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حماسۀ ایرانی در فرانسه
سينا فروزش
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استادیار گروه تاریخ ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران

مریم برزگر

**

استادیار گروه زبان و ادبيّات فارسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران (نویسندة
مسؤول)
تاریخ دریافت0995/4/20 :
تاریخ پذیرش0995/6/7 :

چکيده
شاهنامة فردوسي با گزارش ویليام جونز و ترجمه بخشهایي از آن به شعر التين و نثر
فرانسوی تا حدی در غرب شناخته شد و پس از آن شخصيتهایي چون لوئي النگلس ،ارنست
رنان ،ژان ژاک آمپر ،نولدکه اعالم کردند که حماسة ملي ایرانيان برترین حماسه جهان است.
چگونگي نفوذ شاهنامه فردوسي در فرانسه و ميزان تأثيرپذیری فرانسویان از داستانهای
شاهنامه مسأله اصلي پژوهش است که به روش توصيفي -تحليلي انجام گرفته است .از قرن
هجدهم و پس از انقالب کبير فرانسه ،در ادبيات فرانسه نهضت بي مرزی در ادبيات شکل
گرفت که توجه آنان را به آثار ادبي دیگر ملل معطوف ساخت .با گسترش شرقشناسي در
اروپا روند نهضت ترجمه سرعت گـرفت .اولين ترجمهها از بخشهایي از شاهنامه توسط لوئي
ال نگلس ،دو والنبورگ و بيانکي انجام گرفت ،اما ترجمه و تصحيح انتقادی ژول مول از
شاهنامه فردوسي که چهل سال به طول انجاميد و در سال .0۷55م در هفت جلد منتشر
گردید .پس از این ترجمه نویسندگان فرانسوی چون آلفرد دلوو ،موریس مترلينگ ،نولدکه
نقدها و تحقيقاتي پيرامون شاهنامه انجام دادند که باعث تأثيرپذیری شاعران فرانسوی چون
آبل بونار ،ویکتور هوگو ،فرانسوا کوپه ،پل فور ،آندره ژید از شاهنامه گردید.
کليدواژهها :شاهنامه ،فردوسي ،فرانسه ،حماسه ،شرقشناسي ،ترجمه.

s-forouzesh@srbiau.ac.ir
m_barzegar90@yahoo.com
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مقدّمه
بزرگترین منظومة حماسي و تاریخي ایران ،شاهنامه فردوسي است که در شمار آثار
حماسي برتر ملل عالم است« .شاهنامه عبارت است از داستانها و افسانههای ملي ایران،
یعني همة قصه ها و اساطيری که از قدیم سينه به سينه از اسالف به اخالف رسيده و در
ميان آن قوم در افواه دایر بوده و به مرور زمان هم شاخ و برگ پيدا کرده و هم به تدریج
بر آن ضميمه شده است .این افسانه های بومي که نظير آن در اغلب اقوام دنيا از قدیم
مانده و حکایت از قصههای تاریك و مبهم نياکان اولي آن قوم ميکند و در واقع قسمتي
از آنها شاید سرگذشت گزارشهای قبل التاریخي آنان و منازعات با اقوام دیگر و
مهاجرتها است که با قصه های خرافي خدایان بومي مخلوط شده و به واسطه تسلسل
روایات در افواه عوام در قرنهای بيشمار از شکل اصلي آن شبحي تاریك مانده است»
(تقيزاده .)49 :0962 ،در واقع شاهنامه گنجينهای است «از اندیشهها ،باورها ،آیينها،
هنجارهای زیستي و رسم و راههای زندگاني ایرانيان» (کزازی)096 :09۷7 ،که به خوبي
بازگو کنندة افکار و رسوم و کيش و آیين قوم ایراني است.
«هر ملت بزرگ باستاني برای دوران تکوین خود حماسهای دارد که باید به دست
شاعر زبردستي زایانده و پرورده شود .تاریخ مضبوط ،از روح و آب و رنگ بيبهره است،
گرد و خاک قرون بر خود دارد ،به عالم مردگان متعلق است ،اما حماسه ،تاریخ زنده است،
نماینده روح ملتي است که هنوز نمرده است .پهلوانان حماسه ،شعلة مرموز حيات جاودان
یك قوم را در خود دارند» (اسالمي ندوشن.)07 :0969 ،
شرقشناس بزرگ چك یان ریپکا 0دربارة شاهنامه ميگوید« :این اثر به راستي سند
تاریخي بسيار ارزندهای به شمار ميرود که صرفِ نظر از پندار بافيها و استعارههای آن
واقعيتهای مهم تاریخ و پيش از تاریخ و همچنين شکلگيری زندگي اجتماعي انسانهای
نخستين را روشن ميکند» (جمالي )01 :096۷ ،و سپس اشاره ميکند« :نوترین روشهای
پژوهش بر مبنای سندهای اقتصادی و اجتماعي بنيادگذاری شدهاند ،اگر چنين
پژوهشهایي انجام گيرد آنگاه ثابت ميشود که بررسي شاهنامه به عنوان یك منبع
تاریخي تا چه اندازه برای دریافت چگونگي زندگي جوامع گذشته ایران سودمند است»
(همان).

. Jan Rypka1886-1968
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پارهای از مردم کوتهنظر ،روایات شاهنامه را به کلي عاری از حقيقت یا آميخته با
افسانه دانسته و به استناد این فکر از عظمت و اهميت آن غافل ماندهاند .شك نيست که
مبادی تاریخ هر قوم و ملتي با اساطير و افسانههای سخيف آميخته است« .این افسانهها و
اساطير واهي تا مدتي دراز در اذهان مردم رسوخ و نفوذ داشته و آنان نسبت به آن عقاید
متعصب و معتقد بودهاند .این افسانهها خود اگرچه در نظر مورخ بيارج و خوار مایه است،
از لحاظ اثر اجتماعي که دارد نزد عالِم اجتماع بسي گرانمایه شمرده ميشود .همين
افسانهها و اساطير است که در هر دیاری گروهي را به نام ملت همدل و همزبان ميکند.
بنابراین شاهنامه قصه باشد یا تاریخ ،حقيقت باشد یا افسانه جهت جامعه ملت ایران و
بنيان قویم ملت ایراني محسوب ميشود» (زرینکوب.)27-24 :09۷0،
شکوه شاهنامه نه فقط فارسيزبانان را به وجد و ستایش برانگيخته است ،بلکه
بسياری از غيرفارسيزبانان و خاورشناسان نيز به عظمت شاهنامه معترفند ،زیرا شاهنامه
آیينهای است که بيانگر روح مليت ایراني است .شاهنامه فردوسي برای اروپایيان ،حکم
فرهنگ و تمدن و هویت ایرانيان را دارد ،اگرچه شاهنامة حکيم فردوسي نماد باورهای
ایراني است ،اما با مطالعة آن ميتوان با اساطير ،جغرافيا ،تاریخ ،فلسفه ،ادبيات ،زبان و
هنر سرزمين کهن ایران نيز آشنا شد .این اثر ادبي در هيچ قالبي محدود نشده است و در
جغرافيایي خاص هم نميگنجد و توانسته پندارها ،باورها و حکایتهای ایراني را با
بهرهگيری از الگوهای کهنهناشدني به تصویر درآورد ،تا آنجا که هنوز هم از سوی
ایرانشناسان ،شاهنامهپژوهان و ادبدوستان بيشتر نقاط جهان کارآیي دارد؛ آن هم به
شکلي دلنشين و تأثيرگذار .بيشتر داستانهای حماسي شاهنامه روایتي از ابعاد
گوناگون شایستگي قهرمانان ایرانزمين را برای دیگران بازخواني ميکند .این اثر شاهکاری
است که هرچه زمان ميگذرد ،الیههای پنهان آن دستمایة خلق تحقيقات و مطالعات
بسياری قرار ميگيرد.
مسأله تحقيق :چگونگي نفوذ شاهنامه فردوسي در فرانسه و ميزان این تأثير ،مسألة
اصلي پژوهش به شمار ميآید که در قالب دو پـرسش ميتوان آن را مطرح کرد:
فرانسویها از چه زماني به شاهنامة فردوسي توجه کردند؟ شاهنامة فردوسي در قياس با
آثار حماسي دیگر از چه جایگاهي برخودار بود که توانست توجه فرانسویان را به خود
معطوف دارد؟
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پيشينة تحقيق :دربارة پيشينة این تحقيق باید گفت که در کتاب اسطوره متن ،بينا
فرهنگي به کوشش بهمن نامور مطلق به حضور شاهنامه در فرهنگ و ادب فرانسه
پرداخته شده است .همچنين در کتاب فردوسي و شاهنامه در آن سوی مرزها اثر
ابوالقاسم رادفر از تأثير شاهنامه بر ادبيات دیگر ملل سخن گفته شده است ،اما پژوهشي
که به طورِ ویژه ،به جایگاه این حماسه ایراني در فرانسه بپردازد وجود ندارد.
ژوزف چمپيون 0اولين مترجم اشعار فردوسي به انگليسي دربارة فردوسي و شاهنامه
گفته است« :با وجود طول شگفتآور این اثر ،آتش هيجاني که در سراسر آن زبانه
ميکشد و هيچگاه فرو نمينشيند ،ذهن خوانندة عادی را دچار بهت و حيرت ميسازد و
صاحبان قریحه را به سرزمين ناشناخته تصور و تخيل ميکشاند ... .اندیشههای فردوسي
زنده و با روح و دارای جنبه های اخالقي است .نظم او روان و لطيف است .گرچه این
خصوصيت را مي توان به جميع شعرای ایران اطالق کرد ،لکن در مورد فردوسي به صورت
کيفيتي ظاهر ميشود و شعر او را زیبایي فسونانگيزی ميبخشد که در آن قلب انسان را
تسخير ميکند» (حکيمي و حسني تبار .)5 :0952 ،این سخن چمپيون و اینکه فرانسویان
در ایرانشناسي و معرفي آثار فارسي هميشه پيشگام بودهاند ،ضرورت انجام این تحقيق
را آشکار ميسازد.

