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 مسؤول(

 20/4/0995تاریخ دریافت: 

 7/6/0995تاریخ پذیرش: 

 چکيده     
هایي از آن به شعر التين و نثر فردوسي با گزارش ویليام جونز و ترجمه بخش شاهنامة     

هایي چون لوئي النگلس، ارنست فرانسوی تا حدی در غرب شناخته شد و پس از آن شخصيت

رنان، ژان ژاک آمپر، نولدکه اعالم کردند که حماسة ملي ایرانيان برترین حماسه جهان است. 

های فردوسي در فرانسه و ميزان تأثيرپذیری فرانسویان از داستان شاهنامهچگونگي نفوذ 

است. از قرن  فتهگر تحليلي انجام -مسأله اصلي پژوهش است که به روش توصيفي شاهنامه

هجدهم و پس از انقالب کبير فرانسه، در ادبيات فرانسه نهضت بي مرزی در ادبيات شکل 

شناسي در گرفت که توجه آنان را به آثار ادبي دیگر ملل معطوف ساخت. با گسترش شرق

توسط لوئي  شاهنامههایي از ها از بخشرفت. اولين ترجمهـاروپا روند نهضت ترجمه سرعت گ

نگلس، دو والنبورگ و بيانکي انجام گرفت، اما ترجمه و تصحيح انتقادی ژول مول از ال

.م در هفت جلد منتشر 0۷55فردوسي که چهل سال به طول انجاميد و در سال  شاهنامه

گردید. پس از این ترجمه نویسندگان فرانسوی چون آلفرد دلوو، موریس مترلينگ، نولدکه 

انجام دادند که باعث تأثيرپذیری شاعران فرانسوی چون  هنامهشانقدها و تحقيقاتي پيرامون 

  گردید. شاهنامهآبل بونار، ویکتور هوگو، فرانسوا کوپه، پل فور، آندره ژید از 

 شناسي، ترجمه.، فردوسي، فرانسه، حماسه، شرقشاهنامه ها:کليدواژه     
 

 
 * s-forouzesh@srbiau.ac.ir 
 ** m_barzegar90@yahoo.com 
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 مهمقدّ   

فردوسي است که در شمار آثار  شاهنامهترین منظومة حماسي و تاریخي ایران، بزرگ 

های ملي ایران، ها و افسانهعبارت است از داستان شاهنامه»حماسي برتر ملل عالم است. 

ها و اساطيری که از قدیم سينه به سينه از اسالف به اخالف رسيده و در یعني همة قصه

و هم به تدریج  ميان آن قوم در افواه دایر بوده و به مرور زمان هم شاخ و برگ پيدا کرده

های بومي که نظير آن در اغلب اقوام دنيا از قدیم بر آن ضميمه شده است. این افسانه

کند و در واقع قسمتي های تاریك و مبهم نياکان اولي آن قوم ميمانده و حکایت از قصه

التاریخي آنان و منازعات با اقوام دیگر و های قبلها شاید سرگذشت گزارشاز آن

های خرافي خدایان بومي مخلوط شده و به واسطه تسلسل ها است که با قصهمهاجرت

« شمار از شکل اصلي آن شبحي تاریك مانده استهای بيروایات در افواه عوام در قرن

ها، ها، باورها، آیيناز اندیشه»ای است گنجينه شاهنامه. در واقع (49: 0962زاده، تقي)

(که به خوبي 096: 09۷7)کزازی، « ی زندگاني ایرانيانهاهنجارهای زیستي و رسم و راه

 بازگو کنندة افکار و رسوم و کيش و آیين قوم ایراني است.

ای دارد که باید به دست هر ملت بزرگ باستاني برای دوران تکوین خود حماسه»

بهره است، شاعر زبردستي زایانده و پرورده شود. تاریخ مضبوط، از روح و آب و رنگ بي

و خاک قرون بر خود دارد، به عالم مردگان متعلق است، اما حماسه، تاریخ زنده است،  گرد

نماینده روح ملتي است که هنوز نمرده است. پهلوانان حماسه، شعلة مرموز حيات جاودان 

 (.07: 0969)اسالمي ندوشن، « یك قوم را در خود دارند

این اثر به راستي سند »د: گویمي شاهنامهدربارة  0شناس بزرگ چك یان ریپکاشرق

های آن ها و استعارهنظر از پندار بافيرود که صرفِ ای به شمار ميتاریخي بسيار ارزنده

های گيری زندگي اجتماعي انسانچنين شکلهای مهم تاریخ و پيش از تاریخ و همواقعيت

های ن روشنوتری»کند: و سپس اشاره مي (01: 096۷)جمالي، « کندنخستين را روشن مي

اند، اگر چنين گذاری شدهپژوهش بر مبنای سندهای اقتصادی و اجتماعي بنياد

به عنوان یك منبع  شاهنامهشود که بررسي گاه ثابت ميهایي انجام گيرد آنپژوهش

« تاریخي تا چه اندازه برای دریافت چگونگي زندگي جوامع گذشته ایران سودمند است
 )همان(.

 
1 . Jan Rypka1886-1968 
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را به کلي عاری از حقيقت یا آميخته با  شاهنامهنظر، روایات وتهای از مردم کپاره

اند. شك نيست که افسانه دانسته و به استناد این فکر از عظمت و اهميت آن غافل مانده

ها و این افسانه»های سخيف آميخته است. مبادی تاریخ هر قوم و ملتي با اساطير و افسانه

ن مردم رسوخ و نفوذ داشته و آنان نسبت به آن عقاید اساطير واهي تا مدتي دراز در اذها

مایه است،  ارج و خوارها خود اگرچه در نظر مورخ بياند. این افسانهمتعصب و معتقد بوده

شود. همين مایه شمرده مياز لحاظ اثر اجتماعي که دارد نزد عالِم اجتماع بسي گران

کند. زبان ميدل و همرا به نام ملت هم ها و اساطير است که در هر دیاری گروهيافسانه

قصه باشد یا تاریخ، حقيقت باشد یا افسانه جهت جامعه ملت ایران و  شاهنامهبنابراین 

 (.27-24: 09۷0کوب،)زرین« شودبنيان قویم ملت ایراني محسوب مي

که زبانان را به وجد و ستایش برانگيخته است، بلنه فقط فارسي شاهنامهشکوه 

 شاهنامهمعترفند، زیرا  شاهنامهزبانان و خاورشناسان نيز به عظمت از غيرفارسي بسياری

فردوسي برای اروپایيان، حکم  شاهنامهگر روح مليت ایراني است. ای است که بيانآیينه

حکيم فردوسي نماد باورهای  شاهنامةفرهنگ و تمدن و هویت ایرانيان را دارد، اگرچه 

توان با اساطير، جغرافيا، تاریخ، فلسفه، ادبيات، زبان و ة آن ميایراني است، اما با مطالع

هنر سرزمين کهن ایران نيز آشنا شد. این اثر ادبي در هيچ قالبي محدود نشده است و در 

های ایراني را با گنجد و توانسته پندارها، باورها و حکایتجغرافيایي خاص هم نمي

جا که هنوز هم از سوی صویر درآورد، تا آنناشدني به تگيری از الگوهای کهنهبهره

تر نقاط جهان کارآیي دارد؛ آن هم به دوستان بيشپژوهان و ادبشاهنامهشناسان، ایران

روایتي از ابعاد  شاهنامههای حماسي تر داستاننشين و تأثيرگذار. بيششکلي  دل

کاری کند. این اثر شاهميزمين را برای دیگران بازخواني گوناگون شایستگي قهرمانان ایران

مایة خلق تحقيقات و مطالعات های پنهان آن دستگذرد، الیهاست که هرچه زمان مي

 گيرد.بسياری قرار مي

فردوسي در فرانسه و ميزان این تأثير، مسألة  شاهنامهچگونگي نفوذ مسأله تحقيق:  

 مطرح کرد: توان آن رارسش ميـآید که در قالب دو پاصلي پژوهش به شمار مي
فردوسي در قياس با  شاهنامة فردوسي توجه کردند؟ شاهنامةها از چه زماني به فرانسوی

گاهي برخودار بود که توانست توجه فرانسویان را به خود آثار حماسي دیگر از چه جای

 معطوف دارد؟
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اسطوره متن، بينا دربارة پيشينة این تحقيق باید گفت که در کتاب پيشينة تحقيق: 

