
91
ـ تير 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة يكم و دوم، فروردين 

نخستين مايۀ شناخت كتابی كه منتشر می شود، ناشر آن است. 
ــۀ كتاب های  ــناس بی گمان هم ــدگان دل آگاه كتاب ش خوانن
ــه ای ويژگی ها  ــه به گون ــژه كتاب هايی ك ــده، به وي منتشرش
ــته اند بازنمی شناسند؛ از نويسندۀ كتابی كه در پيش روی  آراس
ــاحۀ ادب  ــد آگاهی چندان ندارند و مايه و پايۀ وی را در س دارن
ــِت  ــت بازنمی يابند. آن گاه از يك اصل درس و تحقيق به درس
ــابقۀ  ــر كتاب و نام و س ــناخته ياری می جويند و در باب ناش ش
ــتان نه  ــًا ما كتاب خوانان و كتاب دوس ــه می كنند. طبع او مداق
ــدۀ مورد نظر چه  ــه می دانيم كه كتاب منتشرش ــم و ن می تواني
ــناخت و  ــت ش ــگاه و منزلتی دارد. يكی از معيارهای درس پاي

تشخيص، نام ناشر است. 
ــنا يكی از معّرف های  ــران برای خوانندگان كتاب آش ناش
شاخص و اطمينان بخش اند. چنان كه گفته اند شمار بنگاه های 
ــر و كتاب فروشان بيش از هفت هزار است كه از ميان آنان  نش
ــر در  ــر فّعال ترند؛ و چند ناش ــيصد تا چهارصد تن در كار نش س
ــر به اعتبار مديرّيت و آگاهی و سازمانی كه به كار خود  كار نش
ــاخص و معروف اند، به ويژه كه كارشان كمتر جنبۀ  داده اند، ش
ــتی  ــر كتاب به سرپرس انتفاعی دارد؛ مانند: بنگاه ترجمه و نش
ــتی  ــاد فرهنگ ايران، به سرپرس ــاطر، بني ــان يارش دكتر احس

شادوران دكتر پرويز ناتل خانلری و انتشارات دانشگاه و...
ــی  ــار يزدی كه كار اساس ــر محمود افش ــات دكت موقوف
ــی و ادبيات دری»  ــۀ قلمرو زبان فارس ــدۀ آن: «گنجين و برگزي
ــه ای  ــت، مؤسس ــارات ادبی و تاريخی» اس در «مجموعۀ انتش
ــاری بخت و هّمت بلند خود  ــت. بزرگواری از ي غيرانتفاعی اس
ــايش های ايزدی  ــت يافته و از بخش ــروت و مكنتی دس ــه ث ب
ــت كه اندوختۀ خود را - نه برای وارثان  برخورداری يافته اس
ــترش فرهنگ و ادب و تاريخ كشور  شخصی - بل برای گس

ــمند خود  خود وقف تودۀ مردم كند. باغ و خانه های بزرگ ارزش
ــازمان لغت نامۀ دهخدا» و «مؤسسۀ باستان شناسی» و  را به «س
ــذارد؛ و افزون بر  ــتگاه علمی ديگر واگ ــۀ آينده و چند دس مجل
اين هر سال به دانشمندی شايسته - چه ايرانی و چه انيرانی 
ــخصّيت كه در متن  ــته با نام آن ش ــی گرانبها و آراس - فرش
فرش بافته می شود اهدا نمايد. بخت بلند و هّمت متعالی واقف 
ــری شايسته و دانا و نيك نهاد  ــت كه او را پس نيك نهاد يار گش
ــد با نام جاودانۀ ايرج افشار (1304-1389)، كه خود  نصيب ش
ــت و  ــاحۀ ادب و تاريخ و جغرافيا گش ــمندی نام آور در س دانش
ــتغنی و پاک نظر بود و متولّی  بيرون از اين صفحات ارزمند مس
ــد و از بيداردلی هيأت امنايی  امور ادارۀ اين موقوفات عظيم ش
برگزيد و شورای تربيت تشكيل داد از مقامات بلندپايۀ كشوری 
ــوب از دانشوران و شخصّيت هايی  و متولّيان منصوص و منس

