
فهرست

پیش  گفتار مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه......................................................... 13

13 ................................................................................... درختان بسیار و آب روان

پیش  گفتار نویسنده........................................................................................ 17

21 ....................................................................... دیباچه:متنشناخت

23 ........................................................................ گرشاسپ بخش نخست: اسطورۀ 

23 ..................................... گرشاسپ: از عصر پیشاتاریخی تا باستان، میانه و نو 1 _ سیر اسطورۀ 
25 ............................................. گرشاسپ اوستایی: قهرمان مزدایِی نبرد با دیوپرستان  1 _ 1
32 ............................. کش گرشاسپ پهلوی: اسطوره زایی تصویر َاَبرقهرمان دیوُکش- اژدها  _ 2 _ 1
43 ........... گرشاسپ، نریمان و سام گرشاسپ حماسی: تجزیۀ َاَبرقهرمان مزدایی به سه گانۀ مّلی   _ 3 _ 1
1 _ 4 _ خویشکاری َاَبرقهرمان مزدیسنا: میراث قهرمان سگزی حماسه هاِی پارتی......................... 51
61 ..... کش مزداپرستان به قهرمان متشّرف اسدی طوسی در گرشاسپ نامه 1 _ 5 _ استحالۀ قهرمان اژدها

گرشاسب  نامه.......................................................................... 71 بخش دوم: طومار 

گرشاسب نامه................................................................ 74 2_ مشخصات نسخۀ کلیات 
2 _ 1 _ مشخصات ظاهری نسخه.......................................................................... 74
2 _ 2 _ شروع و پایان نسخه................................................................................ 75



گرشاسپ کتاب /8

2 _ 3 _ مشخصات رسم الخطی نسخه..................................................................... 76
گرشاسب...................................................... 79 3-بررسی هویت سبك شناختی نثر طومار 
79 ................................................ گانی متن گانی: هویت طومار در بافت واژ 3 _ 1 _ بخش واژ
79 ........................ گانی متن: سادگی، عینی بودن و وام گیری از متون معیار ژانر  3 _ 1 _ 1 _ هویت واژ
گان با زمینۀ حماسی و سپس جغرافیایی در متن...................................... 80 3 _ 1 _ 2 _ غلبۀ واژ
گان و اصطالحات دشوار و مهجور در متن................................. 86 3 _ 1 _ 3 _ نمودهای اندک واژ
90 ..................................................................... 3 _ 1 _ 4 _ ذکر اعالم به صورت عامیانه
3 _ 2 _ بخش نحوی: ساختار نحوی متن.................................................................. 91
91 ............. 3 _ 2 _ 1 _ حذف واژه های صاحب نقش اصلی در جمالت، بدون قرینه های لفظی و معنوی
93 ................ 3 _ 2 _ 2 _ عدم مطابقت ساخت با نقش و تصریف ناقص در زمان افعال )زمان عامیانه(
3 _ 2 _ 3 _ عدم مطابقت نهاد و فعل...................................................................... 94
94 ...................................................... 3 _ 2 _ 4 _ تبعیت صفت از موصوف در جمع بستن
3 _ 2 _ 5 _ جمع بستن مجدد اسامی جمع............................................................... 95
95 ...................................................................... 3 _ 2 _ 6 _ بسامد باالی وجه وصفی
3 _ 2 _ 7 _ عطف های مکرر با تکرار »و« عطف............................................................. 96
96 ................................. گروه های فعلی مأخوذ از زبان محاوره 3 _ 2 _ 8 _ افعال عامیانۀ مرکب و 
97 ................. گویش های خراسانی( کیفیت های نحو عامیانه، به  ویژه در  3 _ 2 _ 9 _ »از...« ِملکی  )از 
97 ............................................................... 3 _ 2 _ 10 _ هنجار نحوی نزدیک به محاوره
کهن گرایی )منبع طومار(................ 99 3 _ 2 _ 11 _ بقایای اندک  نحو آرکائیک )کهن گرا( و خاستگاه این 
100 ........................... 3 _ 2 _ 12 _ استفادۀ بسیار از مشتقات فعل »باشیدن« در سبک نثر نویسنده
3 _ 3 _ بخش بالغی: بالغت حماسۀ عامیانه و نثر بی پیرایۀ طوماری..................................... 100
101 ...................................... گزاره های قالبی در ساختار بالغی حماسۀ عامیانه  3 _ 3 _ 1 _ نقش 
کندۀ عناصر زیباشناختی در طومار..............................103 3 _ 3 _ 2 _ بالغت سنتی و نمودهای پرا
کنده )عناصر بیانی(..............................................................103 3 _ 3 _ 2 _ 1 _ تصاویر پرا
3 _ 3 _ 2 _ 1 _ 1 _ تشبیه و استعاره.........................................................................103
105 ................................................................. 3 _ 3 _ 2 _ 1 _ 2 _ فقدان عناصر بدیعی 

106 ............................ 4_ازصفویهتاقجر:تفاوتاحتمالیزمانتألیفواستنساخاثر

112 .......................... گرشاسب نامه با نسخ گرشاسپ نامۀ اسدی  4 _ 1 _ بررسی نسبت طومار کلیات 

116 ..................... گرشاسپدرگرشاسپنامۀمنظومومنثور ۵_ساختارمشترکداستان

116 ............................................................................. 5 _ 1 _ تمهید ورود به داستان



