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جوبیی.ه حگنه انگلیسی.ه ادبیات  در  فارسی  ادبیات  تأثیر 

اهابن:هامت،ه1396ش.

درزنابمّ وّ ّ بررسمّ یعرفم،ّ حاضرّ جاشتۀّ دزّ هکفّ

دربارۀّ دهّ دست۱ّ فارسمّ زبانّ بهّ پژوهشّ جایّعترنیّ

صارتّ فارسمّ ددبلاتّ دزّ دجگلیسمّ ددبلاتّ تأثلرپذیریّ

دست:ّ دهمل تّ یحاظّحائزّ دزّسهّ بررسمّ دنیّ گرفتّهدست.ّ

یکنّدننکهّبهّقشرّوسیّعتریّدزّجایعۀّدیردجمّنشانّدددّهیمّ

بردیّ دورّ گذشتّههایّ دزّ فارسمّ ددبّ وّ شعرّ دهّ شادّ

وّ شاعردنّ دیهامّ ینبعّ دهّ ددشتهّ جذدبیتّ دجکدزهّ آنّ غربلانّ

ـّددبمّ فرهنگمّّ یعایلۀّ یذدّ وّ گلرد،ّ قردرّ آجانّ جایسنکگانّ

یییاّآجکهّ یلانّشرقّوّغربّهمیشهّنّکطرفهّجبادّهدست؛ّ

آنّ درّ سرزیلنمّ بهّ رقمّ
ُ
ط چهّ دزّ فارسمّ ددبلاتّ بلنلمّ یمّ

ینهکأوب ن
ّ
همجدبلد

 یتلنهث هتایبأاهبیثأت»هفتاانه
یاهبیثأت»ههب یهاگن 

تب،ّرساالتّوّیقاالتّیتعکدیّ
ُ
ّبرّدساسّد

ً
دصلّدتابّبهّدجگلیسم،ّوّعمکتا 1.ه

جاشتهّشکهّدهّفرجگّمهاّخادّدربارۀّدنیّیاضاعّجگاشتّهدجک.ّچنکّسالّپیشّ

دتابمّ ودشنگتی،ّ ِیریّ ددنشگاهّ درّ فلسفهّ دستادّ دیلّیرضای،ّ یهکیّ ددترّ

بهّ آیرنکاّطمّسهّقرنّدخلر،ّ ددبلاتّ دیردجمّدرّ جفاذّتصافّ دربارۀّحضارّوّ

دنیّ تمردزّ گرچهّ رساجک.ّ چاپّ بهّ دشارّ همانّ درّ وّ دردّ تأیلفّ دجگلیسمّ

آیرنکاست،ّ ـّّفلسفِمّ ددبمّّ هایّ وّچهرهّ یطایعاتّ درّ تصافّ تأثلرّ برّ دتابّ

زنادیّ بحّثهایّ جلزّ آیرنکاّ درّ فارسمّ ددبّ وّ شعرّ لاتّ
 
تنل دزّ بّهیناسبت،ّ

ددرد.ّ جاددیّ پژوهشّ باّ یشترداتمّ دوّ دتابّ بنابردنی،ّ آوردّهدست؛ّ یلانّ بهّ

جاشریّ دختلارّ درّ پیشّ سالّ چنکّ ردّ خادّ دثرّ ّ فارسِمّ ترجمۀّ دیلّیرضایّ

دستادّ دنیّ دودجکِنّ سرّ بهّ فقطّ یکّتهاّ جاشرّ داِرّ جهاد.ّ تهردنّ درّ جامّ صاحبّ

