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چکیده
یکی از مهمترین بخشهای تاریخ ادبیات فرانسه به دورة ادبیات نمایشی کالسیک در قرون
شـــانزده و هفده و هجده میالدی مربوط میشـــود که در جریان آن آثار نمایشـــی
برجسـتهای توسط نمایشنامهنویسان بزرگ فرانسوی ،چه بهصورت تراژدی و چه به شکل
کمدی ،با اسـتفاد از اصـو و قواعد مکتب ادبی کالسیسی و موضوعات اصیل عهد یونان
و روم باسـتان خلق شد اند؛ اما این نویسندگان عالو برآن از مضامین گوناگون حکایات و
داســتانها و افســانههای شــرقی برگرفته از منابع غنی و پربار فرهنگ و ادب تمدنهای کهن
شـــر بهویژ ایران (پارس) ،عثمانی (ترک) ،هند و چین نیز برای خلق آثار بدیع و تازة
نمایشـی خود بهر گرفتهاند .در این مقاله بهاختصـار به بررسـی این موضوعات و مضامین
گوناگون شرقی در ادبیات نمایشی کالسیک فرانسه پرداخته میشود.
کلیدواژهها :ادبیات تطبیقی ،ادبیات فرانســـه ،نمایشنامههای کالســـیک ،تاریخ و فرهنگ
شر  ،مضامین شرقی
 .1مقدمه

اقتباس موضــوعات و مضــامین گوناگون از تمدن ،فرهنگ و ادب شــر از چه زمانی آغاز
گردید؟ و تأثیر آن در آثار ادبی اروپاییان بهویژ ادبیات نمایشی فرانسه چگونه بود است؟
بررسـی در این خصـو

در فرانسـه تقریبا پس از تأسیس مدرسة زبانهای شرقی در قرن

هیجده از طرف خاورشـناسـان و تاریخنویسـان ادبی متعددی آغاز گردید است که هریک از
آنان بخشهایی از تحقیقات ادبی خود را به این امر اختصــا

داد اند .در تحقیق کنونی تأثیر

موضـوعات و مضـامین شـرقی در آثار نمایشـی کالسیک فرانسه بهاختصار در سه بخش مورد
بررســی قرار گرفتهاند .در بخش او  ،اشــارة کوتاهی میشــود به منازعات مذهبی فرانســه و
____________________________
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استفادة نمایشنامهنویسان فرانسوی از مضامین داستان استر ) (Estherدر دوران هخامنشی برای
نکوهش تعصــبات دینی وفرقهگرائیها و انتقاد از خشــونت و نیز ترویج تســاهل وهمزیســتی
مذهبی .در بخش دوم ،مختصـرا به بهر جوئی برخی از تراژدینویسـان فرانسوی از سرگذشت
شـخصـیتهای تاریخی ایران باستان و سایر ملل شرقی بهمنظور بیان مضامین گوناگون در باب
مسـائل اخالقی ،مذهبی ،سـیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و غیر اشار میگردد .سرانجام در بخش
ســوم ،به بررســی کوتا بهر گیری تعدادی از کمدینویس ـان فرانســوی از مضــامین افســانهها،
قصـهها ،حکایات ،آداب و رسوم و ماجراهای درباری ملل شرقی برای سرگرمی و الگوسازی و
انتقاد و اصالح جامعة فرانسه پرداخته میشود.
 .2تاریخچۀ آشنائی اروپائیان با فرهنگ و تمدن شرقیان

آشـنایی اروپائیان با فرهنگ و تمدن شـر یعنی قارة کهن آسیا و امپراطوریهای بزرگ آن
همانند ایران (پارس) ،عثمانی ،هند ،چین و ژاپن تقریبا بهطور تدریجی پس از وقوع جنگهای
صـلیبی در دورة قرون وسـطی آغاز گردید .سپس ک ک گسترش روابط سیاسی و تجاری میان
دربارهای اروپایی و آســیایی و همچنین بعد از دورة رنســانس و در طو ســه قرن پس از آن
ســـفرهـای جهـانگردان متعدد اروپایی به ســـرزمینهای قارة کهن و نیز انتشـــار خاطرات و
ســفرنامههایشــان در اروپا ،بهتدریج موجبات آشــنایی اروپائیان را با منابع غنی و تاز و متنوع
شـرقیان فراه سـاختند .ادبیات نمایشـی اروپا که از دیرباز ریشـههایش براسـاس مضامین آثار
نمایشـی کالسیک یونان وروم عهد باستان بود ،ک ک اقدام به بهر گیری از این منابع نو و پربار
شرقی نمود .بهخصو