فهرست/9

5 _ 2 _ تولد پسر جمشید )تور(............................................................................. 116
116 ...................... 5 _ 3 _ پادشاهی پسر تور )شیدسپ( و نسل فرزندانش )شِم شیدسپ/ اثرِط شم(
کشتن اژدهای شکاوند در چهارده سالگی................. 117 گرشاسپ )فرزند اثرط( و  5 _ 4 _ تولد پهلوان 
117 .. ک برای سرکوبی بهو به هند گرشاسپ از جانب ضحا 5 _ 5 _ خروج بهو بر مهراج شاه هند و رهسپاری 
گرشاسپ در هند به جزایر شگفت....................................................... 117 5 _ 6 _ سفرهای 
119 .......... کماِن آزمون کشیدن  گرشاسپ به درگاه شاه روم و  5 _ 7 _ داستان شاه روم و دخترش و رفتن 
5 _ 8 _ ساختن شهر زرنج.................................................................................. 120
120 ........................................................................... 5 _ 9 _ جنگ نوشیار با انبارسی
120 ................ گرشاسپ و پیروزی زابلیان بعد از دو شکست کابل و رسیدن  5 _ 10 _ جنگ اثرط با شاه 
گرشاسپ به ساختن سیستان و اتمام آن................................................... 121 5 _ 11 _ رفتن 
121 ...................... گرشاسپ و فرستادن به سفرهای دشوار به جزایر ک به دیدن  5 _ 12 _ آمدن ضحا
122 ............... گرشاسپ، بازگشتش به ایران و سپری شدن روزگار اثرط 5 _ 13 _ پذیره شدن شاه روم از 
گرشاسپ................................................. 122 5 _ 14 _ پادشاهی فریدون و نامه فرستادن به 
گرشاسپ با نریمان به توران و باژ طلبیدن از خاقان و رزم نریمان با تگین تاش........... 123 5 _ 15 _ رفتن 
گرشاسپ به فغفور چین و جنگ نریمان با پسر و برادرزادۀ فغفور چین.................... 123 5 _ 16 _ نامۀ 
5 _ 17 _ داستان قباد اهوازی............................................................................. 123
123 .................................................................... 5 _ 18 _ رفتن نریمان به شهر ُفَغنشور 
124 ......................................................... کشتن جرماس و قال 5 _ 19 _ خبر یافتن فغفور از 
124 ........................................................................... 5 _ 20 _ داستان دهقان توانگر
124 .................................................................... 5 _ 21 _ آمدن فغفور به جنگ نریمان
5 _ 22 _ خواهش نریمان از شاه افریدون و زن خواستن او............................................... 125
125 ............................................................................... کاوه 5 _ 23 _ داستان قباد 
125 ................................................................ گرشاسپ با شاه طنجه 5 _ 24 _ داستان 
126 ............................................ گرشاسپ به ایران و سپری شدن روزگارش 5 _ 25 _ بازگشت 

126 ................................. ۶_تفاوتهایساختاررواییگرشاسپنامۀمنظومومنثور

128 ..................................................................... 6 _ 1 _ تغییر در روایات گرشاسپ  نامه
128 ........................... 6 _ 1 _ 1 _ تکرار بن مایه های مشابه در داستان و افزودن »تصاویر بن مایه ای«
6 _ 1 _ 2 _ ایجاد تغییرات در جزئیات داستان های مشترک )دگرگون سازی روایت طومار نسبت به منظومه( 

133
135 .............. 6 _ 1 _ 3 _ افزودن جزئیات جدید به داستان ها )توسعۀ روایت طومار نسبت به منظومه(
137 ................................. 6 _ 1 _ 4 _ افزودن داده های جدید به متن؛ مقتبس از منابع ناشناخته



گرشاسپ کتاب /10

137 .......................................................................... 6 _ 1 _ 4 _ 1 _ نبرد با مهراس دیو
139 .................................... کوهساران قاف غ و سفر به  گرشاسپ با سیمر 6 _ 1 _ 4 _ 2 _ ماجرای 
140 .......................................................... گرشاسپ با دیو و پیل سپید 6 _ 1 _ 4 _ 3 _ نبرد 
140 ... گرشاسپ و آسیب دیدن او در نبرد با اژدها و وساطت یحیی در بخشیده شدنش 6 _ 1 _ 4 _ 4 _ غرور 
143 ............................ 6 _ 1 _ 4 _ 5 _ تصرف طنجه به دست رویین دیو و سرکوب او توسط نریمان
143 ........................... کاوه کاوه و خویشکاری جام جهان بین برای چرم پارۀ  6 _ 1 _ 4 _ 6 _ داستان 
144 ............................................ گرشاسپ( در سپندکوه  6 _ 1 _ 4 _ 7 _ مرگ دو یل )نریمان و 
144 ...................................................... 6 _ 1 _ 4 _ 7 _ 1 _ سفر نریمان به سپندکوه و مرگ او
144 .............................. کین فرزندش و مرگ او گرشاسپ به سپندکوه برای  6 _ 1 _ 4 _ 7 _ 2 _ سفر 

گرشاسپ......... 146 کردنروایاتملیحماسیدربدنۀمتونشفاهیدرطومار ۷_اسالمیزه

151 ....................................................................... گرشاسپ کتاب متن

گرشاسب  نامه..................................................................................... 153 کلیات 

