برابر نهاد شاهنامة فردوسی و غررالسیر

ثعالبی*

محمدروشن
به روان پاک استاد ایرج افشار
کتابشناس و مصحح شایستة ایرانشناس

نخستین مایة شناخت کتابی که منتشر میشود ،ناشر آن است .خوانندگاان
دلآااه کتابشناس بیامان همة کتابهای منتشر شدگه ،بدهویژه کتابهدایی کده
بهاونهای ویژایها آراسته انگ باز نمیشناسنگ؛ از نویسنگة کتابی که در پیش روی
دارنگ آااهی چندگان نگارندگ و مایده و پایدة وی را در ساحة ادب و تحقید
بهدرست باز نمییابنگ .آنااه از یک اصل درستِ شدناخته یداری میجویندگ و در
بدداب ناشددر کتدداب و ندداة و سددابقة او مگا ده میکننددگ .عاًددا مددا کتابخوانددان و
کتابدوستان نه میتوانیم و نه میدانیم که کتاب منتشر شگة مورد نظر چه پایگداه
و منزلتی دارد .یکی از مًیارهای درست شناخت و تشخیص ،ناة ناشر است.
* ازارش میراث ،سال ششم ،فروردین د تیر  ،1391شمارة  1و .2
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ناشران برای خواننگاان کتاب آشنا یکی از مًرّفهای شاخص و اعمیندان
بخشانگ .چنانکه افتهانگ شمار بنگاههای نشر و کتابفروشان بیش از هفت هزار
است که از میان آنان سیصگ تا چهارصگ تن در کار نشر فًّالترنگ؛ و چنگ ناشر در
کار نشر به اعتاار مگیریّت و آااهی و سازمانی که بهکار خود دادهانگ ،شداخص و
مًروفانگ ،بهویژه که کارشان کمتر جناة انتفاعی دارد؛ ماننگ :بنگاه ترجمه و نشدر
کتاب به سرپرستی دکتر احسدان یارشداعر ،بنیداد فرهندر ایدران ،بده سرپرسدتی
شادروان دکتر پرویز ناتل خانلری و انتشارات دانشگاه و ...
مو وفات دکتر محمود افشار یزدی که کار اساسی و برازیگة آن« :انجیندة
لمرو زبان فارسی و ادبیات دری» در «مجموعة انتشارات ادبی و تاریخی» است،
مؤسسهای غیرانتفاعی است .بزراواری از یاری بخت و همّت بلنگ خود به ثروت
و مکنتی دست یافته و از بخشایشهای ایزدی برخورداری یافته است که انگوختة
خود را ،نه برای وارثان شخصی ،بل برای استرش فرهنر و ادب و تاریخ کشور
خود و ف تودة مردة کنگ .باغ و خانههای بزرگ ارزشمنگ خدود را بده «سدازمان
لغتنامة دهخگا» و «مؤسسة باستانشناسی» و مجلة آینگه و چنگ دسدتگاه علمدی
دیگر وااذارد؛ و افزون بر این هر سال به دانشمنگی شایسته د چه ایراندی و چده
انیرانی د فرشی اراناها و آراسته با ناة آن شخصیّت که در متن فرش بافته میشود
اهگا نمایگ .بخت بلنگ و همّت متًالی وا ف نیک نهاد یار اشت که او را پسدری
شایسته و دانا و نیکنهاد نصیب شگ با ناة جاودانة ایرج افشار ( 1304د ،)1389
که خود دانشمنگی ناةآور در ساحة ادب و تاریخ و جغرافیدا اشدت و بیدرون از
این صفحات ارزمنگ مستغنی و پاکنظر بدود و متدولّی امدور ادارة ایدن مو وفدات
عظیم شگ و از بیگار دلی هیأت امنایی برازیدگ و شدورای تربیدت تشدکیل داد از
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مقامددات بلنگپایددة کشددوری و متولّیددان منصددوا و منسددوب از دانشددوران و
شخصیّتهایی مورد ستایش.
حاصل! این بنیاد عالینهاد مو وفات دکتر محمودافشار یزدی ،شدمارة 138