در فرانسه که نمایشنامهنویسان بزرگ و معروف دورة کالسیک آن در

قرون هفده و هجده میالدی ،مانند کرنی) ،(Corneilleراسین) ،(Racineمولیر )(Molièreو
ولتر ) ،(Voltaireبا بهر جویی از موضــوعات و مضــامین بکر و تازة شــرقی ،آثار نمایشــی
پرشکو و بدیع و برجستهای ،چه بهصورت تراژدی و چه به شکل کمدی ،به نمایش در آوردند
(صمصامی،5391 ،5

.)02 .

1. Samsami
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بخش اول :شرق و آثار نمایشی فرانسه در دورۀ رنسانس

در قرون پانزده و شــانزده میالدی ،مردم اروپا از جمله فرانســه ،پس از آنکه تحت تأثیر
فرهنگ روم و یونان باسـتان ،نهضـت رنسانس را پدید آوردند گرفتار جنگهای داخلی شدند؛
امـا همین جنـگهـا که زاییدة فرقهگرایی و تعصـــبات مذهبی بود ،موجب شـــد که برخی از
نویســـنـدگـان این دور از آنچه در کتابهای تاریخ روم و یونان یا در تورات و انجیل دربارة
ایران باســتان خواند بودند ،بهر گرفته و نمایشنامههایی با نامهای ایرانی در تبلیغ و تشــویق
ه میهنان خود به بردباری و گذشـت وتسـاهل مذهبی بپردازند .داسـتان استر ( )Estherاز این
دیدگا بر دیگر روایات تورات برتری داشـت ،زیرا علت جنگهای مذهبی فرانســه ســختگیری
کاتولیکها علیه پروتسـتانها بود و آنچه در این دور در فرانسـه میگذشت با آنچه در داستان
استرآمد شباهت بسیار داشت (مارتینو،5321 ،5

.)02 .

از این رو ،نخســـت آنـدر ریودو)(André Rivaudeauدر نمایشـــنامة خود به نام هامان
( )Amanبـه رهبران کـاتولیـک هشـــدار داد که فرجامی اندوهبار همچون فرجام هامان وزیر
خشـایارشا ( )Assuérusدر انتظار آنان است .وقوع فاجعة قتلعام پروتستانها در روز 05اوت
ســا  ،5150معروف به واقعة ســن بارتلمی ( ،)Saint-Barthélémyنمایشنامهنویســان دیگری
همچون پیّر ماتیو ( ،)Pierre Mathieuآنتوان دو مونکرتیّن ( )Montchrestien Antoine deو
ویل–توسـتان ( )Ville-Toustainرا ه برانگیخت تا با بهر گیری از همین داستان استر ،آثاری
در نکوهش بیدادگری و تعصـبات بیجای دینی و انتقاد از سیاست اعما خشونت و نیز ترویج
تساهل و ه زیستی مذهبی پدید آورند (همان،

.)92 .

بخش دوم :شرق و تراژدیهای کالسیک

بعد از دورة رنسـانس ،عصر نمایشنامههای کالسیک آغاز میگردد که تمامی اصو وقواعد
و مضـامین آنها برگرفته از آثار تراژدی و کمدی و میراث دوران یونان و روم باستان است .اما
از اواســط قرن هفده  ،بهدنبا انتشــار برخی از ســفرنامههای مربوط به ســرزمینهای شــر و
تعدادی رمان ماجراجویی دربارة ســرگذشــت امپراطوران شــرقی بهخصــو

پادشــاهان ایران
1. Martino
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باســتان ،برخی از نویســندگان بزرگ فرانســوی درصــدد برآمدند با بهر جویی از این منابع
نمایشنامههایی به شـیوة تراژدیهای کالسـیک و تابع همان اصـو و قواعد آن ولی با موضوع
شـرقی به نگارش درآورند .نخستین آنها پیّر کرنی بود که در سا  5155نمایشنامة رودوگون
یا شـاهزاد خان پارت ( )Rodoguneرا به روی صحنه آورد .همچنین گابریل ژیلبر( Gabriel