 -0شرقشناسي در اروپا
شرقشناسي یا خاورشناسي به رشتهای گفته ميشود که دربارة کشورهای شرقي
گفتوگو ميکند و واقعيتهای آن را بررسي و تفسير ميکند .ادوارد سعيد در مقدمة
کتاب معروف خود شرقشناسي این مفهوم را اینگونه تعریف ميکند« :خاورشناسي
عبارت از نوعي سبك فکری است که بر مبنای یك تمایزشناختي و شناختشناختي است
که ميان شرق و (غالب موارد) غرب قرار دارد» (سعيد.)07 :0955،
اگرچه شرقشناسي پدیدهای نسبتآ جدید و نو ظهور است ،شناخت شرق و اندیشة
پيرامون آن به گذشتههای دور برميگردد .تفکيك جهان از لحاظ فرهنگي به دو بخش
شرقي و غربي به هيچوجه تـازگي ندارد و رد پـای آن حتـا در نخستين کـتيبهها و
سنگنبشتهها منعکس است.گسترش ارتباطات از سویي و برخوردهای سياسي ـ نظامي
ميان جوامع از طرف دیگر ،موجب تبادل دانستههای فرهنگي کشورهای به اصطالح
شرقي و غربي شده است (مشکيننژاد.)2 /0 :09۷2،
1
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در قرون وسطي شرقشناس به کسي اطالق ميشد که به مطالعة زبانهای عبری،
عربي و یوناني مي پرداخت .نخستين کساني که به ارتباط ميان شرق و غرب کمك کردند،
کشيشان و راهباني بودند که برای ترویج مذهب ،به یادگيری زبان عربي و فارسي
پرداختند .اینان در طي سفر به خاورزمين ،زبانهای مشرق زمين را آموختند و افکار و
فرهنگ شرقي را در غرب گسترش دادند (طاهری« .)2 :0972 ،در نيمة دوم قرن یازدهم
ميالدی یکي از پيشگامان علم خاورشناسي ،کنستانتين 0،مشهور به کنستانتين آفریقایي،
کتاب التجارب محمد زکریای رازی ،فيلسوف ـ پزشك ارجمند ایراني ،را به زبان التين
ترجمه کرد .به دنبال او دانشمنداني دیگر رنج برگرداندن پارهای از کتابهای ابوعليسينا،
امام محمدغزالي ،فارابي و خوارزمي را برخود هموار کردند» (همان.)4 :
این ترجمه ها باعث آشنایي اروپایيان با آثار ایراني گشت و از قرن دوازدهم ميالدی،
تدریس طب عبراني ،کتاب های محمدِ زکریای رازی و زبان یوناني در دانشگاههای معتبر
اسپانيا رایج گشت .نياز به ترجمة آثار شرقي باعث شد تا در قرن سيزدهم نخستين
دانشکدة زبان و ادبيات عربي توسط ریموند لولي 2تأسيس گردد (همان.)5 :
از این هنگام به بعد یعني قرن د وازدهم و سيزدهم ميالدی ،اسپانيا به عنوان پلي
ميان فرهنگ شرق و غرب ارتباط برقرار کرد .اسپانيای مسلمان به فرهنگ و زبان عربي
تمایل داشت و ناخواسته تحت تأثير ایران و فرهنگ ایراني مؤثر در زبان عربي قرار گرفت.
در سال .0049م ترجمة قرآن به زبان التيني توسط عالِم انگليسي رابرت از اهالي کِتُن
فراهم آمد .این کار از اقدامات مهم در عالم اسالمشناسي محسوب ميشود .این ترجمه
برحسب امر و به خرج کشيشي عاليرتبه از فرانسه معروف به پطرس واجبالتکریم انجام
گرفت (مينوی.)69 :0972 ،
در قرن دوازدهم پادشاهان نرمان ،با تساهل و تسامح توانسته بودند بر اتباع خود که
شامل یهودی و یوناني و عرب و ایتاليایي و آلماني و ...بودند فرمانروایي کنند .علمای
یوناني و عرب در دربار آنان به تأليف کتب عربي و یوناني ميپرداختند و این ارتباطات
گسترده و آزاد باعث رشد تجارت با دولتهای شرقي و ترقي روزافزون ایتاليا شد .این امر
باعث تشویق دولتهای دیگر اروپایي برای بهره بردن از سرزمينهای مشرقزمين گشت.