برابر نهاد شاهنامۀ فردوسی و غررالسير ثعالبی
محمـد روشـن

به روان پاک استاد ايرج افشار
كتاب شناس دانشمند و مصحح شايستۀ ايران شناس
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مورد ستايش.
حاصل! اين بنياد عالی نهاد موقوفات دكتر محمود افشار يزدی، 
ــورات خود را به كتابی شايسته و پژوهشی  ــمارۀ 138 منش ش
ــی و غررالسير  ــاهنامۀ فردوس اختصاص داد به نام برابرنهاد ش
ــودمند آقای عباس  ــيار س ثعالبی تأليف ارزنده و محّققانه و بس
پريش روی، دانشور شايستۀ گيالنی. چنان كه از عنوان دقيق و 
گويای آن برمی آيد، سنجشی عالمانه از بزرگترين اثر حماسی 
ُغرر اخبار ملوک الفرسو فردوسی و ــاهنامۀ ملی ما ايرانيان ش
ــت. با خوشبختی تمام بايد گفت كه شاهنامه اثری  سيرهم اس
ــت. جهان در  ــزد ايرانيان و انيرانيان اس ــناخته ن بلندآوازه و ش
ــت و آن را در شمار  ــاهنامه يكدل اس ــتايش فردوسی و ش س
ــی، و مهابهاراتا و  ــه های منظوم در ادب فارس بزرگترين حماس
ــه هومر  ــكريت، و ايلياد و اوديس رامايانا در ادبيات هند و سانس

يونانی، و انئيد در ادبيات رومی می دانند. 
ــه های مشهور جهان سرود  ــته است كه ديگر حماس دانس
ــه)، بيوولف و بهشت گمشدۀ ميلتون   روالن (در ادبيات فرانس
ــات آلمانی)،  ــرود نيبلونگن (در ادبي ــی)، س (در ادبيات انگليس
ــو (در ادبّيات  ــليم از تاس ــی دانته، و رهايی اورش ــدی االه كم
ــرود دستۀ ايگور (در  ايتاليايی)، لوزياد (در ادبيات پرتغالی)، و س

زبان روسی) است.
اّما با دريغ بسيار بايد گفت دربارۀ غرر اخبار ملوک الفرس 
ــت. هرمان  ــناخت نگارندۀ آن اتّفاق نظر نيس ــيرهم و ش و س
ــدار  ــوی و كتاب ــرق فرانس ــرگ (1826-1914) مستش زوتنب
ــخه های خطی كتابخانۀ ملی پاريس كه مترجم تاريخنامۀ  نس
ــتين بار  ــوی بود، نخس طبری (= تاريخ بلعمی) به زبان فرانس
ــی از غررالسير ثعالبی را به فرانسوی ترجمه و در پاريس  بخش
ــمند نامدار آلمانی، نولدكه، كه از آغازگران  منتشر كرد. و دانش
پيشرو و آموزندۀ شيوۀ شاهنامه پژوهی و فردوسی شناسی است 
ــمند معروف  ــز بر آن مهر تأييد نهاد و اثر را به اديب و دانش ني
ابومنصور ثعالبی منسوب داشت. استاد شادروان نامور، مجتبی 
ــنده ای ناشناخته  ــاهنامه به تازی را نويس مينوی، گردانندۀ ش
ــی الثعالبی، از مردم  ــن  بن محمد المرغن به نام ابومنصور حس
ــخن نهايی آن است كه  ــته  اند. س «مرغن» از بالد بجور و دانس
غرر اخبار ملوک  ابومنصور ثعالبی نيشابوری، شاهنامۀ خود -
ــته و آن را به نام  ــه زبان تازی نگاش ــيرهم- را ب الفرس و س
برادر سلطان محمود غزنوی، ابومنصور (يا ابوالمظّفر) نصر بن 

ــته است. ديده شود مقالۀ عالمانۀ دكتر محمود  ناصرالدين آراس
ــتان، دفتر 13-14، صص 131-143). ثعالبی  ــاالر (در: نامۀ بهارس اميدس
گرفته های خود از ديگر متن ها را چون: طبری، َمقدسی، حمزۀ 
اصفهانی، ابن خردادبه، مسعودی مروزی - كه نخستين كسی 
ــروع به نظم روايات تاريخی و حماسی ايران كرد  ــت كه ش اس
ــاهنامۀ منظومی پديد آورد (نك: تاريخ ادبيات در ايران دكتر صفا،  و ش
ــام می برد. همچنان كه پژوهندۀ  ــاد می كند و از آنان ن ج 1)- ي
ــت: «ثعالبی در شيوۀ  ــته اس گرانمايه، عّباس پريش روی، نوش
ــتكار است».  نگارش و بهره گيری از كتاب ديگران مردی درس
ــی افزون بر يادكرد  ــويم كه ثعالب (ص 476)؛ «... و يادآور می ش
نام نويسندگان كتاب های كارپايه [مراد نويسندگان كتاب های 
ــا و گويايی است.] در  ــت؛ و به گمان بنده معادل رس مرجع اس
بخش هايی از گفتار خويش به جای نام نويسندگان از واژگانی 
ــاهنامه»، «ديگران»، «گزارشگران و برخی  ــندۀ ش چون «نويس
ــيان پندارند»  ــی گوينده»، «ايرانيان»، «پارس گزارش ها»، «برخ
ــختكوش ما  ــره می گيرد.» (ص 477). آن گاه پژوهندۀ س و... به
ــع خود با دّقتی  ــۀ ثعالبی را از مناب ــی از متن برگرفت نمونه هاي

