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چکی���ده: عموم���ًا  تصور می ش���ود برای اولی���ن بار در تاری���خ ادبیات 
الن اقدام به ترجم���ه هزار و یک  گ���ا اروپ���ا، ش���رق شناس فرانس���وی آنتوان 

کرده است. نویسن���ده در مقاله خوی���ش، ابتدا با  ش���ب به زبان فرانس���وی 
کتاب هزار و یک شب در فرانسه، به بیان ترجمه این  کر تاریخچۀ ترجمه  ذ
کتاب در اروپا توس���ط نویسندگان مختلف در دو مرحله می پردازد. سپس 
در ادام���ه به دستاوردهای فرهنگی و علم���ی ترجمه هزار و یک شب در اروپا 
ک���رده و در نهایت با بررس���ی تأثیر شفاهی هزار و ی���ک شب در غرب،  اش���اره 

مقاله خویش را به پایان می رساند.

کلیدواژه: هزار ویک شب، ترجمه فرانسوی، تأثیر در ادبیات اروپا.

»هزار ویک شب«
در غرب
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نقـد و بـــــــــرریس کتاب

1.هزار و یک شب در فرانسه
گاالن1  که شرق شن���اس فرانسوی، آنت���وان  عموم���ًا چنین تص���ور می شود 
پا، ب���ه ترجمه ه���زار و یک شب به  یخ ادبی���ات ارو ب���رای اولی���ن ب���ار در تار
زب���ان فرانسه در میانه سال های 1704 � 1717 در دوازده جلد دست زده 
ب���رو شده و در  ی و خیره کننده رو اس���ت. نیز ای���ن ترجمه با موفقیت ف���ور
پا شیوع یاف���ت و برای چاپ آن در همه ج���ا رقابت می شد و  تمام���ی ارو
ب���ه مدت یک سده به عنوان تنها ترجمه »شب های شهرزاد« در دنیای 

غرب مطرح بوده است.

گ���االن، »ه���زار و یک ش���ب« را با تص���رف، ولی با  که  واقعی���ت آن اس���ت 
اعتدال و مهارت ترجمه کرد.2 او می خواست با این کار از ورود به ساختار 
پیچیده اصل داستان ها خودداری نماید و از مطالب تکراری و جزئیات 
که به نظ���م داستان ها و ساختار درون���ی آنها خلل وارد  خسته کنن���ده ای 
کارهای خارق العاده  که جادو و  زد. درست است  می کنند، اجتناب ور
زی در توفیق ترجمه دارند، اما مهم این  و دنی���ای جن ها و ارواح نقش بار

یبایی روایت می شوند.3 که این امور به وضوح و سادگی و ز است 

یبا و خوش سبک ب���رای مردمانش  گاالن ترجم���ه ای ز که  ح���ق آن است 
کرد و حس و  یر را با امانت و مطمئن، ترسیم  ارائ���ه داد و ماجراه���ا و تصاو
ح���ال شرقی، از دیباچه ای باشکوه ب���ه خوانندگان فرانسوی عرضه شد. 
ین داستان ه���ای معروف نسخه اصلی  ین و مهم تر گ���االن بیشتر ترجمه 
گرایش  که  کت���اب را در ب���ر دارد. شاید عجیب ب���ه نظر برسد در دوران���ی 
عقالنی و مفاهیم کالسیک، غالب بوده و میان سنت و مدرنیته چالش 
وج���ود داشته است، »آن شب ها« به موفقیتی آنی و درخور توجه دست 
یاف���ت؛ از این رو به هنگ���ام بررسی عوامل این موفقی���ت و میزان تأثیری 
ی به ذهن  یک شب  در فرهنگ فرانسه داشته، سؤاالت بسیار ک���ه هزار و
بی با کالسیک جدید چه بوده؟ چرا  خطور می کند: ارتباط شب های عر
حکای���ات شهرزاد، شگفتی بیشتر خوانندگ���ان فرانسوی را برانگیخت؟ 
ی���ن تغییرات ادب���ی و فکری در قرن هیج���ده در فرانسه چه بوده؟  مهم تر
عل���ت پرداختن متفکران و نویسندگان به تمام���ی  دستاوردهای شرقی 

یخ سیاسی و ادبی فرانسه، چه بوده است؟ در این دوره از تار

یخ نگ���اران معمواًل قرن هیجدهم فرانسه  که تار یم  در آغ���از، اشاره می دار

ك���ه  گ���االن )ANTOINE   GALLAND, 1656-1775( شرق شن���اس مشه���ور فرانس���وی  1 . آنت���وان 
فلسفه ه���ای شرقی را در دانشك���ده پادشاهی آموخت و در سمت ه���ای متعدد سیاسی خدمت 
كالج  بی در  یس زبان عر ی مخطوطات و عتیقه جات و تدر ر ی به جمع آو كه و ك���رد. شایع است 
یم، عباراتی برگرفته از شرقی ها و اصل و  كر دو فران���س بسی���ار توجه نشان می داد. از آثار او، ترجمه ق���رآن 
 M . ABELHALIM , ANTOINE   GALLAND :تطور قهوه می باشد. برای مطالعه بیشتر، ر.ک به

, PARIS , GNIZET , 1964.
ین داستان های هزار  گاه به داستان بود و بهتر گ���االن درحقیق���ت ادیبی نادر و هنرمندی بصیر و آ  . 2
ی  كرد؛ به طرز و یک شب را با زبان و اسلوب داستانی ساده و جذاب به خوانندگان خود تقدیم 
كه اصاًل فرانسوی نوشته شده اند و بوی  گرفته اند  یی در برابر داستان هایی قرار  گو كه خوانندگان 

ترجمه نمی دهند.
گاالن  ب���ان تازه و نو ب���ود و  3 . تمام���ی چیزه���ا در داستان ه���ای آن شب ه���ا ب���رای خواننده فرانسوی ز

گاه بود. به خوبی از نحوۀ بسط و شرح داستان در قالبی فاخر و اصیل، آ
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آوردگاه ه���ای  ک���ه شاه���د  را دوران روشنگ���ری می خوانن���د؛4 دوران���ی 
کردن  یر و رو  گرایش های عقلی و فلسف���ی برای ز سرنوشت س���از فکری و 
ی انس���ان فرانسوی از  ادبی���ات ب���ا امواج سهمگی���ن خود و ب���رای رهاساز
که  گر بگوییم حرکت روشنگری �  گزاف نیست ا اوه���ام قرون وسطا بود. 
ی پرچم دار آن بودند �  آثار خ���ود را در مجاالت مختلف  ژواز فالسف���ه بور
حی���ات فرانس���ه به وضوح برج���ای نهاد و انق���الب فرانسه خ���ود در برخی 
جنبه ه���ا چیزی جز نتیجۀ ت���الش آن فالسفه -که در اجتم���اع خود تأثیر 

بسزایی داشته - نبوده است.

