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ــفندیار به نظر برخی از شاهنامه شناسان  ــتم و اس ــتان رس داس

ــۀ  معروف ترین و در عین حال بهترین و زیباترین روایت حماس

ملی ایران است. ظاهراً متن این داستان به زبان پهلوی )فارسی 

میانه( نیز در ایران عصر ساسانی موجود و بعدها به عربی ترجمه 

ــان دهندۀ قدمت  ــده بوده )نک: خالقی مطلق 1338: 344( که نش ش

ــفانه هیچ یک از گزارش های  ــت ولیکن متأس و اصالت آن اس

پهلوی و عربِی آن به دست ما نرسیده است.

ــارات  ــتان در ایران و اش ــهرت و تداول این داس غیر از ش

کوتاه و بلند منابع ادبی و تاریخی به ویژه شاعران و نویسندگان 

ــی به آن، تا کنون دو گواهی کهن دربارۀ نفوذ و  پس از فردوس

ــتان و به زبان عربی در ادوار آغازین  ــل این روایت در عربس نق

اسالمی یافته و عرضه شده است: نخستین و قدیم ترین مورد، 

ــندگان از شخصی به نام  ــران و نویس ــماری از مفس یادکرد ش

ــراف قریش و بازرگانان مکه و  ــت که از اش نضربن حارث اس

ــمن پیامبر اسالم)ص( بود و داستان رستم و اسفندیار را  کفار دش

ــراق در نزدیکی نجف( از روی منبع/  ــهرهای ع در حیره )از ش

ــه بود و در مکه پس از وعظ پیامبر)ص( آن  منابع مکتوب آموخت

ــنوندگان سخنان ایشان باز می گفت تا با این کار مردم  را بر ش

ــول اکرم)ص(  ــه آیات الهی و احادیث و مواعظ رس ــه ب را از توج

ــران، شأِن نزوِل آیۀ »َو ِمَن  باز دارد. از همین روی برخی مفّس

الّناِس َمن َیشَتری لَهَو الَحدیِث لُِیِضلَّ عن َسبیِل هلِل بَِغیِر ِعلٍم و 

َیتَِّخَذها ُهُزواً اولئَک لَُهم َعذاٌب ُمهیٌن« )لقمان: 6( را داستانگویی 

ــث« را ناظر بر  ــارث و »لهو الحدی ــن ح ــۀ نضرب معارضه جویان

روایاتی که او نقل می کرد )از جمله رستم و اسفندیار( دانسته اند 

)برای آگاهی بیشتر، نک: امیدساالر 1378: 93- 112(.نمونۀ دوم، ترجمۀ 

ــالم، کاتب هشام بن عبدالملک دهمین خلیفۀ  عربی َجَبله بن س

ــتم و اسفندیار است )ابن ندیم،  اموی، از متن پهلوی داستان رس

ــام از سال 105 ق تا 120 یا  ــت، ص 446 و 541(.چون هش الفهرس

125 ق خلیفه بوده )ر.ک: تهامی 1386: 2/ 2128؛ زرکلی 1989: 8/ 86؛ 

لین پول 1390: 8( به احتمال فراوان ترجمۀ این داستان نیز در این 

فاصلۀ زمانی صورت گرفته است.

ــند دیگر که تا هنگام نگارش این یادداشت مورد توجه  س

ــالم  ــر زمانی مقدم بر ترجمۀ َجَبله بن س ــرار نگرفته و از نظ ق

ــت، حکایتی در کتاب معروف به هزار ــدۀ دوم هجری اس در س

ــت مفصل در  ــت. این اثر مجموعه ای اس حکایتصوفیان اس

صد باب و هزار داستان غالبًا اخالقی و صوفیانه دربارۀ زاهدان 

ــته نیست. شادروان استاد  و نیکان که نام اصلی و مؤلفش دانس

ــار نام هزارحکایتصالحانوصوفیان را برای کتاب  ایرج افش

ــح محترم هم آن را هزارحکایتصوفیان  برگزیده اند و مصح

ــان و در میانۀ  ــااًل در ناحیۀ خراس ــد. این کتاب احتم خوانده ان

ــفیعی کدکنی  ــر حدس دکتر ش ــال های 491- 673 ق )بناب س

ــت، ج 1، ص 20- 23(  ــده )هزار حکای ــن 550 و 600 ق( تألیف ش بی

ــده اش نیز کتابـت سال  ــت نویس شناختـه ش و قدیم ترین دس

673 ق است.

ــتادودوم )فی فضل العلم و  ــت چهارم از باب هش در حکای

العلما( از این متن آمده است:

ــعیدبن جبیر رحمة هلل علیه گوید که در پیش عبدهلل بن  س

ــیر قرآن  عباس رضی هلل عنهما بودم. جماعتی از اهل تفس

ــت کردند و برفتند و جماعتی درآمدند  درآمدند و قرآن درس

ــعر خواندند و برفتند و گروهیازاهلفارس بر وی علم ش
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درآمدندوازویازاخباررستمواسفندیاربپرسیدندوی

ازبهرایشاناینحدیثبگفت.سعید رضی هلل عنه گوید 

که یا ابَن عمِّ رسوِل هلِل َجَمَع هلُل فیَک العلوَم و اّی َکنٍز اَنَفُع 

ِمن کنوِز الِعلِم ُدِفَن فی َصدِرَک؟ فقاَل یا َسعیُد اََو ما َعلِمَت 

اَنَّ الِعلَم َشَجرٌة اَصُلها رافعٌة و ثََمُرها نافعٌة َفَمن اََخَذ الُغصَن 

َعُظَم اَمُرُه و َجلَّ َقدُرُه )همان، ج 1، ص 585(. 

