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چکیده 
سرایان، هرچند غالباً روایتگر اساطیر و تاریخ کهن حماسه

گمان در طول تاریخ، کیفیت روایت باشند اما بیها میملت
- سزایی داشتهآنها نقش بهسرایان در رواج و عدم رواجحماسه

به شیوه توصیفی و تحلیلی رو در این مقاله کهاز این. است
اي شده و روش گردآوري اطالعات آن از طریق کتابخانهنگاشته

از نظر نامهگرشاسباست سعی شده، و جستجوي اینترنتی بوده
اسدي .دروایت و تصویرگري مورد بررسی و ارزیابی قرارگیر

ر است که لذات بدیعی را بر لذات طبیعی گشاعري صنعت
- گرشاسبهاي او در ها و تصویرگريتوایر. ددهمیترجیح

شیوه اسدي در روایت استفاده .مکرر استموجز، زیاد و، نامه
ها بیشتر از که داستانشاهنامهبرخالف . از مناظره و تمثیل است

هاي اسدي از زبان راوي بیان گردد، داستانمیزبان قهرمانان نقل
ها غالباً کم است اما مضموننامهگرشاسبتکرار در . شودمی

تر از اسدي در روایت ماجراهاي بزمی موفق. استتکراري
اسدي غالباً توصیفات . کندمیهاي رزمی عملتوصیف صحنه

تر تر و تخیلیقدیمینامهگرشاسبهاي داستان. استبعدي تک
را باید نامهگرشاسباست و حماسه شاهنامههاي از داستان

آورد اما حماسه شمارهاي شخصی و با محوریت فرد، بحماسه
.اي ملی و با محوریت ایران است، حماسهشاهنامه

روایت، ، سراییطوسی، حماسه، اسدينامهگرشاسب: هاواژهکلید
.تصویرگري
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Abstract
Although epic poets are narrators of myths and old
stories of people, undoubtedly the quality of the
narration of epic poetries has played a signifcant
role in their currency and unpopularity during the
history. Hence in this article which has been
written by descriptive and analytical approach and
its data have been gathered through library and
internet searching, we tried to asses and check
Garshasbnameh from a narrative and descriptive
point of view. Asadi is a rhetoric poet who
preferred rhetorical pleasure to natural pleasure.
His narrations and imagery in Garshasbnameh are
brief, ample and repeated. Asadi's style in
narrations is to use debating and allegory. Unlike
the stories of Shahnameh which are expressed by
champions, Asadi's stories have been expressed by
narrator. Repetition in Garshasbnameh is low but
contents are always repetitive. Asadi is more
successful in narrating of lyrical stories than
descriptions of martial events. His imagery is often
one dimensional. Garshasbnameh's stories are
older and more fantastical than Shahnameh's
stories and Garshasbnameh's stories should be
considered as a personal epic with individual –
oriented but shahnameh's stories are national epic
in which Iran is the main concern.
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مقدمه 
عنوان بزرگترین آثار حماسی زبان به،نامهگرشاسبو شاهنامه
نظیري در میان محبوبیت و روایی بی،فارسی از دیربازو ادب
این شهرت و .دانمندان شعر و ادب فارسی داشتهعالقه

، خاصذهن مخاطبان عام و،است هموارهشدهسببت،محبوبی
ها هاي ادبی و هنري آنباب ارزشبه مقایسه و قضاوت در

واند بود که اسدي ت«: گویدالفصحا میدایت در مجمعه. دبپرداز
تر از فردوسی باشد ولی فی حد ذاته در مراتب شاعري بلیغ

ه ب(»درویت و انسجام بیان فردوسی در طی حکایات بهتر نمای
بدیل اثر بیرا یگانهشاهنامهگروهی. )2: 1354،نقل از یغمایی

را نامهگرشاسب،عکسدانند و گروهی بهحماسه ایرانی می
.داندانستهزیباتر و اسدي را استاد فردوسی در شاعري می

گوید داند و میرا استاد فردوسی میيکه اسده خن دولتشاس«
است، فردوسی را سرودهشاهنامهاو چهار هزار بیت پایانی 

را بر ادوارد براوونو اتههرماناز جمله ، مورخانبسیاري از 
،یاست یکداشتهداشته که دو اسدي وجوداین باور رهنمون

گروهی پدر و گروهی پسر را استاد . پدر و دیگري پسر
:2ج 1373،ا اندکی تلخیص از صفاب(»دانفردوسی دانسته

به ،ایکینچ. ي. كشناس روس شرق1934ر سال د«) 404
کرد و با اي منتشرمقاله،سال والدت فردوسیاسبت هزارمینمن

.تاته پرداخچندان استوار به نقد و رد نظر هرماندالیل نه
اي که گونهیکی بودن اسدي را به،شدچنان که گفته،اتههرمان

- آورده و او را استاد فردوسی دانستهالشعراتذکرهدولتشاه در 

محال و بر خالف روال ،نامهگرشاسباست با اسدي سراینده 
چایکین .دشوجود دو اسدي پدر و پسر قائلطبیعی شمرد و به

کرد و قول دولتشاه اساس همین استدالل نظر دیگري عرضهبر
احمد بنتن و همان علیرا یکسر باطل و اسدي را تنها یک

همچنین ) 1389:13،جتباییم(»تدانسنامهگرشاسبصاحب 
اسدي را در ، اید کسیش«،اندکردهاشاره،فراستاد فروزان

از ،است و منظور اودانستهاستاد فردوسی می،سراییحماسه
منزله هاي شاعري بهاست که اسدي در مهارتاستادي این بوده

،استاد فردوسی و از او برتر است و به مرور ایام همین سخن
. )1358:2/94،روزانفرف(» استمنشأ چنین اشتباهاتی شده

اهللا مجتبایی با رد علمی و دقیق تمام اشکاالت جناب آقاي فتح
شده در مناظرات بردهچایکیین و شناسایی دقیق ممدوحان نام

جز یک مورد متعلق به گانه منسوب به اسدي که همگی بهپنج
با دالیل متقن اثبات ،اندامراي آل افراسیاب و آل میکال بوده

؛مناظره منسوب به اسدي یعنیکنند که چهار مورد از پنجمی
عرب و عجم و شب و ،آسمان و زمین،مناظره مسلم و گبر

- منصور با کنیه ابواحمدبن،روز همگی متعلق به پدر اسدي

چشم به ،هاي قرن چهارمشجاع است که در نیمهمنصور یا ابو
تنها .تاسرحلت کردهق. ه425جهان گشوده و در حدود 

شجاع علق به خود اسدي است که به ابومناظره قوس و رمح مت
- در اواخر قرن پنجم تقدیم شده» 1ینآ«حکمران شهر ،منوچهر

غیر از این چهار مناظره و یک قطعه که ز پدر اسدي بها«.تسا
، چیز تاسالبالغه رادویانی به نام او نقل شدهدر ترجمان

نیست برخی از ابیات دیگري در دست نیست اما هیچ بعید
شده ها آوردهها از اسدي شاهد واژهاي که در فرهنگندهپراک

، از همین اسدي پدر دينامه اسالبته جز آنچه از گرشاسب
در هر حال فارغ از صحت و )1389:23ی، یمجتبا(».دشبا

اول آنکه . ، دو نکته کامالً مشخص استاهسقم این قضاوت
زیادي ر، در میان مردم نفوذ و تأثیر بسیایاین دو اثر حماس

- هايها و قرابتاثر به دلیل شباهت، دوینکهر اگاند و دیداشته

ها به شباهتینااند وشدههمواره با یکدیگر مقایسه مین،اش
، یکدیگربااي از ابیات آنهاپاره،است که گاهاي بودهاندازه

اي که بر شاهنامه ژول مول در مقدمه. استشدهیاشتباه م
اي از شاهنامه دارم که سه هزار من نسخه«:گویداست مینوشته

است و در نسخه شدهجاي آن نقلنامه در یکبیت از گرشاسب
ي ثالث قسمت این کتاب و در نسخهبیت از1200دیگري 

نامه در موارد مختلف از دفتر اول بسیار بزرگی از گرشاسب
بی شک عامل این )1/58: 1376،مول(».استشاهنامه پراگنده

کسی نیست جز خود اسدي طوسی و ،مه شباهت و مقایسهه
او اولین کسی است که اثر خود را با شاهنامه فردوسی مقایسه 

:گویدنامه میوي در بیان سبب سرودن گرشاسب. استکرده

کیلومتري شهر قارص 45پایتخت قدیم ارمنستان که ویرانه هاي آن در . 1
.در ترکیه باقی است
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بن زیر شاه بودلَف و برادرش ابراهیمبن اسماعیل حصی ومحمد
بودند و اسماعیل حصی روزي مرا در سراي خود میهمان کرده

شد خواندههاي باستانی بسیارداستانشد وها گفتهبسیار سخن
:سپس خطاب به من گفتند

ی پاك مغزـوسـکه فردوسی ط
ن هاي نغزـخـبدادست داد س
ستـاراستـی بیـبه شهنامه گیت

ستـبدان نامه نام نکو خواست
ايهم اندر سخن چابک اندیشه

ايهـتوهم شهري اورا وهم پیش
انـه باستـره از نامـهمدانـــب

ی داستانـرم یکــبه شعر آر خ
)14: 1354،نامهرشاسبگ(

با بیان این ابیات ضمن اقرار به استادي فردوسی در ياسد
،ریشه دانستن این دو اثرخانواده و همو هم،سراییحماسه

آوردن به نظم در،کتابن مهمترین انگیزه خود را از سرایش ای
:ز نامه باستان می داندداستانی دیگر ا
ز گوي                 ـردوسی نغــامه فــه شهنــب