ی از ام���ور در فرانسه تغییر یافت و نظام  در نیم���ۀ اول قرن هیجده، بسیار
کلیسا  سلطنت���ی مطلق���ه جایگاه مردمی خ���ود را از دس���ت داد و از نفوذ 
کاست���ه شد و روحانی���ت مسیحی هم پیمان ب���ا فتودالیسم،  در عقل ه���ا 
برو ش���د. آزادی مورد نظر در تمام���ی زمینه ها ایجاد  ب���ا شکستی بزرگ رو
شد و مفاهیم جدی���د در تمامی انحای فرانسه با سرعتی شگرف انتشار 
که با  ین اهداف خ���ود را  یاف���ت و فالسف���ه روشنفکری توانستن���د مهم تر
کرده بودند، به مرحلۀ اجرا در آورند... .5 اساس اجتماع  ظرافت طراحی 
پاشی حکومت و بروز انقالب بزرگ  نیز تغیی���ر یافته بود و شرایط برای فرو
فراه���م شده ب���ود...؛ اما در می���دان ادبیات، ب���روز نشانه ه���ای تحول در 
ین سال های قرن هیجدهم و همزمان با اعالن  کالسی���ک جدید در آغاز

حکومت پادشاهی توسط لویی چهاردهم ) 1638�1715 م( رخ داد.6 

ب���ه نظ���ر می رسد پیشرف���ت همه جانبۀ عل���وم در ای���ن دوره سبب تحقیر 
گفت ادبیات  گذشت���ه و بی اعتنایی به اعتق���ادات شده بود. می ت���وان 
کم کم  که ستایشگر میراث و دورافت���اده از تودۀ مردمی بوده،  کالسیک���ی 
در این دوره در پی چالش های اجتماعی و فکری و ظهور نسل جدیدی 
گرایید؛7  زش های قدی���م، به افول  از نویسندگ���ان و خوانندگان جدا از ار
ک���ه در خدمت اهداف  ب���ه بی���ان دیگر فرانسوی���ان از ادبی���ات کالسیک 
اشرافی گری و دارای اصول و قواعد ثابت و غیرقابل مناقشه بوده است، 
یی مردم  یارو متنف���ر شده بودن���د. آنچه بر اهمیت موضوع می افزای���د، رو
یان های فکری من���ادی قانونی بودن  ب���ا ادبیات دیگر ملت ها و ب���روز جر
گی���رودار  اشب���اع حسن گرای���ی و احت���رام ب���ه آزادی ف���ردی ب���ود. در ای���ن 

ك���اًل به معنای كشف حج���اب از حقیقت امور و استف���اده از تجربه است  4 . اصط���الح »روشنگ���ری« 
ی و  یرانگر می���ان بورژواز و معن���ای خ���اص آن، همان حرك���ت فكری است كه در پ���ی جنگ های و
یكرد عمدۀ آن نیز پایان دادن به نظام قدیم و پایه ها و تشكیالت  پا مستولی شد. رو اشرافی گری در ارو

آن بود. )ر.ک به: ایسیا بیرلین؛ عصرالتنویر؛ ترجمه فواد شعبان؛ دمشق: وزارة الثقافه ، 1980 م(.
یكی ها بودند. ب���ه فكر سیاستی  5 . روشنفك���ران قص���د سازندگ���ی داشتند و ق���ادر به از بین ب���ردن تار
كه رعایا ب���ه شهروندان مبدل شوند و سازمان های خشون���ت را برنمی تابیدند و برای  جدی���د بودند 
رود ب���ه اشتباهات گذشته در امان دارند،  كه فرزاندانشان را از و ینی بنا نهادند  بی���ت، اص���ول نو تر
ی  ی���را این نوع تفكر حاو كه این تفكر جدید در اندیش���ه فرانسه تأثیرگذار باشد؛ ز و طبیع���ی اس���ت 

ین دمكراسی و آزادی بود...  . ینی با بیشتر مفاهیم نو
كرد و نظام حكومتی  ر اسلحه و فشار بر فرانسه حكوم���ت  6 . لوئ���ی چهارده���م یا خورشیدش���اه، به زو
ی در اواخر  ك���ه و یت مرك���زی بنا نه���اد... شای���ع است  زرا و مدیر خ���ود را ب���ر پای���ه ق���درت مطلق���ه و

كرد. حكومتش، تمام منابع مالی را در راه نشان دادن عظمت و ابهت پادشاهی اش ، مصرف 
یدات،  ید انطونیوس؛ لبنان: دارعو 7 . فیلیپ فان تیغم؛ المذاهب االدبیه الكبری فی فرنسا؛ ترجمه فر
1975، ص 129/» الف لیله ولیله فی الغرب«، مجله الموقف االدبی، العدد 337 ، ایار 1999 م. 

