
  يات اروپا هاي فارسي در ادبها و قصهافسانه

  )عصر ويكتوريا ـ سدة نوزدهم(
  

فرشته ناصري                    ∗ 

  چكيده 

  :در اين مقاله سعي بر آن بوده است تا به طور موجز بـه مـوارد زيـر اشـاره شـود     

هـا بـر   و تـأثيرات آن  هزار و يـك روز و  هزار و يك شبآثار ادبيات كهن ايران همچون  -1

ي روابط بين غرب و شرق و شرح عوامل مـؤثر  ري و توسعهگينحوة شكل -2ادبيات اروپا 

ها و تالقي بين ادبيـات غـرب و شـرق و چگـونگي     تبادل فرهنگ -3در ايجاد اين ارتباط 

معرفي نويسندگان و آثار ايشـان در عصـر ويكتوريـا     -4تأثيرپذيري از ادبيات خاورزمين 

  .، كه متأثر از ادبيات شرق است)سدة نوزدهم(

  

  :هاكليد واژه

، ادبيـات   ورلـ كلقصه، ادبيات، غرب، شرق، رمانتيك، مستشرقين، فرهنگ عـوام، فو 

  .تأثير ادبيات شرق بر ادبيات غرب تطبيقي،

  

                                                      
 .واحد رودهن –گاه آزاد اسالمي جوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشدانش ∗
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  مقدمه

آنچه را كه اروپا در عصر ويكتوريا نسـبت بـه پديـد آوردن آثـار متعـدد      بخشي از 

ايـن   ةتر و زمينـ بسـ . هـاي آن اسـت  مايـه دارد، وامدار ادبيات كهن شرق و مضامين و بن

  هـاي صـليبي و عهـد رنسـانس بـر     جنـگ  تأثيرات براي نخستين بار به دورهـة ارتباط و 

گيـري از ايـن   گردد، بعدها به تدريج سياحان و مستشرقان اروپايي توانستند بـا بهـره  مي

ـ منابع بي ي بسـزا در ايجـاد پـل    شـ ويـژه ايـران نق  ه كران ادبي و فرهنگي مشرق زمين، ب

  .ب و شرق داشته باشندارتباطي ميان غر

كانون برخـورد فرهنـگ غـرب و شـرق را در ادبيـات قـومي و        از طرف  ديگر نيز

هـا را تنهـا   حاكي از يك ادبيات انساني دانست كه آنتوان ميطوايف مسيحي و اسالمي، 

هاي گوناگون تحليل نمـود، چـرا كـه ماحصـل ايـن      توان از طريق تأثير اقليم و زباننمي

  .گنجداي نميهاي منطقهه فرهنگتالقي در محدود

هـاي مختلـف و اقـوام    اين گونه روابط مبتني بر دريافت و تقليد در بين فرهنـگ 

تاريخ ادبيات عالم انواعي متعدد دارد و شايد بحث در اين محدوده تا حد زيادي به عنوان 

  .خوانده شود عمومي

  منشـأ برخـي    تـوان بـه سـهولت نقـد و نيـز     هـا، مـي  از مزاياي اين گونه بررسـي 

 و اشـاره كـرد   آيـد ها و مكاتب ادبي پـيش مـي  ها كه در ادبيات اقوام و يا سبكدگرگوني

  .چه با فرهنگ ايران و ادبيات غرب ارتباط دارد، بخوبي مشاهده و بررسي نمودبويژه آن

  هاي شرق در اروپاتأملي بر برخي ارزش

  و تعريف آن الف ـ فلكلور

گرفتـه   Folkloreالمللي فولكلـور  ز معادل كلمه بينفرهنگ عوام در زبان فارسي ا

در سـال   Ambroise Mortonنخسـتين بـار ايـن اصـطالح را آمبروآزمـورتن      . شده است

دانـش  و  فرهنگ عامه  در زبان فارسي فولكلور را. ميالدي مورد استفاده قرار داد 1885

عـوام تعريـف    گي تـودة فولكلور را مطالعه زند Saint-yvesسن تيو . اندترجمه كرده عوام

  .نموده است
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  ب ـ ادبيات شفاهي و ادبيات مكتوب