رد گويــان بـدگـوینـکه از پیش گ
ود                   ـرده بـــالن کـاد رزم یـی یــبس
اورده بودـــاد نــان یــن داستــازی

ه هم زان درخت          ـــنهالی بد این رست
پژمرده سختبار و شده خشک و بی

ار آورم                    ــم بهـعـون ز طبــنـن اکــم
ار آورمـــه بــو را بــاخ نــمرین ش

)20: 1354،نامهرشاسبگ(

بسیار زیباتر از داستان رستم ،داستان گرشاسب،گمان اسديبه
هاي رستم در ضعف و شکست،است و دلیل این برتري را

که گرشاسب حالیداند درو سهراب میمقابل دیو واسفندیار 
:استهیچگاه از کسی شکست نخورده

ز رستم سخن چند خواهی شنود              
گمانی که چون او به مردي نبود

اگر رزم گرشاسب یاد آوري                      
همه رزم رستم به باد آوري

)19: 1354،نامهرشاسبگ(
و حماسی قهرمان کتاب خود جا که اسدي مقام پهلوانینآ«

- خواست او هرگز پایین،شماردگرشاسپ را باالتر از رستم می

آوردن ارزش شاهنامه نیست بلکه یادآوري حقیقتی است که 
چون در .تگشکم زیر نفوذ شاهنامه فراموش میداشت کم

برد و نه از مآخذ حماسی ما پیش از او باید از اسفندیار نام
به دست فردوسی و در شاهنامه اوست که رستم در واقع.مرست

اشاره اسدي به این که .دگردسرآمد پهلوانان حماسی ایران می
گرشاسپ پهلوانی باالتر از رستم است با توجه به نقش 
گرشاسپ و رستم در مآخذ حماسی ملی است و نه سنجش 

:1362،القی مطلقخ(».یمیان کتاب خود و شاهنامه فردوس
-هاي مختلف هنري و زیباییبردن به جنبهبه منظور پی)414

ویژه شناخت دقیق جایگاه آن در و بهگرشاسبنامهشناسی 
،تاریخی،هاي ادبیدامنه در همه جنبهبررسی پر،سراییحماسه

و دیگر موضوعات فرهنگی،دستوري،زبانشناسی،اجتماعی
این اثر ارزشمند را از حیث ه،در این مقالنیاز است و لیکن

داد و در این ایت و تصویرگري مورد ارزیابی قرار خواهیمرو
.مایداشتهشاهنامهراه گوشه چشمی نیز به مقایسه آن با 

بحث و بررسی
سبک و آثار اسدي توسی 

از شاعران قرن پنجم ، بن احمد اسدي توسیکیم ابونصرعلیح«
درباره حال و .دباشسرایان بزرگ میهجري و از جمله حماسه

او اطالعی چندان در دست نیست اما دوره بلوغ شعر احوال
تاریخ وفات او . اسدي مصادف است با غلبه سالجقه بر ایران

از دیگر آثار ،به جز دیوان اشعار.تهجري قمري اس465سال 
ترین فرهنگ ترین و مهمرا که یکی از قدیمیس او لغت فر

اندکی ا ب(»دبرتوان ناممی،استیفارسهاي واژگان زبان
- استاد خالقی مطلق می. )2:405ج 1373،تلخیص از صفا

در شهر توس متولد. ق. ه390فرمایند اسدي در حدود سال 
ز پنج مناظره ا«. انداسدي را استاد مناظره دانسته.تاسشده
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تنها در انتساب مناظره نیزه و کمان شکی ،منسوب به او
ی از آن مردان سدي طوسی یکا«)1389:9،مجتبایی(» .تنیس

بزرگ زبان و ادب فارسی است که درخت هنر او دست کم سه 
:1362،القی مطلقخ(»طلغت و خ،شعر:شاخه تناور دارد

نگارش کتاب االبنیه عن ،منظور از هنر خط اسدي)388
ترین هروي با خطی زیباست که از قدیمحقایق االدویه از موفق

وجه به آنچه از عقاید با ت. آیدنسخ خطی فارسی به شمار می
خود در دیباچه کتاب درباره شفاعت و ظهور مهدي بیان داشته 

درمقدمه .تاساست گمان می رود که مذهب شیعه داشته
،شب و روز،گوید و سپساسدي از آسمان سخن می،کتاب

مغ و ،ابلیس و آدم،عناصر اربعه،تن و جان،انسان و جانور
. پردازدند و به مناظره بین آنها میکمسلمان را با هم مقایسه می

تر است و از این مناظره درمورد عناصر اربعه از همه مفصل
همچنین ،اسدي.ددانمیان عناصر اربعه خاك را از همه برتر می

هایی خارج مقدمه، روزگار خودبه پیروي از سیاق شاعران هم
موضوعاتی از قبیل .تاساز موضوع کتاب به اثرش افزوده

،در نکوهش جهان، در صفت آسمان،در ستایش دینسخن
در صفت جان و ،در ستایش مردم،درصفت طبایع چهارگانه

از آن جهت که این موضوعات همگی به نوعی در پیوند با . تن
هاي کتاب واژگان عربی از بخشن در ای،مفاهیم اعتقادي است

است و کاربرد واژگان سره و اصیلبسامد باالتري برخوردار
در ،فارسی که همه جاي کتاب مورد توجه خاص اسدي است

گونه که استاد ذبیح البته همان. نمود کمتري دارد،هااین بخش
ود اسدي نیز خ«:دانسرایی اشاره کردهاهللا صفا در کتاب حماسه

است که داستان گرشاسب به تنهایی چنان قابلیتی را دانستهمی
اهنامه در میان مردم بیابد ندارد که بتواند جایگاهی همچون ش

،است با افزودن مطالبی از این دستبه همین خاطر سعی کرده
،ا اندکی تلخیص از صفاب(».دبرجذابیت و زیبایی اثرخود بیفزای

1374:288(

نامه گرشاسب
داستان منظومی است که نسخ مختلف آن از نامهگرشاسب

ور یا محذوف هفت تا ده هزار بیت در بحر متقارب مثمن مقص

هجري قمري به 458اسدي این کتاب را در سال . باشدمی
.تاساست و سه سال نظم آن به طول انجامیدهپایان برده

داستان درباره گرشاسب پهلوان بزرگ سیستان و جد اعالي 
».ترشاسب به معنی دارنده اسب الغر اسگ«. رستم است

امیاد ز(ها در اوستا از جمله در یشت)1375:363،احقیی(
آید و میان میبار از این پهلوان بی نظیر سخن بهچندین)تیش

ستاید و از مرد سرشت و پهلوان می،او را با صفت نرمنش
گذار سیستان بنیان. کندجمله جاودانان آیین زرتشت معرفی می

بنا بر اعتقادي قدیمی به خواب ن گویند در زابلستااست و می
با الزمان همراه که در آخرورفتهفر» 1شاسببو«غیر طبیعی 

ظهور خواهد کرد و روزي که ضحاك دوباره در »2سوشیانت«
هاي بحث. کرد، وي را هالك خواهدد، بناي ویرانی گذارنجها

ترین و صدایکی از پر سر. تسامفصلی درباره خاندان او شده
داند اما است که او را با رستم یکی می» »تمارکوا«سخنان آنها 

اند و رستم را از جمله ب محققان این سخن را رد کردهغال
نامه هرچند عنوان این کتاب گرشاسب. دانندفرزندان او می

هاي نریمان پسر اي از آن به رزماست اما بخش عمده
. دارد، در توران اختصاصمگرشاسب و فرزندش سا

نامه اثري کامالَ حماسی و داراي خصوصیات گرشاسب«
منابع اسدي با منابع فردوسی . وانی استهاي پهلمنظومه

است و تنها در این اثر تعدادي از حکایات غریب همسان بوده
یافته و آن عبارت است از عجایبی که گرشاسب در جزایر راه

بی شک یکی )11:58ج 1376، لمو(». داقیانوس هند دیده بو
ابوالمؤید بلخی بوده که خود نامهگرشاسب، ياز مآخذ اسد

شده است و صاحب تاریخ بزرگ شمرده میشاهنامهري از دفت
. استکردهشناخته و از آن استفادهسیستان آن کتاب را می

ین است که بیشتر با صفت درازبوشاسپ نام ماده دیو خواب سنگ«.1
هاي فارسی بوشاسپ به معنی خواب و در فرهنگ. دست آمده است

)132: 1375یاحقی، ( »  . همچنین خواب دیدن آمده است
موعود ) موعود نجات دهنده یا سودرساننده(سوشیانت یا سوشیانس «. 2

و شود کلی زردشتیان از تخمه زردشت که در آغاز رستاخیز متولد می
» .کندمردگان را آماده حیات ابدي که سراسر روشنی و پاکی است می

)260: 1375یاحقی، (
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امه بد یادگار از مهانــیکی نکردار گرشاسب اندر جهان      ز 
)19: 1354،نامهرشاسبگ(

شناسی سخن زیبایی
کنیم چنانچه خیال را در حوزه تشبیه و استعاره محدود گر صورا«

اند اسدي طوسی در پایان بسیاري از قدما چنین تصوري داشته
است زیرا در نامه را بهتر از شاهنامه سروده قرن پنجم گرشاسب

این منظومه حماسی که یکی از سه حماسه برجسته زبان فارسی 
است تصویرهایی که محدود در قلمرو استعاره و تشبیه است 

اینکه حجم این کتاب و شماره ابیات بیشتر از شاهنامه است با 
آن به نسبت شاهنامه بسیار اندك است اما تصویر در این دو 

شود و شعر اسدي در هیچ یک از حوزه خاص بیان محدود نمی
فیعی ش(».دو محور خیال با شعر فردوسی قابل قیاس نیست

