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ممدوحان دقیقی و نگاهی دیگر به تاریخ وفات او

با درود به روان استاد حافظ محمودخان شیرانی،
ایرانشناسی پنجابی که در ایران ناشناخته ماند.

چکیده
آگاهی ما از احوال و روزگار ابومنصوور دیییی بیویار اندا اس  .ملالآ آشهته و نادرس
عوفی در لبابالالباب و نیز تحریف بیتی از یصوویدد دااهاف فرخی سووییووتانی دربارد دیییی،
که پژوهشهران و محییان تاریخ ادبیات به بی راهه بروند و تاریخ حیات و

سبآ شدف اس

روزگوار دیییی را از نیموههای نیمۀ اول یرن چهارم هجری تا نیمههای نیمۀ دوم همان یرن
بدانند .علاوف براین ،دریاف

نادرسوتی که بر مبنای ابیاتی از فردوسی دربارد مرگ دیییی در

اذهان حاصل شدف ،عاملی اساسی و مؤثر در تخلیطها و آشهتهیهای رویدادف دربارد تاریخ
و روزگار دیییی اس  .توجه به اشعار مدحی دیییی و زمان زندگی ممدوحانش و نیز تعبیر
درس و

بی

فرخی سووییووتانی با توجه به تصووحیح حافظ محمودخان شوویرانی ،نادرسووتی

تاریخهای دادف شودف را روشون میسازد .بر این اساس ،این میاله به این نتیجه رسیدف اس
که بهاحتمال بیویار ،دیییی در سوالهای  082تا  082ق متولد شدف و هنهام مرگ (به سال
 141ق) حدود پنجاف تا پنجافوپنج سال داشته اس .
کلیدواژهها :دیییی طوسووی ،محمودخان شوویرانی ،لبابالالباب ،شوواهنامه ،زندگی و مرگ
دیییی.
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دربارد احوال ابومنصوور محمد بن احمد دیییی آگاهی ما بیویار اندا اس و ملالآ آشهته و نادرستی
که عوفی آوردف و بدخوانی و تحریهی که در بیتی از یصوویدد دااهاف فرخی سووییووتانی روی دادف اس و
محییانی را که به شوورا احوال او پرداختهاند گمراف کردف و موجآ شوودف اس و که روزگار حیات او را
از نیموههوای نیمۀ اول یرن چهارم هجری تا نیمههای نیمۀ دوم همان یرن یعنی از حدود  118تا حدود
 112و  182یمری یرار دهند .شوادروان حین تییزادف در میالۀ مبیوطی که در مجلۀ کاوف (سال پنجم،
 ،1302شومارد  13و  )42دربارد دیییی نوشوته اسو  ،گوید که «اگر زندگی او را میان سنۀ  112و 112
بهذاریم امید اس و که پر خلا ندردف باشوویم ».هانری ماسووه در دائرفالمعارف اسوولام ،طبع بریل ()E12

ولادت دیییی را میان سووالهای  118و  103گهته و پیش از اینان تئودور نولدکه در کتاب حماسووۀ ملی
ایران 1و ادوارد براون در تواریخ ادبی ایران ،0جلود دوم از ولوادت او چیزی نههتوه ولی وفات او را در
اوائل سوللن نوا بن منصور سامانی ( )181-162یعنی در حدود  162و  112یمری دانیتهاند .کیان
دیهری هم کوه در دورفهوای اخیر بوه زنودگی دیییی پرداختهاند بر مبنای همین نظرها ،وفات او را در
همین حدود گهتهاند .این تصوورات چنانکه گهته شود ،کلّاً مبتنی بودف اس

بر گزارش نادرس

عوفی

در لبابالالباب که دیییی را به دربار ابوصووالح منصووور (بن نوا) سووامانی (درگذشووته  )162و پیوور و
جانشین او ،نوا بن منصور که در  181درگذش

وابیته دانیته اس .