منشورات خود را به کتابی شایسته و پژوهشدی اختصداا داد بدهناة برابدر نهداد
شاهنامة فردوسی و غررالسیر ثًالای تألیف ارزندگه و محقّقانده و بسدیار سدودمنگ
آ ای عااس پریش روی ،دانشور شایسدتة اینندی .چندان کده از عندوان د ید و

اویای آن بر میآیگ ،سنجشی عالمانه از بزرگترین اثر حماسی ملدی مدا ایرانیدان
شاهنامة فردوسی و غُرر اخاار ملوکالفرس و سیرهم است .بدا خوشداختی تمداة
بایگ افت که شاهنامه اثری بلنگآوازه و شدناخته ندزد ایرانیدان و انیرانیدان اسدت.
جهان در ستایش فردوسی و شاهنامه یکگل اسدت و آن را در شدمار بزرگتدرین
حماسددههای منظددوة در ادب فارسددی ،و مهابهاراتددا و رامایانددا در ادبیددات هنددگ و
سانسکریت ،و ایلیاد و اودیسه هومر یونانی ،و انئیگ در ادبیات رومی میداننگ.
دانسته است که دیگر حماسههای مشهور جهان سدرود رونن (در ادبیدات

فرانسه) ،بیوولف و بهشت امشگة میلتون (در ادبیات انگلیسی) ،سرود نیالدونگن
(در ادبیات آلمانی) ،کمگی انهی دانته ،و رهدایی اورشدلیم از تاسدو (در ادبیدات
ایتالیایی) ،لوزیاد (در ادبیات پرتغالی) ،و سدرود دسدتة ایگدور (در زبدان روسدی)
است.
اما با دریغ بسیار بایگ افت دربارة غدرر اخادار ملدوکالفرس و سدیرهم و
شناخت نگارنگة آن اتفاق نظر نیست .هرمان زوتنارگ (1826دد )1914مستشدرق

فرانسوی و کتابگار نسخههای خطی کتابخانة ملی پاریس کده متدرجم تاریخنامدة
عاری ( = تاریخ بلًمی) به زبان فرانسوی بود ،نخستین بار بخشدی از غررالسدیر
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ثًالای را به فرانسوی ترجمه و در پاریس منتشر کرد .و دانشمنگ نامدگار آلمدانی،
نولگکه ،که از آغازاران پیشرو و آموزنگة شیوة شاهنامه پژوهی و فردوسیشناسی
است نیز بر آن مهر تأییگ نهاد و اثر را بده ادیدب و دانشدمنگ مًدروف ابومنصدور
ثًالای منسوب داشت .استاد شادروان نامور ،مجتای مینوی ،ارداننگة شداهنامه بده
تازی را نویسنگهای ناشناخته به ناة ابومنصور حسدنبن محمدگالمرغنیالثًالای ،از
مردة «مرغن» از بندبجور و دانستهانگ .سخن نهایی آن است که ابومنصور ثًدالای
نیشابوری ،شاهنامة خود د غرر اخاار ملوک الفرس و سیرهم د را به زبدان تدازی
نگاشته و آن را بهناة برادر سلطان محمود غزنوی ،ابومنصور (یا ابوالمظفّر) نصدر
بن ناصرالگین آراسته است( .دیگه شود مقالة عالمانة دکتر محمود امیگ سدانر در:
نامة بهارستان ،دفتر 13د ،14صص  131د  .)143ثًالای ارفتههای خدود از دیگدر
متنها را چون :عاری ،مقگّسی ،حمزة اصفهانی ،ابن خردادبه ،مسدًودی مدروزی
[که نخستین کسی است که شروع به نظم روایات تاریخی و حماسی ایران کرد و
شاهنامة منظومی پگیگ آورد .نک :تاریخ ادبیات در ایدران دکتدر صدفا ،ج  ]1یداد
میکنگ و از آن ناة میبرد .همچنان کده پژوهندگة ارانمایده ،عاّداس پدریشروی،
نوشته اسدت« :ثًدالای در شدیوة نگدارش و بهرهایدری از کتداب دیگدران مدردی
درستکار است»( .ا )476؛ « ...و یادآور میشویم که ثًالای افزون بر یاد کرد نداة
نویسنگاان کتابهای کارپایه [مراد نویسنگاان کتابهای مرجع است؛ و بدهامان
بنگه مًادل رسا و اویایی اسدت ].در بخشهدایی از افتدار خدویش بدهجای نداة
نویسنگاان از واژاانی چون «نویسنگة شاهنامه»« ،دیگران»« ،ازارشگران و برخدی
ازارشها»« ،برخی اوینگه»« ،ایرانیان»« ،پارسیان پنگارنگ» و  ...بهره میایرد( ».ا

