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 -1مقدمب
آثار فاخر ادبی ایران ،در بســیاری موارد ،مورد تقلید و اقتباس شــاعران و نویســندگان دیگر
کشــورها قرار گرفته یا در بوتة نقد ،محک خوردهاند .شــاهنامة فردوســی از جملة این آثار
اســت که ادبا و نویســندگان اغلب کشــورها به آن نگاه ویژهای داشــتهاند .نخســتین شــخص
اروپایی که از فردوسی و شاهنامه سخن راند« ،ویلیام جونز» ( )William Jonesبود که در
کتاب خود (شـــرح ادب یّات آســـیایی) ،قط عاتی از شـــاهنا مه را در ســـال  1774میالدی
بازگردانیکرد .عالوه بر این ،ترجمه های فراوانی از شـــاهنامه به زبان های دیگر صـــورت
گرفتهاست( .برای اطالعات بیشتر ،ن.ک:تمیم داری)15 :1388 ،
داســتان رســتم و ســهراب فردوســی ،در میان داســتانهای پهلوانی جهان جایگاه مهمی
دارد .هیچیک از داســتانهای شــاهنامه به اندازة برخورد تراژیک ســهراب و رســتم ،عالقة
غربیان را برنینگیختها ست .این دا ستان در سدههای متأخر ،بارها تو سط شاعران و مترجمان
به نظم و نثر برگرداندهشــدهاســت( .برای اطالع بیشـتر،ن.ک :آرنولد ،1354 ،مقدمه :شــش،
پانزده ،هفده و زرّینکوب )467 :1353 ،ماثیو آرنولد )Matthew Arnold( 1نیز آن را با
نام «سـهراب و رسـتم» بازنویسـی و تقلید کردهاسـت .2در حقیقت ،تفسـیر درخشـان آرنولد
است که بیشتر از ترجمههای دیگر ،داستان را به خوانندگان غربی معرفی کردهاست.
 -1-1بیان مسئلب
آرنولد ،مترجمی زبردست است و آگاهانه به ترجمة تحتاللفظی داستان ر ستم و سهراب
اقدام نکردهاســت .او موضــوع و مضــمون و خمیرمایه را از فردوسـی گرفته امّا به آن صــبغة
غربی بخ شیدها ست .او کو شیدها ست که متن را با فرهنگ و ادبیات زبان مق صد ،هماهنگ
کند و بهراحتی بعضــی از موارد و مســائل مبدأ را که برای غربیان ناآشــنا بوده ،تغییر دهد.
همین م سئله ،سهم زیادی در آ شنایی غربیان با شاهنامه دا شتها ست .این در حالی ا ست که
مترجم منظومة «ســهراب و رســتم» معتقد اســت که آرنولد «تالش فراوان کرده تا تشـبیهات
خود را ک سوتی شرقی پو شاندهبا شد زیرا بر آن بودها ست که اگر او صاف و ت شبیهات او
غربی باشد ،غریب و ناهنجار خواهدنمود ».و در پاورقی مینویسد که این مطالب را آرنولد
در یکی از نامههای خود نوشــتهاســت( .آرنولد،1354،مقدمه :بیســت) زرّینکوب نیز معتقد
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است که آرنولد «در بعضی از موارد ،از عهده بر نیامدهاست و آثاری از محیط فکر و تربیت
عصر خود را در داستان باقی گذاشتهاست( ».زرّینکوب)471 :1353 ،
درســت اســت که آرنولد آگاهانه ســعی کرده که اســامی را از شــاهنامه و محیط ایران
انتخاب کند امّا در توصــیفات ،متأثر از فضــای غرب و ایلیاد اســت .این تأثیرپذیری آنقدر
زیاد و عمیق است که اگر قرار باشد تهمت دزدی ادبی به آرنولد زده شود (چنانکه تهمت
زدهاند) ،مستحق است که بگوییم بیشتر به ایلیاد دستبرد زدهاست تا «رستم و سهراب»!
در این مقا له ســـعی شـــدهاســـت تا تأثیراتی که آرنو لد از ایلیاد گرفته و مهمترین
تغییراتی(آگاهانه یا ناآکاهانه) که در متن شاهنامه ایجاد کردهاست ،بررسی شود.
 -2-1پیشینة تحقیق
منوچهر امیری ،برای اوّلین بار در ســـال  ،1333این داســـتان را به فارســـی ترجمه کرد و
مقدمهای بر آن نوشــت امّا در چاپ دوم ،مقدمه را مفصــل و عالمانهترکردهاســت( .آرنولد،
 ،1354مقدمه :بیســـتو نه) زرّینکوب ،در مقالهای با عنوان «مالحظاتی در باب داســـتان
ســـهراب و رســـتم اثر ماثیو آرنولد انگلیســـی ،ترجمة منوچهر امیری» ،فقط به یک مورد از
صحنههایی که آرنولد از هومر اقتباس کرده ،ا شاره کردها ست( .زرّینکوب)470 :1353 ،
حســن جوادی ،در مقالهای با عنوان «ماثیو آرنولد و ترجمة ســهراب و رســتم» ،به بعضــی از
تفاوتهای «رستم و سهراب» و « سهراب و رستم» اشاره میکند( .جوادی)45-38 :1384 ،
علیر ضا نبیلو ،در مقالهای با عنوان «مقای سة دا ستان ر ستم و سهراب فردو سی و سهراب و
رستم ماثیو آرنولد از نظر ساختار روایی و داستانی» ،این دو داستان را از نظر روایت شناسی
«گریماس» ( )Grimasمقایسه کردهاست( .نبیلو ،بیتا)21-18 :
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
از رهگذر انتقال متون ادبی و هنری و مطالعات ادبیات تطبیقی ،بین ملل مختلف پیوندهای
فرهنگی و ...برقرار می شود .سرچ شمههای فکری و ادبی ملل ،هویدا می شود و از البهالی
تغییراتی که بر اثر انتقال متون رخ میدهد ،تفاوتهای آرمانی و انسـانی سـایر ملل ،بهخوبی
نمایان می شود .مقای سه و تطبیق همهجانبة آثار ترجمه شده یا باز سرایی شدة ادب ایرانی ،تا
حد زیادی اهمیت و برتری این آثار ادبی را برمال میکند.
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 -2بحث
آرنولد تقریب ًا شاکلة ا صلی دا ستان ر ستم و سهراب را حفظ کرده ،اکثر ا سامی و خیلی از
خویشکاریهای اساسی را از قبیل کتمان نام ،فرزندکشی ،برونهمسری ،کشته شدن پسر به
دست پدر و ...در تحریر خود حفظ کرده امّا بهناچار تغییراتی در آن ایجاد کردهاست:
«آرنولد در این منظومه چنانکه الزمة یک شاعر استاد و یک منتقد بصیر است سعی کرده قواعد
و ضوابط فنی را به نهایت درجه رعایت کند و از اصول و شرایط «شعر حماسی» تجاوز ننماید و
تصرفاتی هم که در اصل داستان کرده ،برای آن بوده که داستان خود را با تعاریف و قواعد و
اصول فن حماسه منطبق کند( ».زرّینکوب)471 :1353 ،

