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  از شاهنامه تا خداينامه
  )جستاري دربارة مĤخذ مستقيم و غيرمستقيم شاهنامه(

  :با يك پيوست
  فهرست برخي متون از دست رفته به زبان پهلوي

  
  جالل خالقي مطلق

  
  

  : ميگويد شاهنامهفردوسي در همان ديباچة  ـ1 . يك
  تانـــدرون داســراوان بدو انـف  تان ــــه باســيكي نامه بود از گ

    خرديــر بــيي نزد ه هرهـازو ب  ديـــت هر موبــپراگنده در دس
  ند و رادـير و بزرگ و خردمــدل  ژادـــــن قانـيكي پهلوان بود ده

  ها همه بازجست خنـس تهــگذش  ستـــار نخــي روزگ ندهــپژوه
  ين نامه را گرد كردـــاورد كـبي  خوردــدي سالـز هر كشوري موب  5     

  هانـــم رّخـداران و فــوزان نام  هانـــيان جـاز ك يدشانـــبپرس
  تندـگذاشـكه ايدون به ما خوار ب  تندـون داشــگيتي به آغاز چ”كه 
  نداوريـــگبر آن روز  شانــبري  تريـاخ كــگونه سرآمد به نيــچ

  “جهان گشت و شاهان هاي سخن  هانـــكايك مــبگفتند پيشش ي
  گند بنـــورنامه افـــكي نامــي  خنـس هبدـچو بشنيد ازيشان سپ  10     

  هانــرين از كهان و مـــبرو آف  هانـــچنين يادگاري شد اندر ج
  سيـخواند خواننده بر هر ك همي  سيــها ب چن از دفتر اين داستان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كوچكي به چاپ برساند و در دسترس اهل فن قرار  نگارنده نخست قصد داشت كه نوشتة حاضر را به صورت كتاب :توضيح  *

موافقت كرد كه اين نوشته به صورت  نامة ايران باستانولي سپس با پيشنهاد آقاي ابوالفضل خطيبي دبير اجرائي مجلة . دهد
ست الكترونيكي براي با پ 1386در آغاز آذرماه شده  تايپمقاله يكجا در شمارة بعدي مجلة نامبرده به چاپ رسد و نگارنده مقاله را 

هايي  شدة مقاله نيز توسط ايشان براي نگارنده فرستاده شد تا نگارنده بتواند در نوشته بندي چندي بعد صورت صفحه. ايشان فرستاد
ولي پس از آنكه بيشتر از يكسال از انتشار مجله خبري نشد، دبير اجرائي مجله در . كه در دست نگارش داشت بدان ارجاع دهد

انتظار نگارنده از . شود گارنده كه از سرنوشت مقاله جويا شده بود نوشتند كه مجله به علت اختالفات داخلي فعالً منتشر نميپاسخ ن
هاي خود به آن شمارة مجله و صفحات آن ارجاع داده است،  گردندگان مجله اين بود كه با علم به اينكه نگارنده در نوشته

و آمادة چاپ شده بود انتشار دهند و يا دست كم خود آنها بموقع نگارنده را از تعطيل شدن  بندي اي را كه تايپ و صفحه شماره
شناسي آنها تلقي ميكند و از  نگارنده اين رفتار ناشيرين مسؤالن مجله را اگر شيطنت نداند، دست كم عدم وظيفه. مجله آگاه سازند

داده و خواستارم كه از شمارة بعدي مجله نام نگارنده را از هيئت مشاوران  اينرو از اين تاريخ به هرگونه همكاري خود با آنها پايان
اند به شماره و صفحات اين مجله ارجاع داده  هاي خود كه ديگر به چاپ رسيده از آنجا كه نگارنده در برخي از نوشته. مجله بردارند

خوانندگان قرار گيرد تا ضمناً پيش از انتشار چاپ است، الزم مينمود كه اين مقاله فعالً به صورت چاپ اينترنتي در دسترس 
از بانو نوشين شاهرخي كه اين نوشته نسبتاً فني را در تارنماي نوف پذيرفتند . هاي ديگر سر درنياورد آن، مطالب آن از قلم مكتوب

  جالل خالقي مطلق. صميمانه سپاسگزارم
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  راسـتانهمان بخردان نيز و هم   جهان دل نهاده بريــن داســتان

  سخن گفتني خوب و طبعي روان  زبـان جوانــي بيـــامد گـــشاده
  ازو شـــادمان شد دل انـــجمن  به شعر آرم اين نامه را گـفت من  15  

  همه ســـاله با بد به پيــكار بود  جوانيــش را خوي بد يـار بـــود
  نبود از جهان دلش يكروز شــاد  بدان خوي بد جان شيرين بـــداد

  تـرگ نهادش به سر بر يكي تيره  و تاخــــتن كرد ناگاه مـــرگبر
  بر كشته شـــد بدست يكي بنده  يكايك ازو بخت برگـــشته شـد

  دـــچنان بخت بيدار او خفته مان  دــفته مانـاين نامه ناگ و برفت او  20 
  رد رويـسوي تخت شاه جهان ك  دل روشن من چو بگذشت از اوي

  ش آورمـــفتار خويـوند گــبه پي  ش آورمــيكه اين نامه را دست پ
  ردش روزگارـــيدم از گـترســـب  شمارـــپرسيدم از هر كسي بيــب
  سيـپردن به ديگر كــبايد ســـب  سيـــگر خود درنگم نباشد بــم

  ستـهمين رنج را كس خريدار ني  ستـــو ديگر كه گنجم وفادار ني  25     
  پوست بود با من تو گفتي ز هم كه  به شهرم يكي مهربان دوست بود

  رامدهمي پاي توـــكي خـــبه ني  خوب آمد اين راي تو” :فتـمرا گ
  گر نغنويــــش تو آرم نـــبه پي  هلويــــته من اين دفتر پـــنبش
  هلوانيت هستـــپ نفتــسخن گ  ستـوانيت هـــزبان و ج شادهــگ

  “هان آبرويــنزد م ن جويــبدي  سروان بازگويــــشو اين نامة خ  30     
  1...برافروخت اين جان تاريك من  ك منــو آورد اين نامه نزديـــچ

هاي  اي از زمان باستان بود كه در آن داستان نامه: باال اينست كه فردوسي ميگويدهاي  چكيدة مطالب بيت  
نژاد آمد و اين موبدان را گرد  انبسيار بود، ولي هر بخشي از آن كتاب در دست موبدي پراكنده بود تا اينكه پهلواني دهق

سپس شاعر . هاي آنرا در مجالس ميخواندند كرد و كتابي فراهم آورد كه بزودي شهرت يافت و دفترخوانان داستان
د، ولي او ناكام در جواني درگذشت و آن نامه يجواني كه داراي طبعي روان بود دررسيد و به سرايش آن نامه آغاز

جستجوي دستنويسي از آن نامه پرداختم و قصد داشتم به  رمن آرزوي سرودن آن كردم و د پس از او. ناسروده ماند
  ...پايتخت شاه جهان روم، تا اينكه دوستي مهربان و همشهري من آن نامه را در دسترس من گذاشت

ان زاده و كس اند، همچون نولدكه و تقي همة كساني كه دربارة سرگذشت حماسة ملي ايران مطالعه داشته  
نامة "، و آن خداينامهيعني  "نامة باستان"دربارة هويت آن  ،ديگري كه برشمردن نام آنها سخن را به درازا ميكشاند

جوان "يعني ابومنصور عبدالرّزاق، و  "نژاد پهلوان دهقان"، و ابومنصوري ةشاهنامكه سپس فراهم آمد، يعني  "نامور
برخي از اين اطالعات از قديم نيز شناخته بود و برخي ديگر از . شتندترديدي ندا ييعني ابومنصور دقيق "زبان گشاده

اي ه مطلب اصلي بيت ةپژوهندگان همچنين درباراين  2.تر گرديد تر روشن آلود مينمود سپس جزئيات سخن شاعر كه مه
واقع تنها همين اند و در  هكردباشد ترديدي ن شاهنامة ابومنصورين كه همان باال كه فردوسي بر اساس يك اثر مدو
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البته ريشة پژوهش از ترديد . ن بوده بسنده استگزارش شاعر در ديباچة كتاب براي اثبات اينكه مأخذ شاعر يك اثر مدو
منتها او بايد بداند كه . پژوهي حق دارد و حتي وظيفه دارد كه با اين شرح شاعر خرسند نگردد آب ميخورد و هر شاهنامه

تند و تنها به صرف ناباوري يا گرايش به نوآوري در درستي سخن شاعر شك كند با اين كار اگر بدون داشتن داليلي مس
البته سخن هيچ شاعري را نبايد در ترازوي زركشي . جز آنكه محيط تحقيق را به آشفتگي كشاند گامي برنداشته است

از پرورش سخن با ماية خيال پرهيز نهاد و هيچ شاعر توانايي نيست كه به صرف گزارش جزئيات رويدادها بسنده كند و 
 را هاي باال ما هيچ الزامي نداريم كه آنچه براي مثال در همين بيت. به امانتداري فردوسي باشد شاعري نمايد، حتي اگر
ميگويد عين واقع بگيريم كه ابومنصور عبدالرزاق از آن موبدان چنين پرسيده و چنين پاسخ  10تا  6هاي  شاعر در بيت

، بلكه منظور شاعر اين است كه ابومنصور به آنها فرمان داد كه به كار فراهم آوردن كتاب بپردازند، با آنكه دبوشنيده 
در مجلسي نشسته و دربارة برنامة كار گفتگو كرده  ،كاربا موبدان پيش از آغاز آنها به  هيچ هم بعيد نيست كه ابومنصور

نميرود كه فردوسي ، گمان "ساله با بد به پيكار بود همه "ه دقيقي ميگويد ك 16و يا آنجا كه فردوسي در بيت . باشد
كه دربارة  17و يا در بيت . چنين چيزي را دربارة دقيقي شنيده يا ديده باشد، بلكه اين سخن از حسن نظر فردوسي است

اينست كه دقيقي تر  حتي به احتمال بسيار خالف واقع است و محتمل "نبود از جهان دلش يكروز شاد"دقيقي ميگويد 
اما اينكه شاعر بيايد و اين همه جزئيات را دربارة نامة باستان و موبدان و فرمان . عمر را كوتاه، ولي دلخواه زيسته بود

گيري كار ناتمام دقيقي و دودلي و هراس از  ابومنصور و فراهم آمدن كتاب و شهرت يافتن آن و كار دقيقي و آرزوي پي
يك اثر  شاهنامهشويق دوست مهربان، همه را سر هم كند تا به دروغ بگويد كه اساس سرايش اين كار و پشتيباني و ت

ن بوده است، در اينصورت شاعر ما زبانم الل بايد آنقدر نادان بوده كه براي يك بوسه زدن به ركاب اميرارسالن مدو
تنها بسنده، بلكه پسنده  ا محتوايي كلي نهب براي چنين دروغي چند بيتي. باشد نهادهواقعاً هفت كرسي فلك را به زير پا 

 لوحانه پروا روا داشت، نبايد آنرا ساده بدون اقامة دليل بي كسيبه هر روي، صرف ترديد در گزارش شاعر را اگر . نيز بود
و تأييد هم او خود مكرر و هم داليل ديگر تأكيد  ،را پذيرفت، بويژه آنكه چنانكه در زير خواهد آمد، گزارش شاعر از او

  .ميكنند
  

كوتاه اي  ـ فردوسي در آغاز پادشاهي گشتاسپ پيش از نقل ابيات دقيقي يكبار ديگر به موضوع باال اشاره2  
  :ميكند

  داشتي چون گالب  جام مي كه يك  شب به خواب چنان ديد گوينده يك
  ها زدي تانــام مي داســـبر آن ج  ديــايي پديد آمـــقي ز جـــدقي
  ...كي ين كاوســـخور جز بر آيــم  يــم”واز دادي كه ردوسي آــبه ف

  تي همه يافتيـــنون هرچ جســك  تافتيـــه گر چند بشــن نامــبدي  35     
  كنـــيلي مـــر بازيابي بخــــاگ  خنـــازين باره من پيش گفتم س

  3“را روزگارــد مــگفتم سرآمـــب  هزار تاسپ و ارجاسپ بيتيــز گش
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آيا واقعاً او دقيقي را : نيز ميتوان برخي جزئيات سخن شاعر را مورد ترديد قرار داد و مثالً پرسيد ها در اين بيت  
 شاهنامهبه خواب ديده بود و يا اين خواب را براي بستر موضوع از خود ساخته است؟ آيا دقيقي تنها پيرامون هزار بيت از 

ت و يا ميدانست و تنها همين مقدار را نام برده است؟ پژوهنده سروده بود؟ و اگر بيشتر سروده بود آيا فردوسي نميدانس
ولي آنچه  4.اند هاي گوناگون بدان داده اند و پاسخ حق دارد كه اينها را بپرسد و در پي پاسخ آن برايد، چنانكه پرسيده

شاهنامة يعني  "هنامورنام"همان  نامهو  "زبان جوان گشاده"جاي ترديد نميگذارد اينست كه در اينجا دقيقي همان 
اند كه ما پيش از اين دربارة آنها سخن گفتيم و دروغ گفتن شاعر و بستن سخن خود و  شاهنامهدر ديباچة  ابومنصوري

  .معنايي ندارد مدونحتي سخن شاعري ديگر و آنهم براي بار دوم به مأخذي 
  

  :خود بازميگردد و ميگويد ونمدـ فردوسي پس از نقل سخن دقيقي دوباره به همان موضوع سرگذشت مأخذ 3  
  هاي آن بر منش راستان خنـــس  تانــه بود از گه باســكي نامــي

  ودـــيوند او دور بــع ز پــبايــط  ودــثور بــانه كهن بود و منـفس
  ـ !گر ايدونك پرسش نمايد، شمارـ   زارــه شــگذشته برو ساليان ش   40     

  ادمانـديشه گشت اين دل شپران  مانـس گــنبردي به پيوند او ك
  نـــدريــيوند را راه داد انــكه پ  رينــبر آف ندهــتم به گويـــگرف
  زاران يكيــزم از هــز رزم و ز ب  دكيــز انــيوست جـــنپ هاگرچ

  ر ـر گاه بـــاهي نشاند ابـــكه ش  برـــنده را راهــمو بود گويـــه
  ش بودي به رنجــوي بد خويز خ  يافت از مهتران ارج و گنج همي  45     

  ديــداران بــسر نامــبه مدح اف  ديـهرياران بـــي ش تايندهـــس
  هنــار كـــشد روزگـــو نـازو ن  به نقل اندرون سست گشتش سخن

  5...يارسالـهمي رنج بردم به بس  تم به فالـمن اين نامه فرّخ گرف
همان نامة باستان اشاره ميكند، ولي ديگر فرقي دوباره به موضوع  40تا  38هاي  در اينجا شاعر در بيت  

 "هزار سال شش"نميگذارد و خواست او از  ،به اعتبار محتواي واحد آنها ،شاهنامة ابومنصوريو  خداينامهمحسوس ميان 
دوباره موضوع دقيقي و اينكه او نخست به سرايش آن نامه آغازيد شاعر سپس . اشاره به كهنگي روايات آن كتاب است

او بود  "راهبر" شاهنامهدر اينجا فردوسي دقيقي را بدين جهت كه در سرايش . پردازد ز خوي بد خود به رنج بود ميو ا
سرايي  يعني منظومه "نقل"سرايي سخنوري استاد بود، اما در  يا قصيده "مدح"او در  اگرچه ميستايد، ولي معتقد است كه

در اين باره كه چرا . يابد دوسي از سخن دقيقي چند بيت ادامه ميدر اينجا انتقاد فر. سرايي دستي نداشت و حماسه
از سخن او انتقاد كرده است عقايدي ابراز شده است كه  افردوسي اصالً سخن ناتمام دقيقي را در اثر خود جاي داده و چر

دقيقي و فردوسي  نچه در اينجا در رابطه با موضوع سخن ما بايد پرسيد اينست كه اگر مأخذآ 6.موضوع سخن ما نيست
همان نامة منثور ابومنصوري نبود، آيا هيچ لزومي داشت كه شاعر در جايي كه دربارة تفاوت سخن خود و دقيقي گفتگو 

  به دروغ موضوع آن نامة منثور و آغازيدن دقيقي به سرايش آنرا پيش بكشد؟ ميكند، باز براي بار سوم 
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ن خود اشاره كرده است، ولي او تنها صيل بيشتري به مأخذ مدودر سه موردي كه در باال نقل شد، شاعر با تف  
ما در زير اين موارد را  .ن خود داردي به مأخذ مدوربه اين سه مورد بسنده نكرده است و در بسيار جاها اشارات كوتاه ديگ

  .نيز به نظر خوانندگان ميرسانيم
  

، "ي شهريار نامورنامه"استان برسد، پيشاپيش به پيش از آنكه به موضوع نامة ب شاهنامهـ در همان ديباچة 4  
  : ياد شده است اشاره ميكند "شهريار"ابومنصور عبدالرزاق كه در اينجا از او به  ةشاهناميعني همان 

  7بمانم به گيتي يكي يادگار  هريارـــور نامة شــن نامــازي

  
شاهنامة ابومنصوري كه دستنويسي از ـ شاعر پس از ياد كردن از پشتيباني دوست مهربان و همشهري خود 5  

  :، در آغاز ستايش اميرك منصور ميگويد)31ـ 26هاي  بيت ←(او ميگذارد  را در دسترس
  8فراز يكي مهتري بود گردن   بدين نامه چون دست بردم فراز  50     

  :از زبان او خطاب به خود ميگويد آن مهتر،پس از دريغ خوردن بر مرگ و 
  9“!گرت گفته آيد به شاهان سپار  هريار ـــشين نامة ”كمرا گفت 

  

  : ـ شاعر پس از دريغ بر مرگ اميرك منصور و آغاز ستايش محمود ميگويد6  
  10فراز ردنـهنشاه گــبه نام ش  بدين نامه من دست بردم فراز

  :و پس از پايان ستايش محمود دوباره به مأخذ خود اشاره ميكند
  11هريارــور نامة شـنامسوي   نون بازگردم به آغاز كارــــك

  
  :ـ شاعر در پايان خطبة داستان كاموس كشاني ميگويد7  

  12ز دفتر به گفتار خويش آوريم  كنون رزم كاموس پيش آوريم
  . است شاهنامة ابومنصوري، يعني "نامه"نيز ديديم همان  12بيت چنانكه در  "دفتر"خواست شاعر از 

  
  :نام ميبرد "دفتر"يز باز از مأخذ خود دوبار با عنوان ـ شاعر در خطبة داستان بيژن و منيژه ن8

  تانـز دفترت برخوانم از باس  تان ــكي داســـيماي مي تا يـبپ  55     
  13“؟هلويـبه شعر آري از دفتر پ  گر چون ز من بشنوي”: مرا گفت

  
  :ـ همچنين در آغاز داستان جنگ بزرگ كيخسرو در طي ستايش محمود ميگويد9

  14تر راستانــنديده از دفـپس  تانــن نامة باسيوستم ايــبپ
  :و در پايان آن

  15تانـيوندم از گفتة راســبپ  كنون زين سپس نامة باستان

  



6 

 

  :گويد ـ و باز در پايان داستان رستم و اسفنديار مي10
  16ز دفتر هميدون به گفتار خويش  كنون كشتن رستم آريم پيش

  
  :گويد ـ و باز در پادشاهي انوشروان مي11
  هنـك هتـتار و كردار گشـه گفـب    خنــيكي پير بد پهلواني س  60     

  17...روان پرسيد موبد ز نوشين”كه     ين گويد از دفتر پهلوانــچن  
شاهنامة همان  "دفتر پهلوان"لقب ابومنصور عبدالرزاق است و بنابراين خواست از  "پهلوان"در بيت دوم 

  .است ابومنصوري
  

از مأخذ مشترك خود و دقيقي با عنوان  باز ،بيت دقيقي در كنايه به سستي سخن دقيقي ـ در پايان هزار12
  :نام ميبرد "نامة خسروان"

  18!مبر پيش اين نامة خسروان  چو طبعي نباشد چو آب روان

  
  :ـ عنوان باال را در بخش اشكانيان نيز دربارة مأخذ خود بكار برده است13

  19ام روان ديدهـنه در نامة خس    ام نيدهــز از نام نشــازيرا ج

  
  :مينامد "نامة راستان"غاز پادشاهي اشكانيان مأخذ خود را در آـ 14

  20كه گوينده ياد آرد از باستان  چه گفت اندر آن نامة راستان

  
در . اين عنوان را چندبار ديگر نيز بكار برده است. را بكار برده بود "نامة باستان"ـ پيش از اين عنوان 15

  :داستان كين سياوخش ميگويدخطبة 
  ،كه چندان گذر يابم از روزگار  خواهم از روشن كردگار همي  65     

  21تانـبه گيتي بمانم يكي داس  تانــزين نامور نامة باســـك  

  
  : ـ و باز در پادشاهي انوشروان ميگويد16

  22تانــز گفتار آن دانشي راس    تانــچنين گويد از نامة باس

  
  :ادشاهي خسروپرويز ميگويدـ و باز در پ17

  تانــتار و كردار آن راســز گف  تانــهن گشته اين نامة باسـك
  23كجا يادگارست از آن سركشان  يي زين نشان همي نو كنم نامه

  
، 50، 48، 38، 35، 31، 22، 20، 15، 10، 5، 1هاي  بيت( "نامه"هاي  ترتيب شاعر از مأخد خود با عنوان بدين

 "نامة شهريار" ،)63، 62، 30هاي  بيت( "نامة خسروان" ،)68، 67، 66، 58، 57هاي  بيت( "نامة باستان"، )52



7 

 

، )61بيت ( "دفتر پهلوان"، )59 ،55 ،54، 12هاي  بيت( "دفتر"، )64بيت ( "نامة راستان"، )53، 51، 49هاي  بيت(
ي شاعر بر طبق آنچه ما يافته و نام برده است، يعن) 57بيت ( "دفتر راستان"، )56، 28هاي  بيت( "دفتر پهلوي"

ها را  البته چند مورد هم هست كه شاعر اين عنوان. ن خود اشاره ميكندبار به مأخذ مدو 32ايم در سراسر كتاب  برشمرده
ها بكار برده است و نه مأخذ مستقيم خود،  خداينامهها و  شاهنامهكالً دربارة آثاري كه حاوي روايات كهن بودند همچون 

ولي مواردي كه در باال نقل شد همه اشاره به . تر اين موارد را هم نقل خواهيم كرد ما پايين. اهنامة ابومنصوريشيعني 
 ولي باز تعبير ديگري بكند، آن دارند و فرض اينكه كسي از يكي دو مورد شاهنامة ابومنصوريمأخذ مستقيم شاعر، يعني 
ن خود در سراسر ساليان كار و در سراسر كتاب خود بارها از مأخذ مدوعقيده باشد كه شاعر  در اين نكته بايد با ما هم

مأخذ شاعر گفتاري بوده و يا حتي او با قلم و كاغذ آشنا نبوده، بلكه به  كه بنابراين اگر كسي ادعا كند. گفته استسخن 
ند كه شاعر يك دروغگوي ادعا ك ، يايكي اينكه. سرايان شعر ميگفته، دو راه براي چنين كسي باقي است شيوة بديهه

ن خود براي خود و دقيقي ساخته است در طي ساليان دراز و اي بوده كه بر سر دروغي كه در آغاز دربارة مأخذ مدو حرفه
را  "دفتر"و  "نامه"هايي بياورد كه  اينكه براي ما از متون نظم و نثر فارسي گواه و يا ؛در سراسر كتاب خود ايستاده است

  .اند گفته ي نيز ميبه سخنان شفاه
برد، باز داليل و قرائن  ن خود نميفردوسي حتي يكبار هم سخن از مأخذ مدوبه گمان نگارندة اين سطور، اگر 

  :شماريم ما در زير برخي از آنها را برمي. بسيار حكم بر نوشتاري بودن مأخذ او ميكرد
  

هاي خود و شرح برخي اخبار با يكديگر  تانكه در داس ها و اختالفاتي تفاوتهمة  وجود ها با شاهنامهـ 18
شاهنامة حاوي شرح پادشاهي گيومرت تا يزدگرد سوم بودند و يا چنانكه در مقدمة  ،كلي كتاب  بندي داشتند، در فصل

شهريار كه آخر ملوك  تا يزدگرد... از كي نخستين كه اندر جهان او بود كه آيين مردمي آورد"آمده است  ابومنصوري
شاهنامة اكنون آيا شگفت نيست كه كتابي همچون  آ24.فردوسي نيز جز اين نيست شاهنامةبندي  تقسيم 24".عجم بود

ان همسالگي شاعر در همان شهر او تدوين گردد، ولي شاعر نظير  هجري قمري، يعني در هفده 346در سال  ابومنصوري
را  شاهنامة ابومنصورييباچة كتاب خود به دروغ كتاب را از نقل شفاهي دهقانان و نقاالن بگيرد و در عين حال در د

  تنها مأخذ خود، بلكه مأخذ شاعر پيشرو خود نيز بنامد؟  نه
  

هاي شاج پسر خراساني  از چهار تن مترجمان يا مؤلفان كتاب به نام شاهنامة ابومنصوريـ در مقدمة 19
شابور و شادان پسر برزين از طوس نام رفته ازهري، يزدانداد پسر شاپور از سيستان، ماهوي خورشيد پسر بهرام از ن

. به گزارش آنها برميگردد نام برده است شاهنامهاز چهار تن از دهقانان كه برخي از روايات  شاهنامهدر فردوسي  25.است
  :در آغاز پادشاهي اشكانيان "چدهقان چا"نخست از 

  ...تانكه گوينده ياد آرد از باس  چه گفت آندر آن نامة راستان   70     
  26بد تخت عاجنكسي را ] پس از اسكندر[كزان پس    چنين گفت داننده دهقان چاچ  

  :در پادشاهي انوشروان در آغاز داستان طلخند و گو "شاهوي پير"دوم از 
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  27ز شاهوي پير اين سخن يادگير  شاهوي پير چنين گفت فرزانه
  :كليله و دمنه در پادشاهي انوشروان در آغاز داستان "برزين شادان "سوم از 

    28بدان گه كه بگشاد راز از نهفت  نگه كن كه شادان برزين چه گفت
  :چهارم از ماخ پير خراسان و مرزبان هرات در آغاز پادشاهي هرمزد

  ده از هر دريـنديده و ديـــپس  ـــريير بد مرزبان هـــكي پــي    
  و با يال و شاخ سخندان و با فرّ  ود ماخـــي نام او بي هانديدهـــج  75       

  ز هرمز كه بنشست بر تخت داد  يدمش تا چه داري به يادـــبپرس  
  29...”چو بنشست بر نامور پيشگاه  شاه“چنين گفت پير خراسان كه 

همچنين ماخ پير . است شاهنامة منثورهمان شادان برزين طوسي در مقدمة  شاهنامهاز اين چهار تن شادان برزين در 
محتمالً . باشد شاهنامة منثوربايد همان شاج پسر خراساني از هري در مقدمة  شاهنامهدر خراسان و مرزبان هري 

در . ده استيزدانداد پسر شاپور نام نبرفردوسي از  30.است شاهنامة منثورشاهوي شاهنامه نيز همان ماهوي مقدمة 
تر  ما پايين. نيست شاهنامة منثورقدمة و كس ديگري به نام آزادسرو نام ميبرد كه نامشان در م مقابل او از دهقان چاچ

در ذكر سه نامي كه در باال قيد  شاهنامه ابومنصوريبا مقدمة  شاهنامهاشتراك  از .اي به اين دو نام خواهيم داشت اشاره
نام هر يك از مترجمان و مؤلفان كتاب در آغاز گزارش سخن  شاهنامة ابومنصوريشد، اين نتيجه بدست ميايد، كه در 

آمده بود و از ميان آنها نام چند تني كه البد از اهميت بيشتري برخوردار بودند در مقدمه نيز ذكر شده بود، ولي آنها 
بسنده كرده  "موبد"و  "دهقان"تنها پنج بار از پنج تن آنها نام برده است و در موارد ديگر به لفظ  شاهنامهفردوسي در 

و مانند آنها پديد آمده است كه كساني را به سهو  "ز موبد شنيدم"، "نچنين گفت دهقا"و در نتيجه عباراتي چون  است
فردوسي غالباً چنان سخن ميگويد كه گويي شنيده ": نولدكه با تيزهوشي ويژة خود در اين باره مينويسد. انداخته است

مĤخذ نوشتاري بهره برده من پيش از اين يادآور شدم كه فردوسي كالً از ": و  31"است، درحاليكه در حقيقت خوانده بود
  32".است

  

شك در طي  كه در مقدمة آن آمده است و بي شاهنامة ابومنصوريـ ديديم كه از نام چهار تن از مترجمان 20  
و هم در  نكتة ديگري كه هم در مقدمة منثور. نيز هست فردوسي ةشاهنام، نام سه تن آنها در نيز بارها آمده بود كتاب

پس از شرح كوتاهي دربارة  ة منثوردر مقدم. به نثر و نظم فارسي است كليله و دمنهمة هست موضوع ترج شاهنامه
و ترجمة آن به فرمان مأمون و بدست ابن  "هندوي به پهلوي"ترجمة اين كتاب به فرمان انوشروان و بدست برزويه از 

دستور خويش را . د خوش آمدشنصربن احمد اين سخن بشني": ، سپس آمده است"زبان پهلوي به زبان تازي"مقفع از 
خواجه بلعمي بران داشت تا از زبان تازي به پارسي گردانيد تا اين نامه بدست مردمان اندرافتاد و هر كسي دست بدو 

 33"...اندر زبان خرد و بزرگ افتاد و نام او بدين زنده گشت كليله و دمنهرد و ند و رودكي را فرمود تا به نظم آواندرزد
  :را به عربي و فارسي آورده است كليله و دمنههمين موضوع ترجمة  كليله و دمنهر پايان داستان فردوسي نيز د
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  بشنوي سان كه اكنون همي ينرب   هلويـد از پـيله به تازي شـــكل    
  بدانگه كه شد در جهان شاه نصر  صرـــاه نـبود تا گ به تازي همي    

  خن بود گنجور اويـــر سكه اند  تور اويــضل دسـگرانمايه بوالف  80     
  د داوريــــتند و كوتاه شبگفـــ  دري يِّــا پارســود تـــفرمـــب

  دشـــنماي آمـبه دانش خرد ره وزان پس چو پيوسته راي آمدش
  هانـــود در جـــاز او يادگاري ب  هانـــخواست تا آشكار و ن همي

  واندندــمه نامه بر رودكي خـــه  شاندندـــزارنده را پيش بنــــگ
  34نين در آگنده راـفت اين چـبس  نده راـــــيوست گويا پراگـــبپ  85     

كليله فردوسي آمده است در آغاز داستان  شاهنامةنيز چنانكه در  شاهنامة ابومنصوري كه در نگارنده شك ندارد
گونه كه در  همينروايت به  يانِسخن از شادان برزين بوده كه اين روايت را از پهلوي ترجمه كرده بود و در پا و دمنه
به پهلوي توسط برزويه و نوشتن مقدمة بزرگمهر بر آن و ترجمة آن  كليله و دمنهاي به ترجمة  آمده است اشاره شاهنامه
رودكي آمده بود و سپس در مقدمة كتاب نيز از نثر فارسي به نظم مي و فارسي توسط بلع و از عربي به نثر بيبه عر
كليله و ترجمة  شاهنامة ابومنصوريضمناً ديديم كه در مقدمة  .به آن كرده بودند، چنانكه در باال نقل شداي كوتاه  اشاره
نسبت داده شده ) ق218ـ 198(كه ابن مقفع از پهلوي به تازي انجام داده بود، به غلط به زمان خالفت مأمون  دمنه

اكنون همين سهو . كشته شد 142يزيست و در سال م) ق158ـ 136(است، درحاليكه ابن مقفع در زمان خالفت منصور 
و اين ... چو مأمون روِشنِ جهان تازه كرد: بينيم، چنانكه دو بيت جلوتر از آنچه نقل شده آمده است نيز مي شاهنامهرا در 

  . بود شاهنامة ابومنصوريهمان  شاهنامهسهو مشترك نيز تأييد ميكند كه مأخذ 
  

به  است فردوسي نيز هست، اشاره شاهنامةآمده و در  دمة قديم شاهنامهمقاز مطالب ديگري كه در ـ 21
فردوسي نيز اين شاهنامة در . 35"همان سنگ كجا آفريدون به پاي بازداشت و چون ماران كه از دوش ضحاك برآمدند"
روايت  36.داريمروايت دومين معروف همة خوانندگان هست و ما در اينجا نيازي به نقل آن ن. آمده استدو روايت  هر

فريدون  شاهنامهدر اينست كه در  ت و تنها تفاوت آن با گزارش مقدمة منثورنخستين نيز در پادشاهي ضحاك آمده اس
  37.بندد سنگ را نه پاي، بلكه به افسون برجاي مي

  
و ": مينويسدپيش از اينكه به چند شگفتي كه در باال از آن نام برديم اشاره كند،  مقدمة قديم شاهنامهدر ـ 22

اين ... چيزها اندرين نامه بيابند كه سهمگين نمايد و اين نيكوست چون مغز او بداني و ترا درست گردد و دلپذير آيد چون
همه درست آيد بنزديك دانايان و بخردان به معني و آنكه دشمن دانش بود اين را زشت گرداند و اندر جهان شگفتي 

  :اين مطلب را آورده است امهشاهنفردوسي نيز در  38".فراوانست
  زمانه مدان شنِوِبه يكسان ر  تو اين را دروغ و فسانه مدان

  39ني بردـر بر ره رمز معــدگ  ردــازو هر چه اندرخورد با خ
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  :ديو و بار ديگر در داستان اكوان
  گويد از باستان كه دهقان همي  نباشي بدين گفته همداستان 

  ش گرايد، بدين نگرودــبه دان    دنوـخردمند كين داستان بش  90     
  40شوي رام و كوته شود داوري    وليكن چو معنيش ياد آوري

همچنين در پايان داستان، شاعر يكبار ديگر ميكوشد شگفتي داستان را توجيه كند و منظور از ديو و اكوان را 
  41.اند شرح دهد و توضيح ميدهد كه به سبب درازي روزگار واقعيت بسيار چيزها فراموش شده

علتش اينست كه  42فردوسي بيش از اينها همخواني نيست،شاهنامة و  مقدمة قديم شاهنامهاگر ميان مطالب 
هاي شخصي او و شرح  كم بخشي از آن مربوط به اعتقادات نويسندة آن مقدمه و برداشت مقدمة هر كتابي يا دست

از اينرو نبايد . اند كه در تأليف آن كتاب نقشي داشته رويدادهاي ويژة زمان او و نام بردن يا ستايش از اشخاصي است
انتظار داشت كه فردوسي در ديباچة كتاب خود بجاي پرداختن به موضوعات خود و يا در كنار آن همة مطالب مقدمة 

كه كار فردوسي را به عربي ترجمه كرده است، با آن شاهنامةرا نيز بياورد، همچنانكه بنداري نيز كه  شاهنامة ابومنصوري
را ترجمه نكرده است و در عوض در پايان كتاب فصلي را ويژة ستايش ممدوح خود  شاهنامهاو صرفاً ترجمه بود، ديباچة 
  .سلطان ايوبي ساخته است

  
 تاريخهاي عربي و فارسي پيش از او همچون  با آنچه در تاريخ شاهنامهعلت مطابقت بسياري از مطالب ـ 23

واسطه به  يا دو ها با يك اينست كه با وجود اختالف مأخذ فردوسي با آنها، همة اين گزارش آمده بلعمي تاريخطبري و 
و ما نيز آنرا در  43اين موضوعي بود كه نولدكه بدان پي برده بود. باشد برميگردند خداينامهيك سرچشمة اصلي كه 

  44.ايم ان نشان دادههاي فراو و چهارم با مثال و سوم و بويژه در بخش دوم هاي شاهنامه يادداشت

  
بسيار بيشتر و تنگتر و گاه  غررالسيرو  شاهنامهكه در باال بدان اشاره شد ميان مطالب  هايي همخوانيـ 24

به اين مطالب نيز قبالً . د كه هر دو اثر مستقيم به يك آبشخور واحد برميگردندنحتي لفظ به لفظ است كه نشان ميده
در سراسر دو  غررالسيرو  شاهنامهاو زتنبرگ با برشمردن بسياري از اختالفات ميان  پس از 45.نولدكه اشاره كرده بود

  46.رسيده است ة نولدكههمان نتيج هاي آنها به باز بر اساس همانندي ،كتاب

  
  :ـ فردوسي در پايان داستان كاموس كشاني چنين سروده است25

  شيزدرازست و نگشاد ازو يك پ  زـوس نيــسر آوردم اين رزم كام
  م بديـــرا جاي ماتـــروان م  گر از داستان يك سخن كم بدي

  47زود بر بند پوالد بندـــكه بف  دـــادمان شد ز پوالدونـــدلم ش



11 

 

) در نظم خود(اگر . آنكه پشيزي از آن عايد گردد بيدراز رزم كاموس را به پايان آوردم،  داستانِ: شاعر ميگويد
اشته بودم، جانم جايگاه غم ميگشت و دلشادم از پوالدوند كه بر اين بند فوالدين بندي يك كالم از اين داستان را فروگذ

  ). روايت او داستان دراز به پايان رسيدبا و (افزود 
ن خود را به نظم ميكشد، دربارة درازي داستان و شاعري كه با امانتداري تا جزئيات سخن مأخذ مدو ،تنها

بيتي را به ميل خود كوتاه  2881اوري ميكند، وگرنه اگر مأخذ او شفاهي بود داستان اي از آن جنين د نيانداختن نكته
  .ميكرد

ميدانيم كه بخش بزرگ پادشاهي انوشروان را كه بيش از چهار هزار بيت است اندرزهاي شاه و بزرگمهر   
  :شاعر ميگويد ،لهاي مطو در پايان يكي از اين گفتگوي. تشكيل ميدهند
  48كه رستم ز بوزرجمهر و ز شاه   خداوند خورشيد و ماهسپاس از   95     
ن را به نظم ميكشد اين انگيز مأخذي مدو شاعري كه با امانت و وسواس همة اندرزهاي ناشاعرانه و مالل ،تنها

ده وگرنه اگر مأخذ او شفاهي بود آنچه را كه پسندي. احساس رهايي و اظهار شادماني ميكندچنين از به پايان رسيدن كار 
به سخن ديگر، درنگ در برخي جزئيات كه حتي . بود و در حافظه داشت به نظم مياورد و اظهار خستگي نيز نميكرد

خيزد، بلكه از امانتداري نسبت به متني  آور است از امانتداري نسبت به مأخذ شفاهي برنمي براي خود شاعر دراز و مالل
  .به ميراث ملي ـ فرهنگي ميهن خود ميداند تنائياع كه شاعر در پيش رو دارد و انداختن آنها را بي

  
هايي كه  هاي گفتاري و حتي با بسياري از حماسه با همة حماسه شاهنامهـ يك تفاوت بسيار بزرگ ميان 26  
بسيار كه از زمان ساسانيان بدست ميدهد،  هاي تاريخيِ گذشته از گزارش شاهنامهاند، در اينست كه  ن داشتهمأخذ مدو
هاي درباري، سپاهي، اجتماعي و خانوادگي كه بدين كميت و  هاي فراوان و گوناگون دربارة آيين از آگاهي پر است

چون آثاري كه مخاطب آنها بيشتر . كيفيت اصالً در آثاري كه مأخذ گفتاري دارند و يا خود گفتاري هستند يافت نميشود
براي اثبات اين نظر . دادها و ماجراها و كارهاي شگفت استاند، توجهشان بيشتر به پوستة روي شنوندگان و تودة مردم

  هاي ديگر و يا با طومار نقاالن بسنجد و تفاوت را از اين ديدگاه با حماسه شاهنامههاي  كافي است كه كسي داستان
  . ي دريابدهاي ديگر نوشتاري و گفتار ن سروده شده است با حماسهاي را كه با امانتداري بر اساس يك متن مدو حماسه

  
در شعر فارسي چنين فصاحتي را تنها، البته با تفاوت . يك زبان فاخر و زدوده و شيواست شاهنامهـ زبان 27  

تر از آن، زباني است كه هر  يك چنين زباني و حتي تا يكي دو درجه پايين. سبك، در شعر نظامي و سعدي ميتوان ديد
شيده به خامه رفته و از سر خامه به كاغذ دويده و حك و اصالح گشته اندازه خودجوش و زادة طبع خداداد باشد، اندي

ها دارد تا داستان از صورت  كاري ها نياز به برخي طرفه بويژه در شعر روايي در پيچ و خم و فراز و نشيب داستان. است
بدانگونه كه در برخي  يك داستان عاميانه و بدون زيورهاي لفظي و معنوي به صورت يك داستان هنري و پرورده درآيد،

هاي فراواني با  بر اين مطالب افزوده ميگردد بيت. بينيم و برخي حكايات نظامي و سعدي مي شاهنامههاي  از داستان
به هر . سازي كه تنها در آثار ادبي هنري ديده ميشود پردازي و منش مضامين روانكاوانه و هنر توصيف و تشبيه و صحنه
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ة اين سه تن آشنا باشد زسرايي هنري به اندا سرايي و حكايت ي را كه با فوت و فن داستانروي، ما در شعر فارسي كس
  . سراغ نداريم

  
خوريم كه اصالً  گاه به معاني مجردي برمي) و اصوالً در برخي از تعبيرات آن(شاهنامه ـ در ميان تشبيهات 28  

و يا تشبيه  49همانندة راي تو نيل نيست؛ : رود نيلبه راي براي مثال تشبيه . توانند داراي منشأ شفاهي باشند نمي
؛ و 51خميده روانم چو خم كمان: ؛ و يا50ون بيشه كردچروان را از انديشه : بيشهاز  فرط انديشه به  سرو  دلو  روان

ا در گر ايي از نفوذ شعر درونه اين گونه تشبيهات كه مثال. هاي ديگر و نمونه 52روان را چو دانش به شايستگي: يا
  . دالنة شفاهي آن گراي حماسي منافات دارند، چه برسد به نوع ساده اند، اساساً با شعر برون شاهنامه

  
ها و تركيبات و اصطالحات در  كاربرد برخي واژه. در عين اينكه فاخر است، كهن نيز هست شاهنامهزبان ـ 29  
 "كالم"در متون ديگر تنها به معني سخن مثال واژة براي . در متون باقي مانده از زمان شاعر گواهي ندارد شاهنامه

در متون ديگر تنها  ايرانو يا . نيز هست "رويداد، كار، واقعيت، سرگذشت"به معاني  شاهنامهبكار رفته است، ولي در 
نه در كه براي آنها  ها اين مثال. نيز هست "ايرانيان"به معني  شاهنامهبكار رفته، ولي در  "سرزمين ايران"به معني 

ها همچون  ، در كنار نويسش برخي نامز او و نه در فرهنگها گواهي ميتوان يافتمتون زمان فردوسي و نه متون پس ا
 شاهنامةو از آنجا به  شاهنامة ابومنصوريگيومرت، طهمورت و اغريرت نشان ميدهند كه همه از راه ترجمه از پهلوي به 

، "مرگ"در معني  هوش، "نفس"در معني  جانو  روانهايي چون  همچنين كاررفت واژه. اند فردوسي راه يافته
هاي عربي  ، قلت واژه53، كثرت واژگان و تركيبات فردوسيديگرهاي فراوان  فعل همكرد و مثال كاربرددر  آراستن

نيز را  شاهنامهنميتواند گفتاري باشد، چه رسد به اينكه كسي خود  شاهنامههمه و همه نشان ميدهند كه مأخذ  54آن
از يكسو و نبودن بسياري از ) پيرامون پانصد واژه و نام( شاهنامههاي عربي در  بويژه درصد اندك واژه. گفتاري بپندارد

عربي بوده كه  نشان ميدهند كه مأخذ فردوسي يك متن كم ،شاهنامههاي تازي مستعمل در متون زمان فردوسي در  واژه
هاي رودكي كه  هاي بازمانده از مثنوي ما اين تفاوت را براي مثال ميان بيت .بايد از زبان پهلوي ترجمه شده بوده باشد

  . بينيم به يك اصل پهلوي برميگردند و ديگر اشعار او از غزل و قصيده نيز مي
  

گفته شده است كه فردوسي يكي از . اشاره كرديم شاهنامهـ در باال به ادعاي گفتاري بودن خود 30  
ها را بنا به ذوق خود و حوصلة مجلس گاه كوتاه و  ها بوده كه داستان ي يكي از همان گوسانسرايان بديهي، يعن حماسه

نام برده، در واقع نوعي تندنويس  شاهنامهگاه بلند نقل ميكرده و علي ديلم كه نظامي عروضي از او به عنوان كاتب 
اين نظر البته يك شوخي . جا پديد آمده استاز اين شاهنامههاي  هاي فردوسي بوده و تفاوت ميان دستنويس سرايي بديهه

هايي كه با حتي آن شاهنامههاي  ولي با اينحال اشاره كنم كه ميان دستنويس زشت با فردوسي و ادب فارسي است،
براي مثال ميان سه . اي گرفت نيست يكديگر هيچگونه خويشاوندي ندارند، چنين تفاوتي كه بتوان از آن چنين نتيجه

بيت كه نگارنده بررسي  634در مجموع ) تاريخ بي(ژوزف  سن و دير 675و لندن مورخ  614نس مورخ دستنويس فلورا



13 

 

ها حداكثر يك اختالف  گونه تفاوتي نيست و يا در برخي بيت سوم آن هيچ بيت، يعني بيشتر از يك 262كرده است، در 
تنها با نقل شفاهي و  نشان ميدهد كه ما نهاين بررسي  55.و مانند آنهاست چنو  چو، زو  از، اينو آن جزئي مانند 

گيري از روش تصحيح انتقادي از متن نوشتاري و يگانة آن  سروكار نداريم، بلكه اميد ميدهد كه با بهره شاهنامهبديهي 
  56.چندان دور نخواهيم بود

  
به سخن . خ استهاي گفتاري نميخورد، بلكه كار يك مور اصالً به كار حماسه شاهنامهكم نيمي از  دستـ 31  