 .)477آنااه پژوهنگة سختگوش ما نمونههایی از متن برارفتة ثًدالای را از مندابع

برابر نهاد شاهنامة فردوسی .....

67

خود با د تی عالمانه باز میآورد که خود جای ستایش است.
به امان بنگه ،نگارنگة نکتهسنج این پژوهش ارزنگه با این همده مسدتنگات
دلپذیر که ارائه میکنگ ،به حاصل کار ثًالای به دیگة پذیرش نمینگرد و از آنجدا
که همچون بنگه ستایشگری دوستگار و شیفتة فردوسی است ،اثر ارزنگة ثًالای را

که بی امان با رنجی بسیار و براساس شاهنامة فردوسی ،یا اثر ارزشمنگ ،شداهنامة
ابومنصوری د که خود از مآخذ دست اول فردوسی پاکزاد ماست د پگیدگ آمدگه،
ساک و نادرخور ارزیابی میکنگ .شایگ تاحگودی ح با ایشان است.
باری ،پژوهنگة دانشور ما در تحقی و بررسی هوشمنگانة خود تماة آثداری
را که به اونهای با «شاهنامه = خگاینامده» مربدو اسدت بررسدی کدرده اسدت؛
همچون مااحث :ثًالای و عاری (ا )484؛ ثًالای و فردوسی (صص  487تدا )493؛
ثًالای و مَقگسی (ا )493؛ ثًالای و ابنخردادبده (ا )497؛ ثًدالای و مسدًودی
مروزی ( که بیامان از سراینگاان «شاهنامه» بود ،و دو بیت از او بهیاداار مانگه:
نخستین کیومرث آمگ به شاهی
ارفتش به ایتی درون پیشگاهی
چو سی سالی به ایتی پادشا بود
که فرمانش به هر جایی روا بود
ثًالای از حمزة اصفهانی در کتداب سدنیالملوکانرض و اننایدا = تداریخ
پیاماران و شاهان؛ به ترجمة دکتر جًفر شًار بهره میایرد و از آن فقدرهای نقدل
میکنگ( .ا )502
«نگاهی به همسدانیهای برادردان ثًدالای و بُندگاری» از بخشهدای بدس
سودمنگ کتاب آ ای پریشروی است .ناافته نگذارة که بسدیار بدرای مدن ندااوار
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است که پژوهنگة ارامی ما از چهرة بس درخشان بنگاری ،فتحبن علیبن فدتحبن
محمگ بنگاری که میان سالهای  620و  624هد به ترجمة شاهنامه پرداخته اسدت
و اروه اناوه تازی زبانان را با حماسة جاودانة فردوسی آشدنا سداخته ،بهاوندهای
نادرخور یاد میکنگ .هرچنگ مؤلدف بده جنادههای اوندااون ترجمدة بندگاری بدا
کوشش بسیار به همخوانیها و همسانیهای ترجمدة بندگاری میپدردازد ،از ایدن
نکتة اساسی غافل میمانگ که شاعر نامگار ما ،فردوسی ،خود بهاونههای شاخص
سه روایت از شاهنامه ارائه فرموده است :نخستین روایت  384ه به پایان رسدیگه
است و حمایتگران شاعر بزرگ ما حُیَیّ ُتیاه عامل عوس و احیانا بودلدف ندامی
بوده است .روایت دوة به راین استوار بده سدالهای 6دد  395ه .بدا اصدنحات
بنیادین شاعر بزراوار صورت ارفت .حط سال خراسان و پیری (سنی افزون بر
شصت) مایة ناتوانی و تهیگستی شاعر بزرگ میاردد چنانکه خود میفرمایگ:
بپیوستم این نامة باستان