156 ................................................................................ ک به زابلستان رفتن ضحا
158 ............................................................................ داد آوردِن مردم عراق از اژدها
159 ....................................................................... گرشاسب به جنگ اژدها رفتن یْل 
163 ............................................................. گرشاسب در هندوستان به جنگ بهو رفتن 
165 .............................................................. گرشاسب به جانب ایران و رزم در راه آمدن 
167 ................................................................... گرشاسب به جزیرۀ نسناس ها رسیدن 
168 ......................................................................... کوه سراندیب گرشاسب به  رفتن 
170 ................................................ گرشاسب در جزایر و نواحی هند و دیدن عجایب گردیدن 
171 ................................................................... گردش جهان پهلوان و دیدن عجایب ها
رسیدن به جزیرۀ سیاه  پوستان........................................................................... 172
رسیدن به جزیرۀ قالون................................................................................... 173
173 ..................................................................... گرشاسب به دخمۀ سیامک رسیدن 
گرشاسب به جزیرۀ بندآب و شکستن طلسم.................................................... 175 رسیدن 
182 .................................................... گردش های او گرشاسب به ایران و شرحی از  رسیدن 
گرشاسب را.................................................................................. 184 پیشباز اثرت 
گرشاسب به سراغ دختر قیصر روم.................................................................. 185 رفتن 
188 ..................................................................... کاخ بازرگان آمدن دختر قیصر روم به 



فهرست/11

191 .................................................................................. کمان را کشیدن پهلوان، 
گرشاسب با دختر قیصر از راه مصر به زابل.......................................................... 193 رفتن 
گرشاسب، شهر َزَرنج را........................................................................... 195 ساختن 
196 ...................................................................... کابل گرشاسب از شاه  گاهی یافتن  آ
گرشاسب......................................................................... 200 رسیدن نامۀ فریدون به 
201 ................................................................................. گرشاسب به قیروان رفتن 
206 ........................................................................ گرشاسب با سپاه به قیروان رفتن 
210 ........................................................................... گرشاسب به سمت ایران آمدن 
211 .........................................................................  به دنیا آمدن نریمان و مرگ اثرت
214 ............................................................. فرستادن نامۀ جهان پهلوان به خاقان چین
217 ............................................................ گرشاسب با سپاه به جانب فغفور چین رفتن 
218 .................................................................... گرشاسب به فغفور چین نامه نوشتن 
223 ............................................................... رفتن نریمان با سپاه زابل به شهر ُفَغنشور
225 ........................................................... گرشاسب با سپاه فغفور و شکست آنان جنگ 
228 ............................................................. گرشاسب به سپاه فغفور رسیدن نریمان  بن 
231 ........................................... فرستادن نامۀ جهان پهلوان به شاه فریدون به وسیلۀ نریمان
231 .................................................................. رسیدن نریمان به پایتخت شاه فریدون
233 ..................................................... گرفتن نریمان دختر شاه بلخ را و به دنیا آمدن سام
236 .......................................................................... گرشاسب به جنگ اژدها رفتن 
238 .............................................................. رسیدن نامۀ شاه فریدون به جهان پهلوان
239.......................................................... رسیدن منوچهرشاه با سپاه ایران به سلم و تور
گرشاسب با دیو سپید و فرار آنان................................................................... 241 رزم 
242 .................................................................... کشته شدن تور به دست منوچهرشاه
گرفتن قارن دژ االنان را................................................................................... 243
246 ........................................................................................ کشته شدن سلم
246 ............................................................ رسیدن نامۀ منوچهر با سر سلم نزد فریدون
247 ......................................................................... کاوه از سام رشک بردن قبادبن 
249 .......................................................................... گرشاسب و شاه طنجه داستان 
251 ............................................................................ گرشاسب با شاه طنجه جنگ 
254 ......................................................................... رفتن نریمان به طنجه و مرگ او
رفتن نریمان به دژ سپند و مرگ او....................................................................... 254
256 .......................................................................... گرشاسب به دژ سپندکوه رفتن 



گرشاسپ کتاب /12

رفتن سام به دژ سپندکوه................................................................................. 259
261 ................................................................................. رسیدن نامۀ شاه منوچهر

261 .................................................... گفتاریازتاریخ سیستانبهمیانآوریم

گرشاسب و اوالد او................................................................................ 263 طریق 

265 ................................................................................................. واژه  نامه

269 .................................................................... کسان و موجودات فهرست نام های 

277 .................................................................................... فهرست نام جای ها

283 ................................................................................................. کتابنامه



گرشاسپ بخشنخست:اسطورۀ

گرشاسپ: از عصر پیشاتاریخی تا باستان، میانه و نو ۱ _ سیر اسطورۀ 

گر منابع اســاطیری ایران را با تکیه بر تحول زبان منابع مکتوب موجود پیرامون اســاطیر ایران، از  ا
کنیم، به صفوف ذیل خواهیم رسید: حیث تطبیق درزمانی، طبقه بندی 

یخی: مربوط به کهن ترین منابع اساطیر ایران، شامل بخش کهن متون  الف- عصر پیشــاتار
یگ ودا(، متعلق به 1400 ق.م. و بخش های بازمانده از سروده های  مقدس هندوان )موسوم به ر
منســوب به زرتشــت )موســوم به گاثاها( و دیگر ســرودهای دینی موســوم به یســن ها و همچنین 
کــه جمعًا اوســتای قدیم را تشــکیل  ســروده هایی دربــارۀ ایــزدان مزدیســنا )موســوم به یشــت ها( 
می دهنــد. از نظــر زبانــی متون ایــن دوره، به سانســکریت )وداها( و زبان اوســتایی )گونۀ شــمال 