ها براي خود به همان اندازه رسالت رويدادنگاري قائل بودند كه  شاهنامهديگر، فردوسي و همة سرايندگان و نويسندگان 
خسروان و ادبيات  ما با نوع آيينة شاهنامهدر  ،نگاري هاي حماسي و عاشقانه و تاريخ گذشته از داستان. سرايي داستان

نرا از ساختاري ميدهند كه آ شاهنامهاند و اينها همه در مجموع به  داراي اساس مكتوب اندرزي نيز سروكار داريم كه
هاي شفاهي، و درست همين ويژگي اين كتاب  هاي نوشتاري ديگر نيز بكلي متمايز ميسازد، چه رسد به حماسه حماسه

اي  راي اهل قلم در ايران در هر زمينهاست كه آنرا مورد پسند سخنوران پس از آن قرار داده است، تا آنجا كه اين كتاب ب
هاي گوناگون لغت، شعر، افسانه، ادب، تاريخ، اخالق و اندرز  كه قلم ميزدند، تنها يك اثر حماسي نبود، بلكه در زمينه

  .نوعي كتاب مرجع و آموزش بشمار ميرفت
  

تاري و حتي بديهي هاي جهان يك حماسة گف مانند بيشتر حماسه شاهنامهكساني براي اثبات اينكه ـ 32  
اينها در داوري شتابزدة خود نكات چندي را . اند كرده شاهنامهاست، اشاره به موضوع زبان قالبي و فورمولي و تكرار در 

هاي غزل و قصيده و  در قالب )ليريك(از تغزلي  كه باشند، ـ اشعار نوشتاري فارسي در هر نوع خود1: اند در نظر نگرفته
زبان  ،هاي حماسي هاي اخالقي و عرفاني و در نوع منظومه هاي عاشقانه، در نوع منظومه ع منظومهدر نو گرفته تا رباعي

يعني همانگونه كه . است قالبي و تكراري خود را دارند كه بمرور زمان شكل گرفته و از شاعري به شاعر ديگر رسيده
هاي نوشتاري نيز زبان حماسي و عناصر  دگان حماسهآموختند، سراين هاي زباني را از پيشينيان خود مي سرايان قالب بديهه

سازان از هرگونه چنين  گويان و منظومه سرايان و قصيده آن را از آثار حماسي پيش از خود فراميگرفتند، همچنانكه غزل
از ـ بخش بزرگي 3. ـ بخش بزرگي از زبان قالبي و تكرارها در شعر فارسي ديكتة وزن عروضي و قافيه است2 .اند كرده

كار كاتبان است كه چون بسياري از تركيبات و عبارات  شاهنامهها بويژه در  تركيبات تكراري و تكرار مصراعها و بيت
هاي شاعر را از بر ميدانستند، آنها را در هر جايي كه مناسب ميدانستند  ها و بيت تشبيهي و توصيفي و بسياري از مصراع

. هاي گفتاري و بديهي از نگاه زبان قالبي تفاوت بسيار فاحشي است و حماسه مهشاهنابا اينهمه، ميان  57.وارد ميكردند
بيت  70اند، در حاليكه در  عبارت قالبي برشمرده 33و  25به ترتيب  اُديسهو  ايليادسطر نخستين  25براي مقايسه، در 

  58.اهيتي ديگراندعبارت قالبي است كه برخي از آنها نيز داراي م 9تنها  شاهنامهپادشاهي گيومرت در 

  
درجه ـ در زبان فارسي هيچ اثر گفتاري يا بديهي نداريم كه توانسته باشد بر زبان و ادب و هنر ما تا اين 33  

گذاشته است و اصوالً امكان چنين چيزي در ادب و فرهنگ ايران اسالمي به تصور هم  شاهنامهتأثير گذارد كه 
سرا تا اين اندازه متأثر گردد كه بوستان خود را به وزن  سعدي از شاعري بديههشاعري مانند  براي مثال، اينكه. درنميايد
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به همين گونه ميتوان از . بيرون است هم او بسرايد و از زبان او تأثير پذيرد و از او به نيكي ياد كند از تصور شاهنامة
نويسان و  مورخان و تذكره زا شاعران و متفكران ديگري همچون نظامي، خيام، عطار و سهروردي ياد كرد و يا

سرايي هيچگاه از سوي  در فرهنگ ايران اسالمي به يك چنين شاعر بديهه. اند نويساني كه به او استناد كرده فرهنگ
هاي  نمودند و از آن نسخه اهل فضل عنوان حكيم و دانا و فرزانه نميدادند و كتاب او را تا اين اندازه كتابت و مصور نمي

اينها نكاتي است كه كسي كه با فرهنگ ايران آشنايي تنگاتنگ نداشته باشد . كردند نه تهيه نميشاهانه و پرهزي
كه آن را كاتبان  حكيملقب جالب ": باره مينويسد استاد دكتر پيه مونتسه در اين. شناسد و يا آنرا كوچك ميگيرد نمي
بر . ترين و متواترترين عنوان سنتي اوست اند، پاينده هبار و تقريباً همواره متصل به ذكر نام خود شاعر جا داد 13كم  دست

اين اساس اطمينان داريم كه غالباً فردوسي خردپيشه و فرهنگي و انديشمند و فيلسوف نامور گرديده و برخوردار از 
پيدا سرا و مفهومي بسان حماسه هيچ حرفي گويا و  حال آنكه از صفتي همچون حماسه. شهرت تاريخي و اعتبار ادبي بود

القاب و صفات ... اين نكتة آشكار تثبيت ميكند كه اصوالً فردوسي سخنسراي انديشه و دانشمند قلمداد ميشد. نيست
. شود المتكلمين كه هر يك به نوبة خود سه بار پيدا مي الشعرا و افصح الشعرا، افصح الشعرا، افضل اند از ملك متواتر عبارت

ين، افضل و املح بشمار ميرفت و از سوي مهم ناميده ميشد و جزو المتكل هقدو در رستة شعرا فردوسي استاد، افخم و
به عقيدة اديبان آن ... البلغا، افضل الحكما، افضل المحققين، ملك الفضال و استاد الكالم خوانده گرديد ديگر املح

ان ايران و ادبيات آن و همانگونه ترين و فرهمندترين پيشينيان و سخنوران و دانشمند روزگاران او فراخورترين، فرهيخته
هاي تعريفي سنتي و مورد  آيا شاعر ايراني ديگري هست كه برخوردار از چنين واژه... سرفرازترين شعراي پارسي زبان بود

  59"اي بوده باشد؟ سنجش چنين نمونه

  
از جمله . اند ـ پس از فردوسي كسان ديگري نيز نزديك به زمان شاعر به مأخذ نوشتاري او اشاره كرده34  

سال پس از  112و  شاهنامهسال پس از پايان  58، يعني 458را به سال  نامهپرشاسكهمشهري او اسدي طوسي كه 
 پس از ستايش دستورِ "در سبب گفتن قصه"در ديباچة كتاب خود در فصلي با عنوان سروده،  شاهنامة ابومنصوري

هيم ميگويد كه روزي وزير و برادرش در بزمي به او پيشنهاد كردند ابودلف به نام محمدبن اسماعيل حصي و برادرش ابرا
  :كه به تقليد از فردوسي اثري بسرايد

  تر نشاندند پيشـمرا هر دو مه  ماز يكروز نزديك خويشـبه بگ    
  تان خوانده شدـبسي دفتر باس  دـــسي ياد نام نكو رانده شــب

  بند سخنشادند ــپس آنگه گ  ندند بنــگونه رايي فـــز هرگ
  هاي نغز خنــست داد س بداده  زــمغ فردوسي طوسي پاك“كه 

  ست تهـبدان نامه نام نكو خواس  ست نامه گيتي بياراستهــبه شه  100     
  اي انديشه كهم اندر سخن چاب  اي پيشه تو همشهري او را و هم

  60”به شعر آر خرّم يكي داستان  تانــره از نامة باســـبدان هم
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در اينجا در بيت آخر اسدي از زبان ممدوح خود در واقع . مأخذ اسدي همان مأخذ فردوسي نبودكه  البته ميدانيم
بهره گرفته بود، او نيز يك نامة باستان را اساس كار خود  "نامة باستان"چنين ميگويد كه همانگونه كه فردوسي از يك 

، يعني در بزم وزير بودلف "ر باستان خوانده شدبسي دفت"همچنين توجه شود كه اسدي در بيت دوم ميگويد . قرار دهد
هاي باستان را از روي كتابي ميخواندند، همچنانكه فردوسي نيز در ديباچة  ها اخبار و روايات كهن و داستان دفترخوان
  :گفته است شاهنامة ابومنصوريدربارة  شاهنامه

  61خواند خواننده بر هر كسي همي  ها بسي چن از دفتر اين داستان
كه  ستشگفت ني آيا نون در يك چنين محيطي كه تأليف اخبار و روايات كهن تا اين درجه رواج يافته بود،اك

شاعراني كه خود از اين تأليفات سخن ميگويند، آنها را بگذارند و بروند و روايات خود را از سخنان شفاهي اين و آن 
  بگيرند؟

  
سال پس از تأليف  247و  شاهنامهسال پس از پايان  193، يعني 593ي در سال ي ـ همچنين نظامي گنجه35  

  :ميگويد پيكر هفتدر اثر خود شاهنامة ابومنصوري 
  ردــشاده داند كــآنچه دل را گ  وردــزنــهاي نغ تم از نامهــجس    
  ودــيار آن بـــاخت هدر يكي نام  ودــهرياران بـــهر چه تاريخ ش  105       

  تــم داده بود درســمه را نظه  ستـــاي رسيد نخ انديشه چابك
  كرد يه چيزـهر يكي زان قراض  گرد  ريزه لختي لده زان لعـــمان

  62جيــبرتراشيدم اين چنين گن  من از آن خرده چون گهرسنجي
و از  شاهنامة ابومنصوريگرد آمده بود  "نامه"كه در يك  "تاريخ شهرياران"منظور نظامي از 

  .كشيده بود فردوسي است كه آنرا به نظم "اي انديشه چابك"
  

اسدي، برخي آثار ديگر نيز داراي اساس  رشاسپنامةكفردوسي و  شاهنامةهاي فارسي جز  حماسه نـ از ميا36
روايت خود را  شبرنگو سرايندة گمنام داستان  فرامرزنامهسرايندة  63الدين مرزبان فارسي از جمله رفيع. ن و منثوراندمدو

اخبار فرامرز جداگانه "ه ك تاريخ سيستاناين نكته نيز افزوده گردد كه اشارة نويسندة  64.ودنداز نوشتة آزادسرو گرفته ب
همچنين سرايندة . منظوم گفته شده باشد فرامرزنامةگمان نميرود كه بر اساس متن كوتاه  65،"جلّد استدوازده م
اختيار او گذاشته بود به نظم كشانيده ني كه شخصي به نام بوعلي مجتبا در داستان خود را از متن مدو نامه كوش
  66.است

كليله و دمنهن بودن اساس آثار نامبرده تنها مربوط به حماسه نيست، بلكه چنانكه ميدانيم آثاري چون مدو ،
هايي كه اساس آنها  اند و نگارنده ترديدي ندارد كه شمار منظومه نيز از نثر به نظم درآمده رامين ويس وو  سندبادنامه

به سخن ديگر، در سدة چهارم هجري پس . است از پهلوي بودند بيش از اينها بود كه اكنون در دستهاي منثور  هترجم
ما  .ن به زبان پهلوي به نثر فارسي ترجمه شدند، آنگاه نوبت به نظم آنها رسيده استهاي مدو از آنكه برخي از داستان
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كه ابن مقفع و كسان ديگري آثاري را از پهلوي به عربي ترجمه پس از آن. بينيم اين جريان را در زبان عربي نيز مي
سيرت ، سيرت اردشير، كليله و دمنههاي  كردند، ابان الحقي برخي از آنها را به نظم مزدوج عربي درآورد، از جمله كتاب

  .كه اصل آنها به پهلوي نيز بايد منثور بوده باشد 67بلوهر و بوداسف، انوشروان
 شاهنامة ابومنصورين ن به نظم درآمده است و اين متن مدوبر اساس يك متن مدو اهنامهش ،بنابرآنچه رفت

  .است كه موضوع بخش دوم اين جستار است
  
جز فردوسي در . تنها مقدمة آن كه پيش از اين از آن سخن رفت در دست است شاهنامة ابومنصورياز ـ 1 .دو

كه در  آثارالباقيهبيروني در كتاب . ز اين كتاب به صراحت نام برده است، تنها ابوريحان بيروني دوبار اشاهنامهديباچة 
دوبار از آن با تأليف شده است،  شاهنامة ابومنصوريسال پس از تأليف  45يا كمي پس از آن، يعني حدود  390سال 

از بيروني، ثعالبي كه  پس 68.نام ميبرد "شاهنامة ابومنصور پسر عبدالرّزاق"و  "شاهنامة پسر عبدالرّزاق طوسي"عبارت 
برگرفته است،  شاهنامة ابومنصوريهجري تأليف و بخش بزرگي از آنرا از  412و  408هاي  را ميان سال غرراخباركتاب 

گرديزي و  االخبار زينهمخواني بزرگي كه ميان  69.نام ميبرد "صاحب كتاب شاهنامه"دوبار از مأخذ خود به عبارت 
شاهنامة هاي مربوط به تاريخ باستان ايران هست، محتمل ميكند كه  ي از روايات و نامفردوسي در بخش بزرگ شاهنامة

از سوي ديگر كاربرد نام . اي مستقيم به عنوان كتاب ندارد يكي از مĤخذ گرديزي نيز بوده است، ولي او اشارهابومنصوري 
نيز بهره گرفته بود، وگرنه اين نام فردوسي  شاهنامةمحتمل ميكند كه او از  70در اين كتاب) فريگيس →( فرنگيس

آورده است و فردوسي آنرا به نياز وزن  71)گيسفري →( كيسفريثبت ميكرد، چنانكه ثعالبي  گيسفريرا 
 شاهنامهبه گمان نگارنده اشارات شاعران دربار محمود همچون عنصري و فرّخي به روايات  .كرده استفريگيس 

  .اند پيش از اين ديديم كه اسدي و نظامي نيز غيرمستقيم به اين كتاب اشاره كرده 72.است شاهنامة منثوربيشتر گرفته از 
 73.ن بودن آن شكي نخواهد داشتترديدي نكند، البد ديگر در مدو شاهنامة ابومنصورياگر كسي در وجود 

ان را نشان از اينرو در اينجا نخست نادرستي اين گم. ن بودن مأخذ آن شك كنندولي ممكن است كساني در مدو
  .ميدهيم

  
و  كليله و دمنهچون شاه هندوان كه ... اند تا جهان بود مردم گرد دانش گشته": ـ در آغاز مقدمة منثور ميگويد2

يكروز با . الرشيد منش پادشاهان و همت مهتران داشت بيرون آورد و مأمون پسر هارون 75رام و رامينو  74شاناق
كه تا اندرين جهان باشند و توانائي دارند بكوشند تا ازو يادگاري بود تا پس از مرگ مهتران نشسته بود، گفت مردم بايد 

عبداهللا پسر مقفع كه دبير او بود گفتش كه از كسري انوشيروان چيزي مانده است كه از هيچ پادشاه . او نامش زنده بود
رزويه طبيب از هندوي به پهلوي گردانيده اي از هندوستان بياورد، آنكه ب مأمون گفت چه ماند؟ گفت نامه. نمانده است

فرمود دبير . مأمون آن نامه بخواست و آن نامه بديد. بود تا نام او زنده شد ميان جهانيان و پانصد خروار درم هزينه كرد
دستور خويش را خواجه . نصربن احمد اين سخن بشنيد، خوش آمدش. خويش را تا از زبان پهلوي به زبان تازي گردانيد
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مي بران داشت تا از زبان تازي به زبان پارسي گردانيد تا اين نامه به دست مردمان اندرافتاد و هر كسي دست بدو بلع
شاه خراسان بشنيد، و نشان  كليله و دمنهكار ... پس امير ابومنصور عبدالرّزاق... اندرزدند و رودكي را فرمود تا به نظم آورد

المعمري را بفرمود  پس دستور خويش ابومنصور. را نيز يادگاري بود اندرين جهانوزگار آرزو كرد تا او از ر. خوش آمدش
خداوندان كتب را از دهقانان و فرزانگان و جهانديدگان از شهرها بياوردند و چاكر او ابومنصور المعمري به فرمان او تا 

  76"...نامه كرد
 شاهنامة منثورابومنصور در تهية ه سرمشق از آنچه در باال از مقدمة منثور نقل شد، نخست روشن ميگردد ك

نيز بوده كه حتي تا چند پشت آن كليله و دمنهن، بويژه چند اثر مدو ن بود، يعني از هندي به پهلوي و از پهلوي به مدو
درحاليكه اگر كسي مطالب كتابي را بر اساس سخنان شفاهي گردآوري كند، ديگر . عربي و فارسي ترجمه شده بود

 شاهنامة منثورديگر اينكه از كساني كه براي تهية . گويد نميسخن ن با آب و تاب از سرگذشت يك كتاب مدو گونه اين
ياد گشته است، درحاليكه اگر اينها راويان شفاهي بودند، ديگر داشتن يا  "خداوندان كتب"به طوس خوانده شده بودند به 

  .اهميتي نداشت "كتب"نداشتن 
  
در مقدمة منثور در دنبالة آنچه در باال نقل شد، . به دست چند تن انجام گرفته بود منثور ةشاهنامـ و اما تهية 3
نامه كرد و كس فرستاد به شهرهاي خراسان و ) ابومنصور عبدالرّزاق(ابومنصور المعمري به فرمان او ": آمده است

داد پسر شاپور از سيستان و چون  انهشياران از آنجا بياورد واز هر جاي چون شاج پسر خراساني از هري و چون يزد
ستان گرد كرد و بنشاند به فراز دان پسر برزين از طوس و از هر شارماهوي خورشيد پسر بهرام از نشابور و چون شا

تا ... هاشان و زندگي هر يكي از داد و بيداد و آشوب و جنگ و آيين از كي نخستين هاي شاهان و كارنامه آوردن اين نامه
و اين را نام شاهنامه ... يار كه آخر ملوك عجم بود، اندر ماه محرم و سال بر سيصدوچهل و شش از هجرتيزدگرد شهر

  77".نهادند
ست داشته بودند نام د 78شاهنامة منثوراز چهار تن از كساني كه در كار تهية  چنانكه در باال آمد، در اين مقدمه

اگرچه نميتوان اين عبارت آخر را حتماً بدين معني گرفت . "رد كردو از هر شارستان گ"رفته است و در پايان آمده است 
پردازي هم دانست،  عبارتكه كسان ديگري نيز در كار ترجمه و تأليف اين كتاب دست داشتند، بلكه ميتوان آنرا نوعي 

داشتند، منتها در در كار دستي تر خواهد آمد، محتمل است كه كسان ديگري نيز مستقيم و غيرمستقيم  ولي چنانكه پايين
  .مقدمه تنها از چهار تن آنها كه البد كارشان مهمتر بوده نام برده شده است

شك هر  بي. ها هيچيك نام اسالمي نيست از اين نام": نخستين بار نولدكه بود كه دربارة اين چهار تن نوشت
 79".بايست مأخذ قرار ميگرفتند بخوانندهاي پهلوي را كه مي چون تنها آنها ميتوانستند كتاب. ودندچهار نفر زردشتي ب

بتوان يافت كه پهلوي ميدانست و نام ايراني نيز  ي را نيزايراني مسلمان اينجا و آنجاها  البته ممكن است كه در اين زمان
ران ولي ما در اينجا دربارة يك رويداد واحد با چهار تن سروكار داريم كه نام هيچيك از آنها و نام هيچيك از پد. داشت

پس . نام عربي نيست) شاج، خراساني، يزدانداد، شاپور، ماهوي، خورشيد، بهرام، شادان، برزين(نام  9آنها، يعني مجموعاً 
ولي اهميت موضوع تنها بر سر زردشتي بودن آنها نيست، بلكه . ديگر ترديدي نيست كه اين چهار تن زردشتي بودند
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بايست اثري را از پهلوي ترجمه  داني آنها راهبر به اينكه آنها مي است و پهلويداني آنه زردشتي بودن آنها راهبر به پهلوي
و ايشان بدين گفتار گرد آمدند كه ما ياد "به آنها و يا اينكه دربارة آنها آمده است  80"دهقانان"اگرچه اطالق . ميكردند

، دليلي 81"كه اين پادشاهي بدست ايشان بودخواهيم كردن و اين نامه را هرچه گزارش كنيم از گفتار دهقانان بايد آورد 
حتمي بر زردشتي بودن آنها نيست، ولي گرد كردن چند دهقان مسلمان به طوس كه تاريخ و روايات باستاني را از 

زيرا در آن زمان در همان شهر طوس راوي و نقال بود و اگر قرار بود از يك . حافظة خود ياد كنند نظر پابرجايي نيست
 طوس بان فارسي نقل كنند و يا از عربي ترجمه كنند، كساني كه سواد فارسي و عربي داشتند در همان شهركتاب به ز

داني  پس اين چهار تن ايرانيِ زردشتي را يكي به سبب پهلوي. فراوان بود و چنين آثار عربي و فارسي نيز در دسترس بود
ي راوي شفاهي و نقال نبودند، بلكه دارندگان آثار پهلوي و بودند، يعن 82"خداوندان كتب"اينكه آنها از آنها و ديگر 

از اينرو، آنجا كه فردوسي  .دانندگان زبان پهلوي بودند به طوس فراخوانده بودند تا اثري را از پهلوي به فارسي برگردانند
در دست آنها  "ستاننامة باستانِ فراوان دا"ميخواند كه آن  "موبد سالخورد"و  "موبد"آنها را شاهنامه در ديباچة 
كتابي كه اين چهار تن از پهلوي به فارسي ترجمه كرده بودند، . ، اشاره به همين چهار تن زردشتي است83پراكنده بود

دربرداشت، نميتواند چيزي جز يكي از  "تا يزدگرد شهريار... كي نخستين"هاي ايران را از  يعني كتابي كه تاريخ و افسانه
نام "هجري، كتاب را به سبب مأخذ اصلي آن  346ده باشد و از اينرو پس از پايان كار در سال بو خداينامههاي  نگارش

  .خداينامگ است واژة پهلوي ترجمة فارسي برابر يا شاهنامه واژة و 84"شاهنامه نهادند
يم كه كش بپردازيم، اين پرسش را پيش ميخداينامه يعني  شاهنامة ابومنصوريپيش از اينكه ما به مأخذ اصلي 

مĤخذ ديگري هم داشت؟ پاسخ بدين پرسش موضوع بخش سوم اين جستار  خداينامهواقعاً جز  آيا شاهنامة ابومنصوري
  .است

  
همچون آشنا هستند ميدانند كه از ديرباز از چند داستان اين كتاب  شاهنامههاي  ـ كساني كه با پژوهش1. سه

ياد ميكنند و منظور  "پيوست داستان ميان"يعني  episodeه عنوان ب "ديو اكوان"و  "بيژن و منيژه"، "رستم و سهراب"
ندارند، بلكه به ميان سرگذشت اصلي  سازمند و ارگانيكهاي پس و پيش خود پيوندي  از آن داستاني است كه با داستان

هاي  داستانگونه  نگاه ژرفتري بياندازيم، خواهيم ديد كه شمار اين در شاهنامهاكنون اگر . اند كتاب وصله شده
 "جنگ هاماوران"كه پس از داستان  "گردان در شكارگاه افراسياب رزم هفت"داستان : پيوست بيش از اينهاست ميان

دنبالة طبيعي داستان  "سياوخش"ميايد، هيچ ارتباطي با داستان پيشين خود ندارد و داستان پس از آن نيز، يعني داستان 
ن نخستين سوداوه دختر شاه هاماوران به زني كيكاوس درميايد و سپس در ، يعني در داستا85است "جنگ هاماوران"

جام كار به كشته شدن سياوخش در توران و زادن سوداوه عاشق ناپسري خود ميگردد تا سران "سياوخش"داستان 
داستان  "جنگ هاماوران"در اينجا گفته شود كه پس از داستان . انجامد كيخسرو پس از مرگ او در همان سرزمين مي

اي هم ندارد، بلكه  است ميايد كه استقاللي ندارد و خطبه "رفتن كيكاوس به آسمان"بسيار كوتاهي كه موضوع آن 
باز  "سياوخش"غيرمستقل نيز ميان آن و داستان  ولي در همين داستانچة. كيكاوس استتوصيفي در نمايش منش 
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سياوش "وس از آسمان، در علت نابود نشدن او آمده است گونه كه پس از سقوط كيكا ارتباطي برقرار شده است، بدين
يك داستان  "كين سياوخش"باز داستان بعدي، يعني داستان  "سياوخش"پس از داستان  86."ازو خواست آمد پديد

خواهي سياوخش به  در اين داستان براي اينكه نقشي به رستم داده باشند، او را با لشكري به كين. پيوست است ميان
ميفرستند، ولي از او هيچ كاري جز كشتن يك پسر بيگناه افراسياب به نام سرخه و ويران كردن توران ساخته  توران
يابد و  او هفت سال در توران پادشاهي ميكند، ولي افراسياب و برادرش كرسيوز و فريگيس و كيخسرو را نمي. نيست

، گيو يك "رفتن گيو به تركستان"پس از آن، يعني داستان سرانجام دست خالي به ايران بازميگردد، تا اينكه در داستان 
در اينجا نيز كامالً . يابد و به ايران مياورد و كيخسرو به پادشاهي ميرسد تنه به توران ميرود و كيخسرو و مادرش را مي

كين "است و داستان  "سياوخش"دنبالة طبيعي و منطقي داستان  "رفتن گيو به تركستان"آشكار است كه داستان 
 در "سياوخش"نكتة ديگري كه اين نظر را تأييد ميكند اينست كه در داستان  .شده است دوختهبه ميان آنها  "سياوخش

گويي  سياوش رويدادهاي آينده، از جمله آمدن گيو به جستجوي كيخسرو را براي فريگيس پيش 2139ـ 2118هاي  بيت
است سخني نيست و  "كين سياوخش"وران كه موضوع داستان خواهي سياوش به ت ميكند، ولي از آمدن رستم به كين

اي كوتاه به رخش رستم در بيت  هم نيست، جز اشاره "كاموس كشاني"اي به كارهاي رستم در داستان  حتي اشاره
داستاني  "كين سياوخش"تنها داستان  اين نكته تأييد ميكند كه نه. اهميت بعدي است هاي بي كه از افزوده 2138
پيوست است و  نيز ميان "كاموس كشاني"تر خواهد آمد، كارهاي رستم در داستان  وست است، بلكه چنانكه پايينپي ميان

، در آغاز "رفتن گيو به تركستان"پس از نشستن كيخسرو بجاي نيا در پايان داستان . اند در بافت اصلي كتاب نبوده
خداوند  گاهپيشدر و سپس  ،خواهي پدر بازنماند ز كينكيخسرو پيش نيا سوگندها ياد ميكند كه دمي ا ،داستان بعدي

، "فرود سياوخش"، "عرض كردن كيخسرو"هاي  موضوع داستان 87.نيايش ميكند كه او را در اين كار دست گيرد
نتيجه ميماند  كشيدن كين سياوش از افراسياب و كرسيوز است كه بي شرح همه در "رخ رزم يازده"و  "كاموس كشاني"

بدين ترتيب پس از داستان . به دست خود كيخسرو به انجام ميرسد "جنگ بزرگ افراسياب"در داستان  تا اين كار
همانگونه كه اشاره شد  "بيژن و منيژه"و  "ديو اكوان"، دو داستان "رخ رزم يازده"و پيش از داستان  "كاموس كشاني"

كاموس "آنها هيچ ارتباطي ندارند، حتي در داستان  هاي پس و پيش اند كه با رويدادهاي داستان پيوست باز داستان ميان
پس از مرگ فرود لشكر  "فرود سياوخش"پس از آنكه در داستان يعني . نيز تنها بخش نخستين آن اصلي است "كشاني

كيخسرو فريبرز را بركنار و سپهساالري  بسب هاي پشَن و الون شكست ميخورد و بدين ايران به رهبري فريبرز در جنگ
يابد تا جايي كه  ادامه مي "كاموس كشاني"سپس دنبالة رويدادها در داستان بعدي، يعني در داستان  ،به طوس ميدهدرا 

طوس در جنگ هماون شكست ميخورد، ولي در اينجا ناگهان با ورود رستم و چند ماجراي او تا پايان داستان رشتة 
 "بيژن و منيژه"و  "ديو اكوان"هاي  اي داستان ويدادهاي وصلهطبيعي رويدادها بهم ميريزد و پس از پايان اين داستان ر

ترتيب كه كيخسرو سپهساالري  رشتة گسستة رويدادها دوباره گره ميخورد، بدين "يازده رخ"ميايد، تا باز با آغاز داستان 
از فردوسي بنگريم، طبري و آثار ديگر مورخان پيش  الرّسل تاريخاكنون اگر به . را از طوس ميگيرد و به گودرز ميدهد

اند هيچ  پيوست ناميديم و همه از روايات رستم هاي ميان بينيم در اين آثار درست آن رواياتي كه ما در باال داستان مي
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نيز كه آنرا در  "جنگ مازندران"تنها از رواياتي كه برشمرديم نشاني نيست، بلكه از داستان  در اين آثار نه. نشاني نيست
، 88گرفته و بر سر اصالت بيشتر يكي بر ديگري گفتگو زياد شده است "جنگ هاماوران"ز دوبلة داستان از ديربا شاهنامه

درست همان داستاني را كه نقش رستم  ،يعني آن آثار از اين دو داستان دوبله. نيست شاهنامهنيز اثري در آثار پيش از 
به گمان . نيز شهرت دارد ندارند "خان رستم هفت"به را كه  "جنگ مازندران"در آن بمراتب بيشتر است، يعني داستان 

از آغاز كيكاوس تا پايان كيخسرو كه ما آنها را  شاهنامهنگارنده اين اتفاقي نيست كه همة آن روايات رستم در 
و هيچيك از منابع موجود پيش از فردوسي  الرسل تاريخاند، در  پيوست دانستيم كه به بافت اصلي كتاب وصله شده ميان
ها نيز نبودند، چه اگر آنها مثالً در دستنويسي از  خداينامهاند، بلكه علت اصلي آن اينست كه اين روايات در  نيامده

گونه  همة آنها بدين شاهنامهبود وجود داشتند، نيازي نبود كه در  ابومنصوري ةشاهنامكه اساس مترجمان  خداينامه
  .خود از آب درآيندهاي پس و پيش  ارتباط با داستان اي و بي وصله

، يعني مقدمة روايت زادن رستم "زال و رودابه"باقي ميماند داستان  شاهنامهدر نيمة نخستين از روايات رستم 
كه در زمان پادشاهي منوچهر رخ ميدهد و سپس روايت گرفتن رخش كه در زمان پادشاهي زوطهماسپ روي ميدهد و 

نيز  "زال و رودابه"و مĤخذ ديگر پيش از فردوسي از داستان  الرسل تاريخي در ول. ظاهراً پيوندي ارگانيك با داستان دارند
به گمان نگارنده جاي هيچ ترديدي نيست كه در . ياد شده است "آرش كمانگير"سخني نيست، بلكه بجاي آن از روايت 

 "آرش كمانگير"آن روايت نبود، بلكه بجاي ) و روايت گرفتن رخش( "زال و رودابه"ها هيچ اثري از داستان  خداينامه
از روايت زادن رستم و گرفتن رخش، يعني آغاز كار پهلوان ياد ميشد،  خداينامهاگر در  ميبودبسيار شگفت  نوچ. آمده بود

چنانكه  .تنها به روايت زادن پهلوان و گزينش اسب او بسنده ميكردند يعني ،هاي ديگر او فراموش ميگشت ولي كرده
دربارة اينكه كداميك از اين دو داراي . دوبله يكديگراند "داستان جنگ هاماوران"و  "مازندرانداستان جنگ "ميدانيم 
تر ميداند، ولي اين موضوع ارتباطي با اينكه  نگارنده داستان نخستين را كهن 89.تراند اختالف است اي كهن اسطوره

با وجود كهنتر بودن  "جنگ مازندران"داستان . اند ندارد اي كداميك از اين دو جزو بافت اصلي كتاب و كداميك وصله
بايست به ازدواج پادشاه درميامد، فاقد يك عنصر اساسي در بافت اصلي  اسطورة آن، به علت عدم نقش زن در آن كه مي

پيوند دهد، يعني كاري  "سياوخش"كتاب است كه بتواند اين داستان را به داستان پس از آن، يعني در واقع به داستان 
البته اين . اي زائد است عمالً دوبله "جنگ مازندران"انجام ميدهد، و در نتيجه داستان  "جنگ هاماوران"استان كه د

اي كه ثعالبي در جاي ديگر كتاب كرده  از اشاره. بود شاهنامة ابومنصوريداستان نيز مانند ديگر ماجراهاي رستم در 
ذ خود داشته بود، ولي آنرا كنار گذاشته و تنها آغاز آنرا برداشته و روشن ميگردد كه او نيز اين داستان را در مأخ 90است

و از توصيف مازندران توصيف يمن ساخته است و اين تنها جايي نيست كه او  91برده "جنگ هاماوران"به آغاز داستان 
  .با مأخذ خود خودسرانه كار كرده است

رستم ياد شده است، يكي ماجراي او از  شاهنامهيش از ترتيب، تا پايان پادشاهي كيخسرو، آنچه در منابع پ بدين
كه ما نيز اين هر دو  "سياوخش"است و ديگر روايت پرورش سياوش بدست او در آغاز داستان  "جنگ هاماوران"در 
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و ترديدي نيست كه در  92نيز آمده استبندهشن روايت نخستين در  دانستيم و اتفاقاً شاهنامهروايت را جزو بافت اصلي 
  . آمده است نبود الرسل تاريخها نيز از رستم جز همين دو روايت كه در  داينامهخ

در اينجا پس از مرگ . پيوست است نيز يك داستان ميان "رستم و شغاد"داستان  شاهنامهو اما در نيمة دوم 
همن، دنبالة منطقي گيري گشتاسپ از پادشاهي و سپردن تخت و تاج به ب اسفنديار و بازگشت بهمن به پايتخت و كناره

در منابع ديگر نيز چگونگي . آمده است شاهنامهگونه كه در  سرگذشت، پادشاهي بهمن است و نه روايت مرگ رستم بدان
ها نه روايت  خداينامهمرگ رستم و جاي روايت آن و سرنوشت زال به گونة ديگري گزارش شده است و بطور حتم در 

  93.گونه كه در شاهنامه هست روايت نشده بود بدين "ياررستم و اسفند"مرگ رستم و نه داستان 
و آغاز داستان  "جنگ هاماوران"جز آنچه در داستان هاي رستم  داستاناز  شاهنامهبنابر آنچه رفت، در 

كه بافت  شاهنامة ابومنصورياند كه از جاي ديگر گرفته و به  پيوست هاي ميان آمده، بقيه همه داستان "سياوخش"
  94.اند جاي وصله كرده بوده، جاي خداينامههاي  جمة يكي از نگارشاصلي آن تر

  
نبود،  خداينامهآمده است در  شاهنامهگونه كه در  ـ نولدكه نشان داده است كه شرح پادشاهي اسكندر بدين2

نخست در سدة هفتم ميالدي بدست يكي از ) Pseudokallisthenes(اثر كاليستنس دروغين  رمان اسكندر بلكه
در همان سدة هفتم  از پهلويها به پهلوي درآمده بود و  كاري وريان ايراني از يوناني يا از التين و با برخي دستنسط

راه  شاهنامة ابومنصوريبه عربي و از عربي به فارسي برگردانيده شده و از آنجا به  از پهلويميالدي به سرياني و سپس 
شاهنامة هاي عربي  يان پهلوي و فارسي سبب شده بود كه درصد واژهعربي م زبان بودن همين ميانجي 95.ه بوديافت

ها  كه اين باز خود دليلي افزون بر ده .فردوسي نيز نفوذ كند شاهنامةدر اين داستان افزوني يابد و از آنجا به  ابومنصوري
وي، بخش اسكندر كه روايت به هر ر 96.ايم است كه ما در اين جستار برشمرده شاهنامهن بودن مأخذ دليل ديگر بر مدو

بخشي از اين داستان، . نبوده است خداينامههست در  شاهنامهگونه كه در  آن از ميانة پادشاهي داراب آغاز ميگردد بدين
اينكه . هاي پس از اسالم به ترجمة عربي رمان اسكندر است اصالً از افزوده 97"رفتن اسكندر به خانة كعبه"يعني روايت 

تهيه ديده بود و يا اينكه پيش  شاهنامة ابومنصوريدركاران  ربي رمان اسكندر به فارسي را يكي از دستترجمه از متن ع
اي مستقل خبري نداريم،  از آن ترجمة فارسي آن آماده بود، به قطع نميتوان نظر داد، ولي از آنجائيكه از چنين ترجمه

بايد ) مستقيم يا غيرمستقيم(را  شاهنامة ابومنصوريگر به هر روي، يكي از مترجمان دي. تر است گمان نخستين محتمل
  .همين مترجم فارسي متن عربي رمان اسكندر دانست

  
شكست نظامي ايران از عرب تأليف شده ـ برخي رويدادهاي عمده در پادشاهي يزدگرد سوم بايد پس از 3

آمده است اصالً دور از واقعيت  شاهنامهكه در  گونه نبرد رستم فرخزاد با سعد وقاص كه بدين ند يكيا از اين نمونه. باشند
ديگر نامة رستم به برادرش كه محتواي آن از متون پيشگويي و مكاشفه گرفته شده است و به نوبة خود  98.تاريخي است

تأثير نهاده  نامگ جاماسپو  ايادگار جاماسپيك، نيسن و وهومن يسي همچون ديگر هاي چنين متون نيز در بازنويسي
اينكه پس از سقوط دولت ساساني فرصت يافته بوده باشند كه چنين مطالبي را و اصوالً كل پادشاهي يزدگرد  99.است
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آنچه اين نظر را تأييد ميكند اينكه شرح پادشاهي يزدگرد و حتي . ها بيافزايند جاي ترديد است خداينامهشهريار را به 
از اينرو محتمل است كه پس از سقوط . سخت متفاوت است ع عربيبا گزارش مناب شاهنامهكمي پيش از آن در 
هاي آخر اين سلسله به قلم يكي از ايرانيان به پهلوي نوشته شده بود كه در آن رويدادهاي تاريخي  ساسانيان شرح سال

أليف سپس هنگام ت. آميخته بود دارشدة ايرانيان درهم با مطالب پيشگويي و مكاشفه و واكنش احساسات ميهنيِ جريحه
نبود و از سوي ديگر تأليف تاريخ ايران  خداينامههاي  چون بخش پادشاهي يزدگرد سوم در نگارش شاهنامة ابومنصوري

بود و شرحي هم كه در متون عربي آمده بود خوشايند ايرانيان نبود، ناچار براي ميناقص بدون سرگذشت يزدگرد سوم 
اين نيز تواند بود كه مؤلف بخش پادشاهي يزدگرد . ره گرفته بودندتكميل كار خود از يك چنان تأليفي كه ياد شد به

بوده باشند كه نامشان در مقدمة  "رامين بندة يزدگرد شهريار"و يا  "فرخان موبدان موبد يزدگرد شهريار"چون كساني 
هاي  رخي از نگارششايد همين دو تن در پايان ب. ديگر نامي از آنها نيست، ولي در مĤخذ 100آمده است شاهنامة منثور

، مرگ كتاب البدء و التاريخهاي پاياني ساسانيان افزوده بوده باشند و از اينرو مقدسي در  مطالبي دربارة سال خداينامه
   101.نقل ميكند خداينامهيزدگرد را از كتاب 

مأخذ بزرگ . دندرا تا آنجا كه ميتوان ديد از چهار مأخذ گرفته بو شاهنامة ابومنصوريروايات بنابرآنچه رفت، 
مأخذ ديگر روايات رستم بود كه آنها . بودخداينامه هاي  اين كتاب كه در واقع بافت اصلي آن بود ترجمة يكي از نگارش

مأخذ سوم ترجمة فارسي رمان اسكندر از يك متن عربي بود كه به نوبة خود . جاي بر متن اصلي افزوده بودند را جاي
مأخذ . شده از يك متن يوناني يا التين بود كاري پهلوي و متن پهلوي ترجمة دستشده از يك متن  كاري ترجمة دست

  .سوم بود كه پس از سقوط ساسانيان تأليف شده بود دچهارم ترجمة فارسي از متني پهلوي در شرح پادشاهي يزدگر
  .هاي چهارم و پنجم اين جستار است خذ نخستين هنوز مطالبي هست و آن موضوع بخشدربارة دو مأ

  
شاعر از شخصي به نام آزادسرو نام ميبرد كه با احمد سهل در مرو  "رستم و شغاد"ـ در آغاز داستان 1 .چهار

اين . را از روايت او نقل ميكند "رستم و شغاد"و فردوسي داستان  102"بسي داشتي رزم رستم به ياد"زيست و  مي
ميزيست كه از سوي سامانيان فرمانروايي مرو را هاي سدة چهارم هجري در دستگاه احمد سهل  آزادسرو در آغاز

يكي اينكه اگر او از . نادرست است 104زاده كه شايد او يكي از مؤلفان شاهنامة ابومنصوري بوده حدس تقي 103.داشت
ر ولي مهمت. بود ميميزيست زائد  وبود، اشارة فردوسي به اينكه آزادسرو با احمد سهل در مر شاهنامة ابومنصوريمؤلفان 

داستان  105فرامرزنامهو  نگرشبهاي  سراينده يا سرايندگان داستان شاهنامهاينكه بيش از صدوپنجاه سال پس از پايان 
بنابراين . زاده از اين خبر آگاهي نداشته بود خود را بر اساس روايت همين آزادسرو به نظم كشيده بودند و گويا تقي

ادسرو مربوط به زمان فرمانروايي احمد سهل در مرو، يعني پيش از كشته تأليف آز 106همانگونه كه نولدكه نوشته است
مينامد باور  "پير"هجري در زندان بخارا است و حتي اگر سخن فردوسي را كه آزادسرو را  307به سال  احمدشدن 

بايد كتاب نسبتاً ، اين مرد يبه هر رو 107.نديده بود 346را در سال  شاهنامة ابومنصوريمان تأليف زكنيم، او اصالً 
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اكنون آيا ميتوان پذيرفت كه در آن كتاب از روايات . پرحجمي دربارة روايات افراد خاندان رستم داشته بوده باشد
شاهنامة كنندگان  مهمترين پهلوان اين خاندان، يعني رستم، تنها روايت مرگ او گزارش شده بوده باشد؟ و يا تهيه

آزادسرو گرفته، ولي روايات ديگر آنرا از مأخذ ديگري كه ما ايت مرگ او را از كتاب از روايات رستم تنها رو ابومنصوري
 شاهنامة ابومنصوريهيچ خبري دربارة آن نداريم گرفته بوده باشند؟ نظر نگارنده اينست كه همة روايات رستم در 

او نام برده بودند، ولي فردوسي تنها نيز از  رستم برگرفته از همين كتاب بوده و چه بسا كه در آغاز برخي روايات ديگرِ
  .همين يكبار از نام و نسب و كار او نام برده است

تصميم  شاهنامة ابومنصوريپيش از ادامة سخن، در اينجا به اين نكته اشاره كنم كه پذيرفتن روايات رستم در 
آن چهارتن مترجم زردشتي نبود، بلكه برنامة گردآورندة كتاب ابومنصور معو يا به دستور خود ابومنصور عبدالرّزاق ري م

علت كلي آن اين بود كه نخواسته بودند كه تنها يكي از . بود و اين كار يك علت كلي و يك علت ويژه داشت
علت . در دست بود و شايد هم به فارسي ترجمه به عربي را به فارسي برگردانند كه از آن چندينخداينامه هاي  نگارش

و در  108داشت پهلوانه پرداختن به روايات رستم با مقام ابومنصور عبدالرّزاق كه او نيز عنوان ويژة آن اين بود ك
، مناسبت بيشتري داشت تا 109اند نژادش را به پهلوانان زمان ساسانيان و پيش از آن كشانيده شاهنامة ابومنصوريمقدمة 

يز كه آزادسرو اخبار رستم و خاندان او را براي او تهيه و محتمالً احمد سهل كامگار ن ،بسنده كردن به شرح تاريخ شاهان
اصوالً . او نيز در مقدمة كتاب آزادسرو نژادش را به پهلوانان كهن ميرسانيد محتمالً گونه انديشيده بود و كرده بود، همين

باشد، هرچند در مقدمة بوده  ريمعمبسيار محتمل است كه كار احمد سهل و آزادسرو سرمشق كار ابومنصور عبدالرّزاق و 
غير از ابومنصور عبدالرّزاق، . اند طرازي در مقام و بخاطر نرنجاندن پادشاه ساماني نامي نبرده منثور از كار آنها به سبب هم

، نژادش را و 110گونه كه آزادسرو خود را پهلوان و از نژاد سام نريمان ميدانست نيز به همان ريمعمدستو او ابومنصور 
به سرگذشت پهلوانان  ابومنصورو از اينرو مانند  111ارنگ زمان خسروپرويز ميرسانيدنبا آب و تاب بسيار به كآنهم 

كار شاهنامه از گردآوريدة ابومنصور "كه در آغاز مقدمة منثور دربارة او آمده  ريمعمضمناً اين . دلبستگي بيشتري داشت
نسب اين هر دو كس كه اين "اش ميخوانيم  هر دو ابومنصور درباره و در پايان مقدمه پس از ذكر نسب 112"المعمري

كم مقدمة  تنها رياست كار را داشته، بلكه محتمالً در كار تأليف كتاب نيز دست داشته و دست ، نه113"...كتاب كردند
ابومنصور المعمري دستور آغاز كار شاهنامه از گردآوريدة ": در آغاز مقدمه نيز ميگويد .كتاب به قلم او نگارش يافته است

محتمل  114"...اند ابومنصور عبدالرزاق عبداهللا فرخ، اول ايدون گويد در اين نامه كه تا جهان بود مردم گرد دانش گشته
كم رياست كار  بود، يعني دست) ولي نه تأليف او( ريمعمابومنصور  "گردآوريدة"ميگويد كه كل كتاب  است كه در اينجا

