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 نقد و ردِّ نظرّیاِت شرقی و غربی 
در شاهنامه شناسی

| سّجاد آیِدنلو*|

چون تأثیر ادبیات فارســی بــر روی ادبیات 
انگلیسی  )موضوع پایان نامة نویسنده(  مرتبط 
دانســت در این کتاب از پیشــینة مطالعات 
ایران شناسی در بریتانیا نیز تصویری به دست 

می آید.
یکی از دیگر نکات مهمی که در این خصوص 
می توان مطرح کرد ُحسن تصادِف توأم شدن 
ظهور و بروز چهــره ای چــون ادوارد براون 
است با برآمدن نســلی از دانشمندان ایرانی 
که در جســت وجوی تعریفی جدید از هویت 
ایرانی، دقیقًا همان پرســش هایی را در ذهن 
داشــتند که فقط علمایی چون ادوارد براون 
می توانســتند پاسخگوی آن ها باشند یا راه را 
برای پاســخگویی بدان ها بگشایند؛ کسانی 
چون سّید حسن تقی زاده و محمد قزوینی به  
عنوان شاگردان بالواسطة او و طیف وسیعی 
از دیگر ایرانیان که تحــت تأثیر تحقیقات او 

بوده و هستند.
نکتة دیگری که در ارتباط با این پاسخ و نوِع 
این پاسخ ها می توان مطرح کرد وجه معقول و 
عاری از مبالغة آن هاست. اگرچه ادوارد براون 
در پاره ای از نوشــته های اولیة خود از نوعی 
تفاوت اساسی میان ایرانیان و مثاًل ترک ها و 
عرب ها سخن به میان آورده بود که می توانست 
تند و نسنجیده تلقی شود، ولی همان گونه که 
نویســنده نیز یادآور شده است، داوری هایی 
از این ســنخ پدیده ای گذرا بیش نبودند و در 
مجموع چشــم اندازی که براون از فرهنگ و 
ادب ایرانی به دســت می دهد تصویر متعادل 
و معقولی است و احتمااًل دلیل دوام نیاوردن 
پاره ای از شاگردان بازیگوش و گریزپای او چون 
ذبیح بهروز با تصوری که از تاریخ ایران داشت 

بر یک چنین زمینه ای استواربود.1
ادوارد براون که »... زبان فارسی را و ادبیات 
ایران را در مرتبة بزرگی...« می دانســت و در 
همة عمــر »... آزادی و بهبــودی ایران را...« 
خواستار بود )ص 372( از معدود دانشمندان 
خارجی ای است که از همان بدو کار قدر او نزد 
ایرانیان شناخته بود و جای خوشوقتی است 
که هنوز هم به رغم تمامی این گم گشتگی ها، 
باز هم این عهد به صورت انتشار آثار خواندنی 
و ارزشمندی چون ادوارد براون و ایران تجدید 

می شود.

1.  در بخش پیوست های کتاب که به معرفی دوستان و 
شاگردان براون اختصاص دارد، به داستان ذبیح بهروز 

نیز اشاراتی شده است )صص 637- 641(.

بوطیقا و سیاست در شاهنامه. محمود 
امیدســاالر. ترجمة فرهــاد اصالنی و 
معصومه پورتقی. تهران: بنیاد موقوفات 
دکتر محمود افشــار با همکاری سخن، 

1396. 351 ص، 350000 ریال.

دکتر محمود امیدســاالر یکی از نامدارترین 
شاهنامه شناســاِن معاصر هســتند. کارنامة 
پژوهش های ایشان را به طوِر کّلی می توان در 
سه بخش تقسیم بندی و بررسی کرد: نخست، 
مقاالِت مختلف در نشرّیاِت عمدتًا چاِپ خارج 
)ایران شناســی و ایران نامه( در دهة شصت و 
هفتاد دربارة مســائِل متنی، لغوی، تحلیلی، 
حماسی - اساطیری و فولکلوریِک شاهنامه که 
بخِش مهّمی از آن ها در مجموعة جستارهای 
شاهنامه شناسی و مباحث ادبی )تهران، بنیاد 
موقوفات دکتر محمود افشــار،1381( آمده 
اســت. دوم، همکاری با دکتــر خالقی مطلق 
در تصحیِح دفتِر ششــِم شــاهنامه و نوشتِن 
یادداشت های این مجّلد که مقاالتی نیز از ِقَبِل 
آن چاپ شده است و ســوم، تحقیقاِت ایشان 
پس از پایاِن تصحیِح دفتِر ششِم شاهنامه که 
به صورِت مقاالتِی در مجالت و مجموعه هاِی 
غالبًا داخِل ایران، مدخل های دانشــنامه ای، 
رساله های منفرد و فصولی از کتاب ها منتشر 
شــده است. شــماری از نوشــته های این دو 
مقطِع اخیر از فّعالّیت های دکتر امیدساالر را 
هم می توان در کتاِب ســی و دو مقاله در نقد 
و تصحیح متــون ادبی )تهران، بنیاد موقوفات 

دکتر محمود افشار، 1389( دید.
به لحاِظ روش شناســِی پژوهــش و مبانِی 
نظرِی کار، ویژگِی نمایانی که در بعضی کارهاِی 
بخِش سوِم کارنامة علمِی این شاهنامه شناس- 
به ویژه پس از ســال 1385 و آغاِز ســفرهای 
مستمر و پرباِر ایشان به ایران- دیده می شود، 
غلبه و تکراِر نقِد برخی نظرّیاِت محّققان غربی 

)اروپایی و آمریکایی( دربارة شــاهنامه و فنِّ 
تصحیِح متوِن فارســی است که بعضًا حّتی به 
تعبیِر خود ایشان به »جدل« نیز کشیده است. 
از مهم ترین کارهاِی دکتر امیدســاالر در این 
باب به زبان فارسی در سال های اخیر، دو رسالة 
متون شرقی، شیوه های غربی )شاهنامه و ابعاد 
ایدئولوژیک شاهنامه شناسی در مغرب زمین(، 
ضمیمة شــمارة 17 آینة میراث، سال 1388 
و عاّلمه قزوینی و شــیوه های غربِی تحقیق، 
ضمیمة شــمارة 32 آینة میراث، سال 1393 
اســت. دکتر امیدســاالر در پِی همین تفّکر و 
برای تأثیِر بیشــتر و گسترده تِر آرای انتقادِی 
خویش کتابی هم به زبان انگلیســی نوشته و 
در ســال )2011 م( در آمریکا چاپ کرده اند 
که ترجمة فارســِی آن به تازگی با نام بوطیقا و 
سیاست در شــاهنامه به قلم دو مترجِم جوان 
آقای فرهاد اصالنی و خانم معصومه پورتقی از 
سوی انتشــارات بنیاد موقوفات دکتر محمود 
افشار با همکاری نشر سخن منتشر شده است.