عالمانه باز می آورد كه خود جای ستايش است.
به گمان بنده، نگارندۀ نكته سنج اين پژوهش ارزنده با اين 
همه مستندات دلپذير كه ارائه می كند، به حاصل كار ثعالبی به 
ديدۀ پذيرش نمی نگرد و از آنجا كه همچون بنده ستايشگری 
ــت، اثر ارزندۀ ثعالبی را كه بی   ــتدار و شيفتۀ فردوسی اس دوس
ــاهنامۀ فردوسی، يا اثر  ــاس ش ــيار و بر اس گمان با رنجی بس
-كه خود از مآخذ دست اول  ــاهنامۀ ابومنصوری ارزشمند، ش
ــی پاكزاد ماست- پديد آمده، سبك و نادرخور ارزيابی  فردوس

می كند. شايد تا حدودی حق با ايشان است.
باری، پژوهندۀ دانشور ما در تحقيق و بررسی هوشمندانۀ 
ــاهنامه= خدای نامه»  ــاری را كه با گونه ای با «ش ــود تمام آث خ
ــت؛ همچون مباحث: ثعالبی و  ــت بررسی كرده اس مربوط اس
ــا 493)؛ ثعالبی  ــی (صص 487 ت طبری (ص 484)؛ ثعالبی و فردوس
ــه (ص 497)؛ ثعالبی و  ــی (ص 493)؛ ثعالبی و ابن خردادب و َمقدس
مسعودی مروزی (كه بی گمان از سرايندگان «شاهنامه» بود، و 

دو بيت از او به يادگار مانده:

ــاهی ــد به ش ــرث آم ــتين كيوم نخس
ــگاهی ــه گيتی درون پيش ــش ب گرفت
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ــا بود ــه گيتی پادش ــالی ب ــی س چو س
ــی روا بود ــر جاي ــش به ه ــه فرمان ك

ــنی الملوک االرض و  ــزۀ اصفهانی در كتاب س ــی از حم ثعالب
ــعار  ــاهان؛ به ترجمۀ دكتر جعفر ش االنبيا= تاريخ پيامبران و ش

بهره می گيرد و از آن فقره ای نقل می كند. (ص 502)
ــی و بُنداری» از  ــانی های برگردان ثعالب «نگاهی به همس
ــودمند كتاب آقای پريش روی است. ناگفته  بخش های بس س
ــيار برای من ناگوار است كه پژوهندۀ گرامی ما  نگذارم كه بس
از چهرۀ بس درخشان بنداری، فتح  بن علی  بن فتح  بن محمد 
ــال های 620 و 624 هـ به ترجمۀ شاهنامه بنداری كه ميان س
ــۀ جاودانۀ  ــت و گروه انبوه تازی زبانان را با حماس پرداخته اس
ــاخته، به گونه ای نادرخود ياد می كند. هرچند  فردوسی آشنا س
مؤلف به جنبه های گوناگون ترجمۀ بنداری با كوشش بسيار به 
ــانی های ترجمۀ بنداری می پردازد، از اين  همخوانی ها و همس
ــی غافل می ماند كه شاعر نامدار ما، فردوسی، خود  نكتۀ اساس
به گونه های شاخص سه روايت از شاهنامه ارائه فرموده است: 
ــيده است و حمايتگران  ــتين روايت 384 هـ به پايان رس نخس
ــل طـوس و احيانًا بودلف نامی  ــاعر بزرگ ما ُحَيّی ُقتيبه عام ش
ــت. روايت دوم به قرايـن استوار به سال های 6ـ  395  بوده اس
ــورت گرفت.  ــاعـر بزرگوار ص ــا اصالحات بنياديـن ش هـ . ب
ــصت) مايۀ  ــنی افزون بر ش ــان و پيری (س ــال خراس قحط س
ــردد چنان كه خود  ــاعـر بزرگ می گ ــتـی ش ناتوانی و تهيـدس