محتمالً اشاره به خود مقدمه دارد كه نوشتة گردآورندة كتاب بوده و  "...اول ايدون گويد"لي اينكه ميگويد را او داشت، و
است، همچنانكه بخش بزرگ ديباچة  ريمعم بخش بزرگ اين مقدمه در متن اصلي كتاب نبوده، بلكه مطالب خود

  .فردوسي نيز مطالب خود شاعر است شاهنامة
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هاي ميان ايرانيان و  ايرانيان دربارة چگونگي كشته شدن افراسياب و جنگ": ندـ مسعودي گزارش ميك2
: دگرنوشت(نام سكيسران  به اند و اينها در كتابي ها گفته تركان و كشته شدن سياوخش و اخبار رستم دستان سخن

ر پسر بستاسف پسر لهراسف به تازي ترجمه كرد آمده است، با داستان اسفنديا 115اولكه ابن مقفع از فارسي ) سكيكين
كهن و اخبار هاي ديگر ايرانيان  و كشته شدن او بدست رستم پسر دستان و كشته شدن رستم بدست بهمن و شگفتي

خداوند را سپاس كه ما . نهند ايرانيان اين كتاب را كه اخبار گذشتگان و سرگذشت پادشاهان آنهاست بسيار ارج مي. آنها
گويا عنوان كتابي كه ابن مقفع به عربي ترجمه كرده  116".ايم هاي پيشين خود آورده اببخش مهمي از آنها را در كت

آيا . جمله و بويژه رستم بود ن كتاب سرگذشت پهلوانان سيستان ازبود و اي "سران سگزي"بود، در پهلوي  به معني 
در گزارش مسعودي، موضوع اشكالي كه در كار است اينست كه  ممكن است همين كتاب مأخذ آزادسرو بوده باشد؟

ظاهراً با محتواي  "اخبار گذشتگان و سرگذشت پادشاهان ايرانيان است"و اينكه آن كتاب  "كشته شدن افراسياب"
با  "كشته شدن رستم بدست بهمن"كتاب آزادسرو كه اخبار رستم و خاندان او بوده هماهنگ نيست و بويژه موضوع 

از سوي ديگر فردوسي . نگ نابرادري خود شغاد كشته ميشود بكلي مغاير استتأليف آزادسرو كه در آن رستم به نير
گونه تعبير كنيم كه  اگر اين سخن فردوسي را بدين 117."نامة خسروان داشتي"دربارة آزادسرو همچنين ميگويد كه او 

آن نقش پهلوانان  هاي شاهان بود كه در كي از سرگذشتي، بلكه مترجم خداينامهآزادسرو نه دارندة دستنويسي از 
ايم، ولي  و حتي بيشتر از آن بسيار مؤثر بود، تازه باز دو ايراد نخستين را پاسخ گفته شاهنامة ابومنصوريسيستان مانند 

ولي باز از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه آزادسرو ترجمة . ايراد سوم، يعني كشته شدن رستم بدست بهمن باقي ميماند
در دست  سگيگسرانكه آزادسرو از  يدانيم كه آيا نگارش ارسي برنگردانده بود و از اينرو ما نميعربي ابن مقفع را به ف

داشت با نگارشي كه اساس ترجمة ابن مقفع بود بكلي يكسان بوده باشد و يا خود آزادسرو رواياتي را نزده و يا عوض 
انيده بعيد نيست كه روايت كشته شدن يكي از بويژه از كسي كه نژاد خود را به سام نريمان ميرس. نكرده بوده باشد

اخبار پهلوانان به هر روي، اين احتمال كه آزادسرو كتاب . نياكان خود، يعني رستم را از مأخذ ديگري گرفته بوده باشد
  .داشته، ترجمه كرده بوده باشد چندان ناچيز نيستسگيگسران سيستان را از اثري به پهلوي كه عنوان 

  
هاي  و در واقع مأخذ اصلي آن ترجمة يكي از دستنويس شاهنامة ابومنصوريين مأخذ ـ مهمتر1 . پنج

. در آثار عربي و فارسي سدة چهارم هجري آمده است بارها) *xwadāynāmagپهلوي ( خداينامهعنوان . بود خداينامه
، يكي هنگام نام بردن فهرستالدر ) ق380درگذشته به سال (ديم سه بار ابن ن :اين موارد است ه نگارنده ديده استآنچ

بار دوم هنگام نام بردن از برخي آثار ايرانيان با عنوان . "كتاب خداينامه في السير"عنوان هاي ابن مقفع با  از ترجمه
سحاق بن يزيد نام ميبرد و مينويسد كه او ابار سوم آنجا كه در جزو مترجمان پهلوي به فارسي از . "نامه كتاب خداي"
همانگونه  "ختيارنامها" 118."معروف به اختيارنامه الفرس هسيراز عربي به فارسي دارد، از آن ميان كتاب  هايي ترجمه"

) ق360ـ 350درگذشته ميان ( اصفهاني ديگر حمزه 119.باشد خداينامهكه شادروان قزويني گمان زده است بايد گشتة 
از كتاب موسي كسروي و بار دوم از گفتة بهرام ابن يكي هنگام نام بردن  ،تاريخ سني ملوك االرضسه بار در كتاب 
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يكبار در ) ق346درگذشته به سال (ديگر مسعودي  120.شاه موبد شاپور فارس و بار سوم هنگام شرح آغاز آفرينش مردان
م ذكر هنگا) ق355نوشتة سال ( البدء و التّاريخديگر مقدسي يكبار در كتاب  121."كخداي ناماه"با عنوان  التّنبيهكتاب 

و  هالسعادديگر ده بار در كتاب  123.د از گيومرثبلعمي هنگام نقل گزارش بهرام موب تاريخديگر در  122.مرگ يزدگرد
كه هر بار مطلب كوتاهي هم از ترجمة آن كتاب ) ق381درگذشته به سال (تأليف ابوالحسن عامري نيشابوري  االسعاد

 آنجا كه در ذكر گيومرث روايت بهرام موبد شاهپور) ق520نوشتة ( تواريخمجمل اليكبار در كتاب ديگر  آ125.نقل ميكند
زيستند و هم به اين  تن نخستين، هم به اين دليل كه در يكزمان مي پنجتن  ششاز اين  124.مياورد نامه خداياز  را

بودند، بلكه  گري نگرفتههيچيك عنوان اين كتاب را از دياند،  دليل كه هر يك در ارتباط ديگري از اين كتاب نام برده
نرفته  نامبار  بيستاز اين عنوان بيش از اين  شايد اينكه. در ميان مؤلفان عنواني شناخته بودن زمان اين عنوان در آ

در ": ، از اينروست كه اين كتاب بيشتر زير عنوان ترجمة عربي آن شهرت داشت، چنانكه حمزه دربارة آن مينويسدباشد
ناميده ميشود و آن كتابي است كه پس از ترجمه به عربي آنرا كتاب تاريخ ملوك الفرس نامه  كتابي كه خداي

  125."...ناميدند

  
ها در عين حال نوعي تأليف و  و برخي از ترجمه ه بودچندين بار به زبان عربي و فارسي ترجمه شد خداينامهـ 2

شناسيم، مشهورتر از  هايي كه مي از ميان ترجمه. اي بدون كاستي و فزوني نبود گردآوري نيز بود و اصوالً هيچ ترجمه
داشته كه در  سيرالملوك الفرسبه عربي عنوان  اين كتاب هاي ديگر همه ترجمة ابن مقفع است كه مانند بيشتر ترجمه

. اند دهابن مقفع نام بر مترجم آن و گاه تنها به سيرالملوك العجمو  سيرالعجمو گاه  سيرالملوكبرخي منابع از آن تنها به 
در . اند نام برده 129التواريخ  مجملو نويسندة  128و بيروني 127و حمزه اصفهاني 126و ترجمة او ابن نديم ابن مقفعاز 

پسر "بلعمي از او به  تاريخدر . ه است، ولي منظور همان كتاب استآمد 130"نامة پسر مقفع" منثور شاهنامهمقدمة 
 األرب يهنهابيشتر از همه در كتاب  131.ولي در اينجا نيز منظور همان كتاب استنام ميبرد و متن آشفتگي دارد،  "مقفع

نام رفته از او و ترجمة او سيرالملوك العجم و  سيرالملوكعنوان  باو چند بار  "بن المقفع قال عبداهللا"بارها با عبارت 
و  133ابن مقفع را نقل كرده است ملوكسيرالهاي بسياري از ترجمة  بخش األرب يهنهابه گمان نگارنده مؤلف  132.است

 توسط محمد جهم برمكي، زادويه شاهويه خداينامههاي ديگر  ترجمه 134.اي است داراي اهميت يگانه اين كتاب از اينرو
تهيه شده  د شاپور فارساصفهاني و بهرام مردانشاه موب اصفهاني، هشام قاسم) مهران(اصفهاني، محمد بهرام مطيار 

و ) تأليف(از اين پنج تن اخير كار دو تن نخستين را ترجمه، كار سومين و چهارمين را ترجمه و گردآوري  حمزه 135.بود
متعلق به خزانه  تاريخ ملوك الفرسهمين مؤلفان از ترجمة ديگري با عنوان . كار پنجمين را اصالح ناميده است

ياد شده است كه ) خسروي(موسي بن عيسي كسروي  ديگري به نام كس مأمون نيز نام ميبرند و باز از كار) خانه گنج(
 →( اختيارنامهمعروف به  الفرس هسيرابن نديم همچنين از اسحاق بن يزيد مترجم  136.شايد او هم گردآورنده بود

بيروني از كسي به نام بهرام هروي مجوسي نام ميبرد كه تأليف او يكي از . نام ميبرد كه در باال ذكر آن رفت) نامه خداي
همچنين از  "شاهنامه قديممقدمة "در  137.بوده است شاهنامه تأليف مĤخذ ابوعلي محمد بن احمد بلخي شاعر در
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از نفر دوم در جاي ديگري نام  138.شهريار نام رفته است دفرخان موبدان موبد يزدگرد شهريار و از رامين بندة يزدگر
 139.باشد كه بلعمي از او نام برده است) يزدگرد(بد موبدان ولي نفر نخستين شايد همان زادوي فرخان مو. نرفته است

   140.از كسي به نام عمربن فرخان نيز نام ميبرد خداينامهابن نديم هنگام نام بردن از مترجمان 
خ ملوك تاري، تاريخ ملوك الفرسهاي  ها جز آنچه دربارة ترجمة ابن مقفع نام برديم، به گونه اين ترجمه عنوان

هايي  ها ترجمه اين. نيز ياد شده است نامهو  شاهنامه، نامة ساسانيان، تاريخ پادشاهان، پادشاهان پارس نامة ،ساسان بني
ها مأخذي تاريخي، ولي  هاي ديگري كه مانند اين ترجمه اند و حساب ترجمه ذكر شده خداينامهاست كه تنها در ارتباط با 

  .داشتند جداست خداينامهغير از 
با يكديگر همخواني  خداينامههاي  سي كسروي نقل ميكند كه هيچيك از دستنويسحمزه از گفتة مو

هاي پادشاهي پادشاهان ايران از  شاه نقل ميكند كه او براي تعيين سال او در جايي ديگر از گفتة بهرام مردان 141.نداشتند
اينكه در آن زمان واقعاً بيش از  142.رجوع كرده بود خداينامهبه بيش از بيست دستنويس  ،گيومرث تا پايان ساسانيان

هاي آنها  وجود داشته نميدانيم، ولي اختالفاتي كه ميان همين مطالب بازمانده از ترجمه خداينامهبيست دستنويس از 
مقايسة  با هاي شاهنامه يادداشتدر  نگارنده. را به ثبوت ميرساند خداينامههاي متفاوتي از  ديده ميشود، وجود دستنويس

انكارناپذير  خداينامهكم دو يا سه دستنويس  است كه وجود دست به اين نتيجه رسيدهبا منابع ديگر  شاهنامه روايات
هاي  ترديد شمار دستنويس ، ولي بي143بودشاهنامة ابومنصوري است؛ كه يكي از آنها دستنويس اساس مترجمان 

  .اين بود زبيش ا خداينامه
  
نامة چند جا اشاره به خواندن  شاهنامهنيست، ولي در  خداينامهاي به  اشارهـ در متون بازمانده از زبان پهلوي 3

  :ميخواندند نامة باستان هاي بهرام گور كه در بزماز جمله آمده است . در زمان ساسانيان هست باستان
  144تان خواستيــهمه نامة باس  همان شاه چون مجلس آراستي

  :را ميخواندند "جم و فريدون"داستان  آن جملهو از  "ها استاند"و يا اينكه براي بهرام گور در راه شكار 
  145ز جم و فريدون سخن راندند    خواندند ا هميه برو داستان  110     

اي را كه تاريخ شهرياران را ميداند پيش او بفرستد تا براي او از  مرد پير داننده"و يا اينكه هرمزد از پرويز ميخواهد كه 
  :سخن ديگر، يعني مردي دانشمند را پيش او بفرستد تا براي او از تاريخ شهرياران بخواند، به "دفتري بخواند

  خنـــكه از شهرياران گزارد س    مردي كهن دگر آنك داننده
  146بدان درد و سختي سرآرد مرا    راــنبشته يكي دفتر آرد م

به دستور ) ق829نوشته به سال ( شاهنامة بايسنغريبه گزارش مقدمة نخستين نگارش تاريخ پادشاهان ايران 
انوشروان آن  يزدگرد سوم دانشمند دهقاني به نام دانشور بر اساس تأليفات خزانةبه فرمان انوشروان فراهم آمد و سپس 
راويان آثار و ناقالن اخبار چنين روايت كنند كه در ايام ": در مقدمة بايسنغري آمده است. تاريخ را تأليف و تكميل نمود

ا پادشاه عادل انوشروان را به جمع اخبار گذشتگان و تصحيح احوال و مسيوك عجم خاصاً ساسانيان و ازيشان ماضي مل
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حكايت ايشان شره و ولوع تمام بود و پيوسته به اطراف و اكناف جهان فرستادي تا در هر مملكت حكايات ملوك آنجا 
چون به زمان . سپرد بخانه ميتند، و نسخة آن به كبا قضاياء دگر كه شايستة ذكر بودي تفحص نموده تحقيق ميكرد

دانشور دهقان را كه از جملة اكابر مدائن بود و . يزدگرد شهريار رسيد مجموع آن تواريخ متفرقاً در خزانة او جمع آمده بود
اي سلطنت شجاعت و حكمت با هم جمع داشت، بفرمود تا آن تواريخ را فهرستي نهاد، و از ابتداي دولت كيومرث تا انته

و هر سخن كه در آنجا مذكور نبود از موبدان و دانايان بپرسيد و بدان ملحق گردانيد و . خسروپرويز بر ترتيب ياد كرد
يعقوب ليث به هندوستان فرستاد و آن نسخه . تا در خراسان دولت به آل ليث رسيد... تاريخي جمع شد در غايت كمال

بن عبداهللا بن فرخ را كه معتمدالملك بود تا آنچه دانشور دهقان به زبان پهلوي ذكر بياورد و بفرمود ابومنصور عبدالرّزاق 
كرده بود به پارسي نقل كند، و از زمان خسروپرويز تا ختم كار يزدجرد شهريار هر چه واقع بود بدان كتاب الحاق 

  147".گرداند
مانگونه كه نولدكه به درستي نوشته نادرست يا مبهم وجود دارد، ولي ه هرچند در اين گزارش برخي جزئيات

در زمان ساسانيان  خداينامهاند و آن نگارش  از يك اصل درست سرچشمه گرفته هدرهم و آشفته هم است، اين سخنانِ
سخت  باشدها تازه در زمان خسرو انوشروان آغاز شده  گونه كتابها و فهرست نگارنده در اينكه تأليف اين ولي 148.است

ياس ه هر روي، رويدادنگار يوناني آگاثب. اي بس دراز داشت نويسي در ايران پيشينه عتقد است كه خداينامهترديد دارد و م
 خسرو انوشروان بدست ميدهد كه در تاريخ خود گزارشي كوتاه دربارة تاريخ ايران از اسكندر تا.) م582درگذشته به سال (

 149.ياس تهيه كرده بودكتابخانة دربار ساساني براي آگاث از ت ارمني او به نام سرگيوس در زمان انوشرواندوس آنرا
تنها شرح  خداينامة كوچكاين گزارش يا  150.ياس را به فارسي ترجمه كرده استشادروان شاپور شهبازي گزارش آگاث

ر هم آنها به ده سط نزمان آنهاست كه ميانگي كوتاهي دربارة مدت فرمانروايي هر پادشاه و رويدادهاي بسيار مهم
 كرده بودندبه زمان برخي از شاهان نسبت داده و نقل  خداينامة بزرگايي را كه در ه نميرسد، يعني هيچيك از داستان

  152.ياد ميكند "سيرالكبير"و  "سيرالصغير"به  هاهمان است كه حمزه از آن خداينامهو در واقع اين دو گونه  151ندارد
  
همانگونه كه در باال  خداينامة كوچكدر اين بود كه در  نامة بزرگخدايبا  خداينامة كوچكتفاوت ميان ـ 4
تنها به شرح بسيار كوتاهي از مدت هر پادشاهي و رويدادهاي آن در چند سطر بسنده شده بود، ولي در  ،گفته شد

 قبالً تر آنهاهاي منسوب به زمان هر پادشاه كه بيش رويدادها شرح و بسط داده شده بود و بويژه داستان خداينامة بزرگ
الزم مينمود  خداينامههاي مستقل به  و طبعاً هنگام افزودن اين داستان بود شده، بدان افزوده دندجداگانه نگارش يافته بو

در  153.تر نيز ميشد كه براي تطبيق دادن و هموار كردن آنها با متن اصلي تغييراتي در آنها انجام ميگرفت و بويژه كوتاه
نخست آنچه تنها مربوط به بخش . شماريم افزوده شده بودند برمي خداينامهها را كه بمرور به  استانزير برخي از اين د

هاي آن به پهلوي در دست  شكه يكي از نگار 154كارنامة اردشير بابكانـ 1: آمده است شاهنامهو در  است ساسانيان
 155.بوده نام برده است اردشيرهاي  و كشورگشاييكه شرح اخبار و جنگها  نامجركامسعودي از اين كتاب با عنوان . است
 156.آمده است "قصة ابرسام وزير اردشير"بخش مربوط به ماجراي اردشير با دختر مهرك با عنوان  األرب يهنهادر 
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 158.اي از اين كتاب ديده ميشود ثعالبي خالصه غررالسيردر همچنين  157.طبري و بلعمي نيز همين بخش را دارند

دربارة تدبيرهاي اردشير در پرورش كودكان و جوانان و  159.رسالة بزرگي اردشيرـ 2. دارد را ردخت و ش اردشيرطبري بخ
ترجمة . پذيرايي از فرستادگان و دستگيري از تهيدستان و شهرسازي و آباداني رسمتوجه به دبيران و داوران و سپاه و 

ـ 3 .هم اشاره كوتاهي بدان دارد 162التّواريخ مجملمده است و نويسندة نيز آ 161السيررغرو  160األرب يهنهااين رساله در 
و گويا همين  164.هست "...خطبة اردشير"با عنوان  األرب يهنهاترجمة اين رساله نيز در  163.اندرز اردشير به ايرانيان

 التدبير التي وضعها الحكماء في كتاب ما امر اردشير باستخراجه من خزائن الكتبرساله است كه ابن نديم از آن با عنوان 
همچنين  166.اي از آنرا آورده است خالصه "كلّ فنّ يفصول من غرر كالمه ف"ثعالبي نيز با عنوان  165.نام برده است

از ترجمة عربي اين رساله ابن نديم با عنوان  168.عهد اردشير بابكان با شاپورـ 4 167.مسعودي از آن ياد كرده است
 "عهد اردشير"شايد كاملترين صورت آن را مسكويه با عنوان  169.نام برده استير بابكان الي ابنه سابور كتاب عهد اردش

مسعودي  171.نيز آمده استعهد اردشير الي ابنه سابور با عنوان نسخة األرب  يهنهااين رساله در  170.به دست داده است
ت عهد خنس": مينويسد التّواريخ مجملرت داشت، چنانكه نويسندة اين رساله بسيار شه 172.اي كوتاه بدان دارد نيز اشاره

و او را ": عبداهللا بن طاهر براي پسرش مينويسد عهدبراي نشان دادن اهميت  و در جايي ديگر "اردشير معروفست
ر عهد اردشيسياست سخت عظيم نيكو و پرفايده، و آنرا برابر چون بخواست رفتن ـ اندر وعظ و كار  ـ عهدي نوشت

از اين رساله نگارشي . مندرجات اين كتاب سرمشق انوشروان بود 175و ثعالبي 174به گزارش طبري 173."شمرند بابكان
اي پربار انتشار داده است و به فارسي نيز ترجمه  به عربي در دست است كه پژوهندة استاد احسان عباس آنرا با مقدمه

است كه در متون  شاهنامههاي نسبتاً بلند در  از عهدنامه 177.معهد هرمزد به پسرش بهراروايت ـ 5 176.شده است
شرح پادشاهي او  شاهنامهدر  178.تنها مسكويه نوشته است كه به هرمزد حكايات بسيار نسبت ميدادند. ديگر نيامده است

الكتاف و مالكه شاپور ذواداستان  ـ6.تنها از همين عهدنامه و يك خطبه تشكيل شده است كه آن نيز نسبتاً بلند است
در . هاي بسيار دارد تفاوت شاهنامهولي در جزئيات با روايت . دنطبري و مسعودي نيز اين داستان را دار 179.دختر طاير

. اند روايت طبري را فشرده كرده 182و بلعمي 181مسكويه 180.نام زن نضيره دختر ضيزن است يروايت طبري و مسعود
و پايان آن مانند روايت  شاهنامهدر روايت او آغاز داستان مانند روايت  183.رده استثعالبي نيز اين داستان را نقل ك

نيز آمده است و هر دو به يك اصل  185اخبارالطّوالتر در  و فشرده 184األرب يهنهااين داستان همچنين در . طبري است
و  شاهنامهب نيز آغاز داستان مانند روايت در اين دو كتا. دختر ضيزن است ملَيكهدر اين دو اثر نام دختر . برميگردند

اين داستان در زمان اخبارالطّوال و األرب  يهنهاو  شاهنامهاز اختالفات ديگر اينكه در . پايان آن مانند روايت طبري است
در . اند ي و مسكويه و بلعمي و ثعالبي آنرا از زمان شاپور اردشير دانستهاپور ذواالكتاف روي ميدهد، ولي طبرش
 ضيزندختر  ملَيكهنام دختري كه بر شاپور دل ميبازد در آنجا . است الغَسّاني ضيزنحديث عنوان اين داستان  األرب يهنها

نويسندة اين  186.اين ماجرا به شاپور پسر اردشير نسبت داده شده بود سيرالملوكدر  التّواريخ مجملبه گزارش  .است
نيز اشاره  پيروزنامهذواالكتاف نيز بازگو ميكند و در آنجا به كتابي به نام  كتاب اين مطلب را در شرح پادشاهي شاپور
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ولي آنجه در . كه دقيقاً روشن نيست كه آيا اين داستان در آن كتاب نيز كه بر ما شناخته نيست بود يا نه 187اردد
به دست اسيران رومي به به نقل از ابن مقفع در زمان شاپور اردشير رخ داده است ساختن چند شهر  األرب يهنها

 شاهنامهولي برنانوس كه در  189.دشير رخ ميدهدرنيز در زمان شاپور ا شاهنامهكه در  188سركردگي برنانوس است
به هر روي، جاي ترديدي نيست كه برخي از . ، در هر دو پادشاهي نقشي دارد، هرچند متفاوتاستبرانوش نامش 

شاپور و هاي موجود داستان  هاي ريز و درشت بسيار در روايت تفاوت همچنين .اند روايات اين دو پادشاهي جابجا شده
 ،شهرت بسيار اين داستان يك دليل ديگرِ. هاي گوناگون وجود داشت نشان ميدهند كه از اين داستان نگارش مالكه

رفتن شاپور ذواالكتاف ن ـ داستا7. اند است كه برخي از آنها را طبري و ثعالبي نقل كرده آناشعار شاعران عرب دربارة 
نيز شرح كوتاهي از اين داستان دارند و با وجود كوتاهي، بويژه در  192و ثعالبي 191ابن نديم 190.به روم به ناشناخت

نيز  التّواريخ مجملدر . روايت ثعالبي چيزي ميان آن دو روايت ديگر است. ، در جزئيات با يكديگر اختالف دارندالفهرست
از ] شاپور[و به روايتي گويند ": در پايان ميگويداست، ولي  شاهنامهاين داستان شده كه برگرفته از  اشارة كوتاهي به

اين توضيح نشان ميدهد كه از اين  193."هاست لشكرگاه روميان بگريخت و در شهر گنديشاپور و در شهر شد و آنرا قصه
ه ابن نديم نيز به اختالف روايات اين كبوده باشد، چنان هست وجود داشته شاهنامهداستان نيز بايد روايتي جز آنچه در 

 196األرب يهنهاو نويسندة  195اين داستان را ثعالبي 194.بهرام گور با كنيزك چنگيـ داستان 8. داستان اشاره كرده است
مؤلفان، ابن قتيبه  ولي پيش از اين. استوار  چنگي آزاده و در دو اثر ديگر آزاده نام دخترِ شاهنامهدر . اند نيز آورده

ابن فقيه همداني پس از او  197.ز اين داستان را آورده استااي  چكيده سيرالعجمبه نقل از ) ق276درگذشته به سال (
اي به نام جوهسته در سه فرسنگي همدان توصيف ميكند كه چهرة دخترك چنگي را بر آن كنده  كوشكي را در دهكده

. اي گور آن آهو بود كه بهرام كشته بود فرسنگي آنجا بر تپه همچنين در نيم. ه بودندبودند و داستانش را به پهلوي نوشت
ابن فقيه سپس داستان دختر چنگي را شرح ميدهد و در پايان دو قطعه شعر را نقل ميكند كه هر يك به توصيف آن 

در . رئوس مطالب همخواني دارند شرح ابن فقيه و مضمون اشعار با آنچه فردوسي آورده است در 198.اند داستان پرداخته
به گزارش . "ها نگارند بر صورت"اشارة كوتاهي به اين داستان شده و افزوده است كه آن داستان را  199التّواريخ مجمل

گزارش اين كتاب با گزارش ابن فقيه همخواني . در همدان نوشته بودند همدانمحل اين داستان را در كتاب اين كتاب 
ع روايات ديگري نيز دربارة برخي مناب 200.ز اين داستان را به شعر درآورده، ولي پايان آنرا تغيير داده استنظامي ني. دارد

كه صحنة آنها را نيز مصور  كشتن دو آهوو روايت  كشتن شير و گوره روايت لاز جم. اند هنر تيراندازي بهرام گور آورده
، 204مسكويه ،203اين داستان را طبري 202.ميان شيران تاج برگرفتن بهرام ازـ داستان 9 201.كرده بودند

 رفتن بهرام گور به رسولي برِـ داستان 10 .اند و برخي متون ديگر نيز نقل كرده 207، ثعالبي206، بلعمي205األرب يهنها
ميايد و هاي ديگر جهان  هاي ايراني و حماسه همان است كه در برخي از ديگر داستانموضوع داستان  208.شَنگُل هند

هايي كه از خود نشان  آن به ناشناس رفتن شاه يا پهلوان به سرزمين دشمن است و در آنجا پس از هنرها و دليري
رفتن داستان  شاهنامهدر . و غالباً با خواسته و زن به كشور خود باز ميگردد 209ميدهد سرانجام به هويت او پي ميبرند
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افكند، هنر خود را در تيراندازي نشان ميدهد،  هند در كشتي دو تن را بر زمين مي بهرام در. نسبتاً دراز استبهرام به هند 
ه لمورخان ديگر، از جم. كرگدن و اژدها ميكشد و سپس سپينود دختر شنگل را به زني ميگيرد و به ايران بازميگردد

ايت آنها بهرام در هند تنها فيل اند و در رو اين داستان را كوتاه كرده 213و ثعالبي 212، بلعمي211، مسكويه210طبري
نيز فشردة اين  217التّواريخ مجملو  216، ثعالبي215حمزه 214.آوردن بهرام لوريان را از هندوستانـ داستان 11. ميكشد

پهلوي ( "كوسان"و يكبار  "لوريان" شاهنامهنام اين خنياگران يكجا مانند  التّواريخ مجملدر . اند داستان را نقل كرده
Gōsān( پس بفرمود تا به ملك هندوان نامه نوشتند و از وي كوسان خواستند و كوسان به زبان ": ناميده شده است

 220و ثعالبي 219األرب يهنهارا  اين روايت 218.بخشيدن بهرام خراج را و اندرز كردنـ داستان 12. "لوي خنياگر بودهپ
ا آنجا كه نگارنده ديده است جز فردوسي، تنها ثعالبي نقل اين روايت را ت 221.حرام كردن ميـ داستان 13. نيز دارند

نامة بهرام به ـ آ13. هايي در جزئيات با تفاوت و و آنهم نه در پادشاهي بهرام گور، بلكه در پادشاهي كيقباد 222كرده
كرده است و  اي كوتاه بدين نامه درحاليكه بلعمي تنها اشاره .پس از پيروزي بر خاقان آ222و نكوهش ايرانيان نرسي

به گزارش  ب222.بيش از سي سطر متن چاپي را گرفته است األرب يهنها، در اند طبري و مسكويه كمي بيشتر نقل كرده
اي كه بهرام گور دربارة پيروزي خود بر خاقان نوشته بود، در بالغت و شيوايي شهرت داشت و به  طبري و مسكويه نامه

به زبان پهلوي كتابي مستقل در شرح  كه از اينجا روشن ميگردد. هداري ميكردندگزارش مسكويه ايرانيان آن نامه را نگ
هاي ادبيات پهلوي  پيروزي بهرام گور بر خاقان وجود داشت كه به صورت نامه تأليف شده بود و اين شيوه يكي از قالب

  . قالب ادبي بودند هاي ديگري از اين هاي ديگر منسوب به انوشروان نمونه نامهو برخي  نامة تنسربود كه 
كه از (اند كه نگارنده آنها را در منابع ديگر  چند داستان ديگر نيز به بهرام گور نسبت داده شده شاهنامهدر 

دهي كه به يك سخن ـ داستان 15 223.بهرام با لنبك و براهام جهودـ داستان 14: نديده است) نگرفته باشند شاهنامه
يافتن بهرام گور گنج ـ داستان 17 225.بهرام با دختران آسيابانـ داستان 16 224.خراب و به يك سخن آبادان شد

بهرام گور با زن ـ داستان 19 227.بهرام گور با مرد بازرگان و شاگردـ داستان 18 226.گاوان كه جمشيد نهاد
ـ 22 230.هرفروشبهرام گور با ماهيار گوـ داستان 21 229.بهرام گور با دختران برزينـ داستان 20 228.پاليزبان
ن با 232.هاي او از موبد موبدان ام و پرسشرفرستادة قيصر در دربار بهـ روايت 23 231.بهرام گور با فرشيدوردداستان 

دارد كه در آن نام را  233لحكمهالروم الفالسفه الي ملك الفرس يسئله عن اشياء من ا كتاب ارسال ملكنديم عنوان 
   .عنواني را نيز در همانجا دارد كه در آن پادشاه ايران انوشروان است پادشاه ايران نيامده است، ولي

 اي كارنامهبهرام گور نيز  به ها در يك كتاب گردآوردي شده بودند، يعني ممكن است برخي از اين داستان
هايي بزرگ بر  افسانه اند، در واقع به اين نكته نيز اشاره گردد كه برخي روايات ديگر نيز كه ظاهراً تاريخي. نسبت ميدادند

گزارش پرورش بهرام در نزد نعمان و منذر و ساختن كاخ اند  جمله اين از. اند گرد يك هستة تاريخي كوچك بيش نبوده
كه همه بسيار شهرت داشتند و طبري،  رفتن بهرام گور به بهانة شكار به جنگ خاقان، اسب برگزيدن بهرام، خورنه

 پيكر هفتروايت نخستين اساس اصلي . اند مورخان ديگر دربارة آنها گزارش كردهبلعمي، فردوسي، ثعالبي و برخي 
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به . هاي ديگر نيز درست است آنچه دربارة پادشاهي بهرام گور گفته شد، دربارة شرح برخي پادشاهي. نظامي نيز هست
مضمون  234.كارداران خويشروان به  نامه نوشتن نوشينـ روايت 24: هايي منسوب است انوشروان و زمان او نيز نوشته

آمده شرح  شاهنامهآنچه در . اين روايت سفارش انوشروان به كارداران خود در دادگري و گذاشتن رسم ماليات است
كتاب كسري هاي  نابن نديم نيز عنوا 235.خراج در زمان خسرو در منابع ديگر هست رسم كوتاهي است از آنچه دربارة

خواب ـ روايت 25 .نام برده استرا  236تاب ما كتب به كسري الي المرزبان و اجابته اباهك وفي لشكر  عيهالي زعما الر
هفت بزم نوشين روان با موبدان و ـ روايت 26 238.رداثعالبي نيز اين روايت را د 237.روان و آوردن بوذرجمهر نوشين

همچنين مسعودي مطالب  240.نقل شده استنيز اين روايت از نوشتة ابن مقفع به تفصيل  األرب يهنهادر  239.بوذرجمهر
ي نيز اين روايت را گزارش كرده بثعال 241.روان مهبود دستور نوشينـ روايت 27 آ240.بزم چهارم را گزارش كرده است

گويا چيزي به گوش رويدادنگار بيزانسي پرُكُپيوس قيصري نيز  ،داشته ياز اين روايت كه شايد هستة تاريخ 242.است
ـ روايت 28. و او كه كينة سختي نسبت به خسرو داشته، در اينجا نيز فرصتي براي حمله بدو يافته است 243رسيده بود

اي منسوب به بزرگمهر بختگان در دست است كه مضمون  به زبان پهلوي پندنامه 244.روان اندرز بوذرجمهر به نوشين
نيز  نامه كوشدر منظومة  245.همخواني دارد هنامهشاهاي اندرز بوذرجمهر در  برخي از پندهاي آن با مضمون برخي بيت

ا با ه ها و پاسخ هايي ميگيرد كه مضمون برخي پرسش هايي از سلكت و برماين ميكند و پاسخ دستور آبتين پرسش كامداد
در عربي و فارسي اندرزهاي فراواني به بزرگمهر  246.هاي بزرگمهر همخواني دارد هاي انوشروان و پاسخ برخي پرسش

شطرنج و ـ روايت 29 249.عيون األخبارهايي در  و نمونه 248األرب يهنها، از آن ميان اندرزهاي او در 247اند سبت دادهن
كه با متن فارسي  252اي دربارة شطرنج و نرد هست همچنين به پهلوي رساله 251.ثعالبي نيز اين گزارش را دارد 250.نرد

نگارنده دربارة اين داستان در جاي ديگري چيزي نديده  253.و طلخند گوـ داستان 30. و عربي آن خويشاوندي دارد
در آثار عربي و فارسي دربارة اين كتاب كه ترجمة پهلوي آن به  254.برزويه و آوردن كليله و دمنهـ روايت 31. است

ست، سخن بسيار هاي ديگري از آن در دست ا به فارسي و نگارش آن و ترجمة عربي )از ابن مقفع(سرياني و به عربي 
ثعالبي در پايان گزارش خود مانند فردوسي  255.آنچه با گزارش فردوسي خويشاوند است، گزارش ثعالبي است. رفته است

ترجمة بلعمي از دست رفته و . ياد كرده است ساماني ن نصربن احمدااز ترجمة ابن مقفع به عربي و نظم رودكي به فرم
روان بر بوزرجمهر و  خشم گرفتن نوشينـ روايت 32. چيزي برجاي نمانده است هايي پراكنده از نظم رودكي جز بيت

بزرگمهر وزير خسروپرويز بود  258به گزارش مسعودي 257.ثعالبي نيز اين روايت را گزارش كرده است 256.درج سربسته
ن بزرگمهر و كشته شدن او ابن قتيبه نيز به زنداني شد. و به تهمت زنديق ثنوي، يعني گرايش مانوي زنداني و كشته شد

هاي بزرگان  هاي اندرزي، سياسي و حكمي پادشاه به پرسش توقيع پاسخ 260.روان توقيع نوشينـ 33 259.اشاره دارد
در آثار  .ميگفتند) *dastēnagپهلوي (كشور از او بوده، در جمالتي كوتاه و گاه مسجع كه گويا آنرا به فارسي دستينه 

كه در زمان شاه عباس  دستورنامة كسروياز آن ميان . اند وقيعات را به انوشروان نسبت دادهعربي و فارسي بيشترين ت
از عربي به فارسي ترجمه شده است و متن عربي آن كه ترجمه از پهلوي بوده مانند اصل پهلوي ) ق سدة يازدهم(دوم 
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چند تا از  "نكت من كالم انوشروان غرر و"ثعالبي زير عنوان  261.توقيع است 173اين كتاب داراي . در دست نيست
مهر را با چند توقيع انوشروان يكجا بزرگمسعودي نيز اندرزهاي  262.توقيعات او را با اندرزهاي او درهم آميخته است

پند  55تمام باب هشتم كتاب به پندهاي انوشروان اختصاص داده شده است كه شامل  نامه قابوسدر  263.آورده است
اند و هم اندرزهاي انوشروان با  آميخته  مهر و انوشروان درهمزرگه كه در باال اشاره شد، هم پندهاي بهمانگون 264.است

همچنين  265.در دست است اندرز خسرو قبادانپهلوي با عنوان  هاي نيز ب در جزو اندرزهاي انوشروان قطعه .توقعيات او
به خط سبز در روز و هزار پردة سبز به رنگ سرخ در  سرخآمده است كه به فرمان انوشروان هزار پردة  تفسير طبريدر 

خوردن بايد كه ": هاي سبز پرده بر و "كار كردن بايد كه خوردن بايد": نوشته بودند هاي سرخ بر پرده. شب آويخته بودند
. ت پيشين گرفتاين روايت را ميتوان دنبالة رواي 267.روان و پاسخ او موبد از نوشين  پرسش روايت ـ34 266."مردن بايد

ها را اشخاص گوناگون و ناشناس ميكنند و پاسخ شاه در برخي  تفاوت آنها در اين است كه در روايت پيشين پرسش
ها را تنها يك موبد از شاه ميكند و در پاسخ شاه  ين روايت پرسشادرحاليكه در . آغاز ميگردد ")گفت(به توقيع "موارد با 

سه روايت  شاهنامهدر  .اند پرسش و پاسخ 38و اين روايت شامل  34ايت پيشين شامل رو. بكار نرفته است "توقيع"لفظ 
هد كردن خسرو هرمزد را و پرسش عوليـ 36 268.هرمزدروان به  پند نوشينـ 35: ستهنيز مربوط به خسرو و هرمزد 

هر يك اشارات  273نوريو دي 272، يعقوبي271ثعالبي 270.روان به هرمزد نامه نوشتن نوشينـ 37 269.موبدان از او
شرح  275تجارب االممو ترجمه فارسي آن  274األرب يهنها. اند كوتاهي به اين روايات دارند و غالباً آنها را درهم آميخته

هايي  اند، از عنوان مشخص ديده ميشود، هر يك روايتي جداگانه شاهنامهولي اينكه اين روايات چنانكه در . بيشتري دارند
، نه هرمز يوصيه حين اصفاء الملك و جواب هرمز اباهكسري الي اب عهد كتاب: كر كرده روشن ميگرددكه ابن نديم ذ

عهد كسري انوشروان الي ابنه الذي يسمي كتاب : ، ديگر)بنيه(عهد كسري الي من ادرك التعليم من بيته كتاب : ديگر
 276.البالغه) عين(عش  

روايت بريدن دم و گوش اسپ پرويز و روايت ـ آ37: وشروان بودهايي نيز منسوب به زمان هرمزد پسر ان نوشته
اين دو روايت را دينوري، طبري، مسكويه، بلعمي، ثعالبي و نويسندة  آ276.غوره چيدن يكي از سواران از تاكستان دهقان

ها و ساختن بناها و  نگارنده ترديدي ندارد كه دربارة دادگستري هرمزد و آباداني ب276.اند نيز گزارش كرده األرب  يهنها
  . اند كتاب مستقلي به پهلوي وجود داشت دادن آزادي مذهبي و ديگر كارهايي كه به او نسبت داده

ديدن بهرام چوبين بخت ـ روايت 38 :اند ين و خسروپرويز نيز قابل توجههاي منسوب به زمان بهرام چوب نوشته
و  278األرب يهنهايكي در . در دو مأخذ ديگر آمده استتنها  است،تا آنجا كه نگارنده كاوش كرده  اين روايت 277.خود را

هاي كتاب نيست، بلكه در يك دستنويس با عنوان  ولي در اين مأخذ دوم در بسياري از دستنويس. بلعمي تاريخديگر در 
بلعمي در  .استآمده  280در يك دستنويس ديگر متعلق به كتابخانة ملي ايرانو  279"خبر بهرام شوبينه با دختر پري"

اخبار و محمد بن جرير طبري حديث بهرام شوبين تمام نگفته است و من به كتاب "آغاز كار بهرام چوبين نوشته است 
اين روايت تا آنجا كه نگارنده كاويده است  282.وميانطلسم ساختن رـ روايت 39 281."و بگويم تمام يافتم ملوك عجم
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هاي مربوط به طلسم و  از برخي نوشته 283الفهرستدر فن دوم از مقالة هشتم  ابن نديم. آمده است شاهنامهتنها در 
مؤلف ساحري را بيشتر به هنديان و تركان نسبت داده و تأليفات آنرا بيشتر به هنديان، روميان و . نيرنگ نام برده است

كاربرد واژة . پي برد نيامده است نيز ايراني روايتكرده است، ولي نام و عنواني كه بتوان از آن به يك منسوب تازيان 
از سوي ديگر، ايرانيان نيز ساحري و جادو و . اسالمي پديد شده باشد عهددر معني منفي آن بايد در  "نيرنج"معرب 

. اي در اين موضوع داشتند و از اينرو محتمل است كه آنها نيز نوشته 284ساختن طلسم را به دشمنان خود نسبت ميدادند
اين داستان در اصل پهلوي و ترجمة عربي و فارسي آن شهرت داشت و  285.رام چوبين در تركستانبهـ داستان 40

 جبلهكه به گزارش ابن نديم بدست  بهرام شوبينكتاب  286.بود "اي تاب جداگانهك"چنانكه مسعودي گزارش كرده است 
فردوسي، بيش از همه به ترتيب نويسندة پس از  288.بايد همين كتاب بوده باشد 287بن سالم به عربي ترجمه شده بود

نيز  295و مسكويه 294، طبري293، بلعمي292يعقوبي .اند بدان پرداخته 291و ثعالبي 290و دينوري 289األرب يهنها
محتمل است كه دنبالة اين داستان تا ازدواج پرويز با گرديه خواهر بهرام چوبين كه در . اند اي از آنرا نقل كرده فشرده
به هر روي، اين داستان و چند داستان ديگر، . بوده باشدبهرام چوبين مبرده آمده است، همه جزو داستان تاريخي مĤخذ نا

خسرو با ـ داستان 41 296.را ثابت نمود خداينامهاز جمله رواياتي هستند كه از راه آنها ميتوان وجود دو تا سه نگارش 
چهار داستان اخير را  300.ايوان مدائنـ داستان 44 299.باربدن ـ داستا43 298.تخت طاقديسـ داستان 42 297.شيرين

ولي اشارات فراوان هرچند كوتاه در  301.در مĤخذ ديگر ظاهراً تنها گزارش ثعالبي به عنوان رواياتي مستقل معرفي ميكند
دربارة  302.نسبت ميدادندساختن ايوان مدائن را به انوشروان نيز . مĤخذ ديگر ترديدي در استقالل اين روايات نميگذارند

بلعمي حتي به ماجراي شيرين و فرهاد  303.تخت طاقديس گزارشي نيز از يك رويدادنگار رومي به نام كدرنوس داريم
گزارش ابن فقيه و اشعار عربي كه  304.نظامي و مقلدان او شهرت يافته اشاره نموده است خسرو و شيرينكه بيشتر در 

، نشان ميدهند كه 305اند و شيرين نقل كرده) باربد(صيف ايوان مدائن، شبديز، فهلبد او و نويسندگان ديگر در تو
 هاي نخستين هجري از شهرت هاي نامبرده كه آنها را در شمار نفائس دربار پرويز برميشمردند، در همان سده موضوع

 306.بزرگي خسروپرويزـ روايت 45. نظامي آغاز نگشته بود خسرو و شيرينآنها تازه با  ةي برخوردار بودند و آوازبزرگ
هاي مستقل دربارة برخي از نفائس دربار پرويز، شرح همة آن نفائس يكجا نيز وجود داشت كه در آن دربارة  بجز نوشته

ون گنج بادآورد، گنج عروس، گنج طاوس، گنج افراسياب، و ديگر كوزة ابري، چهاي خسرو، هم تخت طاقديس، گنج
مشكوي زرين و حتي دربارة  ،ها افشار، فيل سفيد، شبديز، باغ مشتمدائن، شطرنج، نرد، زرِدستارچة آذرشب، ايوان 

نام آن  شاهنامهيكي ديگر از اين نفائس فرش بزرگي بود كه در  307.شيرين، باربد، نگيسا و سرگس گزارش كرده بود
همانگونه كه در باال  308.ناميدند مي "فقطْ"نوشته و تازيان آنرا  "بهار كسري"است و طبري آنرا  "شادورد بزرگ"

اي وجود  اي جداگانه كم مشهورترين آنها نوشته دربارة هريك از اين نفائس باال يا دستاشاره شد، به گمان نگارنده 
نيز  التّواريخ مجملاين نظر را نويسندة . نيز توصيف كرده بودند خداينامهدر يكجا و از جمله در  را داشت و سپس آنها

