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1- مقدمه
و داستان در  ویژه شعر  به  ادبیات  ادبیات دست  آوردهایی بشری هستند.  و  »فرهنگ 
حکم ارجمندترین دستاورد های قومی هر زبان و سرزمیني، همین که به اوجی حیرت  انگیز 
می رسد، دیوار های سرزمین و زبان خود را در هم می شکند و بر بال ترجمه به سرزمین  ها 
و مردم دیگر می رسد و در سرزمین  های دیگر گاه به همان هیات و گاه به هیاتی دیگر و 
باززایی دستاورد های تازه تر و  باز آفرینی و  برازنده تر جلوه می کند و در این میان موجد 
با فرهنگ سرزمین  های دیگر می شود. به رغم محدودیت  های زبانی و تفاوت  های  آشنا تر 
از  فرهنگی و در مواردی غیر ممکن بودن ترجمه دستاورد های ادبی هر قوم، این ماجرا 
دیرباز ادامه داشته و دارد و شاعران و نویسندگان بزرگ هر سرزمین، همواره یا خود، آثار 
ادبی را برگردانده اند یا از برگردان های دیگران به آثار خود طراوت بخشیده اند. فرهنگ و 
ادبیات کهن فارسی و شاعران و نویسندگان ایرانی نیز از این تاثیر و تاثر ها بر کنار نبوده اند. 
ادبیات فارسی در این میان تاثیری ژرف بر ادبیات غرب به ویژه ادبیات آلمانی زبان گذارده 
است و در این میان شعر فارسی بیش تر از سایر گونه  های ادبی در حوزه زبان آلمانی تاثیر 
گذار بوده است. در صورتی که شعر آلمانی زبان هرگز تا بدین حد بر شعر فارسی تاثیر 
اروپایي، شاعران  میان سرزمین  های  در  )عبداللهي، 1384، 261-259(  است.«  نگذاشته 
حوزه زبان آلمانی در موارد زیادي از شاعران ایرانی الهام گرفته اند که ما در این جا بر تاثیر 
شعر فارسی بر یکي از شاعران این زبان، یعني هاینریش هاینه )Heinrich Heine( می پردازیم 

و شاعران دیگر آلماني گوي متاثر از ادبیات ایران را به مجالي دیگر وا مي گذاریم. 
»قرن ها پیش از ظهور نخستین آثار ادبی به زبان آلمانی، در زبان فارسی شاه کار های 
جهانی خلق شده بود و اروپاییان پس از شکل گیری زبان و ادبیات شان، افزون بر توجه به 
ادبیات و فلسفۀ یونان و رم باستان به ادبیات و حکمت شرق، به ویژه ایران روی آوردند.« 
)م. ح. حدادي، 1385، 5-18( آلمانی زبان ها در شمار نخستین کسانی بودند که در زمینه 
تاریخ و فرهنگ ایران باستان و دوران اسالمی، ترجمه و تفسیر آثار شاعران و نویسندگان 

ایرانی پیش قدم شدند. 
پیشینه ي روابط ایران و آلمان:

»روابط ایران و آلمان پیشینه ای پانصد ساله دارد که در آغاز، سطح آن چندان چشم گیر 
است  بوده  آلمان  و  ایران  رابطه  نخستین  انگیزه  های  از  تجاری  و  مقاصد سیاسی  نیست. 
که همین خود، خواسته یا نا خواسته موجب آشنایی فرهنگی- ادبی نیز شده است.« ) 
اولئاریوس، 1369، 4 (. »سفر تاریخی و سرنوشت ساز گروهی از سفیران فریدریش سوم به 
دربار شاه صفوی عالوه بر اهمیت تاریخی- سیاسی اش، سرآغاز فرخنده ای است بر آشنایی 
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آلمانی  ها با ادبیات کالسیك فارسی زبان.« )تشنر، 1366، 1 (
نخستین ترجمه  ها از زبان فارسي به آلماني: 