کرد،  گاالن »هزار و یک ش���ب« را به زبان فرانسه ترجمه  تح���والت، آنتوان 
که این داستان ها، شگفتی جمهور را برانگیزد و توفیقی  و تعج���ب ندارد 
آنچنانی بیابد. ظه���ور این داستان ها دوشادوش تحوالت هنری فرانسه 
و هماهنگ با حس گرایی نو بوده است. داستان های شهرزاد در تمامی 
یبا و عقالنی و خیالی و غیبی  فرانسه رواجی بی مانند داشت و زشت و ز

و علمی را  در برداشت.8 

که ادبی���ات فرانسه پشت سرگذاش���ت، ملحوظ واقع شود،  گ���ر شرایطی  ا
شکی نیست که »هزار و یک شب« به منبعی سرشار برای تخیل فرانسوی 
کالسیک را  تبدی���ل شد و راه برون رفت به دنیای جدید و فارغ از ماللت 
ب���ه نویسندگان و خوانندگان عرضه داشت؛ به عبارتی حکایات شهرزاد 
در براب���ر روح زمانه ایستاد و در مقایسه با آث���ار متفکران آن دوره، همچون 

ولتر، دیدرو و مونتسکیو، به عنوان اثری برتر مطرح شد... .9

وپا 2.هزار و یک شب در ار
که  گاالن به موفقیتی قاط���ع دست یافت و طولی نکشید  ترجم���ه آنتوان 
پا  ی از زبان های خارجی ترجمه شد و شهرت و رواج آن در ارو به بسی���ار
ی در ادبیات  ب���ه مانن���د رواج ادیسه و الی���اد هومر ب���ود و جایگاه ممت���از

جهانی به دست آورد.

که حکایات شهرزاد با مضامین و اشکال  ی از محققان ب���ر آن اند  بسیار
پایی���ان را در ورود به  پای���ی را مدهوش ساخت و ارو آن، خوانندگ���ان ارو
کرد. به نظر می رسد مترجمان در هر زبانی  ی  دنی���ای سحرآمیز شرقی یار
یبا به ذهن و زبان مردم  کردند حکایات شهرزاد را با شیوه هایی ز تالش 
پایی���ان در تصرف جایگاه  که ارو کنیم  کی���د  گر تأ خود نزدی���ک سازند. ا
کتابخانه جهانی تقدم داشته اند، مبالغه نکرده ایم.  ه���زار و یک شب در 
پایی، در دو  گفتن���ی اس���ت است ترجمه »آن شب ه���ا« به زبان ه���ای ارو

مرحله اساسی به انجام رسید:

الف( مرحله اول )1708ـ 1800 م(
گاالن به زبان های مختلف  پایی در این مرحله به ترجمه  کشوره���ای ارو

ین این ترجمه ها در جدول ذیل ارائه می شود: دست زدند. مهم تر

گهی های  ب���اره تأثی���ر هزارو یک ش���ب بر فرهنگ و ادبی���ات فرانسه، از جمله آمده اس���ت: »در آ 8 . در
تبلیغات���ی بی شم���ار برای هتل ه���ا، رستوران ها، ش���ب نشینی ه���ا، شب های شع���ر و موسیقی و... 
ی���س و دیگ���ر شهره���ای فرانسه نی���ز در مطبوع���ات و به خصوص  ن���ات شه���ر پار در تابلوه���ای اعال
گاهی از هزار  زنامه ه���ای تبلیغات���ی و از همه مهم تر در سایت های اینترنتی از عدد ه���زار و یک  و  رو
یخ ده اكتبر 2004 تعداد 671333 موضوع یا عنوان به زبان  و ی���ک ش���ب استفاده می كنند. در تار
یب���ا نظیر هزار و یک آتش ش���ادی، هزار و  یک شعل���ه، هزار و یک  فرانس���ه ب���ا تشبیه���ات شاعرانه و ز
ی دو سایت ثبت شده بودند«  ز، هزار و یک داستان ... رو گنجینه، هزار و یک شب، هزار و  یک رو

كامیابی مسک؛ »هزار و یک شب درفرانسه«؛ فصلنامه هنر، ش 61، ص 23 )م( (. )احمد 
زارة التعلیم العالی، 1980،  كاتیرن���ا مومسن؛ جوته و الف لیله و لیل���ه؛ ترجمه احمد حمو؛ دمشق: و  . 9

ص 12� 13 .
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مالحظاتاسم مترجمسال ترجمهزبان ترجمه

ناشناس1708انگلیسی

این ترجمه سه بار بر اساس 
چ���اپ  ب���ه  گ���االن  نسخ���ه 
 »GRHBSTREET« رسید. 
نامیده می شد؛ زیرا مترجم 

آن ناشناخته بود.

در چهار مجلد انتشار یافت.تالندر )talendwr(1712آلمانی

12جلدناشناس1722ایتالیایی )ونیز(

12جلدناشناس1732هلندی )آمستردام(

ک( ناشناس1745دانمارکی )کوپنها

توف )filatoff(1763روسی س���ال فیال هف���ت  ترجم���ه  ای���ن 
کشید. طول 

یوت . ه. فوس1785آلمانی

ترجم���ه آن هشت س���ال به ج.ب. رومل1788بلژیکی )فالمند(
طول انجامید.

ب���ه دو زب���ان آلمانی و عبری سراوپر )sur ober(1794آلمانی
انتشار یافت.

ب( مرحله دوم
پایی ف���رو نشت، در  گاالن ب���ه زبان ه���ای ارو پ���س از آنک���ه ف���وران ترجمه 
که این بار  ق���رن نوزده و بیست میالدی، ترجمه های جدی���دی ارائه شد 
کردند. این  کتاب تکیه  بی و نسخه ه���ای بی شمار  مترجم���ان بر متن عر

یر ارائه می شود: ین آن در جدول ز که مهم تر ترجمه ها بسیارند 

مالحظاتنسخه مورد رجوع10مترجمزبان ترجمهسال ترجمه

جاناتان انگلیسی1811
6 مجلدکلکته2اسکات11

4مجلد و شامل کلکته1راسمیسندانمارکی1824
3000 شب

5 مجلدناشناسهابیشت12المانی1825

کلکته2هنری تورسنانگلیسی1838
مترجم قبل از 

اتمام ترجمه جان 
سپرد

بوالق، برسالو، لینانگلیسی1941-1839
کلکته1

در 3 مجلدانتشار یافت 
و در آن حکایت عمر 

نعمان و فرزندان و 
داستان عشق ورزی 

نیامده است.

4 مجلدبوالق1گوستاو وایلآلمانی1842-1837

کلکته 1و2، جان پاین13انگلیسی1884-1882
بوالق

کامل در13  ترجمه 
مجلد

16 مجلدکلکته 1و2، برسالوبرتنانگلیسی1888-1885

24 مجلدبوالقهنینگالمانی1889-1885

16مجلد با تصاویربوالق،کلکته2، برسالوماردروسفرانسه1889

کی1905 کریسچکسلوا ناشناسج. ما

6 مجلد وکاملکلکته2، بوالقلیتمنآلمانی1928-1921

عمرنعمان حذف چاپ قاهرهاوستراپدانمارکی1928-1927
شد.

