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  چكيده

اين . يران و جهان به شمار مي روديكي از بزرگترين آثارِِ حماسيِ اشاهنامه 
اثر شگرف تأثير بسياري بر آثار شعرا و نويسندگانِ ساير ملل، خصوصاً ادبا و 

 تحليلي است، -اين مقاله كه مقاله اي توصيفي. انديشمندان فرانسوي نهاده است
 سخن مي گويد، سپس به بررسي تأثير آن در آثار شاهنامهي نخست از ترجمه

در ميان شاهكارهاي بسيارِ ادبيات فارسي، . ن و كوپه مي پردازدهوگو، المارتي
اين . ي فرانسويان قرار گرفتي آثار مورد توجه و عالقه بيش از بقيهشاهنامه

. ي اين اثر وا داشتعالقه به حدي بود كه خاورشناسان فرانسوي را به ترجمه

                                                 
استخراج » بر ادبيات فرانسه) فردوسي، سعدي، حافظ، خيام(بررسي تأثير شعراي فارسي«  اين مقاله از طرح پژوهشي با عنوان - 1

  .طرح مذكور در دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان اجرا شده است. گرديده است
2. Email: mailto:minazandi@yahoo.com 
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 شاهنامه هايي ازلوئي النگلس شرق شناسِ فرانسوي، اولين اديبي بود كه بخش 
پس از النگلس، ژاك دو والنبورگ، خاور شناس . را به فرانسه برگرداند

 اما مرگ او در سال . همت گماردشاهنامهي ديگري از كشور اتريش به ترجمه
ژول مل تنها مترجمي بود كه توانست پس .  كار ترجمه را ناتمام گذاشت1806

 تحولي  شاهنامهترجمة. سه بر گرداند را به فرانشاهنامهاز چهل سال تالش كلّ 
عميق در آثار شعرا و نويسندگان فرانسه، خصوصاً شعراي مكتب رمانتيك و 

 شاهنامه را سرود؛ و نيز بسياري از ابيات ي قرون افسانههوگو. پارناس ايجاد كرد
را پديد آورد و كوپه زندگيِ مردانِ بزرگ المارتين .  خود آوردشرقياترا در 
انجام اين . ش را سرودآثار  مجموعه، يكي از معروف ترين اشعار»و قبرد« شعر 

هايي از ين قبيل، به ما كمك مي كند با ديد و بينشي نو در پژوهش و پژوهش
آثار گذشتگانِ خود تأمل كنيم و عناصر مهم و  قابل بهره برداريِ ادبيات خود 

 . نة ملل ديگر ببينيمرا باز شناسيم و نيز سخنوران بزرگِ كشور خود رادرآيي

  ، فردوسي، هوگو، المارتين،كوپه شاهنامه : هاكليد واژه

 
  مقدمه

ثير زبان و ادبيات فرانسه قـرار گرفتـه و در بـسياري از    تأهمان طور كه زبان فارسي تحت  
جهات زبان و ادبيات فرانسه بر غناي ادب فارسي افزوده است، زبان و تمدن فرانسه نيز از هـر                   

ـ      تألحاظ تحت    ثيـرِ متقابـل،   تأطـوري كـه ايـن    ه ثير ادبيات و تمدن ايران قرار گرفته اسـت، ب
  .  يك داد وستد ادبي دو جانبه دارد كه به دوره هاي خيلي گذشته مربوط مي شودي هجنب

هـايِ  ي آثار بزرگ ادبيِ پارسي به زبان هاي اروپايي از يك سو و انتشار سـفر نامـه        ترجمه
اي بـراي شـروع نفـوذ ادبيـات فارسـي و فكـر و             ققان اروپايي، مقدمـه   متعددِ جهانگردان و مح   

  .ي بزرگان ايران در ادبيات اروپا بودانديشه
.  سعدي به زبان فرانسه ترجمه شد      گلستاندر قرن هفدهم برخي از آثار ادبيِ ايران مانند          

، 4تاورنيـه و  3ها و همچنين سفرنامه هاي جهانگردان معروفي ماننـد شـاردن        انتشار اين ترجمه  
ه   مردم اروپا خصوصاً فرانسويان را به فرهنگ و ادب ايران عالقه         ي مند سـاخت و آنهـا را متوجـ

                                                 
3. Chardin 
4. Tavernier 
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  .ي غني و پرارزش هنر وادبيات فارسي نمودگنجينه
ه انديـشمندان فرانـسوي را بـه               شاهنامه از ميان آثار ادبيِ فارسي،     بيش از ديگر آثار توجـ 

ـ    جنبه. خود جلب كرد   چنـان سـتايش ايرانـشناسان      يِ ايـن اثـر شـگرف آن       هاي حماسي و مل
  . اين شاهكار بزرگ واداشتيفرانسوي را برانگيخت كه آنان را به ترجمه

 به زبان فرانسه منتقدان و نويـسندگان زيـادي از جملـه سـنت               شاهنامهي  پس از ترجمه  
ـ 7 و آلفرد دِلو   6ژان ژاك آمپر  ،  5بوو سياري از جملـه   در آثار خود فردوسي را ستودند و شعراي ب

 آثـارِ مانـدگاري را خلـق        شـاهنامه شعراي مكتب رمانتيك و پارناس تحـت تـأثير فردوسـي و             
  .كردند

در قرن نوزدهم، تـأثير شـعر فارسـي در آثارِشـاعران رمانتيـك فرانـسوي بـيش از پـيش               
بر اين باور بودند كه براي غنـي كـردن و وسـعت             زيرا ادباي بزرگ اين مكتب      .  است محسوس
  .به ادبيات كشور خود، بايد از ادبيات ملل گوناگون بهره بگيرندبخشيدن 

 را در آثـار برخـي از شـعراي فرانـسه        شـاهنامه ي حاضر سعي خواهيم كرد تأثير       در مقاله 
 را بـه فرانـسه برگرداندنـد، سـخن     شـاهنامه بدين منظور ابتدا از مترجمـاني كـه        . نشان دهيم 

 و فرانـسوا  9، آلفونس دو المارتين8ثار ويكتور هوگوگوييم و سپس تأثير اين شاهكار را در آ      مي
  .كنيم بررسي مي10كوپه

گـردآوري و طبقـه بنـديِ اطالعـات، بـر مبنـاي             .  تحليلي اسـت   -روش تحقيق، توصيفي  
ي توصـيفي انجـام شـده    يادداشت ها و منابع مورد مطالعه و اطالعات به دست آمده بـا شـيوه   

  .است
 

  ي پژوهشپيشينه

أثير ادبيات ايران بر ادبيات فرانسه يكي از حوزه هـاي تحقيقـي اسـت              مباحث مربوط به ت   
چند اثر پژوهـشي در ايـن زمينـه را          . كه پژوهش هاي متنوعي در باب آن انجام پذيرفته است         

  .نام مي بريم
يكي از مهم ترين كتاب هايي كه دربارة آشنايي فرانسويان با ادبيات ايـران نوشـته شـده،               

                                                 
5. Sainte-Beuve 
6. Jean - Jacques Ampère 
7. Alfred Delvau 
8. Victor Hugo 
9. Alphonse de Lamartine 
10. François Coppée 
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ره     كه در پـاريس انتـشار يافتـه،         موجز اين كتاب . نام دارد  11سهايران در ادبيات فران    رسـالة نيـ 
  . استيكي از ايرانيان مقيم پاريس، )1936(صمصامي 

 12 ايرانيـان در آثـار فرانـسويان قـرن هفـدهم     يه چهـر هم، دربـارة ) 1964(محمد غروي   
ـ    يه ولي مـتن ماشـين شـد       ،اي نوشت كه هنوز چاپ نشده      رساله انـشگاه   د يه آن در كتابخان

آنـدره ژيـد و ادبيـات        يهدربـار ) 1968(پـس از او، حـسن هنرمنـدي         . سوربن موجود اسـت   

  .اين رساله نيز هنوز چاپ نشده است. به مطالعه پرداخت 13فارسي
هاي ديگري هم وجود دارند كه به بررسي تأثير ادبيات فارسي           به غير از آثار فوق، پژوهش     

  .اندبر ادبيات ساير ملل پرداخته
گسترة شعر فارسي در انگلـستان   ترين كتابي كه در اين زمينه به چاپ رسيده، كتاب           مهم

كتـاب مـذكور    . اسـت ) 1977 (15اثـر جـان ديويـد يوحنـان        14تاريخ دويـست سـاله    : و آمريكا 
يوحنان . ي خود را دارد  فصل كه هر مبحث جاذبه     20ي مجزا در     مقاله 20اي است از    مجموعه

شاعران كالسيك ايران از جمله فردوسي، سعدي، خيام ونظـامي          چندين مقاله از كتابش را به       
  .اختصاص داده است