1
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«فایدة معنوی که اروپای غربي از سرزمين اسالم برد ،دستکم از فواید مادی که از
مشرق اسالمي مي برد ،نداشت .ترجمة کتب حاوی علوم از عربي به لطيني از قرن
دوازدهم به بعد در اروپا محرک قوه و استعداد اهل علم و معرفت گردید و باعث جنبشي
شد که در نتيجة آن علم و فلسفه یوناني در اروپا مطلوب گردید و رواج یافت .مسلمين،
هم آن ميراث یوناني را حفظ کرده بودند و هم مبلغي بر آن افزوده بودند .تأثير عميق آن
جنبش در قرن سيزدهم محسوس شد و از آن پس در هر رشته از رشتههای علمي و
فکری آثار آن نمایان شد .دو مرکز عمدة این تالقي و تماس بين عيسویان و مسلمين که
باعث نفوذ این فرهنگ در اروپا گردید مملکت اسپانيا و جزیرة سيسيل (صقليه) بود»
(همان.)60 :
«اولين ترجمة التين کليله و دمنه در نيمة دوم قرن دوازدهم به تقاضای «روژه دوم»
پادشاه نرمان سيسيل ،توسط امير اوژن انجام گرفت .چند دهه بعد به دستور دن آلفونسو
وليعهد اسپانيا ،به وسيلة خوان دوکاپو که یك یهودی نومسيحي بود ،مستقيماً از عربي
به زبان اسپانيولي ترجمه شد» (شفا.)9۷9 :09۷4 ،
به دنبال ایجاد راههای دریایي به سوی شرق «در روزگار قرون وسطي دو جهانگرد
به نامهای مارکوپولو 0و سر جان ماندویل 2در بازگشت به وطنشان مطالبي راجع به ایران
ارائه دادند و اصوال گزارشهای ایرانگردان بيشتر متوجه مضامين تاریخي آن هم نه به
شيوههای صحيح بوده است» (آذر )969 :09۷5،و همچنين دربارة زبان و ادبيات فارسي
اطالعات کمي به دست دادند .به دنبال این سفرنامهها «بنمایههای شرقي به ادبيات دورة
رنسانس راه یافت و موجب نخستين آگاهي اروپایيان از زبانها و ادبيات قاره آسيا شد»
(یوحنان.)29 :09۷7 ،
از عوامل دیگر تشدید حس کـنجکاوی اروپـایيـان نسبت بـه فرهنگ و آداب
مشرقزمين ،جنگ های صليبي است که باعث ایجاد رابطة غربيان با کشورهای آسيایي
شد .این حس کنجکاوی و عالقة اروپایيان از قرن سيزدهم تا هفدهم ميالدی ،به
شکل هایي متفاوت تجلي کرده است .اما در پایان سدة شانزدهم و نيمة اول قرن هفدهم
ميالدی ،خاورشناسي به ویژه در انگلستان رقم خورد (طاهری.)00 :0972 ،
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. Marco Polo1254-1324
. Sir John Mandeville
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مشرقزمين در طول سدههای هفدهم و هجدهم ميالدی پيوسته حس کنجکاوی
اروپایيان را برانگيخت و آنان را راهي این سرزمينهای افسانهای کرد« .خط سيرهای سفر
به ایران ،در همة راهها ،دارای مشکالت عمومي بدین شرح است :طوفانها و غرق شدن
کشتيها ،برخورد با دزدان و راهزنان و ابتال به بيماریها .مسافر ،پس از طي این راهها
سرانجام ممکن است با آخرین مانع برخورد کند ،یعني مانعي که او را به پایان طریق
زندگاني ميرساند» (شيباني.)05 :09۷0 ،
روشنفکران غربي ،ادبيات مشرقزمين را نشان و شاخص مطالعات انسانشناسي
ميدانستند .توجه و عالقة ایشان ،افقهای دید و ذهن را چنان گسترد که سرانجام به
دگرگوني جهان بيني اروپا منجر گردید .بنابراین اگرچه ادبيات شرق بيتردید از جریانات
عصر شکوفایي خود تأثير یافته بود ،این ادبيات به نوبة خود در تغيير روح آن دوره کمکي
شایان کرد ،البته تکامل کلي این فرایند منطقي ،مدتي به طول انجاميد (تميمداری:0991 ،
.)90
 -2نهضت ترجمه در فرانسه
« تردید نباید داشت که بازنمایي اهميت فردوسي تا حد بسيار مرهون اهتمام
خارجيان است .آثار ادبيات فارسي آثاری شخصي و محدود به منطقهای خاص نيست و
تنها متعلق به نمونه قومي و ملي هم نيست ،بلکه نمونههایي از آثار ادب جهاني را شامل
مي شود که بدون در نظر گرفتن آن ،درک تاریخ جهان ميسر نخواهد شد .یکي از راههای
شناخت ارزش و منش آثار ادبي بررسي نظر بيگانگان است که چگونه به ارزشیابي
پرداختهاند .وقتي شاهنامه به زبان فرانسه ترجمه ميشود ،شاعران و نویسندگان و
نمایشنامهنویسان به بهرهبرداری از آن ميپردازند .ظهور شاهنامه در فرانسه موجب
مي شود تا آن دسته از کساني که زیر نفوذ جامعه طبقاتي و امپراطوری استبدادی به
شدت تحقير شده بودند ،به آگاهي برسند و شخصيت واقعي خود را دریابند» (تميمداری،
 .)۷۷ :0991سير تحوالت فکری و فلسفي موجب گرایشهای نو در عرصة ادب و هنر اروپا
شد .این تحوالت نشاندهندة تغيير در اندیشه و نيازهای جامعة اروپایي بود که به پدید
آمدن مکتب ادبي رمانتيسم در اروپا منتهي شد.
از اوایل قرن هفدهم ميالدی خاورشناسان اروپایي برای شناسایي و شناساندن آثار
ایران باستان و معاصر دست به مطالعاتي جدید زدند .این فعاليتها در زمينة تنظيم و
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تدوین فرهنگ و نگارش تاریخ ،تاریخ ادبيات ،ترجمة متون ایراني ،کتابشناسي،
باستانشناسي و تاریخ هنر و مذاهب هنوز ادامه دارد.
دانشمندان فرانسوی همواره تقدم خود را در مطالعة بعضي رشتههای فوق ،بر دیگر
رشتهها حفظ کردهاند .بارنابه بریسون 0در سال .0791م در پاریس کتاب مفصلي به نام
«ایران باستان» به چاپ رسانيد» (ماسه )5 :09۷۷ ،که در شناساندن ایران بـه اروپا نقشي
بهسزا داشت.
در سال .0644م گولمن 2ترجمة قطعاتي از افسانههای معروف بيدپای را منتشر
ساخت .این قطعات ،پایهای برای اشعار الفونتن 9شد .ترجمة مزبور نسبت به دورة خود،
ترجمة بسيار جالب توجهي است (همان) که به معرفي ایران به غرب کمك کرد.
از قرن هجدهم و پس از انقالب کبير فرانسه دگرگونيهای فراواني در نگاه و تفکر
نویسندگان و شاعران اروپایي به وجود آمد؛ به گونهای که نویسندگان را بر آن داشت که
از مرزهای محدود فکری خود درگذرند و بر جهان و جهانيان از دیدگاه دیگری بنگرند و
به تمدن و فرهنگ همة ملتها ارج نهند .آنها به اقوامي که پيش از آنان دارای
تمدنهای درخشان و فرهنگهای وسيع بودهاند احترام گذاشته و آثار آنها را قابل تأمل و
ارزشمند یافتند« .این روحية نوین را که رفته رفته بر ادبيات فرانسه چيره ميشد،
جهانوطني ادبي ،یعني بيمرزی در ادبيات ،نام نهادهاند» (حدیدی.)207 :0959 ،
در اواخر سدة هجدهم و اوایل سدة نوزدهم در فرانسه ،ميتوان شاهد تحولي عظيم
در تمام شئونات اجتماعي و سنتها بود که راه نویني را در جهت تأثيرپذیری از ادبيات
ملتهای دیگر که تحت عنوان بيمرزی در ادبيات نام گرفته بود و هنوز مانند کودکي
نوزاد ميبایست مورد توجه قرار ميگرفت پرورش ميیافت (حدیدی .)206-207 :0959 ،از
کساني که در رواج این فرایند نوین کوشيدند ،مادام دو استال 4که زمينهساز مکتب
رمانتيك بود و در این مسير با شيلر7و شلگل6بنيانگذار خاورشناسي در آلمان و گوته5،
مؤلف دیوان شرقي همراه بود.
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. Barnabe Brisson 1531-1591
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. Jean de LaFontaine 1621-1695
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از این هنگام جنبشي در کار ترجمة شاهکارهای ادبيات مشرقزمين به ویژه ایران آغاز
شد ،زیرا منابع مورد استفادة پژوهشگران به آثاری چون سفرنامههای شاردن 0فرهنگ
خاوری و هزار و یك شب و نامههای ایراني مونتسکيو 2و داستانهای فلسفي ولتر9و
دیگران محدود ميشد تا آنکه لوئي النگلس4یکي از نخستين ایرانشناسان فرانسوی
موفق به تأسيس مدرسه زبانهای شرقي گردید (آذر .)۷9 :09۷5 ،تأسيس این مدرسه در
سال .0591م باعث آموزش زبان فارسي و گسترش ایرانشناسي شد.
 -9جایگاه فردوسي و شاهنامه در اروپا
سنت بوو 7،شاعر و منتقد ادبي فرانسوی ،شاهنامة فردوسي را «کالسيك بزرگ عالم
بشریت» مينامد (همان) و در عظمت فردوسي گفته است« :هُمر ،هميشه و همهجا
نخستين کـس خواهد بـود به مانند خدایان .اما پـشتِ سر او سـه شاعر محتشم دیده
ميشوند .سه هُمر ،که مدتها از وجود آنها بيخبر بودیم ،در صورتي که آنان نيز برای
ملل کهنسال آسيا حماسههای عظيم و معزز ساختهاند :والميکي و یاسای هندیان و
فردوسي» (رادفر.)45۷ :0990،
ارنست رِنان 6فيلسوف ،منتقد و مورخ فرانسوی ،شاهنامه را «سند جاوداني نبوغ خالقة
نژاد آریایي» لقب ميدهد» (شفا )04 :0999 ،و دربارة آن ميگوید« :فردوسي عرب نبود .از
خود ما بود .او و حافظ و سعدی و خيام ،که ستارههای درخشان ادبيات فارسي هستند،
نشان ميدهند که چگونه نبوغ آریایيان هند و اروپایي در طول قرنهای متمادی با
دشواریهای زندگي در افتاده و همواره بر آنها پيروز شده است» (حدیدی.)256 :0959،
ژان ژاک آمپر5،ادیب و مورخ و منتقد معروف فرانسوی ،در مقالهای که در سال
.0۷99م نوشت ،فردوسي را «یکي از بزرگترین شعرای عالم بشریت» نام داد و شاهنامة
او را با حماسة نيبلونگن آلمان و ایلياد و اودیسه هومر و حماسههای ملي معروف هندی
مقایسه کرد و آن را از همه باالتر شمرد (شفا .)04 :0999 ،و در ستایش شاهنامه گفته
است« :هر روز پيش نميآید که بزرگترین اثر شاعرانة ملتي به زبان فرانسه ترجمه شود.
این امر در تاریخ ادبيات فرانسه پدیدهای است که بسيار بيشتر از آثار بيشمار گروهي
Jean Chardin 1643-1713
Montesquieu 1689-1755
Voltaire 1694-1778
Louis Langles 1774-1823
Sainte Beuve 1804-1869
Ernest Renan 1823-1892
Jacques Ampere1800-1864
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شاعران کممایه که در هر حال محکوم به فنا هستند ،ارزش دارد ...چه شاهنامه یکي از
بزرگترین آثاری است که نبوغ بشر فراهم آورده است» (حدیدی .)27۷ :0959،این نقد که
در مجلة دو جهان منتشر شد توجه اهل ادب را به شاهنامه معطوف ساخت (صفاری:0975 ،
 .)0۷1برای آمپر شاهنامه دارای هماهنگي و وحدت روایي و ادبي جالب توجهي است که
از وحدت و یكپارچکي تاریخ یك تمدن و فرهنگ حکایت ميکند (نامورمطلق:09۷۷ ،
 .)072به نظر وی «شاهنامه از مهم ترین اثار ادبيات جهاني و یك هدیه برای همة انسانها
محسوب ميشود» (همان).
تئودور نولدکه0،مستشرق شهير آلماني و مؤلف کتاب حماسه ملي ایران دربارة شاهنامه
شاهنامه گفت « :این یك حماسة ملي چنان با عظمت است که هيچ ملتي در روی زمين،
نظير آن را ندارد» (همان) و در وصف هنر فردوسي گفته« :فردوسي عالوه بر حماسه-
سرایي ،در سرودن اشعار بزمي و وصفي کامالً استاد بوده است .از جمله سرودی که شاعر
دربارة زیبایيهای مازندران گفته و یا مقدمة بيژن و منيژه و مرثية مهيّجي که باربد راجع
به خسرو پرویز که عنقریب محکوم به اعدام خواهد شد ،ميخواند ،از این اعداد به شمار
ميرود .قسمتهای وصفي شاهنامه ،مخصوصاً از اینجهت در ما تأثير ميکند که به کلي
ساده و عاری از تصنعاتي است که در اشعار عادی فارسي بسيار مرغوب بهشمار ميرود»
(رادفر.)4۷9 :0990،