ّیؤیفّوقعم ر ّپّمگلرّیهایّیکر  ّبه ّجه ّو ّیّمدرد ّنشر ّدتابّرد ّجه ّباد، یحترم

ّچاپّبهّدنگریّ
 
یّمجهاد.ّباّدننکهّجایسنکهّطایبّفسخّقردردددّوّتفانضّحق

کّسرّبازیّمزد.ّجهّدیتفاتمّبهّدخالق،ّ شکّهباد،ّجاشِرّبّمیسئایلتّدزّدجردیّتعه 

جهّبادمّدزّقاجانّوّجهّخافمّدزّخکد!ّسردجنام،ّیؤیفّیافقّشکّدتابّخادّ

ردّبهّدستّجاشرّدنگریّبسپاردّدهّبّهعلتّگردجمّداغذّجتادنستّهدستّتاّدنانّ

آنّردّبهّطبعّبرساجک.ّیعّذیکّدارسایّدیلکیّهستّدهّپژوهشّدیلّیرضایّ

ّآنک. ّبازدر ّبه پیشّدزّحلالّسال۱4۰۰ّ
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وّ دقتباسّسرودّههاّ وّ دیهامّ ینبعّ وّ نافتّ ردهّ درناهاّ سایّ

آگاهّ آجکهّ یییاّ ا ه گردنک؛ّ دنارّ آنّ گاننکگانّ ددستاّنهایّ

یّمشانمّدهّدلفل تّدنیّدقتباسّوّدیگابرددریّچگاجهّبادهّ

گاننکگانّ یناناتّ وّ صاریّ ظردفّتهایّ حکّ چهّ تاّ وّ

آثارّدجگلیسمّحفظّشکّهدست.ّبهّعبارتّدنگر،ّ دیردجمّدرّ

شعرّوّددبّفارسمّتاّچهّحکّدزّدصایتّوّدیاجتّبهّغربّ

یّمتادجکّ بررسمّ یاردّ دتابّ بّمگمانّ شکّهدست.ّ یعرفمّ

نکمّدزّجخستلیّینابعّعمایمّوّیقکیاتمّدرّحازۀّددبلاتّ

ّآنک.ّ ّبهّشمار تطبلقم

دفزونّ ثمرۀّ دصلّمترنیّ دتابّ دنیّ دهّ یّمرسکّ جظرّ بهّ

برّچهلّسالّتحصللّوّتحقلقّحسیّجاددیّدرّددخلّوّ

درّ دوّ ییسانسّ پاناّنجایۀّ آنّ آغازّ دهّ دستّ دیردنّ دزّ خارجّ

آنّ دولّ ویردیشّ وّ گسترشّ )۱33۸ش(،ّ تبریزّ ددنشگاهّ

دجگلستانّ دلمبرنجّ ددنشگاهّ درّ ددتریّ رسایۀّ بّهعنادنّ

دِلّ ترجمۀّ وّ فصلّ بهّهشتّ دتابّ دفزدیشّ وّ )۱345ش(،ّ

)۱3۹۶ش(  دارّبهّفارسمّدرّدهۀ۸۰ّّوّدجتشارّآنّدرّدیردنّ

بادّهدست.ّبنابردنی،ّیّمتادنّیطمئیّبادّدهّجایسنکۀّپّمگلْرّ

دارّ بهّ دتابّ یاضاعّ درّ خادّ تادنّ دجکدزۀّ بهّ دستقصانمّ

آشنانّمهایّ جخستلیّ دزّ دتابّ زیاجمّ ّ گسترۀّ بستّهدست.ّ

ّدجگلیسّمها،ّباّشرقّتاّقرنّبیستمّدست.ّ غربلان،ّباالخص 

بیستمّ قرنّ دودخرّ تاّ هفکهمّ قرنّ بهّ گزدرّشهاّ ترددمّ دیبتهّ

رویّ دتابّ تمردزّ عمکۀّ هرچنکّ یّمشاد.ّ یرباطّ

همّ فعایلّتهاّ دنیّ عرصۀّ وّ دجگلیسّمها،ّ فعایلّتهایّ

برنتاجلایّدبلرّدست،ّجایسنکهّدرّجایّجایّپژوهشّخادّ

بهّ بلکهّ جیستنک،ّ برنتاجلانمّ ّ
ً
دصایتا دهّ یّمبردّ جامّ دفرددیّ دزّ

وّ سائیسّ زددۀّ رناّ آنریّ شارلّ ّ،
ً
یثال جاشتّهدجک.ّ دجگلیسمّ

ینارستاجم،ّ ِسکّ
ْ
رهات ددودردّ باد،ّ آیمانّ تحصلّلدردۀّ

آیماجم،ّ ّ
ً
آجهّیاریّشیملّدصال والدنملرّیلنارسکمّروسم،ّ