برخی از این تغییرات و حذف و اضــافات ،آگاهانه و متأثر از فضــای حماســی غرب و
بعضی از آن نیز بر اثر سهو و اشتباه بودها ست .این تغییرات ،به زعم شاعر ،گاهی در جهت
ارتقا و رفع کاستیهای داستان و گاهی نیز ضعف داستان را در پی داشتهاست « .سهراب و
رســـتم» آرنولد ،یک ترجمه و یا حداکثر یک ترجمة آزاد اســـت و باید بین این دو متن،
حداکثر شـــباهتها وجود داشـــته باشـــد؛ بنابراین ،در این مقاله از پرداختن به شـــباهتها،
آگاهانه خودداری میشود و صرفاً به مهمترین تفاوتها و دخل و تصرفهای آرنولد اشاره
خواهد شد .در بخش اوّل ،به تأثیرپذیری آرنولد از هومر خواهیم-پرداخت و در بخش دوم،
به بعضی از مهمترین تفاوتهای اثر آرنولد با فردوسی اشاره خواهیمکرد.
 -1-2تأثیرپذیرس آرنولد از ایلیاد هومر
 -1-1-2ت شبیب حما سی :بارزترین آرایة ادبی بهکاررفته در سهراب و رستم ماثیو آرنولد،
ت شبیه حما سی ا ست «که فرنگیان به آن « »Epic simileمیگویند و آن را از م شخ صات
آثار حماسی ذکر کردهاند؛ تشبیهی که بر خالف تشبیهات موجز معمولی ،گسترده باشد و
فقط حال م شبه را بیان نکند بلکه بهطور مف صل ،به تو صیف م شبهبه هم بپردازد ( ».شمی سا،
 )125 :1371آرنولد در داستان سهراب و رستم ،از این نوع تشبیه بسیار استفاده کردهاست.
بیشترین اطنابهای آرنولد در همین توصیفات نهفتهاست .گاهی همین تشبیهات ،حداقل از
نظر ما ،خشــونت حماســه را به حریری نرم و لطیف تبدیل میکند و از حدّت و شــدّت آن
میکاهد زیرا این صحنههای کمنظیر که تصاویری هستند که با الفاظ ،نقاشی شدهاند ،باعث
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میشوند که خواننده ،داستان را رها کند و محو این صحنهها شود امّا این نوع تشبیه در ادب
حما سی یونان با ستان ،یک ا صل پذیرفته شده ا ست .افراط آرنولد در خلق این ت شبیهات از
نظر کمّی و کیفی ،اعتراض منتقدان غربی را نیز که با چنین تشــبیهاتی بیگانه نیســتند ،در پی
داشـــتهاســـت .امیری به نقل از «میشـــل ثروپ» ،بعضـــی از تشـــبیهات آرنولد را طوالنی و
تکلفآمیز میداند( .آرنولد :1354،ســیوپنج) آرنولد ،صــحنههای بدیعی را با این شــگرد
آفریدهاست که فقط به چند مورد اشاره میشود:
«آنگاه ســهراب با انگشــتانی ناتوان و شــتابزده//کمربند بگشــود و تا نزدیک بازویش را برهنه
کرد و نشــانی را که با شــنگرف کمرنگ کوفتهبودند ،بنمود //مانند آن کارگر چیرهدســت که
در شـــهر پکن گلدان چینی را شـــنگرف میکوبد//گلدانی را که میخواهند به خاقان هدیه
دهند //از سپیدهدم به نگارگری آغاز میکند //و سرا سر روز سرگرم آن ا ست و چون شب
فرامیرسد ،چراغ //پیشانی اندیشمند و دستهای الغرش را رو شن میکند //نشانة مُهر رستم
نیز که بدان نرمی و زیبایی کوفتهبودند //بر بازوی ســهراب نمایان شــد( ».همان 35 :نیز ن.ک:
همان 33 ،16 ،15 ،و)...

الگوی آرنولد در این صــحنهها ،ایلیاد و ادیســة هومر بودهاســت؛ بهعنوان مثال ،یورش
هکتور به آشیل ،چنین توصیف شدهاست:
« ...سپس ،بر خوی شتن فروپیچید و گرد آمد و چون شاهین برج ست؛ شاهینی که از فرازنای
آســمان ،از میانة ابرهای تیره و تودرتوی ،بر هامون فرو میجهد تا ماده برّهای نغز یا خرگوش ـی
خمیده بر خوی شتن را فروگیرد ،هکتور ،به همان شیوه فراج ست و شم شیر برّانش را در یازید».
(هومر)493 :1377 ،

آرنولد ،در بعضی از این تشبیهها ،مضمون را نیز تقلید کردهاست؛ بهعنوان نمونه:
«تاتاران با قطارهای دراز ا سبان ،از سیاهچادران به هامون //روان شدند ،مانند اینکه در یکی از
روزهای خزان ...،قطارهایی //از کلنگان درازگردن ،با دســـته هایی آراســـته ،در آســـمان
گســـتردهشـــوند //و بر فراز قزوین و دامنه های جنوبی //البرز به پرواز در آیند ،از دهانه های
آرال //یا یکی از نیزارهای بســیار ســرد کنارة دریای مازندران برخیزند //و راه کرانههای گرم
جنوب ایران در پیش گیرند ،آنان نیز همچنان روان شدند( ».آرنولد)6 :1354،
که برگرفته از این تشبیه هومر است:
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«مردم تروا ،همچون دســتههای پرندگان ،با فریادهای دلشــکاف پیش آمدند .تو گفتی بانگ و
هیاهوی دســتهای از کلنگان بود که از ســرمای زمســتان و ســیلهای آســمانی میگریزند و با
فریادهای بلند ،از دریای سرکش میگذرند و چون از آسمان فرود میآیند ،نبردی هراسانگیز
میکنند( ».هومر)96 :1384 ،