و اين هر يك را قصه هست كه چگونه بودست و چگونه بدست ": او نخست دربارة اين نفائس مينويسد.ميكند تأييد
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اين  310.گرازـ داستان 46 309"...چنان خواندم سيرالملوكو در ": ده استورو سپس در شرح آشپزخانة پرويز آ "افتاد
نام  شهريزاد مع ابرويزابن نديم از كتابي با عنوان  .داستان تاريخي شرح شورش سردار پرويز و گريختن او به روم است

، 313، مسعودي312فشردة اين داستان را طبري. كه بايد ترجمة عربي همين داستان بوده باشد 311برده است
اند و در منابع ديگر نيز اشاراتي كوتاه به آن  آورده 317و مقدسي 316األرب يهنهانويسندة  ،315، ابن بلخي314مسكويه
با  براي چهل و اندي روز اين شهربراز كه فردوسي آنرا گراز ناميده است، همان است كه پس از اردشير شيروي .هست

نامة شيرويه روايت ـ 47 318.و در برخي منابع نيز بدان اشاره شده است رسيدبه قتل  سپس لقب فرائين به پادشاهي و
، نويسندة 324، ثعالبي323، بلعمي322، مسكويه321، دينوري320اين روايت را طبري 319.به پرويز و پاسخ آن

پهلوي تنها محدود به  توجه داشت كه محتواي اين روايت در اصلِبايد  326.اند آورده و مĤخذ ديگر 325األرب يهنها
در بينيم، چه در اينجا و چه  هاي عربي و فارسي آن نيز مي اتهامات شيرويه و دفاع پرويز نبود، بلكه همچنانكه در ترجمه
چگونگي گزينش كشندة پرويز و يا گفتگوي فرستندة به روايات ديگر، به برخي مسائل فرعي ـ براي مثال در اينجا 

از منابع  شيرويه با نگهبان پرويز و يا افتادن به از تخت پرويز بر زمين و ديگر و ديگر ـ پرداخته شده بود و حتي بيشتر
تر  تي از منابع اصلياايم، همانگونه كه چون رواي نشان داده هاي شاهنامه يادداشتچنانكه ما در به سخن ديگر، . موجود
كويه، ثعالبي، ابن بلخي، ابن اثير، گرديزي و س، به دست ماألرب  يهنهاو  شاهنامهبلعمي و  تاريخو  الرسل تاريخمانند 

 كه از نگارشِ گونه اين روايات هنگامي تر ميگردند، به همين تر و فشرده افتند، قاعدتاً كوتاه مي التّواريخ مجملنويسندة 
. اند تر شده كوتاه ، هرباراند آن رسيده عربي و فارسي هاي ترجمه از آنجا به و خداينامهاصلي و جداگانة خود به پهلوي به 

 المحاسن و األضداداي از آن در كتاب  نيز دارد و فشرده 328اين روايت را ثعالبي 327.شيرويه با شيرينـ داستان 48
ـ 49 330.هم آمده است و جاحظ به احتمال زياد آنرا از موسي بن عيسي كسروي گرفته بود 329منسوب به جاحظ

فرمانروايي  و برنامة اي ايراد ميكنند كه اعالم روش برخي پادشاهان هنگام بر تخت نشستن خطبه شاهنامهدر . ها خطبه
برعكس . نانكه خواهيم ديد اهميت خطبه كمتر استدر سرگذشت شاهان پيشدادي و كياني چ شاهنامهدر . آنهاست

، ولي خطبة بهرام ميرسدبيت  25ها تا  طول بيشتر خطبه. پادشاهان ساساني بجز چند استثناء همه خطبه ميخوانند
. روز پياپي خطبه ميخواند هشتبهرام گور . اند بيت 50تا  40بلندتر و ميان  333و پسرش هرمزد 332و انوشروان  331گور
چون مثالً نگهداشت داد و دهش و آباداني و رفع ستم را همة شاهان . ها در بسياري نكات ناگزير مكرراند واي خطبهمحت

در منابع ديگر خطبة شاهان . اي نيز هستند حاوي نكات تازه ي بلندترها ولي برخي خطبه. ظاهراً وظيفة خود ميدانستند
گذاري  اند كه در روز تاج و بلعمي و ثعالبي گهگاه به اين بسنده كردها براي مثال طبري و به پيروي از. كمتر آمده است

يعقوبي خطبة انوشروان و . اند ولي بندرت خطبة پادشاه را نقل كرده ،پادشاه مردم او را دعا كردند و او سپاس گفت
ام گور كه هفت روز ربه مسكويه به خطبة. اند بسيار كوتاه آورده 335ام رارو بلعمي خطبة يزدگرد به 334پسرش هرمزد را

ها را  اين حقيقت شايد اين گمان را پديد آورد كه فردوسي بسياري از اين خطبه 336.مردم را پذيرفت اشاره كرده است
در اين كتاب كمابيش مانند . اين گمان را رد ميكند األرب يهنهاولي كتاب . اند خود ساخته و يا تنها در مأخذ او بوده
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) كه سه روز خطبه ميخواند(كه در ميان آنها خطبة بهرام شاپور و بهرام گور  337هان خطبه ميخوانندبيشتر پادشا شاهنامه
 338.سطر بسيار بلنداند 86سطر و خطبة اردشير با  57سطر و خطبة پسر او هرمزد با  44نسبتاً بلند و خطبة انوشروان با 

ها را زده و تنها خطبة هرمزد  خطبه است، به شيوة منابع ديگرداراي مأخذ مشترك  األرب يهنهاولي باز دينوري با آنكه با 
ها را تأييد ميكند اينست  كه اصالت اين خطبهنكته ديگري  339.بسيار بلند نقل كرده است األرب يهنهاانوشروان را مانند 

را  سيرالملوكرجمة او سه بار روايت خود را به نقل از ابن مقفع ذكر كرده و حتي يكبار نام ت األرب يهنهاكه نويسندة 
 ،ها اخبار، سرگذشت، اندرزها، عهدها، نامه"هاي پيشين خود  همچنين مسعودي مينويسد كه در كتاب 340.آورده است

 خداينامهها همه در  بنابراين اين خطبه 341.پادشاهان را آورده بود "...هاي توقعيات، سخنان هنگام تاجگذاري و نامه
ها  اي نيز گردآوري كرده بودند؟ نكتة ديگر اينكه، گويا شاهان اين خطبه ها را در كتاب جداگانه هولي آيا اين خطب. اند بوده

كه دليل بر اينست كه اين سخنان را از پيش و  343و يا كس ديگري آنرا ميخواند 342را از روي نوشته ميخواندند
روز تاجگذاري هر چه به ذهنش ميرسيد بر زبان محتمالً به كمك الگوهاي پيشين تأليف ميكردند و نه اينكه پادشاه در 

  . ميراند
در منابع ديگر نيز از . بررسي كرديم شاهنامههايي بودند كه ما بر اساس بخش ساسانيان در  اينها برخي از نوشته

 نامهشاهد، ولي در شتنبه اصلي جداگانه برميگ خداينامههاي  از راه برخي از نگارش آنها نيز آثاري نام رفته است كه
طويلي را به شاپور نسبت البي عهد ثع. عهد شاپورـ 50. ما اينك فهرستي از اين آثار را نيز معرفي ميكنيم. اند نيامده

و بيشتر از اين كتاب نقل عامري  345األرب يهنهابيشتر از ثعالبي نقل نويسندة  344.اي نقل ميكند ميدهد و از آن برگزيده
در تأليفات . اند نيز از آن ياد كرده 348و مسعودي 347طبري 346.ناميده است نامه خداياست كه مأخذ خود را چندبار 
 350در پايان پادشاهي شاپور پنج بيتي در اندرز شاپور به پسرش آمده است شاهنامهدر  349.ديگر نيز از آن نام رفته است

آمده  شاهنامهدر . بهرام و نرسيـ داستان 51 .دنها مياي ي گرفت كه غالباً در پايان پادشاهيجزو اندرزهاي اكه بايد آنر
اين گزارش در برخي منابع . است كه هنگاميكه بهرام گور به جنگ خاقان رفت، برادرش نرسي را جانشين خود كرد

كه بهرام او را از راه (ولي طبري از يك مهرنرسي . ديگر نيز آمده است و دربارة رفتن بهرام به هند نيز تكرار شده است
است كه وزير بزرگ بهرام بود و سه پسر داشت كه بهرام آنها را هيربد  گزارش كردهنيز ) نرسي ميخواند صميميت

هيربدان و رئيس ديوان خراج و سپهساالر كشور كرده بود و خود مهرنرسي را به روم فرستاد و او با توفيق بازگشت و 
براي خود و پسران خود  يكي بر پا كرد و در هر ا ساخت و در هر دهي آتشكده كدهگيري گزيد و چهار ده سپس گوشه

اين داستان كه در چند . ستان و سروستان نمود خرماستان، زيتون ،هزار درخت باغي ساخت و هر باغي را با كاشتن دوازده
مه نيست، ولي داستاني جداگانه و بلند بود، چون به گزارش ابن نديم به عربي ترج شاهنامهدر  351منبع ديگر نيز آمده

اي از آن از راه ترجمة  رفته و سپس فشرده خداينامههاي  از اينرو بايد كوتاه شدة آن به برخي از نگارش 352.شده بود
دو روايت از ترجمة عربي اين داستان  .داستان بالش با دختر ستوربانـ 52 .باشدبه تأليف طبري رسيده  خداينامهعربي 

از موسي بن عيسي كسروي است و  نامهخدايمأخذ او ترجمة عربي  ورده ك نقل 353يكي كوتاه كه جاحظ. در دست است
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نيز اشارة  355التّواريخ مجملدر . است شده ابن مقفع گرفته سيرالملوككه محتمالً از  354األرب يهنهاديگري درازتر در 
سرايي و  افسانههم در  و گويا كتابي آشپزيبه بالش كتابي نيز در  356به گزارش ثعالبي. هستكوتاهي به اين داستان 

كه تنها چهار  پادشاهياينها و كارهاي ديگري كه ثعالبي به بالش نسبت داده است، از . نسبت ميدادند ها مزاح و دلقك
 هاي ميان بالش ساساني و يكي از بالش در اينجا از اينرو به گمان نگارنده. شگفت است بودكرده  فرمانرواييسال 

عهد قباد بن فيروز از  األرب يهنهادر . عهد قبادـ 53 357.سهو شده است.) م192ـ 148رم محتمالً بالش چها(اشكاني 
اي كه قباد در سپردن پادشاهي به  اي كوتاه به نامه نيز اشاره شاهنامهدر  358.ياد شده است الي ابنه كسري بن قباد

قباد عهدنامه  األرب يهنهارا همانگونه كه در باشد، زي كه بايد بخشي از همان عهدنامه 359آمده است بود انوشروان نوشته
داستان كودكي ـ آ53 .ميگذارد "برزين رام) موبدان(موبد "نيز نامه را نزد  شاهنامهميسپارد، در  "القضات قاضي"را به 

داستاني است كه ثعالبي روايت كرده . آرزو ريدگ خوشـ روايت 54 آ359.كه ابن بلخي از آن ياد كرده است انوشروان
 .هايي دارند در دست است كه با يكديگر تفاوت Xusraw ud rēdag361 زبان پهلوي نيز با عنوان بهو متني  360ستا

بخشي از اين رساله توصيف زيبايي دلخواه در زن است و اين خود موضوع روايت ديگري است كه به زمان انوشروان 
ابن نديم از اين داستان با عنوان . شكدانه و شاه زنانمـ داستان 55 362.اند و در برخي منابع آمده است نسبت داده

) مشكدانه =( "مسكدانه"را بايد گشتة  "مسك زنانه"كه در اين عنوان  363نام برده است مسك زنانه و شاه زنان
ايت اند و ميتوان گمان برد كه در اينجا نيز جاحظ رو نقل كرده 364األرب يهنهاخود داستان را جاحظ و نويسندة  .دانست

جاحظ حكايات ديگري نيز از پرويز و شيرين و بهرام چوبين . اند خود را از كسروي و نويسندة دوم از ابن مقفع گرفته
موضوع آن عرض كردن . رسم عرض كردن سپاهـ روايت 56 365.آورده كه محتمالً آنها را نيز از كسروي گرفته است
اين . اجراي فرمان انوشروان خود پادشاه را نيز استثناء نميكند مهنگاسپاهيان است كه دبير عرض به نام پاپك بيروان 

نيز به كوتاهي از آن  369اند و يعقوبي نسبتاً به تفصيل آورده 368األرب يهنهاو نويسندة  367و بلعمي 366روايت را طبري
توقيع و  ديگر نيز پادشاهانولي به بسياري از . از اين از توقيع انوشروان ياد كرديم يشپ. توقعياتـ 57 .ياد كرده است

، 370به هر روي، طبري. اند اند، اگرچه دو قالب گوناگون اندرز نسبت داده شده است و اين دو قالب گاه در هم ريخته
توقيعاتي به اردشير، به نرسي، به بهرام گور، به هرمزد انوشروان و به خسروپرويز  372و برخي مؤلفان ديگر 371ثعالبي

  .اند نسبت داده
تنها آثاري كه در باال از آنها نام رفت، بلكه روايات بسياري كه ظاهراً رويدادهاي تاريخي  ه گمان نگارنده، نهب

جنگ بهرام "روايت : اند كه آنها نيز به گونة جداگانه و مستقل وجود داشتند، براي نمونه هستند، روايات آميخته با افسانه
، روايت "شورش مزدك و مزدكيان"، "دان و به زني گرفتن دختر دهقانگريختن قباد از زن"، روايت "گور با خاقان

كشته شدن "، روايت "ساختن شهر انطاكيه"، روايت "خواستگاري كسري از دختر خاقان"، روايت "وهرز و فتح يمن"
ابع ما به و ديگر و ديگر كه دربارة آنها در من "كشته شدن بندويه به فرمان پرويز"، روايت "گستهم به دسيسة پرويز

  .اند بوده خداينامههاي  ش تفصيل سخن رفته است و از اينرو در نگار
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، حمزه 373چنانكه از گزارش طبريـ 58: اندازيم از آغاز تا پايان اشكانيان مي شاهنامهاكنون ما نگاهي نيز به 
هاي  از مهمترين اختالف برميايد، يكي 378و ثعالبي 377"مقدمة قديم شاهنامه"، 376، بيروني375، بلعمي374اصفهاني
هاي  بود كه سپستر در ترجمه و نخستين پادشاه ها مربوط به شرح آغاز آفرينش و پديد آمدن نخستين انسان خداينامه

از اينرو . آميختن روايات گوناگون ايراني و سامي شدت گرفت  گيري گيومرث و آدم و درهم عربي و فارسي نيز با يكسان
كتاب ـ 59 379.گذشته از اختالفات ريز و درشت ديگر، به دو گروه ديني و شاهي تقسيم كرد ها را خداينامهنگارنده 

شايد بخشي از  380.كه تنها مسعودي از آن نام برده است كرديماز اين اشارة كوتاهي به اين كتاب ما پيش . سگيگسران
از . پيكارـ كتاب 60. راه يافته بوده باشد مهخدايناو هم با منابع ديگر همخواني داشته به  شاهنامهاين كتاب كه هم با 

را يكي از شاهان پيشين ايران به ) باب االن(و اين دژ ": مينويسد مروجاو در . اين كتاب نيز تنها مسعودي نام برده است
اسپنديار . ندا و ايرانيان در اشعار خود از اين دژ و ساخت آن به دست اسپنديار ياد كرده... نام اسپنديار پسر بستاسف ساخت

او به سرزمين تركان رفت و شهر صفر را كه در ميان ايرانيان به تسخيرناپذيري . در خاور با اقوام گوناگون بسيار جنگيد
آمده كه ابن مقفع آنرا به عربي  پيكاركارهاي اسپنديار و آنچه دربارة او گفتيم در كتاب معروف به . زبانزد بود ويران كرد

و ... ": مينويسد مروجبا اشاره به گزارش باال در كتاب  التّنبيهو باز مسعودي در كتاب ديگر خود  381".ترجمه كرده است
هاي  ميگويند و جنگ با اقوام ديگر و جنگ "جهاد"يعني  پيكارهمچنين ياد كرديم از جنگهاي ايرانيان با تركان كه آنرا 

 شرح مسعودي روشن ميگردد كه از اين گزارشِ 382"...رستم دستان و اسفنديار در خراسان و سيستان و زابلستان
يادگار كه در آن از جمله روايت ديگري از  داشتهاي اسفنديار نيز مانند اخبار رستم در زبان پهلوي كتابي جداگانه  جنگ
، )اشتپس از كشته شدن زرير نقش اصلي را اسفنديار د ،بينيم مي شاهنامهچنانكه در  روايت، كه در آن(بود نيز  زريران

رستم و ـ داستان 61. هاي اسفنديار با رستم دژ و ديگر جنگ يا جنگ ديگر داستان هفتخان اسفنديار و تصرف روئين
و اسفنديار جز در دو كتاب نامبرده در كتاب جداگانة ديگري نيز بود كه ابن نديم از آن ياد كرده و نبرد رستم . اسفنديار

اند كه در  دربارة اين داستان منابع ديگر نيز گزارش كرده 383.بي ترجمه كرده بودبن سالم به عر جبلهنوشته است كه آنرا 
و نيز از  پيكارچنانكه از سخن مسعودي دربارة  ،هاي اسفنديار از سوي ديگر، جنگ 384.جزئيات همه يكسان نيستند

 سگيگسرانفاوت كه در كتاب هاي مذهبي بودند، با اين ت برميايد، همه جنگ شاهنامهو برابر آن در  يادگار زريران
از اين داستان، تا حد  شاهنامهولي اين تفاوت در روايت  .اسفنديار پيكارمحتمالً نقش مثبت را رستم داشت و در كتاب 

ت و چه از يست، هرچند در مجموع چه از نظر كمزيادي برطرف شده و توازني ميان نقش دو پهلوان جاي آنرا گرفته ا
همچنين انگيزة مذهبي نيز جاي خود را به دو برداشت گوناگون از آئين . اسفنديار ميچربد نظر كيفيت كمي به سود

برخي  شاهنامهدر . ها خطبهـ 62 385.هاي اندكي برجاي مانده است بندگي داده است و از انگيزة مذهبي تنها نشانه
كيكاوس، كيخسرو و بهمن اصالً  گيومرث، فريدون، نوذر، زوطهماسپ، كيقباد،: پادشاهان پيشدادي و كياني همچون

 4بيت، گشتاسپ  2بيت، جمشيد  4بيت، طهمورت  1هوشنگ  :بسيار كوتاه است نيز خطبه ندارند و خطبة شاهان ديگر
بيت، و از همه  12بيت، لهراسپ  9اسكندر : خطبة دو پادشاه كمي بلندتر .بيت 6بيت، دارا  5بيت، داراب  5بيت، هماي 

اي آورده است و تنها  فردوسي، ثعالبي براي بيشتر پادشاهان خطبه خالفبر 386.بيت 19 ست درا بلندتر خطبة منوچهر
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سطر از همه بلندتر  16هايي كه ثعالبي آورده، باز خطبة منوچهر با  در خطبه. گيومرث، نوذر، كيخسرو و دارا خطبه ندارند
اي نسبت داده است، ولي هيچيك از نيم تا دو سطر  طبري نيز به بسياري از پادشاهان پيشدادي و كياني خطبه 387.است

تر كرده از گزارش او دربارة خطبة كيخسرو تأييد  ها بلندتر بودند و طبري آنها را كوتاه در اينكه اصل خطبه. بيشتر نيستند
ها  بهنكتة ديگر در اصالت خط 388.نسبت ميدهد، ولي چيزي از آن نقل نميكند "خطبة بليغي"ميگردد كه طبري به او 

كن ": به گزارش طبري دارا در خطبة خود ميگويد. خطبة داراست فردوسي ازهمخواني دقيق ميان گزارش طبري و 
اندازيم، ولي اگر  ما هيچكس را به پرتگاه هالك نمي( 389"دي فيها لم نكففه عنهاترو من  لهلكهندفع احداً في مهوي ا

  :نامهشاهو در ). گيريم او خود افتاد از او دست نمي
  390نه از چاه خوانم سوي تخت و گاه    سري را نخواهم كه افتد به چاه

ها نمونة همخواني ميان گزارش فردوسي و طبري  يد ميكند، بلكه يكي از دهئها را تأ اصالت خطبهتنها  اين همخواني نه
ها دليل ديگر كه اساس كار  ده و يكي از خداينامهآنها حتي تا خود  مستقيم و غيرمستقيم است، با وجود اختالف در مĤخذ

دربارة گيومرث او . ها را زده است، مگر خطبة گيومرث و منوچهر را بلعمي نيز خطبه. ن بود نه شفاهيفردوسي مدو
 ، در اينجا نيزاي كه او از منوچهر ياد ميكند و اما خطبه 391".نخستين خطبه اندر ميان فرزندان آدم او كرد و": مينويسد

هايي كه به  ماند كه از ميان خطبه از اينرو ترديدي نمي 392.سطر است 100ست و در چاپ كتاب نزديك بسيار بلند ا
 هبالذّ مروجمسعودي كه در كتاب خود . به شمار ميرفت اُلگوهاي بلند و  شاهان نسبت ميدادند، خطبة منوچهر جزو خطبه

رداختن به خطبة شاهان را نيافته، ولي خطبة منسوب فرصت پ و طبعاً سرگذشت شاهان ايران را بسيار فشرده آورده است
شاهان ايران هنگام تاجگذاري سخناني دارند كه از آوردن ": سطري نقل كرده و سپس افزوده است 4به گيومرث را در 

ده است او اين مطلب را باز هم ياد كر 393".ايم آورده اخبارالزمان و اوسطهاي خود  آنها درميگذريم، چون آنها را در كتاب
  .گزارش كرديم آنرا قبالًو ما 

اي  ها به همة شاهان پيشدادي و كياني نيز مانند شاهان ساساني خطبه خداينامهباال نشان ميدهد كه در  بررسي
 اهاني كه آنها را غاصب و غيرمشروعمگر ش. برخي حذف يا كوتاه شده بودند ها نسبت ميدادند كه سپس در ترجمه

ساسانيان تاريخ اشكانيان و در نتيجه خطبة شاهان  395.و شهربراز 394بهرام چوبين ،ك، اسكندرميدانستند، همچون ضحا
ه نيز زده بود، حتماً تاجگذاري كرده و خطبه كّن كه يكسالي پادشاهي كرده بود و سالبته بهرام چوبي. آنها را هم زده بودند

به  شاهنامهدر . و از اينرو در منابع ما نيز سخني از آن نيستها زده بودند  خداينامهنيز خوانده بود، ولي خطبة او را از 
دربارة خطبه خواندن شهربراز يا  شاهنامهدر  396.تاجگذاري او اشاره شده است، ولي سخني از خطبه خواندن او نيست

  :ن تنها يك بيت آمده است كه نكتة جالبي را دربردارديفراي
  397كه آمدش ياد گفت چيزي همي    فرايين چو تاج كيان برنهاد

به سخن ديگر، برخالف آنچه رسم بود . فرايين هنگام تاجگذاري هر چه به ذهنش رسيد بر زبان آورد: ميگويد
كه خطبه را با تأمل و به كمك الگوهاي معتبر از پيش تأليف كنند و بخوانند، اين شاه نامشروع بر اين رسم نرفت، بلكه 
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به عربي و فارسي با پذيرفتن رمان اسكندر به  خداينامههاي  هنگام ترجمه. داز خود سخنان پريشاني را بر زبان آور
ها اين بود كه خطبه خواندن  اين خطبهعلت اهميت . اي نسبت دادند ها، به اسكندر نيز خطبه شاهنامهها و  سيرالملوك

اهميتي مانند خطبه داشت، جز نسبت اندرز و توقيع نيز . اندرزها و توقيعاتـ 63. يكي از شرايط مشروعيت پادشاهي بود
از . اينكه خطبه را به همة شاهان مشروع نسبت ميدادند، ولي اندرز و توقيع را به شاهاني كه به دادگري شهرت داشتند

 شاهنامهدر . هايي از اندرز و توقيع داريم، اگرچه نه به اندازة بخش ساسانيان اينرو در بخش پيشداديان و كيان نيز نمونه
چندان زياد نيست و آنچه هست بيشتر پراكنده در ميان مطالب ديگر  بخش پيش از ساسانياناندرز و توقيع در هاي  مثال
، اندرز گشتاسپ به 399، اندرز كوتاه كيقباد به كيكاوس398آنچه بيشتر قابل ذكر است، اندرز منوچهر به نوذر. است
ولي موضوع اصلي اين اندرزها بيشتر . منوچهر بلندتر استاست كه باز از ميان آنها اندرز  401و اندرز داراب 400بهمن

در مقابل، ثعالبي اندرزهايي بلندتر به فريدون، كيقباد، . اند ها آمده تعيين جانشين است و از اينرو در پايان پادشاهي
ا موضوع تعيين كه داراي ماهيت ديگر و استقالل بيشتراند و ب 402و توقيعي به اسكندر نسبت داده است كيخسرو و اندرز

سطر به منوچهر نسبت داده است كه در پايان آن به قانون  70طبري اندرز بلندي بيش از . ارتباطي ندارند جانشين هم
. بوده باشد بسيار بلندنويسي طبري بايد اين اندرز در مأخذ او نيز  با توجه به چكيده 403.نيز پرداخته است در زمان او خراج

بلعمي به گيومرث نيز اندرزي نسبت داده . رده، ولي با خطبة منوچهر درهم آميخته استوا آبلعمي نيز اين اندرز ر
بيند  پادشاه هند خوابي مي شاهنامهبه روايت . روايت خواب ديدن كيد و فرستادن چهار چيز بنزد اسكندرـ 64 404.است

در را از سر خود باز كند، چهار چيز، يعني جام، كه خوابگزار پس از تعبير آن به او پيشنهاد ميكند كه براي آنكه شرّ اسكن
اين روايت، يعني خواب ديدن آغاز  405.دختر، فيلسوف و پزشك خود را كه هر يك در جهان مانند ندارند براي او بفرستد

ايت كيد و تعبير آن در هيچيك از منابع ديگر نيست و موضوع فرستادن چهار چيز براي اسكندر نيز كه در واقع دنبالة رو
رمان گزارش شده و منابع ديگر و همچنين  406خواب ديدن كيد است تنها بوسيلة ثعالبي و مسعودي و سپستر نظامي

اگر اين روايت را ثعالبي و مسعودي نيز گزارش نكرده بودند و يا تنها ثعالبي آنرا گزارش كرده بود، . آنرا ندارند اسكندر
برگرفته بود و ) نوشتاري يا گفتاري(فردوسي اين روايت را از مأخذ ديگري انداخت كه  شايد كساني را به اين گمان مي

و اما گزارش مسعودي در عين همخواني با . ولي گزارش مسعودي چنين گماني را بكلي باطل ميكند. ثعالبي نيز از او
ود مسعودي آنچه او ها و تفصيل بيشتري در برخي جزئيات دارد و تازه به گفتة خ گزارش فردوسي در خط اصلي، تفاوت

خذ اين أخود آورده بود و در آنجا م اخبارالزّماناي است از شرحي كه او در كتاب  از اين روايت آورده، تنها چكيده مروجدر 
از آنچه مسعودي گزارش كرده است ميتوان نتيجه گرفت كه به زبان پهلوي داستاني . روايت را هم بدست داده بود
در آن كتاب كه بخشي از . ربارة كيد هندي بود كه بايد از سانسكريت ترجمه شده بوده باشدمفصل و مستقل و جداگانه د

دانشمندان هندي از  ، ميان كيد و)پيش از اين به اين قالب ادبي اشاره شد( آن به شيوة تبادل نامه نگارش يافته بود
از جمله فلسفه، پزشكي، اخترشناسي و دين و دانشمندان يوناني از سوي ديگر، بر سر مسائل گوناگون،  يكسو و اسكندر

همچنين يكي از موضوعات . ها بود بحث شده بود و هدف اصلي داستان اثبات برتري هنديان بر يونانيان در اين زمينه
كتاب توصيف زيبايي و اخالق زنان هند و برتري آنان بر زنان يونان و ديگر كشورها بود كه مانند آنرا در ادبيات فارسي 
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اي از آن به يكي از  اصالً نبود، بلكه سپستر چكيده مان اسكندررهمانگونه كه اشاره شد در اين داستان،  407.داريمنيز 
به هر . به پهلوي راه يافته بود و شايد نگارش جداگانة آن نيز به عربي ترجمه شده بود رمان اسكندرهاي ترجمة  نگارش

يكي اينكه، بسياري از روايات . ستار ثابت گرديد، يكبار ديگر تأييد ميكندروي، اين مثال دو نكته را كه بكرات در اين ج
هايي جداگانه و مستقل بودند كه سپس  ايراني كه در منابع عربي و فارسي داريم، در ادبيات پهلوي رساالت و كتاب

ع بعدي د و در برخي از اين منابان تر شده هاي عربي و فارسي آنها كوتاه و كوتاه ها و ترجمه خداينامههنگام راه يافتن به 
بطور مستند به هيچ مأخذ نوشتاري  شاهنامة ابومنصوري، جز شاهنامهديگر اينكه، براي اثبات مأخذ . اند حذف شدهبكلي  

  .يابيم يا گفتاري ديگري راه نمي
آمده  خداينامهي ها كه آيا در بخش پيشداديان و كيانيان رواياتي نيز بودند كه در برخي از نگارشاكنون بنگريم 

گيومرث و جنگ او بلعمي روايت بلندي از . گيومرث تا منوچهرروايت ديگري از ـ 65: اند نيامده شاهنامهبودند، ولي در 
با ديوان و كشته شدن بشنگ پسر گيومرث به دست ديوان و جنگ هوشنگ با ديوان دارد كه نگارنده در منابع ديگر 

همچنين روايتي كه او از فريدون . مينامد سير عجما ابن مقفع و در جايي ديگر مأخذ خود را يكج بلعمي. نديده است
دارد، با روايت  نامه كوشبا عنوان  و در ضمن آن به پادشاهي كوش اشاره كرده است كه خود داستاني جداگانه 408آورده

يد و ضحاك و منوچهر به روايت بلعمي از طهمورث و جمش. طبري و فردوسي و رويدادنگاران ديگر تفاوت كلي دارد
نگارنده احتمال ميدهد كه همانگونه كه خود بلعمي نوشته . روايت طبري نزديكتر است، ولي بكلي با آن يكي نيست

ابوالمؤيد بلخي  شاهنامةابن مقفع و نيز محتمالً در  سيرالملوكگونه در  است، روايت گيومرث تا هوشنگ به همين
بلعمي پس از آوردن روايت گيومرث و هوشنگ از ترجمة ابن مقفع، آنرا از روايت . بوده است شاهنامة بزرگمعروف به 

است، ولي اين بخش نيز  "بهرام موبد"گشتة  "بهرام المؤيد"نيز نقل ميكند كه گويا  409"نامة بهرام المؤيد خداي"
ـ 66 .مؤيد بلخي است بوده استالابوعلي بلخي كه به گمان ما همان ابو شاهنامةچنانكه از گزارش بيروني برميايد در 

از اختالفات ا روايات ملي ايران چنين گمان داست كه يكي بنگارنده در جواني و آغاز كار . آرش شواتيرداستان 
يشت هشتم، بند ( اوستاهاي ديني اين داستان را كه در  خداينامهدر روايت آرش بود، بدين گونه كه  خداينامههاي  نگارش

هاي شاهي براي باال بردن ارز منوچهر اين داستان را زده و بجاي آن  خداينامهتند، درحاليكه آمده است داش) 7ـ 6
چنانكه ( و مĤخذ آن به اين نتيجه رسيدم شاهنامهولي سپستر با مطالعة بيشتر در . را آورده بودند "زال و رودابه"داستان 

جنگ "هاي  ها جز در داستان خداينامهه رستم در ك )ام اين جستار آورده 1/و در بخش سه هاي شاهنامه يادداشتدر 
به گمان . نقشي نداشت و در داستان سپسين نيز نقش او منفي بود "رستم و اسفنديار"و  "سياوخش"، "هاماوران

و آن نيز  شاهنامهها بوده و از آنجا به منابع عربي و فارسي راه يافته است، مگر به  خداينامهنگارنده داستان آرش در همة 
را به جاي آن  "زال و رودابه"استان آرش را زده و داستان د شاهنامة ابومنصوريبدين علت كه در مأخذ آن، يعني در 

زال و "به علت دلبستگي به داستان  روي از مأخذ مشترك با او، و بويژهثعالبي نيز مانند فردوسي به پي. گذاشته بودند
 .تنها اين داستان را نزده، بلكه آنرا نسبتاً كامل ترجمه كرده است ، نهمينامد 410"احسن قصص العشاق"كه آنرا  "رودابه
يكي آنكه طبري و . از داستان آرش دو روايت در دست است 411.او در عين حال داستان آرش را نيز آورد است ولي
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ميخته با عناصر سامي رنگ و بو و آ ، و ديگر يك روايت فرعي و متأخر و بي412اند برخي رويدادنگاران ديگر گزارش كرده
زمان روايت نخستين در پادشاهي منوچهر و زمان روايت دوم در پادشاهي زاب  413.األرب يهنهاو  اخبارالطّوالدر 

تعيين  البي داستان را به روايت نخستين گزارش كرده است، ولي زمان آنرا به پيروي از روايت دومعث. است) زوطهماسپ(
در پادشاهي منوچهر در ضمن اشاره به روايت نخستين مدعي  منتهاه عمل كرده است، و در واقع كمي خودسران نموده

خواسته هم داستان زال و رودابه را  او به سخن ديگر، چون 414.مان اين روايت معتبرتر استاز ز است كه گزارش او
هم در پادشاهي منوچهر امكان داشته باشد و هم داستان آرش را به روايت نخستين و معتبر آن، ولي اين كار هر دو با 

ـ داستان 67. نداشت، ناچار زمان داستان آرش را به پيروي از روايت دوم آن به پادشاهي زوطهماسپ برده است
از جهتي كه  415اند اي از داستان طهماسپ پسر منوچهر را نيز آورده طبري و به نقل از او بلعمي خالصه. طهماسپ

بايد در اصل داستاني  اين داستان نيز. ن اردشير با دختر مهرك را به ياد مياوردو از جهتي داستا شداستان سياوخ
به گزارش طبري و برخي منابع ديگر، روايتي نيز وجود داشت كه . كرشاسپ ـ روايت68. جداگانه و مستقل بوده باشد

. دشاهي او را معتبر نميداند، ولي طبري روايت پا416را در پادشاهي شريك زوطهماسپ و يا وزير او ميدانستند كرشاسپ
 417.در يك روايت الحاقي كرشاسپ پسر زوطهماسپ دانسته شده است كه پس از پدر نه سال پادشاهي كرد شاهنامهدر 

شايد اين روايت فرعي جزوي نبود، ولي  خداينامههاي  هيچيك از نگارشپ به احتمال بسيار در روايت پادشاهي كرشاس
ـ 69. اي بدان شده بود مؤيد بلخي اشارهالابو كرشاسپيا كتاب  شاهنامة بزرگوده و در از داستان كرشاسپ پهلوان ب

اين اشكش را  418.داآمده است كه كيخسرو اشكش را به گرگان و خوارزم فرست شاهنامهدر . آغش وهادانروايت 
ردار كيخسرو و پادشاه آغُش وهادان س 420التّواريخ مجملدر . ثبت كرده است) بهداذان(اغص پسر بهذان  419طبري

نبيرة آغش وهادان بود و "المعالي  عنصرالمعالي به فرزند خود ميگويد كه نياي او شمس 421قابوسنامهدر . گيالن است
شهمردان بن  ".آورده است شاهنامهمؤيد بلخي ذكر او را در الآغش وهادان ملك گيالن بود به روزگار كيخسرو و ابو

اي از سرگذشت او  از آغش وهادان كه او را داماد طوس مينامد ياد كرده و فشرده نامة عالئي نزهتالخير نيز در كتاب  ابي
تركان در پايان ميان او و كيخسرو كار به دشمني و جنگ  بنا به گزارش او، پس از پيروزي آغش بر 422.را آورده است

اين  ،اند اي كوتاه كرده يا اغص تنها اشارهبنابراين، درحاليكه طبري و فردوسي به سرگذشت اشكش يا آغش  آ422.ميكشد
ـ 70. از آن گرفته است داستاني دراز داشته است روايت خود را مأخذي كه شهمردان در ابوالمؤيد و شاهنامةدر  پهلوان

نيز باالتر عهد اردشير ها و رساالتي نسبت ميدادند كه آنرا از  به گزارش طبري و بلعمي به بهمن كتاب. بهمنروايات 
اين منظومه از چهار  424.الخير در دست است از ايرانشاه بن ابي نامه بهمناي با عنوان  به فارسي منظومه 423.يدانستندم

هاي آن با يكديگر پيوستگي دروني ندارند و از اينرو بايد از روايات گوناگون دربارة  بخش تشكيل شده است كه بخش
نكه بسياري از رويدادنگاران چون طبري، مسكويه، بلعمي و نويسندة چنا. پيام به رمزـ 71 .بهمن سر هم شده باشند

هايي بوسيلة فرستادن اشيايي براي يكديگر رد و  اند، در پادشاهي دارا ميان دارا و اسكندر پيام گزارش كرده األرب يهنها
بوده است و گويا  داينامهخهاي  نيامده است، ولي بطور حتم در برخي از نگارش شاهنامهاين روايت در  425.بدل ميگردد
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يكي از رسوم ايراني و برخي ديگر از اقوام باستان بوده كه پيام خود را با فرستادن اشيائي بيان كنند، زيرا چنين رسمي را 
) مروا و مرغوا(به فال نيك و بد  اين رسم نزديك است به رسم 426.ها نيز نسبت داده است هردوت به داريوش و اسكيت

هاي چندي از  مثال. ها و عبارات كه آن نيز در ميان ايرانيان رسمي رايج بود و هست ياء، صداها، نشاناش گرفتن برخي
نيامده است، ولي در  شاهنامهكه آن نيز در  427اين رسم را در جنگ ميان ايرانيان و تازيان در زمان يزدگرد داريم

  .هايي دارد در جاهاي ديگر كتاب مثال شاهنامه
 ها خداينامهتأليف و هم كثرت آثاري كه مأخذ  خداينامههاي  بايد هم تعدد و اختالف نگارش از شرحي كه رفت

در زمان پادشاهاني چون اردشير، بهرام گور، انوشروان و خسروپرويز كه تأليف آثار . بودند تا حدي روشن شده باشد
 تنها رسمنويسي را  ولي اينكه خداينامه. ر مينمايدت نيز محتمل خداينامهاند، تدوين نويني از  بيشتري را به آنها نسبت داده

دهندة سنت  زمان ساسانيان بدانيم درست نيست، بلكه قرائني هست كه نشان ميدهد كه ساسانيان در اين رسم نيز ادامه
  .بررسي اين مطلب موضوع بخش شش اين جستار است .بودند پيشين از زمان اشكانيان

  
را داراي اصل اشكاني  درخت آسوريگو  يادگار زريرانهاي  ان پهلوي، كتابـ از متون بازمانده به زب1 .شش

گذشته از  428.در اصل متعلق به ادبيات اشكاني بودند "بيژن و منيژه"و  "ويس و رامين"هاي  همچنين داستان .ميدانند
هايي در  ر زمان اشكانيان كتابد األرب يهنهابه گزارش . اند اين، در منابع كهن آثاري را به زمان اشكانيان منسوب كرده

، كتاب شيماس، كتاب سندباد، مروك، كتاب كليله و دمنه، لهراسب، همچون كتاب ه بودادب و اخبار ايرانيان نوشته شد
و از آن ": هاي زمان اشكانيان چنين گزارش شده است دربارة نوشته التّواريخ مجملدر  429.بلوهر، كتاب يوسفااسف

، كتاب بوسيفاس، كتاب سندباد، كتاب مروككتاب : ر اشكانيان ساختند هفتاد كتاب بود از جملهها كه در روزگا كتاب
اي افسانه از زبان جانوران را به ايرانيان نخستين و سپس به اشكانيان و ه ابن نديم نخستين كتاب 430."سيماس

بدون ترديد برخي از اين  431.است ناميدهرا به قولي تأليف اشكانيان  كليله و دمنهاو نيز . ساسانيان نسبت داده است
تري از اين كتاب و يا تأليفات  هاي كهن اي به ترجمه درست نيست، ولي ميتواند اشاره كليله و دمنهها مثالً دربارة  گزارش

بسيار  اند، به احتمال چنانكه پيش از اين گفته شد، به نظر نگارنده آثاري كه به بالش ساساني نسبت داده. مشابه آن باشد
  . بود اوستايكي از گردآورندگان ) كتاب سوم( دينكرددر اصل ولخش يا بالش اشكاني بوده كه به گزارش 

نبشته و چند سند و  از شرح باال بايد روشن شده باشد كه اگرچه از ادبيات اشكاني جز چند سنگنبشته و سفال
رت بسيار داشت و برخي از آثار افسانه و داستان ، ولي ادبيات آن شه432برجاي نمانده است چيزي  سكه و مهرنبشته

از اينرو شگفت است اگر در ميان اين آثار كتابي . حماسي و داستان عاشقانه و آثار اندرز را داراي اصل اشكاني ميدانستند
مطالب . شدايران بود وجود نداشته بوده با در نويسي در تاريخ شاهان اشكاني آميخته با افسانه و داستان كه سنت تاريخ

  .ندنزير اين نظر را تأييد ميك
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همان است كه طبري در پايان بخش اشكانيان به عنوان  433غررالسيرفهرست پادشاهان اشكاني در ـ 2
ورده و آولي برعكس طبري كه تنها نام و مدت پادشاهي آنها را  434.روايتي ديگر و در واقع فرعي و كوتاه آورده است

از رويداد  ،به سبب كشتن يحيي بن زكريااسرائيل  از بني شاپور دومين پادشاه اشكاني خواهيِ كيناي كوتاه به  جز اشاره
ثعالبي پيش از . به شاهان اشكاني نسبت داده است را هاي چندي ديگري گزارش نكرده است، ثعالبي رويدادها و داستان
ام بردن از روايت ديگر طبري و همخواني روايت ابن او پس از ن. آغاز تاريخ اشكانيان خود به اين نكته اشاره كرده است

افزايد كه  و سپس مي "ها و خبرهايي افزوده است داستان"خردادبه با طبري، مينويسد كه ابن خردادبه بر روايت طبري 
پرداخته آنها  "نُكَت قصص"هايي كه در تاريخ اشكانيان ديده است پرهيز كرده است و تنها به  از ذكر آشفتگي )ثعالبي( او

هايي كه ثعالبي دربارة اشكانيان آورده است  با اين توضيح ثعالبي ترديدي نيست كه مأخذ رويدادها و داستان 435.است
كه از مؤلفان و  الذّهب مروجدر آغاز  نيز مسعودي.ابن خردادبه است كه يكي از مĤخذ ثعالبي بوده است تاريخهمان كتاب 

و عبيداهللا ... " :او مينويسد. آنها كمتر كسي را مانند ابن خردادبه و تأليف او ستوده است، از ميان برد ميآثار بسياري نام 
دست بود كه مؤلفان معتبر پيرو او شدند و اقتباس  بن خردادبه كه در كار تأليف و مالحت تصنيف برجسته و چيره عبداهللا

او را بنگر كه از همه كتابها  الكبيرفي التاريخكتاب  و اگر خواهي صحت اين گفتار بداني. از او كردند و به راه وي رفتند
اي ه از جمله كتاب. تر است و از اخبار اقوام و سرگذشت ملوك عجم و ديگران بيشتر دارد تر و پرمايه جامعتر و منظم

هاي ديگر كه اگر بجويي تواني يافت و اگر ببيني سپاس او خواهي  است و كتاب المسالك و الممالكگرانقدر وي 
   436".داشت

در  گونه بدين نقل كرده است كه از اثر مفقود ابن خردادبه ها و روايات اشكاني و اما آنچه ثعالبي از داستان
يافتن جايي كه در آن درفش كاويان را پنهان كرده بودند توسط اقفورشاه و : هيچيك از منابع موجود نيست، عبارتند از

هاي پزشكي و اخترشناسي و فلسفه كه اسكندر از ايران  يان و برگرداندن كتابجنگ اقفورشاه با روم 437نگهباني از آن؛
شرح زندگي پرتجمل شاپور پسر اقفورشاه كه روزها را به شكار ميگذراند و چون به كاخ خود  438به روم برده بود؛

ها از او پيشباز  خوردنيبازميگشت يكصدتن از كنيزكان زيبا و آراسته با ساز و آواز و باده و گل و عطر و آتشدان و 
به ايوان زرنگار خود ميرفت و در آنجا تا  خوابي ميكرد، آنگاهميكردند و شاپور پس از آنكه شاد و سرمست ميشد و 

گساري ميپرداخت و سپس به شبستان ميرفت و با زنان خود خوش بود تا باز با سرزدن آفتاب دوباره به  شب به باده نيم
 440رنگ داشت؛ هي از شكار گودرز كه چهارصد يوز با قالدة زرين و پانصد باز خاكستريتوصيف كوتا 439شكار رود؛

داستان سه همخوابة زيباي  441هاي اسكندر كه در عراق در خاك پنهان كرده بود؛ نامه يافتن ايرانشهرشاه بر گنج  دست
ارد، و نيرنگ گودرز كه به هر يك از آنها گودرز كوچك كه ميخواستند بدانند كه گودرز كداميك از آنها را بيشتر دوست د

پنهاني يك انگشتري داد و سپس در پاسخ آنها كه گودرز كداميك را بيشتر دوست دارد ميگفت آن كسي را كه دارندة 
دلبستگي هرمزان به داشتن بازهاي  442انگشتري است و با اين نيرنگ هر سة آنها را از خود خشنود ميساخت؛

گونة مردن ناگهاني يكي از بازهاي او و پرسش هرمزان از موبد در سبب كوتاهي عمر باز  تمثيل ايتورنگ و ر خاكستري
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سوختة يك  روايت هديه موبد موبدان به مناسبت مهرگان به خسرو كه در طبقي زرين پيكرِ 443و درازي عمر كركس؛
   444.گونة آن دراج و يك باشه را نهاده بود و شرح تمثيل