می فـرمايـد:
ــتـان ــۀ بـاس ــن نـام ــتـم اي بپيـوس
ــتــان راس ــر  دفــت از  ــنـديـده  پـس
ــد ــر ده ــرا ب ــری م ــا روز پي ــه ت ك
ــد دهـ ــر  وافـ ــار  ديـن و  ــی  بـزرگـ

ــی بزرگ به  ــه در اين روزگار، همگان می دانيم كه فردوس البت
ــار مقاله از دهقانان (= دهگانان)  گفتۀ نظامی عروضی در چه
ــانی، رئيس قريه  ــازمان عهد ساس طوس بود، و دهقانان در س
ــودال ايران و به طور موروثی  ــفالی نجبای فئ و عضو طبقۀ س
ــده  دار ادارۀ امور محلی بودند (نك: دائرةالمعارف مصحاب،  عه
ذيل دهقان). ولی برای حفظ و بقای اثر استوار خود، شاهنامه، 
كه بايد كاغذ و مركب و مهم تر از آن كاتب فراهم آورد، كاری 
ــت وجوی حمايتگر و پشتوانه بود.  ــان نبود و ناگزير در جس آس
ــفراينی كه تا سال 401 ــت ابوالعباس فضل  بن احمد اس نخس

ــت و عالم پرور و  ــلطان محمود بود و مردی دانش دوس وزير س
ــه ای در بلخ بنا كرده بود، از  ــتدار زبان فارسی بود و مدرس دوس
ــی خود در  ــی و اثر جاودانۀ او حمايت می كند، و فردوس فردوس

شاهنامه از او نام می برد:
ــد در جهان ــترده ش ــی فرش گس يك
ــان ــردد نه ــانش نگ ــز نش ــه هرگ ك
ــت ــد و مسندس ــرش را مرق ــا ف كج
ــت احمدس ــن  ــِل  ب فض ــتنگه  نشس
ــت ــاهی بدوس ــن پادش ــه آرام اي ك
ــت نكوس ــداران  نام ــر  س در  ــرد  خ

(شاهنامه، چاپ خالقی مطلق، ج 4، ص 171)
ــفراينی  ــت گرمی ابوالعباس اس ــی به پش در اين زمان فردوس
ــوادث به نام  ــتبرد ح ــرای محفوظ ماندن از دس ــاهنامه را ب ش
ــه او عرضه می دارد، و به  ــلطان محمود غزنوی می آرايد و ب س
قول نظامی عروضی در چهار مقاله سلطان از خواجه ابوالعباس 
مّنت ها داشت و سپاسگزار بود، اما خواجه ابوالعباس معاندان و 
منازعان داشت كه پيوسته خاک تخليط در قدح جاه او ريختند. 
ابوالعباس اسفراينی پس از ده سال وزارت سلطان محمود، 
مغضوب و مصادره می شود و به زندان می افتد و پس از سالی بر 
اثر آزار و شكنجه به شهادت می رسد. ورق بخت شاعر بزرگوار 
ما برمی گردد. ابوالعباس اسفراينی اهتمام تمام در برگردانيدن 
ــير و دفترهای ديوانی از زبان تازی به فارسی  مكاتيب و مناش
ــر كار آمدن احمد بن حسن  ــته بود، اما پس از بر س مبذول داش
ميمندی اوضاع به صورت نخست برگشت و امور ديوان و دفتر 
ــی به سال های  به زبان تازی درآمد. چنان كه می دانيم، فردوس
394 يا 395 هـ با ديوان سلطان محمود غزنوی آشنا می شود؛ 
شاهنامه ای كه به رنج فراوان به سال 384 هـ تدوين كرده بود، 

به نام محمود آراسته می شود:
ــار ــا چـه ــّوال ده ب ــتـه ز ش گـذش
ــهـريـار ــر ش ــاد ب ــن ب ــی آفـري يك
ــراج خ ــر  به ــد  دادن ــژده  م ــن  اي از 
ــّر و تاج ــاه با ف ــد از ش ــان بُ ــه فرم ك
ــد ز پيش ــی نخواه ــالی خراج كه س
ــش ــرِد كي ــدار وز م ــدار و بي ز دين