بیشتر ،براي زینت دادن سخن خود،اسدي)1390:613،کدکنی
به ،خاصه بدیع لفظی و به ویژه سج و جناس،عیاز صنایع بدی

.دکناستفاده می،شکلی کامالً تعمدي و آشکار
کناردر با پسر یکدگر راــپ

کنارگرفتند و کرده غم از دل 
)202: 1354،نامهرشاسبگ(

روانابان و ریگ ـــبه مرز بی
روانگذر کرد از اندوه رسته 

)305: 1354،نامهرشاسبگ(
توانند زینت بخش کالم باشند نایع بدیعی فقط وقتی میص

گونه که ابیات همان.دکار نرونکه به صورت تصنعی به
این شاعران بیش از .تچنین اسفردوسی و سعدي و حافظ این

بردند اما این چیزي است هر شاعر دیگر از صنایع بدیعی بهره
ذهن هاي اصیل گوناگون شعر آنها بهکه پس از همه ارزش

اساساً خوانندگان ادب دوست و ادب شناس ه و دیرسهخوانند
گونه که مانه«. پسندندلذات طبیعی را بیش از لذات بدیعی می

اسدي نیز ،سرابیشتر شاعران سبک هندي بیت سازند نه غزل
)1362:528،القی مطلقخ(».زپرداز است نه داستان پردابیت

ر ابیات اسدي بیشتر از هاي بدیع لفظی ددرصد تمام آرایه
حروفی صدایی و همابیات فردوسی است به استثناي آرایه هم

درصد ابیات اسدي به 14درصد ابیات فردوسی و 44که در 
،کار رفتن این آرایه در ابیات فردوسیکثرت به.تاسکار رفته

.استاي براي شعر او تبدیل کردهآن را به شاخصه
دشمنانا که را یابی از ـــگر تـن

ش پرستان و آهرمنانــــــاز آت
سران شان ببر خانه هاشان بسوز 
بریشان شب آور به رخشنده روز

)138: 1376،اهنامهش(
،تمثیل،مخصوصاًَ تشبیه بلیغ،اسدي از نظر بیانی به تشبیه

تشبیهی توجه زیادي دارد اما کثرت استفاده صریح و اضافه
هاي سبکی شعر اسدي توان یکی از ویژگیرا میازتشبیه تمثیل
ا باشد امگرا میدر واقع اسدي شاعري تشبیه.تطوسی دانس

مقوالت جهان و .تتر از اسدي استشبیهات فردوسی جهانی«
شناسی تشبیهات فردوسی درباره جهان براي مردمان جهان

تشبیهات اسدي .تفهم اسبیشتري از جامعه انسانی قابل
پذیرش است که اعتقادات و براي کسانی قابلتر وخاص

،حامد پیري،یسی نجفیع(».دباشنباورهایی چون اسدي داشته
تر تشبیهات فردوسی از عقلی به حسی بیش)414:ص1392

است که منطبق با تئوري و فلسفه تشبیه است که می خواهد به 
ز تر تشبیهات اسدي اشعینیت ببخشد در حالیکه بی،انتزاعیات

سدي ا«.تعقلی به عقلی و گاه حتی از حسی به عقلی اس
توجه نسبتاً زیادي به تصاویر انتزاعی دارد و این تصاویر 
،انتزاعی با شعر حماسی سازگار نیست زیرا لطافت تصویر

فیعی ش(»دبرچیزي است که درشتی حماسه را از میان می
نکته دیگر درباره تشبیهات اسدي آن)1390:618،کدکنی

است که تشبیهات اسدي چندان با محتوا و کلیت مباحث او 
تناسب ندارد در صورتی که تشبیهات فردوسی با فرم و 

براي نمونه بسامد تشبیهات .دمحتواي اثر تناسب بیشتري دار
غنایی اسدي بیشتر از تشبیهات حماسی اوست که مصداق 

ا اسدي تن سیاه هندوان ر.دباشخوانی فرم و محتوي میناهم
روي زمین افتاده و خون از آن که سر و دست و پا بریده و بر

رفته است را به خیک سیاه شراب مانند کرده که باده از او 
:ریخته باشد
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به هــــر سو نگون هندوي بود پست
چه افگنده بی سر چه بی پاي و دست

ا گل آمیختهــون بــه خــن رفتــز ت
هــختـاده زو ریــه بــک سیـچو خی

)1354:105،نامهرشاسبگ(
:یا مانند کردن سپرهاي رنگارنگ به باغ نوروزي
ز رنگین سپرها در و دشت و راغ
چنان گشت کز گل به نوروز باغ

)404: 1354،نامهرشاسبگ(
هایی از همه بیشتر به آرایه،هاي بدیع معنوياز میان آرایه
نکته . دتضاد و ایهام توجه دار،گراییحرف،همچون تجسم

توان به مهم آن است که ایهام را در متون حماسی آرایه نمی
حساب آورد زیرا ایهام در سرعت انتقال مفاهیم به ذهن 

کند حال آنکه در متون خواننده اختالل و مکث ایجاد می
حماسی انتقال معانی به ذهن خواننده باید سریع اتفاق بیفتد 

،ن معانی ایهامی آنزیرا تمرکز بر روي یک کلمه براي فهمید
کند و شور و هیجان را شعر حماسی را ازجریان خود خارج می

در واقع لذتی را که ایهام در موضوعات غنایی . گیرداز آن می
از طریق القاي معانی مختلف و به فکر فروبردن مخاطب ایجاد 

هاي داستان و نوع روایت در حماسه از کل اثر و زیبایی،کندمی
البته این نکته نیز نباید فراموش شود که .مریآوبه دست می

هاي زبانی هاي ابیات اسدي حاصل ظرفیتبسیاري از ایهام
.تاساست و به طور طبیعی و غیر تعمدي ایجاد شده
جوانی که از فر و باال و چهر

مهری مه برو آرزو کرد ــهم
)231: 1354،نامهرشاسبگ(

اشعار حماسی آرایه هاي مهم بدیع معنوي دریکی از آرایه
اسدي توجه خاصی به این صنعت .تاغراق و غلو اس،مبالغه

هاي او ساختگی و دور از ذهن است که دارد اما بیشتر مبالغه
تناسب ندارد ،چندان با محتواي مطالب و فضاي حماسی شعر

هاي فردوسی در مقابل اغراق.دو بیشتر رنگ وبوي غنایی دار
ست و از وسعت دید و معناي بیشتري باورپذیرتر ا،ترحماسی

مبالغه با روح حماسه در پیوند است و .تبرخوردار اس

خوانندگان را ،فردوسی خیلی جاها در شاهنامه با همین آرایه
آورد و ابیاتی را آفریده است که هیچگاه از ذهن ها به وجد می

رست است که در حماسه میدان مبالغه را د«.دشوپاك نمی
اند ولی در اینجا نیز شکستن اندازه در مبالغه ور نهادهبسیار پهنا
براي نمونه به این دو بیت از شاهنامه و .تزشت اس

»:استفردوسی گفته،نامه بنگریدبگرشاس
رد سواران در آن پهن دشتــــــز گ

زمین شد شش و آسمان گشت هشت
نامه در همین موضوع و شاید به بو اسدي در گرشاس

:یت باال گفته استتقلید از ب
چنان چرخ پر گرد و پر باد کرد
که گردون که بد هفت هفتاد کرد

از این دست مبالغات که بیشتر یافه است تا گزافه در 
در ابیات زیر )1362:522،القی مطلقخ. (تشاهنامه نیس

-قط اندیشه میف(به عقلی )گضاي تنف(عالوه بر تشبیه حسی 

ها دور از به حدي مبالغه)دنتواند از این فضاي تنگ گذر ک
:آورندیاد میذهن هستند که ابیات سبک هندي را به

چنان تنگ در هم یکی بیشه بود
ه رفتن درو کار اندیشه بودــــک
ابید اندر وي از چرخ هورــــنت

گی بسودي درو پوست مورـز تن
)455: 1354،نامهرشاسبگ(

خروشش چنان دشت بشکافتی
ی گذر یافتیه در وي سپاهـــک

)1354:277،نامهرشاسبگ(
هاي زبانی ساختار

زبان اسدي به استثناي مقدمه به جهت موضوعات مطرح شده 
در .تتر از زبان فردوسی استر و کهنهقدیمی،در متن کتاب

.تتر از اسدي اسصورتی که فردوسی از نظر زمانی متقدم
ارسی به کار هاي نادر فاز فردوسی واژهسدي از یک سو بیشا«

،القی مطلقخ(»ياست و از سوي دیگر بیش از او واژه تازبرده
شاید اطالعات لغوي اسدي سبب شده است که )1362:421

او در آوردن واژگان اصیل فارسی در برابر برخی واژگان تعمد 



65 مرتضی جعفري،اسدي طوسینامه گرشاسببررسی روایت و تصویرگري در 

را به »دول چنیوپ«ه واژ»طل صراپ«به جاي ياسد.دباشداشته
:بردکار می

مار از گدازرهاننده روز ش
دهنده به پول چنیود جواز

)3: 1354،نامهرشاسبگ(
:کنداستفاده می»نرآق«را به جاي »یبنُ«

همیدونش بر ساق عرشست نام
ی معجز او را ز ایزد پیامــــــنُب

)3: 1354،نامهرشاسبگ(
- کار رفته در گرشاسبنامه میازجمله دیگر واژگان کهن به

،)بیع(آهو ،پاشنگ،غژب،آمرغ:کردهتوان به موارد زیر اشار
چرخ ،هژبر،نوند،چخیدن،بگماز،کانا،نابیوس،غرنگ

)ریماب(زریر ،فغ،)نخمه خنیاگراز(شکافه ،بنشاختن،)نماک(
آمدن زبان اسدي در نظرآنچه سبب کهنه تر به. )يه سوب(زي 

