
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ادبیّات تطبیقینشریّ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

1395، پاییز و زمستان 15، شمارة   8سال   

 سهراب و رستم ماثیو آرنولد: پیوندس میان شاهنامب و ایلیاد
 پژوهشی( -)علمی

 1*یدریح یعل

 2یلهابهمن کرم

 3پورید موسمحمّ

 چکیده:

ن،  ات متأثر از شاهنامه و در نحوة بیا در کلیّسهراب و رستم ماثیو آرنولد،    که توان گفتمی

توصیفات، تشبیهات، سنن ادبی و حماسی، کاماًل تحت تأثیر ایلیاد است. آرنولد بسیاری از         

سمت  ستان را از قبیل    ق سی دا سا شق    های ا شدن رخش، عا سارت هجیر،    شدن تهمینه، گم  ا

ضـی از موارد را مانند نحوة   و بع اوس، خواسـتن نوشـدارو و... را حذف  درگیری رسـتم با ک 

شته  سیت فرزند و... تغییر داده       ک ستم از جن سهراب، آگاهی ر ست و اگر شدن  کثر  چه در اا

ستان لطمه زده رنگ و کلیّمواقع به پی ستی ، ت دا سهراب   »های در مواردی نیز کا ستم و  «  ر

ــی ــت. با توجه به این    را برطرف کرده فردوسـ ــتان  اسـ بنا بر وجود حداکثر     ،که در دو داسـ

به   ،یزچو بیشــتر از هر هاســت، در این مقاله فقط به بعضــی از اختالفات اشــاره شــدهشــباهت

 است.پرداخت که از دید منتقدان پنهان ماندهماثیو آرنولد از ایلیاد خواهیم تأثرات

 ب، فردوسی، ماثیو آرنولد، ایلیاد، هومر.هاس کلیدس: رستم، سهراواژه
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 مقدمب -1

مورد تقلید و اقتباس شــاعران و نویســندگان دیگر  ،در بســیاری موارد ،آثار فاخر ادبی ایران

ــورها قرار گرفته یا در بوتة نقد، محک خورده ــی از  کش ــاهنامة فردوس ثار  آ جملة ایناند. ش

ص  نخســتین شــخ اند.ای داشــتهنگاه ویژهاســت که ادبا و نویســندگان اغلب کشــورها به آن 

بود که در   (William Jones) «ویلیام جونز»، رانداروپایی که از فردوسی و شاهنامه سخن    

یّ )کتاب خود   ــرح ادب یایی شـ ــ مه      (ات آسـ نا میالدی   1774در ســـال را ، قطعاتی از شـــاه

ــاهنامه به زبان      های فراوانی از ترجمه  ،عالوه بر این .کردبازگردانی  ــورت   دیگر های شـ صـ

 (15: 1388تمیم داری، )برای اطالعات بیشتر، ن.ک:است. گرفته

های پهلوانی جهان جایگاه مهمی داســتان رســتم و ســهراب فردوســی، در میان داســتان  

ــتاندارد. هیچ ــتم، عالقة   یک از داس ــهراب و رس ــاهنامه به اندازة برخورد تراژیک س های ش

ستا   غربیان را برنینگیخته ست. این دا سده ا شاعران و     ،های متأخرن در  ترجمان  مبارها توسط 

شــش،   :مقدمه ،1354.ک: آرنولد، ،نتر)برای اطالع بیشــاســت. شــدهبه نظم و نثر برگردانده

نیز آن را با   (Matthew Arnold) 1( ماثیو آرنولد  467: 1353وب، کینپانزده، هفده و زرّ  

تفسـیر درخشـان آرنولد    ،در حقیقت .2اسـت بازنویسـی و تقلید کرده « سـهراب و رسـتم  »نام 

 .ستاههای دیگر، داستان را به خوانندگان غربی معرفی کردتر از ترجمهاست که بیش

 بیان مسئلب -1-1

ست و آگاهانه به ترجمة تحت   ،آرنولد  سهراب      مترجمی زبردست ا ستان رستم و  اللفظی دا

ا به آن صــبغة  ی گرفته امّاســت. او موضــوع و مضــمون و خمیرمایه را از فردوســاقدام نکرده

شیده  شیده   غربی بخ ست. او کو صد   ا ست که متن را با فرهنگ و ادبیات زبان مق ماهنگ  ، ها

راحتی بعضــی از موارد و مســائل مبدأ را که برای غربیان ناآشــنا بوده، تغییر دهد.     کند و به

سئله  شنای   همین م سهم زیادی در آ شته   ،  شاهنامه دا ست. این در حال ی غربیان با  ست ک ا ه  ی ا

یهات  بتالش فراوان کرده تا تشــ»معتقد اســت که آرنولد « ســهراب و رســتم»مترجم منظومة 

شانده      شرقی پو سوتی  شد زیرا بر آن بوده خود را ک شبیهات او      با صاف و ت ست که اگر او ا

نویسد که این مطالب را آرنولد  و در پاورقی می« نمود.، غریب و ناهنجار خواهدغربی باشد 

کوب نیز معتقد  ینبیســت( زرّ :مقدمه،1354آرنولد،اســت. )های خود نوشــتهامهدر یکی از ن



 

 

 

 

 

 

اهنامه و ایلیاد: پیوندی میان شسهراب و رستم ماثیو آرنولد  69 

است و آثاری از محیط فکر و تربیت  از عهده بر نیامده ،در بعضی از موارد »است که آرنولد  

 ( 471: 1353کوب، ین)زرّ« است.عصر خود را در داستان باقی گذاشته

ســامی را از شــاهنامه و محیط ایران ا که درســت اســت که آرنولد آگاهانه ســعی کرده 

قدر ری آنپذیمتأثر از فضــای غرب و ایلیاد اســت. این تأثیر ،ا در توصــیفاتانتخاب کند امّ

همت  که تزیاد و عمیق است که اگر قرار باشد تهمت دزدی ادبی به آرنولد زده شود )چنان   

 «!  و سهراب رستم»تا است به ایلیاد دستبرد زدهبیشتر یم ، مستحق است که بگویاند(زده

ــعی شـــده      له سـ قا ته و مهم      تأثیراتی  تا  اســـتدر این م یاد گرف لد از ایل ن  تریکه آرنو

 ، بررسی شود.  استتغییراتی)آگاهانه یا ناآکاهانه( که در متن شاهنامه ایجاد کرده

 پیشینة تحقیق -1-2

ــال   برای اوّ ،منوچهر امیری ــی      ،1333لین بار در سـ ــتان را به فارسـ ترجمه کرد و  این داسـ

اســت. )آرنولد، ترکردهرا مفصــل و عالمانه ا در چاپ دوم، مقدمهای بر آن نوشــت امّمقدمه

ــتمقدمه  ، 1354 ــتان      »ای با عنوان  در مقاله   ،کوبیننه( زرّ و: بیسـ مالحظاتی در باب داسـ

  فقط به یک مورد از ،«ســـهراب و رســـتم اثر ماثیو آرنولد انگلیســـی، ترجمة منوچهر امیری

