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  جالل خالقي مطلق
  

  مشكدانه
  )درنگي در ادبيات ساساني(

  
نكردن از زنان آمده است كه ما   منسوب به جاحظ حكايتي دربارة لزوم فرمانالمحاسن و االضدادـ در كتاب        1      

  :نخست برگردان آنرا مياوريم
دشاها، بختت بلند و بر دشمنانت پيروزي باد، از پا": پرويز ميرفت، ميگفت بنزد ١اند كه هرگاه موبد موبدان  آورده      

باترين و خردمندترين زنان زمانة خود بود، از ي شيرين كه يكي از ز"!بردن از زنان بركنار باشي نيكي برخوردار و از فرمان
پير است پادشاها، اين موبد موبدان همانا مردي ": اين سخن موبد هرباره خشمگين ميشد، تا اينكه روزي به پرويز گفت

و  را كه خرد ٢و چون تو را به راي او نياز است، ميخواهم كنيزك خود مشكدانه. نياز نيستي و تو از پند و راي او بي
اكنون اگر تو در اين كار با من همسخن هستي، راي موبد را بازپرس و سپس بدان . زيبايي او بر تو پيداست، بدو ببخشم

موبد كه زيبايي و دانايي كنيزك را ميشناخت و از داشتن او شادمان بود، . ه سخن گفت پرويز با موبد در اين بار"!كار كن
 پس شيرين "!پذيرم پادشاها، من بخشش شيرين را كه مرا سزاوار بهترين كنيزك خود دانسته است، مي": به پرويز گفت

 را بدو بنمايي و به پرستاري از او هاي خود خواست من چنين است كه تو بنزد اين پير روي و نيكويي": به مشكدانه گفت
ولي هرگاه او به آميختن با تو روي كرد، از او دوري كن تا زماني كه او تن دردهد كه تو بر پشت او پاالن نهي و . درآيي

و چون كار تو با او بدينجا رسيد، هماندم مرا آگاه كن تا با او كاري كنم كه ديگر هرگز هنگام درود . بر او سوار شوي
 پس مشكدانه "!چنين كنم، اي بانوي من":  كنيزك گفت"!بردن از زنان بركنار باشي از فرمان: تن بر پادشاه نگويدگف

اي از كاخ پادشاه بود خانه كرد و به پرستاري او پرداخت و از او  بنزد موبد پير رفت و در سراي موبد كه در گوشه
هاي خود را نيز بر چشم او ميكشيد و گردن و سينة خود   ميان نيكوييفرمانبرداري ميكرد و با او مهرباني مينمود و در آن

ولي مشكدانه از . را بر او ميگشود و ساق و ران خود را بدو مينمود، تا سرانجام آرزوي آميزش با او در دل موبد پديد آمد
پس مشكدانه به موبد . به افتاد و الخواهشجست و با اين پرهيز آتش او را تيزتر ميكرد، چندانكه موبد به  موبد دوري مي

اگر پذيرفتي، . اي موبد، من به آرزوي تو زماني پاسخ خواهم داد كه بگذاري بر تو پاالن نهم و بر تو سوار شوم": گفت
 موبد نخست تن درنميداد و مشكدانه همچنان خود را مياراست و ".من نيز بدان چيز كه شادي تو در آن است فرمان برم

هر چه خواست ":  را بر موبد مينمود، تا سرانجام موبد شكيبايي خود را از دست داد و به مشكدانه گفتهاي خود نيكويي
پاالن وپا نشانيد،  بياورد، موبد را برهنه نمود و بر چهاردست) رانكي( مشكدانه پاالني با تنگ و پاردم "!توست با من بكن

 گويان "هي هي"سپس بر او نشست و از او . ز زير خاية او گذراندرا بر پشت او نهاد و تنگ بر او بربست و پاردم را ا
بيا بر بام ": شيرين به پرويز گفت. كنيزك از پيش بانوي خود شيرين را از آنچه رفته بود آگاه كرده بود. سواري گرفت

موبد شدند و ديدند  پرويز و شيرين بر بام سراي "!سراي موبد رويم و از روزن بنگريم كه ميان او و كنيزك چه ميگذرد
 "!واي بر تو، اين چه كاري است؟": پرويز از روزن بر موبد بانگ برزد.  و او را ميراندهكه مشكدانه بر موبد پاالن نهاد

اين همان است كه با تو ميگفتم كه از فرمان بردن از زنان ": موبد سر بلند كرد و چون پادشاه را بر روزن ديد، گفت
ننگ بر تو پير باد و ننگ بر آن كسي باد كه از اين پس از كسي چون تو رايزني ": ديد و گفت پرويز خن"!بركنار باش

  ٣."!خواهد
   ٤. نيز آمده استاألرب يهنهاگونه كه در باال آمد در كتاب  اين حكايت كمابيش به همين      
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مسك اند، از كتابي نيز با عنوان  شتههايي كه ايرانيان در موضوع افسانه نو  در ميان كتاب الفهرستـ در كتاب 2       
 مشكگشتة   نيز تازيمِسك و دانه گشتة زنانهبه گمان نگارنده در اين عنوان .  نام رفته است٥زنانه و شاه زنان

شاه "ايت باال و  همان كنيزك شيرين در حك"مشكدانه" كه مشكدانه و شاه زنان: يعني عنوان كتاب در اصل بوده. است
   ٦.ن است خود شيري"زنان

