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تقسیم کرد:  یکلّ ۀتوان به دو دست را می شاهنامه ع انگلیسیِهای متعدد و متنوّ ترجمه
 .قبلی هایِ های مستقیم از فارسی و اقتباس از ترجمه ترجمه

 
 های مستقیم از فارسی ترجمه

از رهگذر و قرن هفدهم  اواسط در غرب از  کنار حافظ و سعدی، در ،نام فردوسی
( 1794-1746بار سر ویلیام جونز ) اوّلین شناخته شده بود، امّا نامی گردان جهانهای   نامهسفر

در مقاالت متعددش جونز  فی کرد.را به خوانندگان انگلیسی معرّ ،شاهنامه  او، جاودانۀ حماسۀ
عی شد که روی آورد و مدّشاهنامه به او را با هومر مقایسه کرد.  فردوسیشعر شرق  در بابِ

به ی اروپائوهای هند زبان ۀخانوادپرداختن به بزرگ پارسی بود که  حماسۀخواندن این با 
 شاهنامه برخی قطعاتِترجمۀ به استثنای او (. 446ص.   ب،2000 دیویس،)ذهنش خطور کرد 

داستان رستم و سهراب طرح یک  پایۀ بر  ،التینو   فرانسوی،  به انگلیسی،مقاالتش خاللِ در 
های یونانی  بر الگوی تراژدیتا همین اساس بود که تصمیم گرفت  نمایشنامه را ریخت و بر

کوچکی از او شامل نوزده  3 «سرود»گرچه ا  .های ایرانی بنویسد تامّا با شخصیّ یک تراژدی
امّا  ،حکیمان یا مغان )موبدان زرتشتی( برجای مانده است «گروه همسرایِ»ع از یک امصر

آثار و  ،احوال  کتابِ مۀدر ضمی 1804بار در سال  اوّلین . این اثرنافرجام مانداین طرح 
 ،«سرود» .شد ( منتشر1834 -1751  جان شور،) وثااثر لرد تیگنم 4جونزویلیام  مکاتبات سر

امّا نسبتاً احساسی است:  مقفیموزون و   های آزاد جونز از شعر فارسی، مانند دیگر ترجمه
 وث،اتیگنم) «دپاس داراین شهرت جهانی را  تواندمی ،/سوای قدرت نخبگان ،چه قدرتی»
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 عایِمطابق ادّ شاهنامهنخستینِ های  جای تعجب نیست که ترجمه از این رو(. 530ص. ،1804 
 ترجمۀای از  سف غالباً تقلید ناپختهأگرچه با کمال تا ،دنزن هومری پهلو می حماسۀ باجونز 

 (.1744 -1688) هستندهومر  حماسۀاز  وپپالکساندر 
را تدارک اوّلین ترجمۀ واقعی حماسۀ فردوسی ( ؟1813 -1750 )تقریباً 1جوزف چمپین

 1785در کلکته در سال  شاهنامه او از کلِ ۀشد ریزیبرنامه ترجمۀد تنها اوّلین مجلّ امّا .دید
. این کتاب بازداشت شاهنامهدات دیگری از مجلّ او را از انتشار مشاعراختالل منتشر شد، و 

هومری است.  حماسۀجونز از خوانشِ وفاداری چمپین به نشانۀ شده و  به جونز تقدیم
رایج قالب عروضی  ،قالب بیت حماسی به -بیت است قالبکه در  -برگردان اصل فارسی

شباهتِ بسیاری به او   ترجمۀگزینش مناسبی است. بنابراین  ی در قرن هجده، ظاهراًًشعر روائ
سنگین و شعر  ضربیِ ک پنجمبی. وزن آیداردتر، گرچه در سطحی نازلاپوپ،  هومرِ وۀ شی

ضرباهنگ وجودِ دقّتِ نسبی، از با است. این ترجمه گرایانه  باستان از الفاظ و عباراتسرشار 
اش را با  . چمپین ترجمهبهره استبیی شعر فارسی همچنین شیوائو اندوه،  ،طراوت  سریع،

را حذف  شاهنامهم سرآغاز بسیار مهّو ، آغاز داستان اوّلین پادشاه اساطیری ایران، کیومرث،
ت ادبی و تاریخی پارسی از سنّ مترجم درک عمیقِاز  هترجماین ، چه که هستهر ؛کند می

  .گیردرمیپرده ب
( بود. 1852-1780) 2در قالب بیت حماسی اثر جیمز آتکینسن شاهنامه دیگر ترجمۀ 

