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 زنان در شاهنامه، تحقیقی ارزشمند و ترجمه ای نادرخور
 سّجاد آیِدنلو

کتــاب زنــان در شــاهنامه، نوشــتۀ دکتــر جــال خالقــی مطلــق در اصــل رســالۀ  چکیــده: 
کــه نخســتین بــار در ســال )1971م( بــه آلمانــی  کلــِن آلمــان اســت  دکتــرِی ایشــان در دانشــگاه 
کتــاب در ســال )2002 م( در آمریــکا بــه طبــع رســیده  منتشــر شــده اســت. ترجمــۀ انگلیســِی ایــن 
کــرده اســت. برخــاِف متــِن علمــی  و اخیــرًا انتشــارات مرواریــد ترجمــۀ فارســِی آن را چــاپ 
کــه در ایــن  کتــاب، متأّســفانه ترجمــۀ فارســِی آن سســت و آشــفته اســت  و روشــمندانۀ اصــِل 

مقالــه در چنــد بخــش بــه ذکــر و بررســِی ایــن اشــکاالت و نواقــص می پردازیــم.

کلیدواژه : شاهنامه، فردوسی، زنان، ترجمه.

Women in Shahnameh, a Valuable Research and a 
Rare Translation
By: Sajjād Aydenloo
Abstract: Women in Shahnameh, by Dr. Jalāl 
Khāleqi Mutlaq, is in fact his Ph.D. dissertation at 
the University of Cologne, Germany, first published 
in German in 1971. English translation of this book 
was published in the United States in 2002, and 
lately Morvārid Publication has published its Farsi 
translation. Contrary to the scientific and method-
ological text of the original book, unfortunately 
the Persian translation is weak and messy. In this 
article, we will highlight some of its drawbacks and 
deficiencies in several sections.
Key words: Shahnameh, Ferdowsi, women, trans-
lation. 

مجة سطحّية  املرأة يف الشاهنامة، حتقيق عميق وتر
سّجاد آيِدنلو

كتاب زنان در شــاهنامه )= املرأة يف الشــاهنامة( من تأليف الدكتور جالل 
خاليق مطلق، وهو يف األصل رســالته للدكتوراه من جامعة كولون األملانّية، 

وىل باللغة األملانّية سنة 1971 م.
ُ
واليت صدرت طبعهتا األ

ّية وصــدرت مطبوعة يف كتاب  وقــد ترمجــت هذه الرســالة إىل اللغة اإلنكليز
 بطباعة ترمجهتا 

ً
يد أخيــرا يــكا ســنة 2002 م، كما قامت انتشــارات مروار بأمر

.
ً
الفارسّية أيضا

ســلوب املمهنج، 
ُ
وعــى العكــس مّمــا ميتاز بــه أصل النّص مــن العلمّيــة واأل

جاءت ترمجته الفارسّية -مع األسف -ضعيفة مرتبكة، األمر الذي يالحظه 
قــارئ هــذه املقالــة الــيت أشــار كاتهبــا إىل بعــض منــاذج هــذه اإلشــكاالت 

والنواقص وناقشها من خمتلف الزوايا.

املفردات األساسّية: شاهنامة الفردويس، املرأة، الترمجة.
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 تحقیقی ارزشمند و ترجمه ای نادرخور

یکی از موضوعاِت مربوط به داســتان های شــاهنامه که هنوز هم بحث یا به تعبیِر دقیق تر، تلقّیاِت نادرســت 

دربارۀ آن به پایان نرســیده، جایگاه »زن« در این اثر اســت. ظاهرًا نخســتین بار تئودور نولدکه حدوِد صد سال 

پیش در کتاب محّققانۀ حماسۀ مّلی ایران به کوتاهی به این موضوع پرداخت و با اظهاِر نظِر ناصواِب خویش 

که بعدها  مبنی بر اینکه »زن ها در شــاهنامه مقام مهّمی را حائز نیســتند«1 باِب توّجه به این مبحث را گشــود 

کیِد مســتند بر  پژوهشــگراِن متعّددی در قالب کتاب ها، رســاالت و مقاالتی آن را پی گرفتند و به تفصیل و تأ

که برخالِف دیدگاِه عجیِب شاهنامه شناِس آلمانی، بانوان در شاهنامه حضوری  شواهِد فراوان نشان دادند 
گاه حّتی نقِش آنها بی مانند است.2 نمایان و احترام برانگیز دارند و 

ی ایران، نکتۀ دیگری که در تبییِن 
ّ
غیر از تحلیِل دقیق و جامِع خویشکارهای های زنان در روایاِت حماسۀ مل

نظرگاِه واقعِی فردوســی و شــاهنامه در باِب بانوان بســیار بســیار مهم اســت، ضرورِت بازشــناختِن بیت های 

کاتبان و خواننــدگاِن مختلِف  اصلــی و الحاقــی دربــارۀ این موضوع اســت. پــس از پایاِن َســرایِش شــاهنامه، 

این متِن پراقبال در طول هزار ســال، ابیاِت نکوهش آمیز و خواردارندۀ ســخیفی را دربارۀ »زن« ســروده و به ناِم 

که بعضی از آنها به دلیِل تلقین و تکرار، به نادرست به نام حکیم  فردوســی در جای جاِی شــاهنامه افزوده اند 

طوس معروف شــده و در بعضی پژوهش ها و ســخنرانی ها دســتاویِز نقِد شــاهنامه و جهان بینی فردوســی قرار 

که مفهوِم زن ستیزانه  که بسیاری از آنها قطعًا سرودۀ فردوسی نیست و شماری دیگر نیز  گرفته است در حالی 

دارد و از بیت های اصلِی شــاهنامه اســت، از زبان شخصّیت هاِی داستانی و مناسِب شرایِط زمانی ـ  مکانِی 
روایت است و نباید آن را به سراسِر متن و خارج از آن بافت/ لحظۀ ِروایی تعمیم داد.3

کرده اّولین تحقیِق مفّصل، روشــمند و مستند دربارۀ موضوِع »زنان در شاهنامه«  تا جایی که نگارنده بررســی 

رسالۀ دکترِی استاد جالل خالقی مطلق در دانشگاِه کلِن آلمان است که در سال )1971م( با این مشخّصات 

در فرایبورگ چاپ شده:

DJalal Khaleghi Motlagh, Die Franen im Schahnama, Ihre Geschichte und Stellung unter Gleich-

zeitiger Berucksichtigung vor-und Nachislamischer Quellen, Freiburg 1971 )Islamkudliche Un-

tersuchungen. Bond 12(, 8+ 235 S.4

ر نولدکه، حماسۀ مّلی ایران، ترجمۀ بزرگ علوی، چاپ چهارم، تهران: سپهر و جامی 1369، ص 115. 1. تئودو
2. برخی از مهم ترین کتاب ها و مقاالِت مربوط به این موضوع عبارت است از: محّمدعلی اسالمی ندوشن؛ زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، چاپ 
رنده(؛ فردوســی،  ششــم، تهــران: آثــار 1374، ص 119- 128؛ طلعت بّصاری؛ زنان شــاهنامه، تهران: دانش ســرای عالــی 1350؛ ناصر حریری )گردآو
زن و تــراژدی، بابــل: کتاب ســرای بابــل 1369؛ بهمــن حمیــدی؛ فرهنــگ زنــان شــاهنامه، تهران: پــژواک کیــوان 1385، ص 31- 140؛ ســّید محّمد 
دبیرســیاقی؛ »چهرۀ زن در شــاهنامه«، فردوســی و شاهنامه، به کوشش علی دهباشــی، تهران: مدّبر 1370، ص 123- 163؛ علی رنجبر؛ جاذبه های 
 Mahmoud Omidsalar, ))Notes on Some Women of Shâhnâma((, Nâme-ye Irân-eفکری فردوسی، تهران: امیرکبیر 1363، ص 167- 183؛
 .Bâstân, vol.1, no, 1, Spring and Summer 2001, pp. 23- 48 بــرای دیــدِن نــام و مشــخّصاِت دیگــر کارهــا می توان به کتاب شناســی فردوســی و 