پسنگیگه از دفتر راستان
که تا روز پیری مرا بر دهگ
بزرای و دینار وافر دهگ
الاته در این روزاار ،همگان میدانیم که فردوسی بدزرگ بده افتدة نظدامی
عروضی در چهار مقاله از دهقانان ( = دهگانان) عوس بود ،و دهقانان در سازمان
عهگ ساسانی ،رئیس ریه و عضو عاقة سدفنی نجادای فئدودال ایدران و بدهعور
موروثی عهگهدار ادارة امور محلی بودنگ (نک :دایدرة المًدارف مصداحب ،ذیدل
دهقان) .ولی برای حفظ و بقای اثر استوار خود ،شاهنامه ،که بایگ کاغذ و مرکدب
و مهمتر از آن کاتب فراهم آورد ،کاری آسدان نادود و نداازیر در جسدتوجوی
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حمایتگر و پشتوانه بود .نخست ابوالًااس فضلبن احمگ اسدفراینی کده تدا سدال
 401وزیر سلطان محمود بود و مردی دانشدوست و عالمپرور و دوستگار زبدان
فارسی بود و مگرسهای در بلخ بنا کرده بود ،از فردوسی و اثر جاودانة او حمایت
میکنگ ،و فردوسی خود در شاهنامه از او ناة میبرد:
یکی فرش استرده شگ در جهان
که هراز نشانش نگردد نهان
کجا فرش را مر گ و مسنگست
نشستنگه فضلِ بن احمگست
که آراة این پادشاهی بگوست
خرد در سر نامگاران نکوست
(شاهنامه،چاپ خالقی مطل  ،ج  ،4ا )171

در این زمان فردوسی به پشتارمی ابوالًااس اسفراینی شداهنامه را بدرای
محفوظ مانگن از دستارد حوادث بهناة سلطان محمود غزندوی میآرایدگ و بده او
عرضه میدارد ،و به دول نظدامی عروضدی در چهدار مقالده ،سدلطان از خواجده
ابوالًااس منّتها داشت و سپاسگزار بود ،اما خواجه ابوالًااس مًانگان و منازعان
داشت که پیوسته خاک تخلیط در گح جاه او ریختنگ.
ابوالًااس اسفراینی پس از ده سدال وزارت سدلطان محمدود ،مغضدوب و
مصادره میشود و به زنگان میافتدگ و پدس از سدالی بدر اثدر آزار و شدکنجه بده
شهادت میرسگ .ورق بخت شاعر بزراوار ما بر میادردد .ابوالًاداس اسدفراینی
اهتماة تماة در براردانیگن مکاتیب ومناشیر و دفترهای دیوانی از زبدان تدازی بده
فارسی ماذول داشته بود ،اما پس از بدر سدر کارآمدگن احمدگبن حسدن میمندگی
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اوضاع به صورت نخست براشت و امور دیوان و دفتدر بده زبدان تدازی درآمدگ.
چنانکه میدانیم ،فردوسی به سالهای  394یا  395ه با دیدوان سدلطان محمدود
غزنوی آشنا میشود؛ شاهنامهای که به رنج فراوان به سال  384ه تدگوین کدرده
بود ،بهناة محمود آراسته میشود:
اذشته ز شوّال ده با چهار
یکی آفرین باد بر شهریار
از این مژه دادنگ بهر خراج
که فرمان بُگ از شاه با فرّ و تاج
که سالی خراجی نخواهگ ز پیش
ز دینگار و بیگار وز مردِ کیش
(شاهنامه ،چاپ خالقی مطل  ،ج  ،6ا )136