آب از پر »انگلیسی مستقل از این داستان  ترجمۀاو از داستان رستم و سهراب اوّلین  ترجمۀ
باشد شاید نشانی که  ــ احوال درونی و توصیف عواطفاست. آتکینسن بر  شاهنامه «چشمِ

ــ  رغم استفاده از قالب بیت حماسی که اکنون از رونق افتاده است ثیر رمانتیک بهتأاز 
نگاهی »آتکینسن با  ۀترجم( 200 .ص) اکاحمد کریمی حکّ گفتۀ . بهنهدانگشت می

ه قرار شود و شکار انفرادی رستم را در کانون توجّ آغاز می یهای ستیان گسترده به جنگل
تر است تا زبان چمپین؛ این ترجمه روان و غالباً  نزدیک پوپ . زبان او به زبانِ«دهد می
کند. کامیابی سهرابِ  تر میست. سادگی الفاظ و عبارات آن را به اصل فارسی نزدیکرسا

او یکی از  شاهنامۀ  اثر عرضه کند، ای از کلِ فشرده ترجمۀاو، آتکینسن را برانگیخت که 
سیس شده تأ 1821در سال که  آثار شرقی در لندن، ترجمۀی بود که در بنیاد هائ اوّلین کتاب

چمپین با او نیز مانندِ  .منتشر شد (3گور اوزلی سر  ؛ بنگرید به57 ص.  ،1977  ان،یوحنّ ) ،بود
نگاه  گویای پیشگفتار کوتاه برد. به پایان میبا مرگ اسکندر  آغازد ومیداستان کیومرث 
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تی از حیث شعر و تاریخ چندان حائز اهمیّ نکتۀشاهنامه باقی » :استآتکینسن به این اثر 
جز ذکر نام و یاد پادشاهانی نیست که از زمان اسکندر تا یزدگرد بر  چیزیواقع ندارد، در

 خسروو ور، بهرام گور، انوشیروان، توان اردشیر، شاپ می که از آن میان راندندایران حکم 
، شاهنامهم های مهّ (. با حذف یا تلخیص بخش338 ، ص.1898، سنینآتک) پرویز را نام برد

صص. ) در ستایش خداوند از جمله شاهنامه سرآغازۀ ترجمعنوان ضمیمه،  آتکینسن، به
بیت (، در قالب 430-341صص. ) سلطان محمود دربارۀ فردوسیهجویۀ ( و 339-400

داستان رستم  از موشحِ او ترجمۀاش از  اندک ویراسته ترجمۀهمراهِ به   شیوا و روان، حماسیِ
نثر گاه آتکینسن  شاهنامۀ ترجمۀافزاید.  می ( را412-344، صص. 1898ن. و. ) و سهراب

مانند  ــدر قالب اوزان مختلف که  یآمیخته به نظم است. نثر او شیوا و روشن است، امّا نظم
ی حدّ اثر تا یتمام ، از این رواست ــ رباعیو قافیه، هشت سیالبی بیقالب شعر سپید، 

گاه و و  است مفید آتکینسنهای  ها و حاشیه که یادداشترسد. با این نامنسجم به نظر می
از قبلی اثر چمپین،  ترجمۀ مانندِ، او ترجمۀهومر مقایسه کرده امّا اثر را با  شاهنامهبیگاه 

 است.بهره بیت و استحکام حماسی اثر فردوسی قوّ
( 1830-1747 ) 1آتکینسن، استفن وستن از انتشار سهرابِپس ، یک سال 1815در سال  

مشخصی منتشر کرد.  نۀرا با هزی ،بود شاهنامهکه شامل قطعاتی از  ،کوچکی مجلّددر لندن 
، به مقصود او نیز بودکه چنان، دمجلّاین  وشناس بود، شرق کالسیک وات ادبیّ استادوستن 
( شروع 4 -3صص « )های ایرانی سالشمار سلسله»شد. کتاب با تبدیل ق موفّ ایهدرسنام

که شامل   (29-14و  10-5 .صص )  ،است «ماتیمطالب  مقدّ»از آن پس شود و  می
  ست:ا  (13-120 .صص) او هجویۀو   (11ص.  ) در سه بند « فردوسی از محمود نامۀ ستایش »

را  ،رستم و سهراب ،پسرـپدرانگیز نبرد رودابه و زال و داستان غم عاشقانۀوستن داستان 
، داد دست به شاهنامه دقیق از یتوان روایت او، به زبان نثر می ی برگزید. به اعتقادبرای بازسرائ

