
اسـدی طوسـی نامـۀگرشاسـبمتعلـق بـه شاهنامههزار بیت افزوده بر ۱۰بخش عمدۀ 

ای کـه روال گونهبه،استکتابت شدهشاهنامهبخش و در میان ابیات ین ابیات در دوا. است
، ر۱۰برگبخش اول از . کنداست و خللی به روایت وارد نمیداستانی شاهنامه را حفظ کرده

:با بیت، ۲۳سطر 
ــــژاد ــــرد از آن تخمــــه دارد ن ادیـــْبـــْرش،بـــه دل نایـــدبـــاد آکـــه کنــــون ُک

:با بیت۲۴و در سطر
ــــان ــــدر جه ــــب ان ــــردار گرشاس ـــــز ک ـــــه ُب ـــــانیکـــــی نام د یادگـــــار مه

: و بیتبشود و تا مرگ اثرط، پدر گرشاسب، و به تخت نشستن گرشاسآغاز می
ــر ــه تی ــر کین ــادی از چــرخ ب ـــــرخ چــو بنه ـــــه پیکـــــان درآوردی از چ یـــــرپب

چاپ یغمـایی ایـن نامهگرشاسبدر بیت بعدی . کندادامه پیدا می۲۲پ، سطر ۶۸در برگ 
:است

ــــار ــــحاک را روزگ ــــال ض ــــان س دژم گشـــت و شـــد ســـال عمـــرش هـــزارهم
)٢٩٣: ١٣٩٦طوسی، اسدی(

، پیش از آن، هشـت صـفحه از داسـتان بـه پادشـاهی رسـیدن Or.4906نویس که در دست
ر بـه ۷۳اسـت و سـپس بـا بیـت یـاد شـده در بـرگ شدهفردوسی افزودهشاهنامۀفریدون از 
ذکـر اسـدی و . کنـدپ ادامـه پیـدا می۱۰۱گردد و تا پایان کتاب در برگ برمینامهگرشاسب

.استاز زبان او نیز در ضمن ابیات نقل شدهنامهگرشاسبتاریخ کتابت 
ز هجرت هفصد و چهل و هشت سال «پ عنواِن۱۰۱برگدرنامهگرشاسببعد از اتمام 

:د که با بیتاست و سپس ابیاتی دارآمده» گذشته
ــنین ــه هفتصــد س ــیده ب ــنز هجــرت رس ــر ســر نوشــته شــد ای چهــل هشــت ب

1. Sir Henry Rawlinson
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آورد و مـینامهگرشاسـبشود و در ادامه ابیاتی از وصیت گرشاسب به نریمـان را از آغاز می

:ر ضمن نعت نبی و یارانش بیت زیر آمده است۱۰۲سپس در برگ 
ـــــــــد روشـــــــــن ــــزین دور شــــو ازرواناال ای خردمن ــــت گ ــــانحقیق گم

، ۵۰تا ۱ها، مانند ابیات بیت با اختالفاتی در بعضی ضبط۵۰از این بیت به بعد، تعداد 
دهـدکـه توضـیح میابیـاتی ، )۲۶-۲۴: ۱۳۷۹احمـد، بنعلی (١استاختیارات شاهنامه

پـس از .استیافتهرا نغزشاهنامهاشعار بسیاری خوانده و در این میان گردآورندۀ این گزیده، 
در .کندصورت منظوم ذکر میرا بههاباب، و را به سیزده باب تقسیممختلف آنمضامین،آن

تـا ۱۰۰پردازد که مطابق بـا ابیـات در یازده بیت، به مدح ملکشاه میپ۱۰۲برگادامه و در 
:؛ ابیاتی شامل)۲۹-۲۸: ۱۳۷۹:بن احمد علی (است اختیارات شاهنامه۱۱۰

ـــر ـــدد ب ـــگ٢چـــو بن ـــگ تن ـــارگی تن ــگب ــیر و پلن ــه ش ــو چ ــه آه ــرم و چ ــه غ چ
ــــدکمنــــدخــــّمملکشــــاه خســــرو بــــه  ــــه بن ــــکاری ب ــــپارد ش ــــه س ز بیش

ــــاهزاد ــــان ش ــــهریاری چن ــــان ش ــــــهچن ــــــه ب ــــــدارد زمان ــــــد و ن یادندی
پایـان مـتن را بـهنامهگرشاسـببـا نعـت پیغمبـر از» الکتـابخاتمـة«و سرانجام با عنوان 

:چنین استنامهبگرشاسآخرین بیت در قسمت . رساندمی
ـــــۀ شـــــاه رابســـر بـــردم ایـــن نامـــه گرشاســـب را ـــــس شـــــنو نام ٣ازیـــــن پ