بر مبنای این تصوورات ،چنانکه شوادروان پروفیوور حافظ شویرانی (دانشمند هندی-پاکیتانی) در
کتاب پر ارج تنییذ شووعر العجم 1گهته اسوو  ،اگر دیییی در دوران منصووور بن نوا و نوا بن منصووور
کشوته شودف و گشوتاسوهنامه را ناتمام گذاردف باشود ،طبعاً باید فردوسی و دیییی همعصر بودف و هر دو
بیش و کم در یک زمان تصونیف گشوتاسوهنامه و شواهنامه را آااز کردف باشووند ،4درصورتیکه از گهتار
فردوسوی در آااز همین گشوتاسهنامه چنین برمیآید که دیییی سالها پیشازاین به سرودن منظومۀ خود
مشغول بودف اس .
1 . Th. Noldeke, The Iranian Natinal Epic, Eng Transl, Bombay, 1930, p. 39.
2 . E.G. Browne, A Litrary History of Persia, London, vol II, 1906. p.116
. 1حافظ محمود شیرانی ،تنهیذ شعرالعجم ،لاهور ،1312 ،ص 168
 . 4فردوسی در حدود  422یمری از  12سالی که به نظم شاهنامه مشغول بودف ،سخن گهته اس :
سیوپنج سال از سرای سهنج /بیی رنج بردم به امید گنج ؛ نیز:
چو بر باد دادند رنج مرا  /نبد حاصلی سیوپنج مرا.
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ممدوحان دیییی و نهاهی دیهر به تاریخ وفات او

اما آنچه از بررسووی مدایح او و از توجه به زمان زندگی ممدوحانش دریاف میشووود ،نادرسووتی
تاریخهای دادف شودف را روشون میسازد .شک نیی که دیییی در آااز دوران شاعری خود در دستهاف
امیران چغوانی (آل محتاج) بودف 1و دو یلعه از سووورودفهای او در مدا امیر ابوسوووعد مظهر بن محتاج
که امروز در دس

چغانی اس

اس  .در یصیدفای به مللع:

پووریووچووهوورف بووتی عیووار و دلبر

نووهوواری سووورویوود و مووافموونووظوور

گریز به نام همین «ابوسعد مظهر» زدف ،گوید:
آنکوه گوئی روی گیتی

بویووافوروزد بووه بوووسوووعوود مووظووهر

کودام اسووو

چورا نوونوووییووویووم بوواری موودیووحی

ز موویوور نووامووداران شوووواف مووهووتوور

درخ سووبز و تازف شووام و شووبهیر

کووه موواف از بور هوموی تووابوود برابر

گوئی

فروزان از سووورش بر توواج و گوهر

درفش میر بوسوووعوود اسوووو

و در یصویدد دیهری که تنها یک بی آن در لغ فرس اسودی طوسوی بر جای ماندف اس باز به
مدا ابوسعد مظهر پرداخته ،گوید:
ابوسعد آنکه از گیتی بدو پرگی

شد بدها

مظهر آنکه شمشیرش ببرد از دشمنان پروا

0

این ابوسوعد ابومظهر پیور محتاج بن احمد از نخیتین امیران آل محتاج در چغانیان ماوراءالنهر بودف
اسو و از او چیزی نمیدانیم جز همین که دیییی در زمان حدوم او در چغانیان در اشعار خود او را
مدا کردف اسو ؛ اما پدر او محتاج بن احمد در زمان خود مشوهور بودف اس

و کیی اس

که به نیل

یایوت در معجم الادباء (ج  ،143/1چاپ مارگلیوت) شوووهید بلخی از بلخ به چغانیان رفته و چندگاهی

 .1نیب

دیییی به چغانیان معروف بودف اس  ،چونانده امیر معزی گهته :فرخندف بود بر متنبی بیاط سیف /چونانکه بر حدیم

دیییی چغانیان.
 .0نک :ژیلبر لازار ،اشعار پراکندد یدیمترین شعرای فارسی زبان ،انیتیتو ایران و فرانیه ،تهران ،1141 ،ج  ،0ص  ،121و
پیشاهنهان شعر فارسی ،به کوشش محمد دبیر سیایی ،تهران ،1121 ،ص .123
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در دسووتهاف او به سوور بردف اس و و پیوور این ابوسووعدمظهر ،ابوبدر محمدبن مظهر ،و نوادفاش ابوعلی
احمد بن محمد ،هردو در دربار نخیووتین شوواهان سووامانی ،ابونصوور احمدبن اسووماعیل (میتول در 121
یمری) و امیر نصوربن احمد (درگذشوته  )111و ابومحمد نوا بن نصور (درگذشته  )114دارای میام و
منزل خاص بودف و کارهای بزرگ بر عهدف داشوتهاند1.پیور ابوسوعد مظهر ،ابوبدر محمد ،کیی اس
که در  031یمری از سوووی ابونصوور احمد سووامانی مأمور شوورک در فتح سووییووتان شوود و در  112به
حدمرانی فراانه رسوید و در جن