از قالب بیت ها  های جالب داستان ها از نثر و برای بخش داستان خالصۀاز این رو برای 
 ،. با وجود اینرسدنمینظم به پختگی آتکینسن در امّا  بهره برد. نثر او ساده است،حماسی 

های  ه در شور و حالایرانی در توصیف خاصّ حماسۀانر ژدرک عمیقی از مبانی وی 
، زبانی مۀضمی»م کتاب شامل کند. بخش دوّ رمانتیک و حزن و اندوه تراژیک عرضه می

. در سال است (122 -25 .صص)و چند یادداشت مفید   (121 -62.صص ) «انگلیسیفارسی و  
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داستان رستم و سهراب منتشر کرد که به  ای ازدر کلکته ترجمه 1نویلیام ت. رابرتس 1829
در قبلی است که  ترجمۀ شدۀر و بازبینیناحق مغفول ماند؛ این ترجمه درواقع چاپ مصوّ

پیشگفتار » منتشر شد. در  (1826  ) کلکته، ات، علم و هنرادبیّ  همجلّادبی کلکته و   ۀمجلّ
 دۀایامّا بر گوید بازمیایرانی را  حماسۀاین  دربارۀهای مرسوم  رابرتسن دیدگاه ،«مترجم

را  شاهنامه ترجمۀ. رابرتسن ورزدمیکید تأاو  «سرودِ» با نقل کامل ،جونز از درام تراژیک
دانته است.  کمدی االهیبلند اصطالحی است که یادآور  کند. بندِ بلند عرضه می در هفت بندِ

، «آئیگردهم»و  «قصر» مانندِ، وقوع رخدادهاست بیانگر مکان ها عنوان هرکدام از بند
های  چهرههمراهِ به   ن،ربایلُرد  و  ،پوپالکساندر شکسپیر، ویلیام قولی از آثار هربند با نقل
( 1765-1701تقریباً ) 2نویس اسکاتلندی دیوید مالتای مانند درامشدهشناختهادبی کمتر 

اش وعده با وجودِ نفارسی است. رابرتس  های مینیاتور نقاشی تقلیدی از ،شود. تصاویر آغاز می
را تقویت دهد، وجه نمایشی آن  ، به داستان شاخ و برگ می«دقیق ایهترجم»مبنی بر ارائۀ 

ابیات حماسی ترجمۀ کند.  ند تبدیل میبه روایتی کُآن را خالف اصل فارسی،  برو  ،کندمی
 سۀدیاتر و شیواتر است. ارجاعات فراوان به آثار حماسی مثل او از مترجمان قبلی روان

 وانِژدون ادموند اسپنسر، و  پریانِ ملکۀ  آریستو، یِاورالندو فیوریوسو ویرژیل، ِآنئیدهومر، 
 ت.عنوان یک نوع ادبی اس به ،رابرتسن به حماسه رهیافت رمانتیکِگویای ن، ربای

( 1884-1794) 3سموئل رابینسن متفننشناسِ در قرن نوزده شرق شاهنامهمترجم دیگر 
در انجمن ادبی و فلسفی منچستر  فردوسی دربارۀای  مقالهرابینسن ، 1819دسامبر  24است. در 

 یشخص نۀد. رابینسن با هزیشنیز منتشر او  1819خاطرات سال  در بعداً که، قرائت کرد
نگی از شعر از مرگ جُپیش اندکی او . ، این مقاله را چاپ کرد1876و  1823در   بار دو

به شرح و کرد و  بازبینیدر باب فردوسی را اش قبلی منظور اثربدان و فارسی فراهم آورد، 
ات انتشار جزئیّ 4 .ص «مهمقدّ»در ؛ 102 -1 .، صص1883سن، نرابی)بسط آن اهتمام ورزید 

گرچه بر روی کاغذ ا، شاهنامههای او از  فردوسی به غلط ذکر شده است(. ترجمه مقالۀ
او شیوا و روان است و الگوی زبانی آن  ترجمۀ؛ اندآهنگین به نثرِامّا ، آمده شکل شعر به

رابینسن همچنین شامل داستان زال و  شاهنامۀشاه جیمز است. قطعات  نسخۀ سکتاب مقدّ
  د.شو ( می30-29 .صص) رودابه
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از اثر  ،آن های متعددی، عالمانه و جز یکم شاهد انتشار ترجمه و تسقرن بیستم و بی
 2( وکیل و الکساندر راجرز1915-1825) 1ویلیام استیگاندِ 1907بوده است. در سال فردوسی 