 -2-1-2تأثرپذیرس از نمایشــنامب :در بســـیاری از موارد ،گویی آرنولد ،آگاهانه متن را
برای یک نمایش نامه نوشـــتهاســـت .او حرکت ،طرز بیان ،نحوة ایســـتادن پهلوانان و ...را
توصیف میکند و این نیز متأثر از فضای ایلیاد و ادیسه است؛ بهعنوان نمونه ،در ایلیاد چنین
آمدهاست« :منالس ...آنگاه که او را دید که از ردههای سپاه به درمیآید و با گامهای بلند
آوردگاه را درمینوشت ،شادمان شد( ».هومر )60 :1377 ،در «سهراب و رستم» آمده است:
«آنگاه پیران ویســه برگشــت و با گامهای بلند // ...از میان ســواران که راه بر او گشــودهبودند
گذشـــت و به خیمه //درآمد( ».آرنولد« )10 :1354،پس از آنکه جامة رزم پوشـــید ،به پیش
شتافت و رخش ،ا سب ر ستم  //مانند تازیای وفادار در پی او افتاد( »...همان« )14 :هوا تارتر
شـــد و تندر آهســـته غریدن گرفت //و آذرخش ،ابر را چاک زد و رخش //که در کناری
ایستاده بود ،بانگی سهمگین برکشید( »...همان )26 :و...

 -3-1-2شیوۀ سوگنددادن :اینکه سهراب ،زانوان رستم را در آغوش میگیرد و او را به
جان پدر و مادرش سوگند میدهد نیز متأثر از سنّتهای حماسی غرب و بویژه یونان باستان
ا ست .در سنن حما سی یونان ،برای خواهشکردن از ک سی و سوگنددادن او ،زانوانش را
بغل میکردند .زمانی که هکتور تو سط آ شیل ضربه میخورد ،در واپ سین لحظه ،به آ شیل
چنین میگوید« :تو را به جانت ،زانوانت و باب و مامت سوگند میدهم و( »...هومر:1377 ،
 )494آشـــیل نیز در جواب میگوید« :به زاری و البه با من ســـخن مگوی و مرا به زانوانم و
باب و مامم ،سوگند مده( ».همان) در جایی دیگر ،زمانی که مادر آ شیل ،خوا ستههای او را
به «زئوس» ( )Zeusمیگوید ،چنین آمدهاســـت« :در برابر وی نشـــســـت و با دســـت چپ،
زانوانش را گرفت ...با زئوس ...به زاری و البه گفت( ».همان )22 :در « سهراب و رستم» نیز
چنین آمدها ست « :سهراب به پیش شتافت و زانوان او را در آغوش //و د ستهایش را در
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میان دســتان خود گرفت و گفت« //:وه تو را به جان خود و پدرت ســوگند میدهم! //آیا
تو رستم نیستی؟» (آرنولد)18 :1354،
-4-1-2آداب سخنگفتن پهلوانان :در یونان باستان ،کسانی که در برابر دیگران سخن
میگفتند ،نیزهای یا چوبدســتیای مزین به میخهای زرّین در دســت میگرفتند .در «ایلیاد»
و «ادیسه» ،بارها پهلوانان با چنین نیزهای توصیف شدهاند که در برابر جمع سخن میگفتهاند؛
در ادیسه ،در وصف «تلماک» ( ،)Telemakفرزند «اولیس» ( ،)Ulyssesزمانیکه در برابر
خواســـتگاران مادرش قرار میگیرد ،چنین آمدهاســـت« :تلماک ،همچون خدایی از بســـتر
برخاست ...نیزهای ا ستوار که نوکی تیز داشت و از آستانه که بر آن ای ستاد...گفت» (هومر،
 )350 :1379همچنین رجوع شـــود به (همان12 :و  13و  )62در پاورقی ترجمة ایلیاد ،در
وصف این نیزه آمدهاست« :چوبدستی ساده که تنها یک سر آن به زیور است .این چوگان
یا چوبد ستی را ک سی به د ست میگیرد که به سخنگفتن آغاز مینهد( ».همان ،پاورقی:
 )13در دا ستان « سهراب و ر ستم» نیز چندین بار از این نیزه سخن رفتها ست« :و چون فرود،
ســردار ســپاه ایران دید //که پیران به پیش تاتاران درآمد //نیزه خویش برداشــت و به پیش
آمد( ».آرنولد )8 :1354،و...
 -5-1-2نگیدن با نیزه :در شاهنامه ،جنگ بین پهلوانان ،سل سله مراتبی دارد و ابتدا دو
پهلوان ،با نیزه و شـــمشـــیر و تیر و کمان و گرز و ...با هم به نبرد میپردازند و در آخر نیز با
هم کُ شتی میگیرند .جنگی به مرحلة آخر (کشتی) میرسید که در آن ،پهلوانان در مراحل
اولیه ،قادر به شــکســتدادن حریف نباشــند .کشــتی یک رســم و س ـنّت مقدّس ایرانی و در
جنگها سرنوشت ساز و محک حقیقی زورآزمایی پهلوانان است .کشتیگرفتن در جنگ،
از آداب و رسوم خاص یونانیان و غربیان نیست.
در داستان «سهراب و رستم» آرنولد ،دو پهلوان فقط با شمشیر و نیزه با هم میجنگند؛ به
همین دلیل ،آرنولد ،آگاهانه ،کشــتیگرفتن را از متن حذف کردهاســت .در اثر فردوســی،
سهراب زمانی که در کشتیگرفتن مغلوب می شود ،با خنجر کشتهمی شود .در حالی که در
اثر آرنولد ،سهراب با ضربة نیزه و بدون ک شتیگرفتن ،از بین میرود .این مورد نیز متأثر از
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ایلیاد هومر اســت .جنگ هکتور و آشــیل ،فقط با نیزه و شــمشــیر اســت و هکتور نیز با نیزة
آشیل کشته میشود( .هومر)493 :1377 ،
 -6-1-2رعایت وحدتهاس سبگانب :رعایت اصــل وحدتهای ســهگانة ارســطویی در
« سهراب و رستم» آرنولد ،تا حد زیادی داستان را مجمل کردهاست .بسیاری از صحنههای
اساسی و گرههای داستان و تعلیق و هول و والیی که در «رستم و سهراب» فردوسی است،
در این تحریر ،از بین رفته و به تبع در بسیاری از موارد ،ارزش حماسی و ادبی آن نیز آسیب
دیدها ست؛ گره هایی از قبیل گم شدن رخش ،ع شق تهمینه به ر ستم ،پر سیدن سهراب نام
پدر را از مادر (که به زعم ما ،در شـــاهنامه نیز ایراد دارد) ،کشـــتهشـــدن «ژنده رزم» که
میخواهد ســهراب را به رســتم معرفی کند ،عمل دلســوزانة هجیر که رســتم را از ســهراب
مخفی نگه میدارد و...
حذف این موارد از دا ستان آرنولد ،بر عظمت دا ستان چیزی نیفزوده بلکه ضعف آن را
نیز در پی دا شتها ست .فردو سی با دقت و ح سا سیت بی شتری ،خواننده را به خواندن دا ستان
ترغیب میکند ،در حالی که شـــاعر انگلیســـی ،توانایی فردوســـی را در این زمینه ندارد و
بالفا صله و بدون درنگ ،به نتیجه میر سد و خواننده را در انتظار نمیگذارد امّا از آنجا که
«هر داستان ،یک نقطة اوج اصلی دارد که بعد از گشودن گره اصلی و بهپایانرسیدن بحران
داستان رخ میدهد» (حنیف )69-70 :1384 ،و در حقیقت ،اوج و گرهگشایی ،پایان داستان
نیز محسوب می شود ،از این حیث ،پایان داستان « سهراب و رستم» آرنولد غنیتر است زیرا
بعد از رخداد فاجعه و کشــته شــدن ســهراب ،داســتان تقریباً تمام میشــود امّا در «رســتم و
سهراب» شاهنامه ،حدود یکچهارم ابیات داستان ،مربوط به بعد از کشتهشدن سهراب است
که خواننده با عالقة قبلی به آن نمیپردازد.
 -7-1-2ن گاه ملوکالطوایفی بب ایران :آرنولــد ،برخالف فردوســـی ،ایرانیــان را
مجموعهای از طوایف و قبایل مختلف میداند .این نگاه ملوکالطوایفی به ایران ،یقیناً متأثر
از ایلیاد است زیرا یونانیان که به «تروا» یورش بردند ،از قبایل و ایالتهای مختلفی بودند که
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هرکدام ،پادشاه جداگانهای داشت امّا همه زیر نظر «آگاممنون» بودند( .ر.ک :هومر:1377 ،
 92و  )122-121آرنولد ،سپاهیان ایران را چنین توصیف میکند:
«نخســت ،تاتاران جیحون که پاســداران شــاه بودند // ...اینان از مردم بخارا و خیوه بودند// ...
ســـپس ،ترکمانان جنوب که مردمی ســـازگارتر و آرامترند //توکاها و نیزهوران ســـالور //و
اترک و کرانة خزر //...پس از آن ،انبوهی از ســواران آواره و بیابانگرد //اینان تاتاران فرغانه
بود ند //...که پیرامون قبچ یان و بیا بان های شـــمالی میگرد ند //...آنگاه قلمق ها و قزاق های
ژولیده ،تیرههایی که //تا نزدیکی قطب ،آواره و ســـرگرداناند و قرقیزهای بیابانگرد //که بر
اسبان خرد پرموی ،از پامیرآمدهبودند //این سپاهیان همه از لشگرگاه به دشت درآمدند و رده
برکشیدند( ».آرنولد 6 :1354،و)7

