
 

 
 

  
  
  
  

  
  هانري د مونترالن: اديبي در مكتب سعدي

  ، دكتراي ادبيات فرانسه1مهدي بهنوش
 ، كارشناس ارشد ادبيات فرانسهپور فاطمه حسين

  
 

  چكيده
 هاي ادبي فرانسه است كه در آثـارش از ادبيـات فارسـي     ترين چهره الن از بزرگمونترهانري د

ثير زيادي گرفته است. در اين ميان نقش سعدي از ساير شعراي ايراني بيشـتر اسـت. دو اثـر    أت
، بازتابي از افكار شاعر بزرگ شيراز هسـتند.  اي خوشبختي بازهم لحظهو  بادبزن آهنين ،مهم او

آورد و در اثـر   ميالن در مورد شناخت خود از ادبيات فارسي صحبت به ميان در اثر اول، مونتر
تـرين آثـار    كند تا يكي از مهـم  با نبوغ خود تركيب مي گرفته استچه را از اديبان ايران  دوم آن

آورد. او نيـز بـه    سبك روان و پرطمطراق مونترالن سبك سعدي را به ياد مي خود را خلق كند.
ا كمترين كلمات بيشترين معنا را منتقل كند. البته شباهت اين دو اديب تنهـا  ن است كه بآدنبال 

 خـورد  هايي به چشم مي شود، بلكه در موضوعات آثارشان هم شباهت به سبك آنها مربوط نمي
  وجود دارد. هر دو  موضوعاتي مانند عشق، زن و سفر در آثار مثالً و
  

  ي، سبكسعدي، مونترالن، ادبيات تطبيق ها: كليدواژه
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1. Email: mbehnoush@gmail.com (نويسندة مسئول) 
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  مقدمه
تش را به اقصـي نقـاط    سعدي شاعري جهاني است كه آثارش عالم را درنورديده و شهر

اند. حوزة ادبيات تطبيقـي زمينـة مناسـبي بـراي تحقيقـات جديـد در زمينـة         دنيا رسانده
آيد. اديبـان فرانسـه از ديربـاز بـا      بيني اين شاعر بزرگ به شمار مي زندگي، آثار و جهان

دهند. يكي از اين افراد هـانري   چيني از آثار او ادامه مي ارند و به خوشهسعدي آشنايي د
هـاي ايرانـي بـه حسـاب      اديب فرانسوي قرن بيستم است كه وامدار انديشه 1مونترالن د

كند. در اين مقاله سعي شده است  آيد و در آثارش بي پروا اين نكته را خاطرنشان مي مي
ورد بررسـي قـرار بگيـرد. متأسـفانه مـونترالن در ايـران       تأثير شاعر ايراني بر مونترالن م

تواند راهگشايي باشـد بـر معرفـي     شده نيست و مقاالتي از اين دست مي چندان شناخته
هايي كه  تأثير ادبيات غني ايران بر ادبيات جهان. الزم به يادآوري است كه ترجمة بخش

رت گرفته است زيـرا اكثـر   اند توسط نگارندگان صو هاي فرانسوي اقتباس شده از كتاب
بخش ايدة  اند. همچنين بايد خاطرنشان شود كه الهام ها به فارسي ترجمه نشده اين كتاب

  جواد حديدي بوده است. از سعدي تا آراگوناولية اين تحقيقْ كتاب ارزشمند 
  

   براي اديبان فرانسوي سعدي، الگويي
توجه  ادبيات اروپايي زمان او جالب در اشعار سعدي نكات گوناگوني هست كه مقايسة آنها با

نمايد. براي مثال، در دوران زندگي سعدي، در ايران پرداختن به مسائل دنيايي مذموم بود و  مي
سعدي دسـت بـه    ند. در چنين شرايطي،تهاي روحاني زندگي داش شعرا سعي در ترسيم جنبه
در آن دوران، اروپا نيز  و آشكارا از عشق زميني صحبت به ميان آورد. هنجارشكني عظيمي زد

  تحت سيطرة كليسا بود و آثار غيرمذهبي جايگاه وااليي نداشتند.
نوگرايي فكري و تجددطلبي ذهني سعدي دويست سال پيش از نوگرايي و تجددخواهي 
اروپاست كه به عصر نوانديشي فكري مشهور شد. اگر به آثـار بزرگـان و نويسـندگان و    

شويم كه تقريباً دويست سـال پـس از سـعدي     متوجه ميشعرا و متفكران غرب بنگريم، 
هـايي دسـت    است كه هم در عرصة كالم و ادبيات و هم در عرصـة تفكـر بـه جسـارت    

  ).6زنند (انصاري الري  مي
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1. Henry de Montherlant 
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در اروپاي قرون وسطي ترجمة كتاب مقدس ممنـوع بـود و اگـر كسـي دسـت بـه       
بينيم كه عينـاً   ات قرآن را ميشد، اما در آثار سعدي بسياري از آي زد تكفير مي ترجمه مي

گلستان كند آتشـي بـر   «ها ارائه شده است. به عنوان مثال بيت  اند يا تفسيري از آن شدهنقل 
  سورة انبيا دارد. 69) كه اشاره به آية 306(سعدي » خليل / گروهي بر آتش برد ز آب نيل

سـت و بـه   سعدي با ادبيات عرب و حتي ادبيات ايران پيش از اسـالم آشـنا بـوده ا   
زنند، از جملـه آنجـا    هاي پهلوي و اوستايي پهلو مي همين دليل، گاهي اشعارش به ايده

(سـعدي  » دسـت  دل زيردستان نبايد شكست / مبادا كه روزي شـوي زيـر  «گويد:  كه مي
شود، آنجا كه آمـده اسـت:    هاي پهلوي ديده مي ). همين مفهوم در يكي از اندرزنامه365