ادبيـات  (ادبيـات مكتـوب براسـاس ادبيـات شـفاهي       اي ازة بخش عمدهسرچشم

ادبيات شفاهي و به طور كلـي فولكلوريـك در طـول تـاريخ الهـام بخـش       . است) عاميانه

نـد بـا ادبيـات تـوده     شاعران و نويسندگان و هنرمندان بوده است به نحوي كه بدون پيو

  .ارتباط با توده مردم مقدور نبوده است

نامه نـويس نامـدار روس   رمان نويس و نمايش Maxime Gorkyسيم گوركي كما

هـاي زحمـتكش را   بدون آگاهي از دانش شفاهي مردم، تـاريخ حقيقـي تـوده   «: گويدمي

  2.»توان فرا گرفتنمي

اين كـار  . ده پس از اروپا آغاز شدگردآوري ادبيات عاميانه در ايران بيش از يك س

هـا  را در فرهنگ ايران كساني رواج دادند كه با دنياي غرب در تماس بودند برخـي از آن 

هجـري شمسـي مجموعـه     1225محمد مهدي واصف رضاجويي كه در سال : عبارتند از

ارائه نمود و سپس اعلـم الدولـه خليـل ثقفـي،      ت دلپسنداحكايرا در كتاب  ازوپهاي قصه

محمدحسين خان فروغي، صادق هدايت؛ كوهي كرماني، انجوي شيرازي به عنوان قافلـه  

  .3اندساالران اين عرصه شناخته شده

فولكلورنـويس معـروف ايرانـي و صـاحب دو      ،در اين ميان نبايد از اميرقلي اميني

هجري شمسـي و   1299در سال  هزار و يك سخنهاي هاي فارسي به ناممجموعه از مثل

هجري شمسي و احمد اخگـر صـاحب كتـاب     1329در سال  هاي امثال در اصفهاننداستا

ــ  امثـال  هجري شمسي، سـليمان حيـيم صـاحب مجموعـه      1310در سال  امثال منظوم

او در سـال   حكـم و امثـال  هجـري شمسـي و دهخـدا و     1334در سال  فارسي ـ انگليسـي  

  .4ننه غافل ماند كلثوم معروفهجري شمسي و جمال خوانساري صاحب كتاب  1310

ترين اسناد ادبيـات  از نخستين و كهن اوستاالبته طبق مطالعات انجام شده كتاب 

هزار ، اميرارسالنبا گسترش صنعت چاپ آثاري مانند . گرددشفاهي در ايران محسوب مي

، بـيش از پـيش در دسـترس    چهـار درويـش  ، نوش آفرين نامه، ناز فلك، شيرويه، و يك شب

  .رفتتوده مردم قرار گ
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  پيدايش و گسترش روند شرق شناسي

  الف ـ انگلستان و شرق

در اين ميان . ادبيات انگلستان از نفوذ و تأثيرات ادبيات مشرق زمين مصون نماند

در . ترين و الهام بخش ترين ادبيات جهان دانسـت توان ادبيات آن ديار را يكي از غنيمي

نسون، هاگزورت، رامبلر، ادونچور، متـأثر  اين برهه از زمان بود كه مقاله نويساني چون جا

تاريخ شرق گرايي  ةاز آداب و رسوم شرق و نويسندگان مشرق زمين آثار متنوعي را دربار

  .5به ثمر رساندند

هايي كه توسـط نويسـندگان انگليسـي از آثـار مشـرق      برخي از مهمترين ترجمه

را كه در  آمنـه  و نورالدين، كه حكايت Jonsonجانسون  -1: زمين به عمل آمده عبارتند از

. 6به زبان فارسي به چاپ رسـاند  تنبيه آرزوها قصه شـرقي با عنوان  لومركورد دوفرانسمجله 

از مهمتـرين   .، او در اشعار عرفاني فارسـي تبحـر بسـيار داشـت    whin fieltوين فيلد  -2

 1808شبسـتري اشـاره نمـود كـه در سـال       راز گلشنتوان به ترجمه مي ويهاي ترجمه

، از شـاعران  Firtz geraldفيتـز جرالـد    -3. 7ميالدي به زبـان انگليسـي برگردانـده شـد    

باعث اشتهار او در اروپـا   مثنوي موالناو  رباعيات خيامهاي او از باشد و ترجمهانگليسي مي