را منتشر کردند. استیگاند با  شاهنامهیشان از ها ترجمه ای مترجمِ حرفه (1825-1911)
رستم و سهراب او نثری  کند، و برگردانِ اش آغاز میفردوسی و حماسه ۀای دربار مهمقدّ

با الفاظ و  ،ی به نظمهائ بخشگاه خواندن است، زحمت قابل ، که بهداردو ثقیل  سفتهنا
هجا در  دهچهار )یعنی، است،دارد، که نادرست درازآهنگ و  گرایانه باستانعباراتی 

 صفحۀشود. دویست   می شاهنامهتمام راجرز شامل  ترجمۀهرمصرع(. در مقام مقایسه، 
آخر به نثر  صفحۀو شصت  شود آغازین آن به نظم است، امّا در ادامه، نثر جایگزین نظم می

حماسی  ابیاتِنۀ گرایا طنینِ باستانامّا   ،شده های منثور عمدتاً خالصه که بخشاست. با این
 ت.و روانی نظم آتکینسن نیسی شیوائاست و به بسیار پُررنگ 

. کردندعرضه  3 )آرتور و ادموند(برادران وارنر  را شاهنامهواقعی  کاملِ ترجمۀاوّلین 
در  1860 دهۀل های شرقی را در اوائ ش بود و زبانآرتور جرج وارنر، که دستیار کشی

( و 7وارنر و وارنر ج ا، ص.  ) درگذشت نابهنگام 1903آکسفورد خوانده بود، در آوریل 
تر ادموند به برادر کوچکحواشی را مه و مقدّنگارشِ  ،مشترک  ترجمۀیب انتشار ترتتقدیر، 

کار چنین آورده است:  وۀشی دربارۀجلد اوّل،  «مۀمقدّ» دراو . وانهاد( 1852 د)تولّ وارنر
شامل نخست قافیه است. بخش ی و بخشی بیمقفّما به شعر عروضی است، بخشی  ۀترجم

 سرودها، ابیات پایانی هرداستان،  خردمندان، آمیزِ ها، سخنان حکمت رهخّمؤها،  مهمقدّ
با در ظاهر که  است یهائ گوید، و دیگر بخش خود سخن می دربارۀکه شاعر ی فرازهائ

اثر را تشکیل تمامی اندکی از حجم . این موارد دارد از این دست تناسب یهائ برداشت
گرچه ممکن امعموالً در ازای هرسطر فارسی یک سطر انگلیسی وجود دارد، و دهند،  می

ع، خاطر تنوّ . ما وزن را گاه بهتغییر کندترجمه جای بیت یا مصرعی مقتضای  است گاه به
 . . . ایم تغییر داده خویش گاه برای نشاط و سرگرمیو ت با متن، یّتناسب شخصدلیلِ  گاه به

و قصد ندارد سر بر آستانِ را به خود اختصاص داده ترجمه  اعظم که قسمتِ  قافیه، بخش بی
در  هموارهنسبت انگلیسی به فارسی چند هراست، تر  فشردهی مقفّاز بخش  ،شعر سپید بساید

 (. 78ج ا، ص.   وارنر و وارنر) استنوسان 
فراوان از زبان  ۀگرچه استفاداکامالً روان است؛ ها آن امّا به رغم این فروتنی شعر سپیدِ 
های  بخش .باشدآفرین مشکلامروزی  خوانندۀتواند برای  می( 1914-1901) ادوارد دورۀ
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نسخۀ  در ترجمه، ران وارنرادبرمنبع  د.دارنزدیک به اصل فارسی تند و هنگی اضربموزون 
فرانسوی ژول مول،  ترجمۀدر ) زندگی پادشاهاناز در ترجمۀ خود  با وجود این، ی بوداصل

 ج، تورین، 8یزی، پی اثر ایتالو ایتالیائ ترجمۀ) 1کتاب شاهان ( و1838-78، پاریس  جلد، 7
وسعت از متن فارسی ها را  آنهای عالمانه درک  بردند. این ترجمه ( نیز بهرۀ بسیار88-1886

دچار ر خّمتأمترجمان برخی از برخی اشتباهات فاحش که تا کمک کرد ها آنو به  بخشید
های  است و برخالف برخی ترجمهاستادانه آنها مفید و حواشی مه و بپرهیزند. مقدّآن شدند، 

  .کردنددین  ادایِ ،بهره بردندکه از آنها منابعی ، به تمامی پیشین
های او از  ات فارسی بود. ترجمهادبیّ برجستۀمترجم  ـ  ( شاعر1985-1900) 2بزل بانتینگ