 ،)Gilbertیکی از نویسـندگان معاصـر کرنی نیز نمایشنامهای با همین نام نوشت .کرنی در این
نمایشنامه که ماجرای آن مربوط به دربار پارتیان وسلوکیان میشود ،فرمانروایان و سردارانی را
به قهرمانی اثرخود بر میگزیند که دلیر و بلندنظر و با اراد و درستکردارند و در هیچ حالی به
خواری و پسـتی خود تن در نمیدهند .از این رو کرنی ،در سراسر داستان مهرداد و فرهاد را به
دلیری و خردمندی و ایرانیان را به راستی و پاکی و جوانمردی ستود است (همان،

.)92 .

کرنی همچنین در آخرین نمایشنامة خود به نام ســورنا یا ســردار پارت ( )Surénaبه بیان
سـرگذشـت سـورنا از بزرگترین سرداران اشکانی و فاتح بر سردار رومی کراسوس ()Crasus
میپردازد و او را دلیرترین ،شـری ترین ،شـایستهترین و در عین حا خوشخلقترین سردار
پارت میداند (همان،

.)91 .

ژان راسـین ،نمایشنامهنویس بزرگ کالسـیک دیگر قرن هفده نیز از داستانهای شرقی و
ایرانی برای خلق آثـار نمـایشـــی بهر میجویـد .نمونـة برجســـتـة این نمـایشنامههای وی،
مصیبتنامة مهرداد ( )Mithridateاست که داستان آن مربوط به سرگذشت مهرداد او یا مهرداد
کبیر پادشا اشکانی میشود (همان،

.)52 .

این داسـتان پیش از راسین نیز توسط نویسندة دیگری به نام الکالپروند ( )Lacalprenèdeبا
عنوان مرگ مهرداد در ســا 5191به صــحنة نمایش درآمد بود .در ســا  ،5165راســین در
نمایشنامة دیگری با عنوان استر دوبار سرگذشت او و هامان را به نمایش میگذارد تا همچون
نویسـندگان قرن شانزده با نمایش مجدد آن درس تهذیب اخال و ارشاد و گذشت و تساهل
را به ه میهنان خود بدهد .پیش از او نیز پیّر دوریه ( )Pierre Duryerو بوآوا ( )Boisvalاز
همین داســتان بهر گرفته و نمایشنامهای در ترویج ه زیســتی مذهبی نوشــته بودند .نوشــتن
نمایشنامههایی براسـاس تاریخ ایران باسـتان ،رفتهرفته خود به صورت سنت ادبی جلو گر شد
و پس از کرنی و راسـین ،گروهی دیگر از نویسـندگان فرانسـوی را بهسـوی خود کشاند؛ پس
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نخست آنتوان دانشه ( )Antoine Danchetبه سرگذشت «کوروش» ( )Cyrusپرداخت و سپس
فیلیپ کینو ( )Quinault Philippeسـرگذشـت افسانهای او را در مرگ کوروش باز گفت .این
داسـتان ،موضوع نمایشنامة کوروش اثر فرانسوا هانری تورپن ( )Turpin Henri Françoisنیز
قرار گرفت که نام فاتح بابل را دوبار بر سر زبانها انداخت (همان،

.)55 .

اینک پس از کوروش ،نوبت خشــایارشــا ( )Xercésبود که ســرگذشــتش نمایشنامههای
متعددی را به برخی از نویســندگان فرانســوی الهام بخشــد ،از جمله :پروســپه ژولیو کربیّون
( ،)Prosper Jolyot Crébillonژرژویونه ( )George Vionnetو شـــار دومنتنوی پالیســـو
( )Charles de Montenoy Palissotمنبع اصلی همة آنان نیز روایات هرودوت ( )Herodotteو
کنزیاس ( ،Kensiasseپزشــک کوروش صـ یر و اردشــیر دوم) بود .ســرگذشــت خســروپرویز
( )Cosroèsاز پادشـاهان معروف سـاسـانی و سـوگلیاش شیرین و فرزندش شیرویه ه مورد
اســتفادة چند نمایشنامهنویس فرانســوی از قبیل روتر ( ،)Rotrouکربیّون ( ،)Crébillonفلوری
( )Fleuryو لوفبور ( )Le Febvreقرار گرفت .برخی دیگر از نویسندگان فرانسوی ازجمله دو
ال سر و دو ال گالد ( )De la Serre et De la Gladeو بورسای ( )Bursayاز سرگذشت اردشیر
درازدست ( ،)Artaxercésپادشا دیگر ساسانی الهام گرفتند (همان،

.)62 .