 -8-1-2تأثیرپذیرس از صــحنبهاس نگ ایلیاد :بســیاری از صــحنههای «ســهراب و
رستم» ،متأثر از ایلیاد است؛ از جمله:
الف :هنگامی که هکتور از لشــکریان یونان میخواهد که نتیجة جنگ را به نبردی تنبهتن،
بین « پاریس» ( )Parisو «منالس» ( )Menelausوا گذار کن ند ،در برابر ســـ پاه یو نان قرار
میگیرد و آنها را مورد خطاب قرار میدهد .ل شکر یونانیان ،خاموش می شوند امّا خروش و
ولوله از سپاه روم بلند می شود .بعد از آنکه منالس ر شتة سخن را به د ست میگیرد و این
مبارزه را میپذیرد ،یونانیان شـــادمان میشـــوند و به هیاهو میپردازند( .هومر 62 :1377 ،و
 )63در «سهراب و رستم» نیز چنین آمدهاست:
«آنگاه تاتار پیر بر روی ریگها فرود آمد //و در میان دو سپاه بی هیاهو ،لب به سخن گشود و
چنین گفت« //:ای فرود و شـــما ای ایرانیان و تاتاران ،گوش فرادهید! //بیایید تا یک امروز ،ما
هر دو سپاه از جنگ کناره کنیم //امّا شما ای ایرانیان ،یلی از میان بزرگان خود برگزینید //تا با
سهراب پهلوان ما ،نبردی تنبهتن کند» //...تاتاران نیز همینکه سخنان پیران را شنیدند ،خوشی
کردند و //غریو شادی ،از سراسر سپاه برخاست( ».آرنولد)8 :1354،

