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  تأثير شاهنامة فردوسي بر آثار حماسي غرب

  ∗داري احمد تميم
  تهران ،دانشگاه عالمه طباطباييفارسي زبان و ادبيات يار دانش

  )30/08/1388: ، تاريخ تصويب04/06/1388: دريافتتاريخ (

  چكيده
ويليام جونز يكي از كساني بـود كـه در كمپـاني هنـد شـرقي بـه تحقيـق و                     
ترجمة آثار ادب پارسي پرداخـت و از بررسـي مـتن و واژگـان شـاهنامه بـه                   

جيمز اتكينسون از كالج فورت ويليـام       . برد هاي هندواروپايي پي   شباهت زبان 
ترجمة خود را از داستان رستم و سهراب منتشر         . م 1814 سال   در كلكته در  

  .ساخت
منظومة پرآوازة خود را به داسـتان رسـتم و          .) م 1888- 1822(ماتيو آرنولد   

 ايرانـي   ةآرنولد به دو مقولة اقتباس از شاهنامه و تعزي        . سهراب اختصاص داد  
  .داد بسيار اهميت مي

 از شاهنامه از اينكه همگـان       با ستايش .) م 1891- 1819(جميز راسل لوول    
جونز، آرنولد، ژول مـول،     . نمود  اظهار تأسف مي   ،گونه آثار توجه ندارند    به اين 

اتكينسون، فون شاك و ديگران همه به ترجمة آثار ادب پارسي و اقتبـاس از               
كـساني همچـون الكـساندر راجـرز نقـش          . ويژه شـاهنامه پرداختنـد     ها به  آن

ت ادبيـات غـرب از طريـق ادب پارسـي ايفـا             فرهنگي خود را از لحـاظ تقويـ       
  .كردند مي

فردوســي، ادبيــات حماســي، رســتم و ســهراب، ويليــام جــونز،  :هــا كليــدواژه
  .اتكينسون

                                                 
∗. E-mail: a_tamimdari@yahoo.com 
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  هممقد

اي خـاص نيـست؛ آثـار ادبـي          آثار ادبيات فارسي و ايراني آثاري شخصي و محدود به منطقـه           
هـايي از آثـار      لّي هم نيست، بلكه نمونـه     ويژه ادب پارسي تنها متعلق به نمونة قومي و م          ايران، به 

. شود كه بدون درنظرگرفتن آن، درك تاريخ جهان ميـسر نخواهـد بـود              مي ادب جهاني را شامل   
 سـه بخـش     ،كـار رفتـه اسـت       فردوسي با توجه به سيري منطقي كه در سرودن آن بـه            شاهنامة
زمين ايران و بخش مهمي از      اين كتاب بزرگ به سر    . زند اي، پهلواني و تاريخي را رقم مي       اسطوره

كنـد كـه از       در سرزميني ظهور مي    شاهنامه ،از طرفي . بخشد جهان زندگان شخصيتي كامل مي    
 خود اين اثر با آموزشـي       ،همة لوازم فرهنگ و تمدني بزرگ برخوردار بوده است و از طرف ديگر            

 شـاهنامه ترجمة  پس از   . شده، روح، قدرت و مليت بخشد      هاي تضعيف  تواند به مكتب   مناسب مي 
هاي مثبت و تكامل اجتماعي را در جوامع وابسته بـدان             دگرگوني ،هاي زندة جهان   به ديگر زبان  

چنـد تـن از     .  را بخوانـد و احـساس غـرور نكنـد          شـاهنامه كيـست كـه     . ها، شاهد هـستيم    زبان
آموز هـاي آن را بـد    اي از داسـتان    انـد و پـاره      خرده گرفتـه   شاهنامهنويسندگان و شاعراني كه بر      

كنندة انتقام سهراب از   اند، استداللشان چنين است كه داستان رستم و سهراب بيان          معرفي كرده 
يـا تـرويج    . كه يادآور نظريات ناتمام فرويـد اتريـشي اسـت         ! خاطر مادرش تهمينه   رستم است به  

 اسطورة پدركشي و پسركشي است كه يادآور تضاد ديالكتيك تاريخي يـا تـضادهاي سياسـي و   
اند كه با پوزش از  منشانه و عيارانه توصيف كرده   بعضي هم داستان رستم را الت     . مللي است ال بين

ها در تعبير و تفسير داستان رسـتم         يك از اين تئوري    كنم كه هيچ   صاحبان عقايد مذكور فكر مي    
كِشي از ملّتي قهرمان است كه       داستان رستم و سهراب داستان نسل     . نمايد و سهراب درست نمي   

خـورد، در حفـظ ملـت و     ر و پهلوان محافظ ايران با اينكه معصومانه و ناخودآگاه فريب مـي  سردا
شـباهت بـه     رستم بي . كند چيز ايران، حتّي فرزند خود را قرباني مي        مليت و آيين و كيش و همه      

 ،آيـد  شود و از اين آزمايش پيروز بيرون مي        ابراهيم نبي در راه اعتالي كشورش به ابتال دچار مي         
گران عـصر     تحليل ةانداز فردوسي، حكيم بوده و به    ! ني قرباني فرزند براي حفظ سرزمين ايران      يع

  !جديد از درايت برخوردار بوده است
هاي شناخت ارزش و منش آثار ادبي بررسي نظر بيگانگـان اسـت كـه چگونـه بـه                    يكي از راه  

 شـاعران و نويـسندگان و       ،دشـو   به زبان فرانسه ترجمه مي     شاهنامهوقتي  . اند يابي پرداخته  ارزش
شود تـا     در فرانسه موجب مي    شاهنامهپردازند و ظهور     برداري از آن مي    نويسان به بهره   نمايشنامه

شـدت تحقيـر شـده       آن دسته از كساني كه زير نفوذ جامعة طبقاتي و امپراتوري اسـتبدادي بـه              
طّـار،  الطيـر ع   منطـق  داسـتان هـاي   . بودند، به آگاهي برسند و شخصيت واقعي خود را دريابنـد          

 عطّـار نيـشابوري و داسـتان رشـادت          تـذكرةاالولياء نمايشي   -هاي داستاني  نامه نامه، زندگي  بلبل
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پهلوانان ايراني و ايستادگي در برابر روش و منش شوم خودي و بيگانه، فرهنگ جديدي باعنوان                
 ژپـشت نتـردام   گو و   بينوايـان هـاي ويكتـور هوگـو همچـون          داسـتان . آورنـد  رمانتيسم پديد مي  

 شـاهنامه فرهنگ  . ي شده بودند  است كه در جامعه، بسيار، پست تلق      شخصيت بخشي به افرادي     
هاي بزرگي از ميان طبقات پايين و متوسـط          ترين عوامل، شخصيت   عنوان يكي از مهم    توانست به 

  .جوامع غربي عرضه بدارد
اي كـه تكنولـوژي      امعههر ج . استخراج منابع فرهنگي همچون استخراج منابع زيرزميني است       

كـه بـه اسـتفاده و       بـرد و آن      از معادن زيرزميني بيشترين و برتـرين اسـتفاده را مـي            ،برتري دارد 
 يعنـي  ،در دو نوع مهـم ادبـي جهـان        . دهد  در واقع سرماية خود را هدر مي       ،پردازد استخراج نمي 

ثير را در تحـول     غنايي و حماسي بايد از سعدي، حافظ و فردوسي نام بياوريم كـه بيـشترين تـأ                
دو كتـاب   . اند جاي نهاده  ادبي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي از خود در فرهنگ و ادبيات غرب به            

هاي تحليل و    بهترين نمونه » گسترة شعر پارسي در انگلستان و آمريكا      «و  » از سعدي تا آراگون   «
ر مقالـة   ح مفـصل را د    شـر . آيند شمار مي  ويژه ادب پارسي در اروپا و آمريكا به        تأثير ادب شرق به   

  .حاضر مطالعه بفرماييد

  بحث و بررسي موضوع

 .ت چنـداني برخـوردار نبـود      ت كمپاني هند شرقي از اهمي     ا اوايل قرن هجدهم ميالدي فعالي     ت
اقتصادي فرانسويان را   ةها به هند، انگلستان موفق گرديد سلط       ييبريتانياورود  ر زماني   رغم تأخّ  به
 گيــري قــدرت از فرانــسويان و امپراتــوري پسزهــا پــس از بــا نيــاييبريتا.  پايــان دهــدهنــد در

تشان در هندوستان به استفاده از زبان فارسـي و درك            مغول، دريافتند كه موفقي    ةخورد شكست
آن نهاده    بر  در هند   حكومت مغوالن  ةزبان و فرهنگي كه پاي     فرهنگ اسالمي بستگي تمام دارد؛    