شاره کرده صحنه  ست. )زرّ هایی که آرنولد از هومر اقتباس کرده، ا ( 470: 1353کوب، ینا

به بعضــی از   ،«ســهراب و رســتم ماثیو آرنولد و ترجمة»ی با عنوان ادر مقاله ،حســن جوادی

شاره می « سهراب و رستم  »و « رستم و سهراب  »های تفاوت ( 45-38: 1384کند. )جوادی، ا

سة »ای با عنوان ه، در مقاللورضا نبی علی سهراب و         مقای سهراب فردوسی و  ستان رستم و  دا

  این دو داستان را از نظر روایت شناسی    ،«رستم ماثیو آرنولد از نظر ساختار روایی و داستانی   

 (21-18تا: لو، بیاست. )نبی( مقایسه کردهGrimas« )گریماس»

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

هنری و مطالعات ادبیات تطبیقی، بین ملل مختلف پیوندهای         از رهگذر انتقال متون ادبی و   

شمه     فرهنگی و... برقرار می سرچ ی  الشود و از البه هویدا می ،های فکری و ادبی مللشود. 

وبی  خهای آرمانی و انسـانی سـایر ملل، به  دهد، تفاوتتغییراتی که بر اثر انتقال متون رخ می

سه و تطبیق همه   نمایان می سرایی   انبة آثار ترجمهجشود. مقای ی، تا  شدة ادب ایران شده یا باز

 کند.حد زیادی اهمیت و برتری این آثار ادبی را برمال می
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 بحث   -2

سامی و خیلی از             سهراب را حفظ کرده، اکثر ا ستم و  ستان ر صلی دا شاکلة ا آرنولد تقریبًا 

  هدن پسر ب ش کشته همسری،  کتمان نام، فرزندکشی، برون  های اساسی را از قبیل  خویشکاری 

 :استدر آن ایجاد کرده یناچار تغییراتا بهدست پدر و... در تحریر خود حفظ کرده امّ

یک شاعر استاد و یک منتقد بصیر است سعی کرده قواعد  ةکه الزمنآرنولد در این منظومه چنا»

ماید و ننتجاوز « شعر حماسی»و ضوابط فنی را به نهایت درجه رعایت کند و از اصول و شرایط 

واعد و ریف و قابرای آن بوده که داستان خود را با تع ،تصرفاتی هم که در اصل داستان کرده

  (471: 1353کوب، ین)زرّ.« دنمنطبق ک اصول فن حماسه

ــی غرب و    ــای حماس ــافات، آگاهانه و متأثر از فض برخی از این تغییرات و حذف و اض

شتباه بوده     سهو و ا شاعر،   ،ست. این تغییرات ابعضی از آن نیز بر اثر  در جهت   گاهیبه زعم 

شته     ارتقا و رفع کاستی  ستان را در پی دا ستان و گاهی نیز ضعف دا هراب و س »است.  های دا

ــتم ــت        ،آرنولد « رسـ   ،باید بین این دو متن  و  یک ترجمه و یا حداکثر یک ترجمة آزاد اسـ

ــباهت ــد؛حداکثر شـ ــته باشـ ــباهت در این مقاله از ،بنابراین ها وجود داشـ   ،اهپرداختن به شـ

های آرنولد اشاره  ل و تصرفها و دخترین تفاوتشود و صرفاً به مهمآگاهانه خودداری می

 ،پرداخت و در بخش دوم-از هومر خواهیم به تأثیرپذیری آرنولد ،لشد. در بخش اوّ خواهد

 کرد.ر آرنولد با فردوسی اشاره خواهیمهای اثترین تفاوتبه بعضی از مهم

 پذیرس آرنولد از ایلیاد هومرتأثیر -2-1

سی   -2-1-1 شبیب حما ولد، رفته در سهراب و رستم ماثیو آرن  کارادبی به ةبارزترین آرای :ت

ست      سی ا شبیه حما صات      گویند و آن را ازمی «Epic simile» که فرنگیان به آن» ت شخ م

شبیهات موجز معمولی   ؛اندآثار حماسی ذکر کرده  شبیهی که بر خالف ت رده باشد و  تگس  ،ت

شبه را بیان نکند بلکه به فق صل ط حال م شبه     ،طور مف صیف م سا،    «.ازدبه هم بپردبه تو شمی (  

.  است سهراب و رستم، از این نوع تشبیه بسیار استفاده کرده      داستان  ( آرنولد در 125: 1371

ز  ل ااست. گاهی همین تشبیهات، حداق  های آرنولد در همین توصیفات نهفته ترین اطناببیش 

ــه را به حریری نرم و لطیف تبدیل می  ــونت حماس ــدّکند و از حدّنظر ما، خش ت آن ت و ش

ند، باعث  انظیر که تصاویری هستند که با الفاظ، نقاشی شدههای کمزیرا این صحنه کاهدمی
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ا این نوع تشبیه در ادب   امّ ها شود ند و محو این صحنه داستان را رها ک  ،شوند که خواننده می

صل پذیرفته   سی یو حما ستان، یک ا شبیهات از      شده نان با ست. افراط آرنولد در خلق این ت ا

نظر کمّی و کیفی، اعتراض منتقدان غربی را نیز که با چنین تشــبیهاتی بیگانه نیســتند، در پی 

ــته ــت. امیری به نقل از داشـ ــل ثروپ»اسـ ــبیهات آرنولد را طوالنی و  ،«میشـ ــی از تشـ بعضـ

ــی1354لد،داند. )آرنوآمیز میتکلف ــحنه ،آرنولد پنج(و: س ــگرد  ص های بدیعی را با این ش

   شود:به چند مورد اشاره میفقط است که آفریده
برهنه  و تا نزدیک بازویش را کمربند بگشــود//زدهشــتاب آنگاه ســهراب با انگشــتانی ناتوان و»

دســت که هیرمانند آن کارگر چ// بنمود ،بودندرنگ کوفتهنشــانی را که با شــنگرف کم و کرد

ــهر پکن ــنگرف می  در شـ خواهند به خاقان هدیه        گلدانی را که می  //کوبد گلدان چینی را شـ

سپیده  //دهند سر    و //کنددم به نگارگری آغاز میاز  شب       روز سرا ست و چون  سرگرم آن ا

شمند و   //چراغ ،رسد میفرا شانی اندی شان  //کندهای الغرش را روشن می دست  پی م هر رست مُ ةن

 نیز ن.ک: 35)همان: .« بر بازوی ســهراب نمایان شــد  //بودندی کوفتهیزیبا بدان نرمی وکه  نیز

 و...( 33، 16، 15همان، 

ــة هومر بودههالگوی آرنولد در این صــحنه  ــت؛ا، ایلیاد و ادیس عنوان مثال، یورش  به اس

 :استتور به آشیل، چنین توصیف شدههک

شتن فرو سپس »...   شاهینی که از فرازنای       پیچید و گرد آمد، بر خوی ست؛  شاهین برج و چون 

ی ا خرگوشــای نغز یجهد تا ماده برّهابرهای تیره و تودرتوی، بر هامون فرو می ، از میانةآســمان