 و مقاالت ديگري در مورد تأثير شعراي فارسي بر ادبيـات            در سال هاي اخير هم رساله ها      
فرانسه نوشته شده است كه يا به نظر نگارنده نرسيده و يا وي نتوانسته است از آنها بهره منـد                

و پژوهش هايي از اين قبيل كم و بيش بـه صـورت جـسته گريختـه بـه              اين پژوهش ها    . شود
ولي مطالعات فوق بيشتر كلي بـوده  . مطالعة تأثير ادبيات فارسي در ادبيات فرانسه پرداخته اند    

كمتر اتفاق افتاده تأثير شاعر يا نويسنده اي خاص بر روي شاعران و نويـسندگان فرانـسوي                  و
 عبارتي مي توان گفت تحقيقـاتي كـه در ايـن زمينـه صـورت                به. بطور جداگانه، بررسي گردد   

در مقالة حاضـر سـعي مـي شـود از كلـي گـويي         .  مروري داشته است   يهپذيرفته، بيشتر جنب  
 در آثار سـه شـاعر معـروف قـرن نـوزدهم      شاهنامه  بررسي تأثيربه تنها   پرهيز و توجه نگارنده   

  . معطوف گردد يعني هوگو، المارتين و كوپهفرانسه

  

 

                                                 
11. L’Iran dans la littérature française 
2. Le portrait des Iraniens dans les ouvrages français du XVIIe siècle 
3. Recherche sur André Gide et la littérature persane 
14. Persian Poetry in England and America: A 200-Year History      
15. John David Yohannan 
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  اهميت و ضرورت تحقيق

 كـه  اي جامعـه  هـر  .اسـت  زيرزمينـي  منـابع  استخراج همچون فرهنگي منابع استخراج

 بـه  كه آن و برد مي را استفاده برترين و بيشترين زيرزميني معادن از دارد، تكنولوژي برتري

كـي   ادبيات حماسـي، ي .دهد مي هدر را خود سرماية واقع در پردازد، نمي و استخراج استفاده
فردوسـي  . يكي از غني ترين منابع فرهنگيِ ايران و جهـان اسـت            شاهنامه   از انواعِ مهمِ ادبي و    

خالق اين شاهكار شگرف و هنرمنـدِ ادبيـات حماسـي، بيـشترين تـأثير را در تحـول ادبـي و                      
پـس بـر    . فرهنگي، از خود، در فرهنگ و ادبيات غرب، خصوصاً فرانسه بـر جـاي نهـاده اسـت                 

  .سواسي بسيار اين تأثير را بر روي شعرا و نويسندگان خارجي نشان دهيمماست كه با و
تحقيق و بررسي در خصوص تأثير ادبيات فارسي بر شاعران و نويـسندگان سـاير ملـل از                  

ديـد و بينـشي نـو در آثـارِ          انجام اين كار باعث مـي شـود بـا           . اي بر خوردار است   اهميت ويژه 
م عناصـرجادوييِ قابـل بهـره بـرداريِ ادبيـات خـود را بـاز                گذشتگانِ خود تأمل كنيم و بتواني     

  .اي متناسب با ذوق و فهم مخاطبانِ امروزي خود فراهم آوريمو مائده شناسيم
ي شعاعِ تأثير و عمل ادبيات ايران در آثار ملل ديگر در مي يابيم كه ادبيـات مـا         با مطالعه 

 جاي پناه بـردن بـه تئوريهـا و تقليـد از     هنوز زايندگي و آموزندگيِ خود را از دست نداده و به  
  .غربيان، خود مي توانيم سرچشمه و تأثير گذار باشيم

  

  ي شاهنامه ترجمه

تـرين و    بيـت و يكـي از بـزرگ   60000 شـامل حـدود    ،اي منظـوم     اثر ، حماسـه    اهنامهش
محتواي ايـن   . هاي جهان است كه سرايش آن سي سال به طول انجاميد            ترين حماسه   برجسته

 يهدر سـد تاريخ ايران از ابتدا تا فتح ايران توسـط اعـراب   ها و   ها، افسانه   ار ادبي، اسطوره  شاهك
 ايـن اثـر شـگرف    .شـود  و تاريخي تقـسيم مـي   پهلواني، اي هفتم است و به سه بخش اسطوره

ترين كتاب به زبان پارسي است كه در همه جاي جهان مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بـه                      بزرگ
 .است   جهان بازگرداني شدهيهزندهاي   زبانيههم

هاي فلسفي، هنري و ادبي بهترين روش براي شـناخت   آثار شخصيت يهجمبدون شك تر  
 يهجمبه همين دليل مترجمان شرق شناس بـه تـر  . و سپس استفاده از آثار اين مردمان است    

آلمـان  حـافظ در      غزليـات  يهجمتـر . شاهكارهاي مشرق زمين بويژه كشور خودمان پرداختند      
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ـ  رباعيـات  يهجمسـعدي در فرانـسه، تـر      گلستان   يهجم تر ،16توسط هامر  ام توسـط فيتـز      خي
مرزبـان  ،  هزار و يك شـب    ،  كليله و دمنه   يهجمدر انگلستان و همچنين در فرانسه، تر       17جرالد

ولي عميق در اروپا ايجاد كـرد و سـاير كـشور            تح فردوسي،   يهشاهنام يهجم و باالخره تر   نامه
  . يي را متوجه زبان و ادبيات فارسي ساختهاي اروپا

بنداري اصـفهاني در قـرن   .  از فارسي به عربي صورت گرفت  شاهنامه هاي  نخستين ترجمه 
ترجمـة بنـداري يكـي از    .  به زبـان عربـي ارائـه داد   شاهنامهاي از   شده  ي خالصه هفتم ترجمه 

پـس از عربـي   . شـود   هـم از آن اسـتفاده مـي    شـاهنامه هـاي  است كه در تـصحيح  هايي  ترجمه
پـس از آن هـم   .  قمـري صـورت گرفـت   854 بـه زبـان تركـي در     شاهنامهاي منثوراز    ترجمه

  . به شعر تركي ترجمه شدشاهنامهداستانهايي از 
هاي فرانسه، آلمـاني    به  زبانشاهنامههاي  هايي از برخي داستان     هاي اخير ترجمه    در سده 

ت بيـشتري بـر       رجمـه ولي در اين ميان، ت. و انگليسي صورت پذيرفت    هـاي فرانـسوي از اهميـ
هـاي ديگـر     در مقايـسه بـا ترجمـه       شـاهنامه به عبارت ديگر ترجمه هاي فرانسويِ       . خوردارند

، 20و ژول مل  19، ژاك دو والنبورگ   18 لوئي النگلس  .تر و خصوصاً كم غلط تر هستند      رساتر، روان 
ل        اما ا .  را به فرانسه ترجمه كردند     شاهنامهمترجماني هستند كه     ز اين سه مترجم تنها ژول مـ

آن دو مترجمِ ديگر تنها توانستند قـسمت        .  را به نثر فرانسه در آورد      شاهنامهموفق گرديد كلّ    
  .هاي ناچيزي از اين اثرِ عظيم را ترجمه كنند

  . مي پردازيمشاهنامهدر اين قسمت از پژوهش به معرفيِ مترجمانِ 
 

  ) 1763 -1824(لويي النگلس

  بخـش هـايي از     1788 سال خاور شناس فرانسوي، اولين اديبي بود كه در       لوئي النگلس،   

ي فردوسي و زندگي او منتـشر   اي بسيار ستايش آميز درباره    مقدمه  ترجمه و همراهِ    را شاهنامه
النگلس در اين مقدمه فردوسي را همانند سعدي دانست و در شـگفت شـد كـه چگونـه                   . كرد

او توضـيح داد كـه      همچنـين .  ناشناخته مانـده اسـت     ويانشاعري چنين بزرگ در ميان فرانس     
 گذاشـت و در      شـاهنامه  چگونه شاعر پارسي سي سال از بهترين سالهاي جوانيِ خود را بر سر            

آخر هم سلطاني مستبد، همچون محمود غزنوي، بر اثر بـد گـوييِ حـسودان كوشـشهاي او را             
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  .ناديده گرفت

 ين اديب فرانسوي را بر انگيخـت كـه         آن چنان تحس   شاهنامهداستانهاي حكايت شده در     
ها و جمالت قصار با تحليلي بر فردوسي و شاهان ايـران            داستانها، افسانه در اثرش تحت عنوان     

  : و گفت برابر با ايلياد دانست شاهنامهداستان رستم را درتنها ،باستان

 هـومر   انـد و هرگـز ايـن چنـين بـه           نسروده شاهنامهاي به زيبايي    اروپائيان هرگز حماسه  
تنهـا داسـتان رسـتم و دليـري هـاي او، چـه از لحـاظ زيبـايي اسـتعارات                     . نزديك نشده انـد   

ايـن داسـتان سراسـر لطـف و     . وتشبيهات، و چه از لحاظ هماهنگي اشعار، با ايلياد برابر اسـت     
زيبايي است و پر است از ظرافتي كه گروهي اندك از شاعران بزرگ جهان، آنان كه بـه رمـوز                    