با الیاس بن اسوحاق که سور به شورش برداشته بود ،او را شدی

داد ،و در  101به سوههیالاری خراسان منصوب گردید .وی در  101بیمار و از کار برکنار شد و پیرش
ابوعلی احمد بن محمد که سوههیوالاری خراسوان داش و از شخصی های بییار مهم و مؤثر دستهاف
حدومتی سوامانیان بود ،به جای او نشوی  0و سرانجام در  144وفات یاف  .کیی که پیرش در 031
از طرف ابونصور احمد مأمور شورک در فتح سییتان شدف بود ،خودش باید دس

کم پانزدف تا بیی

سوال از او سوالخوردفتر ،و اگر پیورش در آن سوال فرًاً هجدف یا بیی ساله بودف ،خودش باید در
حدود  062یمری به دنیا آمدف باشود و حدومتش را میتوان در سالهای پیش از  122دانی  ،و دیییی
نیز باید در همین سوالها در دسوتهاف او مداا او بودف باشود .چنین به نظر میرسود که ابوسعد مظهر در
سوالهای آخر سودد سووم هجری یا اوائل سودد چهارم درگذشوته اسو  ،زیرا در ویایع سالهای بعد
ذکری از او نییو و فرزند و نوادگانش در فاوای سویاسوی کشور یرار میگیرند 1.دیییی نیز از اوائل
سودد چهارم به دربار سوامانیان میپیوندد و در مرگ نابهنهام ابونصور احمدبن اسماعیل (امیر شهید) که
در  121به دس

الامان خود کشته شد ،مرثیهسرایی میکند:

دریووغووا موویوور بووونصوووورا ،دریووغووا

کووه بوود شووووادی نوودیوود او از جوووانووی

ولووویووودووون رادموووردان جوووهوووانووودار

4

چووو گوول بوواشوووونوود کوووتووهزنوودگووانووی

 .1نک .تعلییات محمد یزوینی بر لباب الالباب ،با تعلییات جدید در طبع سعید نهییی ،تهران ،1112 ،صص .266-261
 .0ابوسعید عبدالحیّ گردیزی ،زین الاخبار ،به کوشش رًازادد ملک ،تهران ،1184 ،صص .004 ،011
 .1دربارد اشخاص این خاندان نهاف کنید به شرا خوبی که مرحوم محمد یزوینی در تعلییات چهارمیاله (به کوشش شادروان
محمد معین ،با اًافات و تصحیحات مجدد ،تهران ،1111 ،صهحات  118تا  )188نوشته اس .
 .4اینکه شادروان سعید نهییی (و در پی او کیان دیهر) این میربونصر را از پیران ابوعلی احمد بن محمد بن مظهر چغانی
فرض کردفاند ،وجهی ندارد (سعید نهییی ،احوال و اشعار رودکی سمریندی ،ج ،1ص  ،1062تهران )1113 ،ابوعلی سه پیر
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بنابر آنچه گهته شود ،روزگار کودکی و نوجوانی دیییی باییوتی در پانزدف یا بیی سال آخر سدد سوم،
یعنی حدود  082یمری به بعد باشووود که هم مداا ابوسوووعدمظهرچغانی بودف و هم در  121یمری در
یصویدفای از مرگ نابههنهام امیر ابونصور شهید اههار تأسف کردف اس  .با این محاسبه شاید بتوان تولد
او را در حدود  082و  082یمری دانیو  .از سوی دیهر ،در دو یصیدد دیهر او نیز ملاحظات تاریخی
دیدف میشوود .در دو بی زیر از مرگ شهید بلخی (در  )102و رودکی سمریندی (در  )103یاد میکند
و متأسف اس