در فرهنگ و ادب فرانسه  شاهنامهبه کوشش بهمن نامور مطلق  به حضور   رهنگيف

اثر  فردوسي و شاهنامه در آن سوی مرزهاچنين در کتاب پرداخته شده است. هم

بر ادبيات دیگر ملل سخن گفته شده است، اما پژوهشي  شاهنامهابوالقاسم رادفر از تأثير 

 سه ایراني در فرانسه بپردازد وجود ندارد.گاه این حماکه به طورِ ویژه، به جای
 شاهنامهاولين مترجم اشعار فردوسي به انگليسي دربارة فردوسي و   0ژوزف چمپيون

آور این اثر، آتش هيجاني که در سراسر آن زبانه با وجود طول شگفت»گفته است: 

سازد و ينشيند، ذهن خوانندة عادی را دچار بهت و حيرت مگاه فرو نميکشد و هيچمي

های فردوسي کشاند. ... اندیشهصاحبان قریحه را به سرزمين ناشناخته تصور و تخيل مي

های اخالقي است. نظم او روان و لطيف است. گرچه این زنده و با روح و دارای جنبه

توان به جميع شعرای ایران اطالق کرد، لکن در مورد فردوسي به صورت خصوصيت را مي

بخشد که در آن قلب انسان را انگيزی ميود و شعر او را زیبایي فسونشکيفيتي ظاهر مي

که فرانسویان (.  این سخن چمپيون و این5: 0952)حکيمي و حسني تبار، « کندتسخير مي

اند، ضرورت انجام این تحقيق گام بودهشناسي و معرفي آثار فارسي هميشه پيشدر ایران

 سازد. را آشکار مي

 ر اروپا شناسي دشرق -0
شود که دربارة کشورهای شرقي ای گفته ميشناسي یا خاورشناسي به رشتهشرق

کند. ادوارد سعيد در مقدمة های آن را بررسي و تفسير ميکند و واقعيتوگو ميگفت

شناسي خاور»کند: گونه تعریف مياین مفهوم را اینشناسي شرقکتاب معروف خود 

شناختي است شناختي و شناختکه بر مبنای یك تمایزعبارت از نوعي سبك فکری است 

 (.07: 0955)سعيد،« که ميان شرق و )غالب موارد( غرب قرار دارد

ای نسبتآ جدید و نو ظهور است، شناخت شرق و اندیشة شناسي پدیدهاگرچه شرق 

گردد. تفکيك جهان از لحاظ فرهنگي به دو بخش ميهای دور برپيرامون آن به گذشته

ها و تيبهـا در نخستين کـای آن حتـازگي ندارد و رد پـوجه تي و غربي به هيچشرق

های سياسي ـ نظامي ها منعکس است.گسترش ارتباطات از سویي و برخوردنبشتهسنگ

های فرهنگي کشورهای به اصطالح ميان جوامع از طرف دیگر، موجب تبادل دانسته

 (.2/ 0 :09۷2نژاد،)مشکينشرقي و غربي شده است 

 
1.  Joseph Champion1750-1813 
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های عبری، شد که به مطالعة زبانشناس به کسي اطالق ميدر قرون وسطي شرق 

پرداخت. نخستين کساني که به ارتباط ميان شرق و غرب کمك کردند، عربي و یوناني مي

کشيشان و راهباني بودند که برای ترویج مذهب، به یادگيری زبان عربي و فارسي 

های مشرق زمين را آموختند و افکار و ورزمين، زبانپرداختند. اینان در طي سفر به خا

در نيمة دوم قرن یازدهم . »(2: 0972)طاهری، فرهنگ شرقي را در غرب گسترش دادند 

مشهور به کنستانتين آفریقایي،  0گامان علم خاورشناسي، کنستانتين،ميالدی یکي از پيش

ایراني، را به زبان التين مند محمد زکریای رازی، فيلسوف ـ پزشك ارج التجاربکتاب 

سينا، های ابوعليای از کتابمنداني دیگر رنج برگرداندن پارهترجمه کرد. به دنبال او دانش

 (.4)همان: « امام محمدغزالي، فارابي و خوارزمي را برخود هموار کردند

، ها باعث آشنایي اروپایيان با آثار ایراني گشت و از قرن دوازدهم ميالدیاین ترجمه 

های معتبر گاههای محمدِ زکریای رازی و زبان یوناني در دانشتدریس طب عبراني، کتاب

اسپانيا رایج گشت. نياز به ترجمة آثار  شرقي باعث شد تا در قرن سيزدهم نخستين 

 (.5)همان: تأسيس گردد  2کدة زبان و ادبيات عربي توسط ریموند لوليدانش

وازدهم و سيزدهم ميالدی، اسپانيا به عنوان پلي از این هنگام به بعد یعني قرن د 

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.

نگليسي رابرت از اهالي کِتُن به زبان التيني توسط عاِلم ا قرآن.م ترجمة 0049در سال 

شود. این ترجمه شناسي محسوب ميفراهم آمد. این کار از اقدامات مهم در عالم اسالم

التکریم انجام از فرانسه معروف به پطرس واجب رتبهبرحسب امر و به خرج کشيشي عالي

 .(69: 0972)مينوی، گرفت 

توانسته بودند بر اتباع خود که  در قرن دوازدهم پادشاهان نرمان، با تساهل و تسامح

روایي کنند. علمای شامل یهودی و یوناني و عرب و ایتاليایي و آلماني و... بودند فرمان

پرداختند و این ارتباطات یوناني و عرب در دربار آنان به تأليف کتب عربي و یوناني مي

ایتاليا شد. این امر های شرقي و ترقي روزافزون گسترده و آزاد باعث رشد تجارت با دولت

 زمين گشت. های مشرقهای دیگر اروپایي برای بهره بردن از سرزمينباعث تشویق دولت

 
1.  Constantin I,fricain 1020-1087 
2. Raymond Lully 1232-1315 
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کم از فواید مادی که از فایدة معنوی که اروپای غربي از سرزمين اسالم برد، دست»

برد، نداشت. ترجمة کتب حاوی علوم از عربي به لطيني از قرن مشرق اسالمي مي

بعد در اروپا محرک قوه و استعداد اهل علم و معرفت گردید و باعث جنبشي دوازدهم به 

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 

های علمي و و از آن پس در هر رشته از رشتهجنبش در قرن سيزدهم محسوس شد 

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

 (.60همان: )

« روژه دوم»وازدهم به تقاضای در نيمة دوم قرن د کليله و دمنهاولين ترجمة التين »

پادشاه نرمان سيسيل، توسط امير اوژن انجام گرفت. چند دهه بعد به دستور دن آلفونسو 

عهد اسپانيا، به وسيلة خوان دوکاپو که یك یهودی نومسيحي بود، مستقيماً از عربي ولي

 (.9۷9: 09۷4)شفا، « به زبان اسپانيولي ترجمه شد

گرد در روزگار قرون وسطي دو جهان»دریایي به سوی شرق های به دنبال ایجاد راه

شان مطالبي راجع به ایران در بازگشت به وطن 2جان ماندویل و سر 0های مارکوپولوبه نام

تر متوجه مضامين تاریخي آن هم نه به گردان بيشهای ایرانارائه دادند و اصوال گزارش

چنين دربارة زبان و ادبيات فارسي هم و (969: 09۷5)آذر،« های صحيح بوده استشيوه

های شرقي به ادبيات دورة مایهبن»ها اطالعات کمي به دست دادند. به دنبال این سفرنامه

« ها و ادبيات قاره آسيا شدرنسانس راه یافت و موجب نخستين آگاهي اروپایيان از زبان

 .(29: 09۷7)یوحنان، 

ه فرهنگ و آداب ـان نسبت بـایيـپکاوی ارونجـاز عوامل دیگر تشدید حس ک 

های صليبي است که باعث ایجاد رابطة غربيان با کشورهای آسيایي زمين، جنگمشرق

کاوی و عالقة اروپایيان از قرن سيزدهم تا هفدهم ميالدی، به شد. این حس کنج

هایي متفاوت تجلي کرده است. اما در پایان سدة شانزدهم و نيمة اول قرن هفدهم شکل

 .(00: 0972)طاهری، الدی، خاورشناسي به ویژه در انگلستان رقم خورد مي

 
1.  Marco Polo1254-1324 
2.  Sir John Mandeville  
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کاوی های هفدهم و هجدهم ميالدی پيوسته حس کنجزمين در طول سدهمشرق

خط سيرهای سفر »ای کرد. های افسانهاروپایيان را برانگيخت و آنان را راهي این سرزمين

ها و غرق شدن دین شرح است: طوفانها، دارای مشکالت عمومي ببه ایران، در همة راه

ها ها. مسافر، پس از طي این راهها، برخورد با دزدان و راهزنان و ابتال به بيماریکشتي

سرانجام ممکن است با آخرین مانع برخورد کند، یعني مانعي که او را به پایان طریق 

 .(05: 09۷0)شيباني، « رساندزندگاني مي

شناسي زمين را نشان و شاخص مطالعات انسانشرقفکران غربي، ادبيات مروشن

های دید و ذهن را چنان گسترد که سرانجام به دانستند. توجه و عالقة ایشان، افقمي

تردید از جریانات بيني اروپا منجر گردید. بنابراین اگرچه ادبيات شرق بيدگرگوني جهان

خود در تغيير روح آن دوره کمکي عصر شکوفایي خود تأثير یافته بود، این ادبيات به نوبة 

: 0991داری، )تميمشایان کرد، البته تکامل کلي این فرایند منطقي، مدتي به طول انجاميد 

90.) 