(شاهنامه، چاپ خالقی مطلق، ج 6، ص 136)
سرآغاز اين گفتار، «پادشاهی ملوک الطوايف دويست و هشتاد 
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ــال بود» - كه البته می دانيم نويسندگان قرون اول  ــه س و س
اسالمی دورۀ حكومت اشكانيان را و دورۀ ماقبل آن سلوكيان را 
ملوک الطوايف ناميده اند - از شاه بيت های شاهنامۀ فردوسی 

و بس سوزناک است:
ــد بـلـن ــرخ  چـ ــرآورده  ب ای  اال 
ــتمند ــرا مس ــری م ــه پي ــه داری ب چ
ــتی ــرم داش ــوان در ب ــودم ج ــو ب چ
ــتی بگذاش ــوار  خ ــرا  چ ــری  پي ــه  ب
ــگار كام گل  ــردد  گ زرد  ــی  هم
ــار ــج خ ــردد از رن ــان گ ــی پرني هم
ــه باغ ــرو يازان ب ــد آن س ــی ش دوتاي
ــی چراغ ــت آن گرام ــان تيره گش هم
ــياه ــار س ــد كوهس ــرف ش ــر از ب پ
ــاه ــد گن ــاه بين ــكر از ش ــی لش هم
ــون تاكن ــدی  بُ ــادر  م ــردار  ك ــه  ب
ــو خون ــد ز رنج ت ــت باي ــی ريخ هم
ــو ــك ت ــت نزدي ــرد نيـس ــا و خ وف
ــو ــك ت ــم از رای تـاري ــر از رنج پ
ــی! ــز نپـروردی ي ــاچ هـرگ ــرا كـ م
ــی! نيازردی ي ــودی،  ب ــرورده  پ ــو  چ
ــذرم بگ ــی  تيرگ ــن  كزي ــه  هرآن گ
داورم... ــا  ب ــو  ت ــای  جـف ــم  بگـوي

(همانجا، صص 133-4)
ــرده بود كه در برابر هر بيت يك دينار  محمود غزنوی تعهد ك
به فردوسی بدهد، ولی بدخواهی احمد حسن ميمندی كه لقب 
«شمس الكفاة» داشت و وزير سلطان محمود و پسر وی مسعود 
ــود. در لغت نامۀ عالمه دهخدا و دايرةالمعارف  بود، مانع می ش
ــن ميمندی با محمود غزنوی از  ــت كه حس مصاحب آمده اس
ــال  ــا او پرورش يافته. وی به س ــير خورده و ب ــتان ش يك پس
ــفراينی، دوستدار و حمايتگر  404 هـ پس از عزل ابوالعباس اس
ــود غزنوی به  ــوی محم ــی، از س فرهنگ ايرانی و زبان فارس
وزارت می نشيند و چون مردی سخت گير بود، محمود به سال 
415 هـ او را از كار بركنار می كند و تا زمان سلطان مسعود - 
پسر محمود - در حبس به سر می برد و در سال 422 به وزارت 
باز می گردد. نخستين كار او در وزارت محمود برگردانيدن دفتر 
و ديوان به زبان تازی است، و البته خود به تازی شعر می گفت 

ــری دامغانی و مجدالدين  ــتانی و منوچه و ممدوح فرخی سيس
ابوالبركات بود.

ــتين  ــت كه بنداری از روايت نخس ــخن اين اس ــدۀ س كوتاه ش
ــی كه در دست او بود بهره گرفت، و پيداست  شاهنامۀ فردوس
ــی كه ما امروزه از آن  ــرودۀ فردوس ــخه های بازس كه او از نس
ــدار همت  ــت. به گمان بنده بايد سپاس آگاهيم بی خبر بوده اس
ــی ما خود به اهتمام  ــيم چنان كه مؤلف گرام بلند بنداری باش
ــه  ــامدهای روزگار س ــاهنامۀ بنداری - كه از خوش تمام از ش
ــود برده اند و  ــت - س ــت ما اس ــه از آن امروزه در دس ترجم
كوتاهی های ناگزير بنداری را با متن شاهنامه سنجيده اند (نك: 
ــگزار همت بلند نويسندۀ گرامی اين  ص 503 و 521). بنده سپاس