 پسرانِ». در شعر بلند اندجملگی شیوا و روان و های شعری مختلف فردوسی آزاد و در قالب
 3معیار ۀآن را در نشریالیت  س. بار ت. اوّل( که 207-8 صص.  ،2000بانتینگ، « )فریدون

داستان توفیق  در انتقال حس تراژیک هبانتینگ خاصّ  ( منتشر کرد،1936آوریل   ،15/3)
تصحیح ) الت فردوسی در باب زندگی خودمّتأیکی از از او  1935سال  ترجمۀت. داشتمام 

، 1968بانتینگ، ) اشعار او مجموعۀ «اعتبارات» ( در بخش169-76 .صص  ،4ج   مطلق، خالقی
 د.( گنجانده ش52-151 .صص  ،2000مقایسه کنید با  بانتینگ، ؛ 139-40 .صص

( است. 1966-1891) 4آسانی در دسترس است اثر روبن لوی که به شاهنامهای از  ترجمه
 ،است روان و خوشخوان  ،شودیافت میاشعاری هم  آن خاللِکه در   ساده، منثورِ ترجمۀاین 

از و برخی را تلخیص  شاهنامهعمدۀ است. لوی بخش  بهرهبی الزم طراواتِاز گاه گرچه ا
او  ترجمۀدر نیز بزرگی  اشتباهاتِ ،کند. افزون بر این ی حذف میهای مهم را به کلّ داستان

همواره  ،مترجم از مرگِ پس  ،1967در سال  انتشار نخستوجود دارد. این ترجمه بعد 
  ت.شده اس منتشر
های  اساس تصحیح که برای استادانه های زبان به ترجمهیانگلیس خوانندگان  ،1980 دهۀاز 

 خالقیالل و ج( 70-1960مسکو،   ج، 9) 5ی. برتلس ه ا.خاصّانتقادی معاصر متن فارسی، 
جروم  1987. در سال اند دسترسی داشته است، (1987- 2006  ج، نیویورک،11) مطلق

  همراه متن فارسی،  ای به شعر سپید از داستان رستم و سهراب، ( ترجمه2003-1937) 6کلینتن
موجود در چاپ اوّل های غلط اکثرِ کلینتن 1996سال  شدۀبازنگریم و کرد. چاپ دوّ منتشر

 نِمفیدی است. برخالف زبان امروزی روشنگرِهای  او شامل یادداشت ترجمۀرا برطرف کرد. 
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را خود با پیشرفت داستان ضرباهنگ مناسب امّا  ؛روح استآن، نظم آن در آغاز اندکی بی
خور، ی درزباندر آغوش انگیز شویم رخدادهای حزن ه پایان نزدیک میو هرچه بباید بازمی

 امّا سپید است به شعرچند هراز داستان رستم و اسفندیار نیز  1999سال  ترجمۀ .گیردآرام می
روان و بسیار  داستان ،روشن و فاخر ،طبیعت های مربوط بهتوصیفزیرا دیگری دارد،  لطفِ

  .استکامیاب در انتقال حس حماسی 
 ترجمۀ 1992است، در سال  ذوقخوشکه خود شاعری  یپژوهشاهنامه  ،1دیک دیویس

منظوم از این  ترجمۀکه بهترین   عرضه کرد،از داستان سیاوش در قالبِ شعر سپید ی شیوائ
با تمامی تفاوتی که با شعر   ت انتخاب شعر سپید،او علّ .است به انگلیسی شاهنامه داستانِ
چنین مه را در مقدّ  ،دارد ــ ی استمقفموزون دو مصرع شامل که در آن هرسطر  ــ فارسی

حجم عظیم و زبان فاخر حماسه به  ترجمۀی برای هائ از دیرباز کوشش »توضیح داده است: 
برای  2ارل اهل ساری .آوری آن خالی از فایده نیستدگرفته است، و یاشعر سپید صورت

 دیویس،« )دانگلیسی بود که قالب شعر سپید را ابداع کر به حماسۀ آنئیدِ ویرزیل ترجمۀ
ی، لؤلؤئ) خورد چشم می جمله یا عبارتی ناپخته بهندرت  بهاو  ترجمۀ(. در 26 .، ص1992 
  ت.او عالمانه و روشنگر اس حواشیمه و مقدّ ،افزون بر این .(90 .ص  ،1992

در دو  ــ های اندکی به نظم بخشو   عمدتاً به نثر،ــ شاهنامهکامل دیویس از  ترجمۀ
. چاپ اوّل در سه جلد شده استمخاطبان مواجه  چشمگیربا اقبال منتشر و چاپ مختلف 