 نهضت ترجمه در فرانسه  -2

تردید نباید داشت که بازنمایي اهميت فردوسي تا حد بسيار مرهون اهتمام »     

ای خاص نيست و ي و محدود به منطقهخارجيان است. آثار ادبيات فارسي آثاری شخص

هایي از آثار ادب جهاني را شامل که نمونهتنها متعلق به نمونه قومي و ملي هم نيست، بل

های شود که بدون در نظر گرفتن آن، درک تاریخ جهان ميسر نخواهد شد. یکي از راهمي

یابي ارزش شناخت ارزش و منش آثار ادبي بررسي نظر بيگانگان است که چگونه به

شود، شاعران و نویسندگان و به زبان فرانسه ترجمه مي شاهنامهاند. وقتي پرداخته

در فرانسه موجب  شاهنامهپردازند. ظهور برداری از آن مينویسان به بهرهنامهنمایش

شود تا آن دسته از کساني که زیر نفوذ جامعه طبقاتي و امپراطوری استبدادی به مي

داری، )تميم« بودند، به آگاهي برسند و شخصيت واقعي خود را دریابندشدت تحقير شده 

های نو در عرصة ادب و هنر اروپا . سير تحوالت فکری و فلسفي موجب گرایش(۷۷: 0991

دهندة تغيير در اندیشه و نيازهای جامعة اروپایي بود که به پدید شد. این تحوالت نشان

 نتهي شد. آمدن مکتب ادبي رمانتيسم در اروپا م

از اوایل قرن هفدهم ميالدی خاورشناسان اروپایي برای شناسایي و شناساندن آثار     

ها در زمينة تنظيم و ایران باستان و معاصر دست به مطالعاتي جدید زدند. این فعاليت



 

 ۷2  0999ستان تاب  بهار و، 29، پياپي اولدهم، شماره شانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

شناسي، تدوین فرهنگ و نگارش تاریخ، تاریخ ادبيات، ترجمة متون ایراني، کتاب

 ریخ هنر و مذاهب هنوز ادامه دارد.شناسي و تاباستان

های فوق، بر دیگر مندان فرانسوی همواره تقدم خود را در مطالعة بعضي رشتهدانش 

.م در پاریس کتاب مفصلي به نام 0791در سال  0اند. بارنابه بریسونها حفظ کردهرشته

ه اروپا نقشي ـکه در شناساندن ایران ب (5: 09۷۷)ماسه، « به چاپ رسانيد« ایران باستان»

 سزا داشت. به

را منتشر  بيدپایهای معروف ترجمة قطعاتي از افسانه 2.م گولمن0644در سال 

شد. ترجمة مزبور نسبت به دورة خود،  9ای برای اشعار الفونتنساخت. این قطعات، پایه

 که به معرفي ایران به غرب کمك کرد. )همان(ترجمة بسيار جالب توجهي است 

های فراواني در نگاه و تفکر م و پس از انقالب کبير فرانسه دگرگونياز قرن هجده

ای که نویسندگان را بر آن داشت که نویسندگان و شاعران اروپایي به وجود آمد؛ به گونه

از مرزهای محدود فکری خود درگذرند و بر جهان و جهانيان از دیدگاه دیگری بنگرند و 

ها به اقوامي که پيش از آنان دارای ند. آنها ارج نهبه تمدن و فرهنگ همة ملت

اند احترام گذاشته و آثار آنها را قابل تأمل و های وسيع بودههای درخشان و فرهنگتمدن

شد، این روحية نوین را که رفته رفته بر ادبيات فرانسه چيره مي»مند یافتند. ارزش

 .(207: 0959)حدیدی،  «اندمرزی در ادبيات، نام نهادهوطني ادبي، یعني بيجهان

توان شاهد تحولي عظيم در اواخر سدة هجدهم و اوایل سدة نوزدهم در فرانسه، مي

ها بود که راه نویني را در جهت تأثيرپذیری از ادبيات در تمام شئونات اجتماعي و سنت

مرزی در ادبيات نام گرفته بود و هنوز مانند کودکي های دیگر که تحت عنوان بيملت

. از (206-207: 0959)حدیدی، یافت گرفت پرورش ميبایست مورد توجه قرار ميمي نوزاد

ساز مکتب که زمينه 4کساني که در رواج این فرایند نوین کوشيدند، مادام دو استال

 5گذار خاورشناسي در آلمان و گوته،بنيان6و شلگل7رمانتيك بود و در این مسير با شيلر

 . راه بودمؤلف دیوان شرقي هم

 
1. Barnabe Brisson 1531-1591 
2. Gilbert Gaulmin 1585-1665  
3. Jean de LaFontaine 1621-1695 
4. Madame de Staél 1766-1817 
5. Schiller 1759-1815 
6.  Schlegel 1773-1824 
7.  johannwolfgang von Goethe1749-1832  
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زمين به ویژه ایران آغاز کارهای ادبيات مشرقاز این هنگام جنبشي در کار ترجمة شاه     

فرهنگ  0شاردن هایسفرنامهگران به آثاری چون شد، زیرا منابع مورد استفادة پژوهش

و 9های فلسفي ولترو داستان 2مونتسکيو های ایرانينامهو  یك شب وهزار خاوری و 

شناسان فرانسوی یکي از نخستين ایران4که لوئي النگلسشد تا آندیگران محدود مي

. تأسيس این مدرسه در (۷9: 09۷5)آذر، های شرقي گردید موفق به تأسيس مدرسه زبان

 شناسي شد. .م باعث آموزش زبان فارسي و گسترش ایران0591سال 

 در اروپا شاهنامهگاه فردوسي و جای -9

کالسيك بزرگ عالم »فردوسي را  شاهنامةبي فرانسوی، شاعر و منتقد اد 7سنت بوو،

جا هُمر، هميشه و همه»و در عظمت فردوسي گفته است:  )همان(نامد مي« بشریت

ه شاعر محتشم دیده ـسر او س شتِـود به مانند خدایان. اما پـس خواهد بـنخستين ک

تي که آنان نيز برای خبر بودیم، در صورها بيها از وجود آنشوند. سه هُمر، که مدتمي

اند: والميکي و یاسای هندیان و های عظيم و معزز ساختهسال آسيا حماسهملل کهن

 .(45۷: 0990)رادفر،« فردوسي

سند جاوداني نبوغ خالقة »را  شاهنامهفيلسوف، منتقد و مورخ فرانسوی،  6ارنست رِنان

فردوسي عرب نبود. از »گوید: و دربارة آن مي (04: 0999)شفا، « دهدلقب مي« نژاد آریایي

های درخشان ادبيات فارسي هستند، هخود ما بود. او و حافظ و سعدی و خيام، که ستار

های متمادی با دهند که چگونه نبوغ آریایيان هند و اروپایي در طول قرننشان مي

 (.256: 0959)حدیدی،« ها پيروز شده استهای زندگي در افتاده و همواره بر آندشواری

ای که در سال ادیب و مورخ و منتقد معروف فرانسوی، در مقاله5آمپر،ژاک  ژان

 شاهنامةنام داد و « ترین شعرای عالم بشریتیکي از بزرگ».م نوشت، فردوسي را 0۷99

های ملي معروف هندی او را با حماسة نيبلونگن آلمان و ایلياد و اودیسه هومر و حماسه

گفته  شاهنامه. و در ستایش (04: 0999)شفا، همه باالتر شمرد را از مقایسه کرد و آن 

ترین اثر شاعرانة ملتي به زبان فرانسه ترجمه شود. آید که بزرگهر روز پيش نمي»است: 