افسوس مكن (مسخره مكن) چرا كـه ممكـن اسـت تـو نيـز       كسي را كه مستمند است،
كه سعدي از متون دنياي مسيحيت  ). ضمن آن18: 1380مانند او مستمند شوي (محقق، 

» اگر بد كني چشم نيكي مدار / كه هرگز نيـارد گـز انگـور بـار    «خبر نبوده است:  نيز بي
ا از خار توان برچيـد و  انگور ر«بينيم:  ). چنين مفهومي را در انجيل متي مي338(سعدي 

هـاي   ). مسلماً سـعدي تمـام ترجمـه   7/16(عهد جديد، انجيل متي، » انجير را از خس؟
يوناني را كه در عالم اسالم وجود داشته، مورد مطالعه قرار داده بـود چـون بسـياري از    

  ).22: 1378شود (محقق،  چه در آثار فالسفة يوناني بوده در آثار سعدي هم ديده مي آن
هـا   رت سعدي در بيان از ديگر داليـل مانـدگاري اوسـت. او گـاه در حكايـت     جسا

كند كه پيش از او كسي جرئت بر زبان آوردنشـان را نداشـته اسـت.     مواردي را بيان مي
كنـد كـه بـا عـوام      ها يادآوري مي دهد و به آن گاهي در قصايد شاهان را پند و اندرز مي
ن هستند. سعدي شاعري متعهد اسـت، بسـيار   تفاوتي ندارند و همه در برابر مرگ يكسا

كه مبحث ادبيات متعهد در جامعة غرب مطرح شود و كساني ماننـد ژان پـل    پيش از آن
نماينــدة تعهــد در ادبيــات شــوند. ســعدي معتقــد اســت كــه بايــد در مقابــل   1ســارتر

  ها قد برافراشت و ساكت نماند.  ناجوانمردي
ــر چه پيش خردمند خامشي ادب است ــ  اگـ

ـيرة ــ ــ ــ  عقل است دم فرو بستن دو چيز طـ
  

 به وقت مصلحت آن به كه در سخن كوشي  
 به وقت گفتن و گفتن به وقـت خـاموشي

  

  )9 (سعدي
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1. Jean-Paul Sartre 
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جايگاه ادبي شيخ اجـل را در  «اند.  سعدي را بحق با بزرگان ادبيات دنيا مقايسه كرده
ـ  1ادب پارسي همپاية شكسپير ر بـا متنّبـي در ادبيـات    در فرهنگ و ادب انگلستان و براب

  ).54(صيادكوه » اند عرب دانسته
گردد، وقتي كـه آنـدره    آشنايي اروپاييان با سعدي به بيش از سيصد سال پيش بازمي

را به زبان فرانسوي به  گلستاناي از  گزيده 1634، مستشرق بزرگ فرانسوي، در 2دوريه
را به طور كامل  بوستان 4دومنارو باربيه  گلستان 3چاپ رساند. در قرن نوزدهم، دفرِمري

شـود و بـه بـيش از     كنند. البته ترجمة اين آثار محدود به زبـان فرانسـه نمـي    ترجمه مي
اند. در ادبيات فرانسـه، اديبـان بزرگـي وامـدار شـاعر       شصت زبان مختلف ترجمه شده

 7ييزيهاي پا برگو  6شرقيات ، در5ها، ويكتور هوگو نامدار ايراني هستند: رهبر رمانتيك
)، 1829( شـرقيات كند كه يادآور شعر سعدي هستند. در چـاپ اول   قطعاتي تصنيف مي

گلستاني كه باد پـاييزي  «...با اين مضمون وجود دارد: » نوامبر«اي در ابتداي قطعة  جمله
نيز از بانوان شاعر رمانتيـك   8مارسلين دبورد ـ والمور » كند... هاي آن تعدي نمي به برگ

 گـل اي از او، كه  كند. در قطعه پرمحنت خود را در آثارش منعكس مياست كه زندگي 

  خوانيم: نام دارد، مي 9هاي سرخ سعدي
خواستم برايت گل سرخي هديه بياورم/ آن قدر گل در دامنم ريختم/ كه ديگر جـايي   امروز مي

ـ    باقي نماند/ گره لباسم باز شد/ گل ان آب را ها در باد پرواز كردند/ به سمت دريـا رفتنـد/ جري
  دنبال كردند و ديگر بازنگشتند.

ها آكنده و قرمزرنگ شده بود/ امشب هم هنوز لباسم معطر اسـت/ ايـن    جريان آب از تنوع گل
  ).15خاطرة معطر را در من ببوي (دبورد ـ والمور 

هاي  گلاي با نام  قطعه 10ثير بسيار گرفتند. لوكنت دوليلأشاعران مكتب پارناس هم از سعدي ت
  جامي مشهود است.ليلي و مجنون  سعدي و گلستان دارد كه در آن ردپاي 11صفهانا سرخ
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1. Shakespeare 
2. André Duryer 
3. Defrémery 
4. Barbier de Meynard 
5. Victor Hugo 
6. Les Orientales 
7. Les feuilles d'automne 
8. Marceline Desbordes-Valmore 
9. Les roses de Saadi 
10. Leconte de Lisle 
11. Les Roses d’Ispahan 
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هاي لب فرو بسته/ و  هاي اصفهان و غنچه فشان تو، اي ليالي سپيدگون/ از عطر گل نفس مشك
تر است/ لبانت گلگـون اسـت/ و    ها پرطراوت ها و بوستان هاي باغ هاي موصل و شكوفه ياسمن
  )303سارها... (حديدي  زالل، همچون آب چشمه ات بسان نسيم سحري/ خنده