های خطی مختلف  های مینیاتوری ایرانی از نسخه اشیبازتکثیر نقّاز  تصاویری مجزا دارای
موضوع   ،ابکت یک چهارم کلّشامل   ،شاهنامه( شامل بخش آغازین 1998جلد ) است. اوّلین

از   ،گیردرا دربرمی ( روابط پدر و پسر است. که بخش میانی اثر2000) مجلد دوّکانونی 
( 365-323) ( به تاریخ ایران از اسکندر کبیر2004) ممرگ رستم. جلد سوّتا داستان سیاوش 

. چاپ یافته استاختصاص  (بعد از میالد 650-224ساسانیان ) سلسلۀمیالد تا پایان  قبل از
های چاپ  متن کامل ترجمه است با این تفاوت که تصاویری از نسخهشامل ( 2006م )دوّ

این نسخه را  3واشنگتن پست .ه استی شدخطّ هایاز نسخهبرگرفته سنگی جایگزین تصاویر 
 2006چاپ  مۀبرگزید. دیویس در مقدّ 2006های سال  عنوان یکی از بهترین کتاب به

سرای( که در داستانمدخلِ بنگرید به ) کند الی پیروی مینقّ تاو از سنّ ترجمۀکه  گوید می
در روایت منثورش تقسیمات  تا خواند میرهائی از اثر فردوسی را از بَ فواصل متناسب بخش

که هدف او از شود یادآور می . دیویسورزدکید تأدرونی انجام دهد یا بر ابعاد نمایشی 
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طیف وسیعی از خوانندگان عرضۀ آن به قان بلکه متنی برای محقّتدراکِ  نه ،شاهنامه ترجمۀ
بخشی حجم کتاب با پسندِ خوانندۀ برای تناسب(. 34ص.   ،2006)دیویس، بوده است 

. نثر است  ها کامالً حذف شده و برخی قسمتتلخیص ی از اثر فردوسی ئها بخشامروزین، 
ی با اوزان مقفراع مصاز برای قسمت منظوم او . روزآمد استاو  آهنگین و زبانِدیویس 
 ترجمۀمجالی برای ، به او شاهنامهسانِ خودِ  هبپذیری  این انعطافبهره برده است؛ مختلف 

ت و منثور، بخشی از قوّ ترجمۀ تردید، در هر. بیشتابناک، بخشیده استمنظوم با ضرباهنگی 
 . آب درآمده است از موفّق ،الیت نقّمدد سنّ بهترجمۀ او رود، امّا  می بین استحکام اثر حماسی از

ات قان دانشگاهی ادبیّمحقّ  شوند، که غالباً نادیده گرفته می  ،توانمندگروهی از مترجمان 
 نوشتند،  شناسان در باب فردوسی می که شرقاز جونز به بعد، از زمانی مستشرقان .اندفارسی
 خاللِاهمیّت و لطف اثر در  دادنِ قصدِ نشان بهرا  شاهنامهمنظوم یا منثور قطعاتی از  ترجمۀ

ادوارد   (،1903-1826) 2لکاوب.  ا.  (،1842-1767) 1. ویلیام اوزلیندندگنجا میآثارشان 
 را شاهنامهمی از های مهّ ( بخش1926-1862) 4(، ا. گ. براون1882-1840) 3لمرپاهنری 

مان ( و معل1831ّ-1759)جیمز راس مانندِ قانی . محقّترجمه کردندموفّق نیز بود  گاهکه 
 .افراد دانستاین عدادِ نیز در توان  میین بحرا را هانی بدرالدّ ولی فارسی هندی مثل

منظوم های ترجمه، و ندمتعدد شاهنامهآید، مترجمان انگلیسی  ه از این جستار برمیکچنان
اساس منابع ناقص  بربیشتر مترجمان اوّلیه  .گویدبازمی ای از اثر فردوسی را هشمّحتّی  ندرت به
 سۀ. مقاییافتهایشان راه میترجمه به نابجابرخی اشتباهات رو  این از ؛کردند کار می منقّحناو 

تنها امّا ، بود ات جهانادبیّ مطالعۀفردوسی و هومر از منظر جونز، گرچه رویکردی معتبر به 
 ترجمۀرغم  . بههمسو بود هومری حماسۀهای او در باب  دیدگاهپرداخت که با می به مواردی

 ت.اس شاهنامهانگلیسی کامل  ترجمۀبرادران وارنر هنوز هم تنها  ترجمۀ  اخیر دیک دیویس،
 