کرد. ری استاد ایرج افشار، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب 1390 مراجعه  گردآو شاهنامه، 
3. در ایــن بــاره و بــرای دیــدِن بیت هــا ر.ک بــه: ســّجاد آیدنلــو؛ دفتر خســروان، چــاپ دوم، تهــران: ســخن 1394، ص 240- 245؛ ابوالفضــل خطیبی؛ 

»بیت های زن ستیزانه در شاهنامه«، دربارۀ شاهنامه، تهران: مرکز نشر دانشگاهی 1385، ص 32- 48.
کوشش علی دهباشی، تهران: افکار 1381، ص 18. 4. ر.ک به: جالل خالقی مطلق؛ سخن های دیرینه، به 

زنان در شاهنامه؛ دکتر جال 
خالقی مطلق؛ ترجمۀ دکتر احمد 
بی نظیر؛ تهران، انتشارات مروارید، 
چاپ اّول، 1395.
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رقد درن ری هح ره ررهنزشزررش قینحتر رهمانهرش رد ن نز 

موضوعاتی ماننِد روابط میاِن زن و شوهر، روابِط میاِن پدر و فرزندان، 

روابِط زناشویی و ... در شاهنامه بحث شده است. در فصل پایانی 

هم که »جایگاه زنان در جامعه« نام دارد، چگونگِی حضوِر بانوان در 

جامعۀ ایرانی و فّعالّیت ها و ویژگی های آنها در قالب مقوالتی چون: 

ربــودن زنان، شــغل های زنــان، تفریحات زنــان، معیارهای ظاهری و 

زیبایِی زِن ایرانی و ... بررسی شده است.

کتــاب زنان در شــاهنامه بــه خامــۀ دکتر خالقــی مطلق  چــون اصــِل 

اســت ماننِد همۀ آثاِر ایشان عالمانه و بسیار مفید نوشته شده، ولی 

متأّســفانه ترجمۀ فارســِی آن بســیار سســت و ناتندرســت و ســخت 

که هر خوانندۀ آشــنایی را به شــگفتِی  فروتر از متِن اســتوار آن اســت 

یــغ وا مــی دارد. پــس از انتشــاِر ترجمــۀ فارســِی رســالۀ دکتر  تــوأم بــا در

خالقــی مطلق، نخســتین بار دکتر ابوالفضل خطیبــی بر ضعِف این 

گــزارش انگشــت نهادنــد5 و بعــد خانم ســحر رحمتی ضمــِن معّرفِی 
کردند.6 کتاب، به اختصار به مشکالِت ترجمۀ آن نیز اشاره 

کتــاب زنــان در شــاهنامه برخــالِف شــیوۀ معهــود در ترجمــۀ آثــاِر  در 

گرامی یادداشــتی در آغاز متن نیــاورده و توضیح  تحقیقــی، مترجــِم 

گزارِش فارسِی ایشان چه متنی بوده است و تنها  نداده اند که مبنای 

با دّقت در صفحۀ شناســنامه و پشــت جلد کتاب دانســته می شود 

آمریکاســت.  در  چاپ شــده  انگلیســِی  متــِن  ترجمــۀ  کار  ایــن  کــه 

کــه ایــن ترجمه بــا اّطــالِع دکتر  همچنیــن حتمــًا بایــد گفتــه می شــد 

گرفته اســت یا نه؟ و آیا ایشــان صــورِت نهایِی  خالقــی مطلق انجام 

متــِن فارســی را قبــل از چاپ دیده انــد یا خیر؟ در یادداشــِت مترجم 

دو نکتۀ مهِمّ دیگر هم باید ذکر می شد: یکی نام و مشخّصاِت اصِل 

کتاب و اشــاره به اینکه رســالۀ دکترِی اســتاد خالقی مطلق  آلمانــِی 

که چون ظاهرًا پیش تر تحقیق  بوده است و دیگر معّرفِی خوِد مترجم 

و ترجمــۀ دیگــری در حــوزۀ ادب حماســی به ویژه شاهنامه شناســی 

منتشر نکرده اند، برای عموِم محّققان و عالقه مندان ناآشنا هستند.

در ایــن مقالــه در چند بخش بــه مهم ترین اشــکاالت و ضعف های 

یم: این ترجمه می پرداز

الف( نقص و اشتباه در ترجمه
نگارنده به ترجمۀ انگلیسی کتاب دسترس ندارد، اّما بدوِن مراجعه 

به آن و مقایســۀ دو متِن انگلیســی و فارســی، مواردی از ترجمه های 

a-khatibi.blog- :5. ر.ک بــه: ابوالفضــل خطیبــی؛ »زنان در شــاهنامه: یادگاری بی نظیــر« در
spot.com و ســپس بــا نــام »ترجمــۀ بی نظیر چند نمونــه از بالهایی که بر ســر کتاب »زنان در 
کتاب، شــمارۀ 13، آبان و آذر 1395، ص 142 و  شــاهنامه« آمده اســت«، در ماهنامۀ شــهر 

.143
6. ر.ک به: سحر رحمتی؛ »زنان در شاهنامه«، بخارا، شمارۀ 115، آذر- دی 1395، ص 482- 

.487

کتاب پس از ســی و یک ســال به انگلیســی ترجمه  متِن آلمانِی این 

و در ســال )2002م( از ســوی انتشارات مزدا در آمریکا چاپ شده که 

مشخّصاِت آن چنین است:

DJalal Khaleghi Motlagh, Women in the Shâhnâme )Thrir 

History and Social Status within the Framework of Ancient 

and Medieval Sources), translated by Brigitte Neuenschwan-

der, edited by Nahid Pirnazar, New York, Mazda Pub, 2012, 

xxiv+ 214p.

بسیار مایۀ افسوس بود که رسالۀ دکترِی شاهنامه شناِس دانشمندی 

چــون دکتــر خالقــی مطلق، چهل و پنج ســال پس از چــاپ در آلمان 

و چهارده ســال بعد از انتشــاِر برگرداِن انگلیســِی آن، به زبان فارســی 

ترجمــه نشــده و در اختیــاِر اغلــِب محّققــان و عالقه منــداِن داخــِل 

ید با  کشــور نبــود تــا اینکــه در اواخــِر تابســتان 1395 انتشــارات مروار

گزارِش فارســِی این رســاله با نام زنان در شــاهنامه )به ترجمۀ  چاِپ 

دکتر احمد بی نظیر( چشــم و دِل پژوهشــگران و دوستداراِن حماسۀ 

کرد. ی ایران را روشن 
ّ
مل

یســت و یک صفحه ای، یک پیشــگفتار و هفت فصل  کتاِب دو این 

دارد. در پیشــگفتار بــه معّرفــِی مادینــگاِن دیــن و روایــاِت زرتشــتی 

)اعّم از اهورایی و اهریمنی( پرداخته شــده و از فصل نخســت با نام 

»زنــان نــژاده« بحــث دربــارۀ موضوِع اصلِی کتاب آغاز شــده اســت. 

در ایــن بخــش مــادران، زنــان، دختــران و دلــداراِن نامــداِر شــاهنامه 

معّرفــی و خویشــکارِی داســتانِی آنهــا توضیــح داده شــده اســت. به 

گفتــار طوالنی تریــن فصِل اثر  دلیــِل تعــّدِد این بانــوان )29 نفــر(، این 

اســت. در فصــل دوم )زنــاِن غیراشــرافی( بــه بانوانــی پرداخته شــده 

کــه در شــاهنامه پیونــِد نژادی با شــاهان و یالن ندارنــد و به کارهایی 

کنیزی، پرســتاری، میگســاری، نوازندگی و دایگی مشغول اند  چون 

یــا در داســتان ها در مقــام زنــی از طبقاِت متوّســط یا پاییــِن اجتماع 

کوتاهی ایفا می کنند. فصل ســوم »جایگاه دختر در خانۀ  نقش های 

والدیــن« نــام دارد و در آن پــس از اشــاره به نارضایتی هــای بعضی از 

شــخصّیت های شــاهنامه از دخترانشــان و نــگاِه نکوهش آمیــِز آنهــا 

بــه جنــس زن، بــه دو موضــوِع نام گــذاری و تعلیــم و تربیــِت دختران 

پرداخته شــده اســت. در فصل چهارم )مراســم عروســی( آیین های 

ازدواج بر اســاِس شــواهدی از شــاهنامه توضیح داده شده است. در 

فصــل پنجم )گونه های مختلِف ازدواج( به برخی ویژگی ها و نکاِت 

مهــم در ســّنت های زناشــویِی ایرانــی از جملــه: مادرســاالری، چند 

همسری، درون همسری، برون همسری، ازدواج با خویشاوندان و ... 