معتقد است كه سعدي شاعري جهاني است و خواننـدة غربـي بـا آثـار او      1هانري ماسه
، دوست نزديك هانري ماسه، از طريـق او بـا سـعدي    2كند. موريس بارس غريبگي نمي

 3اورونـت  باغي رو بهشود. اثر او به نام  آشنا و به اين ترتيب مجذوب ادبيات فارسي مي
  برد. سعدي بهره مي بوستانچارچوبي شرقي دارد. در اين اثر بارس از ترجمة 

 5هم با ادبيات فارسي آشنايي دارد. او براي بيان عشقش به همسرش الـزا  4لويي آراگون
گيرد زيرا عشق موجود در ادبيات  از شاعران فارسي، از جمله سعدي و جامي، كمك مي

  نويسد: . آراگون ميكند فرانسه او را اغنا نمي
رفتم. زمين زير پايم نرم بود/ ناهمسان با شن. همسانِ آب/ و همسانِ شعر كه با سنگ بيگانـه   راه مي

خاسـت/ بسـان شـعري     است/ هيچ گياهي زير پايم نبود/ با اين همه عطري دالويـز از خـاك برمـي   
كرد/ با دسـت   رد، فضا را معطر ميآو اي اسرارآميز، با هر نفسي كه برمي قافيه/ و به گونه وزن و بي بي
  )329اي كهنه و خوشگوار از ميان انگشتانم گريخت... (حديدي  را لمس كردم/ همانند باده آن

  ) بر اين قطعه انكارناپذير است.6(سعدي »  گلي خوشبوي در حمام روزي...«تأثير شعر 
توان از  مي شود و تأثير سعدي بر شاعران و نويسندگان فرانسوي به اين محدود نمي

نيـز نـام بـرد. در     9و پرنسس دو بيبسـكو  8، كنتس دونواي7، مادام روالن6آلفرد دو موسه
  كنيم. اينجا، به منظور پرهيز از اطالة كالم، به همين موارد بسنده مي

  
 وجوي الگوهاي تازه مونترالن در جست

كسـالت مـادر،    بسببه در پاريس به دنيا آمد.  1895هانري د مونترالن در بيستم آوريل 
مـونترالن   و دراافكار زاهدانه و ژانسنيستي  كه كرد اغلب مادربزرگش به او رسيدگي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Henri Massé 
2. Maurice Barrès 
3. Un jardin sur l'Oronte 
4. Louis Aragon 
5. Elsa 
6. Alfred de Musset 
7. Madame Roland 
8. Comtesse de Noailles 
9. La princesse Bibesco 
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ديـپلم   1911فرسـتادند. در   1كروا تمذهبي سن ةاو را به مدرس ،ثير نبود. مدتي بعدأت بي
 ةانـدكي بعـد بـراي تحصـيل در رشـت      .خود را گرفت و در كالس فلسفه ثبت نام كـرد 

ـ   پسرفت.  حقوق به پاريس  يپـدري را فروخـت و سـفر    ةاز مرگ مـادربزرگش، خان
سپس براي ، در اسپانيا مستقر شد 1925فريقا آغاز كرد. در اساله را به ايتاليا، اسپانيا و  ده

 بـاز هـم  را نوشت. در زمان نگارش  2گل سرخ شنيجا  زندگي به الجزيره رفت و در آن
كه خطر جنـگ جهـاني دوم را    . اوفراواني داشتشهرت  )1934( 3اي خوشبختي لحظه
 ويكم بيستبيني كرده بود با شروع جنگ به جبهه رفت و مجروح شد. سرانجام در  پيش

به خـود سـيانور   نيز كار  از اين پيش و اي به گلوي خود شليك كرد گلوله 1972سپتامبر 
  شد. باتزريق كرده بود تا از مرگ خود مطمئن 

شاهكارهاي ادبيات فارسي  ةبود كه از طريق مطالعثير عرفان ايراني أمونترالن تحت ت
اين با  نيزمونترالن  .دوستي است هاي عرفان ايراني نوع با آن آشنا شده بود. يكي از جنبه

كنـد.   ييـد مـي  أفريقـا ايـن موضـوع را ت   ارفتـارش بـا اهـالي شـمال      و آشنا بـود  مفهوم
. بـود براي او قابل قبـول ن شان  هاي تحت سيطره اروپاييان بر اهالي سرزمين جويي برتري

جنـگ   ةديـد  هاي آسـيب  و از بچه كردبراي صليب سرخ سوييس كار  1945تا  1942از 
اش را صـرف كمـك بـه همنوعـانش كـرد تـا بتوانـد         او تمام زنـدگي . «كرد ميمراقبت 

  .)82 4(سيپريوت» خوشبختي، آموزش و همياري را ترويج كند
ارسـي وفـادارتر باشـد، بـه كمـك بـه       كه به بزرگان ادبيـات ف  نآمونترالن براي 

رد تا خود را آزادتـر  خواست از زندگي دنيوي دل بب و ميا .همنوعانش بسنده نكرد
 رد ،ها برابر هستند. در هنگـام زنـدگي در اسـپانيا    تمام انسان ،حس كند. به نظر او

اي  حتـي مـدتي در صـومعه    كـرد. پاي مسلمانان او را با دنياي شـرق بيشـتر آشـنا    
كند. ايـن   زهد را تجربه مي 1929رسد كه مونترالن در  به نظر مي«ين شد. نش گوشه

با زندگي قهرماني و رمانتيك آشنا شده در آن  جايي كه قبالً ،داافت اتفاق در اسپانيا 
  .)53 5(بالن» بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sainte-Croix 
2. La Rose de sable 
3. Encore un instant de bonheur 
4. Sipriot 
5. Blanc 
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او  بــارةدر 1شناســند. رومــن روالن عيــار مــي ن مــونترالن او را اديبــي تمــامامعاصــر
 .مـونترالن را دارم  به نام هانري د جواني ةنابغ ةر آشنايي با نويسندمن افتخا«نويسد:  مي