 های اوّلیه اقتباس از ترجمه
این است. شاهنامه  از ( بهترین اقتباس1888-1822) اثر متیو آرنلد «رستم و سهراب» شعر

به منابع آن منتشر ای اشارهگونه  شعر انگلیسی بدون هیچعنوان  در اصل به 1853اثر در سال 
( اثر جان 1815) تاریخ پارسیهم شد. بعدها او پذیرفت که ادبی متّسرقتِ شد، آرنلد به 

قانون  ۀکه از طریق کتابگزاری در مجلّ  ،6ژول مول ترجمۀ شاهنامه ( و1833-1767) 5ملکم
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از آن دو  (1869-1804) 2بوووست سنت آگ( اثر شارل 1850فوریه  11)پاریس،  1اساسی
 ترجمۀبرخی منتقدان آرنلد با بنا به استدالل امّا  (.206. تقریباً، ص  ؛استفاده کرده است

در   نیز آشنا بود، (276-81-820. ان، صصیوحنّ) آتکینسن از داستان رستم و سهراب
، 65-92 .صص  ،1890 ،)مثالً «رستم و سهراب» آرنلد که شامل اشعار های پس از مرگِ چاپ
منبعِ تقلیدِ ها ذکر شده است. آرنلد  عنوان منبع در یادداشت به تاریخ پارسی تنهابود نیز   (502

های هومر تقلید  ناگریز از حماسهبه که   ارسی،پاین شعر را داستانی از اثر حماسی بزرگ 
خود  خاصّارزش ادبی  آمده است،های ادبی  سفینهبیشتر در که این شعر د. شمار آور به  کرد،

 های چشمگیری دارد.  را دارد و با اثر فردوسی تفاوت
بر  شاهنامههای مهم  ( در اقتباس منثورش از برخی داستان1934-1846) 3هلن زیمرن

محدود در شمارگانِ ها در لکسیونرکمقبول  چاپ اوّلین از انتشارپس مول تکیه کرد.  ترجمۀ
، ستاو خوانا ترجمۀ، این کتاب در هر دو سوی آتالنتیک بارها تجدید چاپ شد. 1882سال 

زیمرن  مۀهای نحوی و واژگانی نیست. بعد از پیشگفتار و مقدّ سمآرکائیعاری از چند هر
( قرار 1928-1849) 4گاس ( ادموند47-27. ،صص1882) «ماتی: فردوسی در تبعیدِشعر مقدّ»

وضع ناگوار فردوسی  دربارۀسطری  هشتبند  54شعری نسبتاً احساسی مشتمل بر دارد. گاس 
 مجموعۀشعر  عنوان اوّلینِ این شعر را بهاو در ادامه  .سرود شاهنامهاز  نبرای اقتباس زیمر

؛ 10، ن 221 ؛30-10.)صص ددااین دفتر شعر  ش را بهنام اثرو این   ،برگزید 1885سال  شعر
  د.دان زیمرن می شاهنامۀرا سال انتشار  1883گاس سال 

ن که از یک خانواده متعیّ  (،1995-1902) دستور کرستجی پاوری ی، باپس1930در سال 
  ذ کرده بود،تلمّ 5کلمبیا نزد آ. و. ویلیامز جکسن بریتیش زرتشتی هند بود و در دانشگاه

بکشد. نثر او  منتشر کرد تا زندگی زنان در ایران باستان را به تصویر شاهنامه دربارۀکتابی 
. گنجاندمینیاتور ایرانی را در آن  چهاردهبرادران وارنر و  ترجمۀی از هائ شیواست، او بخش

برادران وارنر  ترجمۀاساس  ( بر2005-1912) 6ب. و. رابینسن رهن مورخِ  ،2002در سال 
 شاهنامۀخطی  نسخۀمینیاتور از سه  پنج و پنجاهمنتشر کرد. اثر او دارای  شاهنامه ای از گزیده
( و 18، ص. 2002)رابینسن،  دارد است. این ترجمه مخاطب عام را در نظر پانزدهماواخر 

 ت.کتابنامه و یک ضمیمه اس  جغرافیایی، نقشۀتعلیقات،   مه،شامل مقدّ
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 نویسندۀ ات قرون وسطا و رنسانس و ادبیّ برجستۀ( محقق 1963-1898) 1یسلوئ س. چ.
نبوغ »بابِ  درروح او بی اًنسبتالت شخصی فردوسی بود. شعر مّتأ، پر از 2نیانادهای  نامه وقایع