اثر شايان ستايش هستم.
ــی ديدگاه  ــه «زوتنبرگ، بررس ــپس ب پژوهندۀ ارجمند س
ــد كه زوتنبرگ  ــان می ده ــتی نش و گفتار» می پردازد و به درس
خاورشناس كوشای فرانسوی  (زادۀ 1826 و درگذشته به سال 
ــۀ ملی پاريس  ــخه های خطی كتابخان ــدار نس 1914 م)، كتاب
ــريانی و عبری  ــخه های خطی حبشی و س ــت نس بود و فهرس
ــرد و تاريخ بلعمی (ترجمۀ  ــامری آن كتابخانه را تدوين ك و س
ــی مختصر تاريخ طبری كه من بنده، محمد روشن، آن را  فارس
ــر كردم، و در اين اوان  تصحيح و به نام تاريخنامۀ طبری منتش
ــوی انتشارات سروش به بازار  چاپ چهارم آن در 5 مجلد از س
ــده است) را به فرانسوی ترجمه كرد و قسمتی  كتاب عرضه ش
ــير ثعالبی را به فرانسوی ترجمه و در پاريس منتشر  از غررالس
ساخت؛ و با اين كار شايسته در شناخت اين اثر به تاريخ پژوهان 
ــان ايران و جهان ياری فراوان رسانيد، و البته  و شاهنامه شناس

ايران دوستان همواره اين كوشش های ارزنده را ارج می نهند.
ــاهنامه بدين نكته عنايت  ــوران و خوانندگان ش بی گمان دانش
ــی از اشكانيان به كوتاهی سخن رانده است و  دارند كه فردوس

خود می گويد:
ــان ــاخ و هم بيخش ــاه بُد ش ــو كوت چ
ــان ــده تـاريـخش ــد جهــانـدي نگوي
ــنيـده ام ــام نش ــز ن ــه ج ــان ب از ايش
ــده ام دي ــروان  خـس ــۀ  نـام در  ــه  ن

(شاهنامه، چاپ خالقی مطلق، ج 6، ص 139)
ــا (= پرتوه= پهلوه)  ــاهی پارت ه و البته می دانيم روزگار پادش
ــال (1250 ق. م – 226 م) و بيش از زمان  ــد س ــب پانص قري
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ــانيان (226 م – 652 م = 426 سال) بوده است. و اين از  ساس
بدخواهی ساسانيان بود كه در امحا و نابودی تاريخی اشكانيان 

اهتمام داشتند.
ــاهنامه»  ــده اند كه «ش ــن بخش نگارنده يادآور ش در همي
ــاهنامۀ ابوعلی  ــت و ابوريحان بيرونی از ش ــی عام بوده اس نام
ــت  ــد بلخی و ابومنصور عبدالرزاق نام برده اس محمد بن احم
ــدۀ چهارم هجری توسط  ــاهنامۀ» اخير در نيمۀ س كه اين «ش
ــمند ايرانی: ماخ، پير خراسان، يزدان داد از سيستان  چهار دانش
ــاند به فراز آوردن اين  ــابور... را بنش ــيد از نش و ماهوی خورش
ــان، به هدايت ابومنصور  ــاهان و كارنامه های ايش نامه های ش
محمد بن عبدا هللا المعمری، وزير ابومنصور عبدالرزاق، از كتب 
ــفاهی موثق! و اينك می دانيم  و دفاتر قديم و بعضی روايات ش
ــد: دقيقی،  ــود برده ان ــه تن س ــاهنامۀ ابومنصوری س كه از ش
ــی در غرر اخبار ملوک  ــی و ابومنصور عبدالملك ثعالب فردوس

الفرس (تاريخ ادبيات در ايران، دكتر صفا، ج 1، صص 613 به بعد). 
ــوان بخش ديگری از كتاب  ــه و لغزش هايش» عن «نولدك
ــداران جهان  ــه (1836-1930 م) از نام ــت. تئودور نولدك اس
ــوس های عالمۀ قزوينی آن است  ــی است. از افس شرق شناس
ــدار نولدكه را از  ــت رويداد جنگ جهانی فرصت دي كه به جه
ــت داد. نولدكه با دو اثر شايسته: تاريخ قرآن و حماسۀ ملی  دس
ــط بزرگ علوی به سال 1316 در  ايران - كه اين كتاب توس
ــيد. عنوان گزيدۀ آقای  ــارات دانشگاه تهران به چاپ رس انتش
پريش روی برای بنده بسيار دالزار است. امروزه كه نه هر سال 
ــفی علمی و تحقيقی روی  ــايد هفته و روز كش بل هر ماه و ش
ــتگان را به  ــان می توان تحقيقات ارزندۀ گذش می دهد، چه س