ام  ترين نيروي ادبيات معاصر فرانسه هستيد. اكنون كه با شما آشـنا شـده   [...] شما بزرگ
  .)8 بالنبه نقل از: » (رسد دنيا بامعناتر به نظرم  مي

او را  3د. برنـانوس نامـ  اي اصـيل و خـداي ادبيـات مـي     او را نويسنده نيز 2آندره ژيد
گونـه در مـورد او نظـر      آراگـون ايـن  و نامـد   مـي » دوران ما ةزند ةترين نويسند بزرگ«

آينـد احتـرام زيـادي قائـل      فرانسه به حسـاب مـي   ةمن براي مرداني كه نمايند«دهد:  مي
. )8 بـالن بـه نقـل از:   » (تر اسـت  مونترالن از همه فرانسوي  هانري د اناز ميان آن .هستم
اي  بيـنم كـه آينـده    اي آهنـين مـي   مـن در شـما اراده  «نويسـد:   اي به او مي در نامه بارس

  .)33ت سيپريوبه نقل از: » (درخشان برايتان خواهد ساخت
د و ينورد شهرت او فرانسه را در ،دشهاي مونترالن در شمارگان زياد چاپ  كتاب

ر همه جا بـا اسـتقبال   هاي او د د. نمايشنامهرمطرح ك نيزنام او را در كشورهاي ديگر 
ـ ماننگزنـده نيـز در امـان     هـاي حال از تيـغ انتقاد  عين اما در شدنده واجم د و تـواتر  دن

بـا انتقادهـايي    ،بزرگـان ادب فارسـي  بـه  خصـوص   بـه  ،او به آثار ديگران هاي ارجاع
  شد. رو  روبه

شـود،   همواره نوعي ثنويت ديـده مـي   او سبك مونترالن بايد گفت كه در آثار بارةدر
گري ايرانـي   در مانياه يافته است. نوشتار او ر بهزمين  از فرهنگ ايران چيزي كه احتماالً

مواجـه   اي پديـده با چنين  نيزدر آثار مونترالن  .همواره خير و شر با هم در تضاد هستند
بخشد كه در آن خير  هايش نوعي دوگانگي مي نويس به شخصيت اين نمايشنامه«م: هستي

در كنار هم وجود دارنـد. ايـن دوگـانگي بـه حـدي اسـت كـه         و شر، قدرت و ضعف
  .)92-91 (بالن» توان از نوعي زوال قهرمان در تئاتر مونترالن سخن به ميان آورد مي

هـايش   اصالت بيان ندارد و در گفتار شخصـيت  ةهايش دغدغ مونترالن در نمايشنامه
و به اهاي  نمايشنامه ،ديگرخورد. از سوي  به چشم مي نيزكالم عاميانه و گاه غيراخالقي 

سبك كالسيك فرانسه بسيار نزديك هستند و تماشـاگر را بـه يـاد دوران طاليـي تئـاتر      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Romain Roland  
2. André Gide 
3. Bernanos 
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اي او  عده :متفاوتي در مورد مونترالن و آثارش دارند هاياندازند. منتقدان نظر فرانسه مي
 نـر ه لـة مج ،1962كننـد. در   از او انتقـاد مـي   سـخت اي ديگر  عده و كنند را تحسين مي

آثـار   1فيليـپ سـوپو   آن، دادرسـي  ةتشكيل داد كـه در جلسـ  » اي براي مونترالن پرونده«
  د. رآور معرفي ك مونترالن را شرم
نوشته  سعدي ةتحقيقي درباراثر ارزشمندي با نام كه  مونترالن،دوست  ،هانري ماسه

 ،ن ديگرسعدي آشنا كند. به بيابا زمين و به خصوص  را با مشرق مونترالنتوانست  ،بود
 بـارة درمـونترالن  زمين را به روي مونترالن گشـود.   ادبيات مشرق ةسعدي بود كه درواز

هـاي   ما هركدام ايران دروني خودمان را داريم، با بـاغ «نويسد:  اهميت ادبيات فارسي مي
يـا در   .)22: 1944، (مـونترالن » شـوند  اش كه پس از زمستانِ خشك، شكوفا مـي  پنهاني

  د:گوي جايي ديگر مي
شـوم، از شـاعران اروپـايي نيسـت كـه كليـد دنيايشـان را         وقتي از زندگي روزانـه خسـته مـي   

هـاي   دروازه نروم. آنـا  خواهم، بلكه به سراغ شاعران چيني، عرب و به خصوص فارسي مي مي
 .گشايند كه همان آب پرعمق شعر است (همان) آب را به رويم مي

 ،نـام دارد كـه در آن  » رگان ايران مديونمآنچه به بز«  2بادبزن آهنينبخش اول كتاب 
 نكـه از آنـا  گويـد   سخن ميثيراتي أت ازو مونترالن از نزديكي افكارش با شاعران ايراني 

فتـه  پذيرثير أت نيزمونترالن از شاعران ديگري مانند حافظ، فردوسي و خيام  گرفته است.
  .شده استاكتفا بر او سعدي  اتثيرأبه تمقاله در اين  است اما

  
  پذيري مونترالن از سعدي   تأثير

كنيم. حضور زنـان و نقـش    هاي مشترك ميان سعدي و مونترالن را بررسي مي ابتدا ايده
آنها در جامعه يكي از موضوعات مشترك در آثار دو نويسنده است. در مجموع، در آثار 

نظـر  بينـيم. در واقـع، او زنـان را مخلـوق درجـه دوم در       گريزي مـي  مونترالن نوعي زن
گردد كه در محيطي كامالً زنانـه   است. دليل اين نگرش به كودكي مونترالن باز مي گرفته

