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  چكيده

طـور  پردازان بـه هايي است كه بسياري از نظريهكي از شيوهدر تاريخ ترجمه، اقتباس ي     
مفهوم دقيق اين شـيوه نـزد محققـان متفـاوت اسـت و       هرچند. اندكردهجدي به آن توجه 
آثـار موجـود ايـن عنـوان     از بسـياري  در اند، اما از آن را درنظر گرفته يهريك تعبير خاص

ماتيو آرنولد، شاعر  ،گيرددسته قرار مي از ميان افرادي كه آثارشان در اين. شودمشاهده مي
ـ امـا  بااينكه وي آشنايي اندكي با زبان فارسي داشـت،  . و منتقد انگليسي است او بـه   ةعالق

از اين اثر ارائـه دهـد كـه     مناسببرگرداني تا رستم و سهراب موجب شد داستان محتواي 
واكـاوي برگـردان    ،ايـن پـژوهش  از انجام هدف . شودخوانندگان بسياري واقع موردقبول 

 ،اقتبـاس  ةيافتن پاسخ به چرايي برگـردان ايـن اثـر بـه شـيو     براي رستم و سهراب داستان 
تري از اقتبـاس در  ابتدا مفهوم دقيق. هاي وفادارتر ترجمه به متن اصلي استدرمقابل شيوه

بررسـي  سازي آثار مختلـف  بوميبراي مطالعات ترجمه و چگونگي استفاده از اين راهبرد 
 ةمـردم دور درميـان  ق و ايدئولوژي رايج ئچگونگي انطباق اين شيوه با عال ،سپس. شودمي

نمودهـايي از   ،درپايـان . گـردد آميـز مطـرح مـي   اين اقتباس تحسين بودنويكتوريا و مقبول
  . شودسهراب و رستم ارائه ميداستان آفرينش اقتباس براي هاي متفاوت آرنولد دستكاري

   .سازي، فرهنگ، آرنولد، رستم و سهرابترجمه، بومياقتباس،  :هاهكليدواژ

  مقدمه. 1

و ذهـن وي را   شـته ترين موضوعي كه مترجم بـا آن سـروكار دا  ابتدايي ،كنونااز ديرباز تا      
تالش مترجمان در . استبوده اي مناسب در برگردان هر اثر ، انتخاب شيوهاست مشغول ساخته
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 ةهريـك از شـيو  اسـت تـا   آثـار مختلـف، موجـب شـده      ةدر ترجمكارگيري بهترين راهبرد به
 نماينـد؛ راهبرد در برگردان يـك اثـر معرفـي    ترين و آن را مناسب ننداستفاده ك يفردمنحصربه

ـ  را كلي  ةپردازان و محققان ترجمه، دو شيونظريه ،روازاين ون مختلـف معرفـي   در برگـردان مت
 ةترجمـ (سازي بيگانهبراي و ديگري است  )آزاد ةترجم(سازي متن بومي براي كنند كه يكيمي

 ة، شـيو سـازي مـتن اصـلي   بـومي  بـراي شـده  كارگرفتههاي بهترين تكنيكاز مهم. آن )دارامانت
دليل آزادي عمل بـيش از  اقتباس را بهحال، افراد بسياري همانند ناباكوف، درعين. اقتباس است

نقل از ويسـبورت  به(ناباكوف . دانندترجمه نمي و دستكاري افراطي وي از جنس مترجم ةانداز
از  ترندهزاران مرتبه سـودم  ،فظيلالتحتة ترين ترجمكريهكه است  معتقد )2006، و آيستينسن

برگـردان يـك شـاهكار ادبـي،      ةشـيو تنها ه وي بر اين باور است ك. آزاد است ةزيباترين ترجم
-تحـت  ةنابـاكوف بـر ترجمـ   كيد بسـيار  أت تعصب و. متن و نه چيز ديگري است فقط توليدباز

-تحـت ة ترجمعبارت  تبارها اظهار داشوي قدري بود كه بهترجمه،  ةمثابه تنها شيوبه فظيلال

گونه برگرداني غير از اين شيوه همچون اقتباس، تقليـد و غيـره ترجمـه    و هرحشو است  الفظي
اقتباس را نوعي ري افراد بسيا كهبااين ).2006نقل از ويسبورت و آيستينسن، بهناباكوف، (نيست 
در ايـن   ،مطالعات ترجمهدر حوزة گرفته هاي صورتو پژوهشها بررسي امادانند، نمي ترجمه

در تـاريخ  . هسـتند نزديـك اقتبـاس و ترجمـه     ةند و گواه روشني بر رابطهست زمينه انكارناپذير
انـد، توجـه   هه دوران طاليي اقتباس ناميده شدك ميالدي 18و  17هاي در قرن مطالعات ترجمه،

در ايـن دوره،   ).2001باسـتين،  ( به اقتباس از فرانسه آغاز شد و در ديگر كشورها توسعه يافت
بـدون توجـه بـه ميـزان     آزاد كه همخواني نزديكي با فرهنگ مقصد داشته باشد،  ةنياز به ترجم

نش واك 19قرن در مقابل، در. شدمي احساسجدي طور به أگرفته در متن مبددستكاري صورت
هـاي  وجـود، اقتبـاس در گفتمـان   بـااين . وجود داشـت اقتباس  به نبودنبه وفادار يآميزاعتراض

) 2001(داشتن تعريف رابينسون با درنظر. بسياري از مطالعات ترجمه نفوذ يافت و تحسين شد
و شـود  مـي آزاد معرفي  ةاز ترجم ايگونهاي فاقد امانت، اقتباس عنوان ترجمهآزاد به ةاز ترجم

، بلكـه رويكـردي تـازه بـا     شدهواقع  توجهمه موردتنها در مطالعات ترجنه تر اينكه امروزه،همم
 اسـت  شـده مطـرح   ويـژه در انگلسـتان  هـاي بسـياري بـه   گاهدر دانش »مطالعات اقتباس«عنوان 
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ترش مطالعات اقتباس را پژوهان نقش محوري مطالعات ترجمه در گساقتباس). 2009ميلتون، (
و  هـا اظهارمـل در  أاندكي ت. دانندنوظهور مي ةگيري اين رشتو آن را مبناي شكل ندتحسين كرد

