
5 جهان کتاب. سالبیستویکم.شمارة10

تحقیقیدربارةاسفندياِررويینتن
|سّجاد آیِدنلو*| 

اسفندیارنامه. مهری باقری. تهران: انتشارات طهوری، 1395. 
179ص. 220000 ریال.

يکی از نيازها و ضرورت های مطالعاِت حماسی- اساطيرِی ايران، انجام 
گرفتــِن پژوهش های مســتقل و جامِع علمی )اصطالحــًا تک نگاری/ 
monograph( دربارة شــهرياران و پهلواناِن نامداِر شاهنامه ای است. در 
اين زمينه غير از مدخل های محّققانه در مجموعه هايی مانند: دانشنامة 
ايرانيکا، دايرئ المعارف بزرگ اسالمی، دانشنامة جهان اسالم، دانشنامة 
زبان و ادب فارسی و دانشنامة فرهنگ مردم ايران،1 کتاب و رسالة بسيار 
بسيار معدودی به فارسی يا زبان های انگليسی، آلمانی و فرانسوی نوشته 
و منتشــر شده است و از همين روی تأليف و چاِپ کتاب اسفنديارنامه را 

بايد مغتنم دانست.
خانم دکتر مهری باقری، محّقق و موّلِف اين کتاب، با استقصا در حدوِد 
صد منبع )کتاب و مقاله( به بررسِی وجوِه گوناگوِن سرگذشِت اسفنديار 
رويين تن، شاهزاده- پهلواِن ايرانی، پرداخته و رساله ای سودمند دربارة 
او فراهم آورده و با ُحســن انتخاب آن را به نوة خويش آقای اســفنديار 

سرکاراتی که هم ناِم اين يل است، تقديم کرده اند.
اسفنديار، فرزند گشتاسپ، جهان پهلوان پرآوازة ايرانی و پس از رستِم 
زال دالورترين و حّتی شــايد محبوب ترين جنگاوِر شاهنامه است که به 
رغِم اين شــهرت و قدرت، نقش و حضوِر چندان نمايانی در شاهنامه و 
ديگر رواياِت مّلی- پهلوانِی ايران نــدارد و زندگانِی او پرحادثه اّما کوتاه 
است. شــايد به دليِل عمر اندک و جوان مرگِی اسفنديار و از سوی ديگر 
تقابل او با رســتم، گرامی ترين جهان پهلواِن روايات و معتقداِت ايرانی، 
داستان پردازان و راوياِن پس از فردوسی برخالِف برخی شهرياران و يالن 
چنان که بايد به اسفنديار توّجه نشان نداده اند و مجموعة اخباِر مربوط به 
اين شخصّيِت برجسته در قياس با کسانی چون فرامرز، ُبرزو، افراسياب 
و غيره بسيار محدود است به طوری که حّتی گزارِش روشن و منسجمی 

از چگونگِی زادن و باليدِن او نيز موجود نيست.
در کتاب اســفنديارنامه محّقــق/ موّلِف ارجمند پــس از ديباچه و 
پيشــگفتاری نســبتًا طوالنی )صــص9- 20( در چهــارده بخش نام، 
سرگذشــت، روايات و مقوالِت مرتبط با اسفنديار را بررسی کرده اند که 
عبارت است از: اسفنديار، رويين تنی اسفنديار، داستان های اسفنديار در 
حماسة مّلی، هفت خوان، داستان رستم و اسفنديار، از اوستا تا شاهنامه، 
کتاب های مربوط به اسفنديار به زبان پهلوی، بستگان اسفنديار، خاندان 
اسفنديار، اســفنديار- داريوش، نام اسفنديار، اسفند- سپند، سپند در 

واژه های ديگر و اسفندگان.
پيشــينة تحقيق دربارة اســفنديار را می توان به دو دســته تقسيم 
کرد؛ نخســت مدخل های دانشنامه ای و نوشته های بعضی فرهنگ ها و 
کتاب های مربوط به شاهنامه و ادب حماسی- اساطيرِی ايران2 که اغلِب 

آنها مورد توّجه و استفادة موّلِف محترِم کتاب اسفنديارنامه نيز بوده است 
و ديگر، کتاب اسفنديار و رويين تنی، نوشتة دکتر آمنه ظاهرِی عبدوند 
)اهواز: انتشــارات مهزيار، 1376( که بخِش اّول آن شــامِل شش گفتار 
دربارة معّرفی اسفنديار در متون اوستايی، پهلوی، فارسی و عربی )منابع 
تاريخی و ادبی( و اشــتقاق و معناِی نام اوست. اين اثر در فهرست منابع 
کتاب اسفنديارنامه ديده نمی شود اّما در کناِر اين تحقيق )اسفنديارنامه( 
رسالة منفرِد مفيدی درباب اسفنديار رويين تن است و به کار پژوهشگران 