و بـا بیـت زیـر داسـتان را پـی شاهنامهو سپس در ابتدای صفحۀ بعد با پادشاهی منوچهر از 
:گیردمی

ــــاه ــــوچهر ش ــــد من ــــتم بیام ــــه هش ـــــالهبهب ـــــانی ک ـــــاد آن کی ـــــر برنه س
)١٦١: ١٣٨٩فردوسی، (

ضـبط ،نمونـهبـرای . ح اسـتمـرّجاختیارات شاهنامهنویس نسبت به نسخه چاپی ها در این دستبعضی ضبط. ١
:اختیارات شاهنامهدر بیت زیر از »فلک«جایبهOR.4906ۀدر نسخ»ملک«

ـــر ران ـــک زی ـــه دارد مل ـــمندی ک ـــــرانس ـــــون گ ـــــون هی ـــــود چ ـــــه ب اگرچ
)۲۸: ۱۳۷۹، بن احمدعلی(

اَبر: ظ. ٢
کذا. ٣
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ایـن . نمونه دیگـری هـم در دسـت داریـمنامهگرشاسبه در پایان از مدح ملکشا.۷-۲
شود و با نـام نگهداری میF1 224/1517ۀشمارکه در کتابخانه مّلی فرانسه بهـ نویس دست

و نامهگرشاسـباست که بـه ترتیـب شـامل ای در اصل مجموعهـشدهفهرست » شاهنامه«
اول و آخـر ایـن نسـخه افتـادگی دارد و . اندشود که به صورت مجزا کتابت شدهمیشاهنامه

شده و کاتـب اخیـر بـه از نو نوشته،کشی و خّطی شبیه اصل کتاببعدتر ابتدای آن با جدول
نوشته و بعدتر در میانـۀ کـار شاهنامهاست و ابتدای آن را از پنداشتهشاهنامهاشتباه کتاب را 

. اسـتوصل کردهنامهگرشاسبرا به امهشاهنمتوجه اشتباه خود شده و با سرودن ابیاتی متن 
روم و بـه بـه (بـا بیـت نامهگرشاسـبپس از قسمت نونویس که شامل چهار صفحه اسـت 

شود کـه اگـر فـرض کنـیم در آغاز می) کشور زمینایران و هر هفتبه / چین هندوستان و به 
در شرایط ،استبودهتمام ابیات کتابت شدهنامهگرشاسبها از ابتدای اصل و بدون افتادگی

سـطر در هـر ۲۵با توّجه به وجـود چهارسـتون و . بیت از منظومه را ندارد۳۵۰فعلی تقریبَا
دهد احتمـاال بیت در صفحات بدون عنوان وجود دارد که نشان می۵۰نویس، صفحۀ دست

. از ابتدا افتادگی دارد) صفحههشت(برگ چهار
کتـاب در نونـویسمیرزا بوده بوده و طبق انجامۀ عّباسمتعّلق بهزمانی نویس این دست

انعـام داده شـده کـه )؟(»بـارون نرسـیاه«بـه نـام فـردی در تبریز بـه م۱۸۰۸/ق۱۲۲۳سال 
تر از قـدیمیاین احتمال وجود دارد که اصل نسخه در زمـان.باشداست فرانسوی بودهممکن

ثبات این احتمال وجود ندارد و تنهـا ای برای اقرینهدر متن ْ . باشدکتابت شده،تاریخ انجامه
تـوان حـدس زد کـه نسـخه در میشـاهنامه دار در آغاز بخـش با توّجه به شکل سرلوح تاج

نویس کتـاب که در این دستـنامهگرشاسبدر پایان . باشدابتدای دوران صفوی پدید آمده
بــا کــه لنـدن، انجامــۀ منظــومی وجــود داردOr.4906نویس ماننــد دســتـ سـتامستقلی

بـا ایـن دو توضـیح . استلندن Or.4906ۀنسخهمان انجامۀ،هااختالفاتی در بعضی ضبط
، در این نسخه نیست، و اختیارات شاهنامهاحمد، گردآورندۀ بن بیت مربوط به علی ) ۱: (که

تنها با سـه بیـت بـه پایـان نامهگرشاسبنویس، متن بعد از مدح ملکشاه در این دست) ۲(
.یایدتا پایان ادامه میشاهنامۀ بایسنغریاز ابتدا و با مقدمۀ شاهنامهحالی که، رسد درمی