شرقی فارسی باستان( باقی مانده است.
یخی، فارســی باستان را نمایندگی می کند؛  ب- عصر باســتان که از حیث زبان شناســی تار
یخی مقدم بر آن )عصر مادها( را  یخی و دوران تار که همین دورۀ تار کتیبه های هخامنشی  زبان 

دربرگرفته، منابع متعلق به این ادوار را )اعم از منابع ایرانی یا یونانی( دربرمی گیرد.
که منابع اصیل  یخی، عصری را نشان می دهد  که از حیث زبان شناسی تار ج- عصر میانه 
پهلــوی نگاشــته شــدند. این منابع شــامل منابــع پارتِی متعلق به عصر اشــکانی )منابــع پارتی یا 
رومــی و تــداوم آن هــا در منابــع مانوی( و متون فارســی میانه، متعلق به عصر ساســانی، اوســتای 
جدیــد، متــون پهلــوی بازمانده از عصر ساســانی چون ایاتکار زریــران و ارداویراف نامــه، و منابع 
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کــه بر پایۀ بخش هــای مفقودی از منابع ساســانی به زبان  متعلق به دورۀ اســامی تا ســدۀ ســوم، 
پهلوی نگاشــته شــده اند؛ همچون نســک های مفقود اوســتا در دینکرد و متونی چون بندهش، 

جاماسپ نامه، زندوهومن یسن و...
د- عصر نو که خود شامل منابع دست اول و دوم است؛ سطح نخست این دوره، مشتمل بر 
متون پهلوی قرن سوم به بعد، مثل تحریرهای موبدان زرتشتی، کسانی چون منوچهر و زادسپرم، 
گزیده هــا، مجموعــه ای از احــکام، کام، شــرایع و رســائل دینی به زبــان پهلوی از قــرون اولیه )تا 
ســدۀ چهارم( اســت. از جملۀ این متون، کتبی چون مینوی خرد، رسالۀ علمای اسام، روایات 
پهلوی، شایســت و ناشایســت و... قابل ذکر اســت و ترجمه های عربی و فارســی خدای نامه ها 
و شــاهنامۀ فردوســی را نیــز بایــد بدان ها افزود. ســطح دوم شــامل متــون پهلوِی متأخــر مثل صد 
در نظــم و نثــر بندهش، رســالۀ م.او.29 و متون فارســی زردشــتی مثل زراتشــت نامۀ بهــرام پژدو و 
روایــت داراب هرمزدیــار و منظومه های حماســی فارســی و متون محتوی حماســه های شــفاهی 

ایرانی )مثل طومارها(.
که از  کیفیتی منحصر در رده بندی فوق دارد. بدین صورت  که  گرشاسپ، اسطوره ای است 
کهن تریــن ســطح، تا جدیدترین رده )طومار تصحیح شــده در تحقیــق حاضر( پیکرۀ متنی دارد 
و تطــور آن در یــک مســیر طوالنی قابل بررســی اســت. در بخش اول جســتار حاضــر، این تطور در 

رده های فوق بررسی خواهد شد.
َکِرشاســپ2،  ِکرساســپ1،  گرَشســپ در فارســی دری، معادل  گرشاســپ/  گرشاســب/  نام 
َکرشاسپ3، گرشاسپ4 یا گرساسپ5 در زبان پهلوی و صورت کهن ِکِرساسَپه6 در زبان اوستایی 
یک( به معنِی ]دارندۀ[ اسپ الغر و نحیف )با افادۀ  یشه شناختی )اتیمولوژ که از حیث ر است 
 معنای چابک و تیزرو( و یک »نام توتمی« است که بر این شخصیت باستانی نهاده شده است. 
بــا توجــه به نقش توتمی اســپ در خاندان های رزمنده و ارتشــتار، نام بیش از پنجاه شــخصیت 

1. Kirsāsp
2. Karešāsp
3. Karšāsp
4. Garšāsp
5. Garsāsp
6. Kðrðsāspa



گرشاسپ/2۵ بخشنخست:اسطورۀ

در اســاطیر ایــران بــا برناِم »اســپ« ســاخته شده اســت )یوســتی1، 1895: 486(. این نــام، نامی 
یخــِی این فرهنگ و از بقایای پیــش از عصر مهاجرت  هندوایرانــی و متعلــق بــه بخش ماقبل تار
که پیش از منابع اوستایی، در سنسکریت )هندی باستان:  یایی ها به فات ایران است؛ زیرا  آر
کرشاشــَو2 آمده اســت. او بزرگتریــن و نامدارترین پهلوان باســتانی  یــگ ودا( نیز به صورت  زبــان ر
فرهنگ هند و ایرانی در عصر »اوســتایی- ودایی« و فرزند ثریته3- در متون پهلوی: َاســَرت و در 
فارســی نو، بر مبنای ضبط گرشاســپ  نامۀ اســدی طوسی: اثرط- اســت )ر.ک: خطیبی، 1390: 
399(. این فرزند خجســتگ، به پاداش افشــردن هومۀ مقدس، همراه برادرش، اورواخَشــَیه4 )در 
پهلوی: اورَوخش(، به سومین فشارندۀ هومه- یعنی ثریته ]قابل مقایسه با فریدون که او نیز چون 

ثریته به معنای »سومین« است5[- از جانب اورمزد بخشیده شده است. 
گرشاسپ در اساطیر ایرانی شامل سطوح ذیل است: پیکرۀ متنی داستان 

1 _ اوستا )همتای وداها(
2 _ متون فارسی میانه 

یخی و حماسی فارسی نو )و ترجمه های عربی( 3 _ منابع تار
یخی، در ســطح دوم توســعۀ داســتان  گرشاســِپ پیشــاتار در ســطح اول از ایــن ســه گانه، 
گرشاســپ در ادبیات عصر میانه و در ســومین رده، اســتحالۀ همراه با تجزیۀ اسطورۀ گرشاسپ 
کان رســتم، در نســبت کهن تریــن تا جدیدتریــن منابع موجود با ادبیات شــفاهی  در ســه گانۀ نیا

متناظر هر رده بررسی خواهد شد.