آدام اولئاریوس Adam Olearius( و پاول فلمینگ )Paul Fleming( شاعر آلمانی زبان در 
سفر یاد شده از راه روسیه در اوایل سال)1636م-1057هجری قمری( به ایران آمدند و پس 
از یك سال و چند ماه اقامت در ایران به سرزمین خود بازگشتند. اولئاریوس )1603-1671( 
در سال 1647 یادداشت  های تازه درباره سفر به شرق را منتشر کرد. بخش اعظم این کتاب 
600 صفحه ای درباره زبان فارسی، آیین  ها و آداب ایرانیان است. به گواه تاریخ دستاورد 
این سفر ها فقط مادي و اقتصادي نبوده است. ترجمه گلستان سعدی به زبان آلمانی در 
سال 1654 نقطه عطفی در آشنایی آلمانی  ها با ادبیات ایران بود. بوستان سعدی پس از آن 
به همین قلم ترجمه شد. در سال 1666 اولئاریوس سفرنامه ایران و روسیه را نگاشت که 
در زمان خود عالقه مندان به شرق را متوجه ایران کرد و هنوز هم یکی از این آثار مهم در 
شناخت روزگار صفویان است. »پل فلمینگ اگرچه اثری درباره ی ایران ترجمه نکرد اما در 
شعرش از ادبیات فارسی تاحدي تاثیر گرفت. یوهان گوتفرید هردر )1803-1744 میالدی( 
در سال 1787 با تاثیر از ترجمه  های یاد شده و تحقیقات کارستن نیبور در نوشته هایش 
آلمانی  ها را به ایران باستان و ادبیات ایران متوجه کرد.« ) شیمل، هردر و فرهنگ ایراني، 
1375، 650 ( هامر پورگشتال )Joseph von Hammer Purgstall( )1856-1774( با ترجمه 
غزل  های حافظ به آلمانی؛ گوته، روکرت و پالتن را متوجه بخش ناشناخته اما غنی شعر 
در ایران و جهان کرد. دیوان شرقی – غربی گوته )3( و آثار بسیاري پس از آن، تحت تاثیر 
این ترجمه و کتاب دیگر این مترجم و شرق شناس،تاریخ سخنوری در ایران )1818( است. 

بازتاب نخستین ترجمه  ها از ادب فارسي در آلمان:
»در سال 1818 دیوان غربی- شرقی  گوته )J. W. von Ghoethe( با تاثیر مستقیم از 
حافظ و فرهنگ ایرانی سروده شد. گوته در خالل ماجرای عشقش به شرق، در آثارش، با 
پندار پیوند ناپذیري دو جهان شرق وغرب می ستیزد و در عین نظر داشتن به تفاوت  ها که به 
دید او کم هم نیستند، همواره در پی اشتراکات این دو جهان است. در این جا نیز گوته مرید 
چشم بست های نماند که بر برخی از جنبه  های دیگر یکسر چشم بربندد. او از جنگ  های 
اروپا گریخته بود، اما با کمال شگفتی، اعمال گذشته شرقی پدیده هایی مشابه آن به او نشان 
داد: همان جنگ ها، همان کشور گشایی ها، همان تهدید ها نسبت به زندگی و شادی، همان 

علل و اسباب برای خشم و یاس.« )تي جي رید، 1374، 108 – 109(
گوته در پرتو این شناخت بیش از بیش به راز پیام حافظ و نکته  های ظریف او پی برد 
و دریافت که در حافظ و غزل هایش نیز همان جبر و احتمال برای عشق و شعر وجود دارد 
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تا در شرایط نامساعد ببالند. به گفته تی. جی. رید، »اشعار ایرانی گوته فقط باسمه کاری و 
بازی طعن آمیز نیست. او این قالب غریب را با عمیق ترین مقاصد خود تطبیق می دهد.  باید 
این را نیز بیافزاییم که اصطالح ادبیات جهانی )Weltliteratur( از بر ساخته  های این شاعر 

بزرگ آلمانی است. 
کالسیك  شاعر  گوته  فون  ولفگانگ  یوهان  سفرنامه نویس،  و  مترجم  اولئاریوس  آدام 
ادبیات آلماني)ـــ ص10( ،یوزف فون هامر پورگشتال مترجم و مفسر حافظ به آلماني و 
فریدریش روکرت مترجم و شاعر آلماني، آگوست فون پالتن، شاعر آلماني و مترجم غزلیات 
حافظ و هاینریش هاینه شاعر سرشناس دوران رمانتیك آلمان جزء برجسته ترین شاعران 

متاثر از ادبیات ایران هستند. 

2- بحث و بررسی
2-1- هاینریش هاینه و ادب فارسي:

هاینریش هاینه )1797-1856م.( یکي از پرآوازه ترین شاعران آلماني قرن نوزدهم بود 
که به او ولتر اروپا مي گفتند و در آستانه قرني به دنیا آمد که جهان متکي به بینش آرماني 
عصر روشن گري و کالسیك رو به پایان مي رفت و انقالب هاي پي درپي صنعتي چهره زندگي 
را دگرگون مي ساخت. هاینه بر جابه جایي و دگرگوني ارزش  ها و برتري معیارهاي مادي بر 
معنوي آگاهي یافت و البته براي مدتي کوتاه چنین نتیجه گرفت که به زودي ادبیات خواهد 
مرد، ولي دیري نکشید که توانست زباني فراخور مناسبات زمانه اش بیابد و شاعر شادي  ها 
و غم هاي مردم دوران خود شود. او خود در این باره مي گوید:  »به هنگام تولد من، ماه شب 