جونز2،مترجم

شاهنامه ،دربارة روحيه فردوسي و حافظ اظهار ميدارد که
سر ویليام
فردوسي «هومر ایران» و حافظ «آناکرئون ایران» هستند .کاول9،مستشرق انگليسي ،در
اعزاز شاهنامه نوشت« :این حماسة ادبي ،با هرچه که در دنيا بزرگ است به آساني برابری
ميکند ،همانطور که ایلياد هومر در اروپا منحصر به فرد است ،شاهنامة فردوسي نيز در
سراسر آسيا نظير ندارد» (شفا .)07 :0999 ،برتراند راسل 4،عالم و فيلسوف مشهور انگليسي،
نيز مينویسد که «ایرانيان شعرای بزرگي بودهاند .فردوسي مصنف شاهنامه را کساني که
کتابش را خواندهاند همسر و همبر اوميروس یوناني ميدانند» (مينوی.)497 :0972 ،
سرویليام اوزلي7،یکي از جانشينان جونز ،در آن دوره بيش از دیگران این دو شاعر را
تحسين کرد و چنين نوشت« :هومر و آناکرئون که در نوع خود بينظيرند ،بيشك از خلق
1

. Theodor Noldeke 1836-1930
. Sir William Jones1746-1794
3
. E. B. Coewl 1826-1903
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5
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اشعار حماسي چون فردوسي و غزليات حافظ احساس غرور ميکنند» (تميمداری:0991 ،

.)92
البته نسبت دادن فردوسي به هومر امری طبيعي بود .آثار ادبيات حماسي در جهان
محدود است و در این ميان تنها آثار فردوسي و ویرژیل با آثار هومر قابل مقایسهاند و
مهابهاراتای هندی حماسهای عاميانه محسوب ميشود .درک جونز از نزدیکي ميان زبان
فارسي و زبانهای کالسيك ،تمایل همبستگي دوبارة این دو قلمرو باستاني را افزایش داد؛
دو قلمرویي که زماني مرکز صحنة تاریخ را تصرف کرده بودند (همان).
در پي این تحسينها بود که اروپایيان به شاهنامة فردوسي روی آوردند و امروزه این
اثر« به طور کامل به زبان فرانسه و انگليسي و آلماني ترجمه شده است و در زبانهایي
چون عربي ،ایتاليایي ،آلماني به صورت خالصه ترجمههایي وجود دارد و در زبانهای
روسي و سوئدی و گرجي و ارمني و ...فقط ترجمه داستانهای طوالني و قطعههای
مفصلي از آن موجود است» (مينوی .)497 :0972 ،در ادامه باید گفت «ترجمه هرقدر دقيق
و صحيح باشد به پای اصل نميرسد ،زیرا که نویسنده و شاعر اگر بزرگ و عاليمقام
باشند ،کوشش کرده اند که افکار و احساسات و واردات خاطر خود را به الفاظي که به آن
ال زبان هرقدر وسيع و رسا باشد از برای ادای مقصود و بيان
خو گرفتهاند ،بيان نمایند .اص ً
معاني وسيلة کافي و کامل نيست» (همان .)499:کمتر مترجمي است که در زبان خارجي
آن اندازه اطالع و مهارت حاصل کند که ابتدا تمام معني و مقصود گویندة آن زبان را
ال نمایندة بيان
ادراک کند و سپس معني او را به زبان خود به الفاظي تعبير کند که کام ً
گوینده اصلي باشد .بنابراین در هر ترجمهای مقداری از لطف و زیبایي اصل از ميان
ميرود (همان .)497-494 :مگر آنکه مترجم آگاهي و ذوق کافي را داشته باشد تا بتواند
ظرایف و لطایف سخن پارسي را درک کند و آن را در ترجمهاش حل کند .بهگونهای که
ویليام جونز ،اولين مترجم شاهنامه به زبان انگليسي ،در باب وضع و کيفيت ترجمه
مطالبي به شرح زیر نوشته است« :بيهيچ شکي تنها هدف مترجم آن است که شاعر
بيگانه را مانند شاعر بومي جلوه دهد ،نه مانند یك بيگانة نيمه انگليسي که نه به زبان
انگليسي حرف ميزند ،نه به زبان خویش» (آربری.)۷4:0944،
در این بخش تأثير و ترجمة شاهنامة فردوسي را در کشور فرانسه مورد بررسي قرار