از اینکه دو شاعر بزرگ زندف نییتند تا شاف او را چنانکه شاییته اس  ،مدا کنند:

اسووووتوواد شووووهوویوود زنوودف بوواییووووتووی

وآن شوووواعور توویوورف چشوووم روشووونبووین

تووا شوووواف موورا موودیووح گووهووتوونوودی

زالووهوواش خوووش و مووعووانووی رنووهوویوون

و در این دو بی از یصوویدد دیهر به کیووی اشووارف دارد که ممدوا رودکی بودف و اکنون شوواف و
ممدوا خود اوس :
ک ورا رودکووی گووهووتووه بوواشوووود موودیووح

امووام فوونووون سوووووخوون بووود ،ور

دیووویووویوووی مووودیوووح آورد نوووزد او

چووو خوورمووا بووود بووردف سوووووی هووجوور

این شووخص که هم ممدوا رودکی بودف و هم ممدوا خود او ،امیر نصووربن احمد اس و که در 111
درگذشو و پد از او نوا بن نصور (وفات  )141به جای او نشوی  .در میدمۀ یدیم شاهنامه که در
آااز نیووخۀ کتابخانۀ موزد بریتانیا و بعاووی نیووخههای یدیمی دیهر ،نیل شوودف ،آمدف اسوو که «این
شواهنامه [گشوتاسوهنامهب به روزگار نصربن احمد و ابوالهال بلعمی ،دیییی که شاعر بود فرمودند .اتهای ًا
چنوان افتاد که الامی ترا که آن روزها خریدف بود با او بازی میکرد ،آن الام کاردی بر شووودم او زد،
آن را هلاا کرد و این شوواهنامه ناتمام ماند»1.این مللآ بیوویار مهم را برخی اشووارات دیهر از سوووی
داش  :ابوالمظهر عبدالله ،ابومنصور نصر و ابوالمظهر محمد ،که هیچ کدام کنیۀ ابونصر ندارند .آنچه استاد در حاشیۀ عیون
اخبار الرًا دیدف اس

گویا اشتباهی در کتاب

نیخهها بودف و میصود اصلی ابومنصور نصر بن احمد بودف اس  .دربارد این

اشخاص نهاف کنید به زینالاخبار گردیزی (تهران ،1184 ،صص )044 ،012 ،003 ،121و جامع التواریخ ،دورد ازنویان و
سامانیان (به کوشش دکتر محمد دبیرسیایی ،تهران ،1118 ،ص)11
 .1شادروان محمد یزوینی این ییم
آوردف اس

از میدمه را چون به خط جدیدتری بودف اس  ،در چاپ اول در حاشیۀ صهحه 11

ولی در چاپ مجدد متأسهانه آن را بهکلی حذف کردفاند .این میدمه با همین خبر دربارد دیییی در آااز چند
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تاریخنهاران و تذکرفنوییووان دورفهای بعد به صووورتهایی تأیید کردفاند .حمدالله میووتوفی در تاریخ
گزیدف دیییی را از معاصووران امیر نوا (نوا بن نصوور -نوا اول -درگذشووته به سووال  )141شوومردف و
گشووتاسووهنامه را به فرمان او دانیووته اس و  1.محمدصووادق اصووههانی در شوواهد صووادق 0و هدای در
مجمعالهصوحا در ذکر شواعران سومریند و به نیل حافظ شیرانی (ص  ،)160محمدحیین آزاد (شمد
العلمواء) در کتواب سوووخنودان پارس ،وفات او را در  141یمری گهتهاند .عتبی در تاریخ یمینی ،1امین
احمد رازی در هه ایلیم 4و هدای در مجمعالهصووحا( 2در شوورا احوال رودکی) دیییی را با رودکی
خلاب به ممدوا خود:

همزمان دانیتهاند .سوزنی سمریندی نیز در این بی

زنودف نواماند از کیوووائی و دیییی و شوووهید

باش ممدوا بیووی مادا که ممدوحان بیووی
به همزمانی دیییی با معاصران رودکی اشارف دارد.