توّجه شــده اســت. در فصل ششــم با نــام »جایگاه زوجــه در ازدواج« 
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ترجمــۀ دقیقــی نیســت و بــه جای آنهــا به ترتیــب »کمند« و »ســرا« یا 

»ایوان« پیشنهاد می شود.

کار می  گیرد و با نردبانی  کوتاه زال ریسمانی به  گفتگویی  7. »پس از 

از ریســمان خــود را بــه مهتابی می رســاند«. )ص 36 و 37( به جای 

یسمان« صورتی  یسمان« باید »کمند« بیاید و به جای »نردبانی از ر »ر

کمند«. مانند »سلسلۀ 

8. »منوچهر، ســام، مهراب، ســیندخت و حتی عرش اعلی همگی 

نشــانی از همــدردی و شــکیبایی دارنــد«. )ص 41( بــه جای »عرش 

اعلی«، صورت »فلک« یا »قضای آسمانی« دقیق تر است.

9. »رودابــه زنــی اســت دارای اراده ای قــوی و احتــرام بــه نفس«. )ص 

41( »اعتماد به نفس« درست است.

کــه نام آن به انگلیســی آمده  10. در )ص 42، زیرنویــس 2( مقالــه ای 

ــۀ ایران نامه چاپ شــده، پــس باید 
ّ
بــه زبــان فارســی اســت و در مجل

همۀ مشــخّصات آن به فارســی نوشــته شــود: خالقی مطلق، جالل؛ 

»نظــری دربارۀ هوّیت مادر ســیاوش«، ایران نامه، شــمارۀ 2، 1378، 

ص 273- 277.

کــه در اینجا  نادرســت یــا غیردقیــق در برگــرداِن فارســی دیده اســت 

آورده می شود.

کندراو تغییر یافته ... و معنی جدید آن »کسی  گانداِروا ... به  1. »نام 

کــه در برابــر قاضــی آرام گام برمــی دارد«7 اســت«. )ص 28، زیرنویس 

1( ترجمــۀ معنــاِی ناِم »کندرو« درســت نمی نماید؛ زیرا در شــاهنامه 

دربارۀ این شخص آمده است:

نــــــــــام بــــــــــه  خواندنــــــــــدی  کنــــــــــدرو   ورا 

گام بیــــــــــداد  پیــــــــــش  زدی  کنــــــــــدی   بــــــــــه 
8)372 /43 /1)  

در مصــراع دوم برخــالِف ترجمــۀ مذکــور »بیداد« به معنــای »قاضی« 

ک« است. نیست، بلکه به معنای »بیدادگر« و منظور از آن »ضّحا

 ،29 )ص  اســت«.  آســان  شــاهنامه  در  ســازمان  ایــن  »ردیابــی   .2

زیرنویس 1( »ســازمان« در اینجا معادِل دقیقی نیســت و به جای آن 

»بن مایه« یا »مضمون« پیشنهاد می شود.

کرده بود«. )ص 31( به  کاوه بسیج  که رویگری به نام  3. »سپاهی را 

یگر«، »آهنگر« که در خود شاهنامه هم آمده دقیق تر است. جای »رو

رودبــار...  رودخانــه ی  بــه  گل  چیــدن  بهانــه  بــه  »خدمتــکاران   .4

می روند«. )ص 35( »رودبار« اســم خاص نیســت و به معنی »کنار/ 

کنیز رودابه به آنجا می روند: که در این بیت پنج  لِب رود« است 

رودبــــــــــار تــــــــــا  پنــــــــــج  هــــــــــر  برفتنــــــــــد    

بهار رنگــــــــــی چــــــــــو خــــــــــّرم  و  بــــــــــوی  هــــــــــر  ز    

)396 /110 /1)  

5. در متن پس از اشاره به اینکه زال در برابر کنیزکاِن رودابه »پرنده ای 

را نشــانه می گیــرد« )ص 35( در زیرنویــس 2 نوشــته شــده »نــام ایــن 

پرنــده Xashishar Simorg شــاید بــاز ســیاه باشــد«. نخســت اینکــه 

ناِم این مرغ در شــاهنامه »خشیشــار سیمرغ« نیست و »خشنسار« یا 

»خشیســار« اســت. )← 1/ 111/ 403( ثانیًا معنای لغوِی این پرنده 
ظاهرًا یعنی »سپید سر« نه »باز سیاه«.9

کــه شــب هنگام پنهانــی بــا اســتفاده از  6. »بــه زال توصیــه می کننــد 

طناب به باالی مهتابی رودابه برود«. )ص 36( »طناب« و »مهتابی« 

یر آن برجسته شده است. 7. بخِش مورد نظر در ترجمه ها، سیاه و با خِطّ ممتد در ز
8. همــۀ ارجاعــات بــه شــاهنامۀ پیرایش دکتر جالل خالقــی مطلق، چاپ اّول، تهران: ســخن 

1393 است.
یشه شــناختی زبــان فارســی، چــاپ اّول، تهران:  9. ر.ک بــه: محّمــد حسن دوســت؛ فرهنــگ ر

فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1393، ج 2، ص 1158.
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کســی جز روســپی زیبایی نبود«. )ص 43( »روســپی« برای مادِر  گیو و توس در بیشــه یافتند  که  11. »دختری 

کار رفته »خوب رخ«، »فریبنده  که در این بخِش شاهنامه برای او به  گمنام سیاوش درست نیست. تعابیری 

که هیچ یک به معنای  ماه«، »سرو بن«، »ترک«، »پرستنده« و »کنیزک« است )← 1/ 304 و 305/ 26- 62( 

»روسپی« نیست.

کنار دریا زندانی  گروگان بگیرند و آنها را در قلعه ای در  کیکاووس را...  12. »پادشــاه هماوران دســتور می دهد 

کاووس و همراهانش در هاماوران در آنجا زندانی می شــوند دژی بر  که  کنند«. )ص 44( در شــاهنامه جایی 

باالی کوهی بســیار بلند اســت که خوِد آن کوه هم درون آب واقع شــده اســت )← 1/ 241/ 162- 164( پس 

یا« ترجمۀ درستی نیست. کنار در »قلعه ای 

13. »گردآفریــد ... ـ علی رغــم ظاهــر کوتاه و ناموزون ـ یکی از فریبنده ترین زنان در شــاهنامه به شــمار می آید«. 

که چه ترکیبی  گردآفرید نسبت داده نشده و باید دید  )ص 52 و 53( در ابیات شاهنامه چنین ویژگی ای به 

کوتاه و ناموزون« ترجمه شده است. به »ظاهر 

14. »گردآفرید نیزه خود را به دســت می گیرد. ســهراب جامه  رزمی خود را با نیزه ی خویش می درد«. )ص 53( 

یدن سهراب« نیست و این جمله نادرست  در داســتان رســتم و سهراِب شاهنامه هیچ اشــاره ای به »جامه در

ترجمه شده است.

که می گوید با  15. »سخنان تمسخرآمیز را می توان در نخستین پیام هشداردهنده  شاعر به زبان آن زمان دید 

که ترکان ز ایران نیابند جفت«. )ص 54، زیرنویس 1(  گفت/  ترک ها درنیامیزید. بخندید و او را به افســوس 

گردآفرید خطاب به  بیت مذکور از زبان فردوســی و نظر تمســخرآمیز یا هشــداردهندۀ او نیســت، بلکه از زبان 

که در آن هنگام غیرایرانی انگاشته شــده. اینکه ایرانیان به غیر ایرانیان )ترکان و غیره( دختر  ســهراب اســت 

نمی  دهند مبتنی بر یک باوِر دیرین اساطیری است10 و ربطی به زماِن فردوسی ندارد.