یك دوران افول مي کرد، تا سپیده دوراني نو سر بردارد.« )م. حدادي، 1384، 70( 
»هاینه در آغاز جواني نویسندگي را برگزید. نقاد و روزنامه نگار شد. در سال 1827میالدی 
پس از پایان تحصیالت دانشگاهي در برلین، ، کوشید راه استادي و تدریس را در پیش گیرد، 
اما با توجه به روحیه ی ضد فئودالي و ضد بورژوازي و طنز گزنده اش در هجو و نقد حق 
صاحبان قدرت، با واکنش خصمانه محافظه کاران روبه رو شد که در نتیجه چاپ آثارش را در 
قلمرو دولت پروس و اتریش ممنوع کردند. هاینه پس از آن ناچار به جالي وطن شد و به 
فرانسه مهاجرت کرد. وي در تبعید خودخواسته اش با روزنامه هاي فرانسوي و محافل ادبي 
این کشور همکاري مي کرد و با نویسندگان بزرگي مانند ویکتور هوگو، بالزاك، آلفرد دو 
موسه، کارل مارکس و فریدریش انگلس و سایر هنرمندان و روشن فکران معاشرت داشت. او 
آثار و اشعار خود را بیش از همه به قصد ایجاد تفاهم میان دو ملت بزرگ اروپایي، آلماني  ها 
و فرانسوي  ها خلق کرده است. اگرچه شعرهاي هاینه بي درنگ به زادگاه ش راه مي یافتند 
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و حتي برخي به سرعت زبانزد مي شدند،  با این حال زندگي اش در فقر و آوارگي گذشت. 
افزون بر فقر مادي وي از سال 1845میالدی به درد مفاصل دچار شد و از سه سال بعد تا 
هنگام مرگ خود در پاریس )1856م. (،بود. با این همه بسیاري از شاه کارهاي خود را در 
همین دوران سرود. در اشعار او عناصر دنیاي کالسیك، رمانتیك و رئالیسم صنعت گرا و 
علم زده خاص قرن نوزدهم به طور هم زمان حضور دارند. اشعار دوران رمانتیك او، از سادگي 
سرودهاي عامیانه مایه ورند، اما اشعار دوران پایان عمرش زندگي دشوار بینوایان را در کالن 

شهرهاي تازه پاي صنعتي بازمي گوید«. )همان( 
هاینه درباره ایران و ادبیات فارسي دیدگاه هاي ویژه اي داشت. »نخست آن که او با این 
بسیار مي نوشت،  نیز سفرنامه هاي  و  پي مي گرفت  را  اجتماعي  و  فلسفي  که جستارهاي 
اما بیش از همه خود را شاعر مي دانست و همین نکته او را به ایران به عنوان مهد شعر 
کهن جهان نزدیك و مانوس مي کرد. دیگر آن که وي سال  ها پیرو مکتب رمانتیك آلمان 
بود که نمایندگان آن ادبیات شرقي، خاصه فارسي و عربي را بسیار دل انگیز مي دانستند 
و در قصه  ها و افسانه هاي این زبان  ها باریك بیني، حکمت و روان کاوي هوش مندانه اي باز 
مي یافتند و این همه را، هم راه با موضوعات، تصاویر و شخصیت هاي معروف داستان هاي 

مشرق زمین سرمشق خود قرار مي دادند.« )همان، 71( 
محدود  انگیزه  دو  این  به  فقط  ایران  سرزمین  و  فارسي  ادبیات  به  هاینه  گرایش  اما 
نمي شود. در زمان او شرق شناسي در اروپا پیشینه  و پشتوانه اي چشم گیر یافته بود که عالوه 
بر حضور در دانش گاه هاي بزرگ این قاره، راهي به ادبیات و زبان هاي زنده این خطه نیز 

بازکرده بود. 
هاینه حضور ادبیات مشرق را در عرصه فرهنگي کشور خود پي گیرانه دنبال مي کرد و 
به سهم خود از نخستین خوانندگان دیوان غربي- شرقي گوته بود. او نخستین ادیبي بود 
که در بررسي این کتاب، استقبال گوته از شعر و غزل فارسي را چیزي بیش از بازي صرف 
با قالب  ها و تصاویر تغزلي بیگانه یافت و در نقد آن تصریح کرد که گوته با سفر خیالي اش 
به مشرق زمین به جهان بیني صوفیان ایراني- اسالمي که در راه شناخت هستي، عشق را 
دست مایه اي برتر از عقل مي دانستند، نزدیك شده است. هاینه در کتاب مدرسه )مکتب( 
از آن که در  تأثیر جهان بیني شعر فارسي بر گوته مي گوید: »گوته پس  رمانتیك، درباره 
نمایش نامه فاوست، دل زدگي خود از روح مجرد و میلش به لذت هاي واقعي را بیان کرده 
بود، در عالم خیال به دنیاي امیال پناه برد و دیوان غربي- شرقي را نوشت. ... این کتاب 