هرگونه ارتباطي با ترجمـه  بدون كه اقتباس  پژوهان، محققان را در رد اين ادعااقتباس هايملأت
  . دهد، ياري مياست
در برگردان اقتباس  ةبودن انتخاب شيوبررسي آگاهانه ،توجه استآنچه مورددر اين نوشتار      
بـا  و  آرنولد، شرايط حـاكم در عصـر وي  با توجه به اطالعات موجود از نگرش ماتيو . استاثر 

 بـراي بـه واكـاوي اقتبـاس آرنولـد     سهراب و رستم، داستان هاي عيني برگردان نمود استناد به 
 عصرمتن اصلي با ذهنيات مردم هم كردنو چگونگي منطبق رستم و سهرابداستان سازي بومي

در حـوزة  توان گفت بـرخالف مطالعـات پيشـين    مينوآوري تحقيق  حيثاز. پردازيمآرنولد مي
-ر حاضر تنها به بررسي درونو محدود به متن داشتند، در جستا ختيشناترجمه كه مبنايي زبان

سـعي  و  ايـم كردهاكتفا نانتزاعي  هاي صرفاًبا استفاده از تحليل) اجزاي متن ةرابطبررسي (متني 
بـودن  چرايـي اقتبـاس  به طور عملي، به ،مقصد ةتحليل متن در بستر فرهنگ و جامع با يم تادار

  .پاسخ دهيم مطالعات ترجمه ةدر حوزبرگردان اين اثر 

 اقتباسدربارة  تحقيقمباني نظري . 2

دربـارة   پردازان ايـن حـوزه  نظريهميان تاريخ مطالعات ترجمه بيانگر نزاع هميشگي بررسي      
هاي خـاص  پردازان ترجمه برحسب ويژگيبسياري از نظريه. آزاد است ةدار و ترجمفاو ةترجم

بحـث   .انـد تعريف كـرده الب واژگاني متعدد ق، انواع گوناگوني از ترجمه را درشدهمتون ترجمه
و  كلمـه بـه كلمـه  ةهوراس كه ميان ترجمـ  ترجمه با نظرات سيسرو و درميزان وفاداري  بارةدر

افـراد بسـياري   پـس از ايـن دو،   ). 2001مانـدي،  (ل شدند، آغاز شـد  ئفاوت قام تمفهوبهمفهوم
به  مورد انواع ترجمه و مترجمدر جمله مارتين لوتر، كلي، كولي، تايتلر، شاليرماخر و ديگراناز

-زمان بـا مطـرح  هم. اي بر پيچيدگي اين حوزه افزودندو هريك به گونه پردازي پرداختندنظريه

در آن، بنـدي انـواع   زون پژوهشگران بـراي تعريـف و دسـته   و تالش روزاف شدن مفهوم برابري
 و ،معرفـي دو نـوع برابـري صـوري و پويـا     نايدا بـا  . توجه شدبه نقش مخاطب فرايند ترجمه 
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كردن برابري معنـايي و ارتبـاطي، توجـه همگـان را بـه نقـش       نيومارك به پيروي از او با مطرح
توجـه بـه مخاطـب،    بـر  عـالوه ). 2001ماندي، (كردند مخاطب در نقد و ارزيابي ترجمه جلب 

بـر آن تأكيـد   نوشـتار حاضـر    متني از فرهنگ مقصد و متعلق به آن كـه  ةمثابتوجه به ترجمه به
كـه در   ايـون زهـر معتقـد اسـت    . ايون زهر مطرح شد ةچندگانهاي نظام ةمعرفي نظري، با دارد

هاي مختلف نظام ادبـي  شده در حوزهرجمهتر، آثار تهاي كوچكويژه ملتبسياري از جوامع به
كـه   مناسـب  ةترجمـ را گسـترش داد و بـين    ويتوري نظرات ). 2007بسنت، (گيرند جاي مي

-ميو مترجم آن  داردو بومي  زباني روانكه  مقبول ةترجمنزديك به شكل متن اصلي است و 

). 2001مانـدي،  ( ارائه دهد كه همچون متن اصلي تلقي شود، تمـايز قائـل شـد   را كوشد متني 
نقش قدرت و اختيار، مفهـوم دسـتكاري را معرفـي كـرد و اظهـار       كيد برأنيز با ت) 1982(لفور 

تالش اين  ،بنابراين كرد؛ ترجمه وقرار داد توان دستخوش تغيير ميمتني كالسيك را كه داشت 
 ةرهنـگ و جامعـ  متناسب بـا ف  ةهاي آزادتر ترجمي انتخاب شيوهالزم را برا ةپردازان زميننظريه

مـه و اقتبـاس   مطالعات ترجمه، ترج ةهاي اوليدر پژوهشكه دليل اين. مقصد فراهم آورده است
قالـب  محدود به ترجمـه و معرفـي ترجمـه در   گرفتند، نگاه هم درنظر مي ازمجزا را دو ماهيت 

كـه   كنـد مـي كيـد  أت) 2006(سـاندرز  . نظر حجم و اندازه بوده اسـت زمتني همانند متن اصلي ا
ني همچـون آثـار   وروزرساني متل حذف، اضافه، دستكاري و گاهي بههرچند اقتباس اغلب شام

اصـلي   زيـرا محتـواي مـتن    ؛مـتن اصـلي اسـت    ةهـم اثـر نويسـند    بـاز  امـا  ،شـود شكسپير مي
سـاندرز مـي   . شـود صلي همواره حس مـي آن با متن ا ةو رابطشود ميشده حفظ هرچنداصالح

ميلتـون   .هـا بپـردازد  هـا و خيانـت  دسـتكاري  ون در بطن ايـن خالق مت گيريكوشد تا به شكل
  .دگرنويسي است اين تعريف ساندرز از اقتباس همانند مفهوم كه معتقد است ) 2009(

قـرن بيسـتم را    ةرجمه تـا نيمـ  اغلب نظريات ت) 2001نقل از ماندي، به( كه استينرطورهمان    
) 2011(دانـد، بسـنت   فظي و وفاداري ميلالتحت ةآزاد، ترجم ةترجم بارةعقيم در درگير بحثي