گرشاسپ اوستایی: قهرمان مزدایِی نبرد با دیوپرستان  ۱ _ ۱

در اوســتا نام کامل گرشاســپ، »َاوسامه  کرشاســپه«6 و نســب دودمانی او ساَمه7 و از خاندان 

1. Justi 
2. Kŗśāśva
3. Θrita
4. Urvaxšaya

5 - دربارۀ دلیل »سومین« بودن فریدون و نسبت او با ثریته، و ارتباط این نام با دو خویشکاری سومین فشارندۀ هومۀ 
کامل ترین برادر؛ ر.ک: قائمی، 1399: 362-337.  مقدس و سومین و 

6. Av.Sāma Keresāspa
7. Sāma



گرشاسپ کتاب /2۶

»ســامان« اســت. نــام خاندانی ســامان تــا قرن ها بعد بــرای او و پهلوانــان خاندان نریمان و ســام 
حفظ شده است. تا جایی که حتی در منظومه های حماسی عصر صفوی یا نزدیک بدان، مثل 
شــاهنامۀ اســدی و هفت  لشکر شــهر ری و برزونامۀ عطایی، به ناِم خاندانِی »سامانی« برای اوالد 

یم: گرشاسپ و یان زابلی برمی خور
یودانیــام،  پــوِر  منوچهــر  چنانچــه  دارد؛  پهلــوی  ادبیــات  در  یشــه  ر قطعــًا  نــام  ایــن 
َمس مغان )موبدان موبد: رهبر موبدان در آیین زرتشــت(، از نویســندگان نامدار متون زرتشــتی در 
قرن ســوم هجری و برادر بزرگ موبد- نویســندۀ شــاخص دیگر این سده، زادســپَرم، در دادســتان 
کرشاســپ هســتند و در ذکر وظایف  کــه مراقب بدن  دینــی، در ضمــن ســتایش ارواح محافظی 
ک، از او مکــررًا بــا عنــوان »ِکرساســِپ ســامان1« یــاد می کنــد )1882:  غایــی او در نابــودی دهــا

فصل17/ بند5؛ فصل36/ بند2؛ فصل37/ بند97(.
گــرز(، گیســوَور )دارای گیســوان(،  گــرزَور2 )= دارای  از گرشاســپ اوســتایی بــا القابــی چــون 
ُکش، دیواوژن، و به  ویژه، َنئیرَمَنه3 ، نیرم4  پهلوی و نریمان فارسی، به معنی نر )= نیرومند(  اژدها
]مشابه َفْحل در عربی[ یاد شده است. در بخش قدیم اوستا، در یشت ها، بیشترین توصیفات 
از پهلوانِی  کرساســپه در یشــت نوزدهم )زامیادیشــت( شرح داده شده است. مطابق این یشت، 
یکــی از ســه جلــوۀ اصلی فّره به او بازبســته اســت. چــون به تــاوان گناهی، فّره از جمشــید -جم 
ی در کردار  گرفتنی اســت- می گســلد و فــّره گســلیده از و کــه مظهــر فــّر خوب آفریدۀ نا درخشــان 
که پیش متن روایت متأخر همای سعادت در عصر اسامی است، از جم وامی رهد، ایزد  مرغی 
ی را برمی گیرد.  کــه نماد درخشــش هالۀ نورانــِی فّر الهی در ســیمای فرهمندان اســت، فــّر و مهــر 
گوهري یزداني با ســه جلوه اســت: فّره خدایي- موبدي به مهر؛  مطابق این یشــت از اوســتا، فّرْه 
کرساســپه مي پیوندد )زامیادیشــت،  کیانــي به فریدون و فّر پهلواني و جنگاوري )فّر ِمهی( به  فــّر 
کیانی جمشید را  بندهاي35-37(. مطابق همین یشــت و یســناها، او پس از آنکه بهرۀ سوم فّر 
که اسبان  به کف آورد، توانست هیوالی شگفت   انگیز اژی سرووره5 )= مار/ اژدهای شاخدار( را 

1. Keresāsp-e Sāmān
2. - gaδavara 
3. naire-manah-
4. nairam
5. Aži sruvara 



گرشاسپ/2۷ بخشنخست:اسطورۀ

و مردان را می بلعید و به باالی یک نیزه زهر می پاشید، از پا درآورد )زامیادیشت: بند40؛ یسنای 
9: بند 10(. 

