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 ولرت در مكتب سعدي
 ها در سبك و اندیشهبرخي جتانس

 حسن فروغي
 دانشیار دانشگاه شهید ران اهواز

 ١٨/٢/٨٥: تاریخ وصول
 ١٧/٣/٨٥: تاریخ تأیید ایي

  ولرت در مكتب سعديچكیده 
آغــاز آشــنایي حقیقــي فرانــسویان بــا ایــران از طریــق 

كـه  هاي سیاحان مشهور قرن هفـدهم و دیگـر آثـاري            سفرنامه
دربارة شرق، ایران و اسالم نوشته شده، توجه نویـسندگان و           
فیلسوفان عصر روشنگري به فرهنگ و متدن ایراني و اشاعة این 
فرهنگ در اروپا، تأثريپذیري نویسندگان معروف این دوره از         
بزرگان ادب فارسي، توجه خاص آنان، خبصوص ولرت، بـه سـعدي،            

تلفیق ختیل  : شناسي سعدي استفادة ولرت از فنون فصاحت و موقع      
هاي تارخيي، تـرویج    و حقیقت، نظم و نثر، استفاده از شخصیت       

رویـي، تـساهل    هاي حموري سعدي چون مهربـاني، گـشاده       اندیشه
مذهيب، انسان دوسيت، نقد جهان واقعي و جستجوي جهاني مطلوب، 

هاي ولرت و سعدي، از مجله مفاهیمي است        ها و قرابت  دیگر جتانس 
 .شودودة این مقاله بدان پرداخته ميكه در حمد

هـاي فكـري،     سعدي، ولرت، اهلامات ولرت، جتانس     :هاي كلیدي واژه
 .هاي كالميجتانس
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 مقدمه
ها با ایرانیـان بـه      گرچه آغاز آشنایي و ارتباطات فرانسوي     

طـور  ه  گردد، اما این امـر بـ      دوران بسیار گذشته تاریخ باز مي     
 از  ارتباطـات فرهنگـي و ادبـي،      ، خبصوص در زمینة     عملي و ملموس  

هـاي زیـادي     در طول این قـرن سـفرنامه       .شودقرن هفدهم آغاز مي   
 در   كـه  آیـد به نگارش درمي   ایران   ةتوسط سیاحان فرانسوي دربار   

-هاي فرهنگ و متدن ایران پرداختـه مـي  اغلب آا به توصیف ویژگي   
هـاي  سفرنامهتوان از   مي هااین سفرنامه ترین   معروف از مجله . شود

. ، دوال واله،اولئاریوس و ژان تونـو نـام بـرد           شارون ،تاورنیه
-ها فرانسویان را با فرهنگ و سنن ایراني آشنا مـي   این سفرنامه 

- بـه آـا مـي   ، بر خالف نظر برخي مبلغان متعصب مـسیحي،   سازد و 
ي و مــسیحي نیــست ويل از یآمــوزد كــه ایــن ملــت گرچــه اروپــا 

زیـرا ایـن ملـت عـالوه بـر          . دكنتر زندگي مي  یان خوشبخت یاروپا
نیـز  مـذهيب قـوي      تسامح و تساهل     ةپروري از روحی  هنردوسيت و ادب  
عنـوان  ه  مهني دوره كه فرانسویان شرعي مسلك ب       در: برخوردار است 

كاتولیك و پروتستان بـه كـشتار یكـدیگر مـشغولند، ایرانیـان             
كـه  بلكننـد   مسلمان نه تنها خود با یكدیگر برادرانه زندگي مي        

 فعالیت و تبلیغ دین خـود را        ةهاي مسیحي نیز اجاز   ام فرقه به مت 
دهـد كـه    دهند و حيت شاه عباس به مناینـدگان آـا اجـازه مـي             مي

 .كنند ي در شهرهاي بزرگ ایران برپایكلیسا
مهـني    آثار ادبي ایران به زبـان فرانـسوي در         ةعالوه، ترمج ه  ب

توسط آنـدره    ١٦٣٤  گلستان سعدي در سال    ة منتخيب از  دوره با ترمج  
 در  بوستانة این اثر و سپس ترمجةگردد، و با ترمجآغاز مي  ١دوریه

ي از ادبیات   ییان با شاهكارها  ی، فرانسویان و اروپا   ٢قرون بعدي 
شوند و  است، آشنا مي  » مفاهیم عايل انساني  « فارسي، كه سرشار از   

ه دهنـد و از او بـ      ادبیات فارسي لقب مي   » الشعرايملك«به سعدي   
، ١٣٦٧یوسـفي،    (كننـد شاعر و اندیشمندي جهاني یـاد مـي       عنوان  

 .)٥٧٢-٥٧٦، صص١٣٢٦، سخنكوب، ، زرین٣٠ص
بزرگان ادب فرانسه در قرن هجدهم، ازمجلـه منتـسكیو، ولـرت،            

هـا و آثـار ترمجـه       روسو و دیدرو با اهلام گرفنت از این سفرنامه        
-ي مـي هاي خیايل رونامه ادبیات فارسي، ابتدا به نوشنت سیاحت   ةشد

آورند و با خلق جهانگرداني خیـايل و از زبـان آنـان افكـار و                
ار و  ـ افكـ  ـةدارنـد و بـه مقایـس      يـــ عقاید خـویش را بیـان م      

                                                        
1- André Du Ryer. 

توسـط باربیـه     بوستان   و منت كامل  ) Défremery( توسط دفرمي    گلستانمنت كامل    -٢
 .  به زبان فرانسه منتشر خواهد شد١٩در قرن ) Barbier de Meynard(دو منار 
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-ون، ازمجلة ایرانیـان و فرانـسویان مـي    ـهاي ملل گوناگ  هـاندیش
 هـاي ایرانـي   نامـه  بارز و معروف اینگونه آثار       ةمنون .پردازند

و » ٣یيهــاي مــاجرامــانر« همهچــنني در ایــن دور. منتــسكیو اســت
شود كه اغلب رنگ و بوي ایرانـي        هاي فراواني نوشته مي   منایشنامه

هـا اسـامي ایرانـي      دارد و نام اغلب قهرمانان اینگونه نوشـته       
 در واقع، آشنایي با فرهنـگ شـرقي و بـه ویـژه ایرانـي،                .است