و چه زماني توان متني را ترجمه تلقي كرد بحث درمورد اينكه چه هنگام مينيز معتقد است كه 
كـردن ايـن   مطـرح و ييد نظر لفوير أبا ت او. استبرنده ،  نبردي بدونشوداقتباس ناميده مي ،متن

بـر  ، غيير و دستكاري در آن اعمال نكـرد گونه تچهي ؛ اماتوان برگرداندپرسش كه آيا متني را مي
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مـورد  رجمه به متن اصـلي، بـراي قضـاوت در   گرفتن معيار نزديكي تدرنظر اين باور است كه با
ترجمـه را تنهـا   عقيدة وي، اگـر  به .يابيمدست نمياي بودن يك اثر به نتيجهترجمه اقتباس و يا

گونـه متنـي را بازنويسـي    برگـردان هر وير، لفـ ي درنظر نگيريم و همچون ختيك فرايند زبانشنا
  .كار داشته باشيممتعدد اقتباس سرو هايضرورتي ندارد با مفاهيم و تعريفمعرفي كنيم، ديگر 

هـاي  تفصـيل بـه اقتبـاس و ذكـر نمونـه     به ،بازنويسي و بازآفرينيدر كتاب ) 2006(ساندرز     
 .پرداختـه اسـت   اين متـون  ايهيژگيهاي مختلف و بيان ودرحوزه شدهبسياري از متون اقتباس
 هـاي تحقيـق  از منـابع و مبـاني اصـلي در   اين كتـاب  اقتباس،  ةدر حوزالزم است ذكر شود كه 

نقدي آن با ترجمه،  ةو رابط اما نپرداختن به مبناي نظري اقتباس .رودشمار ميبهپژوهان اقتباس
بـه آن توجـه   ) 2007(ويژه ونوتي به ،ترجمه ةحوزدر پردازان است كه همواره بسياري از نظريه

  .اندداشته
-ويـژه محلـي  به 1سازيمحلي .شده كاربرد داردهاي بسياري از متون ترجمهاقتباس در حوزه   

، متـون مصـور بـراي ناشـنوايان و     ها، متون تبليغاتينامهها، ادبيات كودكان، نمايشسازي تارنما
كـه  بر ذكر كاربردهاي اقتباس، ضروري اسـت  افزون). 2009ميلتون، ( هستنداز اين دست غيره 

اليـل  ازجملـه د . كنـيم مطـرح  هاي آن با هريك از كاربرد سبمتنارا داليل كلي انتخاب اقتباس 
 حسـب سـن  ن در زبـان مقصـد بر  انيازهاي مخاطب :اند ازعبارتاقتباس  ةمهم لزوم گزينش شيو

كـه  زمانيمانند طبقات اجتماعي  ؛اناشنواينمخاطبان مانند  ناتواني جسمي ؛ادبيات كودكانمانند 
 ؛هـا كـاهش هزينـه  ماننـد  الزامـات تبليغـاتي    ؛شودگرفته مي نظرترجمه براي گروهي خاص در

كـه در آن   )2000(مايكل مگنو از مكبث توسط بريست  ةترجم همچون بررسي عوامل سياسي
ي برتر بر كوبـك  هاحكومت ةر سلطرا نشانگكوبكي  ةهاي كليدي زبان فرانساستفاده از عبارت

ـ    18و  17قـرون  هـاي  ل تاريخي و فرهنگي همچون ترجمـه عوام ؛داندمي  ددر فرانسـه كـه باي
هاي مقصـد  هرچه زبانكه مانند هنگاميهاي زباني جفتدر نهايت، بودند و سليس ميمقبول و 

  ).2009ميلتون، ( به اقتباس نياز استبيشتر  ،كمتر مطابق باشندبا هم نظر دستوري از أو مبد

                                                
1. localization 
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  شاهنامهآشنايي غرب با ادبيات شرق و  ةپيشين .3

ن بـه مطالعـات مـذهبي و    غربيـا  عنايـت شناسي در بريتانيا همـراه بـا   شرقنوزدهم، در قرن     
هند، درك غرب  پيش از گسترش امپراطوري بريتانيا در. قرار گرفت توجهمورد بسياركالسيك، 

بـاوجود  . غيرشـرقي بـود  هـاي  التين و ترجمـه متون از از شرق تنها محدود به اطالعات اندك 
ثيرپذيري أا شرق، تمستقيم دنياي غرب ب ةش استعمار بريتانيا در هند، رابطهاي بسيار گسترزيان

، شناسـي بـود  كه سرآغاز پيـدايش رنسـانس شـرق    ،از فرهنگ شرقي و تالش براي شناخت آن
منـدي بـه هنـر    بر عالقـه افزون ).2006 يانگ،ا( هستندهاي ورود غربيان به شرق ازجمله مزيت

 ةترجمـ . دادنـد توجه نشـان  نقاشي، طراحي لباس و طراحي داخلي، غربيان به ادبيات شرق نيز 
     از نخسـتين  ،هـزار و يـك شـب   متـرجم فرانسـوي    ،توسـط آنتـون گاالنـد    هاي شـرقي افسانه
 ةترجمـ اولـين  پـس از گاالنـد، جاناتـان اسـكات     . اسـت هجدهم ميالدي هاي مهم قرن ترجمه

-به ،شناسي بريتانياپدر شرق، ويليام جونز. ارائه داد 1811را در سال هزار و يك شب انگليسي 

 هـاي شـرقي و  فرانسوي، با يادگيري زبان انشناسترين عرببزرگاز  ساسيسيلوستر ديهمراه 
در  آنچـه . شناسي را در بريتانيا آغـاز كردنـد  اي نو از شرقتماس مستقيم با فرهنگ شرق، دوره

ديـويس   در بـاور ديـك   نوشتار حاضر حائز اهميت است، توجه غرب به زبان فارسي است كه
ـ كه او معتقد است . سياسي و اخالقي است ةداراي دو جنب  ا هـدف يادگيري زبان براي غربيان ب

 زبـان هندوسـتان  ارسـي فسياسـي بـا مـردم     هايهاجتماعي، ارتباط و مذاكر هايتعامل برقراري
دانـش  سـعدي كـه    گلسـتان فرانسيس گلدوين از  ةترجم ).2006ديويس، ( ستضروري بوده ا