، او را بايد از نويسندگان فعال قـرن  George Reynoldsجورج رنولد  -4. 8و غرب گرديد

را به انگليسـي ترجمـه    ابوسه عذرانگلستان دانست كه توانست داستان نوزده ميالدي در 

  .9نمايد

  ب ـ فرانسه و شرق

هـاي ايرانـي افكـار نويسـندگان     در قرن نوزده ميالدي بود كـه قهرمـان داسـتان   

، مستشـرق  Silvestre de sacyدر اين ميان سيلوستر دوساسـي  . فرانسوي را متأثر نمود

در آموزش زبان فارسـي و گسـترش ايـران شناسـي ايفـا      برجسته فرانسوي نقش مؤثري 

  .10نمود

اي در عرصـه  هـاي ارزنـده  از ديگر ايران شناسان برجسته فرانسـوي كـه فعاليـت   

  .11توان به افراد زير اشاره نمودفرهنگ ايران به مردم فرانسه داشتند مي نشناساند

  .جامي ليلي و مجنون، مترجم De chezyدوشزي  -1

 .فردوسي شاهنامه، مترجم Jules Mohlژول مول  -2
 تاريخ غازاني، مترجم معروف Quatremereكاترمر  -3
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هـاي او مربـوط بـه    ، مهمتـرين ترجمـه  Garcin de Tassyگارسن دوتاسـي   -4

 .باشدمي بوستان و منطق الطيربخشي از 
، از نخسـتين ايـران شناسـان فرانسـوي كـه بهتـرين       Defremeryدوفرمري  -5

 .توسط او انجام شد گلستانترجمه 
، وي چهارده غزل از موالنـا را بـه فرانسـه ترجمـه     Pierre Robinپير روبين  - 6

، يكصد غـزل از موالنـا   Jean Claude Carrierهمچنين ژان كلودكارير . نمود

را به فرانسه ترجمه نمود البته در اين ميان از كساني كـه مطالعـه و تحقيـق    

ه محققاني چون ميشـله  توان بنمودند مي تاريخ و اديان باستانبيشتري درباره 

Michelet شفر  و مورخ فرانسويSchefer  ايرانيـان و  زرتشتكه در خصوص 

 .11هاي وافري ارائه نمودند، اشاره نمودتالش

  ج ـ آلمان و شرق

ها نيز از تأثيرات تفكرات و عقايد شرق بـه ويـژه   در ميان كشورهاي اروپايي آلمان

آلماني، نخسـتين خاورشناسـي بـود كـه در      Grotefendگروتفند . ايران در امان نماندند

 خـط ميخـي موفـق گرديـد و در ايـن راسـتا توانسـت         ننـد اميالدي بـه خو  1803سال 
-در سـال  يسـنا ترجمه و تفسير وي از . هاي تخت جمشيد و نقش رستم را بخواندكتيبه

  .12پايان بخشيد اوستا و زندها و ترديدها را در مورد تمامي ابهام 1835و  1833هاي 

هاي بـرادران گـريم توسـط فونـدرالين     بندي انجام شده از داستانبراساس دسته

Vonder Laien ،گردد مشاهده ميهاي برادران گريم، ها و افسانهدر جلد دوم كتاب قصه

 ،سـحرآميز  ميـز ، جـان وفـادار  مانند،  استها متأثر از مشرق زمين كه برخي از اين داستان

  .13 تنبلدوازده خدمتكار  و كلم سحرآميزداستان  و پادشاه كوه زرينداستان 

. ، نيز نقش مهمي در انتشار ادبيات ايران به سـرزمين اروپـا داشـت   Goetheگوته 

ــرقي  ــي و ش ــوان غرب ــرقي     دي ــات ش ــرفتن وي از مطالع ــأثير قرارگ ــورد ت ــاكي از م   او ح

  .14باشدمي
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  نقش سياحان در انتقال فرهنگ ايران به اروپا

  ليسي در ايرانالف ـ سياحان انگ

باشـيم  ها ميميالدي شاهد پيدايش موجي از سفرنامه 1825-1775هاي در سال

باشند به همين دليل ادبيات در انگلسـتان سـده نـوزده از    كه حاوي موضوعات شرقي مي

  .15باشدلحاظ سياحتنامه مربوط به ايران بسيار غني مي

ـ   هـاي  ا در قالـب هيـأت  شايان ذكر است بسياري از سياحان به صورت مـأمور و ي

: كردند برخي از اين سـياحان عبارتنـد از  لشكري و كشوري و يا تجاري به ايران سفر مي