دارد كــه از نویــسندگان و فیلــسوفان ایــن دوره را بــر آن مــي
د فرهنگ غربي و مسیحي فراتر روند و به ایـن بـاور             مرزهاي حمدو 

هاي زیـادي قبـل از آـا داراي متـدني درخـشان و              برسند كه ملت  
 .اندفرهنگي غين بوده

 ولرت و ایران
عـصر  «ادبیـات فرانـسه    ةولرت، نویسنده و فیلسوف بلنـد آواز 

 میالدي به دنیا آمد، زندگي ادبـي خـود          ١٦٩٢، در سال    »روشنگري
فده سالگي آغاز كرد و در سن هشتاد و چهار سـالگي،            را در سن ه   

چون قـرن هجـدهم از نظـر        . ، چشم از جهان فرو بست     ١٧٧٨در سال   
ادبي تقریبًا مهزمان با دوران زنـدگي ایـن فیلـسوف نامـدار، و              

انداز اسـت، بـدین جهـت وي را         افكار وي در سراسر این قرن طنني      
- دانـسته » هجـدهم سلطان قـرن «چون و چراي این دوره یا   حاكم بي 

 .٤اند
آشنایي اولیة ولرت با ایران و اسـالم در دوران حتـصیل او در              
-مدرسه لوئي لوگران یا لوئي كبري یا مدرسه ژزوئیتها، طـي سـال     

. شود آغاز مي٥ بوفیه»تاریخ عمومي« و با درس ١٧١١ تا ١٧٠٧هاي 
پردازد و با آثار    پس از ترك مدرسه، به مطالعة تاریخ ادیان مي        

- آشنا مـي   ٧ و بولن ویلي یه    ٦سندگان و فیلسوفاني چون پري بل     نوی
با مطالعات گسرتده و مراوده با مـسلمانان، بـر معلومـات            . شود

 ١٧٣٢در سـال    . افزایدخود دربارة اسالم و كشورهاي مشرق زمني مي       
نویسد و طي آن، با برتر مشـردن جـوامنردي و            را مي   ظهري منایشنامة

 بر صفات رقیب مسیحي، بـه دفـاع از          تقواي قهرمان مسلمان شرقي   
                                                        

3- Roman d’aventure.  
 آغاز و با انقالب فرانـسه در  ١٧١٥این قرن با مرگ لویي چهاردهم در سال       -٤

 .پذیرد پایان مي١٧٨٩
٥- Le Père Buffie٣٤-٣٥، صص ١٣٥٥، اسالم از نظر ولرتجواد حدیدي، . ، رك. 
٦- Pierre Bayleة هفدهم، منتقد و فیلسوف فرانسوي، سد. 
٧- Le Comte Henri de Boulainvilliersهفـدهم و اول  ة، مورخ و فیلسوف فرانسوي آخر سد 
 نویسنده در  .»La vie de Mahomet : زندگي حممد« كتاب معروف ة هجدهم و نویسندةسد

چنـان در سـتایش پیـامرب اسـلم     «شـود،  این كتاب كه بعد از مرگ وي منتشر مي     
-هكوشیده است كه برخي از معاصرانش او را به مسلماني متهم كرده و پنداشـت              

 . )٤١، ص اسالم از نظر ولرتحدیدي، (. »اند كه وي مسلمان مرده است
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 .پردازدفرهنگ و متدن ایراني مي
-اي دربارة آداب و رسوم ملت     رساله ولرت، در تدارك نوشنت كتاب    

شود و از و فراهم آوردن منابع الزم، با ایران بیشرت آشنا مي ٨ها
فرهنگ هاي ایراني و مطالعة آثاري چون         ها، داستان خالل سفرنامه 

، ١٠ تـاریخ چنگیزخـان     و تاریخ تیمور لنـگ   ،  ٩دربلو نوشتة   خاوري
 و با   ١٧٤٦اما، در سال    . كنداطالعات خوبي دربارة ایران كسب مي     

، نوشتة دكرت هاید انگلیـسي، و       تاریخ آیني پارسیان  مطالعة كتاب   
حتقیق در پیدایش   ،  تاریخ آیني ماني  مهچنني مطالعة آثار دیگري چون      

هـاي  ب و رسوم مـذهيب مهـه ملـت        آدا،  هاي كهن و تاریخ و توايل ملت    
، بـه شـناخت و      ها و اساطري خدایان   توجیه تارخيي افسانه  ، و   جهان

هاي تارخيــي و فلسفــي    رسد و ویژگي  كشف ایران باستان واقعي مي    
هاي ولتـر بـه خـود      اي در افكار و اندیشـه    ایران، جایگاه ویژه  

 عمـر   اختصاص مي دهد، جایگاهي كه این فیلسوف آن را تا پایـان           
 ).٢٣٢، ص ١٩٧١شیباني، (حفظ خواهد كرد 

این مطالعات عقاید ولرت را، كه در آغاز سـاخته و پرداختـة             
سـازد  هاي متعصب و خصمانه نسبت به ایران بود، دگرگون مي         ذهنیت

. گـشاید و افق جدیدي از متدن و فرهنگ ایراني را به روي وي مـي             
آیـني   ارزمشنـد اطالعات او در این باره، قبـل از مطالعـة كتـاب             

آلـودي كـه در     هـاي غـرض   ، عمیق نبود و بیشرت به نوشـته       پارسیان
امـا اینـك او     . شددوران نوجواني و جواني خوانده بود حمدود مي       

بـه خـدا و     «دریافته بود كه ایرانیان خنستني قـومي هـستند كـه            
شیطان و هبشت و معاد و برزخ و دوزخ اميان آوردند و این افكـار               

، و از ایـن راه در تكامـل و حتـول            »ن گـسرتدند  را در سراسر جها   
چنان كه ریشة بسیاري از باورهاي      «ادیان دیگر تأثريگذار شدند،     

 »دیين یهودیان و سپس مسیحیان را باید در آیني آنان جستجو منـود            
 ).١٤٧، ص ١٣٧٣حدیدي، (

گر چه ولرت به تاریخ و فلسفة ایران باستان توجه خاصي دارد            
 و  هـا اي دربــارة آداب و رسـوم مــلت        لهرسـا و در آثاري چـون      

 ، بر پیشگـامي این فـلسفـه و تاریـخ تأكیـد مـي          فلسفـة تاریخ 
-، اما مطالعة تاریخ و متدن دوران اسالمي ایران نیز، علي          ١١ورزد

                                                        
8- Essai sur les mœurs 
9- D’Herblot, Bibliothèque orientale. 