که نزد پدر بیهوده التماس می کند«. )ص 56( به جای »پیدایش«  16. »مهم ترین پیدایش او هنگامی اســت 

واژۀ »حضور« درست است.

17. »چنان که از ســنت یونانی برمی آید با اقتباس از افســانه  افراسیاب، دخترش فرنگیس و پسرش کیخسرو، 

داســتان مؤســس امپراتوری هخامنشــی به وجود می آیــد«. )ص 57( به احتماِل قریب بــه یقین این جمالت 

دقیــق و درســت ترجمه نشــده اســت؛ زیرا خوِد دکتــر خالقی مطلق در مقالــۀ محّققانه ای صرفًا به مشــابهاِت 

کــه »ایــن گونه  کــرده11 و در یادداشــت دیگــری به تصریــح یــادآور شــده اند  کــوروش اشــاره  روایــاِت کیخســرو و 

یخی بســیار اســت و این مقایســات به تنهایــی چیزی را  یدادهای تار شــباهت ها میــان روایات حماســی و رو

کیخسرو بدانند. کوروش را مقتبس از داستان  کاِر  گزارش  که  ثابت نمی کند«،12 لذا هرگز نمی توان پذیرفت 

18. »فــرود جنگ جویــی دلیر اســت ولی بیژن و روهــام نیز دوگانه بر او می زننــد«. )ص 58( جملۀ »دوگانه بر او 

می زنند« درست نیست و پیشنهاد می شود چنین ترجمه شود: هر دو با هم بر او می تازند.

19. »عاشق تژاو، اسپانو، به سوی تژاو می دود«. )ص 60( »معشوق تژاو« درست است.

10. در ایــن بــاره ر.ک بــه: ســّجاد آیدنلــو؛ »چند بن مایــه و آیین مهّم »ازدواج« در ادب حماســی ایران )با ذکر و بررســی برخی نمونه هــای تطبیقی(«؛ مجّلۀ 
دانشکدۀ ادبّیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارۀ اّول، سال چهل و یکم )پی در پی 160(، بهار 1387، ص 9 و 10.

کوروش«، سخن های دیرینه، همان، ص 257- 270. 11. ر.ک به: جالل خالقی مطلق؛ »کیخسرو و 
گسار«؛ سخن های دیرینه، ص 256. کیا 12. جالل خالقی مطلق؛ »کیکاوس و 

غیر از تحلیـــــِل دقیق و جامِع 
در  زنان  خویشـــــکارهای های 
ی ایران، 

ّ
روایاِت حماســـــۀ مل

کـــــه در تبییِن  نکتۀ دیگـــــری 
نظـــــرگاِه واقعـــــِی فردوســـــی و 
شاهنامه در باِب بانوان بسیار 
بســـــیار مهم اســـــت، ضرورِت 
بیت هـــــای  بازشـــــناختِن 
اصلی و الحاقـــــی دربارۀ این 
موضوع اســـــت. پس از پایاِن 
کاتبان  شـــــاهنامه،  َســـــرایِش 
و خواننـــــدگاِن مختلـــــِف این 
هزار  طول  در  پراقبـــــال  متِن 
نکوهش آمیز  ابیـــــاِت  ســـــال، 
را  ســـــخیفی  خواردارنـــــدۀ  و 
به  و  ســـــروده  دربـــــارۀ »زن« 
ناِم فردوســـــی در جای جاِی 
کـــــه  افزوده انـــــد  شـــــاهنامه 
تلقین  به دلیِل  آنها  از  بعضی 
و تکـــــرار، به نادرســـــت به نام 
حکیـــــم طوس معروف شـــــده
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یک توصیف  20. دربارۀ پیشــگفتار داســتان بیژن و منیژه می خوانیم »شــاعر این صحنه را همچون شــبی تار

که او و همســرش در حیاط پشــتی خانه اش خوابیده اند«. )ص 60( جملۀ اخیر در مقّدمۀ بیژن و منیژه  می کند 

نیست و سهِو ترجمه است.

21. »بنا بر نوشــته  شــاهنامه، افراسیاب سه دختر داشــت ... زیباترین آنها در میان دخترانش گوهر نام دارد«. 

)ص 61، زیرنویس 1( در حدود جســتجوهای نگارنده در شــاهنامه )چاپ های مختلف( افراسیاب دختری 

گوهر ندارد و باید در ترجمۀ این زیرنویس بازنگری شود. به نام 

22. »گشتاســب ... کشــورش را پس از جنگ با پدرش لهراســب شــاه ترک کرده«. )ص 65( به جای »جنگ« 

واژۀ »اختالف« پیشنهاد می شود.

23. »پیش از مرگش، بهمن با دختر او، همای ازدواج می کند«. )ص 72( »دختر خود« درست است.

که مهارت خود را در ســوارکاری و  24. »گردیه تنها دو بار دیگر در شــاهنامه پدیدار می شــود: یک بار هنگامی 

گردیه  پرش ارتفاع ... به نمایش می گذارد«. )ص 79( تعبیر »پرش ارتفاع« درســت نیســت؛ زیرا در شــاهنامه 

ُبِن نیزه را بر زمین می گذارد و به یاری آن بر پشت اسب می پرد: بن نیزه را بر زمین بر نهاد 

ز باال به زین اندر آمد چو باد )2/ 998/ 3032(

25. »به حماســه  رمانتیک خســرو و شــیرین توســط نظامی، نوشته ی ســال 577 مدیون است«. )ص 81( به 

جای »نوشته«، »سروده« دقیق تر است.

26. »یک بار تهیدستان در نامه ای به خسرو پرویز شکایت کرده بودند که آن ها ... هیچ گونه مجال لذت بردن 

گور« درست است. از موسیقی را ندارند«. )ص 96 و 97( »خسرو پرویز« نادرست و »بهرام 

 کفرآمیــز درباره ی زندگانی مجلل اشــراف ساســانی آمده 
ً
کتابــی بــه نــام خســرواتریتک« کتابی نســبتا 27. »در 

یدک، سهو در ترجمه  اســت«. )ص 97 و 98( به احتمال بســیار تعبیر »نســبتًا کفرآمیز« برای رســاله خسرو و ر

کی هــا، می ها،  اســت؛ زیــرا ایــن اثر پرســش های خســرو پرویز از غالمی بــه نام خــوش آرزو دربــارۀ بهترین خورا

گل ها و ... اســت و ذوق و پســنِد بزرگان ساســانی و شــکوِه درباِر خســرو پرویز را نشــان می دهد13 و  نغمه ها، 

کتاب آن را »کفرآمیز« بخواند. ِف اصلِی 
ّ
که مول متنی نیست 

28. »نکیسا در رمان حماسی خسرو و شیرین نظامی آمده است«. )ص 97، زیرنویس 5( »رمان حماسی« برای 

منظومۀ خسرو و شیرین درست نیست و باید دید که تعبیِر متن اصلی چیست که این گونه ترجمه شده است.

یتــر )نوعــی ســنتور( نیــز در زمانی که رســتم و اســفندیار به ســوی مازنــدران یا توران در ســفرند،  29. »نواختــن ز

که عینًا در ترجمه آمده. در شاهنامه  کلمه است  یتر« صورت آلمانی و انگلیسِی  گفتنی است«. )ص 98( »ز

ســازی که رســتم و اســفندیار در خان چهارم خویش به دســت می گیرند »طنبور« است )← 1/ 215/ 395 و 

2/ 109/ 201( و باید همین را در متِن فارسی آورد.