رشد كرد. پدربزرگ او را زنان بدبخت كرده بودند. البته بايد اشاره كرد كـه او در تمـام   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Philippe Soupault 
2. L'Éventail de fer 
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نگرد. از اين نظـر او   انديشي مي آثارش ديدي منفي به زن ندارد و گاهي به زنان با مثبت
  گويد: ابهت زيادي دارد. سعدي در مورد زنان ميبا سعدي مش

  زن خوب فــــــــــــــرمانبر پارسا
  بــــــــــرو پنج نوبت بزن بر درت
  همه روز اگـــر غم خوري غم مدار
  كـــه را خانه آباد و همخوابه دوست
  چو مستور باشد زن و خوبـــــروي
  كسي بــــــر گرفت از جهان كام دل

  سخن سا باشد و خوشاگـــــــر پار
  تر كـــه خوب منش دلنشان زن خوش

  ببرد از پــــــــــريچهرة زشتخوي
  چو حلوا خورد سركه از دست شوي
  دالرام باشـــــــــــد زن نيكخواه

  

  كنـــــــــــد مرد درويش را پادشا  
  چــــــــو ياري موافق بود در برت
  چـــــو شب غمگسارت بود در كنار

  حمـت نظر سوي اوستخدا را به ر
  به ديـــدار او در بهشت است شوي
  كـــــــــه يكدل بود با وي آرام دل
  نگه در نكـــــــــويي و زشتي مكن
  كـــــــــه آميزگاري بپوشد عيوب

  طبع گوي سيماي خوش زن ديــــــو
  نه حلوا خورد سركه انــــدوده روي
  وليكن زن بد خـــــــــــــدايا پناه

  

  )465-464 (سعدي

كنـد كـه بـا معيارهـاي امـروز       هاي زن آرماني دوران خود را بيان مي سعدي ويژگي
هاي سعدي و مونترالن وجود  هايي ميان ايده همخواني تام ندارد. در اين زمينه، مشابهت

چه نـزد   آن«دانند.  دارد. به عنوان مثال، هر دو به زنان بدگمان هستند و مردان را برتر مي
مشورت «گويد:  ). سعدي مي62(بالن » هنده است، ادعاي خردورزي آنهاستزنان آزارد

  ).284(سعدي » با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان گناه
كنـد، در حـالي كـه سـعدي، طبـق       ماند و هرگز ازدواج نمي مونترالن به اين افكار وفادار مي

ده است. البتـه در آثـار سـعدي    بار ازدواج كر  كم دو ، دستبوستانو  گلستانهاي خود در  نوشته
خورد؛ از جملـه در جـايي از زنـان بـدگويي      هايي به چشم مي هم، مانند آثار مونترالن، دوگانگي

) اما از سوي 357(سعدي » تو با خود ببر توشة خويشتن/ كه شفقت نيايد ز فرزند و زن«كند:  مي
  ).467(سعدي » به زن كن/ برو خانه آباد گردان خرابت كند شاهد خانه«گويد:  ديگر مي

اي  در آثار مونترالن نيـز زن آرمـاني زنـي اسـت كـه، هماننـد گفتـة سـعدي، خانـه         
مانـد و هرگـز    سـازد و ماننـد همراهـي فـداكار در كنـار شـوهرش مـي        خوشبخت مـي 
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اجـرا   اگر براي قهرمانان زنِ مونترالن يـك رسـالت قابـل   «درخواست زيادي از او ندارد: 
  ).77(بالن » مهرباني استوجود داشته باشد، آن هم 

توانـد انسـان را از    عشق موضوع اصلي ادبيـات عرفـاني فارسـي اسـت كـه مـي      
بلد انسـان را بـه عشـق     فرشتگان نيز باالتر قرار دهد. سعدي نيز همچون مرشدي راه

وخم زندگي را طي كند. مـونترالن هـم در    كند تا بتواند راه پرپيچ ورزيدن دعوت مي
هـر دم كـه   «كنـد:   همانند مراد خود، سعدي، صحبت مي 1اندختران جومقدمة كتاب 

رفته است. عشـق توانـايي اسـت، نجـات      به عشق اختصاص داده نشود زمان ازدست
  ).76(سيپريوت » است

برخي از قطعات مونترالن يادآور ابيات سعدي هستند و اين فكر را به ذهـن متبـادر   
صورت محبـوب  «د بازگردانده است: كنند كه مونترالن بيتي از سعدي را به زبان خو مي

  ).63: 1934(مونترالن، » توان ديد هاي باغ مي مرا تنها در ميان گل
  گل نسبتي ندارد با روي دلفريبت

  

 ها چون گل ميان خاري تو در ميان گل  
  

  )876(سعدي 

اي است بـراي زنـدگي جـاودان پـس از      در نظر سعدي، زندگي دنيوي انسان مقدمه
دهد اما همواره تالش براي رضايت خـالق   ، به اين دنيا اهميت نميسببمرگ. به همين 

  نهد. بندگي در نظر عرفاي ايراني مقام وااليي دارد:  را ارج مي
 من چه در پاي تو ريزم كه خوراي تو بود

  

 ست كه شايستة پاي تو بود سر نه چيزي 
  

  )680(سعدي 

پوشـد و خـود را در زنـدگي    كنـد از دنيـا و تعلقـات آن چشـم ب     مونترالن نيز سعي مي
فروشـد و از   چـه از امـوال دنيـوي دارد مـي     عاشقانه غرق كند. به همين دليل، تمـام آن 

  پوشد: تجمالت زندگي چشم مي
گذاري نكنم و از آن به بعـد حتـي    هايم را سرمايه تصميم گرفتم كه پول 1925بنابراين در سال 