  .شده بود
  

 ر ويليام جونزسِ
ــ ويليـــام جـــونز ر سِـــهـــاي كوشـــشمـــديون  بـــيش از هرچيـــز ايـــن امـــردر  تموفقيـ   

)Sir William Jones ()1746-1794 ــست  ،.)م ــناس برج ــودخاورش ــودة دوران خ او و  . ب
بان فارسي و فرهنـگ مـرتبط بـا ايـن           ز براي فراگيري     را همكارانش متون ادبي و كتب آموزشي     

اش نيـز وي را      ادبـي  ة قريحـ  ،برآن عالوه .دنداختيار كاركنان كمپاني هند شرقي قرار دا        در ،زبان
 .تر به خوانندگان غربي معرفي كنـد       اي گسترده  گونه قادر ساخت تا مفاهيمي از شعر فارسي را به        

  .هاي كمپاني هند شرقي اهميت ملي كسب كرده بود ها فعاليت اكنون براي آن
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. ه نمـود  ئارا. م 1786سال   ه ب شاهنامهداستان رستم و سهراب     ة  يا برپ  را يك تراژدي نز ارائة   وج
 و  برد هاي هندواروپايي پي    فردوسي به زبان فارسي، به شباهت زبان       ةشاهنام ةهنگام مطالع   به او

شناسـان قـرن    اي كه زبـان   شناسي تطبيقي را آغاز كرد ـ مسئله  با اين امر در واقع مطالعات زبان
  .ملقّب شد» نيجونز ايرا«او در زمان خود به . نوزدهم را مجذوب خود ساخت

  
  هاگمن
طور مستقل در اروپا منتشر شد، منتخباتي است كه توسـط            كه به  شاهنامهترين بخش    قديمي
. در گوتينگن به طبع رسيد.  م1801سال   در سي و دو صفحه به)E. G. Hageman(هاگمن 

م زبان كه در مدرسة فـورت ويليـا    از مدرسان انگليسي)M. Lumsden(تا اينكه ماتيو لمسدن 
ـ  نخـستين مج .م 1893 در سـال  ،هاي عربي و فارسي اشـتغال داشـت   كلكته به تدريس زبان  د لّ

 صفحة رحلي بـا مقدمـة مـشروح         722خط نستعليق در      را با حروف سربي درشت و به       شاهنامه
  .چاپ رساند انگليسي به

 را در هـشت مجلّـد بـه طبـع خواهـد             شاهنامهلمسدن در صفحة عنوان كتاب يادآور شد كه         
دليل موجودنبـودن سـرماية كـافي        جز مجلّد اول توفيق انتشار مجلّدات ديگر را به          ولي به  ،اندرس

 چـاپي درخـور تحـسين    شـاهنامة كار لمسدن كه از حيث پيشگامي در انتشار نخـستين   . نيافت
محقّقان هندي در اين خـدمت بـا او همكـار           . است، به اشاره و نظر كمپاني هند شرقي آغاز شد         

جاي در ضبط مـتن       بيست و هفت نسخه در اختيار داشتند و جاي         ،اند حوي كه گفته  ن بودند و به  
هـا مـشخص نيـست و مشخـصات      ولي چون نحوة اسـتفادة آن    . تفاريق استفاده كردند   ها به  از آن 
اعتبار بوده است، طبـع لمـسدن از نظـر علمـي         ها بي  ها هم معين نشده و احتماالً اكثر آن        نسخه

  .)9: 1382فشار، ا(مقام وااليي نيافت 
در هندوسـتان    )Oud( »اود « بعد، سرانجام متن كامل اين حماسه با حمايت سلطان         ةدو ده 

  .ن بومي منتشر شدپژوهشگراكمك بسياري از  و به
  

  جيمز آتكينسون
 .م 1814سال  به كلكته از كالج فورت ويليام در )James Atkinson( ز آتكينسونمدكتر جي

ـ شـاهنامه تـرين بخـش    ساخت كه پرخواننـده  سهراب منتشراز رستم و   را   خود ترجمة شـمار   ه ب
 1834 كه آتكينسون تهيه كرده بود، تنها در سال          شاهنامهاي از تمامي     اما چاپ خالصه  . يدآ مي
  ).Delmar, 1814: All Text (هاي شرقي صورت گرفت با حمايت مالي انجمن ترجمه. م
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  ترنر ماكان
بار  شناسي، نخستين  هاي معتبر و رعايت اصول نسخه       نسخه  براساس شاهنامهطبع دورة كامل    
 كـه در  )Turner Macane(منصب نظامي انگليسي موسوم به ترنـر ماكـان    توسط يك صاحب

گـذاري   سـياق عنـوان    او خود در صفحة عنوان فارسي كتـاب بـه         . كرد انجام شد   هند خدمت مي  
تخلّص به فردوسي كه بـه سـعي و    ابوالقاسم طوسي م  شاهنامةكتاب  : مرسوم نزد شرقيان نوشت   

نشان و المكان كاپيتان ترنر ماكان كـه بـا نـسخ متعـدد قـديم و                  اهتمام كمترين بندگان آن بي    
سنج فـصيح    معتبر مقابله و تصحيح يافته با فرهنگ الفاظ نادر و اصطالحات غريب، احوال سخن             

  .و اديب به دارالحكومة كلكته به قالب طبع درآمده است
  : عنوان دو بيت در مدح فردوسي آمده استدر ذيل صفحة

  !تا نپنداري كه كس از جملة انسي نشاند  اي كاندر سخن، فردوسي طوسي نشاند سكه
  او به باال برد و بازش بر سر كرسي نشاند  اول از باالي كرســي بر زميــن آمد سخـن

پ كامل و معتبـري     انتشار يافت، اولين چا   . م 1829سال    ماكان كه در چهار مجلّد به      شاهنامة
ماكان . هاي متعدد هند و ايران شد      است كه در دسترس قرار گرفت و بعدها مأخذ و مرجع چاپ           

چـاپ    بـه  ، نيـست  شاهنامههاي الحاقي را كه از آن        ها و روايت   به جز متن، در انتهاي آن داستان      
طبـع لمـسدن    متن اختياري ماكـان در مجلّـد اول همـان           . اي هم بدان افزود    نامه رسانيد و لغت  

  .)10: 1382افشار، (شدة خود اوست  ولي بقية آن تهيه و تنظيم و مقابله. است
زبانان هندوسـتان گذرانيـد و       ترنر ماكان از كساني است كه مدتي از عمر خود را ميان فارسي            

  .بدين زبان آشنايي تقريباً كاملي يافت
مربـوط بـه دورة رمانتيـسم    تصور عمومي بر اين است كه تجلي سبك شرقي در ادبيات اروپـا   

پيش از  . است، اما نبايد فراموش كرد كه توجه به ادبيات آسيا از عصر خردگرايي شروع شده بود               
فراگير شدن رمانتيسم، رد پاي عصر خردگرايي در برخورد با بسياري از متـون ادبـي آسـيايي و                   

  .شد البته با شعر فارسي ديده مي
گـذار و    رة دو آغـاز گرديـد،   انگلـستان    ردشعر فارسـي      رشد دهم كه جاواخر قرن ه  درستي،   به

.  از تضاد و دوگانگي برخوردار بود      ادبيات شرقي  نگرش به كل     ،ترتيب بدين .آيد شمار مي  بهتحول  
خداپرستي آغاز گرديـد و    اين دوره با واكنش به عناصر تعليمي در ادبيات شرق متناسب با عصر              

نوين مطابقت هاي رمانتيك  با گرايشل شد؛ عناصري كه متماي تأثيرگذارسوي عناصر   آرامي به  به
. دانـستند  ميشناسي   مطالعات انسان  و شاخص     نشان رازمين   ادبيات مشرق ،  روشنفكران .داشتند

بينـي   به دگرگوني جهـان    كه سرانجام    هاي ديد و ذهن را چنان گسترد       توجه و عالقة ايشان، افق    
از جريانات عصر شكوفايي خـود تـأثير        ترديد   بيت شرق   اگرچه ادبيا  ،بنابراين. اروپا منجر گرديد  
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البتّـه تكامـل    . شايان نمود  يكمكدوره  ن  آتغيير روح   در   خود   ةنوب  ليكن اين ادبيات به    ،يافته بود 
 . به طول انجاميديتمنطقي، مدكلي اين فرايند 

نـدگان   آن بـه خوان ةعليه حاميان ادبيات شـرق در ارايـ      رايج در قرن هجدهم      اتهامات   هرچند
شـعرهاي  اي   اسـطوره  تـاريخ    بعـضي از منتقـدان،    ، امـا همچنـان      زبان رو به كاهش بود     انگليسي