: زني دربارة رفتار دختر خود با شوهرش به او سفارش كرد:  مينويسد"كتاب النساء" در األخبار عيونـ ابن قتيبه در  3       
اگر چيزي ! اگر چيزي نگفت، استخوان او را با شمشير بشكن! اگر چيزي نگفت، دندان او را خرد كن! سر نيزة او را بكن"

  ٧".را پاالن كن، چرا كه او خر استاگر چيزي نگفت، او ! او ببرنگفت، گوشت او را با سپر 
با در نظر گرفتن آگاهي ابن قتيبه با روايات كهن ايراني، آيا ميتوان گمان برد كه مثل باال در اصل از حكايت مشكدانه و 

  موبد برآمده باشد؟
 ديگري نداريم و اگر هست نگارنده نخوانده است  و يا حكايت آن، آگاهيشاه زنان و مشكدانهـ گويا دربارة كتاب  4       

از ميان سي دستان كه نظامي از باربد نام .  نظامي آمده استخسرو و شيرين در "مشكدانه"ولي نام . و يا به ياد ندارد
  :  است"مشكدانه"ميبرد، نام دهمين دستان 

  ٨ختن گشتي ز بوي مشك خانه   دانه شكچو او گفتي نواي م
ين نگاه و بدون پيشينة ذهني از داستان مشكدانه، مضمون مصراع دوم بيت باال رهنمون بر اين است كه در نخست       

ولي با . هوي ختن ميگرفتندآ است كه بهترين نوع آنرا از نافة "مشك"در اين بيت سخن تنها از عطر مشهور به نام 
ها و شبستان و اسب پرويز شبديز هستند  ها و باغ ام گنجتوجه به اينكه بيشتر سي نوايي كه نظامي از باربد نام ميبرد به ن

 نيز به نام همان كنيزك زيباروي شيرين "دانه مشك" است، محتمل ميگردد كه نواي "باغ شيرين"ام  و نام نواي سي
 به چيزي كه هست، در اينجا بايد پرسيد كه آيا ممكن است باربد نوايي را. "مشك"در حكايت باالست و نه به نام عطر 

نام يك كنيزك شيرين كرده باشد؟ به گمان نگارنده، محتمل اين است كه مشكدانه در واقع كنيزك شيرين نبود، بلكه 
سما هووها هميشه باهم و ا. هاي شيرين بوده باشد نييكي از زيبارويان شبستان پرويز و به اصطالح يكي از هووها يا و

در شبستان .  شوهر يا مادرشوهر يا يك هووي ديگر همدست ميشدند بلكه گاه بر ضد كس ديگري چوندشمن نبودند،
، چنين ٩يز زندگي ميكردندهزار بانو و كن اري از مورخان ديگر دوازده كه به گزارش طبري و فردوسي و بسيپرويز
باشد  بوده هاي پرويز پس ميتوان چنين گمان برد كه مشكدانه يكي از سوگلي. بندهايي ميان زنان بسيار طبيعي بود دسته

كه مانند شيرين به زيبايي شهرت داشت و از اينرو باربد نوايي را هم به نام او نموده بود و اين زن هرچند در شبستان 
نها بر ضد آپرويز پاية شيرين را نداشت، ولي ميان آندو دوستي و همدستي بود و حكايت سازش آنها با يكديگر و توطئه 

  ١٠ .گشته بودمشكدانه و شاه زنان ي با عنوان موبد موبدانِ دربار موضوع كتاب
ي چون يها نخست مانند بسياري از حكايات داستان. ـ حكايت مشكدانه دو موضوع را در كنار هم تبليغ ميكند   5         

آنها و بويژه دادن فريب زنان و لزوم پرهيز از همنشيني بسيار با   و مانند آنها، نشاننامه طوطي و نامه مرزبان و سندبادنامه
اي از نيرنگ زنان است كه با سفارش موبد  همة حكايت نمونه. گوش به سخن زنان ندادن و از اندرز آنها پيروي نكردن

دربارة لزوم پيروي نكردن از نظر زنان . غاز ميگردد و همين سفارش در پايان حكايت ميايدآكه از زنان نبايد فرمان برد 
و درست پيش از حكايت مشكدانه آمده است كه براي تأييد نظر باال و ) 255ص (ضداداال محاسنحكايت ديگري در 

  :آگاهي خوانندگان از نمونة ديگري از حكايات ادبيات ساساني مياوريم
پرويز از بزرگي آن ماهي . روزي كه پرويز در خانة شيرين به سر ميبرد، ماهيگيري با ماهي بزرگي بنزد پرويز آمد       

تو چهارهزار درم به يك ": شيرين به پرويز گفت.  شد و فرمان داد تا چهارهزار درم به ماهيگير دهندزده سخت شگفت
اي بدهي، خواهد گفت كه تو به او همان اندازه  اگر زماني خواسته باشي چنين پولي را به مرد گرانمايه. ماهيگير ميدهي

چون ":  شيرين گفت".د كرد كه فرمان صادر شده استاكنون چه باي":  پرويز پرسيد".اي كه به يك ماهيگير بخشيده
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، به او بگو، ديگر تو را نبينم تا "ماده"اگر گفت . ماهيگير بار ديگر آمد، از او بپرس كه اين ماهي كه آوردي نر بود يا ماده
اي آن روز  چون فرد". را از او بخواهماده، همين سخن را بپرس و ماهي "نر"و اگر گفت . مگر نر او را هم بياوري