شتن را فرو  شیر برّ       ،گیرد، هکتورخمیده بر خوی شم شیوه فراجست و  « یازید. انش را دربه همان 

 ( 493: 1377)هومر، 

 ه:عنوان نمونبه است؛ها، مضمون را نیز تقلید کردهتشبیهدر بعضی از این  آرنولد،
سبان  تاتاران با» شدند،  // چادران به هامونسیاه  از ،قطارهای دراز ا از  یکی اینکه در مانند روان 

ته  با  ،گردنکلنگان دراز  از  //ییقطارها    ،...روزهای خزان  ــ ته یها دسـ ــ مان   در ،ی آراسـ ــ آسـ

ــترده ــوند گسـ  های دهانه   از آیند،  در به پرواز  البرز // های جنوبی دامنه  و فراز قزوین بر و// شـ

ــرد کنار // آرال ــیار س رم های گراه کرانه و // دریای مازندران برخیزند ةیا یکی از نیزارهای بس

 ( 6: 1354)آرنولد،.« همچنان روان شدند آنان نیز پیش گیرند، جنوب ایران در

 که برگرفته از این تشبیه هومر است: 
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شــکاف پیش آمدند. تو گفتی بانگ و های پرندگان، با فریادهای دلهمچون دســته ،دم تروامر»

ــته ــیل  هیاهوی دس ــتان و س ــرمای زمس ــمانی میای از کلنگان بود که از س گریزند و با های آس

گیز انآیند، نبردی هراسآسمان فرود می گذرند و چون از از دریای سرکش می  ،فریادهای بلند

 ( 96: 1384مر، )هو« کنند.می

ــنامب -2-1-2 ــیاری از موارد :تأثرپذیرس از نمایش را   آگاهانه متن ،ی آرنولد، گویدر بسـ

ــته    برای یک نمایش   ــتاد    نامه نوشـ ــت. او حرکت، طرز بیان، نحوة ایسـ ن پهلوانان و... را   اسـ

چنین   ایلیاد در ،عنوان نمونهاست؛ به أثر از فضای ایلیاد و ادیسه   این نیز مت کند وتوصیف می 

د های بلنآید و با گامهای سپاه به درمی گاه که او را دید که از ردهمنالس... آن»است:  آمده

 آمده است:« سهراب و رستم»( در 60: 1377)هومر، « نوشت، شادمان شد.آوردگاه را درمی

ودند باو گشــوده میان ســواران که راه بر از ... // های بلندگام با آنگاه پیران ویســه برگشــت و»

ــت و به خیمه     ــید  ةپس از آنکه جام   ( »10: 1354)آرنولد، .« درآمد // گذشـ به پیش   ،رزم پوشـ

ستم    شتافت و  سب ر تارتر هوا ( »14)همان: ...« پی او افتاد ای وفادار درتازی مانند //  رخش، ا

ته غریدن گرفت       ــ ــد و تندر آهسـ کناری   که در // ابر را چاک زد و رخش  ،و آذرخش // شـ

 ( و...26)همان: ...« بانگی سهمگین برکشید ،دایستاده بو

ه  گیرد و او را بزانوان رستم را در آغوش می  ،که سهراب این :دادنشیوۀ سوگند   -2-1-3

ان  ویژه یونان باستو ب های حماسی غربتدهد نیز متأثر از سنّجان پدر و مادرش سوگند می 

سی یونان      سنن حما ست. در  سوگ   ، برای خواهشا سی و  دادن او، زانوانش را  ندکردن از ک

ضربه می     بغل می شیل  سط آ سین لحظه  ،خوردکردند. زمانی که هکتور تو شیل   ب ،در واپ ه آ

سوگند می »گوید: چنین می : 1377)هومر، « دهم و...تو را به جانت، زانوانت و باب و مامت 

 وانم وبه زاری و البه با من ســـخن مگوی و مرا به زان»گوید: ( آشـــیل نیز در جواب می494

سوگند مده.  سته  )همان« باب و مامم،  های او را  ( در جایی دیگر، زمانی که مادر آشیل، خوا

  ،در برابر وی نشـــســـت و با دســـت چپ»اســـت: گوید، چنین آمدهمی (Zeus)« زئوس»به 

نیز « سهراب و رستم» ( در 22)همان: « زانوانش را گرفت... با زئوس... به زاری و البه گفت.

ست:  چنین آمده شتافت و زانوان او را در آغوش  سهراب »ا ست  // به پیش  هایش را در  و د
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 یاآ // دهم!پدرت ســوگند می به جان خود و را وه تو»  //میان دســتان خود گرفت و گفت:

 (18: 1354)آرنولد،« تو رستم نیستی؟

  ندر یونان باستان، کسانی که در برابر دیگران سخ     :گفتن پهلوانانآداب سخن -2-1-4

«  ایلیاد»گرفتند. در ین در دســت میهای زرّی مزین به میخادســتیای یا چوبگفتند، نیزهمی

  اند؛گفتهیم ه در برابر جمع سخناند کای توصیف شدهبارها پهلوانان با چنین نیزه ،«ادیسه»و 

 که در برابرزمانی ،(Ulysses)« اولیس»فرزند  ،(Telemak)« تلماک»در وصف   ،در ادیسه 

ــتگاران مادرش قرار می ــت: گیرد، چنین آمدهخواسـ ــتر ، همچون خدایتلماک»اسـ ی از بسـ

ست برخاست... نیزه  ستاد...گفت   وار که نوکی تیز داشت ای ا )هومر،   «و از آستانه که بر آن ای

به ) 350: 1379 ــود  یاد    62و  13و 12: همان ( همچنین رجوع شـ پاورقی ترجمة ایل در   ،( در 

ن  زیور است. این چوگاه دستی ساده که تنها یک سر آن بچوب»ت: اسوصف این نیزه آمده

ست می     یا چوب سی به د ستی را ک سخن گیرد د   :ورقیپا )همان،« نهد.گفتن آغاز میکه به 

ستان  13 سخن رفته « سهراب و رستم  »( در دا ست:  نیز چندین بار از این نیزه   ،ودو چون فر»ا

ه پیش  ب نیزه خویش برداشــت و // تاتاران درآمد که پیران به پیشســردار ســپاه ایران دید// 

 ( و...8: 1354)آرنولد،« .آمد

شاهنامه  نگیدن با نیزه:  -2-1-5 سله مراتب    ،جنگ بین پهلوانان ،در  ابتدا دو  دارد و یسل

با  یزنپردازند و در آخر و... با هم به نبرد می با نیزه و شـــمشـــیر و تیر و کمان و گرز ،پهلوان

راحل  پهلوانان در م ،رسید که در آن می )کشتی(  آخر ةجنگی به مرحل .یرندگشتی می هم کُ

ر  س ایرانی و دت مقدّکشــتی یک رســم و ســنّ دادن حریف نباشــند.قادر به شــکســت ،اولیه