و عالقه مندان می آيد.
نگارنده از دوراِن دانش آموزی و دانشجويی همواره از مقاالت خانم دکتر 
مهری باقری در حوزة تحقيقاِت اساطيری، حماسی، عاميانه )فولکلوريک( 
و زبان شــناختی بهره مند بوده و چندی نيز افتخار شاگردی در محضر 
ايشــان را داشته ام. بر اساِس همين سابقه، کتاب اسفنديارنامة ايشان را 
هم در همان روزهاِی نخســتيِن انتشار خواندم و از آن همچون کارهای 
ديگرشان نکته ها آموختم ولی چون سال ها پيش در حضوِر خوِد ايشان و 
به ويژه همسر دانشمندشان شادروان استاد دکتر بهمن سرکاراتی آداِب 
بحث و گفتگو و نقد علمی را آموخته ام بر آن شــدم به منظوِر احتراِم به 
تعاليِم علمِی استاد ضمِن معّرفِی اثر جديدشان در نوشتة کوتاِه کنونی، 
چند نکته و پيشــنهاِد استحسانی را نيز تقديم کنم تا اگر تأييد کردند و 
صالح دانســتند در چاپ هاِی بعدِی کتاب در نظر بگيرند.  برای آگاهی 
خوانندگان گرامی يادآور می شــود که اين نکات چيزی نيست جز آنچه 
نگارنده از مقاالت و تقريراِت مرحوم استاد دکتر سرکاراتی و خانم دکتر 

مهری باقری ياد گرفته است.
1. در فصل نخســِت کتاب پس از اشاره به اختالف نظر دربارة زادگاه 
زردشــت- که برخی آذربايجان و بعضی ديگر شــرِق ايران دانسته اند- 
خوانندگان برای آگاهِی بيشتر دربارة اين موضوع به کتاب ايران باستان، 
تأليف ماريان موله )ترجمة دکتر ژاله آموزگار، تهران: توس1363، ص93( 
ارجاع داده شــده اند )ر.ک: ص22، زيرنويس2(. در اين کتاب- که البّته 
منبعی قديمی نيز هســت- بسيار کوتاه دربارة مکاِن توّلد زرتشت بحث 
شده است لذا پيشنهاد می شود برای اّطالِع کامل تر و جامِع خوانندگاِن 
ايرانی دربارة ديدگاه های گوناگون در اين باب و نيز فرضّية شرقی بودِن 
خاستگاه زرتشــت به اين چند منبع ارجاع داده شــود: آموزگار، ژاله و 
احمد تفّضلی؛ اســطورة زندگی زردشــت، تهران، چشمه، چاپ پنچم، 
صص22- 25؛ مواليی، چنگيز؛ »زردشت«، دانشنامة زبان و ادب فارسی، 
به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
1388، ج3، صص508 و509؛ نيولی، گراردو؛ زمان و زادگاه زردشــت 
)پژوهشی دربارة مزدايی گری(، ترجمة سّيد منصور سّيد سّجادی، تهران، 

آگه، 1381، صص125- 206.
2. در دو جا نوشته شده است که دقيقی طوسی هزار و چند بيت خويش 
را دربارة نبرد گشتاسپ و ارجاسپ بر اساس متن پهلوی يادگار زريران به 
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نظم درآورد )ر.ک: ص22، زيرنويس4 و ص51(. اّما اشارة آشکار فردوسی 
در ديباچة شــاهنامه روشن می کند که منبِع دقيقی، متن پهلوی نبوده 
بلکه او ابيات خويش را از گزارِش فارســِی شاهنامة ابومنصوری سروده 
است. فردوسی پس از »گفتار اندر فراهم آوردِن شاهنامة ابومنصوری« 