سرآغاز این افتار« ،پادشاهی ملوکالطوایف دویست و هشتاد و سده سدال
بود» د که الاته میدانیم نویسنگاان رون اول اسنمی دورة حکومت اشدکانیان را

و دورة ما ال آن سلوکیان را ملوکالطوایف نامیگهانگ د از شداهبیتهای شداهنامة
فردوسی و بس سوزناک است:
ان ای برآورده چرخ بلنگ
چه داری به پیری مرا مستمنگ
چو بودة جوان در برة داشتی
به پیری چرا خوار بگذاشتی
همی زرد اردد ال کامکار
همی پرنیان اردد از رنج خار
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دوتایی شگ آن سرو یازان به باغ
همان تیره اشت آن ارامی چراغ
پر از برف شگ کوهسار سیاه
همی لشکر از شاه بینگ اناه
به کردار مادر بُگی تاکنون
همی ریخت بایگ ز رنج تو خون
وفا و خرد نیست نزدیک تو
پر از رنجم از رای تاریک تو
ما کاچ هراز نپروردییی!
چو پرورده بودی ،نیازردییی!
هرآن اه کزین تیرای بگذرة
بگویم جفای تو با داورة ...
(همانجا ،صص 4د)133

محمود غزنوی تًهگ کرده بود که در برابر هر بیت یک دینار بده فردوسدی
بگهگ ،ولی بگخواهی احمگحسن میمنگی که لقب «شمسالکفاة» داشت و وزیدر
سلطان محمود و پسر وی مسًود بود ،مانع میشود .در لغتنامة عنمه دهخدگا و
دایرةالمًارف مصاحب آمگه است که حسین میمنگی با محمدود غزندوی از یدک
پستان شیر خورده و با او پرورش یافته .وی به سال  404ه پس از عزل ابوالًااس
اسفراینی ،دوستگار و حمایتگر فرهنر ایرانی و زبدان فارسدی ،از سدوی محمدود
غزنوی به وزارت مینشینگ و چون مردی سختایر بود ،محمود به سدال  415ه
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او را از کار برکنار میکنگ و تا زمان سلطان مسًود پسر محمود د در حاس بهسدر
میبرد و در سال  422به وزارت باز میاردد .نخستین کار او در وزارت محمدود
براردانیگن دفتر و دیوان به زبان تازی است ،و الاته خود به تازی شًر میافت و
ممگوح فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی و مجگالگین ابوالارکات بود.
کوتاه شگة سخن این است که بُنگاری از روایت نخستین شاهنامة فردوسی
که در دست او بوده بهدره ارفدت ،و پیگاسدت کده او از نسدخههای بداز سدرودة
فردوسی که ما امروزه از آن آااهیم بیخار بوده است .بهامان بنگه بایگ سپاسدگار

همت بلنگ بُنگاری باشیم چنان که مؤلف ارامی ما خود به اهتماة تماة از شاهنامة
بنگاری د که از خوشامگهای روزاار سه ترجمه از آن امروزه دردست ماسدت د