ة ترجمـ آورد و آسـيايي فـراهم مـي   و آداب مسلمانان صول اخالقي درمورد ا فردي رامنحصربه
توجـه  شناسـي مورد ايي بودند كه در ابتداي جنبش شرقهازجمله ترجمه ،اشعار مولوي و خيام

دليـل  ان، بـه ويكتوريا به سبك روايي و حماسي ايراني ةوركه مردم د شودذكر  استالزم . بودند
 بسـال و اسـالمان   ةترجمـ  ،دليـل همينبه .ندعالقه بودبي بودن اشعارنمادگرايانهبودن و طوالني

 اسـكندرنامه ترجمـة  قلم اتكينسون و به) 1836(ليلي و مجنون ترجمة جامي توسط فيتزجرالد، 
ديـويس،  ( نـوع ادبـي هسـتند   ن در ايـ معـدود  هاي هازجمله ترجم ،توسط ويلبر فورس كالرك

با اينكـه   .فردوسي از اين امر مستثني بود ةشاهنامادبي،  نوعانگاشتن اين باوجود ناديده .)2006
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داسـتان   ةطور جدي بـه ترجمـ  به معروف بود، نخستين فردي كهاز قرن هفدهم اشعار فردوسي 
اين  ي مختصر ازبرگردان 1772و در سال ا. همت گماشت، سر ويليام جونز بود رستم و سهراب

 شـاهنامه اي از بخش آغازين جوزف چمپيون ترجمه ،1788در سال . به نثر ارائه كردرا  داستان
جلـد ارائـه    9را در  شـاهنامه  همة 1966-1971 هايلد و با تالش بسيار در سااپ رسانچبهرا 

و سـهراب مبـادرت ورزيـد و در    رستم داستان  ةبه ترجمجيمز اتكينسون  ،1814در سال  .كرد
 ،مـاتيو آرنولـد  . كه چندين بار تجديد چاپ شد، ارائـه داد  را شاهنامهاي از خالصه ،1832سال 

معتقد ) 2006(ديويس . به انگليسي برگرداند 1853را در سال  »سهراب و رستم«شاعر و منتقد، 
فرانسـوي ژول مـول،    ةاز نسخان اتكينسون و با استفاده پذيري از برگردثيرأبا ت آرنولدكه است 

 1905-1925 هـاي تـور و ادمونـد وارنـر در سـال    آر ،نهايتدر .اقتباس خود را ارائه كرده است
فردوسـي   شـاهنامة نام ازجمله مترجمان صاحب .جلد به شعر سپيد برگرداندند 9را در  شاهنامه

 ؛جم ايتاليـايي متـر  ،ايتـالو پيتتسـي   ؛متـرجم آلمـاني   ،شـاك آدولف فريـدريش فـون   :عبارتند از
انتشـار   ).1389 ،امـين ( متـرجم گرجـي   ،مترجم روسي و سرافيون سـاباش ويلـي   ،ژوكوسفكي

ثير ايـن اثـر   أتـ تحـت از افـراد  بسـياري   تا ها موجب شدبه فرانسه و ديگر زبان شاهنامه ةترجم
م، رسـت  ةالمـارتين دربـار   ةسـرود  .بزرگ قرار گيرند و در آثار خود از الهامات آن استفاده كننـد 

 گذاشـتن ثيرأعينـي ت موارد ، اثر فرانسوا كوپه »گورها« ةكتور هوگو و قطعاثر وي »فردوسي« ةقطع
از  شـده گرفتـه ها و الهامات با توجه به ترجمه .هستندسي بر نگرش دوستداران وي افكار فردو

ز تنهـا در ادبيـات شـرق ا   نـه  شـاهنامه يابيم كـه  رستم و سهراب درميداستان ويژه و به شاهنامه
از افـراد  ، بلكه در ادبيات غرب نيز نظر افراد بسـياري  باشدميده و محبوبيت بسيار برخوردار بو

  . خود جلب كرده استبهجمله ماتيو آرنولد را از

  آرنولداقتباس منبع اصلي دربارة ابهامات  .4

سـتم و  داسـتان ر جـان ملكـم بـا     اثر سر )1815( 1تاريخ ايرانآرنولد در كتاب  ،نخستين بار    
منتقـد   ،اي كه سنت بـوو تااينكه در مقاله ،تر آن دست نيافتاما به شرح كامل ؛آشنا شد سهراب

                                                
1. The History of Persia 
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تفصيل از رخـدادهاي داسـتان آگـاه    نوشته بود، به شاهنامهمول از ژول ةدر نقد ترجم ،فرانسوي
الع اطـ نيـز بـي   ،)صـورت مثنـوي  به(معروف اتكينسون ة ترجمآرنولد از كه رسد نظر ميبه .شد

 ةشـاهنام  ةخالصـ  بر اين باور است كه مـاتيو آرنولـد، بـا اسـتفاده از     )1906( پوند. نبوده است
سـهراب و  «، اقتبـاس  )1815(جان ملكوم  سر اثر تاريخ ايرانيا ) 1832( اتكينسون فردوسي اثر

 تاريخ ايـران ، نامي از كتاب »سهراب و رستم«بسياري از ويراستاران . را خلق كرده است »رستم
كنون هـيچ فـردي   امـا تـا   ؛انـد تاب اتكينسون اشاره كردهاند و تنها به كجان ملكوم نبرده اثر سر

رسـتم و  «با قطعيت ثابت كند كـه كـدام اثـر، منبـع متيـو آرنولـد در برگردانـدن        است نتوانسته 
 از داسـتان  برداشـت او اي بـه چگـونگي   هـيچ اشـاره   هاي آرنولـد، در نامه .بوده است »سهراب

 وجويناچار بايد در جستبهشواهد بيروني،  نبوددليل به ،روازاين ؛رستم نشده است سهراب و
  .شواهد دروني اثر باشيم

  وه اشـتراك اقتبـاس آرنولـد و    بسـياري از وجـ  ) 1906( براي تعيين منبع اصلي آرنولد، پونـد    
  :ندهست كند كه از اين قراراي ملكوم و اتكينسون را معرفي ميهترجمه

هاي داستان، آرنولـد در  اص و مكاناسامي اشخ ةتنوع و تفاوت بسيار در ترجمبا وجود . 1     
 ,Peeran-Wisaملكــوم  ،بــراي مثــال ؛اســتفاده از اســامي هماننــد ملكــوم عمــل كــرده اســت