شمار گروهي تر از آثار بيای است که بسيار بيشاین امر در تاریخ ادبيات فرانسه پدیده

 
1.  Jean Chardin 1643-1713 
2.  Montesquieu 1689-1755 
3.   Voltaire 1694-1778 
4.  Louis  Langles 1774-1823 
5.  Sainte Beuve 1804-1869 
6.  Ernest Renan 1823-1892 
7.  Jacques Ampere1800-1864 



 

 ۷4  0999ستان تاب  بهار و، 29، پياپي اولدهم، شماره شانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

یکي از  شاهنامهفنا هستند، ارزش دارد... چه  مایه که در هر حال محکوم بهشاعران کم

این نقد که  (.27۷: 0959)حدیدی،« ترین آثاری است که نبوغ بشر فراهم آورده استبزرگ

: 0975صفاری، معطوف ساخت ) شاهنامهدر مجلة دو جهان منتشر شد توجه اهل ادب را به 

جالب توجهي است که  دارای هماهنگي و وحدت روایي و ادبي شاهنامه. برای آمپر (0۷1

: 09۷۷مطلق، )نامورکند پارچکي تاریخ یك تمدن و فرهنگ حکایت مياز وحدت و یك

ها ترین اثار ادبيات جهاني و یك هدیه برای همة انساناز مهم شاهنامه». به نظر وی (072

 )همان(.« شودمحسوب مي

 شاهنامهدربارة  رانحماسه ملي ایمستشرق شهير آلماني و مؤلف کتاب 0تئودور نولدکه،

این یك حماسة ملي چنان با عظمت است که هيچ ملتي در روی زمين، »گفت:  شاهنامه

-فردوسي عالوه بر حماسه»و در وصف هنر فردوسي گفته:  )همان(« نظير آن را ندارد

سرایي، در سرودن اشعار بزمي و وصفي کامالً استاد بوده است. از جمله سرودی که شاعر 

منيژه و مرثية مهيّجي که باربد راجع و ازندران گفته و یا مقدمة بيژن های مدربارة زیبایي

خواند، از این اعداد به شمار قریب محکوم به اعدام خواهد شد، ميبه خسرو پرویز که عن

کند که به کلي جهت در ما تأثير مي، مخصوصاً از اینشاهنامههای وصفي رود. قسمتمي

« رودشمار ميه در اشعار عادی فارسي بسيار مرغوب بهساده و عاری از تصنعاتي است ک
 (.4۷9: 0990)رادفر،

دارد که ، دربارة روحيه فردوسي و حافظ اظهار ميشاهنامهمترجم 2سر ویليام جونز،

مستشرق انگليسي، در 9هستند. کاول،« آناکرئون ایران»و حافظ « هومر ایران»فردوسي 

با هرچه که در دنيا بزرگ است به آساني برابری  این حماسة ادبي،»نوشت:  شاهنامهاعزاز 

فردوسي نيز در  شاهنامةطور که ایلياد هومر در اروپا منحصر به فرد است، کند، همانمي

عالم و فيلسوف مشهور انگليسي،  4. برتراند راسل،(07: 0999)شفا، « سراسر آسيا نظير ندارد

را کساني که  شاهنامه. فردوسي مصنف اندایرانيان شعرای بزرگي بوده»نویسد که نيز مي

 (.497: 0972مينوی، « )دانندبر اوميروس یوناني ميسر و هماند همکتابش را خوانده

یکي از جانشينان جونز، در آن دوره بيش از دیگران این دو شاعر را 7سرویليام اوزلي،

شك از خلق بينظيرند، هومر و آناکرئون که در نوع خود بي»تحسين کرد و چنين نوشت: 

 
1.  Theodor Noldeke 1836-1930 
2. Sir William Jones1746-1794 
3. E. B. Coewl 1826-1903 
4. Bertrand Russell 1872-1970 
5. Sir William Ouseley 1767-1842 
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: 0991داری، )تميم« کننداشعار حماسي چون فردوسي و غزليات حافظ احساس غرور مي

92). 

البته نسبت دادن فردوسي به هومر امری طبيعي بود. آثار ادبيات حماسي در جهان 

اند و محدود است و در این ميان تنها آثار فردوسي و ویرژیل با آثار هومر قابل مقایسه

شود. درک جونز از نزدیکي ميان زبان ای عاميانه محسوب ميهندی حماسه ایمهابهارات

بستگي دوبارة این دو قلمرو باستاني را افزایش داد؛ های کالسيك، تمایل همفارسي و زبان

 )همان(.دو قلمرویي که زماني مرکز صحنة تاریخ را تصرف کرده بودند 

فردوسي روی آوردند و امروزه این  نامةشاهها بود که اروپایيان به در پي این تحسين

هایي به طور کامل به زبان فرانسه و انگليسي و آلماني ترجمه شده است و در زبان»اثر

های هایي وجود دارد و در زبانچون عربي، ایتاليایي، آلماني به صورت خالصه ترجمه

های طعههای طوالني و قروسي و سوئدی و گرجي و ارمني و... فقط ترجمه داستان

ترجمه هرقدر دقيق »در ادامه باید گفت  (.497: 0972)مينوی، « مفصلي از آن موجود است

مقام رسد، زیرا که نویسنده و شاعر اگر بزرگ و عاليو صحيح باشد به پای اصل نمي

اند که افکار و احساسات و واردات خاطر خود را به الفاظي که به آن باشند، کوشش کرده

بيان نمایند. اصاًل زبان هرقدر وسيع و رسا باشد از برای ادای مقصود و بيان  اند،خو گرفته

تر مترجمي است که در زبان خارجي . کم(499)همان:« معاني وسيلة کافي و کامل نيست

آن اندازه اطالع و مهارت حاصل کند که ابتدا تمام معني و مقصود گویندة آن زبان را 

زبان خود به الفاظي تعبير کند که کاماًل نمایندة بيان  ادراک کند و سپس معني او را به

ای مقداری از لطف و زیبایي اصل از ميان گوینده اصلي باشد. بنابراین در هر ترجمه

که مترجم آگاهي و ذوق کافي را داشته باشد تا بتواند مگر آن(. 497-494)همان: رود مي

ای که گونهاش حل کند. بهر ترجمهرا د ظرایف و لطایف سخن پارسي را درک کند و آن

به زبان انگليسي، در باب وضع و کيفيت ترجمه  شاهنامهویليام جونز، اولين مترجم 

هيچ شکي تنها هدف مترجم آن است که شاعر بي»مطالبي به شرح زیر نوشته است: 

زبان بيگانه را مانند شاعر بومي جلوه دهد، نه مانند یك بيگانة نيمه انگليسي که نه به 

 (.۷4:0944)آربری،« زند، نه به زبان خویشانگليسي حرف مي

فردوسي را در کشور فرانسه مورد بررسي قرار  ةشاهنام ةدر این بخش تأثير و ترجم     

 .دهيممي

 



 

 ۷6  0999ستان تاب  بهار و، 29، پياپي اولدهم، شماره شانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 فردوسي در فرانسه شاهنامة -4

 که ویليام جونزگردد؛ هنگاميآشنایي اروپایيان با فردوسي را به قرن هجدهم برمي

.م ارائه کرد 05۷6به سال  شاهنامهراژدی را بر پایة داستان رستم و سهراب یك ت

فردوسي را به زبان فارسي مطالعه کرد، به شباهت  شاهنامة»وی (. ۷9: 0991داری، )تميم

شناسي تطبيقي را آغاز های هند و اروپایي پي برد و با این امر در واقع مطالعات زبانزبان

 (.40: 09۷7)یوحنان، « دشناسان قرن نوزدهم را مجذوب خود کرای که زباننمود، مسأله

را نيز  شاهنامهای که با شرح حال نادر منتشر کرد، شرحي مختصر از جونز در رساله»

های فردوسي نگریسته است. کند که وی به نظر تحقيق در گفتهآورد که جزئيات ثابت مي

را از اول تا آخر خواند. در  شاهنامهدو بار  آید، مدتي بعد ویهای او برميکه از نامهچنان