سود بردهانگ و کوتاهیهای ناازیر بنگاری را با متن شاهنامه

سنجیگهانگ (ندک :ا

 503و  .)521بنگه سپاسگزار همت بلنگ نویسنگة ارامدی ایدن اثدر شدایان سدتایش
هستم.
پژوهنگة ارجمنگ سپس به «زوتنارگ ،بررسی دیگااه و افتار» میپدردازد و
بهدرستی نشان میدهگ که زوتنارگ خاورشناس کوشای فرانسدوی (زادة  1826و
در اذشته به سال  1914ة) ،کتابگار نسخههای خطی کتابخانة ملی پاریس بدود و
فهرست نسخههای خطی حاشدی و سدریانی و عادری و سدامری آن کتابخانده را
تگوین کرد و تاریخ بلًمی (ترجمة فارسی مختصر تداریخ عادری کده مدن بندگه،
محمگ روشن ،آنرا تصحیح و بهناة تاریخنامة عاری منتشر کدردة ،و در ایدن اوان
چاپ چهارة آن در  5مجلگ از سوی انتشارات سروش به بازار کتاب عرضه شگه
است) را به فرانسوی ترجمه کرد و سمتی از غررالسدیر ثًدالای را بده فرانسدوی
ترجمه و در پاریس منتشر ساخت؛ و با این کار شایسته در شناخت ایدن اثدر بده
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تاریخپژوهان و شاهنامهشناسان ایران و جهان یاری فراوان رسانیگ ،و الاتده ایدران
دوستان همواره این کوشدشهای ارزندگه را ارج مینهندگ .بیامدان دانشدوران و
خواننگاان شاهنامه بگین نکته عنایت دارنگ که فردوسی از اشکانیان بده کوتداهی
سخن رانگه است و خود میاویگ:
چو کوتاه بُگ شاخ و هم بیخشان
نگویگ جهانگیگه تاریخشان
از ایشان به جز ناة نشنیگهاة
نه در نامة خسروان دیگهاة
(شاهنامه ،چاپ خالقی مطلع ،ج  ،6ا )139

و الاتدده مددیدانیم روزاددار پادشدداهی پارتهددا (= پرتددوه = پهلددوه) ریددب
پانصگسال ( 1250ق.ة د  226ة) و بیش از زمدان ساسدانیان ( 226ة د  652ة =
 426سال) بوده است .و این از بگخواهی ساسدانیان بدود کده در امحدا و ندابودی
تاریخی اشکانیان اهتماة داشتنگ.
در همین بخش نگارنگه یادآور شگهانگ که «شاهنامه» نامی عاة بوده است و
ابوریحان بیرونی از شاهنامة ابوعلی محمگبن احمگ بلخی و ابومنصور عادگالرزاق
ناة برده است که این «شاهنامه»ی اخیر در نیمة سگة چهارة هجری توسط چهدار
دانشمنگ ایرانی :ماخ ،پیر خراسدان ،یدزدانداد از سیسدتان و مداهوی خورشدیگ از
نشابور  ...را بنشانگ به فراز آوردن این نامههای شاهان و کارنامدههای ایشدان ،بده
هگایت ابومنصور محمگبنعاگاهلل المًمری ،وزیر ابومنصور عاگالرزاق ،از کتب و

دفاتر گیم و بًضی روایدات شدفاهی موثد ! و ایندک مدیدانیم کده از شداهنامة
ابومنصوری سه تن سود بردهانگ :د یقی ،فردوسی و ابومنصور عادگالملک ثًدالای
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در غرر اخاار ملوکالفرس (تاریخ ادبیات در ایران ،دکتر صدفا ،ج  ،1صدص 613
به بًگ).
«نولگکه و لغزشهایش» عنوان بخش دیگری از کتاب است .تئدودور نولدگ
که ( 1930 -1836ة) از نامگاران جهان شرقشناسی است .از افسوسهای عنمدة
زوینی آن است که به جهت رویگاد جنر جهانی فرصت دیدگار نولدگ کده را از
دست داد .نولگکه با دو اثر شایسته :تاریخ رآن و حماسة ملی ایدران دد کده ایدن
کتاب توسط بزرگ علوی به سدال  1316در انتشدارات دانشدگاه تهدران بدهچاپ
رسیگ .عنوان ازیگة آ ای پریشروی برای بنگه بسیار دنزار است .امروزه کده نده
هر سال بل هر ماه و شایگ هفته و روز کشفی علمی و تحقیقی روی میدهگ ،چده
سان میتوان تحقیقات ارزنگة اذشتگان را به چنین زبانی باز افت؟ واژة «لغزش»
بار ارانی دارد.
«کنگو کاو و بررسی داستانها» از بخشهای پژوهشی این اثر ازیگه است.
در این بخش داستانهای «زال و رودابه» و «داسدتان پادشداهی ندوذر» و «داسدتان
پادشاهی کیکاوس» نقل و تحلیل میشود ،و سپس «سدخن د یقدی» بده سدنجش
ارفته میشود ،و از نکتههای همسان و ناهمسان د یقی با فردوسی ،و همداهنگی
د یقی با تاریخ عاری سخن میرود و از همخوانی ثًالای بدا یادادار زریدران ( =
ایاتکار زریدران) کده رسدالهای حماسدی و آییندی بده زبدان پهلدوی اسدت ( کده
خاورشناس فرانسوی بنونیست در  1933ثابت کرد که این رساله منظوة اسدت و