در همة این نمایشنامهها ،پیوسـته از مجد و عظمت ایران باسـتان سخن رفته است به غیر
از نمایشنامة اســکندر و داریوش ( )Alexandre & Dariusاثر گولتیه ( )Gaultierکه داســتان
تیر روزی ایرانیان را در اواخر دورة هخامنشی باز میگوید (همان،

.)552 .

بیشــتر نمایشنامههای کالســیک که در نیمة دوم قرن هفده یا در نیمة او قرن هجده ،
دربارة ایران نوشــته شــد بود ،جذبة ادبی و تاریخی داشــت و به مســائل فلســفی و اجتماعی
نمیپرداخت ،برای آنکه نمایشنامه از قلمرو تاریخ بیرون آمد و با اوضــاع روز ســازگار گردد،
نویسـندگان میبایسـت تا انداز ای ضـوابط مکتب کالسیک را که کلیشهای و کهنه شد بودند،
نادید میگرفتند و به نوآوری و ابتکارات جدید میپرداختند .موضــوعاتی تاز با مضــامینی نو
الزم بود تا در هنر نمایشنامهنویســی تحولی پدید آید .بدین ترتیب ،ک ک دورة ادبیات «شــبه
کالسـیک» شـکل گرفت .نخسـتین کوشـشها در این را به همت نویسند و فیلسوف معروف
ولتر صـورت گرفت .او نخست نمایشنامة سکاها ( )Les Scythesرا منتشر کرد که اثری است
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تخیلی با ظاهری آراسـته به ضـوابط مکتب کالسیک و مضامینی برگرفته از سفرنامههای شاردن
( ،)Chardinتاورنیه ( ،)Tavernierدولیّه ( )Daulierو تاریخ آیین پارسیان ،وقایع و حوادث و
صــحنههای آن نیز بهگونهای یادآور زندگی خود ولتر اســت .داســتان آن مربوط به زندگی در
تبعید هرمزان یکی از سـرداران اردشـیر ،پادشـا ساسانی در میان قوم سکاها ساکن در کو های
قفقاز اســت که ولتراز خال آن به وصــ

مهربانی و گشــاد رویی و گذشــت و بردباری و

بشــردوســتی و روحیة تســاهل مذهبی ایرانیان و حمله به کشــیشــان متعصــب میپردازد (ولتر،
،5313

.)505 .

ولتر نمایشنامة دیگری با موضــوع شــرقی با عنوان گبرها یا همزیســتی مذهبی ()Guèbres
نوشـت که داستان آن ه ساختة ذهن خود ولتر بود و به وقایع جنگ میان رومیان و ایرانیان در
زمان شــاپوراو (ͤ  )Sapor 1مربوط میشــد .ولتر باز ه در این نمایشنامه که دارای انتقادات
تند و شدید نسبت به کلیسا و کشیشان بود ،به تبلیغ خداشناسی و انسان دوستی و رواج تساهل
از زبان ایرانیان میپردازد (همان،

.)022 .

نمایشنامهنویسـان کالسـیک ،عالو بر اسـتفاد از تاریخ ایران باسـتان ،از تاریخ همسایگان
ایران مـاننـد تاریخ ترکان و اعراب نیز بهر گرفتند .وقایع درباریان ســـالطین عثمانی و عرب
موضــوعاتی در زمینة بســیار پیچید مانند روابط و تعصــبات شــدید خانوادگی ،ماجراها و
رقابتهای عظی عشــقی در اختیار آنان قرار میداد و آنان خالصــه می توانســتند ببینند که در
تاریخ عثمانی عشق چنان با سیاست در میآمیزد که راهبر سیاست میشود (همان،

.)055 .

ژان راسین با بهر گیری از خاطرات سفرای فرانسه در قسطنطنیه و کتابهای تاریخی دربارة
عثمانی ،تراژدی بایزید ( )Bajazetرا مینویســـد .این نمایشنامه از لحاظ اخالقی ،عاطفی و
عقالنی با خصــوصــیات روایی از دربار عثمانی ،بدانگونه که مردم آنها را در عصــر راســین
میشناختند یا می پنداشتند ،مطابقت دارد (همان،

.)052 .