بدرستي كه ":  ماهيگير پاسخ داد".مرا از آن ماهي آگاه كن كه نر بود يا ماده": ماهيگير نزد پرويز آمد، پرويز از او پرسيد
زندگاني خداوند دراز باد، آن ماهي دوشيزه ":  ماهيگير گفت"!هم براي من بياور پس جفت آنرا":  پرويز گفت".ماده بود

 و فرمان داد تا چهارهزار درم بدو دادند و در ديوان اندرز ١١"!زه، زه":  پرويز گفت".ودبود و هنوز جفت نگرفته ب
  ."!افزايد بردن از آنها بر تاوان مي فريب زنان را خوردن و فرمان": نوشتند
ماهيگير پرويز از حاضرجوابي :  كوتاهي زائد نباشد اي كه در حكايت باالست، توضيح شايد براي بهتر دريافتن نكته      

 از "زه، زه"افتد كه بيدرنگ لفظ  اثر ميكند، چنان به شوق مي كه بهانة خنك او را پس از بخشش، با پاسخي سزاوار بي
چون بنا بر رسمي كه به دربار . آنكه توجه كند كه اداي اين لفظ براي او گران تمام ميشود دهان او بيرون ميايد، بي

 ميگفت چهل "زه، زهازه"اش چهار بدره در برداشت و اگر پادشاه  اه براي گيرنده پادش"زه"اند، هر  ساساني نسبت داده
هاي پرويز به نام بندويه كه گنجور او بود، چون  اين رسم آنچنان معتبر بود كه به گزارش برخي منابع، يكي از دايي. بدره

 نپرداخت، جان خود را "ها را ندارد تيخزانة كشور تاب چنين گشاددس" ها را بدين دليل كه "زهازه"پاداش يكي از اين 
خشش نيز بهتر بود كه دقيقاً ب البته پادشاه حق بذل و بخشش داشت و رسم و اندازة اين ١٢.بر سر اين نافرماني گذاشت

معلوم باشد تا در مجلس پادشاه گنجور او به يك لفظ كوتاه پادشاه وظيفة خود را ميدانست كه ديگر جايي براي چون و 
ولي از سوي ديگر، پادشاه نيز بايد بر احساساتش . پرسي از سوي گنجور و رد يا تأييد از سوي پادشاه نباشد وبارهچرا و د

 نگويد كه اين "زه"پسنديد  چيره ميبود و اختيار زبانش را ميداشت تا بمجرد ديدن كاري يا شنيدن سخني كه مي
 "القاب ناصري" پادشاه ساساني را تا سطح "زه"بلكه ارزش تنها براي خزانة كشور گران تمام ميشد،   نه"ها زدن زه"

 منتها در حكايت باال اين اشارة .پايين مياورد، چنانكه در حكايت باال در انتقاد درست شيرين بر پرويز بيان شده است
هميت و ا) در اينجا پرسش از ماده يا نر بودن ماهي(الشعاع اهميت پرهيز از سخن ياوه  خردمندانة شيرين تحت

فرمان پادشاه و ديگر لزوم نگهداشت )  بود"ادب"هاي بسيار مهم  كه يكي از زمينه ("ادب سخن گفتن"حاضرجوابي در 
با اينهمه بايد توجه . شده است) هرچند درست باشد(نكردن به اندرز زنان  و بويژه سفارش گوش) هرچند نادرست باشد(

بلكه . ه پادشاه نيست و اين موضوع در حكايات ديگري آمده استموختن رفتار درست بآداشت كه موضوع اين حكايت 
پسند خود كه بر اين حكايت  از اينرو اگر از انتقاد زمانه. نكردن از زنان است موضوع اصلي اين حكايت سفارش فرمان

ايت مشكدانه هاي زمان نگارش آن نقد كنيم، اين حكايت نيز مانند حك گرفتيم درگذريم و حكايت را در همان باورداشت
  . اكنون باز برگرديم به دنبالة موضوع حكايت مشكدانه. و برخي حكايات ديگر ادبيات باستان ماهرانه و چنداليه است

و اما در كنار آن موضوع اصلي كه نخست از آن سخن رفت، يعني سفارش پرهيز كردن از زنان، حكايت مشكدانه نهيبي 
ها ميكنند و در خلوت آن   متظاهر به زهد ميزند كه به گفتة حافظ بر منبر جلوهسخت نيز به دكانداران دين و رياكارانِ

نچنان گرفتار وسوسة نفس ميگردد كه سرانجام زني بر او پاالن  را از زنان منع ميكند، ولي خود آموبد پرويز. كار ديگر
  ١٣. آورده استالتواريخ رستم نويسندة ايك مثال حادتر آنر. مينهد و سواري ميگيرد

. خوريم  ديگر در زمينة مسائل دربار ساساني نيز برميع اصلي، در اين حكايت به چند نكتةدر كنار اين دو موضو      
. يكي نفوذ موبدان در دربار، دوم نفوذ زنان عموماً و نفوذ شيرين بر پرويز بويژه كه از راه منابع ديگر نيز تأييد ميگردد

بندوباري زنان  تشكده و بيآنشايست مبلغان   سر پادشاه و كشمكش ميان شايستسوم رقابت ميان آتشكده و شبستان بر
  .شبستان