،  نگجگرفتن در کشتی  ساز و محک حقیقی زورآزمایی پهلوانان است.  ها سرنوشت  جنگ

  .نیست یونانیان و غربیانآداب و رسوم خاص  از

به   ؛گندجنشمشیر و نیزه با هم میبا  فقطدو پهلوان  ،آرنولد «سهراب و رستم »در داستان  

ــتیآ ،آرنولد ،همین دلیل ــیاســتگرفتن را از متن حذف کردهگاهانه، کش   ،. در اثر فردوس

در  که  . در حالیشود میبا خنجر کشته  شود، گرفتن مغلوب میزمانی که در کشتی  سهراب 

شتی و بدون  نیزه ضربة  بااب سهر  ،اثر آرنولد ز متأثر از  رود. این مورد نیگرفتن، از بین میک



 

 

 

 

 

 

 74 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

فقط با نیزه و شــمشــیر اســت و هکتور نیز با نیزة  ،ایلیاد هومر اســت. جنگ هکتور و آشــیل

 (493: 1377شود. )هومر، آشیل کشته می

سب رعایت وحدت -2-1-6 ی در  گانة ارســطویهای ســهعایت اصــل وحدتر گانب:هاس 

ستان را مجمل کرده « سهراب و رستم  » سیاری از صحنه    آرنولد، تا حد زیادی دا ی  هااست. ب

،  فردوسی است  « رستم و سهراب  »ی که در و هول و والی قهای داستان و تعلی اساسی و گره  

سیب  اسی و ادبی آن نیز آدر این تحریر، از بین رفته و به تبع در بسیاری از موارد، ارزش حم

ست؛ دیده سیدن        گره ا ستم، پر شق تهمینه به ر شدن رخش، ع نام  سهراب هایی از قبیل گم 

ــاهنامه نیز ایراد دارد(    ،را از مادر )که به زعم ما     پدر  ــته در شـ ــدن ، کشـ که   « ژنده رزم »شـ

هجیر که رســتم را از ســهراب   ةســوزانعمل دل خواهد ســهراب را به رســتم معرفی کند،می

  و... داردمخفی نگه می

ستان آرنولد  حذف این موارد ستان چیزی نیفزوده از دا ضعف آن ر  ، بر عظمت دا ا بلکه 

شته  سیت      نیز در پی دا ست. فردوسی با دقت و حسا ش  ا ستان   خواننده را به خواندن دا ،تریبی

ــی    کند، ترغیب می  ــاعر انگلیسـ ــی را در این زمینه ندارد و     ،در حالی که شـ توانایی فردوسـ

صله و بدون درنگ  س به نتیجه می ،بالفا ا که  جا از آنامّ گذاردخواننده را در انتظار نمی د ور

بحران   رسیدن پایاناصلی و به اوج اصلی دارد که بعد از گشودن گره    ةیک نقط ،هر داستان »

پایان داستان   ی،گشایاوج و گره ،و در حقیقت (69-70: 1384)حنیف،  «دهدداستان رخ می

زیرا  تر است آرنولد غنی« سهراب و رستم  »پایان داستان   ،، از این حیثشود نیز محسوب می 

 رســتم و»ا در شــود امّبعد از رخداد فاجعه و کشــته شــدن ســهراب، داســتان تقریباً تمام می 

ت  شدن سهراب اس، مربوط به بعد از کشتهچهارم ابیات داستان، حدود یکشاهنامه« سهراب 

 پردازد.که خواننده با عالقة قبلی به آن نمی

گاه ملوک      -2-1-7 بب ایران:       ن ــد  الطوایفی  ــان را        ،آرنول ــی، ایرانی برخالف فردوسـ

ناً متأثر    ، یقیالطوایفی به ایران داند. این نگاه ملوک  ای از طوایف و قبایل مختلف می  مجموعه 

بودند که   های مختلفیاز قبایل و ایالت ،یورش بردند« تروا»از ایلیاد است زیرا یونانیان که به 
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: 1377هومر، :ر.ک )بودند. « آگاممنون»ا همه زیر نظر امّ ای داشت، پادشاه جداگانهکدامهر

 کند:سپاهیان ایران را چنین توصیف می ،( آرنولد122-121و  92
ــت» ــاه بودند  ،نخس ــداران ش //  ...خیوه بودند وا مردم بخار اینان از //  ...تاتاران جیحون که پاس

ــپس ــازگارتر  ،سـ ــالورنیزه توکاها و // ترندآرام و ترکمانان جنوب که مردمی سـ  و // وران سـ

ه اینان تاتاران فرغان  //گردبیابان انبوهی از ســواران آواره و ،آن پس از ...// خزر ةکران اترک و

ند  بان   که پیرامون قبچیان و  ...// بود یا مالی می   ب ــ ند های شـ گاه قلمق ...// گرد  های قزاق ها و آن

ــرگردان ه وآوار ،تا نزدیکی قطب  // ی که یها تیره ژولیده،   که بر  / /گردهای بیابان   اند و قرقیز سـ

لشگرگاه به دشت درآمدند و رده    این سپاهیان همه از   //بودندپامیرآمده از ،اسبان خرد پرموی 

 (7و 6: 1354)آرنولد،« .برکشیدند

ــحنه هاس  نگ ایلیاد: تأثیرپذیرس از صــحنب -2-1-8 ــیاری از ص ــهراب و»های بس  س

 از جمله: اد است؛، متأثر از ایلی«رستم

ــکریان یونان می تن،  هباهد که نتیجة جنگ را به نبردی تنخوالف: هنگامی که هکتور از لش

ند، در برا   Menelaus« )منالس»( و Paris« )پاریس »بین  گذار کن نان قرار     (  وا پاه یو ــ بر سـ

شکر ها را مورد خطاب قرار میگیرد و آنمی وش و ا خرامّ شوند یونانیان، خاموش می دهد. ل

ست می     شود. بعد از آن سپاه روم بلند می ولوله از  سخن را به د شتة  این   گیرد وکه منالس ر

ــادمان میمبارزه را می ــوند و به هیاهو میپذیرد، یونانیان شـ و  62: 1377پردازند. )هومر، شـ

 است:نیز چنین آمده« سهراب و رستم»( در 63
 و ودلب به سخن گش   هیاهو، میان دو سپاه بی  در وها فرود آمد// گاه تاتار پیر بر روی ریگآن» 

ــما ای ایرانیان و   ای فرود و»:// چنین گفت  ما  ،روزیک ام ید تایبیا !// گوش فرادهید  ،تاتاران   شـ

تا با // دبرگزینی میان بزرگان خود یلی از ،ا شما ای ایرانیانامّ  //سپاه از جنگ کناره کنیم دو هر

 خوشی  ،که سخنان پیران را شنیدند  تاتاران نیز همین..// .«تن کندبهنبردی تن ،سهراب پهلوان ما 

 ( 8: 1354)آرنولد،.« سپاه برخاست سراسر از ،غریو شادی // کردند و

ب که به با این اس »پردازند: شود نیز ایرانیان به شادی می  وقتی رستم وارد صحنة نبرد می  

 از لشــکرگاه گذشــت و به ســپاه ایران و بیرون آمد // رســتم از ســراپرده ،دنبالش افتاده بود



 