بخش اند، به احتمال بسيار در  تر شده كوتاه بسيار ثعالبي فشرده نقل كرده و در شرح ما اين هشت روايت كه
ها نيز محتمالً هر يك در كتابي جداگانه آمده  اين داستان اصل پهلوي تر بودند و ابن خردادبه مفصل اشكانيان تاريخ

ظاهراً تاريخي مينمايند، كانيان نقل كرده و كه ثعالبي از اشاين هشت روايت، بلكه روايات ديگري نيز تنها  نه. بودند
، روايت چهار زن نرسي كه همه دختر 445خواهي يحيي بن زكريا در زمان گودرز اسرائيل به كين همچون جنگ با بني

كه به روايت شاپور  447و روايت فيروز و پسرش خسرو 446شاهان بودند و يكي از آنها از رشك به نرسي زهر داد
اند كه طبري به  نما و يا آميخته از تاريخ و داستان يشباهت نيست، همه رويدادهايي تاريخ بي 448هرمزساساني و پسرش 

و روايات ديگر را زده  449اسرائيل و حمله به روم را كه تاريخي دانسته نگهداشته گودرز به بني ةروايت حمل عادت خود
ها را در طرحي  شاهنامهها و  سيرالملوكها و  خداينامهختار به هر روي، گزارش ثعالبي از تاريخ اشكانيان همان سا. است

نسبت داده شده  نيز ن اندرز كوتاهيوااز ميان اين شاهان به گودرز و نرسي خطبه كوتاهي و به ارد. كوچكتر نشان ميدهد
  450.است

ب پس از ذكر در اين كتا. است األرب يهنهامأخذ ديگري كه نظر ما را دربارة اشكانيان تأييد ميكند كتاب 
اي را نقل ميكند  عهدنامه سيرالملوكتأليفات زمان اشكاني كه ما در باال از آن سخن گفتيم، از گفتة ابن مقفع در كتاب 

كه اردوان براي پسرش شاپور نوشته بود و مينويسد كه اين سخنان پس از او سرمشق شاهان ديگر ) سطر 24در (
  452.پسر فرخان بن آفرين ميپردازد كه داستاني دراز است پس از آن به شرح داستان بوداسف 451.بود

اند، براي  از ابن مقفع از تاريخ اشكاني نقل كردهاألرب  يهنهااز همين مقدار كه ثعالبي از ابن خردادبه و نويسندة 
تنها در  ي نهنويس ، جاي ترديدي باقي نميگذارد كه سنت خداينامهو مĤخذ مشابه پيش از آن شاهنامهآشنايان با ساختار 

هاي  ميان اشكانيان رايج بود، بلكه ساسانيان اين سنت را نيز از آنها آموخته بودند و همانگونه كه برخي از داستان
ها و اندرزهاي آنها نيز بكلي از نفوذ ادبيات مشابه  ها و عهدنامه حماسي و عاشقانة آنها از بن اشكاني بود، حتي خطبه

ها زده بودند و در  خداينامهاسانيان به سبب دشمني كه با اشكانيان داشتند، تاريخ آنها را از منتها س. ودباشكاني بيرون ن
جان به در برده  خداينامهاشكاني به دست ما رسيده است بايد از راه منابعي بيرون از  خداينامةمايه كه از  نتيجه اين اندك

  .باشد
 .شكاني نيز به نوبة خود ريشه در آرشيوهاي هخامنشي داردنويسيِ ا نگارنده بر اين باور است كه سنت خداينامه

بخش هفتم اين جستار به بررسي اين موضوع و مسئله كتابت و كتاب در زمان هخامنشيان ميپردازد، ولي البته به علت 
  . اين بررسي بسيار تنگ است ميدانقلت اخبار 
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هاي نخستين تاريخ  م و ديگر رويدادنگارانِ سدهكه پيش از اين اشاره شد، به باور ابن نديـ همانگونه 1. هفت
، يعني در واقع زبان فارسي باستان يا "فارسي اول"هايي كه حاوي رويدادهاي زمان كيان بود از زبان  كتاب ،اسالمي

اين گزارش البته درست نيست و چنين آثاري از . ها در ايران رايج بود به عربي ترجمه شده بود زباني كه پيش از پارت
به عربي ترجمه شده بودند، ولي به هر روي، ابن نديم و ديگر مؤلفان دورة اسالمي  يا پهلوي اشكاني زبان فارسي ميانه

براي مثال ابن نديم دربارة . از تأليف و تصنيف نام ميبرند و نه از اخبار شفاهي "فارسي اول"هنگام سخن گفتن از آثار 
هاي خود  كه به تصنيف افسانه پرداختند و از آن كتاب ساختند و در خزانه نخستين كساني": هاي افسانه مينويسد كتاب

و سپس از نخستين كتابي كه در اين زمينه تأليف شد نام ميبرد و آن كتاب  "نگاهداري كردند، فارسيان اول بودند
دختر بهمن تأليف كرده ) هما(بود كه به روايتي ديگر آنرا براي لحماني ) چهرزاد(هاي شهرزاد  مجموعة قصه هزارافسان

  453.بودند
 و دوازده هزار پوست گاو به خط زرين بر ين ياهاي زر لوح رتوسط زردشت ب اوستاموضوع نوشتن همچنين 

هاي گوناگون در دزنبشت، سوزاندن، بردن و ترجمه كردن آنها به سرياني و رومي  ها در دانش نگهداري آن و ديگر كتاب
توسط شاهاني چون دارا، بالش، اردشير ،شاپور و  اوستاها توسط اردشير و يا گردآوري توسط اسكندر و بازآوردن آن

و چه توسط ) 39فصل ( نامه ارداويرافو ) كتاب چهارم( دينكردانوشروان و غيره و غيره، چه در متون زردشتي همچون 
، بلعمي، مسعودي، ثعالبي، ابن هاي نخستين اسالمي، همچون طبري، مسكويه، ابن نديم مؤلفان عربي و فارسي در سده

اين گونه اخبار را كه مأخذ آنها دست كم تا زمان ساسانيان ميرسد، نه . و چند تن ديگر گزارش شده است 454بلخي
ولي تا اين اندازه بايد مسلم دانست كه در زمان ساسانيان . ميتوان يكسره درست گرفت و نه يكسره افسانة محض

چنانكه شرح آن رفت و خواهد  گذشته از اين، ساسانيانيگري از عهد باستان موجود بود و هاي د ن و كتابي مدواوستا
شناخت، ساختن  آمد از گنجينة بزرگي از كتاب برخوردار بودند، وگرنه بر اساس يك سنت كامالً شفاهي كه كتاب نمي

ها به  ر، از دوران هخامنشي جز سنگنبشتهاز سوي ديگ. معني بود هاي ديگر بي و كتاباوستا اين همه افسانه دربارة تأليف 
. نوشته به عيالمي و چند پاپيروس به آرامي چيزي در دست نيست هاي فارسي باستان، اَكّدي و عيالمي، چند سفال زبان

اكنون پرسش اينست كه آيا گزارش مؤلفان دورة اسالمي به عربي و فارسي و پهلوي را كه به مأخذ ساساني برميگردند، 
  .تري تأييد ميكنند يا نه تر و موثق اسناد كهن اخبار و

  
كه تماماً به سرگذشت استر شهبانوي يهودي ايران ) Esther( استردر كتاب  )تورات( عهد عتيقكتاب  ـ در2

ويروش و نفوذ او بر پادشاه به نام اَخَشْ) "مورد"است به معني  Hadassaنام يهودي او . استر نام ايراني اوست(
)Axašwērōš ( كه گويا منظور خشايارشا باشد و موضوع صدور فرمان تعقيب يهوديان و سپس ملغي كردن آن با صدور

هاي چندي دربارة  اهي هخامنشي ميپردازد، با وجود كوتاهي داستان آگاهيـفرمان آزادي آنها در سراسر شاهنش
ر آثار يوناني كهن و عربي و فارسي، ت ميدهد كه برخي از آنها با آنچه دـي هخامنشي به دسگ مادـتشكيالت و فرهن

خواري، عالقه به رنگ ارغواني،  توصيف جشن و باده: آمده است همخواني كامل دارد، از آن ميان شاهنامهاز جمله در 
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توصيف آرايش زنان، مهر انگشتري، وجود ميدان در جلوي كاخ، توصيف آرايش و اُبهت پادشاه بر تخت، بخشيدن 
ادشاه، رسم هدايا و بويژه هديه دادن پادشاه جامة خود را كه براي گيرندة آن پرافتخارترين هديه ماليات هنگام وصلت پ

در اين كتاب همچنين از ثبت قوانين و نوشتن نامه و  455.ايم به شمار ميرفت و ما در جايي ديگر دربارة آن گزارش كرده
. همة اياالت شاهنشاهي از هند تا مصر سخن رفته است هاي اقوام كشور و ترجمة آنها و فرستادن آن به فرمان به زبان

دو فرمان كه يكي مربوط به تعقيب يهوديان و ديگري مربوط به ملغي كردن فرمان نخستين و صدور فرمان آزادي 
يهوديان است، در اين كتاب تماماًَ نقل شده كه به گمان نگارنده هم از نظر كميت و هم از نظر شيوة نگارش ساختگي 

ار اشاره به ولي مهمترين گزارش در اين كتاب براي موضوع مورد گفتگوي ما، سه ب. نمايند و بويي از اصالت دارند نمي
تعبير شده است و يكبار آمده است كه  dibrē hayyāmīmكه به  Sēfer Hazzixrōnōtسنت ثبت رويدادهاست، 

 اين گزارشدر  .)15 4عزرا ؛ 1 10، 1 6، 23 2، 10 1 استر( پادشاه يك شب خواست كه اين كتاب را براي او بخوانند
 basilikaiمحتمالً با همان  ما diphtherei  در زمان ) "خداينامه، شاهنامه ←دفتر شاهي "به معني (يوناني

 .سروكار داريم 457در اثر آگاثياس basilikai apomnemoneumata و 456كتزياس
هيچيك كامل به دست ما نرسيده است، مگر پرسيكا ب با عنوان متأسفانه از منابع كهن يوناني از جمله چند كتا

هايي از  و بازمانده.) م.سدة پنجم پ(اثر هردوت  ها تاريخ، .)م.چهارم پ/ سدة پنجم (اثر گزنفون  پرورش كوروشكتاب 
اين آثار تا . نو التي يهاي پراكنده از منابع يونان و برخي گزارش.) م.چهارم پ/ سدة پنجم (اثر كتزياس  پرسيكاكتاب 

هايي در اين باره  نگارنده يادداشت. ناب بسيار است ر، ولي در اين كان هنوز گوه458اند حدودي مورد بررسي قرار گرفته
  .فراهم آورده است كه اگر آسمان امان دهد و زمانه زمان، پيشكش خوانندگان و خواهندگان خواهد شد

  
يكي از اين . سترش كتابت در زمان هخامنشيان كمك ميكنداد ديگري نيز هست كه ما را به حدود گنـ اس3

به فرمان . م.پ458كاهن و كاتب يهودي بود كه در سال يك عزرا . است عهد عتيقدر  عزرااسناد مندرجات كتاب 
به سراسر "در آغاز اين كتاب به صدور فرمان كوروش . ليم بردييهوديان را از بابل به اورش.) م.پ425ـ 465(اردشير 
تري است از آنچه در اين باره در  ليم اشاره ميكند كه متن آن نگارش مفصليدر بازگشت يهوديان به اورش "كشور

باره كه زبان اين فرمان كه كوروش به سراسر كشور صادر كرد چه بود  در اين. اي كوروش آمده است سنگنبشتة استوانه
نويسند آمده است كه نامه را  ليم به اردشير مييمجدد شهر اورشاي كه مخالفان ساختن  اي نيست، ولي دربارة نامه اشاره

در اين نامه نيز از . )18 4 عزرا( و اردشير دستور داد نامه را براي او ترجمه كنند )7 4 عزرا( به آرامي به اردشير نوشتند
جز همان كتاب  كه اردشير بايد به آن رجوع كند سخن رفته است و اين كتاب نيز چيزي "كتاب رويدادهاي مهم"

اي كه يهوديان به پادشاه مينويسند  در نامه ،عزرا بر طبق همين كتاب. نميتواند باشد كه در باال از آن سخن رفت پيشين
پادشاه پژوهش ميكند تا در . خانة بابل رجوع كند ساختن شهر اورشيليم به گنج دراز او ميخواهند كه به فرمان كوروش 

در  و باز .)2ـ 1 6؛ 17 5 عزرا( كرده پيدا ميكنند ، يعني نوشتة لوله"طومار"وروش را در يك دژ اكباتان در ماد فرمان ك
  راي قانون در اورشيليم قاضيان و كاتباني را به خدمتـت كه اردشير به عزرا دستور داد كه براي اجـهمين كتاب آمده اس
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نامند، ساقي يهودي اردشير به نام  كه آنرا عزراي دوم نيز مي نَحميابا عنوان  عهد عتيقهمچنين در كتاب ديگر . ردگما
اي به جنگلبان آنجا ميگيرد، ولي در اين كتاب جز  اي براي رفتن به اورشيليم و نامه نامه نحميا از اردشير گذرنامه و امان

  . گفتگوي ما نيست همين مقدار چيز ديگري در زمينة مورد
هايي است كه به زبان آرامي در مصر يافت شده است و برخي از سدة پنجم پيش از  پاپيروسسند ديگر 

 460.هاي داريوش در بيستون است و مهمتر اينكه يك قطعه پاپيروس نگارشي آرامي از يكي از سنگنبشته 459ميالداند
اريوش به آرامي نگارش نيافته بود، بلكه اين يك نگارش جاي ترديدي نيست كه تنها متن همين يك سنگنبشتة د

همچنين نميتوان تصور كرد كه هنگام حك خطوط بر سنگ يك نفر متن را . آرامي بطور اتفاق بدست ما رسيده است
انيده و شفاهي ديكته و ترجمه كرده بوده باشد، بلكه بايد قبالً دبيران متن اصلي را دقيقاً تأليف كرده و به نظر پادشاه رس

ها را بر اساس آنها به پارسي  سنگنبشته و تازه پس از اين كارهاهاي ديگر ترجمه كرده  سپس مترجمان آنرا به زبان
ها نيز حتماً دور  ، ولي نگارش پاپيروس آن را به آرامي و ديگر زبانبوده باشند  باستان و اكّدي و عيالمي تهيه كرده

رشيو شاهي نگهداري و بايگاني ميكردند و رونوشت آرامي برخي از آنها را نيز به اياالت نيانداخته بودند، بلكه آنها را در آ
هاي دولتي نيز حتماً رونوشتي  ها و فرمان همچنين از نامه. كشور ميفرستادند كه يكي از آنها اتفاقاً بدست ما رسيده است

منشي نيز توجه كرد كه تا آن زمان و پس از آن در در اين رابطه بايد به نظام چاپار هخا. در آرشيو شاهي نگهداري ميشد
تر از پيك ايراني  چيز سريع در ميان ميرندگان هيچ": هردوت دربارة چاپار هخامنشي مينويسد. مانند بود جهان باستان بي

اي  اران ويژهها و سو هر روز براي سراسر راه اسب. اند نيست و ايرانيان سازمان چاپار خود را بسيار هوشمندانه درست كرده
اي آماده است كه آنها را نه برف، نه باران، نه گرماي روز و نه تاريكي  اسب و سوار تازه هر منزليدر . اند آمادة خدمت

تين پيك سريع خبر را به سنخ. شده را به شتاب هرچه بيشتر طي كنند شب دمي از خدمت بازنميدارد تا مسافت تعيين
. ها هنگام جشن هفايتُس دست ميرود، همچون مشعل هلن به ترتيب خبر دست بدين دومين و دومين به سومين ميدهد و

نه "هردوت در توصيف پيك هخامنشي نوشته است كه آنچه  461".مينامند Angareion اين پيك سوار را ايرانيان
كه شعار پست در غرب اي است  ، جمله"برف، نه باران، نه گرماي روز و نه تاريكي شب آنها را دمي از خدمت بازنميدارد

نه  ،پايتخت تا دورترين نقطة كشور پهناور هخامنشي ميرسانيد زبه هر روي، خبري كه پيك پادشاه با شتاب ا. شده است
دهان گشتن به مقصد ميرسيد عكس آن  به ميتوانست يك پيام شفاهي باشد ـ كه در اينصورت آنچه پس از چند بار دهان

اي بود بر پاپيروس كه دبيران دربار به آرامي نوشته  نبشته، بلكه نوشته اي گل و نه توبره چيزي ميبود كه صادر شده بود ـ
  .نيز به دست آمده است از آن هايي بودند و نمونه

به قدرت و پهناوري كشور  نميتوان اصالً تصور كرد كه دولتي ها نيز در واقع حتي بدون اين اسناد و گزارش
اي كه از حيث دبيران و كاتبان و مترجمان و بهترين لوازم كتابت در آن  نه و دبيرخانهيك آرشيو و كتابخا ازهخامنشي 

هايي را كه ميرسيد نگهداري ميكردند، بلكه  تنها نامه در آن آرشيو نه. ، برخوردار نبوده باشدروزگار كامالً مجهز بوده باشد
كم  همچنين در كتابخانة آن دست. ه و بايگاني ميشدحتماً از هر نامه و فرمان دولتي نيز كه صادر ميگشت رونوشتي تهي

شناسي و پزشكي و داروشناسي، كتابي در اخالق و آداب و  هاي ستاره هايي در دانش وجود كتابي در قوانين كشور، كتاب
  . حتمي دانستهاي تاريخي را بايد  دين و بويژه كتاب رويدادهاي مهم روز و تاريخ و داستان
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  پيوست
  ون از دست رفته به زبان پهلويفهرست برخي مت

  هاي عربي و فارسي آنها و برخي تأليفات ديگر و ترجمه

هاي پهلوي و سرياني و سانسكريت و يوناني و  هاي دوم و سوم هجري از زبان هايي كه در سده شمار كتاب  
حتي بخش بزرگي از . دهاي ترجمه نامي التين به زبان عربي ترجمه گرديد تا آنجاست كه ميتوان اين دو سده را سده

اند و يا صرفاً گردآوري و  هاي پيشين انجام گرفته هاي دوم تا چهارم و پنجم هجري بر اساس ترجمه تأليفات سده
 به توجه) 193ـ 170(و مأمون ) 193ـ 170(، هارون )158ـ 136(خالفت منصور  زمان بويژه در. از آن آثاراند اي گزينه

ما . در اين باره زياد نوشته شده است. سزايي يافت يجه بازار ترجمه به عربي نيز رونق بهرسوم بيگانه شدت گرفت و در نت
 مدبن علي عبدي خراسانيِمسعودي از گفتة مح. دي نقل ميكنيممسعو الذّهب مروجدر اينجا تنها چند سطري از كتاب 

اول خليفه  ،منصور": عباسي گفته بود دربارة منصور خليفة) 322ـ 320(اخباري نقل ميكند كه او در محضر خليفه قاهر 
. از آن جمله بود سند هندو كتاب  كليله و دمنههاي بيگانه كتاب براي او به عربي ترجمه كردند كه كتاب  بود كه از زبان

بطليموس و كتاب ارثماطيقي و كتاب اقليدس و ديگر  المجسطيهاي ارسطاطاليس را از منطقيات و غيره و كتاب  كتاب
قديم يوناني و رومي و پهلوي و فارسي و سرياني را براي او ترجمه كردند و به دسترس مردم نهادند كه در آن  هاي كتاب

او در كشتن ": ميگويد) 169ـ 158(خليفه مهدي  ،و سپس دربارة جانشين منصور "نگريستند و علوم آنرا بياموختند
ادات خويش را ظاهر كرده بودند بكوشيد، و اين نتيجة رواج دينان كه در ايام او پديدار شده بودند و اعتق ملحدان و بي

ديصان و مرقيون بود كه ابن مقفع و ديگران از فارسي و پهلوي به عربي ترجمه كرده بودند و هم  هاي ماني و ابي كتاب
و ديصانيان و و مطيع بن اياس در تأييد مذهب مانويان  حيي بن زياديوجاء و حماد عجرد و الع ها كه ابن ابي آن كتاب

و سپس  ".يف كرده بودند و به سبب آن زنديقان فراوان شده بودند و عقايدشان ميان مردم رواج يافته بودلمرقيونيان تأ
آنگاه كار خالفت به مأمون رسيد و در آغاز كار به علت نفوذي كه فضل بن سهل و ديگران بر او ": دربارة مأمون ميگويد

وم مينگريست و تسليم مقتضيات آن بود و روش ملوك قديم ساساني چون اردشير و غير داشتند در احكام و قضاياي نج
   "...هاي گذشته كوشيد او گرفت و به خواندن كتاب

هاي ترجمة آثار به عربي بود و حتي برخي  به گواه آثار بازمانده از اين دوران، زبان پهلوي يكي از عمده زبان
كليله و قيم، بلكه از راه ترجمة پهلوي آن انجام گرفته بودند كه دو مثال معروف آن آثار هندي و يوناني و التين نه مست

اي بود كه از پهلوي كتابي به عربي ترجمه  يابيم كه كمتر زمينه با مطالعة آثار اين دوره درمي. است رمان اسكندرو  دمنه
يژة يونانيان و مسيحيان بود و داروسازي هاي و كه دانش 463و طب 462نشده بوده باشد، حتي در زمينة فلسفه و منطق

هاي پهلوي به  ترجمه تولي بيشترين موضوعا. كه بيشتر اصل هندي داشت و اديان كه با ديانت اسالم در مغايرت بود
هاي اسوباري، حماسه و داستان و افسانه و قصه، نجوم ،خراج،  عربي را تاريخ ايران، آداب، آيينة خسروان، اندرز، آيين

  .اي شطرنج و نرد تشكيل ميداده بازي
كت ساسانيان بود كه برخي از پادشاهان آن بويژه اردشير ومشوق ترجمة آثار پهلوي به عربي نخست قدرت و ش

دوم . الگوي فرمانروايي به شمار ميرفتند دوران اسالمي هاي ايراني و انوشروان براي بسياري از خلفاي عباسي و سلسله
مچون برمكيان و خاندان سهل بود و سوم نفوذ دبيران ايراني در دستگاه خالفت عباسي كه هاي ايراني ه نفوذ خاندان

، )روزبه دادويه(عبداهللا ابن مقفع : ابن نديم از برخي از اين مترجمان نام برده است. برخي از آنها از شعوبيان ايراني بودند
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يد بن قحطبه بكار ترجمه از فارسي به عربي پسران خالد چون موسي و يوسف كه در خدمت داود بن عبداهللا بن حم
، حسن بن سهل هارون، ابوجعفر احمد بن يحيي بن جابر زيج شهرياربودند، ابوالحسن علي بن زياد تميمي مترجم 

يزدگرد ... گشنسب بن سالم، اسحاق بن يزيد، ابوسهل فضل بن نوبخت و بيشتر نوبختيان، ابومنصور آبان جبلهبالذري، 
م كه در خدمت مأمون و فضل بن سهل بود و به دست مأمون مسلمان شد و نيز پسران او، محمدبن مشهور به منج

جهم برمكي، هشام بن قسام، عيسي كردي، زادويه بن شاهويه اصفهاني، محمد بن بهرام بن مطيار اصفهاني، بهرام بن 
، بشربن معتمد مترجم كليله و دمنهرجم مردانشاه موبد شهر شاپور از شهرستان فارس، عمر بن فرخان، علي بن داود مت

فير رقاشي مترجم ان بن محمد الحميد بن الحق بن ع، سلم همكار سهل بن هارون در دستگاه مأمون، ابكليله و دمنه
 را از ميان اين مترجمان ابن مقفع آنچنان شهرت داشت كه نام او 464.و آثار ديگر به نظم مزدوج عربي كليله و دمنه) ؟(

ان مردم خواننده بيشتر داشت يهايي كه در م همچنين از ميان كتاب 465.نويسان مياوردند ترين عربي ده تن از بليغ در آغاز
عهد شمار ميرفتند، ابن نديم از پنج كتاب نام ميبرد كه نخستين آن  به bestsellerو براي زمان خود به اصطالح امروز 

  . اند كه هر سه ترجمه از پهلوي 466يمه ابن مقفعو چهارمين يت كليله و دمنهاست، دومين  اردشير
يك چنين شهرتي كه مترجمان ايراني و آثار پهلوي از آن برخوردار بودند ـ و ميتوان در تأييد آن بسيار نقل   

براي . هاي نخستين اسالمي شهرتي بزرگ داشت كه در سده بودقول كرد ـ طبعاً نتيجة گذشتة ادبي مكتوب و پرباري 
 467و صاحب تأليفات بسياري در نجوم ) 279درگذشته به سال (ن نديم از گفتة ابومعشر جعفر بن محمد بلخي مثال، اب

پادشاهان ايران به : چنين گويد اختالف الزيجاتابومعشر در كتاب ": آوريم مطلبي را نقل ميكند كه ما در اينجا مي
عالقمندي داشتند كه براي محفوظ ماندن آنها از گزند و ماندن آن بر روي زمين  اي به نگاهداري علوم و باقي اندازه

ترين و محكمترين چيزي برميگزيدند كه تاب  ها را از سخت كتاب ةهاي زميني و آسماني گنجين آسيب زمانه و آفت
يداري و دوامش در مقابل سير و گردش زمانه زياد بود و عفونت و پوسيدگي آمدي را داشت و پا مقاومت با هرگونه پيش

چنانكه هنديان و چينيان و مردمان سائر ملل . دنگ بود كه به آن توز گويندخكمتر به آن راه داشت و آن پوست درخت 
ي كه داشت كمان و اقوام در اين كار از آنان پيروي نمودند و حتي براي سختي و محكمي و همچنين نرمي و دوام

و پس از آنكه بهترين وسيله را براي نگاهداري علوم بدست آوردند، براي يافتن بهترين . تيراندازي را نيز از آن ساختند
مين و ها برخاستند كه بهترين آب و هوا را داشته باشد و عفونتش كمتر و از لرزش ز ها و شهرستان جا به جستجوي زمين

و پس از آنكه همه . ها براي هميشه استوار و پايدار باشد آن چسبندگي باشد كه ساختمان شفروريختگي به دور و در گل
كنجكاوي و جستجو نمودند ،در زير اين گنبد كبود شهرستاني را با اين صفات جز اصفهان نيافتند و در  اجاي مملكت ر

در اين رستاك همين محلي را كه پس از آنجا نيز به تمام گوشه و كنارها رفته و بهتر از رستاك جي جايي نديدند و 
ساليان دراز در آن شهر جي بنا شده موافق منظور خود يافتند و به قهندز كه ميان شهر جي قرار داشت آمده و علوم خود 

و نام اين محل سارويه بود و از خود اين ساختمان مردم . را در آنجا به وديعت گذاشتند كه تا زمان ما باقي و پايدار ماند
 468اي از اين ساختمان ويران گرديد و در آن سغي هاي گذشته گوشه گذار آن بردند، زيرا در سال ه سازنده و پايهبپي 

هاي پيشينيان ديده شد كه تمام آنها بر پوست  نمايان شد كه با گل سفت ساخته شده بود و در آن كتاب زيادي از كتاب
ها مقداري به  از اين كتاب. ستاني نوشته شده و در آنجا گذاشته بودندخدنگ و در علوم گوناگون قديم به خط فارسي با

به : اي از برخي شاهان ايران يافت كه چنين بود دست كسي رسيد كه توانايي خواندن آنرا داشت و در آن نوشته
وندد كه آسماني در مغرب به ظهور پي ةپژوهان بود خبر دادند كه يك حادث شاه كه دوستدار دانش و دانش طهمورث

و از آغاز پادشاهي وي تا اولين روز . عمول و متعارف باشدمافراط و برون از حد  ةهاي متوالي و بادوام آن به درج باران
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و منجمان وي را از همان اوائل پادشاهيش از . و يكسال و سيصد روز خواهد بود  و سي  ظهور اين حادثة مغربي دويست
و او به مهندسين دستور . ترساندند و گفتند دنبالة آن تا آخر مشرق كشيده خواهد شداين پيشامد برحذر داشتند و بسيار 

داد كه در تمام مملكت جايي را پيدا كنند كه از حيث خوبي هوا و زمين بر همه جاها برتري داشته باشد و آنان زمين 
سپس امر كرد ساختمان . يدندهمين ساختماني كه معروف به سارويه و تا اين ساعت در ميان شهر جي برپاست پسند

گذاري كنند و پس از فراغت از اين كار امر كرد آنچه در خزانه از علوم گوناگون موجود است بر  محكمي در آنجا پايه
مغربي آن علوم براي مردم باقي  ةپوست خدنگ نويسند و در آن ساختمان جاي دهند تا پس از برطرف شدن آن حادث

ها كتابي منسوب به يكي از حكماء باستاني بود كه داراي ادوار سنين براي استخراج سير  و در ميان آن كتاب. بماند
و بسياري از . ناميدند ستارگان و علل حركتشان بود و مردم دورة طهمورث و پارسيان پيش از آنها آنرا ادوار هزارات مي

ن باستاني و كلدانيان قديم كه اولين سكنه علماء هند و پادشاهاني كه در آن مملكت بودند و همچنين پادشاهان فارسيا
هاي آن زمان بدين  و اين زيج را از ميان سائر زيج. حومه بابل بودند، گردش سيارات هفتگانه را از آن استخراج مينمودند

تر و مختصر از همه بود و منجمان آن زمان زيجي از آن استخراج نمودند  جهت برگزيدند كه در آزمايش از همه صحيح
يكي از اشخاص : محمدبن اسحاق گويد. و اين بود آخرين گفتة ابومعشر. ها ناميدند آنرا زيج شهريار يعني پادشاه زيجو 

زيرا از بلند بودن سطح . ي خراب گرديد كه جايش معلوم نشدغموثق به من خبر داد كه در سال سيصد و پنجاه هجري س
هاي زيادي بدست آمد كه  ت تا زمانيكه فروريخت ،و از آن كتابآن گمان ميكردند كه توي آن خالي نبوده و مصمت اس

هيچ كس توانايي خواندن آنرا نداشت و آنچه من با چشم خود ديدم و ابوالفضل بن عميد در سال چهل و اندي آنها را 
يوناني بود و  هايي بدست آمد و به زبان اي بود كه در باروي شهر اصفهان ميان صندوق پاره هاي پاره فرستاده بود كتاب

و آن . كساني كه آنرا ميدانستند مانند يوحنا و ديگري آنرا استخراج نمودند و معلوم شد كه نام سربازان و جيره آنان است
بود كه گوئي تازه از دباغي درآمده بود، ولي پس از آنكه يكسال در بغداد ماند خشك شد و تغيير  ان متعفنها چن كتاب

گويند سارويه يكي از بناهاي . اي از آنها اكنون در نزد شيخ ابوسليمان موجود است د و پارهكرد و عفونتش برطرف گردي
آميزي دارد، و در مشرق چون اهرام مصر در مغرب از حيث عظمت و شگفتي  محكم باستاني است كه ساختمان معجزه

  469."است
به  470.ابومعشر نقل كرده است يجهكتاب اختالف الزهمين روايت را حمزه اصفهاني با اختالفاتي جزئي از   

روايت او بخشي از ساختمان سارويه در جي از پيش فروريخته بود و اين همان است كه ابومعشر از آن ياد كرده است، و 
نوشته به خطي  بار پوست 50به گفتة حمزه در اين آوار حدود . خود حمزه زمان، يعني در 350گر در سال يبخشي د

. به گفتة حمزه مردم در اين باره نظر او را ميپرسند و او براي آنها گفتة ابومعشر را نقل ميكند. ناشناس بيرون آمد
به گمان نگارنده . آورده است) بدون ذكر نام ابومعشر(اي از اين روايت را  خالصه) 24، صآثارالباقيه(همچنين بيروني 

كه آنرا علي  زيج شهريار، روايتي بوده دربارة اصل كتاب اند شرحي كه ابن نديم و حمزه و بيروني از گفتة ابومعشر آورده
و ابومعشر از او گرفته بوده است، يعني روايتي است كه اصل آن  471بن زياد تميمي از پهلوي به فارسي ترجمه كرده بود

كه در زمان  كم اين نكته است از اين روايت ميتوان پذيرفت، دست را آنچه. به زبان پهلوي و زمان ساسانيان برميگردد
اطالع نبودند و براي استحكام و دوام و نگهداري آن  ساسانيان از صنعت ساختن كتاب، حال به هر شكلي كه بود، بي

هاي نخستين اسالمي  سازي بويژه مانويان تا سده افت و هنر كتابردر ظ. هايي بكار ميبردند و كتابخانه داشتند شيوه
به هر . هاي شاهانه از هنر آنها استفاده ميشد كم براي ساختن كتاب ني دستو البد در دربار ساسا 472شهرت داشتند

دگان ايراني در استخر فارس هجري در خانة يكي از نژا 303سال  روي، مسعودي دربارة كتاب بزرگ و مصوري كه در
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و در آن آب زر و هاي گوناگون و شگفتي داشت كه اكنون مانند آن يافت نميشود،  آن كتاب رنگ": ديده بود مينويسد
رنگ شگفتي داشت كه از بس نيكو بود و در ساخت  اي ارغوانيه كوبي شده بود و برگ آب سيم به كار رفته بود و مس

   473".كاري شده بود، ندانستم كه جنس آن از پوست بود يا كاغد آن نازك
البته ما  474.و فارسي آمده است در زبان پهلوي، عربي ناماين . ميگفتند "دزنبشت"به پهلوي  را و اما كتابخانه

حتي با وجود . كنيم كه دزنبشت به بزرگي ساختمان كتابخانة كنگرة امريكا بود و همان اندازه كتاب داشت ادعا نمي
اي يونان و ه اند، ما كتابخانه اي آن كردهه گزارشي كه حمزه و ابن نديم از عظمت ساختمان سارويه و شمار بزرگ كتاب

پذيريم كه كسي ادعا كند دزنبشت اصالً وجود  نمي هم ولي اين را. پنداريم تر مي را بزرگتر و پركتاب روم و اسكندريه
خارجي نداشت، بلكه همانگونه كه رسم است براي كودكان پيش از تولد نام انتخاب كنند، ساسانيان نيز قبالً براي 

كه پذيريم  و اين را هم نمي. ودك بر سر زا رفته بودساختماني كه قصد ساختن آنرا داشتند نامي برگزيده بودند، ولي ك
اي گذاشته بودند و براي شگون يا به شيوة  هاي دولتي را در صندوقچه ك بسته نامهكسي ادعا كند سه چهار كتاب و ي

پذيريم كه كسي ادعا كند كه دزنبشت  و باز اين را هم نمي. اني بدان نام دزنبشت داده بودندرهاي اي گويي اغراق
. را پهلوي يكديگر نشانده بودند) singer(ينگرها اخبار شفاهي و ديگر س ساختماني بود كه در آن بجاي كتاب ناقالن

البته هنوز كسي چنين ادعاهايي را نكرده است، ولي انكار نوشته و كتاب به زبان پهلوي و انكار اين همه خبر و سند 
گوييم به گواهي اخبار بسيار و موثق  بلكه ما مي. بر بازار خواهد شدسرآغاز چنين ادعايي است كه بزودي نو ،دربارة آن

اي براي آن زمان كتابخانة كوچكي نبود و تازه اين  اي بود كه صدها جلد كتاب داشت و چنين كتابخانه دژنبشت كتابخانه
و تأثير بزرگي كه اين  شهرت ادبيات پهلوي. موبدان و دهقانان نگهداري ميشد هايي بود كه در خانة خود غير از كتاب

 377وقتي ابن نديم در سال . اين آثار است و كيفيت آثار در ادب عرب و ادبيات فارسي نهاد خود بهترين گواه كميت
، از ميان اين انبوه كتاب كه او نام برده بودهجري، يعني پس از آنكه نثر عربي دوران شكوفائي خود را پشت سر نهاده 

اند، وقتي  شمارد و از اين پنج كتاب سه تاي آنها ترجمه از پهلوي ترين آنها مي كتاب را بليغ پنج ياد شداست، چنانكه 
شمارند، وقتي يكي از آثار منسوب  عرب و عجم نمونة بالغت مي ةرا كه غير از آن پنج كتاب است به گفت كاروندكتاب 

ابراز ميدارند، وقتي ابن مقفع را  خرد ن جاويداارة مينامند و مانند همين ستايش را درب "سرچشمة بالغت"به انوشروان را 
اينها نه سخن از يك ادبيات شفاهي، بلكه سخن از يك ادبيات  شمارند، ترين ادباي عرب برمي در رأس ده تن از بليغ

در شكوفاترين دورة  و آن هم هاي نخستين اسالمي را شگفتي ادباي سده ،نوشتاري است كه از نظر كميت و كيفيت
: در شرح پادشاهي گيومرث مينويسد) 148همانجا، يكم، ص(طبري . بودف و ترجمه به زبان عربي برانگيخته تألي
منظم و برقرار است و سرگذشت اين پادشاهان آسانتر و ... پادشاهي فرزندان گيومرث تا كشته شدن يزدگرد در مرو"

 اند به اندازة پادشاهان به حضرت آدم منسوب ي كهزيرا پادشاهي هيچ مردم. تر از همة پادشاهان ديگر جهان است روشن
كه بتوانند مانند آنها مردم را گرد كنند و در برابر بدخواهان بايستند و مردم خود را در  ايران پايداري نداشتند، پادشاهاني

ايش آنها باشد برابر ستم ديگران مصون دارند و بد ستمگر را از ستمديده دور كنند و مردم را به كارهايي كه ضامن آس
اين پادشاهان اين صفات را يكي به ديگري دادند و از اينرو سرگذشت آنها . وادارند و كار آنها را نظم و پايستگي دهند

در پايان شرح پادشاهي اشكانيان ) 277، يكم، صمروج(مسعودي  ".تر از پادشاهان ديگر جهان است تر و روشن درست
ايم و آنها در تاريخ گذشتگان خود  ما گزارش خود را از دانشمندان ايراني گرفته": دربارة درستي گزارش خود مينويسد

كه ديگران ينگهداري بيشتري از ديگران دارند، چون ايرانيان چه در گفتار و چه در كردار بدان دلبستگي دارند، درحال
ي چون طبري، دربارة مردمي آن هم از قلم كس ،غلوآميررا، هرچند  ها گونه ستايش اين ".اند نه عمل مردم حرف
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سينه بود، بلكه دربارة مردمي كه تاريخ و ادب  به شفاهي و سينه انو رواياتش ندشناخت گويند كه خط و كتابت نمي نمي
ا به شگفتي انداخته بودرمورخان آن زمان  آنهان مدو .  

ش در اين زمينه ـهش پركوشنخستين پژو. تـهايي شده اس نون دربارة آثار موجود و مفقود پهلوي بررسيـتاك  
هاي  دهـس و از ديني ونـها متـتر آنـت كه بيشـود پهلوي اسـه آثار موجـوط بـت كه مربـاس) West(ت ـاز وس
زاده بر  پس از او تقي. تراند هاي متون كهن ها و نوپردازي ياري از آنها بازنويسيـهرچند بس ،475اند تين اسالميـنخس

يه ـمرد و در حاشـاند برش تهـت رفـتر آنها از دسـآثار غيرديني پهلوي را كه بيشعنوان از  73 الفهرستاساس 
ود ـرح آثار موجـكار او نيز مانند وست ش. يان هند استـر تاواديا از پارسيگـكار ديگر تأليف جهان 476.يحاتي افزودـتوض

: گرـكار دي 477.تـشده اس آبادي به فارسي ترجمه الدين نجم سيفدكتر ط آقاي ـكتاب او توس. تـپهلوي اس
Handbuch der Orientalistik, 4. Bd.2. Absch. Iranistik, L. 1. Brill 1968 از(ادبيات ايران باستان : شامل :

، ادبيات بودايي و )مري بويس: از(در ايراني ميانه  مانوي، ادبيات )مري بويس: از(، ادبيات فارسي ميانه )گرشويچ. ي
ديگر تأليف شادروان احمد تفضلي است كه ما تاكنون در اين جستار چندبار بدان ارجاع . و غيره) هانزن. اٌ: از(حي يمس

مادي، هخامنشي، اوستايي، اشكاني، : او در تأليف خود به سراسر ادبيات ايران پيش از اسالم. داده و باز هم خواهيم داد
پردازد و از ادبيات غيرديني و  به متون بازمانده مي در بخش ادبيات پهلوي بيشتر. مانوي، سغدي و پهلوي پرداخته است

هاي عربي و فارسي برخي از آنها در دست است شرح ميدهد و از  اثر را كه ترجمه 30از دست رفتة پهلوي تنها حدود 
ن فارسي كار ديگر پژوهش بانو دكتر ژاله آموزگار دربارة ادبيات زردشتي به زبا 478.اينرو كار او از اين جهت كامل نيست

در اينجا بايد از مقالة غالمحسين صديقي نيز ياد كرد، اگرچه بيشتر دربارة آثار از دست رفتة فارسي دري در  آ478.است
   479.هاي نخستين اسالمي است سده

 خداينامههاي   شاز برخي از آثار پهلوي كه اساس نگار شاهنامهما در بخش اصلي اين جستار در ارتباط با مĤخذ   
وار، تنها بر اساس  فهرست بسيار فشرده و گاه در زير برخي ديگر از آن آثار از دست رفتة پهلوي را اكنون. نام برديمبودند 

  :شماريم هاي نوين، به ترتيب حروف الفباء برمي شتوجه به پژوه هاي نخستين هجري و بي منابع كهن از سده
نام سپسين ). 118، صالفهرست(ة ابن مقفع ترجم) بمافراجسنس( بماقراحسيسمعروف به  آداب الكبيرـ 1

به گمان نگارنده بخش دوم آن . گمان ميبرد "آيين"بخش دوم آنرا ) 6، ح49ص(زاده  تقي. گشتگي يافته است
به روايت (ماه آذرگشنسپ يا نامي ديگر : شايد. در اينصورت بخش نخستين محتمالً نام كوچك است. است "گشنسپ"

). از سه پسران مهرنرسي وزير بهرام گور ماجشنس بود و او رئيس ديوان خراج بود ، نام يكي869طبري، دوم، ص
ادب اين همان كتاب  آيا پرسش ديگر اينكه. كتاب را به يك چنين نامي نسبت ميدادند اين نگارنده محتمل ميداند كه

ن مقفع پس از نام بردن از كتاب هاي اب از ابن مقفع است يا كتاب ديگري است؟ ابن نديم هنگام برشمردن ترجمه الكبير
. يك كتاب واحد باشند ادب كبيرو  آداب كبيراز اينرو محتمل است كه . را ميبرد ادب الصغيرمذكور، بالفاصله نام كتاب 

متني  ادب الكبيراز  ،به هر روي). 85، 76، 74، ص1، جاألخبار عيون(ابن مقفع ياد ميكند  آدابابن قتيبه نيز تنها از 
   480.ابن مقفع در دست است كه به فارسي نيز ترجمه شده است به منسوب

نام برده ) 314، صالفهرست(از اين كتاب ابن نديم . از بهرام گور يا بهرام چوبين الرمي )اثنين: اصل(آيين ـ 2
بهرام گور اگر كتاب مربوط به . هم بهرام گور و هم بهرام چوبين در هنر تيراندازي شهرت دارند ،در منابع موجود. است

ها اشاره كرديم داشت و در نتيجه  بود، البد روايات او را در شكارگاه با آهو و شير كه ما در بخش اصلي اين جستار بدان
از سوي . از اينرو محتمل است كه كتاب به هنر تيراندازي بهرام چوبين پرداخته بوده باشد. قهرمان كتاب شناخته بود
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اينكه چرا او را بهرام گور گفتند و روش تيراندازي كه در ايام او "گزارش ميكند كه  ديگر، مسعودي دربارة بهرام گور
ايم با آنچه ايرانيان و  آورده اوسطو كتاب  اخبار الزمانون كمان كه همه را در كتاب رپديد آمد و از نگريستن درون و ب
ايع چهارگانه است و اقسام و كيفيت تيراندازي اند كه بناي آن چون مزاج انسان بر طب تركان دربارة ساختمان كمان گفته

  . ن تيراندازي و منسوب به بهرام گور بوده باشدياين گزارش محتمل ميكند كه كتاب در آي 481"...اند كه داشته
  ). 314، صالفهرست. (از ايرانيان) زني آيين چوگان( لجهالضرب بالصوا) اثنين: اصل( آيينـ 3
هاي ايرانيان دربارة سير و سمرهاي درست دربارة  كتاب"در شمار ) 305، صهرستالف(ابن نديم . نامه آيينـ 4

نام ) نامه اثنين: اصل( نامه آيينيكي هم از كتاب  تاجو كتاب  رستم و اسفنديارو  نامه خدايهمچون  "پادشاهان خود
به گزارش او اين . اد كرده استي "كتاب الرسوم"به معني  ناماه ينآئاز كتاب ) 91، صالتّنبيه(همچنين مسعودي . ميبرد

و  گاهناماهاو نيز از اين كتاب در شمار كتاب . كتاب داراي چند هزار برگ بود و تنها در نزد موبدان و بزرگان يافت ميشد
؛ سوم 431، 242ـ 239، 218ـ 217، 195ـ 191، 128، 61، يكم، صاألخبار عيون(ابن قتيبه . نام ميبرد ناماه خداي
سطر است و موضوعات  150در مجموع نزديك  نيز از چنين كتابي نقل ميكند و نقل او )59رم، ص، چها300، 244ص

مان جمشيد تا در شرح طبقات مردم از ز) 15ـ 14ص ،غررالسير(همچنين ثعالبي . آن مربوط به آيين خسروان است
دربارة موميا  نامه آييندو بار از كتاب ) 207و  204، صكتاب الجماهر(بيروني . استناد ميكند نامه آيينانوشروان به كتاب 

ها ميتواند از يك اثر واحد باشد، ولي هيچيك از اين مؤلفان  همة اين شرح. هاي ساساني ياد ميكند و مارمهره در گنجينه
ثر مقفع نسبت داده شده است ميتواند ا  اي كه ترجمة آن به ابن نامه آييناز اينرو كتاب . اند از مترجم كتاب ياد نكرده

  .نددادهاي گوناگون مي نامه را به كتاب ديگري باشد و اصوالً عنوان آيين
في االصر نيز آمده (اگر عنوان درست باشد ). 118، صالفهرست(ترجمة ابن مقفع نامه في اآليين  آيينـ 5

  . هاي باال باشد ، بايد كتاب ديگري جز كتاب)است
ين كتاب در شرح طبقات پادشاهان ايران و سرگذشت و به گزارش مسعودي ا. از عمر كسري اخبار الفرسـ 6

از . هاي ايراني و نسب آنها بود سخنان آنها و شرح شهرهايي كه ساخته بودند و رودهايي كه كنده بودند و شرح خاندان
اهان ششكانيان و شرحي دربارة طبقات پادن كتاب ابوعبيده معمر بن المثنّي التّيميِ نقل كرده بود و مسعودي بخش ايا

  ).324، 276، يكم، صمروج(ايران را از آن برگرفته است 
از محمد بن قاسم تميمي معروف به ابوالحسن نسابه از مردم بصره كه در زمان ابن  اخبار الفرس و انسابهاـ 7

  ).114، صالفهرست(ميزيست ) سدة چهارم(نديم 
هايي بوده كه دربارة تخيالت دروني و  از كتاب). 314، صالفهرست(از ايرانيان  اختالج علي ثلثه اوجهـ 8

  .هاي چهره و تن و فال تأليف شده بود نشانه
سهل ). 120، صالفهرست(از سهل بن هارون دستميساني ) اسل بن اسل: اصل( ادب اشك بن اشكـ 9

بي بود و در نژاد و شعو مأمون را داشت و به گفتة ابن نديم، او حكيم و فصيح و شاعر و ايراني "خزانه الحكمه"رياست 
به عربي  482نام او را در شمار مترجمان فارسي) 244، صالفهرست(ابن نديم . هاي بسيار داشت ضديت با عرب نوشته

  .محتمالً اصل اشكاني داشت ادب اشككتاب . آورده است
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، الفهرست. (او از همنشينان مأمون و متهم به زنديق بود. از علي بن عبيده ريحاني ادب جوانشيرـ 10
يكي از . كه در منابع ما آمده است نميتواند منظور باشد) يا مريم(پسر خسروپرويز و گرديه  "جوانشير"از ). 119ص

  ).859طبري، دوم، ص(نام دارد  "جواني"بهرام ميبرد  داي از يزدگرد نز دبيران يزدگرد پدر بهرام گور كه نامه
و توجيه الجواسيس و الطالئع و السرايا و وضع  ح الحصون و المدائن و تربيص الكمينادب الحروب و فتـ 11

اين ). افزار آيين جنگ و گشودن دژ و شهر و نهادن كمين و فرستادن جاسوس و طاليه و كارآگاه و آراستن رزم( المسالح
بدون توضيح ابن نديم و ). 315ـ 314، صالفهرست(بود  تأليف شدهكتاب ترجمه از آثاري بود كه براي اردشير بابكان 

  .بود از پهلوي نها بر اساس عنوان كتاب نميدانستيم كه اين كتاب ترجمهت
از سدة  و يك ترجمة فارسي از ترجمة عربي ابن مقفع). 118، صالفهرست(ترجمة ابن مقفع  ادب الصغيرـ 12

  483.هفتم هجري در دست است
  . آداب الكبير ←از ابن مقفع  ادب الكبيرـ 13
و به فارسي ارژنگ، ارتنگ و ارثنگ ) Ārdhang(هنگ ْدْربه زبان پارتي آكتابي از ماني كه . ارژنگـ 14

به سبب تصويرهاي آن در ادبيات فارسي شهرت يافته  كههاي تمثيلي  كتابي بوده مصور با داستان. ناميده شده است
) 17ص( ن االديانبياابوالمعالي در . هاي تورفان اشاراتي بدان هست اين كتاب در دست نيست و تنها در نوشته. است

  484.در كتابخانة غزنين وجود داشت ارژنگادعا دارد كه كتاب 
فرستادن قيصر روم فيلسوفاني ( الحكمهالي ملك الفرس يسئله عن اشيĤء من  الفالسفهارسال ملك الروم ـ 15

در شمار تأليفاتي كه ) 316، صالفهرست(از اين كتاب يا نامه ابن نديم ). را بنزد شاه ايران و پرسيدن چيزها از حكمت
شايد نكاتي از اين نامه مانده . اند نام برده است ها در موعظه و آداب و حكمت نوشته ايرانيان و روميان و هنديان و عرب

  485.باشد
از اين داستان يك روايت منثور به . اين جستار سخن رفت دربارة اين كتاب در بخش اصلي. اسكندرنامهـ 16

  486.ويسنده و تاريخ نگارش آن شناخته نيستفارسي وجود دارد كه ن
بود، ولي ترجمة بخش كوچكي  شده هاي ماني كه مانند بيشتر آنها به آرامي شرقي نوشته از كتاب. انجيلـ 17

نگارنده بعيد ميداند كه پيروان  487.پارسيگ نقل قول هم شده است متون ديگر از آن به پارسيگ يافت شده و از آن در
  .ر او را نيز به فارسي ميانه ترجمه نكرده بوده باشندماني آثار ديگ
از  كارنامة انوشرواندر ميان تأليفات پهلوي غير از كتاب ) 305، صالفهرست(ابن نديم . كتاب انوشروانـ 18

چون ام كه مرگ قباد  در اخبار انوشروان پيدا كرده": مينويسد) 972، دوم، صتاريخ(بلعمي . نيز نام ميبرد كتاب انوشروان
ديگري نيز نسبت داده شده  هاي كتاببه انوشروان . نام كتاب است يا نه "اخبار انوشروان"كه روشن نيست كه  ".بود

  . است كه در جاي خود ياد خواهد شد
ياد شده است و افزوده ) 175ص(منثور  اسكندرنامةاز اين منظومه در . از عضدي مشكاني اهرا و ستودنـ 19

  . هويت فرهنگي اين داستان روشن نيست 488.نيز هست هالفرج بعدالشدكتاب است كه داستان آن در 
دربارة يكي از آثار ارسطو در منطق با عنوان باري ارمينياس ) 249، صالفهرست(ابن نديم . باري ارميناسـ 20

)Peri hermēneias ( عبارت"به معني" ) ين بن اسحاق مينويسد كه اين كتاب را حن) كتاب ارسطو دربارة شيوة بيان
در جزو . از كساني كه آنرا تفسير و خالصه كردند نام ميبرد او سپس. به سرياني و اسحاق از اصل به عربي ترجمه كردند
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كنندة  از آنجا كه ابن مقفع نه از مترجمان يوناني به عربي، نه خالصه. بودكنندگان اين كتاب يكي نيز ابن مقفع  خالصه
ر چنين آثاري بود، بايد كتاب ارسطو را از ترجمة پهلوي آن به عربي ترجمه كرده بوده باشدآثار عربي و نه شارح و مفس .  