اصلي مبحث  » انسان«جا كه   آن از. دانستند ميهاي شاعرانه    اغراقي وراي   حتّرا   وسيحماسي فرد 
  : از اين دست بود،گرفتند  ميشاهنامهايرادهايي كه مثالً از  ، قرن بوده استاينمطالعات 

نوعـانش    و هم  سفيد لب ديو آسا در قا   غولي چنان   يها شخصيت هايي چنين رمانتيك و    ستاندا
ميـان   درسـازد كـه    ، مـا را مـردد مـي   هـاي بلنـد   با چنگالاهريمنان دار و    شاخ همچون ديوهاي 

 ,British Critic( توان ردپايي از حقيقـت تـاريخي معتبـر يافـت؟     آيا مي، همه سخن محال اين
1799: 121.( 

ريچـارد  . گيـري بـود   متقابلي در حـال شـكل  گرايش  ، طبق آنچه نوشته شده است ،لاح ا اين ب
هـا و ديوهـاي    جـن  اگـر ، گويد مي »شبهزار و يك «با اشاره به كتاب  )Richard Hole( هول

هاي ادبيـات انگليـسي يـا        ان و جن  يرپ ة باشند، پس دربار   الت ابتدايي  ايراني حاصل تخي   ةاسطور
 Rape of the( »گيـسو  ة طـر غـارتگري « يعنـي  ،قـرن  ةبرجـست   شعريعيفراطب حتي عناصر

Lock (ثر پوپ ا)Pope(چه بايد گفت؟  )Delmar, 1832: 12.(  
شعراي  ،اندوره باعث شد كه نخستين مترجم     موافق و مخالف در اين       فكري   دوگانةروندهاي  

از ايـن   . ننـد كمعرفـي    نئوكالسـيك     نظم كالسيك جديد يا    بيش آشناي كما حوزةفارسي را در    
خوبي با نبوغ عصر استدالل       به ،هجوآميزتعليمي و سبك    دليل گرايش به ادبيات      لحاظ سعدي به  
دارد كـه فردوسـي       فردوسي و حـافظ اظهـار مـي        ةروحية  رباسِر ويليام جونز در   . مطابقت داشت 

  .هستند» آناكرئون ايران«حافظ  و »هومر ايران«
بـيش از   آن دوره، يكي از جانشينان جـونز در ) Sir William Ouseley (يلزسِر ويليام او

  :نوشت  تحسين نمود و چنينراديگران اين دو شاعر 
فردوسـي و    شك از خلق اشعار حماسي چون       بي ،نظيرند هومر و آناكرئون كه در نوع خود بي       «

  .»كردند غزليات غنايي حافظ احساس غرور مي
 محـدود  آثار ادبيات حماسـي در جهـان         .مري طبيعي بود   ا مرودادن فردوسي به ه    البتّه نسبت 

و  انـد  بـا آثـار هـومر قابـل مقايـسه          )Virgil (ژيـل يرآثار فردوسي و و    نها ت ،است و در اين ميان    
فارسي ز نزديكي ميان زبان     درك جونز ا  . شود  عاميانه محسوب مي   اي ماهابهاراتاي هندي حماسه  

افزايش داد؛ دو قلمـروي     باستاني را    اين دو قلمرو     ةتمايل همبستگي دوبار   كالسيك،هاي   و زبان 
ترديـد،   بـي اسـالمي   جديـد يـا ايـران       ايـران   . ند بود  را تصرف كرده   تاريخصحنة  مركز  كه زماني   

صورت   ليكن تا زماني كه تاريخ اين كشور به        ؛هخامنشي دارد عصر  ماهيتي كامالً متفاوت با ايران      
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هايي  كه شخصيت آمد   شمار مي   به پارچه قلمروي وسيع و يك   تنها  ايران    درآيد، گنجينة مشترك 
جـوالن  آن   درترتيـب تـاريخي     هـيچ    بي ، و محمود عزنوي   روش، تيمور لنگ، خشايارشا   چون كو 

اي  اثر گيبون كه دربردارندة اطالعات گسترده    » سقوط «]انتشار[حتّي پس از     ،بنابراين .دادند مي
 كـه شـعراي     كـرد  برداشت مي  چنينزرايلي   د حاق آگاهي چون اس   ةنويسنداز اسالم و ايران بود،      

 ).D’Israeli, 1801: 131(اند  تههاي باستان داش عميقي بر يوناني تأثيري ايران
 گذاشـت،   هنر پا  ةعرص پس از هومر به   هزار سال    با وجود اينكه فردوسي حدود دو      ،ترتيب بدين

  .اند بندي كرده طبقهصر ع ن همعراانوان شع  را در يك رده بهليكن اين دو
ـ      معناي    به  ارتباط فردوسي با هومر    ،جدهمدر قرن ه    ، بنـابراين  .ودارتباط با الكساندر پوپ نيز ب

ترجمـة جـوزف چـامپيون    ب نيست كهجاي تعج )Joseph Champion( ،   يكـي از نخـستين
. نبودپوپ  » مر نئوكالسيك وه «تقليد تمسخرآميزي از  ، فراتر از    هاي انگليسي از فردوسي    ترجمه

  :گويد  مي،اد كردهنبه فردوسي است منظومش،ة نام مپيون در تقديماچ
  جاي خوشحالي است اگر شعر تقليدي سبب شود «

  ... ادبيات انگليسي زنده بماند كه شعر فردوسي در
   ! نيرو بخشتقدرت يكةر از اناتوانم افكاربه اي فردوسي سترگ 

   روح آورم، هاي تو را به سرزمين بي تا شگفتي
  راهبر باشم ، شناسد ا ميتا تو را در جهاني كه نامت ر

  . خبر است بيآوازة بلند تو هنوز از جهان گرچه اين 
  ؟ خروشند ميجنگ  آيا هكتور يا آشيل در

  .»كند برابري مينيرويي متهورانه با هردو رستم با 
تأثير بيشتر بر اشعار چامپيون، نه از فردوسي و هومر، بلكه از جانب پوپ بود و اين در نوشـتة                    

  :ود استديگر او مشه
  اند زيسته هاي ايران مي دشت ي كه درمشاعران گمنا«

  شوند زنده  ،هاي انگليسي بايستي دوباره با نغمه
  انداز پوپ  شعر طنيندرافتخار يونان 

 ,Champion (»گيـرد   مـي اي  نيـروي تـازه   است و از پـس سـاليان،  جاويدانهاي  برج
1790: 7.( 

 .ندا همچنان به هومر معتقد بود     امند،   داشت كمتري نسبت به پوپ   گرايش  نسل بعد   مترجمان  
 را شـاهنامه ي برگزيده از يها  بخش.م 1815كه در سال  )Stephen Weston(استفان وستون 

ستون معتقد بود و . باشد»پوپ و كوپرط سبك    واس حد «كهداد   ترجيح مي ، متني را    بررسي كرد 
هـاي    قـدرت  كه هنوز وجـود    درحالي. .. خوانندة انگليسي را رها مي سازد     «،  مپيوناكه ترجمة چ  
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اسـت شـعر    هتـر   ستون اعتقاد داشـت كـه ب      وحتي   .»ايراني، باور نكرده است   شاعر  را در   متعالي  
  همچون حماسة هنـدي ،ادبيات آسيايي پايه در با شعري هم با ايلياد، جاي مقايسه  فردوسي را به  

ــا« ــا اشــعار امهشــاهن نجشســ )James Atkinson (مــز اتكينــسونيج.  ســنجيد»رامايان  ب
فارسي عاشقانة  هاي    از رمان  ياين اشعار اقتباس  باور داشت   زيرا   ،پيشنهاد داد اروپا را   گري   هشوالي

 ، هـومر اي  كليـشه قالـب . )Delmar, 1828 (انـد  كـرده هـا بـه اروپـا وارد     يراكـش  مهستند كـه 
  .ريزي بودوحال فر آهستگي در به

 بـر زبـان فارسـي تـسلط         ،ك و پـيش از آن     يك از شاعران دورة رمانتيـ      هيچتوان گفت كه     مي
هاي سطحي از عناصـري      شد به برداشت   محدود مي ارسي   پ شعرز  اهاي ايشان    نداشتند و اقتباس  

 و فيتز جرالد هـيچ كـار        )Tennyson (واقع پيش از تنيسون    در. كه مترجمان ارائه كرده بودند    
 )Southey(ي  وثا س و )Landor(ندر   ل كس پيش از   شعر فارسي انجام نشد و هيچ     ربارة  ي د بديع
  ).Brown, 1916: 137-160 ( هم بهره نبرد آناز شكلي حتّ