وقتی رستم وارد صحنة نبرد می شود نیز ایرانیان به شادی میپردازند« :با این اسب که به
دنبالش افتاده بود ،رســتم از ســراپرده //بیرون آمد و از لشــکرگاه گذشــت و به ســپاه ایران
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ن ما یان شـــد //و ه مة ایرانیان او را میشـــناختند؛ از این رو ،غریوکشـــان //بر وی درود
فرستادند( »...همان)15 :
حتی در فیلم ایلیاد که با نام «تروی» ساخته شده ،در اوّلین صحنه که مربوط به سالها
قبل از جنگ اصلی روم و یونان است ،چنین صحنهای تکرار میشود.
ب :صــحنة بر زمین افتادن رســتم از شــدّت ســرعت و قدرت ،هنگام کوبیدن گرز ،شــبیه
صحنهای است که هکتور از شدّت پرتاب نیزه ،بر زمین میافتد( .ن.ک:هومر)492 :1377 ،
«و آنگاه رســتم گرز خود را  //...بر ســهراب فرود آورد امّا باز هم او //تند و چابک ،مانند
مار ،به کناری جســت و گرز //تندرآســا بر زمین فرود آمد و از دســت رســتم رها شــد //و
تهمتن به دنبال آن کوفتن //به زانو درافتاد( »...آرنولد)22 :1354،
ج :در اثر آرنولد ،وقتی ســـهراب به میدان میآید و از ایرانیان همآوردی میجوید ،همة
پهلوانان خاموش میشــوند و از ترس دم نمیزنند و در اینجا ،گودرز به فرود میگوید« :امّا
ر ستم ،دو شینه از راه درر سیده و ترشرو به کنجی تنها ن ش سته //و سراپردة خود را جدا از
دیگران ،در کناری زدهاست( ».همان)5 :
زرینکوب این صحنه را متأثر از صحنة قهر آ شیل از آگاممنون دان سته که خیمهاش را
دور از لشکر زده و به سپاه یونان پشت کردهاست (زرینکوب )470 :1353 ،و در ادامه ،بر
خلق این صــحنه از ســوی آرنولد خرده میگیرد( .همان) شــاید بتوان گفت که آرنولد ،به
دلیل آن صحنهای که در حماسة ایلیاد دیده و همچنین شباهتی که بین رستم و آشیل یافته،
به خلق این صحنه دست زده و نارسایی آن را به جان خریدهاست.
د :آرنولد ،در ترسیم صحنة فرودآمدن شمشیر سهراب بر فرق رستم ،چنین میگوید« :و باز
شم شیر نواخت و بار دیگر ر ستم سر خم کرد //امّا این بار همة تیغة شم شیر ،مانند آبگینه//
بر تارکش هزارپاره شد //و تنها د ستة شم شیر ،در کف سهراب بماند» (آرنولد)26 :1354،
که متأثر از نبرد «منالس» و «پاریس» است « :شمشیرش را که به میخهای سیمینه آراسته بود،
برآهیخت؛ آن را برافراخت و بر تارک و ترگ پاریس فروکوفت .شمشیر بر گرد او ،سه یا
چهار پاره شد و از دستش فروافتاد( ».هومر)72 :1377 ،
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]ه :اولین نبرد ر ستم و سهراب ،دقیقاً شبیه درگیری آ شیل و هکتور ا ست .گویی آرنولد،
تعمد خاصی دارد که رستم را با آشیل و سهراب را با هکتور قرینه ساری کند زیرا در ایلیاد
نیز آشـــیل ،پیروز و هکتور کشـــتهمیشـــود .زمانی که التماس های هکتور بر آشـــیل اثر
نمی گذارد ،آشـــیل نیزهاش را به ســـوی هکتور پرتاب میکند« :نیزة برنزین ،از فراز وی
برجست و در خاک فرورفت( ».همان )491 :آنگاه هکتور ،نیزهاش را به سوی آشیل پرتاب
میکند؛ «نیزه خطا نرفت و «پور پله» را بر میانة سپر کوفته آمد امّا نیزه از سپر برجست و بس
دور بر زمین فرو افتاد( ».همان )492 :عین این صـــحنه را آرنولد برای رســـتم و ســـهراب
میآورد:
«او چنین گفت و رستم به سخنانش پاسخ نداد بلکه نیزة خود را //از شانه رها کرد و به سوی
وی افکند و نیزه فرود آمد //سهراب چون این بدید //برقآسا به کناری جهید و نیزه //خروشان
و لرزان زمین را شکافت // ...آنگاه سهراب ...با بیشترین نیرو ،نیزهاش را پرتاب کرد .سپر رستم
جرنگید //چکاچاک آهن برخاست و سپر تهمتن ،نیزه را فروافکند( ».آرنولد)21 :1354،

 -9-1-2کتمان نام :آرنولد برای کتمان نام رســـتم ،نظر فردوســـی را قبول ندارد زیرا از
موضــوع کتمان نام در حماســهها و اهمیت ایرانیان به نام و ننگ و جانفشــانی برای میهن،
بیاطالع بودهاست؛ لذا ،سعی کردهاست که دلیل دیگری برای این کار اقامه کند:
«وه تو را به جان خود و پدرت ســـوگند میدهم! //آیا تو رســـتم نیســـتی؟هان بگوی که تو او
نیستی؟ امّا رستم ...از او روی پیچید و با خود چنین گفت //...اکنون اگر من به آنچه میپرسد،
خســتو شــوم ...نجنگیدن را بهانهای جوید //و ناموری مرا بســتاید و باشــد که بزرگداشــت مرا
هدیههایی //همچون کمربند یا شم شیر به من بخ شد و راه خود در پیش گیرد //آنگاه در یک
روز جشـــن ،در ایوان افراســـ یاب بگو ید //...من یک بار ه مة پهلوا نان ایران را به همنبردی
خواندم //تا در جنگی ،تنبهتن با من درآویزند اما آنان از این کار //تن زدند ،تنها رستم دلیری
نمود ،پس من و او //هدیه هایی به هم دادیم و خشـــنود از هم جدا شـــدیم //...آنگاه من مایة
شرمساری دلیران ایران شوم( ».همان)18 :

امّا با همة تالشـی که آرنولدکرده ،هیچگاه بهتر از فردسـی این گره را نبسـتهاسـت .او
کتمان نام رستم را تا حد اغراض شخصی پایین آوردهاست .این مطلب نیز تا حدی متأثر از
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«ایلیاد» هومر اســت .وقتی که «آگاممنون»« ،برزئیس» ( ،)Briseisدختر زیبا و کاهن معبد...
را از «آ شیل» میگیرد ،آ شیل به خاطر اغراض شخ صی ،از ادامة جنگ من صرف می شود تا
جایی که شکست یونانیان قطعی می شود .گویی برای حفظ کشور و ...جنگیدن ،در ایلیاد و
ادیسه جایگاه ممتازی (حداقل به اندازة شاهنامه) وجود ندارد.
 -2-2اختالفات «رستم و سهراب» فردوسی و «سهراب و رستم» آرنولد
در جدول زیر به بعضی از اختالفات دو داستان اشاره شدهاست .در ادامه ،به بررسی چند
مورد خواهیمپرداخت:
رستم و سهراب فردوسی