نخست، با آنكه هدف حكايت آموزش اخالق . انگيز است  ديگر نيز در اين حكايت درنگ      و اما از نگاه ادبي دو نكتة
د سرگرم كردن و خنداندن نيز حال قص است، مطلب در قالب اندرزهاي خشك ريخته نشده است، بلكه حكايت در عين

البته نميتوان .  طبقة اشراف ساساني را نيز نشان ميدهد"انحراف جنسي"اي از رفتار جنسي يا  دارد و پايان حكايت نمونه



 4

همچنين اگرچه . هايي در ميان اشراف و درباريان ساساني عموميت داشت، ولي ناشناخته نيز نبود گفت كه چنين انحراف
  .بدان از زمرة بدان نبودند، ولي همه ارداويراف هم نبودندگمان همة مو بي

 كه چنانكه پيش از اين ياد شد، "ادب سخن گفتن"دربارة . نكتة ديگر، حاضرجوابي موبد در پايان حكايت است      
 در "ادب"نگارنده در اين باره نكاتي چند در مقالة .  بود، ميتوان پژوهشي گسترده كرد"ادب"هاي مهم  يكي از زمينه

گويي در لفظ و موضوع و آهنگ،   نوشته است، ولي در اين باره، مثالً دربارة نگهداشت شرايطي چون نرمدانشنامة ايرانيكا
شناسي در سخن، مطلب را لطيف و به كنايه و روش ديپلماسي بيان كردن و ديگر و ديگر، نكات بسياري در  هنگام
گفتن  ها در سخن كاري يكي از نازك. اند بندي نشده هي و طبقها هست كه هنوز بخوبي و يكجا گردآور كتاب

باره از ادبيات  در اين .  نيز باشد"شكن دندان" بود كه گاه ميتوانست "پاسخ را در آستين داشتن" يا "حاضرجوابي"
ر كه پيش يك نمونة آنرا در همان حكايت ماهيگي. هاي جالبي يافت ميشود ساساني تا گلستان سعدي و پس از آن نمونه

  :در زير نمونة ديگري را مياوريم. از اين آمد ديديم
اين زمين چه ": پرويز از او پرسيد. مردي پيش پرويز از كاردار او شكايت برد كه زمين او را به زور گرفته است      

ذار يكسال چهل سال تو از آن خوردي، بگ": پرويز گفت. "سال چهل":  مرد پاسخ داد"زماني است كه در دست توست؟
 يكسال از پادشاهي او ١٤ز ستمي نرفته است كه بهرام چوبينپس بر پادشاه ني":  آن مرد گفت"!هم كاردار من بخورد

مرد هنگام رفتن، سر به سوي پرويز برگرداند و .  پرويز لتي بر گردن مرد زد و فرمان داد كه او را بيرون كنند".خورد
 پرويز گفت تا او را برگرداندند و فرمان داد زمين او را به او پس "!ت ميرومبا يك شكايت آمدم و با دو شكاي": گفت

   ١٥.بدهند و او را از ويژگان خود نمود
گويي پرويز را بر او آشكار ميكند و  سپس با سخني   ياوه"شكن دندان"در حكايت باال، مرد نخست با پاسخي       

  . را به سود خود تغيير ميدهدنشاند و وضع زيركانه و دلنشين خشم او را فرومي
  :بينيم ت زير ميوة كنايه و روش ديپلماسي، در حكاي را، و اين بار به شي"حاضرجوابي"يك نمونة ديگر از اين       
روزي كه . چون مرزبان از آن آگاه شد، از زن خود دوري گزيد. پرويز با زن يكي از مرزبانان خود سروسرّي داشت      

 ".ام كه چشمة آب شيرين و گوارايي داري، ولي از آن پرهيز ميكني شنيده": ز بود، پرويز به او گفتمرزبان نزد پروي
دوري من . ام كه شيري نيز از آن چشمه آب ميخورد پادشاها، شنيده":  پرويز را دريافته بود، پاسخ دادقصودمرزبان كه م

  ١٦".از آن چشمه از ترس آن شير است
پديد آمده و سپس براي آن ) point ("نكته"يعني نخست . اند ها را از پايين به باال ساخته حكايتگويا برخي از اين       

گويي و  انديشي و ظريف ها در نازك ها كه موجوديت آن"لطيفه"گونه  در روزگار ما اين. اند حكايتي درست كرده
 ادبيات نوشتاري به ادبيات گفتاري نقل  از"هزل"پردازي است ديگر از ادبيات نوشتاري رخت بربسته و در عوض  نكته

 "رك و ركيك"ناميده ميشود و براي توصيف آن دو واژة ) joke ("جوك" امروز ايرانيان مكان كرده است كه در فارسِي
  . بسنده است

 شمار نديم از آن در  بايد بيش از اين بوده باشد كه به ما رسيده است، وگرنه ابن"مشكدانه"حجم داستان  ـ  6       
 مشكدانه و شاه زنانالبته منظور اين نيست كه كتاب . نام نميبرد) هزارافسانيا  (هزاردستان، از جمله كتاب "كتب"

برگ، ولي مستقلي بوده باشد كه   را داشت، ولي بايد دست كم دفترچه يا كتاب كمهزارافسانكمابيش حجم كتاب 
هاي ديگري نيز  براي تأييد اين مطلب مثال. الب حكايت درآمده استشده و در نتيجه از قالب داستان به ق سپستر كوتاه 