کلکته 2سالیرروسی1929
چاپ آن با مساعدت 

شرق شناس روسی، 
کراچکوفسکی به انجام 

رسید.

نسخه مورد رجوع10 جاناتان اسکات11هابیشت12جان پاین13 
3.دستاوردهای ترجمه

پایی ترجمه ش���د و در شمار  ه���زار و ی���ک شب به زبان ه���ای مختلف ارو
کتاب،  گرفت. ترجمه های متعدد  ین وقایع فرهنگی غ���رب قرار  بزرگ تر
زش هنری آن، باع���ث رخ دادن نتایج فرهنگی و  ع���الوه بر نشان دادن ار

علمی دور از انتظار شد؛ از جمله:

ی ادبیات مردمی الف( توجه به جمع آور
پایی���ان را به  ترجمه ه���ای »ال���ف لیل���ه و لیل���ه« ب���ه طور آشک���ار می���ل ارو
ی���ن آن در مجموعه  ه���ای  ی���ک خ���ود و تدو ی ادبی���ات فلکور جم���ع آور

مستقل و چاپ و انتشار آن به شدت برانگیخت.

که برگرفت���ه از ادبیات  در فرانس���ه داستان ه���ای مردمی و خراف���ی بسیاری 
روستای���ی بود، انتشار یاف���ت. مجموعۀ مشهور شارل پی���رو تجدید چاپ 
 ،)de lubert( یافت؛ مجموع���ه جدید الیسن، مجموعه دوشیزه دو الیبرت
مجموعه هامیلتون و دیگر مجموعه های برگرفته از منابع شفاهی � روستایی 
یب���ای شرقی انتش���ار یافتن���د؛14 در واق���ع داستان های  ب���ا سب���ک و قالب ز
روایت ش���ده در ط���ول قرن های هجده و نوزده می���الدی توسط خانم ها، به 
شکل مجموعه و به طرزی خاص و پس از جمع آوری از دهان روستاییان، 
کتابشناسی ویژه خ���ود، تعداد 59  انتش���ار می یافت.15 مورنی محق���ق، در 
که تمامی آنها برگرفته و اقتباس یافته از ادبیات روستایی بوده و  مجموعه 

بی در دو جلد و در میان���ه سال های 1814 � 1818  ب���ان عر 10 . نخستی���ن چ���اپ هزار و یک شب، به ز
یور طبع آراسته شد و سپس بار دیگر بین سال های 1839 �1842 در چهار  كلكته به ز می���الدی در 
كنون  كه تا ین چاپی  ق مصر نیز منتشر شد. بهتر جلد عرضه شد؛ پس از آن در سال 1835 در بوال
كه با مقدمه  كیزه ای است  بی منتشر شده است، متن انتقادی و پا از ه���زار و ی���ک شب به زبان عر
و تصحی���ح محس���ن مهدی در 2 جلد به سال 1984 در لیدن ب���ه چاپ رسید. مصحح در مقابله 
گوشه چشمی  ق و همچنین نسخ خطی را نیز مد نظر قرار داده است؛  كلكته و بوال اث���ر چاپ های 
یشه و شكل شناسی قصه های هزار و  بارۀ ر پایی و پژوهش های محققان در هم ب���ه ترجمه های ارو
یک شب داشته است )به نقل از: احمد رحیم خوانی سامانی، »نیم نگاهی به برخی از ترجمه ها و 
كتاب  یك شب و دنیای غرب«؛  چاپ های هزار و یک شب؛ فرهنگ بام ایران، ش 1، قس: »هزارو

ماه ادبیات و فلسفه ، دی ماه 1381 ص 30 (.
كه جمیز  11 . اسك���ات در اث���ر خ���ود »داستان ه���ای خاص���ی را از یك نسخه خط���ی هزار و یک ش���ب 
كه از یك ترجمه انگلیسی  یراستی  كرد، و در سال 1811 بر و رده بود، ترجمه  اندرسن آن را از هند آو
ك���ه از نسخه خطی دیگ���ری به دست  كرد، ی���ک جل���د از داستان های جدید را  گ���االن منتشر  اث���ر 
كسفورد  گ« در آ رتل���ی مونتا رده ب���ود، افزود. ای���ن نسخه خطی در حال حاضر با عنوان نسخه »و آو
كتاب ماه  ی؛  ی می شود« )ای. لیتمن؛ »هزار و یک شب«؛ ترجمه دكتر محمدجواد مهدو نگهدار

هنر، شماره 81-82 )م( (.
كه  كاملی از ه���زار و یک شب را  یس  ی در برس���الو »نسخه دستنو گفته خود  هابیشت، و 12 . بن���ا ب���ه 
یافت داشت و در 1824 شروع به  شخصی به نام مردخای بن نجار از تونس برای او فرستاده بود، در
كارش را در 1825 منتشر ساخت...؛ در واقع جای بسی  ب���ان آلمانی نمود و حاصل  ترجم���ه آن به ز
كه  یس تونسی هابیشت هرگز وجود داشته باشد. چنین به نظر می رسد  كه دست نو تردی���د است 
یس های مختلف هزار و  كه داستان های���ی را از دستنو كرده، آن  بوده اس���ت  ی  كه و ی  ك���ار تنه���ا 
پایی وجود داشته است،  كتابخان���ه ای ارو كه در  بی دیگر  ی���ک شب و مجموع���ه داستان های عر
كرد«.  ق در 1836 در آم���د، از داستان های آن هم استف���اده  كن���د و چون متن چاپ���ی ب���وال سره���م 
كتاب ماه ادبیات و  یدون ب���دره ای؛  بن؛ »هزار و یک ش���ب و دنیای غرب«؛ ترجمه فر )راب���رت ایرو

فلسفه، ش 63، 1389 )م(.
13 . ب���رای مطالع���ه مفصل سرگذشت ترجمه ج���ان پاین ر.ک به: »هزار و یک ش���ب و دنیای غرب«؛ 

كتاب ماه ادبیات و فلسفه، دی ماه 1381، ص 31 به بعد.
 F . BARGLIILET , GE   ROMAN  AU  XVLLEME  SIECLE , PARIS . P . u . :14 . ر.ک ب���ه

F . 1961 , PP . 65- 67 .
بومارت، دولنوای. 15 . برای نمونه به این افراد اشاره می كنم : خانم ها: دولیزان، دو
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»هزار و یک شب« در غرب

در سال های 1740 -1780 انتشار یافته را برشمرده است.

