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 زودیاپ چهار در بازنویسی هایجلوه یبررس و نقد
 طبری تاریخ از بلعمی ةترجم

   شهرام دلشادـ  2یاکین اجداد ینیحس لیاسماع دیسـ 1
 رانیا الن،يگ الن،يگ دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اريدانش -1
 ران یا همدان، نا،يس یبوعل دانشگاه یعرب اتيادب و زبان يدكتر آموخته دانشر 2

 
 (15/06/9139؛ تاری  پذیرش: 20/10/8139تاری  دریافت: ) 

 چکیده
ترین عل  پيردایش رویاررد تر مرة    هاي بازنویسی یای از مهمكارگيري مؤلفهبه وون آزاد زبان متر م و 

تأليفی در ادبيات فارسی و عربی كالسيز است. متر مان در ایرن شريوه بره ماننرد شريوب آزاد و ارتبراطی از       
كننرد. شريوه بازنویسری در    وار كه اغلب گنرگ و نرامفهوم اسرت، ا تنراب مری     تر مة برابر، معادل و طوطی

گرایانه بره   مة كهن فارسی از عربی به دلي  عدم رعایت قوانين و معيارهاي علمی تر مه و مقالد آرمانتر
داري با تايه بر مقولره بازنویسری و سرازوكارهاي    كار گرفته شد و متر م بدون رعایت امانتطرز وسيعی به

وهش ااضرر در ترالش اسرت    پرداخرت. پرژ  آن به ت ييرات متعددي در متن تر مه در قياس با متن اللی می
هاي بازنویسی را در  هار اپيزود از تاری  بلعمی )نحوب كشرته شردن سرياوش، بنراي شارسرتان      مفهوم و  لوه

آنردره  »يخسرو( با تو ره بره مبحرث بازنویسری     كاووس، به آسمان رفتن كاووس، ترك فرمانروایی توسط ك
بازنویسی در تر مة بلعمی دست یابرد. نتيجره    يوهها و كاركردهاي شمورد بررسی قرار دهد تا به  لوه« لفور

خراطر  شرود نره نویسرنده بره    دهد یای از عل  ماندگاري تر مة بلعمی كه به اسم متر م شناخته مینشان می
هایی نظير اقتباس، تعدیالت ساختاري، اذف هاي متواتر مفهوم بازنویسی است و متر م با شيوهو ود  لوه
 اب اثري متفاوت از طبري خلق كرده است. سازي و گاهی اطنو فشرده

 .لفور آندره بلعمی، ةترجم طبری، ةترجم ترجم،، مطنلعن، بنزنویسی،واژگان کلیدی: 

                                                                                                                                        
 E- mail: d.hoseini54@gmail.com ()نویسندب مسئول  
 E- mail: sh.delshad@ymail.com 
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 مقدمه
تررین  گونه از تاری  طبري اسرت، یاری از شريواترین و كهرن    اي گزارشتاری  بلعمی كه تر مه

دوسررت و رب سررامانيان كرره خانرردانی ایرررانمانررده برره زبرران فارسرری اسررت كرره در دونثرهرراي برراقی

 وزیرر  بلعمری،  عبرداهلل  محمردبن  ابروعلی  كتراب،  ایرن  پرور بودند به بار نشست. نویسرندب فرهنگ

بلعمری از سرال    عبرداهلل  محمردبن  ابوالفض  پدرش. است  هارم فرهيختة قرن ر ال از و سامانيان

اامرد نصرر بروده اسرت. علرت       بن اامد سامانی و پسرش اامد و پسروزیر اسماعي قمري  279

انتساب او و نياان او به بلعمان از قراء مرو است و بعضی علرت شرهرت او را    ،شهرت او به بلعمی

 ندي وزیرر ابوالفروارس    ،اند. ابوعلی محمدانتساب نياكان او به بلعم از بالد روم دانسته ،بدین نام

برود و در   (350-366ابولال. منصروربن نروح )  ( و مدتی نيز وزیر 343-350بن نوح )عبدالملز

  (.91: 1348، خانلري و 144 :1386 ،نيز درگذشت )لفا قمري 363سال 

گونه گزارش ةبلعمی از تاری  طبري كه از نثري درخشان برخوردار است، تر م ةتر م

اضرافات برخروردار اسرت. ایرن      و غير امين متن مبدأ است كه در موارد زیرادي از ارذف و  

هراي  شاخصره  از تر مه با تايه بر ال  مهم بازنویسری انجرام پذیرفتره و مترر م برا اسرتفاده      

تر مه در متون كهن بود بره بازگردانردن    يهاترین شيوهبازنویسی یا تحریر كه یای از مهم

 این اثر به زبان فارسی پرداخت.

 ةگذشرته مرورد تو ر    بهرا در دور رین شريوه تر بازنویسی كه به عنوان یای از كهرن  بشيو

متر مان ادیب بود در آغراز قررن بيسرتم برا توسرعه و گسرترش مفهروم تعرادل در مطالعرات          

در اواخر این قرن به بازنگري نظریات تر مره   نپردازااما نظریه ،تر مه به ااشيه كشيده شد

از آن دسرت نظریره   «1رآنردره لفرو  »و كشاندن مفهوم بازنویسی از ااشيه به مركز پرداختند. 

آن را بره عنروان یاری از راهاارهراي      ،عميرق مبحرث بازنویسری    ةپردازانی بود كه با مطالعر 

تر مرره، »آرا و نظریررات خررود را در كترراب  بتر مرره بررراي متررر م پيشررنهاد كرررد و عمررد 

                                                                                                                                        
1- Andre Lefor 



 75 و شهرام دلشاد ياکین اجداد ينیحس لیاسماع دیس /... زودیاپ چهار در بازنويسی هایجلوه یبررس و نقد 

 

. اسرت انتشار یافتره،   1992كه در سال  «بازنویسی و دخ  و تصرف در شهرت ادبی نویسنده

 در این كتراب پراهميرت بره مفراهيم و ابزارهرایی كره سربب ایجراد تحرووت متنری          نویسنده 

-تر مره مری   ب، پرداخته است و مفهوم بازنویسی را از مبااث مهم و كاربردي اوزشودمی

اي ها و كاركردهاي مهم و بارزي از زمان قدیم تا بره امرروز در مترون تر مره    داند كه  لوه

آشاارا نقرش مهمری در    ،ان كتاب، بازنویسی و دخ  تصرفایفا كرده است. با تو ه به عنو

به اهميت این مفهوم در نقد تر مره آگراه    باید ،كند، از این روشهرت ادبی نویسنده ایفا می

. ایرن پرژوهش بره تبيرين مفهروم      شرود هاي بازنویسی شرده فرراهم   بود تا بستري براي تر مه

از تراری  بلعمری    تر مة بلعمری و بررسی  پردازد و سپس به تحلي بازنویسی از نگاه لفور می

 زیر باشد:  هايپردازد تا  وابی براي سوالمی

 بلعمی  يست؟ ةهاي بازنویسی در تر م لوه -

 است؟كرده  ه كاركردهاي را ایفا  تر مة بلعمیبازنویسی در  -

تروان بره ایجراز، اطنراب، اقتبراس،      مری  تر مة بلعمیهاي بازنویسی در ترین  لوهاز مهم

 .كرداذف و تعدیالت ساختاري اشاره 

متر م بر بازنویسی سبب خوانایی و روانی متن تر مه و مطابقت با فرهنگ مقصد  ةتاي

 تري قرار دارد.پایين ةداري و الالت در در هر ند از  هت امانت ؛استشده 

 

 . روش پژوهش1

ظریرات آنردره لفرور و    تحليلری و برا اسرتفاده از آرا و ن    -این مقاله با تايه بر روش تولريفی 

از تحریر بلعمی از  ییهامفهوم بازنویسی به بررسی قسمت بپردازان تر مه درباردیگر نظریه

 پردازد. تاری  طبري می
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 . پیشینۀ پژوهش2

 دخر   و بازنویسی» كتاب به توانمی، بازنویسی مفهوم بدربار گرفته انجام مطالعات  مله از

منصرورزاده در قالرب    مژده توسط كه( 1992) لفور ندرهآ قلم به «ادبی شهرت در تصرف و

، اشراره  ( در دانشگاه فرودسی به فارسی تر مه شده اسرت 1393نامه كارشناسی ارشد )پایان

رود كره  شرمار مری  ین آثار در زمينة كاربرد بازنویسی در تر مه بره تر. این اثر از الولیكرد

خيام به تشری. این مفهوم و مبانی آن پرداختره  از رباعيات  1لفور با تايه بر تر مة فيتز رالد

 است.  