گفته است:
جهان دل نهاده بر اين داستان
همان بخردان نيز و هم راستان

جوانی بيامد گشاده زوان
سخن گفتنی خوب و طبعی روان

به شعر آرم اين نامه را گفت من
از او شادمان شد دل انجمن3

در اين بيت ها منظور از »جوان گشــاده زبان« و »اين نامه« به ترتيب 
دقيقی و شاهنامة ابومنصوری است. نولدکه4 و سپس پژوهشگراِن ديگر 
به به اين موضوع که مأخذ دقيقی شاهنامة منثوِر ابومنصوری بوده است 
و نه متن پهلوِی يادگار زريران، اشاره و توّجه کرده اند.5 به احتمال فراوان 
گزارش شــاهنامة ابومنصوری نيز مبتنی بر خدای نامة پهلوی بوده و نه 
متِن خوِد يادگار زريران6 و شــايد در تدويــِن اين بخش از خدای نامه از 
آن اثر پهلوی اســتفاده شده بوده است. از اين روی يادگار زريران نه تنها 

مأخِذ مستقيِم دقيقی نبوده بلکه مأخِذ مأخِذ کار او او هم نبوده است: 
هزار و چند بيت دقيقی← شــاهنامة ابومنصوری← خدای نامه← 

يادگار زريران
3. دربارة »تهمتن« لقب رســتم نوشته اند »تهم تن/ تهمتن که لقب 
رستم اســت ترکيبی اســت از  تن+ تهم. حکيم فردوسی در معنی اين 
واژه گويد:  تهم هست در پهلوانی زبان/ به مردی فزون ز اژدهای دمان« 
)ص24(.  اين بيت که در لغت نامة مرحوم عاّلمه دهخدا هم به نام فردوسی 
آمده7 از ابياِت الحاقِی منسوب به فردوسی است که در چاپ های معتبِر 
شاهنامه - به ويژه تصحيح علمی- انتقادِی دکتر خالقی مطلق- و حّتی 
کشــف االبياِت چاپهای بروخيم و دکتر دبيرســياقی نيز نيست. ظاهراً 
نخستين بار، بيت در فرهنگ جهانگيری به نام فردوسی نوشته8 و از آنجا 

به برخی فرهنگ ها و منابِع ديگر راه يافته است.
4.  نوشته اند »بيشــترين روايات و اخبار مربوط به اسفنديار به زبان 
فارسی دری و عربی در نوشته های بسياری از تاريخ نويسان و گزارشگران 
نخستين سده های دورة اسالمی آمده است. مهم ترين اين منابع و مآخذ 
عبارتند از: غررالسير ثعالبی، الفهرست ابن نديم، تاريخ طبری...« )ص26(.  
ولی در ا لفهرســِت ابن نديم فقط يک بار نام کتاب رســتم و اسفنديار از 
تأليفاِت فارسيان ذکر شده است9 و هيچ اشاره يا گزارشی دربارة اسفنديار 

وجود ندارد و نمی توان آن را از منابِع اخباِر اين پهلوان به شمار آورد.
5. در معّرفِی منابــِع پهلوی دربارة روايات اســفنديار از گزيده های 
زادسپرم نام برده و نوشــته اند »در گزيده های زادسپرم رواياتی دربارة 
اسفنديار و چگونگی رويين تنی او آمده است« )ص26، زيرنويس صفحه(.  
در کتاب گزيده های زادسپرم حّتی يک بار هم نام اسفنديار نيامده است 

و پيشنهاد می شود اين جمله تغيير داده شود.10
6. دربارة محلِّ زندانی شدِن اسفنديار به دستور پدرش گشتاسپ بر اثر 
سخن چينِی گرزم می خوانيم »فردوسی زندان اسفنديار را »گنبدان دز« 
ناميده است )ص28(... ثعالبی در صفحة 280 غررالسير، قلعة کمندان 
)نســخه بدل: کميدان( و ابن بلخی قلعة اصطخــر )فارس نامه، ص51( 
ضبط کرده و طبری می نويسد قلعه ای که اسفنديار در آن محبوس شد 
زندانی بود که زنان را در آن زندانی می کردند )ج1، ص677( « )ص28، 
زيرنويس5(.  چون کتاب اســفنديارنامه تحقيقی مســتقل و تخّصصی 

دربارة اسفنديار است پيشنهاد می شود در بحث از ناِم مکاِن زندانی شدِن 
وی به اين موضوع هم اشــاره شــود که مرحومان دکتر تفّضلی و دکتر 
شاپورشــهبازی ضبط »َکَمندان« را در غرر ثعالبی صورتی لهجه ای يا 
محّرفی از »کنبندان/ kanbandân« دانسته اند.11 »کنبندان« هم واژه ای 
است که فون اشتاکلبرگ آلمانی حدود صد و بيست سال پيش حدس زده 
که شــايد صورت اصلِی »گنبدان« در ترکيب ناِم »گنبدان دژ« باشد.12