است بسامد باالي استفاده از واژگان شده،قیاس با فردوسی
ابیات .یاست نه صرف به کار بردن چند واژه قدیمکهن 
اي است که دراکثر آنها مفهوم بیت در غالباً دو جمله،یفردوس

اي نیز معموالً در ابیات سه جمله. شودمصراع دوم تکمیل می
- ابیات اسدي نیز بیشتر دو جمله.تاسرفتهکاریک فعل امر به

اي و حتی ر جملهاي و چهااي است اما تعداد ابیات سه جمله
:مانند) يانج جملهپ(.تاي او از فردوسی بیشتر اسپنج جمله

دیدـــــــتی پــش کاورد گیــاز آن پی
همه هرچه بد خواست و دانست و دید

)1: 1354،نامهرشاسبگ(
تصویرگري و روایت 

هاي بلند توجه به کیفیت روایت و تصویرگري در منظومه
هرچند .تاساي برخوردارمیت ویژهحماسی و داستانی از اه

هاي داستانی و حماسی بر خالف موضوعات غنایی منظومه
است اما در چندان مورد توجه شاعران بزرگ ادب فارسی نبوده

هاي هاي جهانی و پیشرفتعصر حاضر با توجه به دگرگونی
،علمی و قرابت این موضوعات با موضوعاتی همچون سینما

روز به روز بیشتر ،اهمیت این نوع ادبی. ..انیمیشن و ،تئاتر
این عقیده هستند که بیشتر متون حماسی بریگروه.دشومی

باشند که از اي میآوري شدههاي شفاهی جمعمبتنی بر داستان
هاي ها و شاهنامهنامههاي خیلی دور به صورت خدايزمان

بیش ناظمانی ،سرایانفلذا حماسه،اندمنثور به دست ما رسیده
اند و هاي تاریخی را به رشته نظم کشیدهنیستند که این روایت

هاي اگر کار آنها ارزشی دارد از حیث قدرت بیان و توانایی
هرچند این سخن درست است اما باید توجه . ها استآنیادب

هاي از دریچه شعر فردوسی با داستان،مخاطب امروز،داشت
که فردوسی با حفظ شود و شکی نیستنیاکان خود آشنا می

هایی هاي ادبی دگرگونیبا شیوه،هاامانت در نقل اصل داستان
ها و حتی نوع روایت کردن شخصیترنگرنگ یا پردر کم
یک از مطالب اساسی شاهنامه یچه«.تاسها داشتهداستان

مجعول و ساختگی نیست و دخالت فردوسی را تنها در خطب 
و طرز اداي مطلب و ها و بعضی مطالب حکمی داستان

پروراندن موضوع و تصرفات شاعرانه در بیان مناظر و اوصاف 
هاي رزم و مجالس بزم و پس و پیش پهلوانان و آراستن صحنه

دادن کردن بعضی از مطالب از لحاظ ترتیب و تنظیم و پیوند
باید دانست و به عبارت دیگر فردوسی در ،هاي پراگندهداستان

ی نکرده و تصرف او تنها در بیان اصل مطلب اصالً تصرف
مطلب و دخالت دادن قوه تخیل و بیان خیاالت و مضامین 

)1374:203،فاص(».تشاعرانه اس
که رستم یلی بود در سیستان

ش کردمش رستم داستانــمن

-ترین و معتبرعنوان یکی از قدیمیبراي نمونه در اوستا به

گرشاسب که بسیار رستم بر خالف ،ترین اسناد تاریخی ایران
هم شخصیت چندان مطرحی نیست و هم در ،اهمیت استپر

منفی دارد و از شمار کسانی به حساب اياي موارد چهرهپاره
درباره علت این کار .دآید که هرگز به آیین بهی نگرویمی

است که البته خارج از شدههاي زیادي گفتهفردوسی سخن
،نظر استنجا موردباشد آنچه در ایموضوع بحث ما می

سرایان ترین حماسهعنوان یکی از بزرگهاي فردوسی بهدخالت
ها و حوادث تاریخ ایران باستان زبان فارسی در روایت داستان

شد شکی نیست یکی از موضوعاتی که بنا بر آنچه گفته.تاس
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کیفیت ،گیردتوجه قراریابی آثار حماسی موردباید در ارزشمی
.دباشسرایان میرگري حماسهروایت و تصوی

نامه حماسه ملی یا شخصیگرشاسب
است اما شدهسرودهشاهنامهپس از نامهگرشاسبهرچند 

پهلوان بزرگ ،متعلق به گرشاسب،هاي این منظومهداستان
-داستانتر از ایرانی و جد اعالي رستم است که بسیار قدیمی

ي عجیب و غریب هااي داستانباشد و پارههاي شاهنامه می
- کردهغیر ایرانی هم توسط بحرپیمایان خلیج فارس در آن نفوذ

نامه ها و جزایر و پادشاهان نیز در گرشاسبنام شهر.تاس
منابع اسدي در نقل این داستان با . ناشناخته و غریب است

استان گرشاسب پر است از د«. استمنابع فردوسی یکسان بوده
هایی که گرشاسب وان و شگفتیخوارق عادت در باب این پهل

قسمتی از این داستان نیز متعلق است به .ددر هندوستان دی
)1374:288،فاص(».منریمان پسر گرشاسب و پدر سا

نامهگرشاسبقابل مقایسه با شاهنامهاز خیلی جهات 
است و داشتهشاید اسدي هم به این مطلب توجه.تنیس

. خواهد شاهنامه بسرایدکه میاستهیچگاه ادعاي آن را نداشته
به گفته خود او داستان گرشاسب که توسط فردوسی سروده 

داستانی از شاهنامه بوده که توسط فردوسی مهجور ،استنشده
پس . کنداست و اینک وي قصد دارد این داستان را احیاءمانده
نامه با یکی است گرشاسبکردهاشاره،گونه که اسدي خودهمان

کته ن. همقایسه است نه با کل شاهنامهاي شاهنامه قابلناز داستا
مهم در اینجا اختالفی است که در هدف فردوسی و اسدي از 

هدف فردوسی به .دنامه وجود دارسرودن شاهنامه و گرشاسب
است هاي یک پهلوان مثل رستم نبودهوجه بیان دالوريهیچ

طبیعتاً در نامه افتخارات ملی یک قوم است که،بلکه شاهنامه
- هاي پهلوانان نامدار ایرانسخن از دالوري،این داستان ملی

اما هدف اسدي از ،استشدهزمین از جمله رستم نیز گفته
نامه نشان دادن افتخارات یک قوم و ملت سرودن گرشاسب

کند که البته هاي گرشاسب را بیانخواهد دالورياو می.تنیس
.یزمین است و مایه افتخار ملاو نیز یکی از قهرمانان ایران

تر از هدف اسدي نکته مهم آن است که هدف فردوسی بزرگ

است زیرا محور شاهنامه ایران و تمام پهلوانان آن است اما 
نامه شخص گرشاسب به عنوان یک قهرمان محور گرشاسب

- همهاي بهاي از داستانهمچنین شاهنامه مجموعه.تملی اس

کند میل دیگري را تکمی،هاداستانپیوسته است که هر یک از
نامه ها با هم درپیوند هستند حال آنکه گرشاسبو داستان

چون داستانی منفرد و تک است و هر قدر هم که زیبا باشد هم
چون رشته حال آنکه شاهنامه هما مرواریدي است تک وتنه

هم با نظم قرار هاي آن در کنارگردنبندي است که مروارید
در شاهنامه هر .دافزاینو هر یک بر زیبایی هم میاستگرفته

گیري ذهنیت خواننده تأثیر دارد و ما ها در شکلیک از داستان
نامه شویم اما در گرشاسبها آشنا میبه مرور با شخصیت

-هاي زیادي همچون مهراج وجود دارند که ما هیچشخصیت

-ستاندا.مها نداریگونه شناخت خاصی از گذشته و سابقه آن

قدر طوالنی نیست که خواننده از خواندن آن هاي شاهنامه آن
براي نمونه داستان رستم واسفندیار هزار و ششصد .دخسته شو

بیت است در حالیکه داستان گرشاسب در حدود هشت هزار 
همین .درسبیت است که بیش از اندازه طوالنی به نظر می

ن زندگی است که اسدي داستامحدودیت موضوع باعث شده
از همه .دکننریمان فرزند گرشاسب را نیز به داستان اضافه

هاي گرشاسب مربوط به ستانتر آنکه دانکات قبل مهم
است و هاي ساکنان قدیمی سیستان بودهها و افسانهاسطوره
هاي جدیدتر یعنی ساکنان هاي رستم مربوط به دورهداستان

نامه اي گرشاسبهباشد بنابراین داستانسکایی سیستان می
العاده و هاي خارقاو با انسان.تتر اسايتر و افسانهقدیمی

کند کند و به جزایر عجیب سفر میدیوان گوناگون مبارزه می
این سخن بدان معنی .تتر اسهاي رستم باورکردنیاما داستان

است اما نیست که در شاهنامه سخنی از دیو و اژدها نشده
.تهاي جدیدتر ایرانی اسمتعلق به دورهشاهنامههاي داستان

هاي شخصیتی گرشاسب و رستم تفاوت
این ،ترین علتی که فردوسی داستان گرشاسبشاید اصلی

کند و شخصیت بزرگ آیین زرتشت را از شاهنامه حذف می
،پردازد که چندان نامی از او در اوستا نیستبیشتر به رستم می
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خصیت بزرگ زرتشتی به این باشد که اوالً گرشاسب یک ش
اي مقدس آید و به نوعی از نظر زرتشتیان چهرهحساب می