پیش فرِض دکتر امیدساالر در این کتاب این 
است که »موضع تهاجمی غرب نسبت به ایران 
بر ماهّیت گفتمان آکادمیک در باب مّلی ترین 
نماد فرهنگی ایران یعنی حماســة مّلی ایران 
تأثیر گذاشته است« )ص 34 کتاب(. به عقیدة 
ایشان »شرورانه ترین ویژگی شاهنامه پژوهی 
غربی تالش سرسختانة آن است برای تبدیل 
آنچه ایرانی و اسالمی اســت به چیزی تابع و 
تحت ســلطة هر آنچه »غربی« و »مسیحی« 
تلّقی می شــود« )ص 35(. یکی از مهم ترین و 
بارزترین دیدگاه هاِی غلِط شاهنامه شناســِی 
غربــی که در ایــن کتاب و چنــد مقالة دکتر 
امیدساالر به درســتی نقد و رد شده، شفاهی 
انگاشتِن منبع/ منابِع فردوسی در نظم شاهنامه 
است که ناشی از تطبیق/ تحمیِل ویژگی های 
متوِن غربی/ اروپایی )ادبّیاِت یوناِن باســتان و 
اروپاِی قروِن وسطی( بر شاهنامه و آثاِر تمّدِن 
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اسالمی ایرانی است.
کتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامه غیر از 
دیباچة فارسِی خوِد مؤّلف دانشمند و دیباچة 
مترجماِن محترم، یک پیشگفتار، یک مقّدمه، 
یازده فصل و یک بخِش نتیجه گیری دارد. در 
پیشگفتار )صص 27- 31( دکتر امیدساالر از 
استادان و دوستاِن خویش در سال های تحصیل 
و تحقیــق، به نیکی نام برده و ســپاس گزاری 
کرده انــد. مقّدمة کتاب )صــص 33- 46( به 
تبییِن مبنای نظری و موضوِع اثر می پردازد که 
چنان که گفتیم در نقِد تأثیِر نگاِه ستیزه جویانة 
غربی بر پژوهش های شاهنامه شناختی در آن 

دیار اســت. البّته همان گونه که خوِد 
دکتــر امیدســاالر در اینجا )ص 34( 
تصریــح کرده انــد و در برخی فصول 
کتاب هم می بینیم، ایشــان عالوه بر 
مخالفــت با نظرّیــاِت محّققان غربی 
گاهی بعضی آراِی مشــهور و متداول 
و پذیرفته شــدة به اصطالح شــرقی/ 
ایرانی دربارة فردوســی و شاهنامه را 
نیز نقد کرده اند که شاید نظرگیرترین 
و عجیب تریــن آن ها دربــارة هدِف 
فردوســی از شاهنامه سرایی در )ص 
124( باشد که در ادامه به آن خواهیم 
پرداخــت. در نظِر دکتر امیدســاالر 
افزون بر پژوهندگاِن غربــِی متأّثر از 
سیاسِت حاکم بر کشورشان، بسیاری 
از شــاهنامه پژوهان ایرانــی نیز »از 
تلفیق عجیبی از مکتب مارکسیســم 
و ایدئولــوژی نژادپرســتی اروپایــی 

ملهم اند« )ص 124(.
فصل اّول کتاب با ناِم »شــاهنامه و 
مرجعّیت فرضــی غرب« )صص 47- 
74( دربــارة تفاوت های زماِن زندگِی 
فردوســی و تمّدن ایرانی- اســالمی 

با اروپاِی قرون وســطی اســت و به دلیِل این 
اختالفات، ارتباط و مقایســة فردوســی را با 
هومر نادرســت می داند. فصل دوم، »مســیر 
یک حماسه: تاریخچة کوتاهی از روند انتقال 
شــاهنامه« )صص 75- 93( گزارشی کوتاه از 
ســابقة تدویِن روایاِت مّلی- پهلوانی ایران بر 
اساِس شواهِد اوستایی، یونانی، پهلوی و فارسی 
است. در فصل ســوم، »در میهن شاهنامه: به 
فارسی دری« )صص 95- 111( دربارة چند 
شــاهنامة منظوم و منثوِر پیش از فردوســی 
یعنی منظومة مســعودی مروزی، شــاهنامة 
ابوعلی بلخــی، شــاهنامة ابوالمؤّید بلخی و 

شاهنامة ابومنصوری بحث شده است. در فصل 
چهارم، »نهایت امانت داری: فردوسی و نسخة 
منثورش« )صص 113- 120( شاهنامة منثوِر 
ابومنصوری معّرفی و تأکید شده است که این 
کتاب یگانه منبِع فردوســی در نظم شاهنامه 
بوده اســت. فصل پنجم )صص 121- 126( 
»چرا شــاهنامه؟« نــام دارد و در آن این نظر 
اظهار شده که برخالِف سخِن معروف و مقبول، 
هدف اصلِی فردوســی از َســرایِش شاهنامه 
پاس داشِت فرهنگ ایرانی و زبان فارسی نبوده 
و او فقط در صدِد تأمیــِن هزینه های زندگی 
خویش و کســب شــهرت به عنوان بهترین 

شاعِر زمانه بوده است. در فصل ششم، »مردی 
در افســانه ها« )صص 127- 143( طرحی از 
سرگذشِت فردوسی به دور از شاخ و برگ های 
افســانه ای و بر پایة اندک آگاهی های موجود 
در متِن شــاهنامه به دســت داده شده است. 
در فصل هفتم، »شاعر، شــاه و زبان« )صص 
145- 167( چنــد نکتة اصلــی وجود دارد. 
یکی اینکه فردوســی در نظِم شاهنامه انگیزة 
مّلی گرایانة مخالفت با اعراب نداشته است. ثانیًا 
برخالِف قوِل مشــهور، او پدِر فرهنگ ایرانی و 
زبان فارسی نیســت و هنر او استفادة ادیبانه 
و بی نظیر از قابلّیت هاِی موجوِد زبان فارســی 