بـه   گـزارش مـأموران پادشـاه در دربـار ايـران     سرهارد فورجـونز، مؤلـف كتـابي بـه نـام       -1

باباي  حاجي به جيمز موريه، خالق اثر داستان شرقي كه -2. باشدمي 1811و  1807سال

اح ي، خاورشناس و سـ Sir Wiliam Ouseleyسر ويليام اوسلي  -3. معروف است ياصفهان

هـاي  مجموعـه هاي گردآوري شـده،  همراه با نمونه هاي ايرانيمجموعهانگليسي كه به نشر 

هـاي خطـي فارسـي در سـال     ميالدي و فهرست نسخه 1800در سه جلد به سال  شرقي

هـاي  در سـه جلـد در سـال    صه ايـران مسافرت در ممالك مختلف مشرق خاو كتاب  1831

در  تـاريخ ايـران   كتـاب مؤلـف  ، Sir John Malcolmسرجان ملكم ـ   -4. 1823تا  1819

هـاي سـياحي در مشـرق    قتباس شده از يادداشـت ا، ايران از تصاويري كتابو  1815سال 

، وي در اثـر خـود بـه    Edward. B-estwickادوارد استويك  -5. 16 1828در سال  زمين

وي . كنـد از تجارب خود صحبت مـي  مأمور سياسي در ايران وزنامه دوران سه ساله يكرنام 

 هاي ـ بيـدپاي  افسانهي آزاد از را كه خود ترجمه انوار سهيليميالدي كتاب  1845در سال 

  .17اثر واعظ كاشفي است، به انگليسي ترجمه كرد

  ب ـ سياحان فرانسوي در ايران

رق زمين بـه ويـژه   شي سياحان فرانسوي به مهاي خارجرواج و گسترش مسافرت

  :هـا عبارتنـد از  هاي شانزدهم و هفدهم ميالدي آغاز شـد كـه مهمتـرين آن   ايران از سده

  بـه مشـرق زمـين خاصـه ايـران،      تاورنيـه  سـفرنامه  -2 1665به سـال   سفرنامه ته و نو -1

  .18 1686به سال  سفرنامه شاردن -3
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  )نيمه اول سده نوزدهم(بيات ايران دز ااقتباسات برخي نويسندگان انگليسي ا

گوردن بايرون، قهرمان نهضت رمانتيك عالقه بسياري به آزادي طبيعت و انسـان  

بـايرون متـأثر از   . باشدمظهر رمانتيسم زمانه او مي ويداشت و زندگي پريشان و پر شور 

  :ازها عبارتند ادبيات شرق به ويژه ايران آثاري را پديد آورد كه مهمترين آن

، ايـن اثـر حـاكي از مطالعـه بـايرون از شـرق و       )1813( دوسيـ عروس عبالف ـ  

  .باشدهاي مربوط به ايران ميهاي تاريخي و سفرنامهشناخت كامل وي از كتاب

هايي با زمينـه شـرقي   ، داستان)1813( جيائورو ) 1841( دزد دريايي ماالراب ـ  

  .19ها و مضامين شرق را مشاهده نمودتوان بن مايهها ميباشند كه در حكايات آنمي

تامس مور، از نويسـندگان انگليسـي، در تأثيرپـذيري از مشـرق زمـين و در پـي       

 1811را در سـال   اللـه رخ تحقيقات گسترده توأم با دقت در اين خصوص، اثر ارزشـمند  

 ،پيـامبر نقابـدار خراسـان   : هـاي اين اثر مشتمل بر چهار داستان منظوم با نام. پديد آورد

هـزار و يـك   تامس مور به سبك  الله رخ .باشدمي آتش پرستان و نورحرم، بهشت و پري
  .20ه استدتدوين گردي شب

و دسـتمايه   هزار و يـك شـب  هاي ، با الهام از داستانWalter Scottوالتر اسكات 

قرار دادن مفاهيم ادبيات شرق به ويژه ايران، چكامه شرقي كوتاهي بـا نـام در تعقيـب ـ     