30. »فریدون نظری باالتر نسبت به سه دختر سرو دارد و به جای پسرش این گونه به آنها اظهار عشق می نماید:

نبودش پسر دختر افسرش بود« )ص 107( گوهر سه دخترش بود   چو ناسفته 

کوشش دکتر ژاله آموزگار؛ چاپ اّول، تهران: سخن،1376، ص 289 و 290. یخ ادبّیات ایران پیش از اسالم؛ به  13. ر.ک به: احمد تفّضلی؛ تار

که  بســـــیار مایۀ افســـــوس بود 
رسالۀ دکترِی شاهنامه شناِس 
دکتـــــر  چـــــون  دانشـــــمندی 
خالقـــــی مطلـــــق، چهل و پنج 
در  چـــــاپ  از  پـــــس  ســـــال 
لمـــــان و چهارده ســـــال بعد  آ
از انتشـــــاِر برگرداِن انگلیســـــِی 
ترجمه  فارســـــی  زبان  به  آن، 
نشـــــده و در اختیـــــاِر اغلـــــِب 
عالقه منـــــداِن  و  محّققـــــان 
اینکه  تـــــا  نبود  کشـــــور  داخِل 
 1395 تابســـــتان  اواخـــــِر  در 
انتشـــــارات مرواریـــــد با چاِپ 
رســـــاله  این  فارســـــِی  گزارِش 
با نام زنان در شـــــاهنامه )به 
ترجمۀ دکتـــــر احمد بی نظیر( 
پژوهشـــــگران  دِل  و  چشـــــم 
حماســـــۀ  دوســـــتداراِن  و 
کرد. ـــــی ایـــــران را روشـــــن  ملّ
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 دیــر و ناموجــه« می داند«. )ص 
ً
2. »اشــپیگل ایــن موضــوع را »نســبتا

و  نیســت  گویــا  ناموجــه«  و  دیــر  »نســبتًا  ترکیــب  زیرنویــس 2(   ،28

احتمااًل منظور »ناپذیرفتنی« است.

3. »این مقایسه در عین حال از نشان نخستین مردی به نام فریدون 

در شــاهنامه حکایــت دارد«. )ص 30، زیرنویــس 2( جملــه مبهــم 

است و باید بازنویسی شود.

4. »علــت ایــن اســت که تــالش می شــود از حرف های مــردم عادی 

بازی هــای شــعبده بازان  شــود  کوشــش  جلوگیــری شــود. همچنیــن 

»بازی هــای  جــای  بــه   )1 زیرنویــس   ،32 )ص  گــردد«.  متوقــف 

ط و چشم زخِم جادوگران« پیشنهاد می شود.
ّ
شعبده بازان«، »تسل

5. »افســانه مــادر ســیاوش از منابــع بعــدی فردوســی و شــرح مــردن 

گویــا  کامــاًل جداســت«. )ص 42، زیرنویــس 2( جملــه درســت و  او 

نیست. آیا منظوِر متن اصلی این بوده که داستان مادر سیاوش پس 

از فردوسی سروده و بر بعضی نسِخ شاهنامه الحاق شده است؟

کــه مادر  6. »بــه عنــوان ویراســتار ایــن اثــر، عقیده ی راســخ این اســت 

ســیاوش بنــا بر منابــع قدیمی تــر، در واقع ســودابه بوده اســت«. )ص 

42، زیرنویــس( صــورِت درســِت جملــه ایــن اســت: عقیــدۀ راســِخ 

که ... ف اثر )دکتر خالقی مطلق( این است 
ّ
مؤل

7. »ترجیــح می دهد به درس خواندن و تمرین جنگجویی بپردازد«. 

)ص 45( ایــن جملــه دربارۀ ســیاوش اســت و برای این شــخصّیِت 

شاهنامه ای تعبیر »دانش اندوزی« بهتر از »درس خواندن« است.

بــه زعفــران آغشــته شــود و  کــودک  8. »قریــره دســتور داد انگشــت 

انگشت نگاری انجام گیرد«. )ص 56، زیرنویس 1( »انگشت نگاری« 

معنــای اصطالحــِی خاّصی دارد و در اینجا اصاًل مناســب نیســت. 

پیشنهاد می شود جملۀ مربوط چنین ترجمه شود: نشان انگشت او 

برای پدر فرستاده شود.

کــه از دو بیــِت مذکــور در زیرنویــس آمده  9. در )ص 59( ترجمــه ای 

بســیار آشــفته و نارساســت. پیشــنهاد می شــود بــرای خواننــدۀ متن 

فارسی عیِن دو بیِت شاهنامه بدون معنا آورده شود.

کــه هنوز بیهوش اســت قاچــاق می کند و به  10. »او بیــژن را در حالــی 

کاخ خــود می بــرد«. )ص 62( »قاچاق کردن« هرگز واژۀ درخوری برای 

گزارش داستان بیژن و منیژه نیست. پیشنهاد می شود جمله چنین 

کاخ خود می برد. ترجمه شود: ... پنهانی به 

این بیت از زبان فریدون نیست و توضیِح فردوسی است، لذا حتمًا 

باید به جمالِت متِن اصلی مراجعه و ترجمه بازنگری شود.

31. »پــس از انقــراض بــه اســالم ایــن معیــار در ایــران بــه وســیله ی 

زرتشتیان... تغییر داده شد«. )ص 121( به جای »پس از انقراض به 

اســالم« عبارت »منســوخ شــدن آیین زرتشــتی پس از آمدن اسالم به 

ایران« پیشنهاد می شود.

32. »شــاهنامه ایــن عمل را نثار )به عربی نــی دار( می خواند«. )ص 

136( در عربی هم این واژه »نثار« است.

33. در )ص 146، زیرنویس 1( نام مقالۀ دکتر خالقی فراموش شــده 

است که باید افزوده شود »ُمشکدانه )درنگی در ادبّیات ساسانی(«.

34. »مــورد مشــابهی نیــز در حماســه ی توهم آمیــز بهمن نامــه آمــده 

اســت«. )ص 169، زیرنویــس 1( صفــت »تّوهم آمیز« بــرای بهمن نامه 

کــدام ترکیب انگلیســی اســت؟ این وصف دقیق نیســت و  ترجمــۀ 

باید متن اصلی دیده شود.

کــه جزئّیات  گیاهــی به نام دارو  35. »ســودابه بــرای ســقط جنین از 

گزارش  کرد«. )ص 175( بنا بر  آن شــرح داده نشــده اســت اســتفاده 

کــه بــاردار بــود  شــاهنامه، ســودابه از یکــی از زنــاِن همنشــیِن خــود 
کند. در شــاهنامه دو  می خواهد با خوردن دارویی بّچه اش را ســقط 

بــار لفــظ »دارو« بــه کار رفته )←1/ 318/ 383 و 389( و ســخن از 

گیاهی به نام دارو نیست.

36. »زن پارســا و خردمنــد همانند گنج بی امید اســت«. )ص 182( 

گنده«14 به جای  گنده/ آ با استفاده از تعبیِر خود شاهنامه »گنِج ُپرآ

»گنِج بی امید« درست است.

37. »حتــی ســروش ]نمــاد تحمــل و بعــدًا پیامبــر زرتشــتی[ در ایــن 

پوشــش پدیــدار می شــود«. )ص 198( »ســروش« در فرهنــگ و ادب 

ایران نماد »تحّمل« نیست و قطعًا در ترجمه سهوی روی داده است.

ب( سستی و نادرستِی نثِر ترجمه
در پاره ای موارد نثر/ انشای ترجمۀ فارسی استوار، فصیح و متناسب 

با ترجمۀ متنی تحقیقی دربارۀ شاهنامه نیست از جمله:

زن  دو  ایــن  دربــاره   یــادی  ز مطلــب  کوتــاه  عبــارت  ایــن  از  »مــا   .1

»درنمی یابیــم«  یــم«،  »نمی آموز جــای  بــه   )28 )ص  یــم«.  نمی آموز

دقیق تر است.

گنده زن )2/ 650/ 742( گنج باشد ُپرآ یکی  گر پارسا باشد و رأی زن  14. ا
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درست است.