او اين لغت را ترکيبــی از »کن« و »بندان« و روی هم به معنای »زندان 
زنان« دانسته است که در آن »کن« گونة کوتاه شدة »کنی« )اوستايی: 
kaini( است.13 اشتقاق و معناِی پيشنهادِی اشتاکلبرگ مورد پذيرش و 
توّجِه شماری از محّققان برجسته نيز واقع شده است14 و در کناِر تاريخ 
طبری گواه ديگری برای زندانی شــدن اسفنديار در محبِس ويژة زنان 
است. نگارنده حدس می زند که در اين دو بيت شاهنامه )از زبان اسفنديار 
به گشتاســپ( »بدکارگان« به معنای »زنان تباهکار« است و اسفنديار 
به بند شدِن خويش در کناِر اين گونه زنان به منظور خوارداشتش اشاره 

می کند:15 
ببستی تن من به بند گران 
ستونها و مسمار آهنگران

سوی گنبدان دز فرستاديم 
ز خواری به بدکارگان داديم )2/ 138/ 91 و92(

7. در فصل »رويين تنی اســفنديار« )صص37- 49( به ســه روايت 
دربارة چگونگی و عّلِت رويين تن شدن اسفنديار اشاره شده است: 1. فرو 
ريختِن آِب دعا خوانده شــدة زرتشت بر ســر و پيکر او  2. زنجيِر بهشتِی 
زرتشت بر بازوی پهلوان  3. انار مقّدس زرتشت.  در منابع تاريخی و ادبی 
و سّنِت داستانِی ايران، گزارش ها و اشاراِت ديگری نيز دربارة »رويين تنی 
اسفنديار« وجود دارد که پيشنهاد می شود برای جامع تر شدِن اين فصل 

به آنها نيز پرداخته شود. اين روايت ها را در اينجا می آوريم: 
الف( مطابِق مجمل التواريخ تِن اســفنديار از روی ساخته شده بود و 
بعد با دعای حضرت سليمان )ع( آن پيکرة رويين جاندار شد »گويند که 
چشمة روی روان گشت سليمان را يعنی عين القطر ]و[ از آن تماثيل ها 
و صورتها کردند پس ســليمان دعا کرد و خدای تعالی جان به تن ايشان 

کرد و اسفنديار از ايشان بود«.16
ب( در شاهنامة نســخة ســعدلو )احتمااًل مربوط به قرن 8 ه.ق( دو 
بيت الحاقی آمده که در آنها ســيمرغ به رســتم می گويد اسفنديار زره 
نفوذناپذيری دارد که ســاختة داوود پيامبر )ع( بوده و زرتشت آن را به 

گشتاسپ داده است:
مر او را زره آن کش اندر بر است 
هم از دسِت داوود پيغمبر است

به گشتاسب داده است آن زردهشت 
ندّرد ورا تير و زوبين و خشت17

ج( در فرهنگ غياث اللغات ذيل ماّدة »رويين تن« نوشــته شده است 
»لقب اسفنديار است گويند که بدعای يکی از  صاحب کماالن عصر خود 

بر جلد بدن او تيغ و تير کار نميکرد«.18
د( در قديمی ترين نســخة فعــاًل شناخته شــده از طومارهای نّقالی 
)کتابِت 1135 ه.ق( جاماسپ، وزير گشتاسپ، اسفنديار را با روغنی که 
از جوشاندن هزار و يک گياه گوناگون به دست آمده و بر آن تعويذ خوانده 
شــده است زخم ناپذير می کند »جاماسب... گفت شهريار اين اسفنديار 
را رويين تن می بايد کرد که هيــچ حربه بر وی کار نکند. در حال فرمود 
هزار و يک گياه جمع کردند. حکيم وی را بجوشانيد چنان چه به روغن 
مبّدل گشــت. بعد از آن فرمود اسفنديار را بياوردند. حکيم وی را برهنه 
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کرد تعويذ به روغن بخواند بر سر وی ريخت چنان چه از پای وی درآمد. 
بعد از آن رخت بر وی پوشانيدند«.19

هـ( در طوماری نّقالی به زبان ترکی که بنابر اشارات و قرايِن موجود در 
آن سابقة نقل و تدويِن داستان هايش به عصر صفوی و افشاری می رسد 
اســفنديار به صورت رويين تن به دنيا می آيد و اين ويژگی او مادرزادی 