اعري مسلمان و شیعه مذهب است است اما فردوسی که ش
اش یک چهره مهم است قهرمان بزرگ شاهنامهخواستهنمی

گزیند که در آیین زرتشت زرتشتی باشد بلکه او رستم را برمی
است که اساساً جنگ رستم جالب آن .دچهره چندان مثبتی ندار

گوید افتد که گشتاسب میو اسفندیار به خاطر آن اتفاق می
تر آن است ثانیاً مسأله مهم.درستم به آیین زرتشت ایمان ندار

که گرشاسب در خدمت ضحاك دشمن ایران است و جهان 
پهلوان پادشاهی است که ایرانی نیست و سالیان سال بر ایرانیان 

گرشاسب تا زمانی که ضحاك پادشاه ایران .دکنظلم و ستم می
بردار اوست و پس از آنکه فریدون حکومت را به فرمان،است

که رستم حالیآید درگیرد به خدمت فریدون در میدست می
کند و اصالً پهلوان شاهنامه هرگز به دشمنان ایران خدمت نمی

برسر خود شاهی مانند کیقباد را ،گاهی اوقات پهلوانان ایرانی
گاهی اوقات هم پهلوانان شاهنامه در مقابل .دآورنکار می

کاووس ایستند مانند تقابل رستم و کیشاهان زورگوي ایران می
براي پهلوانان شاهنامه نام و حیثیت .بگشتاسو رستم و کی

ترین چیز است و آن را با هیچ چیز دیگر معاوضه پهلوانی مهم
هنگامی که اسدي بین ،نامهدر آغاز گرشاسب.دکنننمی

هاي رستم را یاد آور کند شکستگرشاسب و رستم مقایسه می
:گویدشود و میمی

ان بود رستم که دیو نژندــهم
ه ابر و بدریا فکندـــردش بـبب

گرز گرانان بهــسته شد زهوم
انی به مازندرانــــزدش دشتب

ردش اسپندیار دلیرــــزبون ک
ریش آورد سهراب زیـتــبکش
دار گرشاسب تا زنده بودـسپه

بودافکندهزبون کس نهنه کردش
)19: 1354،نامهرشاسبگ(

داند و هاي رستم را نقطه ضعف او میاسدي شکست
له ئکه البته همین مس- ناپذیري گرشاسب را نقطه قوتشکست

تر و هاي گرشاسب قدیمیخود دلیلی است بر اینکه داستان
است که این نکته واضح-اي رستم استهتر از داستانايافسانه

نامه تر از گرشاسبیکی از دالیلی است که شاهنامه را جذاب
وجه قهرمان داستان هیچاست زیرا اگر خواننده بداند که بهکرده

برد و هاي او لذت چندانی نمیشکست نخواهد خورد از جنگ
حال آنکه.تکیفیت نبرد او برایش چندان جذابیتی نخواهد داش

اگر خواننده احتمال بدهد که ممکن است قهرمان داستان 
شکست بخورد با دقت و حساسیت بیشتري داستان را دنبال 

تر بخشدست آید لذتهاي که سخت بکند و اساساً پیروزيمی
سدي ا«. داز پیروزي است که کسی خیلی ساده به آن نائل شو

ونه است که پهلوان او رستم واژگگرفتهبه فردوسی خرده
گفت اسفندیار بهتر بود که می.تپذیر اسگرشاسپ او شکست
خورد و تنی خود سرانجام شکست میفردوسی با رویین

... چشد گاه مزه شکست را نمیتنی هیچرویینگرشاسپ او بی
پهلوانی نه در شکست است و نه در پیروزي بلکه در چگونگی 

)1362:534،القی مطلقخ(»تو چرایی شکست و پیروزي اس

شخصیت پردازي 
- شاید ضرب.تگرا و دیداري اسها معموالً تصویرذهن انسان

-المثل شنیدن کی بود مانند دیدن از همین موضوع ریشه گرفته

کند و هم طبعاً انسان چیزي را که ببیند هم بهتر درك می.دباش
یکی از موضوعاتی که در روایت و .دکندیرتر فراموش می

اي برخوردار است توصیف و همیت ویژهتصویرگري از ا
-ي ظاهري و باطنی قهرمانان داستانهانقاشی چهره و ویژگی

توان گفت تا حد بسیار زیادي توفیق و هاست به شکلی که می
-عدم توفیق یک داستان یا روایت به میزان توفیق راوي در به

کشیدن دقیق و جذاب چهره قهرمانان داستان یا همان تصویر
قدر این توصیفات غیر هر.توابسته اس،ردازيپشخصیت

.تثرتر و ارزشمندتر اسؤتر به نظر آید متر و طبیعیمستقیم
راویان موفق کسانی هستند که چهره قهرمانان خود را نه به 

اي و گزارشی بلکه به صورت هنرمندانه و در صورت کلیشه
أله این مس.دکشنبه تصویر می،ضمن حوادث و اتفاقات داستان

هاي داستان باورپذیرتر شوند و هم شود هم شخصیتباعث می
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هاي کار کی از ضعفی«.دتر باشندر ذهن مخاطب ماندگار
اند یعنی شاعر کوششی چهرهاسدي این است که قهرمانان او بی

کم از منش است که از منش پهلوانان خود و یا دستنکرده
سایه روشنی که اي بسازد یا پهلوانان اصلی داستان نگاره

اژگونه و. دخواننده بتواند او را بشناسد و به او اخت گیر
هاي خود فردوسی حتی منش پهلوانان پایه سه و چهار داستان

- در گرشاسب)1362:535،القی مطلقخ(.دکنرا نیز نقاشی می

یک از قهرمانان داستان چهره روشن و مشخصی نامه هیچ
کتاب از خاطر مخاطب ندارند به همین خاطر به محض بستن

توانند ذهن او را براي زمان زیادي به خود شوند و نمیمحو می
،مکان،کنند اما در شاهنامه عالوه بر توصیف دقیق زماندرگیر

قهرمانان داستان حتی حاالت روانی و درونی آنها نیز توصیف 
گونه گذشته از آنکه در شاهنامه همه جا این».استشده

هاي پیچیده و ناحماسی دور است بازيالها از خیتوصیف
کشند و جا حاالت روانی پهلوانان و سختی و رنجی که میهمه

هلوانان شاهنامه براي پ. دگردحتی ترس و بیم آنها توصیف می
روند بلکه ماجراجویی و پنجه در پنجه افکندن با مرگ نمی

روند تا یک آرمان و وظیفه ملی و پهلوانی را به انجام می
از این رو در اندرون آنها بیم مرگ کمتر از .دسانند و برگردنر

یکی از )1362:533،القی مطلقخ. (تامید پیروزي نیس
هایی که فردوسی در توصیف حاالت روانی و باطنی ویژگی

خداترسی و ،هاي خود به آن توجه خاص داردقهرمانان داستان
اند و ترسر شاهنامه پهلوانان سخت خداد«. تایمان آنها اس

گردند با دلی پر از مهر ایران و اي گرفتار میهرگاه در مهلکه
ایرانیان و سري پر از اندیشه نام و ننگ براي رهایی خویش به 

ولی .دخواهنکنند و از او کمک میدرگاه خداوند رو می
گرشاسپ اسدي نه تنها به همراهان خود بلکه به خداوند نیز 

،همه چیز بر محور ایران می چرخددر شاهنامه .دنیازي ندار
خالف پهلوانان فاقد نامه به دور گرشاسپ بلکه بردر گرشاسپ

دوستی است بلکه بیشتر مانند احساسات گرم و مردمی و میهن
خواه و بیگانه از خود،پهلوانان همر خونریز و شکست ناپذیر

)1362:534،القی مطلقخ(».تخداس

شخصیت پردازي غیر مستقیم 
سازي و خلق فضاي ذهنی اسدي گاه ابیاتی را به منظور زمینه

از آن ابیات د شومیص مشخبعداًه سراید کبراي مخاطب می
مثالً هنگامی که جم به دیدار دختر .تاسمنظور خاصی داشته

کند اسدي شیوه رود و در بزم او شرکت میشاه زابلستان می
کند که توصیف میدبانه و شاهانه جم را دقیقاًؤغذا خوردن م

نظر آید ط بهبردر ظاهر شاید پرداختن به این همه جزئیات بی
خوردن به هویت اما بعداً دختر شاه زابلستان از همین نوع غذا

.دبرپی می،داشتجم که آن را از ترس مردم پوشیده نگاه می
دیشه از دل فراموش کردـــجم ان

سه جام می از پیش نان نوش کرد
تـاد کردن گرفــس یــپز دادار 

تــبه آهستگی راي خوردن گرف
تــنه بنشسته از پاي و نه نیز مس

همی خورد کش لب نیالود و دست
هرــاز اورنگ و آن بازو و برز و چ

رـمانده بد دختر از روي مهروـــف
ستـرز کییـش فر و بـهمی دید ک

ستش از بن که کیستـکن ندانـولی
ن پر خردت شاهیست ایـه دل گفــب

ان درخوردـت از شهـنشسینسانکز
)27: 1354،نامهرشاسبگ(

توصیفات تصویري 
موجز اما ،تصویريهاي اسديپردازيتوصیفات و شخصیت

کردن وششی را که فردوسی براي ماديک«.تزیاد و مکرر اس
- بینیم و این یکی از نقصامور معنوي داشت در شعر اسدي نمی

هاي او جنبه دیگر اینکه در تصویرهاي بیان حماسی اوست و
.دشوشود رعایت نمیحماسی آنگونه که در شاهنامه دیده می

ایم در شاهنامه حتی تصاویر طبیعت اغلب از اجزاي چنانکه دیده
)1390:620،کدکنیفیعیش(».دشونجنگی و رزمی برخوردار می

