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   هچکید

رون ق کالسیک در ة ادبیات نمایشیتاریخ ادبیات فرانسه به دور هایبخشمهمترین  یکی از

ــانزده   ــودمیو هفده  و هجده  میالدی مربوط شـ ــی  ثارآن آکه در جریان  شـ نمایشـ

 کلش بهچه  تراژدی و صورتبهچه  فرانسوی،بزرگ نویسان نامهنمایشتوسط  ایبرجسـته 

ونان ی موضوعات اصیل عهد مکتب ادبی کالسیسی  و اصـو  و قواعد  اسـتفاد  از  با کمدی،

مضامین گوناگون حکایات و  ازآن این نویسندگان عالو  بر اما ؛اندشد خلق  نباسـتا روم  و

هن ک هایتمدنادب  و فرهنگ پربار منابع غنی و ازبرگرفته های شــرقی افســانه و هاداســتان

ــر    تازة بدیع و آثاربرای خلق  چین نیز و هند )ترک(، عثمانی )پارس(، ایران ویژ بهشـ

ین مضام بررسـی این موضوعات و ه ب اختصـار بهاین مقاله  در .اندگرفتهبهر   نمایشـی خود 

 .شودمیادبیات نمایشی کالسیک فرانسه پرداخته  گوناگون شرقی در

ــه، ادبیات تطبیقی :هاواژهکلید ــیک هاینامهنمایش، ادبیات فرانسـ نگ فره تاریخ و، کالسـ

 مضامین شرقی، شر 

 مقدمه. 1

 ادب شــر  از چه زمانی آغاز فرهنگ و تمدن، مضــامین گوناگون از قتباس موضــوعات وا

 ت؟چگونه بود  اسفرانسه ادبیات نمایشی  ویژ بهادبی اروپاییان  آثار آن در تأثیر و گردید؟

رن ق شرقی در هایزبان مدرسةتأسیس  پس از افرانسـه تقریب  دراین خصـو    بررسـی در 

 هریک ازگردید  است که  نویسـان ادبی متعددی آغاز ختاری وطرف خاورشـناسـان    هیجده  از

ــا   امر به این را تحقیقات ادبی خود از هاییبخشآنان   تحقیق کنونی تأثیر در .اندداد اختص

 سه بخش مورد در اختصارهنمایشـی کالسیک فرانسه ب  آثار مضـامین شـرقی در   وموضـوعات  

ــی  ــار بخش او ، در .اندگرفته قراربررس ــودمیهی کوتا ةاش ــه  ش  وبه منازعات مذهبی فرانس
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شی برای دوران هخامن در (Esther) مضامین داستان استر ن فرانسوی ازنویسانامهنمایشة استفاد

 تســاهل وهمزیســتی ترویج نیز خشــونت و از انتقاد و هاگرائینکوهش تعصــبات دینی وفرقه

ت سرگذش نویسـان فرانسوی از تراژدی جوئی برخی ازبهر به  مختصـرا   دوم، بخش در مذهبی.

باب  درن گوگونابیان مضامین  منظوربهشرقی ملل  سایر ریخی ایران باستان وتا هایشـخصـیت  

 بخش سرانجام در. گرددمیاشار    غیر اجتماعی و فرهنگی، سـیاسی،  مذهبی، مسـائل اخالقی، 

 ،هاافســانه مضــامین ان فرانســوی ازســنویکمدی ی تعدادی ازگیربررســی کوتا  بهر ه ب ســوم،

 و الگوسازی و ملل شرقی برای سرگرمی یراهای دربارماج رسوم و آداب و حکایات، ،هاقصـه 

 .شودمیفرانسه پرداخته  ةاصالح جامع و انتقاد

 تمدن شرقیان فرهنگ و آشنائی اروپائیان با ۀتاریخچ. 2

 های بزرگ آنو امپراطوری کهن آسیاو تمدن شـر  یعنی قارة  یان با فرهنگ ئآشـنایی اروپا 

 هایجنگوقوع  تدریجی پس از طوربهژاپن تقریبا   چین و هند، عثمانی، )پارس(، ایران همانند

یان م تجاری ک  گسترش روابط سیاسی وسپس ک گردید.  قرون وسـطی آغاز ة دور صـلیبی در 

ــیایی و ــانس و دورة از چنین بعدمه دربارهای اروپایی و آس ــه قرن پس از آن  رنس در طو  س

ــفرهـای جهـ   ــرزمیناروپایی به  انگردان متعددسـ ــار خاطرات و کهن وة قار هایسـ  نیز انتشـ

ــفرنامه ــنایی اروپائیان راموجبات  تدریجبه اروپا، درهایشــان س تنوع م تاز  و منابع غنی و با آش