است.20
8. در فصل »رويين تنی اسفنديار« پس از اشاره به ارتباط يافتِن عّلِت 
اين کار با »آب و شســت وشــو« در بعضی منابع دورة اسالمی، نوشته 
شده اســت »برای مثال در مجمل التواريخ و القصص آمده است که در 
نزديکی اصفهان رودخانه ای جاری اســت که ذّرات مس در آن اســت و 
اسفنديار در آن رودخانه آب تنی کرده، رويين تن شده است« )ص38(.  
در مجمل التواريخ چنين موضوعی نيســت و چنان که در بحِث پيشين 
)مورد شمارة 7، بند الف( مالحظه شد در آنجا اسفنديار  از مجّسمه هايی 
است که از چشمة روی ســاخته شده و با دعای حضرت سليمان )ع( به 

هيأت آدمی درآمده است.
9. در بحث از چگونگی رويين تنِی اسفنديار در سّنت زرتشتی و ضمن 
داستان های زادن و معجزات زرتشت   نوشته اند »صورت کامل اين روايات 
را شاعری از اهالی شهرستان ری به نام زردشت بهرام پژدو در قرن هفتم 
هجری در منظومه ای به نام زراتشت نامه در 1575 بيت به زبان فارسی 
سروده است« )ص41(.  انتساِب منظومة زراتشت نامه به زردشت بهرام 
پژدو موضوع مشهور و ديرينی است اّما پس از مقالة محّققانة رمپيس در 
سال )1963م( معلوم شــد که بهرام پژدو فقط کاتِب اين منظومه بوده 
و ناظِم واقعِی آن کی کاووس بن کيخســرو بــن دارای رازی و نام اصلِی 

منظومه نيز مولود زرتشت است.21
10. در زيرنويِس مربوط به »دقيقی« می خوانيم »معمار زبردســت 
کاخ گزندناپذير حماسة مّلی ايران ابوالقاسم فردوسی به نظم خدای نامه 
از ابتدای تاريخ اســاطيری ايران هّمت گماشــت« )ص51، زيرنويس 
1(.  آن گونه که از گفتة خوِد فردوســی در ديباچة شــاهنامه برمی آيد 
خدای نامة پهلوی که در روزگار او متنی پراکنده و از بين رفته بود، به هّمت 
ابومنصور محّمد بن عبدالرّزاق و چند تن از موبدان گردآوری می شود و از 
پهلوی به فارسی درمی آيد و مبنای تدوين کتابی می شود به نام شاهنامة 
ابومنصوری که بعدها مأخِذ اصلِی فردوسی در نظم شاهنامه است.22 بر 
اين اساس و چنان که بسياری از محّققان از ديرباز تا امروز گفته و نوشته اند 
خدای نامة پهلوی هرگز منبع اصلِی فردوسی نبوده است بلکه منبِع منبِع 
فردوسی )يعنی شاهنامة ابومنصوری( يا به عبارتی ديگر مأخِذ باواسطة 
شاهنامة فردوسی بوده اســت. البّته خوِد شاهنامة ابومنصوری نيز تنها 
مبتنی بر روايات خدای نامة پهلوی نبوده و غير از آن احتمااًل از سه دسته 
منابع ديگر هم برای تدويِن اين کتاب اســتفاده شده که عبارت است از: 
کتاب/ کتابهای اخبار رســتم، ترجمة فارسِی داستاِن اسکندر و گزارش 

فارسِی متنی پهلوی دربارة شهريارِی يزدگرد سوِم ساسانی.23
11. در فصل »داســتان رستم و اســفنديار« آمده است »چنان که 
فردوسی خود در آغاز داســتان به روشنی می گويد که اين حکايت را از 
زبان مرد فرهيخته ای که خواندن متون باســتانی را می دانست و از روی 
نوشته های کهن آن را برايم خوانده است   می سرايم« )ص77(.  منظوِر 

محّقق ارجمند اين بيت است:
ز بلبل شنيدم يکی داستان 
که برخواند از گفتة باستان

ولی حتمًا بايد توّجه داشت که استفاده از فعل »شنيدم« در اين بيت 
و ابياِت ديگِر شــاهنامه و تعابيِر مشــابهی مانند )چنين گفت موبد؛ چه 