 ١٧ است"شهربراز" همان "شهريزاد" كه  نام ميبردشهريزاد مع ابرويزابن نديم از كتابي با عنوان براي نمونه . هست
كه در زمان پرويز فرماندة لشكر ايران در جنگ با بيزانس بود و سرگذشت سازش او با روميان و شوراندن سپاه ايران بر 

 چند  در اين منابع به،نديم از آن نام ميبرد  در برخي منابع عربي و فارسي آمده است، ولي همة آن كتابي كه ابنپرويز
 ١٩اثير  و ابن١٨ترين شرح اين سرگذشت را مسكويه هگويا گسترد. تكنده شده اسسطر تا چند صفحه كوتاه و پرا
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،  ٢١دينوري. ٢٠ روايت سازش شهربراز را با قيصر روم و نيرنگ پرويز را به آنها آورده است تنهافردوسي. اند آورده
 مسعودي در .اند كوتاه كرده سرگذشت را كمابيش به هستة تاريخي آن ٢٤ و ابن بلخي٢٣األرب نهايه فلؤ، م٢٢طبري

 سرگذشت اشاره كرده و نيز نوشته است كه تفصيل "درازي"نموده، ولي در عين حال به داستان ياد ده سطري از اين 
 نيز "گنج بادآورد" ضمناً گويا روايت ٢٥.آورده است) كه متأسفانه ديگر در دست نيست (اوسطآنرا در كتاب ديگر خود 

  . بخشي از همين داستان بود
هاي ديگري نيز هست كه در زير از دو تاي آنها  ها، مثال  بودن اصل برخي از اين داستان"كتاب"نشان دادن براي       

  :ياد ميكنيم
 بن سالم به عربي جبلهاين كتاب به گزارش ابن نديم توسط .  استكتاب رستم و اسفندياريك مثال، سرگذشت       

 به خداينامههاي مستقيم آن از  همچنين ترجمه. ر دست نيست اصل پهلوي و ترجمة عربي جبله د٢٦.ترجمه شده بود
يكي . هايي به عربي و فارسي داريم ها و بازپرداخت ولي از اين داستان بازنويسي. عربي و فارسي برجاي نمانده است

تاب به اين داستان در اين ك.  است كه مؤلف ناشناس آن مأخذش را ابن مقفع نوشته استاألرب نهايهبازنويسي آن در 
 و در ترجمة ٢٨ بيت است1607 مرگ اسفنديار ري بر تا پايان سوگواشاهنامه همين داستان در ٢٧. سطر ميرسد64

 نزديك با  برميگردد، ولي با وجود همخوانيِشاهنامة ابومنصوري به شاهنامهعربي ثعالبي كه در اين داستان مانند 
 چاپ شده غررالسيرريزتر از  به خطي األرب نهايهسطرهاي  ٢٩. سطر رسيده است310تر است، به   كمي فشردهشاهنامه

از سوي ديگر، به علت كوتاهي تركيبات و .  سطر گرفت80 پيرامون غررالسيراست و از اينرو بايد آنرا در سنجش با متن 
 و اگر هاي ساختمان زبان عربي، نگارش يك مطلب واحد در زبان فارسي بيشتر از زبان عربي جا ميبرد ديگر ويژگي

هاي شعري را به حساب  همان مطلب به شعر باشد، بايد كوتاهي سطر بيت را نسبت به سطر نثر و همچنين پرداخت
شاهنامه  فشرده و در غررالسير چكيده، در األرب نهايهها و اينكه اين داستان در  با در نظر گرفتن همة اين حساب. آورد

 سطري ميشده و از اينرو اصل پهلوي آن 500فارسي آن به نثر پيرامون پرداخته شده است، ميتوان گمان زد كه ترجمة 
هرحال، همين داستان را دينوري در  به. برگي بوده باشد  گردد داستاني مستقل در كتاب كمخداينامهپيش از آنكه درون 

د، ولي دينوري  سطر بيشتر نميشو10 بسنجيم از األرب نهايه كه اگر به حساب سطرهاي ٣٠ سطر كوتاه كرده است15
 كه باز قرينة ٣١ن در ميان ايرانيان ياد كرده استاي نيز از رواج بزرگ اين داستا وتاه در جمله همين گزارش كدر ضمنِ

 از اين ٣٣ سطر3 در مجمل، مؤلف ٣٢ سطر6 مورخان ديگر، ابن اثير در از. ديگري از استقالل اين داستان است
 سطر 1 هر يك در ٣٧ و جوزجاني٣٦، ابن بلخي٣٥، مسعودي٣٤ن طبرياند و كسان ديگري چو  بردهداستان نام

 57 و ثعالبي در ٣٨ بيت325 را كه فردوسي در "رستم و شغاد"يعني داستان دنبالة همين داستان، . اند بدان اشاره كرده
گ رستم اشاره  و دينوري تنها در يك سطر به مر٤٠ سطر كوتاه كرده4آنرا در  األرب نهايهاند، مؤلف   نوشته٣٩سطر

  ٤١. نموده است
، يعني ماجراهاي بهرام در "كتاب بهرام چوبين" دارد، "كتاب رستم و اسفنديار"مثال ديگر كه سرگذشتي همانند       