جا ناگفته نماند که جونز ترجمة قسمتي از اشعار فردوسي را که خود به شعر التين این

سروده بود در کتاب شرح و تفسير شعر آسيایي انتشار داد و اگر ترجمه بعضي از ابيات 

، این اشعار التيني به نثر فرانسه که در رسالة مذکور درجست مستثني شود شاهنامه

 (.40: 0944)آربری، « نخستين ترجمه قسمتي از اشعار فردوسي است به زبان اروپایي

های دیگر خویش نيز به این مطلب سنجد و در نوشتهجونز فردوسي را با هومر مي

العاده شباهت بسيار است. هر هيچ شکي ميان آثار این دو مرد فوقبي»کند. اشاره مي

کار و تصورات خویش را از طبيعت اقتباس کردند و مانند شعرای دورة دوی ایشان اف

جدید نبودند که فقط انعکاس نور طبيعت را ببينند و به نگارش شبيه اصل بپردازند. در 

. این مقایسه )همان(« تر وجود داشتاین دو قوه خالقيت که روح شعر است هرچه کامل

 طوف ساخت.توجه شاعران و نویسندگان را به فردوسي مع

نگار شناسان فرانسوی، فردوسي را مورخ و وقایعدر ابتدای حال بسياری از ایران

آگاهي کافي نداشتند و یکي از دالیل  شاهنامهپنداشتند و از ارزش هنری و حماسي مي

بود. آنان حماسه ایران را از تاریخ آن باز  شاهنامهاین امر گستردگي و دشواری متن 

که دربارة ایران و  شناس فرانسوی، با وجود اطالعاتي گستردهن، ایرانشناختند. شاردنمي

یا  شاهنامه»فرهنگ و زبان و ادب ایران داشت، دربارة فردوسي همين اشتباه را کرده بود: 

تاریخ پادشاهان ایران به نظم سروده شده و در سراسر آسيا خوانندة فراوان دارد... مؤلف 

ه ـهری کـوس شـو در اوایل سده پنجم هجری در ت ام داشتهـردوسي توسي نـآن ف

زیسته و از حمایت سلطان محمد غزنوی برخوردار مندان بسياری پرورده است ميدانش

« کرده است شاهنامهگویند که وی چهل سال از عمر خود را صرف سرودن بوده است. مي



  ۷5 حماسة ایراني در فرانسه

 

 

« زميناریخ مشرقت»نویسنده  2و پس از او اوهسن0چنين دربلوهم(. 249: 0959)حدیدی، 

دانستند و اصوالً تاریخ سراسر آسيا را از روی از شاردن، فردوسي را مورخ مينيز به پي

 )همان(.کردند تنظيم مي شاهنامهروی سرگذشت حماسي دالوران 

در فرانسه باید از عاشقي که مرگ زودرس او را مهلت  شاهنامههای در زمينة ترجمه

شناس رجام برساند نام برد. لوئي النگلس نخستين ایرانرا به ف شاهنامهنداد تا کار 

های فرانسوی بود که به پژوهش دربارة ادبيات فارسي پرداخت. وی که رئيس مدرسه زبان

گاه که فرانسویان در جوش و خروش ، سحرگاه انقالب، آن05۷۷در »شرقي بود 

. (205)همان: « نسه درآوردرا به فرا شاهنامهای از بردند، خالصهای نوین به سر ميحماسه

آميز دربارة فردوسي و زندگي او ای بسيار ستایشراه مقدمههم»النگلس آن ترجمه را به 

منتشر کرد و او را همال سعدی دانست و در شگفت شد که چگونه شاعری چنين بزرگ 

ه در ميان فرانسویان ناشناخته مانده است و گفت: در شعر سه تن پيمبرانند/ قولي است ک

 (.271-249)همان: « جملگي برآنند/ فردوسي و انوری و سعدی/ هر چند که النبي بعدی

اعتباری آن، ، اندرزهای فردوسي دربارة ناپایداری جهان و بيشاهنامهدر طي ترجمة 

گذر عمر و بيهودگي آرزوها و... بسيار مورد توجه النگلس قرار گرفت و او را محو 

 بيني فردوسي ساخت.جهان

چنان زیباست و زبان آن شاهنامه»ستود و معتقد بود که را مي شاهنامههای یبایياو ز

چنان با طبيعت هماهنگ است که اشعارش به هر زباني ترجمه شود باز هم فردوسي آن

 شاهنامهوی که ارزش هنری  (.270)همان: « راه خواهد داشت...لطافت و جاذبه خود را هم

ا بتواند سخنان زیبا و پرمعنای فردوسي را از طریق کوشيد ترا دریافته بود و مي

گفته  شاهنامهچنين دربارة منزلت هایش به خوانندگان فرانسوی منتقل کند. همترجمه

اند و هرگز این چنين به نسروده شاهنامهای به زیبایي اروپایيان هرگز حماسه»است که: 

او چه از لحاظ زیبایي استعارات و های اند. تنها داستان رستم و دليریهومر نزدیك نشده

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 

(. )همان« اندودهاند، از آن برخوردار باند و به زبان طبيعت سخن گفتهرموز طبيعت پي برده

سپس سرگذشت رستم را آغاز عشق رودابه و زال زر، تولد رستم، عشق تهمينه، تولد 

 
1.  Barthelemy D'Herbelot 1625-1695 
2.  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 

سزا ترجمة النگلس در معرفي فردوسي به اروپایيان نقشي به )همان(.دهد شغاد شرح مي

 زیرا او فردوسي و اشعارش را درک کرده بود.داشت، 

 ای بهترجمه شاهنامهخواست تا در ادامه کار النگلس از  0مترجم دیگر دو والنبورگ

را ترجمه کرد، در سن چهل  شاهنامهای از ای موفق بود و پارهچه تا اندازهجای بگذارد. گر

 2برساند. بعدها بيانکي سالگي روی در نقاب خاک کشيد و موفق نشد کارش را به پایان

دوست او به خواسته والنبورگ جامة عمل پوشانيد و آن بخشي را که ترجمه شده بود به 

 (.2۷1: 09۷5)آذر، چاپ رسانيد 

 شاهنامهمتأسفانه وی به همان اندازه که والنبورگ شيفتة ادبيات فارسي بود، به 

که استوار باشد، درخشنده ز آنبنای فردوسي بيش ا»ورزید و بر این باور بود که عشق نمي

تر زمين، افقي وسيعگوید که ترجمة چنين آثاری از ادبيات مشرقدر عين حال مي«. است

در برابر دیدگان هنرمندان و شاعران اروپایي خواهد گشود و آنان را در ابداع و نوآوری 

 . (274: 0959)حدیدی، یاری خواهد کرد 

، دارای الگوهای ظریف است که شاعران هنامهشاطور که بيانکي معتقد بود همان

مندان دیگر جهان ارائه کنند. نظر وی درست بود، زیرا پس توانند به دانشزمين ميمشرق

های آسيایي به ویژه ادبيات ایران از چندی شاعران و نویسندگان فرانسوی با آثار ملت

 های فراوان بردند. آشنا شدند و از آن بهره

زمان بردند. گرچه همپي  شاهنامهدهم فرانسویان به اهميت در اول قرن نوز

هایي فراوان از شده بودند و ترجمه شاهنامهمستشرقان انگليسي و آلماني متوجه 

 دست داده بودند.  شاهنامههایي از بخش

را تصحيح انتقادی کرد و در ترجمة آن کوشيد و  شاهنامهترین شخصيتي که بزرگ

ادیب و مستشرق بزرگ فرانسوی بود. مول  9ین کار کرد، ژول مول،همة عمر خود را وقف ا

گاه توبينکن اشتوتکارت اصالتاً آلماني بود. تحصيالت او در رشتة فلسفه بود و از دانش

التحصيل شده بود. او شيفتة زبان فارسي بود. به همين دليل به فرانسه آمد و در فارغ

 را کرد. 4ت و شاگردی سيلوستر دوساسيمدرسة السنة شرقي پاریس زبان فارسي آموخ

 
1.  Jacques de Wallenbourg 1763-1806 
2.  A. Bianchi 
3.  Jules Mohl 1800-1876  
4.  Silvestre de Sacy  1758-1838 
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.م را از لحاظ فرهنگي برای ایران باید سال تاریخي دیگری به شمار آورد، 0۷9۷سال 

فردوسي را شروع کرد. این کار  شاهنامهزیرا در این سال بود که ژول مول ترجمه و انتشار 