. 21را تـدوين نمـود  ) 1819( هـاي كـاخ  قصهو  هاي منظومقصهو اثر ) 1817( يخوشبخت

تـوان بـه   هـا مـي  هاي شرقي خلق نمود، از مهمترين آنهايي را نيز با زمينهاسكات رمان

اشاره نمود، موضوع اين رمان نبرد بين ريچارد اول و صـالح الـدين   ) 1825( طلسمرمان 

  .22باشدايوبي مي

  )نيمه اول سده نوزدهم(يسندگان فرانسوي از ادبيات ايران اقتباسات برخي نو

رمانتيسم شـكوفا   هاي ناپلئون و سقوط اودر اين برهه از زمان پس از پايان جنگ

. هـاي ادبـي پديـد آورد   ها و قالـب گرديد و توانست طغيان عظيمي را در برابر همه سنت

توان به را به ترتيب مي Modame de Stael، شاتوبريان، مادام دواستال Rousseauروسو 

  .23بزرگ نهضت رمانتيك و پدر رمانتيسم نام برد آورانپيامعنوان 

سـفر  توان به آثاري چون از مهمترين آثار متأثر از مشرق زمين و ادبيات ايران مي
كه در پي سفر بـه   هاي رمضانشبو نيز اثر  De Nervalتوسط دونروال  به مشرق زمين

همچنين نـروال متـأثر از سـفرهاي خـود بـه      . اشاره كردو  پديد آمدلبنان به وسيله وي 
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را منتشر ) 1850( زنان لبناني، زنان شرقي و )1848(زنان قاهره زمين آثاري چون  خاور

  .24ساخت

ــر  Blanchetبالنشــه  ــتان ســعدي اث ــأثير از بوس ــانهاف، در ت ــي وس ــاي اخالق   ه
يل، از شعراي بدبين كه اشعاري زيبا و در ادامه دو ل. 25را تدوين نمود هاي شرقيداستان

و بـن  سعدي  بوستانو  گلستانسرود مجموعه اشعاري را متأثر از عاري از احساس مي

از مهمترين اشعار . منتشر نمودگل، بلبل، باغ و بوستان، : مايه و مضامين اين دو اثر چون

      :26اندروده شدهاين ابيات چنين س ازبرخي . اشاره كرد هاي اصفهانگلتوان به او مي
  

  هاي لب فروبستههاي اصفهان و غنچهاز عطر گل

ــده ــحريو خنـ ــيم سـ ــان نسـ   ات بسـ
  

  هاها و بوستانهاي باغهاي موصل و شكوفهو ياسمن  

  ســـــارهازالل، همچــــو آب چشـــــمه 
  

، از Madame Walmoaeمادام والمـور   كبوتر بال و پرشكستهو  كرمك شب فروز

  .27ر فرانسوي متأثر از سعدي و مضامين شرق خلق نمودجمله آثاري است كه اين شاع

، نيز متأثر از ادبيات ايران و شـاعران مشـرق زمـين    Victore Hugoويكتور هوگو 

به طبع رساند، مقدمه اين اثر يادآور مفـاهيم   1831خود را در سال  هاي پاييزيبرگاثر 

 ر آن را بازگشـتي كـه ديگـ   پـدر و مـادر و روزگـاري   ، كانون خـانوادگي ارزشمندي چون 

  .28است، نيست

  )نيمه اول سده نوزدهم(اقتباسات برخي نويسندگان آلماني از ادبيات ايران 

در اين سده نويسندگان و اديبان آلماني متأثر از ادبيات مشرق آثـار متعـددي را    

  :ها عبارتند ازگردآوري نمودند كه برخي از آن

ه آلمـاني اهتمـام خاصـي در سـال     ، اين نويسـند ديوان غربي و شرقي گوتهالف ـ  

به رواج ادبيات خاورزمين داشت و در تأثير از فرهنـگ آن ديـار اثـر مـذكور را در      1815

مطالب بسيار مهمي در خصوص  ديوان غربي و شرقيدر ضميمه . پديد آورد 1819سال 

ايي آشن قرآناز آنجا كه گوته به . گرددنحوه زندگي شرقيان به ويژه ايرانيان مشاهده مي