امانـت  (d Argenson)  از دوستش درژانـسون  ١٧٤٢ سال رولرت این سه كتاب را د -١٠
 .١٤٦، ص از سعدي تا آراگون حدیدي،. رك. گريدمي
رت قدمت آیني مذهيب ایرانیان، در اثر اول، بـه نـه هـزار سـال        از نظر ول   -١١

، ص ١١، ج جمموعه آثـار (گردد قبل، و در اثر دوم، به شش هزار سال قبل بر مي     
 ).١٩٨ ص ١١ و ج ٣٤
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انگیـزد و بـر     هاي اولیه، ستایش او را بر مـي       رغم فراز و نشیب   
ره نیـز مهـر     هاي فرهنگ و متدن برخي از فرازهاي این دو        شكوفایي

در اواخر سدة شانزدهم و حتت لواي حاكمیـت شـاه           «: زندتأیید مي 
عباس كـبري، از نوادگـان شـاه امساعیـل صـفوي، ایـران یكـي از                 

، ج  ١٨٨٥ولـرت،    (»ترین كشورهاي جهـان اسـت     شكوفاترین و خوشبخت  
 ).٤٤٢، ص ١٢

هاي ولرت دربـارة ایـران، چـه ایـران          حاصل مطالعات و آگاهي   
 ایران معاصر، او را در نوشنت آثاري چـون تـراژدي          باستان و چه    

و ) ١٧٤٧ (صــادق یــا سرنوشــت، داســتان فلــسفي )١٧٤٦( مسريامــیس
اي رساله رساند و به تدوین كتاب    یاري مي ) ١٧٦٩ (گربهامنایشنامة  

هایي از آن مربوط بـه ایـران         كه خبش  هادربارة آداب و رسوم ملت    
یج و گـسرتش اندیـشه،      كند و بدین وسـیله باعـث تـرو        است كمك مي  

 .گردداسالمي مي -احساس و فلسفة ایراني
هدف ولرت از نشر این آثار، مهاننـد هـر فیلـسوف و نویـسنده               

اما . متعهد دیگر، آموزش و آگاهي دادن به خوانندگان خویش است         
رسالت هنري و لذا تدوین گريا و جذاب آثارش بـراي وي در درجـة               

یـل در آثـار داسـتاني ایـن         بـه مهـني دل    . اول امهیت قـرار دارد    
نویسنده بزرگ هیچ یادداشت یا توضیحي كه مبني منابع و مآخذ وي            

هـاي  از میان متام منابع تـارخيي، اندیـشه       . خوردباشد به چشم مني   
فلسفي و مشاهدات شخصي، ولرت یك نكته، یك كلمه یا یك مفهوم را             

سط گزیند و با فنون ادبي مورد توجه آن زمان، به شرح و بـ             برمي
خواننده فقط از خالل مكاتبات یا آثار فلـسفي او          . پردازدآن مي 

از مجلـه ایـن     . تواند به امهیت این كلمه با مفهـوم پـي بـرد           مي
مفاهیم، واژة ایران در متام ابعاد تارخيي، مذهيب، فلسفي و ادبي           
است كه جایگاه ویژه و منسجمي در افكار و در نتیجـه در آثـار               

 .ولرت دارد
ر اینجا براي ما حائز امهیت بیشرتي است، دستیابي         اما آنچه د  

 و به   هزار و یك شب   ولرت به منابع مربوط به ادبیات فارسي، چون         
-هاي بسیاري را به وي اهلام مي است كه داستان  سعدي گلستانویژه  

گـر چـه    . گـردد هاي اخالقي و انتقادي وي مي     خبشد و سرچشمة نوشته   
، تاریخ آیـني پارسـیان      كتاب منابع مربوط به ایران باستان مثل     

اي در آگاهي ولرت در زمینة تاریخ و فلسفة ایرانـي           جایگاه ویژه 
او . شـود دارد، اما منابع ولرت فقط به اینگونه آثار حمـدود منـي           

هاي سیاحاني چـون تاورنیـه، برنیـه و شـاردن را            قطعًا سفرنامه 
مه  سفرنا آیا ترمجة قطعاتي از اشعار سعدي در      . مطالعه كرده است  

گردد  را به كشف این شاعر گرامنایة ایراني رهنمون مي         شاردن ولرت 
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 از سـبك    صادق شود كه وي در اهدانامه صفحة اول كتاب       و باعث مي  
 گلـستان زیبا و با شكوه سعدي تقلید كند؟ آیا شناخت دیگري از            

هاي این كتاب از مجله ترمجة آندره دوریـه را          داشته و ترمجه   سعدي
 خوانده است؟

  و سعديولرت
هـا و   مهانطور كه اشاره شد، ولرت به طور قطع از خالل سفرنامه          

هـایي از فكـر و      خبصوص سفرنامة شـوالیه ژان شـاردن بـا زمینـه          
اندیشه، و نبوغ هنري سعدي آشنا گردیده و بـه گفتـة خـامن ژان               

). ٣٤٤، ص   ١٣٦٤ماسـه،   (، آثار سعدي را نیز خوانده اسـت         ١٢روالن
نگرد و شیفتة عظمت    هاي كهن مي  مهد متدن وي كه به آسیا به عنوان       

و جلوة سحرآمیز این متدن است، سعدي را یكي از مظاهر این عظمت             
لذا از خواندن آثار سعدي و شیوة       . داندو مظهر كاملي از آن مي     
برد و از پنـدهاي حكیمانـه و خبـصوص از           هنري او لذت فراوان مي    

- یكي از اندیـشه اندیشة تسامح و سعة صدر شاعر شرياز، به عنوان   
 .هاي حموري ولرت، بسیار شادمان است

در مورد آشنایي خود با زبان و ادب فارسي و در نتیجـه بـا               
، از پوتـسدام    ١٧٥٢ ژوئـن    ٥اي كه در تاریخ      در نامه  سعدي، ولرت 
 بزرگي از شاعر ایراني     ةكند كه قطع  نویسد ادعا مي   مي ١٣به فورمي 