پس از بایزید ،تراژدیهای شــرقی بســیاری به ســبک آن پدید آمد .ولتردر نمایشنامة خود
زائیر ( )Zaïreکوشــید به چنین تجربهای دســت زند .او در مکاتبات ( )Correspondanceخود
بهطورصـــریح اقرار میکند که قصـــدش از انتخاب موضـــوع ترکی برای این تراژدی ،معرفی
احسـاسـات و عواط

گسـتاخانهتر و عشـقهای آتشینتر بود است .ازسوی دیگر ،از دیدگا

سا چهل و نه

موضوعات و مضامین شرقی درادبیات نمایشی کالسیک فرانسه

13

ولتر ،نوشـتن تراژدی شـرقی ،فقط وسـیلهای مانند هر وسیلة دیگر برای اظهارنظر و ابراز عقاید
مسـتدلش به شـکلی عامهپسـند بود و از اینروسـت که وصـ

عرف وآداب و رسوم ترکان یا

شـناسـاندن واقعی یکی از تمدنهای کهن شـرقی موردنظرش نیست .ولتر در تمام تراژدیهای
شــرقی خود ،فقط جنبههایی خا
بررسی قرار داد است (همان،

از شــر را آنه بیشــتر از دیدگا فلســفی مورد مطالعه و
.)055 .

برای مثا  ،ولتر در نمایشنامة محمد ( )Mahometبا پیشداوریهای غلط ذهنی و سیاسی،
صــفات و ارزشهای ناروا و ناشــایســتی را به پیامبر اســالم نســبت میدهد .بهراســتی چرا ولتر
گسـتاخانه ماهیت واقعی پیامبر اسالم را قلب کرد است ،حا آنکه بررسیها و تحقیقات دورة
معاصـر او به وی امکان میداد که نقش و تصویر معقولی را از پیامبرترسی نماید؟ (همان،

.

.)000
چون ولتر میخواسـت از پیامبر برای بیان محتاطانة بعضی نظرات آزاداندیشان ،آنچنانکه از
گزند مفتشــان دولت و کلیســا مصــون ماند ،ســود برد .پس در واقع ولتر در تراژدی محمد ،با
تعصـبات و خرافات مذهبی به مبارز برمیخیزد .در نتیجه ،ولتر در همة نمایشنامههای شـرقی
خود ،مفهوم وتصــور فلســفیاش از شــر را جلو گر میســازد و از این رو غرض اصــلی که
نوشــتن نمایشنامه با موضــوع شــرقی اســت ،نقض میشــود .به همین علت در تراژدیهایش،
نوعی روحیة تبلیغ (فکری ،نظری و فلســفی) غلبه دارد و واقعگرایی از لحاظ اخالقی و دادن
رنگ و بوی خا

شــرقی ،به هیچ وجه مد نظر ولتر نیســت؛ بهویژ که غالبا د مش ـ ولیهای

خـدعهآمیز و حیلهگرانه و نقشـــههایی را که برای گیر انداختن و مجاب کردن مخاطب دارد،
پنهان نمیکند .این خصــوصــیات ،بهخصــو

در نمایشنامة زائیر او نمایان اســت .اما تراژدی

محمـد کمتر از زائیر رنگ و نگار محلی شـــرقی دارد .محمد در تراژدی ولتر با حضـــرت
محمد(

) ،پیامبر اســالم ،کوچکترین شــباهتی ندارد .ولتر از محمد ،جانپناهی برای اظهار

بعضـی عقاید فلسفی و مبارز با تعصبات مذهبی و بی و هراسی از بازرسان و کشیشان ساخته
اسـت .غرض وی ،نوشـتن نمایشنامهای فلسـفی و دقیقتر از آن ،دعوت به تساهل و تسامح و
پیکار با تعصـبات و خرافاتپروری بود نه خلق تراژدی شرقی بیگانه .از این رو ،آنچه را که به
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) نوشـته ،به حساب مسیحیت باید گذاشت و این خود اشتبا بزرگتریست که او