برای آفریدِن شاهکاری شکوهمند است. سوم 
اینکه باز به رغِم آنچه به نادرست شهرت یافته 
ترک تبارِی محمود یا شیعه مذهبِی فردوسی 
سبِب اصلِی طرِد شاهنامه از درباِر غزنه نبوده 
اســت. در فصوِل هشــتم تا یازدهم با نام های 
»انســجام و یک پارچگی حماسی: مواضعی 
علیه تحلیل های ناقــص«، »رقابت برادران«، 
»کشتن دیوان، عزل شاهان: داستان َاکوان« و 
»از هوس رانی تا براندازی« )صص 169- 228( 
داستان های هفت خان رستم، فرود، اَکوان دیو و 
بیژن و منیژه از منظِر روان شناختی و ساختاری 
تحلیل و با عرضة تفسیرهایی خاص بر این نتیجه 
تأکید شده است که این داستان ها با 
وحدت و ســاختاِر منطقی- داستانِی 
کّلیِت حماســة مّلی ایــران پیوندی 
استوار و منسجم دارند و روایت هایی 
مستقل و غیروابسته نیستند که نبوِد 
آن ها خللی در در این ســاخت ایجاد 
نکند. در بخِش پایانی، »نتیجه گیری: 
شــاهنامه و اســتبداد اروپامحوری« 
)صص 229- 255( ُلبِّ سخن محّقِق 
محترم این اســت که به دلیِل تفاوِت 
شرایِط فکری و فرهنگِی ایران باستان 
و یوناِن کهن و نیز ایراِن عصِر فردوسی 
با اروپاِی قروِن وسطی نباید و نمی توان 
از معیارهاِی تحلیِل آثاِر اروپایی برای 
بحث دربارة شاهنامه استفاده کرد و از 
همین روی نظرّیة شفاهی/ شنیداری 
بودِن منابِع فردوسی و کوشش برای 
اِعماِل بعضی ضوابــِط تصحیِح متوِن 
اروپایی در تصحیح شــاهنامه درست 
نیســت. در پایاِن کتاب، پی نوشت ها 
)صــص 257- 323(، نمایــه )صص 
325- 334( و فهرست منابع )صص 
335- 351( آمده است. در کتاب نامه 
مجموعــًا نام و مشــّخصاِت 286 منبع )145 
مأخِذ فارسی و 141 اثر غربی( دیده می شود. 
نگارنده دربارة برخی نکات و نظرّیاِت این کتاب 
پیشنهادهایی دارد که در ادامه تقدیِم حضوِر 
دکتر امیدساالر و همة محّققان و عالقه منداِن 

شاهنامه می شود.
1. دکتر امیدســاالر در این کتاب و پیش از 
آن بعضی نوشــته هاِی دیگرشان معتقدند که 
شاهنامة منثوِر ابومنصوری تنها مأخِذ فردوسی 
در سرایِش حماسة مّلی ایران بوده است )ر.ک: 
بوطیقا و سیاست در شاهنامه، ص 76(.1 غیر 
از ایشــان چند تِن دیگر از شاهنامه شناسان 
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هم ایــن نظر را اظهار کرده انــد؛2 ولی به نظر 
نگارنده چنان کــه چند بار در جاهای مختلف 
اشــاره و بحث کرده است، دسِت کم سه دلیل 
و قرینة مهم مانــِع پذیرِش قطعِی این دیدگاه 
است. یکی اینکه مهربان دوست فردوسی که 
نسخه ای از شاهنامة ابومنصوری را به او می دهد 
به فردوسی می گوید »گشاده زبان و جوانیت 
هست/ َســُخن گفتن پهلوانیت هست«3 و از 
اینجا می توان اســتنباط کرد که حکیم پیش 
از به دســت آوردِن منبِع منثــور و آغاِز نظِم 
رسمِی شاهنامه، داســتان یا داستان هایی از 
ادِب حماسِی ایران ســروده و در شهِر خود به 
»گشاده زبانی و سخن گفتِن پهلوانی« شهره 
بوده اســت. ثانیًا چنان کــه می دانیم تدویِن 
نخسِت شاهنامه در سال )384 ه.ق( به پایان 
رســیده و منطقی این اســت که فردوسی در 
این مرحله نظِم شاهنامة ابومنصوری را به سر 
رسانده باشد لذا می توان حدس زد که در تدویِن 
دوم )384- 400 ه.ق( - که از َسرایِش شاهنامة 
ابومنصوری فارغ شده بود- ضمِن بازنگری در 
کار خویش داستان هایی از منابِع دیگر به نظم 
کشیده و در ساختاِر اصلِی شاهنامه گنجانده 
باشد. قرینة سوم و مرتبط با نکتة اّول این است 
که پذیرفتنی نیست فردوسی تا پیش از شروِع 
شــاهنامه در حدوِد ســال های )367- 370 
ه.ق( یا به عبارِت دیگر تا تقریبًا چهل ســالگِی 
خویش هیچ تجربه ای در کاِر نظِم روایاِت مّلی 
و حماسی نداشته باشد و منطقی تر این است 
کــه بگوییم او احتمااًل در این اّیام داســتان یا 
داســتان هایی- و طبعًا بر اساِس مآخذی غیر 
از شاهنامة ابومنصوری- ســروده و بعدها در 
متِن اثر خویش آورده است. بر پایة این قراین 
نگارنده معتقد اســت شــاهنامة ابومنصوری 
مأخِذ اصلی و اساســِی فردوسی بوده ولی به 
احتماِل فــراوان او از منبع یــا منابِع مکتوِب 
دیگر نیز برای نظِم برخی داستان های شاهنامه 

استفاده کرده است.4
2. در بحث از دقیقی نوشــته اند: »در بیت 
به جا ماندة دیگری از دقیقی وی صراحتًا اشاره 
می کند که شــعری مکتوب “دربارة شاهان” 
دارد«. مــن هــم مانند اســتاد خالقی مطلق 
معتقدم کــه این بیت ارجاعی اســت به نظم 

ناتمام ماندة شاهنامة منثور:
مرا گوید ز چندین شعر شاهان

ز چندین عاشقانه شعر دلبر
کم از شعری که سوی ما فرستی؟

نه ام اندر خور گفتار وز در؟« )ص 103(

به نظِر نگارنده این دریافت از ترکیِب »شهِر 
شاهان« قطعی نیست و به قرینة »عاشقانه شعر 
دلبر« به معنای »اشعار غنایی« در مصراع دوِم 
بیِت نخست، می توان »شــعر شاهان« را هم 
قصاید مدحِی دقیقی در ستایِش برخی بزرگان 
دانست که نمونه های متعّددی از آن ها در دیواِن 

گردآوری شدة او بازمانده است.5
3. دربارة این بیت از دیباچة شــاهنامه در 

گزارِش چگونگِی نظِم کتاب:
دل روشن من چو بگذشت از اوی
سوی تخت شاه جهان کرد روی

نوشته اند: »به نظر من این بیت غلط تعبیر 
شده است. مصراع »سوی تخت شاه جهان کرد 
روی« به پادشاهان ایران اشاره ندارد بلکه شاه 
جهان کنایه از خداوند است. فردوسی به عرش 
الهی روی می آورد و می خواهد- احتمااًل با تّفأل 
یا استخاره- ببیند که آیا شایسته است که کاری 
را که دقیقی ناتمام گذاشــته بر عهده گیرد« 

)ص 290، یادداشت 
54(. دکتر امیدساالر 
ایــن گــزارش را در 
جــای دیگــری نیز 
نوشــته اند؛6 ولی به 
اصاًل  نگارنــده  نظِر 
نیســت  محتمــل 
چــون در سراســِر 
شاهنامه یک بار هم 
بــرای »خداوند« از 
تعبیِر »شاه جهان« 
نشــده.  اســتفاده 
»تخــت« هــم در 