پهلوان بود از  كه بختيار جهان... به روزگار خسروپرويز": آمده است) 8ص( تاريخ سيستاندر . بختيارنامهـ 21
اي نقل  خالصه) 199ـ 198ص(منثور  رنامةاسكنداز اين كتاب در  ".قصة او بازخوانند بختيارنامهفرزندان رستم، و به 

رئيس حكايت بختيار انشا كرد و آن كه او را بر سر چشمه بزداند و هم آنجا بگذاشتند و دزدان بدان جايگاه ": ده استش
 رسيدند و مهتر دزدان او را برگرفت و بپرورد و خداداد نام نهاد و پس از آن او را به دزدي بگرفتند و پيش پدرش بردند و

پدرش را بر وي رحم آمد و او را به خدمت خويش راه داد و آن كه وزيران او را متهم كردند بر زن شاه و آن كه شاه او 
را هر روز سياست خواست فرمود و او حكايتي بگفتي تا روز دهم خالص يافت و شاه را معلوم گشت كه بختيار فرزند 

و اين . بازداد كه قصد خون او كرده بودند و او جمله را عفو فرمودوزيران را به دست وي . وي است و او را بازشناخت
آنچه  ".داستان خود مفرد كتابي است چه به نظم و چه به نثر و عبارت و برخاطرها متداول است، اينجا مجمالً نموده شد

از سدة (نگارش دقايقي مروزي  بختيارنامهيا  االرواح حهرااز اين داستان مجمالً نموده است، عيناً در  اسكندرنامهنويسندة 
و اما،  490.و پس از آن نيز چندين نگارش منثور و منظوم از اين داستان شده است 489.آمده است) ششم ـ هفتم هجري

نبود نام ميبرد، و  "عبارت او را علُوي"كه  بختيارنامهاز مأخذ خود به نام ) 9ـ 8ص(هم از آنجا كه دقايقي در مقدمة خود 
است، روشن ميگردد كه  اسكندرنامهو  تاريخ سيستانكه نثري مصنوع دارد پس از  االرواح حهرانگارش  زمان هم اينكه

اند اثري از سدة چهارم هجري بود كه سپستر به علت  كه هر سه اثر نامبرده از آن سخن گفته بختيارنامهآن كتاب 
ز دست رفت، مانند آنچه دربارة آثار ديگر همچون داد و خود ا االرواح حهرانپسنديدن نثر سادة آن جاي خود را به 

دو ترجمه به زبان  بختيارنامهاز . و مانند آنها روي داده است نامه مرزبانو  كليله و دمنهو  ويس و رامينو  سندبادنامه
ود هاي آن روشن ميش هجري است و از برخي ويژگي 390عربي نيز موجوداند كه يكي از آنها به خط سرياني و از سال 

هم به عربي و هم به فارسي  ،از پهلوي بختيارنامهاز آنچه رفت روشن ميگردد كه داستان  491.كه ترجمه از پهلوي است
هاي ترجمة فارسي  فارسي آن از دست رفته، ولي ترجمة عربي و بازنويسي كهن اصل پهلوي و ترجمة. ترجمه شده بود

  .اند آن برجاي
ها منسوب به ايرانيان و تركان و  ها و شكارنامه بازنامه در جزو) 315، صتالفهرس(ابن نديم . للفرس هازبـ 22

از ) هجري 472نوشته به سال ( بازنامهابوالحسن نسوي از مردم ري در كتاب . روميان و عربها از اين كتاب نام ميبرد
محتمل است كه او از آثاري و  492هاي پارسي، رومي، تركي، عراقي، سغدي، ساماني ياد كرده است و شكارنامه  بازنامه

بازنامة همچنين مؤلفي به نام عباسي نيز كه در سدة هشتم ميزيست از . كه ابن نديم نام برده بهره جسته باشد
 سندبادنامهمحتمالً همان مترجم (از ابوالفوارس قنارزي  رسالة بازداريو  بازنامة بزرجمهرو  بازنامة جاماسبو  نوشيرواني

نام برده است ) 350ـ 343(از زمان عبدالملك بن نوح  جوارح نامة شهنشاهيو ) 343ـ 331ساماني  در زمان نوح بن نصر
  ).26شمارة  ←(

دربارة ) 230ـ 229، يكم، صمروج(اين كتاب به گزارش مسعودي . ترجمة ابن مقفع) پيكار =( بيكارـ 23
گويا  "خان اسفنديار هفت"داستان  موضوع .تانهاي ديني اسفنديار بود با االنان و ويران كردن شهر صفر در تركس جنگ

  . بخشي از اين كتاب بود
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اند و چيز  به لقب معروف"اثر در موضوع افسانه كه تنها  25در شمار ) 313، صالفهرست(ابن نديم . بلبلـ 24
اشاره ميكنيم كه ما در اينجا به اين نكته . نيز نام ميبرد بلبلاز كتابي با عنوان  "ديگري دربارة آنها دانسته نيست

  494ست؟هاي  آيا ميان اين دو رابطه 493راوي خود را بلبل مينامد "رستم و اسفنديار"فردوسي نيز در آغاز داستان 
بوداسف و ها و سمرهاي هندي از كتاب  در شمار افسانه) 305، صالفهرست(ابن نديم . بلوهر و بوداسفـ 25

داشت و از آن  سندبادنامهو  كليله و دمنهندگي بوداست، شهرتي همسان اين كتاب كه هستة آن شرح ز. نام ميبرد بلوهر
. ها در سدة دوم هجري به عربي ترجمه شده بود كه موجود است يكي از اين نگارش. هاي گوناگون در دست بود نگارش

ن متن عربي را آورده و همي النعمه الدين و اتمام اكمالديگر نگارشي كه ابن بابويه در سدة چهارم هجري در كتاب 
هاي تورفان، دو قطعة ناقص از اين  در يافته. به فارسي ترجمه كرده است هالحيا عينمالمحمد باقر مجلسي در كتاب 

حقي الابان ) 163، 119، صالفهرست(به گزارش ابن نديم  495.كتاب به شعر دري و به خط مانوي بدست آمده است
بار دوم ). اندكي گشتگي يافته است الفهرستنام كتاب در همة موارد در (د اين كتاب را به شعر مزدوج عربي درآورده بو

هاي الحقي از پهلوي ياد ميكند كه دليلي بر  كه ابن نديم از نظم ابان الحقي از اين كتاب نام ميبرد، آنرا در جزو منظومه
هلوي آنها به عربي ترجمه شده بود و برخي ديگر آثار هندي از ترجمة پو  كليله و دمنهاين است كه اين كتاب نيز مانند 
نام "او در فصل . اين نظر را تأييد ميكند) 305، صالفهرست(گزارش ديگر ابن نديم . كمتر مستقيم از زبان سانسكريت

هاي آن به پهلوي و از  و ترجمه كليله و دمنهپس از شرحي كه دربارة  "هاي هندي در افسانه و سمر و حديث كتاب
هايي در دست است از كساني  ها و برگزيده مجموعه) دمنه كليله و(و از اين كتاب ": اورد مينويسدپهلوي به عربي مي

همچون ابن مقفع و سهل بن هارون و سلم رئيس بيت الحكمه و مريداالسود و اين نفر آخري را متوكل در زمان خود از 
هاي آنها را كه همه داراي اصل  از كتاب ابن نديم سپس شانزده كتاب "...هاي آنان است فارس خواست، و از كتاب

به پهلوي ترجمه شده  بوداسف و بلوهرو  سندبادهاي  از ميان اين شانزده كتاب ميدانيم كه كتاب. اند نام ميبرد هندي
از اصل  نه و بوده باشندبه عربي درآمده  ،همه از راه ترجمة پهلوي بايد آن چهارده عنوان ديگر نيز همچنين. بودند

ها به آنها منسوب است از مترجمان پهلوي  ابن مقفع و سهل بن هارون و سلم كه ترجمة اين كتاب زيراكه ،ريتسانسك
گشتة  "مريداالسود"به گمان نگارنده . دربارة نفر چهارم چيزي نميدانيم). 244، 120، 118، صالفهرست(به عربي بودند 

هاي پهلوي آنها به  به هر روي، بيشتر آثار هندي از ترجمه .است كه متوكل او را از فارس خواسته بود "موبد شاپور"
 مهمي در اثبات تنهايي دليل ها كتاب به زبان پهلوي ميگردد و به عربي ترجمه شده بود كه اين خود جداگانه شامل ده
ي كه از هاي هند با اينهمه ما در اين بررسي تنها از آن عنوان. اهميت بزرگ ادبيات نوشتاري در زبان پهلوي است

ها  مترجمان بسياري از نصراني فقط اين نكته را بيافزايم كه درحاليكه. بريم ترجمة پهلوي آنها گزارشي داريم، نام مي
ابن نديم تنها از دو مترجم هندي به  ، وليهاي سرياني و حتي يوناني و التين به عربي ترجمه ميكردند بودند كه از زبان

كتاب هندي به عربي نام  12و در جايي ديگر نيز كه از ترجمة ) 245، صالفهرست(برد هاي منكه و ابن دهن نام مي نام
: مينويسد سيركبا عنوان  هندي باز تنها نام همين دو مترجم آمده است و دربارة يك كتاب) 303ص(برده است 

ينها همه تأييدي در ا ".دچون نخست از هندي به فارسي ترجمه شده بو عبداهللا بن علي از فارسي به عربي،ترجمة "
  .هاي سانسكريت از ترجمة پهلوي آنها به عربي برگردانده شده بودند درستي نظر ماست كه بيشتر كتاب

از خدايار خان داود عباسي از سدة هشتم هجري  صيدالمراد في قوانين الصياددر كتاب . بازنامة نوشيروانيـ 26
است كه آنرا ابوالبختري در زمان عبدالملك بن نوح  شده وان نسبت دادهبه زمان انوشر بازنامة نوشيروانيكتابي با عنوان 
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 نامة شهنشاهي جوارحو آنرا  ه بودو پسر پادشاه بابي بر آن افزود هاز پهلوي به فارسي ترجمه كرد) 350ـ 343(
  497.استنام برده  بازنامة كسري نوشيرواناز  ستّينينيز در كتاب ) 606ـ 544(فخرالدين رازي  496.ناميدند

 بوداسفهاي هندي از كتاب  ها و سمرها و حديث در جزو افسانه) 305، صالفهرست(ابن نديم . بوداسفـ 27
  . بيشتر در شرح زندگي بودا بود) همانجا( البدنيز نام برده است كه گويا مانند كتاب ) يعني بدون نام بلوهر(مفرد 

هاي ايرانيان از اين  در شمار افسانه) 305، صالفهرست(ابن نديم ). نقطه نام دوم بي( بلوسببوسفاس و مـ 28
هايي را  كتاب) 94ص( التّواريخ مجملو ) 30ص(و حمزه ) 158ص( األرب يهنهاپيش از اين نوشتيم كه . كتاب نام ميبرد

يد دو ديده ميشود كه شا يوسفااسفو بوسيفاس ، )سيماس( شيماسهاي  اند كه از آن ميان عنوان به اشكانيان نسبت داده
  .باشد بوداسفنقطة ما ارتباط دارند و شايد هم همان  عنوان آخر با همين عنوان بي

هايي كه ايرانيان و هنديان و  از اين كتاب در شمار كتاب) 314، صالفهرست(ابن نديم . دخت بنيانـ 29
ن اين عنوان گشتگي محتمل است كه بخش نخستي. ها در موضوع باه و شهوت نوشته بودند نام ميبرد روميان و عرب

  .يافته باشد
به گمان نگارنده محتمالً ). 314، صالفهرست(در همان موضوع كتاب پيشين . الباه دخت في بهرامـ 30

ترجمه از  كه ابن نديم در همانجا نام برده است، نيز الصغير يهفال، الكبير الفيه، )نقش( بنيان نفسهاي  عنوان
   498.اند پهلوي

ما پيش از اين در بخش ). 305، صالفهرست(بن سالم  جبلهترجمة ) بهرام شوس: صلا( بهرام شوبينـ 31
  . اصلي اين جستار دربارة اين كتاب سخن داشتيم

  .پيش از اين در بخش اصلي اين جستار از اين كتاب ياد شد). 305، صالفهرست( بهرام و نرسيـ 32
  .است كليله و دمنههاي  يكي ديگر از نگارش) 305، صالفهرست( الحكمهبيدپا في ـ 33
از نوزده آتشكده نام ميبرد و دربارة برخي ) 405ـ 397، دوم، صمروج(مسعودي ). ها آتشكده( بيوت النيرانـ 34

هايي كه ايرانيان در عراق و فارس و كرمان و سيستان و خراسان و  آتشكده": شرح كوتاهي مياورد و در پايان مينويسد
پوشي كرديم و تنها  اند بسيار است كه از شرح آنها چشم و اران و هند و سند و چين ساختهطبرستان و جبال و آذربايجان 
كو در سيستان ْآتشكدة كَرهاي مشهور كه مسعودي از آن نام برده  يكي از اين آتشكده ".به مشهورترين آنها پرداختيم

هم به نام سرود كركوي نقل شده و  شرح بيشتري از روايت آن آمده و شعري) 37ـ 35ص( تاريخ سيستاناست كه در 
روشن ميگردد  تاريخ سيستاناز شرح مسعودي و مؤلف . ابوالمؤيد بلخي ناميده است كرشاسپمؤلف مأخذ خود را كتاب 
. اي مفصل شرح داده شده بود اي هر آتشكده ها بود كه در آن سرگذشت تاريخي و افسانه كه كتابي دربارة آتشكده
سرگذشت يكي از آنها را كه مربوط به  تاريخ سيستاناي كوتاه به همة آنها كرده است، مؤلف  درحاليكه مسعودي اشاره

  . اي از روايت اصلي باشد تر نقل كرده است كه تازه همان نيز بايد تنها خالصه سيستان بود مفصل
امة منظومي هم به زبان فارسي پندن). 118، صالفهرست(ترجمة ابن مقفع  انوشروان هكتاب التّاج في سيرـ 35

  499.انوشروان در دست است منسوب به
، الفهرست(ابن نديم ). كتاب تاج و آنچه پادشاهان بدان فال گيرند( كتاب التاج و ماتفائلت فيه ملوكهمـ 36

ابن قتيبه . نام ميبرد "هاي درست پادشاهان ايران هاي ايرانيان در سيرت و افسانه كتاب"از اين كتاب در شمار ) 305ص
هايي چون  در موضوع ،نقل كرده است تاجهشت بار از كتاب  كتاب السلطانبا عنوان  االخبار عيونكتاب نخستين  در
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كتاب خود موضوع  .)171، 155، 125، 105، 82، 68، 64، 57، يكم، صعيون(داري، دبيري، راي زدن و غيره  سپاه، پرده
ها و بزرگان ايراني و عرب از  هايي از كتاب قول به گونة نقل هايي است دربارة رفتار و وظائف سلطان دستورالعمل سلطان

به گمان نگارنده ابن قتيبه . و بزرگمهر آداب ابن مقفع، سيرالعجم، نامة پرويز به شيرويه، هند، تاج، آيينهاي  جمله كتاب
عمل دربارة رفتار و نيز شماري دستورال تاجيعني موضوع كتاب . تأليف كرده است تاجرا از الگوي كتاب  سلطان كتاب

تنها  35شمارة درحاليكه كتاب . هاي گوناگون كشورداري بود در زمينه ايران قول از پادشاهان وظائف شاهان به گونة نقل
هاي  اي از دستورالعمل ، در كتاب مورد گفتگو برگزيدهه بودهاي منسوب به انوشروان پرداخت ها و فرمان به دستورالعمل

ها گويا در اصل برگرفته از پندهايي بود كه بر  براي اين گونه كتاب "تاج"عنوان . رد آمده بودبسياري از پادشاهان گ
و اما اينكه . نيز بدان افزوده گشته است يانواع ديگر بيشتر شده و اين پندهاسپستر شمار . نوشتند كنگرة تاج شاهان مي

هاي اين كتاب  كه  پادشاهان به درستي دستورالعملمنظور اينست  "پادشاهان بدين كتاب فال ميگرفتند"آمده است كه 
نامي از انوشروان نياورده است، محتمل است كه  تاجاز آنجايي كه ابن قتيبه در رابطه با كتاب . اعتقاد كامل داشتند

 زني به ابوعبيده تيمي و جاحظ. 35زيرشمارة  هاي او از كتاب مورد گفتگوي ما بوده باشد و نه از كتاب پيشين قول نقل
تأليف جاحظ به تمامي در دست است و به فرانسه و فارسي نيز ترجمه شده . اند كتابي با همين عنوان نسبت داده

  500.است
الثغور من الشرق و الغرب و  بعهلي االروو كيف كانت ملوك الفرس ت هداب االساورآالحروب و  تعبيهـ 37

). گي سپردن پادشاهان ايران چهار مرز كشور را به كنارنگانآراستن جنگ و آيين اسوباري و چگون(الجنوب و الشمال 
ايرانيان نام برده  بازي آيين چوگانو  بهرام گور آيين تيراندازياز اين كتاب پس از كتاب ) 314، صالفهرست(ابن نديم 

  .است
ين يكي از تينكلوس بابلي و طينقروس بابلي نام ميبرد كه نخست) 270، صالفهرست(ابن نديم . تنگلوشـ 38

اي را كه به نام ستارگان هفتگانه ساخته بود به آنها داده بود و  از هفت دانشمندي بود كه ضحاك يكي از هفت خانه
از آنها نام ) 238ص( نيز تينكلوس و طينقروس كه ابن نديم در جايي ديگر. ها بود دومين يكي از هفت كليددار آن خانه

اند كه در نيمة دوم سدة يكم ميالدي ميزيست و كتاب او در زمان  روس يونانييعني تئوك ،يك تن واحددر واقع ميبرد، 
شده بود و در اين ترجمه در اثر  ترجمه انوشروان به پهلوي و در نيمة دوم سدة ششم ميالدي از پهلوي به آرامي

  501.ها گشتگي پديد آمده بود خواني خط پهلوي در نام غلط
، يكم، مروج؛ 120، صالفهرست( كليله و دمنهبن هارون و كتابي بوده مانند ترجمة سهل  رَهلَه و عفْثَعـ 39

  ).9شمارة  ←(دربارة اين مترجم پيش از اين سخن رفت ). 89ص
يكي از  اصل پهلوي آن كه مسكويه آنرا در نزد. هاي مشهور در ادب و اخالق از كتاب. خرد جاويدانـ 40

لي ترجمة عربي آن كه اندرزهاي هوشنگ است از مسكويه در دست است موبدان فارس ديده بود از دست رفته است، و
  502.كه محتمالً از جاحظ گرفته است

هاي ايرانيان همچون  در شمار افسانه) 305ص( الفهرستهايي است كه در  يكي از كتاب. ححد حسرواـ 41
  . شدنام دوم شايد خسروا با. عنوان كتاب گشتگي يافته است. ياد شده است هزاردستان
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از فارسي و چه بسا از ) XXXXIV، ص آثارالباقيه(داستاني است كه بيروني . حديث اورمزديار و مهريارـ 42
 گويا. بيروني غير از اين داستان پنج داستان ديگر از فارسي به عربي ترجمه كرده بود. پهلوي به عربي ترجمه كرده بود

  . اين مرد دانش شيفتة افسانه نيز بود
از ) XXXXV، ص آثارالباقيه(داستان ديگري است كه بيروني . هلي الواديحدخت  اذمه و گراميحديث دـ 43

  .فارسي و چه بسا از پهلوي به عربي ترجمه كرده بود
) XXXXV، ص آثارالباقيه(داستان ديگري است كه بيروني ). ؟( دبيستي و بربهاكر قصهحديث نيلوفر في ـ 44

شادبهر و ، بت سرخو  بت خنگهاي  او همچنين داستان. عربي ترجمه كرده بود از فارسي و چه بسا از پهلوي به
  . را به عربي ترجمه كرده بود كه در جاي خود ياد شد و خواهد شد وامق و عذراو  هالحيا عين

ن الحقي از نثر به ااب) 119، صالفهرست(هايي است كه به گزارش ابن نديم  يكي از كتاب. حلم الهندـ 45
كليله و هاي ديگر او  نظم او در اين كتاب نيز به احتمال بسيار مانند منظومه اساسِ متن عربيِ. ج درآورده بودشعر مزدو

  . از زبان پهلوي ترجمه شده بود و نه مستقيم از سانسكريت بلوهر و بوداسفو  سندباد، دمنه
  .ها و مترجمان آن گفتگو شد هها و ترجم در بخش اصلي اين جستار دربارة اين اثر و نگارش. نامه خدايـ 46
هاي  از اين كتاب در شمار افسانه) 305، صالفهرست(ابن نديم ). افسانه و گشت و گذار( نزهه و خرافهـ 47

 فرزندانِ نيك به اصطالح پيك و از گشت و گذار شاهنامههاي  از جمله در داستان ،در منابع موجود. ايراني نام ميبرد
 ههخزاعه و نز رضا تجدد در ترجمة فارسيِ(اگر عنوان اين كتاب درست باشد  503.ه استهاي اشرافي ياد شد خاندان

هاي شبانه همچون  هاي روز ميخواندند، مقابل قصه هاي افسانه بوده كه در گردش ، به گمان نگارنده از كتاب)آمده است
  .كه ابن نديم در همان بند از آن نام برده است هزاردستان

هاي  از اين كتاب نيز مانند كتاب پيشين در شمار افسانه) 305الفهرست، ص(ابن نديم . ـ خليل و دعد48
 رضا تجدد در ترجمة فارسي. برديم در غير اينصورت ما از عنوان كتاب به هويت ايراني آن پي نمي. است بردهايراني نام 

، 307، صالفهرست(ان ديده ميشود باز هم در شمار نام عاشق "دعد"آمده است، ولي نام  حليل و دعهعنوان كتاب 
  ).7و  4، س308؛ ص26س

، ص آثارالباقيه(بيروني  ،رداين داستان عاشقانه يا رمانس را كه گويا اصل هندي دا. بت بت و سرخ خنگـ 49
XXXXIV ( حديث صنمي الباميانبا عنوان )به عربي ترجمه كرده بود و عنصري آنرا به وزن متقارب ) داستان بت باميان

در . هايي پراكنده در دست نيست جز بيت آن ترجمه از دست رفته و از منظومة عنصريولي  ،ده بودينظم كشبه 
كمي از  و تنهامنثور آمده است كه اين داستان بخشي از روايات اسكندر بوده و نويسنده آنرا كنار گذاشته،  اسكندرنامة

پرسيد كه در فرغانه گذر كردم، دو صورت ديدم آنجا كه پس شاه از آن پير باز "): 289ـ 288ص(آنرا نقل كرده است 
شما هيچ از احوال آن بتان . بت و دو گور آنجا نهاده، مرا آن عجب آمد بت و ديگري را سرخ كرده بودند، يكي را نام خنگ

بمردند و  شاها اين معروفست و اين حادثه در اين شهر افتاده بود و آن گور دو عاشق است كه در فراق :دانيد؟ گفتند
پادشاهي كه از پدران اين خاقان بود . يكي پسر شاه مصر بود و يكي دختر شاه اين واليت ما بود. قصة ايشان دراز است

و اين قصه حالوت ندارد و عنصري به نظم آورده است و معروفست، در اين جا ننوشتيم تا از . كه بر دست شاه كشته شد
يت با اسكندر به شرح بازگفتند و لوحي كه هر دو عاشق داستان خود را بر آن نوشته پيران وال. داستان اسكندر بازنمانيم

   ".چون برخواند همچنان بود كه آن پيران گفتند. بودند و بر سر گور ايشان نهاده پيش شاه اسكندر آوردند
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گري با عنوان از اين كتاب و كتاب دي) 16و  15ص( العوام هتبصرمرتضي رازي در كتاب . خوره روزانـ 50
  504.مجوس نام برده است در دانش نجوم و نوشتة كَيان و بيان

از اين كتاب در شمار تأليفات ) 305، صالفهرست(ابن نديم ). دارا و بت زرين( دارا و الصنم الذهبـ 51
، نامه خداي، بهرام شوبين، بهرام و نرسي، رستم و اسفنديارايرانيان در سير و سمر واقعي پادشاهان ايران همچون 

  . يعني در واقع يك داستان تاريخي بود آميخته با نكات ادب و اخالق. و مانند آنها نام ميبرد نامه آيين
از اين كتاب در شمار تأليفات ايرانيان همچون ) 305، صالفهرست(ابن نديم ). خرس و روباه( دب و ثعلبـ 52
  . و مانند آن نام برده است هزاردستان

سدة (صالح بن عبدالرحمن اين كتاب را در زمان حجاج ) 242، صالفهرست(ه گزارش ابن نديم ب. ديوانـ 53
به گزارش ابن نديم پدر صالح از اسيران سيستان بود و صالح نزد . ه بوداز پهلوي به عربي ترجمه كرد) يكم هجري

را از  ديوانفرخ ترجمة  زادان پس از مرگ. فرخ در عربي و فارسي نويسندگي ميكرد و حجاج بدو عالقه داشت زادان
با "فرخ از صالح پرسيد در ترجمه  ابن نديم گزارش ميكند كه مردانشاه پسر زادان. فارسي به عربي به دست صالح دادند

با ويد چه ": پرسيد. "نويسم مي) ده ده و نيم(آنرا عشراً و نصف عشر ": و او پاسخ داد "دهويه و ششويه چه ميكني؟
خداوند ريشة تو را از جهان بركند، همچنانكه ريشة ": مردانشاه گفت. "...ويد همان نيف است": سخ دادو او پا "ميكني؟

اظهار ناتواني  ديوانايرانيان صدهزار درهم به صالح ميدادند كه در ترجمة "به گزارش ابن نديم  "!فارسي را بركندي
هاي نخستين هجري نشان  رسي به عربي را در سدهفا هاي ترجمة اصطالحات حل ها و راه اين حكايت دشواري ".كند

دفترهاي  ديوانبه هر روي، گويا . هاي ديگر، از جمله در نجوم نيز ديده ميشود زمينه اين تحول در اصطالحات. ميدهد
 معني كرده است، يعني "كتابچة نام سپاهيان"آنرا  اقرب المواردبه نقل از  الفهرستمالياتي بوده، ولي مترجم فارسي 

  ."ديوان عرض"همان 
به گفتة كساني جنيان و شياطين به خدمت ) 310ـ 309، صالفهرست(به گزارش ابن نديم . ديوهاـ 54

كاتب جمشيد هرمزان بن كردول بود كه . سليمان و به گفتة ايرانيان به خدمت جمشيد درآمدند و اين دو كاتباني داشتند
ة جنيان را كه هفتاد تن بودند آورده است كه نام برخي از آنها ابن نديم سپس نام هم. به فارسي و عبري مينوشت

كتابي دربارة ديوها در زمان  به پهلوي محتمل است كه. فيروز، فروخ، هرمز، نزار، نودر، نامان، شاذان: اند، همچون ايراني
. م آميخته بودهاي ديگر در همين موضوع به عبري و عربي دره آن با كتاب مطالبِ سپستر كه وجود داشتجمشيد 

) 44ـ 35/ 37يكم ( شاهنامهچنانكه ميدانيم بر طبق روايات ايراني طهمورث و جمشيد بر ديوان تسلط يافتند و به روايت 
جمشيد پس از چيرگي بر ابليس به او فرمان ميدهد كه هر چه در ) 12ص( الفهرستدر . ديوان به طهمورث خط آموختند

  .آموزد ميدل دارد نشان دهد و ابليس بدو خط 
آنچه گرديزي از . كتابي با اين عنوان به ابن مقفع نسبت ميدهد) 256، صاألخبار زين(گرديزي . ربع الدنياـ 55

زنده  نوح و سه پسر او سام و حام و يافث تنها آن كتاب نقل ميكند اينست كه پس از طوفان نوح از مردم جهان
بقية مطالب مربوط به تركان . ينيان پديد ميگردندان و از يافث تركان و چز حام زنگياز سام ايرانيان و عربها، ا. مانند مي

مويي و تندخويي آنها از  كم. مويي و تندخويي آنها است در سبب خشكسالي سرزمين آنها و ازدياد جمعيت آنها و علت كم
به هر روي، موضوع . بود مادرش به او خاية مورچه و شير گرگ داده ،كه چون يافث در كودكي بيمار شده بود اينجاست

كتاب وضع جهان پس از طوفان نوح و تقسيم جهان ميان سه پسران نوح بوده كه با روايت تقسيم جهان توسط فريدون 
  .ميان سه پسر او تفاوت داشت
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ميدهد و هفت كتاب به ماني نسبت ) 336، صالفهرست(ابن نديم . ماني و پيشوايان دين اورسائل ـ 56
از جمله  ،ابن نديم از اين هفت كتاب عنوان شش تاي آنها. ه سرياني و يكي به فارسي استي آنها بمينويسد كه شش تا

پس از آن ابن نديم . شمارد هاي برخي از آنها را نيز برمي را كه به فارسي ميانه بود ذكر ميكند و باب) شاپورگان( شابرقان
ها و  ترديد پيشوايان مانويت همه كتاب بي. او را نام ميبردپيشوايان دين  ديگر رساله از ماني و 76در همانجا عنوان 

هاي آرامي و سرياني و چيني و قبطي و تركي ننوشته بودند، بلكه شماري را نيز  هاي خود را تنها به زبان رساالت و نامه
همچنين . ستدر دست ا هاهايي از آن نوشت هاي ايراني همچون سغدي، پارتي و فارسي ميانه، چنانكه پاره به زبان

رسي ميانه ترجمه اايراني آنها به ف آثار مهم پيشوايان مانويت توسط پيروان بيشترنميتوان تصور كرد كه همة آثار ماني و 
از ميان . نشده بوده باشد كه اين خود به تنهايي مجموعة بزرگي از كتاب و رساله و نامه به زبان فارسي ميانه ميگردد

نامة  =( الكبراء سالهررده عنوان چندتاي آنها به فارسي ميانه شناخته شده است، همچون رساالتي كه ابن نديم نام ب
هايي  در برخي از اين رساالت نيز نام 505.و چندتايي ديگر) نامة ارمن =( ارمينيه سالهر، )نامة هتا =( حطا سالهر، )بزرگان

  . است، همچون سهراب،يزدانبخت، اردشير، فيروز آمده از فارسي ميانه
از ميان آثار ماني و بزرگان دين او از اين ) 337، صالفهرست(ابن نديم . االولي رسيهالفا) في( مينق سالهرـ 57

  . اردشير و مينق رساله و الثانيهمينق  رسالههمچنين از . رساله نيز نام ميبرد
هاي ايرانيان همچون  نههاي افسا از اين كتاب در شمار كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم . روزبه اليتيمـ 58
  . نام برده است هزاردستان

هاي  از اين كتاب در شمار كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم . بن سالمجبله ترجمة  رستم و اسفنديارـ 59
 ما در. و مانند آنها نامه آيين، نامه خداياند نام برده است، همچون  سير و سمر واقعي كه ايرانيان دربارة شاهان خود نوشته
  . بخش اصلي اين جستار دربارة اين كتاب گفتگو كرديم

در ) 316ـ 315، صالفهرست(ابن نديم ). پرورش فرزندش رفرّخ د زادان( وخ في تأديب ولدهزادالفرّـ 60
 44فهرستي كه در موضوع اندرز و آداب و حكمت از تأليفات ايرانيان و روميان و هنديان و اعراب آورده، در مجموع از 

اند و چند عنوان  عنوان ترجمه از متون پهلوي 14در اين فهرست . ام برده است كه عنوان باال نخستين آنهاستعنوان ن
  .باشند از راه ترجمة پهلوي آنها به عربي برگردانده شده بايد اند ديگر نيز كه داراي اصل هندي

ه پارتي و فارسي ميانه و سغدي در ب آفرين بزرگان اي با عنوان ترجمة قطعه از دعاهاي منظوم ماني. زبورـ 61
نيز  شاهنامهدر  ")به پيشگاه خداوند و پادشاه(دعاي بزرگ و بليغ "به معني  "آفرين بزرگان"اصطالح  506.دست است
  . )هاي شاهنامه يادداشتنامة  واژه ←( آمده است

ها دربارة  ميان و عربكه ايرانيان و هنديان و رو كتاب 22از ) 314، صالفهرست(ابن نديم . زجرالفرسـ 62
نام برده است كه عنوان سه تاي آنها  تأليف كرده بودندهاي چهره و تن و فال و پيشگويي  پريشي و نشان خياالت و روان

يكي از اعتقادات مردم باستان سعد و نحس گرفتن برخي . هاي پهلوي است كه به عربي ترجمه شده بود از كتاب
شناسي اشخاص از قيافه و رنگ مو و چشم و  ديگر روان. ها آمده بود اين گونه كتاب پرندگان يا آواز آنها بود كه در

  507.نيز ديده ميشود شاهنامهكه يك نمونة آن در ) Physiognomy(هاي ديگر  نشانه
ـ 218(در محاكمة افشين به فرمان خليفه معتصم  اين كتاب را )1318سوم، ص(به گزارش طبري . زراوهـ 63

  .معني عنوان كتاب روشن نيست، ولي گويا كتابي در آداب بود. او يافته بودنددر خانة ) 227
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بيش از اين  زيج شهرياردربارة ). 244، صالفهرست(حسن علي بن زياد تميمي الترجمة ابو زيج شهريارـ 64
) 1473، ص3، ج1956، حيدرآباد قانون مسعودي(بيروني . نيز در شرح كتابخانة جي از گفتة ابن نديم و حمزه سخن رفت

هاي منوچهر از آن ياد  بود و در نامه زيگ شهرياراننام اين كتاب به پهلوي . اند و مؤلفان ديگر نيز از اين كتاب نام برده
  508.شده است

گانة ماني با  از آثار هفت) 336، صالفهرست(اين نخستين كتابي است كه ابن نديم . از ماني راالسرارسفْـ 65
اين . اند نيز از آن نام برده) 41، صماللهند(و بيروني ) 161، يكم، صتاريخ(يعقوبي . باب آن نام ميبرد 18هاي  ذكر عنوان

پارتي و عنوان آن محتمالً  يا كتاب به قبطي و يوناني و چيني ترجمه شده بود و اساس ترجمة چيني متن فارسي ميانه
  509.بود رازان

، يكم، تاريخ(يعقوبي و ) 336، صالفهرست(اني است كه ابن نديم هاي م يكي ديگر از كتاب. هرالجبابرسفْـ 66
و همين  بود كَوانعنوان كتاب به پارتي . قطعاتي از اين كتاب به پارتي و سغدي در دست است. اند نام برده) 161ص

هفتم هجري مؤلفي به نام ابراهيم بن محمد غضنفر تبريزي از سدة  510.عنوان در يك سند چيني مانوي بكار رفته است
در ) E. Zachau(اي از اين كتاب ماني را نقل كرده است كه آنرا زخائو  تكه الفهرست المشّاطه لرسالهدر كتابي با عنوان 

از ماني بابلي پر است از ) غوالن( هسفرالجبابرو كتاب ": بيروني آورده است آثارالباقيهپيشگفتار خود بر كتاب  14صفحة 
دشت آذربايجاني زر) اوستا( افدستاكسام و نريمان يكي از آنهاست و ماني آنها را از كتاب  هاي اين غوالن كه سرگذشت

  ".برگرفته است
ابن نديم . كسري الي جواسب و جوابها لههرمزبن كسري و رسالبن مرديود ) نقطه بي( ريببكتاب سكرـ 67

ها در موعظه و آداب و حكمت نام  ان و عرباز اين نوشته در شمار آثار ايرانيان و روميان و هندي) 316، صالفهرست(
ولي . بري خوانده استسگزَنْ نامنامة ايرانينام نخستين را يوستي در . ها گشتگي راه يافته است در برخي نام. برده است

  ). وخ بن پيريرّزادنف: 242، صالفهرست ←(شايد بخش دوم آن پيري باشد 
دربارة اين كتاب ). 268ـ 267، يكم، صمروج(ن به عربي ترجمة ابن مقفع از فارسي نخستي سكيسرانـ 68

  .پيش از اين در بخش اصلي اين جستار سخن رفت
هاي افسانه از دو نگارش بزرگ و كوچك كتاب  در شمار كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم . سندبادنامهـ 69

هاي هنديان در افسانه و سمر و حديث  ابسپس در همانجا در شمار كت. سندباد حكيم نام ميبرد و اصل آنرا هندي ميداند
به گزارش . كه مترجمان ايراني از پهلوي به عربي ترجمه كرده بودند ياد ميكندسندباد الصغير و  سندباد الكبيراز كتاب 

يادداشت ( الفهرستدر دو دستنويس از . ابان الحقي اين كتاب را به نظم كشيده بود) 163، صالفهرست(ابن نديم 
از مترجمان . ترجمة كتاب به عربي به اصبغ بن عبدالعزيز بن سالم سجستاني نسبت داده شده است) 149فلوگل، ص

، مروج(و مسعودي ) 74، يكم، صتاريخ(يعقوبي  511.موسي بن عيسي كسروي بود يكي نيز مالًتديگر آن به عربي مح
و  "مكر النساء"يعقوبي آنرا . اند داده تأليف كتاب را به هنديان در زمان پادشاهي كوش يا كورش نسبت) 90يكم، ص

، دوم، مروج(مسعودي در جايي ديگر . اند توصيف كرده "كتاب هفت وزير و آموزگار و غالم و زن پادشاه"مسعودي آنرا 
 يخرالتّوا مجملو ) 158ص( األرب يهنهادر . نام برده استهزارافسان هايي چون  اين كتاب را از جمله كتاب) 406ص

به نظم ) 329درگذشته به سال (اين كتاب را رودكي . ف اين كتاب به اشكانيان نسبت داده شده استتألي) 94ص(
در زمان ) يا عربي(همچنين ابوالفوارس قنارزي آنرا از پهلوي . هايي پراكنده نمانده است درآورده بود كه از آن جز بيت

رالدين ظهيو تأليف  )سدة پنجم( ظم ازرقيبه فارسي ترجمه كرد و ترجمة او اساس ن) 343ـ 331(نوح بن نصر 
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از آثاري است كه داراي شهرت  كليله و دمنهاين كتاب مانند . قرار گرفت) سدة ششم(سمرقندي و دقايقي مروزي 
  512.اصلي هندي و پرداختي ايراني دارند ،هر دو اثر. اند ها ترجمه و بازنگاري شده اند و به بسياري از زبان جهاني

ابان الحقي از نثر به نظم ) 119، صالفهرست(هايي است كه به گزارش ابن نديم  از كتاب. شيرارد هسيرـ 70
  . درآورده بود

دوستي اسفنديار از  اي در ميهن به نقل از موبد جمله) 408، ص2ج( رسائلحاجظ در كتاب . اسفنديار هسيرـ 71
  . اين كتاب نقل كرده است

ابان الحقي اين كتاب را نيز از نثر عربي به ) 119الفهرست، ص( به گزارش ابن نديم. انوشروان هسيرـ 72
ياد  انوشروان و سياساته هسيراز كتابي با عنوان ) 204ـ 118همانجا، يكم، ص(همچنين مسكويه . نظم درآورده بود

طعه از آنرا ق 12ميكند كه كتابي بوده كه خود انوشروان دربارة زندگي و كارها و كشورداري خود نوشته بود و مسكويه 
شايد كتابي كه ابن نديم نام برده و الحقي به نظم كشيده بود همين كتابي . كه هريك داراي عنواني است نقل ميكند
بيوگرافي ونويسي به شيوة ات  به هر روي، آنچه مسكويه نقل كرده است زندگي. باشد كه مسكويه از آن نقل كرده است