لّدهلّ
ُ
وّردیفّدِیرسان،ّالجگفلا،ّودیتّونتَمی،ّوّهاسکلّد

عرصۀّ درّ دهّ همّ پژوهشگردجمّ دزّ شماریّ بادجک.ّ آیرنکاّ

بعضّ وّ دیردنّ هنک،ّ یردمّ دزّ ددرجکّ یطایعاتّشرقّحضارّ

»ددبلاتّ عبارتّ بنابردنی،ّ بادّهدجک.ّ یلاجهّ خاورّ دشارهایّ

وّ ددبلاتّ بهّ یّمتادجکّ دتابّ عنادنّ درّ دجگلیسم«ّ

تایلکّ درّ همّ غلِردجگلیسّمهاّ دهّ شادّ دطالقّ پژوهّشهانمّ

ّبّهسزدنمّددشتّهدجک.ّ آنّسهم

وضعأتهصوای

 ۶۰۷ درّ انگلیسی  ادبیات  در  فارسی  ادبیات  تأثیر  دتابّ

یقکیه،۸ّّفصل،ّ درّقطعّوزیری،ّشایل۶ّّصفحهّ صفحه،ّ

شعرد،ّ سفرجایّهجایسان،ّ عکّسهایّ ّ
ً
)ددثرد تصاویرّ شماریّ

ددبلاتّ دیردنّوّ بهّتارنخّ خاورشناسانّوّپژوهشگردِنّغربِمّعالقّهینکّ

ینابعّ )بیشترّ دتاّبشناسمّ گزنکۀّ صفحه،ّ ّ3۰ درّ فارسم(ّ

دزّ جمانّهدی۷ّّصفحّهدیّ پاناْنّ درّ وّ در۱۸ّّصفحه،ّ فرجگم(ّ

ّهرّصفحّهدیّدزّدتابّدربرددرجکۀّ
ً
دعالمّدتابّدست.ّتقرنبا

پاجایّسهایّداتاهّوّبلنکیّدرّتاضلحّپارّهدیّدزّیطایبّآنّ

صفحهّناّبلانّدطالعاتّحاشیّهدیّدست.ّدتابّبسیارّسادهّ

عناونیّ دست.ّ زنباشناختمّ وّ هنریّ آردنّههایّ دزّ عاریّ وّ

ّدست: ّبهّشرحّزیر فصّلهایّهشتگاجه

فصلهیکمّجخستلیّبرددشّتها

ّریاجتلّکهایّدجگلیسم ّدیردّنشناسمّو فصلهیوم

ّریاجتلّکها ّو ّدیردن فصلهاوم

ّریاّنجایسان ّو فصلهچهتامّسیاحان

ّددبلاتّدجگلیس ّدر ّدیردن فصلهپنجمّشاعردن

یختلفّ رشتّههایّ گسترشّ قرنّ نکّ ششمّ فصله

ّرده ّدنی ّداشنکگان ّدز ّهانم ّجماجه ّو دیردّنشناسم

ّبیستم ّقرن ّو ّجازدهم ّقرن ّدوم ّجلمۀ فصلهلفتمّشاعردن

فارسمّ ددبلاتّ دربابّ دجگلیسمّ یطایعاتّ لشتمّ فصله

ّبیستم ّقرن در

بااانهاحهأهنه

یباحثّ گسترۀّ دزّ دلمّ تصایریّ یّمتادجکّ نادشکهّ عناونیّ

دتاِبّیاردّبررسمّوّعرصّههایّدثرپذیریّددبلاتّدجگلیسمّ

دزّفرهنگّوّددبّفارسمّترسیمّدنک.ّیعّذیک،ّتحللِلّبیشتِرّ

دنیّیباحثّبهّآشنانمّدقلّقترّوّعملّقترّباّدجزدءّهرّنکّدزّ

آجهاّ عادیلّ وّ زیلنّههاّ دلفّ وّ ّ دم  وّ دثرپذیریّ عرصّههایّ

فصِلّ هرّ ینکرجاتّ بهّ دددیهّ درّ بنابردنی،ّ یّمدنک.ّ دمکّ

دزّ بلرونّ وّ دایلّ بّهتفصللّ جهّ گستردّهتر،ّ جگاهمّ دتابّ

دزّجقاطّقا تّوّ پارّهدیّ حاصلۀّیقایۀّحاضر،ّیّمدجکدزنمّوّ

ّیّمدنلم. ّبلان ضعفّیباحثّرد

وّ دیردجّمهاّ دزّ دروپائلانّ تصا ردتّ جخستلیّ بهّ بّولّ فصله
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تارنخ،ّفرهنگّوّددبّآجهاّدختصاصّددرد.ّیحکودنّتهایّ