آثار  امینهایش براسـاس مض ریشـه  دیرباز ختند. ادبیات نمایشـی اروپا که از شـرقیان فراه  سـا  

 پربار و این منابع نو گیری ازک  اقدام به بهر ود، ک باستان ب نمایشـی کالسیک یونان وروم عهد 

 کالسیک آن در ةمعروف دور نویسان بزرگ ونامهنمایشفرانسه که  در خصو به .شرقی نمود

و  (Molière)مولیر ، (Racine)، راسین(Corneille)کرنی قرون هفده  و هجده  میالدی، مانند

ــامین بکر و تاز  جویی از با بهر  ،(Voltaire)ولتر  ــوعات و مض ــرقی ةموض ــی  ،ش آثار نمایش

وردند آ نمایش در بهکمدی،  شکل بهتراژدی و چه  صورتبهای، چه پرشکو  و بدیع و برجسته

 (.02،  . 5391، 5امیصمص)

 

                                                           
1. Samsami 
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 رنسانس ۀشرق و آثار نمایشی فرانسه در دور بخش اول:

ــانزده  میالدی، مردم که تحت تأثیر اروپا از جمله فرانســه، پس از آن در قرون پانزده  و ش

 ؛داخلی شدند هایجنگگرفتار فرهنگ روم و یونان باسـتان، نهضـت رنسانس را پدید آوردند   

ــد که بة فرقهکه زایید هـا جنـگ همین  امـا  ــبات مذهبی بود، موجب شـ رخی از گرایی و تعصـ

ــنـدگـان این دور  از آنچه در   دربارة  و یونان یا در تورات و انجیلتاریخ روم  هایکتاب نویسـ

شــویق ت ایرانی در تبلیغ و هاینامبا  هایینامهنمایش  گرفته و ان باســتان خواند  بودند، بهرایر

ین ا از( Esther) داسـتان استر  میهنان خود به بردباری و گذشـت وتسـاهل مذهبی بپردازند.  ه 

ی یرگســه ســختمذهبی فران هایجنگعلت زیرا  ،دیگر روایات تورات برتری داشـت بر دیدگا  

تان داس چه درآن با گذشتمیفرانسـه   ن دور  درای چه درآن و بود هاپروتسـتان علیه  هاکاتولیک

 (. 02،  . 5321، 5)مارتینو داشت شباهت بسیاراسترآمد  

ــت آنـدر  ریود  رو، ینا از ــنامة در(André Rivaudeau)ونخسـ  نماخود به نام ها نمایشـ

(Aman)  ـ ــدار رهبران کـا ه ب مان وزیر هاهمچون فرجام بار فرجامی اندوهکه  داد تولیـک هشـ

اوت 05روز  در هاپروتستانعام قتلة وقوع فاجع آنان است. انتظار در (Assuérus) شا خشـایار 

 نویســان دیگرینامهنمایش ،(Saint-Barthélémy) ســن بارتلمی ةمعروف به واقع ،5150ســا 

 و (Antoine de Montchrestien) نیّکرتمون آنتوان دو ،(Pierre Mathieu) ماتیو ریّهمچون پ

 آثاری استر، همین داستان گیری ازه  برانگیخت تا با بهر  را (Ville-Toustain) توسـتان –ویل

رویج ت ا  خشونت و نیزنکوهش بیدادگری و تعصـبات بیجای دینی و انتقاد از سیاست اعم در 

 (.  92)همان،  .  آورند زیستی مذهبی پدیده  تساهل و

 کالسیک هایتراژدی: شرق و بخش دوم

 تمامی اصو  وقواعد که گرددمی های کالسیک آغازنامهنمایش عصر رنسـانس،  ةدور از بعد

 ماا روم باستان است. میراث دوران یونان و کمدی و تراژدی و آثار برگرفته از هاآنمضـامین   و

و شــر   هایســرزمینمربوط به  هایســفرنامه برخی از دنبا  انتشــارهب اواســط قرن هفده ، از

ایران پادشــاهان  خصــو بهســرگذشــت امپراطوران شــرقی ة تعدادی رمان ماجراجویی دربار

                                                           
1. Martino 
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 این منابع جویی ازبهر با  رگ فرانســوی درصــدد برآمدند بزبرخی از نویســندگان  باســتان،

موضوع  بای ولآن  قواعد تابع همان اصـو  و  کالسـیک و  هایتراژدی ةشـیو هب هایینامهنمایش

رودوگون  ةنامنمایش 5155سا   درکرنی بود که  ریّپ هاآننخستین  ند.آورنگارش دره شـرقی ب 