ميدهيم.
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 -4شاهنامة فردوسي در فرانسه
آشنایي اروپایيان با فردوسي را به قرن هجدهم برميگردد؛ هنگاميکه ویليام جونز
یك تراژدی را بر پایة داستان رستم و سهراب شاهنامه به سال .05۷6م ارائه کرد
(تميمداری .)۷9 :0991 ،وی «شاهنامة فردوسي را به زبان فارسي مطالعه کرد ،به شباهت
زبانهای هند و اروپایي پي برد و با این امر در واقع مطالعات زبانشناسي تطبيقي را آغاز
نمود ،مسألهای که زبانشناسان قرن نوزدهم را مجذوب خود کرد» (یوحنان.)40 :09۷7 ،
«جونز در رسالهای که با شرح حال نادر منتشر کرد ،شرحي مختصر از شاهنامه را نيز
آورد که جزئيات ثابت ميکند که وی به نظر تحقيق در گفتههای فردوسي نگریسته است.
چنانکه از نامههای او برميآید ،مدتي بعد وی دو بار شاهنامه را از اول تا آخر خواند .در
این جا ناگفته نماند که جونز ترجمة قسمتي از اشعار فردوسي را که خود به شعر التين
سروده بود در کتاب شرح و تفسير شعر آسيایي انتشار داد و اگر ترجمه بعضي از ابيات
شاهنامه به نثر فرانسه که در رسالة مذکور درجست مستثني شود ،این اشعار التيني
نخستين ترجمه قسمتي از اشعار فردوسي است به زبان اروپایي» (آربری.)40 :0944 ،
جونز فردوسي را با هومر ميسنجد و در نوشتههای دیگر خویش نيز به این مطلب
اشاره ميکند« .بيهيچ شکي ميان آثار این دو مرد فوقالعاده شباهت بسيار است .هر
دوی ایشان اف کار و تصورات خویش را از طبيعت اقتباس کردند و مانند شعرای دورة
جدید نبودند که فقط انعکاس نور طبيعت را ببينند و به نگارش شبيه اصل بپردازند .در
این دو قوه خالقيت که روح شعر است هرچه کاملتر وجود داشت» (همان) .این مقایسه
توجه شاعران و نویسندگان را به فردوسي معطوف ساخت.
در ابتدای حال بسياری از ایرانشناسان فرانسوی ،فردوسي را مورخ و وقایعنگار
ميپنداشتند و از ارزش هنری و حماسي شاهنامه آگاهي کافي نداشتند و یکي از دالیل
این امر گستردگي و دشواری متن شاهنامه بود .آنان حماسه ایران را از تاریخ آن باز
نميشناختند .شاردن ،ایرانشناس فرانسوی ،با وجود اطالعاتي گسترده که دربارة ایران و
فرهنگ و زبان و ادب ایران داشت ،دربارة فردوسي همين اشتباه را کرده بود« :شاهنامه یا
تاریخ پادشاهان ایران به نظم سروده شده و در سراسر آسيا خوانندة فراوان دارد ...مؤلف
آن فـردوسي توسي نـام داشته و در اوایل سده پنجم هجری در تـوس شـهری کـه
دانشمندان بسياری پرورده است ميزیسته و از حمایت سلطان محمد غزنوی برخوردار
بوده است .مي گویند که وی چهل سال از عمر خود را صرف سرودن شاهنامه کرده است»
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(حدیدی .)249 :0959 ،همچنين دربلو0و پس از او اوهسن 2نویسنده «تاریخ مشرقزمين»
نيز به پيروی از شاردن ،فردوسي را مورخ ميدانستند و اصوالً تاریخ سراسر آسيا را از
روی سرگذشت حماسي دالوران شاهنامه تنظيم ميکردند (همان).
در زمينة ترجمههای شاهنامه در فرانسه باید از عاشقي که مرگ زودرس او را مهلت
نداد تا کار شاهنامه را به ف رجام برساند نام برد .لوئي النگلس نخستين ایرانشناس
فرانسوی بود که به پژوهش دربارة ادبيات فارسي پرداخت .وی که رئيس مدرسه زبانهای
شرقي بود «در  ،05۷۷سحرگاه انقالب ،آنگاه که فرانسویان در جوش و خروش
حماسهای نوین به سر ميبردند ،خالصهای از شاهنامه را به فرانسه درآورد» (همان.)205 :
النگلس آن ترجمه را به «همراه مقدمهای بسيار ستایشآميز دربارة فردوسي و زندگي او
منتشر کرد و او را همال سعدی دانست و در شگفت شد که چگونه شاعری چنين بزرگ
در ميان فرانسویان ناشناخته مانده است و گفت :در شعر سه تن پيمبرانند /قولي است که
جملگي برآنند /فردوسي و انوری و سعدی /هر چند که النبي بعدی» (همان.)271-249 :
در طي ترجمة شاهنامه ،اندرزهای فردوسي دربارة ناپایداری جهان و بياعتباری آن،
گذر عمر و بيهودگي آرزوها و ...بسيار مورد توجه النگلس قرار گرفت و او را محو
جهانبيني فردوسي ساخت.
او زیبایيهای شاهنامه را ميستود و معتقد بود که «شاهنامه آنچنان زیباست و زبان
فردوسي آن چنان با طبيعت هماهنگ است که اشعارش به هر زباني ترجمه شود باز هم
لطافت و جاذبه خود را همراه خواهد داشت( »...همان .)270 :وی که ارزش هنری شاهنامه
را دریافته بود و ميکوشيد تا بتواند سخنان زیبا و پرمعنای فردوسي را از طریق
ترجمههایش به خوانندگان فرانسوی منتقل کند .همچنين دربارة منزلت شاهنامه گفته
است که« :اروپایيان هرگز حماسهای به زیبایي شاهنامه نسرودهاند و هرگز این چنين به
هومر نزدیك نشدهاند .تنها داستان رستم و دليریهای او چه از لحاظ زیبایي استعارات و
تشبيهات و چه از لحاظ هماهنگي اشعار با ایلياد برابر است .این داستان سراسر لطف و
زیبایي است و پر است از ظرافتي که گروهي اندک از شاعران بزرگ جهان ،آنان که به
رموز طبيعت پي بردهاند و به زبان طبيعت سخن گفتهاند ،از آن برخوردار بودهاند» (همان).
سپس سرگذشت رستم را آغاز عشق رودابه و زال زر ،تولد رستم ،عشق تهمينه ،تولد

1

. Barthelemy D'Herbelot 1625-1695
. I. M. Ohsson
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سهراب ،نبرد او با ایرانيان ،نبرد رستم و سهراب و دیگر حوادث را تا مرگ رستم به حيلة
شغاد شرح ميدهد (همان) .ترجمة النگلس در معرفي فردوسي به اروپایيان نقشي بهسزا
داشت ،زیرا او فردوسي و اشعارش را درک کرده بود.
مترجم دیگر دو والنبورگ 0خواست تا در ادامه کار النگلس از شاهنامه ترجمهای به
جای بگذارد .گرچه تا اندازهای موفق بود و پارهای از شاهنامه را ترجمه کرد ،در سن چهل
سالگي روی در نقاب خاک کشيد و موفق نشد کارش را به پایان برساند .بعدها بيانکي2
دوست او به خواسته والنبورگ جامة عمل پوشانيد و آن بخشي را که ترجمه شده بود به
چاپ رسانيد (آذر.)2۷1 :09۷5 ،
متأسفانه وی به همان اندازه که والنبورگ شيفتة ادبيات فارسي بود ،به شاهنامه
عشق نميورزید و بر این باور بود که «بنای فردوسي بيش از آنکه استوار باشد ،درخشنده
است» .در عين حال ميگوید که ترجمة چنين آثاری از ادبيات مشرقزمين ،افقي وسيعتر
در برابر دیدگان هنرمندان و شاعران اروپایي خواهد گشود و آنان را در ابداع و نوآوری
یاری خواهد کرد (حدیدی.)274 :0959 ،
همانطور که بيانکي معتقد بود شاهنامه ،دارای الگوهای ظریف است که شاعران
مشرقزمين ميتوانند به دانشمندان دیگر جهان ارائه کنند .نظر وی درست بود ،زیرا پس
از چندی شاعران و نویسندگان فرانسوی با آثار ملتهای آسيایي به ویژه ادبيات ایران
آشنا شدند و از آن بهرههای فراوان بردند.
در اول قرن نوزدهم فرانسویان به اهميت شاهنامه پي بردند .گرچه همزمان
مستشرقان انگليسي و آلماني متوجه شاهنامه شده بودند و ترجمههایي فراوان از
بخشهایي از شاهنامه دست داده بودند.
بزرگترین شخصيتي که شاهنامه را تصحيح انتقادی کرد و در ترجمة آن کوشيد و
همة عمر خود را وقف این کار کرد ،ژول مول 9،ادیب و مستشرق بزرگ فرانسوی بود .مول
اصالتاً آلماني بود .تحصيالت او در رشتة فلسفه بود و از دانشگاه توبينکن اشتوتکارت
فارغ التحصيل شده بود .او شيفتة زبان فارسي بود .به همين دليل به فرانسه آمد و در
مدرسة السنة شرقي پاریس زبان فارسي آموخت و شاگردی سيلوستر دوساسي 4را کرد.