يعني آنچه را   (شدند    با مطالب و معارف نوين ادب فارسي آشنا مي         مردم انگليس در زماني كه    
كه ويليام جونز و دوستانش فراهم آورده بودند و شاعران رمانتيك در گسترش آن نقشي محدود       

كـه عالقـة مـردم انگلـستان را آشـكارا            گيـري بـود     دو جنبش در حـال شـكل       )اما مهم داشتند  
نخست گسترش جغرافياي سياسي كه ايران را، كانون توجه اهالي بريتانيا           : تأثير قرار دادند   تحت

تـرين پايگـاهش،    گردانيد و ديگر توسعة فرهنگي، با اين هدف كه اهميت زبان فارسي را در مهم      
گونة مستقيم تأثيري در تاريخ ادبـي        يك از اين دو جريان به      گرچه هيچ . يعني هند، كاهش دهد   

. نداشتند، اما هردو به شّدت در دگرگوني تصورات انگليسي نسبت به شاعران ايراني، مؤثر بودنـد      
هاي سياسي در آن است كه موجب شد عالوه بر افراد عادي، يك سياستمدار،               اهميت اين برنامه  

هـاي ادبـي بپردازنـد و سـهم آنـان در بـاالبردن دانـش                  هم به فعاليـت    يك سرباز و يك كارمند    
  .ها در مورد زندگي و ادبيات ايران انكارناپذير است انگليسي

 
  جان ملكم رسِ
بـه تـاريخ فرهنـگ    را عالقة خود .) م Sir John Malcolm() 1769-1833 (ر جان ملكمسِ
لـين  او »تاريخ ايران «نام    دو جلدي او به    كتاب .آميخت هاي سياسي نظامي درهم    ت با فعالي  ن،ايرا

 Sir James (ريـزر ز فيمـ ج روسيلة سِ  كتاب بهگرچه اين.  استبارة ايران انگليسي درةنام وقايع
Frazer( ام خــ و كلمنــت مار.م 1837 در ســال)Clement Markham(م 1876 در ســال .

ـ مت )Sir Percy Sykes(رپرسي سايكس ا نسخة سِ ام،برداي شده نسخه . م 1921سـال   ق بـه علّ
 بخـشي از  )Matthew Arnold (آرنولـد  تيوامـ . )Malcolm, 1815b: 447 (تـر اسـت  رمعتب

تـاريخ   زيرا ملكم بخـش اعظـم        ،از كتاب ملكم گرفته    »رابهرستم و س  « دربارة    خود را  اطالعات

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 73  داري احمد تميم/ تأثير شاهنامة فردوسي بر آثار حماسي غرب

 

 

در . سـت تأليف و در واقع حماسه را به تاريخ تبديل كرده ا   شاهنامههاي   كمك داستان   را به  ايران
بـه  در آن   گـري وجـود دارد و        مورد صوفي  ها در  ترين گزارش  كامل كتاب ملكم همچنين يكي از    
ادوارد فيتـز   كه برحسب تـصادف  شود ميه ار اشارام و عطّ غير از خي   تمام شاعران پيشتاز ايران به    

ل نقـ  ننخـستي هـاي     از ترجمه  ،وفور او به . به دو تن از سه شاعر مذكور عالقه داشته است         جرالد  
 نظراتـي  ،نگـاري   و با استفاده از حـرف افزايد ميهاي خود را نيز به آن   برداشت گاهي ا ام ،كند مي
  .نمايد  مطلب خود را تكميل ميدهد و ه ميئارااصلي زبان بارة در

ر هنگـام  دن، هنـد و افغـا  بـه  ت اعزامـي  ئ يكي از اعضاء هي  عنوان كه به دكتر جميز اتكينسون    
ـ غزنه  شهراشغال هفتـصد سـال پـيش آن را    ،  زمان فردوسي يعني محمـود  سلطان كهريشه  

  : شعر را سرودياد آن واقعه اين  به،  حضور داشت ـتصرف كرده بود
  بخش كردم آنگاه كه با رنجي لذت تصور نمي

  كوشيدم در خاك غريب مي
  . هاي زيباي شعر را پرورش دهم گل

   بياوردبه غزنه ، مرا پس از عمري تقدير مهربان
  ا با احساس يك زائر، ت

  محمود را در اين ويرانه جستجو كنم زمان  مند شكوههاي منظره
  )Penny, 1834: 117 (بيابم اينگونه آن بودنهادن بر  گام عاشق ، را كه فردوسييو جاي

 
  ماتيو آرنولد

 پرداختنـد، مـاتيو آرنولـد      در ميان اديباني كه به مطالعه در زمينة زبان و ادبيات فارسـي مـي              
)Matthew Arnold(ماتيو آرنولد فارسي . نمود  مطالعه ميشاهنامهتر بر روي  اي خاص گونه  به

اي با الهام از داسـتان رسـتم و سـهراب فردوسـي نوشـت كـه                  دانست، با اين وصف منظومه     نمي
زبان تنها از شهرت رباعيات خيام در ترجمه فيتز جرالـد         شهرت آن در ميان خوانندگان انگليسي     

بـرادر  . آرنولد از طريق ارتباط با معاصران ادبي خود توانست با مسائل آسيا آشنا شـود        . كمتر بود 
دار بـود و در      آرنولد، مديريت آموزش عمومي اسـتان پنجـاب را عهـده          . دي. ماتيو آرنولد، ويليام  

  .الطارق درگذشت در تنگة جبل. م 1859سال  هنگام بازگشت از هندوستان به
هـاي   نخـست اقتبـاس از داسـتان      : ارسي را در دو مقوله مطرح كـرد       هاي ادب پ   آرنولد موضوع 

 A Persian Passion (»تعزيـة ايرانـي  «اي بـا عنـوان     فردوسي و ديگر نوشتن مقالهشاهنامة
Play(   شـد، در ارتبـاط بـا نـزاع           از تشريفات و مراسم شهادت بزرگان ديني بحث مي         ، كه در آن
جالب توجه است كه بحث ! وه شيعه و سني تجزيه كردانگيزي كه امت اسالمي را به دو گر      تفرقه

در هر دو مورد مذكور منجـر شـد بـه اينكـه آرنولـد بـا اشـتياق فـراوان بـه فرهنـگ تطبيقـي                           
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)Comparative Culture(اگرچه يكي از دو موضوع يادشـده بـه زمـاني بـسيار دور     .  بپردازد
غال ذهني به اصول و مباني نـژادي يـا   گردد، اما موضوع ديگر مربوط به قرن نوزدهم و اشت  بازمي

  .نژادپرستي است
شـمار   گفتني است كه تفكّر نژادي، بخش الزم ذهني و فكري خوانندگان آثار ماتيو آرنولد بـه               

اي كه به داستان رستم و سهراب، اثر آرنولـد پرداختـه،             اين موضوع، از طريق نقد نشريه     . رود مي
  :پرسد اين نشريه مي. شود اثبات مي

اي باشـد كـه      توانـد در آفـرينش اثـر خـود بهتـر از سـراينده              اعر چگونه مـي   يك ش 
كشاند؟ رادمردان قـديم     زادگان را به نغمه يا موسيقي مي       كردارهاي قهرماني شريف  

انـد،   تـر از نـژاد مـا بـوده     اند، و از همه مهم  كه همچون خود ما شور و هيجان داشته       
رفتنـد كـه در درون خـود، جـوهرة           يشمار م  پدران و نياكان معنوي و روحاني ما به       

همان چيزي را داشتند كه در انگلستان تاكنون متجلي شده است يـا از ايـن پـس                  
  .)Malcolm, 1817a: 92 (يابد ظهور مي

آنچه . شود اي مستقيم به مسائل نژاد يا نژادپرستي مربوط نمي         گونه هرصورت، شعر آرنولد به    به
رابطة . كند ت كه شعر او در تدوين نظرية ادبي ايفاء مي         در مطالعة كنوني اهميت دارد، نقشي اس      

دنبـال اتهـام     شود كه به   اي آشكار مي   پيچيدة شعر نسبت به حيات معنوي شاعر شايد از مناقشه         
  .عنوان نوعي سرقت ادبي جريان يافته است آن شعر به

به موضـوع تقـدير     ر جان ملكم،    قلم سِ  به» تاريخ ايران «بار در يادداشتي دربارة      آرنولد نخستين 
 امـا پـس از      ،آغاز، توجه آرنولد صرفاً پژوهشي بود      در. جنگ ميان رستم و سهراب پرداخته است      

 فردوسي در ترجمة ژول مول ـ كه در آن دوره   شاهنامةمطالعة نقد سنت بوو، نقاد فرانسوي، بر 
 بـه شـعر   در پاريس در حال انتشار بود ـ آرنولد مصمم شد دريافـت خـويش را از ايـن داسـتان     