از این مجموع چنین برمیآید که دیییی گشووتاسووهنامه را در دوران سووللن امیر نصووربن احمد ،به
فرمان او به خواسو و اشوارت ابوالهال بلعمی آااز کردف و در  141در زمان نوا بن نصر (نوا اول)
این کار او با مرگ نابهنهامش ناتمام ماندف اسووو  .چنین به نظر میرسووود که عوفی نوا اول را با نوا
دوم (نوا بن منصوور) اشووتباف کردف اسو  ،چنانکه در یصوویدد دیهری که در مدا نوا بن نصوور (نوا
اول) بودف و او دو بیو از آن را نیول کردف (ص  )022نوا اول را بوا نوا دوم درآمیختوه و ممدوا را
نیخۀ یدیمی شاهنامه دیدف میشود و مرحوم یزوینی هم در درج این میدمه در بیی
اس  .خط این نوشته هرچه باشد ،خبری که در آن آمدف اس
نیی  .حذف اینگونه اًافات از مدارا تاریخی درس

بیشک بر روای

میالۀ خود (ص )11از آن یاد کردف

و شهرتی مبتنی بودف و خالی از اعتبار تاریخی

نیی .

 .1تاریخ گزیدف ،به کوشش محمد روشن ،1134 ،ج  ،0ص 163
 .0شاهد صادق ،به کوشش گلاله هنری ،یم ،1131 ،ص.118
 .1محمدبن عبدالجبار العتبی ،الیمینی ،تحییق یوسف الهادی ،تهران ،1181 ،ص .023عتبی از ازدحام شاعران پارسی گوی
در دربار محمود ازنوی سخن گهته و افزودف اس

که اینان با یصائد خود بر دیباچۀ رودکی و هنر خیروی و دیییی خاا

ریختهاند (ید ابروا بها دیباجه الرّودکی و صتعه الخیروی و الدیییی).
 .4به نیل سعید نهییی در محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ،تهران ،1116 ،ص .128
 .2رًا یلیخان هدای

در مجمع الهصحا در ذکر شاعران سمریند وفات دیییی را در ( 141دوران حدوم

نوا بن نصر)

دانیته و در همانجا نظم گشتاسهنامه را به فرمان نوا بن منصور ( )181 -162گهته اس  .هاهراً نولدکه و ادوارد براون و
هانری ماسه و دیهران به سبآ همین گونه گزارشها به بیراهه افتادفاند.

ممدوحان دیییی و نهاهی دیهر به تاریخ وفات او
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«امیر رًوی ابوالیاسوم نوا منصوور (نوا دوم) نوا نصر (نوا اول) رًی» گهته ،و در یصیدد دیهری
که دیییی سوورودف بودف باز دو شووخص ،یعنی امیر ابوسووعد مظهر و پیوورش محمد مظهر را تخلیط کردف
اس

(به صورت امیر ابوسعد محمد مظهر محتاج) و در چند مورد دیهر نیز.
طبعواً این اشوووتبواهوات و تخلیطهوای او تذکرفنوییوووان و تاریخنهاران دورفهای بعد و برخی از

پژوهشوووهران اربی و ایرانی را به بیراهه کشووویدف اسووو  .چنانکه بدخوانی و تحریهی که در بیتی از
یصوویدد دااهاف فرخی رویدادف اس و اشووتباف دیهری پدید آوردف و زمان مرگ دیییی را به اواخر سوودد
چهوارم یمری و دوران حدومو ابوالمظهر محمد بن احمد چغانی که از حدود  182به بعد فرمانروایی
داشو  ،رسواندف اسو  .به گهتۀ نظامی عروًوی در چهارمیاله ،هنهامیکه خواجه امیر اسوعد کدخدای
امیر ابوالمظهر احمد بن محمد چغانی ،فرخی سووییووتانی را به امیر معرفی میکرد ،گه « :ای خداوند،
تو را شواعری آوردفام که تا دیییی روی در نیاب خاا کشیدف اس کد مثل او ندیدف اس » و روزی
که فرخی را در دااهاف به نزد امیر بردف بود ،وی یصویدد معروف دااهاف را که برای آن روز سوورودف بود،
با این مللع:
تووا پرنوود نیلهون بر روی پوشوووود مرازار

پرنیوان ههو رنو

اندر سووور آرد کوهیوووار

در حاور امیر عرًه کرد.
در این یصیدف این چند بی

دربارد دیییی آمدف اس :