 Gabriel)ژیلبرآورد. همچنین گابریل روی صحنه ه ب را (Rodogune) یا شـاهزاد  خان  پارت 

Gilbert)، این  کرنی در نام نوشت.همین  با اینامهنمایش نیزکرنی  نویسـندگان معاصـر   یکی از

 نی راسردارا وفرمانروایان  ،شودمیسلوکیان پارتیان و ط به دربارمربوکه ماجرای آن  نامهنمایش

الی به حهیچ  در و کردارنددرست اراد  و اب و بلندنظرکه دلیر و  گزیندمی بر خوداثر یبه قهرمان

به  را فرهاد و داستان مهرداد سراسر در کرنی، رو ینا از دهند.نمی خود تن در پسـتی  خواری و

 (.  92جوانمردی ستود  است )همان،  . پاکی و  به راستی و ایرانیان را دلیری و خردمندی و

ــورنا نامه ب خود ةنامآخرین نمایش درچنین همکرنی  بیان ه ب (Suréna) پارت ارســرد یا س

 (Crasus) کراسوسرومی  سردار سرداران اشکانی و فاتح بر ترینبزرگ از سـرگذشـت سـورنا   

 ردارترین سلقخشعین حا  خو در و ترینشـایسته ، ترینشـری    دلیرترین، را او و پردازدمی

   (.91)همان،  .  داندمیپارت 

 شرقی و هایداستاناز  نیز قرن هفده  یک دیگرنویس بزرگ کالسـ نامهنمایش ژان راسـین، 

ــی بهر     ـ  ة. نمونـ جویـد میایرانی برای خلق آثـار نمـایشـ ــت وی،  هاینامهنمـایش این  ةبرجسـ

او  یا مهرداد  است که داستان آن مربوط به سرگذشت مهرداد (Mithridate) مهرداد ةناممصیبت

  (.  52)همان،  .  شودمیپادشا  اشکانی  کبیر

 با (Lacalprenède) نام الکالپرونده دیگری ب ةتوسط نویسند راسین نیز این داسـتان پیش از 

ــا  در مرگ مهرداد عنوان ــحنه ب5191 س ــا   در نمایش درآمد  بود. ةص ــین  ،5165س  درراس

ن همچو تا گذاردمایش میبه ن هامان را و سرگذشت او استر دوبار  عنوان بای دیگر ةنامنمایش

تساهل  گذشت و و ارشاد اخال  ودرس تهذیب  نمایش مجدد آن بانویسـندگان قرن شانزده   

 از (Boisval) بوآوا  و (Pierre Duryer) دوریه یّرپ نیز او پیش از بدهد. خودمیهنان ه به  را

ــتان بهر  گرفته وهمین د ــته بودند.ترویج ه  درای نامهنمایش اس ــ زیســتی مذهبی نوش تن نوش

 شد گرسنت ادبی جلو  صورت به رفته خودرفته باسـتان، براسـاس تاریخ ایران   هایینامهنمایش

س پ ؛کشاند خودسـوی  هب فرانسـوی را یسـندگان  نو از دیگرگروهی  راسـین،  وپس از کرنی  و
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سپس  و پرداخت (Cyrus) «کوروش»سرگذشت  به (Antoine Danchet) دانشهنخست آنتوان 

این  گفت.باز  کوروشمرگ  در را او ایافسانهسـرگذشـت    (Philippe Quinault) فیلیپ کینو

 نیز (François Henri Turpin) هانری تورپن فرانسوا اثر کوروش ةنامموضوع نمایش داسـتان، 

 (.  55)همان،  .  انداخت هازبانسر دوبار  بر  فاتح بابل را گرفت که نام قرار

 هاینامهنمایشســرگذشــتش بود که  (Xercés) شــا نوبت خشــایار کوروش، اینک پس از

ــندگانز به برخی ا متعددی را ــد،   نویس ــوی الهام بخش ــپه ژولیوپر جمله: ازفرانس  ونیّکرب وس

(Prosper Jolyot Crébillon)، ویونهژرژ (George Vionnet) ــار   و ــوشـ  دومنتنوی پالیسـ

(Charles de Montenoy Palissot) روایات هرودوت ان نیزآن ةمنبع اصلی هم (Herodotte) و 

 پرویزســرگذشــت خســرو بود. دوم( اردشــیر و پزشــک کوروش صــ یر، Kensiasse) کنزیاس

(Cosroès) فرزندش شیرویه ه  مورد  اش شیرین وسـوگلی  سـاسـانی و   پادشـاهان معروف  زا

 یفلور، (Crébillon) ونیّکرب ،(Rotrou) روتر قبیل نویس فرانســوی ازنامهنمایشچند  ةاســتفاد