 بپرسید كه آیا من زبـان       شاید مشا از من   « :سعدي ترمجه كرده است   
-دامن تا اثر سعدي را ترمجه كنم؟ آقا، من سوگند یاد مي  فارسي مي 

-را ترمجه كـرده  دامن اما من آناي از زبان فارسي مني كنم كه كلمه  
. ج،  ١٨٨٥ ولـرت،  (» هومر را ترمجه كرده بود     ١٤ام مهانطور كه الموت   

  فرانسوي ةدفرمري در ترمج  ). ٤٠٩، ص   ١٣٦٤ماسه، ،٤٠٠-٤٠١ ، ص    ٣٥
سـال گـرب آتـش       اگـر صـد   «: خود تشابه این بیت سعدي را      گلستان
 با شعري از ولـرت نـشان        ،»اگر یك دم در او افتد بسوزد      / فروزد

  شعر سعدي است   ة كلمة به كلم   ةدهد كه منت فرانسوي آن مبني ترمج      مي
 ):٥٤، ص ١٣٤٨دفرمري، (

Qu’un perse ait conservé le feu sacré cent ans/Le pauvre homme est brûlé quand il 

tombe dedans15. 

                                                        
١٢- Madame Jeanne Roland) زن تیزهوش و با فتوت فرانسوي كه عاشق )١٧٥٤-١٧٩٣ ،

 .هنر و ادبیات بود
١٣- Formyامپرطوري، در فرانسه در قرن هفدهمةان، مدیر كتاخب . 
١٤- La Motte-Houdar یا به اختصار La motte ،كـه  ) ١٦٧٢-١٧٣١( فرانـسوي  ةنویسند

 ةاسـاس ترمجـ    بـر ،ایلیلـد  از اي را منایشنامه ي با زبان یوناني،   یبدون آشنا 
 . تنظیم كرد و به شهرت رسید،مادام داسیه

 پـاریس،   چـاپ او،  آثـار ة جمموعل از به نقگلستان مرتجم   این شعر ولرت را    -١٥
 .آورده است ٤٠٨ ص١٣ جلد ،)Beuchot(انتشارات بوشو 
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 قـرن  ادبیـات فرانـسه   این نویسنده و فیلـسوف نامـدار  ولرت، 
، شهرت عاملگري خود را، مهانند سعدي، شاعر بزرگ و نامـدار            دهمهج

 سـعدي،  .شناسي خویش اسـت    مدیون دو موهبت فصاحت و موقع      ،ایران
ه بـ » مقامه« از سبك براي هتذیب اخالق معاصرین خود، با استفاده        

 درهـم   گلـستان  عنوان هبرتین نوع فن سخنوري، ختیل و حقیقت را در         
وي . كنـد  خویش استدالل مي   ةاساس ذهنیت مردم زمان    آمیزد و بر  مي

 خویش، با تركیب نثـر مـوزون بـا شـعر از             ةدر این اثر جاودان   
- پیشینیان، سود ميةهاي این دو نوع ادبي پخته و پرورد   یيتوانا

- با دلیل و برهان به اثبات موضوع مورد نظـر خـویش مـي     جوید و 
 .)٢٤٥-٢٤٤، صص ١٣٧٧فروغي،  (پردازد

 اندیـشمندان   ةكنـد، اندیـش   ولرت نیز از مشي او استفاده مـي       
و با   آمیزد،هم مي   خود در  ةگريد و با اندیش   پیشني و معاصر را مي    

 را با ذوق خوانندگان فرانسوي در عصر روشنگري        تیزبیين خویش آن  
مانند و حلين شـريین     با فصاحيت بي  «سازد و سپس حاصل آنرا      منطبق مي 

 .گویـد  بـاز مـي    )١٤٥، ص   ١٣٧٣حدیدي،   (»پسندو طنزآمیز و مردم   
هاي ایراني گنجانیده شـده در      ولرت ابتدا با استفاده از اندیشه     

هـاي  ها و هبره گرفنت از روش سعدي در استفاده از شخـصیت           سفرنامه
 بـه نوشـنت     )٢٤٢فروغـي، مهـان،      (خنت حكایـات  تارخيي بـراي پـردا    

پردازد و دراین دو اثر خود       مي گربها و   هاسكاي چون   یهامنایشنامه
 تساهل ایرانیان، محلـه بـه       ةي، روحی یروبه وصف مهرباني، گشاده   

-دوسيت و حمبت به مهنوع كه از اندیـشه  تبلیغ انسان  كشیشان متعصب، 
-سـپس معـروف  . پـردازد ميهاي حموري اندیشمنداني چون سعدي است،    

نویـسد و بـا     را مـي   صادق یا سرنوشت  ترین رمان فلسفي خود یعين      
 ایـران و    ةهاي خود بـا اطالعـاتش دربـار       پیوند افكار و اندیشه   

 .آوردایرانیان، شاهكاري جاوید پدید مي
، داستـان شــرقي   ،صـادق یا سـرنوشت  تـدوین و نـگارش كتاب     

سفي معروف ولـرت اسـت و در سـال          هاي فل كه یكي از جمموعه داستان    
-گردد، بر اساس منـابعي اغلـب فارسـي صـورت مـي       منتشر مي  ١٧٤٧
منابعي كه هم به ایران عصر باستان اختصاص دارد و هـم            . پذیرد

در نوشنت این رمان كه یكـي از شـاهكارهاي          . به ایران عصر جدید   
هـاي خـود را     ها و سرگرداني  رمان فلسفي است، ولرت خاطرة ناكامي     

آمیزد، و  ا متام دانش خویش دربارة ایران و ایرانیان در هم مي          ب
هاي علمـي بـدان     هاي خود را مهراه با نظرهاي فلسفي و حبث        اندیشه

آنگاه، به  . سازدافزاید و از آن اثري پرجاذبه و ماندگار مي        مي
دلیل قرابت جتربیات شخصي خویش با جتربیات و افكار سعدي و لـذا             

سعدي «این دو نویسندة بزرگ شرق و غرب، نام         مهبستگي فكري میان    

Archive of SID

 www.SID.ir



هـاي صـادق را بـه       ها و نكـوهش   گذارد و سرزنش   بـر خود مي   »شرياز
دهد و آن را با نام مستعار سعدي        شاعر شريین سخن ایران نسبت مي     