توصیفات اسدي گاهی اوقات کوتاه و موجز اما مؤثر و پرمعنی 
اه را مفصل ـبراي نمونه اسدي ابتدا زیبایی دختر ش.تسا
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کند خواهد زیبایی جم را بیانکند و آنگاه که میتوصیف می
:زیباتر بود،گوید جم از دختر شاه با این همه زیباییمی

وانی دژم ره زده بردرستـــــــج
که گویی به چهر از تو نیکو ترست

)24: 1354،نامهرشاسبگ(
عدالت را ،اسدي هنگام توصیف سپاهیان ایران و دشمن

نقل . دپردازکند و به هر دو سپاه به یک اندازه میرعایت می
نامه از زبان قهرمانان داستان کم سبهاي صاحب گرشاقول

.مشنویاي که ما بیشتر داستان را از زبان راوي میبه گونه،است
ها و توصیف میادین جنگ هرگز از اسدي در ضمن بیان داستان

اي هاي اسدي گاه مقدمهداستان. شودنمیل گذشت زمان غاف
-مفصل دارد و سپس خود داستان به صورت خالصه بیان می

سازي جنگ و چینی و زمینهعکس بدون مقدمهبرو گاه نیزشود
سدي به شیوه قصیده ا. دکنمصاف سپاهیان را توصیف می

- هایش به شدت از تکرار میدر بیان داستان،سرایان قرن ششم

.ددانسرایی میپرهیزد و تکرار را نقصی بزرگ براي حماسه
زابلستان و مثالً چون یک بار مفصل از نحوه آشنایی دختر شاه

خواهد ماجرا را براي پدرش ایم وقتی دختر میجم مطلع شده
:گویدگونه مینقل کند این

همه کار جم یاد کرد آنچه بود
چو بشنید ازو شاه شادي نمود

)39: 1354،نامهرشاسبگ(
با این حال توصیفات اسدي از میدان جنگ خالقیت و 

.تهایی تکراري اسنوآوري چندانی ندارد و غالب مضمون
گاهی اوقات نیز توصیفات اسدي از میدان جنگ مبهم یا 

.تدیرفهم اس

بعدي هاي چندتصویرگري
ثالً روز او م«. تي و مینیاتوري اسبعدتوصیفات فردوسی چند

روشن است و سفید نیست بلورین است اما بلور جامد نیست 
کرد اما اسدي توان حرکتبلکه بلور آبدار است که در آن می

تر دارد و مثالً روز را به کافور نگاهی محدودتر و تک بعدي

او )1392:428،یس نجفی و حامد پیريع(».دتشبیه می کن
هاي گوناگون مورد بررسی طلب را از زاویه دیدگاهی یک م

.ددهمیدهد و خواننده را کامالً در کم و کیف کار قرارقرار می
.ددهدستی فردوسی را در نقل داستان نشان میاین مسأله چیره

بعدي است و بر خالف اسدي که روایتش از داستان غالباً تک
- قضاوت. باشدیبیشتر اوقات هم زاویه دید آن از دید راوي م

توجه هاي فردوسی نیز بعد از اتفاقات مهم داستان بسیار قابل
هایی مواجه بیتهمچنین در شاهنامه گاهی اوقات با شاه.تاس
شود و تأثیر بسیار ها فراموش نمیشویم که هرگز از یادمی

نامه گونه ابیات در گرشاسبگذارد اینزیادي بر خواننده می
بعدي فردوسی در هاي چندگريتصویرمعموالً.تزیاد نیس

،شودشاهنامه هنگامی که یک شخصیت تازه وارد داستان می
فردوسی ورود شبانه تهمینه به خوابگاه رستم .تتر اسپررنگ

:اینگونه به زیبایی به تصویر کشیده است،را
»تو یک بهره از تیره شب در گذشچ«

...بر چرخ گردان بگشتاهنگـــــشب
کی بنده شمعی معنبر به دستــــی

ان بیامد به بالین مستـــــرامـــخ
رده اندر یکی ماه رويـــس پـــــپ

رنگ و بويان پر ازــچوخورشید تاب
رو کمان و دو گیسو کمندـــــدو اب
دـاال به کردار سرو بلنــــــــــبه ب

اكـان پـرد بود و تن جـــروانش خ
اكــخهره ندارد زـــــتو گفتی که ب
دانـره مــیر دل خیـــــاز او رستم ش

واندـان آفرین را بخـــــــبرو بر جه
تـو چیســرسید زو گفت نام تــــبپ

و چیستــام تـچه جویی شب تیره ک
ه امـه تهمینــخ کــن داد پاســــچنی

مه امــم به دو نیــه از غــتو گویی ک
مــنگان منــاه سمـــت شــیکی دخ

مــنگان منــر و پلـــت هژبــشــز پ
)175: 1376،اهنامهش(
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رعایت تناسب در کمیت و کیفیت روایت 
- به توصیف و شخصیت،آوردهدستفرصتی بها اسدي هرکج

-شخصیت،هافصل،مکان،توصیف زمان.تاسپردازي پرداخته

اما این .اههاي هریک از آنهاي مهم داستان و ویژگی
گاه چند روز .درح مشخصی ندارتوصیفات نظم و تناسب و ط

شود و از سرگذشت فرزندان دیگر جم قبل از تولد گرشاسب 
شود و گاه نیز با بیان یک در ابیات اسدي مفصالً توصیف می

عر اسدي از نظر ش«.دکنمیبیت از گذشت ده سال یاد
ها با یکدیگر و نیز تناسب با فضاي شعر هماهنگی تصویر

نامه در گرشاسب)1390:622،فیعی کدکنیش(»تضعیف اس
داستان جم و دختر شاه زابلستان و سرگذشت گرشاسب و 

.دکنهمچنین نریمان فرزند او با نگاهی بسیار گذرا عبور می
نامه نیز که بخش اضافه شدن داستان نریمان به کتاب گرشاسب

شود به خاطر حجم بخشیدن اي از این کتاب را شامل میعمده
همچنین در داستان جمشید و دختر .تاسهبیشتر به کتاب بود

شود و اي نمیشاه زابلستان که به نام این دختر نیز هیچ اشاره
داستان با تمام جزئیات دقیقاً ،حدود چهارصد بیت است

یابد و شود اما به ناگاه در هشت بیت پایان میتعریف می
.دشومنتظره از داستان جدا میخواننده به صورت ناگهانی و غیر

-فردوسی هرگز اخاللی در روند داستان ایجاد نمیهايایجاز

-که نمونهکننده نیست در حالیاو نیز خستههايکند و اطناب

هایی از ایجاز مخل و اطناب ممل را درابیات اسدي شاهد 
.مهستی
ست که فردوسی در داستان رستم و اانگیزگفتش«

وظیفه سربازي راهه اسفندیار آن شور و جنبش بزرگی را که دو
از یک سو و آیین پهلوانی از سوي دیگر در درون اسفندیار 

هاي در خموشی او و در خنده،سخنی اوبرانگیخته است در کم
اند به رفتنهاي در خود فروگاهی او که نشانهخشک گه

- چنین روشی در داستان.تاسترین روي ترسیم کردهاستادانه

)1362:535،القی مطلقخ(» .تپردازي اسدي نیس
هاي زیبایی از طبیعت را به وجود رمجموع اسدي وصفد«
همه تصاویري هستند به طور استقالل داراي زیبایی و ،آورده

تازگی هستند اما در بافت کلی حماسه از میزان توفیق سراینده 

اند زیرا در حماسه وسعت و عظمت و نوعی رهایی از کاسته
را سخن از فضایی است قراردادهاي اندیشگی مطرح است زی

فرما نیست و در که در آن قوانین طبیعت به طور کلی حکم
هاي عادي کوچک و ظریف چنین فضایی تصاویري که زیبایی

کاهند و وفور خلق کنند از وسعت و زمینه عمومی حماسه می
است که تزاحمی در گونه تصاویر زیبا و کوچک سبب شدهاین

نامه او نتیجه گرشاسبدرآید و وجودخیال اسدي بهصور
هاي زیبا و شاعرانه باشد اما یک اثر اي از وصفمجموعه

)1390:614،فیعی کدکنیش(».دشمار نیایآمیز بهحماسی توفیق

آهنگ داستان ضرب
باید بر ریتم و شود میهر قدر بر حجم یک اثر افزوده می
ن اگر بخواهیم ای.دشوآهنگ حرکت در آن اثر نیز افزوده

باید بگوییم خواندن آثار حجیم ،موضوع را با مثالی روشن کنیم
کردن با پایی پیاده از شهري به و بلند داستانی مانند مسافرت

باشد با پاي پیاده فاصله اگر کسی قصد داشته.تشهر دیگر اس
توان جایی که درشک باید تا آنبین دو شهر را بپیماید بی

راه پیمایان در چنین .ده بردارها را سریع و پیوستاوست گام
بار و تیزرو باشند و از هر چیزي کنند سبکشرایطی سعی می

- ها بکاهد و سرعت حرکت آنها را کم کند میکه از توان آن

در .دپیش دارنپرهیزند زیرا هدفی بلند و راهی دراز در
به دلیل وجود هیجان و بیم و امید و ،هاي حماسیمنظومه

هرگونه پرداختن به جزئیات غیر ،آنهمچنین حجم زیاد
هاي بیش از حد و به ها و نگارگريآرایه پردازي،ضروري

شود از ضرب آهنگ حرکت خواننده سبب می،رفتنحاشیه
یافتن از یعنی پایان داستان و اطالع،براي رسیدن به هدف

کلیت ماجراها کاسته شود و او را در این مسیر دچار خستگی 
- هاي حماسی که نیاز به ضربخالف منظومهبر. دو دلزدگی کن