توا طرازنوودد موودیح تو دیییی درگووذشووو
توا بوه ویو

زآفرین تو دل آگنوودف چنووان کوواز دانووه نووار

این زموانوه مر ورا مدت نماند

زین سوووبوآ توا بنهری امروز تا روز شووومار

هر گیواهی کواز سووور گور دیییی سووورزند

گر بهرسوووی زآفرین تو سوووخن گویوود هزار

برخی از تذکرفنوییووان پیشووین و پژوهشووهران متأخر عبارت «طرازندد مدیح تو» در بی اول این
یلعوه را دلیل بر آن گرفتهاند که دیییی از مداحان امیرچغانی (ابوالمظهر احمد بن محمد) بودف ،اما تا آن
زمان ،یعنی زمانی که فرخی یصوویدد خود را سوورودف اسوو  ،وی زندف نبودف اسوو و با آنکه دلش از
ستایش امیر سرشار بودف ،درگذشته اس .
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شمارد اول

جیتارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انیانی سابق)

زندفیاد پروفیوور حافظ شویرانی ،اسوتاد پیشوین دانشوهاف پنجاب در نید کتاب شووعر العجم شبلی
نعمانی ،بر اسوواس مللبی که دربارد دیییی در میدمۀ یدیم شوواهنامه آمدف اسو (و بدان اشووارف رف ) و
در پی مردود دانیووتن همزمانی دیییی و فردوسووی (نک به صووهحات پیشووین) ،همزمان بودن دیییی و
فرخی و ممدوا او را نیز از لحاش تاریخی نادرسو و بیوجه شمردف اس  .اینکه خواجه عمید اسعد
در هنهام معرفی فرخی به امیر چغانی گهته اسوو که او را شوواعری آوردف اسوو که تا دیییی روی در
نیاب خاا کشویدف اس کیی مثل او را ندیدف اس  ،خود حدای از آن دارد که از وایعۀ مرگ دیییی
تا آن روز مدت زمان درازی گذشوووته بودف اسووو ؛ زیرا اگر کیوووی همچون دیییی چند سوووال پیش
درگذشوته باشود با این عبارت از او سخن گهته نمیشود و انتظار نمیرود که در طی همین مدت کوتاف
سوه چهار ساله ،کیی همانند او پیدا شود .با این ملاحظات ،پروفیور شیرانی در بی
«تا طرازندد مدیح» را به «ناطرازیدف» تغییر دادف و بی
نواطرازیودف مودیح تو ،دیییی درگذشووو

را بهصورت درس

اول یلعۀ یادشدف

آن درآوردف اس :

زآفرین تو دلآگنوودف چنووان کوواز دانووه نووار

بیو بوا این تغییر 1به این معنی خواهد بود که دیییی با آنکه امیر را ندیدف و مداا او نبودف اسووو ،
کرام و بخشوووندگی امیر چنان فراگیر و فرازمان اسووو که شووواعر حتی پد از مرگ هم در آرزوی
مداحی و سووتایشووهری اوسوو  .اینکه دیییی «تا به وی این زمانه» حیات و مهل نیافته اسوو نیز
بهنوعی تعلق او را به «زمانۀ» دیهری دورتر از دوران حدوم

امیر به خاطر الیاء میکند.

آنچه تا اینجا گهته شود کوشوشوی اسو برای تعیین تاریخ زندگی و مرگ دیییی طوسی ،بر اساس
اطلاعاتی که از بررسووی مناسووبات او با ممدوحان و معاصوورانش به دسوو میآید و پی بردن به علل
اشوتباهاتی که در این باب روی دادف اسو  .چنانکه در موارد مختلف نشان دادف شد ،بیشک تخلیطها
و آشووهتهیهای گزارشهای عوفی از یک سووو و تحریف بی معروف فرخی چنانکه گهته شوود ،از
سوووی دیهر ،در گمراف شوودن برخی از تذکرفنوییووان و پژوهشووهران در این باب دخیل و مؤثر بودف
اسو  .لیدن عامل دیهری که دخال و تأثیر اسواسوی داشوته اس  ،دریاف نادرستی بودف اس
 .1صورت معروف این بی
مصراع اول بی

در حییی

که در کتابها نیل شدف اس

که از

(تا طرازندد مدیح تو )...از لحاش نحوی هم خالی از اشدال نیی .