 

 

 

 

 

 76 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

یان شـــد    ما م // ن یان او را می  ةو ه ند   ایران ناخت ــ بر وی درود  // کشـــانغریو ،از این رو ؛شـ

 ( 15)همان: ...« فرستادند

شده،    « تروی»حتی در فیلم ایلیاد که با نام  صحنه اوّدر ساخته  س  لین  ها الکه مربوط به 

 شود.  ای تکرار میصحنهقبل از جنگ اصلی روم و یونان است، چنین 

ــدّ   ب: ــتم از ش ــحنة بر زمین افتادن رس ــبیه   ص ــرعت و قدرت، هنگام کوبیدن گرز، ش ت س

 ( 492: 1377هومر، ن.ک:افتد. )بر زمین می ،ت پرتاب نیزهای است که هکتور از شدّصحنه

 مانند ،چابک تند و// هم او ا بازامّ بر ســهراب فرود آورد و آنگاه رســتم گرز خود را ...// » 

و   //زمین فرود آمد و از دســت رســتم رها شــد تندرآســا بر// گرزو به کناری جســت  ،مار

 (22: 1354)آرنولد،...« به زانو درافتاد// تهمتن به دنبال آن کوفتن

ــهراب به میدان می     ج:   ةهم  ،جوید وردی میآآید و از ایرانیان هم  در اثر آرنولد، وقتی سـ

ــوند و ازپهلوانان خاموش می ا امّ» گوید:گودرز به فرود می ،در اینجا و زنندترس دم نمی ش

ستم  سیده و ترش    ،ر شینه از راه درر سته   ه رو بدو ش دا از  خود را ج ةسراپرد  و// کنجی تنها ن

  (5همان: )« است.در کناری زده ،دیگران

سته که خیمه      زرین شیل از آگاممنون دان صحنة قهر آ صحنه را متأثر از  ش را اکوب این 

سپاه یونان پشت کرده    د شکر زده و به  بر  ،در ادامهو ( 470: 1353کوب، است )زرین ور از ل

ــوی آرنولد خرده می  ــحنه از س به   ،آرنولد که ( شــاید بتوان گفتهمان)گیرد. خلق این ص

ای که در حماسة ایلیاد دیده و همچنین شباهتی که بین رستم و آشیل یافته،       دلیل آن صحنه 

 است.ی آن را به جان خریدهو نارسای دست زده به خلق این صحنه

و باز  »د: گویچنین می ،در ترسیم صحنة فرودآمدن شمشیر سهراب بر فرق رستم     ،آرنولد د:

سر      //  گینهمانند آب ،شمشیر   ةتیغ ةهم ا این بارامّ// خم کرد شمشیر نواخت و بار دیگر رستم 

شد  بر ست  و// تارکش هزارپاره  س  ،شمشیر   ةتنها د ( 26: 1354)آرنولد،« هراب بمانددر کف 

ه بود،  های سیمینه آراست  شمشیرش را که به میخ  »است:  « پاریس»و « منالس»که متأثر از نبرد 

سه یا   ،برآهیخت؛ آن را برافراخت و بر تارک و ترگ پاریس فروکوفت. شمشیر بر گرد او  

 ( 72: 1377)هومر، « چهار پاره شد و از دستش فروافتاد.
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سهراب   اولین نب: [ه ستم و  ش  ،رد ر ست. گوی   دقیقاً  شیل و هکتور ا  ،آرنولد یبیه درگیری آ

لیاد  ساری کند زیرا در ای تعمد خاصی دارد که رستم را با آشیل و سهراب را با هکتور قرینه     

ــیل  ــته  پیروز ،نیز آشـ ــود. زمانی که التماس    میو هکتور کشـ ــیل اثر    شـ های هکتور بر آشـ

یل نیزه   نمی ــ به  گذارد، آشـ ــوی هکتور پرتاب می اش را  ی ، از فراز ونیزة برنزین»کند:  سـ

اش را به سوی آشیل پرتاب    نیزه ،( آنگاه هکتور491)همان: « رفت.برجست و در خاک فرو 

جست و بس   ا نیزه از سپر بر سپر کوفته آمد امّ  را بر میانة« پور پله»ا نرفت و نیزه خط» کند؛می

ــحنه را آ ( عین 492)همان:  « دور بر زمین فرو افتاد.  ــهراب    این صـ ــتم و سـ رنولد برای رسـ

 آورد:می
از شانه رها کرد و به سوی  // خود را ةسخنانش پاسخ نداد بلکه نیزه رستم ب چنین گفت و او» 

روشان خ// آسا به کناری جهید و نیزهبرق // سهراب چون این بدید// نیزه فرود آمد وی افکند و

پر رستم اش را پرتاب کرد. سنیزه ،با بیشترین نیرو... ابآنگاه سهر//  ...و لرزان زمین را شکافت

 (21: 1354)آرنولد،.« فکندانیزه را فرو ،سپر تهمتن چکاچاک آهن برخاست و// جرنگید

ــی را قبول ندارد زیرا از        کتمان نام:   -2-1-9 ــتم، نظر فردوسـ آرنولد برای کتمان نام رسـ

فشــانی برای میهن،   ه نام و ننگ و جانها و اهمیت ایرانیان بموضــوع کتمان نام در حماســه 

   دلیل دیگری برای این کار اقامه کند: که استردهسعی ک ،لذا است؛اطالع بودهبی
ــوگند می به جان خود و را وه تو» ــتی؟هان بگوی که تو او  آیا// دهم!پدرت سـ ــتم نیسـ تو رسـ

ستی؟   ،رسد پاگر من به آنچه میاکنون ...// با خود چنین گفت او روی پیچید و از... ا رستم امّ نی

مرا  داشــتکه بزرگ باشــد ناموری مرا بســتاید و و  //ای جویدنجنگیدن را بهانه... خســتو شــوم

شیر   مه// ییهاهدیه شم شد و راه خود در پیش گیرد  چون کمربند یا  ک ی آنگاه در// به من بخ

ــن، یاب   در روز جشـ ــ ید...//   ایوان افراسـ م    بگو بار ه یک  نان ایران   ةمن  به هم پهلوا نبردی را 

یری تنها رستم دل  تن زدند،// این کار من درآویزند اما آنان از تن بابهتن ،در جنگی تا// خواندم

ــنود ی به هم دادیم و یها هدیه  // او پس من و نمود، ــدیم. هم جدا  از خشـ  ةآنگاه من مای   ..// شـ

 (18)همان:  «.شرمساری دلیران ایران شوم

 سـت. او ابهتر از فردسـی این گره را  نبسـته  هیچگاه  ،دکردهتالشـی که آرنول  ا با همةامّ  

است. این مطلب نیز تا حدی متأثر از   کتمان نام رستم را تا حد اغراض شخصی پایین آورده   
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دختر زیبا و کاهن معبد...  ،(Briseis)« برزئیس»، «آگاممنون»هومر اســت. وقتی که « ایلیاد»

شخصی  گیرد، آشیل به خاطر اغ می« آشیل »را از    شود تا از ادامة جنگ منصرف می  ،راض 

و  ی برای حفظ کشور و... جنگیدن، در ایلیاد شود. گوی ی میی که شکست یونانیان قطع  جای

 ادیسه جایگاه ممتازی )حداقل به اندازة شاهنامه( وجود ندارد.