تر و هاي غنایی از آهنگی کندمنظومه،آهنگی تند و سریع دارند
زدن ها همچون قدمخواندن اینگونه منظومه.دتر برخوردارننرم

سیاحت در آن و وسیر،در باغ و پارکی دلربا است که هدف
ن است نه بردهاي آن و لذتها و زیبایینگریستن به جذابیت

ویش و حرکت تند الزمه حماسه پ«.صرسیدن به مقصدي خا
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است که نیاز به سخن کوتاه دارد برعکس سخن دراز الزمه غنا 
این آگاهی فردوسی را به تکنیک .یاست مثل اسدي و نظام

هاي ادبیات ایران پیش از اسالم پردازي که از ویژگیداستان
اند و دادهواملی از دستشاعران پس از او در زیر تأثیر ع،بوده

،القی مطلقخ(».تاسیافتهسلیقه ایرانی به فراخی سخن گرایش
گرچه در یک داستان عاشقانه نیز به حکم آن که ا«)1362:536

ها و رفت و فتادها دارد و هر رویدادي داستان است رویداد
زا و پویاست ولی جنبش و پویایی رویدادها در داستان جنبش

بیرونی و در داستان عاشقانه بیشتر درونی است حماسی بیشتر
رو جنبش و پویایی در داستان عاشقانه نه در گذر و از همین

)1362:539،القی مطلقخ(»تتند که در ماندن در لحظه هاس

دید زاویه
.دکنفردوسی بیش از اسدي داستان را از زبان قهرمانان نقل می

گویند و یکدیگر سخن میدر شاهنامه قهرمانان و پهلوانان با
ها اتفاق هاي بسیار زیبایی نیز بین آنگاه حتی مناظره و مفاخره

در جریان روند ،خواننده بیشتر از زبان قهرمانان داستان.دافتمی
.دداستان را تعریف کن،که راويگیرد تا آنداستان قرارمی

دهد اي زبون از سپاهیان دشمن نشان نمیفردوسی هرگز چهره
این مسأله ،کندمیها را نیز دقیقاً ذکرلکه حتی نقاط قوت آنب

شود ارزش پیروزي ایرانیان بر این دشمنان قوي و باعث می
این . تر شودیاد ماندنیهباشد و بقدرتمند نمود بیشتري داشته

.دچیزي است که اسدي توجه چندانی به آن ندار

روایت بزمی و رزمی 
- ف بزم بیش از توصیف رزم عالقهطور کلی به توصیاسدي به

حتی .تتر نیز هسمند است و البته در این نوع توصیف موفق
رزمی نیز گاه رنگ و بوي توصیفات توصیفات او از میادین

مثالً در توصیف میدان جنگ هنگام .دگیربزمی را به خود می
حال .دگیرخود میبیان گذشت زمان ابیات او رنگ غنایی به

- گذشت شب یا روز را با بیانی حماسی ذکر میآنکه فردوسی 

:گویدکند براي نمونه فردوسی می
چو خورشید تیر از میان برکشید

اه شب تیره شد ناپدیدــــــسپ
)139: 1376،اهنامهش(

چو خورشید زرین سپر برگرفت
شب تیره زو دست بر سر گرفت

)159: 1376،اهنامهش(
ف شاهنامه نامه برخالوصیف شب و روز در گرشاسبت«

فردوسی براي ترسیم میدان جنگ نیز به .تتر اسبسیار مفصل
یعنی زیبا و ،هایی که تشبیهی استگرفتن از تصویرجاي کمک

محدود است از تصویرهایی اغراقی که اغلب برخاسته از نوعی 
گیرد و تشبیه را که مایه محدود مجازي است کمک میاسناد

فیعی ش(».دنهیکسوي میاست بهکردن فضاي دید در حماسه
)1390:616،کدکنی

ها ها و پندحکمت
هاي برجسته شاهنامه دانیم یکی از ویژگیگونه که میهمان

هایی در وعظ و پند و ابیاتی است که فردوسی به مناسبت
براي نمونه پس از مرگ سهراب یا پس از .دسرایحکمت می

آموز و حاوي برتکشته شدن قهرمانان ایران و توران ابیاتی ع
دردي و سراید و در آن ابیات با خواننده همنکاتی ارزشمند می

شود و پس شدن پهلوانان ایران متأثر میاز کشته.دکندلی میهم
از هالکت قهرمانان تورانی خواننده را به تفکر در دنیا و 

.دکنها دعوت میهاي آنها و سرگذشتگرفتن از داستانعبرت
است که این ابیات کامالً طبیعی است و به اقتضاي نکته مهم آن 

است به صورت خود جوش سروده بودهداستان هر کجا که الزم
ها و پندها به ظاهر ارتباط مستقیمی هرچند حکمت.تاسشده

با نحوه روایت داستان ندارند و فردوسی به هیچ وجه در اصل 
-یشک نماما بی،استهاي ملی دخل و تصرف نکردهروایت

تفاوت و بی،کرد که او در برابر این حوادث تاریخیتوان گمان
-گر داستانبه هر حال خود او نیز روایت.تاسموضع بودهبی

اثر همین باشد که در طول گذر زمان برهاي شفاهی و کهنی می
دستخوش تغییرات ،هاي راویانگیريها و موضعنوع قضاوت
عنوان ش فردوسی بهها و نوع نگرقضاوت.تاسزیادي شده

-ها و پنداز طریق بیان حکمت،آخرین راوي حماسه ملی ایران



1392تابستان،سومسال اول، شماره ،»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«72

مفصل ،هاي مثبت و منفی براي برخی پهلوانانآوردن صفت،ها
صورت به،گذشتن از بعضی ماجراهاکردن یا سطحیتوصیف

ها و همچنین قضاوت در نوع روایت داستان،مستقیمغیر
.تمخاطبان بسیار مؤثر اس

به این نوع ابیات توجه بسیار نامهگرشاسبدي در اس
آموز است هم او این ابیات را که حاوي نکات پند.دزیادي دار

اختالفی که .دسرایاز زبان قهرمانان و هم از زبان خودش می
است که اسدي در گونه ابیات او و فردوسی است اینبین این

کرده و شروع به اي داستان را رهاجاي کتابش به هر بهانهجاي
- سرودن ابیاتی خارج از موضوع داستان در پند و حکمت می

این ابیات کمی تعمدي و مصنوعی و بیش از اندازه به نظر .دکن
کردن این نوع گویی اسدي سعی بر آن داشته با اضافه.دآیمی

نامه رشاسبگ«.دابیات برجذابیت و ضمناً حجم کتابش بیفزای
هاي تاریخی نگ در وقایع و افسانهتنها منظومه ساده یک آه

نیست بلکه نظر گوینده حکیم آن بیشتر به پروردن دقایق ادبی 
و نمودن روش استعمال لغات فارسی و بیان دستورهاي 
اخالقی و تربیتی و اجتماعی است و به تحقیق ثلث ابیات این 
منظومه در حکمت و موعظه و آیین زندگی است که هیچ کس 

برعکس )وص د:1354،غماییی(».دبوواندنیاز نتاز آن بی
فردوسی کامالً متوجه سرودن داستان است و قصد ندارد به هر 

بلکه در بعضی از مواقع .دگویی بپردازبهانه به موعظه و نکته
چنان خود نیز تحت تأثیر اتفاقات هنگام سرودن داستان آن

،نگرفته که به طور طبیعی خارج از روند داستاداستان قرار
ابیاتی را از زبان خود سروده و شاید همین ابیات است که 

.تاساي حکیمانه از او در ذهن تمام خوانندگان ساختهچهره
نوشی جم با دختر خواهد بادهگاه که میبراي نمونه اسدي آن

، کند ابیاتی را نیز در تعریف و تحسین میشاه را توصیف
:ستاست که یکی از این ابیات این اسروده

ه اندازه به هرکه او می خوردـــــب
که چون خوردي افزون بکاهد خرد

)27: 1354،نامهرشاسبگ(

وعات مختلف بسیار زیاد است گونه ابیات در موضاز این
آوري شود خود بتواند موضوع کتابی که شاید اگر جمع

:نمونه اي دیگر از زبان خود اسدي.دجداگانه باش
و باكترسسازیست بیجهان چاره

ان بردن ماستش چاره پاكـــبه ج
یـکی چاره هزمان نماید همــی

یـبدان چاره مان جان رباید هم
ازـه رنج و نییکی را به زخم ار ب

دازـیکی را به زهر ار به درد و گ
جــاراست بر چاره او بسیــنه م

ان ما باك هیچـنه او راست از ج
)1354:44،نامهرشاسبگ(

رعایت ادب و حیا  
مانند فردوسی همه جا ادب و حیا را نامه بهاسدي در گرشاسب

زدواج جم را او خواستگاري و ا.دکندر بیان داستان رعایت می
گونه همان.دکنبسیار با شرم و حیا و به صورت پوشیده نقل می

اخالقی که در شاهنامه نیز حتی با یک بیت مستهجن و غیر
که از جهاتی ،داستان عشق رودابه با زال زر.مشویمواجه نمی

و همچنین عاشقانه ،با رمئو و ژولیت شکسپیر همانند است
-هاي غنایی شاهنامه میین داستانتراز زیبا،تهمینه و رستم

که فردوسی با نهایت رعایت شرم و حیا و البته ،باشند
در داستان عشق :مثالً. استرا به تصویر کشیدههنرمندي آن

کردن مخفیانه و شبانه او از تهمینه به رستم و خواستگاري
در ذهن مخاطب ،که این رفتار خالف عرفبراي آن،رستم

فردوسی ضمن تأکید بر ،نکندهمینه ایجادتصویري منفی از ت
گونه دالیل این کار را از زبان تهمینه این،پاکدامنی و عفت او