ایران با نگاهی به نظریات  در 2اامد شاملو از اشعار لوركا ةبررسی تر م»همچنين مقاله 

( اشراره كررد. در ایرن    1394)  ركراري  مقدم  يرانبه كوشش « تر مه و  رخش فرهنگی

اسراس الرول   بر زبان مقصرد  اقتباسات و ت ييرات تر مه كه  هت مطابقت با فرهنگ ،مقاله

 ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.شدهبازنویسی توسط متر م ایجاد 

 مرریم قهرمرانی  بره قلرم    «شرناختی ارد نشانهی  انتقادي گفتمان: رويتر مه و تحل»كتاب 

بره معرفری    «اون زهرر »نظرام  ندگانره    ةدر بخشی از فص  اول كتراب بعرد از نظریر    (1393)

 دیدگاه لفور پرداخته است. مبحث بازنویسی از

اشراره  ایرن  توان به موارد می ،هایی كه به بررسی تر مه یا تحریر بلعمی پرداختهپژوهش

 «بلعمری  تاری  در( ع) اسين مقت  واقعه یز به نگاه دو، متن یز از تحریر دو»مقاله  ؛كرد

الحسرين  مقت روایت طبري و بلعمی از ما راي  ة( به مقایس1388) به قلم سيد محمد عمادي

سربز »مقالره  همچنرين در  اسرت.  كرده روایی هر دو تمركز هاي پرداخته است و بر تفاوت

 سرعی  اومااناتی (، نویسنده1395) علی محمد آسياباديبه كوشش « بلعمی تاری  شناسی

 ترا  كررده  ترالش  توانسرته  كره   رایی  ترا  تر مره  در و داشته فارسی واژگان از گيريبهره در

                                                                                                                                        
1- Francis Scott Key Fitzgerald 

2- Federico Lorca 
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 نيرز  را روزگرار  آن در نثرر  زیبرایی  هراي معيرار  و نگيرد قرار عربی نحو تأثير تحت او تر مه

 است.  كرده رعایت خوبیبه

 ةهاي مهم مفهوم بازنویسی برر پایره نظریر   پژوهش ااضر از  هت بررسی الول و مؤلفه

آن هم در  هار اپيزود مختلف و مهم از تاری  بلعمی، پژوهشی  دید و نرو بره  ، آندره لفور

 آید كه تاكنون كسی به آن نپرداخته است. یشمار م

 

 . تشریح مفهوم بازنویسی3

مطالعرات تر مره در   »پژوهشری اسرت.    ةتر م بمفهوم بازنویسی یای از مفاهيم  دید اوز

از رویارد علمی و زبانی مبتنی بر مفهوم تعادل دست كشيد و به سمت رویاررد   1980دهه 

، وااد تر مه را از متن به فرهنگ ت ييرر داد  فرهنگی ت يير  هت داد. این  رخش فرهنگی

مطالعرات تر مره پدیرد آورد و آن را در     ةهاي پژوهشی بيشتري در رشرت و از این راه اماان

مبحرث  (.  100: 1393)بلروري،  « اي مهريّ  و  رذاب تبردی  كررد    رشرته هاي بعد به مياندهه

نظرري   بان تر مه در اوز ندان مورد تو ه پژوهشگر ،درازمدت ةپيشين بازنویسی با و ود

 1بسرنت پردازانی مانند لفرور،  و تطبيقی قرار نگرفته است. در اواخر قرن بيستم با ظهور نظریه

هرایی  نرد   تحقيرق  شرد و هراي مهرم دانرش تر مره     مبحث بازنویسی یای از كليردواژه  ...و

 ین رویارد مورد مطالعه قرار گرفت.اساس ابر

)فرهنرگ معرين،   وشتن و از نو تحریرر كرردن اسرت    بازنویسی در ل ت به معناي دوباره ن

یابرد. از  ها و اشاال گونراگونی ظهرور مری   بازنویسی در فرم ،. به عقيده لفوربازنویسی( بماد

ادبی و نقرد و ویررایش   ب نویسی و گزیدزیون و تاری ینویسی تا اقتباس فيلم و تلونامهزندگی

نظر البته آنچه در ایرن پرژوهش مرورد   . (7: 1992)لفور، گيرد آزاد را دربر می ةو اتی تر م

هرر مترر م بره    »اسرت. او اعتقراد دارد كره     -آزاد ةیعنری تر مر  - خير بازنویسری انوع  ،است

                                                                                                                                        
1- Susan Besant 
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تواند تأثيرات فرهنگری را در آن دخير    اي تعلق  دارد و هنگام تر مه نمیفرهنگ و  امعه

 «بازنویسری برا او هسرتند    انرد كره همرواره هنگرام    ناند. باورها و اعتقاداتی در او نهادینه شده

تر مه یای از اشراال  »لفور معتقد است  ،با تو ه به این مؤثرات ،بنابراین (.8: 1992)لفور، 

هرا  مرتن  بكرم بره انرداز   هرا دسرت  متعدد بازنویسی ادبيات است. در روزگار ما این بازنویسری 

ام فراترر نهراد و   توان گر ها در تضمين بقاي اثر ادبی مؤثرند. اتی مییعنی خود نوشته ؛اللی

هرا یرا   گفت  نانچه اثري به شالی بازنویسی نشود، بعيد است پس از تراری  انتشرارش سرال   

یعنری  -ست كه ایرن وضرعيت بره بازنویسران     ا هاي زیادي بر  اي بماند. ناگفته پيدااتی ماه

بخشرد.  اي مری قدرت قاب  مالاظره  -نگارانزنامهور متر مان، منتقدان، مورخان، استادان و

 (.13: 1990)لفور، « اي را به موفقيت برسانند یا نابود كنندتوانند نویسندهها مینآ

فرهنرگ و ررخش فرهنگری یاری از      ومترتّرب اسرت    ،دوی  زیادي بر ایجاد بازنوسری 

هرایش برا عنروان    ها است كه لفور بيش از همه بر آن تأكيد دارد و در یای دیگرر از كتراب  آن

Constructing Cultures (1: 1992)لفرور،  موضوع اللی كتاب خود قرار داده اسرت   آن. 

هاي دیگرر بازنویسری از برين برردن     همواره یای از علت»در مقاب  این دلي  و دوی  دیگر، 

پردازان تر مره  غرابت متن و در نتيجه تفسير و تصری. متن است كه ودميرال از دیگر نظریه

 .(156: 1990پور، ز مهدي)ودميرال به نق  ا« بر آن سعه گذاشته است

كرارگيري آن در  امرا ميرزان بره    ،آزاد است ةهاي تر مبازنویسی الووً یای از شاخصه

تررین مؤلفره در   تررین و مركرزي  ها به قدري وسيع است كه به عنوان اللیاي از تر مهپاره

. شرود مری بازنویسی یا تحریر مشهور  ةشود. تر مه در این االت  به تر متر مه شناخته می

گيرد  و بره عنروان   هاي ریزتري به خود میها و مشخصهبازنویسی خود مؤلفه ،در این االت

-ها عبارتند از: ایجاز، اذف یرا فشررده  گيرد. این مؤلفهاي خاد مورد بررسی قرار میشيوه

ش خ ایی یرا تررانهش، اقتبراس یرا  رر     هسازي، تصری. یا شرح،  ابسازي، اطناب یا افزوده
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 هرار اپيرزود روایرت     ةبرر پایر   یر ذی  تعریف این موارد به همراه تحلي  و بررسفرهنگی. د