مرتکب میشود و پیکار او با تعصبات را زیر سؤا میبرد.
به اسـتثنای تراژدیهای شرقی دروغین که در نیمة دوم قرن هجده نوشته شد است مانند
نمـایشنـامـههای خســـرو که همه بیاهمیت و مال آور بودند .نتیجه اینکه ،تراژدی بیگانه با
موضـوع شـرقی ،سبک و روالی ادبی بود که در نطفه خفه شد .در نهایت میتوان گفت که این
تراژدیهای دروغین (بهجز بایزید و تراژدیهای ولتر) زمینه را برای ظهور و توســعة تراژدی با
موضـــوع مربوط به تاریخ جدید که یکی از عوامل تجدید و احیای تئاتر درآیند بود ،فراه
آورد .علـت خشـــکی و بیروحی همـة این تراژدیها ،جز بایزید راســـین ،این اســـت که
نمایشنامهنویسان ،سرسختانه کوشیدند تا قالبی کهنه و خشک را بر اندام موضوعهایی که دقیقا
قالبی تروتاز ونرم میخواسـت ،راسـت کنند و چون محتوا نتوانست قالب تنگی را که درآن به
سختی نفس میکشید ،بترکاند ،خود پژمرد و خفه شد (همان،

.)019 .

بخش سوم :شرق و کمدیهای کالسیک

در نیمة او قرن هفده  ،به جهت وجود اطالعات ک و نادری از شـــر  ،کمدیهایی که
نمایشـگر راسـتین شـر باشـند ،وجود نداشـت .نخستین نمایشنامة معروف کمدی که در آن
شـر بهراسـتی نمودار شـد ،کمدی سوداگر اشرافزادة مرفه ( )Bourgeois gentilhommeاثر
مولیر بود .لویی چهارده  ،پادشـا فرانسـه ،در پی ناخشـنودیاش از سـفیر عثمانی ،سلیمانآقا
( ،)Muto Ferracaبه مولیر فرمان نوشـتن نمایشنامهای کمدی برای تمسـخر و استهزای ترکان
میدهد او ه با اســـتفاد از مدارک و اطالعات مســـتند برخی از جهانگردان فرانســـوی در
خصـو

آداب و رسوم و طرز خوراک و پوشاک ترکان ،در کمدی خود با ارائة آیین و مراس

و تشـریفات ترکی مفرح و سـرگرمکنند و پوشـاندن جامههای مضـحک بر تن شـخصیتهای
کمدیش ،سـفیر مورد نظر را به تمسـخر میگیرد .نویسـندگان دیگر ،از این تجربه درسی بزرگ
گرفتند؛ یعنی آموختند که اگر بخواهند شر را بهصورتی شاد و مفرح بنمایانند ،باید برونیترین
اشــکا زندگی شــرقیان را به ســبکی ســطحی و ناهنجار نمایش دهند .بهعنوان مثا  ،زمانیکه
سـفرنامههای تاورنیه و شـاردن ،ایران را بر سـر زبانها انداخت ،دلوم دو مونشه ( Delorme de

 )Monchenayشـخصـیتی نظیر «سـوداگر اشـرافزادة مرفه» را اما به شکل و هیئت ایرانی ،در
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نمایشنامة خود با عنوان «صوفی بزرگ پارس» ( )Grand Sophy de Perseبه نمایش میگذارد
که در آن ایرانیان به شیوة مولیر ریشخند میشوند (دوفرنی،5351 ،5

.)555 .

با انتشـار ترجمههای فرانسوی از کتابهای داستانهای شرقی نظیر هزار و یک شب و هزار
و یک روز نقش و تصـویری واقعگرایانه از شـر بهدست آمد .بهعالو خیا بافیهای شگرف
قصـهنویسـان مانند ظهور اجنه و پریان و کاخهای سـحرآمیز مورد پسـند افتاد و تصویر مألوف
آســیا در عین حالیکه صــراحت و دقت بیشــتر یافت ،در هالهای از خیا پروری و تصــورات
افســـانـهآمیز و رؤیـاگونـه فرو رفت آنچنانکه روزگاری دراز جدا کردنش از این هالة خیا ،
غیرممکن بود .این خیـا پردازی و واقعگرایی بـه خودی خود مفیـد بـه حـا کمدی بود و
کمدینویســان را بهکار میآمد ،اما عالو برآن ،مجموعهای از رویدادهای مطلوب نیز مزید به
علت شد و زمینة کمدینویسی با موضوع شرقی را فراه آورد (همان،

.)592 .