 ).١٥١-١٥٢، صص ١٣٧٣حدیدي، (كند منتشر مي
-هاي عقالیي شخـصیت   صادق، قهرمان داستان ولرت، مهسو با اندیشه      

آموزد كه از تعـصب و      هاي ناآگاه مي  هاي حكایات سعدي، به انسان    
پريوي از باورهاي غلط مذهيب دست بر دارند و به پندهاي حكیمانة            

مهچنني، ولرت از زبان این قهرمان داستان خود،        . او گوش فرا دهند   
ثبـاتي در كـردار و گفتـار پادشـاهان، فـساد            مهانند سعدي، بـي   

كند و از زبان    ر زیر دستان را نكوهش مي     درباریان و ستم آنان ب    
كـه  / مها زورمندي مكن بر كهـان     : كند كه سعدي به آا توصیه مي    

 ).٥٩٣، ص ١٣٦٨، بوستانسعدي، (مناند جهان بر یك منط مي
 تدوین این داستان، مهـانطور كـه سـعدي بـراي            ةدر مورد شیو  

يل كنـد و  نویـسي اسـتفاده مـي      نگارش مقامه  ة از شیو  گلستاننوشنت  
نویسي را حذف   براي اصالت خبشیدن به كار خویش برخي عناصر مقامه        

 بـه   كند و با پایان خبشیدن به شكل سنيت این نوع ادبي، صـرفاً            مي
پردازد كه پاسخگوي سؤاالت عقلي عملي      مقوالتي از پند و اندرز مي     

 ولـرت نیـز،     ،)٢٤٣فروغي، مهان، ص     ( مردم باشد  ةدر زندگي روزمر  
 هـاي ایرانـي   نامـه  ات و نظرهاي اجتماعي كتـاب      انتقاد ةاز شیو 

هـزار    و هزار و یكشب  هاي  انگیز داستان هاي خیال منتسكیو و صحنه  
كند، اما براي اصالت خبشیدن به كار خویش،         استفاده مي  روز و یك 

-گريد حذف مـي اي متداول آثاري را كه از آا اهلام مي  شكل مكاتبه 
هم پیوند  ه  اي عادي ب   به گونه  هاي خمتلف داستان خود را    كند و خبش  

انتقادهـاي خـود را      «،مهانند سبك اقناعي سـعدي    آنگاه،  . دهدمي
 ةمه بر« سازد و   مي» هاي علمي استوار  براساس نظرهاي فلسفي و حبث    

اي به رمان   افزاید و آنچنان جاذبه   مي» نوش را نیز   اینها نیش و  
 سـازد يخبشد كه خواننـدگان را هـم بـا خـود مهداسـتان مـ              خود مي 

 .)١٥١، ١٣٧٣حدیدي، (
كیـد دارد   أ ت از سعدي تا آراگون     كتاب فقیدمهانطور كه مؤلف    

ها مهگي حاكي از نوعي مهبـستگي فكـري میـان           ها و قرابت  این جتانس 
ولــرت كــه ســالیاني دراز در دربــار لــوئي . ولــرت و ســعدي اســت

چهاردهم، پادشاه فرانسه و فردریك دوم پادشاه آملـان گذرانـده           
و سپس سالیان دراز دیگري را در تبعید و عزلت بسر بـرد،              ،بود
دیـد كـه    آشكارا مـي  «هاي خود را فراموش نكرده و        ناكامي ةخاطر

چگونه گروهي حسود و دورو بر او چريه گشته و روزگـار را تبـاه               
-پس چون سعدي نتیجـه مـي  . »دباد دادن كردند و آرزوهایش را بر   

باید كنج عزلت گزید و آزاد زیست و هوس جاه و جالل از             « كه   ريدگ
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سر بدر كرد و یا دم فروبست و صم بكـم از پـي زورمنـدان روان                 
سـازان   مهیشه نیز به هوش بود كـه صـحنه         )١٥١-١٥٢مهان، صص    (»شد

متعنتان در كمینند و مـدعیان      «حقایق را دگرگون نكنند چرا كه       
 این  ةاي از مه  ولرت جلوه . )٧١، ص   ١٣٦٨،  گلستانسعدي،   (»نشنيگوشه

یافـت، زیـرا ایـن      ها را در آثار سعدي باز مـي       افكار و اندیشه  
مصلحت آن بینم كـه     «: ها پیش گفته بود    ایراني قرن  ةحكیم فرزان 

 ).مهان (»يیملك قناعت را حراست كين و ترك ریاست گو
و ارادت  « ولرت كارگر افتـاده      ةاین گونه سخنان در روح آزاد     

 » بیـشرت كـرده بـود      بوستان ة و سرایند  گلستان ة به سازند  او را 
صـادق یـا    مهني حلـاظ، ولـرت كتـاب خـود          ه  ب. )١٥٢،  ١٣٧٣حدیدي،  (

 بـه   یا تقدمي آن   و   كند مي را با نام مستعار سعدي منتشر      سرنوشت
، در اهدانامة خود سعدي را      »١٦ شراعه ةملك«اي جوان به نام     ملكه

 كتابي را بـه پیـشگاهتان       ة ترمج اجازه بدهید  «:كندچنني معريف مي  
هدیه كنم كه حكیمي خوشبخت، فارغ از غم دنیا و دوستدار علم و             

كتابي است عمیق كه بـیش از آنچـه بـه           . ادب آن را نگاشته است    
 .)١، ص ١٩٦٢ولرت، (»مناید آموزنده استظاهر مي

 قهرمان خـود یعـين صـادق        ،انـدر این داست  در واقـع، ولتـر    
 بـه   ، سـعدي  بوسـتان  و   گلـستان  هايشخصیتي از   ، مهانند بسیار  را

ي، جـوامنردي، دلـريي، پـاكي،       یـ ي، دارا ی زیبـا  چوني  یصفات نیكو 
هاي زیـادي   با دشواري و او را    ،  آراید و غريه مي   توانگري، فروتين 

  موبدان متعصب و نادان    ةسازد كه اغلب ساخته و پرداخت     مواجه مي 
ایـن وضـعیت از     ولـرت در توجیـه      . دوستان دورو و حسود اسـت     یا  

نیـز سـخن از     گـريد كـه در آن       سعدي اهلـام مـي     گلستان درحكایيت  
- كه گریزان است و بیم آن دارد كه چون شرتان را مي  رفتهروباهي  