شاهنامه و متون فارسی- در حدوِد بررسی های 
نگارنده- به معنای »عرش الهی« یا »آســتان 
یزدانی« به کار نرفته اســت. بر همین اساس 
پیشنهاد می شود »تخت شاه جهان« را »بخارا« 
پایتخِت امیر ســامانی بدانیم که فردوســی 
می گوید نخست قصد داشــت برای به دست 
آوردِن منبِع کار )شاهنامة ابومنصوری( به آنجا 
برود اّما بعد با دسترســی به کتاب در طوس از 

این کار منصرف می شود.
4. در بحــث از شــاهنامة ابومنصــوری 
می خوانیم: »بلعمــی در تاریخش به کّرات از 
شاهنامة منثور به طور دقیق نقل قول می کند« 
)ص 119(. این احتمال که شــاید شــاهنامة 
ابومنصوری یکی از منابِع تاریخ بلعمی بوده در 
میاِن محّققان مطرح اســت؛7 ولی تا جایی که 
نگارنده بررسی کرده در تاریخ بلعمی تصریحی 

به نام شــاهنامة ابومنصوری و نقِل قول از آن 
نیســت و جملة مذکور از محّقِق ارجمند باید 

بازنگری شود.
5. همان گونه که قباًل نیز گفتیم عجیب ترین 
اظهــار نظــر در کتاب بوطیقا و سیاســت در 
شــاهنامه این جمالت است که »هدف اصلی 
فردوسی نه بزرگداشت ایران بوده و نه ستایش 
فرهنگ یا زبان فارســی به معنی اخّص کلمه. 
او فقط در پی امرار معاش خودش و همچنین 
اثبات این امــر بوده که نشــان دهد بهترین 
شاعر زمانة خود اســت« )ص 124(. نگارنده 
سخت متحّیر و شــگفت زده است که چگونه 
شاهنامه شناِس محّققی ماننِد دکتر امیدساالر 
در یکی از جدیدترین نوشــته های خویش به 
چنین نتیجة ناپذیرفتنی و عجیبی رسیده اند؟ 
اینکه فردوسی از تقدیم شاهنامه به محمود- 
و نه نظــِم کتاب و آغاِز ایــن کار- قصِد انتفاِع 
ماّدی و صله یابی هم داشته، درست است و از 
اشاراِت خوِد حکیم 
در شــاهنامه نیز بر 
اینکه  و  می آیــد8 
فردوسی نیز ماننِد 
هر شاعر و هنرمنِد 
از  بزرِگ دیگــری 
شاهنامه  آفرینش 
جاودانگِی ناِم خود 
را هم می خواسته، 
طبیعــی و مقبول 
است اّما این تحلیل 
که هــدف اصلی او 
»فقط« امرار معاش 
و اثباِت برترِی شعری و ادبِی خویش بوده به هیچ 
روی درست نیست زیرا اگر واقعًا قصد فردوسی 
از شاهنامه َسرایی تأمیِن هزینه های زندگی بود 
چــرا باید به این منظور چنیــن کاِر طوالنی و 
سختی را پیش می گرفت که حدوِد سی سال 
زمان بگیرد و نهایتًا هم به نتیجة مطلوِب ماّدی 
نرسد؟ آیا معقول تر و منطقی تر این نبود که او 
هم به جرگة شعراِی مدیحه سراِی دربار بپیوندد 
و با نظِم ستایش سروده هاِی مبالغه آمیز و فاخر، 
هر روز و هفته صله های گران بگیرد و با داشتِن 
زندگِی پرتجّملی نظیِر عنصری و دیگر شاعراِن 
دربار ناچار نباشد بارها- چنان که در شاهنامه 
می بینیــم- از تنگِی معاش بنالد؟ به راســتی 
می توان گفت کســی که چنین کاری نکرده و 
سی سال صرِف شاهنامه سرایی کرده هدفش 
فقط امــرار معاش بوده اســت؟ اگر بخواهیم 

محمود امیدســاالر: ... موضع تهاجمی 
غرب نسبت به ایران بر ماهّیت گفتمان 
آکادمیک در باب مّلی ترین نماد فرهنگی 
ایران یعنی حماســة مّلــی ایران تأثیر 
گذاشته است ... شــرورانه ترین ویژگی 
شاهنامه پژوهی غربی تالش سرسختانة 
آن است برای تبدیل آنچه ایرانی و اسالمی 
است به چیزی تابع و تحت سلطة هر آنچه 
»غربی« و »مســیحی« تلّقی می شود.
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صریح تر بنویســیم، پذیرِش شاهنامه سرایِی 
فردوســی به نّیــِت گذراِن زندگی مســتلزِم 
این اســت که بپذیریم فردوسی روشی کاماًل 
نامعقول و غیرمنطقی پیش گرفته است. عالوه 
بر این، نظامی عروضی در چهار مقاله نوشــته 
است: »فردوسی در آن دیه ]منظور زادگاهش: 
باژ[ شوکتی تمام داشت چنان که به دخل آن 
ضیاع از امثال خود بی نیاز بود«9 بر این اساس 
او پیش از آغاِز نظِم شاهنامه و به هنگاِم این کار، 
درآمِد کافی برای ادارة زندگانِی خود داشته و 
الزم نبوده است که بدین منظور کاِر دیگری آن 
هم از نوِع شاهنامه سرایِی سی ساله اختیار کند.

نکتــة دیگر این اســت که اگر فردوســی 
می خواسته »نشان دهد که بهترین شاعر زمانة 
خود است« آیا طبیعی تر این بود که برای این 
هدف از قالِب مشــهور و متــداوِل زمانه یعنی 
قصیده اســتفاده بکند که شعرای عصر قدرت 
و خاّلقّیِت ادبی خود را در آن نشــان می دادند 

و زودتر بــه نتیجه 
می رســیدند؟ یا از 
منظومــه و مثنوی 
بهره بگیــرد که در 
روزگاِر فردوسی در 
قیاس با قالِب قصیده 
کمتر مورِد اعتنا بوده 
و قابلّیت هاِی هنرِی 
در  را  گوینــدگان 
سطح و ماننِد قصیده 
عیــان نمی کــرده 
است؟ افزون بر این 
چرا باید شاعری که 

می خواهد برتــری خود را بر اقران اثبات کند، 
به جای انجــام دادِن کاری که زودتر و بهتر به 
این هدف می رسد کاِر دشواری را آغاز کند که 
سی ســال بعد به پایان برسد و پس از سه دهه 
بهترین بودن یا نبودِن او را بنمایاند؟ اگر به این 
دو پرسش/ نکته با دّقت بیندیشیم، نمی توانیم 
اهداِف کاِر ســخت و زمان گیِر فردوسی را در 
موضوعاِت ُخردی نظیِر امرار معاش و نام جویی 
و... محــدود بکنیم و منطقًا باید بپذیریم که او 
عمر و توان خود را بــا نّیتی بزرگتر به پای کاِر 