 آرنولد« سهراب و رستم»فردوسی و « رستم و سهراب»اختالفات  -2-2

ند  به بررسی چ ،در ادامه است.از اختالفات دو داستان اشاره شدهدر جدول زیر به بعضی 

 پرداخت:هیممورد خوا
 سهراب و رستم ماثیو آرنولد  رستم و سهراب فردوسی 

 سطر 892 بیت 1050 کمیت داستان

 یک روز روز 2 روزهای جنگ

 --------- تهمینه نام مادر سهراب

 نداردوجود  گرد آفرید جنگدزنی که با سهراب می

 ندارد دارد براعت استهالل 

 تاتار تورانیان قوم سهراب

 سمرقند توران مرکز فرمانروایی افراسیاب

 خسروکی وسوکاکی پادشاه ایران

 فرود طوس سپهساالر ایران

 پیران ویسه هومان و بارمان سپهساالر توران

 غیر منطقی منطقی قهر رستم

 د داردوجو وجود ندارد زاری رستم از جنگبی

 های متعدد سهراب بر ایرانیانپیروزی اولین تجربة جنگی سهراب تجربة سهراب در جنگ

 وجود ندارد وجود دارد درگیری رستم با شاه

 ارغوانی سبز رنگ سراپردة رستم

گواهی بر پدر ،کدام دل هیچ برخورد اول رستم و سهراب

 دهدپسری نمی

ــری      ،دل هر دو  گواهی بر پــدر پسـ

 دهدمی

 پرورداندام و نازنازک تنومند هیکل سهراب

 بردن نام رستم برای ترساندن  اشاره به رسمی دروغین رستم حیلة
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 سهراب و رستم ماثیو آرنولد  رستم و سهراب فردوسی 

 صفات ظاهری و زین و برگ توصیف صفات مهم رخش وصف رخش

 متناسب با فرهنگ غرب و یونان متناسب با فرهنگ ایران هاصحنه

 وجود ندارد وجود دارد ژنده رزم

ــه     تولد سهرابآگاهی رستم از  ــاهــی دارد و هــدی         آگ

 فرستدمی

چه را دختر اعالم      یت ب ــ مادرش جنسـ

 استکرده

ــهراب    نشان رستم مهره که بر بازوی سـ

 است

یده      ــهراب کوب بازوی سـ مهری که بر 

 شده و نقش سیمرغ دارد

 وجود دارد وجود ندارد داستان زال و سیمرغ

 دهددختر پیشنهاد میپدر  ددهتهمینه پیشنهاد می ازدواج تهمینه

 یک فصل )تابستان( یک شبانروز مدت اقامت رستم در سمنگان

 آذربایجان سمنگان مکان اقامت

 کُرد ترک قوم تهمینه

 از نوشدارو صحبت نشده صحبت از نوشداروست نوشدارو

 مراسم تدفین و... ندارد مراسم تدفین و... دارد مراسم تدفین

 نیزه با با خنجر شدن سهرابکشته

 استکشتی گرفته نشده در کشتی شدن سهرابمغلوب

 دادن پادشاه به جواناناهمیت آمدن رستم به جنگیرد دلیل اختالف رستم با پادشاه

 وجود ندارد وجود دارد راز نیاز رستم به درگاه خداوند

در   ،های این دو منظومه  ترین تفاوت یکی از مهم اختالف در چگونگی روایت:  -2-2-1

ست.  ش  سی کل روایت ا سر هم اتقاق می    ساده و حوادث  ،روایت فردو شت   و افتددقیقاً پ

 ،ترین حوادث که در داستان نقشی دارند، غافل نیست. روایت آرنولداز ذکر ساده ،فردوسی

صورت      ستان به  شی در غرب، دا  و شود شروع می « فلش بک»با توجه به تجربة ادبیات نمای

شــود و گ و... آغاز میآرایی لشــکریان در میدان جنی از صــفهایبا صــحنه ،آغاز داســتان

د ، به پیوناســت که آرنولد« فرزندی -پدر»شــدن راز شــدن ســهراب و آشــکارپس از کشــته

فهمد که پهلوانِ  کند. زمانی که رســتم می ی رســتم و مادر ســهراب و... اشــاره می   زناشــوی 

ست افتاده پسر اوست، به یاد می  زمینبه است...  ان را با مادر سهراب گذرانده آورد که یک تاب
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ستان را و این غافل س    ویژه برای کسا ب گیری و درنگ دا ستان آشنایی ندارند، ب یار  نی که با دا

 داستان آرنولد از حیث ادبیات نمایشی، بسیار فنی و درخور ستایش است. ،لذا برد؛باال می

گام  راب فردوسی، رستم هنو سهدر داستان رستم  نظر در نیرنگ رستم:اختالف  -2-2-2

سالمی ندوشن این نی   سهراب را می  ،خورد و با نیرنگیزمین می ،گرفتنکشتی  رنگ فریبد. ا

ستم را   ستم نخستین و بزرگ »ر شن،    می« ترین در زندگی ر سالمی ندو ( 348: 1376داند. )ا

را   ن مطلبای ،کشــد. یقیناً آرنولددرنگ او را میزند، بیبار دوم که ســهراب را بر زمین می

اب را  سهر است  ی را مناسب حال سهراب ندیده و نخواسته   گشای ا شاید این گره دانسته امّ می

ستم بداند )زیرا چنان عمالً زمین سهراب د نگاه مثبت ،گفتکه خواهیمخوردة ر ارد(  تری به 

د، اســت زیرا در متن آرنولی خود را متناســب با ادبیات و فرهنگ غرب دانســتهگشــاییا گره

ــتمر ــهراب کاری از پیش نمی      ،سـ ند:  زبرد، ناگهان بانگ برمی    زمانی که عمالً در مقابل سـ

ستم!  سهراب، تحت تأثیر این نام قرار  ر ستم و گیرد میو  صتی می  ،ر اش را از  یزهنتا یابد فر

 حفاظ سهراب بگذراند:پیکر بی

اال برد و خود را ب زانگیهراس ةنیز خیره شد و // رستم سر بلند کرد، چشمان سهمناکش ،سپس» 

// تحیران شد وگامی به پس رف // سهراب این بشنید« رستم!» :فریاد کرد و // به جنبش درآورد

و سپری  / /آنگاه سرگشته برجای ایستاد// خیره شد ،آمدزنان در پیکری که به پیش میمژگان و

ی اسهراب با چهره ،سپس ...// نیزه پهلویش را درید از دست رها کرد و ،را که پناهش بدان بود

این  تم ونام رس ه!// ای، نتو مرا نکشته ،گوای مرد خودپسند گزافه ...// چنین پاسخ داد ،گستاخ

 آن نام و// زور از بازویم گرفت ،ا آن نام گرامیامّ  ...//فرزندی مرا به کشتن داد مهر از دل پر