یشــه کن می کند، اژدهــا- دیو  کــه ایــن پهلــوان بــزرگ، آن را ر دومیــن هیــوالی مهــم اوســتایی 
که تصمیم دارد تا جهاِن راستی )َاَشه(  نَدرب3 اســت 

َ
گ نَدرو2 یا 

َ
گ نَدِرَو1، در پهلوی: 

َ
گ ســهمگین 

یایی با لقب زّرین پاشــنه4 )زامیادیشت: بند41؛ آبان یشت: بند  را نابود ســازد؛ اژدها- نهنگی در
38( و همچنین آبزی5 )رام یشت: بند2٨( و دیِو آبی6 )مینوی خرد، 1354: 45( نیز خوانده شده 
کلمه، به صورت  که با اندک اختافی در ســاخت  اســت. بخش اول صفِت رایج تِر زّرین پاشــنه 
کتاب هفتم/ بند32(، در  دیو زّرین پاشــنه7 نیز در نســکی مفقود از اوســتا نقل شــده )دینکرت: 
متون پهلوی به صورت زره و  زره پاشنه8 نیز خوانده شده است )سرکاراتی، 1376: 25-26(؛ زره 
یاســت. در ترکیبات مذکــور، زّرین نیز تصحیف زره باید باشــد. بدین  پهلــوی بــه معنی میانۀ در
یا تا میانۀ پاشنۀ او می رسد. این  ترتیب، دیو زره پاشنه به معنی دیوی عظیم جثه است که آب در
همان تصویری از این دیو بااهمیت در فرهنگ هندوایرانی است که در ادبیات حماسی فارسی 
تا عصر شاهنامه حفظ شده است. در داستان رستم و اسفندیار، رستم در بیان افتخارات نیای 
یای  که در گرچه پیروزی بر این دیو به ســام نســبت یافته اســت- از کشــتن اژدها- دیوی  خود- ا
یای چین تــا میانش ُبــدی...«(،  کمرش می رســد )»کــه در یــای پیشــینه[ تا  چیــن ]جایگزیــن در

که سام آن را می کشد )فردوسی، 1386: /658-657/347/5(. می گوید 
که کرساســپه، بنا به ســه  یا بوده اســت  شــاید بــه جهت همیــن ارتباط دیو گندرو با آب و در
یشــت اوســتا )آبان یشــت، بند 37؛ رام یشــت: بند 28؛ زامیادیشــت: بند41(، برای فرشتۀ آبان، 

1. Gandarðwa
2. Gandarw
3. Gandarb
4. zairi-pašna-
5. upāpa-
6. āpĩk dêvĩ
7. zair-pašna- pāšnan dĕv
8. zreh pāšnag



گرشاسپ کتاب /28

یای پیشینگه/ پیشینه2  یسور اناهیتا1 ، ایزدبانوی آب  ها و مظهر زایایی و پیروزی، در کرانۀ در اردو
گــوَذه4، از  و بــرای ایــزد بــاد- وایــو3: مظهــر غلبۀ قهرمــان فرهمند بــر ارکان طبیعــت- در کرانۀ رود 
یا/ جیحون( صد اســپ، هزار گاو و ده هزار گوسپند  شــاخه های َرنگَهه5 )قابل تطبیق با آموی در
کرده،  یــازی یاری  ِک در قربانــی می کنــد تا این ایــزداِن ســپند او را در مبارزه با ایــن اژدهای هولنا
یای ُوروَکَشــه/ فراخکرت، این دیــو را از پــای در آَوَرد )ر.ک: خطیبی، 1390:  پهلــوان بتوانــد در در
یای چیچســت به دست کیخسرو  401-400(؛ سرنوشــتی که بی درنگ، کشــتن افراســیاب در در
و با یاری هوم )که به پیری پشــمینه پوش مســتحیل شــده اســت( را به ذهن متداعی می کند.  او 
همچنین با شاخۀ برسِم گسترده در دست، به نشان نیایش، و تقدیم قربانی به پیشگاه ایزد وایو، 
کمک می طلبد تا هیتاســپ زّرین   تاج )هیستاســپ یعنی دارندۀ اســب یراق شــده/  از این ایزد 

کند: ک  کشته شدن برادرش ها که از دیویسنان است، به انتقام  به گردونه بسته( را 
کین برادر خویش اورواخَشَیه را  که بتوانم  کامیابی ارزانی دار  »ای َانَدروای زبردست! مرا این 

گردونۀ خود بکشم...« )رام یشت: بند28(. از هیتاسپه بخواهم و او را بُکشم و تن او را به 
گردنۀ یک ارتشــتار، نوعی پیروزی مفاخره آمیز برای جنگجویان نژاده و  بســتن تن دشــمن به 
عملــی تحقیرآمیز برای دشــمنان آن ها بوده، در مخاصمات بین مزداپرســتان و دیوپرســتان، در 
هر دو ســوی صفوف رزم، به عنوان یک آرزو، بر زبان جنگجویان، جاری شــده است؛ آرزویی که 
کشــتن این دیوپرســِت خونی ]=  کرده، با  کامروا  کرشاســپه برآورده می شــود و ایزد وای او را  برای 

کین برادرش را از او بازمی خواهد )ر.ک: زامیادیشت، بند41(. قاتل[، 
کــه نبردش با پیروان دیویســن محدود به هیتاســپ  کرشاســپه، قهرمــان بزرگ مزدیسناســت 
که در روایات حماسی ایران به صورت پشنگ )َپَشن در  کشتن 9 پسر از خاندان َپَثَنه6،  نیست. 
ــیویک«8  ـِ متون پهلوی(، نام پدر افراســیاب درآمده اند، همچنین فرزندان داشــتیانی7 ، پسران »ن

1. arәdvī sūra anāhita
2. pi§sinah-
3. Vāyu-
4. Guδa-
5. Rangha-
6. PaѲana-
7. Dāštayāni-
8. Nivika



گرشاسپ/29 بخشنخست:اسطورۀ

، »َوِرَشــَو«1  از خانــدان »دانــی«2، بخشــی دیگــر از این نبردهای مذهبی با پیروان دیویســن اســت 
)زامیادیشت: بند41؛ ر.ک: پورداود، 1356: 338/2(. 