کرده اســت«. )ص  23. »بازی با توپ و راکت را در سه ســالگی آغاز 

گوی و چوگان. کت« باید نوشت:  111( به جای »توپ و را

ک، مرداس، در )ص 113( با کسر )م( نوشته شده  24. نام پدر ضّحا

یشــۀ این اســم را ایرانی بدانیم و چه عربی،15 تلّفِظ  اســت، ولی چه ر

درسِت آن با فتح )م( و »َمرداس« است.

25. »او مجــاز نبــود بــه حرفــه ی کتابــت )کاتــب نســخه های خّطــی( 

دســت یابد«. )ص 116، زیرنویس 4( در اینجا باید نوشــت »دبیری« 

نه »کاتب نسخه های خّطی«.

26. »روایــت خواستارشــدن کشــیش برای به جای آوردن مراســم عقد 

رســتم و تهمینــه«. )ص 127، زیرنویــس 5( بــه جای »کشــیش« واژۀ 

که در شاهنامه هم آمده. »موبد« درست است 

کوروش مبنی بر اینکه دســت یک ژنرال ارتش  27. »روایتی درباره ی 

را به عنوان خواســتگار در دســت ژنرال دیگر... قــرار می دهد«. )ص 

129، زیرنویــس 2( در ترجمــۀ متنــی مربــوط بــه شــاهنامه بــه جــای 

کرد. »ژنرال« باید از لغتی مانند »سپهساالر« یا »سپهدار« استفاده 

28. »عروس با انواع لوســیون ها و عطرها آماده می شــود«. )ص 136( 

بــه جــای واژۀ بیگانــۀ »لوســیون« پیشــنهاد می شــود از تعابیــری نظیر 

»زیورهای آرایشی« استفاده شود.

هندوژرمانیــک،  نــژادی  شــاخه های  دیگــر  هماننــد  »ایرانی هــا   .29

دارای ســاختار خانوادگی پدرساالری هســتند«. )ص 141( به جای 

پایی« پیشنهاد می شود. »هندوژرمانیک«، »هندوارو

30. »در سایۀ حمایت زنی بت سا قرار می گیرد«. )ص 141( »بت سا« 

ترکیِب متداولی نیســت و به جای آن »بت آســا« یا »زیبارو« پیشنهاد 

می شود.

کــرده  31. »بهــرام پــژدو... چندیــن متــن مذهبــی را ترجمــه و تبدیــل 

است«. )ص 143( »تبدیل کرده است« دقیق نیست و باید به جای 

کرده« یا »به نظم درآورده است« بیاید. آن »گزارش 

کــه از ایــن ازدواج های موقت حاصل می شــد  32. »هرگونــه بچــه ای 

به پدر بیولوژیکی آنها - شــوهر موّقت - تعلق نداشــت«. )ص 145( 

یکی«  که دربارۀ شــاهنامه است ترکیب  »پدر بیولوژ کتابی  در ترجمۀ 

ّیــاِت مربوط به اشــتقاق و معنــای این نام، ر.ک به: ســّجاد آیدنلو؛ دفتر  گاهــی از نظر 15. بــرای آ
خسروان؛ همان، ص 705 و 708.

کرده اســت«.  11. »فرخ زاد با شــهردار ایرانی االصل دهکده ای زندگی 

)ص 65( به جای »شهردار« که لغتی امروزی است »مهتر« پیشنهاد 

می شود.

گیرم«. )ص 70(  یشتاســپا مورد خوش آمد قرار  12. »در خانه کینگ و

چرا لغت انگلیســِی king در متن آمده اســت؟ باید نوشت »کوی« یا 

یشتاسپ. »کی« و

گلنار در بالکن قصر ایســتاده بود«. )ص 75( در  کــه  13. »هنگامــی 

ترجمۀ داســتان های شــاهنامه واژۀ امروزِی »بالکن« مناسب نیست 

و به جای آن »ایوان« پیشنهاد می شود.

کــه عــارف اردبیلــی در اثر شــاعرانه ی خود  14. »شــیرین بــه گونــه ای 

فرهادنامه، شناســانده اســت، نزدیک تر به شــیرین شــاهنامه است«. 

گونه باشــد: به شــیرین شــاهنامه  )ص 81( جملــۀ پایانــی بایــد ایــن 

نزدیک تر است.

15. شــیرین در جایــگاه خــود ملبــس بــه پیراهنی زرد رنــگ و پالتوی 

ارغوانی«. )ص81( »پالتو« هم لغتی معاصر اســت و باید »باالپوش« 

ترجمه شود.

که ما آن ها را در شاهنامه می شناسیم  16. »بیشــتر این دسته از زنان 

بــه صــورت برده... نمــودار می شــوند«. )ص 93( برای زنــان به جای 

»برده«، »کنیز« دقیق تر است.

17. »هنگام برگزاری جشــن ها و شــادیانه ها نمایان می شوند«. )ص 

95( چون »شادیانه« ترکیِب متداولی نیست، به جای آن »شادی ها« 

یا »بزم ها« پیشنهاد می شود.

18. »زال در دو مورد از آن بهره می گیرد: یکی به هنگام تولد رســتم و 

دیگر در زمان نبرد با دشــمن ایمانی خود اســفندیار«. )ص 101( تعبیر 

»دشمن ایمانی« برای اسفندیار دقیق نیست و باید بازنگری شود.

19. »ســیمرغ بدسرشــت همسر سیمرغ نیک سرشت بود«. )ص 101( 

به جای »همسر« واژۀ »جفت« مناسب تر است.

20. »پیــش از ایــن بــا زِن لباس شــو آشــنا شــدیم«. )ص 102( به جای 

»لباس شو« لغِت شاهنامه اِی »گازر« بهتر است.

گردش ســیاوش چنان ســنگین  21. »خشــم رســتم به خاطر قتل شــا

گرد«، »پرورده« مناسب  تر است. است«. )ص 107( به جای »شا

22. »رســتم دســتبند معروف را بــه او می دهــد«. )ص 107( »بازوبند« 
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یتی یا موّقت« پیشنهاد می شود. اصاًل مناسب نیست و معادل هایی چون »پدر عار

کهن ... بر هم زد«. )ص 148( »زیرســؤال بردن« در  33. »جامعه ی ساســانی را با زیرســؤال بردن نظام اشــرافی 

کرد. زبان فارسی تعبیر درستی نیست16 و باید واژه هایی نظیر »تشکیک« را جایگزین 

گویا نیســت و باید معادل دیگری آورده شــود.  34. در )ص 152 و 153( ترکیب »خانوادۀ هســته ای« دقیق و 

مثاًل خانوادۀ اصلی.

35. در عبارت شبســتان ]آپارتمان خصوصی زن در قصرهای قرون وســطایی[. )ص 158( »آپارتمان« لغتی 

کتاب باشد. امروزی است و به جای آن باید معادل هایی مانند »سرای« بیاید تا مناسِب موضوع 

که جام زهر را بنوشــد«. )ص 162( این الگو )می رفت+ فعل )بنوشــد(  که اردشــیر می رفت  36. »در هنگامی 

گفت: می خواســت  کاری ( در زبان فارســی درســت نیســت17 و به جای آن باید  به معنای نزدیک بودِن وقوِع 

جام زهر را بنوشد.

37. در )ص 166( به جای ترکیِب مهجوِر »فراوری« لغاِت »فرزندزایی« یا »تناسل« پیشنهاد می شود.

کــه دکتــر هنــدی می بیند اســکندر بهبود یافتــه اســت«. )ص 166( به جای »دکتــر« واژه های  38. »هنگامــی 

»پزشک« یا »طبیب« مناسب تر است.

39. »زن در هنــگام ماهانگــی بیشــتر از بیماری طاعون مورد نفرت بــود«. )ص 168( »ماهانگی« در این معنا 

متداول نیست و »عادت ماهانه« یا »قاعدگی« بهتر است.

ی لغت مناســبی  کــه آنهــا را زباله هــای جامعــه می دانســتند«. )ص 169( »زباله هــا« به هیچ رو 40. »فواحــش 

نیست و به جای آن »فرومایگان« یا »زواید« پیشنهاد می شود.