داشت تصميم گرفت تا از قطعات سبع اشعار اعراب باديه نشين و جاهل كه ويليام جـونز  

  .29انگليسي به انگليسي برگردانده بود يكي را به زبان آلماني ترجمه نمايد

با وزن و اسلوب اشعار ايراني سروده شده اسـت، ايـن   ديوان غربي و شرقي گوته 

  ،حـافظ نامـه   -2، مغنـي نامـه   -1: عبارتنـد از  باشـد كـه  اثر مشتمل بر دوازده دفتر مـي 

، زليخانامه -8، تيمورنامه -7، حكمت نامه -6، رنج نامه -5، تفكيرنامه -4، عشق نامه -3

  .30خلدنامه -12، پارسي نامه -11، مثل نامه -10، ساقي نامه -9
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 هاي عاميانه، اين مجموعه را كه مشتملها و قصهب ـ برادران گريم، خالق افسانه 

باشـد، بـرادران   هاي برگرفته از ادبيات عاميانه مردم آلمان ميهاي پريان و قصهبر افسانه

هـا از ادبيـات عاميانـه    برخي از ايـن قصـه  . گردآوري و چاپ نمودند 1822گريم در سال 

  :باشند كه عبارتند ازمشرق زمين متأثر مي

ـ  -5، كـالغ  -4، جـن آبـي   -3 ،ميزسـحرآميز  -2، جان وفادار -1   ، م سـحرآميز كل

حكـيم   -10، پادشاه كـوه زريـن   -9، دو مسافر -8، كوله پشتي -7، سه برگ جادويي -6
  .31دوازده خدمتكار تنبل -12، دزد و استادش -11، باشي همه چيز دان

خيام در تـاريخ   رباعياتبه ترجمه برخي از  1818پور گشتال، در سال ر ج ـ هام 

خيـام را بـه    رباعيـات روكـرت نيـز برخـي از     ادبيات ايران همت گماشت و به دنبال آن

ديـوان حـافظ را بـه طـور كامـل بـه        1812وي موفق گرديد در سال . 32آلماني برگرداند

  .33آلماني ترجمه نمايد

  )نيمه دوم سده نوزدهم(اقتباسات برخي نويسندگان انگليسي از ادبيات ايران 

ين مترجمـان شـعر در   تـر ، اديب و يكي از بـزرگ Firtz geraldالف ـ فيتز جرالد  

، دوسـت شـرق شـناس خـود،      Cowellبا همكاري كـاول   1856عصر ويكتوريا در سال 

  .34جامي را به انگليسي ترجمه نمودند و ابسال سالمانمنظومه 

ســعدي را بــه نظــم و بــه  گلســتان 1852، در ســال Eastwickب ـ ايســتويك  

  تـوان بـه  مـي  گلسـتان اي هـ لـيكن از معتبرتـرين و بهتـرين ترجمـه    . انگليسي برگرداند

  .35اي كه توسط مجمع آسيايي در بنارس انجام گرفت، اشاره كردترجمه

را كـه    ايـران  ايـران و قضـيه  اثـر   1892، در سال Lorde Curzonج ـ لرد كرزن  

باشد ارائه نمود، اين اثر بسيار مورد توجه رجـال  ار خيام ميمزتوصيف مبسوطي از وضع 

  .36نهايت منتهي به تأسيس باشگاه خيام در انگلستان گرديد انگليسي قرار گرفت و در

، وي متأثر از شاهنامه فردوسـي بـه خصـوص    Mathew Arnoldد ـ ماتيو آرنولد  

  .37منتشر نمود 1853منظومه رستم و سهراب مجموعه اشعار خود را در سال 

  )نيمه دوم سده نوزدهم(اقتباسات برخي نويسندگان فرانسوي از ادبيات ايران 

اي كـه در  دوره. انداين دوره را در فرانسه عصر واقع گرايي و طبيعت گرايي ناميده

از ميـان نويسـندگان   . 38هاي كريمـه بازگشـت  آن فرانسه به دوران شكوه و عظمت جنگ

 افسـانه برجسته فرانسوي كه متأثر از شرق و مطالعات شرقي خود توانست اثر ارزشـمند  
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اين اثر ارزشمند و . ، شاعر و نويسنده مشهور فرانسوي بودرا پديد آورد ويكتورهوگو قرون