ی  یم، به جمع آور گر کلمنس برنتانو و برادران  در آلمان، آخیم فن آرنیم و 
ی���ن حکای���ات در مجموعه های���ی دس���ت زدن���د. در س���ال 1812  و تدو
ی���م مجموع���ه ای از داستان ه���ای مردمی با ن���ام »قصه های  گر ب���رادران 
کردند و ه���ر دو در توضیح���ات این مجموعه،  بچه ه���ا و خان���ه« را چاپ 
کردند در خلق این آثار، هشت اصل از هزار و یک شب را اقتباس  اذعان 
کرده ان���د. نوالیس در ربع اول قرن ن���وزده، مجموعۀ خود با عنوان »پیاز و 
ی حکایات پرداخت؛ مثل  گوته نیز به جمع آور گ���ل آبی« را انتشار داد و 

داستان »بافنده«، »باغهای جنیان«، »کوههای مغناطیس« و... . 16

یک پس از  ی ادبی���ات فلکلور گردآور پاییان به  گف���ت توجه ارو می توان 
یرا آنها به میزان اهمیت این  ترجمه هزار و یک شب، فوق تصور است؛ ز
ادبیات در حیات ملت ها پی برده بودند؛ بدین روی تمامی کشورهای 
ی داستان های عامیانه  از دهان پیران و روستاییان  گردآور پای���ی به  ارو
کردن���د. درس���ت  پرداختن���د و آنه���ا را در قال���ب مجموعه های���ی چ���اپ 
گرامی داشته شد، »اما فضل در وهله اول به  که ای���ن داستان ها،  است 
یژگی ها  یژگی ه���ای ممتاز هزار و یک شب برمی گردد... و با وجود این و و
یرا علم و  می بایس���ت این نوع ادبیات را مکت���ب حکمت آمیز برشمرد؛ ز

نشاط و فلسفه را همزمان ارائه می دهد...«.17

گرایش به شرق شناسی ب( 
کرد و آنه���ا را در  پایی���ان را درگیر  ی���ای ارو حکای���ات شه���رزاد تخی���ل و رؤ
آسم���ان خیال انگیزش رها ساخت. از نشانه ه���ای تأثیر بسزای شهرزاد، 
بی ها نسبت ب���ه جایگاه واالی آن اشاره  شای���د بتوان به اعتراف خود غر
کتابی  کتاب مق���دس، هیچ  ک���رد. در اهمی���ت آن آم���ده است: »به ج���ز 
ی  که به مانند مجموعه هزار و یک شب، آنچنان انتشار یافت نمی شود 
کشورهای پیشرفته  ین  گی���ر و عالمگیر داشته باشد...؛ چ���ه در بیشتر فرا
که این مجموعه را حداقل یک بار در عمر خود با  کس���ی یافت نمی شود 

اشتیاق نخوانده باشد...«.18

کسب  که این حکایات در پی انتشار جهانی  ی���ژه ای  عالوه بر اهمیت و
نمود، در همان زم���ان، خوانندگان را به شناخت ملل به وجود آورنده آن 
حکای���ات س���وق داد و آنان را ب���ه مسافرت به بغداد، مص���ر، شام و ایران 
ی نگاهی بیفکنیم  ک���ار ی  کتاب جان مار کافی است به  برانگیخ���ت. 
که در قرن هیجده به شرق  ت���ا از شمار نویسندگان و مساف���ران روزافزونی 
که شهره���ای »آن شب ها« را  گ���اه شویم. افرادی  کردند، آ اسالم���ی سفر 
ینه های  که آنان را � علی رغ���م هز ی���ن عواملی دانسته ان���د  یک���ی از مهم تر

کشانده است.19 باالی مالی � به این سفرها 

یش فون دیرالین؛ الحكایه الخرافیه؛ ترجمه نبیله ابراهیم؛ بیروت: دارالقلم ، ص 25. 16 . فردر
ینا مومسن، ص 14. كاتر  . 17

18 . همان، ص 14.
19. CF . T . M . CARRE , VOYA  GEURS ET ECRIVAINS , FRANCAIS  ENEGYPTE , 

LE CAIRE , 1956 , PP . 39- 76.

در واق���ع، ترجمه ه���زار و یک شب برای اولین بار ب���ه فرانسه، نقطه تحول 
یخ ارتباطات شرق و غرب به حس���اب می آید. تحقیقات  ی در تار ز ب���ار
جدید نش���ان می دهد این ترجمه، واقع���ه ای غیرمرتبط با قبل و بعدش 
که ب���ه توصیف  نب���وده اس���ت، بلک���ه نقطه نهای���ی حرکتی ب���زرگ است 
یسیکی  ی���ری خیالی و برگرفت���ه از داستان های مور ش���رق در قالب تصاو
که بعدها در  و سفره���ای اولیه به ش���رق و در توصیفات زندگانی شرق���ی 
نوشته ه���ای تافرن���ی،20 ش���اردن،21 پرن���ی22 و ... تبلور یافت���ه، می پرداخته 
یب و عجیب ب���وده و با واقعیت شکل  یر غر اس���ت. بی شک ای���ن تصاو

نیافته است: »سحر و جادو، موجودات عجیب، پرستش و...«.