سهراب و رستم ماثیو آرنولد

کمیت داستان

 1050بیت

 892سطر

روزهای جنگ

 2روز

یک روز

نام مادر سهراب

تهمینه

---------

گرد آفرید

وجود ندارد

براعت استهالل

دارد

ندارد

قوم سهراب

تورانیان

تاتار

مرکز فرمانروایی افراسیاب

توران

سمرقند

پادشاه ایران

کیکاووس

کیخسرو

سپهساالر ایران

طوس

فرود

سپهساالر توران

هومان و بارمان

پیران ویسه

قهر رستم

منطقی

غیر منطقی

بیزاری رستم از جنگ

وجود ندارد

وجود دارد

زنی که با سهراب میجنگد

تجربة سهراب در جنگ

اولین تجربة جنگی سهراب

پیروزیهای متعدد سهراب بر ایرانیان

درگیری رستم با شاه

وجود دارد

وجود ندارد

رنگ سراپردة رستم

سبز

ارغوانی

برخورد اول رستم و سهراب

دل هیچکدام ،گواهی بر پدر دل هر دو ،گواهی بر پــدر پســـری
پسری نمیدهد

هیکل سهراب
حیلة رستم

تنومند
اشاره به رسمی دروغین

میدهد
نازکاندام و نازپرورد
بردن نام رستم برای ترساندن
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وصف رخش

رستم و سهراب فردوسی

سهراب و رستم ماثیو آرنولد

توصیف صفات مهم رخش

صفات ظاهری و زین و برگ

صحنهها

متناسب با فرهنگ ایران

متناسب با فرهنگ غرب و یونان

ژنده رزم

وجود دارد

وجود ندارد

آگاهی رستم از تولد سهراب
نشان رستم

آگــاهــی دارد و هــدیــه

مادرش جنســـیت بچه را دختر اعالم

میفرستد

کردهاست

مهره که بر بازوی ســـهراب مهری که بر بازوی ســـهراب کوبیده
است

شده و نقش سیمرغ دارد

داستان زال و سیمرغ

وجود ندارد

وجود دارد

ازدواج تهمینه

تهمینه پیشنهاد میدهد

پدر دختر پیشنهاد میدهد

یک شبانروز

یک فصل (تابستان)

مکان اقامت

سمنگان

آذربایجان

قوم تهمینه

ترک

کُرد

نوشدارو

صحبت از نوشداروست

از نوشدارو صحبت نشده

مراسم تدفین

مراسم تدفین و ...دارد

مراسم تدفین و ...ندارد

کشتهشدن سهراب

با خنجر

با نیزه

مغلوبشدن سهراب

در کشتی

کشتی گرفته نشدهاست

مدت اقامت رستم در سمنگان

دلیل اختالف رستم با پادشاه
راز نیاز رستم به درگاه خداوند

دیرآمدن رستم به جنگ
وجود دارد

اهمیتدادن پادشاه به جوانان
وجود ندارد

 -1-2-2اختالف در چگونگی روایت :یکی از مهمترین تفاوت های این دو منظومه ،در
شکل روایت ا ست .روایت فردو سی ،ساده و حوادث دقیقاً پ شت سر هم اتقاق میافتد و
فردوسی ،از ذکر سادهترین حوادث که در داستان نقشی دارند ،غافل نیست .روایت آرنولد،
با توجه به تجربة ادبیات نمای شی در غرب ،دا ستان به صورت «فلش بک» شروع می شود و
آغاز داســتان ،با صــحنههایی از صــفآرایی لشــکریان در میدان جنگ و ...آغاز میشــود و
پس از کشــتهشــدن ســهراب و آشــکارشــدن راز «پدر -فرزندی» اســت که آرنولد ،به پیوند
زناشــویی رســتم و مادر ســهراب و ...اشــاره میکند .زمانی که رســتم میفهمد که پهلوانِ
بهزمینافتاده پسر اوست ،به یاد میآورد که یک تابستان را با مادر سهراب گذراندهاست...
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و این غافلگیری و درنگ داستان را بویژه برای کسانی که با داستان آشنایی ندارند ،بسیار
باال میبرد؛ لذا ،داستان آرنولد از حیث ادبیات نمایشی ،بسیار فنی و درخور ستایش است.
 -2-2-2اختالف نظر در نیرنگ رستم :در داستان رستم و سهراب فردوسی ،رستم هنگام
ک شتیگرفتن ،زمین میخورد و با نیرنگی ،سهراب را میفریبد .ا سالمی ندو شن این نیرنگ
ر ستم را «نخ ستین و بزرگترین در زندگی ر ستم» میداند( .ا سالمی ندو شن)348 :1376 ،
بار دوم که ســهراب را بر زمین میزند ،بیدرنگ او را میکشــد .یقیناً آرنولد ،این مطلب را
میدانسته امّا شاید این گرهگشایی را مناسب حال سهراب ندیده و نخواستهاست سهراب را
عمالً زمینخوردة ر ستم بداند (زیرا چنانکه خواهیمگفت ،نگاه مثبتتری به سهراب دارد)
یا گرهگشــایی خود را متناســب با ادبیات و فرهنگ غرب دانســتهاســت زیرا در متن آرنولد،
رســـتم ،زمانی که عمالً در مقابل ســـهراب کاری از پیش نمیبرد ،ناگهان بانگ برمیزند:
ر ستم! و سهراب ،تحت تأثیر این نام قرارمیگیرد و ر ستم ،فر صتی مییابد تا نیزهاش را از
پیکر بیحفاظ سهراب بگذراند:
«سپس ،رستم سر بلند کرد ،چشمان سهمناکش //خیره شد و نیزة هراسانگیز خود را باال برد و
به جنبش درآورد //و فریاد کرد« :رستم!» سهراب این بشنید //حیران شد وگامی به پس رفت//
و مژگانزنان در پیکری که به پیش میآمد ،خیره شد //آنگاه سرگشته برجای ایستاد //و سپری
را که پناهش بدان بود ،از دست رها کرد و نیزه پهلویش را درید //...سپس ،سهراب با چهرهای
گستاخ ،چنین پاسخ داد //...ای مرد خودپسند گزافهگو ،تو مرا نکشتهای ،نه! //نام رستم و این
دل پر از مهر فرزندی مرا به کشتن داد //...امّا آن نام گرامی ،زور از بازویم گرفت //آن نام و
چیزی اقرار میکنم در تو هست //که دلم را دردناک میکند و همین دو ،سبب شد که سپر را//
رها کنم و نیزة تو از تن دشمنی بیسالح بگذرد( »...آرنولد 26 :1354،و )27