شاهنامه گذاشته است.
دکتر امیدساالر با ِاشرافی که بر شاهنامه و 
آثاِر دورة ســامانی و غزنوی و سلجوقی دارند، 
بهتر از بســیاری کســانِ  دیگر می دانند که 
اگر فردوســی با آن طبــِع روان به جای نظم 
شــاهنامه به کار قصیده گویی می پرداخت و 

به دربار محمود می پیوست هم به آسانی مقاِم 
نامدارترین و بهترین شاعِر زمان را از آِن خود 
می کرد و ملک الشــعرای بارگاِه غزنه می شد و 
هم به لحاِظ مالــی صد چنداِن امثاِل عنصری 
»دیگــدان از نقره مــی زد و آالت خوان از زر 
می ســاخت« پس وقتی چنین کاری نکرده و 
مرارت ها و ماللت هاِی گوناگوِن جسمی و ماّدی 
و خانوادگی و اجتماعــی و... را برتافته، در پِی 

چیِز دیگری فراتر از مال و شهرت بوده است.
6. فردوســی در پایاِن پادشــاهِی شــاپور 
ذواالکتاف در بیتی مورَّخ به شصت و سه سالگی 

خویش اشاره کرده است:
ُچن آدینه هرمزد بهمن بود
بر این کار فّرخ نشیمن بود
می لعل پیش آورم درغمی

ز بیشی که ُخنبش نگیرد کمی
چو شست و سه شد سال و شد گوش کر

ز گیتی چــرا جویم آیین و فــر )2/ 447/ 
)658  -656

بر  محّقِق گرامی 
ابیات  این  اســاس 
نوشته اند »در دورة 
حیات فردوسی اّول 
ماه بهمــن فقط در 
ســال 392 هجری 
با جمعــه مصادف 
)ص  می شــود« 
در  اینکــه   .)129
سال )392 ه. ق( اّول 
بهمن ماه روز جمعه 
بوده اســت قطعی 
نیســت چون طبِق گاهنامة تطبیقِی مرحوم 
استاد بیرشک جمعه در سال )387 ه.ق( مقارن 
یکم بهمن بوده اســت.10 دکتر نحوی هم این 
روز )جمعه اّوِل بهمن( را در نهم ربیع االّول سال 

)393 ه.ق( دانسته اند.11
7. در جایی می خوانیم فردوســی »توصیه 
می کند که گرچه علم و دانش مطلوب است اّما 
انسان نباید بگذارد علم ایمان انسان را سست 

کند« )هفتم 219/ 75- 1573(:
»میاسای ز آموختن یک زمان
ز دانش میفگن دل اندر گمان
چو گویی که فام خرد توختم

همه هرچ بایستم آموختم
یکی نغز بازی کند روزگار

که بنشاندت پیش آموزگار« )ص 130(
در این ســه بیت اشــاره ای به این موضوع 

نیست که دانش نباید مایة سستِی ایمان شود 
بلکه فردوسی به پرهیز از غرور در علم سفارش 
می کند و می گوید اگر انسان خود را خردمند و 
دانای کل بداند، بر اثِر این غروِر بیهوده روزگار او 
را به آموختن از داناتر از خود وا می دارد )دانش 
پایان ناپذیر اســت و آدمی هرچه بیاموزد باز 

جای آموختن هست(.
8. نوشــته اند: »دقیقًا نمی دانیم که اســم 
فردوسی چه بوده است. اسم او در منابع مختلف 
به صورت های منصور، حسن، احمد یا محمود 
آمده است. با وجود این از آنجا که ترجمة عربی 
شــاهنامه در اوایل قرن هفتم/ سیزدهم از او با 
نام منصور یاد کرده و در عنوان صفحات سوم، 
چهارم و ششم کهن ترین دست نویس شاهنامه 
)موّرخ 614 ه.ق( از او با همان نام یاد شده است. 
خالقی مطلق استدالل کرده است که فردوسی 
در میان فضالی اوایل قرن هفتم/ سیزدهم به 
همین نام شهرت داشــته است« )ص 130(. 
همان گونه کــه نگارنده چند بــار در جاهای 
مختلف نوشته اســت در موضوِع نام فردوسی 
و پــدرش عالوه بر وجِه منصور بن حســن در 
ترجمة عربِی ُبنداری حتمًا باید به نکته ای هم 
که دکتر شفیعی کدکنی هوشــمندانه دّقت 
کرده اند، توّجه داشــت و آن رابطه ای است که 
میاِن کنیه ها و نام های دانشمنداِن خراسان در 
تاریخ نیشابور وجود دارد. بدین صورت که اغلب 
کسانی که کنیة آن ها ابوالقاسم است حسن نام 
دارند.12 بر این اساس و با در نظر داشتِن کنیة 
فردوسی )ابوالقاسم( نام »حسن« هم برای او 

محتمل است.
9. پس از اشــاره به مرثیة فردوسی بر مرِگ 
پســِر جوانش و آوردِن ابیاِت مربوط از جمله 
مصراِع »همــی بود همواره با من درشــت«، 
نوشــته اند »فردوسی می بایست اخالقًا از نظر 
عاطفی پدری بســیار متوّقع بوده باشد که با 
پســرش رابطه ای طوفانی داشته است« )ص 
133(. به نظر نگارنده موضوِع اختالِف فردوسی 
با پسرش و درشت خویِی فرزند با پدر را می توان 
از منظری دیگر نیز نگریســت و احتمال داد 
که چون فردوسی به کاِر ســنگین و طوالنِی 
شاهنامه َسرایی مشــغول و طبعًا از اموِر خانه 
و خانواده غافل بوده و از ســوی دیگر به جهِت 
تنگ دستی، زندگی بر زن و فرزند/ فرزندانش 
سخت شده بوده است، پسرش با او تندخویی 

و ناسازگاری می کرده است.
10. می خوانیم »فردوسی در چندین بیت 
از داستان بیژن و منیژه از مهربان بانویی سخن 

بارزتریــن  و  از مهم تریــن  یکــی 
شاهنامه شناســِی  غلِط  دیدگاه هاِی 
غربــی که در این کتــاب و چند مقالة 
دکتر امیدساالر به درســتی نقد و رد 
شده، شفاهی انگاشــتِن منبع/ منابِع 
فردوسی در نظم شــاهنامه است که 
ناشــی از تطبیق/ تحمیِل ویژگی های 
متوِن غربــی/ اروپایی بر شــاهنامه 
و آثاِر تمّدِن اســالمی ایرانی اســت.
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می گوید اّما نگارنده معتقد است این ابیات به 
صیغه و یا کنیز او اشاره دارند و نه به دخترش« 
)ص 136(. پرسشی که پیش می آید این است 
که آیا تا کنون کسی از محّققان، مهربان بانوِی 
یادشــده در مقّدمة داســتاِن بیژن و منیژه را 
»دختر« فردوســی دانسته است؟ نگارنده در 
حدوِد بررســی های خویش چنین نکته ای را 
ندیده است13 و ای کاش ایشان اشاره می کردند 
و ارجاع می دادند که چنین حدس و استنباطی 