 ,Langlès).ده اند و به زبان طبيعت سخن گفته اند، از آن برخوردار بوده انـد طبيعت پي بر

1788: 141-143) 
سرگذشـت رسـتم را از آغـاز عـشق          ،   شـاهنامه  اش از ي خالصه شـده   در ترجمه النگلس،  

رودابه و زال زر، تولد رستم، به كمند افكندن رخش، عشق تهمينه، تولد سـهراب، نبـرد او بـا                     
ديگر حـوادث     به تن رستم و سهراب، كشته شدن سهراب به دست رستم و            ايرانيان، جنگ تن  

 شـاهنامه  هنري   براي اينكه خوانندگان ارزشِ     شغاد، شرح مي دهد و     ةرا تا مرگ رستم به حيل     
       و تصويري زيبـا    .  برخي از قهرمانان آن مي پردازد      يهرا بهتر دريابند، به تجزيه و تحليل روحي

 آمده اسـت،    شاهنامهتوس و بيژن و ديگران، بدان گونه كه در           رز و از سام نريمان و گيو و گود      
ولي بيان خود را در برابر سخنان فردوسي نارسـا مـي يابـد و بـيم آن دارد كـه                 . رسم مي كند  

  :، هر چند را از روي ترجمه هاي نارساي او ارزيابي كنندشاهنامهخوانندگان بخواهند زيبايي 
 فردوسي آن چنـان بـا طبيعـت هماهنـگ اسـت كـه                آن چنان زيباست، و زبان     شاهنامه

 ,Ibid ).اشعارش به هر زباني ترجمه شود باز هم لطافت و جاذبة خود را همراه خواهد داشت

189)  
ف مـي خـورد كـه چـرا                 النگلس پس از ترجمه    ي برخي ديگر از اندرزهاي فردوسـي تأسـ

ت       هنوز به زبان فرانسوي درنيامده است، و آرزو مي كند كه           شاهنامه سرانجام مردي بلند همـ 
  :بدين كار بپردازد و از اين راه گوهري تابناك به دنياي هنر ارزاني دارد

ولي كسي كه مي خواهد به چنين كاري دست يازد، بايـد دانـشي فـراوان را بـا ذوقـي                    ... 
 را همراه ترجمه و مينياتورهـايي  شاهنامهو نيز بايد متن اصليِ ... سليم و هنري اصيل درآميزد    

گذشته از اينها بايد نسخه هاي      . هاي نفيس موجود است، به چاپ رساند      كه در برخي از نسخه    
  (Ibid, 171). گوناگون را با يكديگر بسنجد و متني عاري از نقص و اشتباه فراهم آورد
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  )1766-1806(ژاك دو والنبورگ 

ـ             شـاهنامه  دومين مترجمِِِِِ اروپـاييِ    ام ژاك دو ، خاورشناسـي اسـت از كـشور اتـريش بـه ن
، زبـان هـاي     در قـسطنطنيه بـود    » جوانان متـرجم   «يهشاگرد مدرس كه   والنبورگ. والنبورگ

 فارسـي و برخـي از زبـان هـاي           ، تركـي  ، و عربـي   كشورهاي شرقي را بسيار دوست مي داشت      
  .اروپايي را مي دانست

بان، و نيز   اما از ميان همة آنها به زبان فارسي عشق مي ورزيد، زيرا لطافت و زيبايي اين ز                
ل نيرومنـدِ   شاعران بزرگي كه به اين زبان شعر سروده انـد،            جهـش هـاي فكـري،       آنـان  تخيـ ، 

  او را  ،انـد  به كار بـرده       خود استعارات و تصاوير بديع و اسرارآميزي كه در اشعار        فصاحت بيان،   
  (Wallenbourg, 1810: 4-5) .  بودمجذوب كرده

ي آثـار  تريشي را بر آن داشـت تـا بـه ترجمـه    عشق به زبان و ادبيات فارسي خاورشناسِ ا    
را آغاز و پـس از شـش         مولوي مثنويِ ترجمة   1792از اين رو در سال      . ادبيِ اين زبان بپردازد   

 حريقي وحشتناك خانه و كاشانه      1799ولي در سال    . سال تالش مستمر آن را به پايان رساند       
اين باره به يكي از دوسـتانش چنـين   او خود در . اش را سوزاند و حاصل زحماتش را بر باد داد 

  :گفته است
 (Ibid, 8 ) .  برايم مانده بودمثنويي سوختن و دود شدن زندگيم مهم نبود اگر ترجمه

 شـاهنامه ي والنبورگ، پس از اين سر خـوردگي، از كـار مثنـوي دسـت كـشيد و بـه ترجمـه                   
وقات فراغت خـود را بـر        ا يه چند سال هم   او. پرداخت، همان گونه كه النگلس آرزو كرده بود       

ولي بخت با   .  ترجمه ها كمك گرفت    حتي از همسر خود براي رونويسيِ      سر اين كار گذاشت و    
امـا پـيش از   . را درربـود  ، در سن چهل سـالگي، مـرگ او      1806او سر ياري نداشت و در سال        

  :كه بر بالين او بوده چنين گفت مرگش، به دوستي
 را بـه پايـان   شـاهنامه ترجمـة   تربيـت فرزنـدان و    و . . . دلم مي خواست زنده مي ماندم     

 (Ibid, 14 ). رساندم مي

، به ياد همكار از دسـت      1810، خاورشناس ديگري است كه در سال        21اين دوست بيانكي  
اي به چـاپ    مه را كه وي به فرانسه درآورده بود، همراه با مقد          شاهنامهرفته اش، آن قسمت از      

بو نصر معمري را نيز ترجمه كرده بود، و بيانكي هـر جـا الزم              ي ا  والنبورگ خود مقدمه   .رساند
فانه وي بـه     متأس .دانسته تو ضيحي در پايين صفحات، به صورت زيرنويس، بر آن افزوده است            
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بر ايـن    و.  عشق نمي ورزيد   شاهنامه ادبيات فارسي بود، به      يههمان اندازه كه والنبورگ شيفت    
 در (Ibid, 17 ). »ن كه استوار باشـد درخـشنده اسـت   بناي فردوسي بيش از آ«باور بود كه 

ي چنين آثاري از ادبيات مشرق زمين، افقِ وسيع تري در برابـر   عين حال مي گويد كه ترجمه     
ديدگان هنرمندان و شاعرانِ اروپايي خواهد گشود و آنان را در ابداع و ابتكار و نـوآوري يـاري                   

  :خواهد كرد
آن چيزي كه پيش از اين ظرافت و        . پي تنّوع هستيم  در شعر چند گاهي است كه ما در         «

اينك . زيباييِ يوناني ناميده مي شد، امروز چنان كهنه شده است كه خواننده را ملول مي دارد               
شـاعران  ... توهماتي ديگر، روشهايي ديگر، جنگجوياني ديگر وحماسه هـايي ديگـر الزم اسـت             

را ياري كنند و هـم بـراي دانـشمندان وسـايل            آوران  مشرق زمين مي توانند از اين راه، هم نو        
  (Ibid )  .»تحقيق فراهم آورند

 نتوانسته اند، اين شاهكارِ     شاهنامههمان گونه كه مي بينيم تاكنون هيچ يك از مترجمانِ           
آنها تنها قطعاتي پراكنـده از      . طور كامل به زبان فرانسه برگردانند     درخشانِ ادبيات فارسي را به    

و اين مقدار بـه هـيچ وجـه بـراي الهـام دادن بـه                . به فرانسه ترجمه كرده اند    اين اثر عظيم را     
 را به تمامي و در      شاهنامهمي بايست ايران شناسان     . نويسندگان و شعراي فرانسوي كافي نبود     

زباني رسا به فرانسه در مي آوردند تا سخنوران ديگر بتوانند از ايـن سرچـشمة الهـام سـيراب                    
  .شوند

    ل انجام پذيرفت     و اين كار به همترجمة او هنـوز زيبـاترين و شـيواترين         . ت مردانة ژول م
  . در زبان فرانسه وجود داردشاهنامهترجمه اي است كه از 

 
   )1800-1876(ژول مل

ايـن  .  در اشتوتگارت متولد شد    1800 اكتبر   25 در   ،22يوليوس فن مل  : ژول مل به آلماني   
د، متخصص در زبان و ادبيـات فارسـي و مـصحح و    خاورشناس آلماني كه تابعيت فرانسوي دار   

  . به نثر فرانسوي است شاهنامهمترجم
 در آلمـان بـه پايـان     23ژول مل تحصيالت خود را در رشتة فلسفه در دانـشگاه تـوبينگن  