 -3-2-2نگاه مثبت آرنولد بب ســهراب و دید منفی او بب ایرانیان :این داســتان در بین
ایرانیان ،مشهور به «رستم و سهراب» است .به نظر میرسد که تقدم نام «رستم» بر «سهراب»،
تصادفی نیست؛ رستم ،پهلوان آرمانی ایران و ایرانی است و در همة نبردها ،نگاه معنیدار و
مثبت فردوسی و ایرانیان ،به سوی رستم است .آرنولد ،نام این داستان را « سهراب و ر ستم»
نهاده و از همان اوّل ،نگاه جانبدارانهاش به سمت « سهراب» نمایان است .در شاهنامه ،یک
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بار ،رستم بر زمین میخورد و بار دیگر ،پشت سهراب بر خاک مالیدهمی شود .در « سهراب
و رســتم» آرنولد ،چنین نیســت بلکه یک بار ،وقتی که رســتم از شـدّت ضــربة گرز خود بر
زمین میخورد ،سهراب میتواند او را بکشد امّا با جوانمردی ،دست به این کار نمیزند:
«و آنگاه رســتم ،گرز خود ...بر ســهراب فرود آورد امّا باز هم او //تند و چابک ،مانند مار ،به
کناری جست و گرز //تندرآسا بر زمین فرود آمد و از دست رستم رها شد //و تهمتن ،به دنبال
آن کوفتن ،به زانو درافتاد و  // ...در این دم ،ســهراب میتوانســت تیغ از نیام برکشــد //و پیکر
رستم زورمند را که سرش گیج میخورد //...بشکافد //امّا همچنان بر وی نگریست و لبخند زد
و شمشیر را برهنه نکرد //بلکه با فروتنی پس رفت( ».همان)22 :

گویی آرنولد ،دو ست ندارد که سهراب را (حتی یک بار) مغلوب ر ستم کند و بار دوم نیز
چنان که نقل شد ،رستم بر اثر ضربة شمشیر سهراب بر زمین میافتد امّا با آوردن نام رستم،
سهراب را میفریبد.
آرنولد ،در و صف سپاه و ل شکر ایرانیان نیز اندکی کملطفی میکند« :ایرانیان ،زردروی

نیز همچنان از ترس دم نزدند //پس سرداران همکار فرود ،نزد وی آمدند( »...همان)9 :
 -4-2-2اختالف نظر در ن سیت فرزند ر ستم :در «ر ستم و سهراب» فردو سی ،ر ستم
یقین دارد که فرزندش پ سر ا ست .زمانی که گیو ،نامه را به ر ستم میدهد ور ستم از یورش
جوانی ترک تبار به ایران آگاه میشود ،میگوید:
کــه مــا ننــدة ســــام گرد از مهــان

ســـواری پــدیــد آمــد انــدر جهــان

از آزاد گان این ن باشــــد شـــگ فت

ز ترکــان چنین یــاد نتوان گرفــت...

من از د خت شــــاه ســـمن گان یکی

پســــر دارم و هســــت او کود کی

هنوز آن گرامی نــدانــد کــه جنــگ

توان کرد بــایــد گــه نــام و ننــگ

فرســــتــاد مش زرّ و گو هر بســــی

بــر مــادر او بــه دســـــت کســـــی

چنین پاســـخ آ مد که این ارجم ند

بســــی بر نیــایــد کــه گردد ب لنــد

همی می خورد ب ـا لــب شـــیر بوی

شـــود بی گمــان زود پرخــاش جوی
(فردوســـی :1384 ،ج)354-347 ،195 :2.
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در نامهای که گژدهم به کاوس مینویسد نیز سن سهراب ،دوازده سال ذکر شدهاست:
ی کی پ ه لوا نی بــه پ یش انــدرون

که ســـالش ده و دو نباشـــد فزون
(همان ،191 :ب)278

رستم بعد از نبرد اول ،در محضر کاوس ،سهراب را کودکی نارسیده میخواند:
ز ســـهراب رســـتم ز بان برگشـــاد

ز بــاال و زورش ه می کرد یــاد

که کس در جهان کودک نارســـید

بدین شـــیرمردی و گردی ند ید
(همان ،229 :ب772و )773

با تو جه به این قراین ،رســـتم میدا ند که ب چهاش دوازده ســــال دارد (از ماجرای
همبستریاش با تهمینه نیز دوازده سال میگذرد) و در نامهای که به کاوس نوشته شده نیز او
را دوازده ســاله میخوانند .همچنین ،رســتم بعید میداند که چنین پهلوانی ،تورانی باشــد و
نشــانههای ســام را نیز در او میبیند و او را کودک نارســیده میداند؛ پس چرا نباید حداقل
گمان برد که شاید این شخص ،همان پسرش باشد و چرا نباید از سهراب ،اصل و نسبش را
بپر سد؟ اگر نگوییم که گره دا ستان در این مورد ایراد دارد ،یقیناً میتوان گفت که ضعیف
اســـت ،مگر اینکه تمام این ابیات را الحاقی بدانیم امّا در متن آرنولد ،این ضـــعف تا حدی
برطرف شدهاست .به گمان ما ،گره داستان در متن آرنولد ،زیباتر و منطقیتر بستهشدهاست.
در «ســهراب و رســتم» آرنولد ،مادر ســهراب از ترس اینکه مبادا رســتم ،پســرش را از او
بگیرد ،به رستم خبر داده که فرزندش دختر است 3.در پایان داستان نیز میگوید« :زیرا پیشتر
رستم ،خبری استوار یافتهبود که بچهاش //که در آذربایجان به جهان آمده //دختری خرد و
الغراست و همانا پسر نبودهاست //مادر بینوا از ترس ،چنین پیام دادهبود //مبادا رستم ،پسر
را بخواند و او را آیین رزم بیاموزد( ».آرنولد)31 :1354،
رســتم نیز هنگام شــنیدن نام ســهراب میگوید« :مرا چه پروا که همه از آوازة ســهراب
سخن میگویند؟ //کاش من نیز چنین پسری داشتم //نه دختری زبون و ناتوان ،مانند آنکه
مراســـت( »...ه مان )12 :و ز مانی که ســـهراب میگو ید « :پدرم ،رســـتم ،کین مرا از تو
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خواهد ستاند» ،ر ستم میگوید« :چرا یاوه میگویی ،کدام پدر و کدام خونخواهی //ر ستم
پهلوان هرگز پسری نداشت( ».همان)30 :
عالوه بر این ،تضــادی در متن شــاهنامه وجود دارد؛ از طرفی ،رســتم مدعی اســت که
بچهاش ،پســـر اســـت و اتفاقاً پســـری تواناســـت و در آیندهای نهچندان دور ،پرخاشـــجوی
خواهد شد و سر سرکشان را به زیر میآورد و برایش هدایایی فرستادهاست و از طرفی ،در
ابیات  160و  ،161تهمینه به سهراب هشدار میدهد که نباید رستم بداند که تو زاده شدهای
(یا نیروی جسمانی فوقالعادهای داری) و...
پدر گر بدا ند که تو زین نشــــان