سالمي است از غرب به شرق.« )همان(
هاینه متأثر از این درك و دریافت گوته از شعر فارسي خود نیز عناصر و تصاویر این گونه 
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تغزل، به ویژه نمادهاي گل و بلبل را در آثارش، از جمله در شعر دناکالرا به کار مي گیرد. 
»ایران براي وي چنان مهد جوشان سرزنده شعر است که در ضمن هجو شاعري کهنه گرا 
به او هشدار مي دهد که مبادا فکر کند، دزدي از باغ هاي میوه شیراز و انباشتن شکم با 
آن کسي را شاعر مي کند.« )م. حدادي، 1384، 72( شناخت وي از شرق به تحصیالت 

دانشگاهي اش نیز نزد استادان نام داري چون پوپ و وولف نیز متکي بود. 
وي  بود.  توهم  از  خالي  شرق،  به  هاینه  اشتیاق  صاحب نظران،  و  منتقدان  باور  به 
هم چنان که شیوه دولت مداري ترکان عثماني را در زمان خود خودکامانه مي یافت با احترام 
و حتي حسرت از دوراني یاد مي کرد که اسپانیا تحت حکومت اعراب و مسلمانان سرزمیني 
آباد بود و در آن مسیحي،  مسلمان و یهودي با مدارا و احترام در کنار هم زندگي صلح آمیزي 
داشتند. این ستایش از اندلس و مسلمانان فرهیخته آن که در چندین شعر هاینه از جمله 
دن رایمرو )هاینه ، 1985، 75 ( و شاه مغربیان )همان، 358( و نیز نمایش نامه المنصور 
)همان، 172( او تجلي مي یابد، خود به خود انزجار او را از حکومت متعصب مسیحیاني که 
با راندن اعراب و یهودیان از اندلس در قرن پانزدهم، دادگاه هاي تفتیش عقاید را بر این 
کشور مسلط ساختند، نشان مي دهد. هاینه با آن که بعد ها به مسیحیت گروید و کاتولیك 
شد، اما چون تباري یهودي داشت، از آزادي و امنیتي که یهودیان اسپانیا در میان اعراب 
آن روزگار برخوردار بودند به نیکي یاد مي کند. وي با نظر به مسأله تبار خود، و نیز با توجه 
به ممنوعیت آثارش در کشور خودش، گاه نیز با هویت آلماني اش در مي افتاد و هواي گریز 
از یار و دیار به سرش مي زد. حتي میل گریز او به جایي از آن هم دورتر و اشتیاق دیدار 
از ایران در حکم زادگاه شاعران بزرگي که آزادگي، امید و شوق شان به زندگي مثال زدني 

بود گاه در او شعله مي کشید. وي در سال 1824میالدی در نامه اي به دوستي مي نویسد: 
»شمع تا پایه سوخته است، دیر وقت است و من خواب آلوده تر از آن هستم که به زبان 
آلماني بنویسم. در اصل خودت مي داني که آلماني هم نیستم و اگر هم بودم افتخار خاصي 
به آن نمي کردم. تنها سه ملت فهیم و فرهیخته وجود دارد فرانسویان، چیني  ها و ایرانیان و 

من افتخار مي کنم که ایراني هستم.« )همان(
با سلطان  فردوسي  معروف  اختالف  ماجراي  به  فارسي،  به شعر  از سر عشق  »هاینه 
محمود نگاهي تازه مي اندازد و این اختالف را از زاویه اي نو باز مي گوید. در این کار وي عالوه 
بر اداي احترام به پیش کسوتي بزرگ، انگیزه دیگري هم دارد و آن این که با خود او هم عهد 
شکني کرده اند و به دلیل این درد مشترك، از فردوسي یاد مي کند و در شعري نسبتا بلند، 
حکایت مظلومیت او را براي آلماني زبانان باز مي گوید. البته هاینه در تمام زندگي، رنجور و 