دربارة (، قطعة يازدهم )بندي در موضوع خراج(، قطعة هشتم )دربارة كار كشور(عه، قطعة هفتم طاز اين دوازده ق. است
هاي هفتم و هشتم  و بويژه قطعه) هاي پسنديدة پيشين پيروي از روش(و قطعة دوازدهم ) برابري جنگيان و آبادگران

كه از  جهاني پهلوي ت ايناز فصاحت و بالغت ادبيا است اي و بيان در سطح باال و نمونه ي است در توازن محتواشاهكار
  آ512.بد بخت از دست رفته است

  ).316، صالفهرست(ابن نديم . بن فرخزاد در اخبار و احاديث) خدابود →(تأليف حداهود  نامه سيرهـ 73
اين كتاب از تأليفات هنديان در پزشكي بود كه ) 303، صالفهرست(به گزارش ابن نديم . كتاب سيركـ 74

بسياري از مؤلفان عربي و . لوي و سپس توسط عبداهللا بن علي از پهلوي به عربي ترجمه شدنخست از هندي به په
؛ 94، يكم، صتاريخاز جمله يعقوبي، (اند  چرك، سيرك، شرك و ديگر و ديگر نام برده هاي فارسي از اين كتاب با عنوان

است كه ) از سدة دوم ميالدي(كانيشكا  پزشك هندي در دربار ،و اين نام همان چرَك) 126، 123، صماللهندبيروني، 
ترجمة اين كتاب به عربي در سدة دوم هجري و براي برمكيان . كتاب او در پزشكي به نام خود او ناميده شده است

هاي پهلوي و عربي اين كتاب از دست رفته، ولي اصل هندي آن مانده است و به انگليسي نيز  ترجمه. انجام گرفت
  513.ترجمه شده است

از هفت كتاب ماني نام ميبرد كه يكي از آنها به ) 336، صالفهرست(ابن نديم ). شاپورگان( شابرقانـ 75
. كرده بود) 272ـ 241(است كه ماني آنرا به نام شاپور ساساني  شاپورگانبود و آن همين كتاب  )فارسي ميانه(فارسي 

، آثارالباقيه(و بيروني ) 160، يكم، صتاريخ(عقوبي مؤلفان ديگر همچون ي. ابن نديم عنوان سه فصل آنرا آورده است
  . اند مطالبي از اين كتاب نقل كرده) 208ـ 207، 118ص

. هاي مربوط به پايان زمان بهمن بود از داستان) 92ص( التّواريخ مجملبه گزارش . هشادبهر و عين الحياـ 76
. به عربي ترجمه كرده بود هقَسيم السرور و عين الحياحديث با عنوان ) XXXXIV، ص آثارالباقيه(اين داستان را بيروني 

، 430ص(منثور  اسكندرنامةدر . هايي پراكنده برجاست همچنين عنصري آنرا به بحر خفيف سروده بود كه از آن تنها بيت
كندر اين داستان بخشي از داستان اسكندر دانسته شده است كه نويسنده آنرا كنار گذاشته و تنها به روايت اس) 436

 هعين الحياو ) نام مرد( شادبهربرميايد، داستان اسكندرنامه هاي بازماندة عنصري و شرح  از آنچه از بيت. پرداخته است
پس روز ديگر بامداد پير بيامد و "): 431ـ 430ص(آمده است چنين است  اسكندرنامهآنچه در . يك رمانس بود) نام زن(
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و انداختن مرغ كيسه بر سينة شاذبهر  هالحيا او را بگوي تا چه داري از اخبار عين اراقيب گفت. شاه او را پيش اراقيب برد
و اين داستان سخت معروفست و مشهورست و . در آنجا بود و قصة نقاش و صفت عشق ايشان هالحيا كه صورت عين

  ".سكندر بازنمانيمما ترك كرديم تا از حكايت ا. حكيم عنصري آن را نظم داده است و اغلب مردم به ياد دارند
نام اصلي او چنكيه بود و گويا در سدة . شاناق يك پزشك و منجم و حكيم هندي بود. كتاب شاناقـ 77

تأليف كرده  ناي گوناگوه هايي در دانش پادشاه هند چندر گوپته ميزيست و كتاب در دربارچهارم يا سوم پيش از ميالد 
كتاب شاناق هندي في امر تدبير الحرب و ، )305، صالفهرست( ريي التدبكتاب شاناق ف: ابن نديم از سه كتاب او. بود

در  كتاب شاناق الهندي في االدابو ) 315ص(م سلو الطعام و ا هماينبغي للملك ان يتخذ من الرجال و في امر االساور
تاب باشند و ياد كرده است كه شايد دو كتاب نخستين يك كتاب واحد  و يا دو نگارش از يك ك) 316ص(پنج باب 

ها را يك پزشك و حكيم  اين كتاب. اند از مؤلفان از آن نام برده يشهرت دارد و بسيار كتاب السمومهمان باشد كه به 
هندي به نام منكه كه او را از هند براي درمان هارون رشيد آورده بودند و سپس مسلمان شد و در خدمت يحيي بن خالد 

ولي چون او عربي نميدانست واسطة اين ترجمه ابوحاتم بلخي به فارسي و عباس بن . برمكي به كار پرداخت ترجمه كرد
 اينكه آيا منكه فارسي ميانه يا فارسي دري ميدانست يا ابوحاتم بلخي سانسكريت 514.سعيد جوهري به عربي بودند

ا زبان فارسي رابط شفاهي و اينكه آيا كتاب را نخست به فارسي ميانه يا فارسي دري ترجمه كرده بودند و ي ميدانست
  . ترجمة سانسكريت به عربي بود نميتوان به تحقيق سخني گفت

. نام برده و آنرا به انوشروان منسوب داشته است) 40و  39، ص2، جرسائل(از اين كتاب جاحظ . شاهينيـ 78
  . داري بود پردهاز نقل جاحظ چنين برميايد كه موضوع كتاب در آيين بار يافتن به پيشگاه پادشاه و آيين 

و ) 16همانجا، ص(يكي روايتي كه حمزه . از اين داستان سه روايت وجود داشت. بيتْشَروين دشْـ 79
كار شخصي را  اند كه به وصيت قيصر روم در دم مرگ، يزدگرد پدر يزدگرد بزه بدان اشاره كرده) 86ص( التّواريخ مجمل

 .روم ميفرستد كه روم را تا بزرگ شدن پسر خردسال قيصر نگهداردبه ) شروين پرنيان: مجمل(به نام شروين دشتبي 
روايت دوم را . سپارد و به ايران بازميگردد سال در آنجا ميماند و سپس پادشاهي روم را به پسر قيصر مي 20شروين 

پادشاهي شاپور اين روايت نزديك به روايت نخستين است، ولي زمان آن در . آورده 515تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي در 
روايت سوم به . رخ ميدهد و قيصر جديد به شروين اجازه بازگشت به ايران نميدهد و او تا زمان بهرام گور در روم ميماند

بر طبق . است) سيرالملوكبه نقل از  95ص( التّواريخ مجملو ) 325ص( األرب يهنها، )69همانجا، ص(گزارش دينوري 
در آنجا . رين براي فيصلة اختالف خراج روم به ايران به روم ميروندين همراه با خوزمان انوشروان شرواين روايت در 

شروين را زني جادو به نام مريه ميفريبد و به بند ميكشد و خورين دزدي را ميكشد و سرانجام هنگام شورش انوشگزاد به 
نيز در يكي از فارسيات خود از آن ياد كرده  اين داستان از شهرت زيادي برخوردار بود، چنانكه ابونواس. ايران بازميگردند

نامه او را  نام شروين در اشعار پهلوي بسيارست و كتابي است در عشق": مستوفي دربارة اين داستان مينويسد. است
كتاب يكم ( هاي ايرانيان جنگهستة تاريخي اين داستان را رويدادنگار بيزانسي پركپيوس در كتاب  ".شروينيان خوانند

هنگاميكه قيصر روم آركاديوس در بستر مرگ افتاده بود از سرنوشت پسرش تئودسيوس و ": او مينويسد. رده استآو) 2
به قتل رساند و اگر  را او ميترسيد كه اگر كسي را شريك پادشاهي با فرزند خود كند، او فرزندش. كشورش نگران بود

و نيز در اين گيرودار ايران ... مكش فرزندش به قتل رسدنكند كساني براي تصرف تاج و تخت برپاخيزند و در اين كش
نامة خود يزدگرد را قيم فرزندش كرد و از او  از اينرو او در وصيت. موقعيت را مناسب دانسته و به روم حمله كند

 پس از مرگ قيصر، يزدگرد كه به مهرباني و. درخواست كرد كه با همة توان خود از پسر و كشور او نگهداري كند
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نامة قيصر را دريافت كرد تصميمي گرفت كه سخت قابل ستايش و  بمحض آنكه وصيت ،بزرگواري شهرت بسيار داشت
او به درخواست قيصر توجه بسيار مبذول داشت و در همة مدت با روم در صلح بود و پادشاهي تئودسيوس : قدرداني است

پذيرفتن قيوميت تئودسيوس نوشت و هر كس را كه بدو دست  اي نيز به سناي روم مبني بر يزدگرد نامه. را تضمين نمود
پس از مرگ يزدگرد جانشين او با سپاهي بزرگ به روم حمله كرد، ولي زياني نرسانيد و . يازد به جنگ تهديد كرد

را به جريان چنين بود كه تئودسيوس سپهساالر باختر به نام آناتوليوس . آنكه كاري انجام دهد به كشور خود بازگشت بي
هنگاميكه آناتوليوس به نزديكي پادشاه ايران رسيد، از اسب فرود آمد و . عنوان فرستاده به سوي پادشاه ايران فرستاد

بهرام پس از ديدن او از همراهان خود پرسيد كه اين مرد كيست؟ به او گفتند كه او سپهساالر . پياده به سوي بهرام رفت
چنان به شگفتي افتاد كه عنان برگرداند و بازگشت و همة سپاه  لعادة سپهساالر روما تواضع فوقبهرام از اين . روم است

پس از آنكه بهرام به كشور خود رسيد فرستادة روم را با احترام پذيرفت و با همة نكات . ايران از پشت او روانه شدند
از آن نقل كرديم، روشن ميگردد كه  از اين گزارش كه ما كمي بيش از لزوم. "...قرارداد صلح آناتوليوس موافقت كرد

ولي سپستر روايت ديگري . يا مدت كوتاهي پس از او است) 420ـ 390(نخستين روايت داستان شروين از زمان يزدگرد 
اي از اين است كه يك موتيو مشهور داستاني ممكن است  اين مثال نمونه. از آنرا به زمان انوشروان نيز نسبت داده بودند

  آ515.نام شروين دشْتْبي به شيروي بهرام تبديل شده است شاهنامهدر  .اگون پيدا كندگون  روايات
ما پيش از اين در بخش اصلي اين جستار دربارة اين داستان ). 305، صالفهرست( شهريزاد مع ابرويزـ 80
  .سخن گفتيم

ز ريحاني متهم به زنديق ا 10در زير شمارة ). 119، صالفهرست(از علي بن عبيده ريحاني  الفرس  صفهـ 81
ترجمه از متون ايراني و يا  را دهم آنها كم يك دست بايد كتاب و رساله از او نام برده است كه 55ابن نديم . نام رفت

  . ستدانتأليف بر اساس چنين متوني 
حمزه بر اساس . نام برده است) 35و  34همانجا، ص(از اين كتاب حمزه . ساسان صور ملوك بنيـ 82

رهاي اين كتاب تاج، رنگ، جامه، چوبدست و شمشير و نيزة شاهان ساساني  و وضع قرار گرفتن آنها را توصيف تصوي
ـ 92، صالتّنبيه(مسعودي . ناميده است كتاب صورنويسي  حمزه چندبار نيز عنوان اين كتاب را به گونة كوتاه. كرده است

تابي را كه او كتابي بزرگ نوشته است، در دست يكي از در شهر استخر فارس چنين ك 303مدعي است كه در سال ) 93
در آن بود كه چهرة آنها را در دم ) زن 2مرد و  25(تصوير از شاهان ساساني  27نژادگان ايراني ديده بود كه در آن 

هم زمان همراه با توصيف اخالق و رفتار آنها و شرح رويدادهاي م ،پير يا جوان، ايستاده يا نشسته، كشيده بودند ،مرگ
ـ 105( بود و آن كتاب را از خزينة پادشاهان ايران براي هشام عبدالملك 113يخ كتاب نيمة جمادي االخر سال رتا .آنها

مسعودي سپس تصوير اردشير و يزدگرد سوم را توصيف ميكند كه با . از فارسي به عربي ترجمه كرده بودند )125
هاي شگفت كه در اين زمان  با چرم": كتاب مينويسد ساخت ربارةمسعودي در پايان د. توصيف حمزه همخواني دارد

كاري و  هاي فرفيري به رنگهاي شگفت كه از بس نازك كوبي و برگ كاري و مس مانند آن نيست، و زركاري و سيم
كتاب نوان نيز از اين كتاب با ع) 37و  33ص( التّواريخ مجملدر  ".آمد كه جنس آنها از كاغذ است يا از چرم دقت، برنمي

به . ياد شده و توصيف شاهان آمده است كتاب صورتو  كتاب الصورنويسي  و به گونة كوتاه ساسان صورت پادشاهان بني
همچنين به . گمان نگارنده اين كتاب بيشتر به سبب نفاستي كه داشت نابود نشده بود و در كتابخانة امويان مانده بود

متن آنرا در باالي شايد  هجري بوده باشد، بلكه 113تأليف سال  ستتوان ينم ،شاهان ساساني تصوير داشتنِدليل 
آنچه حمزه و مسعودي از آن نقل  گويا تاريخ اين ترجمة عربي بوده و نيز 113 سطرها به عربي ترجمه كرده بودند و
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، البته بدون تصوير حمزه گويا مطالب خود را از يك بازنويسي عربي از آن كتاب. اند از همان ترجمة عربي است كرده
اگر گزارش او درست باشد مطلب  ،ولي مسعودي. نيز به نوبة خود از حمزه التّواريخ مجملگرفته بوده باشد و نويسندة 

اي از كتابخانة امويان  برگرفته بود و در اينصورت بايد آن كتاب به گونه نگارش اصلي و مصورخود را مستقيم از همان 
  .ي ايراني در استخر فارس افتاده بوده باشدها به چنگ يكي از خاندان

از اين كتاب نيز جزو ) 163، صالفهرست(ابن نديم ). نشيني روزه و گوشه( كتاب الصيام و االعتكافـ 83
كتابي كه ابن نديم در اينجا و در  9از . هاي ايرانيان نام برده است هاي عربي كتاب هاي ابان الحقي از ترجمه منظومه

به . تاي آنها ايراني بودن اصل آنها روشن ميگردد هاي الحقي نام ميبرد از عنوان شش از منظومه) 119ص(جايي ديگر 
يا  نيز اصل ايراني صيام و اعتكافو همين كتاب  رسائل، الهند حلمهاي  تاي ديگر آنها نيز با عنوان گمان نگارنده سه

نيز اين ) 50همانجا، ص(زاده  به هر روي، تقي. دبومانويان  دارند و كتاب آخرين محتمالً از آثار )با واسطة پهلوي(هندي 
  . كتاب را داراي اصل ايراني دانسته است

هاي افسانه كه اصل هندي و شهرتي  يكي ديگر از كتاب سندبادنامهو  كليله و دمنهپس از . نامه طوطيـ 84
از عماد بن  جواهراالسماررترين آنها از اين داستان چند نگارش فارسي هست كه مشهو. است نامه طوطيجهاني دارد 

به  تَتيپسسوكه ها به اصل سانسكريت با عنوان  همه اين نگارش 516.محمد ثغري از آغاز سدة هشتم هجري است
  517.برميگردند كه گويا در زمان ساسانيان به فارسي ميانه ترجمه شده بود "هفتاد داستان طوطي"معني 

اين كتاب را ابوجعفر بالذري كه از ) 113، صالفهرست(به گزارش ابن نديم . )اندرز اردشير( عهد اردشيرـ 85
دربارة اين كتاب پيش از اين در بخش اصلي اين جستار سخن . مترجمان پهلوي به عربي بود به شعر عربي ترجمه كرد

  . رفت
ن كتاب ابن نديم از اي). اندرز اردشير بابكان به پسرش شاپور( عهد اردشير بابكان الي ابنه سابورـ 86

  . ياد كرده است و پيش از اين در بخش اصلي اين جستار دربارة آن سخن داشتيم) 316، صالفهرست(
ادبيات فارسي ميانه است در آيين ) وصاياي(يكي ديگر از اندرزهاي . عهد شاپور به پسرش هرمزـ 87
  . بخش اصلي اين جستار از آن سخن رفت در. از اين كتاب در برخي از آثار عربي ياد و نقل شده است. كشورداري

  .از اين كتاب نيز در بخش اصلي اين جستار ياد شد. اندرز قباد است به پسرش انوشروان. عهد قبادـ 89
پذيران خانوادة  اندرز خسرو انوشروان به آموزش( .)بنيه(عهد كسري الي من ادرك التعليم من بيته ـ 90

  . از اين كتاب نام برده و در بخش اصلي اين جستار آمد) 315ص، الفهرست(ابن نديم . )خود) پسران(
اندرز خسرو انوشروان به پسرش ( اباه عهد كسري الي ابنه هرمز يوصيه حين اصفاه الملك و جواب هرمزـ 91

در نام برده و ) 315، صالفهرست(از اين كتاب ابن نديم ). اندرزهاي او هنگام سپردن پادشاهي و پاسخ هرمز بدو .هرمز
  . بخش اصلي اين جستار از آن ياد شد

اندرز خسرو انوشروان به پسرش كه ( البالغه) عش(عهد كسري انوشروان الي ابنه، الذي يسمي عين ـ 92
نام برده است و در بخش اصلي اين ) 316، صالفهرست(از اين كتاب ابن نديم ). سخنوري است) گردنامة(سرچشمة 

  .جستار از آن ياد شد
دان  ينامي پهلو برميايد كه پيروزان) 343، صنامة عالئي نزهت( الخير ابي از گزارش شهمردان. مرزنامهفراـ 93

در زمان او و يا پيش از او اخبار ) 443ـ 433(بن عالء الدوله فرمانرواي اصفهان بود  الملوك فرامرز كه معلم شمس
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بنابراين اخبار فرامرز جز آنچه در ). 153ـ 152، صهنهاي ك گل رنج. (فرامرز را از پهلوي به فارسي ترجمه كرده بود
  .بود كه پيروزان آنرا ترجمه كرده بود هم كتاب آزادسرو بود، داراي يك اصل پهلوي

دستور كه وزير انوشروان  از اين كتاب منسوب به يونان روايات داراب هرمزدياردر . دستور از يونان نامه فرّخـ 94
) 96ص( التّواريخ مجملدستور در  نام يونان. ه استشدخير امري به فارسي ترجمه كرده بود ياد بدو نوشته بود و آنرا ابوال

پژوهندگاني چون مينوي و صديقي ابوالخير امري . است آمدهزمان انوشروان  "دانايان و حكيمان و موبدان"نيز در شمار 
 نامه فرّخاز . فرهنگ ساساني آشنايي داشت را همان ابوالحسن عامري ميدانند كه در سدة چهارم هجري ميزيست و با

  518.متني به پهلوي و نظمي به فارسي نيز در دست است
نام برده است و آن حكاياتي دربارة ) 406، دوم، صمروج(از اين كتاب مسعودي . زه و سيماسْفَرـ 95

هايي  از جمله كتاب) 94ص( يخالتّوار مجملو ) 158ص( األرب يهنهادر  و) 30ص(حمزه  .پادشاهان و وزيران هند داشت
كه شايد همين كتاب ما و يا نگارش  سيماسيا  شيماساند، كتابي است با عنوان  كه به زمان اشكانيان نسبت داده

هاي هندي به اشكانيان محتمل ميسازد كه ادبيات هندي پيش از ساسانيان  نسبت بسياري از كتاب. ديگري از آن باشد
به سخن ديگر، بالش اشكاني در . به پارتي ترجمه شده بود.) م192ـ 148(در زمان بالش  در زمان اشكانيان و محتمالً

  .اين گونه كارها پيشرو اردشير و انوشروان بود
از اين كتاب جزو هفتمين و آخرين كتاب ماني ياد كرده است و ) 336، صالفهرست(ابن نديم . فرقماطياـ 96

اي يوناني است و در متون مانوي به  و واژه "رساله"عنوان كتاب به معني . دمتن او در شرح محتواي كتاب افتادگي دار
هاي ماني و بزرگان  ها و رساله همانگونه كه پيش از اين اشاره شد، بسياري از كتاب 519.قبطي و چيني نيز آمده است

سهراب في  رسالهيز، مثال مانند ها ن د و برخي عنوانندين او بايد بدست پيروان او به فارسي ميانه ترجمه شده بوده باش
اين ) 337، صالفهرست( فيروز و راسين رساله، بخت السماعين في تعبير يزدان رساله، سهراب في الفرس رساله، العشر

  . تر ميكنند نظر ما را محتمل
هاي ارسطو مينويسد كه آثار ارسطو  در ترجمه و شرح كتاب) 248، صالفهرست(ابن نديم . قاطيغورياسـ 97

كه آنرا حنين بن اسحاق به  "مقوالت"به معني ) Katēgoriai( قاطيغورياسر منطق هشت كتاب بود، از آن جمله د
از جملة . عربي ترجمه كرده بود و كساني آنرا شرح و تفسير و خالصه كرده بودند كه ابن نديم نام آنها را آورده است

گفته  باري ارميناسبه همان دليلي كه دربارة كتاب . قفع بودن كتاب را خالصه كرده بودند يكي نيز ابن مايكساني كه 
  . شد، اين كتاب را نيز بايد ابن مقفع از ترجمة پهلوي آن به عربي برگردانده باشد

در ضمن ياد كردن از خطبة اردشير و عهد اردشير ) 289، يكم، صمروج(مسعودي . كارنامة اردشير بابكانـ 98
شايد اين . "هاي اوست ها و كشورگشايي او كتابي معروف به كارنامج دارد كه اخبار و جنگ"هاي او مينويسد كه  مه و نا

نيز هست و يا نگارشي نزديك به آنها بوده  شاهنامهكتاب همان كتابي بوده كه نگارش پهلوي آن در دست است و در 
  . باشد

نام برده و به گزارش او كتابي بوده ) 22، صاألخبار زين(از اين كتاب گرديزي . از اردشير بابكان كارنامهـ 99
  . باشد بوده در پند و سياست و بايد كتاب ديگري غير از عنوان پيشين

هايي كه ايرانيان در  در شمار كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم . انوشروان هكارنامج في سيرـ 100
، از كتابي كه عنوان آن رستم و اسفندياراند، همچون  ليف كردهأهاي درست دربارة پادشاهان خود ت سرگذشت و افسانه
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 يآمد نيز نام برده است كه شايد با يكي از دو كتاب ديگري كه به انوشروان نسبت داده است يكي باشد و يا كتاب
  ).72و  35شمارة  ←(جداگانه باشد 

از ) 6، ص2ج( يينالبيان و التّبيكبار در كتاب . از اين كتاب تنها جاحظ دو بار ياد كرده است. كاروندـ 101
آن كس كه بخواهد به هنر بالغت رسد و لفظ برگزيده را بشناسد و بر سخن چيرگي يابد ": سخنان شعوبيه نقل ميكند

داني و پند و مثل و الفاظ پاك و معاني ناب است  و اما آن كس كه در پي خرد و فرهنگ و آداب. را بخواند كاروندكتاب 
در سيراف ": از گفتة مردي متكلم مينويسد رسائلبار ديگر در كتاب  جاحظ ".وي كندر) خداينامه( سيرالملوكبايد به 

 چنين از شرح جاحظ ".را داشت و آن كتاب داراي هزار برگ بود) كاروند →( كاوريديك مجوسي را ديده بود كه كتاب 
  .وختن فن فصاحت و بالغت بوداي از سخنان شيوا و بليغ براي آم كتابي در بالغت و يا گردنامهكاروند برميايد كه 

هجري براي  129كتابي است كه بهافريد رهبر جنبش بهافريد در سال . كتاب بهافريد فروردينانـ 102
صديقي ). 211ـ 210، صآثارالباقيه(پيروان خود نوشته بود و بيروني اخبار آنرا از فارسي به عربي ترجمه كرده است 

  . ي زبان پهلوي نميدانست بايد اين كتاب به فارسي دري نوشته شده بوده باشدبر اينست كه چون بيرون) 60همانجا، ص(
هايي كه در دامپزشكي و  در شمار كتاب) 315، صالفهرست(ابن نديم ). كتاب دامپزشكي( هكتاب البيطرـ 103

  .تگزيني نام ميبرد، يكي هم كتابي در دامپزشكي از ايرانيان اس شناسي و اسب درمان چهارپايان و اسب
ده به فاليس رومي نسبت كتابي در نجوم با عنوان يادش) 269، صالفهرست(ابن نديم . كتاب الزبرجـ 104

بود ) 123، صالفهرستفلوگل، ( Vectius Valensصورت درست نام مؤلف . داده است كه بزرگمهر آنرا تفسير كرده بود
نوشته بود كه گويا در  "برگزيده"يعني  آنتولوگيايان كه در نيمة دوم سدة دوم ميالدي ميزيست و كتابي در نجوم با عنو

آمده و در  البزيدجترجمه شده بود و اين عنوان در عربي به گونة  "گزيده"يعني  وِزيدگزمان انوشروان با عنوان 
  520.گشتگي يافته است الزبرجبه الفهرست 

، دوم، تاريخ(بلعمي . نام برده است) 314، صالفهرست(از اين كتاب ابن نديم . كتاب الفال الهل الفرسـ 105
و عجم را كتابي است بيرون از اين اخبار ": او مينويسد. دربارة كتابي با اين عنوان گزارش كرده است) 1131ـ 1130ص

در آن كتاب ياد كرده است و اندر اين معني چنين  دان هر چيزي كه آنرا در ايام عجم فال كرده. گويند كتاب فالو آن را 
بايد كه ظفر تو را بود بر آن سپاه كه با : ت كه كسري هامرز را بدين جنگ فرستاد و به نام او فال كرد و گفتگفته اس

و معني هامرز آن بود ... "بنشين"و هاني به زبان پهلوي و پارسي آن بود كه . گرد آمده است] نام يكي از اعراب[هاني 
و معني نام دشمن تو ايدون است . نام تو چنين است كه برخيز: پس كسري بدين فال كرد و هامرز را گفت. "برخيز"كه 

پيش از اين به  ".و خود اين فال راست نيامد و نخست هامرز كشته شد. اكنون بايد برخيزي و ظفر تو را بود. كه بنشين
هاي  مونهن) 287ـ 286ص( هاي شاهنامه يادداشتدر بخش چهارم . اهميت فال نيك و بد در ميان ايرانيان اشاره شد

  .ديگري مانند آنچه بلعمي نقل كرده آمده است
كتاب در ( ثمنها و سومها فهو الغنم و االبل و معرو البقر كتاب في عالج سائر الدواب و الخيل و البغال ـ 106

 ترجمة اسحق بن) كردن آنهادرمان چهارپايان ديگر و اسب و استر و گاو و گوسفند و شتر و شناخت بهاي آنها و داغ 
) بيطاري(هاي دامپزشكي  در شمار كتاب) 315، صالفهرست(از اين كتاب ابن نديم ). پهلوي(سليمان از فارسي  علي ابن
  .ايرانيان در دامپزشكي ياد شد پيش از اين نيز از كتاب ديگري از. دنام ميبر
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ابن نديم ). ر سپاسكتاب يا نامة خسرو به بزرگان مردم د( في الشكر هيعكتاب كسري الي زعماء الرّـ 107
ها  محتمالً نامه. كتاب بايد نامه گرفت نه ،به چهار مرزبانها را مانند نامة انوشروان  اين گونه عنوان). 316، صالفهرست(

  .اي منتشر كرده بودند هاي هر پادشاه بويژه پادشاهان بزرگي چون اردشير و انوشروان را در مجموعه و فرمان
 نيز )158ص( األرب يهنهادر ). 119، صالفهرست(از علي بن عبيده ريحاني  كتاب كي لهراسف الملكـ 108
  .به زمان اشكانيان نسبت داده شده است لهراسبكتابي با عنوان 
آنچه به فرمان اردشير ( كتاب ما امر اردشير باستخرجه من خزائن الكتب التي وضعها الحكماء في التدبيرـ 109

ياد ) 316، صالفهرست(از اين كتاب يا نامه و فرمان ابن نديم ). ن در سياست گرد آوردندها از سخنان فرزانگا از كتابخانه
  .كرده است

از اين كتاب يا ). نامة خسرو به مرزبان و پاسخ او( كتاب ما كتب به كسري الي المرزبان و اجابته اياهـ 110
  .نام برده است) 316، صالفهرست(نامه و فرمان ابن نديم 

ن بااز اين كتاب كه ابن مقفع آنرا به عربي ترجمه و ا) 163، 118، صالفهرست(ابن نديم . ككتاب مزدـ 111
، 2، جرسائل(و جاحظ ) 1309همانجا، سوم، ص(همچنين طبري . نام ميبرد مزدكالحقي به نظم كشيده بود، با عنوان 

) 94ص( التّواريخ مجملو ) 158ص( األرب يهنهاو ) 30همانجا، ص(در مقابل حمزه . اند همين عنوان را آورده) 192ص
به هر روي،  521.گمان ميبرد مردكتفضلي عنوان درست آنرا . اند نوشته و آنرا از آثار اشكانيان دانسته مروكعنوان آنرا 

  .گويا كتابي در آداب بود
افسانه هاي  از اين كتاب در شمار كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم ). نقطه واژة دوم بي( كتاب المرسـ 112

  .نام برده است هزاردستانهمچون 
هايي كه قيصر روم  پرسش( روم الي انوشروان علي يد بقراط الروميلها ملك افذكتاب المسائل التي انـ 113

در شمار آثار موعظه و ) 316، صالفهرست(از اين كتاب يا نامه ابن نديم ). به دست بقراط رومي به انوشروان فرستاد
  .ده استآداب و حكمت ياد كر

ابن ). كتاب موبد موبدان در حكمت و پند و آداب( كتاب موبدان موبد في الحكم و الجوامع و اآلدابـ 114
  .از اين كتاب نيز مانند كتاب پيشين در شمار آثار موعظه و آداب و حكمت نام برده است) 316، صالفهرست(نديم 

شأن  رسالة مهرآذر گشنسپ عالي( هر بن البختكانالي بزرجم) الفرمدار(كتاب مهراد و حسيس الموبدان ـ 115
به . از اين كتاب در شمار آثار موعظه و آداب و حكمت نام برده است) 315، صالفهرست(ابن نديم ). به بزرگمهر بختگان

) هيكسر(هيچ دو تني نيستند كه در رايي با يكديگر ستيزه كنند و راي يكي ": اله چنين آغاز شده بودسگزارش او اين ر
  ".درست باشد) سراسر(نادرست و راي ديگري 

از اين ). مهرآزاد جشنس، مهرآذر جشنس، و جشنس معرب گشنسپ است: شايد( كتاب نهرارد حسبسـ 116
  .هاي علي بن عبيده ريحاني كه متهم به زنديق بود نام برده است در جزو كتاب) 119، صالفهرست(كتاب ابن نديم 
ها و رسائلي  بهمن داراي كتاب"مينويسد كه ) 687همانجا، دوم، ص(طبري . مناي بهه ها و نامه كتابـ 117

و او را ": نيز اين سخن را آورده است) 685، دوم، صتاريخ(بلعمي  ".هاي اردشير و عهد او باالتر است از كتاب كه است
 اردشيرِ د، نيكوتر از آنِان هاي آن در كتب آورده هاي حكمت است بسيار از تصنيف او عهدهاي بسيار كه نسخت كتاب
  ".پاپك
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از ترجمة اين كتاب از پهلوي به عربي به ) 305، 304، 119، 118، صالفهرست(ابن نديم . كليله و دمنهـ 118
مؤلفان تاريخ . دست ابن مقفع و نظم آن به دست ابان الحقي و اينكه اصل آن هندي يا اشكاني بوده سخن گفته است

مقدمة منثور دربارة ترجمة آن به قلم بلعمي و نظم رودكي و گزارش . اند اوان سخن گفتهاسالمي دربارة اين كتاب فر
؛ مسعودي، 89ـ 88، يكم، صتاريخيعقوبي ،: همچنين بنگريد به. (پيش از اين ياد شد شاهنامة فردوسيو  شاهنامه
انوشروان از سانسكريت به اين كتاب در زمان ). 158، صاألرب يهنها؛ 123، صماللهند؛ بيروني، 89، يكم، صمروج

هاي سرياني  ترجمة پهلوي آن در دست نيست، ولي ترجمه. فارسي ميانه و از فارسي ميانه به سرياني و عربي ترجمه شد
كه در پنج  تَرهپنچه تَنْاين كتاب يكي از شاهكارهاي ادبيات جهان است، ولي اصل هندي آن . و عربي آن مانده است

در قديم دربارة اينكه اصل اين كتاب هندي يا اشكاني است . جمة عربي و فارسي آنرا نداردست است لطف تردباب در 
شايد علت اشكاني دانستن اصل آن از اينجا ناشي شده ). األرب يهنهاابن نديم، مسعودي، بيروني، مؤلف  ←(اختالف بود 

سخن . اشكانيان به پارتي ترجمه شده بودهاي هندي نخستين بار در زمان  باشد كه اين كتاب و برخي ديگر از داستان
  .دربارة اين كتاب بسيار است كه در اينجا دور از موضوع ماست

: مينويسد "هاي ايرانيان در پزشكي نام كتاب"در فصل ) 303، صالفهرست(ابن نديم . كناش تيادورسـ 119
به عربي ترجمه شده است تيادورس است و  مشهورترين پزشكان در زمان پادشاهان ايران كه تأليفات آنها به ما رسيده و

اي اين كار را بهرام گور كرد و از او  او نصراني بود و شاپور ذواالكتاف كليسايي براي او در شهرش ساخت و به گفته
صورت اصلي نام اين . است "مجموعة پزشكي"كناش به معني . به عربي ترجمه شده است كناش تيادورسكتاب 

نيز نام ميبرد كه پزشك حجاج  تيادوقابن نديم در همانجا از ). 147، صالفهرستفلوگل، (است  Theodorusپزشك 
كناش برد و گويا نام اين پزشك عنوان كتاب او نيز بود و يا عنوان كتاب او نيز  بن يوسف بود، ولي از كتاب او نام نمي

  ). فلوگل، همانجا(بود  Theodocusصورت اصلي نام او . بود تيادوق
و بيروني ) 160، يكم، صتاريخ(عنوان ترجمة عربي يكي ديگر از آثار ماني است كه يعقوبي . ءحيااألزِنْكـ 120

عنوان ) 336، صالفهرست(ابن نديم . اند نام برده) كنز :117، صبيهنالتّ(و مسعودي ) 29ص ماللهند؛ 208، صآثارالباقيه(
برخي از مطالبي كه ابن نديم . اند طالبي از اين كتاب نقل كردهيعقوبي و مسعودي و بيروني م. نوشته است سفراألحياءآنرا 

. با مطالب يعقوبي و بيروني همخواني دارد، بايد از همين كتاب باشد و )بجلو 327، صالفهرست(در مذهب ماني نوشته 
انوي به و در متون م يهاتسميهاي ايراني در دست نيست، ولي عنوان آن در سغدي  اصل كتاب و ترجمة آن به زبان

  522.و در قبطي و چيني نيز ترجمة همين عنوان آمده است "گنج زندگان" نيان زندگانفارسي ميانه 
و ايرانيان كتابي به ": نام برده و دربارة آن نوشته است) 91، صبيهنالتّ(، از اين كتاب مسعودي گاهنامهـ 121

 نامه آييناند و اين كتب در رديف كتاب  ب كردههاي كشور كه به ششصد منصب مرت دارند دربارة منصب كهناماهنام 
  ".است

از اين داستان در ) 305، صالفهرست(ابن نديم ...). كدانه ومس: صورت درست( مسك زنانه و شاه زنانـ 122
داستان مربرط به ماجراي ميان دو تن از زنان خسروپرويز، شيرين و . نام ميبرد هزاردستانهايي چون  شمار داستان

  .در بخش اصلي اين جستار دربارة اين داستان سخن رفت. و موبدان موبد استمشكدانه 
اي بوده كه تنسر هيربد هيربدان اردشير در پاسخ به پرسش انتقادگونة گشنسپ شاه  نامه. نامة تنسرـ 123

ترجمة عربي آن اصل پهلوي و . اين نامه را ابن مقفع به عربي ترجمه كرده بود. طبرستان از كارهاي اردشير نوشته بود
مسعودي . هست) 41ـ 12ص( تاريخ طبرستاناي فارسي از عربي توسط ابن اسفنديار در  در دست نيست، ولي ترجمه
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نام اين هيربد در منابعي كه از او . اند نيز مطالبي را از اين نامه ياد كرده) 83، صماللهند(و بيروني ) 87ـ 86، صبيهنالتّ(
ه و مسعودي يكجا آنرا توشر ناميده و تنها بيروني صورت درست توسر را بكار برده است كه اند همه جا تنسر آمد نام برده

  523.شناخت اي است بر اينكه او خط پهلوي را مي اين باز قرينه
نژاد و  دربارة اين مترجم ايراني). 120الفهرست، ص(از سهل بن هارون ) پلنگ و روباه( نمر و ثعلبـ 124

  .رفتشعوبي پيش از اين سخن 
نام  هزاردستانهايي چون  از اين كتاب در شمار كتاب) 305الفهرست، ص(ابن نديم . نمرود ملك بابلـ 125

توانست به اصل ايراني آن و يا اينكه از  هاي ايرانيان نياورده بود، كسي نمي اگر او نام اين كتاب را در زير كتاب. ميبرد
  .پهلوي به فارسي ترجمه شده بود پي ببرد

اصل . پيش از اين دربارة اين مترجم سخن رفت). 120، صالفهرست(از سهل بن هارون  وامق و عذراءـ 126
اين داستان را  524.بود Metixosو  Parthenopeو سرگذشت دو دلداده به نام  ياين داستان يك رمانس يونان

) XXXXIV، ص آثارالباقيه(بيروني . عنصري به وزن متقارب به نظم كشيده بود، ولي از آن جز اندكي برجاي نمانده است
در قصر شيرين بيتي از اين داستان هست كه به انوشروان تقديم شده . اين داستان را نيز به عربي ترجمه كرده بود

درگذشته به سال (اين داستان را فصيحي گرگاني از سدة پنجم هجري دوباره به نظم كشيده بود و المعي  525.است
  .ه تركي به نظم درآورده استنيز آنرا ب) هجري 937

كهنترين اشاره به اين داستان از  526.اصل آن مانند بيژن و منيژه يك رمانس پارتي بود. ويس و رامينـ 127
در اين باره كه مأخذ فخرالدين اسعد گرگاني يك متن پهلوي بوده يا فارسي . ابونواس شاعر سدة دوم هجري است

و ) ز گردآوردة شش مرد داناست(ر زمان او از اين اثر چند نگارش به زبان پهلوي به گفتة گرگاني د. اختالف نظر است
وجود داشت و آن اثر منظوم اساس كار گرگاني  527)سان داستاني بپيوستند ازين(كم يك نگارش به نظم فارسي  دست

نگارنده در . ز اين داستان بودهاي گوناگوني ا روايت ،هاي متعدد از اين داستان به پهلوي و اما علت نگارش. قرار گرفت
اين منظومه حدود صد سال بعد به گرجي ترجمه شد و به اروپا رفت و  528.فرصتي ديگر بدين جزئيات خواهد پرداخت

متأثر از ويس و رامين است، ولي ) سدة چهاردهم(از فقيه كرماني  نامه محبتدر ايران  529.پديد آمد تريستان و ايزلده
  .به تركي، به نگارش ديگري از اين كتاب برميگردد) 937درگذشته به سال (اثر المعي  نويسه و راميمنظومة 

ابن نديم . هاي افسانه در مشرق و در ادبيات جهان است و آن يكي از مشهورترين كتابهزارافسان ـ 128
نيان را وارث آنها و عربها را نخستين نويسندگان افسانه و اشكانيان و ساسا اول پس از آنكه ايرانيانِ) 304، صالفهرست(

بود  هزارافساند، سپس مينويسد كه نخستين كتاب در اين موضوع كتاب امن ها مي دهندة آن افسانه را گيرنده و گسترش
هاي  به گزارش او افسانه. هاي اين كتاب شرح ميدهد و روايات مربوط به شهرآزاد و بهمن و هماي را در رابطه با افسانه

... ": نام برده و مينويسد هزارافسانهنيز از كتاب ) 406، دوم، صمروج(مسعودي . دويست افسانه است اين كتاب كمتر از
، و فهيعني ألف خرا هزارافسانهو هندي و رومي نقل و ترجمه شد، همچون كتاب ) پهلوي(هايي كه از فارسي  مانند كتاب

نامند و آن داستان پادشاه و وزير و دختر پادشاه  مي و ليله ليلهألف خرافه را به فارسي افسانه گويند و مردم اين كتاب را 
ابوعبداهللا محمد بن عبدوس ) 304، صالفهرست(به گزارش ابن نديم  ".و كنيز دختر است به نام شيرازاد و دينازاد

رافسانه و چند اثر ديگر، قصد تأليف كتابي داشت شامل هزا) 127، صالفهرست( اء و الكتّابركتاب الوزجهشياري مؤلف 
شب افسانه تهيه  480او براي . هايي كه هر يك براي خود مستقل بودند هاي عربان و ايرانيان و روميان، افسانه از افسانه
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گويان بود كه  هم برگزيده از نقل افسانه ،به گزارش ابن نديم تأليف جهشياري. كرد، ولي كتابش ناتمام ماند و درگذشت
اين گزارش نشان ميدهد كه ابن نديم ميان سخنان . هاي افسانه و هم برگزيده از تأليف آنها را گرد آورده بود جهشياري

تأليفاتي را كه ابن نديم عنوان آنها را  شفاهي و نوشتاري دقيقاً فرق گذاشته و متذكر شده است و از اينرو ما حق نداريم
با اينكه بخشي از اين كتاب جهشياري . وريمبه شمار آ ثبت سخنان شفاهيبه دلخواه خود  در كتاب خود ياد كرده است،

راني يبه نقل از تأليفات ايراني بوده، از ذكر اثر او در اينجا به علت شفاهي بودن و غيرا) هجري 331درگذشته به سال (
  .يمپوشي نمود بودن بقية آن چشم

ست نام اين كتاب را هاي ايرانيان، نخ هنگام برشمردن كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم . هزاردستانـ 129
بوده كه ابن نديم يك صفحه پيش از آن نام برده و شرحي دربارة  هزارافسانآورد و اين كتاب محتمالً غير از كتاب  مي

عدد هزار دربارة . هاي كوتاه تمثيلي بود اگر اين كتاب واقعاً كتابي جداگانه بوده باشد، گويا حاوي داستان. آن آورده است
  .كثرت است و نه رقم واقعيهر دو كتاب نماد 

از اين كتاب هنگام شرح حال ابن مقفع ) 118، صالفهرست(ابن نديم . از ابن مقفع في الرسائل اليتيمهـ 130
اين كتاب را يكي از پنج بهترين كتاب ناميده است كه ) 126ص(هاي او نام برده است و جاي ديگر  و برشمردن ترجمه
، الفهرستفلوگل، (نيز ناميده شده است  اليتيمه الدرهاين كتاب . است ه و دمنهكليلو  عهد اردشيردوتاي ديگر آن 

 . ن الحقي ترجمة منظوم همين ترجمة ابن مقفع بوده باشدبااز ا كتاب رسائلمحتمل است كه  .)52ص
  

ه اين تعداد كتاب كه فهرست آنها از نظر خوانندگان گذشت نتيجة يك بررسي كامل در همة آثار بازمانده ب
به هر . هاي ديگري يافت شود عربي و فارسي نيست و از اينرو محتمل است كه با بررسي كامل آثار موجود باز عنوان

از آنها در اين  ولي تنها عنوان برخي ش اصلي اين گفتار از آنها ياد شد،روي، اگر اين تعداد كتاب را با آنچه در بخ
هاي  هاي موجود به زبان پهلوي را كه بيشتر آنها متون ديني و بازنويسي رويهم كنيم و تعداد كتاب ،دفهرست تكرار گردي

هايي كه فهرست آنها  از سوي ديگر، عنوان. رسيم اند بدان بيافزائيم به چيزي نزديك سيصد كتاب و رساله مي متون كهن
و يا نام  اند از پهلوي ياد كرده به عنوان ترجمه رسماً از آنها منابع ما هايي هستند كه به دليل اينكه در باال آمد، كتاب

، جزو آثار پهلوي شمرده مترجم يا خود عنوان و يا چيزي از سرگذشت آن كتاب بر اصل ايراني آن گواهي ميدهند
هايي كه بيشتر ويژة تأليفات  هاي گوناگون و حتي در زمينه انبوهي عنوان در زمينه الفهرستدرحاليكه در كتاب . اند شده

ميشوند كه هيچ توضيحي دربارة اصليت آنها و محتواي آنها و حتي گاه مؤلف يا مترجم آنها نيست، بلكه  اند يافت ايراني
هاي  كه از ميان اين انبوه كتاب نداردنگارنده كوچكترين ترديدي . به زبان عربي در پيش روي ماست عنوانيتنها 

براي مثال، . اند بر اساس متون پهلوي تأليف شده ياو اند  ها، بلكه صدها عنوان از آنها ترجمه از پهلوي ناشناس نه ده
هاي پهلوي آنها به  همانگونه كه در پيش اشاره شد، بسياري از آثار هندي نه مستقيم از سانسكريت، بلكه از راه ترجمه

بودند، بلكه  مستقيم يا از راه زبان سرياني به عربي درنيامده نهمچنين همة آثار يوناني و التي. عربي ترجمه شده بودند
اشكاني و  و يا آثار ماني و بزرگان دين او جز آنچه مستقيم به پهلوي. هاي اين آثار به پهلوي برخي از آنها از ترجمه