:گشا باشدتواند راهمیۀ زیرچند نکتباال، توضیحاتبه توجه با 
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شـده های نگارنـده، نسـخۀ معرفیدر حد یافتـه)Or.4906(های نویس، بـرخالف دسـت
، شـاهنامهدر میانـۀ نامهگرشاسبدرج رغمای از این دست است که علیپیشین، تنها نسخه

بر اینهاینشانه ، از شـوددیـده میاست،نامهگرشاسبمصّنفطوسی اسدیکهی در آن داّل
:جمله بیت
َده برفـــــزایت رایآیــــْدگــــر نــــاممنامــــهدریــــن ـــــد حـــــرِف ـــــه دال اس ب
.پ۱۰۱در برگ » نامهگرشاسبتمام شدن کتاب «ر و عنوان ۱۰۱در برگ 

توضیحات دو نسخۀ اخیر بیان شد، خواه این دو نسخه از اصل مشترکی باشند که درچنان
ای مشترک رونویسی شده باشند، کاتـب نسـخۀ مـادر هایی از نسخهیا واسطهخواه با واسطه

و بخـش خاتمـۀ کتـاب را از آن نقـل دسترسـی داشـتهاختیارات شاهنامهنویسی از به دست
را Or.4906در نسـخۀ )ق۷۴۸(تـرکهنۀده از نسـخشـنقلاگـر درسـتی تـاریخ . استکرده

حـداقل یـک قـرن اختیـارات شـاهنامهنویس از تنها نسخۀ موجود بپذیریم، اصل این دست
.تر استقدیم
بیـت در مـتن در ضـمنکه هم به صورت عنوان و هم ـ نویس در این دستق۷۴۸اریخ ت

تـر نقـل شـده کهنیااز نسـخهتواندیماست، ه در فهرست ریو هم گفته شدهکچنانـ آمده
نامه در ضـمن شـاهنامه از درج گرشاسبییهاکه نمونهکندیاحتمال را مطرح منیاباشد و

.استدر قرن هشتم هم اتفاق افتاده
)هافرامرزنامه(درختهم زانهر دو نهالی ُبد این .۸

انـد کـه سـال هیاد اکبـر نحـوی را پذیرفتمصححان نظـر زنـده،فرامرزنامه کوچکدر مقّدمۀ 
ایشـان در ادامـۀ مقدمـه و در قسـمت . بـوده اسـتق ۵۶۰تـا ۵۵۵سرودن این اثـراز سـال 

پرشمار نیست فرامرزنامهاقتباس مستقیم از بیان فردوسی در «اند که شناسی توضیح دادهمتن
های نبــرد و توصــیف صــحنهازها و تصــویرپردازیاســت در فضاســازیو ســراینده کوشیده

:۱۳۹۹خطیبـی ـ غفــوری، (» تر باشــداقتباســها پوشـیدهایــن،مــنش آنـانها و شخصـیت
کمتـری نسـبت بـه ثیرپـذیریأت، کوچـکفرامرزنامـهانـد کـه افزودهدر ادامه و)هشتوسی

).جاهمان(داردنامهشبرنگو فرامرزنامۀ بزرگهای پهلوانی دیگر نظیر منظومه
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بیشـتر ، دانـدخود را غالم فردوسـی میکه فرامرزنامۀ کوچکنکته اینجاست که سرایندۀ 
روسـتابچۀ «ه ایـن یافـت کـتـوان قراین متنـی متعـّددی میو طوسی استاسدیثیرأتتحت
ایـن تأثیرات شناخته و میـ کسی باشدلفش چهؤارغ از این که مـ فرا نامهگرشاسب١»ُفرسی

شـمرد کـه نشـان از تـوان مـواردی را بربرای نمونـه می. استمشهود فرامرزنامهدر شناخت 
کـه نـامی از بـدون آندارد،طوسـی از اسدیفرامرزنامـۀ کوچـکلف ؤثیرپذیری مستقیم مأت

و نامـهسـبگرشاداستان دخمۀ طهمورث در شباهِت. ۱:باشدبرده لفش ؤیا منامهگرشاسب
داستان نامـۀ ضـحاک بـه فرامـرز بعـد از بااست ب لوح زرنوشته که مخاطب نوشته گرشاس

داسـتان . ۲؛ زاد بن جمشید برای فرامـرزنوشۀو همچنین نامفرامرزنامهدیو در کشتن کناس
؛اسـتکـه از اژدهـا شدهمشـترکیو توصـیفاتنامـهفرامرزو نامهبگرشاسکشتن اژدها در 