  .39عاقبت شيطان و خداهاي حماسي مركب است از دو حماسه كوچك ديگر به نام

، نويسنده و مستشرق فرانسوي موفـق گرديـد در سـال    De Gobineauدوگوبينو 

ي از ايـن كتـاب يكـ   . را منتشـر نمايـد   در آسـياي مركـزي   هـا اديان و فلسـفه اثر  1865

اي توان به رسالهاز آثار ديگر گوبينو مي. باشدمهمترين تأليفات وي در خصوص ايران مي

 سـه سـال در آسـيا    و) 1869( تـاريخ ايرانيـان  و ) 1864( هاي ميخـي نوشتهدرخصوص 

  .40اشاره كرد) 1855-1858(

سـت كـه   ا آنچه براي ما از نظر جامعه شناسـي و قـوم شناسـي اهميـت دارد آن    

وفيق داشته تا ميان طرز تفكر مشرق زمين به خصـوص تفكـر آسـيايي و تفكـر     گوبينو ت

  .اروپايي يك ارتباط منطقي ايجاد نمايد

، تاريخ نويس مشهور فرانسـوي، اثـر   Gaston Masperoدر ادامه گاستون ماسپرو 

وي در قالب بسيار روشـني بـا اتكـا    . منتشر نمود 1875را در سال  شرق ملل تاريخ قديم

هـاي گونـاگون   هاي زبان شناختي و تاريخي خويش، تركيبي از تـاريخ تمـدن  تهبر اندوخ

  .41شرقي را به تصوير كشيده است

در  ،هـاي خانـه و مدرسـه   داستان، خالق مجموعه Dugene Manuelاوژن مانوئل 

 نيـايش ، مانند قطعـه  سعدي و ادبيات ايران الهام گرفتهاز موارد در برخي ) 1888(سال 

  .42است گلستانت هفتم از باب دوم كه يادآور حكاي

 سارسـفيد ، از نويسندگان فرانسوي متأثر از سعدي، داستان De Mussetدوموسه 

كـه بـا مطالعـه     است استعاريبيانگر يك داستان  سارسفيد. پديد آورد 1853را در سال 

پـي   بـاغ و  بلبل، گلتوان به تسلط كامل دو موسه به مضامين اشعار سعدي چون آن مي

  .43برد

 هاي زمينـي مائدهنويسنده برجسته فرانسوي و خالق اثر  Andre Gideآندره ژيد 

ايـن  . سعدي و مطالعات شرقي خويش اين اثر را به طبع رساند گلستانمتأثر از ) 1896(

بخت خواب آلود ما بيـدار  مجموعه به هشت باب تقسيم شده است كه باب اول آن به نام 
آن با عنوان سعدي توبـه كـرد از پارسـايي، بـه اتمـام       ، آغاز و باب هشتمخواهد شد مگر

  .44رسدمي

ها و تفكـرات ايـن نويسـنده بـزرگ     بررسي تأثير ادبيات فارسي در تكوين انديشه

از اين روست كـه  . هاي مشرق زمينكليدي است براي درك بهتر او از مفاهيم و بن مايه

 ت فارسـي دوره اسـالمي تـأثير   دوره رمانتيك فرانسه بيش از سـاير نقـاط اروپـا از ادبيـا    

  .45پذيرفته است
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) 1894( اي بلندچكامه، نويسنده و شاعر برجسته فرانسوي اثر Bellessortبلسور 

چنان در اين منظومه به تصوير كشيده اسـت كـه    رااو سعدي  .را در وصف سعدي سرود

  .46گويي متأثر از او اسير و گرفتار شده

، اثـر  داستان سـهراب رانسوي كه به پيروي از ، شاعر فAble Bonneardآبل بونار 

مضمون اين اثر به اين گونه اسـت  . را در نيمه دوم قرن نوزدهم خلق نمود شهريار ايراني

و  سـام نريمـان  ديگر بود كه بر مسند  سهرابيديگر و  زالي، شهريار ايراني بوناركه در آن 