 روايـت  ).Lyall, 1886: 101 (تبديل كند، كاري كه پيش از اين مطالعه قادر به انجامش نبـود 
مند شد، در توضيح ملكم نيامده بود، اما هنگامي كه           منثور و بلند سنت بوو كه آرنولد از آن بهره         

در نتيجه،  . پوشي كرد  چاپ رسانيد، از يادآوري اين دو منبع چشم        را به » سهراب و رستم  «آرنولد  
البته، اگـر   . به جان دوك كالريج، نقاد اثر آرنولد، بهانه داده بود تا او را به سرقت ادبي متهم كند                 

نمـود، امـا اگـر       پذير مي  منظور كالريج، سرقت آرنولد از سنت بوو است، اتهامات وي شايد توجيه           
. منطـق اسـت   و بـي معنـي   منظورش، اقتباس آرنولد از داستان فردوسي است، حرفش كامالً بـي        

دانست كه داستان رستم و سهراب براي بيشتر خوانندگان آن دوره، داسـتاني              شك آرنولد مي   بي
جيمـز آتكينـسون ترجمـة منظـوم ايـن          . م 1814چنانكه قبالً اشاره كرديم، در سال       . آشناست

ن نيـز   هـاي گونـاگو    ارائه داده و از آن پـس، در مجلـه         » سهراب«داستان را به انگليسي با عنوان       
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اتفاقاً، هدف آرنولد اين بود كه داسـتاني آشـنا را          . حكايت اين رزم معروف، بارها منتشر شده بود       
اي شايسته به كالريج چنين      گونه دفاع از آرنولد به    استانلي به . پي. آرتور. در شعر خويش بگنجاند   

  :دهد پاسخ مي

شـده،   س روايت ثبت  اسا حقيقتي آشكار، بر   عنوان  ماهيت كتاب آرنولد به    ،ظر من ن به
اي خـصوصي، منـشأ      گونه به شما به  ] آرنولد[گذشته از اينكه او     . تنظيم گشته است  

اگر شـما   . روايت داستان را گوشزد كرده بود، همين مقدار براي تبرئة او كافي است            
توانيد اين شِكوِه را نـسبت بـه اقتبـاس           بخواهيد از آرنولد شكايت داشته باشيد، مي      

» مرگ آرتور شـاه   «رخ يا، بيش از آن، نسبت به سرودة تنيسون در           شكسپير از پلوتا  
  ).Atkinson, 1900: Preface (نيز مطرح كنيد

سـال   صورت يادداشتي در دومين چاپ كتـاب در  پاسخ خود آرنولد در اتهام به سرقت ادبي به      
و ) از طريـق سـنت بـوو      (او خود اقرار مي كند كه از منابع ژول مـول            . درج شده است  . م 1854

افزايد كه اگر    او همچنين مي  . كند ملكم استفاده كرده و عبارات مربوط را از هر دو منبع نقل مي            
بديهي است كه اين گفتـه را       . شد مند مي  نثر وجود داشت، از آن بهره      ترجمة انگليسي داستان به   

. ه اسـت  قلم آتكينسون آگـاهي داشـت      گونه تلقي كرد كه از ترجمة منظوم داستان به         توان اين  مي
سـبك شـعر سـپيد ميلتـون و      آرنولـد بـه  (هاي دو ترجمه كـامالً متفـاوت هـستند     اگرچه سبك 
توان يافت كه تنها     ، عناصري در شعر آرنولد مي     )شيوة مثنوي حماسي سروده است     آتكينسون به 

 اسـتيگاند، يكـي ديگـر از    ).Pound, 1906: 15(شـود   از طريق اثر آتكينسون توضيح داده مي
عنـوان سـارق ادبـي       خواند و او را بـه      مقدس مي   است كه آرنولد را متظاهر و خشك       نويسندگاني
  :كند توصيف مي

  هاي شرقي از ترجمه
  هاي آتكينسون، مول يا فون شاك ترجمه

  از شعر حماسي سترگ شاهنامه
  ... از هومر ايراني، فردوسي

  كند متظاهرانه ادعا مي] آرنولد[
   بسته استهاي تمام داستان را خود سرهم رشته
حق از قصور اخالقي آن موضوع دركي نداشت؛ با اين وصف مـي پـذيرفت ـ بـا ايـن       آرنولد به

شناسـي اثـرش    بودن تقليد خويش نبايـد بـا دفـاع از زيبـايي     جملة مهم ـ كه دفاع او از اخالقي 
آيـا بـراي    : وي در توضيحي درباره اثر خويش مسئله را درست مطـرح كـرده اسـت              . اشتباه شود 
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 انگليسي در ميانة قرن نوزدهم توجيهي وجود دارد كـه داسـتاني را از هـر منبعـي و در                     شاعري
  اخالق، علم و يا هرچيز ديگر مربوط به همان عصر روايت كند؟

بـار   هـا نخـستين    در ميـان آن   » سهراب و رسـتم   «اي بر مجموعه اشعاري كه       آرنولد در مقدمه  
سي پرداخته و او در اين مقدمه كوشـيده اسـت           شنا چاپ رسيد، به بحثي دربارة مسئلة زيبايي       به

او در ضـمن از     . شـد، معرفـي و توجيـه كنـد         بـار ارائـه مـي      هاي روايي را كـه نخـستين       منظومه
منصرف » امپدوكس در اتنا  «عنوان   اي به  خواهد از اينكه از چاپ نمايشنامه      خوانندگان پوزش مي  

هاي خردمند بزرگي كه قادر نبـود        احتيها و نار   امپدوكس داستاني بود دربارة ناكامي    . شده است 
بخشي كردار خود بپـردازد و       تا در برابر دو اصل ترديدناپذير خير و شر با باوري استوار به سامان             

گفتگوي فكر بـا    «شعر، در واژگان آرنولد، عبارت بود از        . سرانجام نيز كار او به خودكشي انجاميد      
بخش باشد و داسـتانِ پـر از درد و رنـج             ايد لذت ؛ بنابراين، چون باور داشت كه ادبيات ب       »خويش

خـارج  . م 1853سال   تواند چنين باشد، آن را ناكام و ناشايسته دانسته، از آثار چاپي خود به              نمي
  ).Quiller, 1942: 466(گردانيد 

برخـوردار  » از سادگي اصيل و حـس تـأثير  «آرنولد در شعرگفتن پيرو سبك كالسيك بود كه       
آثـار سرشـار از جاذبـه و    «وضوعات را مربـوط بـه كردارهـاي عـالي برگزيـده،      او بهترين م . است

ترين احساسات جاويدان نژاد انساني و مجـرد از          دربردارندة واالترين عواطف انساني، حاوي اصلي     
نوشته بود، قصد   . م 1854سال   كه آرنولد در اعالن تجديد چاپ كتاب به        چنان. دانست مي» زمان

بايست افزون   او مي (هاي يوناني يا رومي محدود كند        تخاب موضوع به داستان   ندارد شاعر را در ان    
كند كه بدون توجه به      ، اما به شاعران توصيه مي     )ها اضافه كند   بر يونان و روم، شرق را نيز به آن        
آرنولـد خـود در تعبيـرات تنـد و     . هاي بزرگ را انتخـاب كننـد      زمان و مكان، رويكردها و جريان     

  :س به زماني توجه دارد كهنيشدار امپدوك
  نه آنچه در انديشه بود و نه آنچه در بيرون... 
  بر ما بسته و مرده بود؛] روزنش[

  تأثير افكار واال را بر اذهان ساده 
  پيرايه شادمان شديم، آاليش و بي خود چشيديم و بي

  اما اگر بار اين افكار مقدس پريشان خاطرمان مي كرد
   اين پريشاني را از خود دور كنيم آن اندازه توان داشتيم كه

ويش را در دوران خودشان     كرد كه مردم، اگر قادر نباشند خ       بيني مي  امپدوكس زماني را پيش   
  دريابند،

  هاي گذشته، پرواز كنند به پناه دوران... 
  .سوي انفاس شكوهمند سوي ارواح جوان، به به
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  :كند كلو اشاره مي. ش آرتور هيواي به دوست در نامه» سهراب و رستم«او در هنگام سرودن 
...  ام كه بيش از هرچيـز ديگـر مـرا خـشنود سـاخته اسـت                دست آورده  تازگي من چيزي به    به

عجيـب اسـت كـه      ! آوري هاسـت، چـه چيـز شـگفت        ام كه يكـي از بهتـرين       مطالبي كسب كرده  
چيـز در آن     چگونـه ممكـن اسـت؟ همـه       . نويسندگان جوان نسبت به آن احساس كمتري دارند       

  .هست
سـهراب و   «را بـه    » فاضـل كـولي   «سپس، هنگامي كه آرنولد آگاه شد كه آرتور كلو داسـتان            