 شود.میبلعمی از روي تاری  طبري ذكر 

 

 تحلیل و بررسی. 4

هراي بازنویسری در  هرار اپيرزود از تراری       تررین  لروه  در این بخش از مقاله به تحلي  مهرم 

 3كراووس ، به آسمان رفتن 2ووسكا، بناي شارستان توسط 1قت  سياوش ببلعمی از قبي  نحو

 گيرد.مورد بحث و بررسی قرار می 4ترك فرمانروایی توسط كيخسرو و

 

 سازی. فشرده4-1

سرازي اسرت كره    یای از راهاارهاي تر مه، بازنویسی یا مقصدگرایی ایجاز و فشررده 

گاهی با عناوین دیگري نظير آنتروپی، اذف، غنازدایی كمّی و... در مطالعات تر مره  

اي از لاابنظران آن را تخریب بافرت واژگرانی   این خصيصه كه پاره»شود؛ خته میشنا

 را آن زمرانی » ،اي دیگرر اما پراره  (،11: 1990پور، )برمن به نق  از مهدي «دانندمتن می

در مجمروع هريچ   (. 34: 1992، 1)بيارر « دانند كه به بافت متن آسيب برساندتخریب می

تن اللی نيست و خواه یا ناخواه به لورت  زئی یا كلّی هر اي ضرورتاً برابر با متر مه

در تر مرة بازنویسری،    بررد، امرا ناتره ترازه    سازي بهرره مری  اي از ایجاز و فشردهتر مه

گستردگی كاربرد مؤلفرة ایجراز و تايرة بريش از ارد مترر م بره آن در تر مرة بيشرتر          

 هاي متن است. مالت و بند

، بلعمی در موارد مختلفی به ایجراز،  «رسيدن سياوش نحوه به قت »در روایت اپيزود 

سازي و بيان لُب كالم پرداخته و از انتقال مواردي كه به نظر او، اشرو كالمری و   فشرده

  «اشةفق علةي ملکةه منةه    »زائد بوده، ا تناب كرده است. به عنوان نمونه، او در تر مة 

                                                                                                                                        
1- Mona Baker 
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( دسرت یازیرده   598: 1353)بلعمری،  « از وي بترسريد »بره تر مرة   ( 506: 1990)طبري، 

سرازي توانسرته اسرت مقصرود الرلی را      است. عبارت بلعمی با و رود ایجراز و خاللره   

برساند و دیگر نيازي نيست تا بگویرد از تبراهی مُلرز خرود برر دسرت سرياوش خروف         

داشررت؛ زیرررا در اینجررا لرررف مضررمون ترررس از سررياوش برره معنرراي ترررس از تبرراهی   

در »كنرد.  وم دیگري در االت بر ذهن خطور نمری فرمانروایی است نه  يز دیگر و مفه

خاطر ربودن فرمرانروایی پردر   اي ترس از فرزند و خویشاوندان بهمتون اماسی و افسانه

(. 33: 1387)شمسريا،  « انجاميرد بوده است و معمووً بره مبرارزه ميران فرزنرد و پردر مری      

ویی، مفهروم تررس از   گر بنابراین در اینجا ایجاز بلعمی كاركردي فنری دارد و برا كوتراه   

بره  »دست رفتن ملز و ااومت را به خواننده واگذار كرده است. یا در هنگام تر مه 

سازي قرار دارد كه در بسياري از موردي دیگر از ایجاز و فشرده« آسمان رفتن كاووس

 موارد دیگر این روش تارار شده و آن اذف راوي در متن است. 

  وابستگی شدید خود به محيط واقعی همواره در دليمتون روایی و تاریخی عربی به

ذكر راوي و نسبت دادن اخبار و منقووت به راوي مشخص هستند. طبري نيز  نران   پی

هاي خود را منسوب به راوي خالی دانسته اسرت؛  كرده و در بسياري از موارد ااایت

اووس و از  ملة این راویان هشام بن محمد است كره در مرا راي بره آسرمان رفرتن كر      

 گوید:اوادث بعد از آن نظير  نگ با یمن از این رواي بهره گرفته است. آنجا كه می

عن هشام بن محمد أنه شخص من خراسان حتي نزل بابل، وقال: ما بقي شيءٌ  فحدثت»

)طبري، « من األرض إال وقد ملکتُهُ، والبدّ من أن أعرف أمرَ السماء والکواکب ومافوقها

لعمی به اذف و از بين بردن این راوي پرداخته و مطلرب را بره طرور    اما ب (.507: 1990

بریده بدون ذكر راوي بيان كرده است. متر م از این كار بنرابر دو دلير  پرهيرز كررده     

اي  ندان نيازي بره راوي نردارد. ایجراد راوي راهری برراي      است؛ زیرا ما راهاي افسانه

اي نياز به اثبات اقيقت نيست؛ افسانه ایجاد اعتماد در مخاطب است اال آناه در قصه
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تروان در  پردازي است. دلي  دوم را میها خيال و خيالزیرا مشخصة اللی این ااایت

نوع راوي دانست كه طبرري برگزیرده اسرت. راویران عررب قررن سرومی مسرلماً راوي         

اي ایرانری نيسرتند و ذكرر آن، فایردتی دربرر نردارد.       مناسبی برراي یرز روایرت افسرانه    

اي خود بازگردانرده و  توان گفت بلعمی با این كار ااایت را به بال افسانهمچنين میه

پردازي است، پرهيز كرده است. نمایی و آنچه دایر بر خيالاز اختالط بين آنچه اقيقت

در پایان همين مقطع هنگامی كره طبرري ااروال كراووس را بعرد از سرقوط از آسرمان        

)طبرري،  « غزونهم ویغزونه، فیظفر مرة ویُنکب أخةری ی فصار»كند گونه توليف میاین

لکةن هیبةتش   »؛ بعلمی با عبارتی مو زتر قصد طبري را بيان كرده اسرت:  (507: 1990

دهرد ترا مرتن را    (. از این رو، ایجاز را سر لواه كرار خرود قررار مری    600)بلعمی، « بشد

و كرده كه كوتاهی سازي اتر بنگارد و این امر كمز شایانی به سبزتر و  ذابكوتاه

شود، هرم ایناره خوانرایی     مالت به عنوان یای از مشخصات سبز بلعمی شناخته می

 شود.تر خوانده میمتن را افزایش داده و متن او بسيار روان

در اپيزود دیگر كه طی آن ما راي ترك فرمانروایی كردن كيخسرو بيان می شود، 

كننرده بيشرتر بره تفصري  روي آورده ترا      سكرار رفتره و برازنوی   ایجاز به مراتب كمتر بره 

ملخّص كردن دایرب شرح اوادث؛  ز در برخی از مروارد  زئری، ماننرد آنجرا كره در      

كه  (516)طبري، « وتقلّد لهراسف الملک بعد الرسم الذی رسم له»خوانيم پایان مقطع می

بود و  اي است كه كيخسرو پيش گرفتهنشانگر فرمانروایی كردن لهراسب به همان شيوه

بلعمی بنابر عدم افاده و بردیهی برردن مطلرب بره مضرمون پيرروي و تقليرد لهراسرب از         

 كيخسرو اشاره ندارد. 