(Fleury) فبور لو و (Le Febvre) دونویسندگان فرانسوی ازجمله از  دیگربرخی  گرفت. قرار 

 از سرگذشت اردشیر (Bursay) بورسای و (De la Serre et De la Glade) گالد ال دو و سر ال

 (.62)همان،  .  ساسانی الهام گرفتند پادشا  دیگر ،(Artaxercés) دستدراز

 یرغه ان سخن رفته است بعظمت ایران باسـت  و مجد پیوسـته از  ،هانامهنمایشاین ة هم در  

داســتان که  (Gaultier) گولتیهاثر  (Alexandre & Darius) داریوش و اســکندر  ةنامنمایش از

 (.552)همان،  .  گویدمی هخامنشی بازدورة اواخر  دررا  روزی ایرانیانتیر 

ــتر ــیکنامهنمایش بیش او  قرن هجده ،  ةدر نیمقرن هفده  یا  دوم ةنیم که در های کالس

ی اجتماع و مســائل فلســفیه ب تاریخی داشــت وادبی و  ةایران نوشــته شــد  بود، جذب ةدربار

، گار گرددســازو با اوضــاع روز  تاریخ بیرون آمد  قلمرو از نامهنمایشکه برای آن ،پرداختنمی

 ودند،و کهنه شد  ب ایکلیشهای ضـوابط مکتب کالسیک را که  انداز  تا بایسـت مینویسـندگان  

ــوعاتی  .پرداختندمی و به نوآوری و ابتکارات جدید گرفتندمینادید   ــامی با تاز موض  نی نومض

شــبه » ادبیات ةک  دورک  ب،بدین ترتی آید. نویســی تحولی پدیدنامهنمایش هنر در الزم بود تا

 فیلسوف معروفه همت نویسند  و را  ب این در هاکوشـش نخسـتین  . شـکل گرفت « کالسـیک 

که اثری است  کرد منتشر را (Les Scythes)سکاها  ةنامنخست نمایشو ا گرفت.صـورت   ولتر
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 شاردن هایسفرنامهمضامینی برگرفته از ی آراسـته به ضـوابط مکتب کالسیک و   با ظاهرتخیلی 

(Chardin)، تاورنیه (Tavernier)، هیّدول (Daulier) حوادث و  وقایع و پارسیان،تاریخ آیین   و

 داســتان آن مربوط به زندگی در اســت. ولتر  ای یادآور زندگی خودگونههآن نیز ب هایصــحنه

 یهاکو ساکن در میان قوم سکاها  پادشـا  ساسانی در  سـرداران اردشـیر،   هرمزان یکی از تبعید

 بردباری و رویی و گذشــت وگشــاد  وصــ  مهربانی وه اســت که ولتراز خال  آن ب قفقاز

تر، )ول پردازدمیحمله به کشــیشــان متعصــب تســاهل مذهبی ایرانیان و  ةروحی بشــردوســتی و

5313 . ،505  .) 

 (Guèbres) زیســتی مذهبیهم یا گبرها عنوان موضــوع شــرقی با دیگری با ةنامنمایش ولتر

 رایرانیان د به وقایع جنگ میان رومیان و و ذهن خود ولتر بودة ساخته   نوشـت که داستان آن 

ــاپوراو  ــدمیمربوط  (ͤ Sapor 1) زمان ش که دارای انتقادات  نامهنمایشاین  ه  در باز ولتر .ش

 واج تساهلر انسان دوستی و ه تبلیغ خداشناسی وب کشیشان بود، و نسبت به کلیسا شدید و تند

 (.  022)همان،  .  پردازدمیزبان ایرانیان  از

گان تاریخ همسای از عالو  بر اسـتفاد  از تاریخ ایران باسـتان،   نویسـان کالسـیک،  نامهنمایش

ــالطین عثمانی و  رکان و اعراب نیز بهر  گرفتند.تاریخ ت ایران مـاننـد   رب عوقایع درباریان سـ

ــوعاتی در زمین ــیار ةموض ــبات روابط و پیچید  مانند بس ــدید تعص و  ماجراها خانوادگی، ش

 ه درک ببینند توانســتندمی آنان خالصــه  و دادمی آنان قرار اختیار عظی  عشــقی در هایرقابت

 (.  055)همان،  .  شودیمسیاست  آمیزد که راهبرمی سیاست در تاریخ عثمانی عشق چنان با

 ةدربار تاریخی هایکتابقسطنطنیه و سفرای فرانسه در خاطرات  گیری ازبهر  راسین باژان 

ــد. این می را (Bajazet) یزیدبا تراژدی عثمانی،  وعاطفی  لحاظ اخالقی، از نامهنمایشنویسـ