  :دهد، به او نوشت ترجيح مي» رستم

را دوست داشـتيد، امـا از چـه چيـزي در آن     » فاضل كولي «من خوشحالم كه شما     
نظـر مـن،     بخشد؛ جسارتاً بـه    بخشد؛ شكسپير جان مي    خوشتان آمد؟ هومر، روح مي    

، كاري هـم كنـد،      »فاضل كولي «اما  . بخش است  نيز روح » سهراب و رستم  «ن  داستا
 اما اين آن نيست كه ما بـه آن نيـاز داشـته باشـيم              . كند سودايي خوش را بيدار مي    

)Gentleman’s Magazine, 1775: 39.(  

تـرين اشـعارش نيـز متعلـق بـه           دانست با چه سروكار دارد، زيرا كه مهم        آرنولد بدون شك مي   
گونـه   ويژگي اصلي ادبي وي لحن مرثيـه      . كرد شدت از آن انتقاد مي     گروه بود كه اكنون به    همين  

بود و اشعار او عالئم همان آفاتي را داشت كه او در كل جريان شعر عصر خويش تـشخيص داده                    
  :بود

  آور زندگي جديد مصيبت شگفت
  بارش و اهداف پراكنده عجلة اسف

  هاي لرزان سرهاي سنگين و قلب
كوشـيد تـا از طريـق سـرودن          گر آن دوران از وقار و سالمت عاطفه خالي بود، آرنولد مـي            اما ا 

هـا را    او موضوع يكي از اين داستان     .  اما قوي آرامش روحي و معنوي را ايجاد كند         ،اشعاري ساده 
وابستگي «: آرنولد اظهار داشت  » سهراب و رستم  «در يادداشتي بر    . در ادبيات فارسي يافته است    

كنـد، يعنـي     گذشته از هرچيز ديگر، اثر را از طعـم واقعيـت و حقيقـت برخـوردار مـي             به سنت، 
پـذيري و شـكيبايي فردوسـي در برابـر            شـايد آرامـش    .»هرآنچه حيات شعر بر آن استوار اسـت       

بخـشيد كـه در كنـار آن طنزهـاي           سرنوشت حتمي، حال و هوايي پاالينده را بـه داسـتان مـي            
در نزديكي مرگ، سهراب در سـرودة آرنولـد   . رسيد نظر مي بهامپدوكس، مصنوعي و تمسخرآميز  

  .»افتاد حكم آسماني بود، اين اتفاق بايد مي«: گويد مي
زودي رو بـه افـول    افق اين اميد نو هنوز در دوران ويكتوريايي مشهود نبود و شيوة آرنولـد بـه          

. ا كنـار گذاشـت    تنها موضوعاتي همچون رستم و سهراب، بلكه كل شعر سـرودن ر            گذاشت؛ او نه  
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هاي ايراني ديدگاه مثبـت را در        ثمر سعي داشت از طريق داستان      زماني كه آرنولد با كوششي بي     
كـرد كـه    اي از فارسي تـدارك مـي   عصر وي ترجمه  شعر انگليسي تثبيت كند، نويسندة ديگر هم      

وداي سـ «شدت منفـي همـراه بـود؛         چشمگيرتر از اشعار رثايي خود آرنولد با لحني سودايي و به          
در فضاي جديد، نثر آرنولد اكنون با اكراه در         . پسنديدند كه در آن دوران مردم آن را مي       » خوش

وي در  . مسير همان جريان منفي زمان خويش و سازگار با اخالق رايـج در جامعـه قـرار گرفـت                  
ر ناچـا  بـه . اين نظريه را كه هدف شعر، نقد حيات است        ) 1872(اي دربارة ويليام وردزورث      مقاله

كردنـد و واژگـان    پذيرفت و حتي شاعراني را ستود كه ضد اخالق حاكم بر جامعـه شـورش مـي           
» !بگذاريد زماني راكه در مسجد تباه كرديم در ميخانه جبران كنـيم           «: خيام را  آميز عمر  حكمت

عنـوان نقـاد ادبـي، در شـعر      اما آرنولد به). Lowry, 1932: 136 (عنوان شعار خود برگزيدند به
سـهراب و   «عنوان شاعر نتوانست از طريق       داد، چيزي كه به    ن روحية مثبت را ترجيح مي     چنا هم

تـر   وردزورث به چنين تعهدي در زمان پيشتر و خوشـبخت         . در شعر انگليسي پديد آورد    » رستم
هـاي   برخالف آن، رباعيات، سرشار از غم و خودبـاختگي بـود، همچـون سـروده        . دست يافته بود  

  . بپذيرد)Cowell (گونه ادبيات را بيشتر از كاول توانست پيام اين  او نميآغازين خود آرنولد و
توجـه مـا را بـه       » نقش شرق در تفكر آمريكايي پس از جنگ داخلي آمريكـا          «اي دربارة    مقاله

 ،كنـد كـه آثارشـان پيرامـون مـذاهب جهـان            نسل دوم از پيـروان حكمـت متعاليـه جلـب مـي            
  .به فرهنگ ادبي پارسي استت ها نسب دهندة آگاهي چشمگير آن نشان
  

  ساموئل جانسون
 يـا رئـيس   هجـدهم كه البته منظور، نويسندة قرن  ()Samuel Johnson (ساموئل جانسون

جلـدي    هرگز موفق نشد پژوهش سه     )است  چپگرا يدانشگاه كلمبيا نيست، بلكه وي يك كشيش      
 دو جلد نخست دربـارة      .كامل كند را   »ها با مذهب جهاني    مذاهب شرقي و رابطة آن    «نام   خود به 

ذهـن  » جـسمي «و  » مغزي« گونة    آن را  پردازد كه جانسون    و به موضوعي مي    استهند و چين    
 هـاي  در زيرمجموعـه پـردازد و آن را    مي به ايران عصبيبا ذهنيتي   جلد سوم   . نامد در مذهب مي  

» امهشـاهن «و  » محمـد «بخش مربوط به اسالم به دو فـصل          .كند دين زردشت و اسالم بيان مي     
آيد كه شـايد     ال براي انسان پيش مي    ؤتقسيم شده است؛ فصل سوم هرگز نگاشته نشد و اين س          

 فـصل مربـوط بـه شـاهنامه آگـاهي          .اين فصل به مضامين مذهبي تصوف مربـوط نبـوده اسـت           
 .دهـد   همچون انگليسي درخصوص شعر حماسي نشان مـي        ني آلما منابع چشمگير نويسنده را از   

 زيرا جانسون لحن بيان فردوسي را توحيـدي         ،عنوان مذهب آورده شده    اين بخش از كتاب تحت    
هاي انگليسي    اين موضوع، قطعات بسياري در داستان از ترجمه         از جدا .و خداپرستانه يافته است   

جانـسون بـسيار    .  يا نثر ارائـه شـده اسـت        نثرگونهصورت ابيات    به خود جانسون از منابع آلماني،    
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هـاي   سف است كه به تمـامي جنبـه       أبوده و جاي ت    )Conoy( كانوي  و )Alger (از آلگر  تر عالم
  . استختهادبيات نپردا

  
  جيمز راسل لوول
حال هم ماننـد    درعين نيز).م 1891ـJames Russell Lowell( )1819 (جيمز راسل لوول

 برخـي از     تمايل داشت تا   كتييك عالم به ادبيات شرقي عالقه داشت و هم مانند يك شاعر رمان            
: افزايـد  ، او مـي   دزانگليسي و آمريكـايي وارد سـا      هاي   سرودهبه جريان   شرقي را   ين ادبيات   مضام

نگرد  با اندوه به گذشتة با شكوه وطن خويش ميكه يابم  هنگام درمي هويت ملي فردوسي را آن   «
  ).Frederick, 1947: 454 (»دهد به فارسي باستان نغمه سرمي بلبل هنوز :گويد و به ما مي
هـاي    داسـتان  تمـامي   را از  شـاهنامه ، بار ديگر،    )Chaucer(الة ديگري دربارة چاسر     او در رس  

 تـر از آنِ   آثـار ديگـر بـسيار فرودسـت      ، هنـري  ديدگاهاز  «: گويد  و مي  داند عاشقانة اروپا فراتر مي   
شـمار    به حقيقت اثري رمانتيك   سنگ اين شاعر بزرگ به      منظومة گران   ...گيرند  قرار مي  فردوسي

بخش رستم و سـهراب   «:افزايد لوول پس از نقل دو متن از حماسة فرانسوي روالند مي     .»رود مي
گيـرد كـه سـوگواري        بر متـون مـذكور پيـشي مـي         ، از جهت كميت و قدرت كنش      اندازههمان  