ها و قواعد خالری  به تخت نشستن شاهان در متون اماسی ایران به ویژه شاهنامه با آیين

مشری واارد و   گرفت كه در بيشتر اوقات هماهنگ و یاسان بوده و ناشری از خرط  انجام می
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از  ، در اینجرا برراي  لروگيري از تاررار    پيروي از آن توسط اكثر شاهان بوده است. بنابراین

 .است كردهنظر مورد بحث لرف ة مل ةتر م

 

 سازی   . افزوده4-2

هرا در تر مره   بازنویسی تطوی  و یا اطناب كالم است. این افزودنی ةاز دیگر قضایاي تر م

تروان برراي آن   هی هم نقش و كراركردي را نمری  گيرد. گابراي اهداف مختلفی لورت می

عبرارت  »سرازي  گرداند. در اقيقت افزودهمتصور شد و بلاه  تنها اجم خام متن را زیاد می

 ؛(51: 1390پرور،  )مهردي « گيررد هایی كه در سط. دالّ ویا مدلول انجام مری است از افزوده

 مند باشد و خواه نباشد.  ها دولتخواه این افزوده

بازنویسی بلعمری اسرت. او همانگونره     مهم تر مه/ يهاطناب و ایجاز از خصيصهسبز ا

طناب و تطوی  كرالم را  اي از اوقات نيز ادر پاره آوردكه در مواقع زیادي به ایجاز روي می

هرا و اشراال مختلفری بره منصّره      ویره  ،بعلمی در سطوح ةدهد. اضافات تر منظر قرار میمد

شرود. بلعمری   كامر  مطروّل و گسرترده مری     ةیز قصر  ببه انداز ظهور نشسته و گاهی اوقات

را از مأخرذهاي دیگرر در مرتن كتراب نقر  كررده و        هر ا كه روایتی ناقص یافته است آن»

 ةاشاره نموده است كه پسر  ریر این روایت را نياورده بود و ما آن را آوردیرم ماننرد مقدمر   

هرا آورده  در سرلطنت هرمرز و نظرایر آن    مفصلّی كه از بدو تاری ، یا داسرتان بهررام  روبين   

سازي به قدري وسريع اسرت كره بره     در  نين مواردي افزوده(. 10: 2 ، ج1349)بهار، « است

هراي  زئری بره    رسد. در مجموع عالوه بر این موارد كلّری، بلعمری بره گونره    مرز اقتباس می

يشرتر ایرن مروارد،    و در ب كننده اساسی را ایفا كردهاطناب روي آورده و نقش یز بازنویس

 ها نهفته است.سازيگونه افزودههدفی خاد پشت اینكاركرد و 
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هراي پيرران پرداختره    ، بلعمی تا ادودي به تطوی  گفتره 1ما راي قت  سياوش ةدر تر م

أنکر ذلک من فعله، وخوّفه عاقبة الغدر، وحذّره الطلب بالثةأر مةن   »: نویسرد است. طبري می

گفت »نویسد: گونه میاین در مقاب  بلعمی .(506: 1990ري، )طب« والده کیقاوس ومن رستم

گنراه را كشرتی،   زاده بيامد تا ترا خدمت كند،  ه گنراه كررد ترا ببایسرتش كشرتن، بری      ملز

)بلعمری،  « و رستم طلب خود او كنند و ترا از ایشان مضرّت رسد، وتوران باننرد  ااووسكي

ناب  و تطوی  كالم پرداخته است و عملارد آشاارا بلعمی به اط ،(. در این مثال598: 1353

اي با مضمون نصيحت و وعظ كره پيرران  امره آن بره ترن كررده،       او همخوانی قاب  مالاظه

ترا از خرون فرزنرد     شرد وزم است خواننده بداند كره افراسرياب بره  ره خراطر راضری        .دارد

 كرردن  اطرخر  رنجيرده كنرد  سياوش درگذرد. بلعمی با افزودن واژگان هدفمند، ترالش مری  

                                                                                                                                        
ملکه منه، فأفسده ذلک عنةده، وزاده فسةاداً    يظهر له أدب سیاوخش وعقله وکماله وفُروسیته ونجدته ما أشفق عل» -1

ملکهةم   ي، حسداً منهم له، وحذراً علهشنجان علیه بإفساد أمر سیاوخش عندفعلیه سعيُ ابنین له وأخ یقال له: کندر بن 

قتله أمرٌ یطول بشرحه الخطب، إال أنهم قتلوه ومثّلوه بةه وأمرأتةه    يم من قتله، فذکر في سبب وصولهم إلمکّنه يمنه، حت

یسقط، وأن فیران الذی سةعي فةي عقةد    ابنة فراسیاب حامل منه بابنه کیخسرونه، فطلبو الحیلة إلسقاطها ما في بطنها فلم

ب من قتله سیاوخش، أنکر ذلک من فعله، وخوّفةه عاقبةة   الصلح بین فراسیاب وسیاوخش لما صحّ عنده ما فعل فراسیا

العذر، وحذّره الطلب بالثأر من والده کیقاوس و من رُستم، وسأله دفع ابنته وسفافرید إلیه لتکون عنده إلي أن تضةح مةا   

ترسريد و  پس  ون افراسرياب آن ادبهرا و  رابای و دووري او بدیرد از وي ب    : »(506: 1990)طبري، « في بطنها ثمّ یقتله

ترسانيدند پس از بس كه بگفتند، بفرمودش ترا باشرند. و افراسرياب را بررادري     گفتند و او را همیسرهنگان بدش همی

بود نام او كيدر برساان باشن. و این كيدر برساان نخست فرمرود ترا گروش و بينريش را برداشرتند، پرس طشرت زریرن         

ین افراسياب را كه دخترش زن سرياوخش برود او را دارو دادنرد    بفرمود نهادند و سر سياوخش در آن طشت بریدند. و ا

تا كودك بيفاند و آن سرهنگ افراسياب كه ميان ایشان لل. افانده بود نامش پيران ویسگان بود بيامد و افراسياب را 

وش و گنراه باشرتی، كيارا   زاده بيامد تا ترا خدمت كند  ه گناه كرد تا ببایستش كشرتن، بری  مالمت كرد و گفت ملز

رستم طلب خون او كنند و ترا از ایشان مضرت رسد و توران بانند،  ون ترو را بگشرتی ایرن دخترر بره مرن ده ترا اگرر         

« پسرس آید بايااوس فرستم تا او را خشم كم شود. افراسياب او را بدو سپرد بردان را كره اگرر پسرر آیرد او را باشرد      

 (.598: 1353)بلعمی، 
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گذشرتن از   ، او را از تصميم گرفته شده پشيمان سازد تا تمهيدات وزم را برراي در افراسياب

سرازي  افرزوده  ؛فراهم گرداند كرده،خون فرزند سياوش كه افراسياب عزم كشتن آن را هم 

 بلعمی در این مورد تناسب زیادي با مضمون وعظ و ارشاد پيران دارد.  

در  ،، اطناب در مقاطعی رخ داده است. به عنروان مثرال  1كاووس در اپيزود بناي شارستان

أن الشیاطین الذین کانوا سُخروا له إنما کانوا یطیعونه عن أمر سلیمان بن داود إیاهم »عبارت 

موضوع فرستادن سفير یا رسول به نزد سليمان توسط كاووس  (.507: 1990)طبري، « بطاعته

)بلعمری،  « كس فرستاد بسوي سرليمان و...  ااووسپی كي» دارداما بلعمی بيان می ،بيان نشده

(. در واقع به اطناب و افزودن رخدادي مجزا به متن روي آورده است. یرا ایناره   600: 1353

وأمرهم فضربوا علیها سوراً من صُفر و سةوراً مةن شَةبَه،    »دارد: در در همين اپيزود، بيان می

: 1990)طبرري،  « فضةة،  وسةوراً مةن ذهةب     وسوراً من نحاس، وسوراً من فخار، سوراً مةن 

یای رویين و اندرون برنجين و سيم از مس و  هارم از آهرن و  »نویسد: اما بلعمی می ،(507

                                                                                                                                        

لکیقاوس، فزعم بعضُ أهل العلم بأخبار المتقدمین أن الشیاطین الذین کةانوا سُةخروا لةه    وذکر أن الشیاطین مسخرة » -1

إنما کانوا یطیعونه عن أمر سلیمان بن داود إیاهم بطاعته، وأن کیقاوس أمر الشیاطین فبنوا له مدینة سماها کنکدر، ویقال 

 مةن  وسةوراً  شَبَه، من سوراً و صُفر من سوراً یهاعل فضربوا وأمرهم. فرسخ ثالثمائة -زعموا فما –قیقذون؛ وکان طولها 