Zoarrah, Ferood, Gudurz, Haman, Feriburz, Seistan و آرنولـد  برده اسـت  كار را به
اسـتفاده   Peran-Wisa, Zoarah, Ferood, Gudurz, Haman, Feraburz, Seistanاز  نيز

 ,Piran-Wisah, Zuara, Ferhad, Gudarz, Human اتكينســون از ؛ امــاكــرده اســت

Fraburz, Sistan ؛بهره گرفته است   
كينسون او را پادشاه تورانيـان  ولي ات ؛دانندمي هاارتتاو آرنولد، افراسياب را پادشاه  ملكوم. 2    
  ؛داندمي
 هـري كـه بـر بـازوي او    دادن مخود را بـا نشـان   در شعر آرنولد و ملكوم، سهراب هويت . 3   

   ؛كندن سهراب را دستبندي طال معرفي مينشاكه اتكينسون درحالي ؛كندمي فاش ،ستا
در اتكينسـون بيـان    اما ذكر نشده؛رنولد و ملكوم هاي آدر نسخه) تهمينه(نام مادر سهراب . 4   

  ؛شده است
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 ةولـي در نسـخ   ؛هـاي آرنولـد و ملكـوم سـيحون اسـت     گيري جنگ در نسخهمحل شكل. 5   
  ؛تاتكينسون جيهون اس

ن بـه  كـه در آ  دارداي طـوالني  قدمهمو است پرتكلف  ،كندداستاني كه اتكينسون ارائه مي. 6   
ان ملكوم اما داست است؛كننده و خسته خواندن اين داستان كمي سخت .پردازدتوصيف افراد مي

  ؛تر استتر و روانجذابآرنولد، داستان همچون 
و سفارت گودرز بـه يكـديگر شـبيه    تكينسون و آرنولد در روايت جنگ، توصيف سهراب ا. 7  

دليل آشنايي محـدود آرنولـد بـا زبـان     به »رستم و سهراب«از متن اصلي  نكردناستفاده.  هستند
  .تر كرده استبرجستهر اث ةدر ترجمرا هاي آرنولد دستكاريفارسي، 

  اقتباس  ةخاب شيوتدر ان اجتماعي -شرايط فرهنگيثيرگذاري أت. 5

عوامـل سياسـي و اجتمـاعي    ، شيوة اقتباس را برگزيده است ماتيو آرنولدي كه يكي از داليل    
 ةحـاكم در دور  افكـار ثيرگـذاري  أبراي درك چگـونگي ت . است) ويكتوريا ةدور( مقصد ةجامع

نگاهي بـه  الزم است تا  آرنولد و بازتاب آن در برگردان اثر، ةترجم ةويكتوريا در برگزيدن شيو
 هـا گيـري غربـي  موضعدر اين دوران، . يادشده بيفكنيم ةدور درحاكم  افكاراز  يتاريخ مختصر

گرفت تر از غرب قرار ميمقامي پستشرق در  ،سوازيك .داشت سو يات شرق دونسبت به ادب
 ةشنايي با ادبيات شـرق و ترجمـ  آ ،ديگرسوييازو  )1978سعيد، (شد ديگران ناميده مي ةو خان

 ،عصران خـود رنولد برخالف بسياري از همماتيو آ. شدموجب غناي فرهنگي غرب مي آثار آن،
نـگ شـرق را فرهنـگ نـور و     وي فره. شناسي و ادبيات شرق نشـان داد بسياري به شرق ةعالق

محـوري معاصـران او، بررسـي و پـژوهش در     راه درمان خودكه عتقد بود دانست و مزيبايي مي
پـيش از  . استا هفرهنگ و ادب ديگر جوامع، بدون توجه به سطح رشد سياسي و اقتصادي آن

 رنولـد نيـز  زمـان بـا آ  هـم . شناسي در افرادي همچون گوته در اروپا جريان يافتروح شرق ،او
بـه ادبيـات   ميزشـان  آبـاوجود ديـدگاه تحقير   ،د مكـوئلي جرالد و لر افرادي همچون ادوارد فيتز

-را رنسانس شـرق نوزدهم قرن ريموند شوب . آثار بزرگ شرقي روي آوردند ةبه ترجم شرق،

هنـدي   متـون قـديمي يونـاني، ايرانـي و     ةعالقه به ترجمـ در اين دوران زيرا،  ؛نامدشناسي مي
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ترين مقام مهمدر) 1830-1901(وريا ويكت ةدور .هومري فزوني يافت ةهمگام با توجه به حماس
شدن ايـن كشـور همـراه بـوده     ترا و غنيشدن بريتانيبا صنعتي ،اريخ و ادبيات بريتانيادوره در ت

نـار پيشـرفت صـنعت و علـم، فقـر و      كزيست كه دردر روزگاري مي ماتيو آرنولد شاعر. است
سخت مشـغول   ،ان در معادناي كه كودكصنعتي ةدر چنين جامع. گير مردم بودتنگدستي گريبان

زنـدگي را   تـا ست ا آن دنبالبهاگر شعر  كه كشيدند، آرنولد بر اين باور بودو رنج مي كار بودند
  ).2006موران، ( آور باشدپذير كند، بايد شاديتحمل

  بحث و بررسي. 6 

دنبـال  بـه  اگـر امـا   ؛است اهميتاثري شورانگيز و پر ، اقتباس آرنولدانگليسي ياتادب حيثاز    
ي نخستين تغيير فاحشـ . ايمكرده ايبيهوده تالش ،آن برآييم ةهاي متن اصلي و ترجمبيت ةمقابل

ايـن  . شود، تغيير نام اثر از رستم و سهراب به سهراب و رسـتم اسـت  مياثر ديده  ةكه در ترجم
 ،مـه ادادر. در عصـر ويكتوريـا اسـت    حـاكم  افكـار انساني است كه قرباني جايگاه  بيانگر تغيير

  .شودهاي آرنولد مطرح مياز دستكاريچندين مورد 

  تغيير در آغاز داستان. الف

-غاز داستان ديده ميدر آ بارزيتفاوت رستم و سهراب، داستان اقتباس آرنولد و  ةدر مقابل     