نتيجة این .م )سال مرگ مول( به طول انجاميد و 0۷55چهل سال تمام یعني تا سال 

مهم که ژول مول سراسر عمر ادبي و جواني خود را وقف آن کرد، انتشار متن و ترجمة 

فردوسي در هفت جلد بزرگ بود که عالم ادب فرانسه و تمام اروپا را به  شاهنامهکامل 

تلقي شد. این « العادهیك واقعه فوق»حيرت انداخت و در محافل ادبي و علمي به صورت 

راه ه هر کدام شامل چند صد صفحة بزرگ بود و در همة آن ترجمة همهفت جلد کتاب ک

خواست خانة دولتي فرانسه چاپ شد که ميبا متن فارسي منتشر شده بود، توسط چاپ

مول  (.04: 0999)شفا، طور هم شد ای عالي از چاپ درآورد و همينرا به صورت نمونهآن 

نوشت که سرچشمة بسياری از تحقيقات  مهشاهنامندی برای مقدمة نسبتَا مفصل و ارزش

 .(049: 09۷۷)نامورمطلق، پسين دربارة این اسطوره متن ایراني گردید 

در اروپا به ویژه فرانسه افزوده  شاهنامههای رفته بر تعداد خوانندگان ترجمهرفته

ز انگيخت، یکي ابرمي شاهنامهشد و بسياری از شاعران و نویسندگان را به ستایش از مي

بود که نخست در دو شماره از مجلة پيام فرهنگ و سپس در اثر  0این شاعران المارتين

 به ستایش از فردوسي و قهرمان حماسي او رستم  .م0591در سال  زندگي مردان بزرگ

از کرد و ـآغ« به نام خداوند جان و خرد»چون فردوسي گفتار خود را المارتين هم

زندگي رستم سراسر حماسه است. وی از »اخت: گاه به شرح سرگذشت رستم پردآن

وان و ـر زندگي برای آزادی ميهن نبرد کرد. دیـگهواره تا گور قهرمان بود و در سراس

گران را برانداخت و پهنة زمين را از زشتي و بدی پيراست. روحي بزرگ و شجاعتي ستم

وری خود را در خدمت کردار بود و نبوغ و دالتا و مردی درستمانند داشت. دالوری یكبي

های تاریکي، سرزمين نياکان خود را از آشفتگي و پریشاني ميهن گماشت و در دوره

رهایي بخشيد از این رو، نامش با نام ایران یکي است و تاریخ ایران با افسانة زندگي او 

 ای از ابهام و شعر فرواش در هالهای جاوید پدید آورده است. خاطرهدرآميخته و حماسه

رفته و در دل ایرانيان جای گرفته است و این ابهامي است که بر زندگي همة مردان 

علت توجهِ ویژة المارتين و  (.266)همان: « تر از طبيعت، سایه افکنده استبزرگ، بزرگ

وجود حماسه و انسانيت، رشادت و گذشت به طور توأمان  شاهنامهها به دیگر رمانتيست

ای نيست. گرچه حماسة قوی وجه غالب آن محسوب جنبهیك کتاب تك شاهنامهاست. 

 
1.  A. de Lamartin 1790-1869 
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ای های قهرمانان این متن اسطورهمردی از ویژگيشود، گذشت، عشق، پاکي و جوانمي

ها و مکاتب ادبي از توان گفت علت استقبال اغلب جریانشد. به طور کلي ميتلقي مي

 (.077: 09۷۷)نامور مطلق، گردد به ویژگي فراگوني آن باز مي شاهنامه

ترتيب بود که افکار فردوسي، در آثار نویسندگان برجستة غرب راه یافت و آنان بدین 

انجام گرفت بر سراسر ادبيات اروپا، خاصه  شاهنامههایي که از را شيفتة خود کرد. ترجمه

 در قرن نوزدهم تأثيری عميق گذاشت.

یي از هااز ميان نویسندگان و محققان فرانسوی که به ترجمة بخش

.م داستان رستم و 0۷69اشاره کرد که در سال  0توان به آلفرد دلووپرداختند، ميشاهنامه

 (.257: 0975)صفاری ،پسند منتشر کرد سهراب را به نثری روان و مردم

.م در خصوص ترجمة 0۷55ارنست رنان فيلسوف و مورخ معروف فرانسوی، در سال 

را دربارة اقوام آریایي  کرد که اطالعاتي گستردهتوسط ژول مول مطالبي را عنوان  شاهنامه

را  شاهنامهگذاشت. او مندان ميو شناسایي آنان و مقایسة ادبيات شرق در اختيار دانش

دانست و معتقد بود که این اثر توانست برخي از معاصران را از مي« ماننداثری بي»

 (.256)همان: شدند بيرون آورد اشتباهي که همواره در بازشناختن اقوام آریایي مرتکب مي

های و برخي از داستان شاهنامهمحققي دیگر که به تشابهات بين  2آدولف آوریل

را با زنان مشهور اروپایي در قرون  شاهنامهاروپایي پي برده بود، بر آن شد تا زنان نامور 

های زن ترین شخصيتوسطي بسنجد. بدین منظور سرگذشت دوازده تن از برجسته

نند؛ سيندخت و رودابه و تهمينه و گردآفرید و سودابه و کتایون و کردیه و شيرین را از ما

های حماسي و درباری فرانسه مقایسه های آنان را با زنان داستانانتخاب و ویژگي شاهنامه

.م ميالدی منتشر کرد و نشان داد که 0۷۷۷او این اثر را در سال  (.255-256)همان: کرد 

 موجودی ضعيف و خوار نيست. هشاهنامزن در 

های نامهاز نویسندگان برجستة بلژیکي و پيشوای بزرگ نمایش 9موریس مترلينگ

و  شاهنامهنامة پلئاس و مليزاند را با الهام از نمایش 0۷99نمادگر، موفق شد در سال 

سر زال و دختر گرسيوز مادر سياوش، اقتباس کند و نظيرسازی آن با سرگذشت رودابه هم

 به زبان فرانسوی بنویسد.

 
1.  Alfred Delvau 1825-1867 
2.  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 

داند از کجا شود که نميرو ميکند. ناگهان با دختر جوان گریاني روبهجنگل گم مي

دیگر کند تا با او آمده و سپس با یكآید. این دختر مليزاند نام دارد، گولو قانعش ميمي

صفت است که مليزاند به پرداز و مجنوندواج کنند. پلئاس برادر ناتني گولو جواني خيالاز

شود و بازد. در این ميان با گم شدن انگشتری، سوِء ظن گولو به برادر جلب مياو دل مي

باری این امر به رابطة عاشق و معشوق خلل وارد کرده و در نهایت منتهي به فرجام غم

شود و مليزاند فقط به يب که پلئاس در نهایت به دست گولو کشته ميترتشود، بدینمي

ماند. در پردة آخر نمایش پشيماني و درد مدت یك پرده در این نمایش پس از او زنده مي

 (.926: 2، ج 09۷0)سيدحسيني،  شودو غم گولو به تصویر کشيده مي

اثری  شاهنامهداستان در حقيقت مترلينگ با نبوغ خود توانسته است از مجموع چند 

های باستاني گونه که فردوسي خود نيز با گردآوری افسانهدرخشان به وجود بياورد. همان

کار او الهام ها همين راه را پيمود و اینك هنرمندان اروپایي از شاهایران و سازوار کردن آن

 گسترانند.گيرند و آوازة نامش را در سراسر جهان ميمي

های ایراني به ویژه او داستان»مند و ادیبي سرگشته بود. ی توانشاعر 0آبل بونار

کوشيد تا اطالعاتي دیگر نيز در مي شاهنامهعالقة بسيار داشت و عالوه بر ترجمة  شاهنامه

وی به  (.07۷: 09۷۷)نامور مطلق،« راني از مراجع دیگر کسب کندـهای ایخصوص حماسه

یراني را در نيمة دوم قرن نوزدهم خلق کرد. او ار اـروی از داستان سهراب اثر شهریپي

شناخت و بارها آن را در ترجمة ژول مول خوانده بود. او کار فردوسي را به خوبي ميشاه

فردوسي از مجموعه مطالعات خود دربارة تاریخ  شاهنامةدر طبع شهریار ایراني، عالوه بر 

گونه است که در آن شهریار ایران و ادبيات فارسي یاری گرفت. مضمون این اثر بدین

ایرانيِ بونار، گاه زال و گاه سهراب بود که بر مسند سام نریمان و رستم دستان نشسته و 

بختي را در وصال آن زیباروی باز گذرد و نيكسرانجام از تخت و تاج و جاه و جالل درمي

 (.2۷۷-2۷6: 0959)حدیدی، جوید مي

طور گفته است: داند و دليل آن را ایندیگر مي هایرا برتر از همة حماسه شاهنامهاو 

های رنگارنگ، های پوشيده از گلاست که مانند ستون شاهنامهها همه ظاهر و این»

های چنان که فراسوی بزمای از حکمت و فلسفه را در خود پنهان کرده است؛ آنگنجينه

 
1.  Abel Bonnard 1883-1968 



 

 92  0999ستان تاب  بهار و، 29، پياپي اولدهم، شماره شانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