اگـر حـسودان بفـرض        «ه  گريند مبادا او نیز گرفتار آید چـرا كـ         
و گرفتار آید كسي را غم خالصي او خنواهد بود تـا            » د شرتاست نگوی

تاتریـاق از عـراق آورده باشـند        «و حـال    . كنـد تفتیش حال او    
 ).٧٠-٧١، صص ١٣٦٨، گلستانسعدي،  (»مارگزیده مرده باشد
تـر تلفیقـي ار دو حكایـت         به طور دقیق   صادقخبش چهارم كتاب    

 حتـت عنـوان     بوسـتان در باب چهارم    .  سعدي است  گلستان و   بوستان
ازي ، سعدي حكایيت در ستایش فروتين و نكوهش گـردن فـر           »درتواضع«

 :گویددارد و مي
ــاران   ــره ب ــي قط    زابـــــري چكیـــــدیك

ــد خجــل شــد چــو نــاي   ــا بدیـــ ــستم؟ كه جایي كه دریاست،       دریـــ ــن كیـــ    مـــ
  جـــــان پروریـــــدصــدف در كنــارش بــه    حقـــــارت بدیـــــدچو خود را بـه چـشم          نیــــــــــــــستمگرو هست حقا كه مـن       

                                                        
 . لوئي پانزدهم و حامي ولرتةمعشوق ،رنام مستعاري براي مادام پمپادو -١٦
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ــایي      ــه ج ــپهرش ب    رســـــانید كـــــارس
   كــــو پــــست شــــد یافــت بلنــدي از آن   شـــــــــــــاهواركه شد نـامور لؤلـؤ       
   هـــــــست شـــــــددر تیــسيت كوفــت تــا  

 ).١١٥، ص ١٣٦٨بوستان، (
امـري دزدان   «كند كـه    حكایيت در گلستان نیز از شاعري یاد مي       

فرمود تا جامه از وي بركندنـد و از ده          « و امري    »را ثنائي گفت  
 ).١٣٠، ص١٣٦٨، گلستان (»بدر كردند

داستان صادق را   ولرت با اقتباس از این دو حكایت، خبش چهارم          
آربوگارد، امري دزدان، مهـراه     : نگاردكهبا حكایيت بدین مضمون مي    

هاي واقع  اي حمكم، بر فراز كوه    با گروهي از یاران خود، در قلعه      
صادق، پس از آن كه از دربـار        . در مرز عربستان مستقر شده بود     

بابل رانـده شـد و راه آوارگـي پـیش گرفـت، روزي از نزدیكـي                 
ويل او تسلیم نشد    . اش كردند راهزنان حماصره . ان گذشت پناهگاه آن 

امـري دزدان كـه از فـراز        . و مردانه به دفاع از خـود پرداخـت        
پناهگاه شاهد مبارزة دلريانة او بود، بـه یـارانش فرمـان داد             

آنگـاه او را نـزد خـویش فـرا خوانـد و بـه او                . رهایش كننـد  
ه در ایـن    پیشنهاد كرد كه به دسـتة او بپیونـدد، و افـزود كـ             

 سود فراوان است و جاه و مقــام بسیار، چنان كـه او             »معامله«
-كرده و از دسرتنج ناچیز خود به سخيت ميخود نیز زماني بردگي مي   

 !فرزندم«: گویدروزي یكي از پريان ساخلورده به او مي     . زیسته است 
اي باشد كه پیوسـته از خـردي و         سرنوشت تو باید مهچون سنگ ریزه     

نالد، ويل سراجنام بر اثر كوشش و بردبـاري، املـاس            مي حقارت خود 
ولـرت،   (»درخـشد درخشاني شد كه اینك بر افسر پادشـاه هنـد مـي           

پس خنست دو   . افتداین نصیحت در آربوگاد كارگر مي     ). ٣٧، ص   ١٩٦٢
دزدد و بـا كوشـش بـسیار        شرت، بعد سه شرت، و باالخره چهار شرت مي        

شـغل  «ي خود سـاخته مهچنـان بـه         شود و كاخي رفیع برا     مي »املاس«
دهد، و حال آن كه طبق آخرین اخبـار، پادشـاه            ادامه مي  »شریفش

بابل از پادشاه هريكاني شكست خورده، ختت و تاجش بر باد رفته و             
صادق به شنیدن ایـن سـخنان لـب بـه           . كشورش از هم پاشیده است    

 چـه طـالع   !چـه سرنوشـيت  «: كنـد گزد و با خود زمزمه مي     دندان مي 
اي به پـاكي و   دزدي به شقاوت آربوگاد خوشبخت است و ملكه      !وميش

-البتـه صـادق منـي     ). ٣٨مهان، ص    (»!درسيت و زیبایي اسرتته، بدخبت    
تواند پیشنهاد دوستانه آربوگاد را بپـذیرد، ويل او را یـازاي            

از این رو، بامدادان، بـه هنگـامي كـه دزدان           . خمالفت هم نیست  
گویـد   آربوگـاد را تـرك مـي       »كـاخ «سرگرم تقسیم غنائم هستند،     

 ).١٧٥، ص ١٣٧٣حدیدي،(
تري بـه نـام سرنوشـت       با مشكل عمده  در این كتاب    مهچنني صادق   
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ناسازگار نیز دست به گریبان اسـت ويل در سـایه جتربیـات شخـصي               
دیـوان  «آن   پـريوزي از    بـشري،  ةجامع سفانه در أیابد كه مت  درمي

ه حكم عقل باید موجـب      آنچه ب «است و   » بدسريت و دوزخیان تبهكار   
رود و حیله و تزویر     كار مي ه  زیان او ب   رستگاري انسان شود، بر   

 گلـستان در   .)١٥٩، ص   ١٣٦٨حدیـدي،    (»آوردراه مي  مه كامیابي به 
. سعدي نیز حكایات زیادي حاكي از این وضعیت جهان واقعـي اسـت            

شود اگرچه حق   كه گرفتار مي  «بینیم  كه ناصح خردمندي را مي     چنان
شود یا داسـتان    گزاران مني اوست و نیز بسا كه پريوزي نصیب حق       با  

خـود  ه  كند صورت عمل ب   عامل اندیشه آرزو مي    آنچنان كه انسان در   
 .)٣٣، ص ١٣٦٨، گلستانسعدي،  (»گريدمني