آیکّوّشکّوّیردودهّبلیّشرقّوّغربّدرّچنکنیّقرنّپیش،ّ

یطلابّ آشنانمّ فرصِتّ فرجگمّ وّسیاحّتگردنّ یسافردنّ بهّ

شردنطّ بّهعالوه،ّ جمّمددد.ّ ردّ دیردنّ باّ جقْصّ دزّ خایمّ وّ

جغردفلانم،ّسیاسم،ّدجتماعمّوّیذهبم،ّسیرّوّسیاحتّآزددّ

وّبکونّیخاطرۀّبازدنکدننکگانّفرجگمّردّدشادرّیّمدرد.ّدزّ

جمّمتادنستّ آجهاّ گزدرّشهایّ ّ
ً
طبعا وّ یشاهکدت،ّ رو،ّ دنیّ

ّینطبقّباّودقعلّتهاّباشک.ّیهّمترّآجکهّچانّیشاهکدتّ
ً
تمایا

شنلکّهبادجکّ وّ دنکهّ خادّ دشارهایّ درّ آجچهّ باّ فرجگّمهاّ

ردّ دیشانّیشاهکدتّخادّ ددشت،ّ فاحشمّ تفاوّتهایّ ّ
ً
غایبا

حتمّ وّ پُرجیّشودنانهّ وّ دجتقادیّ یحنمّ بهّ دوقاتّ بعضّ

بّمپانهّ دغردّقهایّ وّ تخلالتّ باّ همردهّ گاهّ وّ تحقلرآیلز،ّ

ّیطابقّ
ً
آجگاهّدهّدنیّگزدرّشهایّجهّتمایا گزدرشّیّمدردجک.ّ

باّودقعّبهّدستّشاعردنّوّددستاّنجایسانّیّمدفتاد،ّدچارّساءّ

تعبلرّوّتحرنفاتّشاعردجهّیّمشکّوّدرّجتلنۀّبرددشّتهایّ

ّسطحمّوغرّضآیادِّشاعردنّوّرودنّتگردن،ّتصا ردتمّ
ً
بعضا

بسیاریّ یّمآورد.ّ پکنکّ فرجگّمهاّ درّذهیّ دیردنّ دزّ جاصادبّ

جاشتهّ رودناتمّ پانۀّ برّ دروپانمّ ددستاّنهایّ وّ دشعارّ دزّ

باد،ّ جادرستّ دطالعاتّ حاوِیّ آجهاّ دزّ بعضمّ دهّ یّمشکّ

دافمّ آشنانمّ یشرّقزیلیّ تارنخّ باّ آجهاّ جایسنکگانّ چانّ

تناریّ رودبطّ شروعّ دزّ فصل،ّ دنیّ درّ جاددی،ّ جکدشتنک.ّ

لّسخیّیّمگانک.ّ یلانّدیردنّوّدجگلستانّدرّعصرّدیلزدبتّدو 

جاشتهّ زیانّ آنّ درّ دهّ جمایشنایّههانمّ درّ رودبطّ دنیّ دثردتّ

یّمشک،ّبازتابّنافتّهدستّ)ص۲۸ّ-3۱ّ،۲۹–43ّ،33(.ّپارّهدیّ

دجگلیسم،ّ جملهّ آنّ دزّ وّ دروپانم،ّ جایسنکگانّ ینابعّ دزّ

غلرتارنخمّ وّ تارنخمّ دتاّبهایّ وّ ددستاّنهاّ ترجمّههایّ

وّ عربمّ فارسم،ّ زبانّ باّ آشنانانّ تاسطّ ساّلهاّ طمّ دهّ بادّ

زیج  یاجنکّ شکّهباد،ّ برگرددجکهّ دروپانمّ زباّنهایّ بهّ تردمّ

داستان  وّ شب  یک  و  هزار  تیموری،ّ تزوکات  ایلخانی،ّ

وّغردئبمّ ردزهاّوّعنائبّ وّ )ص۶3ّ،4۶ّ،43(.ّریزّ بیدپای 

دهّدرّددستاّنهایّشرقمّفردودنّوجادّددشتّناّجهاجگرددنّ

ّجمایّشجایّهجایساِنّ ّبردیّشاعردنّو دروپانمّگزدرشّدردّهبادجک،

خلاّلپرددزّدهّطایبّدنیّدستّدروجمانّههاّبادجک،ّجذدبی تّ

فاّقدیعادّهدیّددشت.ّ

وّ عایلاجهّ ددبلاتّ برّ بیشترّ آغازّ درّ دروپائلانّ تاجهّ