/ /سبب شد که سپر را ،ند و همین دوککه دلم را دردناک می// تو هست کنم درچیزی اقرار می

 (27و  26: 1354آرنولد،...« )سالح بگذردتو از تن دشمنی بی ةرها کنم و نیز

ــتاننگاه مثبت آرنولد بب ســهراب و دید منفی او بب ایرانیان:  -2-2-3 در بین  این داس

،  «سهراب » بر« رستم »تقدم نام  که رسد است. به نظر می « رستم و سهراب  »مشهور به   ،ایرانیان

دار و نگاه معنی ،در همة نبردها و پهلوان آرمانی ایران و ایرانی است  ،رستم  تصادفی نیست؛  

«  ستم سهراب و ر »نام این داستان را   ،مثبت فردوسی و ایرانیان، به سوی رستم است. آرنولد     

یک  ،در شاهنامه  نمایان است. « سهراب »اش به سمت  دارانهنگاه جانب ،لنهاده و از همان اوّ
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هراب  س »شود. در  می، پشت سهراب بر خاک مالیده  خورد و بار دیگررستم بر زمین می  ،بار

بر  ودت ضــربة گرز خوقتی که رســتم از شــدّ ،چنین نیســت بلکه یک بار ،آرنولد« و رســتم

  زند:ا با جوانمردی، دست به این کار نمیاو را بکشد امّ تواندخورد، سهراب میزمین می

 به ،مانند مار ،چابک تند و// هم او ا بازامّ گرز خود... بر ســهراب فرود آورد ،تمو آنگاه رســ» 

دنبال  به ،و تهمتن// زمین فرود آمد و از دست رستم رها شد تندرآسا بر // گرزو کناری جست  

ــهراب می ،این دم در//  ... به زانو درافتاد و ،آن کوفتن و پیکر  //توانســت تیغ از نیام برکشــدس

د وی نگریست و لبخند ز چنان برا هممّ// ابشکافد...// خوردورمند را که سرش گیج میرستم ز 

 (22)همان:  .«بلکه با فروتنی پس رفت// شمشیر را برهنه نکرد و

ستم کند و بار دوم نیز      ،ی آرنولدگوی سهراب را )حتی یک بار( مغلوب ر دوست ندارد که 

،  ام رستم ا با آوردن نافتد امّهراب بر زمین میچنان که نقل شد، رستم بر اثر ضربة شمشیر س       

 فریبد.سهراب را می

شکر ایرانیان ن     آرنولد، سپاه و ل صف  روی  زرد ،ایرانیان»کند: لطفی مییز اندکی کمدر و

 (9)همان:  ...«نزد وی آمدند ،فرود پس سرداران همکار// همچنان از ترس دم نزدند نیز

سیت فرزند   -2-2-4 ستم: اختالف نظر در  ن سهراب   »در  ر ستم و  ست   « ر سی، ر م  فردو

ستم می     ست. زمانی که گیو، نامه را به ر سر ا ستم از یو یقین دارد که فرزندش پ رش  دهد ور

 گوید:شود، میجوانی ترک تبار به ایران آگاه می

مهــان        گرد از  ــام  ننــدة ســ  کــه مــا
 

ــدر جهــان      ســـواری پــدیــد آمــد ان
 

فت       ــگ ــد شـ باشــ گان این ن  از آزاد
 

ــاد نتوان گرفــت...ز ترکــان چن   ین ی
 

گان یکی     ــمن ــاه سـ خت شــ  من از د
 

کی      کود ــت او   پســــر دارم و هســ
 

 هنوز آن گرامی نــدانــد کــه جنــگ
 

ننــگ        ــام و  ــایــد گــه ن کرد ب  توان 
 

مش زرّ    ــاد هر بســــی    فرســــت گو  و 
 

ــه دســـــت کســـــی   ــادر او ب ــر م  ب
 

ند        که این ارجم مد  ــخ آ پاسـ  چنین 
 

لنــد           ب گردد  ــایــد کــه  نی بر   بســــی 
 

ــ     ــیر بوی   همی می خورد ب  ا لــب شـ

 

ــود بی    جوی گمــان زود پرخــاش  شـ
ــی،    (354-347، 195: 2: ج.1384)فردوسـ
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 است:دوازده سال ذکر شده ،نویسد نیز سن سهرابای که گژدهم به کاوس میدر نامه

ــدرون             یش ان پ ــه  نی ب لوا ه پ کی   ی

 

ــد فزون     ــالش ده و دو نباشـ  که سـ

 (278ب ،191)همان:                  

 خواند:برد اول، در محضر کاوس، سهراب را کودکی نارسیده میرستم بعد از ن  

بان برگشـــاد    ــتم ز ــهراب رسـ  ز سـ
 

ــاد        کرد ی می  ه ــاال و زورش   ز ب
 

ــید  که کس در جهان کودک نارسـ

 

ید        ند ــیرمردی و گردی   بدین شـ

 (773و 772ب، 229)همان:          

ــتم می      به این قراین، رسـ جه  چه     با تو که ب ند  ــال دارددا ماجرای   اش دوازده ســ )از 

او  ده نیزش ای که به کاوس نوشته رد( و در نامهگذش با تهمینه نیز دوازده سال می اهمبستری 

ــاله می ــتم بعید می ،همچنین خوانند.را دوازده س ــد ،چنین پهلوانیکه داند رس و  تورانی باش

ــانه ــام را نیز در او مینش ــیده میهای س   اید حداقلچرا نب ؛ پسداندبیند و او را کودک نارس

را   اصل و نسبش   ،همان پسرش باشد و چرا نباید از سهراب    ،شاید این شخص  که گمان برد 

ستان در این مورد ایراد دارد، یق که بپرسد؟ اگر نگوییم   ضعیف   توان گفت کیناً میگره دا ه 

ــت، ــعف تا حدیا در متن آرنولدتمام این ابیات را الحاقی بدانیم امّ  اینکه  مگر اسـ   ، این ضـ

است.  شدههتر بست، زیباتر و منطقیاست. به گمان ما، گره داستان در متن آرنولدف شدهطربر

ــتم »در  ــهراب و رس ــهراب از ترس این« س ــتمآرنولد، مادر س ــرش را از او  ،که مبادا رس پس

  رزیرا پیشت» گوید:در پایان داستان نیز می 3بگیرد، به رستم خبر داده که فرزندش دختر است.

 خرد و دختری// که در آذربایجان به جهان آمده// اشبود که بچهیافته ستوار خبری ا ،رستم 

سر نبوده  الغراست و  پسر   ،ممبادا رست // بودچنین پیام داده ،مادر بینوا از ترس// است همانا پ

 (31: 1354)آرنولد،.« ین رزم بیاموزدیرا بخواند و او را آ

ــنیدن نام ســهراب می   ــتم نیز هنگام ش ســهراب   ةمرا چه پروا که همه از آواز»گوید: رس

که  د آنمانن ،ناتوان نه دختری زبون و// کاش من نیز چنین پسری داشتم  // گویند؟سخن می 

مان:  ...« مراســـت  ــهراب می   و  (12)ه که سـ مانی  ید:  ز ــتم، کین مرا از تو    »گو پدرم، رسـ
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ستم می «ستاند خواهد ستم   خی، کدام پدر و کدام خونگویچرا یاوه می» گوید:، ر واهی// ر

 (30)همان: « پهلوان هرگز پسری نداشت.