 زشت عامل واقعي كه بشر بیشرت       ة ولرت با طرح این چهر     ،در واقع 
ال جهـان مطلـوبي      به دنب  ، مهانند سعدي  ،اسري تباهي و شقاوت است    

» ١٧نیكي و صفا، راسـيت و پـاكي، روشـين و حقیقـت           «است كه سراسر    
ي كه صادق در آن به گشت و گذار مـشغول اسـت،             یاما دنیا  .باشد

از  پـر «ي اسـت    ی سـعدي دنیـا    گلـستان مثل دنیاي توصیف شده در      
، ١٣٦٨،  گلـستان سعدي،   (»تناقض و تضاد و سرشار از شگفيت و زشيت        

هاي ولرت در آثـار او، مهاننـد آراء و          اندیشهبسیاري از    .)٣٠ص  
، حاصـل دریافـت و برخوردهـاي        بوستان  و گلستان نظرات سعدي در  

هـاي حیـات    گوناگون این اندیشمند با دنیا و مـسائل و دشـواري          
 .انسان است

 سعدي موجب شده كه بسیاري      ةبیين گسرتد  و جهان  لذا، بینش عمیق  
 عصر روشـنگري بنـشیند و       ةدل ولرت و دیگر فالسف     از سخنان وي بر   
-اي بشناسند كه از دنیا و زندگاني آنان سخن مـي  او را نویسنده  

 بـه   گلستان  خبصوص پس از ترمجه    حكیم و فرزانة شرياز،    شهرت   .گوید
میالدي، نه تنـها    ١٦٣٤ در سال    ١٨زبان فرانسوي توسط آندره دوریه    

ولرت بلكه بسیاري از بزرگان فكر و ادب اروپا را به خـود جـذب               
 مهچنني، بـاغ و بوسـتاني را كـه          .)١-٣، صص   ١٣٦٣یوسفي،   (كندمي

كشد، اهلام خبش بیداري روح و اندیشه و احـساس          سعدي به تصویر مي   
خوانـد، و   اي را به خود فرا مي     گردد و هر صاحب ذوق و اندیشه      مي

 .سازداو را به شهد وجود خویش آغشته و سر مست مي
بني  فكر بلند و نظر ژرف     ةایمهانطور كه سعدي، در س    بنابراین،  

و ذوق سلیم خود توانسته است بسیاري از موضوعات مهم اخالقـي و             
و  گلستان اجتماعي یا نكات دیگر را با تصاویر بدیع و جذاب در          

                                                        
، تـصحیح دكـرت غالحمـسني       بوستان سعدي ،  »جهان مطلوب سعدي در بوستان    «. رك -١٧

 .٣٠ تا ١٧ صص ،١٣٦٨، یوسفي
18- André du Ryer. 
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خود به تصویر كشد، ولرت نیز توانسته اسـت، مهاننـد او،             بوستان
ها و تصورات ذهـين خـود راجـع بـه جهـان و جهانیـان را                 اندیشه

 او نیز مهانند    .ردانه و دركمال هنرمندي در آثار خود نقش كند        خب
هـاي حـاكم بـر عـامل        سعدي، علريغم مشاهده نامالميات و ناسازگاري     

 مهـانطور   ،واقـع   در .ن و امیدوار است   ـبی خوش ةدـري، به آین  ـبش
الـذكر وي، در پایـان راه دشـوار         كه صادق، قهرمان داستان فوق    

هاي كشد، خود وي نیز پس از دربدري       مي آغوش زندگي خوشبخيت را در   
گردد و به   گوناگون، در پایان عمر پريوزمندانه به پاریس باز مي        

نشیند كه بـه افتخـار او در فرهنگـستان          متاشاي جشن باشكوهي مي   
 او را به    ةدر این جشن، آخرین منایشنام     .اندفرانسه برپا داشته  

بنـابراین،  . كننـد ميبرداري   وي پرده  ةگذارند و از جمسم   منایش مي 
كند گريي مي هاي نظري و جتربیات شخصي خود چنني نتیجه       او از اندیشه  

فراسوي آنچه بـه    «كند كه   و این ذهنیت را به خواننده منتقل مي       
آید، حكميت الیتناهي و قـدرتي      نظمي و هرج و مرج حمض مي      نظر ما بي  

معلـوم  سوي سرنوشـيت    ه  و حصر وجود دارد كه جهان هسيت را ب         حدبي
 .)١٦٩، ص ١٣٧٣حدیدي،  (»كندرهربي مي

 انتقادهـاي   ةهاي دربردارنـد  ها و داستان  كلي، نوشته  طوره  ب
 با اندیـشه و ذوق ولـرت بـسیار          ، از مجله حكایات سعدي،    اجتماعي
ي كـه   یهـا ها را بر داستان    و ولرت اینگونه نوشته    افتدميسازگار  

د ارزش اخالقـي و     رگرمي خواننده نوشته شده و فاق     ـها براي س  ـتن
 نیز در اسـتفاده از  سعديدر واقع  .ددهترجیح مي اجتماعي باشد،

 خود، ویژگـي    گلستانهاي  در حكایت » مقامه«هاي  بسیاري از ویژگي  
را كه از اهداف اصلي مقامه است، از        » التذاذ خاطر خوانندگان  «

 گلستان درهم  مهچنني  . )٢٤١، ص   ١٣٧٧فروغي،   (كندكار خود حذف مي   
طـور  ه   خود، نه تنها پادشاهان و حاكمان را بـ         بوستان م در  ه و

- آا نیز مي از شیوة زندگي بلكه گاهي به انتقاد  ،ستایدكلي مني 
 .پردازد

 گريينتیجه
هـاي روشـنگرانه و     در عصر روشنگري و به دنبال بست اندیـشه        

 »هـاي روشـنایي «فیلسوفانة خود و دیگر روشنگران این عصر، ولرت 
ویر كشیده شـده در شـاهكارهاي ادبـي در ادبیـات            ایراني به تص  

-فارسي، خبصوص در آثار حكیمانة سعدي را الگوي كار خود قرار مي   
-هاي انساني و ناپـسندي دهد و به روش سعدي به توصیف دنیا، ضعف   

اي پیگري علیه متـام مفـاهیم       پردازد و با مبارزه   هاي اجتماعي مي  
گوناگون ادبي، راهي نـو     هاي  كند به شیوه  شوم حیات بشري سعي مي    