دست تنگ بود.« )م. حدادي، 1385، 74 – 80 و همان ، 1384، 74(
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 »هاینریش هاینه شعر بلند "فردوسي شاعر" را پنج سال پیش از مرگ خود )1851 
میالدی( سرود و در آن به کنایه، تلخ کامي و دل سردي اش را از عموي متمولش، سلیمان 
هاینه بیان داشت که با وجود کمك هاي گاه گاه در طول حیاتش، به رغم قول و وعده 
خود، در وصیت نامه اش براي برادرزاده  اش سهم ارثي در نظر نگرفته و او را به حال خود 
ر ها کرده بود. هاینه با از سرگذراندن این تجربه به نوعي با فردوسي با فاصله اي هزار ساله 
از خود، هم ذات پنداري کرد و زندگي خود را به نوعي تکرار تجربه فردوسي در سرزمیني 
این  سرخوردگي  بیان  در  هاینه  منظومه   )  80-91  ،1385 )حدادي،  مي دانست.«  دیگر 
حماسه سراي بزرگ ایراني، تبدیل به شعري درباره سرنوشت همه شاعران مي شود، شعري 
تاریخ مدار و دربردارنده ی این پیام که قدرت اساساً و در ذات خود قلم ستیز، هنرمند آزار 
و سفله پرور است. منظومه هاینه اگر چه بدل به سرنوشت همه ی هنرمندان ستم ستیز 
مي شود، اما در برداشت اول و دم دستي، گوشه ی چشمي هم به احوال خود او و شمار 

سال هاي امید بیهوده اش به عموي دولت مندش دارد. 
»منبع اطالعات هاینه از فردوسي و ماجراي او با سلطان محمود، نخست تاریخ سخنوري 
در ایران اثر یوزف هامر پورگستال بود و دیگري یادداشت  ها و مقاالت گوته بر دیوان غربي- 
شرقي که یك سال پس از کتاب هامر به چاپ رسید.« )حدادي، 1383، 345 ( هاینه در 
"فردوسي شاعر" روند کلي قصه را از این منابع مي گیرد، اما تغییري اساسي در آن وارد 
مي کند. او در سرآغاز این روایت جامعه دوران غزنوي را جامعه اي گسیخته مي بیند که در آن 
میان اشراف و عوام شکافي عمیق به وجود آمده و این شکاف به عرف، بدیهیات و زبان آنان 
راه یافته است. مثال اگر عامي مردي تهي دست از تومان سخن بگوید، خود به خود مرادش 
تومان نقره است، زیرا فقرا را با زر چه کار؟ و برعکس، طبیعي است که مراد دولت مندان 
از تومان، فقط زر باشد. عالوه بر این، زر در این منظومه نه تن ها نشان دولت مندي، بلکه 
نماد نجابت و رادمردي نیز هست و از آن طرف هم نقره در عین حال نشان ناخالصي و 
بي سروپایي در جامعه اي است که ازمنظر طبقات و اخالق دچار دوگانگي عمیقي است. 
سلطان محمود فردوسي را به کار تدوین شاهنامه مي گمارد، اما پس از پایان این کار سترگ 
بر سر پاداش مي رنجاندش. در روایات کهن به ندرت مبلغ صله را عامل رنجش فردوسي 
دانسته اند در روایت هاینه رنجیدگي فردوسي از مبلغ ناچیز صله نیست و خشمش دلیل 
دیگري هم دارد: شاه ایران در برخورد با او قداست کالم را آلوده و حرمت آن را نگاه نداشته 
است. حتي به عکس، وي زبان را که ذاتاً پیوند دهنده ی اندیشه  ها و احساس هاي بي غش 
است، مسخ و ابزار نیرنگ کرده است. این خود کامگی- شاید به دلیل بدبیني اي بوده که از 
آغاز به فردوسي و اثر او داشته و با آن کالم را هم به کام خود چرخانده و این همان چیزي 

هاینریش هاینه و ادبیات فارسي
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است که در روایت هاینه، فردوسي را سخت مي رنجاند. هاینه با این قرائت از روایت کهن 
محمود و فردوسي اختالف این دو را از حوزه مادیات- کمي یا زیادي مزد تألیف- به حوزه 

اخالق انتقال مي دهد و به این ترتیب تغییري ماهوي در آن وارد مي سازد. 
واکنش فردوسي در این داستان منطبق بر تعریفي است که مکتب کالسیك از هنرمند 
و شاعر دارد. از دید این مکتب، کالم موجودي آسماني است و سرچشمه اي خدایي دارد. 
شاعران امراي کالم بر زمین هستند مانند: الشعراء امراء الکالم! و کالم ابزار عمده و حتي 