 ما بین السماء واألرض وما فیها مةن  تنقلها الشیاطین وکانت. ذهب من وسوراً  فضة، من سوراً فخار، من وسوراً نحاس،

دواب والخزائن واألمول والناس. وذکروا أن کیقاوس کان الیُحدث وهو یأکةل ویشةرب. ثةم إن اهلل تعةالي بعةث إلةي       ال

کذلک من یخرّبها، فأمر کیقاوس شیاطینه بمنع من قصد لتخریبها، فلم یقدروا علةي ذلةک، فلمةا رأی     المدینة التي بناها

پس كياراوس كرس فرسرتاد    : »(507: 1990)طبري، « کیقاوس الشیاطین التطیق الدفع عنها، عطف علیها، فقتل رؤساءها

او كنند. سليمان ا ابت كرد و بفرسرتاد. و كياراوس ایشران را     السالم و ازو خواست كه دیوان فرمانبسوي سليمان عليه

بفرمود تا شارستانی بنا كنند )درازا آن هشتگ فرسنگ و آنرا كی كرد نام نهادند پس بفرمود ترا گررد برر گررد او براره      

جرا نهراد. و   كردند یای رویين و اندرون برنجين و سيم از مس و  هارم از آهن و دیگرر از زر و هر ره او را برود در آن   

دیوان پاسبان كرد. خداي عزو   فریشته را بفرستاد تا آن شارستان و باروهرا ویرران كررد. و هر ره برود او را در آنجرا       

 « ببرررد. و همرره دیرروان آن كررار بررا تنواسررتند داشررتن. پررس كيارراوس بررر دیرروان خشررم گرفررت و مهتررران ایشرران باشررت 

 (.600: 1353)بلعمی، 
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(. در 600: 1353)بلعمری،   «و دیوان پاسربان كررد   ر و هر ه او را بود در آنجا نهاددیگر از ز

عرد از بنراي آن سرخن گفتره     اینجا بلعمی از به خدمت گرفتن دیروان بره پاسربانی شارسرتان ب    

هرا  سرازي . ایرن افرزوده  شرود نمری اي كه معادلی براي آن در متن مبدأ مشراهده  گزاره ؛است

كننرده  بلاره برازنویس   ، زئی مسلماً هدفی  ون لرف اضافه كردن اجم خام متن نداشرته 

وي اطناب را پريش ر  ،آنجا كه نياز است به ایجاز و هر آنجا كه اقتضا كند كند هرتالش می

ها و خألهاي محتوایی و روایی كالم سازد و معمووً در این هنگام بيشتر به پر كردن شااف

 پردازد.داستان می

شرود برا ایرن    ، ایجاز بيشتر از اطناب دیرده مری  1كاووساپيزود به آسمان رفتن  ةدر تر م

ویرژه   خرود را نراگزیر از اسرتفاده از اطنراب دیرده بره       ،كننده در برخی مروارد اال بازنویس

حتي انتهوا إلي » دارد كره: كند و بيان میهنگامی كه علت و سبب سقوط كاووس را بيان می

 رون  »تر مره:    (.507: 1990)طبري، « السحاب، ثمّ إن اهلل سلبهم تلک القوّة فسقطوا فهلکوا

كه قبر    (600: 1353)بلعمی، « بآنجا رسيد كه ابر است آن بند طلسم بشاست و فرو افتادند

در اضرافه كرردن   « طلسرمی باررد و...  »دارد كه كاووس ن برخالف شرح طبري بيان میاز آ

كننرده در  مفهوم طلسم به ما را راه اطناب را پویيده است. البته هم نویسنده و هرم برازنویس  

اینجا از روایت متواتر كه در شاهنامه هم ذكر شده مبنی بر اضافه كردن پرهایی بر خویشرتن  

                                                                                                                                        
أنه شخص من خراسان حتي نزل بابل، وقال: ما بقي شيءٌ من األرض إال وقد ملکتُهُ،  فحدثت عن هشام بن محمد» -1

والبدّ من أن أعرف أمرَ السماء والکواکب ومافوقها وأن اهلل أعطاه قوةً ارتفع بها ومن معه في الهواء حتي انتهوا إلي 

ث یومئذ. وفسد علیه ملکه، وتمزّقت األرض السحاب، ثمّ إن اهلل سلبهم تلک القوّة فسقطوا فهلکوا، وأفلت بنفسه وأحد

كيااوس بر همه : »(507: 1990)طبري، « وکثرت الملوک في النواحي، فصار یغزوهم ویغزونه، فیظفر مرّة وینکبُ أخری

دشمنان ظفر یافت و هركجا اربی كردي پيروز آمدي و كام خود بيافتی. پس  ون این شارستان ویران شد، گفت مرا 

بر آسمان روم و ستارگان و ماه و آفتاب را ببينم. پس طلسمی بارد و به هوا بر امد از قوّت و دانش كه  اره نيست تا 

او را بود و لختی بر شد و  ند كس با كيااوس بر شدند و  ون بدانجا رسيد كه ابر است آن بند طلسم بشاست و 

 (.600)بلعمی، « ش بشدفروافتادند و همه بمردند مگر كيااوس كه او بماند تنها وليان هيبت
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انرد. در مجمروع مرتن    و روایتی دیگر را برراي شررح مرا را برگزیرده    است  كردهداري دخو

 تناسب بيشتري دارد.  ،تر و با فضاي قصهبلعمی به نسبت كام 

، مطابق به آنچره در رویاررد كترب    1در روایت اپيزود ترك فرمانروایی توسط كيخسرو

يز با انردكی  تاریخی و شاهنامه در شرح ناپدید شدن كيخسرو آمده است، بازنویسی بلعمی ن

... أنةه علةي التخلّةي مةن     »اطناب و تطوی  همراه است و به عنوان مثرال در مقابر  عبرارت    

تعرالی مررا    هر ه از این  هان آرزو بود خداي»دارد بيان می ،(516: 1990)طبري،  «األمر...

بداد، اكنون دست عبادت گيرم و كار آنجهانی كنم و خویشتن را از پادشراهی بيررون آورم   

(. پرواضر. اسرت كره    618: 1353)بلعمری،  ...« این ملز را هر كررا خواهيرد دهيرد و   شما و 

برا تطویر  در ترسريم نمایشری تررك پادشراهی، نقرش         هایی نين موقعيت ةبلعمی در تر م

زیررا ایرن    ؛روایت لورت گرفته اسرت  يمؤثري ایفا كرده است. اطناب در اینجا بنابر اقتضا

                                                                                                                                        
فلما فرغ کیخسرو من المطالبة بوتره، واستقرّ مي مملکته زهد في الملک، وتنسّک، وأعلم الوجوه من أهله وأهل » -1

مملکته، أنه علي التخلّي من األمر، فاشتد لذلک جزعُهم، وعظمت له وحشتهم، واستغاثوا إلیه، وطلبوا وتضرّعو و راوده 

هم، فلم یجدوا عنده في ذلک شیئاً، فلمّا یئسوا قالوا بأجمعهم: فإذا قمت علي ما أنت علیه فسمّ علي المقام بتدبیر ملک

للملک رجالً تقلّده إیاه، وکان لهراسف حاضراً، فأشاره بیده إلیه، وأعلمهم أنه خاصة ووصیُّه، فأقبل الناس إلي لهراسف، 

ب للنسک فالیدری أین مات والکیف کانت میتتة، بعض وذلک بعد قبوله الوصیة وفُقد کیخسرو، فبعض یقول: إنه غا

یقول غیر ذلک. وتقلّد لهراسف الملک بعد الرسم الذی رسم له، وولد کیخسرو: جاماس واسبهر ورمي رومینو کان ملک 

كيخسرو  ون باز پادشاهی آمد و كين سياوخش بازخواست توبه كرد و بعبادت : »(516)طبري، « کیسخرو ستین سنة

و سپاه و رعيت را همه گرد كرد و گفت: هر ه مرا از این  هان آرزو بود خدایتعالی مرا بداد اكنون دست  مش ول شد

عبادت گيرم و كار آنجهانی كنم و خویشتن را از پادشاهی بيرون آورد، شما این ملز را هركرا خواهيد بدهيد. 