ن تجارت براي خـودم بـه منزلـة بريـدن از     يك بار هم به سمت اين كار نرفتم، زيرا ممنوع كرد
  ).103(سيپريوت » يك نظام اجتماعي است كه محكوم است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Les Jeunes Filles 
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كند. در زمان سعدي، تنهـا راه   سفر در زندگي سعدي و مونترالن نقش مهمي ايفا مي
، سـعدي بـه   بوسـتان آشنا شدن با فرهنگ اقوام مختلف سفر و كسـب تجربـه بـود. در    

  افران را حرمت نهند: دهد كه مس پادشاهان دستور مي
  بزرگان مسافر به جان پرورند
  تبه گردد آن مملكت عنقريب

  

  كه نام نكويي به عالم برند  
  كز او خاطر آزرده آيد غريب

  

  )318(سعدي 
شود و در آثارش نيـز بـر اهميـت     سعدي مرد سفر است و به اين صفت شناخته مي

شـود و   انسان در سـفر سـاخته مـي   كند زيرا بر اين عقيده است كه  سفر بسيار تأكيد مي
  درس زندگي در تعامل با اقوام مختلف نهفته است:

 بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي
  

  نكشد جامي صوفي نشود صافي تا در  
  

  )899(سعدي 

كند كه بـا   داستان مردي را بيان مي گلستانيا در حكايت بيست و هفتم از باب سوم 
  داند:  . پدر سفر را براي پنج گروه واجب ميگويد پدرِ خود از مزاياي سفر مي

  تا به دكان و خانه درگروي
  برو اندر جهان تفرج كن

  

  هرگز اي خام آدمي نشوي  
  پيش از آن روز كز جهان بروي

  

  )163(سعدي 

گيرد ماننـد سـعدي    تواند يكنواختي زندگي را تحمل كند، تصميم مي مونترالن نيز، كه نمي
نيا را بهتر بشناسد و براي خلق آثارش منابعي بيابـد. سـفر وي هفـت    پاي در راه سفر نهد تا د

، روز آغـاز سـفرم كـه نقطـة عطفـي در      1925ژانوية  15در واقع از «انجامد.  سال به طول مي
  ).99(سيپريوت » ام بود، هفت سال و دو ماه را خارج از خاك فرانسه گذراندم زندگي

شايان ذكر است كه اين سفر يك سال پس از آشنايي مونترالن با ادبيات فارسـي  
هـر سـفر   «كنـد:   آغاز شد. او در برخي آثارش نظرهاي خود را در مورد سفر بيان مي

» سـازد  كند، سفر همـه چيـز را ممكـن مـي     شروعي دوباره است، مقصد تفاوتي نمي
  ).57 1(گُدار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Godard 
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هـاي زيـادي وجـود دارد.     ترالن مشـابهت ميـان سـعدي و مـون    نيـز  از لحاظ سبكي
بارزترين مشخصة سبك سعدي ساده بـودن اسـت. بـرخالف سـبك عراقـي، در شـعر       

اي كه سـبك متكلـف    شوند. در دوره ها و تركيبات دشوار به ندرت ديده مي سعدي واژه
شود. بـه عنـوان    شاعراني مانند خاقاني رواج دارد، سعدي نمونة بالغت زبان فارسي مي

  ، با دقت در ابيات زير به آساني به اين موضوع پي خواهيم برد:نمونه
  من از اينجا به مالمت نروم

  گويند گر به عقلم سخني مي
  

  كه من اينجا به اميدي گروم  
  بيم آن است كه ديوانه شوم

  

  )803(سعدي 
  يا:

  ديدار تو حل مشكالت است
  

  صبر از تو خالف ممكنات است  
  

  )552(سعدي 

كند زيرا بر ايـن عقيـده اسـت كـه      ديرفهم را از زبان خود حذف ميسعدي عبارات 
فهم باشـد، در غيـر ايـن صـورت راه      هاي يك معلم اخالق بايد براي همگان قابل حرف

فهـم اسـت.    جايي نخواهد برد. سبك مونترالن نيز، در عين باشكوه بودن، ساده و قابل به
بايد يكي را فداي ديگـري كـرد. در دو   به نظر او، افكار به اندازة كلمات مهم هستند و ن

، جمالتـي كوتـاه و سـاده    بادبزن آهنينو  اي خوشبختي باز هم لحظهاثر مورد بحث او، 
خصـوص در كتـاب دوم    آيند، به وجود دارد كه با همان نگاه اول به وضوح به چشم مي

 چنـان بـا جمـالت    انـد و گـاه آن   بخش آن شـده  هاي شاعران بزرگ ايران زينت كه گفته
:  اند كه تشخيص آنها از هم مشكل مي مونترالن درآميخته هيچ چيز مانند شعر «شود، مثالً

اي جذبة  چيز با لحظه گذرد. هيچ نخورده از قرون و اعصار مي ماند. شعر دست جوان نمي
پرنـدگان خلسـه در چشـمان تـو النـه      «) يا: 21: 1944(مونترالن، » كند شعر برابري نمي

  ).16: 1934 (مونترالن،» دارند
ايجاز دومين مشخصة سبك سعدي در نظم و نثر است. سعدي استاد مسـلم انتقـال   
بيشترين معني در قالب كمترين كالم است و گاه حكايت تمام و كمالي را در يك بيـت  

  كند: بيان مي
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  هر كه آمد عمارتي نو ساخت
  

  رفت و منزل به ديگري پرداخت  
  

  ) 7(سعدي 

  پروريد يكي بچه گرگ مي
  

  چو پرورده شد خواجه را بردريد  
  

  )200،بوستان(سعدي، 
  چه نپايد دلبستگي را نشايد هر       

  )10(سعدي 

گـويي/ مـرا بـه     گـاهي مـي  «گويـد:   مـي  اي خوشبختي باز هم لحظهمونترالن نيز در 
: 1934(مـونترالن،  » فراموشي ببر/ چرا فراموشي؟/ هرگز از خواب خوشت بيـدار نشـو  