یگانه ابزار دست آنان براي آفرینش هنري شان است. 
البته در منظومه هاینه، شاه یك آن مسحور شعر فردوسي مي شود. گویا سرانجام به 
جاي گاه واالي فردوسي و نابي شعرش آگاهی یافته، اما از نوع پاداشي که به جبران غفلت 
خود براي فردوسي مي فرستد، در مي یابیم که سرشت شعر او را چنان که باید درنیافته است. 
منظومه هاینه، اگرچه جنبه اي روایي دارد، با این حال به هیچ رو از نماد ها و تصاویر 
شاعرانه خالي نیست ؛ غافل گیرکننده ترین و خوشایند ترین تصویر این منظومه که در ضمن 
گواه روشني است بر رندي و سرزندگي که عموماً در پس اشعار هاینه وجود دارد، تصویر 
پایاني آن چنین است: »اگر کاروان کاالهاي شاهي از دروازه غربي غزنه به شهر در مي آید 
و این به معناي دیر هنگامي آن است، بیرون بردن جنازه فردوسي از دروازه شرقي جز این 

نمي تواند تعبیر شود. برشي از شعر هاینه در باره ي فردوسي چنین است:
انسان های زرین، انسان های سیمین !

هر گاه دیدی بی سروپایی از تومان گفت
بدان که سخن از سیم می گوید فقط

و مراد وی تومان نقره است.
اما در دهان شهریار

مراد از این سخن، تومان زر است همواره
پادشاه، تومان زر می ستاند و

تومان زر نیز می بخشاید.
چنین می اندیشند نیك مردمان

چنین می اندیشید
سراینده ی شاهنامه ی نامدار و ایزدی

فردوسی توسی نیز.
شاعر، این پهلوانی سروِد سترگ را

به فرمان پادشاهی نگاشت
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که برای هر بیتش، به آفریننده ی آن
وعده ی یك تومان صله داد.

کاروان با بوق و کرنا و همهمه
از دروازه ی غربی توس به درون رفت.

طبل می نواخت و شیپور طنین می انداخت
و ترانه ی پیروزی، با غریو ها درآمیخته بود.
از ته گلو، غریو سردادند و صیحه کشیدند

ناگهان اشتربانان : " الاله االاهلل !"
همان دم از میان دروازه ی شرقی آن سوی توس

خیل خاك سپاران می گذشتند
آنان پیکر فردوسی شاعر را بر سردست

به جانب گور می بردند.
 )عبدالهی، 1399، 148و 171و172(

هاینه، به جز در شعرهاي یاد شده در باال بویژه در فردوسي شاعر که یك سر به ادبیات 
فارسي پرداخته، در آثار دیگرش نیز در صور خیال، استعارات و گاه مضامین شعرش بسیار 
شرقي و ایراني مي نماید. مثال در شعر " اسرا و در »قورباقه  ها جدي جدي مي میرند« ٌ هم 
در عنوان وهم در مضمون شعر و پایان بندي، به شعر ایران وشرق گرایش دارد. کل شعر 

این است : 
اَسرا

روزاروز، ماه تابان
دختِر سلطان، مي خرامید به گلگشت

تنِگ غروب مي آمد کناِر فواره
آن جا که آب فرو مي ریخت کف کنان.

روزاروز، غالم جوان
تنگ غروب مي آمد کنار فواره

روزاروز نزار و نزارتر از پیش
آن جا که آب فرو مي ریخت کف کنان.

شام گاهي، شاهدخت
خشم ناك سوي اش رفت و او را گفت:

»مي خواهم بدانم نامت چیست؟

هاینریش هاینه و ادبیات فارسي
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موطنت کجاست و از کدام دودماني؟«
غالم به پاسخ گفت:»نامم محمد است،