ترديد از آرامي و سرياني به پهلوي ترجمه شده بودند كه  ، مهمترين آنها كه بسيار زياد بودند بيندنوشته شده بود ساساني
بويژه در ميان اهل قلم در پايان زمان ساسانيان و  در ايران اگر غير از اين بود پيروان ماني. اند بيشتر آنها از دست رفته

اين نظر را ميتوان از نقطة نظر مترجمان و ديگر ايرانياني كه در دستگاه خالفت . آغاز خالفت اسالمي چندان زياد نبودند
دربارة ابوسهل فضل بن نوبخت ) 274، صالفهرست(ابن نديم براي مثال . داراي مقام بودند نيز مورد تأئيد قرار داد
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هايي از فارسي به عربي دارد و پايه دانش  و در كتابخانة حكمت هارون رشيد بود و ترجمه... نژاد بود او ايراني": مينويسد
ي نيست و از شمارد كه در هيچيك لفظي فارس و برميعنوان از اابن نديم سپس هفت . "هاي ايرانيان بود او بر كتاب

ن كتابها ترجمة كامل و برخي ولي ترديدي نيست كه برخي از اي. اينرو ما هيچيك از آنها را در فهرست خود نياورديم
بيشتر ": در جزو مترجمان فارسي به عربي مينويسد) 244ص(ابن نديم در جايي ديگر . ندبود  و تأليف از پهلوي ترجمه

هاي  ميتوان دربارة افراد خاندان برمكيان كه بسياري را به كار ترجمة كتاب بر همين منوال. "افراد خاندان نوبخت
ها مترجم ايراني و برخي از شعوبيه و كساني كه متهم به مجوس و زنديق بودند و  ايرانيان به عربي واداشتند و يا كار ده

موضوع كثرت آثار پهلوي و تأثير . ي كرديا به ضديت با عرب شهرت داشتند و ما در باال نام برخي از آنها را آورديم داور
د، نمومشاهده ) گاه از راه سرياني(آنها را بر ادب عرب ميتوان همچنين در وجود بسياري از اصطالحات پهلوي در عربي 

اين كثرت و تأثير را ميتوان . كه بايد جداگانه گردآوري و بررسي گردند... اصطالحاتي همچون روزنامج، زيج، كدخداه
نجوم، خراج، دامپزشكي  تاريخ، بويژه موضوعاتي چون آداب و اخالق،. ها عموما نيز بررسي كرد از موضوع كتاب همچنين

هاي  و پرورش اسب، بازداري، موسيقي، داستان از هر نوع، آيين كشورداري، آيين اسوباري، فال و پيشگويي، بازي
ايرانيان در گذشته ": مينويسد) 242، صالفهرست(ديم ابن ن. اصل ايراني داشتند بيشتر هاي الفيه گوناگون و كتاب

هايي را در فلسفه و منطق به پهلوي درآورده بودند كه عبداهللا بن مقفع و ديگران آنها را به عربي ترجمه كرده  كتاب
ي بيش از هاي ابن مقفع را آورديم، ولي روشن است كه تعداد آنها خيل ما در فهرست خود نام دو تا از اين ترجمه ".بودند

آثاري به پهلوي ترجمه شده بود كه سپس  ،ص يونانيان بودهايي كه بيشتر در تخص يعني حتي در زمينة دانش. اينها بود
از گفتة ابن مقفع مينويسد كه ايرانيان داراي ) 13، صالفهرست(و باز ابن نديم . از پهلوي به عربي درآمده بودند

 →(دفيريه براي نوشتن اوستا؛ خط كستج  خط عبارت بودند از خط دينشش خط از اين هفت . گونه خط بودند هفت
 →(تج سك حرف براي نوشتن عهدنامه و منشور و نقش نگين و سكه و جامه و فرش بود؛ خط نيم 28داراي ) گشتگ؟
بود؛ نويسي پادشاهان  دبيريه براي نامه هاي پزشكي و فلسفه بود؛ خط شاه حرف براي نوشتن كتاب 28داراي ) گشتگ؟

دبيريه براي نوشتن  دبيريه و هام هاي فلسفه و منطق بود و خط نامه حرف براي نوشتن كتاب 24ازسهريه داراي رخط 
حرف است و با  365كه داراي  "دبيريه ويش"خط ديگري دارند به نام ": و اما دربارة خط هفتم آمده است. همگان بود

ابن نديم نمونة . "زدن و اشاره و رمز و كنايه را مينويسند مكآن خطوط چهره و فال و شرشر آب و طنين گوش و چش
از سوي ديگر، . ها نوشته بودند ياد كرديم كه ايرانيان در اين زمينه را برخي از آثاري عنوانها را آورده و ما  بيشتر اين خط
سينه منتقل  به ياتشان را سينهشناسان زمانة ما معتقدند كه ايرانيان پيش از اسالم كتاب نداشتند و روا برخي از ايران

البته اگر كسي با داليل . نگاري نيز خط ويژه داشتند ميكردند، درحاليكه ابن مقفع ميگويد كه ايرانيان حتي براي چشمك
ولي فرهنگ ساساني را يكسره . ها اخذ از بيگانگان بود بايد پذيرفت ها و خط مستند ثابت كند كه همه يا بيشتر آن كتاب

  . انصافي است اندازه گستاخي و بي كتاب معرفي كردن بيخط و ال بي
تنها از آثار مكتوب غيرديني ايران باستان چيز مهمي برجاي نمانده است،  از بررسي باال روشن گرديد كه نه

از  اند و در نتيجه فهرستي كه در باال هاي عربي و فارسي آن آثار نيز از دست رفته همه ترجمه ،بلكه جز چند مورد اندك
اند، همچون  بر اساس يا دربارة آن آثار از دست رفته تأليف شده خود نظر خوانندگان گذشت بيشتر بر اساس تأليفاتي كه

شاهنامة حمزه،  تاريخ سني الملوكمسعودي،  الذّهب مروجطبري،  تاريخ الرّسلدينوري،  اخبارالطّواليعقوبي،  تاريخ
تهيه گرديده  ابن نديم كه ميتوان آنها را آثار رديف سوم ناميد الفهرستبويژه  و األرب نهايهثعالبي،  غررالسيرفردوسي، 

هاي  به زبان هاهاي آن رديف دوم ترجمه هاي پهلوي اشكاني و پهلوي ساساني، به زبان اصلي متونرديف اول ( است
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ابن اثير، الكامل ي، گرديز االخبار زينبلعمي،  تاريخمسكويه،  االمم تجاربآثار ديگر همچون ). عربي و فارسي
تاريخ هايي از همان آثار رديف سوم بويژه  ها و بازنويسي ابن بلخي و چند اثر ديگر بيشتر خالصه فارسنامة، التّواريخ مجمل
اند و اين تأليفات رديف چهارم فقط گهگاه گزارشي نو دربارة آثار از دست رفتة رديف اول و دوم دارند كه  طبري الرّسل

و اما از همان . هاي عربي آثار پهلوي به دست داده است هايي است كه مسكويه از برخي ترجمه آنها نقلمهمتر از همة 
اند كه در باال از مهمترين آنها نام رفت و از بد بخت بخش بزرگ  تأليفات رديف سوم نيز تنها رقم اندكي برجاي مانده
اي پارتي و فارسي ميانه به ما بدهند نيز ه ي دربارة كتابهاي بيشتر اين تأليفات رديف سوم نيز كه ميتوانستند آگاهي

در زير ما تنها از چند نمونة . تهية فهرستي از تأليفات از دست رفتة رديف سوم كار پژوهشي جداگانه است. اند نابود شده
اي ه انه و ترجمههاي پارتي و فارسي مي كنيم تا تصويري هرچند ناقص از كثرت تأليفاتي كه بر اساس كتاب اندك ياد مي

  :عربي آنها انجام گرفته بود به دست داده باشيم
  
ها  تأليف بود كه از آن 34او داراي ). 345درگذشته به سال (از ابوالحسن علي مسعودي  كتاب اخبارالزّمانـ 1

و مطالب يفات ديگر خود اند، ولي او در اين دو كتاب چند صد بار از تأل برجاي مانده بيه و االشرافنالتّو  الذّهب مروجتنها 
، )10ـ 9، يكم، صمروج(هجري بود  332اين كتاب كه تاريخ تأليف آن . ياد ميكند اخبارالزّمان از كتاب از جملهآنها 

 الذّهب مروجهنگام مطالعة . هاي اقوام جهان از جمله ايرانيان كتابي بود در سي مجلّد دربارة تاريخ و فرهنگ و دانش
بدان پرداخته بود اشاره شده است،  اخبارالزّمانتاريخ و فرهنگ ايران كه نويسنده در كتاب  موضوعاتي از به گهگاه

، دربارة )75، يكم، صمروج(، ماجراي يمن در زمان انوشروان )303، 289، 266، يكم، صمروج(تاريخ ايران : همچون
، دربارة )262ـ 261، يكم، صمروج(هاي پادشاهان ايران هنگام تاجگذاري  ، خطبه)110، يكم، صمروج(ماني و مزدك 

، دربارة شهرسازي پادشاهان ايران و ديگر كارهاي عمراني آنها و )270، يكم، صمروج(و خط و حروف آن  اوستا
، دربارة )326، يكم، صمروج(هاي مشهور  نامة سرداران، مرزبانان، حكيمان و خاندان ها، اندرزها، نسب فرمان ،اه خطبه

، دوم، مروج(ها و تأثيرات آنها بر انسان در ميان اقوام از جمله ايرانيان  خنياگران و آوازها و رقصها و  موسيقي و آهنگ
اخبار آن بسيار است و ايرانيان آنرا "، شرح شهرهاي فارس كه )322، دوم، صمروج(، سخن از عمرهاي دراز )46ص
يت تولد مسيح و اقدام كوروش از گفتة مجوس و ، شرح محلي به نام ماءورد و روا)400، دوم، صمروج( "اند ن كردهمدو

نوشي و شطرنج و نرد  ها و آيين باده ها و آشپزي و چاشني ها و مزه ، دربارة انواع شراب)401، دوم، صمروج(نصاري 
هاي  آگاهي ، مابود ميجلدي در دست  از همين شرح كوتاه ميتوان دريافت كه اگر اين كتاب سي .)133، پنجم، صمروج(

از يكي از اين آثار مكتوب كه توصيف ايالت فارس . داشتيمي از تاريخ و فرهنگ ايران و از جمله آثار مكتوب آن بيشتر
  . ياد شده است رسماً باشد

اين نويسنده در خدمت ) 100ـ 99، صالفهرست(به گزارش ابن نديم . از هيثم بن عدي الفرس ركتاب اخباـ 2
  . هجري درگذشت 207حسن بن سهل بود و در 

  ).138، صالفهرست(از ابوزيد بلخي  كتاب اختيارات السيرـ 3
از ميان آثار او، ) 96ـ 95، صالفهرست(ابن نديم . از محمدبن هشام كلبي كتاب اخذ كسري رهن العربـ 4

نام ميبرد كه گويا مربوط به  الضحاك) خبر(حي ، ملوك الطوائفهاي  يكي نيز از كتاب نامبرده و همچنين از عنوان
در ) 310درگذشته به سال (يكي از مĤخذي است كه طبري ) 206درگذشته به سال (هشام كلبي . روايات ايراني است

  .شرح تاريخ ايران بارها از او نام برده است
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و مسعودي ) 148، صالفهرست(به گزارش ابن نديم . از محمد بن حارث تغلبي كتاب اخالق الملوكـ 5
فتح از . تغلبي در دستگاه فتح بن خاقان بود و كتاب نامبرده را براي او نوشت )6؛ پنجم، ص14ـ 13، يكم، صمروج(

خواني  كتاب دلبستگي او به دربارة) 117ـ 116ص(ابن نديم . بود و با او نيز كشته شد) 247ـ 232(نشينان متوكل  هم
پرداخت و  آورده و به خواندن ميوقت متوكل به مستراح ميرفت فتح از فرصت استفاده ميكرد و كتابي در مينويسد كه هر

اند، از  به خود او چند كتاب نسبت داده. اي بسيار بزرگ و مجهز داشت فتح كتابخانه. خود نيز در مستراح كتاب ميخواند
د، بخش موضوع اخالق پادشاهان تأليف گرد به هر روي، كتابي كه در آغاز سدة سوم در. بستانجمله كتابي با عنوان 

  . رفته از روايات ايراني استآن برگ مهمي از
رفتة خود دربارة نظر كساني  مسعودي در اين اثر از دست). 304، دوم، صمروج(از مسعودي  كتاب االستراجـ 6

گوهر اين جهان  ديگر اينكه كه دربارة نور و تاريكي و اينكه اين دو نخست به هم آميخته نبود و سپس بهم آميخت و
ترديد در آن  ناتنومند بودند گفتگو كرده بود كه بي محضِ ن از جمله زردشت و مسيح نورِگرايش به تاريكي دارد و شش ت
  . از عقايد ايراني نيز مطالبي بود

در اين كتاب دربارة چهره و اندام و رفتار ) 304، دوم، صمروج(مؤلف . از مسعودي... الطبيعهكتاب االسرار ـ 7
  .كي و امساك مردم فارس سخن گفته بودمردم جهان از جمله خست مردم اصفهان در خورا

  ).139، صالفهرست(از حمزة اصفهاني  كتاب اصفهان و اخبارهاـ 8
  ).135، صالفهرست(از ابوالقاسم صاحب بن عباد  كتاب االعياد و فضائل النيروزـ 9

دان معروف به تسويه از ابوعثمان سعيد بن حميد كه خود را از فرزن كتاب انتصاف العجم من العربـ 10
  ).123، صالفهرست(پادشاهان ايران ميدانست 

مرزباني ... از ابوعبداهللا محمد بن عمران كتاب االوائل فيه اخبار الفرس القدمĤء و اهل العدل و التوحيدـ 11
اين كتاب او از جمله دربارة . از آثار فراوان او نام برده است) 134ـ 132، ص الفهرست(ابن نديم . االصل خراساني

و )... ص(كتاب المشرف في حكم النبي اثر ديگر او . ان قديم، يعني كيان بود و به گفتة ابن نديم هزار برگ داشتپارسي
  .هجري نوشته است 384ابن نديم درگذشت او را سال . در سه هزار برگ بود حكم العرب و العجم

و بزرگتر از  خبارالزّمانااين كتاب نيز در تاريخ بود، ولي كوچكتر از . از مسعودي كتاب األوسطـ 12
نام اين كتاب را نيز آورده  ،گفته اخبارالزّمانچيزي دربارة مطالب  مروجمسعودي كمابيش هركجا كه در . الذّهب مروج
  . دربارة موضوعات كتاب نخستين پيش از اين سخن رفت. است

  ).14، يكم، صمروج(جراح  از داود بن كتاب التاريخ الجامع لكثير من اخبار الفرس و غيرها من االممـ 13
از ابوعبداهللا محمد بن  كتاب التاريخ الجامع لفنون األخبار و الكوائن في األعصار قبل االسالم و بعدهـ 14

، يكم، مروج( بودهجري آورده  320شاه كه رويدادها را تا سال  حسين بن سوار معروف به ابن اُخت عيسي بن فرُّخان
  ).14ص

  ).99، ص الفهرست(از هثيم بن عدي  و بني اميهكتاب تاريخ العجم ـ 15
  ).154، ص الفهرست(از مسعودي  كتاب التاريخ في اخبار االمم من العرب و العجمـ 16
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او به گفتة ابن نديم از ). 120، ص الفهرست(از سهل بن هارون  سهكتاب تدبير الملك و السياـ 17
و ما پيش از اين از او و آثار او سخن  بودبيشتر ترجمه از فارسي ميانه نژادان شعوبي و سخت ضدعرب بود و آثار او  ايراني
  . تأليف شده بودباشد، بطور حتم بر اساس تأليفات ايراني بوده كتاب نامبردة او در اينجا اگر يكسره ترجمه ن. گفتيم

وزارت  367ـ 365هاي  كه در سال) 286، صاألخبار زين(از ابوعبداهللا احمد جيهاني كتاب تواريخ ـ 18
چند تأليف از جمله ) 138، ص الفهرست(ابن نديم . جيهاني به مانويت و تشيع متهم بود. منصوربن نوح ساماني را داشت

را به او نسبت داده است كه  كتاب الزيادات في كتاب آيين في مقاالت وكتاب آيين مقاالت ، كتاب المسالك و الممالك
  . تقيم يا غيرمستقيم مطالبي داشته بودندترديد از آثار كهن ايراني مس همه بي

  ). 105، صآثارالباقيه(از حمزه اصفهاني  كباراألمم من مضي منهم و من غبركتاب تواريخ ـ 19
ابن خردادبه زردشتي بود و به ). 149، ص الفهرست(به  از ابن خرداد وافلانساب الفرس و الن هكتاب جمهرـ 20

  .او نيز بر اساس تأليفات ايراني استآثار ديگر . دست برمكيان مسلمان شد
را  خراجكتاب . نژاد بود و رياست ديوان سواد را داشت او ايراني. از ابوالقاسم عبيداهللا كلوذاني كتاب الخراجـ 21

  . نوشت 336و ديگري به سال  326در دو نگارش يكي به سال 
فنون المعارف و ماجري في از او كتاب از مسعودي و نيز  كتاب ذخائرالعلوم و ماجري في سالف والدهورـ 22

ها كه گويا در آنها به تاريخ اشكانيان توجه  از اين كتاب. سالف االعصار الدهور السوالف و كتاب االستذكار لماجري في
هاي ديگر  در اين كتاب به كتابمؤلف از سوي ديگر، . استرفته نام ) و بكرات 85ص(التّنبيه بيشتري شده است تنها در 

  .آن درگذشتيم ذكر ده است، ولي ما براي آنكه سخن به درازا نكشد ازكرنام برده نيز اشاره  مروجكه در خود 
هاي شاهان جهان، از جمله فرستادن شاه  كتاب از سفرها و جنگ ندر اي. از مسعودي االرواح حهكتاب راـ 23

  ).94ـ 93، دوم، صمروج(هاي او سخن رفته بود  ايران بختنصر را به باختر و جنگ
  ). 31، صآثارالباقيه(از حمزه اصفهاني از جمله دربارة نوروز و مهرگان  كتاب الرسائل في األشعار السائرهـ 24
در اين كتاب مسعودي از . از مسعودي السبعيه في أنواع السياسات المدنيه و ملكها الطبيعيهكتاب الرؤس ـ 25

  ).363، 307، 304؛ دوم، ص311، يكم، صمروج(ه بود جمله از سخنان شاهان و فرزانگان ايران ياد كرد
در اين كتاب از جمله دربارة جان و تن از سخنان ايرانيان و نيز دربارة موسيقي و . از مسعودي لَفكتاب الزُّـ 26

  ).46؛ دوم، ص311، 262ـ 261، يكم، صمروج( بودتأثير آن و سخنان شاهان و فرزانگان ايران سخن رفته 
از مسعودي دربارة رابطة جان و تن و نفس ناطقه و آداب خوراك و تأثيرات آن منسوب به  حياهكتاب سرالـ 27

  ).317؛ دوم ص262، 8، يكم، صمروج(گيومرث 
محتمالً به نثر بوده و نه به  اين كتاب .پيش از اين ياد شد از اين كتاب .از ابوالمؤيد بلخي شاهنامة بزرگـ 28
نميدانيم كه آيا اين اثر مستقيم از . اصلي جداگانه و مستقل داشت هادانآغش وستان هايي از آن همچون دا شعر و بخش

اگر به نثر بوده باشد، گمان . هاي آن ترجمه و نگارش يافته بود و يا بر اساس ترجمه خداينامههاي  يكي از نگارش
گونه آثار را كه  ف است، چون اينروايات شفاهي بوده باشد بسيار ضعي ،اين احتمال كه اصل آن. تر است نخستين محتمل

كردند ن تأليف نميتاريخ ميدانستند و نه داستان، جز بر اساس متون مدو.  
. نام برده است) 342، صنامه عالئي نزهت(از اين اثر تنها شهمردان ابي الخير . شاهنامة رستم الرجانيـ 29

، يعني تا زمان تأليف )412ـ 387(ه ابوطاهر ديلمي الدول در اين كتاب پس از يزدگرد سوم، تاريخ ايران تا زمان شمس
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اين كتاب نيز گويا مانند ). 153ـ 152، صهاي كهن گل رنج(بوده باشد  گردنامهنام كتاب نيز شايد . كتاب ادامه يافته بود
  . وده باشدبه نثر و مانند آن كتابي پرحجم بود و در اينصورت بخش تاريخ پيش از اسالم آن بايد ترجمه ب شاهنامة بزرگ
دستگاه احمد سهل در  از اين اثر و سرايندة آن كه در آغازهاي سدة چهارم هجري در. شاهنامة مسعوديـ 30

و ) 388و  10، صغررالسير(، ديگر ثعالبي )173و  138، يكم، صالبدء(يكي مقدسي . اند مرو ميزيست سه تن نام برده
بدست ميدهند، نميدانيم كه آيا اين  شاهنامهاز آنچه اين سه تن از اين ). 7335/ 536 نامه كوش(الخير  ديگر ايرانشاه ابي

فردوسي با واسطة يك  ةشاهنامانجام گرفته بود و يا مانند  خداينامههاي  ترجمة منظوم، مستقيم از يكي از نگارش
  .تر است گمان دوم محتمل. ها ميرسيد خداينامهترجمة منثور به يكي از 

. بودنخستين تأليف در شطرنج  اين كتاب )155، ص الفهرست(به گفتة ابن نديم . لياز عد كتاب الشطرنجـ 31
در دو نسخه  كتاب الشطرنجاز رازي،  كتاب لطيف في الشطرنج :از چند كتاب ديگر نيز نام ميبرد دربارة شطرنج ابن نديم

) 156، ص الفهرست(اقليدسي  از ابن كتاب مجموع في منصوبات الشطرنج، )156، ص الفهرست(از ابوبكر محمد صولي 
، ص الفهرست(هجري درگذشت  360دوله بود و در الاز لجالج كه در شيراز در خدمت عضد كتاب منصوبات الشطرنجو 

هندوان و يونانيان و ايرانيان و روميان و اقوام ديگري كه شطرنج ": مينويسد) 219، پنجم، صمروج(مسعودي ). 156
هاي  بندي گونه هاي اين بازي و طبقه ها و چگونگي آنها و شيوة بازي و علل و شگفتي باختند از ترتيب چيدن مهره مي

كتابي دربارة شطرنج تأليف شده بود  گمان نميرود كهالبته اخبار دربارة شطرنج بسيار بود، ولي  ".اند ها سخن گفته مهره
گونه كه  از سوي ديگر، شطرنج بدين. دوپرداخته و از سهم ايرانيان در اين بازي نام نبرده بنكه به سرگذشت آن 

  .شرحي آورده است) 148ـ 146ص( ماللهنددربارة گونة هندي آن بيروني در . شناسيم گونة ايراني آن است مي
ابن نديم . دربارة او پيش از اين سخن رفت. نژاد بوعبداهللا محمد مرزباني خراسانيااز  كتاب الفرّخـ 32

  . را در هزار برگ نوشته استاين كتاب او ) 134، ص الفهرست(
  ). 54، صالفهرست(مر بن المثنَّي التيمي از ابوعبيده مع كتاب فضائل الفرسـ 33
  ). 128، صالفهرست(از اسحاق بن سلمه از كاتبان ايراني  كتاب فضل العجم علي العربـ 34
ي از ايرانيان ضدعرب بود از سعيد بن حميد بن بختگان كه يك كتاب فضل العجم علي العرب و افتخارهاـ 35

  ). 123، صالفهرست(
، الفهرست(از علي بن زين النصراني  كتاب في اآلداب و االمثال علي مذاهب الفرس و الروم و العربـ 36

  ). 316ص
هاي باستاني استاد بود  قاسم عيسي بن علي كه در منطق و دانشالاز ابو الفارسيه اللغهكتاب في ـ 37

  ).129، صالفهرست(
كتاب . از كتاب ديگر او پيش از اين ياد شد). 14، يكم، صمروج(از ابن خردادبه  كتاب الكبير في التاريخ ـ38

اين كتاب يكي از مĤخذ  ".از اخبار اقوام و سرگذشت پادشاهان ايران و اقوام ديگر بيشتر دارد"تاريخ او به گفتة مسعودي 
ها و  مطالبي از ابن خردادبه دربارة سازها و آوازها و دستگاه) 131ـ 126، پنجم، صمروج(مسعودي . طبري و ثعالبي بود

گفته بود و مسعودي بايد از يكي از ) 279ـ 256(معتمد  هها نقل كرده است كه ابن خردادبه در پاسخ خليف آهنگ
  . برگرفته باشد او اللهو و المالهيو محتمالً از كتاب  هاي ابن خردادبه كتاب
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هاي فارسي ميانه به زبان عربي در آغاز نهضت ترجمه اشاره  اين به نفوذ دانشواژه پيش از. كتاب كدخداهـ 39
يعني (هاي اين رشته از ذورثيوس است  يكي از كتاب. اين نفوذ همچنين در زمينة دانش اخترشناسي چشمگير است. شد

Dorotheus Sidonius ( كه به گزارش ابن نديم)كه خود  كتاب الخمسهان كتاب بزرگي بود با عنو) 268، صالفهرست
چشمة "هيالج يك دانشواژة يوناني است به معني . بود هيالج و كدخداهعنوان كتاب سوم آن . شامل چند كتاب بود

. اند و برابر آن در فارسي كدبانو است، ولي كدخداه از فارسي ميانه است و هر سه در فارسي دري نيز بكار رفته "زندگي
كرده بود عمر بن فرخان طبري بود، يعني يكي از مترجمان و اخترشناسان مشهور ايراني كسي كه اين كتاب را تفسير 

هاي بسياري را از فارسي ميانه به عربي  آورد و كتاب) 218ـ 198(كه فضل بن سهل او را از شهرش به خدمت مأمون 
 279درگذشته به سال (اني گزارش كرده است ابومعشر بلخي اخترشناس مشهور اير نكته را كسي كه اين. ترجمه كرد

و ديگر  كتاب زيج الهزاراتاز آثار بسيار ابومعشر در اخترشناسي يكي ). 111ـ 110، صالفهرستفلوگل، (است ) هجري
هاي اخترشناسي چون هزاران، كدخداه، زيج  در اين زمان هنوز برخي دانشواژه). 277، صالفهرست(بود  كتاب الكدخداه

و شاگرد او ابن مازيار كتابي داشت با عنوان  لوفكتاب األمين ابومعشر كتابي داشت با عنوان ولي ه. از فارسي ميانه بود
كم از  هاي اخترشناسي نيز كم بينيم دانشواژه كه مي) 407، دوم، صمروجمسعودي، ( كتاب المنتخب من كتاب األلوف

اين رشته چون ماهاني، فرخان و پسر او ابوبكر، فارسي ميانه به برابرهاي عربي آنها درميايند، ولي بسياري از دانشمندان 
ابوسهل فضل بن نوبخت، خوارزمي، حسن بن سهل بن نوبخت، ابن بازيار، خرزاد بن دارشاد، عمر مرورودي، ابومعشر 

 هاي فارسي ميانه اند و دانش آنها در اين رشته هنوز برآمده و برگرفته از كتاب بلخي، ابن مازيار و چند تن ديگر ايراني
  .ها نيز به نوبة خود ترجمه از هندي و يوناني بوده باشند است، هرچند برخي از آن كتاب

  ). 146، صالفهرست(نژاد  از ابوالفضل احمد بن ابوطاهر خراساني كتاب مرتبه هرمزبن كسري نوشروانـ 40
دربارة ) 154ص(ابن نديم ). 138، صالفهرست(از ابوعبداهللا احمد جيهاني  كتاب المسالك و الممالكـ 41

كتاب ابن فقيه در دست است و در آن . ابن فقيه همداني ميگويد كه او كتاب جيهاني را لخت كرده است البلدانكتاب 
پس اگر او مطالب خود را از . جز شرح مفصلي از شهرهاي ايران، مطالب بسياري نيز از تاريخ و روايات ايران كهن دارد

گونه آثار يكسره در اثر جهانگردي  ولي اصوالً اين. نيز چنين مطالبي بود جيهانيكتاب جيهاني گرفته باشد، در كتاب 
خود كه  كتاب المسالك و الممالكابن خردادبه نيز در . هاي پيشين ، بلكه بر اساس تأليفندبود مؤلفان بوجود نيامده
ها نيز  القاب شاهان و ساختمان اي فراواني دربارة شهرهاي ايران به دست ميدهد و در ضمن آن ازه موجود است آگاهي
  . هاي پيشين سود جسته است ترديد از نوشته ياد ميكند كه بي

مسعودي اين كتاب را در شرح كشته شدن سواران ). 90ـ 89، صالتّنبيه(از مسعودي  مقاتل فرسان العجمـ 42
  .ي نوشته بوداز ابوعبيده معمر بن مثن كتاب مقاتل فرسان العربو دالوران ايران و در پاسخ به 

  ). 96، صالفهرست(از محمد بن هشام بن كلبي ) ؟( كتاب ملوك الطوائفـ 43
نژاد كه در دستگاه برمكيان و هارون و مأمون كتابت ميكرد و اين  از علّان شعوبي ايراني كتاب الميدانـ 44

  ). 105، صالفهرست(كتاب را در شرح عيوب و مثالب اعراب نوشت 
ما  و) 155، صالفهرست(را نيز نوشته بود  كتاب الشطرنجاز عدلي كه  ابها و اللعب بهاكتاب النرد و اسبـ 45

دربارة نرد نيز مانند شطرنج رساالتي نوشته بودند و يا گاه در جزو مطالب ديگر بدان پرداخته . پيش از اين نام آنرا آورديم
يعقوبي، ( بودبرخي منفي نظر برخي مثبت و نظر د نظر مثبت داشتند، دربارة نر عموماً ة شطرنجردرحاليكه دربا. بودند
  ). 90ـ 88، يكم، صمروج؛ مسعودي، 93ـ 89، يكم، صتاريخ
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 شاهنامهدر ). 316، دوم، صمروج(دربارة رؤيا  ناز مسعودي دربارة عقايد گوناگو كتاب النُّهي و الكمالـ 46
هاي  هاي انسان نوعي پيغمبري است و روان در تعبير خواب انوشروان آمده است كه خواب) 984ـ 981/ 167هفتم (

ويك جزء پيغمبري است و  ميخوانيم كه خواب جزئي از شصت) 315ص(و در سخن مسعودي . بينند خفته حقايق را مي
اي نيز در  خود دربارة رؤيا گفته بود و چكيده كتاب طب النفوسترديد آنچه مسعودي در كتاب مورد گفتگو و  بي. غيره
  . آورده است، مطالبي نيز از عقايد ايرانيان دربرداشت) 317ـ 312دوم، ص( الذهب مروج

دورة نخست، يعني دورة تأليف به : مورد گفتگو ةدر پايان به اين نكته اشاره كنم كه اين پيوست در هر سه دور
هاي  ف بر اساس كتابپارتي و فارسي ميانه، دورة دوم، يعني دورة ترجمه به عربي و فارسي و دورة سوم، يعني دورة تألي

، ادعاي كامل بودن ندارد، )دورة چهارم تأليفات بر اساس تأليفات دورة سوم است( دو دورة نخستين به عربي و فارسي
كه آمد بايد براي زمان خود دامنة گستردة تأليفات  اندازهولي همين . بلكه بويژه در مورد دورة سوم بايد تكميل گردد

   .روشن كرده باشد كسر هر پارتي و فارسي ميانه را ب
  
  

  ها يادداشت
دفتر ششم با (ببعد  1988/ 1366، نيويورك 8ـ 1، به كوشش جالل خالقي مطلق، شاهنامهـ فردوسي، ابوالقاسم، 1

   .161ـ 115/ 12يكم  ،1386تهران  ،)همكاري محمود اميدساالر، دفتر هفتم با همكاري ابوالفضل خطيبي
، هاي ديرينه سخندر  "جوان بود و از گوهر پهلوان"و  "فراز يكي مهتري بود گردن": دهـ بنگريد به دو جستار نگارن2

   .92ـ  59، ص1381به كوشش علي دهباشي، تهران
   .11ـ 1/ 75، پنجم شاهنامه ـ3
  :بنگريد به. ترديد نميكند نيز سخن شاعر اين ـ نگارنده به داليل و قرائني در4

Firdousī und seine Einstellung zu Daqīqī, ZDMG 124 / 1974, S. 73‐93. 
   .1047ـ 1037/ 175، پنجم شاهنامهـ 5
  . 4نويس شمارة  ـ بنگريد به مأخذ پي6
 . 146/ 14، يكم شاهنامهـ 7
   .146/ 14، يكم شاهنامهـ 8
  . 160/ 15، يكم شاهنامهـ 9

ه بود، چون هنگام رسيدن محمود به را به نام محمود آغاز نكرد شاهنامهالبته شاعر . 161/ 15، يكم شاهنامهـ 10
گذشته بود، بلكه شاعر هنگام تقديم كتاب خود به  شاهنامههجري قمري بيش از بيست سال از سرايش  389پادشاهي در سال 

شاعر در پايان سخن دقيقي نيز هنگام . محمود چنين وانمود كرده است كه گويي از آغاز كتاب را به نام او سروده بوده است
پنجم (محمود يكبار ديگر چنين تصوري را در خواننده پديد مياورد، ولي در واقع چيزي جز تشديد ستايش سلطان نيست ستايش 

177 /1053:(  
  بدان تا سزاوار اين رنج كيست  سخن را نگهداشتم سال بيست

   .209/ 18، يكم شاهنامهـ 11
   .18/ 106، سوم شاهنامهـ 12
   .22و  19/ 305، سوم شاهنامهـ 13
   .32/ 171، چهارم شاهنامهـ 14
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  .73/ 174، چهارم شاهنامهـ 15
  . 1672/ 438، پنجم شاهنامهـ 16
  . 3930ـ 3929/ 409هفتم  ،شاهنامهـ 17
   .1035/ 175، پنجم شاهنامهـ 18
   .83/ 139، ششم شاهنامهـ 19
   .65/ 138، ششم شاهنامهـ 20
   .11ـ 10/ 380، دوم شاهنامهـ 21
  . 4128/ 427هفتم  ،شاهنامهـ 22
   .3388ـ 3387/ 259، هشتم شاهنامهـ 23
، به كوشش عباس اقبال، چاپ دوم، تهران بيست مقالة قزويني، "مقدمة قديم شاهنامه"ـ قزويني، ميرزا محمد، 24

 .36ـ 35، ص1332
  ):4331ـ 4329/ 446هفتم (آـ خود شاعر نيز يكجا بدين مطلب اشاره دارد 24

  دان بماند دلم شادمانـكه چن  انـر زماـم از كردگـواهـان خـزم    
  گذشته برو سال و گشته كهن  ها و چندين سخن  كه اين داستان    
  ردـنده گـز گفت من آيد پراگ  ردـزدگـا يـاه تـرشـگام گــز هن    

تن بتواند مطالب شفاهي بود، مقدار آنها بيش از آن بود كه يك  "ها و چندين سخن داستان"در اينجا نيز اگر خواست شاعر از 
بلكه در اينجا نيز سخن از يك اثر مدون پرحجم است كه از پادشاهي گرشاه . خود قرار دهد زندگي نظم همة آنها را هدف

  .تا يزدگرد شهريار را دربر داشته بود) گيومرت(
   .35، ص"مقدمة قديم شاهنامه"ـ 25
   .67و  65/ 138، ششم شاهنامهـ 26
  . 2848/ 319هفتم  ،شاهنامهـ 27
  . 3383/ 361هفتم  ،شاهنامهـ 28
  . 18ـ 15/ 466هفتم  ،شاهنامهـ 29
  .)بجلو 41ترجمة فارسي، ص( 17، صحماسة ملي ايرانـ به همين عقيده است نولدكه، 30
  ).42ترجمة فارسي، ص( 17جا، ص ـ نولدكه، همان31
در نوشتاري بودن  ).88ارسي، صترجمة ف( 44جا، ص و باز، همان) 82ترجمة فارسي، ص( 41جا، ص ـ نولدكه، همان32

پس از آنان نيز ايرانياني كه با اين كتاب آشنايي بيشتري داشتند و . سخن بودند زاده و صفا نيز با نولدكه هم تقي شاهنامهمأخذ 
را از راه  اين مسئله "ز بلبل شنيدم يكي داستان"اي با عنوان  اخيراً آقاي دكتر اكبر نحوي در مقاله. دارند همه بر همان نظراند

دستنوشت مؤلف كه لطفاً در (اند  اند و به همان نتيجه رسيده گيري كرده هاي ارجاع به منابع در فرهنگ اسالمي پي بررسي روش
  ).دسترس نگارنده نهادند

  .بجلو 32، ص"مقدمة قديم شاهنامه"ـ 33
  . 3510ـ 3503/ 372هفتم  ،شاهنامهـ 34
   .38، ص"مقدمة قديم شاهنامه"ـ 35
   .50، يكم شاهنامهـ 36
   .292ـ 284/ 72، يكم شاهنامهـ 37
  .بجلو 37، ص"مقدمة قديم شاهنامه"ـ 38



83 

 

   .114ـ 113/ 12، يكم شاهنامهـ 39
   .18ـ 16/ 289، سوم شاهنامهـ 40
   .141ـ 134/ 296، سوم شاهنامهـ 41
، 3/ 1381 ،نامة فرهنگستان، "ستانيكي نامه بود از گه با"خطيبي، ابوالفضل، : ـ دربارة اين اختالفات بنگريد به42

  .  73ـ 50ص
   .41جا، ص ن ـ نولدكه، هما43
، 3/ 1382، شناسي ايران، "يك روايت در پنج اثر"ـ براي يك مثال جالب آن بنگريد به جستار نگارنده با عنوان 44

  .507ـ 502ص
  .بجلو 41، 18ـ نولدكه، همانجا، ص45
ترجمة فارسي از محمد (بجلو  XVIII، ص )69نويس  پي ←( ررأخبارغـ بنگريد به مقدمة زنتبرگ بر ترجمة 46

 ).، ص نود بجلو1368فضائلي، تهران 
   .2881ـ 2879/ 285، سوم شاهنامهـ 47
  . 2661/ 303هفتم ، شاهنامهـ 48
   .580/ 164، دوم شاهنامهـ 49
   .2467/ 188؛ هشتم 74/ 298جم ؛ پن2478/ 257؛ سوم 90/ 291يكم : نيز بنگريد به. 577/ 241، دوم شاهنامهـ 50
   .51/ 422، دوم شاهنامهـ 51
   .112/ 62، يكم شاهنامهـ 52
  .بجلو 520، ص3/ 1377 شناسي ايران، "در پيرامون منابع فردوسي": هاي آن بنگريد به جستار نگارنده ـ براي نمونه53
  .بجلو 522ـ بنگريد به مأخذ باال، ص54
  .بجلو 39، ص13/ 1386 نامة بهارستان، "...تنويس نويافته از شاهنامهدس"ـ بنگريد به جستار نگارنده 55
ها  اند كه ما در جاي ديگري بدان داليل ديگري نيز آورده و يا در واقع تراشيده شاهنامهـ دربارة شفاهي بودن مأخذ 56

  .بجلو 515، ص"در پيرامون منابع فردوسي" :بنگريد به جستار نگارنده. ايم پاسخ داده
ـ 419، صهاي ديرينه سخن، "تكرار در شاهنامه"هاي آن در هر سه مورد بنگريد به جستار نگارنده  راي مثالـ ب57

483.   
  .بجلو 80بجلو،  72ص ،1386، تهران ، ترجمه و نگارش نگارندهحماسهـ بنگريد به 58
پنجاه و پنج گفتار ( هسخنوار، "هاي كهن شاهنامه تعريف فردوسي در دستنوشته"مونتسه، آنجلو ميكله،  ـ پيه59

  .بجلو 281، ص1376، به كوشش ايرج افشار ـ هانس روبرت رويمر، تهران )پژوهشي به ياد دكتر پرويز ناتل خانلري
، 13، ص1354، به كوشش حبيب يغمائي، چاپ دوم، تهران نامه گرشاسبـ اسدي طوسي، ابونصر علي بن احمد، 60

   .21ـ 15بيت 
، به كوشش محمد دبيرسياقي، چاپ ديوان(ياد كرده است  خوان شهنامهفرخي نيز از . 126/ 13، يكم شاهنامهـ 61
  ):4955، بيت 248، ص1349دوم، تهران 

  خوان شنيدستم اين من ز شهنامه  ز شاهان چنو كس نپرورد چرخ 
نظامي  .22 ـ18، بيت 13، ص1934ريپكا، استانبول . ريتر ـ ي.   ه، به كوشش پيكر هفتيي، الياس،  ـ نظامي گنجه62

 شاهنامة ابومنصورياز ) 4ـ 3، بيت 483؛ ص33، بيت 66، ص1947برتلس، باكو . ا. عليزاده ـ ي. ع. به كوشش ع( نامه شرفدر 
ياد كرده است و اين عبارت سپسين  "دهقان آذرپرست"و  "دهقان گزارنده"و از مؤلفان و مترجمان آن به  "تاريخ دهقان"به 

  .ايم اين جستار بدان پرداخته 2از بخش  3تر در بند  ا دارد كه ما پاييناشاره به زردشتي بودن آنه
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ات و علوم مجلة دانشكدة ادبي، "مالحظاتي دربارة فرامرزنامه و سرايندة آن"نحوي، اكبر، : ـ دربارة نام او بنگريد به63
  .بجلو 126، ص1381، زمستان انساني دانشگاه تهران

   .بجلو 31، ص1/ 1361 نامه ايران، "فرامرزنامه"ل، خالقي مطلق، جال: ـ بنگريد به64
   .7، ص1314، به كوشش محمد تقي بهار، تهران تاريخ سيستانـ 65
   .138ـ 126هاي  ، بيت152، ص1377، به كوشش جالل متيني، تهران نامه كوشالخير، ايرانشان،  ـ ابي66
عهد ابوجعفر بالذري نيز كتاب ) 113همانجا، ص(به گزارش ابن نديم . 119، صالفهرستابن نديم، : ـ بنگريد به67

را به شعر درآورده بود، ولي او خود از جمله مترجمان هم بود و از اينرو شايد مستقيم از نثر پهلوي به شعر عربي ترجمه  اردشير
  .كرده بوده باشد

، )E. Sachau(كوشش ادوارد زخاو  ، بهاالثار الباقيه عن القرون الخاليهبيروني خوارزمي، ابوريحان محمد بن احمد، ـ 68
  .116و  38، ص1923اليپزيگ 

 .H(زتنبرگ .  ه، به كوشش )غررأخبار ملوك الفرس و سيرهم( تاريخ غررالسيرـ ثعالبي نيشابوري، ابومنصور، 69
Zotenberg( 1900، پاريس ) 457و  263، ص)1963تهران.   
70 ،حبيبي، تهران  ، به كوششاألخبار زينـ گرديزي، ابوسعيد عبدالحي 11، ص1347عبدالحي.   
  .و ديگر جا 205ـ ثعالبي، همانجا، ص71
 شاهنامة، ميتواند اشاره به )61نويس  پي ←(خواني كه مدح محمود را ميخواند  ـ يكجا اشارة فرخي به شهنامه72
آنچه را : گونه نيز تعبير كرد نت را ميتوان بديولي مضمون آن بي. نبود شاهنامة ابومنصوريچون مدح محمود در . فردوسي باشد

  .بينم كه چرخ هيچ شاهي را به بزرگي محمود نپروريد سنجم مي خوان از شاهان ميگويد، چون با سرگذشت محمود مي كه شهنامه
را رد  آنها ترين خبر اگر نظر ـ اين را از اينرو ميگويم كه در زمانة ما كساني براي اثبات هر نظر مندراوردي، در مثبوت73

 "اين نامه": به هر روي، مواردي كه در مقدمة منثور به عبارات گوناگون به كتاب اشاره ميكند فراوان است. اند ينموده شك كردهم
 "اين را نام شاهنامه نهادند"، )90، 51ص( "اين كتاب"، )35ص( "هايشان اين نامة شاهان و كارنامه"، )71، 61، 41، 30ص(
   ).30( "شاهنامه"، )34ص( ")ابومنصور(يادگار "، )40ص( "اندرو داستانهاست"، )36ص(

ياد كرده است و جايي ديگر  "كتاب شاناق في التدبير"از اين كتاب با عنوان ) 305ص(، يكجا الفهرستـ ابن نديم، 74
توضيح  ← زدربارة آن ني. اند در پنج باب كه شايد دو كتاب جداگانه بوده "ي االدابكتاب شاناق الهندي ف"با عنوان ) 316ص(

   .14نويس ، پي150فلوگل در ص 
  .بوده است راماياناـ شايد در اصل حماسة 75
   .34ـ 30، ص"مقدمة قديم شاهنامه"ـ 76
   .36ـ 34، ص "مقدمة قديم شاهنامه"ـ 77
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  . )و ديگر جا 43ـ 39، 22، 15هاي  بيت ←(همچنين فردوسي چند بار به نثر بودن آن اشاره كرده است . "نثر فرمود تا جمع كنند
   ).40ترجمة فارسي، ص( 16ـ نولدكه، همانجا، ص79
   .34، ص "مقدمة قديم شاهنامه"ـ 80
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   .5ـ 1هاي  ـ بنگريد به بيت83
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) 277ـ 273، ص2/ 1378نامه  نايرا، "نظري دربارة هويت مادر سياوش" :جستار نگارنده ←(را در اصل مادر سياوش بگيريم 
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را  "جنگ مازندران"نگارنده در آنجا و در اينجا روايت . بجلو 415، صهاي ديرينه سخندر اين باره بنگريد به ـ 88
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Nöldeke,  Th.,  „Beiträge  zur Geschichte des Alexanderromans“, Denkschr.  d. Wiener Akad., 
Bd. 38, 16 (Wien 1890). 
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در رابطه با روايات  82اعتبار اين كتاب تا صفحه . 336، 328، 324، 277، 256، 216، 213، 212، 208، 203، 159، 110، 99
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كه با داستان رستم و اسفنديار و به نقل از ابن  82ولي از صفحه  .ايراني بسيار اندك و بيشتر در نقل روايات فرعي ايراني است
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  . 328ـ 326، بخش دوم، صهاي شاهنامه يادداشت: ـ بنگريد به385
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