پاییان تا قرن پان���زده میالدی، جنبه های مختلف  که ارو ح���ق آن است 
یرا شناخ���ت آنها نسب���ت به شرق،  ش���رق اسالم���ی را نمی شناختن���د؛ ز
ین،  مبتنی ب���ر منابع دست دوم شام���ل: سفرنامه ه���ا، نوشته های مبشر

گزارش های تاجران و مسافران بوده است...؛

یج به  ام���ا در آغاز قرن هفده، غ���رب به دالیل سیاسی و اقتص���ادی به تدر
شرق اسالمی نزدیک تر شد. به نظر می رسد اروپاییان در این دوران، خطر 
سیاسی و نظامی ترکان و تهدید آنها را درک کردند؛ لذا به سرعت به ایجاد 
ارتب���اط با آنها پرداختند. فرانسه عماًل ب���ه اعزام دیپلمات ها و نمایندگان 
ید و همزم���ان، سفی���ران و نمایندگان  ز خ���ود به ش���رق اسالمی اهتم���ام ور
حکوم���ت عثمانی، م���ورد استقبال فرانسه قرار گرفتن���د و سفارتخانه های 

گاهی به کوی تبدیل می شد ، برای آنها ساخته شد. که  بزرگی 

پایی  علی رغم تمامی این ارتباطات شدید سیاسی، تعداد مسافران ارو
در شرق اسالمی در خالل نیمه اول قرن هفده، ناچیز باقی ماند. غایات 
و اه���داف ای���ن مساف���ران، از: فعالیت ه���ای تبشی���ری، باستانشناس���ی، 
ی و نظامی فراتر نرفت.  گ���ذار، ماجراجویی، و حرکت های تجار گشت و 
که در  گزارش ه���ای جهانگ���ردان، هنرمن���دان و مبش���ران، و توضیحات���ی 
بازگش���ت ب���ه کشورهای خود انتق���ال می دادند، ناقص ب���ود و توان بیان 
ی و تعص���ب در آنها  گاه���ی نوعی جانب���دار صادقان���ۀ آنه���ا ناچی���ز بود و 
دی���ده می شد. بنابر تمام���ی این مسائل، چهرۀ ش���رق اسالمی در اذهان 

پاییان، مبهم، ناقص و تنیده در دو عنصر سحر و جادو باقی ماند. ارو

پایی���ان باید تا نیمۀ قرن هفدهم منتظ���ر می ماندند تا سرفصل نوینی  ارو
گشوده شود. در ای���ن دوره، شرکت های  ی���خ ارتباطاتشان با ش���رق  از تار
کلب���ر )1619� 1683( تأسیس شد و  یر مشه���ور فرانسوی  شرق���ی توسط وز
کاتولیک فعال شدند و تبادالت سیاسی و اقتصادی  گروه های تبلیغی 
پ���ا و ترکیه در سط���ح باالیی به انج���ام رسی���د. در زمینۀ هنری،  می���ان ارو

كه در میانه  سال ه���ای 1630 و 1639 در سفرهای ششگانه  20 . تافرن���ی، جهانگ���رد مشهور فرانسوی 
یادی به چنگ  كث���ر كشورهای آسیایی را سیاحت كند و در بازگشت، اطالعات ز خ���ود توانست ا

كتابش »سفرها« آنها را بازتاب دهد. رد و در  آو
كتاب »مسافرت به هند و فارس«. 21 . شاردن، جهانگرد فرانسوی صاحب 

ین پادشاه مغول  ی���ب، آخر رنگ ز ك���ه دوازده سال همراه او 22 . پرن���ی، پزش���ک و جهانگرد فرانسوی 
كبیر هند مشغول پزشكی بود.
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موضوع���ات شگفت انگیز به نقاشی و ادبی���ات راه یافت. در سال 1670 
که وقایع آن  ک« را  ی پا ژواز م، مولیر نمایشنامۀ شرقی خود با عنوان »بور
ی( می گذشت، ب���ه نگارش در آورد. همچنین  در عثمان���ی )ترکیه امروز
یت« را با تالش���ی بسیار در به  در س���ال 1672 »راسی���ن« نمایشنام���ه »بایز

کشیدن جزئیات شرقی نگاشت. تصور 

پای���ی و مسافرت ش���ان ب���ه ش���رق  در ای���ن دوره، ب���ر تع���داد سیاح���ان ارو
یر، دوستان و افراد دیگر  کلبر، وز اسالم���ی به طور نسبی افزوده شد. خود 
بی و اسالمی تشوی���ق می کرد. آنتوان  را ب���ه مسافرت ب���ه سرزمین های عر
یت یافت  کلب���ر، مأمور گ���االن خود به عن���وان نماین���ده اعزامی از ط���رف 
یه و دیگر کشورهای شرقی  عتیقه جات و نسخه های نادر را از ترکیه، سور

کند. ی  برای او جمع آور

ترجم���ه »هزار و ی���ک شب« به فرانسه، در زمانی بسی���ار مناسب به انجام 
یک  ی از حقایق را تغییر دهد. همزمان ب���ا آمدن »هزار و رسی���د تا بسی���ار
یژه ای برای ایج���اد ارتباط با  پا، اهتم���ام و ش���ب« در قرن هیج���ده در ارو
که ب���ا هیچ دوره ای قاب���ل مقایسه نبود.  گونه ای  یده ش���د؛ به  ز ش���رق ور
پا، چهره انسان مسلمان، از بت پرست بی اخالق،  برای اولین ب���ار در ارو
زشی، شجاع و مقاوم در براب���ر دشمنان تبدیل شد  به ف���ردی منطقی، ار
پاییان به اسالم به عنوان دین���ی عقالنی و به دور از  و ب���رای اولین ب���ار ارو
که به حیات  یستن���د و آن را دینی تلقی می کردن���د  عقای���د مسیحی نگر

کرده است.23 اخالقی و نیازهای جسمی همزمان فراخوان 

گاالن، نگاه انسان اروپایی را نسبت  گفت ظهور ترجمه  بنابراین می توان 
کرد. به شرق تحول داد و چهره ای واضح و بسیار تأثیرگذار از شرق ترسیم 

پایی نقش مهم و خطیری  ترجمه های ه���زار و یک شب  به زبان های ارو
ی���خ ادبیات جهانی ایفا نمود.  ی���خ ارتباطات غرب و شرق و در تار در تار
که  گر با پژوهشگری به نام سهیر قلماوی هم قول شویم  گزاف نگفته ایم ا
ین محرک و مشوق ب���رای توجه غرب به  گف���ت: هزار و یک ش���ب، مهم تر
ی و سیاسی  ی، تجار که فراتر از جنبه ه���ای استعمار ش���رق بود؛ توجهی 
ی این اث���ر در جان  گذار ب���ود... . توسع���ۀ حرک���ت شرق شناسی به تأثی���ر 