ــیات روایی از دربار  عقالنی با ــوص ــر در را هامردم آنگونه که بدان عثمانی، خص ــین  عص راس

 (.052)همان،  . مطابقت دارد   می پنداشتند، یا شناختندمی

 ودخ نامةنمایشدر ولتر آمد. به ســبک آن پدیدی شــرقی بســیار هایراژدیت بایزید، پس از

 خود  (Correspondance) در مکاتبات او دســت زند. ایتجربهبه چنین  کوشــید (Zaïre) زائیر

معرفی  خاب موضـــوع ترکی برای این تراژدی،انتکه قصـــدش از  کندطورصـــریح اقرار میهب

 دیدگا  از ازسوی دیگر، بود  است. ترآتشین هایعشـق و  ترگسـتاخانه عواط   سـاسـات و  اح
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عقاید  ابراز و دیگر برای اظهارنظر ةوسیل هر مانند ایوسـیله فقط  نوشـتن تراژدی شـرقی،   ولتر،

 یارسوم ترکان  وسـت که وصـ  عرف وآداب و  رینا از و بود پسـند به شـکلی عامه  مسـتدلش 

 هایتراژدی تمام در های کهن شـرقی موردنظرش نیست. ولتر تمدن شـناسـاندن واقعی یکی از  

 مطالعه و دیدگا  فلســفی مورد از ه  بیشــترآن شــر  را هایی خا  ازفقط جنبه شــرقی خود،

 (.  055)همان،  .  داد  است بررسی قرار

 غلط ذهنی و سیاسی، یهاداوریپیش با (Mahomet) محمد  ةنامنمایش در ولتر برای مثا ،

 ولتر راســتی چراهب .دهدمیاســالم نســبت  به پیامبر ناشــایســتی را و های نارواارزش صــفات و

ورة تحقیقات د و هاکه بررسیاسالم را قلب کرد  است، حا  آنر گسـتاخانه ماهیت واقعی پیامب 

. )همان،   ترسی  نماید؟پیامبر از معقولی را تصویر که نقش و دادمعاصـر او به وی امکان می 

000.) 

 که ازانآنچن بعضی نظرات آزاداندیشان، ةبرای بیان محتاطانپیامبر  از خواسـت می چون ولتر

 اب تراژدی محمد، در واقع ولتر پس در ســود برد. مصــون ماند، کلیســا مفتشــان دولت و گزند

رقی شــ هاینامهنمایش ةهم در ولتر در نتیجه، خیزد.مبارز  برمیات مذهبی به خراف تعصـبات و 

غرض اصــلی که  رو نیا از و ســازدمی گرجلو  شــر  را از اشفلســفی صــورتخود، مفهوم و

 ،هایشتراژدیمین علت در ه به .شــودمینقض  موضــوع شــرقی اســت، با نامهنمایشنوشــتن 

ــفی( نظری و )فکری، تبلیغ ةنوعی روحی ادن د لحاظ اخالقی و گرایی ازدارد و واقعغلبه  فلس

 یهامشــ ولید  غالبا که  ویژ به نیســت؛ ولتر نظروجه مد  یچه هب قی،بوی خا  شــر رنگ و

ــه گرانه وحیله و آمیزخـدعه   مجاب کردن مخاطب دارد، انداختن و که برای گیر هایی رانقشـ

 تراژدی اما نمایان اســت.او  زائیرنامة نمایش در خصــو به خصــوصــیات،این  .کندنمیپنهان 

ــرقی دارد. محمد رنگ و زائیر از کمتر محمـد  ــ تراژدی ولتر با رد نگار محلی شـ رت حضـ

ــالم، پیامبر محمد) (، ــباهتی ندارد ترینکوچک اس  پناهی برای اظهارجان محمد، از ولتر .ش

ان ساخته کشیش بازرسان و هراسی از بی  و و تعصبات مذهبی مبارز  با بعضـی عقاید فلسفی و 

 و سامحت دعوت به تساهل و آن،از  تردقیق فلسـفی و  اینامهنمایشنوشـتن   غرض وی، اسـت. 