در کجا و از سوِی چه کسی طرح شده است.
11. فردوسی در دیباچة شــاهنامه از امام 

علی)ع( با تعبیِر »وصی« یاد کرده است:
محّمد بدو اندرون با علی

همان اهل بیت نبی و وصی
اگر چشم داری به دیگر سرای

به نزد نبــی و وصی گیر جای )1/ 5/ 101 و 
)102

دکتــر امیدســاالر- و نیز برخــی دیگر از 
محّققان- بر پایة واژة »وصی« نوشته اند »چون 
فقط شــیعیان دوازده امامی حضرت علی )ع( 
را بــا این لقب می خوانند پس فردوســی باید 
بــه این فرقه متعّلق بوده باشــد« )ص 139(. 
ولی تحقیقاِت پژوهشــگران نشان داده است 
که عالوه بر شــیعیاِن دوازده امامی، فاطمیان 
هــم از امام علی )ع( با اصطــالح »وصی« یاد 
می کردند14 و از این روی ِصــرِف کاربرِد این 
اصطالح دلیــِل قطعِی تشــّیِع دوازده امامِی 

فردوسی نیست.
12. به نوشتة دکتر امیدســاالر »دو نکته 
را در خصوص اظهار مذهب فردوســی باید به 
یاد داشت. نخســت اینکه می دانیم این اعالم 
مذهب در نخســتین تدوین شاهنامه که در 
ســال 384 انجام پذیرفت وجود داشته است 
زیرا این مطالب در ترجمة عربی حماسه که از 
آن تدوین صورت گرفته بود نیز وارد شده اند« 
)ص 139(. باید توّجه داشــت کــه ُبنداری 
دیباچة شاهنامه را ترجمه نکرده و آنچه امروز 
بــه عنوان ترجمة عربِی مقّدمة شــاهنامه در 
این متن آمده به قلــِم مصّحِح ترجمه، دکتر 
عبدالوّهاب عّزام، اســت؛15 لذا نباید از بخِش 
دیباچة ترجمة ُبنداری برای استنتاج دربارة 
نسخة مورد اســتفادة او از شاهنامه استفاده 

کرد.
13. نوشته اند: »بسیاری از محّققان معتقدند 
که فردوسی شاهنامه را با انگیزة بیان یک خشم 
مّلی گرایانه نسبت به فتح ایران به دست اعراب 
سرود. این مطلب درست نیست زیرا فردوسی 

ســه قرن پس از فتوحات اسالمی می زیست« 
)ص 151(. نکتــه ای کــه بایــد بــه لحاِظ 
جامعه شــناختی دربارة موضوِع نظِم روایاِت 
مّلی و حماســِی ایران در نظر داشت این است 
که شماری از مهم ترین مجموعه های منظوم 
یا منثوِر حماسی در شهر طوس یا به دسِت ادبا 
و فرهیختگاِن طوســی گردآوری یا نظم شده 
است، از جمله: شــاهنامة ابومنصورمحّمد بن 
عبدالرّزاِق طوسی، دقیقی طوسی و نظِم هزار 
و چند بیت از اخباِر مّلی- پهلوانی، فردوســی 
طوسی و اسدی طوســی. این مسأله بی دلیل 
نیست و چون بنابر قرینه ای در اوایِل سدة چهارم 
هجری، عرب گرایی در این منطقه بیش از دیگر 
شــهرهای خراسان بوده است می توان حدس 
زد که توّجه به تدوین و ســرایِش روایت هاِی 
ایراِن پیش از اســالم در این شــهر یا از سوِی 
فرهیختگاِن اهِل طوس نوعی واکنش/ مبارزة 
فرهنگی در برابِر این موضوع بوده اســت.16 بر 

این اساس نمی توان 
رویکــرِد فرهنگی- 
در  فردوســی  مّلِی 
برابِر حضــوِر اعراب 
در ایران به ویژه شهِر 
زندگی اش  محــلِّ 
را در موضــوِع علِل 
او  شاهنامه ســرایِی 

نادیده گرفت.
از  پــس   .14
اشــاره بــه اینکــه 
مــادِر محمود دختِر 
رئیِس زاولستان بود، 

نوشــته اند »لغت عربی رئیس اغلب به عنوان 
ترجمة لغت فارســی دهقان به کار می رود و 
منظــور از آن طبقه ای از زمیــن داران ایران 
قبل از اســالم است« )ص 158(. »رئیس« در 
اصطالحاِت دیوانی معادِل »دهقان« نیســت 
بلکه مقامی بــود که دارندة آن ظاهــراً ناظِر 
کارهای برخی ُعّمال )از جمله محتســبان( و 
میانجِی ارتباط مردم بــا کارگزاراِن حکومتی 
بوده اســت. همچنین ادارة امور شهر )معادِل 
شــهردارِی امروز( از وظایــف »رئیس« بوده 
اســت.17 طبِق بعضی منابــع، »دهقانان« در 
دورة ساســانیان از منصِب شهریگان یا رئیِس 
نواحِی کوچک هم در مرتبة پایین تری بودند.18

15. دکتــر امیدســاالر در تبییــن فصِل 
»انســجام و یک پارچگی حماسی« نوشته اند 
»معمواًل چند داستان به عنوان داستان هایی 

که به جریان روایت و توالی بخش های شاهنامه 
صدمه می زننــد، ذکر می شــوند. این موارد 
عبارتند از داستان های: هفت خان رستم، رستم 
و سهراب، رســتم و َاکوان دیو، بیژن و منیژه و 
داســتان فرود در عهد کیخسرو. در این فصل 
نگارنده به استثنای یکی از این داستان ها بقّیه 
را بررســی می کند تا نشان دهد که چطور این 
داستان ها با منطق کّلی روایت در این حماسه 
عمیقًا مرتبط اند. نگارنده نشان خواهد داد که 
تک تک این حکایات یک نقش مهم عملی در کّل 
روایت شاهنامه بر عهده دارند و با منطق روایی 
دیگر داســتان های این حماسه کاماًل مرتبط 
هستند. هیچ یک از این داستان ها را نمی توان 
بدون ایجاد اختالل در ســاختار منطقی اثر از 
روایت شاهنامه حذف کرد« )ص 171( سپس 
در تفسیِر این داستان ها روایت رستم و َاکوان 
دیو را به دلیِل تاختن رستم به قلمرو افراسیاب و 
به یغما بردِن گّلة او بیان نمادینی از فرو کشیدِن 
افراسیاب از اسب و 
محروم کردن او از 
ستورانش و روایت 
بیــژن و منیژه را به 
جهــِت وروِد یالن 
ایران به حرمسرای 
افراســیاب نمادی 
از اخته کردِن شاه 
دانســته اند  توران 