آلن رنه لوساژ ( ،)Alain René Lesageبا استفاد از موضوعات شرقی ،قصههای خیا انگیز
و افســانهآمیز ایرانی و حکایات و افســانههای ســحرآمیز شــرقی هزار و یک شــب و یک روز،
نمایشهایی به ســبک کمدیهای ایتالیایی برای مجموعة تئاترهای هفته بازار ( Théâtre de la

 )Foireخود نوشــت .این کمدیها ســرشــار از خیا بافی و لطیفهگویی و طنز بودند و در آنها
آداب چینی با ســـنن و رســـوم ایران و عثمانی ،با آیینهای اعراب یا هندو ،با شـــوخیهای
ایتالیاییگونه یا با عرف و آداب و رسـوم فرانسوی به آمیختهاند و معجونی ساختهاند که خالی
از لط

و گیرایی نیســت .در این گونه کمدیها ،لوســاژ حرمســرا و زنان حرم ،مراسـ ازدواج

شــرقیان ،مکر و حیلة زنان حرم را توصــی

می کند و برای خوشــایند مســیحیان ،به دســت

انداختن اعما و فرایض مذهبی شــرقیان و زهد و پارســایی مشــکوک برخی از دراویش و
مرتاضها و جوکیها و شــوخیکردن دربارة حرمســراهای ترکان و اعراب میپردازد (همان،
.)051 .
تعداد تئاترهای دارای موضوع شرقی که در دو ثلث آخر قرن هفده بر صحنه آمدند ،بسیار
زیاد است و در بیشتر آنها «ترکیبازی» غلبه دارد و این امر کامالّ طبیعی است ،زیرا در نخستین
کمدیها ،شــر با هیئت ترکی نمایان شــد اســت و بعدها نیز ترک عثمانی در قرن هجده
1. Dufrenay
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همیشــه با صــورت و ظاهری خند آور نمایان میشــد .اما در اواخر قرن هفده  ،نوعی کمدی
شـرقی دقیقتر و روشنتر رشد و حتی تا انداز ای پیشرفت کرد ،بدین معنی که تقلید محض از
قصـههای شـرقی منسـوش شد و در نتیجه نمایشنامهها را با اصالت و واقعنمایی بیشتر نوشتند.
کمدینویســان از فرط نمودارســاختن موقعیتهای همانند ،در تجس ـ آنها صــاحب ســبک و
شـیو ای روان و مشـحون به ظرافت شـدند و به لط
جزئیات عجیب و غریب و بیگانه و وصــ

پیشـرفت کلی شـر شناسی ،امکان ذکر

عرف و آداب شــرقیان افزایش یافت و ســرانجام

مهمتر از همه اینکه اشکا نوینی برای کمدی شرقی آفرید شد (همان،

.)512 .

از میان انبو موضوعات شرقی ،سه جهت عمد را میتوان تشخیص داد:
نمایشنامههایی که جنبة نمایشـی محض دارند ،یعنی فقط به عرضـة اشخا

و اشیای شرقی

میپردازند که ممکن اســـت عامة مردم را مشـ ـ و کند و بخنداند ،کمدیهای عرف و آداب و
رسـوم آسـیائی را بهطریق مضـحک بازسازی می کنند و در واقع تقلیدهای مسخر از آنها نمایش
میدهند و کمدیهایی که فرانسویان و مردمان شر را درتضادی مطبوع و دلنشین مینمایانند.
برخی از کمدینویسـان میکوشیدند در نمایشنامههایشان ثابت کنند که شرقیان تحت تأثیر
افکار و تمدن غربی ،به علت تماس با غربیان یا اقامت در اروپا ،آداب و رســومشــان را ت ییر
میدهند و با زنان ،بســان فرانســویان رفتار میکنند .در وهلة او  ،نویســندگان این نمایشنامهها
میتوانسـتند ادعا کنند که آسـیا میتواند از اروپا سـرمشـق بگیرد و احساسات ظری