گفت آن ســراينده دهقان پير؛ بگويم سخن آنچه از او يافتم؛ شنودم که 
روزی گو پيلتن و...( هرگز دليِل داستان شنيدِن شفاهِی خوِد فردوسی 
از راوی يا خوانندة داســتان باستان نيست بلکه فاعِل »شنيدم«، مدّون/ 
نويسندة منبِع مکتوِب آن داستانهاست و در واقع کسی که داستاِن رستم 
و اسفنديار را به صورت مکتوب نوشته آن را از زبان داستان گزاری ملّقب به 
»بلبل« شنيده که خوِد آن بلبل هم روايت را از متنی مکتوب می خوانده 
است و عيِن عبارِت مدّوِن داستان رستم و اسفنديار به صورت »شنيدم 
ز بلبل« به زبان فردوسی و متن شاهنامه راه يافته است.24 بر همين پايه 
به احتمال فراوان نبايد در موضوع منابِع شــاهنامه به مآخِذ شنيداری- 
شفاهی قايل شد و نظر درست اين است که همة منابِع فردوسی مکتوب 

بوده است.25
12. در گزارِش داستان رستم و اسفنديار، بيِت:

بِر رخش با هر دو رانت به تير 
برآميزم اکنون چو با آب شير )2/ 179/ 1118(

اين گونه به نثر برگردانده شــده است »اکنون به آسانی آميختن شير 
به آب، هر دو رانت را به تير رخش می دوزم« )ص109( در زيرنويس نيز 
دربارة »آميختن شير به آب« نوشته اند »اين اصطالحی است که راحتی 
و سهولت انجام کاری را می رساند. امروز از اصطالح »مثل آب خوردن« 
استفاده می شود«.  ظاهراً منظور از تشبيِه مصراِع دوم دقيقًا آسانِی انجام 
گرفتِن کار نيست بلکه وجِه شــبه، چگونگِی درآميختن و امتزاج است 
يعنی همان گونه که آب با شــير مخلوط می شود و در آن فرو می رود من 
نيز به همان سان پهلوی رخش را با تير به رانت می دوزم )ران تو و پهلوی 

رخش ماننِد آب و شير در هم فرو خواهد رفت/ دوخته خواهد شد(.
13. در فصل »از اوســتا تا شــاهنامه« دربارة کتاب کارنامة اردشير 
بابکان نوشته اند »کارنامة اردشير بابکان به زبان پهلوی است و فردوسی 
مندرجات آن را پيش از پادشاهی اردشير بابکان در آغاز داستان مربوط 
به پايان اشکانيان سروده است. برای روشن شدن امانت داری و پايبندی 
فردوســی در نقل کامل روايات نگاه کنيد به ترجمة اين متن پهلوی که 
توّسط نگارنده به فارسی برگردانده شده است« )ص125، زيرنويس 1(.  
در اينجا نيز همچون مورِد داستاِن گشتاسپ و ارجاسپ و يادگار زريران، 
به احتمال بسيار متن پهلوِی کارنامة اردشير بابکان مأخِذ مستقيِم خوِد 
فردوسی نبوده است بلکه مدّوناِن شاهنامة ابومنصوری به صورت مستقيم 
يا از طريِق متن خدای نامه مندرجات کارنامة اردشــير بابکان را در اين 
کتاب آورده بودند و فردوســی- و نيز ثعالبی در غرر- روايت خويش را از 

شاهنامة ابومنصوری گرفته اند.26
14. در فصل »کتاب های مربوط به اســفنديار به زبان پهلوی« پس از 
اشاره به کتاب رستم و اسفنديار به زبان پهلوی، با ارجاع به کتاب کيانيان 
کريستن سن نوشته اند »ظاهراً مطالبی را که برخی از مفّسران دربارة عّلت 
دشمنايگی رستم و گشتاسپ نوشته اند و روی گرداندن او از گشتاسپ را 
به دليل گرويدنش به آيين زردشتی دانسته اند از اين کتاب گرفته شده 
است« )ص129(.  از اين مطالب چنين استنباط می شود که مفّسران و 
محّققاِن داستان رستم و اسفنديار مستقيمًا از متن پهلوِی کتاب رستم و 
اسفنديار استفاده کرده اند در حالی که هم آن کتاب پهلوی و هم ترجمة 
عربی آن متأّســفانه از بين رفته است و موجود نيست. اگر به متن کتاب 
کريستن ســن مراجعه کنيم خواهيم ديد که او نوشته در گزارِش موّلف 
نهايه االرب از داســتان رستم و اسفنديار دليِل نبرِد اين دو پهلوان دينی 
است و چون او مطالب خود را از قول ابن مقّفع، مترجِم خدای نامه به عربی، 
نقل کرده است احتمال دارد مأخِذ روايِت ابن مقّفع در خدای نامه کتاب 
پهلوِی رستم و اسفنديار بوده باشد.27 به عبارت ديگر منبع نهايه االرب به 
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واسطة ترجمة عربِی ابن مقّفع از خدای نامه محتماًل به آن کتاب پهلوی 
می رسد و محّققان و گزارندگاِن بعدی نيز از نهايه االرب استفاده کرده اند.