 ند وزیران و سرهنگان و مردمان زاري كردند  كيخسرو بعد از آن در گاه ایزد گفتن و از پادشاهی دست بداشت و هر

كه بپادشاهی باز آي فرمان كس نارد. ] ون مردمان نوميد شدند بيابارگی گفتند:  ون تو پرستش ایزدي گرفتی ما 

را خود پادشاهی پدید كن و بدان وقت مردي آنجا نشسته بود نام وي لهراسب و از اه  ملز بود كيخسرو سر بسوي 

وش بود، تا خلق بپراكندند و لهراسب را ملز كردند، و آن شب كيخسرو ناپدید شد و  ایگاهی او كرد[ و خام

 (.618)بلعمی، « بعبادت كردن مش ول شد و كس نداندكه اال او  ون بود
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ایرده عرفرانی ااایرت     ء  مؤثري در پيشبرد روایت و القامضمون كانون روایت بوده و عام

را بره   «توبه كرد»كوتاه  ةها،  ملاست. همانگونه كه در آغاز این عبارت كردهكيخسرو ایفا 

زیرا زهد و پارسایی برا مفهروم    ؛آوردمی «زهد فی الملز»اي در مقاب  عبارت عنوان افزوده

 توبه تناسب دارد.

 

 . تصریح 4-3

در كتاب خرود   1. بلوم كالاااست سازيتصری. بازنویسی تر مه هايمؤلفه از دیگر یای

آن فرآینرد  »نویسرد  دهرد؛ او مری  تعریف قاب  قبولی از تصری. ارائره مری  « فرضية تصری.»

كند كه ممان اسرت بره مرتن مقصردي بينجامرد كره       بيانی كه متر م از متن مبدأ ارائه می

توان برآمرده از تصرری.    نين اشوي را میست. داراي اشو بيشتري نسبت به متن مبدأ ا

آن دسته (؛ یعنی 300: 1986كيا، )كالاا، به نق  از واادي« انسجام در زبان مقصد دانست

هایی كه به قصد تصری. در متن تر مه گنجانده شود، شاخصرة مسرتق  از   سازياز افزوده

ل و مردلول همرراه باشرد.    بازنویسی است؛ زیرا تصری. نا اراً باید با افرزایش در سرط. دا  

هاي در متن به بنابراین، در اینجا مقصود از تصری.، یافتن مواردي است كه متر م مدلول

كنررد. البترره تصررری. همررواره بررا  قصررد تصررری. و شرراافتن معررانی مرربهم مررتن اضررافه مرری 

شود هاي دیگري براي تصری. مطرح میسازي همراه نيست و گاهی اوقات، روشافزوده

معرادل لرری. زمرانی    »گزینی یا خاد گزینی؛ یعنری  ناب همراه نيست؛ مانند عامكه با اط

ترر در مرتن تر مره    اي خراد ترر از مرتن الرلی و یرا واژه    اي عرام افترد كره واژه  اتفاق مری 

 (. 80: 1393)خزاعی و همااران، « شود ایگزین می

ي اسرت. او  دلنشين بلعمی از تراری  طبرر   ةترین سازوكارهاي تر متصری. یای از مهم

در مواقع زیادي در قصد لزوم به تصری. پرداخته است كه نواقص كار طبري را كامر  كنرد   

                                                                                                                                        
1- Bloom Calca 
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بخشد كره او  و خواننده را بهتر و بيشتر در فضاي داستان قرار داده و اطالعاتی به خواننده می

رسراند. بلعمری در تر مره    مری ها یراري  هاي شخصيترا در فهم اقيقت رویدادها و ویژگی

ترري از  ترر و كامر   تصرویر دقيرق   ،كند با استفاده از درك خود و یرا منرابع دیگرر   می تالش

گيررد.  كار میسودمند به يهارویدادها ارائه دهد و براي این هدف تصری. را یای از روش

طبري در شرح ما راي كشتن سياوش با عبارتی كوتاه و مختصر ال  مراوقع   ،به عنوان مثال

امرا بلعمری برا وضروح و      ،(506: 1990)طبرري،   «إال أنهم قتلوه ومثّلوه»كند میرا  نين بيان 

گروش و   ..».دهرد  زبانی آشاار و گزند بيشتري، عم  برگردانری و یرا تحریرر را انجرام مری     

« بينيش برداشتند. پس طشرت زریرن بفرمرود نهادنرد وسرر سرياوخش در آن طشرت بریدنرد        

 ،هاي بيشتر در مقاب  دو دال متن مبدأمدلول (. در اینجا بلعمی با افزدون598: 1353)بلعمی، 

گروش و بينری تصرری.     برداشرتن  ،در این نمونره  .1استسازي را انجام داده عملارد تصری.

بره اسراب آورد، امرا آوردن تشرت      «قتر  »و بریدن سر را می توان تصری.  مثله كردن است

 مجموعه اطناب به اساب می آید.زیر

اي دیگرر مالاظره   تصری. بره گونره   ،رفتن كاووس استیا در نمونه كه شرح به آسمان 

 قةوّة  ةبلعمی به بسط و توسيع كلم ،به عنوان مثال .و آن به شا  بسط واژگانی است شودمی

وأن اهلل : »گویدپردازد. طبري میبود، می ااووسكه در متن طبري عام  به آسمان رفتن كي

پرس طلسرمی   »نویسرد:  مری كره بلعمری    در االی (.507: 1990)طبري،  «أعطاه قوة ارتفع بها

بلعمری برا اضرافه    (. 600: 1353)بلعمری،  « بارد و به هوا برآمد از قوّت و دانش كه او را بود

سازد. اقيقتاً كاووس در این ما را منظور طبري را آشاار می «دانش»كردن واژه توضيحی 

                                                                                                                                        
 رد:توليف فردوسی از نحوه به قت  رسيدن سياوش توازي بسيار  البی با آنچه بلعمی اضافه كرده است، دا - 1

 بيفانرررررد پيررررر  ژیررررران را بررررره خررررراك

 یارررری طشررررت بنهرررراد زریررررن برررررش    
 

 نررره شررررم آمررردش زان سرررپهد نررره بررراك  

 بررره خنجرررر  ررردا كررررد از ترررن سررررش    
 

 (678: 2؛ ج 1393)فردوسی،   

 



 89 و شهرام دلشاد ياکین اجداد ينیحس لیاسماع دیس /... زودیاپ چهار در بازنويسی هایجلوه یبررس و نقد 

 

در ارالی   كررد را ا ررا   و نقشه به هوا رفرتن  كردهگيري از دانش و خرد خود اندیشه با بهره

هراي متفراوتی برراي    كه منظور از قروّت در مرتن مبردأ مشرخص نيسرت و ممارن از دولرت       

 ایجاد كند.   -ايهاي افسانهها و قصهناآشنا با داستان بآن هم خوانند-خواننده 

عمر  فشررده   «أن اهلل أعطةاه »عالوه بر تصری. متر م با ارذف عبرارت   شود یادآور می

ان با تصری. در نظر داشته است. در همين موقعيرت تصرری. دیگرري مشراهده     سازي را توأم

)طبرري،   «والبدّ من أن أعرف أمرَ السةماء والکواکةب ومةا فوقهةا    »شود در نمونه مقابر :  می

« گفت مرا  اره نيست كه بر آسمان روم و ستارگان و مراه و آفتراب را ببيرنم   »؛ (507: 1990

را مراه و آفتراب معنرا كررده و      «هرا مرا فروق  »ترر م عبرارت   (. در اینجا م600: 1353)بلعمی، 

و در قالرب كلمراتی بره وضروح بيران كررده اسرت.         كردهتر رعبارت مبهم نویسنده را آشاا

عهدي در متن عربی در قالب نشانگان و واژگان مشخص  «ال»همچنان كه به تصری. ارف 

 پرداخته است.