ه که ب اآنچه ر رو، ینا از .نه خلق تراژدی شرقی بیگانهپروری بود اتخراف تعصـبات و  با پیکار



 سومشمارة         (           دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           12 
 

 ه اواشتبا  بزرگتریست ک این خود و گذاشت مسیحیت باید حساب به وشـته، ن ) (پای محمد

 .بردمیسؤا   زیر تعصبات را با اوپیکار  و شودمیمرتکب 

 شد  است مانندم قرن هجده  نوشته دو ةنیم شرقی دروغین که در هایتراژدیاسـتثنای  ه ب

ــرو هاینـامـه  نمـایش   تراژدی بیگانه با که،نتیجه این بودند.آور مال میت و اهکه همه بی خسـ

ین گفت که ا توانمینهایت  در نطفه خفه شد. که در و روالی ادبی بود وضـوع شـرقی، سبک  م

 اتراژدی ب ةتوســع برای ظهور و مینه راز های ولتر(تراژدی و بایزید جزه)ب دروغین هایتراژدی

ــوع مربوط به تاریخ جدید ه  فرا بود، آیند در احیای تئاتر و که یکی از عوامل تجدید موضـ

ــکی و  آورد. ــین، بایزید جز ،هاتراژدیاین  ةروحی همـ بی علـت خشـ ــت که  راسـ این اسـ

 ه دقیقا ک هاییموضوعاندام  بر را خشک قالبی کهنه و تا نویسان، سرسختانه کوشیدندنامهنمایش

 بهرآن که د نتوانست قالب تنگی را اچون محتو و راسـت کنند  ،خواسـت میقالبی تروتاز  ونرم 

  (.  019)همان،  .   پژمرد  و خفه شدخود  بترکاند، ،کشیدمینفس  سختی

 های کالسیککمدی شرق وسوم:  بخش

که  هاییکمدیشـــر ، نادری از  اطالعات ک  و وجود جهت به او  قرن هفده ، ةنیم در

 آن معروف کمدی که در ةنامنمایشنخستین  نداشـت.  وجود راسـتین شـر  باشـند،    نمایشـگر 

اثر  (Bourgeois gentilhomme) مرفه ةزاداشراف سوداگرکمدی  شـد،  ارنمودراسـتی  هشـر  ب 

 آقاسلیمان عثمانی، سـفیر  از اشناخشـنودی پی  در پادشـا  فرانسـه،   لویی چهارده ، بود. مولیر 

(Muto Ferraca)،  استهزای ترکان  وکمدی برای تمسـخر   اینامهنمایشتن فرمان نوشـ به مولیر

 جهانگردان فرانســـوی در برخی از مســـتنداطالعات  مدارک و اســـتفاد  از ه  با او دهدمی

مراس   آیین و ةئاار با دکمدی خو در پوشاک ترکان، خوراک و طرز رسوم و خصـو  آداب و 

 هایشـخصیت تن مضـحک بر   هایجامهشـاندن  پو کنند  وسـرگرم  فرح وتشـریفات ترکی م  و

زرگ درسی باین تجربه  از دیگر، نویسـندگان  گیرد.می تمسـخر ه ب را نظر مورد سـفیر  کمدیش،

ترین برونی دبای و مفرح بنمایانند، صورتی شادهب شر  را بخواهند که اگریعنی آموختند ؛ گرفتند

ه کزمانی مثا ، عنوانبه نمایش دهند. ناهنجار طحی وبه ســبکی ســاشــکا  زندگی شــرقیان را 

 Delorme de) مونشه دودلوم  انداخت، هازبان سـر  بر ایران را شـاردن،  و یهتاورن هایسـفرنامه 

Monchenay)   در انی،هیئت ایر و شکل بهاما  را« مرفه ةزاداشـراف  سـوداگر » شـخصـیتی نظیر 
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 گذاردمی نمایشه ب (Grand Sophy de Perse) «صوفی بزرگ پارس» عنوان با خود ةنامنمایش

   (.555،  . 5351، 5)دوفرنی شوندمیمولیر ریشخند  ةانیان به شیوآن ایرکه در 

 زاره و یک شب و هزارشرقی نظیر  هایداستان هایکتابفرانسوی از  هایترجمهنتشـار  ا با

 های شگرفبافیعالو  خیا هب دست آمد.هشـر  ب گرایانه از تصـویری واقع  نقش و یک روز و

و تصویر مألوف  دافتا پسـند  مورد های سـحرآمیز کاخ اجنه و پریان و ظهور ن مانندنویسـا قصـه 

ــیا در  ــراحت و کهحالیعین آس ــتر دقت ص  تصــوراتپروری و خیا  ای ازهاله در یافت، بیش

ــانـه   خیا ، ةاین هال کردنش از که روزگاری دراز جداآنچنانرفت  رؤیـاگونـه فرو   وآمیز افسـ

 و کمدی بود حـا   بـه  مفیـد  خود خودی بـه گرایی واقع پردازی واین خیـا   یرممکن بود.غ

به  مزید رویدادهای مطلوب نیز از ایمجموعه اما عالو  برآن،، آمدمی کارهب نویســان راکمدی