انش به وارستگي ـایـپهای بينجـدهد و از پس گانگيزش همواره درس اعتدال ميخيال

 (.291)همان: « گردد...نمون ميره

.م به مناسبت جشن هزارة فردوسي 0994ای شاعرانه که به سال آبل بونار در خطابه

جا شاعر ایراني را با هومر سنجيده است. این مقایسه که از در سوربن ایراد کرده، همه

آميز خاصي به خود لحن ستایشزمان سر ویليام جونز سابقه دارد، در زیر خامة بونار 

رنگ جلوه جا، در نيماین دنيا )دنيای فردوسي( سرشار از عطر است و رنگ همه»گيرد: مي

جویي در آميزد و ذوق کامجویي شرقي درميکند و ذوق قهرماني آریایي با ذوق کاممي

د در پای جا که به هنگام بازگشت سلطانان قنگردد، آنیابي ایراني تلطيف ميذوق لذت

« تر از دنيای هومر استتر و رنگارنگپاشند... این دنيای فردوسي متنوعاسبان مي
 (.217: 0949)هنرمندی، 

در این سلسله شاعران بزرگ که »یابد: سخنراني بونار با تصویری شاعرانه پایان مي

ا شاعر رسد، هومر و فردوسي دو قلّة برادر هستند، امجامعة انساني با آن به آسمان مي

ناپذیر آرامش آنان را نرم های برفيني همانند است که نوری وصفبزرگ ایراني به آن ستيغ

سازد و در این لحظه که ما با ستایشي تا سرحد جذبه به سوی آنان سر و مالیم مي

 )همان(.« گردانيم، همر برای ما من بالن )کوه سپيد( است، اما فردوسي کوه سرخبرمي

دستي فردوسي در ابداع ني، برخالف بونار عقيده داشت که چيرهگوته، شاعر آلما

در حفظ وحدت ملي و  شاهنامهرسد، با این توصيف نباید اهميت هنری به پایه هومر نمي

 زبان فارسي را نادیده گرفت.

مول، یك سلسله آثار شاعرانه دربارة فردوسي به وجود آورد  شاهنامةبا انتشار ترجمة 

  دو گورو قطعه  افسانة قروندر کتاب  0ویکتور هوگو« فردوسي»ها قطعة ترین آنکه مهم

در ابتدا قطعة فردوسي از  (.07: 0999)شفا ،اوست  ها و مراثيداستاندر  2فرانسوا کوپه

 آوریم:هوگو را مي

 پيش از این در شهر ميسور با فردوسي آشنا شدم. »

آن تاجي بسازد و بر پيشاني خویش  ای گرفته بود تا ازگویي از سپيدة بامدادان شعله

 نهد. 

 شان راهي نيست. جاللي چون پادشاهان داشت که گستاخي را بر آستان

 دستاری قرمز و آراسته به یاقوتي درخشان بر سر داشت 

 
1.  Victor Mavi Hugo 1802-1885 
2.  Francois Edouard Joachim coppée 1842-1908 
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 رفت.ای ارغواني از این سوی شهر به سوی دیگر ميو با جامه

 پوش دیدم. ده سال بعد، او را سياه

 آمدند پيش از این به دیدارت ميبدو گفتم: تو که 

 های ما گذرانت بينند، تا با جامه و دستار ارغواني از برابر خانه

 گون داشتي، تو که پيوسته پوششي گل

 اند بر تن داری؟چرا اکنون این جامة سياه را که گویي با ظلمت رنگ کرده

 (.014)همان:  «پاسخ داد: آخر، اکنون فروغ من نيز خاموش شده است

ناميده  نامة خسروانرا تحت عنوان  شاهنامههای شرقيات، ویکتور هوگو در یادداشت

آید که به ترجمة لوئي النگلس که برای اولين بار این نام را به زبان است و چنين برمي

. (277: 0959)حدیدی، برگزیده بود آشنایي کامل داشته است  شاهنامهفرانسوی برای 

تایش هوگو را برانگيخته و او را تحت تأثير قرار داده بود س شاهنامهموضوعاتي که در 

 عبارتند از:

 های او در جنگ مازندران:وصف زال زر و شر ح دالوری

 چو زان لشکر گشن برخاست گرد

 من آن گرز یك زخم برداشتم

 چنان بر خروشيدم از پشت زین

 دل  آمد   سپه را   همه    باز جای

 

 داران ما گشت زردرخ نام 

 جای بگذاشتمپه را همانس

 که چون آسيا شد بر ایشان زمين

 سراسر سوی رزم کردند رای
  ( 911-0/۷95: 09۷6)فردوسي،              

 سر آغاز داستان رستم و سهراب:

توان به ستایش زمين و مواهب از دیگر نقاط مشترک بين هوگو و فردوسي مي

جا در تقدیس زن اشاره کرد. در اینموجود در آن و نيز آفرینش مردم و آدم و حوا 

فردوسي به عنوان یکي دیگر از آثار  شاهنامةها الهام گرفته شده از توان به خدای رنگمي

 هوگو اشاره کرد.
 ز گفتارِ دهقان یَکي داستان

 ز موبد برین گونه برداشت یاد

 غمي بُد دلش، سازِ نخجير کرد

 چــو  نــزدیکِي مـرزِ  تـــوران   رسيد

 بخشفروخت چون گُل رخِ تاجبر

 

 بپيوندم از گفتة باستان 

 که یَك روز رستم هم از بامداد 

 کمر بست و ترکش پُر از تير کرد

 بيـــابانْ  سراسر  پُــر  از گور  دیـــد

 بخندید و ز جای بَرکَند رخش
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 به تير و کمان و به گُرز و کمند

 

 بيفگند بر دشت، نخجير چند

 (009-00۷/ 2: 09۷6 فردوسي،)           

گون آمده است که به نحوی زیبا قدرت این اثر در متن فرانسوی به معنای خدای گل

 کند. های نبرد توصيف ميهای فردوسي را در صحنهو توانایي

یابد، زیرا او نيز به عبارت دیگر هوگو سرگذشت فردوسي را در زندگي خود باز مي

ها در تبعيد و خواهي بود و سالسرود آزادی و آزادی همانند شاعر بزرگ ایراني، سرایندة

 (.259-252: 0959حدیدی،دری به سر برده بود )در به 

خود از  های پایيزیبرگ.م در مجموعة 0۷90الزم به ذکر است هوگو در سال 

)همان: های فراوان برده و این امر به وضوح قابل رؤیت است تأثيرات مطالعات ایراني، بهره

299-911.) 

آورده  ها و مراثيداستانفردوسي در  شاهنامةفرانسوا کوپه شاعر فرانسوی متأثر از 

 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، 

 گذاشت، به گورها احترام فراوان مي

 آوردند او شهری را به تصرف مي هر وقت که مغوالن

 های رسيده نهاده باشند زار گندمو چون داسي که در کشت

 گذرانيدند را از دم تيغ ميآن« سر و پایبي»مردم 

 ساختند، های گران مينصرت و با آهك آب ندیده و سرهای بریده طاق

 تيمور در ميان غریو جنگ و برق شمشير، 

 بار دهد، اهي بدین صحنة مرگکه به خود زحمت نگآنبي

 گذشت زین ميسوار بر اسبي زرین

 رفت های تيره به قلمرو مردگان ميو غرق اندیشه

 زد گاه مدتي دراز یکه و تنها ميان مقابر پرسه ميآمد. آنجا فرو ميو آن

 خورد، داری برميآور نامو هر وقت که با گور نياکاني یا امامي یا شاعری یا جنگ

گویند دیر یا زود پارسایي شوم آن خردمنداني را داشت که غالباً به خود مي چون

 خواهند مرد، 

 نهاد. شد و پيشاني بر سنگ گور ميخم مي
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 رئيس سواران نمدین کاله، 

 وس را که در روزی از ماه رمضان گشوده شده بود تخواست که شهر 

 طرف اعالم دارند و ویرانش نکنند، بي

 ن، فردوسي شاعر ایراني، زیرا پيش از آ

 وس گذرانيده بود. تزندگاني خویش را سراسر در 

 تيمور برای دیدن گور  او به گورستان رفت 

 ای، ای مرموز روح و اندیشهو چون جاذبه

 کشيد. گاه مياو را به سوی این آرام

 فرمان داد تا گور را بگشایند. 

 تابوت شاعر غرق گل سرخ بود.

 يد که کالبد قهرماني چون خود او، تيمور از خود پرس

 پس از آنکه آخرین روز عمرش به سر رسيد، 

 به چه صورت در خواهد آمد. 