 

 جایی و ترانهش. جابه4-4

زیررا مفهروم در    ؛ رایی و انتقرال اسرت   هاي مهم بازنویسی در مرتن  ابر  هیای دیگر از  لوه

برابرر از آن لرحبت    ة مله كره در تر مر   ةبند است به  اي تر م ةبازنویسی تر م ةتر م

هم ریخرتن بسرياري از الفراظ و    ة بند به طور كلی سبب درپر روشن است كه تر م .شودمی

همؤلفره  ابر   شرود مری یند ایجاد آدر این فر ترین ت ييري كهو مهم شودمیهاي كالم عبارت

 تجدیرد  یرا  و دیردگاه  ت ييرر  برر  مشرتم   تر مه روش وعین» این مؤلفه  ایی و انتقال است.

به عبرارت دیگرر،   (. 346: 1995 ،1داربلينه و وینه) «است اندیشه مقولة از غالباً و است خاطره

 آن ریرزي قالرب  هنگام به مبدأ بانز لورت در دستااري یا ت يير، تعدی » ترانهش از منظور

 (.5-24: 1389، نژادلحرایی) «است مخاطب به پيام بهتر انتقال هدف با و مقصد زبان در

                                                                                                                                        
1- Vienna and Darbline 
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اي همانطور كه بيان شد، بازنویسی بلعمی در سط. وسيعی لورت گرفته است به گونره 

تررین ت ييرري   مهم ،شود. بنابراینكه یافتن رمزگان مبدأ در متن تر مه به آسانی اال  نمی

  ایی و انتقال است. ه اب ةایجاد شده مربوط به مؤلف تر مة بلعمیكه در 

ها و واژگران زبران مبردأ، مرتن را بره       مله ،هاتو ه به  يدمان دستوري عبارتبلعمی بی

هراي لررفی   تو ره بره لرورت   سبز خاد خود مورد  ينش قرار داده است كماایناه بری 

از  هت لرفی و واژگرانی در تر مره ایجراد كررده اسرت. بره       ت ييرات زبانی زیادي  ،كالم

روایی كيخسرو، روایت طبري را براسرب  يردمان   هنگام روایت ترك فرمان ،عنوان نمونه

فلما فرغ کیخسرو من المطالبة بوتره، واستقرّ مةي مملکتةه   »گردانرد:  میدیگري به فارسی بر

(: 516: 1990)طبرري،  « مملکتةه زهد في الملک، وتنسّک، وأعلم الوجوه مةن أهلةه وأهةل    

كيخسرو  ون باز پادشاهی آمد و كين سياوخش بازخواست توبه كررد و بعبرادت مشر ول    »

بلعمری بره    ،(. در ایرن نمونره  618: 1353)بلعمری،  « شد و سرپاه و رعيرت را همره گررد كررد     

اي بازنمرایی رخرداد مرورد نظرر توسرط  نردین  ملره        هاي كوتاه بلعمی كه به گونهعبارت

پایبند نبوده و نظم و  يدمان مختلفی را ارائه داده است. از موارد انتقرال   ،اه روایی استكوت

تبردی  ضرمير برارز بره اسرم ظراهر و یرا        است برا  « قت  رسيدن سياوش»ما راي به  نيز تر مه

از اوقرات سرودمند افتراده اسرت بره ویرژه        ي انب بلعمی در بسيار زها ابرعاس؛ این تبدی 

برد و تنها در كار میز كسی كه موضوع اللی بحث است متواتراً ضمير بهزمانی كه طبري ا

اما بلعمی هنگامی كه ميران مر رع و ار راع فالرله مری      ،كنداسم ظاهر استفاده می ،بار اول

تروان بره   كند. این عادت كه به سبز متر م تبدی  شده و مری اسم ظاهر را آشاار می ،افتد

گراهی در ارد اطنراب رسريده      ،ه ك  كتاب تسررّي دارد ب ي اللیهاعنوان یای از خصيصه

 هاي زیر:مانند نمونه ؛است

: 1990)طبرري،  « .وإمرأته ابنةة فراسةیاب حامةل منةه    ظهر له أدب سیاوخش وعقله و...» -

 سرياوخش  زن دخترش كه را افراسياب این» ،....«وي از دید ادبها آن افراسياب  ون» :(506
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را كرره برره « ه»در نمونرره اول متررر م ضررمير  (598: 1353 ،بلعمرری) «را او بررود آبسررتن بررود،

ظاهر گردانيده اسرت. طبرري قبر  از ایرن مرورد در  نرد  راي هرم          ،گرددمی افراسياب ب

و... اما بلعمی غير این مورد در یاری   بوّأه، أکرمه، زوّجهمرتب از ضمير استفاده كرده است: 

عنی از ضمير ظاهر به  اي ضمير برارز  ی ؛موارد قبلی هم ضمير را آشاار كرده استزدیگر ا

افراسياب سياوخش را نيارو همری   »گوید: می «کرّمه»مثالً، در برابر عبارت  ؛بهره  سته است

  (.598)همان، « داشت

شدن شهر كيادر ]إرم[ یا همان شارستان و ویرانری آن، تبردیالتی در    اپيزود بنا ةدر تر م -

طبرري بيران    ،. در آغراز مرا را  شودمیمالاظه  اوزه ساختار و  يدمان نحوي و لرفی متن

واسرطه سرليمان   هدارد كه أ ّنه مسخّر كاووس بودند كه بنا بر زعم گروهی این تسرخير بر  می

بوده است. فع  زعم در ل ت به معناي گمان نادرست اسرت یرا گمرانی كره در اقيقرت آن      

ق گفتن است كه در اینجرا  ماده زعم(. یا به معناي مطل ،1412 باید تردید داشت )ابن منظور،

كرار بررده اسرت    دار را براي بيان كاركرد تردیدي بهبلاه طبري این فع  نشان ،مدنظر نيست

بلعمری راهری دیگرر     امرا  ،تا عدم اعتماد و اطمينان به این قول مشهور را به خواننده القرا كنرد  

تفراوت ذكرر كررده    اي دیگرر و برا  يردمانی م   يده است. او بند اول این نمونه را به گونره یپو

وذکر أن الشیاطین مسخرة لکیقاوس، فزعم بعضُ أهةل العلةم   »دارد: آنجا كه بيان مری  ،است

بأخبار المتقدمین أن الشیاطین الذین کانوا سُخروا له إنما کانوا یطیعونه عن أمر سةلیمان بةن   

يره كس فرستاد بسوي سرليمان عل  ااووسپس كي: »(507: 1990)طبري،  «داود إیاهم بطاعته

(. در اقيقرت او بيران   600: 1353)بلعمری،  « السالم و ازو خواست كه دیوان فرمران او كننرد  

اي در تسخير كاووس نبوده كه كراووس هنگرام قصرد بنرا شرهر از سرليمان       دارد كه أ نهمی

اي از كند كه أ نه را تسرخير او گردانرد. فراترر از اینهرا بلعمری تنهرا در پراره       درخواست می

هرا و انتقراوت    اییهه ساختار و  يدمان طبري بوده است و در بيشتر موارد  ابمواقع مقيّد ب
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دارد و  يردمان خراد خرود را در    آنچه مقدم شده را مؤخر و آنچه مؤخر شده را مقدم می

 وي دارد. ةیند بازنویسی در تر مآكند كه این آشاارا نشان از فرمتن تر مه غالب می

 

 . اقتباس4-5

در هفرت   نره يداربل و نره یوبازنویسری اسرت.    ةرین راهاارها و قضایاي تر مر تاقتباس از مهم

 ةاقتبراس را یاری از راهاارهراي تر مر     ترر مّ  ،شناسری راهاار ارائه شده در كتراب سربز  

و مدنظر لفور در كتاب بازنویسری   (38: 1995 داربلينه، و وینه)مقصدگرا قلمداد كرده است 

نيراز   ،بينيم در این نوع رویارد تر مههمانگونه كه می زیرا؛ (8: 1992هم بوده است )لفور، 