Jacques de Wallenbourg 1763-1806
A. Bianchi
Jules Mohl 1800-1876
Silvestre de Sacy 1758-1838
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سال . 0۷9۷م را از لحاظ فرهنگي برای ایران باید سال تاریخي دیگری به شمار آورد،
زیرا در این سال بود که ژول مول ترجمه و انتشار شاهنامه فردوسي را شروع کرد .این کار
چهل سال تمام یعني تا سال .0۷55م (سال مرگ مول) به طول انجاميد و نتيجة این
مهم که ژول مول سراسر عمر ادبي و جواني خود را وقف آن کرد ،انتشار متن و ترجمة
کامل شاهنامه فردوسي در هفت جلد بزرگ بود که عالم ادب فرانسه و تمام اروپا را به
حيرت انداخت و در محافل ادبي و علمي به صورت «یك واقعه فوقالعاده» تلقي شد .این
هفت جلد کتاب ک ه هر کدام شامل چند صد صفحة بزرگ بود و در همة آن ترجمة همراه
با متن فارسي منتشر شده بود ،توسط چاپخانة دولتي فرانسه چاپ شد که ميخواست
آن را به صورت نمونهای عالي از چاپ درآورد و همينطور هم شد (شفا .)04 :0999 ،مول
مقدمة نسبت َا مفصل و ارزشمندی برای شاهنامه نوشت که سرچشمة بسياری از تحقيقات
پسين دربارة این اسطوره متن ایراني گردید (نامورمطلق.)049: 09۷۷ ،
رفتهرفته بر تعداد خوانندگان ترجمههای شاهنامه در اروپا به ویژه فرانسه افزوده
ميشد و بسياری از شاعران و نویسندگان را به ستایش از شاهنامه برميانگيخت ،یکي از
این شاعران المارتين 0بود که نخست در دو شماره از مجلة پيام فرهنگ و سپس در اثر
زندگي مردان بزرگ در سال .0591م به ستایش از فردوسي و قهرمان حماسي او رستم
المارتين همچون فردوسي گفتار خود را «به نام خداوند جان و خرد» آغـاز کرد و
آنگاه به شرح سرگذشت رستم پرداخت« :زندگي رستم سراسر حماسه است .وی از
گهواره تا گور قهرمان بود و در سراسـر زندگي برای آزادی ميهن نبرد کرد .دیـوان و
ستم گران را برانداخت و پهنة زمين را از زشتي و بدی پيراست .روحي بزرگ و شجاعتي
بيمانند داشت .دالوری یكتا و مردی درستکردار بود و نبوغ و دالوری خود را در خدمت
ميهن گماشت و در دوره های تاریکي ،سرزمين نياکان خود را از آشفتگي و پریشاني
رهایي بخشيد از این رو ،نامش با نام ایران یکي است و تاریخ ایران با افسانة زندگي او
درآميخته و حماسهای جاوید پدید آورده است .خاطرهاش در هالهای از ابهام و شعر فرو
رفته و در دل ایرانيان جای گرفته است و این ابهامي است که بر زندگي همة مردان
بزرگ ،بزرگتر از طبيعت ،سایه افکنده است» (همان .)266 :علت توجهِ ویژة المارتين و
دیگر رمانتيستها به شاهنامه وجود حماسه و انسانيت ،رشادت و گذشت به طور توأمان
است .شاهنامه یك کتاب تكجنبهای نيست .گرچه حماسة قوی وجه غالب آن محسوب
1

. A. de Lamartin 1790-1869
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ميشود ،گذشت ،عشق ،پاکي و جوانمردی از ویژگيهای قهرمانان این متن اسطورهای
تلقي ميشد .به طور کلي ميتوان گفت علت استقبال اغلب جریانها و مکاتب ادبي از
شاهنامه به ویژگي فراگوني آن باز ميگردد (نامور مطلق.)077 :09۷۷ ،
بدین ترتيب بود که افکار فردوسي ،در آثار نویسندگان برجستة غرب راه یافت و آنان
را شيفتة خود کرد .ترجمههایي که از شاهنامه انجام گرفت بر سراسر ادبيات اروپا ،خاصه
در قرن نوزدهم تأثيری عميق گذاشت.
از ميان نویسندگان و محققان فرانسوی که به ترجمة بخشهایي از
شاهنامهپرداختند ،ميتوان به آلفرد دلوو 0اشاره کرد که در سال .0۷69م داستان رستم و
سهراب را به نثری روان و مردمپسند منتشر کرد (صفاری .)257 :0975،
ارنست رنان فيلسوف و مورخ معروف فرانسوی ،در سال .0۷55م در خصوص ترجمة
شاهنامه توسط ژول مول مطالبي را عنوان کرد که اطالعاتي گسترده را دربارة اقوام آریایي
و شناسایي آنان و مقایسة ادبيات شرق در اختيار دانشمندان ميگذاشت .او شاهنامه را
«اثری بيمانند» ميدانست و معتقد بود که این اثر توانست برخي از معاصران را از
اشتباهي که همواره در بازشناختن اقوام آریایي مرتکب ميشدند بيرون آورد (همان.)256 :
آدولف آوریل 2محققي دیگر که به تشابهات بين شاهنامه و برخي از داستانهای
اروپایي پي برده بود ،بر آن شد تا زنان نامور شاهنامه را با زنان مشهور اروپایي در قرون
وسطي بسنجد .بدین منظور سرگذشت دوازده تن از برجستهترین شخصيتهای زن
ما نند؛ سيندخت و رودابه و تهمينه و گردآفرید و سودابه و کتایون و کردیه و شيرین را از
شاهنامه انتخاب و ویژگيهای آنان را با زنان داستانهای حماسي و درباری فرانسه مقایسه
کرد (همان .)255-256 :او این اثر را در سال .0۷۷۷م ميالدی منتشر کرد و نشان داد که
زن در شاهنامه موجودی ضعيف و خوار نيست.
موریس مترلينگ 9از نویسندگان برجستة بلژیکي و پيشوای بزرگ نمایشنامههای
نمادگر ،موفق شد در سال  0۷99نمایشنامة پلئاس و مليزاند را با الهام از شاهنامه و
نظيرسازی آن با سرگذشت رودابه همسر زال و دختر گرسيوز مادر سياوش ،اقتباس کند و
به زبان فرانسوی بنویسد.

1

. Alfred Delvau 1825-1867
. Adolf Avril
3
. Maurice Maeterlinck 1862-1949
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مضمون کلي این درام بدین شکل است که پرنس گولو در هنگام شکار راه را در
جنگل گم ميکند .ناگهان با دختر جوان گریاني روبهرو ميشود که نميداند از کجا
ميآید .این دختر مليزاند نام دارد ،گولو قانعش ميکند تا با او آمده و سپس با یكدیگر
ازدواج کنند .پلئاس برادر ناتني گولو جواني خيالپرداز و مجنونصفت است که مليزاند به
او دل مي بازد .در این ميان با گم شدن انگشتری ،سو ِء ظن گولو به برادر جلب ميشود و
این امر به رابطة عاشق و معشوق خلل وارد کرده و در نهایت منتهي به فرجام غمباری
ميشود ،بدینترتيب که پلئاس در نهایت به دست گولو کشته ميشود و مليزاند فقط به
مدت یك پرده در این نمایش پس از او زنده ميماند .در پردة آخر نمایش پشيماني و درد
و غم گولو به تصویر کشيده ميشود (سيدحسيني ،09۷0 ،ج .)926 :2
در حقيقت مترلينگ با نبوغ خود توانسته است از مجموع چند داستان شاهنامه اثری
درخشان به وجود بياورد .همانگونه که فردوسي خود نيز با گردآوری افسانههای باستاني
ایران و سازوار کردن آنها همين راه را پيمود و اینك هنرمندان اروپایي از شاهکار او الهام
ميگيرند و آوازة نامش را در سراسر جهان ميگسترانند.
آبل بونار 0شاعری توانمند و ادیبي سرگشته بود« .او داستانهای ایراني به ویژه
شاهنامه عالقة بسيار داشت و عالوه بر ترجمة شاهنامه ميکوشيد تا اطالعاتي دیگر نيز در
خصوص حماسههای ایـراني از مراجع دیگر کسب کند» (نامور مطلق .)07۷ :09۷۷،وی به
پيروی از داستان سهراب اثر شهریـار ا یراني را در نيمة دوم قرن نوزدهم خلق کرد .او
شاهکار فردوسي را به خوبي ميشناخت و بارها آن را در ترجمة ژول مول خوانده بود .او
در طبع شهریار ایراني ،عالوه بر شاهنامة فردوسي از مجموعه مطالعات خود دربارة تاریخ
ایران و ادبيات فارسي یاری گرفت .مضمون این اثر بدینگونه است که در آن شهریار
ایرانيِ بونار ،گاه زال و گاه سهراب بود که بر مسند سام نریمان و رستم دستان نشسته و
سرانجام از تخت و تاج و جاه و جالل درميگذرد و نيكبختي را در وصال آن زیباروی باز
ميجوید (حدیدی.)2۷۷-2۷6 :0959 ،
او شاهنامه را برتر از همة حماسههای دیگر ميداند و دليل آن را اینطور گفته است:
«و اینها همه ظاهر شاهنامه است که مانند ستونهای پوشيده از گلهای رنگارنگ،
گنجينهای از حکمت و فلسفه را در خود پنهان کرده است؛ آنچنان که فراسوی بزمهای