ّههاّوّدسطارّههایّدیردجمّیتمردزّباد،ّدیاّّبّهطارّپرددنکهّ قص 

درّودقعّ جماجکجک.ّ جلزّغافلّ فارسمّ ّیتِرّ
 
آثارّیعتبرّوّجک دزّ

شهرتّ ّ)Orientalism( شرّقشناسمّ بهّ آجچهّ یقکیاتّ

فردهمّ یشرّقزیلیّ باّ دروپانلانّ آشنانِمّ آغازّ همانّ دزّ نافتّ

گردنکّوّدرّقرونّشانزدهمّوّهفکهمّروجقّبیشتریّگرفت.ّ

لمهّ
ُ
بارت هفکهمّ قرنّ درّ فردنسایّ شرّقشناسانّ دزّ نکمّ

دتابخاجۀّ عنادنّ باّ دوّ شّشجلکیّ شاهکارّ دهّ بادّ دِربلا۲ّ

وّ ددبلاتّ رسام،ّ وّ آددبّ تارنخ،ّ علام،ّ دربارۀّ شرقمّ

دزّ حکانتّ )ص۶3(ّ شرقّ یللّ پلردیانّ دنگرّ یاضاعاتّ

عالقۀّبیشّدزّپیشّدروپانلانّبهّشبّهقارهّوّخاورّیلاجهّددرد.ّ

دجگلیسّمهایّیحافظّهدارّدرّدنیّردهّعقّبترّدزّفردنساّیهاّ

عصرّ ردّ هفکهمّ قرنّ جاددیّ )ص۶5(.ّ بادجکّ آیماجّمهاّ وّ

دنیّ درّ )ص۶۲(.ّ یّمدنکّ یعرفمّ شرقمّ یطایعاتّ دحلایّ

وّ دلمبرنجّ ددنشگاّههایّ درّ فارسمّ ددبلاتّ وّ زبانّ دوره،ّ

آدسفاردّیاضاعّیطایعاتّآدادیلکّقردرّگرفتّهبادّ)ص۶۲(.ّ

وّ زبانّ درّ تفح صّ وّ تحقلقّ وّ دیردّنشناسمّ دنی،ّ باّوجادّ

قا تّ هنکّ شبّهقارۀّ برّ دجگلیسّمهاّ سیطرۀّ باّ فارسم،ّ ددبلاتّ

فارسمّ ددبّ وّ زبانّ سرگذشتّ گرفت.ّ بیشتریّ تّ
 
شک وّ

دوجّ وّ هنکّ درّ برنتاجلانمّ دستعمارگردنّ حکایتّ دوردنّ درّ

وّحضلضّآنّخادّددستانّیفصلمّدستّدهّجاددیّدرّپانانّ

آنّردّ دزّآنّسخیّیّمگانکّ)ص۶5-۶۸(ّوّ لّدتابّ دو  فصلّ

ّیّمگلرد. ّبعکیّپم ّفصل در

ّیفصلمّدزّدحادل،ّتحقلقاتّوّآثارّ
ً
فصلهیومّباّگزدرشّنسبتا

دوّ دقکدیاتّ وّ دلکته(ّ )د.۱۷۹4ّ،ّ ونللامّجانزّ ِسرّ جثرّ وّ جظمّ

بردیّجلبّجظرّغربّمهاّبهّدرزّشهایّشعرّوّددبّفارسمّ

دهّ برجستّهدیّ شخصلتّ یّمشاد؛ّ آغازّ دیردجمّ فرهنگّ وّ

هّموطنانّ بّهویژهّ دروپائلان،ّ جاصادبّ برددشّتهایّ داشیکّ

دجگلیسمّخاد،ّردّدصالحّدنک.ّدوّهمّدتابمّدرّدستارّزبانّ

فارسمّجگاشتّوّهمّیقکدریّدزّدشعارّشاعردنّپارسّمگای،ّ

جانزّ )ص۷4-۷۰(.ّ برگرددجکّ دجگلیسمّ بهّ ردّ حافظ،ّ بّهویژهّ

سرودّههایّ فارسم،ّ شعرّ شیرنیّ طعمّ چشاجکِنّ بّهینظارّ

بهّ دهّ دجگلیسمّ شعرّ بهّ جّهفقطّ ردّ فارسّمزبانّ گاننکگانّ

2. Barthelemy d’Herbelot.
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زباّنهایّدنگریّچانّفردنسه،ّالتلیّوّناجاجمّجلزّبرگرددجک.ّ