شــــدســـتی ســـرافراز گردنکشــــان

چو دانــد بخوانــد ترا نزد خویش

دل مــادرت گــردد از درد ریــش
(فردوسی ،183 :1384،ب160و )161

این ابیات ،در صورتی منطقی مینماید که تهمینه به سهراب گفتهباشد که حقیقت را از
رستم مخفی و جنسیت او را دختر اعالم کردهاست (یا پسری نحیف و ناتوان) و در غیر این
صورت ،این ابیات منطقی به نظر نمیر سد .به هر حال ،این ابیات با ابیاتی که از قول ر ستم
(هنگام خواندن نامة کاوس) نقل شدهاست ،سازگاری ندارند.
 -3نتیجبگیرس:
اگر چه « سهراب و ر ستم» ماثیو آرنولد ،باز سرای ی ر ستم و سهراب فردو سی ا ست ،بنا به
دالیل فراوان ،در بســیاری از جهات ،عمداً و ســهواً از این متن فاصــله گرفتهاســت .آرنولد،
شـــخصـــیتهای اصـــلی و حتی فرعی داســـتان را از شـــاهنامه گرفته و در اکثر موارد ،این
شـــخصـــیتها ،همان نقش را نیز ایفا کردهاند .هرچند جابهجاییها و تغییراتی نیز به چشـــم
میخورد که بع ضاً نا شی از ناآگاهی آرنولد از متن شاهنامه بودها ست .از آنجا که آرنولد،
منتقدی زبردست و به ادبیات غرب و یونان باستان مسلط بوده و رعایت وحدتهای سهگانة
ارسطویی را الزم میدانسته ،بهناچار بسیاری از خویشکاریها ،گرهها و تعلیقهای داستان را
حذف کرده که به کلیت آن آســیب رســاندهاســت .تأثیرپذیری آرنولد از ایلیاد ،به داســتان
صبغة یونانی داده ،تا حدی که اگر از مو ضوع و ا سامی بگذریم ،رنگ و بوی ادبیات یونان
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باستان در سراسر داستان آشکار است .به نظر میرسد که آرنولد آگاهانه ،رعایت ادبیات و
فرهنگ مقصــد را اســاس کار خود قرارداده و راز موفقیت این داســتان در اروپا نیز تا حد
زیادی مرهون همین نکتة دقیق است .اگر از نگاه ما ،کاستیهایی از قبیل اطناب در جزییات
و ایجاز در کلیات ،حذف بعضی از خویشکاریها ،توضیح ،تفسیر و تفصیل مشبهبه (تشبیه
حماســی) و ...در متن «ســهراب و رســتم» به چشــم میخورد ،تا حدودی ناشــی از همین
موضوع است.
یادداشتها:
 -1ماثیو آرنولد ،شاعر و منتقد انگلی سی در قرن نوزدهم ا ست .او در نوزده سالگی وارد دان شگاه
معروف آکسفورد شد و به کسب دو جایزه از آن دانشگاه توفیق یافت .وی سرانجام ،در  15آوریل
ســـال  1888میالدی و در ســـن 66ســـالگی ،در شـــهر لیورپول انگلســـتان بدرود حیات گفت.
(آرنولد ،1354،مقدمه :یازده تا ســیزده) شــاهکار ماثیو آرنولد در شــعر ،منظومة «ســهراب و رســتم»
است .انگیزه و مأخذ عمدة آرنولد در سرودن منظومة « سهراب و رستم» ،مقالة نقّاد نامی فرانسوی،
« سنت بوو» ،بود که به مناسبت انتشار شاهنامه ،ترجمة «ژول مول» ( )Joule moleنوشته شدهبود.
آرنولد پس از نظم داستان ،آن را برای «سنت بوو» فرستاد و نوشت« :در یادداشتی که در بارة تاریخ
ایران ،تألیف ســرجان ملکم ،نوشــتهاند ،اشــارهای به داســتان شــدهاســت که من پس از خواندنش،
درصــدد نظم آن برآمدم امّا ناگزیر ،از این کار منصــرف شــدم زیرا به تفصــیل مطلب ،دســترســی
نداشتم و تا مدتها بعد که مقالة شما را خواندم ،به تهیة آن موفق نشدم» و اظهار تأسف میکند که
ترجمة کامل منظومة فردوسی را ندیدهاست( ».همان :چهارده و هیجده)
 -2با همة آوازهای که منظومة « سهراب و ر ستم» ماثیو آرنولد به دست آوردهبود ،برخی از منتقدان
پرهیزی نداشـــت ند از این که او را م تهم به دزدی ادبی کن ند .گمانی نبود که آرنو لد از برگردان
ســـنتبوو و ژولمول بهره بردهبود امّا مســـئله اینجا بود که او از یادآوری این نکته به خوانندگان
اثرش خودداری کردهبود و همین کوتاهی ،بهانه ای به منتقدان داد تا او را به ســـرقت ادبی متهم
کنند .آرنولد در پیشگفتار چاپ دوم اثرش ،کوشید به این اتهامها پاسخ بدهد( .ن.ک :همان)9 :
 -3اینکه آرنولد ،فرزند ر ستم را دختر دان سته ا ست ،متأثر از متن « سر جان ملکم» ا ست که آرنولد
به اعتراف خود ،آن را در اختیار دا شتها ست .در آن متن آمدها ست« :مادر سهراب ،به او نو شتهبود

سهراب و رستم ماثیو آرنولد :پیوندی میان شاهنامه و ایلیاد

که فرزندشــان دختر اســت ،از بیم آنکه مبادا با افشــای حقیقت ،کودک گرامی خود را از دســت
بدهد( ».آرنولد ،1354،مقدمه :بیستوچهار)
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