هايي هست كه بعد از ديـدن آنهـا بايـد بـراي هميشـه       چهره: «آهنين بادبزن) يا در 130
  ).36: 1944(مونترالن، » ها را بست و مرد چشم

هاي سبك سعدي استفاده از جمالتي با فعل منفي است، گويي  يكي ديگر از ويژگي
  تلويح بيان يا گفتارش را قدري تعديل كند: خواهد موضوعي را به شاعر به اين روش مي

 ست به شيريني و لطف و نازش ديدهكس ن
  

 كس نبيند كه نخواهد كـه ببينـد بـازش     
  

  )728(سعدي 

  تفاوتي نكند قدر پادشايي را
  

  كه التفات كند كمترين گدايي را  
  

  )535(سعدي 

  نه تو گفتي كه به جاي آرم و گفتم كه نياري
  

 عهد و پيمان و وفاداري و دلبندي و ياري 
  

  )880(سعدي 

  شود: گيرد و در كل غزل تكرار مي رديف قرار مي» نيست«ي منفي مانند گاهي واژه ا

 ست درد عشق كه هيچش طبيب نيست دردي
  

  گر دردمند عشق بنالد غريب نيست 
  

  )594(سعدي 

  روز وصـــلم قرار ديدن نيست
  

  شب هجرانم آرميدن نيست 
  

  )602(سعدي 
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  گر صبر دل از تو هست و گر نيست
  

  ر نيستهم صبر كه چارة دگ 
  

  )596(سعدي

تـوان آن را يكـي از    شود و به همين دليـل مـي   ها به اين چند مورد محدود نمي مثال
هاي سبكي سعدي برشمرد. در آثار مونترالن نيز چنين مـواردي بـه وفـور ديـده      ويژگي

توان همه جا نوعي  در آثار مونترالن مي«كنيم:  شود كه در اينجا به يك مثال بسنده مي مي
كـردن   بينيم و رهـا  مي 1و رد ديد. ميل به نرفتن تا انتها مانند آنچه در آثار استاندال امتناع

  ).45(بالن » 2آنچه بايد بيان شود، همانند آثار شاتوبريان
سـرزمين  «اند به  دهشمونترالن خود معترف است كه آثار شاعران ايران او را رهنمون 

 گلسـتان اي اسـت بـه بـاب سـوم      شـاره ، كه ا»هاي موجود در باغ پنجم پريان و شگفتي
  ).12: 1944سعدي كه به عشق و جواني اختصاص دارد (مونترالن، 

شناسد (همان) و جواني خـود   مي» سرزمين سعدي و حافظ«مونترالن ايران را با نام 
توانسـتم حتـي يـك لحظـه از زنـدگي       نمي«كند:  را با مطالعة آثار اين شاعران سپري مي

  (همان).» هاي ايراني مديون نباشد كنم كه به نابغه شاعرانة خود را تصور
شده از ادبيات فارسي واضح و آشكار هستند و گـاهي نيـز در    گاه تأثيرات گرفته

اي كـه در آن، دن   هـا، صـحنه   صحنة گردهمايي شـواليه «اند، از جمله  لفافه بيان شده
گرفتـار   حـالي كـه هـر دو در بـرف      بـرد در  آلوارو دخترش را به سمت صومعه مـي 

 ]شـاهنامه در [انـد، انسـان را بـه يـاد بـرف و بـوران داسـتان عـروج كيخسـرو           شده
  ).146(صمصامي » اندازد مي

هـاي   به ارائة ويژگـي » آنچه به اساتيد ايران مديونم«با عنوان  بادبزن آهنينفصل اول 
كـه فهـم    كند و براي آن ايرانيان اختصاص دارد. مونترالن بارها به عرفان ايراني اشاره مي

كنـد. او بارهـا جمالتـي از     هايي از جامي و سعدي نقل مي موضوع را بهتر كند حكايت
گونـه بيـان    اش به ادبيات فارسي را اين گنجاند و عالقه هاي خود مي سعدي را در نوشته

فهم  ايرانيان قرون سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم، عالوه بر زيبايي، حقايقي قابل«كند:  مي
  ).22: 1944(مونترالن، » كنند كه در عين حال حقايق اساسي هستند را بيان مي
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1. Stendhal  
2. Chateaubriand 
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شده هستند. فردوسي بارها خرد را  در ادبيات فارسي دانش و خرد از عناصر ستايش
كنـد. مـونترالن نيـز همـين راه را در پـيش       ستايش و بر اهميت آن در زندگي تأكيد مي

كند  راهنما عمل مي همچونگي ترين موهبت الهي است كه در زند خرد بزرگ«گيرد:  مي
  (همان).» و ياريگر تو در زندگي دنيوي و زندگي پس از مرگ است

تـر   گونه كـه پـيش   نام دارد كه ـ همان » هاي باغ پنجم ميوه«  بادبزن آهنينفصل سوم كتاب 
 ةسعدي. در ابتداي اين فصـل مـونترالن بـه شـيو     گلستاناي است به باب سوم  گفتيم ـ اشاره 
  پردازد كه كامالً يادآور توصيفات سعدي است: صيف زيبارويان ميسعدي به تو