كـه    چنـان  ؛ مل به زبان فارسي عـشق مـي ورزيـد          .ي دكتري نايل شد   رسانيد و به اخذِ درجه    
او زبـان و  . ك گفت و براي فرا گرفتن زبان فارسـي بـه پـاريس آمـد            سرانجام زادگاه خود را تر    
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و آبـل   24 پاريس زيـر نظـر سيلوسـتر دو ساسـي    در مدرسة زبان هاي شرقيِادبيات فارسي را 
  . فرا گرفت25رموزا

 عنوانِ استاديار فلسفه در دانشگاه تـوبينگن را داشـت، امـا             1833 تا   1826هاي    بين سال 
او همچنان به مطالعه در زبـان       . آلمان به مطالعه و تحقيق بپردازد     اجازه داشت كه در خارج از       
ژول . ي زبان شرقي ادامه داد و چندي بعد تابعيت فرانسه را گرفت           و ادبيات فارسي در مدرسه    

ي آنهـا در  مل به آثار شعراي طراز اول ايران همچون حافظ توجه بسزايي داشـت و از مطالعـه            
  .گرفت سي الهام ميكار تدريس زبان و ادبيات فار

 به دبيري انجمن آسيايي پاريس منصوب و سپس بـه رياسـت آن              1840ژول مل از سال     
. ها و ادبيات فرانسه انتخاب شـد         به عضويت فرهنگستان كتيبه    1844او در سال    . برگزيده شد 

 انتخـاب گرديـد و    26عنوان استاد زبان و ادبيات فارسي دركولژدو فرانس در همين سال هم به
  .اي تربيت كرد ت سي سال در اين كرسي به تدريس اشتغال داشت و شاگردان برجستهمد

 داشتند باعث شد كـه دولـت فرانـسه           شاهنامه اشتياقي كه اديبان فرانسوي به فردوسي و      
 او در اين سال ترجمة اثر را شـروع و   . گرداند شاهنامهجمة مور تر مأرا   ژول مل    1836در سال   

 او ترجمة  اما.بي وقفه بر روي آن كار كرد) مدت چهل سال(1876ال تا پايان عمر يعني تا س

 مختلـفِ  نـسخ  شـناس،  عنوان مـتن  به او و نبود پذير امكان شاهنامه متن آوريِ جمع بدون

 و بريتانيـا  يشـرقي، مـوزه   هنـد  كمپـاني  يكتابخانه پاريس، سلطنتي يكتابخانه در موجود
  .كرد مقايسه و بررسي را آكسفورد يكتابخانه

 كار ساده اي نبود، زيرا مل پس از بررسـي            شاهنامه ي اثري به بزرگيِ   بديهي است ترجمه  
ي بعضي از ابيات و تفسير كلمات و تعبيرات بـا مـشكالتي             ي نسخ متعدد، در ترجمه    و مقايسه 

مطمئناً برگرداندن برخي از استعارات وتشبيهاتِ مخصوص زبانِ فارسي به          . چند مواجه گرديد  
انـد و   توصـيف شـده   شـاهنامه هـاي جنـگ آن گونـه كـه در    ه، به تصوير كشيدن صحنه    فرانس

هاي سحرآميزِ اين كتاب عظيم كار طاقت فرسايي بـود كـه اسـتعدادي وافـر،                ي افسانه ترجمه
مل از ايـن هـر سـه    . دانشي بسيار و همان گونه كه النگلس گفته بود، هنري اصيل مي طلبيد        

  .برخوردار بود
او . اس برجسته توانست سختي ها را يكي پس از ديگري پـشت سـر بگـذارد               اما ايران شن  
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بـه    پيام به ايران فرسـتاد و       يك بار   حتي .اي ياري جست  براي حلّ مشكالت خود از هر وسيله      
 كازيميرسكي، كه به عنوان دبير سفارت فرانسه، همراه سـفير آن كـشور عـازم ايـران           يهوسيل

توضيح برخي از واژه ها      تفسير برخي از اشعار فردوسي و     ي  هبود، از صاحب نظران ايراني دربار     
 طـرز  بـه  را شـاهنامه  مجلّدهاي هم فرانسه سلطنتي ي چاپخانه.و تركيبات، نظر خواهي كرد

 مل يفرانسه متن و فردوسي فارسيِ متن كه منتشركرد؛ به گونه اي دوزبانه صورت به نفيسي

ما حاصل كار به قدري نفيس و گران قيمت از كـار در  ا. گيرد قرار خوانندگان ديدگان برابر در
آمد كه كسي به جز اشخاصي كه دولت فرانسه اين كتاب را به ايشان هديه مـي داد، قـادر بـه          

 را از شـاهنامه ي ي فرانـسه ، ترجمه27ماري اليزابت مل خوشبختانه همسر مل،. خريد آن نبود
لـد، بـه قطـع جيبـي در فرانـسه       به صورت سـاده در هفـت مج      1878چاپ شوهرش در سال     

  . را خريداري كنندشاهنامهاين گونه، عوام هم مي توانستند . منتشر كرد
 نسخه از كتابخانة ملـيِ      8(نويسِ موجود در اروپا        دست 35 ژول مل با استفاده از       ٔشاهنامه

ل، و نـسخه        5 نسخه از ديوان هند،      13پاريس،   هـاي   هـايي از مجموعـه    نسخة ملكـي خـود مـ
هاي حماسيِ فارسي فراهم آمده اسـت، و بعـد    و همچنين با مراجعه به ساير مثنوي  ) صيخصو

رود و هميشه مورد مراجعـه   غلطي به شمار مي از گذشت بيش از يك قرن هنوز متن نسبتاً كم         
  .و استناد محققان بوده است

راه  هم 1838اين مقدمه كه در سال      .  نوشته است   شاهنامه ژول مل مقدمة مفصلي هم بر     
 نخـستين تحقيـق عميـق و همـه           بـه چـاپ رسـيده اسـت،        شاهنامهبا انتشار نخستين مجلّدِ     

 انجام شده است و از نظر هنري، حماسـي و           شاهنامهست كه به زبان فرانسه دربارة        ا اي جانبه
 آن سعي كرده است در نقـل روايـات بـسيار            يهعالوه نويسند هب. تاريخي بسيار ارزشمند است   

خاور شناسان، حتّي    نگارش و تدوين آن به گونه اي است كه بسياري از          ي  ه شيو .امانتدار باشد 
  .به عنوان يك منبع كامل، همواره از آن استفاده كرده اند 29سهو هانري ما 28تئودر نولدكه

 بـه اعتقـاد او  . دكـر هاي آن را مطـرح     اين مقدمه، شعر حماسي را تعريف و ويژگي        مل در 
 ،دو عنصر اساسي در شعر حماسي به حساب مي آينـد          » مفهوم «و» زيبايي سخنوري «اگرچه  

از ديدگاه مل دليلي كه يك شعر بر سر         . اما اين دو براي يك اثر حماسيِ مردمي كافي نيستند         
به آوازهاي خياباني راه مي يابد احساس ملي و ميهن پرسـتيِ شـاعري اسـت             زبانها مي افتد و   
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   .سي در نظر مل يكي از شاعران بزرگ استفردو. كه از نفس خود در شعر دميده است
ي ترين اثر پژوهـشي در بـاره       مقدمة مل تا پيش از تحقيقات جديدتر در قرن بيستم، مهم          

ترين مرجع براي بسياري از خاورشناسان        شاهنامه و فردوسي و همان گونه كه گفتيم  متداول         
  .به شمار مي رود

جلـد اول   (  را به چاپ رساند       شاهنامه از شش جلد    1876 تا سال    1838ژول مل از سال     
و جلد شـشم    1866، جلد پنجم    1855، جلد چهارم    1846، جلد سوم    1842، جلد دوم    1838
 ناتمـام    شـاهنامه   باعث شد جلد هفتم يعني آخـرين جلـد         1876اما مرگ او در سال      ). 1868
باربيه دومنـار در  .  شد، به اتمام كار او مأمور30 پس از او شاگردش، كازيمير باربيه دومنار  .بماند
 و همان گونه كه پيشتر گفته       . جلد هاي پيشين چاپ كرد     يهجلد هفتم را به شيو    1878سال  
 را بدون مـتن فارسـي و تـذهيب     شاهنامههمسر مل، نيز در همان سال چاپ ساده اي از        شد،  

  .كاري منتشر كرد
 مـي  زيـرا  كـرد،  شـاهنامه  يوقف ترجمه را خود مترجم، زندگيِ و متن شناس ملِ ژول

 آن را كه بدهد قرار خوانندگان از ايگسترده جمع اختيار در فرانسه زبان به متني را خواست

 بـود  آگاه كامال او نهايت در. منبعِ اصلي اطالعات در مورد ايران كهن تلقي مي كرد عنوان به

ن را بـه  يكـي از برجـسته تـرين آثـارِ ادبـيِ مـشرق زمـي        فردوسي، يشاهنامه يترجمه با كه
   .جهانيان معرفي مي كند

 نكـرده  سـفر  ايـران  به هيچ گاه و بود آلماني تولد زمان در اين شاهنامه پژوهِ عاليقدر كه