چنين زبانی بازگفت؟ واژۀ «لغزش» بار گرانی دارد.
«كندوكاو و بررسی داستان ها» از بخش های پژوهشی اين 
ــتان های «زال و رودابه»  ــت. در اين بخش داس ــِر گزيده اس اث
ــاهی كيكاوس»  ــاهی نوذر» و «داستان پادش ــتان پادش و «داس
ــخن دقيقی» به سنجش  ــود، و سپس «س نقل و تحليل می ش
ــان و ناهمسان دقيقی با  ــود، و از نكته های همس گرفته می ش
ــخن می رود  ــی، و هماهنگی دقيقی با تاريخ طبری س فردوس
ــران (= اياتكار زريران) كه  ــی ثعالبی با يادگار زري و از همخوان
رساله ای حماسی و آيينی به زبان پهلوی است (كه خاورشناس 
ــت در 1933 ثابت كرد كه اين رساله منظوم  فرانسوی بنونيس
ــكانيان تصنيف گرديده) سخن به ميان  ــت و به روزگار اش اس

ــد. موضوع اياتكار زريران جنگ ميان ايرانيان و تورانيان  می آي
(گشتاسب ايرانی و ارجاسپ تورانی، نوۀ افراسياب) بر سر دين 
ــاالر گشتاسب است كه به  ــت است. زرير برادر و سپهس زرتش
ــت ويدرفش (vidarafš = بيدرفش) جادو كشته می شود،  دس
ــر او، بستور (bastavar كه معموًال در متن های فارسی  ولی پس
ــتور» و يا بی  نقطۀ اول آمده است.  ــی «نس ــاهنامۀ فردوس و ش
ــوی نوجوان  ــتور) به س نك: لغت نامۀ عالمه دهخدا، ذيل بس
ــوی او  ــاند و با كمان تيری به س ــوی خود می كش ــه س او را ب
ــدازد و او را از پای در می آورد. (ص 630). برابرنهادهای  می ان
ــت و همچنين نكته گيری او  ــمندانه و دقيق اس نگارنده هوش
ــندۀ بيدرفش جادو در اياتكار  ــد كه كش كه بدين نتيجه می رس
ــتور است، ولی در شاهنامۀ فردوسی اسفنديار است  زريران، بس

كه بيدرفش را به هالكت می رساند.
ــفنديار» از ديگر مباحث اين كتاب است. با  «هفت خان اس
دقتی هوشمندانه، نگارندۀ كتاب، كوتاهی طبری را در بازگفت 
ــش بند ناهمخوان ثعالبی را  ــايد و ش «هفت خان...» باز می گش
ــاهنامۀ فردوسی عرضه می دارد. به گمان من گفت وگوی  با ش
ــار (مانندۀ كرگدن نه شبيه  ــفنديار با گرگسار بايد به كرگس اس
گرگ) اصالح شود. هرچند نام گرگسار نيز می تواند توجيه پذير 
باشد و در شاهنامۀ چاپ آقای دكتر خالقی مطلق (دفتر پنجم، 
ــار» آمده است؛ اين نام در لغت نامۀ  ص 103، ب 282) «گرگس
ــار» آمده است؛ البته در دائرةالمعارف  عالمۀ دهخدا نيز «كرگس
فارسی شادروان دكتر غالمحسين مصاحب اين نام به صورت 

«گرگسار» آمده - و خدا داناتر است. 
ــاهی بهمن فرزند اسفنديار» ثعالبی پايان  در بخش «پادش
زندگی رستم را در اين داستان گنجانده است و می توان نشانی 
از شاهنامۀ فردوسی و تاريخ طبری و كتاب ابن خردادبه و كتاب 

آيين در آن بازيافت. 
ــت  ــكندر» اس ــاهی اس از ديگر بخش های كتاب، «پادش
ــين گرفته، و از  ــی آن را از «اسكندرنامه»های پيش كه فردوس
شاهنامۀ ابومنصوری بهره نبرده است. بخش «سرگذشت بابك 
و ساسان و اردشير، پادشاهی اردشير» و دنبالۀ بخش اشكانيان 
به گونه ای با شاهنامۀ فردوسی مشترک است، و نگارنده بر آن 
ــی از كارنامۀ اردشير بابكان ــت كه ثعالبی همچون فردوس اس
ــت. او در بخش «پادشاهی يزدگرد پور بهرام  بهره ای نيافته  اس
پسر شاپور (بزه گر)» از تاريخ طبری سود جسته است و شاهنامه
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ــت. سفارش بنده به نگارندۀ  ــتر در مد نظر داشته اس را نيز بيش
ــت كه در چاپ های بعدی كتاب، صفت  ــور كتاب آن اس دانش
ــد همچنان كه در عنوان  ــر» را پس از نام يزدگرد بياورن «بزه گ
ــتباه خوانندگان  ــت مايۀ اش صفحۀ 649 آمده؛ زيرا ممكن اس
شود، چنان كه خود بنده در خواندن، لمحه ای درنگ كردم زيرا 