بی ها بر می گردد...  .24 غر

وپایی ج ( تأثیر هزار و یک شب در ادبیات ار
از دستاورده���ای ترجم���ۀ »آن شبها«، تأثیر آشک���ار آن در کارهای بزرگ ادبی 
غ���رب بود. بسی���اری از نویسندگ���ان اروپایی به این اثر هن���ری و به تعبیرات 
منحص���ر به فرد آن و تصاویر روایت شده آن توجه نش���ان دادند و در ادبیات 
خ���ود مقوله ه���ای جادو، سح���ر و فخر شرق���ی را وارد کردن���د... .25 همچنین 

بیة االسالمیه ف���ی »تراث االسالم«؛ تصنیف  بیه و الدراسات الغر كسی���م رودنسون؛ الص���ورة الغر 23 . ما
یت: عالم المعرفه، 1978، ص 64. كو شاخت و بوزت، ترجمه حسین مونس؛ 

ی؛ الف لیله و لیله؛ القاهره: دارالمعارف، ص 64 . 24 . سهیر القلماو
25 . همان، ص 68.

کوه ه���ای آهن ربا، شهر مسگر،  کلیشه ای زیبا و مشه���ور: سیمرغ،  عب���ارات 
قصرهای طالیی، فرش باد و نگین سلیمان، در ادبیات غربی رایج شد.

یرا این  »آن شبه���ا« جایگ���اه مهم���ی در ادبیات غ���رب به دس���ت آورد؛ ز
رق و برق و حال و هوای دلربای شرقی  یر پرز مجموعه در بردارندۀ تصاو
گیر انسان���ی است و در نگ���ارش داستان ها و حکایات  و موضوع���ات فرا
ب���ی و ادبی���ات نمایش���ی و موسیقی و سینم���ای غرب تأثیرگ���ذار بود.  غر
کودکان نی���ز به فیض »آن شبها«، به مقولۀ جدید  ع���الوه بر این، ادبیات 
که به  سادگ���ی و پویای���ی مجهز شد )در ای���ن فرصت مج���ال آن نیست 
ک���ه باف���ت اصلی خ���ود را به طور  کودکان���ه ای  ی داستان ه���ای  برشم���ار

کرده اند اشاره نماییم(. مستقیم از »آن شبها« اخذ 

پ���ا به منبع���ی سرشار تبدی���ل شد؛ به  خالصـــه آنکـــه: »آن شبه���ا« در ارو
ک���ه خود در  پا نمی توانس���ت از آن بی نی���از شود. منبعی  ک���ه ارو گون���ه ای 
یکتور شوان26  فک���ر و اندیشه و رموز و ساختار روایی بی نی���از از غیر بود. و
ک���ه از ه���زار و یک شب تأثی���ر روشنی  بی  فهرس���ت بلن���دی از ادب���ای غر
کلینگر، هوفمان،  یالند، برگر، ولت���ر،  گرفته ان���د، به دست داده اس���ت: و
یبی���ون، روکرت، ایمرم���ان، هاوف،  کر گوبینیو،  یوس���ت، مونتسکی���و،  ار
ک . بنجرست���و، دیکنز، ادیس���ون، اولنشلیگر و...  . با  تنیس���ون، هاربت، 
یده ای از ادبای  گز بور صرفًا  که فهرست مز وج���ود این وی اذعان داشته 

متأثر از »لیالی« بوده است...  .

4.تأثیر هزار و یک شب شفاهی
آیا غرب حکایات شهرزاد را قبل از ترجمه به زبانهای اروپایی می شناخته 
اس���ت؟ آیا ای���ن حکایات قبل از قرن هیجده تأثی���ری در ادبیات اروپایی 
گذاشته ب���ود؟ پژوهشگران امک���ان رویارویی اروپاییان ب���ا حکایات »آن 
شبه���ا« را به مدت چند س���ده قبل از ظهور ترجمه گاالن بعید نمی دانند. 
بی به شیوه شفاهی در  از دیدگ���اه اینان، بسیاری از حکایات شرق���ی و عر
که  بسی���اری از نق���اط اروپا انتشار یافته ب���ود. این اتفاق در زمان���ی رخ داد 

اروپاییان صرفًا با هدف حج به سرزمین های مقدس پا می نهادند.27

پا به  در حقیق���ت، انتق���ال مجموع���ه ای از حکای���ات »آن شبه���ا« ب���ه ارو
شی���وه روای���ی ، امری طبیع���ی است؛28 چه ه���زار و یک ش���ب از هر چیز، 
ج���زء ادبیات فولک���ور ب���وده و آزادی و انعطاف پذیری بی���ان آن، از حد و 
م���رز بومی و اختالفات سیاسی و نظامی فراتر م���ی رود. به زعم محققان، 

26. See. V . CHAUVIN , BIBLIOGRAPHIE , DES OUVRAGES ARABES LIEGE , 1990 
, TOME .

27 . ر.ک ب���ه: صفاء خلوصی؛ دراسات فی االدب المق���ارن و المذاهب االدبیه؛ بغداد: مطبعة الرابطه، 
1957 ، ص 27 � 31 .

28 . بخش���ی از ای���ن انتقال و تأثی���ر، پس از ظهور مجموع���ه ای از تحقیق���ات دانشگاهی روشن شد؛ 
ك���ه در آن داستان های شرق���ی و انتقال آنها ب���ه ادبیات قرون  ی  مث���ل: تحقی���ق استاد جاستون پار
كوشیده است منابع  ك���ه در آن  كاسكان  یده است و نیز تحقی���ق استاد  كاو پای���ی را  وسط���ای ارو
كه در آن  گیپ و ترند و مك دونالد  شرقی بوكاچیو را تعیین نماید؛ همچنین تحقیقات هامیلتون 

گذاشته اند. بی را به مداقه  تأثیر داستان شرقی در ادبیات غر
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بی به وجود آمده است، تأثیر  هرگاه پیوندی میان دو ادبیات شرقی و غر
گونه ای  پایی به  ی���ک ارو گرایش ه���ای ادبیات فلکور ادبی���ات شرقی در 
تین و یون���ان را به آوردگاه فرا خوانده و  که سلطان ادبیات ال ب���وده است 