 مطمئنـاً   او.كرد ايفا را فرهنگ دو و )ايران و فرانسه( دوكشور ميان يواسطه نقش مهمِ بود،

 و دانـان جغرافـي  شناسـان، باسـتان  مورخان، فيلسوفان، شناسان، متن متخصصان، يزمره در
 تحقيـق  و وقف مطالعه كمال و تمام را خود پيش قرن دو از كه گيردمي قرار شناسانيجامعه

 كـه در  بـود  ايبرجـسته  بسيار فضالي از يكي او به عبارتي. كرد ايراني دنياي و ايران روي بر

و باعث شد كـلِ  هاي مستمر اكوشش. كرد مشاركت فرانسه و ايران ميان بهتر متقابل شناخت
 ي اوترجمـه . بـه زبـان فرانـسه برگردانـده شـود و در دسـترس همگـان قـرار گيـرد               شاهنامه  

شاعران را در سرودن اشعاري  ها، وتوانست نويسندگان را بيش از پيش در نگارش داستان مي
هم براي دانشمندان وسايل تحقيق و بررسي دربـارة آداب و رسـوم و تـاريخ                 و. زيبا ياري كند  

زيـرا بـسياري از     . اروپـايي فـراهم آورد     هاي ايراني و هندي و     افسانه همبستگيِ ران باستان و  اي
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  . هاي اروپايي بود افسانهيههاي آن سرچشمداستان
ثير بسزايي در شناساندن فردوسـي، حماسـه        تأ به زبان فرانسه،     شاهنامهبدون شك چاپ    

روپائيـان كـه تـا آن زمـان هـيچ شـاعر و              اين امر باعث گرديد كه ا     . ايران داشت ة سراي پرآواز 
نويسنده اي را برتر از اديبان و شعراي خود نمـي ديدنـد، لـب بـه تمجيـد از سـخنور بـزرگ                        

 ,Ampère,1956: 330 & Sainte – Beuve)  »هومر ايران«كشورمان گشايند و او را 

ـ  ي هزنـده كننـد  «، (Patris, 1948: 7 )» پدر شعر فارسي« (334 :1850 ان فرهنـگ و زب
، ) (Avril, 1888 : 71» هنرمنـدي بلنـد پايـه   « ، (Hubert,1953: 74)» ايـران زمـين  

 ,Ampère) »يكـي از بـزرگ تـرين شـاعران جهـان     «و )  (Ibid» سـراينده سـرود آزادي  «

  .  نامند(280 :1956
ــر روي شــاعران و   فردوســي دروازه ــازه اي ب ــازه و روح و شــوق و حــال ت ــاي ت اي از دني

آنان با عطر آسماني شرق و نسيم روح پرور ابديت كه از بوسـتان  . ي گشود انديشمندان فرانسو 
هاي خارق العاده اي را شناختند كه در نبوغ ادبـي بـا             هاي ايران مي وزيد آشنا شدند و انسان       

  . يا از آنها برتر بودند برابر و 33و اشيل 32، هوراس31هومر
 
   در آثار هوگو، المارتين و كوپهشاهنامهتأثير 

گذاشـته اسـت، در     تأثير پذيريم كه ادبيات فارسي بر برخي از نويسندگان فرانـسوي           اگر ب 
ي شـگفت  تأثيرگفتار حاضر، جايگاه فردوسي به عنوان يكي از نامدارترين شعراي پارسـي كـه          

نفـوذ  .  انديشمندان فرانسوي گذاشته است، مطرح و بررسي مي شـود          زبر روي شمار بسياري ا    
ي كـه ديگـر   تأثيرمخصوصاً در نوشـته هـاي مكتـب رمانتيـك، بـا         فردوسي در ادبيات فرانسه     

اند، همراه است، اما تصريح سهم هر يـك در          داشته) چون سعدي، خيام، حافظ   (شعراي ايراني   
. سپردن بخشي از ميراث ادبي ايران به فرنگيان كـاري دشـوار و تـا انـدازه اي تـصنّعي اسـت                     

 رمانتيـك فرنـگ مـستلزم بحثـي كلـي و            فردوسـي در شـعر و ادب      تأثير ن  دوانگهي نـشان دا   
 مـن (گ اروپـا    نـ در فره ) جمله ايرانـي   من(مقدماتي پيرامون نفوذ شعر و ادب و دانش شرقي          

، و نيز بيان علل و موجبات تـاريخي، اقتـصادي و            19 ترين ايام تا قرن   قديمي از) جمله فرانسه 
اما مي تـوان از  . مي كند چنين بحثي ما را از موضوع اين پژوهش بسيار دور           . سياسي آن است  
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 سخن گفت و براي به دست دادن معيار كار به ذكر چند نمونه و مورد اكتفـا                  اجمالياين نفوذ   
  . كرد

فردوسي در آثار شـعراي رمانتيـك و پارنـاس سـه شـاعر انتخـاب                تأثير براي نشان دادن    
از مكتـب    نتيـك و فرانـسوا كوپـه      از مكتـب رما    و آلفونس دو المارتين    ويكتور هوگو . شود مي

 .پارناس

 
   )1802 - 1885(ويكتور هوگو 

ي بزرگ فرانـسوي در قـرن نـوزدهم، مـي     ي آثار ويكتور هوگو، شاعر و نويسنده    با مطالعه 
 34ديوان شـرقيات يكي از اين آثار، .  را بر برخي از آثار او بيابيمشاهنامهتوانيم تأثير فردوسي و     

گوهري كه از گـنج  « و »مشتي از خروار« اشعار فردوسي را به عنوان   هايي از هوگو نمونه . است
  .، يكي از مهم ترين آثار منظومش آورده است شرقياتبر گرفته بود، در» بيكران شرق

  . در اينجا تنها به ذكر دو نمونه اكتفا مي كنيم
 ستايش هوگـو را برانگيختـه، يكـي وصـف زال زر و شـرح                شاهنامههايي كه در    » گوهر«

  :الوري هاي او درجنگ مازندران است، آنجا كه مي گويدد
 چـــو زان لـــشكرِ گـــشن برخاســـت گـــرد 

 مـــن آن گـــرز يـــك زخـــم برداشـــتم    

ــن  ــشت زيــ ــيدم از پــ ــان برخروشــ  چنــ

 دل آمــــد ســــپه را همــــه بــــاز جــــاي
  

  

 رخ نامــــــــداران مــــــــا گــــــــشت زرد

ــتم   ــاي بگذاشـــ ــان جـــ ــپه را همـــ  ســـ

 كـــه چـــون آســـيا شـــد بـــر ايـــشان زمـــين

 سراســـــــر ســـــــوي رزم كردنـــــــد راي
  

  

  :و آن ديگر سرآغاز داستان رستم و سهراب
ــتان  ــي داســـ ــان يكـــ ــار دهقـــ  زگفتـــ

 زموبــــد بــــدان گونــــه برداشــــت يــــاد

ــرد   ــر كـ ــاز نخجيـ ــد دلـــش سـ ــي بـ  غمـ

ــاي    ــدر آورد پـ ــش انـ ــه رخـ ــت و بـ  برفـ

  ــورانش ــرز تــ ــوي مــ ــاد رويســ   بنهــ

  

  

 بپيونــــــــدم از گفتــــــــة باســــــــتان  

 كـــــه رســـــتم برآراســـــت از بامـــــداد   

ــرد   ــر كـ ــر از تيـ ــركش پـ ــست و تـ ــر بـ  كمـ

 گيخـــــت آن پيـــــل پيكـــــر زجـــــايبران

ــوي   ــر جــ ــاه نخجيــ ــير دژ آگــ ــو شــ  چــ

  
  

او .  خود اكتفـا نمـي كنـد       شرقياتاما شاعر فرانسوي تنها به آوردن ابياتي از فردوسي در           
، كه خود شاهكاري عظـيم اسـت، از سـخنور بـزرگ ايرانـي الهـام             35ي قرون افسانهبراي خلق   
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  . را از فردوسي مي گيردوني قرافسانهي سرايش به عبارتي، او انديشه. گيرد مي
همان گونه كه مي دانيم شاعر حماسه سرا در اثر خود سرگذشت ملّت ايران را به تـصوير                  

او نشان مي دهد كه چگونه ايرانيان نـشيب و فـراز هـاي زنـدگي را پـشت سـر                     . كشيده است 
 گويـاي   مهشـاهنا بسياري از ابيات    . بر آنها پيروز شده اند     گذاشته، با سختي ها روبه رو شده و       

اين نكته هستند كه سرنوشت ملّت ايران، سرنوشت روشني در برابر تاريكي اسـت، سرنوشـت                
ولي در آخر اهورا بر اهـريمن و نـور بـر            . اهورا و اهريمن است كه پيوسته با يكديگر در نبردند         