یک جملۀ تبعی و یید زمان اس

و جملۀ اصلی آن معلوم نیی

که کجاس

با تغییر به «ناطرازیدف  )...چنین اشدالی دیدف نمیشود و مصراع به خودی خود یک جملۀ کامل اس .

و کدام اس  .ولی
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ممدوحان دیییی و نهاهی دیهر به تاریخ وفات او

دیرباز بر مبنای ابیاتی از فردوسووی دربارد مرگ دیییی در اذهان حاصوول شوودف و این تصووور پدید آمدف
اس

که مرگ دیییی در جوانی او بودف اس ؛ درصورتیکه این ابیات:

جوووانوویووش را خوووی بوود یووار بووود

هوومووهسووووالووه بووا بوود بووه پوویوودووار بووود

از مووهووتووران ارج و گوونج

ز خوووی بوود خووویووش بووودی بووه رنووج

برگشوووتووه شوووود

یدی بنوودف بر کشوووتووه شوووود

هوموی یوواف و

یدووایووک از او بخ و

بووه دسوووو

لزوماً بدان معنا نییو که وی در جوانی کشته شد بلده میصود آن اس که این خوی بد از جوانی
یار و همراف او بودف و با آنکه شواهان و مهتران به او للف و عنای داشوتهاند او هموارف و «همهساله» از
آن رنج و عذاب میکشویدف اسو  .چنانکه پیشازاین نشان دادف شد ،دیییی در وی مرگ حدود پنجاف
تا پنجافوپنج سووال داشووته (یعنی از زمانی که در  121در مرگ امیر ابونصوور احمدبن اسووماعیل مرثیه
سوواخته و امیر ابوسووعد مظهر چغانی را در همان اویات مداحی کردف اسوو تا سووالهایی که در مدا
نصوربن احمد یصویدف سورودف و سرانجام در  141درگذشته اس )؛ 1بنابراین ،گمان نمیرود که مردی
پنجاف یا پنجافوچند سوواله را بتوان جوان گه  .اما تصووور جوان بودن دیییی از یک سووو ،و تحریف و
بدخوانی بی یادشووودد فرخی از سووووی دیهر ،موجآ شووودف اسووو که زندف بودن او تا اوائل دوران
حدوم ابوالمظهر احمدبن محمد چغانی و حدود سووال  162یا  112از میوولمات تاریخی به شوومار
آید ،و طبعاً تذکرفنوییوان و تاریخنهاران و پژوهشوهران دوران حیات او را در حدود سی تا چهل سال
تصوور کنند و آنچه را که بیرون از این حدود زمانی اس نادیدف گرفته و بیرون از حوزد ملالعات خود
بدانند.
 . 1در یصاید دیییی و ابیات و یلعاتی که از اشعار و یصاید او بر جای ماندف اس

هیچ گونه اشارد تاریخی به دوران بعد از

نوا بن نصر (نوا اول) درگذشته به سال  141دیدف نمیشود و تصور اینکه وی به شاهنامۀ ابومنصوری (که در  146تنظیم
و منتشر شد) نظر داشته اس

نیز درس

نی ی  .دیییی پیش از اتمام و انتشار این شاهنامه درگذشته اس  .زوتنبرگ

( )H.Zotenbergناشر و مترجم ارر اخبار ملوا الهرس و سیرهم (پارید )1322 ،که مبتنی بر شاهنامۀ ابومنصوری اس ،
در میدمۀ خود ( )P.XXXIIروای

منیول در کتاب شاهنامۀ فردوسی را که سرودد دیییی اس

با روای

منیول با کتاب

ثعالبی میابله کردف و موارد اختلاف را به مراتآ بیش از موارد اشتراا دیدف اس  .شادروان دکتر ذبیحالله صها هم در کتاب

حماسهسرایی در ایران (گهتار دوم) و در کتاب تاریخ ادبیات در ایران (جلد  )441 /1گشتاسهنامۀ دیییی را منلبق با ایاتدار
زریران دانیته اس .