او همچنیــن دیوپرســت دیگــری را بــا نــام »َاِرزو- شــمنه«3 ، »َشــَمنی، دارندۀ دلیــرِی مردانه« 
کشــت )زامیادیشــت: بند42(؛ دیوپرستی که لقب »َشَمن«، جایگاه رهبری مذهبی او در قبایل 
دیوپرســت و تعلــق او به ردۀ »َکرَپن«هــا یا «َکوی«ها را نمایندگی می کرد: روحانیان پیشازرتشــتی 
که نوعی َشــَمن و مجهز به رزم آوری و جادو بودند. این شــمن، بنا به صفتش  در کیش دیویســن 
در بند42 زامیادیشــت، گویا جنگجویی دلیر نیز بوده اســت. از دیوپرســت دیگری نیز در همین 
کی از نقش مثبت پریان در نظام باوری دئویسنا، به عنوان  که لقب او، حا یشت یاد شده است 
مظاهــر بــاروری و یــاوران خدایــان در پانتئــوِن دیوان بــوده، بنابراین شــمن یا جنگجــوی نژاده ای 
که اعتقاد به کیش دیوان و پرســتش پریان داشــته اســت. پریان، بغ بانوهای مظهر زایایی و  بوده 
گر تقبیح شــدند و چند  که در فرهنگ مزدایی در قالب پتیاره ای اغوا پیروزی در دیویســن بودند 
ایزدبانــوِی مظهــِر زایایِی تؤامان با پارســایی )چون آناهیتا و اســفندارمذ( جایگزین خویشــکاری 
ــُوَن«4 بــا لقــب َاش- پئیریکا5 )پری دوســت/ دارندۀ  آن هــا در فرهنگ مزداپرســتان شــدند. »پیتـَ

پریان بسیار(، به دست این قهرمان مزدایی از پا درآمد )همان: بند41(. 
َکۀ شــاخدار و سنگ  دســت )زورمنــد و صاحــب ضرب دســت 

َ
یذ دیوپرســت دیگــر َاســناو

کاهنان بلندمرتبۀ آن ها و محتمًا برخی حامیان  ســنگین( بود؛ »شــاخدار« بودن ویژگی دیوان و 
که پس از فتح مصر،  کاه شــاخدار داشــتند؛ چون اســکندر  که  و پیرواِن صاحب جاِه آن ها بود 
تاج دوشــاخ خدای آمون را بر ســر می گذاشــت6. بر پایۀ بافت محتوایی کام در بخشــی از ســرود 

1. Varašva
2. Dāni
3. Arðzō-šamana
4. Pitaona
5. aš.pairikā-

کاله شــاخدار دیوپرســتان و شــاخدار بــودن دیــوان )خدایــان شــرک( و حتــی وجــود مــاری شــاخدار، از حیــث   - 6
که شاخ را به عنوان نماد رجولیت، هم در عناصر بصری  اسطوره شــناختی، نمایندۀ خدایان عصر پدرســاالری اســت 
مشــخص کنندۀ ایزدان مظاهر انواع - از جمله دیوان- دیده می شــود )دیوان در اساطیر ایرانی همیشه شاخ دارند( 
کاله و شاخ تاجدار. یکی از بهترین نمودهای این ارتباط  که پرستندگان به نمایش می گذارند، مثل  و هم نمادهایی 
کاهن اعظم خدای شــاخدار آمون، صاحب لقب پســر  که پس از فتح مصر، از جانب  در مورد اســکندر دیده می شــود 
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َکۀ شاخدار، 
َ

یذ کهن که به بیان مضمون گفتارهای این شــخصیت ُدژخواه نســبت یافته، َاســناو
که از مقام نظامی  در عیــن نوجوانــی، پهلوانــی بی همتا و در عین حال خطیبی دالور و نژاده بــود 
گردونه که شــغل جنگجویان بــود[ و رتبۀ دودمانی رفیعی ]نظر به داشــتن ردۀ باال  ]نظــر بــه راندن 
گفته بود، چون به  که  پیش از بلوغ جســمانی[ در بین پیروان دیویســن برخوردار بوده اســت؛ چرا 
برنایی برســد، گردونۀ خود را از آســمان می ســازد و زمین را چرِخ آن گردونه می  ســازد و سپندمینو 
]اورمزد[ را از گَرزمان درخشان پایین کشیده، سپندمینو و انگره مینو ]پایه های اصلی جهان بینی 
دوبن گرایانۀ مزدیسنایی[ را ]به نشانۀ تخفیف و خوارداشت[ بر گردونۀ خود می بندد )همان: بند 
که مطابق رســالۀ ماِه  فروردیــن روزِ  خرداد  کشــتار آیینی همیــن بس  43-44(. در اهمیــت ایــن 
که رخدادهای این روز مقدس را برشــمرده اســت، در »ماه فروردین، روز خورداد، ســاِم نریمانان 