 از اصل پهلوي و  ٤٢. سالم به عربي ترجمه كرده بودجبله بن به گزارش ابن نديم اين داستان را نيز ٤٢.تركستان است
ولي باز در اينجا . هاي مستقيم اين داستان به عربي و فارسي نيز چيزي برجاي نمانده است  ترجمهترجمة جبله و ديگر

، و ٤٦ غررالسير و ٤٥األرب نهايه و ٤٤لطّوارالااألخب و ٤٣داخت آن به عربي در تاريخ يعقوبينيز چند خالصه و بازپر
ترين آن  گزارش يعقوبي و بلعمي و گستردهترين آن   هست كه فشرده٤٨شاهنامه و ٤٧ بلعميتاريخبه فارسي در 

 ٤٩مجمل مسعودي، ابن اثير، ابن بلخي و مؤلف برخي مورخان ديگر چون طبري، مسكويه،. يش فردوسي استسرا
از اينرو اهميت ويژه دارد كه  گزارش مسعودي  بازاين مورخاندر ميان . اند سرگذشت را تا ده سطري كوتاه كردههمة 

  ٥٠. دارند"كتابي جداگانه"بارة اخبار بهرام چوبين مينويسد ايرانيان در
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بيات  براي بررسي چگونگي تحول سپسين اد، نيز افزوديهاي ديگر ها كه ميتوان بر آنها نمونه اين گونه مثال      
ر از چون بر پاية بررسي كاملتري از اين آثار ميتوان سرگذشت برخي از آنها را در خط گذ. پهلوي داراي اهميت بسياراند

، كردها كوتاهها،  ها، برگزيده ها، بازپردازي  و از آنجا به ترجمهخداينامه به يافتن  تا راه پهلوي نگارش جداگانه بهاصل
چنين خطي را البته دربارة هر اثري تا به پايان . ارسي نشان دادفهاي عربي و  ها به زبان ها، خبرها و عنوان گزارش

  . اي از آن در دست نيست د و يا يك يا چند حلقهوي بريده ميشنميتوان پيمود، بلكه گاه در جاي
هاي  پس از بازنويسي(اي كه در ادبيات پهلوي بوده، جز چندتايي كه اصل آنها  هاي جداگانه بنابراين از كتاب      

 تنها ترجمة  آنهايي كهو جز)  و چندتايي ديگردگار زريرانيا و كارنامگ اردشير بابكانهمچون (اند  در دست) سپسين
مانند (اي از آنها برجاي مانده است  شده يا برگزيده عربي يا فارسي آنها و يا دست كم بازنويسي، بازپردازي، كوتاه

، )شاهنامههاي   و بسياري از داستانبهرام چوبين، رمان اسكندر، رستم و اسفنديار، سندبادنامه، كليله و دمنههاي  داستان
 و ٥١ و منابع ديگر مانده استالفهرستيا گزارشي كوتاه و از برخي تنها خبري يا عنواني در از برخي ديگر تنها حكايتي 

  . اند كه از آنها حتي خبري و عنواني هم برجاي نمانده است البد آثاري هم بوده
جري از آنها  چهارپنج سدة نخستين ه و ديگر منابع عربي و فارسيِ الفهرستتنها همة آنچه در به گمان نگارنده، نه      

اند، بلكه بسياري از  هايي جداگانه از چندبرگ تا صدبرگ و بيشتر بوده به عنوان آثار پهلوي نام رفته است، كتاب
از . اند كه از آنها به عنوان كتاب جداگانه نام نرفته است نيز نخست صورت مستقل و جداگانه داشتهشاهنامه هاي  داستان

رفتن شاپور به "، "داستان عاشق شدن مالكه بر شاپور" در پادشاهي شاپور ذواالكتاف در بخش ساسانيان،اند  اين نمونه
تاج برداشتن بهرام گور "، "گاهداستان بهرام با كنيزك چنگزن در شكار" و يا ماجراهاي بهرام همچون "روم به ناشناس
داستان بهرام گور با "، "هام جهودداستان بهرام گور با برا"، "داستان بهرام گور با لنبك آبكش"، "از ميان شيران

داستان بهرام "، "داستان بهرام گور با زن پاليزبان"، "و شاگردداستان بهرام گور با بازرگان "، "كبروي و حرام كردن مي
هاي ديگر، بويژه در  و يا بسياري از داستان و ديگر و ديگر، "رفتن بهرام گور به هند به ناشناس"، "گور با برزين دهقان

ان انوشروان و خسروپرويز كه چنانكه ياد شد از برخي از آنها اصل پهلوي يا ترجمة عربي و فارسي و يا گزارشي در زم
ها دربارة ماجراهاي يك پادشاه يا يك موضوع در يك  شايد هم چندتايي از اين داستان. منابع ديگر در دست است

  . مجموعه گرد شده بودند
هاي مستقل و رنگ  اي بود از دوختن افسانه تكه  نشان ميدهد، بقچة چلشاهنامهنانكه  چخداينامهبه سخن ديگر،       

ولي چون اين كار .  نداشتدر خودره بر تاريخ آن دوره كه از تاريخ واقعي جز درزهايي باريك وبه رنگِ هر د
ديد ميامدند كه ميبايست در جاي هايي جا ميماندند و يا از نو پ پذير نبود، يعني هميشه تكه اياندوزي هيچگاه پ تكه  چل