گذرد و نيـك بختـي   ر مينشسته و سرانجام از تخت و تاج و جاه و جالل د رستم دستان

  . 47جويدرا در وصال آن زيباروي باز مي

، متأثر از ادبيات ايران به ويژه شاعراني چـون حـافظ،   Arman Renaudآرمان رنو 

وي همچنـين در تـأثير   . سرود 1870را در سال  هاي ايرانيشبمولوي، عطار و خيام اثر 

  :48از خيام اشعار زير را سرود
  ردا باشيمبي آنكه در انديشه ف

  ها بازگرديم و يا به گذشته

  بيا تا جعد مشكين تو در باد افشان كنيم

  زان پيش كه روزگار غبار هستي در باد بيافشاند

  

  )نيمه دوم سده نوزدهم(اقتباسات برخي نويسندگان آلماني از ادبيات ايران 

بـا  ادبيات آلمان نيز در اين زمان همـان مسـيري را پيمـود كـه ادبيـات فرانسـه       

  .رمانتيسم، رئاليسم و ناتوراليسم پيموده بود

هاي ، از نويسندگان و انديشمندان بزرگ آلماني كه به واسطه ترجمهHegelهگل 

هـا  روكرت با ادبيات ايران به خصوص موالنا آشنا گرديده بود به نحوي كه دو قطعه از آن

  .49تخود بازنوش المعارف علوم فلسفي ةدائردر  وحدت وجودرا در باب 

را به زبـان آلمـاني در    شاهنامه، مستشرق آلماني، ترجمه كاملي از Schackشاك 

پرداختـه بـود در ادامـه    وسـي  او در آن ترجمه به شـرح حـال فرد  . انجام داد 1851سال 

بـه   1873را در سـال   رستم و سـهراب روكرت، خاورشناس آلماني نيز موفق شد داستان 

  .50آلماني ترجمه و منتشر نمايد

، نيز در ادامه سلسله جستجوهاي نويسندگان آلماني از ادبيات ايـران،  Grafاف گر

  .51همت گمارد بوستان سعديميالدي به چاپ كامل  1858در سال 
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  عصر ويكتوريا و تحوالت آن در عرصه ادبيات

ــوع     ــي و طل ــم گراي ــا، عل ــه ويكتوري ــاله ملك ــلطنت شصــت و چهارس در دوره س

در ايـن برهـه از زمـان رشـد     . را متحـول سـاخته بـود    هادموكراسي شيوه زندگي انسان

پرشتاب صنعت و قدرت يافتن طبقه متوسط صنعتي و مبارزات آنان با طبقه اشراف، بـن  

قابل ذكر است سـده نـوزدهم   . دهدها و مضمون ادبيات عصر ويكتوريا را تشكيل ميمايه

  .دانست عصر پيدايش ادبياتتوان ميالدي را مي

ها و آثار سده هفـدهم بيشـتر جنبـه مـذهبي و آثـار سـده       تههمان گونه كه نوش

باشـد كـه   هاي سده نوزدهم در قلمرو هنر مـي هجدهم اغلب سياسي بودند اساس نوشته

هاي آن دوره و ظهور مكتـب رمانتيسـم   توان به اتمام نسبي جنگمنشأ و علت آن را مي

  .52دانست

  نتيجه

هـاي  يكتوريا و با عنايت به ويژگـي با مقايسه نيمه اول و دوم سده نوزدهم عصر و

شود كه با ظهـور مكاتـب ادبـي    هر دوره و نفوذ گسترش ادبيات شرق در اروپا، آشكار مي

چون رئاليسم، ناتوراليسم و پارناس در نيمه دوم قرن نوزدهم تحـولي عظـيم در افكـار و    

هـاي  مايـه ي تأثيرپـذيري از بـن   ر پـ عقايد نويسندگان آن برهه از زمان ايجاد گرديد و د

قابـل ذكـر اسـت،    . شـرق زمـين، آثـار متعـددي را بـه طبـع رسـاندند       مفرهنگي و ادبي 

نويسندگان اروپايي در آن روزگار به شدت از افكار بلند و متعالي شـاعران و نويسـندگان   

  .ه ايران الهام گرفتندژشرق به وي

توانسـت   هايي كـه مايهاين مقاله مالحظاتي بود گذرا بر ادبيات غرب و شرق و بن

غرب را متأثر سازد و نيز علل تأثيرات ادبيات شرق و ايران بر اروپاي قرن نـوزدهم عصـر   

  .ويكتوريا
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