ـ  ؛فردوسي را حذف كـرده اسـت   شاهنامةداستان اين در برگردان اثر، آرنولد آغاز . شود -يـن اهب

شدن اسبش رخش در سمنگان، رفـتن بـه نـزد    گم از رفتن رستم به شكار گورخران،كه صورت
شدن با تهمينه و سپردن نشاني به او براي فرزندشـان  بسترهم،با دختر شاه شاه سمنگان، آشنايي

-به ،با  توصيف طبيعت و رفتن سهراب نزد پيران ويسهمتن ترجمه . نيامده است ميانبهسخني 

 شـاهنامه بخشي كه در اواسط داستان رستم و سـهراب در   ؛رش آغاز مي شوددنبال نشاني از پد
داسـتان   ةحـذف مقدمـ   كـه  معتقد اسـت ) 1374، فسايينقل از به(كوب زرين. شودمشاهده مي

بلكـه   ؛مقدمـه نيسـت  داسـتان قهـر و خشـم رسـتم،      زيـرا،  ؛ترجمه شده استدر ضعف سبب 
سـاختن  مـرتبط  اثـر و  ةا نگاهي دقيق به ترجمب .است كردن آنترضرورتي در داستان براي قوي
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كردن غـاز آرنولد بـا آ كه توان دريافت مي ويكتوريا، ةنويسندگان و مترجمان دورآن با باورهاي 
 ة، قواعـد و اصـول فـن حماسـ    هـا با تعريف كردن داستانسعي در هماهنگ ،آن ةميانداستان از 

آرنولد خطاب به  ةنام. شودگ شروع ميجنة هومر از ميان ايلياد ،براي مثال ؛هومري داشته است
را نيـومن   ةترجمـ  ، آرنولددر اين نامه .است شديد آرنولد به هومر ةتعصب و عالقنيومن، گواه 

لفـوير،  ( مفهـوم اصـلي وفـاداري را تعريـف كنـد     تا خواهد مي او و از كندگيرانه نقد ميسخت
ت به وفاداري محـدود بـه مـتن    پرسش آرنولد بيانگر نظر منفي او نسب ).67-68 .، صص1992
داسـتان  هـاي سـاختاري   شكستن محـدوديت درپي درهم وي كه همين تفكر موجب شد. است

 . ارائه دهد ي رافردمتفاوت و منحصربه ةيد و ترجمرستم و سهراب برآ

  كاهش حجم اثر در ترجمه. ب

فاوت در تعـداد ابيـات   سهراب و رستم آرنولد، تداستان هاي آشكار اقتباس يكي ديگر از تفاوت     
شـدن اسـب رسـتم    گـم  ،بـراي مثـال   ؛طور چشمگيري كاهش يافته استبهآن است كه در برگردان 

، آشنايي او با دختر شاه سمنگان، رويارويي گردآفريـد بـا سـهراب و نوشـداروي سـهراب،      )رخش(
ـ . اندصورت گرفته »سهراب و رستم« ةترجمهايي هستند كه در ازجمله حذف د بـر ايـن   گويي آرنول

تاب درازگويي و اطناب سـخن پيشـينيان را    ،مردم ويكتوريا ةكه اذهان خسته و آشفتاست باور بوده 
- بخـش  بـر حـذف  عالوه. تر كرده استتر و روانكاهش حجم اثر آن را خواندني ،راستادراين .ندارد

صـحبت   :هسـتند  رارداستان، وي چندين مورد را نيز به متن ترجمه افزوده است كه از اين ق هايي از
اسـب   ،گفتگـوي او بـا رخـش    ؛شـدن سـهراب  پـس از زخمـي  با يكديگر، طوالني رستم و سهراب 

 ش اوهاي آرنولد بيـانگر تـال  كاهش و افزايش. و مهرباني و نوازش رستم به دست سهراب ،سهراب
  ).2006موران، (شعر است  به بخشيجان آفريني و نشاط راستايدر
 

  قهرمانان حماسه .پ

نوعانشـان  فوق بشـري، آزاد از قيدوبنـدهايي كـه بـر دوش هـم      ،قهرمانان حماسه در زبان فارسي      
هـاي ايرانـي، در مـتن    ايـن ويژگـي حماسـه   ). 1369عباديان، (ند هست و گاهي فناناپذير دكنسنگيني مي

يماً در نيروهاي فوق طبيعي نظير ديـو و سـيمرغ، مسـتق   . آيدچشم نميو به يستترجمه چندان پررنگ ن
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كـه  ازآنجـايي . گسترده نيستنيز شنويم و زمان و مكان شعر نمي ةنامي از اله؛ متن آرنولد حضور ندارند
ـته بودنـد،    شدن و رهايي از باورهاي خرافي تزريقي كليسا بهعلمي براي ويكتوريا ةجامعافراد  پـا خواس

 .است پذيريهتوج هستند،بشري كه در ارتباط مستقيم با خرافات  قحذف نيروهاي فو
  

  وحدت زمان و مكان .ت

به يك  مختصر و منحصر دو روز است، شاهنامهخود زمان نبرد را كه در  ةآرنولد در منظوم     
 ل وحدت عمل، وحدت زمان و وحـدت مكـان را  وين طريق توانسته اصه او ب است روز كرده

فشردگي زمـان  . رعايت كند ،دنآيشمار ميشعر حماسي به ةكه در ادبيات اروپايي از اركان عمد
آرنولد با توجـه بـه    اما گويي ؛صحيح است »سهراب و رستم«ها در نبرد و رعايت اصل وحدت

گانـه را  هـاي سـه  منتقدان رنسانس نه يونان، وحدتنظر  طبقبرهم هاي كالسيك، آن نمايشنامه
ولـد بـراي   آرنتنها وحدت عمل است كه در حماسه اهميت بسـيار دارد و   زيرا، ؛كندرعايت مي

رعايـت اصـل وحـدت عمـل در اقتبـاس      . هاي ديگر را افزوده استتأثيرگذاريِ بيشتر وحدت
 . سازي برگردان آرنولد استبوميهاي ، از مزيت»سهراب و رستم«

  

  محتوادر تغيير  .ث

بـه  شـدن رسـتم   علت راضي شاهنامهدر كه معتقد است ) 1374، فسايينقل از به(كوب زرين   
آرنولد رسـتم را مـردد و    اين، در حالي است كه. استدن رستم به شاه و دستگاه بوداروفا نبرد،