)ر.ک: ص 223(.
به نظــر نگارنده 
مــی تــــــــوان 
از داســــتان های 
شاهنامه )از جمله دو داستان َاکوان دیو و بیژن 
و منیژه( گزارش های نمادیِن مختلفی- البّته با 
رعایِت ضوابِط تفسیر و تحلیِل درست و استناد 
بر قرینه ها- عرضه کــرد اّما این نتیجه گیری 
که با تفاســیِر مذکور وجوِد روایت های َاکوان 
دیو و بیژن و منیژه در ساختاِر روایی- منطقِی 
شاهنامه ضروری است و بدوِن این داستان ها، 
این ســاختار و وحدت دچار اخالل می شود، 
پذیرفتنی نیســت زیرا پیش و پس از این دو 
داســتان روایت های دیگری هم در مجموعة 
داســتان های حماســة مّلی ایران هست که 
مفاهیِم مورد نظِر دکتر امیدســاالر و اهداِف 
داســتانِی گفته شــده )تزلزِل قدرِت شاهِی 
افراسیاب و تســّلط بر حرمسرای او( در آن ها 
نیز دیده می شود. برای نمونه در داستان رستم 
و هفت گــردان ضمن اینکه تهمتن و پهلوانان 

... به دلیِل تفاوِت شرایِط فکری و فرهنگِی 
ایران باستان و یوناِن کهن و نیز ایراِن عصِر 
فردوسی با اروپاِی قروِن وسطی نباید و 
نمی توان از معیارهاِی تحلیِل آثاِر اروپایی 
برای بحث دربارة شاهنامه استفاده کرد 
و از همین روی نظرّیة شفاهی/ شنیداری 
بودِن منابِع فردوسی و کوشش برای ِاعماِل 
بعضی ضوابِط تصحیِح متــوِن اروپایی 
در تصحیح شــاهنامه درســت نیست. 
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ایران به نخچیرگاه افراســیاب وارد می شوند، 
رستم با کمند ترِگ شاِه توران را می رباید و او 
به ســختی جان به در می برد.19 در اینجا وروِد 
رستم و ایرانیان به شکارگاه افراسیاب و افتادِن 
َترگ او از منظِر تفسیِر دکتر امیدساالر می تواند 
به معناِی نمادیِن سســتِی پایه های شاهی و 
قدرِت افراسیاب باشد در حالی که ظاهراً چنین 
نیست و پس از آن داستان، افراسیاب سال ها در 
اوِج اقتدار است و بارها مایة رنج و آسیِب ایرانیان 
می شود. در داستاِن جنگ بزرگ نیز مهتِر بانوان 
و دختراِن افراسیاب اسیِر کیخسرو می شوند20  
که با تحلیِل ایشان همان اختگی و بی بهرگِی 

شهریار توران است.
از این روی نگارنده پیشنهاد می کند افزون 
بر احتیاط در عرضة تفسیرهایی این چنین از 
داستان ها و قطعی نپنداشتِن این تحلیل هاِی 
نمادیــن، نبوِد چنین روایت هایی را با توّجه به 
کّلیِت منظومه سبِب خلل در ساختار، وحدت 

و منطــِق روایِی آن 
ندانیم زیرا حّتی اگر 
به فرض دو داستان 
رســتم و َاکوان دیو 
و بیــژن و منیژه با 
نمادیِن  تفسیرهای 
دکتــر امیدســاالر 
نباشد  شاهنامه  در 
هرچند ما دو داستاِن 
دلکــِش حماســی 

با بنیادهای اســاطیری را نخواهیم داشت، به 
لحاِظ وحدت و رونِد داســتانی هیچ نقصی در 
شاهنامه نخواهیم دید چون مفاهیِم مورِد نظِر 
ایشان در سایِر داستان ها هست و منطِق ِروایی 

را حفظ می کند.
16. دکتر امیدســاالر از داستان خان هفتِم 
رســتم )نبرِد تهمتن و دیو ســپید( تفسیری 
روان شناختی عرضه کرده اند که بسیار بسیار 
غریب است. به عقیدة ایشان »رزم رستم با دیو 
ســپید یک نبرد ُادیپی میان پهلوان و پدرش 
است که طی آن رستم به طور نمادین پدرش را 
مغلوب می کند او را به حاشیه می راند و جایش 
را می گیرد« )ص 184(، »دیو سپید برابر رستم 
»زال بد« اســت او نماد همان پدر سپیدمویی 
است که پسر قبل از آنکه بتواند اّدعای استقالل 
کند باید با وی در نزاعی ُادیپی درگیر شود. او 
نیمة ظلمانی پدر سلطه جو است که اگر پسرش 
بخواهد که روزی به بلوغ مردی برســد باید بر 
آن فائق آید« )ص 183(، »این رویارویی مملو 

از نمادهای جنسی است که می تواند به روش 
معمول روانکاوی تفسیر شود. مثاًل غاری را که 
در آن جنگ رخ می دهد می توان به طور قابل 
توجیهی به نمادی مادرانه تعبیر کرد که جنگ 
بر سر آن است و قطع پای دیو به دست رستم در 
طول جنگ را می توان نماد اخته سازی تفسیر 
کــرد که اغلب در روایات ُادیپی مشــابه دیده 

می شود« )صص 189 و 190(.
شاهنامه متنی است حماسی با بنیان های 
اساطیری و روِش درسِت علمی ایجاب می کند 
که در تحلیِل داســتان ها و مضامیِن آن به این 
نکته توّجه شــود. هفت خان رستم هم یکی از 
بن مایه های حماســِی هندواروپایی است که 
خان ها/ مراحِل مختلفش با توّجه به نمونه های 
مشــابِه ایرانی و غیرایرانِی آن بایــد از منظِر 
حماسی- اساطیری تحلیل شود 21 و نبرد رستم 
با دیو سپید در غار نیز از این موارد است. تأویِل 
دیو ســپید- که مقابله با آن )دیو( از مضامیِن 
روایت های  مکــّرِر 
حماســِی جهــان 
است- به پدر پهلوان 
)زال( و غــاِر محلِّ 
زندگِی او- که باز در 
پهلوانِی  روایت های 
مختلف در سراســِر 
دنیــا از مکان های 
اصلِی زندگِی دیوان 
نمادی  به  اســت- 
زنانه/ جنسی بسیار بسیار عجیب است که اگر 
دانشــوری ماننِد دکتر امیدساالر مجّوِز آن را 
صادر کنند دیگر نمی توان در مقاالِت دیگران 
)به ویژه بعضی اعضای هیأِت علمِی دانشگاه ها 
که به هر طریقی در پِی ارتقا روی کاغذ هستند( 
حّدی برای خیال پردازی هاِی واهی قائل شد 
و فرصت جویــان از فردا همة شــاهنامه را با 
روان شناســِی یونگ و فروید تأویل می کنند 
و مقاله ها می نویســند لذا در نوشتن و انتشاِر 