 نيز متعدد بودند و با يكديگر اختالفات ريز و درشت داشتند، چنانكه خداينامههاي  مناسب خود دوخته ميشدند، دستنويس
هاي  شاه هم از تعدد و هم از اختالفات دستنويس حمزه از گفتة موسي ابن عيسي كسروي و گفتة بهرام ابن مردان

  ٥٢.است ياد كرده خداينامه
 األرب نهايه و المحاسن و االضداد در "مشكدانه"ـ در بخش يكم اين جستار ياد شد كه ميان نقل حكايت  7      

، "كشته شدن گستهم به دست گرديه"همچون همخواني را ميان چند گزارش پيش از آن اين . همخواني است
بينيم، تا جايي كه در نگاه نخستين  اي ديگر نيز مي و چند ج٥٣"ر برابر پرويز و زنان شبستان اوهنرنمايي گرديه د"

 دوبار كه  المحاسنولي مؤلف كتاب. اند چنين مينمايد كه هر دو كتاب در روايات ايراني خود داراي يك مأخذ واحد بوده
ليف او  و تأ"ابن مقفع"نام  تنها األرب نهايه درحاليكه در ،٥٤ برميخوريم"كسروي"به نام است، ناميده  مأخذ خود را

 نيز  المحاسن نام نبرده است و در"كسروي" هيچ كجا از األرب نهايه از سوي ديگر، مؤلف ٥٥. آمده است"سيرالملوك"
 ضدادالمحاسن و االبنابراين  ٥٦. آمده است، در رابطه با رويدادي از زندگي خود ابن مقفع است"ابن مقفع"كه يكبار نام 

اند، منتها برخي از اين  از دو مأخذ عربي، يعني به ترتيب از كسروي و ابن مقفع گرفته روايات ايراني خود را األرب نهايهو 
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 اساس ترجمة عربي خداينامةهاي   در هر دو مأخذ عربي و در نتيجه در دستنويس"مشكدانه"روايات، از جمله حكايت 
و شاهنامه  بود نبود و در نتيجه در شاهنامة ابومنصورياي كه اساس ترجمة  خداينامه دستنويس  درآنها وجود داشت، ولي

هاي بسيار نشان داده است كه   با آوردن مثالشاهنامههاي دفتر هشتم  نگارنده در يادداشت.  نيز نيامده استغررالسير
  . هاي ريز و درشت داشته بودند انكارناپذير است  كه با هم همخواني و ناهمخوانيخداينامهد دست كم سه دستنويس ووج
  

  ها يادداشت
  ."موبد" آمده است، بدون "موبذان"جا تنها  ـ در اصل همه 1
  .مِسكدانه: ـ اصل 2
  .  بجلو255، صالمحاسن و االضدادـ  3
  . بجلو397، صاألرب نهايهـ  4
  .305، صالفهرست ـ 5   

 ، 50، ص1362، چاپ دوم، تهران هزارة فردوسي :هبنگريد ب. زاده نيز همين حدس را زده بود  ـ شادروان حسن تقي6
   .6پ
  .76، چهارم، صاألخبار عيون ـ 7
  .12، ب333، صخسرو و شيرين ـ 8
شايد شمار همة زنان شبستان پرويز از بانو و آزاد و كنيز و پرستار با . آميز است  ـ البته چنين رقمي سخت اغراق9

  .  كه اين خود رقمي بزرگ استنددختران آنها از سيصد تن هم بيشتر نبود
نگارنده احتمال ميدهد كه كتاب .  نيز نام رفته است"دخت بهرام"از زنان پرويز از ) 79ص (التواريخ مجمل ـ در 10

اي است در  ن زن باشد و اين باز قرينه از آن نام رفته است نيز به نام اي)314ص ( الفهرست كه درالباه دخت في بهرام
  .تأييد گمان ما دربارة مشكدانه

  .اژه به زبان فارسي است ـ در متن عربي نيز اين و11
، انوشروان، )زير چاپ(، هفتم شاهنامه :نيز بنگريد به. 101، ص األخبارالطّوال بجلو؛390، صاألرب نهايه:  ـ بنگريد به12
  .1569 ـ 1568هاي  بيت
  .  بجلو329، صالتواريخ ستم ـ ر13
  .بهرام گور:  ـ اصل14
  .نيز آورده است) 490ص (المحاسن و المساوي در اين حكايت را بيهقي. 21، صالمحاسن و االضداد ـ 15
  . 299، صالمحاسن و االضداد ـ 16
نيز ) 1019ص( بلعمي تاريخو ) 319يكم، ص (الذّهب مروجهاي  اين نام در برخي از دستنويس. 305، صالفهرست ـ 17
به ) 169يكم، ص (ناصريطبقات  و در "شهرايران" بلعمي به تاريخهاي   و در برخي ديگر از دستنويس"شهريزاد"به 
، دوم، الرّسل تاريخ( و يا چنانكه طبري "خانفرُّ" و يا "شهريار"ولي گويا نام واقعي او .  گشتگي يافته است"شهرآراي"

.  بوده باشد كه در سرگذشت او نام برادر او نيز شده است"فَرُّخان ماه اسفندار" در پادشاهي او آورده است )1062ص
 و "شهرايران" و دور نيست كه "گرازكشور"قب اوست كه يك لقب سپاهي بوده به معني  ل"شهربراز"درهرحال 
 با عنوان شاهنامهاين مرد همان كسي است كه در .  كه در باال آمد برداشت ديگري از همين لقب باشد"شهرآراي