15. در فصل »خاندان اســفنديار« می خوانيم »آرش کمانگير بزرگ 
پهلوان نامی ايران که در شاهنامه داستان کمان کشی او برای تعيين مرز 
دو سرزمين ايران و توران آمده است« )ص138(.  اين موضوع از مشهوراِت 
شاهنامه شناسی است که داستان کمان گيرِی آرش در حماسة مّلی ايران 

نيامده و فقط در يک مصراع به اين روايت اشاره ای کّلی شده است:
ُچن آرش که بردی به فرسنگ تير 

چو پيروزگر قارن شيرگير )2/ 1054/ 340(
16. در بحث از »ســپند کوه« در جغرافيای حماســی- اســاطيری 
ايران آمده اســت »فردوســی نيز در شــاهنامه به اين کوه اشاره کرده 

است: 
به خون نريمان کمر را ببند 

برو تازيان تا به کوه سپند« )ص155(.  
اين بيت از فردوسی نيست و در پايان داستاِن الحاقِی »کشتن رستم، 

پيل سپيد را« آمده است.28
17. در دنبالة مبحث »سپند کوه« نوشته اند »در جلد سوم شاهنامة 
تصحيح جالل خالقی مطلق در داستان فرود سياوش نام اين کوه در هشت 
بيت آمده اســت ولی مصّحح محترم آن را »سپد کوه« ضبط کرده اند در 
حالی که اين نام در بندهش آشکارا »ســپند دات« نوشته شده است« 
)ص155، زيرنويس 2(.  در تصحيح شاهنامه معيار اصلی برای گزينش 
ضبط ها، نگاشتة دست نويس هاســت و متون پهلوی جزِو منابِع جنبی/ 
فرعِی تصحيح به شــمار می آيد. بر اين اســاس و با توّجه به اينکه ضبِط 
نسخه های شــاهنامه برای اين نام در داســتان فرود »سپد«، »سبد«، 
»سبيد« و »بسد« است29 انتخاِب صورِت »سپد« در تصحيح دکتر خالقی 
مطلق کاماًل درســت و علمی اســت. افزون بر اين، به لحاظ عروضی نيز 
»سپند« در آن هشت بيت نمی گنجد و حتمًا بايد وجِه »سپد« را در متن 
آورد. نکتة ديگر اينکه »ســپد کوِه« مذکور در داستان فرود را نمی توان 
لزومًا با »سپند داِت« بندهش تطبيق داد و محّققانی که مکان های اين 
روايِت شاهنامه را در جغرافيای تاريخی و واقعی ُجسته اند آن را با »سفيد 
کوه« در چند کيلومتری اقليِد فارس30 و رشته کوه کالت سنجيده اند.31

در کناِر اين نکات چند پيشــنهاِد ديگر نيز دربارة ساختار و محتواِی 
کتاب آورده می شود:

الف( از نظر ترتيب مطالب پيشــنهاد می شود بحث دربارة اشتقاق و 
معنای نام »اسفنديار« در آغاز کتاب و پس از ديباچه و پيشگفتار بيايد.

ب( برای جامع تر شــدِن مباحث پيشنهاد می شود در فصلی مستقل 
به بررسی سيما و شخصّيِت »اسفنديار« در روايت های نّقالی و شفاهی- 
عاميانه پرداخته شــود زيرا به مقتضای اين نوع روايات، در آنها نکات و 
اشاراِت بعضًا مهّمی وجود دارد که در شاهنامه و ديگر منابِع رسمی يافته 
نمی شود چنان که مثاًل گزارشــی از چگونگی   رويين تنی اسفنديار در 
کهن ترين طومار نّقالِی شناخته شــده- که در همين مقاله به آن اشاره 
شــد- از اين موارد است. برای اّطالع از بخشــی از مهم ترين موضوعاِت 
روايات نّقالی و شــفاهی دربارة اسفنديار می توان به مدخل »اسفنديار« 