این گونه تفســیرهاِی روان شناختِی شاّذ- آن 
هم به قلم صاحب نظــراِن موّجهی نظیِر دکتر 
امیدساالر که سخنشان معمواًل به سند و مرجع 
تبدیل می شود- باید سخت محتاط بود تا مجاِل 

سوء استفاده ها فراهم نشود.
به نظر نگارنده رنِگ دیو سپید و نبرد رستم 
با او ربطی به زال و پیکاِر پهلواِن جوان با پدرش 
ندارد. رنگ ســفید در نمادشناسِی اساطیری 
و آیینی مفهومی دوگانــه و متضاد دارد و هم 
بر پاکی و زمــاِن نامحدود داللت دارد و هم بر 
مدلول هایی مانند مرگ و ترس و شــومی.22 
در روایِت دیو ســپید، رنگ او جنبة بدشگونی 
و هولناکی و تباهِی این رنگ را نشان می دهد 
و نباید بــه ِصرِف اشــتراک در این رنگ، این 
موجوِد اهریمنی را با زال زر پیوند داد و یکسان 
انگاشت. در شــخصّیِت خوِد زال هم طرِد وی 
در زماِن زادن ناشــی از مفهوِم وحشت زایی و 
مرگ آفرینِی رنگ ســپید است و عمر طوالنی 
او و همسان انگاری اش با زروان، خدای زمان، 

برخاسته از مدلوِل جاودانگِی همین رنگ.
اگر در پــِی پیکاِر رســتم بــا زال و یافتِن 
نشانه هایی از ســتیزه جویِی پسران با پدران 
باشیم و موضوع را از منظِر روان شناسانه تحلیل 
کنیم، می توان به داستان »ببر بیان« مراجعه 
کرد که در آنجا رستم در راِه رفتن به هندوستان 
برای کشــتِن ببر بیان، با ناِم مســتعاِر البرز با 
پدرش زال رویارو می شــود و در چند نبرد او 
را در آستانة شکســت قرار می دهد.23 در این 
داستان بدون اینکه نیازی به تأویِل »دیو« به 
»زال« باشد تهمتن آشکارا با پدرش زورآزمایی 

می کند.
17. در ترجمــة کتاب بوطیقا و سیاســت 
در شــاهنامه چند نکتة نگارشی- ویرایشی و 
مواردی برای بازنگری در گزارِش فارسی به نظر 
می رسد که در این بخش برای توّجِه مترجماِن 

ارجمند آورده می شود:
الف( نکاِت نگارشی- ویرایشی

نگارنــده معتقد اســت شــاهنامة 
ابومنصــوری مأخِذ اصلی و اساســِی 
فردوســی بوده ولی به احتماِل فراوان 
او از منبع یــا منابِع مکتــوِب دیگر 
نیز بــرای نظِم برخی داســتان های 
شــاهنامه اســتفاده کرده اســت

صورت درستشماره صفحهصورِت نادرستردیف
نظرّیات29 و 233نظرات1
دربارة29پیرامون2
آنچه29آن که3
بسیاری دیگر از30بسیاری از دیگر4
پیشنهادها31پیشنهادات5
گرایش ها34گرایشات6
اندیشه ورزان68اندیشمندان7
مورد تردید قرار می دهد72زیر سؤال می برد8
آنچه73آنچه که9
آزار می کشیدند73رنج می بردند10
»را« پس از فعل حذف شود132 و 170رنج می برده را/ در منابع دیگر آمده را11
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ب( موارِد ترجمه
1. »با اینکه بســیاری مانــده بود که به من 
تعلیم دهــد« )ص 27(. ترجمــة جمله گویا 
نیست و منظور این است که: چیزهای زیادی 

بود که هنوز باید به من می آموخت.
2. »هدا یاســون« )ص 29(. ناِم Jason در 
یونانِی کهن »یاسون« و در انگلیسی »جیسون« 
تلّفظ می شــود 24 لذا آیا بهتر نیســت تلّفِظ 
متداوِل انگلیسِی آن معیاِر ترجمه قرار بگیرد؟

3. »شــاعر ایرانی ]یعنی فردوســی[ این 
شانس را داشت که متعلق به جامعه ای در حال 
پیشرفت باشد« )ص 60(. به جای واژة بیگانة 

»شانس« کلمة »بخت« پیشنهاد می شود.
4. »حتمًا معاصران وی نمی گذاشــتند که 
او بعد از انجام این کار قسر در برود« )ص 68( 
)و نیز، ر.ک: ص 69(. »قسر در رفتن« تعبیری 
عامیانه است و مناسِب ترجمة متنی رسمی و 

تحقیقی دربارة شاهنامه نیست.
5. »با توجــه بدانچه که از ســخنان خود 
فردوســی و از شــهادت معاصرانش دستگیر 
می شــود« )ص 110(. به جای »دســتگیر 
شدن«، ترکیباتی چون »دریافت شدن« و »به 

دست آمدن« پیشنهاد می شود.
6. »عالمه بیرونی به شــاهنامة منثور اشاره 
کرده است« )ص 119(. در نوشته های فارسی 
لقــِب »عاّلمه« برای بیرونــی کاربرد ندارد و 
پیشــنهاد می شــود به جای آن نوشته شود: 

دانشمندی مانند بیرونی.
7. »ابتدا باید در الیة ضخیم اســاطیری که 
شخصیت و زندگی وی را احاطه کرده است ...« 
)ص 127(. در این جمله به جای »اســاطیر« 

واژة »افسانه ها« پیشنهاد می شود.
8. »شــخصیت وسواســی و اعتیادگرای 
فردوســی می بایســت دوام او را در گذراندن 
سال های طوالنی کار دشوار بر شاهنامه حفظ 
کرده باشــند« )ص 143(. این جمله روشن و 

گویا نیست و باید بازنویسی شود.
9. »این نکته نباید در اینجا ما را معّطل کند، 
اما به نظر من این ادعا که گرایشات فرزندکشی 
در فرهنگ ایران و در شاهنامه وجود دارد زیرا 
داستان هایی هست که در آن ها پدران فرزندان 
خودشــان را می کشند، هم ساده انگارانه و هم 
سطحی است« )ص 298(. جملة مشّخص شده 
ناقص اســت و باید با مراجعه به متن انگلیسی 

دوباره ترجمه شود.
آخرین نکته هم اینکه در صفحة شناسنامه یا 
مقّدمة مترجماِن گرامی، ذکِر نام و مشّخصاِت 

کامِل متن انگلیسِی کتاب فراموش شده است 
که باید در چاِپ دوم آورده شود.
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