ــاهنامه وجود دارد   ــت که    ،از طرفی؛ عالوه بر این، تضــادی در متن ش ــتم مدعی اس رس

، پرخاشـــجوی  چندان دورای نهپســـری تواناســـت و در آینده پســـر اســـت و اتفاقاً ،اشبچه

در   ،از طرفی است و دهآورد و برایش هدایایی فرستا را به زیر میشد و سر سرکشان      خواهد

ی ادهد که نباید رستم بداند که تو زاده شده  تهمینه به سهراب هشدار می   ،161و  160ابیات 

 ای داری( و...العاده)یا نیروی جسمانی فوق

که تو زین نشــــان       ند  بدا  پدر گر 
  

ــان           ــرافراز گردنکشــ ــتی سـ ــدسـ  شــ
 

ــد ترا نزد خویش         ــد بخوان  چو دان
 

ــا  ــش دل م ــردد از درد  ری  درت گ

 (161و 160ب، 183: 1384)فردوسی،

سهراب گف در صورتی منطقی می  ،این ابیات یقت را از باشد که حق تهنماید که تهمینه به 

یر این  در غ و )یا پسری نحیف و ناتوان( است  مخفی و جنسیت او را دختر اعالم کرده رستم  

سد. به هر  این ابیات منطقی به نظر نمی ،صورت  ست  ،حالر م  این ابیات با ابیاتی که از قول ر

 است، سازگاری ندارند.)هنگام خواندن نامة کاوس( نقل شده

 گیرس:نتیجب -3

ستم سهر »اگر چه   سرای « اب و ر ست، بنا به         ماثیو آرنولد، باز سی ا سهراب فردو ستم و  ی ر

 ،اســت. آرنولددالیل فراوان، در بســیاری از جهات، عمداً و ســهواً از این متن فاصــله گرفته

، این  های اصـــلی و حتی فرعی داســـتان را از شـــاهنامه گرفته و در اکثر مواردشـــخصـــیت

ها و تغییراتی نیز به چشـــم  یجایاند. هرچند جابههمان نقش را نیز ایفا کرده ها،شـــخصـــیت

شی از ناآگاهی آرنولد از    می ضاً نا شاهنامه بوده خورد که بع ست. از آنجا که آرنولد،  متن  ا

گانة  سه هایات غرب و یونان باستان مسلط بوده و رعایت وحدتو به ادبی تقدی زبردستمن

تان را  های داس ها و تعلیقگرهها، ناچار بسیاری از خویشکاری  دانسته، به ارسطویی را الزم می 

اســت. تأثیرپذیری آرنولد از ایلیاد، به داســتان  که به کلیت آن آســیب رســانده کردهحذف 

سامی بگذریم، رنگ و بوی ادبیات یونان     صبغة یونانی  داده، تا حدی که اگر از موضوع و ا



 

 

 

 

 

 

 84 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

یات و رعایت ادب ،آرنولد آگاهانه که رسد باستان در سراسر داستان آشکار است. به نظر می      

داده و راز موفقیت این داســتان در اروپا نیز تا حد  فرهنگ مقصــد را اســاس کار خود قرار 

ات  یهایی از قبیل اطناب در جزیاست. اگر از نگاه ما، کاستی   یقزیادی مرهون همین نکتة دق

به )تشبیه   بهمش  ها، توضیح، تفسیر و تفصیل   و ایجاز در کلیات، حذف بعضی از خویشکاری  

ــی( و... در متن  ــتم »حماس ــهراب و رس ــم می«  س ــی از همین  به چش خورد، تا حدودی ناش

 موضوع است.  
 

 ها:یادداشت
سی در قرن نوز  و شاعر  ،آرنولد ماثیو -1 ست دمنتقد انگلی شگاه     دراو  .هم ا سالگی وارد دان نوزده 

آوریل  15 در ،وی سرانجام. جایزه از آن دانشگاه توفیق یافت معروف آکسفورد شد و به کسب دو

ــال  ــن در و میالدی 1888سـ ــالگی 66سـ ــهر لیورپول ،سـ تان بدرود    در شـ ــ  .حیات گفت   انگلسـ

« رســتم ســهراب و» ةمنظوم، در شــعر آرنولد ماثیو شــاهکارزده( یازده تا ســی :مقدمه ،1354)آرنولد،

سوی نقّ ةالمق ،«رستم  سهراب و » ةسرودن منظوم  در آرنولد ةعمد مأخذ انگیزه و. است   ،اد نامی فران

شار   ،«سنت بوو »  بود.شده نوشته  (Joule mole« )ژول مول» ةترجم ،شاهنامه  بود که به مناسبت انت

تاریخ  ةارب یادداشتی که در در»: نوشت فرستاد و  «سنت بوو »آن را برای  ،نظم داستان  از آرنولد پس

ــته ،تألیف ســرجان ملکم ،ایران ــاره ،اندنوش ــتان شــدهاش  ،اســت که من پس از خواندنشای به داس

ســی ردســت ،منصــرف شــدم زیرا به تفصــیل مطلب این کار از ،ناگزیر انظم آن برآمدم امّ درصــدد

ند که کو اظهار تأسف می  «آن موفق نشدم  ةبه تهی ،خواندم را شما  ةکه مقال ها بعدمدت تا نداشتم و 

 : چهارده و هیجده(همان« )است.فردوسی را ندیده ةکامل منظوم ةترجم

بود، برخی از منتقدان دست آورده ماثیو آرنولد به « ستم سهراب و ر » ةای که منظومآوازه ةبا هم -2

که او را م     ند از این  ــت نداشـ لد از برگر       پرهیزی  که آرنو ند. گمانی نبود  به دزدی ادبی کن ان دتهم 

ــنت  ــئله اینجا بود که او از یادآوری این نکته      امّ  بودمول بهره بردهبوو و ژولسـ ان به خوانندگ    ا مسـ

نه   اثرش خودداری کرده ها تا او را    بود و همین کوتاهی، ب به منتقدان داد  ــرقت ادبی متهم    ای  به سـ

 (9ان: هم :ن.ک) ها پاسخ بدهد.کوشید به این اتهام ،فتار چاپ دوم اثرشگ. آرنولد در پیشکنند

ست، متأثر از متن      ،که آرنولداین -3 سته ا ستم را دختر دان ست ک « جان ملکم سر »فرزند ر ه آرنولد ا

شته  ست. در آن متن آمده به اعتراف خود، آن را در اختیار دا ست:  ا سهراب »ا شته مادر  ود ب، به او نو
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ــ ــت، از بیم آنکه فرزندش ــای حقیقتان دختر اس ــت  ،که مبادا با افش کودک گرامی خود را از دس

 چهار( و، مقدمه: بیست1354)آرنولد،« بدهد.
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