را ندارد. اش ت جدلی نثر دانشگاهی یا طراوت آثار داستانییارای برابری با قوّ «فردوسی
 ، و( منتشر شد510ص.   ،1948دسامبر   ،215 شمارۀ) 3پانچ هاو در مجلّ ترجمۀاوّلین  نسخۀ

  د.کربازنگری  را این شعربعدها یس لوئ
از که  زمینی حاصلخیز را مانَداتور آممان و نویسندگان برای معلّ شاهنامههای  داستان

این مواد بخش اساطیری خاستگاهِ . بهره بردندترجمه خود  عرضۀهای اوّلیه برای  ترجمه
 4چرچجان الفرد دارد.  همراه متن غالباً تصاویری وجودو   . نثر ساده است،است شاهنامه

ات کالسیک ادبیّآثارتنها  نه  (،1888-1880) ( استاد التین دانشگاه کالج لندن1829-1912)
 شاهنامههای  گلچینی از داستان 1887بلکه در سال   ه کرد،جوان تهیّ التین را برای خوانندگان

در ایران زندگی  1897تا  1895( که از سال 1939-1863) 5کرد. اال سایکسمنتشر نیز  را
مری  (ا)اتلدرل اترا برای کودکان فراهم آورد.  فردوسی شاهنامۀای از  گزیده  کرده بود،

 ترجمۀ  .پرداخت شاهنامهنیز به   پرکار کودک و نوجوان، ۀنویسند  ،6باگستن ـ ویلمات
 .ات انگلیسی برای دبیرستان چاپ شدادبیّ در مجموعۀ 1912 در سال 7منثور والس گرندی

آثار داستانی تاریخی و بازنویس شدۀ تحسین  سندۀنوی  (،2011-1917) 8باربارا لنونی پیکارد 
 د.فردوسی منتشر کر شاهنامهرا از  خوانشِ خود 1972در سال   اساطیر باستانی،

ی خوانندگان آمریکائ امّا  آمریکایی نداشت،هیچ مترجم  شاهنامه تا قبل از جروم کلینتن 
ات ادبیّ کتابِ رسپسرهنگ ی و فرانسوی آشنا بودند. مثالً های بریتانیائ ها و اقتباس  ترجمهبا 

را منتشر کرد. گویی ناشر  ،آتکینسن بود ترجمۀکه شامل  ،(1900 نیویورک،  ج، 2) فارسی
کتابدار  9الیزابت د. رینگرِ  ،1909در سال  .نداشت را لفمؤ حقّپروای ی اصالً آمریکائ
 دۀم برای گزیمعلّ 10دروتی کویتِ برای کودکان منتشر کرد. شاهنامهاز ای  ترجمه
سال بعد چندو   براداران وارنر استفاده کرد، ترجمۀاز  1929سال  اش در های شاهنامه داستان

  ،1930مدرسه درآورد. در سال  نامه برای اجرا در ها را در قالب نمایش برخی از این داستان
  د.های رستم منتشرکر خود را از داستانترجمۀ ( 1981 -1904گار )آموز 11الن لیک چایدسیِ

                                                           
1
 C. S. Lewis 2 the Chronicles of Narnia         3 Punch      4 Alfred John Church 

5 Ella Sykes         6 Ethel (Etheldreda) Mary Wilmot-Buxton        7 Wallace Gandy 

8 Barbara Leonie Picard     9 E. D. Renninger   10 Dorothy Coit   11 Lake Chidsey 
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 103///// به انگلیسی شاهنامههای  ترجمه

خوش  شاهنامه جای قطعاتی ازدر جای شاهنامههای  اقتباس  های آثار حماسی، نگدر جُ
  ترجمۀاش را به 1896 سال درسنامۀ( خوانندگان 1937-1866) 1. کیت میلنر ربنشسته است

پادشاه هند تخته » داستان ۀامّا در ادام  ( ارجاع داد،215آتکینسن و اقتباس زیمرن )ص. 
 .)صص «زال و رودابه»( و داستان 225-280 .)صص «فرستاد ردی برای نوشیروان مین

( در 1929-1859) 2. هلن ادلین گوئربرساموئل رابینسن را ذکر کرد ترجمۀاز  (229-350
 شاهنامه( از آغاز 394 -414.ار موجزی از اثر فردوسی )صصیروایت منثور بس 1913نگ جُ

چمپین و اقتباس آرنلد حیاتی  ترجمۀاز  یهائبخشکه با نقل دست داد  بهتا مرگ رستم 
  ت.اس  دوباره یافته

***** 

                                                           
1
 Kate Milner Rabb 

2
 Hélène Adeline Guerber 