 از اين .»دلسوزي از آن دو برتر است انگيزي و از لحاظ رقت و اين مضمون     تهمينه براي فرزندش  
ـ   توان دريافت اشاره مي كـه در آن   )Matthew Arnold( و آرنولـد اتي ترجمـة مـ  ه كـه لـوول ب

ن، مشتمل بر سـوگواري  جيمز اتكينسو از ترجمةو نموده ن بسنده ،سوگواري را ناگفته رها كرده
پژوهـي ادبـي     اي درخـور و شايـسته را از دانـش           اين موضوع نمونه   . سود جسته است   نيزتهمينه  

  .دهد نشان مي» انجمن زبان نو« اولين دبير
  

  الفكاديو هرن
نويــسندة برجــستة ديگــر در پايــان دورة انحطــاط در اروپــاي قــرن نــوزدهم الفكــاديو هــرن 

)Lafcadio Hearn(نحوي عجيـب بـه تمـايالت حكمـت متعاليـه در        است، اما او همچنين به
هـرن از   . نمـود  داد و آثار شرقي را همچون متون مقدس تلقي مـي           ادبيات شرقي توجه نشان مي    

يوناني بود كه از يونـان بـه         -شود؛ او فرزند پدر و مادري ايرلندي        بدو تولد غريب تلقي مي     همان
به ژاپن رفت و با زنـي  . م 1890او بعدها به آمريكا مهاجرت كرد و از آنجا در سال            . ايرلند آمدند 

مـا  ا. جا درگذشت و دفن شـد      بومي ازدواج كرد، نام و تبعيت ژاپني براي خود برگزيد و در همان            
جـا بـه مطالعـة       بـار همـان    هايش را در آمريكا ترتيب داد و نخـستين         او قسمت اعظمي از نوشته    

. سـتود    را شـاهنامه مفصل  اي  در مقاله هرن).Jackson, 1970: 67-81 (ادبيات آسيا پرداخت
 از )Jules Mohl (شـدة فرانـسوي ژول مـول     دالر براي مجموعة ترجمه150 قيمت ،گمان او هب
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تـأثير بخـشي از      ه تحـت  كـ آرنولـد   اتيوشدة م   نسخة ترجمه  ازآن را    و او     بود مناسب ،هاين حماس 
يش  پـ هـا  هايي بود كه سال گر سلحشوري اعتقاد او، اين اشعار نشان به. نهاد يمبرتر ،  بود شاهنامه

زمـين از    هـاي مـشرق    كتـاب  ديگـر    اين كتـاب و   نشر  عقيدة او    به. نداز اروپا در ايران وجود داشت     
 ،يتجـارت روابـط  زودتـر از  بـسي  و  رسـيد  نظـر مـي   تـر بـه   مطلـوب ] غـرب[رايي سياسي ـگ واقع
  .به ارمغان آوردرا توانست وفاق و برادري جهاني  مي
  

  الكساندر راجرز
 ة كـه كـار اصليـشان ادار   رفـت  شـمار مـي    از زمرة افرادي بـه )Alexander Rogers(راجرز 

 دردرجـات متفـاوتي     از   دستگاه مستعمراتي كه     ها يا لردهاي   اين صاحب . امپراتوري آسيايي بود  
  هنوز هم به مطالعة زبان و ادبيات فارسي ادامه         برخوردار بودند،  و ادبي    پژوهشيق سياسي،   يعال
كردند كه در كـار بازرگـاني كمپـاني هنـد شـرقي         تي استفاده مي  در اين راستا از سنّ      و دنددا مي

) ريهـاي ادا   تفعالي منظور فرار از خستگي    به(ها گاهي شغلي و گاهي نيز        هدف آن . داشتريشه  
 يش از آن در پـ تـا   كـه    رساندن شاعران فارسي بود آنچنـان      شهرت  به آن،نتيجة  ا   ام ،سرگرمي بود 

 ،رفـت   مـي  انتظـار كـه   طـور     و همـان   محبوبيت داشت حافظ هنوز   .  انگليسي سابقه نداشت   زبان
ـ      ، مولوي ا فردوسي، نظامي،   ام ،سعدي در جايگاه بعدي قرار داشت      پـيش از  ام  جامي و حتّـي خي

با كـار و زنـدگي مـديران        ا  آميزش نام اين شعر   . كردند نقششان را ايفا مي   خود  نوبة    هم به  ايشان
  .شناسي ادبيات است جامعه  موضوع جالبي براي مطالعةات انگليسي،مستعمر

  معرفـي  را يـك اثـر ارزشـمند   شاهنامه از »زراجر« تلخيص )Edwin Oliver (وين اوليوراد
 بلكه براي نمايندگاني هـم      ،هاي شرقي مفيد بود     براي دانشجويان رشتة زبان    تنها  زيرا نه  ،كند مي

رفتند، وسيلة ارتبـاطي     كه از جانب دولت بريتانيا براي انجام كارهاي اداري به ممالك شرقي مي            
 به دولت توان ميرا دريافت كردند، اين كتاب كه  مشتركي 300 جملهاز . شد خوبي محسوب مي

در ) تبعيـدي (و مهنـدس گانـدي      )  نـسخه  5هركـدام   ( هاي مختلـف   مهاراجه ،)نسخه 30( هند
   .اشاره كرد) يك نسخه(آفريقاي جنوبي 

 را در )Thoreaeu ( توريــوةوري و گانــدي مــشاهده پيــشگويانتــجــواري طنزآميــز امپرا هــم
 پشت هركس كه بتوانـد      ،يك موج  :گفت كه مي آورد   ياد مي  به )Walden(گيري از والدن     نتيجه
ـ ،كند مي  به باال و پايين حركت سازد، شناور   چوب بريتانيا را مانند يك تكه       يورتامپرا  ه اگـر  البتّ
  .مهار نمايد را در ذهن خود  موجآننخست  بتواند كس آن

عنوان دشـمن و چـه    چه به (ف گرديدوگيري مكتب رباعيات معر  تنها شاعري كه پس از شكل     
گرايش ذوق عموم به سـعدي و  . ، فردوسي بودرنگ نباختدر زير ساية خيام     و  ) عنوان دوست  به

اما اين گرايش نسبت بـه فردوسـي         ،مدت بود  كوتاه   حافظ كه سبب رواج آنان شد،     به  پس از آن    
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او بود و اين ويژگي را بـيش از همـه           اثر  » العادة  ت فوق جدي« فردوسي   ويژگي خاص . تداوم يافت 
 عنوان يكي از يـك      اثر او به   .م 1886در سال   . مشاهده كرد توان    مي» رابرستم و سه  «در بخش   

از ايـن اثـر در سـال         صد شاهكار بزرگ ادبي جهان معرفي شد و ترجمة آزاد جيمـز اتكينـسون             
چاپ رسيد، اين اثـر بـار         به )Chandos ( از سوي مجموعة شاهكارهاي ادبي چاندوس      .م 1832

  . تجديد چاپ شد.م 1892 در سال ،ديگر در همان سال و سپس
 بـه  )George and Edmond Warner ( در قرن بيـستم جـرج و ادمونـد وارنـر    ،سرانجام

 آغـاز   . م 1905ايـن دو، كـار خـود را در سـال                ؛ نمودنـد   اقدام زبان انگليسي  كامل اثر به   ترجمة
  ).Norton ,1894: 222(كردند و دو دهة بعد به پايان رساندند 

در يك مجلّد    نامنظم اين اثر گسترده و      ،نثر منتشر گرديد    به  اهنامهش  ديگري از  خالصةبعدها  
 نيازي   براي گسترش شهرت خود در قرن بيستم       يي ملّ ا عنوان حماسه   به شاهنامه. گردآوري شد 

منـدان   ي نداشت و هنوز هم اين اثر از حمايت بـسياري از عالقـه            انجمن يا گروه خاص     تشكيل به
  .برخوردار است

  قي ادبيات و مذهبمطالعات تطبي

. اي گـسترده اسـتفاده شـده اسـت         گونـه   به شاهنامهدر مطالعات تطبيقيِ ادبيات و مذهب، از        
.  بر تحقيقـات ميـوري اي   از دانشگاه هاروارد مستقيماً)Josiah Royce(پرفسور ژوسيه رويس 

ات  داسـتان نبـرد پـدر بـا پـسر در ادبيـ      بـارة  نظارت داشت، پاتر در)Murray A. Poter( پاتر
  ).Lowell, 1904: 123(كرد  تحقيق مي، ي گوناگون جهانكشورها