بّهعالوه،ّددستاّنهانمّباّدروجمانّههایّدیردجمّوّهنکیّآفرنکّ

)ص۷4-۷۶(.ّدوّدهّدهّّسالّپاناجمّعمر4۸ّّسایۀّخادّردّدرّ

دنیّ فرهنّگهایّ وّ زباّنهاّ درّ تحقلقّ صرفّ هنکوستانّ

ّجخستلیّ
ً
سرزیلیّوّجلزّیطایعۀّجظمّوّجثرّفارسمّدرد،ّظاهرد

زباّنهایّ دحتمایمّ خایشاوجکِیّ دزّ دهّ بادّ ددنشمنکیّ

دروپانمّباّزباّنهایّباستاجمّدیردنّوّهنکّسخیّبهّیلانّآورد.ّ

درّ دیردن،ّ وّ هنکّ دربارۀّ تحقلقاتّ دردنّ یتمردزّ بردیّ دوّ

دوّ جهادّ)ص۸۰(.ّ بنلانّ ردّ بنگال«ّ آسیانمّ »دجنمیّ ّ ۱۷۸3م،ّ

چانّبّهدرستمّیعتقکّبادّدهّغزلّهایّدیثالّحافظّوّجایمّ

وّ یطفّ دزّ بتادنّ تاّ خادجکّ دصلمّ زبانّ بهّ ّ
ً
یستقلما بانکّ ردّ

نادگلریّ بهّ ردّ دنگردنّ همادرهّ برد،ّ تّ
 
یذ آنّ ودقعمّ زنبانمّ

ّ)ص۷3(.ّ ّترغلبّیمّدرد فارسم

بعضّ دزّ شرّقشناسم،ّ بحِثّ بّهدقتضایّ جاددیّ

آجکتللّ جملهّ دزّ یّمدنک،ّ نادّ جلزّ غلردجگلیسمّ چهرّههایّ

یترجمّّ فردنساِیّخطّیلخمّوّ )د.۱۸۰5ّم(،ّداشفّ دوپرونّ

زجکّدوستا.ّدارّعظلمّدوپرونّدرنچۀّدنگریّبرّدجلایّشرقّ

زبانّ نادگلریّ درّ خادّ تحسیّیآیلزّ تالشّ باّ دوّ گشاد.ّ

تطبلقمّ زباّنشناسمّ جاپایّ رشتۀّ بهّ دجکدزهّ همانّ دوستانمّ

دمکّدردّدهّپسّدزّدو،ّونللامّجانزّباّنادگلریّسنسکرنتّ

)ص۸۲-۸3(.ّنکمّدزّجتانجّیهمّجنبشّخاورشناسمّتافلقّ

دیردنّ سنّگجاشتّههایّ خادجکنّ وّ دشفّ درّ پژوهشگردنّ

باستانّبهّخطاطّیلخمّوّپهلایّباد،ّدهّدیبتهّهمردهّبادّباّ

یازّههایّ بهّ درزشمنکّ تختّهسنّگهایّ دزّ برخمّ دجتقالّ

ر.
ْ
ّیاو ّو برنتاجلا

فعایلّتهایّ ّ
ْ
فصل دنیّ درّ جاددیّ تاجهّ داجانّ

برنتاجلاست.ّ خارجّ وّ ددخلّ درّ دجگلیسّمهاّ خاورشناختمّ

دتاّبهاّوّ دزّ دنیّعرصه،ّ دفرددّسرشناسّ یعرفمّ دوّضمیّ

شرقّ یللّ فرهنگّ وّ ددبلاتّ تارنخ،ّ دربارۀّ دهّ یقاالتمّ