به بزه گر بودن شاپور باور نداشتم. 
«پادشاهی بهرام گور»، «پادشاهی انوشيروان»، «پادشاهی 
ــرو پرويز» و «پادشاهی  ــيروان»، «پادشاهی خس هرمز پور انوش
ــپس نگارندۀ  ــت. س ــهربراز» از ديگر بخش های كتاب اس ش
ــاهنامه با بهره گيری از  ــازی ش ــازی و بازس پژوهندۀ ما «بهس
ــازد. كوشش مؤلف در اين بخش  كتاب ثعالبی» را مطرح می س

ستودنی است. 
از شايستگی های كار آقای پريش روی آن است كه پايگاه 
ــان و منتقدان را رعايت می كنند ولی هر جا كه  شاهنامه شناس
ــايان  ــتگی، از نقد نمی پرهيزند. نمونۀ ش ضرور بدانند، با شايس
ــنهادی است كه در همين بخش «بهسازی...» به استاد  آن پيش
ــر خالقی ارائه می كنند: صــص 683، 688، 690، 692؛ و  دكت
ــق را در فقرات گوناگون باز  ــات آقای دكتر خالقی مطل اصالح
ــور در صفحات 685 ، 686 و  ــند. همينط می گويند و می نويس
ــازی است  ــتی مايۀ بهس 689 و موارد ديگر؛ و اين همه به راس

ــت كه آيا آقای  ــی هس ــپاس دارد، و در اينجا پرسش و جای س
پريش روی بر پايۀ متن و سندی «سوفزا» آورده اند؟! چاپ دكتر 
ــتانم. در  ــوفرا» دارد و بنده نيز با آن همداس ــی مطلق «س خالق

فرهنگ بی مانند فريتس ولف هم «سوفرای» آمده است. 
ــۀ پژوهندۀ  ــش» نتيجه های برگرفت ــش «برآمد پژوه بخ

گرامی است كه به درستی می نويسد: 
ــنجش و شناخت كاستی ها و  كتاب ثعالبی نمی تواند پايۀ س

يا افزودنی های شاهنامه باشد (ص 695).
ــاهنامۀ فردوسی: م. جوانشير=   زيرا به قول پژوهندۀ ارجمند ش

فرج ا هللا ميزانی:
ــاهنامۀ فردوسی كه از طرف دربار محمود با چنان   ... آيا ش
جنجال طرد شد و شهرۀ آفاق گشت، بر اين كتاب شناسان 
ــناخته بود؟ آيا  ــت می كردند ناش ــه در همان دربار خدم ك
ــناس هم  ــر خدمۀ دربار غزنوی كه كتاب ش ــی و ديگ ثعالب
ــی و «شاهنامه »اش بی خبر از  بوده  اند، از سرنوشت فردوس

قطعات بوده اند (ص 697/8).
ــاهنامۀ فردوسی و غررالسير ثعالبی اثر  كتاب برابر نهاد ش
ــت كه خواندن آن به تمام دوستداران كتاب و  ــته ای اس شايس

فرهنگ ايرانی و شاهنامه دوستان سفارش می شود.  
■

استـدراك

در شمارۀ پيشين مجله (49)، در مقالۀ «ايران در متون و منابع عثمانی» اغالط و كاستی هايی راه يافته بود كه بدين وسيله 
استدراک می شود:

صفحۀ 54، نوشتۀ ذيل مينياتور به اين صورت تكميل شود: «تعمير قلعۀ گنجه بعد از تصرف آن از سوی عثمانيان».
صفحۀ 56، نوشتۀ ذيل مينياتور (نمايندۀ عثمان) بشود: «نمايندۀ دولت عثمانی».

صفحۀ 57، نوشتۀ ذيل مينياتور مغلوط، و درست آن چنين است: «رويمالی شاهزاده حيدرميرزا به آستان سلطان مراد سوم 
و تقديم نامۀ شاه عباس از سوی مهدی قلی خان به صدراعظم عثمانی».