جويان  در دانشگاه كلمبيا يكي از دانش)A. V. W. Jackson (كسونج. دبليو. وي .پرفسور آ
 The eternal (»زن اثيري در ايـران «تشويق كرد كه راجع به  ،بود هندي ي دختر كهخود را

feminine (     ه ويژه به اثر فردوسمتـون   ة و دانشمندي هندي نيز با مطالع      كند تحقيق   ،يبا توج 
 ,Rogers (سعي داشت كه منـابع فلـسفي و عرفـاني فردوسـي را بيابـد     ) فارسي ميانه(پهلوي 

preface.(  
 شـرحي از داسـتان   شـاهنامه كرد، در  س تحقيق ميكتاب مقدبارة دانشمند ديگري نيز كه در   

  .اب چهارم انجيل آمده بود را يافت كه در كت)Regni Dei(  رني ديحماسي
 عالقـه و    شـاهنامه  بـه    ،رسـيد   بيش از همه پارسيان هند كه نسبشان به زردشتيان ايران مـي           

سة شـرق     شاهنامه آنان اطالعات خود را دربارة       .اشتياق داشتند  شناسـي كامـا       از مؤسـ)Cama( 
رن تـرين شـاهكار قـ      كردند و همچنين در كسب دانش مربوط بـه فردوسـي بـه مهـم               كسب مي 
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ت ايرانـي ـ مـديون        )Teodor Noeldeke( يعني اثر تئودور نولدكه ،نوزدهم بـا عنـوان ـ مليـ 
  .بودند

 اين اثر براي مراكـز نگهـداري از         فراوان، جاذبة   شاهنامهشدن    همگاني مهميكي از علل بسيار     
ة  بـراي اسـتفاد    از آن  داستان كوتـاه     تعدادي .م 1930 تا   1887 ميانهاي    در سال . كودكان بود 

 قهرمانـاني  رسـتم اكنـون جايگـاهي نظيـر    . هاي نمايشي منتشر شـد   كودكان در مدارس و گروه    
 )Siegfried(يـد   و زيگفر فرانـسوي    )Roland(، روالنـد     انگليـسي  )Beowulf(  اوالف همچون
 كه پيشتر فردوسي در جايگاهي مشابه هومر و ويرژيـل قـرار گرفتـه بـود                 همچنان ،يافتهآلماني  

)Levy, 1967: All Text.(  
شمار  ها به منبع اصلي بسياري از آن داستان )Helen Zimmern(نسخة منثور هلن زيمرن 

 )Jules Mohl(قلـم ژول مـول     بـه شـاهنامه فرانـسوي   هايي از ترجمة كه از روي بخشآمد  مي
بريتانيـا و    از مـوزة )Richard Garnett(هايي كـه ريچـارد گارنـت     با تشويق. نوشته شده بود

گيري از  عمل آوردند و همچنين با بهره ن بهر از اثر زيم)Robert Browning(نينگ رابرت برو
رافـائلي و همچنـين شـعري از     ، هنرمند سبك پـيش )Alma Tadema(تادما  دو طرح اثر الما

فردوسـي در  ( ذكـر آن گذشـت   مـه كـه قـبالً   عنوان مقد  به)Edmund Gosse(ادموند گاس 
 .م 1926خط بريل و بار ديگر در سـال          ، يك بار به   به چاپ رسيد   ، اين كتاب بارها و بارها     )تبعيد

هـاي تخـت     در سبكي كه مـشابه پيكـره  )Wilfred Jones( با طراحي جديدي از ويلفرد جونز
  ).Ringgren, 1952: 13(جمشيد بود 

ي چون ويليام موريس ايجاد كرده      ا  فرانسوي مول نيز چنين جذابيتي را براي فرد نابغه         ةترجم
كـار ترجمـة    . م 1833 از سـال     يو«: كنـد   نامة او در اثرش چنين ذكر مـي        نويسنده زندگي بود،  

خـط   هاي فراواني بـه     نوشته  دست .» كرد از فرانسه به انگليسي آغاز     شاهنامه را مربوط به     جديدي
ه نيـز     ي نثر ازكتاب است و اول خود او باقي مانده كه ترجمة بخش   بسيار فـاخر و درخـور توجـ 

 .ستبرخوردار ا
ـ    دليل ويژگي   به شاهنامه كمـك مينياتورهـايي از      ي و اسـاطيري خـود و همچنـين بـه          هاي ملّ

 كردنـد، از قابليـت      نويس اين اثر را تـزيين مـي         دست هاي ههنرمندان ايراني كه در گذشته نسخ     
  .بوددار رشدن برخور مصوبسياري براي
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  هاي مصور شاهنامه

 مربـوط بـه   تصويرهايي )Patten Wilson (ويلسون بار در اواسط قرن نوزدهم، پتن خستينن
 ,Buckler ( منتـشر نمـود  )Yellow Book( نام كتاب زرد  در اثري بهرا شاهنامههاي  داستان

1935: 9.(  
ه بـسياري را    كردنـد،  را تزيين مـي اشعار فارسي   اين مينياتورها كه.م 1935اما در سال   توجـ

 و الرنـس  )J. V. S. Wilkinson( ويلكينـسون  .سا .وي .جي.) م 1931(در سال . برانگيختند
ـ شاهنامهي از ا  همكاري يكديگر به شرح نسخها ب)Laurence Binyon(بينيون  ق بـه   كه متعلّ

 .)Modi 1921: 167 (د اقدام نمودن،قرن پانزدهم بود
 كتـابي نيـز در جهـت بزرگداشـت او منتـشر          .م 1934د فردوسي در سال     در جشن هزارة تولّ   

ن، كتابخانـة عمـومي     يتمبيـا، مـوزة هنـر متروپـول       لن اثر حاصل همكـاري دانـشگاه ك       گرديد، اي 
شناسـي ايـران در آمريكـا بـود و از سـوي سـفارت ايـران در                    سة هنر و باسـتان    سؤنيويورك و م  
  .شد ميحمايت  واشنگتن نيز

  نتيجه

. م 1948 تـا    1757رتبة انگليسي، از     كمپاني هند شرقي يكي از مراكزي بود كه مقامات عالي         
هاي گونـاگون از جملـه زبـان و ادبيـات فارسـي پرداختنـد و                  سال به مطالعة زبان    200كمتر از   

نويـسندگان و شـاعران   . هاي مهمـي از آثـار ادب پارسـي را بـه انگليـسي ترجمـه كردنـد           بخش
هاي آثار ادب پارسي توجه كردنـد و         طور عام به ترجمه    گونة خاص و اروپاييان به     زبان به  انگليسي

تنها  آثار ادب فارسي نه   . وجود آوردند  تأثير موضوعات و مفاهيم ادبيات فارسي آثار بديعي به         حتت
ويـژه    بلكه در عصر خردگرايي بسيار مفيد و مؤثر افتاد، بـه ،در توسعه و تقويت رمانتيسم اروپايي     

 در ، بـود موضوع خداپرستي و يكتاپرستي ديني كه در آثار ادبي فارسي از جايگاه وااليي برخودار 
نويـسندگان انگليـسي و اساسـاً       . پرستي، ترويج گرديد   دوره پروتستانتيسم، دور از هرگونه خرافه     

ترين شاعران اروپايي همچون هومر، هزيود، ويرژيل،        اروپايي و آمريكايي شاعران ايران را با بزرگ       
فردوسـي را برتـر     ويـژه    آناكرئون و غيره مقايسه كردند و در موارد گوناگوني شـاعران ايرانـي بـه              

.  ترجمـه كـرد  شـاهنامه ترين بخش  عنوان مهم ماتيو آرنولد منظومة رستم و سهراب را به     . نهادند
.  پرداخت و مقالة مهم و جالبي با عنـوان تعزيـه ايرانـي قلمـي كـرد                 شاهنامهاقتباس از    آرنولد به 

ه ايرانـي را در  ويـژ  آرنولد از كساني بود كه پـس از توجـه بـه ادب يونـان و روم، ادب شـرقي بـه            
هـاي عاشـقانة      را از تمامي داسـتان     شاهنامهجيمز راسل لوول    . فهرست ادبيات غرب مطرح كرد    
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تر از آنِ فردوسي قرار    از ديدگاه هنري آثار ديگر بسيار فرودست      : گفت دانست و مي   اروپا فراتر مي  
رت جزء تـأثيراتي    خواهي، خردگرايي و نجات از حقا      توسعة رمانتيك، ترويج روح آزادي    . گيرد مي

اكنـون هـم اگـر محققـان و         . جاي نهاد   به شاهنامهبود كه ترجمه و اقتباس آثار فارسي از جمله          
 شاهد تأثيرات شگرفي    ،دان و دانشمند به ترويج و ترجمة آثار ادب فارسي بپردازند           استادان زبان 

  .بر ادبيات جهاني خواهيم بود
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