بنابراین متر م در  ؛فاري و تاریخی از ملزومات كار متر م است ،هاي فرهنگیبه  رخش

ثرري اقتباسری   اكند تر مه را از بازگردانی ساده لفظی و عرادي بره در آورده و   آن سعی می

پدیرد بيراورد. از ایرن     ،دأ متفاوت استاي با اثر مبیهماص سبای و درونیكه از  هت خصا

بردون ت ييرر معنرا     ،ت ييراتی كه لرفاً برخی از ظواهر روساختی متن مبردأ را ت ييرر دهرد    ،رو

 ،بازنویسری همرواره برا مفهروم اقتبراس      ةدر تر مر  ، امابازنویسی ندارد ةراهی به سوي تر م

ت با تو ه بره ماهيرت  رر ضروهاي  دید موا ه هستيم. اقتباس معمووً از سها و ساختارایده

رویاررد و عالقره    هی اوقات هم متر م بدلخواه برر ارس،  گيرد. گاهاي فرهنگی شا  می

 پردازد.خود به آن می

اي ایرران و آگراهی از منرابع    اي و افسرانه تراری  اسرطوره   ببلعمی برا دانرش كرافی دربرار    

نثرر   ةدر عرلر  منرد مختلف در این اوزه و همچنين برخرورداري از سربای خراد  و روش   

 ،لررف دانسرت   ةتروان آن را تر مر  فارسی توانسته است اثري متفاوت پدید بياورد كه نمی

از مفهروم اقتبراس در معنرا و     هبلاه آن را بازنویسی از تاری  طبري قلمرداد كررد كره همروار    

قت  سياوش  يما را ةهنگام تر م ،لورت در این عملارد بهره گرفته است. به عنوان مثال

ركان، اقتباسی زیبا از  انب بلعمی لورت گرفته است و در آن متر م ایرده و نظرر   توسط ت
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دهرد. طبرري بيران    تر مه را ت ييرر مری   ،خود را در تر مه ارائه داده است و از  هت فاري

ها بعد از كشتن سياوش سعی در سرقط  نرين پسرري كره اسرمش كيخسررو       دارد كه آنمی

ه ابنة فراسیاب حامةل منةه بإبنةه کیسةخرونه، فطلبةو      وأمرأت»اما موفق نشدند  كردند،است 

-ما مرتن را ت ييرر مری   ابلعمی  ،(506: 1990)طبري، « الحیلة إلسقاطها ما في بطنها فلم یسقط

نه  سان ت ييري كه در توازي متن طبري بوده و آن را از  هت اجمری یرا سراختاري     ؛دهد

 كره  را افراسرياب  ایرن  و»دهرد:  ير میبلاه ت ييري كه سط. اندیشگانی متن را ت ي ،ت يير دهد

(. در 598: 1353)بلعمری،   «بيفانرد...  كرودك  تا دادند دارو را او بود سياوخش زن دخترش

هرا سرعی   دارد كره آن بلاه به طور كلی بيان می ،گویداین اقتباس، بلعمی سخنی از پسر نمی

زمان تجهيرزات وزم  زیرا در آن  ؛منطقی است تر مة بلعمیاش را سقط كند. كردند تا بچه

براي ایناه بفهمند فرزند پسر است یا دختر و ود نداشت و این مفهروم طبرري بررهم زننرده     

كشرتن   يهرا بررا  منطق داستان است. طبري تالش كرده با این رویارد بيان دارد كه قصد آن

اساس ادس ها براتماً به قت  رساندن پسر بود در االی كه این موضوع درست نيست و آن

گمان قصد كشتن فرزند را داشتند. در متن طبري پيران خرود را بره ميران آورده و مرانع از     و 

ه قصد دارد كنگارد گر ه می ،دارد. او دلي  پيران را به وضوح بيان نمیشودمیكشتن بچه 

بلعمری   این در االی اسرت كره   ؛گوید  طوري و  گونهاما نمی ،خشم كاووس را بخواباند

ایرن دخترر را بره    »نویسرد:  گرداند. او میقصه را باز می ،بيان و علتی منطقیبه طرز زیبایی با 

 .(598 همان:)« من ده تا اگر پسري آید به كياياوس فرستم تا او را خشم كم شود

ت يير اسامی متناسب با فرهنگ مقصد اسرت.   تر مة بلعمیهاي دیگر اقتباس در از نمونه

و همچنرين  رایگزینی تركيرب     «كناردر »به  اي  «كی» وي به استفاده از نام ،به عنوان مثال

گرذاري و  كننرده در نرام  اسرت. برازنویس   «ثمانمائة فرسخ»به  الی تركيب  «هشت فرسنگ»

هراي دیگرري را  رایگزین    بلاه لرفات و ویژگری   ليفات پایبنده به متن مبدأ نبوده،بيان تو
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، بنرابراین  ؛ابع بروده اسرت  كرده است. مسلماً انتخاب بلعمی از سر آگراهی از روي دیگرر منر   

 است. كردهاساس فرهنگ و منابع زبان مقصد عم  متر م مقتباسانه بر

 

 گیرینتیجه

 با تو ه به آنچه گذشت نتای  ذی  به دست آمد:

از تاری  طبري با تو ه به دوره بداهت  ریان تر مه از عربی به فارسری بره    تر مة بلعمی -

اللفظی اسرت كره تر مره   ه تحتناست. این تر مه  بازنویسی تمام عيار لورت گرفته بشيو

آزاد كه دخ  و تصرفاتی ارداقلی در مرتن    ةن بدان ممتاز بودند و نه تر مآهاي آغازین قر

بازنویسری برا دخر  و تصررفات و ت ييررات و تحرووت        ةبلاه تر مر  ،مقصد به و ود آورد

 كثري در متن مقصد نسبت به متن مبدأ است.ااد

اندیشره،   ةنگرارش، زوایر   ببازنویسری از قبير  ت ييرر در شريو     ةدر تر مر  بلعمی تمام آنچره  -

هراي دسرتوري و   ها و انتقراوت گرزاره   اییهسازي،  ابااياناً اطناب و افزوده ،سازيفشرده

ت ييرات همگام با فرهنرگ زبران مقصرد     ،اقتباس و ت يير مفهوم و زاویه دید نویسنده ،نحوي

ناقردان از زمران    ،هرا ص و ویژگییت. با تو ه به این خصاخود خلق كرده اس ةدر تر م ...و

یعنری   ؛وي با عنوان تحریر و یا معرفری ایرن اثرر بره نرام مترر م آن       ةاز تر م نگذشته تاكنو

 اند. تاری  بلعمی به  اي تاری  طبري یاد كرده

ت سترگ بلعمی نتای  مثبتی به ارم ان آورده اس ةبازنویسی و انتخاب این شگرد در تر م -

هراي تر مره برا    سادگی و روانری اثرر بلعمری و همخروانی و همراهنگی سرازه       :كه عبارتند از

اي كره ایرن تر مره در ميران آثرار نثرر       سازي مترر م و  ایگراه ویرژه   فرهنگ مقصد، سبز

 بهراي نویسرند  هراي معلومرات و گرزاره   دست آورده است، رفرع عيروب و كاسرتی   هفارسی ب

منرد  اي، قرانون هاي تاریخی و افسانهارسی براي تامي  دانستهاللی، اماان استفاده از منابع ف

هرا و تعصرباتی كره    شرح رویدادها، تصحي. خطاهرا، پيراسرتن اثرر از ل رزش    كردن و منطقی 
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ممان بود نویسنده اللی در دام آن گرفتار شده باشد، رهایی اثرر از ایجراز مخر  و اطنراب     

بهنگرام از  ملره اهرداف و     يهرا سرازي همنطقری و افرزود   يهرا سرازي مم  با تو ه به فشرده

 هاي بلعمی در اتخاذ رویارد بازنویسی بوده است.انگيزه
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 .مژده منصور  مةتر .بازنویسی و دخل و تصرف در متن ادبی(. 1393. )آندره ،لفور
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