چنـين روزي ديگـر تـاريكي در پـي     . و روز روشن فرا خواهـد رسـيد  . ظلمت پيروز خواهد شد 
عـدل و نيكـي فـرا خواهـد          آن گاه بيداد گري از جهان محو و پهنـة گيتـي را            . داشتنخواهد  

  . گرفت
همچون فردوسي، هوگو نيز معتقد بود كه زندگي يك نبرد است، نبرد دائمي ميان خير و                

خـوبي بـر بـدي       همچون او، شاعر فرانسوي بر اين باور بود كه سرانجام نور بـر ظلمـت و               . شرّ
نوبت هوگو بود كه با الهام از سخنور بزرگ ايراني به خلـق حماسـه اي       حال  . پيروز خواهد شد  

 ادبيـات   يه، زيباترين شاهكار خود و بزرگتـرين حماسـ         قرون يهافساناز اين رو    . نوين بپردازد 
هوگو شاهكار خود را بر جهان بينيِ دوگرايي كه اساس آن را از زرتشت و               . فرانسه را خلق كرد   

اما اين بـار قهرمانـان ايـن اثـر          . را از فردوسي گرفته بود، بنياد نهاد      ماني و انديشة ساختن آن      
 از  قـرونش يهافـسان  ادبيات فرانسه در  يهشاعر نابغ . شگرف، نه يك ملّت بلكه كلّ بشريت بود       

قرن هاي گم شده سخن مي گويـد، از كوشـش هـاي از دسـت رفتـة آدميـان، از ظلـم هـا و                         
  .  به دوش كشيده استنابرابري هايي كه بشريت از ديرباز

 سختي هايي را نشان مي دهد كه انسانها همواره با آنهـا              شاهنامه  همچون  قرون يهافسان
  دست و پنجه نرم كرده اند؛

 بـشريت   يهتاريكي هايي كه بر زندگي آدميان سايه افكنده و زخـم هـايي كـه بـر پيكـر                  
وشني بر تـاريكي پيـروز      اما هوگو همچون فردوسي مژده مي دهد كه سرانجام ر         . نشسته است 

تقـسيم   36پس او كتاب خود را به سـه بخـش       . خواهد شد و ديو اهريمني از پاي درخواهد آمد        
آخرين بخش را    و » مرگ ديو « بخش دوم را    . ناميد»  قرون يهافسان« بخش نخستين را    . كرد
  . »نورخدا« 

                                                 
 Dieu, La Fin deكتاب داده است؛همة خود را به  كه نام La Légende des siècles :اين سه بخش عبارتند از - 36

Satan  كه ناتمام مانده است.  
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 در طـول  كتـابي اسـت در شـكوفايي انـسانها،        «: او خود در توصيف شاهكارش گفته است      
و بـه  » از ظلمت رهايي مي يابند و به سوي نور رهسپار مي گردنـد     «، انسان هايي كه     »ها قرن

وحدت آن نيز، كه از داستانهاي پراكنـده اي شـكل گرفتـه،       . دست مي يابند  » آزادي و كمال  «
 باريك و اسرار آميز هزار خمِ زندگيِ انسانها، يعنـي پيـشرفت و           يهرشت«: وحدت بشريت است  

  ).  قرونيه افسان چاپ اوليه، مقدم1859هوگو، . نك(» يآزاد
  : ترين اشعار اين اثر ماندگار استخطوط زير از زيبا

  . در رؤيايم ديوار قرون در برابر ديدگانم ظاهر شد«
  . ديواري ساخته شده از گوشت و سنگ سخت

  . آرامشي برخاسته از تشويش
  . بنايي سرشار از صداهايي پر طنين

  ر دهان باز مي كرد و غارها، گاه ديوا
  يا كاخ هايي طاليي و مرمرگون را كه پيشتر انسان هايي خوشبخت، 

  مندان و فاتحاني بي رحم و مست از شراب ستايش، و يا زور
  . در آنها زندگاني مي كردند، آشكار مي ساخت

  . ديوار، ديواري زنده و پر سر و صدا بود
 . ست داشتندمرمرهايش تاجي بر سر و شمشيري در د

  . آسمان گريه مي كرد و زمين پر خون بود
  و من در اين ديوار، آن هيچ را كه نامش همه چيز است، 

  شهنشهان و حكمرانان، فتح و قانون، 
  و سلسله نسل هاي پي در پي بشري را آشكارا مي ديدم، 

  رنج ها و شكنجه ها، ناداني و گرسنگي، 
  خرافه ها و علم و تاريخ، 

  . . .  نمايي تاريك از بنايي رفيع در برابر ديدگانم آشكار گشت همچون دور
  . يا، تاريخِ عيان دو جنگجو و دو رقيب بودؤاين ر

  و داستانِ ملّت هايي كه از ديوار قرن ها عبور كرده اند، 
  سرگذشتِ انسان هايي را كه در معبدِ عظيمِ زمان زندگاني كرده اند، 

   … آنها را باز مي گفت پيشوايان و رهبرا نيهنو افسا
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  . )»La Vision d’où est sorti ce livre« يههمان، قطع(
هاي زيادي بين اين دو اثـر   در مي يابيم كه شباهت قرونيهافسان و  شاهنامه يهبا مقايس 

هوگو نيز همچون فردوسي در شاهكارش ابتدا به ستايش از زمين و موهبت هـايي     . وجود دارد 
چون او از خورشيد، ماه، ستارگان، كوهها و درختـان سـخن           . پردازد مي كه از آن سرشار است،    

شاعر حماسـه سـرا، اينگونـه داد سـخن          » اندر آفرينش عالم  «  در گفتار   شاهنامه در. مي گويد 
  :دهد مي

 بباليـــــد كـــــوه، آبهـــــا بـــــر دميـــــد

ــت    ــه درخـ ــد گونـ ــا چنـ ــت بـ ــا رسـ  گيـ

 وزان پـــس چـــو جنبنـــده آمـــد پديـــد    

ــي  ــد همــ ــواب و آرام جويــ ــور و خــ  خــ
  

  

 ســــرِ رســــتني ســــوي بــــاال كــــشيد    

ــت     ــشان ز بخـ ــد سرانـ ــر آمـ ــاال بـ ــه بـ  بـ

ــد   ــويش آوريــ ــر خــ ــتني زيــ ــه رســ  همــ

ــي   ــد همـــ ــام جويـــ ــدگي كـــ  وزان زنـــ
  

  

 طبيعت و آفريده هـاي پروردگـار را         ،»در آفرينش مردم  «ن فردوسي كه    وسپس، باز همچ  
  :ايداشعار زيباي زير را مي سر» تقديس زن«ستوده بود، هوگو در توصيف آدم و حوا و در
  . . . فروغي تمام ناشدني ! فروغ صبحگاهان فرا رسيد، چه فروغي 

  . . . آن روز قشنگ ترين روز خلقت بود 
  . . . روزي كه اولين مرد در جوار اولين زن به عبادت پرداخت 

  !اي مخلوق حيرت انگيز !  وجود يهاي جوهر! زن 
  واال و زيباي روح در گِل هستي، تجلّيِ اي 

  . . . ستان ابديت سرشته شده است گِلي كه بد
  ).  »Le sacre de la femme«، قطعة »D’Eve à Jésus«  :همان، بخش دوم(

كتاب او از ايـن سـال تـا         .  منتشر كرد  1859 را نخستين بار در سال        قرون يهافسانهوگو  
ولي در هـر چـاپ، شـاعر سرگذشـت گروهـي از مـشاهير               .  بارها تجديد چاپ شد    1877سال  

اكنـون زمـان آن   . زيسته بودند، بر چاپ پيشين مي افزود» معبدِ بزرگ زمان« كه درجهان را 
از ايـن رو در     . رسيده بود كه ابياتي چند از ديوان حماسي اش را به فردوسي اختـصاص دهـد               

، او كه احساس مي كرد بـه شـاعر          شاهنامه، پس از انتشار جلدهاي پنجم و ششم         1872سال  
  : ياد او اشعار زير را سرودبزرگ ايراني مديون است، به

  . سالها پيش، در شهر ميسور فردوسي را ديدم
  گويي از خورشيد، پرتوي بر گرفته، 

  همچون جيغه اي زرين بر جبين نهاده بود، 
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  . جاللي چون پادشاهان داشت كه پستي را بر آستانش راهي نيست
  . اني بر تن داشتدستاري قرمز، آراسته به ياقوتي درخشان، بر سر و جامه اي ارغو

  . او از اين سر شهر به سوي ديگر مي رفت
  . ده سال بعد، او را سياه پوش ديدم

  تو اي دوست، كه پيش از اين با جامه هايي ارغواني از شهر مي گذشتي، : به او گفتم
 سـياه را كـه گـويي بـا تـاريكي آن را رنـگ       يجامهچرا اكنون اين    ! تو اي خداي گلگون     