ــدی از تابعین نامدار و  ــعیدبن جبیر اس ــدۀ این حکایت س گوین

ــجاد)ع( است که در سال های 45-  یاران حبشی االصل امام س

ــت. او نزد عبدهلل بن عباس علم آموخته و  ــته اس 95ق می زیس

ــهره بوده است )نک: تهامی 1386: 1/ 1231؛ زرکلی 1989:  به فضل ش

3/ 93(. عبدهلل بن عباس بن عبدالمطلب، راوی داستان رستم و 

ــفندیار در این حکایت نیز پسر عموی پیامبر اسالم)ص( است  اس

ــوم پیش از هجرت در مکه زاده شد و در سال  ــال س که در س

ــالزم حضرت محمد)ص( بود  ــت. وی م 68 ق در طائف درگذش

ــیاری از ایشان نقل کرده است. عالوه بر حدیث  و احادیث بس

ــعر عرب، انساب و...  او دربارۀ قرآن، فقه، تاریخ و فرهنگ و ش

ــته است )نک: تهامی  نیز صاحب اطالع بود و حافظۀ توانایی داش

ــال وفات  1386: 2/ 1492 و 1493؛ زرکلی 1989: 4، 95(. با توجه به س

ــتم و اسفندیار  عبدهلل بن عباس )68 ق( تاریخ نقل روایت رس

ــتِن ایام زندگانِی  ــان او پیش از این زمان و با در نظر داش از زب

ــنوندۀ این نقل  ــر )45- 95 ق(- که ناظر و ش ــعیدبن جبی س

ــت. شاید  ــال های 60 تا 68 ق بوده اس بوده- احتمااًل میان س

ــالم از  ــتان را در صدر اس ــوِد عبدهلل بن عباس هم این داس خ

نضربن حارث در مکه شنیده و آموخته بوده است.

ــل روایت کتاب هزارحکای��تصوفیان و به طور  از تحلی

کلی اَسناد اشتهار و رواج داستان رستم و اسفندیار در عربستان 

و زبان عربی، دست کم سه نکتۀ مهم استنباط می شود: نخست 

اینکه این روایت به رغم سوء استفادۀ نضربن حارث از آن برای 

ــال ها بعد همچنان در  ــمنی با پیامبر)ص( س مقابله با قرآن و دش

ــناخته شده بوده است و ایرانیان ساکن یا مسافر  میان اعراب ش

ــتان خواستار شنیدنش بوده اند. درخور توجه است که  در عربس

ــخصیتی مانند عبدهلل بن عباس نیز نه تنها آن را می دانسته  ش

بلکه بی هیچ پرهیز و پرخاشی - به سبب سابقۀ رفتار نضربن 

حارث- داستان را برای عالقه مندان بازگفته است و این نشان 

می دهد که برخالف پندار بعضی متعصبان، اساسًا تباینی میان 

ــالم با مبانی و  ــی- پهلوانی ایران پیش از اس ــتان های مل داس

ــالمی وجود نداشته و ِصرِف/ نَفِس نقل و شنیدن  معتقدات اس

ــین فتوا داده اند- گناه و  این روایات- که برخی در ادوار سپس

ــت بلکه استفاده های نادرست و ستیزه جویانه از  حرام نبوده اس

آن ها موجب واکنش هایی از نوع آمدن آیه و کاربرد تعبیر »لهو 

ــت. ثانیًا این موضوع که از بین روایات  ــده اس الحدیث« می ش

متعدد و مختلف ملی- پهلوانی ایران، داستان رستم و اسفندیار 

ــده و مشهور بوده  ــتان و میان اعراب نقل و ترجمه ش در عربس

ــه دلیل همین  ــت و دقیقًا ب ــی بر جذابیت این روایت اس گواه

دل انگیزی و سرگرم کنندگی بوده که نضربن حارث با نقل آن 

ــت مردم را از قرآن و حدیث باز دارد و به این  ــته اس می خواس

ــتان عالقه مند کند. نکتۀ سوم هم این است که جایی که  داس

ــفندیار به عربی ترجمه و صورت های  ــتم و اس متن پهلوی رس

ــد، نضربن حارث آن را  ــته باش مکتوب آن در حیره وجود داش

ــدۀ  ــط س ببیند و بیاموزد و بازگوید و عبدهلل بن عباس در اواس

ــد حتمًا در ایران  ــت هجری آن را برای ایرانیان نقل کن نخس

ــتگاه اصلِی این داستان بوده است داستانگزاران آن را  که خاس

ــن مکتوب یا حافظۀ خویش در انجمن های مردمی  از روی مت

ــدس که »بلبل« در  ــد یا نقل می کرده اند و این ح می خوانده ان

ــفندیار شاهنامه،1 شاید  ــتان رستم و اس بیت آغازین متن داس

ــت که مدّونان  ــتان گویان بوده اس یکی از همین راویان و داس

ش��اهنامۀابومنصوری این داستان را از او شنیده یا از سخن او 

ــت و محتماًل رستم  در متن خویش نقل کرده اند2 پذیرفتنی اس

ــده های دوم تا  ــهور و پراقبال در س ــفندیار از روایات مش و اس

چهارم- و البته پس از آن- در ایران بوده است.
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آن بْه که یکی در دهـن مـار شود

یا در کف کـافـری گرفـتـار شـود

از1  بهر یکی لقمه که آتش به از آن

ِگرِد در هـر کسـی به زنهـار شـود
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