پیروز مطلق میدان بوده است... .29

بعید نیست که در انُدلس، سیسیل و مناطق جنوب ایتالیا که محل پیوند 
عرب ه���ا و مسیحیان بوده ان���د، حکایات »آن شبه���ا« را می شناخته اند. 
بی از طریق این گذرگاه به اروپا منتقل  بدیهی است میراث اسالمی - عر
ش���د و نقش این میراث در حرک���ت رنسانس اروپایی در آنجا ایفا گشت. 
یایی« در ادامه با عنوان »مشلیۀ سندباد«  گویا »مسافرت های سندباد در
تین ترجمه شد. ای���ن ترجمه همچنان در بسیاری از  در  زب���ان عبری به ال

نسخه های خطی محفوظ مانده است...  .30

احتم���ااًل صلیبی ها پاره ای از حکایات ه���زار و یک شب را شنیده بودند 
و آنه���ا را به زادگاه خود انتقال دادند و از آن بهره مند شدند.31 همچنین 
یای  ی در سواحل شمال���ی در پایی���ان در پی تب���ادالت تج���ار شای���د ارو
بی، این  پ���ا و سواح���ل جنوبی آن در ب���الد اسالم���ی و عر مدیتران���ه در ارو
حکای���ات را شنیده بودند؛ چه ناوگان ونیز، ولوکا، جنوا و پیزا پیوسته در 
یه، تونس و آسیای صغیر در رفت و آمد بودند. یه، اسکندر سواحل سور

پا، مستلزم  در حقیق���ت مقولۀ تأثیرات شفاهی هزار و یک در ادبیات ارو
یرا انواع ادب���ی و زبان های مختلف متأثر  پژوهش ه���ای مستقل است؛ ز
از آن، متع���دد و مختلف اس���ت. در ادامه به پاره ای از آث���ار ادبی متأثر از 
کتفا می کنیم و باب وسیع آن را برای پژوهش، بررسی،  هزار و یک شب ا

یم. بازشناسی و مقایسۀ بیشتر باز می گذار

در اسپانی���ا ه���زار و یک شب، در تع���دادی از کارهای ادب���ی تأثیرگذار بود؛ 
که بین سال ه���ای 1299 و 1325 م ظهور  از جمل���ه داستان سیفار قهرم���ان 
کرد. همچنین داستان »زندگی، رؤیایی بیش نیست«،32 اثر ادیب مشهور 

کالدرون دولبارکا و داستان »تئودور جوان«33 نوشتۀ لوبی دو ویکا. 

در ادبی���ات ایتالی���ا، تع���دادی از داستان ها به وضوح متأث���ر از هزار و یک 
ش���ب بوده اند؛ مانن���د داست���ان »استالفو« نوشت���ه جیوان���ی سرکامبی و 
یکون���دو« اثر ارالن���و فرانس���وا و مجموعۀ »دکام���رون« نگاشتۀ  داست���ان »ژ

بوکاچیو ) 1315- 1375(.34

از داستان های آلمانی برگرفته از »آن شبها«، داستان »هرفیرز متز« است 

29 . جب؛ تراث االسالم؛ ترجمه عبداللطیف حمزه؛ القاهره: لجنته التألیف و الترجمه، 1936، ص 156.
بی؛ بیروت: دارالقلم، 1979، ص 67. ین الفكر االرو ر العرب فی تكو ی؛ دو 30 . عبدالرحمن بدو

ل الحروب  ق���ات االجتماعیه والثقافی���ه و اال قتصادیه بین الع���رب و االفرنج خال 31 . زك���ی النقاش؛ العال
الصلیبیه؛ ص 194.

كه این داستان بسیار متأثر از داستان »خواب � بیدار« است. 32 . پاره ای محققان برآنند 
كالدیرون، این داستان را به شیوۀ حكایت »كنیز عاشق می شود« نگاشته است.  . 33

34 . بوكاچی���و مجموع���ه خ���ود را در س���ال 1349 م نوش���ت و در آن یكص���د داست���ان را ب���ه شی���وه 
كه برای  بوط به هفت زن و سه مرد است  كرد. این داستان ها مر داستان های »آن شبها« حكایت 

فرار از طاعون، به اطراف شهر پناه می برند.

که در پایان ق���رن دوازده میالدی سروده شده  کارآمد  ک���ه ترانه ای اس���ت 
اس���ت.35 همچنین داستان های »دوک ارنست«، »ایسلوده و ایسهاد« و 
که به صورت شعر و به زب���ان آلمانی میانه نوشته  کراون«  ی���س فون  »مور

شده است.36

در ادبی���ات انگلیسی، داستان چسر به نام »شهسوار جوان« متأثر و بلکه 
برگرفته از دل هزار و یک شب است... و میدان برای انجام مقایسه هایی 
می���ان نمایشنامه های شکسپیر و حکایات شهرزاد، همچنان باز است. 
ی���رۀ گنج ها«  نمایشنام���ه »تندب���اد« نمون���ۀ مشابهی به ن���ام داستان »جز
دارد. نی���ز تشابهاتی بین نمایشنامه »تاجر ونیزی« و داستان »مسرور تاجر 

ین« وجود دارد. و ز

پایی در قرون وسطا و  خالصه آنکه: پیوند هزار و یک شب و داستان ارو
که بررسی  رنسانس، پیون���دی درهم تنیده و محکم است. شک نیست 
پایی متأثر از »آن شبها« به منظور تعیین موقعیت  دقیق داستان های ارو
پایی، این پیام را در بر خواهد  یخ���ی آنها در شروع داستان سرای���ی ارو تار
بی �  اسالمی وجود  گر پیوند و تعامل می���ان آن و فرهنگ عر که ا داش���ت 
که در قرون وسطا به شکل شفاهی به  گر اساطیر و حکایاتی  نداش���ت و ا
پایی منتقل شد، در خلق آثار ادبی آنها استفاده نمی گشت،  جوام���ع ارو

بی هیچ گاه اینگونه قوام و تطور نمی یافت. داستان سرایی غر

كرده است. 35 . استاد جردن تشابهات قصه هرفیز و نورالدین در هزار و یک شب را تعیین 
36 . در این داستان، اندیشه عاشقی كه خواب بر او چیره گشته و در انتظار معشوق است، تكرار می شود.