  داشتم  هميشه خيره در چهرة زيبارويي گام بر مي
  ).36(همان 

 در من اين است كه صبرم ز نكورويان نيست
  

 زرق نفروشم و زهدي ننمايم كان نيست 
  

   )601(سعدي 

  چهرة زيبا دروازه خوشبختي است
  ).35: 1944(مونترالن، 

 ت باز آيد از آن در كه يكي چون تو درآيدبخ
  

 روي ميمون تو ديدن در دولت بگشايد 
  

  )692(سعدي 

ها بيش از ساير ملل نسبت  شده، يونانيان باستان و ايتاليايي ها، ايرانيان مسلمان عرب«
دهند. شرقيان هنـوز هـم از جمـال محمـد      اند و نشان مي به زيبارويان واكنش نشان داده

  ).37: 1944(مونترالن، » گويند سخن مي ]ص[
نيز كتابي است متأثر از ادبيـات فارسـي. فصـل اول ايـن      اي خوشبختي باز هم لحظه

نام دارد در زمان اقامت مونترالن در افريقا تصنيف » اشعار با الهامات افريقايي«كتاب كه 
يـن  هـاي ا  تواند عنوان فصل را توجيه كنـد. در اينجـا مشـابهت    شده است كه همين مي

  كنيم: كتاب را با آثار سعدي بررسي مي
  اگر در آتش دوزخ بيفتم، آتش دوزخ را خواهم سوزاند

  ).17: 1934(مونترالن، 
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 بر آتش غم سعدي كدام دل كه نسوخت
  

 گر اين سخن برود در جهان نماند خام 
  

  )755(سعدي 
هـاي ايرانـي   هايي وجود دارد كـه خواننـده را بـه يـاد مينياتور     در كتاب مونترالن صحنه

  اندازد، از جمله: مي
هاي شير سردشده و  سوزد. بر روي قالي، پياله عودسوزي روي زمين كه در آن چوب صندل مي

آيند تا او را،  خواند و پرندگان آسمان مي شود. يك قناري آواز مي هاي چاي داغ ديده مي فنجان
  ).48: 1934كوبد، نظاره كنند (مونترالن،  كه بال بر قفس مي

  الة سعدي به چه داني خوش است؟ن
  

  بوي خوش آيد چو بسوزد عبير 
  

  )713(سعدي 
  فراموش نكنيد كه كسي كه براي من فرح بخش نيست، درد من است 

  ).58: 1934(مونترالن، 
  برو كه هر كه نه يار من است بار من است
  )570(سعدي 
شـعراي ايـران و    بينيم كه كـامالً يـادآور شـيوة    در قطعة زير توصيفي از معشوق مي

  خصوص سعدي در توصيف يار است:  به
هاي سرخ متولد شـد/ از عطـري    توان ديد/ او يك روز در ميان گل چهرة يار مرا تنها در باغ مي

زند كـه اگـر    زاده شد/ سرخي و سپيدي بر دهان او نقش بسته بود/ پوستش بر ابريشم طعنه مي
هايش بـه سـردي    اهايش مانند جويبارند/ ناخنآلود خواهد شد/ پ انگشتان او را لمس كند خون

اي كوچك است/ زبانش بـه   هايش نشسته/ سرش مانند سر پرنده ها/ عطر ياسمن بر شقيقه برگ
  ).64-63: 1934هاي بهشت (مونترالن،  رنگ شراب است و پوستش به ماليمت راه

يـا  گل است آن يا سمن يا ماه يا روي/ شب است آن يا شـبه  «غزل سعدي با مطلع 
  ) به اين قطعة مونترالن شباهت زيادي دارد. 921(سعدي » مشك يا بوي؟

  
  گيري نتيجه

آيد و بـه خصـوص از سـعدي     مونترالن از جمله شيفتگان ادبيات فارسي به حساب مي
، وامـدار  اي خوشبختي باز هم لحظهو  بادبزن آهنينو، اتأثير بسيار پذيرفته است. دو اثر 



  93  
  هانري د مونترالن...مقاله 10/1 ادبيات تطبيقي

 

شباهت بسيار دارد. هـانري   گلستانخصوص اثر اول كه به  هشاعر بزرگ شيراز هستند، ب
، بـاب  تحقيـق دربـارة سـعدي   بـديل خـود،    شناس بزرگ فرانسوي، با اثر بي ماسه، ايران

كند كه در تمام عمر  اي آشنا مي گشايد و او را با گنجينه آشنايي مونترالن با سعدي را مي
زمـين   اره خود را مديون ادبيات مشرقبراي خلق آثار خود از آن بهره برد. مونترالن همو

داند و از بيان اين مسئله ابايي ندارد. او حتي در برخـي   خصوص ادبيات فارسي مي و به
تـوان از   هاي زندگي فردي هم پيرو عارفان و اديبـان ايـران بـود؛ از جملـه مـي      از جنبه

هـا   عدي، سـال اهميت سفر در زندگي او نام برد كه به تأسي از الگوي بلندآوازة خود، س
اندوزي پرداخت و بعدها تجربيـات خـود را در آثـارش مـنعكس      دور از وطن به تجربه

تواند زمينة  هاي آثار اين اديب فرانسوي با ديگر بزرگان ادبيات فارسي مي كرد. مشابهت
زمين در فرهنـگ و ادبيـات جهـان هـر چـه       هاي ديگر باشد تا جايگاه رفيع ايران تحقيق

  بهتر مشخص شود.  
شـود. از   هاي زيادي در ارائة برخي از موضوعات در آثار دو اديب ديده مـي  شباهت

هايش،  نظر سبكي نيز مونترالن سبك ساده و بدون تكلف سعدي را اتخاذ كرده و نوشته
در عين غناي ادبي، از سادگي و ايجاز برخوردار است. شاعر فرانسوي بـه ايـن بسـنده    

رو سعدي و همانند او مرد سـفر اسـت. او بـه شـيوة      نكرده و در زندگي خود نيز دنباله
دانـد و سـعي در دل كنـدن از تعلقـات      ارزش مـي  عرفاي ايراني دنيا و تعلقات آن را بي

  دنيوي دارد.
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