41. »در عرض چهل سال تألیف این کتاب«. )ص 178، زیرنویس 1( عبارِت درست »در فاصلۀ چهل سال 

کتاب« است. پس از تألیف و چاِپ این 

42. »درباره ی آدم ربایی زنان به وســیله ایرانی ها«. )ص 180، زیرنویس 2( صورت درســت این اســت: دربارۀ 

زن ربایِی ایرانیان.

ک توســط فریــدون اســت«. )ص 181،  43. »شــبیه داســتان نجــات دو خواهــر جمشــید از زنجیرهــای ضحــا

ک، خواهران/ دختران جمشــید را به زنجیر نکشــیده اســت، به جای  زیرنویــس 3( چــون در شــاهنامه ضّحا

»زنجیرها«، »اسارت« درست است.

44. در )ص 187( به جای ترکیِب »بّچه انداز غیرمجاز« صورِت »سقط کنندۀ جنین« پیشنهاد می شود.

کــه دارای زیبایــی  45. »آخریــن ولــی نــه کمتربــن، بــه عنــوان مــادر قهرمــان ملــی ایــران، رودابــه حــق داشــت 

گویا نیست. خیره کننده ای باشد«. )ص 192( جمله درست و 

46. »واژۀ صابــون چندیــن بار در ســروده های ناصرخســرو... آمده اســت و به این نتیجه می رســد« )ص 194( 

وجه درست چنین است: این نتیجه را حاصل می کند.

16. در این باره ر.ک به: حسن انوری و یوسف عالی عّباس آباد؛ فرهنگ درست نویسی سخن؛ چاپ اّول، تهران: سخن 1385، ص 171 و 172.
17. در این باره، ر.ک به: ابوالحسن نجفی؛ غلط ننویسیم؛ چاپ هفتم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی 1378، ص 211.

کتـــــاب زنـــــان  چـــــون اصـــــِل 
در شـــــاهنامه به خامـــــۀ دکتر 
خالقـــــی مطلق اســـــت ماننِد 
ثـــــاِر ایشـــــان عالمانه و  همۀ آ
بسیار مفید نوشته شده، ولی 
متأّســـــفانه ترجمۀ فارسِی آن 
بسیار سســـــت و ناتندرست و 
ســـــخت فروتر از متِن اســـــتوار 
کـــــه هـــــر خوانندۀ  آن اســـــت 
شـــــگفتِی  بـــــه  را  آشـــــنایی 
تـــــوأم با دریـــــغ وا مـــــی دارد.
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ک را برای انســان ها از پوســت پلنگ... آفریــد«. )ص 198( به جــای »آفرید«، »ابداع  47. »کیومــرث... پوشــا

کرد« یا »ساخت« دقیق است.

کار برده می شــد«. )ص 198( به جای لغِت خارجِی »یونیفرم« واژۀ  48. »برای جنگ نیز به عنوان یونیفرم به 

»رزم جامه« پیشنهاد می شود.

ک از خــز پلنــگ ســاخته می شــد«. )ص 199( به جــای »خــز« معادل هایی مانند »پوســت« و  49. »ایــن پوشــا

»چرم« بهتر است.

ج( موارِد مبهم یا توضیح داده نشده
کتاِب زنان در شــاهنامه مبهم اســت و یکــی دو نمونه نیــز نیازمند  برخــی از جمــالت متــن یا یادداشــت های 

توضیِح مترجم است. این موارد را برای توّجِه مترجِم ارجمند ذکر می کنیم:

1. در )ص 17، زیرنویــس 4( پــس از توضیــِح واژۀ آلمانــِی Perchten می خوانیــم »روایــت از خالقــی. ن. پ، 

که منظور از ن.پ خانم ناهید  ویراســتار اســت«. این جمله برای خوانندۀ متِن فارسی مبهم اســت در حالی 

پیرنظر ویراســتاِر ترجمۀ انگلیســی است و احتمااًل ایشــان در گزارش انگلیسی، توضیِح آن لغِت آلمانی را به 

کرده اند. نقل از دکتر خالقی مطلق آورده و به این نکته اشاره 

کــه ایــن توضیحــات از افزوده هــای بعــدِی دکتر  2. در )ص 25 و 26( بایــد دربــارۀ زیرنویــس 2 یــادآوری شــود 

که در ســال 1382 در فصلنامۀ نشــر  خالقی مطلق بر متِن رســالۀ دکترِی خویش اســت؛ زیرا در آن به نامه ای 

کرده اند ارجاع داده اند. دانش چاپ 

گوی )Iago( شاهنامه است«. )ص 55( ی یا 3. این جمله مبهم است: »و

4. ایــن جملــه در )زیرنویــس 2، ص 55( گویا نیســت »داســتان ازدواج ســیاوش و قریره )جریــره( آن گونه که 

Schack نتیجه گیری کرده مغایر نظر اشــپیگل و همچنین نســخه هایی است که پیش تر از شاهنامه به چاپ 

رسیده است«.

5. در )ص 55، زیرنویس 3( جملۀ آلمانِی اشپیگل باید به فارسی ترجمه شود.

6. در )ص 64، زیرنویــس 1( ایــن ارجــاع مبهــم اســت »نک: بانوگشســپ حماسه ســرایی ص ff 300«. ظاهرًا 

کتاب حماسه سرایی در ایران، ص 300 به بعد. منظور این است، نک: بخش »بانوگشسپ نامه« در 

که »در اواخر دوران زرتشــت، او به هیئت یک روح نیک سرشــت  7. این جمله دربارۀ »ســیمرغ« مبهم اســت 

بازمی گردد«. )ص 102(

کاِر ژاماســپیک که بهمن یشــت، کتاب مذهبی  کتــاب مذهبــی یهود و مســیحان آیات  8. »در دو فصــل آخــر 

گویا  دیگر را اصالح می کند، زمانی پیش بینی شده است که...«. )ص 106، زیرنویس 1( جملۀ مشخص شده 

نیست و باید در ترجمه بازنگری شود.

9. »بیشتر زنان در شاهنامه حجاب می پوشیدند که بخشی از جامه ی زنانه در ایران باستان بود. این حجاب 

می توانســت فرانما باشــد«. )ص 199( نگارنده منظور از »حجاب فرانما« را درنیافت. آیا منظور این اســت که 

آن پوشش نازک بود و مو و پیکر از زیر آن دیده می شد؟
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د( نادرست نوشتِن نام های خاص
شاید نمایان ترین نقِص این ترجمه که در همان نگاِه نخست و اجمالی به متن عیان می شود، نادرست نویسِی 

گرامی به دلیِل ناآشنایی با شاهنامه و متوِن اوستایی  امالی نام های خاص )کسان و جای ها( است. مترجم 

و پهلوی و عدم مراجعه به منابِع مربوط، نودوسه بار اسم شخصّیت هاِی روایاِت ایرانی )شاهان و پهلوانان( 

کتاب ها را نادرست و متفاوت با وجه اصلی و متداوِل آنها نوشته اند. در این بخِش مقاله  و برخی محّققان و 

کــه در چاِپ بعــدِی کتاب حتمًا  یم  یم و امیدوار همــۀ ایــن مــوارد را با صورِت درســِت آنهــا در جدولــی می آور

اصالح شود.