و لطیفی

بپروراند .شــامفور ( )Chamfortدر نمایشنامة تاجر ازمیری ( )Marchand de Smyereترکانی
را به نمایش گذاشـت که روحی سرشار از ظرافت و لطافت داشتند .البته از یاد نباید برد که این
ترکان به فرانسه سفر کرد بودند .نمایشنامهنویسان دیگری مانند فاگان ( )Faganدر نمایشنامة
مســـلمان ( )Le musulmanو فاوار ( )Favartدر نمایشنامة ســـلیمان دوم یا دو مســـلمان
( )Soliman IIشـــخصـــیتهای فرانســـوی زیرک وآزاد و بیپروا در رفتار و گفتار را وارد
محیطهای شــرقی مانند حرمســراها مینمایند تا آنها را با بهر گیری از قدرت نفوذ وســلطه و
ایجاد آتش عشق در د شرقیان ،آداب و رسوم و قوانین و مقررات و اخالقیات مردم را اصالح
کنند (هاونلین،5366 ،5

.)11 .
1. Haunelin
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با شــکلگیری و رواج نمایشنامههای اپرا کمیک یا تئاتر غنایی در نخســتین ســا های قرن
هجده  ،مایه و مضـمون وه انگیز قصـهها،حوادث غیرمترقبه داستانها ،غنا و پرمایگی زمینه و
غرابت جاها در حکایات شـرقی بهعالوة آداب و رسـوم و مراس جشنهای مجلل ،احساسات
پرشـور و آتشـین و عشـقهای به غایت سوزناک شرقیان ،نویسندگان آنها را برآن داشت که از
این خصــوصــیات برای آرایش و تزیین نمایشــی که خاصــه باید خیا انگیز و شــگفتانگیز،
خیر کنند و چشمگیر باشد و همة حواس تماشاگر را به خود جلب نماید ،سود ببرند .در واقع
شاید غریبترین و بیگانهگراترین تصویر از شر در قرن هجده در صحنة اپرای برخوردار از
جذبة رنگآمیزی و جلوة موســیقی نمودار شــد .از آن جمله اســت نمایشهای ملکة پریان
( )Reine de Périsو زردتشت ( )Zoroastreاثر کااوزاک و رامو ( )Cahusac & Rameauو ابن
ســعید ،امپراطور م والن ( )Aben Saïd,l’empereur des Mongolsاثر لوبالن (.)Le Blanc
خالصـه آنکه اگر شـناسـایی شر به پیشرفت اپرا کمیک کمک کرد و این امر در دیگر اشکا
هنر دراماتیک اثر گذاشـــت ،باید گفت که ذو غرابتجویی در تئاتر انعکاس دور و درازتری
داشت و این امر در درام رمانتیک در قرن نوزده بهنحوی قاطع و تعیینکنند مؤثرافتاد (همان،
.)30 .
 .3نتیجهگیری

بررســی مختصــر برخی از آثار نمایشــی نویســندگان کالســیک فرانســه نشــان داد که آنها
بهمنظور نوآوری و تنوعبخشــی به نمایشنامههای خود با اقتباس و بهر گیری از موضــوعات و
مضامین گوناگون شرقی توانستند عالو بر ارائة تصاویری نو و بکر و حتی رؤیایی و خیا انگیز
از جنبههای مختل

فرهنگ و ادبیات شـر بر روی صـحنة نمایش برای سـرگرمی تماشاگران

خود به آگاهی و آموزش و الگوسـازی و انتقاد و اصـالح جامعة معاصر خویش در باب مسائل
اجتماعی ،فرهنگی ،ســیاســی ،مذهبی و غیر بپردازند و مســلما الهام و اقتباس از مضــامین
گوناگون شرقی توسط نویسندگان مکاتب مختل

فرانسوی پس از دورة کالسیک چه در زمینة

نمایشنامهنویسـی و چه در حوز های رمان و داسـتاننویسـی و شـعرادامه یافته است .درعصر
حاضر نیز به جهت نشر روزافزون کتب و مطبوعات و گسترش رسانههای گروهی و شبکههای
ارتباطاتی جهانی همانند اینترنت امکان تبادالت فرهنگی زیادی میان شـر و غرب فراه شـد
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است که بر این اساس میتوان تحقیقات گسترد ای در باب تأثیرو تأثرات متقابل میان ملل شر
و غرب در حوزة فرهنگ و ادبیات تطبیقی انجام داد و به بررسی موضوعات وم ضامین مشترک
.مورد استفادة میان آنها پرداخت
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