  ن كرده اي؟اند، بر ت كرده
 . آخر اكنون فروغم خاموش گشته است: پاسخ داد

)Hugo, 1962: 563-564(  
از اشعار هوگو چنان بر مي آيد كه او شاعر فارسي زبان را بخوبي شناخته و با او احـساس                

  . نزديكي مي كند
هوگـو  . هاي زيادي بين آن دو پيدا كـرد       توان شباهت با مطالعة زندگي و آثار دو شاعر مي       

 سـال از زنـدگيش را در   18ز چنان فردوسي موردِ بي مهريِ پادشاه زمان خود قرار گرفت و           ني
تبعيد گذراند، هر دو شاعر تمـام زنـدگي شـان را صـرف سـرايش و تحريـر نمودنـد و هـر دو                

فردوسي شاعري آزاده بوده و بـه انـسانيت و          . هايي ماندگار را از خود بر جاي گذاشتند       حماسه
هوگو نيز چون او در سرتاسر عمر سـخن از انـسانيت و          . ورزيديز عشق مي  ميهن بيش از هر چ    

 شباهت زيـاد ايـن دو شـاعر شـده          يهمعاصران هوگو نيز متوج   . نوعدوستي به ميان آورده بود    
  .ناميدند» فردوسي زمان«چندان كه فرداي مرگش او را . بودند

  

  )1790 - 1869(آلفونس دو المارتين 

 مدت چهل سال به طول انجاميـد        1876 تا   1836ي كه از سال      فردوس شاهنامه يهجمتر
هـاي   سخنوران ايرانـي و تحقيـق در ادبيـات فارسـي از ديـدگاه              يهجست آثار بر  يهجمو نيز تر  

ثيري عميق در ادبيات قرن نـوزدهم بـر جـاي گذاشـت و شـاعران و نويـسندگان                   تأگوناگون،  
ان و شـعراي ايرانـي خـصوصأ فردوسـي     فرانسوي، در آثارشان به تعريف و تمجيد از نويـسندگ     

  . پرداختند
.  مكتب رمانتيك فرانسه، يكي از اين شاعران بـود   يهآلفونس دو المارتين، شاعر و نويسند     
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بـه  ) مجله اي كه خود بنيان آن را نهاده بود( 37پيام فرهنگالمارتين در مقاالتي كه در مجلة 
المارتين . مان دالور اثرش پرداخت   قهر» رستم«چاپ رساند، به ستايش از فردوسي و خصوصا         

 گفتار مربوط به فردوسي مي گويد كه اصلِ اين مقالـه توسـط همـسرش، خـانم                  يهدر ديباچ 
  .  آثار او به شمار آمده استء المارتين، جزكلياتولي مقاله در . المارتين نوشته شده است

ثيـر  تأبـسيار تحـت      توسط ژول مل، المارتين كه       شاهنامهپس از انتشار جلد اولِ ترجمة       
او .  خلـق كـرد  38»زندگي مردان بزرگ « شاعر فارسي زبان قرار گرفته بود، كتابي تحت عنوان          

هـدف اصـلي    . در اين كتاب، داستان چندين چهرة بزرگ زمانهاي گذشته را به تصوير كـشيد             
ر و  المارتين از آفرينش اين اثر، به نمايش گذاشتن كارهاي عظيم قهرمانانِ زمانهاي بـسيار دو              

  .ارائة درامي از سلسله نسل هاي بشر بود
المارتين بارها خاطرنشان كرده بود كه او هرگز نمي تواند كاري نظير كاري كه مل انجـام      

از اين رو تنها به اين اكتفا كرد كـه خالصـه اي را از زنـدگي و فتوحـات                    . داده بود، انجام دهد   
مارتين در مقدمـة اثـرش راجـع بـه داسـتان      ال. ارائه دهد شاهنامه رستم، قهرمان ايرانيِ كتاب 

  :رستم مي گويد
اين داستان كه حماسي ترين و دراماتيك ترين ايده از شرق كهن را ارائه مي دهد، خـودِ                  

اين داستان شرح حال زندگي يكي از بـزرگ مردانـي اسـت كـه     . شرق حي و زنده. شرق است 
دن بـشري تحميـل          هاي بسيار دور تا زمان حال به دور       نامشان را از زمان    ان هاي مختلـف تمـ

   (Lamartine, 1856: 8-9). كرده اند
نامـد و  مـي » هركول شرق«پيش از پرداختن به داستان رستم كه المارتين در اثرش او را  

 بپردازد، المـارتين همچـون   شاهنامهپيش از اينكه به جمع آوري و بيان قسمتهاي متفاوتي از   
اش را   منظـومِ عظـيمِ حماسـي      يهطي كه در آن مجموعـ     مورد زندگي فردوسي و شراي     مل در 

  . ها استوار است افسانهيهاي كه قسمت اعظم آن بر پايمجموعه. گويدسروده، سخن مي
 شاهنامهشاعر فرانسوي در بخشي از كتابش به ناتواني خود و هم عصرانش در برگرداندن               

 : به نثر اعتراف مي كند

 سـعي  يههمـ . با به زبان همگاني كاري بس دشوار است  برگرداندن داستاني تا اين حد زي     
 نوشـتارِ   يهشـيو . ما اين است كه ارزش اين شاهكار عظيم را براي خوانندگان آن آشكار كنيم             

شاعرِ بزرگ پارسي، استعارات و تـشبيهاتش، صـحنه هـاي جنـگ و سرگذشـت هـاي خيـال                    
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. Civilisateur 
38. Vie des grands hommes 
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كار بايـد شـاعر    براي اين. ردست كه سخت مي توان آن ها را به نثر درآو انگيزش به گونه اي
  .(Ibid, 365)بايد از استعداد شعر نويسي بهره داشت . بود

در مي يابيم كه علي رغم آنچه شاعر فرانـسوي  » زندگي مردان بزرگ « كتاب  ي  هبا مطالع 
مي انديشد، او به خوبي توانسته است داستان رستم، جوانمرديها و نبردهايش را               خود يهدربار

المارتين در ايـن كتـاب،      . ح و روان براي خوانندة فرانسوي زبانش به تصوير بكشد         با زباني فصي  
آغـاز كـرد و سـپس بـه شـرح      » به نام خداوند جـان و خـرد     «همچون فردوسي سخن خود را      

  :داستان رستم پرداخت
  :است» زندگي مردان بزرگ«خطوط زير بر گرفته از كتاب 

 از روزي كه به دنيا آمد تا روزي كه ديده از            او. . . زندگاني رستم سر شار از حماسه است        
. . رستم در سراسر زندگاني خود براي آزادي سرزميش جنگ كرد         . جهان فرو برد، قهرمان بود    

او قهرمـاني بـي بـديل و انـساني نيـك            . . . با ديوان و ظالمان گالويز شد و آنها را نابود كرد            . 
زمينش قـرار داد و در روزگـارِ سـختي،          كردار بود كه استعداد و شـجاعتش را در خـدمت سـر            

به همين خاطر، نـامش بـا نـام          .  . . .سرزمين اجداد خود را از آشفتگي و اغتشاش نجات داد           
سرگذشت او يكي گشته و حماسه اي مانـدگار بوجـود           نة ايران يكي است و تاريخ ايران با افسا       

ه و در دل مردمان ايـران زمـين          رستم در هاله اي از ابهام و شعر فرو رفت          يهخاطر. آورده است 
  ).Ibid( جاي گرفته است

شـاعران  . ثيـر پذيرفتنـد   تأ ويكتور هوگو و المارتين تنها شاعراني نبودند كـه از فردوسـي           
ثير افكـار و آثـار ايـن شـاعر          تأ نيز تحت    39ديگري از مكتب رمانتيك، همچون آلفرد دو موسه       

  .بزرگ بودند
 

  )1842 - 1908(فرانسوا كوپه 

هنـر بـراي    «از شعراي رمانتيك، شعراي ديگري از ساير مكاتب همچون پارناس و            به غير   
 ديـده مـي   شاهنامههايشان رايحه اي از فردوسي و شاهكارش كه در سروده وجود دارند» هنر
، 40»دو قبـر  « او در شـعر   . ه، شاعر و پيرو مكتب پارناس يكي از اين شعراست         پفرانسوا كو . شود

  .تيمور مقايسه مي كند ، فردوسي را با چنگيز و41شمجموعة آثاريكي از اشعار 
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كوپه در اين شعر، پس از وصف تيمور و توصيف گردشش در قبرستان، احترامِ اين كـشور     
هنگـامي كـه تيمـور بـه ايـران حملـه            . گشايِ خونخوار را نسبت به فردوسي نشان مـي دهـد          

نش دسـتور مـي دهـد بـه         كند، علي رغم تمايل ديوانه وارش به كشت و كشتار، به سربازا            مي
  .دوسي شاعر حماسه سراي فارسي استزيرا اين شهر زادگاه فر. توس حمله نكنند

  . اثر كوپه است» دو قبر«ابيات زير از شعر 
  تيمورلنگ، فاتح ايران و هند، 

  گرِ مردماني بود كه به سان گوسفندانينظاره
  كه شير آنها را به اين سو و آن سو مي پراكند، 