 های مرتفع سرزمين خود بازگشت وقتي که به فالت

 بر سر راه خود از قره قورم در تاتارستان گذشت 

 جا چنگيزخان در معبدی مفرغين به خواب جاودان رفته بود. که در آن

 رمری را که بر گور فاتح چين بود، سنگ م

 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: 

 .(094-092: 0992)شفا، « گور چنگيز غرق خون بود

نسه نيز با بهره از ترجمة ژول مول نویس قرن نوزدهم فرانامهشاعر و نمایش 0پل فور،

 ای به افتخار فردوسي سروده است:قصيده

 از پاریس بر باغ و حومة غرق گل آن، »

 های پر نقش و نگار، از نتردام آراسته به پنجره

 از اوتوی، ازای، از پرودن، 

 ما و باالخره از ایل دو فرانس

 
1.  Paul fort 1872-1960 
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 که قلب فرانسه و قبلة اميد من است، 

 مين من: از سراسر سرز

 از گوئل، وکسن، پاریزی، 

 چة باتينيول نيز ها و باغ لوگزامبور و باغزارهای آنها و گلاز همة باغ

 شود که هر شب پر از بلبالن فراوان مي

های ها را در پيرامون بلبلها نشسته و گل)هر چند اکنون برفي سنگين بر آن

 سرمازده پژمرده است( 

 گاه زمستان که با اعجاز شعر  تغيير  حال یافته امها، در این شاز همة این

 را به صورت بهار در آورده است، و طبع من آن

 راه بخارهای زمين که با نقش و نگار فراوان هم

 لغزد را ماهي ایراني بنامم( ميخواهد آنپيش روی ماه آسمان )که دلم مي

 روند، و به سوی باال مي

 زر ناب سخن مجذوب شده، گاه که از جلوة در این شام

 (.221)همان: « خيزدسرود مدح فردوسي به سوی آسمان برمي

از دیگر شاعران فرانسوی که از شعر و اندیشة فردوسي تأثير پذیرفته است، آندره 

تأثير »داران واقعي ادبيات فارسي است. او نخستين شاعری است که دربارة از دوست 0ژید

ه و به اهميت سرمشق در هنر و زندگي اشاره دارد. از نظر او هایي داشترانيسخن« ادبيات

پذیر است و شاگرد واقعي کسي است که بدون تقليد ناپذیری در هنر، امری اجتنابالهام

 کورکورانه از استاد به ارادة خود عمل کند.

ای از تأثير گوته در زندگي ژید بسيار است. ژید در مکتب گوته آموخت که آميخته

ژید عالوه بر گوته، فردوسي را نيز  (. 61)همان : ارسي و فرانسه به وجود بياورد شعر ف

پذیرفت. او معتقد بود که فردوسي شاعری الگوی خود قرار داده بود و از او الهام مي

گراست و پهلوانان او نيز به دنبال هدفي متعالي و تکامل روحي هستند و اهداف ملي تعالي

رو شاعر فرانسوی از زبان رستم و هدف دهند. از اینحيت ميرا بر اهداف شخصي ارج

 متعالي او این قطعه را سروده است:

 سنجم خرسندم.وقتي سرنوشت خود را با سرنوشت ادیپ مي»

 ام.من سرنوشت خود را به درستي به پایان رسانده 

 
1 - Andre Gide 1869-1951 
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 ام پس از خود شهری برجا نهاده 

 ام.را بيش از زن و فرزندم دوست داشته و آن

 ام.من این شهر خود را ساخته 

 ام جاودانه در این شهر خواهد زیست.پس از من اندیشه 

 شوم... باعث خرسندیست که من به مرگ تنهای خود نزدیك مي 

 برای من گوارا است که فکر کنم پس از من،

 به برکت وجود من،  

 تر، بهتر و آزادتر ببينند.بختها خود را خوشانسان

 ام.خير بشریت آینده آثار خود را پدید آوردهمن برای  

 (.215)همان : « اممن زیست کرده 

 ها نيز به وضوح هویداست.در آثار متأثر از ترجمه شاهنامهگرایي قهرمانان تأثير تعالي

دانم که از راه ترجمه از آنان )از شاعران ایراني( من خوب مي»نویسد: آندره ژید مي

های رسد، اما من به یاری زبانشور و گرما و رنگ و تأثير به ما مي ای عاری ازتنها جلوه

دهم که های گوناگون به شما اطمينان ميآلماني و انگليسي و فرانسه و با مقایسة ترجمه

ها را حدس بزنيم. من توانيم عظمت آنرسد که مياز این ستارگان باز هم پرتوی به ما مي

ام که با شاعران حافظ و خيام چنان دوستانه زیسته به سهم خود با سعدی و فردوسي و

ام و عقيده دارم که در من تأثير غربي خودمان و بسيار از نزدیك با آنان هماهنگي داشته

اند. شاعران ایراني از سرچشمة اصلي شعر اند. آری به راستي تأثيری عميق داشتهداشته

 شاهنامههای . اتفاقًا همانندی آخرین بيت(290)همان: « اند و من نيز با آنان...سيراب شده

نامة ادبي او به قلم رفته است، در خور های ژید در کتاب تزه که وصيتبا آخرین عبارت

 تأمل است:

 فردوسي: 
 بناهای آباد گردد خراب

 پي افکندم از نظم کاخي بلند

 بَر عمرها بگذردبر این نامه 

 
 چو این نامور نامه آید به بُن

 امنميرم که من زندهاز آن پس 

 

 ز باران و از تابش آفتاب 

 که از باد و باران نيابد گزند

 خوانَدش هر که دارد خردهمي 
 (4/054: 09۷6)فردوسي،                  

 ز من رویِ کشور شود پُر سَخُن

 امکه تخمِ سَخُن من پراگنده
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 هر آن کس که دارد هُش و رای و دین

 
 رینپس از مرگ بر من کند آف

 (2۷۷/ ۷: 09۷6)فردوسي،                 
 

ها در اشاعة فرهنگ و تمدن ایران در در پایان این بحث باید گفت، فرانسوی

خصوص در شناسایي فردوسي به سزا را ایفا کردند و بهکشورهای اروپایي سهمي به

نقشي مهم در اروپا است،  شاهنامهترین ترجمه از اروپایيان ترجمه ژول مول که معروف

زیرا که زبان فرانسوی زبان علمي قرن هفدهم تا نوزدهم ميالدی در اروپا بود و  ،داشت

 .رفتفرانسه نيز مرکز فرهنگي اروپا به شمار مي

 گيری نتيجه
تحولي عظيم در  توان شاهددر اواخر سدة هجدهم و اوایل سدة نوزدهم در فرانسه، مي

راه نویني را در جهت تأثيرپذیری از ادبيات  ها بود کهتمام شئونات اجتماعي و سنت

مرزی در ادبيات نام گرفت. این اندیشه تحت تأثير های دیگر که تحت عنوان بيملت

مندان فرانسوی چون ولتر، های فکری و فلسفي در اندیشانقالب کبير فرانسه و دگرگوني

در عرصة ادب و هنر های نو مونتسکيو و ... سبب تحوالت فکری و فلسفي و ایجاد گرایش

های شرقي توسط لویي فرانسه و به دنبال آن تمام اروپا شد. با تأسيس مدرسة زبان

شناسي رشد کرد. در این دوره .م آموزش زبان فارسي و ایران0591النگلس در سال 

 کارهای ادبيات فارسي به زبان فرانسه آغاز گردید.نهضت ترجمه شاه

را به  شاهنامههایي از س فرانسوی بود که بخششنالویي النگلس نخستين ایران

هایي والنبورک و بيانکي ترجمه بخش فرانسه ترجمه کرد. پس از مرگ نابهنگام وی دو

را به  شاهنامهترین شخصيتي که توانست تمام را انجام دادند، اما بزرگ شاهنامهدیگر از 

های بود که در مدرسة زبانزبان فرانسه ترجمه کند ژول مول بود. مول اصالتاً آلماني 

ساسي را کرده بود. وی از سال شرقي پاریس فارسي را آموخته و شاگردی سيلوستر دو

کرد و تمام عمر و جواني خود را وقف آن کرد و  شاهنامه.م شروع به ترجمة 099۷

راه متن فردوسي را در هفت جلد به هم شاهنامة.م ترجمة کامل 0۷55توانست در سال 

شر کند. این ترجمه عالم ادب فرانسه و تمام اروپا را به حيرت انداخت و فارسي منت

نویسندگان و منتقدان بسياری چون ژ.ژ آمپر، آلفرد لوو، ارنست رنان، آدولف آوریل، 

 شاهنامةموریس مترلينگ، ویکتور هوگو، فرانسوا کوپه، آبل بونار و... تحت تأثير ترجمة 

 ه زبان فرانسوی پدید آوردند.ژول مول، آثار ادبي فراواني را ب
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