هـاي عقلـي را     بدین منظور و به شیوة سعدي، روشنایي      . دراندازد
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-زند و با ترك دنیاي نابرابري و نابرادريبه زالل روح پیوند مي   
گزیند و به دنبال دنیاي خیال خود، به خلق         ها، زباني نو بر مي    

-انپردازد و براي عطرآگني ساخنت دنیاي انسآثار هنري و فلسفي مي   
ها، به عطر گل سرخ گلستان سعدي و زالل روح این شاعر و فیلسوف              

به خاطر شرافت اخالقي، دقـت و        ،سعدي لذا،. جویدایراني متسك مي  
خنـستني حكـیم و شـاعر       صحت فكري، و تنفـر از ریـا و ریاكـاري،            

بـزرگرتین  « ایـن    ایراني است كه ولرت و دیگر نویسندگان فرانسوي       
 ).١٢٤، ص ١٩٨٨بونروت، (» دانندخود ميشاعر ایراني را یكي از 

حقیقت ستایش ولرت از سعدي و انتساب داستان صادق بـه وي             در
اساس دو حكایت از گلـستان و        و تدوین خبش چهارم این داستان بر      

میان ایـن دو    اي از این مهبستگي عمیق فكري        نشانه ،بوستان سعدي 
نـه تنـها    ترتیـب،    بدین. استبزرگمرد ادبیات فارسي و فرانسه      

اندیشه و سبك سعدي در نگارش آثار خود هبـره           ولرت خود از فكر و    
 دیگر نویسندگان   ةطریق راه را براي استفاد     جوید، بلكه بدین  مي

 در حقیقـت، ادبیـات      .سـازد نیـز مهـوار مـي     و اروپایي   فرانسوي  
رمانتیك كه وارث ادبیات ممالك خمتلف جهان و از مجلـه ایـران، و              

 بزرگان قرن هجدهم اسـت، در عـصر         ١٩وطين ادبي مدافع نظریة جهان    
 .گريدولرت ریشه مي

اولیویه بونروت، به نقل از هردر، نویسنده و فیلسوف آملاني          
نویسد، هنگامي كه او گلچیين از شعر شـعراي         ، نیز مي  ٢٠قرن هجدهم 

كند، از شعر سـعدي بـه       مشرق زمني را به خوانندگان خود هدیه مي       
-به نظر مي «:گویدكند و ميیبایي یاد ميعنوان هبشيت از اخالق و ز   

. رسد كه سعدي گل شعر اخالقي در ادبیـات فارسـي را چیـده اسـت               
مهوطنانش، شعر فردوسي را سرآمد شعر محاســـي، شعــر انـوري را             
-سـرآمد شعـر رثـایي و شعـر سعـدي را سـرآمـد شعـر غنـایي مي   

 خود توصـیه    و ولرت به خوانندگان   ) ٢٩، ص   ١٩٨٨بونروت،   (»دانند
سعدي را خبوانید، جز نكات عايل چیـزي نـزد او خنواهیـد             «: كندمي

 ).٦٢، ص١٢، ج ١٨٨٥( »یافت

 منابع
 .١٣٥٥، هتران، انتشارات توس،  اسالم از نظر ولرت،حدیدي، جواد .١
 .١٣٥٦، هتران، انتشارات توس، هابرخورد اندیشه ،___________  .٢
ن، مركـز نـشر دانـشگاهي،       ، هترا از سعدي تا آراگون     ، ___________ .٣

                                                        
19- Cosmopolitisme littéraire. 

٢٠- Johann Gottfried Herderسـروده «اي حتت عنـوان  ، جمموعه١٧٧٨ -١٧٧٩هاي ، در سال-
، ازمجله گلچني شاعران مشرق زمني، منتشر كرده است كـه در    »هاهایي از متام ملت   
 .شبوتر استو سعدي از مهه خگلستاناین گلچني، گلهاي 
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١٣٧٣. 
، دورة سـوم،  سـخن ، جملة  »سعدي در اروپا«زرین كوب، عبداحلسني،  .٤

 .١٣٢٦، اردیبهشت و خرداد ٩-٨هاي مشاره
، به كوشش دكرت غالحمسني یوسـفي، هتـران، انتـشارات           گلستانسعدي،   .٥

 .١٣٦٨خوارزمي، 
رات ، به كوشش دكرت غالحمسني یوسـفي، هتـران، انتـشا          بوستان  ، _____ .٦

 .١٣٦٨خوارزمي، چاپ سوم، 
، هتران،  نامة ایرجارج ، »گلستان و بوستان سعدي«فروغي، حسن،  .٧

 .٢٥٠-٢٤١، ج اول، صص ١٣٧٧انتشارات توس، 
 اخالقیات، مفاهیم اخالقي در ادبیات  هانري دو،-فوشه كور، شارل .٨

، ترمجة حممد علي امري معزي      فارسي از سدة سوم تا سدة هفتم هجري       
 .١٣٧٧خبشان، هتران، مركز نشر دانشگاهي، مد روحو عبداحمل

، ترمجه دكرت غالحمسني یوسفي و دكرت حتقیق دربارة سعديماسه، هانري،  .٩
 .١٣٦٤مهدوي، هتران، انتشارات توس، 

، )هایي در ادب و تاریخیادداشت(كاغذ زر یوسفي، غالحمسني،    .١٠
 .١٣٦٣هتران، انتشارات یزدان، 

11. Bonnerot, O., La Perse dans la littérature et la pensée française du XVIIIe siècle; 1988. 
12. Chaybani, J., Les voyage en Perse et la pensée française au XVIIIe siècle, Téhéran, 1971. 
13. Defremery, Ch., Gulistan, ou Le Partairre de roses de Sadi, Chiraz, Librairie Marefat, 1348. 
14. Fouchecour, C. H., Moralia, les notions morales dans la littérature persane du 3e/9e au 

7e/13e siècle; Paris, éditions Recherche sur les Civilisations, 1986. 
15. Masse, H., Essai sur le Poète Saadi, Paris, Paul Geuthner, 1919. 
16. Voltaire, Œuvres Complètes, Paris, Louis Moland, 1885, 50 vol.  
17. __________,Zadig ou la Destinée, Paris, éd. Garnier, 1962. 
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