به روزاار اشکانیان تصنیف اردیگه) سدخن بده میدان میآیدگ .موضدوع ایاتکدار
زریران جنر میان ایرانیان و تورانیان (اشتاسب ایرانی و ارجاسد

تدورانی ،ندوة

افراسیاب) بر سر دین زرتشت است .زریر برادر و سپهسانر اشتاسب اسدت کده
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به دست ویگرفش ( = vidarafsبیگرفش) جادو کشته میشود ،ولی پسر او ،بستور
 bastavarکه مًمون در متنهای فارسی و شاهنامة فردوسی «نستور» و یا بینقطدة
اول آمگه است( .نک :لغتنامة دهخگا ،ذیل بسدتور) بده سدوی نوجدوان او را بده
سوی خود میکشدانگ و بدا کمدان تیدری بده سدوی او میاندگازد و او را از پدای
درمددیآورد( .ا  .)630برابددر نهادهددای نگارنددگه هوشددمنگانه و د ی د اسددت و
همچنین نکتهایری او که بگین نتیجده میرسدگ کده کشدنگة بدیدرفش جدادو در
ایاتکار زریران ،بسدتور اسدت ،ولدی در شداهنامة فردوسدی اسدفنگیار اسدت کده
بیدرفش را به هنکت میرسانگ.
«هفت خان اسفنگیار» از دیگر مااحث این کتاب است .با د تی هوشمنگانه،
نگارنگة کتاب ،کوتاهی عاری را در باز افت «هفدت خدان  »...بداز میاشدایگ و
شش بنگ ناهمخوان ثًالای را با شاهنامة فردوسدی عرضده مدیدارد .بدهامان مدن
افتواوی اسفنگیار با اراسار بایگ به کراسار (ماننگة کراگن نده شدایه ادرگ)