1

. Abel Bonnard 1883-1968
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خيالانگيزش همواره درس اعتدال ميدهد و از پس گـنجهای بيپـایـانش به وارستگي
رهنمون ميگردد( »...همان.)291 :
آبل بونار در خطابهای شاعرانه که به سال .0994م به مناسبت جشن هزارة فردوسي
در سوربن ایراد کرده ،همهجا شاعر ایراني را با هومر سنجيده است .این مقایسه که از
زمان سر ویليام جونز سابقه دارد ،در زیر خامة بونار لحن ستایشآميز خاصي به خود
ميگيرد« :این دنيا (دنيای فردوسي) سرشار از عطر است و رنگ همهجا ،در نيمرنگ جلوه
ميکند و ذوق قهرماني آریایي با ذوق کامجویي شرقي درميآميزد و ذوق کامجویي در
ذوق لذتیابي ایراني تلطيف ميگردد ،آنجا که به هنگام بازگشت سلطانان قند در پای
اسبان ميپاشند ...این دنيای فردوسي متنوعتر و رنگارنگتر از دنيای هومر است»
(هنرمندی.)217 :0949 ،

سخنراني بونار با تصویری شاعرانه پایان ميیابد« :در این سلسله شاعران بزرگ که
جامعة انساني با آن به آسمان ميرسد ،هومر و فردوسي دو قلّة برادر هستند ،اما شاعر
بزرگ ایراني به آن ستيغهای برفيني همانند است که نوری وصفناپذیر آرامش آنان را نرم
و مالیم مي سازد و در این لحظه که ما با ستایشي تا سرحد جذبه به سوی آنان سر
برميگردانيم ،همر برای ما من بالن (کوه سپيد) است ،اما فردوسي کوه سرخ» (همان).
گوته ،شاعر آلماني ،برخالف بونار عقيده داشت که چيرهدستي فردوسي در ابداع
هنری به پایه هومر نميرسد ،با این توصيف نباید اهميت شاهنامه در حفظ وحدت ملي و
زبان فارسي را نادیده گرفت.
با انتشار ترجمة شاهنامة مول ،یك سلسله آثار شاعرانه دربارة فردوسي به وجود آورد
که مهمترین آنها قطعة «فردوسي» ویکتور هوگو 0در کتاب افسانة قرون و قطعه دو گور
فرانسوا کوپه 2در داستانها و مراثي اوست (شفا  .)07 :0999،در ابتدا قطعة فردوسي از
هوگو را ميآوریم:
«پيش از این در شهر ميسور با فردوسي آشنا شدم.
گویي از سپيدة بامدادان شعلهای گرفته بود تا از آن تاجي بسازد و بر پيشاني خویش
نهد.
جاللي چون پادشاهان داشت که گستاخي را بر آستانشان راهي نيست.
دستاری قرمز و آراسته به یاقوتي درخشان بر سر داشت
1

. Victor Mavi Hugo 1802-1885
. Francois Edouard Joachim coppée 1842-1908
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و با جامهای ارغواني از این سوی شهر به سوی دیگر ميرفت.
ده سال بعد ،او را سياهپوش دیدم.
بدو گفتم :تو که پيش از این به دیدارت ميآمدند
تا با جامه و دستار ارغواني از برابر خانههای ما گذرانت بينند،
تو که پيوسته پوششي گلگون داشتي،
چرا اکنون این جامة سياه را که گویي با ظلمت رنگ کردهاند بر تن داری؟
پاسخ داد :آخر ،اکنون فروغ من نيز خاموش شده است» (همان.)014 :
ویکتور هوگو در یادداشتهای شرقيات ،شاهنامه را تحت عنوان نامة خسروان ناميده
است و چنين برمي آید که به ترجمة لوئي النگلس که برای اولين بار این نام را به زبان
فرانسوی برای شاهنامه برگزیده بود آشنایي کامل داشته است (حدیدی.)277 :0959 ،
موضوعاتي که در شاهنامه س تایش هوگو را برانگيخته و او را تحت تأثير قرار داده بود
عبارتند از:
وصف زال زر و شر ح دالوریهای او در جنگ مازندران:
چو زان
من آن
چنان بر
دل آمد

لشکر گشن برخاست گرد
گرز یك زخم برداشتم
خروشيدم از پشت زین
سپه را همه باز جای

زرد
گشت
ما
نامداران
رخ
بگذاشتم
همانجای
را
سپه
که چون آسيا شد بر ایشان زمين
سراسر سوی رزم کردند رای
(فردوسي)911-۷95/0 :09۷6،

سر آغاز داستان رستم و سهراب:
از دیگر نقاط مشترک بين هوگو و فردوسي ميتوان به ستایش زمين و مواهب
موجود در آن و نيز آفرینش مردم و آدم و حوا در تقدیس زن اشاره کرد .در اینجا
ميتوان به خدای رنگها الهام گرفته شده از شاهنامة فردوسي به عنوان یکي دیگر از آثار
هوگو اشاره کرد.
ز گفتارِ دهقان یَکي داستان
ز موبد برین گونه برداشت یاد
غمي بُد دلش ،سازِ نخجير کرد
ي مـرزِ تـــوران رسيد
چــو نــزدیک ِ
برفروخت چون گُل رخِ تاجبخش
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به تير و کمان و به گُرز و کمند

بيفگند

بر

دشت،

نخجير

چند

(فردوسي)009-00۷ /2 :09۷6 ،

این اثر در متن فرانسوی به معنای خدای گلگون آمده است که به نحوی زیبا قدرت
و توانایيهای فردوسي را در صحنههای نبرد توصيف ميکند.
به عبارت دیگر هوگو سرگذشت فردوسي را در زندگي خود باز ميیابد ،زیرا او نيز
همانند شاعر بزرگ ایراني ،سرایندة سرود آزادی و آزادیخواهي بود و سالها در تبعيد و
در به دری به سر برده بود (حدیدی.)259-252 :0959،
الزم به ذکر است هوگو در سال .0۷90م در مجموعة برگهای پایيزی خود از
تأثيرات مطالعات ایراني ،بهره های فراوان برده و این امر به وضوح قابل رؤیت است (همان:
.)911-299

فرانسوا کوپه شاعر فرانسوی متأثر از شاهنامة فردوسي در داستانها و مراثي آورده
است که:
«تيمور فاتح هند و ایران که ملل را دسته دسته،
چون گوسفنداني در برابر شير پراکنده شدند،
از پيش روی خود گریزان یافت،
به گورها احترام فراوان ميگذاشت،
هر وقت که مغوالن او شهری را به تصرف ميآوردند
و چون داسي که در کشتزار گندمهای رسيده نهاده باشند
مردم «بيسر و پای» آنرا از دم تيغ ميگذرانيدند
و با آهك آب ندیده و سرهای بریده طاق نصرتهای گران ميساختند،
تيمور در ميان غریو جنگ و برق شمشير،
بيآنکه به خود زحمت نگاهي بدین صحنة مرگبار دهد،
سوار بر اسبي زرینزین ميگذشت
و غرق اندیشههای تيره به قلمرو مردگان ميرفت
و آنجا فرو ميآمد .آنگاه مدتي دراز یکه و تنها ميان مقابر پرسه ميزد
و هر وقت که با گور نياکاني یا امامي یا شاعری یا جنگآور نامداری برميخورد،
چون پارسایي شوم آن خردمنداني را داشت که غالباً به خود ميگویند دیر یا زود
خواهند مرد،
خم ميشد و پيشاني بر سنگ گور مينهاد.

www.SID.ir

حماسة ایراني در فرانسه

Archive
of SID97

رئيس سواران نمدین کاله،
خواست که شهر توس را که در روزی از ماه رمضان گشوده شده بود
بيطرف اعالم دارند و ویرانش نکنند،
زیرا پيش از آن ،فردوسي شاعر ایراني،
زندگاني خویش را سراسر در توس گذرانيده بود.
تيمور برای دیدن گور او به گورستان رفت
و چون جاذبهای مرموز روح و اندیشهای،
او را به سوی این آرامگاه ميکشيد.
فرمان داد تا گور را بگشایند.
تابوت شاعر غرق گل سرخ بود.
تيمور از خود پرسيد که کالبد قهرماني چون خود او،
پس از آنکه آخرین روز عمرش به سر رسيد،
به چه صورت در خواهد آمد.
وقتي که به فالتهای مرتفع سرزمين خود بازگشت
بر سر راه خود از قره قورم در تاتارستان گذشت
که در آنجا چنگيزخان در معبدی مفرغين به خواب جاودان رفته بود.
سنگ مرمری را که بر گور فاتح چين بود،
در برابر زائر بزرگي که به زانو در افتاده بود
و پشت با احترام خم کرده بود برداشتند.
اما تيمور به خود لرزید و از وحشت سر برگرداند:
گور چنگيز غرق خون بود» (شفا.)094-092 :0992 ،
پل فور 0،شاعر و نمایشنامهنویس قرن نوزدهم فرانسه نيز با بهره از ترجمة ژول مول
قصيدهای به افتخار فردوسي سروده است:
«از پاریس بر باغ و حومة غرق گل آن،
از نتردام آراسته به پنجرههای پر نقش و نگار،
از اوتوی ،ازای ،از پرودن،
و باالخره از ایل دو فرانسما
1