  . كرد و كشته شدروزي پادشاهي  چهل"شهربراز" و در منابع ديگر با همان عنوان "گراز فرايين" يا "فرايين"
  .140 ـ 138، 124 ـ 121، يكم، صاألمم تجارب ـ 18
  .479 ـ 475، يكم، ص الكامل ـ19
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)  بجلو136ص (المحاسن و المساوياي از آن نيز در  خالصه.  بجلو3848، پرويز، بيت )زير چاپ(، هشتم شاهنامه ـ 20
  . آمده است

  .106، صاألخبارالطّوال ـ 21
  . بجلو1007، ص، دومالرّسل تاريخ ـ 22
  .424، صاألرب نهايه ـ 23
  . بجلو103، صفارسنامه ـ 24
  .319، يكم، صالذّهب مروج ـ 25
  .305، ص الفهرست ـ26
   .84 ـ 82، صاألرب نهايه  ـ27
  .432 ـ 293، پنجم، ص شاهنامه ـ28
  .375 ـ 340، صغررالسير ـ 29
  . بجلو25، ص االخبارالطّوال ـ30
   ." العجم في ذلك قوالً كثيراًفيقول": 26 ـ همانجا، ص31
  .275، يكم، ص الكامل ـ32
   .52، صالتواريخ مجمل ـ 33
   .681، دوم، صالرّسل تاريخ ـ 34
  .272، يكم، صالذّهب مروج ـ 35
   . 52، صفارسنامه ـ 36
  .145، يكم، صطبقات ناصري ـ 37
  .467 ـ 439، پنجم، صشاهنامه ـ 38
  .385 ـ 379، ص غررالسير ـ 39
   .85، صاألرب نهايه  ـ40
  .26، ص األخبارالطّوال ـ41
  .305، ص الفهرست ـ42
  . بجلو169ص ـ يكم، 43
  . بجلو95 ـ ص44
  . بجلو383 ـ ص45
  . بجلو674 ـ ص46
  . بجلو804 ـ دوم، ص47
  . بجلو2200، هشتم، پرويز، بيت شاهنامه ـ 48
؛ 474، يكم، صالكامل؛ 318، يكم، صالذّهب مروج  بجلو؛120، يكم، صاألمم تجارب؛ 1001 ص، دوم،الرّسل تاريخ ـ 49

  .78، صالتّواريخ مجمل؛ 102، صفارسنامه
به فرمان پرويز رويدادهاي ميان او و بهرام چوبين را نيز در )  بجلو481، صالمحاسن و المساوي( ـ به گزارش بيهقي 50

ده باشد، چون اين ماجراها بيشتر به سود بهرام اين كتاب نبايد شامل ماجراهاي بهرام در تركستان بو. كتابي نوشته بودند
  .از اينرو اگر گزارش بيهقي درست باشد، با دو كتاب جداگانه سروكار داريم. نوشته شده است
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 ـ 47، صهزارة فردوسي، "هاي ملي در شكل كنوني و مأخذ كتبي آن تدوين داستان"زاده، حسن،  تقي:  ـ بنگريد به51
   ؛69

  .1376آموزگار، تهران . ، به كوشش ژدبيات ايران پيش از اسالمتاريخ اتفضلي، احمد، 
  .19 و 15، صسني ملوك األرض ـ 52
  . بجلو395، صاألرب نهايه بجلو؛ 251، صالمحاسن و االضداد ـ 53
  .242 و 53، صالمحاسن و االضداد ـ 54
ص :  او به چشم نگارنده رسيد اينهاستجاهايي كه نام ابن مقفع و ترجمة. ها ندارد  ـ كتاب متأسفانه فهرستي از نام55
  .336 و 328، 324، 277، 256، 216، 212، 208، 110 ، 82، 2، 1

  .91، صالمحاسن واالضداد ـ 56
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  .1898، ليدن G. van Vloten، به كوشش الكتاب المسمي بالمحاسن و االضدادجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، 
  .1342حبيبي، چاپ دوم، كابل . ، به كوشش عطبقات ناصريجوزجاني، قاضي منهاج سراج، 

  . اصفهاني←حمزه 
  .1960، به كوشش عبدالمنعم عامر، قاهره  األخبارالطّوالدينوري، ابوحنيفه،

  .1882 ـ 1881دخويه، ليدن . ي. ، به كوشش متاريخ الرّسل و الملوكطبري، ابوجعفر محمد بن جرير، 
  . بجلو1988/ 1366، به كوشش جالل خالقي مطلق، كاليفرنيا ـ نيويورك شاهنامهفردوسي، ابوالقاسم، 

  .1966، به كوشش شارل پلّا، بيروت مروج الذّهب و معادن الجوهرمسعودي، ابوالحسن علي بن حسين، 
  .1366، به كوشش ابوالقاسم امامي، تهران تجارب األمممسكويه رازي، ابوعلي، 

  .1318بهار، تهران . ، به كوشش مالتّواريخ و القصص مجملناشناس، 
  .1374پژوه، تهران  ، به كوشش محمد تقي دانشريخ الفرس و العربتا األرب في نهايهناشناس، 
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