 (.592آورد )همان،  . راه  ف موضوع شرقی را نویسی باکمدی ةزمین و علت شد

 انگیزخیا  هایقصه موضوعات شرقی، استفاد  از با ،(Alain René Lesage) آلن رنه لوساژ

یک روز،  یک شــب و و آمیز شــرقی هزارهای ســحرافســانه حکایات و ایرانی و آمیزافســانه و

ــبک  هایینمایش  Théâtre de la) تئاترهای هفته بازارة ایتالیایی برای مجموع هایکمدیبه س

Foire) هاآن در و بودند طنز گویی ولطیفه بافی و خیا از ســرشــار هاخود نوشــت. این کمدی 

ــنن  آداب چینی با ــوم ایران و وسـ ــوخی، با ویا هندهای اعراب ینآی با عثمانی، رسـ  هایشـ

ه خالی ک اندساختهمعجونی  و اندآمیختهآداب و رسـوم فرانسوی به    عرف و با گونه یاایتالیایی

مراســ  ازدواج  زنان حرم، و لوســاژ حرمســرا ،هاکمدیگونه  در این یرایی نیســت.گ ط  ول از

ــرقیان، مکر ــایندبرای  و توصــی  می کند زنان حرم را ةحیل و ش ــیحیان، خوش ــت  مس به دس

 دراویش و برخی ازیی مشــکوک پارســا و زهد فرایض مذهبی شــرقیان و انداختن اعما  و

ــوخی و هاجوکی و هامرتاض ــراهای ترکان و اعراب حرم ةدربارکردن ش )همان،   پردازدمیس

 . 051.) 

 یاربس آمدند، قرن هفده  بر صحنهثلث آخر  دو دارای موضوع شرقی که در تئاترهای تعداد

خستین ن در زیرا طبیعی است، کامالّغلبه دارد و این امر  «بازیترکی» هاآن تربیش در است و زیاد

ــر  با ،هاکمدی ــ ش ــت وهیئت ترکی نمایان ش ترک عثمانی در قرن هجده   نیز بعدها د  اس

                                                           
1. Dufrenay 
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نوعی کمدی  قرن هفده ، اواخر در اما .شــدمینمایان  آورظاهری خند  همیشــه با صــورت و

 ازمحض  که تقلیدی بدین معن، کردپیشرفت  ایانداز  تاحتی  و رشد ترروشن و تردقیقشـرقی  

 شتند.نو تربیشنمایی واقع واصالت  اب را هانامهنمایش نتیجه در و های شـرقی منسـوش شد  قصـه 

صــاحب ســبک و  هاتجســ  آن در همانند، هایموقعیتیســان از فرط نمودارســاختن نوکمدی

 رامکان ذک شناسی،کلی شـر  لط  پیشـرفت  ه ب و مشـحون به ظرافت شـدند   روان و ایشـیو  

ــ وصــ  عرف و بیگانه و غریب و جزئیات عجیب و ــرانجام  رقیان افزایش یافت وآداب ش س

 (.  512)همان،  .  که اشکا  نوینی برای کمدی شرقی آفرید  شداینهمه  از مهمتر

 توان تشخیص داد: می جهت عمد  راسه  میان انبو  موضوعات شرقی، از

 رقیش اشیای اشخا  و ةیعنی فقط به عرضـ  نمایشـی محض دارند،  ةکه جنب هایینامهنمایش

 آداب و عرف و هایکمدی ،بخنداند و مشـــ و  کند مردم را ةعام ممکن اســـتکه  پردازندمی

 آنها نمایش مسخر  ازواقع تقلیدهای  در و بازسازی می کنندطریق مضـحک  هب رسـوم آسـیائی را  

 .نمایانندمیدلنشین درتضادی مطبوع و  مردمان شر  را که فرانسویان و هاییکمدیو  دهندمی

 رثابت کنند که شرقیان تحت تأثی هایشاننامهنمایشدر  کوشیدندمینویسـان  کمدی برخی از

ــان را  آداب و اروپا، ا اقامت دریغربیان  تماس با علت به تمدن غربی، و افکار ــومش  رت یی رس

 هاامهننمایشنویســندگان این  او ، ةوهل در میکنند. بســان فرانســویان رفتار ،زنان با و دهندمی

طیفی لاحساسات ظری  و  و سـرمشـق بگیرد   اروپا از تواندمی ه آسـیا ک کنند ادعا توانسـتند می

ــامفور بپروراند. ترکانی  (Marchand de Smyere)تاجر ازمیری ة نامنمایش در (Chamfort) ش

این که  ردب نباید یاد البته ازظرافت و لطافت داشتند.  از نمایش گذاشـت که روحی سرشار ه ب را