یذک[ دیو را بکشت.« )ترجمۀ چند متن پهلوی، 1379: 144(. ]گرشاسپ[، سنایژِک ]سناو
کــه قطعًا با  در فروردین یشــت، از جنــگ گرشاســِپ ســام بــا راهزنان نیز یاد می شــود؛ نبردی 
یخــی مبارزات او با دیوپرســتان که بر پرســتندگان مــزدا راه را نیز می بســتند، بی ارتباط  زمینــۀ تار

نبوده است:
»می ستاییم فروهر سام گرشاسِپ پیرو نظام هستی و گیسوَوِر گرزدار را؛ برای پایداری در برابر 
ستبربازوان و سپاه دشمن؛ برای پایداری با سنگر فراخ، با درفش گسترده، با درفش برافراشته، با 
درفش گشــوده؛ درفشــی برافراشته برای پایداری در برابر راهزِن ویرانگِرمردم ُکش؛ برای پایداری  در 

برابر آزاری  که از راهزنی سر می زند.« )فروردین یشت: بند136(.
بــا دشــمنان  او  نبردهــای مذهبــی  گرشاســپ،  اوســتایی  بیشــترین جلــوۀ  ترتیــب،  بدیــن 
مزدیسناســت؛ او جنگاوری اســت که دیوپرستان، شمن های مشــرک و جادوباوران پری کامه را 
گرز ســپند خــود از پای درآورده اســت و برای چیرگی ســپندمینو بر دیــوان، دالورانه نبردهایی  بــا 
کــه بیــش از جنبــۀ اســاطیری، دارای زمینــۀ »واقعی« به نظر می رســد. با وجــود این،  کــرده اســت 
گویــا در دام یکی از پیروان این کیش فروغلتیده  گزند دیوپرســتان بر امان نبوده،  ایــن قهرمان، از 
ِکِرَته1 ]کابلستان: از سرزمین های متعلق به زمینۀ  کرشاسپه در ایالت وا است. به روایت وندیداد 

امون )پســر خدا( و مزّین به تاجی شــاخدار می شــود )در این باره؛ ر.ک: مقالۀ »ارتباط نمایۀ نبرد با دیوان در اساطیر 
ایران با باور به خدایان شاخدار در فرهنگ های بومی...«؛ قائمی، 1394: 164-141(.

1. Vāekðrðta
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ک پنداشــته شــده اســت[  که در حماســۀ ملی نیز شــاه آن، مهراب، از تبار ضحا رواج دیویســن 
مبتــا بــه »پری کامگی« شــده بــود. او در دام یک پری به نــام خناَثِئتی1 افتاده، بــا او آمیزش کرده 
بــود )وندیــداد: فرگــرد 1/ بنــد9(. ایــن پــری را بــا عالم افروز ســام  نامه مقایســه کرده اند که عاشــق 
ســام می شــود )ســرکاراتی، 1376: 31-33( و با پریدخت نیز که معشــوق ســام در این حماســۀ 

رمانتیک است، قابل قیاس است. 
کیش های باستانی، و نامیدن  گری و جادو در  کام طلبیدن و اغوا با توجه به ارتباط پریان با 
آن هــا در یکــی از کهن تریــن یشــت ها بــه جادوگــران زشــت )فروردین یشــت: بنــد104(، این پری 
که با توجه  کاهنان معابد دیوان یا حتی روسپیان معابد بوده باشد  گر از  می توانسته، یک زن اغوا
گرشاســپ در دام اغوای یکی از  گانی2 )مشــرکانه(،  کیش های پا به ســابقۀ وجود آن ها در معابد 
گناه شــده  ی، مرتکب  گرفتار شــده، با فروافتادن در چنگال شــهوت و کاهنان فتنه گر  این زن- 
گرفته اســت. در این بخــش اوســتا، او در ادامۀ یکی از  اســت. ایــن گناه در یســنا شــکل دیگری 
نبردهــا بــا اژدهای شــاخدار، از شــدت حــرارت دوزخ مانند پشــت اژدهــا، گمان بر این ُبــرد که بر 
کی  گرم آتش افروخت تا برای نیمروز خویش خورا گرفته است؛ پس بر آن زمین  پهنای زمین قرار 
کــه پهلوان را به ســویی  گاه جنبیــد؛ چندان  کــه بــه گرمــای آتش بیدار شــده بــود، نا بپــزد؛ اژدهــا 
یا افســرده شــد )یســنا 11،  یخته، آتش ســپند به آب در یا ر افگنده، دیگ غذا و آتش زیر آن به در

بند9(. 
یت مهم این پهلوان در رســتاخیز مزدایی نشــده اســت. به  گناه مانع مأمور در هر حال، این 
روایت فروردین یشت، کرساسپه از جاوانان مزدیسنا بوده، پیکر مر  گ  ناپذیرش، به وسیلۀ 99999 

از فروشی های پرهیزگار نگهبانی می شود:
که نود و نــه هزار و نهصد و  ک  و توانای نظام هســتی را؛  »می ســتاییم فروهرهــای نیرومنــد و پا
نود و نه تا از آنان از پیکر ســام  گرشاســِپ گیســو بلنِد گرزدار پاسبانی می کنند.« )فروردین یشت: 

بند61(. 
که اعتقاد رجعت گرایی رشد بسیار  کرساسپه در متون پهلوی  این بخش از روایت اوستایِی 

کرده است. یافته، اهمیت و برجستگی بیشتری پیدا 

1. XnāѲaiti
2 . Pagan religions