دهّ ّ ردّ دشعاریّ دزّ جماجّههانمّ وّ ّ یّمگانکّ جاشتّهدجکّسخیّ

دزّشاعردنّدیردجمّترجمهّدردّهدجکّجقلّیّمدنک.ّآخرنیّبخشّ

تّشرّقشناسمّ
 

دنیّفصلّدختصاصّددردّبهّیعرفمّ»ینال

هایّ سفرجایهّ دفزدیشّ باّ هّمزیانّ دیردجم«.ّ یطایعاتّ وّ

بردیّ ددردیترجمّههاّ وّ دجنمّیهاّ تشکللّ شرق،ّ بهّ یرباطّ

ّ خاص  جلزّ ینالتمّ شرقم،ّ دالسیکّ آثارّ نشرّ وّ ترجمهّ

ّپژوهّشهایّخاورشناختم،ّ
ِ
جتانج جلزّ دنیّترجمّههاّوّ دردئۀّ

عرصهّ دنیّ درّ ددودریّ نشرنۀّ یلیّ دو  گاناّ گردنک.ّ تأسیسّ

ُجنگ آسیایی۳ّبادّدهّدر۱۷۸5ّمّدرّدلکتهّینتشرّیّمشک.ّ

بخشّعمکۀّدنیّنشرنهّبهّترجمۀّیتانّفارسمّو،ّبهّیقکدرّ

دمتری،ّعربمّهمردهّباّدصلّآجهاّدختصاصّددشت.ّدزّدنگرّ

آسیایی،ّ تحقیقات  دورهّ آنّ شرّقشناسمّ نشرنّههایّ

پیک  آسیایی،ّ مجلۀ  آسیایی،ّ سالنامۀ  شرقی،ّ مجموعه های 

درجاتّ بهّ همهّ دهّ بادّ مستعمراتی  بررسی  وّ شرقیّ

ددبم،ّ فرهنگم،ّ یسائلّ بهّ یختلفّ زودنایّ دزّ وّ یتفاوتّ

)ص۱۰۱-۱۰۰(.ّ یّمپرددختنکّ شرقّ یللّ سیاسمّ وّ تارنخمّ

دشعارّ ترجمۀّ نشرناتّ دنیّ ددثرّ دصلمّ یؤیفّههایّ دزّ نکمّ

و،ّ جایمّ جظایم،ّ دیلرخسرو،ّ سعکی،ّ چانّ گاننکگاجمّ

دنیّترجمّههاّ دیبتهّدلفلتّتمایمّ باد.ّ دزّهمه،ّحافظّ بیشّ

دظهارّ باعثّ هملیّ وّ جباد،ّ رضانّتبخشّ دافمّ ّ
 
حک بهّ

بهّدشعارّفارسمّشکّهباد.ّنکمّدنگرّ جظرهایّینفمّنسبتّ

ّدرزشّشعرّفارسمّتقللکهایّ
 
دزّعللّدجتقادهایّتنکّدرّرد

چانّ شعردنمّ دزّ دجگلیسّمزبانّ شاعردنّ بعضمّ ضعلفّ

حافظ،ّوّدستفادۀّآجانّدزُّصَارّخلالّوّصنانعّبکنعمّشعرّ

ّ)ص۱۰۲ّ،۹۷ّ،۹۶(. ّباد فارسم

فصلهاوم.ّسببّدننکهّجاددیّودژۀّ»ریاجتلک«ّردّدرّعنادنّ

باشکّدهّ دنیّ بانکّ ّ
ً
قبلمّگنناجکه،ّظاهرد دنیّفصلّوّفصلّ

درّ هنکهمّ قرنّ دودخرّ دزّ ریاجتیسمّ ـّددبمّ هنریّّّ جنبشّ