ايـن  . دهـد را  منطقي و عقالني نشان نميآمدنش ميدانبهترديد رستم، . داندنميراضي به جنگ 
كيـد  أخواسـت ت رنولـد مـي  آ اگـر ). امتناع اخلـيس از جنـگ  (هومر است ايلياد قسمت همچون 
همان دليلـي كـه فردوسـي     توانست ازمي ،خود داشته باشد ةن فضاي جامعدادبيشتري بر نشان

امـا او بـاز هـم     ؛اسـتفاده كنـد   ،)وفاداري به شاه(كند دادن رستم به جنگ بيان ميبراي رضايت
 .كنددر داستان تغيير ايجاد مييرد و گثير هومر قرار ميأتتحت

  

  حماسي هايتشبيه .ج

هاي مهـم  يكي از ويژگي ،هاي سپاهيان سهراببرشمردن گروه حماسي و هايكاربرد تشبيه    
و  هـا يهتشـب  زيـادبودن  نظر سبكي، تكرار كلمات و عبارات،از. است »سهراب و رستم«و اصلي 
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هـومر   عقيـدة  ثيرپذيري ازأبا ت ،شاهنامهها در از داستان رخيتلفيق و تركيب ب ، افزايش،هامجاز
حماسـي اسـت كـه     هـاي استفاده از تشبيه ،هاي حماسهيكي از ويژگي). 1989ابجديان، (است 

-رامـش در آثار حماسـي غـرب، بـراي آ   . دنرومي شماررنولد نيز بهاثر آاز  ناپذيرجداييويژگي 

از  و جلوگيري از يكنـواختي موضـوع،   نبردآميز هاي خشونتبخشيدن به خوانندگان در صحنه
 اسـتفاده كـرده  هـاي آثـار حماسـي هـومر     يرنولد از ويژگآ. شودمي حماسي استفاده هايتشبيه
. گيـرد مـي  كاررا به، دو نوع تشبيه كوتاه، ساده و بلند اوديسهو  ايليادهمچون  ،براي مثال است؛

بررسـي   )39(اوديسـه  هـاي  تشـبيه نسبت به را ) 197( ايلياد هايتعداد تشبيه) 1989(ابجديان 
 ايليـاد در اين زمينه شـباهت بيشـتري بـه    اقتباس آرنولد كه دهد مي نشانبررسي او . كرده است

بـودن   بـاوجود تكـراري   ،زيـرا  ؛بسيار چشمگير است هافرينش تشبيهخالقيت آرنولد در آ. دارد
 ،او همچون هـومر . آرنولد تكراري است هايتشبيه ، تنها يكي ازايلياد هاياغلب تشبيهمضمون 

اي گونـه به ؛كندياز تشبيه استفاده م شود،هايي كه مربوط به جنگ ميدر ميدان نبرد و در صحنه
رايـي تورانيـان   آصـف  با آغـاز  هاهيتشبلي و ؛اردشعر، تشبيهي وجود ند آغازينبيت  109كه در 

ـ يابكاهش مي ميزان درخور توجهي به هاتعداد تشبيه ،شوند و پس از اتمام نبردشروع مي در . دن
بسـياري از  . اسـت  بـرده كـار  بـه تشبيه، نمـاد  جاي استفاده از رنولد بهآ ،ابتداي بازگويي داستان

-تصنعي و موجب بـرهم ، جاا غيرضروري، بيش از اندازه، نابهاو از تشبيهات ر ةاستفاد منتقدان،

درايـت و هنرمنـدي    بـا ، آرنولد )1378(ابجديان عقيدة ؛ اما بهدانندميش زدن الگوي كلي شعر
نقش اصـلي  فته است و باور دارد منتقدان از اي در شعر خود بهره گرخالقانه هايهتشبياز تمام 
در  هاتشبيهنقش كه است معتقد ) 1378(ابجديان . ندهست خبررنولد بيو قصد واقعي آ هاتشبيه

 نيزروند و پس از نبرد كار نميبهشعر  بيت آغازين 101در  ؛زدايي استساختار كلي شعر، تنش
اتـاران  د در سپاه سهراب كه آرنولد آنان را تهاي مختلف موجوگروه. يابدكاهش ميها شمار آن

ـ   نه تورانيان، ا خواند ومي تركمانـان  . دنهسـت  خـزر و قبچـاق  ة ز بخارا و خيـوه و اتـرك و كران
قرقيزهـا و گروهـي از سـواران آواره و    ، هـا هـا، قـزاق  وران سالور، قلمـق جنوب، توكاها و نيزه

هـا هماننـد   بردن اين گروهنام. هستندر آن سپاه د نيزبيابانگرد كه از جايي بسيار دور آمده بودند 
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ميلتـون   ةگمشـد  بهشـت  كرده درو برشمردن فرشتگان سقوط ايليادر شمردن سپاهيان يوناني د
 .است

 تغيير جايگاه رستم و سهراب .چ

رابتـدا  كه آرنولـد د حاليدر ؛ميان ايرانيان استنامي در يقهرمان رستم ،فردوسي ةشاهنام در     
 ةچهـر  ايـن گونـه   و روديواني ضعيف ميدنبال شكار حكند كه بهكارچي معرفي ميرستم را ش
فردوسـي سـهراب را    ؛كنـد اين مطلب درمورد سهراب نيز صدق مي. شودميدار شهقهرمان خد

سـهراب را همـواره بـا     آرنولـد،  اما ؛كندفردي قدرتمند همچون سام معرفي ميقوي، استوار و 
ياي مـادي و پسـت   آرنولد با توصيف رستم، دن. نمايدده معرفي ميكننانگيز و ناراحتحسي غم

و رستم  )آرنولد( گونه سهراب نماد شاعر اين. دهدرا نمايش ميويكتوريا  ةو سراسر غرور دور
مقام يـك  با توصيف رستم در ).1384 خزايي،(ويكتوريا است  ةدور ةشاعران ضد تنماد تمايال
را نيـز  ويكتوريا دورة  بلكه، دهدنشان ميهاي قهرماني را زشتنها فردي فاقد اراو نه شكارچي،