. Paul fort 1872-1960
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که قلب فرانسه و قبلة اميد من است،
از سراسر سرزمين من:
از گوئل ،وکسن ،پاریزی،
از همة باغها و گلزارهای آنها و باغ لوگزامبور و باغچة باتينيول نيز
که هر شب پر از بلبالن فراوان ميشود
(هر چند اکنون برفي سنگين بر آنها نشسته و گلها را در پيرامون بلبلهای
سرمازده پژمرده است)
از همة اینها ،در این شامگاه زمستان که با اعجاز شعر تغيير حال یافته
و طبع من آنرا به صورت بهار در آورده است،
همراه بخارهای زمين که با نقش و نگار فراوان
پيش روی ماه آسمان (که دلم ميخواهد آنرا ماهي ایراني بنامم) ميلغزد
و به سوی باال ميروند،
در این شامگاه که از جلوة زر ناب سخن مجذوب شده،
سرود مدح فردوسي به سوی آسمان برميخيزد» (همان.)221 :
از دیگر شاعران فرانسوی که از شعر و اندیشة فردوسي تأثير پذیرفته است ،آندره
ژید 0از دوستداران واقعي ادبيات فارسي است .او نخستين شاعری است که دربارة «تأثير
ادبيات» سخنرانيهایي داشت ه و به اهميت سرمشق در هنر و زندگي اشاره دارد .از نظر او
الهامپذیری در هنر ،امری اجتنابناپذیر است و شاگرد واقعي کسي است که بدون تقليد
کورکورانه از استاد به ارادة خود عمل کند.
تأثير گوته در زندگي ژید بسيار است .ژید در مکتب گوته آموخت که آميختهای از
شعر فارسي و فرانسه به وجود بياورد (همان  .) 61 :ژید عالوه بر گوته ،فردوسي را نيز
الگوی خود قرار داده بود و از او الهام ميپذیرفت .او معتقد بود که فردوسي شاعری
تعالي گراست و پهلوانان او نيز به دنبال هدفي متعالي و تکامل روحي هستند و اهداف ملي
را بر اهداف شخصي ارجحيت ميدهند .از اینرو شاعر فرانسوی از زبان رستم و هدف
متعالي او این قطعه را سروده است:
«وقتي سرنوشت خود را با سرنوشت ادیپ ميسنجم خرسندم.
من سرنوشت خود را به درستي به پایان رساندهام.
- Andre Gide 1869-1951
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پس از خود شهری برجا نهادهام
و آن را بيش از زن و فرزندم دوست داشتهام.
من این شهر خود را ساختهام.
پس از من اندیشهام جاودانه در این شهر خواهد زیست.
باعث خرسندیست که من به مرگ تنهای خود نزدیك ميشوم...
برای من گوارا است که فکر کنم پس از من،
به برکت وجود من،
انسانها خود را خوشبختتر ،بهتر و آزادتر ببينند.
من برای خير بشریت آینده آثار خود را پدید آوردهام.
من زیست کردهام» (همان .)215 :
تأثير تعاليگرایي قهرمانان شاهنامه در آثار متأثر از ترجمهها نيز به وضوح هویداست.
آندره ژید مينویسد« :من خوب ميدانم که از راه ترجمه از آنان (از شاعران ایراني)
تنها جلوهای عاری از شور و گرما و رنگ و تأثير به ما ميرسد ،اما من به یاری زبانهای
آلماني و انگليسي و فرانسه و با مقایسة ترجمههای گوناگون به شما اطمينان ميدهم که
از این ستارگان باز هم پرتوی به ما ميرسد که ميتوانيم عظمت آنها را حدس بزنيم .من
به سهم خود با سعدی و فردوسي و حافظ و خيام چنان دوستانه زیستهام که با شاعران
غربي خودمان و بسيار از نزدیك با آنان هماهنگي داشتهام و عقيده دارم که در من تأثير
داشتهاند .آری به راستي تأثيری عميق داشتهاند .شاعران ایراني از سرچشمة اصلي شعر
سيراب شدهاند و من نيز با آنان( »...همان .)290 :اتفاق ًا همانندی آخرین بيتهای شاهنامه
با آخرین عبارتهای ژید در کتاب تزه که وصيتنامة ادبي او به قلم رفته است ،در خور
تأمل است:
فردوسي:
خراب
گردد
آباد
بناهای
پي افکندم از نظم کاخي بلند
بر این نامه بَر عمرها بگذرد

ز باران و از تابش آفتاب
که از باد و باران نيابد گزند
همي خوانَدش هر که دارد خرد
(فردوسي)054/4 :09۷6 ،

چو این نامور نامه آید به بُن
از آن پس نميرم که من زندهام

www.SID.ir

ی کشور شود پُر سَخُن
ز من رو ِ
م سَخُن من پراگندهام
که تخ ِ



9۷

Archive
SID
0999of
ستان
پژوهشنامة ادب حماسي ،سال شانزدهم ،شماره اول ،پياپي  ،29بهار و تاب

هر آن کس که دارد هُش و رای و دین

پس از مرگ بر من کند آفرین
(فردوسي)2۷۷ /۷ :09۷6 ،

در پایان این بحث باید گفت ،فرانسویها در اشاعة فرهنگ و تمدن ایران در
کشورهای اروپایي سهمي بهسزا را ایفا کردند و بهخصوص در شناسایي فردوسي به
اروپایيان ترجمه ژول مول که معروفترین ترجمه از شاهنامه در اروپا است ،نقشي مهم
داشت ،زیرا که زبان فرانسوی زبان علمي قرن هفدهم تا نوزدهم ميالدی در اروپا بود و

فرانسه نيز مرکز فرهنگي اروپا به شمار ميرفت.
نتيجهگيری
در اواخر سدة هجدهم و اوایل سدة نوزدهم در فرانسه ،ميتوان شاهد تحولي عظيم در
تمام شئونات اجتماعي و سنتها بود که راه نویني را در جهت تأثيرپذیری از ادبيات
ملتهای دیگر که تحت عنوان بيمرزی در ادبيات نام گرفت .این اندیشه تحت تأثير
انقالب کبير فرانسه و دگرگونيهای فکری و فلسفي در اندیشمندان فرانسوی چون ولتر،
مونتسکيو و  ...سبب تحوالت فکری و فلسفي و ایجاد گرایشهای نو در عرصة ادب و هنر
فرانسه و به دنبال آن تمام اروپا شد .با تأسيس مدرسة زبانهای شرقي توسط لویي
النگلس در سال .0591م آموزش زبان فارسي و ایرانشناسي رشد کرد .در این دوره
نهضت ترجمه شاهکارهای ادبيات فارسي به زبان فرانسه آغاز گردید.
لویي النگلس نخستين ایرانشناس فرانسوی بود که بخشهایي از شاهنامه را به
فرانسه ترجمه کرد .پس از مرگ نابهنگام وی دو والنبورک و بيانکي ترجمه بخشهایي
دیگر از شاهنامه را انجام دادند ،اما بزرگترین شخصيتي که توانست تمام شاهنامه را به
زبان فرانسه ترجمه کند ژول مول بود .مول اصالتاً آلماني بود که در مدرسة زبانهای
شرقي پاریس فارسي را آموخته و شاگردی سيلوستر دوساسي را کرده بود .وی از سال
.099۷م شروع به ترجمة شاهنامه کرد و تمام عمر و جواني خود را وقف آن کرد و
توانست در سال .0۷55م ترجمة کامل شاهنامة فردوسي را در هفت جلد به همراه متن
فارسي منت شر کند .این ترجمه عالم ادب فرانسه و تمام اروپا را به حيرت انداخت و
نویسندگان و منتقدان بسياری چون ژ.ژ آمپر ،آلفرد لوو ،ارنست رنان ،آدولف آوریل،
موریس مترلينگ ،ویکتور هوگو ،فرانسوا کوپه ،آبل بونار و ...تحت تأثير ترجمة شاهنامة
ژول مول ،آثار ادبي فراواني را به زبان فرانسوی پدید آوردند.
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