زاده و زیبا مانند تهمینه که دختري نجیباول آن:شماردبر می
نظیر است و کمتر کسی نیز لیاقت همسري او را دارد بسیار کم

ه براي به خواستگاري همسري شایست،پس اگر چنین دختري
:قابل درك است،خود برود

»ته گیتی ز خوبان مرا جفت نیسب«
تو من زیر چرخ کبود اندکیســچ

)175: 1376،اهنامهش(
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کند که نباید میبالفاصله پس از بیان این دلیل تهمینه اشاره
:حیایی او قلمداد شوداین عمل وي نشانه بی

»اس از پرده بیرون ندیدي مرک«
اا شنیدي مره هرگز کس آوــن

)175: 1376،اهنامهش(
در ،نظیردلیل دیگر تهمینه براي این خواستگاري کم

- او داستان.تنظیر رستم اسهاي بیویژگی،حماسه ملی ایران

- هاي رستم شنیدهانگیز از دالوريآور و هیجانهایی شگفت

- ساخته،وي را شیفته و مفتون،است و قدرت و شجاعت او

.تاس
»یفسانه از هر کسه کردار اــب«

انت بسیــنیدم همی داستــش
که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ
نترسی و هستی چنین تیز چنگ

ره تنها به توران شويــشب تی
ردي بران مرز و هم نغنويــبگ

ها یکی گور بریان کنیــــبه تن
یر گریان کنیـــهوا را به شمش

چنگبیند بهگرز توکهکسآنهر
یر و چنگ پلنگدرد دل شــب

نه چو تیغ تو بیند عقابــبره
ارد به نخچیر کردن شتابــنی

رـــــنشان کمند تو دارد هژب
رــز بیم سنان تو خون بارد اب

وـچو این داستان ها شنیدم ز ت
وـبسی لب به دندان گزیدم ز ت

بجستم همی کفت و یال و برت
تن شهر کرد ایزد آبشخورـبدی

)175: 1376،اهنامهش(
تهمینه پس از ستایش رستم باردیگر بر عفت و پاکدامنی 

دارد که این آخرین باري است که کند و بیان میخود تأکید می
:بیندیک مرد بیگانه او را می

»ارــراام کنون گر بخواهی مت«

انبیند جز این مرغ و ماهی مر
)175: 1376،اهنامهش(

را این تهمینه در پایان سخنانش آخرین دلیل اقدام خود
،کند که آرزو دارد تا خداوند از پهلوانی همچون رستمذکر می

.دکنفرزندي به همان شجاعت و دلیري به او عطا
»مکی آنک بر تو چنین گشته ای«

رد را ز بهر هوي کشته امـــخ
گر که از تو مگر کردگارـــو دی
رورم اندر کناـــد یکی پــنشان

)175: 1376،اهنامهش(
تمثیل 

.تهاي شعر اسدي استفاده از تمثیل اسدیگر از ویژگییکی
شدن مباحث اعتقادي و مخصوصاً در مقدمه به دلیل مطرح

اسدي در نکوهیدن .دکناز تمثیل بیشتر استفاده می،انتزاعی
:جهان گوید

»تبه مردم نکوسیـشگفتجهان اي«
ردم ازوستـه درد مـــبینی همچو

شتست زاتــیکی پنج روزه بهش
شتــنج روزه بهــچه نازي بدین پ

اییست زودــک ربــــستاننده چاب
رچ او ربودــد باز هــکه نتوان ست

اده دو درــست بر وي گشاسرایی
دن زآن بدرــدن را شـــــیکی آم
د درازــدر بمانــــاید ایــنه آن ک

ت بازــنه آن را که رفت آمدن هس
چو خوانیست بر ره که هرکس زپیش

زود چون خورد ازو بهر خویششود
ا میانش اهرمنــت گویـــتی هســب

رین سخنــــــا به شیــفریبنده دله
ت پرستــــهر آنکس پرستد بود ب

ه با دیو دارد نشستـا او چــه بــچ
وك دستست بازي سگالـــه چابــچ
رده داند نمودن خیالـــــه در پــــک
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دین گنبد الجوردـــرده بـــدو پ
می گه سیه گاه زردـندد هــــبب

به بازي همی زین دو پرده برون
نال آرد از جانور گونه گوــخی

)6و 5: 1354،نامهرشاسبگ(

اغراق و غلو ،مبالغه
اي دارد اما بر خالف نامه به غلو توجه ویژهاسدي در گرشاسب

هاي اسدي غلو،هایش در هر داستان تنوع داردفردوسی که غلو
او بر خالف فردوسی که شگفتی و .تتکراري اسبیشتر

اعجاب را با خود داستان و اتفاقات و ماجراهاي آن به خواننده 
شگفتا و ،دارد با کلماتی همچون اي عجبسعی،کندمنتقل می

توجه فردوسی به اغراق و .دخوانندگان را به شگفتی وادار... 
داند که فردوسی خیلی خوب می.تنظیر اسمبالغه و غلو بی

است و این مسأله را در بیان ذات حماسه با غلو پیوند خورده
هاي اسدي در غراقا«.دکنبسیار خوب رعایت می،مبارزات

کاري و دقت است نه در جهت عظمت جهت نوعی ریزه
شود و اغراق را که گاه چنان در جزئیات خیره می؛بخشیدن

کند و ن میباید مایه تعالی بیان حماسی شود سبب ضعف بیا
دهد که با همه زیبایی ضعیف است و آنگونه تصویري ارائه می

)1390:621،فیعی کدکنیش(».دبا حماسه تناسبی ندار

طنز  
،گاه که طورگبهره نیست مثالً آنبیاز طنز نیزنامهگرشاسب

دهد به نزد پدر خود میسرند فرزند شاه کابل را شکست
:گویدرود و میشیدسب می

ین گفت کاین هدیه کابلیچن
گه دار ازین کودك زابلیـــن

)48: 1354،نامهرشاسبگ(

دار استفاده اما فردوسی بر خالف اسدي از طنز به صورت هدف
کند و غالباً طنز هاي فردوسی براي رفع خستگی از خواننده در می

.تکننده اسرود که ابیات بیشتر خستهجاهایی به کار می

یريگنتیجهبحث و 
- آرایه.تپرداز اساسدي در قیاس با فردوسی شاعري صنعت

خودنمایی نامهگرشاسبهاي بدیع لفظی به وفور در ابیات 
با وجود آنکه در حدود دو قرن شاهنامه زودتر از .دکننمی

روزگار است و بیشتر شاعران همشدهنامه سرودهگرشاسب
از جمله فردوسی ،باشندگرا میشاعرانی تشبیه،فردوسی

- میشاعرانی است که به زبان چندین قرن پس از خود سخن

به دلیل .داي به استعاره داردار و هنريگوید و گرایشی معنا
تر و نامه از زبانی کهنهگرشاسب،آشنایی اسدي با لغات کهن

ت قوقدرت در مناظره و تمثیل دو نقطه.دبرتر بهره میقدیمی
هاي هنري دو امتیاز شاخص اغراقآرایی و نامه و واجگرشاسب

هاي بزمی و عاشقانه اسدي در توصیف صحنه.تاسه شاهنام
هاي رزمی است به خالف فردوسی که تر از صحنهبسیار موفق
. دکشها را نیز با بیانی رزمی به تصویر میها و بزمحتی جشن

تصویري ،هاي متنوعدیدبعدي با زاویههاي فردوسی چندوایتر
ز نظر ساختاري شاهنامه یک مجموعه ا. تگذار اساثرو بسیار

پهلوانی و تاریخی است ،هاي اساطیريبه هم پیوسته از داستان
نامه چه از نظر موضوع و چه از نظر حجم تنها با اما گرشاسب

هاي شاهنامه قابل مقایسه است نه با کل آن فلذا یکی از داستان
- ست اما گرشاسبهاي شاهنامه هریک مفسر دیگري اداستان

نامه اینکه گرشاسبمضاف بر.تبهره اسنامه از چنین مزیتی بی
به عنوان یک داستان بیش از ظرفیت داستانی خود طوالنی و 

ها ایران و ر شاهنامه محوریت همه داستاند. تاسدار شدهکش
نامه یک پهلوان ملی در حفظ غرور ملی است اما در گرشاسب

از نظر زمانی گرشاسب .دقرار دارها محوریت همه داستان
هاي بسیار کهن ایران باستان است و به همین متعلق به زمان

تر و آمیخته با عجایب و هاي آن بسیار اساطیريدلیل داستان
غرایب بیشتري است حال آنکه رستم از نوادگان گرشاسب به 

کرده است هاي متأخرتري زندگی میآید و در زمانحساب می
هاي شاهنامه از باورپذیري بیشتري لیل داستانبه همین د

.دردارنوبرخ
نامه در پایان باید این نکته را یادآور شوم که گرشاسب

اسدي .تکتابی ارزشمند و سرمایه بزررگ ادبی و ملی ایران اس
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نیز شاعري توانا و چیره دست است که با سرودن این کتاب به 
ده است اما این شدن نام دست پیداکرهدف خود یعنی جاودان

تر از حد و کتاب ارزشمند به دالیلی که ذکر شد بسیار کوچک
باشد و بهتر آن است که با یکی از هاي شاهنامه میاندازه

اسدي هرچند . شود و نه با کل آنهاي شاهنامه مقایسهداستان
شاعري تواناست اما کالم فردوسی از لونی دیگر است و همین 

کند اي را فتحاست قلهچ کس نتوانستهکه بعد از هزار سال هی
گذاشته گذارد که او بنیاناست و کاخی را بنیانکردهکه او فتح

.تترین دلیل بر اعجاز کالم فردوسی اساست بزرگ
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