اندرز چگونگی رفتار کردن در برابر شـاه . ۴؛ فرامرزنامهو نامهبگرشاسکشتن کرگدن در . ۳
.در هر دو متن
اسـت و احتمـاًالدسـت آمـدهبـهفرامرزنامـهصفحۀ اول مـتن ۵۰ازها تنها تاین شباه

، فرامرزنامـۀ بـزرگ«یر عنـوان ، زفرامرزنامۀ بزرگدر مقدمۀ .نیستمحدود به این مقدار هم 
هم به برخـی از ) دووچهل:۱۳۹۴:فان زوتفن ـ خطیبی(»نامهبگرشاسو فرامرزنامۀ کوچک

.استری پرداختها تفصیل بیشتها باین مشابهت

گیرینتیجه
ق، ۴۸۵ق و قتل ملکشاه در ۴۵۸در نامهگرشاسببا عنایت به این شواهد و با توجه به اتمام 

عنوان دو بـهدر یـک مجموعـه نامهبگرشاسو شاهنامهوشتن توان این احتمال را داد که نمی
لیف أمانی نزدیک به تاز ز، های متنی و محتواییخاطر شباهتمستقل از یکدیگر، بهمنظومۀ
، شـاهنامهخـوانی روال داسـتانی ایـن کتـاب بـا آغاز شده باشد و به علت همنامهبگرشاس

را با ترتیب صحیح روایی در میان نامهبگرشاساست که هایی نوشته شدهمرور زمان نسخهبه
و نسـخۀ دانیم که ذکر نام ملکشاه سـلجوقی در دگرچه امروز ما می.باشندگنجاندهشاهنامه

غالم دل پاک فردوسیممَییکی روستابچۀ فرس.١
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اختیارات شاهنامهاین مقاله متعّلق به کتاب مستقلی است که به نام ۷معرفی شده در بخش 

در کتابخانـۀ اختیـارات شـاهنامهتوان فـرض کـرد کـه عـالوه بـر کتـاب شناسیم، اما میمی
است که ذکر ملکشاه و هم وجود داشتهنامهگرشاسبو شاهنامهای شامل ملکشاه، مجموعه

احمـد، گردآورنـده و سـرایندۀ بـن در بخشی از انجامۀ آن و از روی سرودۀ علـی مدح او نیز 
.، گنجانده شده باشداختیارات شاهنامهمقدمه و مؤخرۀ 

ملی فرانسـه بـه ۀنویس موجود در کتابخانای مانند دستنسخهمحتمل است که در آغاز 
و شـاهنامه امل شـو صـورت مجموعـه ، بـه)میرزامتعلـق بـه عبـاس(F1 224/1517ۀشمار
وزنی و شباهت روایی و بر اساس منطـق خاطر همو بعدتر بهباشدنوشته شدهنامهبگرشاس

در کتابخانۀ بریتانیا موجودOr.4906ای مانند نسخۀ شمارۀ تاریخی حاکم بر دو متن، نسخه
شـدهالحـاق شـاهنامهمیانـۀ بهنامهبگرشاسآمده و بر اساس توالی داستانی، متن وجودبه

که به ایترین نسخهقدیم،در این نسخه بپذیریمرا تر کهنۀشده از نسخنقلتاریخراگ. باشد
ه در همـین کـچنان. اسـتوجود آمـدهدر میانۀ قرن هشتم بهبه دست ما رسیدهاین صورت 

اسـت طوسی سرودۀ اسدینامهبگرشاسمتن دادهبینیم در ابتدا آثاری که نشان میمینسخه
کاتبان بعـدی از بـین رفتـه و به دست ها شده و به مرور زمان این نشانهداشته میدر متن نگه

شاهنامهدر خاللنامهبگرشاسهمه یا بخشی از در آنهاهایی هستیم کهبعدتر شاهد نسخه
ـگفتـهالفصحامجمعخان هدایت در رضاقلیکهچنانـ تتبع و بر مردم بیشده استکتابت

که گفتـهطور همان. اندرا هم سرودۀ فردوسی دانستهنامهبگرشاسآن آشکار نبوده و حقیقت 
است و حتی بودهشاهنامهای از برای عمادالحسنی مبرهن بوده که در حال کتابت نسخه،شد

Or.4906است و مانند نسخۀدون را هم دادهادامه داستان فریۀوعدنامهبگرشاسبعد از پایان 

نویس آغـاز سب با اندکی تفاوت در ضبط بعـد از بیـت ذیـل در هـر دو دسـتداستان گرشا
: استشده

ـــژاد ـــه دارد ن ـــرد از آن تخم ـــون ُک ـــادکن ـــرش ی ـــه دل ب ـــد ب ـــاد نای ـــه آب ک
، تحریـری یواحـدصلیهنوز قراینی وجود دارد که از نسخۀ اکه تواند نشان دهداین می