از یمن آمده ام، از قبیله ي اسرا
آن جا که نقد جان مي بازد،

هرکه دل در گرو عشق سپارد.«
 ) عبداللهي، 1384، 98(

صور خیال، فضاسازي و همه چیز در شعر باال کامال شرقي است. برای اثبات این ادعا به 
خود شعر باز می گردیم: نام شعر "اسرا" خودش واژه ای است عربی که تا پیش از هاینه در 
ادبیات آلمانی وجود نداشته است. شعر روایت گر حال و روز دو جوان است، یك شاه دختی 
زیبا مانند "ماه تابان"و دیگری "غالم جوان". در بند اول شاه دخت را می بینیم که هر روز 
برای تفرج به کنار آبفشان یا فواره ای می آید، به جایی که آب باال می آید و فرو می ریزد. 
در این بند، تشبیه "ماه تابان" برای شاه دخت، تشبیهی کاماًل ایرانی است و در صور خیال 
شاعران ایرانی عنصری بسیار آشنا و شناخته شده است. در حالی که در ادبیات آلمانی زبان، 
روی زیبا را معموالً به گل سرخ یا چیز های دیگر تشبیه می کنند. در بند دوم غالم جوان را 
می بینیم که هر روز به کنار همان فواره می آید و هر روز الغرتر از پیش می شود. توصیفاتی 
که از او می شود، درست در تضاد با توصیفاتی قرار می گیرد که در بند اول از شاه دخت شده 
است. غالم، چون عاشق است و عشقش رنگ و بویی شرقی دارد، بر خالف شاهدخت، روز 
به روز در رنج عاشقی می کاهد. تا این جا تمام توصیفات ما را به یاد مجنون و نوع عشقی 
می اندازد که در ادبیات شرق و ادبیات ایران کهن الگویی آشناست. به این ترتیب که عاشق 
نیاز می آورد به پیش گاه معشوق و معشوق ناز، پس عاشق روز به روز در عاشقی به خود 
زخم می زند و تنش را می کاهد. همین توصیف، توصیفی شرقی – ایرانی است و وام گرفته 
از ادبیات فارسی که بعد ها از طریق ترجمه ی آثار فارسی، به شعر آلمانی راه یافت و در میان 
رمانتیك های آلمانی مورد توجه قرار گرفت. در بند سوم، شاهدخت از حرکات مرموز غالم 
به تنگ می آید و پرسان نام و موطن وی می شود. در بند چهارم او خود را "محمد" معرفی 
می کند، که از "یمن" آمده، از قبیله ی "اسرا"، سرزمین یمن و نام قبیله، در واقع کلیدواژه ی 
مکانی شعر هستندو نشان می دهند که عشق در شرق و در قبیله ی وی چنین نمودهایی 
دارد: عاشق را نزار می کند و در نهایت جانش را به گرو می گیرد. در دو سطر آخر در واقع 
هاینه از زبان غالم جوان به معرفی زادگاه عاشق می پردازد: آن جا که نقد جان می بازد، هر 
کسی که دل در گرو عشقی دارد. جان دادن در راه عشق نیز از صور خیالی است که در 
ادبیات عرفانی و عاشقانه ی شرق و به خصوص در ایران به وفور در منظومه  های عاشقانه 
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و غزل های فارسی، نظیر آن را می بینیم. رنگ و بوی شرقی در توصیفات این شعر و صور 
خیال و استعارات و تشبیهات آن چنان شرقی هستند که اگر نام هاینه بر پیشانی شعر نبود، 
آن را با شعر شاعری چهارپاره سرا در ایران اشتباه می گرفتیم و می پنداشتیم شعری ایرانی 
است که حتی می توانست آن را یکی از شاعران پیش از نیما و رمانتیك های فارسی سروده 

باشد. موزون بودن این شعر)حتی در ترجمه( نیز بر تاثیر شعر می افزاید. 
فقط در شعر غنایي کالسیك شرق و ایران )درغزل بویژه( بیش تر محور افقي خیال 
پررنگ و جالست و بیت ها استقالل ظاهري دارند، اما این مسئله کمتر در شعر غرب و طبعاً 
هاینه وجود دارد. گو این که در شعر شاعران تغزلی پس از نیما یا حتی هم زمان با وی این 
نوع شعر هم دیده می شود. مانند شعر های فریدون توللی، مهدی حمیدی شیرازی و حتی 
نادر نادرپور. به سخن دیگر، در شعر غرب استعارات و تخیالت به صورت محور عمودي و 
روایت وار در خدمت بیان یك ساختار کلي درمي آیند. مکان شعر هر چند در ایران نیست 
و یمن است و لي پرواضح است که نام  ها در شعر بسیاري اوقات وجهي استعاري و نمادین 
دارند نه مطلق وجغرافیایي محض. نام فرد عاشق " محمد " اهل قبیله اي که هر که در آن 
عاشق مي شود، جانش را بر سر این عشق مي نهد. محال است که هاینه بدون آشنایي با شعر 
فارسي، در آن روزگار و با نگاه غربي به عشق، بتواند در خال چنین شعري بسراید. شعر هایي 
که نمونه هاي آن در آثار دیگرش نیز هستند. و در ادبیات فارسي، هزاران نمونه در اشکال، 

قالب  ها و دوره هاي مختلف وجود دارد. مثال حافظ مي سراید:
گر تیغ بارد در کوي آن ماه                                       گردن نهادیم، الحمد هلل
البته، مترجم نیز درترجمه ی این چار پاره ی موزون هاینه، کوشیده است در بافت کالم 
و نیز رعایت نوعي وزن و قافیه درترجمه شعر، خواننده فارسي را بیش تر به شعر اصلي و 

فضاي آن نزدیك کند. 
در شعر دیگري به نام مرگ، شب خنك است هاینه، پس از داوري در باره ی مرگ و 
تشبیه آن به شبي خنك، از نماد بلبل استفاده مي کند. همان طور که مي دانیم در ادبیات 
فارسي گل و بلبل دو زوج جدا نشدني هستند. بلبل این شعر بر شاخسار درختي نشسته 
و از عشق ناب مي خواند، و گل به طور ضمني همان یار شاعر یا عشق ناب است.. این نماد 