در دانشنامة فرهنگ مردم ايران مراجعه کرد.32 
ج( غير از روايات نّقالی و شفاهی، بررســِی آداب و معتقداِت عاميانة 
مردم ايران نيز نکته های جالبی را دربارة »اســفنديار« روشن می کند و 
حتمًا بايد در پژوهش های مستقلِّ مربوط به اين پهلوان به آنها توّجه کرد. 
برای نمونه يکی از آداب زمســتانِی شهرستان محاّلت و روستاهای آن 
اين بود که به شادمانی فرا رسيدن بهار و نوزايی طبيعت، جشِن شب اّول 

اسفند می گرفتند و معتقد بودند در اين شب اسفنديار- با نام اسفنديارمِذ 
رويين تن در باور مردم- وارد روستا می شود . به همين منظور مردم کرفس 
خودرو بر سر دِر خانه های خود می گذاشتند تا اسب او بخورد و برای آن 
کاه و جو می ريختند تا اسفنديار راضی و شاد شود. در روستاهای هرازجان 
اگر در اين شب پونه ها سبز نمی شد بّچه ها می گفتند آنها از ترس اهمن و 
بهمن بيرون نيامده اند و بزرگترها می گفتند غّصه نخوريد اسفنديار آمده 
پدرشان را در می آورد. اهالِی اين آبادی و روستای واران اعتقاد داشتند 
اگر در خانه ای آش اسفندی پخته نشــود يا برای اسب اسفنديار دِم در 
سبزه گذاشته نشود، اسفنديار در تنور آن خانه پيشاب می کند  و اسبش 
هم بر دِر منزل فضله می اندازد و اين ماية بدشگونی و بی برکتی است.33

د( پس از شــاهنامه »اسفنديار« در شــعر و ادب و فرهنگ ايران به 
شــيوه های مختلف مورد توّجه و تلميِح شــعرا و نويسندگان بوده است 
که الزم است انواِع اين اشارات گردآوری و در کتابی مانند اسفنديارنامه 

بررسی شود. برای نمونه از اين بيت فّرخی سيستانی:
همچنان کيخسرو و اسفندياِر گرد را 

رستم دستان همی آموخت فرهنگ و ادب34
ظاهراً چنين برمی آيد که شايد روايتی شفاهی و قديمی وجود داشته 
که در آن اســفنديار نيز در کودکی مانند ســياوش در زابلســتان و نزد 
رســتم و زال پرورش يافته بوده است. يا نظامی در بيت زير از شرف نامه، 
اســفنديار را در پيکار رستم با گمراه و فريب خوردة ديو می داند که نکتة 

جالب توّجهی است:
َزَند ديو راهت چو اسفنديار 

که با رستم آيی سوی کارزار35 
ســهروردی هم مطابق نظام فکرِی خويش تأويلی از داستان رستم و 
رستم اسفنديار به دست داده است که حتمًا بايد در بحث و تحقيق دربارة 

اسفنديار به آن پرداخت.36 
هـ( نگارنده با مطالعة سرگذشت يازده تن از ايزدان نباتی يا نمودهای 
انسانِی آنها و سنجش ويژگی های مشترکشان با شخصّيت و سرگذشت 
اســفنديار به هجده نکته و بن ماية مشابه رسيده و  اين فرضّيه را مطرح 
کرده اســت که احتمااًل اسفنديار نيز در سرشــِت اساطيری و باستانی 
خويش از خدايان گياهی بوده که شــخصّيت او در ساختار داستان های 
حماسِی ايران به ويژه روايات دينی )زرتشتی( دچار تغيير شده و هيأت 
انسانی يافته اســت.37  رّد يا تأييِد احتمالِی اين فرضّيه نيازمنِد توّجه و 

اظهار نظِر محّققانی مانند خانم دکتر باقری است.
و( پيشنهاد می شــود در پژوهش های مربوط به اسفنديار به مدخل 
»ســپنتوداته/ اسفنديار« در کتاب دانشــنامة ايران باستان نيز توّجه و 
ارجاع داده شــود. 38 بسياری از مدخل های اين مجموعة مرجع از جمله 
مدخل »اسفنديار« با دّقت، زحمت و جامعّيت نوشته شده و برای محّققان 
و خواستاران بسار مفيد اســت و نبايد به ِصرِف دانشگاهی )عضو هيأت 

علمی( نبودِن موّلف دانشمنِد کتاب از آن غفلت يا تغافل کرد.
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