اصنح شود .هرچنگ ناة اراسار نیدز میتواندگ توجیهپدذیر باشدگ و در شداهنامة
چاپ آ ای دکتر خالقی مطل (دفتر پدنجم ،ا  ،103ب « )282اراسدار» آمدگه
است؛ این ناة در لغتنامة عنمدة دهخدگا نیدز «کراسدار» آمدگه اسدت؛ الاتده در
دائرةالمًارف فارسی شادروان دکتر غنمحسدین مصداحب ایدن نداة بهصدورت
«اراسار» آمگه ،و خگا داناتر است.
در بخش «پادشاهی بهمن فرزنگ اسفنگیار» ثًالای پایان زنگای رستم را در
این داستان انجانگه است و میتوان نشانی از شاهنامة فردوسی و تاریخ عادری و
کتاب ابن خردادبه و کتاب آیین در آن بازیافت.
از دیگر بخشهای کتاب« ،پادشاهی اسکنگر» است کده فردوسدی آن را از
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«اسکنگرنامه»های پیشین ارفته ،و از شاهنامة ابومنصوری بهره نارده است .بخش
«سراذشت بابک و ساسان و اردشیر ،پادشاهی اردشیر» و دناالة بخدش اشدکانیان
بهاونهای با شاهنامة فردوسی مشترک است ،و نگارنگه بدر آن اسدت کده ثًدالای
همچون فردوسی از کارنامة اردشدیر بابکدان بهدرهای نیافتده اسدت .او در بخدش
«پادشاهی یزداردپور بهراة پسر شاپور (بزهار)» از تاریخ عاری سود جسته است
و شاهنامه را نیز بیشتر در مگ نظر داشته است .سفارش بنگه بده نگارندگة دانشدور
کتاب آن است که در چاپهای بًگی کتاب ،صفت «بزهار» را پس از ناة یزدارد
بیاورنگ همچنان که در عنوان صفحة  649آمگه؛ زیدرا ممکدن اسدت مایدة اشدتااه
خواننگاان شود ،چنان که خود بنگه در خوانگن ،لمحهای درندر کدردة زیدرا بده
بزهار بودن شاپور باور نگاشتم.
«پادشدداهی بهراةاددور»« ،پادشدداهی انوشددیروان»« ،پادشدداهی هرمددز پددور
انوشیروان»« ،پادشاهی خسرو پرویز» ،و «پادشاهی شهربراز» از دیگدر بخشهدای
کتاب است .سپس نگارنگة پژوهنگة ما «بهسازی و بازسازی شاهنامهبا بهرهایدری
از کتاب ثًالای» را مطرح میسازد .کوشش مؤلف در این بخش ستودنی است.
از شایستگیهای کار آ ای پریش روی آن است که پایگاه شاهنامهشناسدان
و منتقگان را رعایت میکننگ ولی هرجا که ضرور بگانندگ ،بدا شایسدتگی ،از نقدگ
نمیپرهیزنگ .نمونة شایان آن پیشنهادی است که در همین بخش «بهسازی  »...بده
استاد دکتر خالقی ارائه میکننگ :صص 692 ،690 ،688 ،683؛ و اصنحات آ دای
دکتر خالقی مطل را در فقرات اونااون باز میاوینگ و مینویسنگ .همینعور در
صفحات  686 ،685و  689و موارد دیگر؛ و این همه بده راسدتی مایدة بهسدازی
است و جای سپاس دارد ،و در اینجا پرسشی هست که آیا آ ای پدریش روی بدر
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پایة متن و سنگی «سوفزا» آوردهانگ؟! چاپ دکتر خدالقی مطلد «سدوفرا» دارد و
بنگه نیز با آن همگاستانم .در فرهنر بیماننگ فریتس ولف هدم «سدوفرای» آمدگه
است.
بخش «برآمگ پدژوهش» نتیجدههای برارفتدة پژوهندگة ارامدی اسدت کده
بهدرستی مینویسگ:
کتاب ثًالای نمیتوانگ پایه سنجش و شناخت کاستیها و یا افزودنیهدای
شاهنامه باشگ (ا .)695
زیرا به ول پژوهنگة ارجمندگ شداهنامة فردوسدی :ة .جوانشدیر = فدرجاهلل
میزانی:
 ...آیا شاهنامة فردوسی که از عرف دربار محمود با چنان جنجال عرد شگ
و شهرة آ اق اشت ،بر این کتابشناسان که در همدان دربدار خدگمت میکردندگ
ناشناخته بود؟ آیا ثًالای و دیگر خگمة دربار غزنوی که کتابشناس هم بودهاندگ،
از سرنوشت فردوسی و «شاهنامه»اش بیخار از طًات بودهانگ (ا .)697/8

کتاب برابر نهاد شاهنامة فردوسی و غررالسیر ثًالای اثر شایسدتهای اسدت
که خوانگن آن به تمداة دوسدتگاران کتداب و فرهندر ایراندی و شاهنامهدوسدتان
سفارش میشود.