ـ  اين،برعالوه. كشدتصوير ميبه و فاقد معنويات اتماديصورت درگير به رسـتم بـر    ةعلت غلب
ايـن مطلـب   . گونـه نيسـت  ايـن  شـاهنامه در ؛ اما استجنگي  ايهحيل اثردر ،سهراب در اقتباس

دنبـال  يله و نيرنگ بهبا ح همچون حاكمين كليساهاسياري پرفريبي است كه افراد ب ةبيانگر دور
  . يابي به منافع خود هستنددست

 

  تصوير آب و توصيف طبيعت .ح

از تصوير آتـش اسـتفاده    مرتبه 200بيش از  ايليادكه در  همانند هومر، آرنولد در اقتباس اثر     
دي مـوار  از ديگـر . كنـد مياستفاده كند و همچون فردوسي از تصوير آب عمل نمياست، كرده 

داسـتان را بـا توصـيف    او درابتـدا،  . وصيف طبيعـت اسـت  تبر آن تأكيد داشته است، آرنولد  كه
شـدن سـهراب نيـز بـه توصـيف      پس از كشـته  ،پايان داستان كند و درمي طبيعت سيحون آغاز

 پيرامـون از توصيف طبيعت آرام اواسط داستان  درهمچنين، . پردازدرامش حاكم بر طبيعت ميآ
آرامـش حـاكم در    كردننشانخاطر رنولد باآ ،شكبي. بهره نبوده استهاي داستان بيشخصيت

دليل . بوده است يبهتر عصر خود و نويدبخشي زندگي ةشفتاوضاع آ كردنرامدنبال آبه طبيعت،



  57                                  …  فرهنگي - رويكردي اجتماعي ؛اقتباس                                  چهل و پنجم سال 

 ؛روحي مردم عصر ويكتوريا اسـت  اين مفاهيم، آگاهي از نيازهايبر كيد أرنولد براي حفظ و تآ
بـه   يـابي دستبراي  پي راهيدر ،هاي دنياي صنعتي اطرافشانبا تنش روشدنروبهمردمي كه در 

   ).1896پاتو، ( هستند رامشآ
 

  رستم و سهراب ةرابط .د

 ثير عقايد مـذهبي آرنولـد در   أبيانگر ترستم و سهراب،  ةماندن رابطناشناسدستكاري عوامل     
رسـتم و سـهراب در    ةمانـدن رابطـ  عوامل ناشناس ،وعبررسي اين موض رايب. برگردان اثر است

   :كنيماختصار بيان مياثر را به ةو در ترجم شاهنامه
  ؛داشتن اين راز به هر تدبيريبه هومان و بارمان براي مخفي نگهدستور افراسياب . 1
  ؛نگهبان دژ سپيد ،هجير. 2
   .)1388شعار و انوري، ) (كردن رستممخفي( تقدير. 3
گونه نقشـي در  يچه ،نتيجهدر ؛نكرده است ،مادر رستم ،اي به تهمينهلد در اثر خود اشارهرنوآ    

 آنچه حائز اهميت است، ايمان به تقدير اسـت كـه در اثـر آرنولـد    . كردن فرزندش نداردقرباني
-در توضـيح كشـته  نيز رستم و سهراب و  ةماندن رابطاو در بيان داليل ناشناس. ندارد گاهيجاي

ـ رسـتم، حرفـي از تقـدير     ،دست پـدرش اب جوان بهشدن سهر بخشـي از   ،تقـدير . زده اسـت ن
فردوسـي نيـز از ايـن امـر     . باشـد نان ميتفكرات مسلمانان است كه ناشي از باورهاي اسالمي آ

ـ  به ،حذف اين باور. داردوضوح نمود و اين تفكر در اشعار او بهاست مستثني نبوده  ثير أدليـل ت
بسياري بر ساختن سرنوشـت انسـان   كيد أدر دين مسيح ت زيرا، ؛است رنولدتفكر مسيحيت بر آ

سرنوشت انسان  در مسيحيت. شوداعتقاد به تقدير نوعي جبر فرض ميدست خويش است و به
  .كيد بسيار دارندأبر اختيار ترو، ؛ ازايندانندرا در دستان او مي

  گيري نتيجه. 7

 راسـتاي در ،محـور برگردانـي مخاطـب   ةمثابباس بهاقتكه هاي ترجمه نشان داد بررسي نظريه   
 بـارة درشـده  انجـام  ةگسترد هايتحقيق. ه بوده استتوجهمواره مورد سازي فرهنگ مقصدغني

در  ،داننـد كه اقتباس را نوعي ترجمـه نمـي   انين با ترجمه، در رد ادعاي منتقدآ ةاقتباس و رابط
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متني به عوامل فرامتني دركنار عوامل درون بر ضرورت پرداختنهمچنين، . ارائه شداين نوشتار 
بـودن اقتبـاس   مقبـول  .كيـد شـد  أت ترجمـه در حوزة اي رشتهميان هايجايگاه تحقيق يارتقا در

هـاي ديگـر   داشـتن شـيوه  انگر گزينش منطقي ايـن شـيوه بـا درنظر   ويكتوريا بي ةآرنولد در دور
  .ترجمه، در برگردان بسياري از آثار است

عوامـل  پـذيري  ثيرأ، ت»سـهراب و رسـتم  «متني اقتبـاس  متني و برونامل دروندر بررسي عو     
اثـر و   ةاي بـراي ترجمـ  ويكتوريا در چگونگي گزينش شـيوه  ةحاكم در دور اجتماعي-فرهنگي

. سـهراب و رسـتم مطـرح شـد    داسـتان  شـده در برگـردان   هاي اعمالهمچنين ميزان دستكاري
هاي فردي و اجتماعي هومري و ايدئولوژي ةسبك حماسثر از أآرنولد متكه ها نشان داد بررسي

را اما آنچه واكاوي اقتباس آرنولـد   .دستخوش تغييرات بسياري كرده است متن ترجمه را ،خود
هـا  تنهـا از ارزش ترجمـه  نه ،سازي آثاربومي راستاياين است كه گزينش اقتباس درمطرح كرد 

افزايد و در شناساندن مـتن اصـلي و   آن مي هاي بر ارزشموارد  از بلكه در بسياري  كاهد؛نمي
  . گذار استثيرأنيز ت أمبد ةفرهنگ مردمان جامع
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