نامة نمایشدر  (Fagan) فاگاننویسان دیگری مانند نامهنمایش بودند.کرد  سفر  فرانسه بهترکان 

ــلمان ــلیمان دوم ة نامنمایش در (Favart) فاوار و (Le musulman) مسـ ــلمان دو یاسـ  مسـ

(Soliman II) وارد را گفتار و در رفتار اپروبی و فرانســـوی زیرک وآزاد هایشـــخصـــیت 

ــرقی مانندمحیط ــراها  های ش ــلطه و قدرت نفوذ گیری ازبا بهر  ها راآن تا نمایندمیحرمس  وس

 اصالحاخالقیات مردم را  مقررات و وانین وق ورسوم  آتش عشق در د  شرقیان، آداب و ایجاد

 .(11،  . 5366، 5)هاونلین کنند

                                                           
1. Haunelin 
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رن ق هایســا ســتین غنایی در نخ تئاتر کمیک یا اپرا هاینامهنمایشرواج  گیری وشــکل با

 پرمایگی زمینه و و غنا ،هاداستانه مترقب،حوادث غیرهاقصـه  انگیزه مضـمون و  مایه و هجده ،

احساسات  لل،مج هایجشنمراس   رسـوم و  آداب و ةعالوهحکایات شـرقی ب  در غرابت جاها

 زاداشت که ن آبر را هاآننویسندگان  سوزناک شرقیان، غایت بههای عشـق  آتشـین و  و پرشـور 

ــیات برای آرایش و ا ــوص ــه باید تزیین نمای ین خص ــی که خاص ــگفت و انگیزخیا  ش  یز،انگش

اقع و در ببرند. سود نماید،جلب  خود به را حواس تماشاگر ةهم و باشد چشمگیر کنند  وخیر 

 از راپرای برخوردا ةصحن درقرن هجده   درشر   از تصویرگراترین بیگانه و ترینغریب شاید

 پریان ةملک هاینمایش آن جمله اســت از شــد. موســیقی نمودار ةجلو میزی وآرنگ ةجذب

(Reine de Péris) زردتشت و (Zoroastre) رامو کااوزاک و اثر (Cahusac & Rameau) ابن  و

ــعید  (.Le Blanc) بالنلو اثر (Aben Saïd,l’empereur  des  Mongols) م والن امپراطور ،س

شکا  ا دیگر در امر این و کمک کردپیشرفت اپرا کمیک که اگر شـناسـایی شر  به   آن خالصـه 

ری درازتو انعکاس دور  تئاترجویی در گفت که ذو  غرابت باید ،گذاشـــت اثر دراماتیک هنر

ان، افتاد )همکنند  مؤثرقاطع و تعیین نحویبه  قرن نوزده درام رمانتیک در در این امر داشت و

 . 30  .)  

 گیرینتیجه. 3

 هاآنکه  ســندگان کالســیک فرانســه نشــان دادنمایشــی نوی آثار برخی از بررســی مختصــر

 و موضــوعات گیری ازبهر  اقتباس و با خود هاینامهنمایشبخشــی به تنوع نوآوری و منظوربه

 انگیزخیا  وحتی رؤیایی  و بکر و تصاویری نو ةارائ برمین گوناگون شرقی توانستند عالو  مضا

ة نمایش برای سـرگرمی تماشاگران  روی صـحن  ادبیات شـر  بر  مختل  فرهنگ وهای جنبه از

سائل باب م درخویش  معاصر جامعة اصـالح  و انتقاد الگوسـازی و  آموزش و به آگاهی و خود

ــی،  فرهنگی، اجتماعی، ــیاس ــلما  وغیر  بپردازند  ومذهبی  س ــامین  اقتباس از الهام و مس مض

 مینةز کالسیک چه در ةدور گوناگون شرقی توسط نویسندگان مکاتب مختل  فرانسوی پس از

 درعصر شـعرادامه یافته است.  نویسـی و داسـتان  های رمان وحوز  چه در نویسـی و نامهنمایش

های شبکه گروهی و هایرسانهگسترش  مطبوعات و روزافزون کتب و نشر جهت بهنیز  حاضر

د  غرب فراه  شـ  اینترنت امکان تبادالت فرهنگی زیادی میان شـر  و د ارتباطاتی جهانی همانن
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لل شر  تأثرات متقابل میان م باب تأثیرو در ایگسترد تحقیقات  توانمیین اساس ا است که بر

رک ضامین مشت به بررسی موضوعات وم و تطبیقی انجام دادادبیات  فرهنگ و ةحوز غرب در و

 پرداخت.   میان آنها ةاستفاد مورد
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