البته پیش تر به وفور در دیوان غربي شرقي گوته نیز آمده است:
مرگ، شب خنك است
مرگ، شبي خنك است

زندگي روزي سخت.
تاریك مي شود، چرتم مي گیرد

هاینریش هاینه و ادبیات فارسي
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روز خسته ام کرده است.
درختي فراز بسترم قد مي کشد
برآن بلبل جوان آواز مي خواند؛

از عشِق ناب.
حتي در رویا مي شنومش. 

) عبداللهي، 1384، 102 (
هم چنین در شعر درود، باز هم فضا ها کامال شرقي است و شاعر از خواننده مي خواهد 
که وقتي به گل سرخي مي رسد، سالم وي را به آن برساند. )ر.ك. عبداللهي، 1376، 71(. 
انجام  نیز موزون  این رو ترجمه ي آن  از  بر این شعر آهنگی ساخته،  درود مندلسون 

گرفته است.
گذر کند آهسته از جان

صداي جان بخِش ناقوس ها.
طنین بیافکن، ترانه ي ُخرِد نو بهاران

طنین بیافکن، به دوردستان!
طنین بیافکن به دوردستان

به آن خانه ي پُر از ُگل
اگر که دیدي یکي گل سرخ

رسان تو او را زما درودي!
در این جا باز هم شعر موزون و مقفا ترجمه شده، تا حالت ترانه را القا کند. تیر نگاه نیز 

از شعرهاي بسیار شرقي هاینه است :
»تیر نگاه

تو چون گلبرگ گل پاك و زیبایي
آن چنان پاك و معصوم، که، تاب تحمل نگاهي هم نداري

هر هنگام که نگاهم به تو مي افتد
در یك آن، غمي پنهاني بر قلبم هجوم مي آورد.

براي این که، از دست برد نگاهم در امان باشي
و پیوسته پاك و معصوم بماني

دست هایم را بین تو و تیر نگاهم حائل مي گیرم.«
 )باختري، 1366 ، 222(
عبارت "تیر نگاه" و کنش اصلي این شعر باز هم، تاثیر هاینه را از ادبیات فارسي نشان 
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مي دهد. افزون بر این ما را به یاد بیتي مشهور در فارسي مي اندازد که در آن نشاط اصفهاني 
همین مضون را زیباتر از هاینه، در یك بیت آورده است و پایان بندي آن از هاینه به مراتب 

موجزتر و زیباتر است: 
خواستم تیر نگاهش بکشم از سینه     تیر دیگر زد و بردوخت دل ودست به هم 
) نشاط اصفهاني(

در میان اشعار هاینریش هاینه ؛ نمونه هایي نظیر آنچه گفته آمد، باز هم یافت مي شود، 
که در مجالي دیگر به آن خواهیم پرداخت. 

3-نتیجه گیری
رغم  به  اما  است.  سرزمینی  و  زبان  هر  دستاورد های  ارجمندترین  ادبیات  و  فرهنگ 
محدودیت  های زبانی و تفاوت  های فرهنگی از دیرباز ترجمه  های ادبی ادامه داشته و دارد و 
شاعران و نویسندگان همواره یا خود، خود آثار ادبی را برگردانده اند یا از ترجمه  های دیگران 
به آثار خود زیبایی بخشیده اند و ادبیات پارسی و شاعران و نویسندگان ایرانی نیز از این 
تأثیر برکنار نبوده اند. ادبیات فارسی تأثیری ژرف بر ادبیات غرب به خصوص ادبیات آلمانی 

زبان گذارده است. 
در میان سرزمین  های اروپایی شاعران آلمانی در موارد زیادی از شاعران ایرانی تأثیر 
گرفته اند و در شمار نخستین کسانی بودند که در زمینه ی تاریخ و فرهنگ ایران و ترجمه 

و تفسیر آثار شاعران و نویسندگان پیش قدم شدند. 
روابط ایران و آلمان پیشین های پانصد ساله دارد. مقاصد سیاسی و تجاری از انگیزه  های 
رابطه ی ایران و آلمان بوده و همین باعث آشنایی فرهنگی و ادبی شده است. ترجمه ی 
گلستان سعدی در سال 1654 م. نقطه ی عطف آشنایی آلمان با ادبیات ایران بوده است. 
بوستان سعدی نیز پس از آن ترجمه شد و بعد از آن آثار بسیاری تحت تأثیر این ترجمه ها 

قرار گرفت. 
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