 شماره صفحهوجه درستصورت غلط در ترجمهشماره
کتاب  در 

27فرودفرید1

27گردیزیگاردیزی2

28کندروکندراو3

28سلمسالم4

28ثرتئونهترای تانا5

کا6 کداها 28دها

28گندروگانداروا7

30فرارنگفریرنگ8

30طیهورطاهور9

30گیومرثکیومارس10

31جندلجندال11

31بندهشنبندهیشن12

31سهیساهی13

31پرمایهپرمایا14

31برمایهبرمایا15

33ثعالبیتعالبی16

33خورخاور17

کگوزا18 33گوزا

33ایرکآیرا19

33ثریتکتریتا20

33بیتکبیتا21

33فرازوشکفرازوشا22

33زوشکزوشا23

37سکایانسکائستان24

40پاول هورنیال هورن25

40پشوتنپشوتان26

40شغادشقاد27

43هاماورانهماوران28

قیهـــــی، در َهمیـــــن 
َ
ســـــتاد ف

ُ
ا

َمقاله، به َتکراِر داَورِی خویش 
بی الَحدید 

َ
ابِن أ رِح 

َ
ش دربارۀ 

بـــــاز این را  نیـــــز پرداختـــــه و 
که  کرده اســـــت  خاِطرنشـــــان 
بیشینۀ َمطاِلِب این کتاِب کبیِر 
َکثیرالفاِئدۀ بیسْت ِجلدی، نه 
 ِ

ّ
در َصمیـــــِم موضوِع آن و َحل

َمتیِن  َمتِن  ِإشاراِت  و  عبارات 
کتـــــاِب شـــــریِف َنْهج الَباغـــــه ، 
و  تاریخـــــی  ُگفتارهـــــاِی  َبـــــل 
که  کالمیـــــی اســـــت  َدبـــــی و 

َ
أ

گردیـــــده. بالُمناَســـــَبة إیـــــراد 
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 شماره صفحهوجه درستصورت غلط در ترجمهشماره
کتاب  در 

43یوستیژوستی29

45هرزبدهیراد30

45کی پشینکی پاشین31

48زلیخازولیخا32

48مینویمینوئی33

ژدهام34
ُ
ژدهمگ

َ
53گ

53گستهمگستهام35

53هجیرحقیر36

54جریرهقریره37

56ختنخوتان38

57دینوریدیناوری39
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سال بیست و هشمت،مشارۀاول،فروردین و اردیهبشت1101631396

رقد درن ری هح ره ررهنزشزررش قینحتر رهمانهرش رد ن نز 

هـ( چند نکته دربارۀ مطالِب متن
گر ناشــی از ســهِو ترجمه  که ا چنــد مــورد از مطالــِب متــِن کتاب به نظــر نگارنــده نیازمند تأّمل و بحث اســت 

ِف دانشمند، دکتر خالقی مطلق، عرض می شود:
ّ
نباشد، برای عنایِت مول

1. در کناِر تهمینه و منیژه، رودابه همســر زال نیز در اصِل اســاطیرِی خویش از پریان دانســته شده است )ر.ک 

به: ص 18(، ولی برخالِف شواهِد پیدا و پنهانی که دربارۀ سرشِت پریانۀ تهمینه و منیژه در شاهنامه و بعضی 

ک نژادِی  منابع دیگر هســت، چنین نشــانه ها و قراینی دربارۀ رودابه وجود ندارد و شــاید نتوان به ِصرِف ضّحا

ی و دیوزاد و اژدهابچه نامیده شدنش، با قطعّیت او را هم از پریان انگاشت. و

2. در )ص 18( مازندراِن مذکور در داســتان هفت خان رســتم در »شــمال کشــور و میهن دیوها« معّرفی شــده 

اســت. هرچند در ســّنِت شــاهنامه خوانِی ایرانــی، مازندراِن هفت خان بــا مازندراِن کنونِی ایــران تطبیق داده 

می شــود، تحقیقات نشــان داده اســت که در عصر فردوسی منطقۀ شــمال ایران طبرستان نامیده می شد، نه 

مازندران و به احتمال فراوان مازندرانی که داســتان هفت خان رســتم در آنجا اّتفاق می افتد، مازندراِن مغرب 

کتاب بنا بر دیدگاِه معروف و  گر در متن آلمانِی  ی ا که در آفریقا و جنوب مصر واقع بوده است.18 از این رو بود 

کشور دانسته شده است، پیشنهاد می شود در ترجمۀ جدیِد فارسی این نکته  قدیمی، »مازندران« در شمال 

با توضیح الزم در زیرنویس اصالح شود.

3. در )ص 41، زیرنویــس 2( می خوانیــم »فردوســی ... در پرورانــدن افــراد نیــک بســیار توانــا اســت ولــی نــه 

چندان خوب در آفرینش آدم های بد«. شــخصّیت پردازِی دقیق یکی از ویژگی های هنرمندانۀ فردوســی و از 

تفاوت های او با دیگر منظومه َســرایاِن پس از خودش اســت19 و او به همان اندازه در معّرفی و پرداخِت ســیما 

ک، افراســیاب، گرســیوز و ... موّفق است که در آفریدِن فریدون  و شــخصّیِت افراد اهریمنی و بد مانند ضّحا

و کیخســرو و رســتم و ... و نمی توان با معیارهای داســتان پردازِی سّنتِی ایران، فردوسی را در توصیِف کساِن 

منفِی روایاِت شاهنامه ناموّفق دانست.

که همسر اسفندیار خواهر خودش همای بود.  گفته نمی شود  4. نوشته اند »در هیچ جای شاهنامه به روشنی 

حّتــی ش c15 /1505 هــم کمکــی در ایــن مــورد به مــا نمی کنــد«. )ص 71، زیرنویس 2( در هــزار و چند بیت 

که پس از بازگشت از نبرد ارجاسپ، شاه جهان )گشتاسپ( همای را به پور ِمهین  دقیقی آشکارا اشاره شده 

خویش )اسفندیار( داد:

به پور ِمهین داد فّرخ همای )2/ 70/ 800(  چو شاه جهان باز شد باِز جای 

کتــاِب زنان در  کــه ناشــری معتبــر و فّعال اســتـ  چــاپ دوم  یــدـ   در پایــان پیشــنهاد می شــود انتشــارات مروار

شــاهنامه را بــا بازنگــرِی اساســی در ترجمــه و ویرایِش کامل و دقیق، آمــاده و پس از تأییــِد دکتر جالل خالقی 
کند تا از یک تحقیق ارزشمند ترجمه ای فصیح و روان نیز در اختیار خوانندگاِن ایرانی باشد. مطلق منتشر 

کریمان؛ پژوهشی در شاهنامه؛ به کوشش علی میرانصاری،  18. دربارۀ موقعّیِت جغرافیایِی مازندراِن شاهنامه در مغرب، برای نمونه، ر.ک به: حسین 
ی ایران 1375، ص 168- 198؛ جالل متینی؛ »مازندران در جنگ های کیکاووس و رستم با دیوان«؛ ایران نامه، 

ّ
چاپ اّول، تهران: سازمان اسناد مل

ســال دوم، شــمارۀ هشــتم، تابســتان 1363، ص 611- 638؛ علیقلــی محمــودی بختیــاری؛ »مازندران یا یمن؟«، هنر و مردم، شــمارۀ 89، اســفند 
1348، ص20- 27.

19. در ایــن بــاره، ر.ک بــه: ســعید حمیدیــان؛ درآمــدی بر اندیشــه و هنر فردوســی؛ چــاپ اّول، تهــران: مرکــز 1372، ص 13- 15؛ جــالل خالقی مطلق؛ 
کوتاه به فِنّ داستان سرایی فردوسی«؛ سخن های دیرینه، همان، ص 114- 117. »نگاهی 

قیهـــــی، در َهمیـــــن 
َ
ســـــتاد ف

ُ
ا

َمقاله، به َتکراِر داَورِی خویش 
بی الَحدید 

َ
ابِن أ رِح 

َ
ش دربارۀ 

بـــــاز این را  نیـــــز پرداختـــــه و 
که  کرده اســـــت  خاِطرنشـــــان 
بیشینۀ َمطاِلِب این کتاِب کبیِر 
َکثیرالفاِئدۀ بیسْت ِجلدی، نه 
 ِ

ّ
در َصمیـــــِم موضوِع آن و َحل

َمتیِن  َمتِن  ِإشاراِت  و  عبارات 
کتـــــاِب شـــــریِف َنْهج الَباغـــــه ، 
و  تاریخـــــی  ُگفتارهـــــاِی  َبـــــل 
که  کالمیـــــی اســـــت  َدبـــــی و 

َ
أ

گردیـــــده. بالُمناَســـــَبة إیـــــراد 