تغییـر )به خط عمادالحسـنی(Or.12985به مرور زمان به نسخۀOr.4906تر از نسخۀ قدیم
. باشدیافته شکل
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اثـر مسـتقلی نامهبگرشاسـنیـز فرامرزنامۀ کوچـکلف ؤبرای مکهتوان احتمال دادمی
شـدن تواند تاریخ سـرودهای غیر از فردوسی داشته باشد و این نکته میاست که سرایندهنبوده

ینـد آزمانی که فر:خیر بیاندازدأتاند بهپذیرفتهمصححانرا تا زمانی دیرتر از آنچه فرامرزنامه
تنهـا بــرای کاتبـان بلکـه بــرای اســت کـه نـهای بـودهگونـهآمیختگی ایـن دو مـتن بــههمبـه

آن را اسـتشـدهنمیدهندگان این متن نیز، دو کتاب اثـر مسـتقلی محسـوبسفارش و کـّل
فرامرزنامۀ لف ؤتوان به مرا میاین نظر.انددانستهو مؤلف آن را فردوسی میشاهنامهعنوان به

تی ادبی شـاهد به سّنعملشدن این با تبدیلو حتی این احتمال را داد کهی دادهم تسّربزرگ
های فرعی با توجه به توالی و سایر حماسهفرامرزنامه،برزونامهکه متعّددی باشیمهاینسخه

البتـه . لف آن در متن باشدؤکه اثری از مآنبدونند،اشدهگنجاندهشاهنامهداستانی در میان 
انـد شده در این مقاله از منبعی مشترک داشتههای معرفیاین بدان معنی نیست که کّلیۀ نسخه

توانـد در ایـن وضـعیت می.اسـتبار اتفـاق افتادهتنها یکنامهگرشاسبو شاهنامهو تلفیق 
های داده باشـد؛برخی از نسـخهرخهـای متفـاوتیهـا و انگیزههای مختلف و بـا روشدوره

.هایی از این دست باشدتوانند حاصل تلفیقشده میمعرفی
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مریلنـد (ز مـوزۀ والتـرMs. W.597شمارۀ نسخۀ . تاریخ دلگشای شمشیرخانی. یبیگ منشتوکلـ 

.هجری۱۳ن قر: کتابت.)آمریکا
سـرو رشـید: در،»ها و کاتبـان شـاهنامهجستجویی در برخـی نسـخه«).۱۳۹۶(علیشاپوران،ـ 

.دیباچه:کرمانشاه. )یادنامۀ غالمرضا رشید یاسمی(
.سخن:تهران. تصحیح ماریولین فان زوتفن و ابوالفضل خطیبی). ۱۳۹۴(فرامرزنامۀ بزرگـ 
.کتابخانه بریتانیاOr.4906ارۀ ۀ شمنسخ.شاهنامه. ابوالقاسمفردوسی،ـ 

.ق۱۰۱۰: ، کتابت)لندن(بادلیانۀکتابخانMS 344ۀ شمارۀ نسخ. شاهنامه. ـ ـــــــــــــ 
،ق۹۷۴اول ماه رجـب : کتابتملی فرانسه، ۀکتابخان2113ۀ شمارۀ نسخ. شاهنامه. ـ ـــــــــــــ 

.امیرالکتاب شیرازی:کاتب
مرکــز :تهــران. جلــد اولمطلــق،بــه کوشــش جــالل خــالقی. نامهشــاه. )۱۳۸۹(ـــ ـــــــــــــــ 

.المعارف بزرگ اسالمیدائرة
.مطبعۀ پیرس:هند. جلد اول،ترنر ماکانکوشش هب. شاهنامه. )م۱۸۲۹(ـ ـــــــــــــ 

تصـحیح ابوالفضـل خطیبـی و رضـا . فرامرزنامـه کوچـک). ۱۳۹۹(الـدین رفیعرزبان فارسـی،ـ م
.فشاروقوفات دکتر محمود ابنیاد م:تهران. غفوری

:تهـران. جلـد اول، ابـه کوشـش مظـاهر مصـّف. الفصحاءمجمع).۱۳۸۱(خانرضاقلیهدایت،ـ 
.امیرکبیر

. مصـطفی جیحـونی و محمـد فشـارکیتصـحیح . اختیـارات شـاهنامه). ۱۳۷۹(ـ علی بن احمـد
.آستان قدس رضوی: مشهد

- Rieu, Charles Pierre Henri (1895). Catalogue of the Persian manuscripts in the
British museum, London.
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