  . از جلويش فرار مي كردندگلّه گلّه 
  تيمور پس از آن كه شهر توس را گشود، 

  . دستور داد تا از قتل عام مردم اين شهر چشم پوشند
 .زيرا فردوسي، شاعر ايراني، در آن جا به سر برده بود

 (Coppée, 1892: Poésie, t.II, 208-210)  
 كه او همواره احترام خاصي      گشايانِ خونخوار در اين بود    تفاوت اصلي تيمور با ديگر كشور     

 شايد براي اين كه همواره به ياد داشته باشد كه مرگ ممكـن اسـت                ؛براي قبرستانها قائل بود   
  . لحظه فرا برسد هر

  . تيمور بزرگ قبرستانها را دوست مي داشت
  هنگامي كه سربازان مغولش شهري را تصرف مي كردند، 

  سوار بر اسبي كه لگامي زرين داشت، 
 افكارِ خشونت آميزش، ازميدان جنگ به قبرسـتانها مـي رفـت و از اسـب پيـاده                   غرق در 

  . شد مي
) Ibid (  

بحرانـي كـه علّـت آن    . تيمور در قبرستان از يك بحران ذهنـي نـشأت مـي گيـرد     حضور
  . بيداري وجدانش ترحمي نفرت انگيز در او برمي انگيزد. حمالت خونينش به بي گناهان است

در همان حال از خود مي پرسـد        . وي، از قبر فردوسي ديدن مي كند      تيمور از روي كنجكا   
دستور مي دهـد قبـر را بـاز         . كه پس از مرگش، قبر قهرمان فاتحي چون او چگونه خواهد بود           

  . كنند
  چون جاذبه اي غريب او را به سوي قبر فردوسي مي كشيد،  و
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  . خواست كه قبر را بگشايند
  . قبر شاعر پر از گل بود

) Ibid(   
بـدون  . همان گونه كه مي بينيم شاعر فرانسوي قبر فردوسي را پر از گـل توصـيف كـرده            

شك هدف كوپه از اين توصيف نشان دادن تقـدسِ انـساني بـوده كـه مـورد لطـف و آمـرزش           
در واقع در سراسر اثر فردوسي، حتي در بطن داستانِ بشري، ايمان            . پروردگار قرار گرفته است   

  .اي زالل كه منشأ تعالي روحي است، به چشم مي خوردعنوان چشمهو اعتقاد به خدا، به 
هنگامي كه تيمور قبر فردوسي را پر از گل مي بيند، با خود مي انديشد كه قبـر جـدش،                    

  . چنگيز خونخوار چه سان خواهد بود
  پس از راهِ قره قو روم به سوي تاتار، 

  آنجا كه چنگيز خان در معبدي برنزين آرميده است، 
  سر به زير داشت،  وي چشمان زائرِ پر آوازه كه زانو بر زمين زده وجل

  سنگ مرمريني كه بر روي قبر فاتحِ چين نهاده بودند، برداشتند؛
  . تيمور ناگهان لرزان، روي بگردانيد

  . قبر ستمگر پر از خون بود
) Ibid (  

 دهـد تـا بـدين    كوپه قبر پر از گل فردوسي را در مقابل قبر پر از خون چنگيـز قـرار مـي     
در شعر كوپه، فردوسي نمـاد      . وسيله برتري زيبايي بر زشتي و روشني را بر سياهي نشان دهد           

  . بيداد است مهرباني و چنگيز نماد ظلم، جنايت و انسانيت، خوبي و
كوپـه  . نت محض اسـت   تصويري كه شاعر فرانسوي از تيمور ساخته، انعكاس دهندة خشو         

بلكـه او دو كـشور، دو ملّـت را در برابـر هـم قـرار                 . يسه نمي كنـد   هم مقا   را با  تنها دو انسان،  
 چنگيـز و فردوسـي نـشان دادن تفـاوت عظـيمِ بـين ايـران                 يهمقصود او از مقايـس    . دهد مي

  . شكوهمند و امپراطوري مستبد مغول است
شاعر پرور اسـت كـه از ديربـاز     از نظر كوپه، ايران كشوري متمدن، داراي فرهنگي غني و      

از نظر او، فردوسي يك موجـود فرازمينـي اسـت كـه زنـدگي و                . داني بزرگ بوده است   مهد مر 
چنگيـز خـان   . اثرش مي تواند پاسخگوي نياز هـاي شـعري و حماسـي در هـر عـصري باشـد          

 قدرتي كه تنها با جنـگ و      . جنگجويي مخوف و نفرت انگيز است كه تنها به قدرت مي انديشد           
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كه فردوسـي، الهـام گـر زيبـاييِ         در حالي . ل مي شود  خونريزي و تجاوزات قومي و نژادي حاص      
شباهت تيمور و چنگيز خان و عظمـت شـأن فردوسـي،      . متعالي و آزادگي و نوع دوستي است      

  . تفاوت بين خوبي و بدي را نشان مي دهد
  

  نتيجه

ادبي  آثار نيست؛ خاص اي منطقه به محدود و شخصي آثاري ايراني و فارسي ادبيات آثار
 از هايي نمونه بلكه نيست، هم ملّي و قومي ينمونه به متعلق تنها پارسي ادب يژهو به ايران،

 نخواهد رميس جهان تاريخ درك آن، درنظرگرفتن بدون كه شود مي شامل را جهاني آثار ادب

 سـه  اسـت،  رفتـه  كـار  به آن سرودن در كه منطقي سيري به توجه با فردوسي شاهنامة. بود

 و ايران زمين سر به بزرگ كه كتاب اين. زند مي رقم را تاريخي و يپهلوان اي، بخش اسطوره
بخشيده، همواره مورد توجه ادبا و انديشمندان  كامل شخصيتي زندگان از جهان مهمي بخش

  .بزرگ غربي بوده است
.  توجه و اشتياق نشان دادنـد شاهنامهدر ميان ملل غرب فرانسويان بيش از ساير ملتها به          

، لطافت و ظرافتِ افسانه ها و داسـتان هـا و زيبـايي              شاهنامهاسي و تاريخيِ    ارزش هنري، حم  
استعارات و تشبيهاتِ آن به حدي بود كه دولت فرانسه نتوانست اين شاهكار بي نظير پارسـي                 

 شـاهنامه ي  از اين رو يكي از شرق شناسـان مـشهور خـود را مـأمور ترجمـه                . را ناديده بگيرد  
  . گرداند

 بخـش هـايي از      1788، اولين اديبي بود كه در سـال         رشناس فرانسوي لويي النگلس خاو  
پس از او خاورشناس ديگري از كشور اتريش بـه نـام ژاك دو              .  را به فرانسه بر گرداند     شاهنامه

 كـار ترجمـه را ناتمـام    1806 اما مرگ او در سـال  . همت گماردشاهنامهوالنبورگ، به ترجمة    
 پرداخـت و بعـد از   شـاهنامه ي س آلماني، بـه ترجمـه   چندي بعد ژول مل، شرق شنا   .گذاشت

  .چهل سال تالش آن را به اتمام رساند
 به فرانـسه، دگرگـوني هـايِ مثبتـي در آثـار برخـي از شـعرا و                   شاهنامهي  پس از ترجمه  

 شـاهنامه سخنوران بزرگِ مكتـب رمانتيـك در آثـار خـود از         . نويسندگانِ اين كشور پديد آمد    
 بـزرگ   كه يك اثـر حماسـيِ      (ي قرون افسانههوگو  . ي آن را ستودند   ندهتأثير پذيرفتند و سراي   

زنـدگي  المـارتين  .  خـود بـسياري از ابيـات فردوسـي را آورد    شرقياترا خلق كرد و در     ) است

ي چندين قهرمانِ زمان هاي دور را به تصوير         او در اين كتاب چهره    .  را پديد آورد   بزرگ مردانِ



٧٠ 3139 بهار/ مششسال / 81 شماره -مي واحد سنندج دانشگاه آزاد اسال-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  .توحات رستم، قهرمان ايراني شاهنامه ارائه دادكشيد و خالصه اي از زندگي و ف
 دور شـاهنامه شعراي ساير مكاتب ادبي از جمله مكتب پارنـاس هـم از تـأثير فردوسـي و      

» دو قبر «فرانسوا كوپه، شاعر بزرگ مكتب پارناس، تحت تأثير شاعر حماسه سرا شعر             . نماندند
 شعر فردوسي را با چنگيز و تيمـور         او در اين  . ش را سرود  آثار مجموعهيكي از مهمترين اشعار     

مقايسه كرد تا بدين وسيله برتري زيبايي بر زشتي، روشـني را بـر سـياهي و بـاالخره تفـاوتِ                     
  .عظيمِ بين ايران شكوهمند و امپراطوري مستبد مغول را نشان دهد
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