دروپاّشروعّشکّوّدرّبیشتِرّجاهاّدز۱۸۰۰ّّتا۱۸5۰ّمّبهّدوجّ

برّ یّمزیستنکّ زیاجمّ برهۀّ دنیّ درّ دهّ شاعردجمّ رسیک.ّ خادّ

طبلعت،ّ وّ گذشتهّ برّ جلزّ وّ روحم،ّ هلناجاتّ وّ عادطفّ

درّ ریاجتلّکهاّ دهّ بادّ زیلنّههانمّ دننهاّ یّمورزنکجک.ّ تأدلکّ

ینتهاّ یّمنافتنک،ّ فردودنّ شرقمّ دشعارّ وّ تادرنخّ دسطارّهها،ّ

زیلنّههاّ دنیّ بهّ پرددختیّشرقّمهاّ آجانّشیاّههایّ دزّ شماریّ

ّجمّمپسنکنکجک. رد

باری،ّفصلّسامّبهّنکّیعناّدجبایۀّبخّشهانمّدزّفصلّ

درّ فارسمّ ددبّ وّ شعرّ حضارّ یادردّ بهّ دهّ دستّ قبلمّ

دنیّ )ص۹۸-۹۶(.ّ ددردّ دشارهّ دجگلیسّمهاّ ددبمّ حلقّههایّ

3. Asiatic Miscellany.
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قایبّ درّ یکنّ یّمددد:ّ نشانّ ردّ خادّ گاجهّ دوّ بهّ حضارّ

وّ فارسمّ ددبّ وّ فرهنگّ بهّ نسبتّ ینفمّ هایّ وددنشّ

دزّ دجتقادّ یییاّ وّ فارسم،ّ دشعارّ دجگلیسِمّ ترجمّههایّ

ُّریاجتلکّدجگلیسمّدهّبّهتقللکّدزّ
ً
سرودّههایّشاعردِنّعمکتا

شاعردجمّ جملۀّ دزّ شکّهباد.ّ ساختهّ فارسّمزبانّ گاننکگانّ

ّ
ً
جبادجکّوّدصال قائلّ فارسمّ بردیّشعرّعربمّوّ درزشمّ دهّ

کورّ
ْ
ن
َ
بهّرودجّددبلاتّشرقّدرّدروپاّرغبتمّجکدشتنک،ّودیترّی

وّردبرتّساتمّبادجک.ّدیثالّدنیّدوّتیّچنانّشیفتۀّددبلاتّ

وقعمّ شرقّ ددبمّ تایلکدتّ بهّ دهّ بادجکّ خادّ دالسیکّ

دیتحان،ّ بّهقصکّ ّ
ً
ظاهرد بار،ّ نکّ ینکورّ جمّمگذدشتنک.ّ

دجگیسمّ بهّ جمّمددنستّ بکّ دهّ ردّ دزّحافظّ ـّچهارّشعرّ سهّّ

ترجمهّدردّوّدزّدوستّشاعرشّپرسیکّ»بّهغلرّدزّدنیّچنکّ

شرقّمهاّ یلانّ عبری،ّ ددبلاتّ سادِیّ خاب،ّ چلزّ چهّ شعرّ

خادبزرّگبینمّ وّ تفرعیّ )ص۱۰۷(.ّ نافت؟«ّ یّمتادنّ

باّ آشناّ جاّ شاعِرّ دنیّ بهّ دهّ بادّ جازدهممّ قرنّ دجگلیسِمّ

بسیار،ّ بّهدحتمالّ و،ّ فارسمّ شعرّ ظردفّتهایّ وّ ّتهاّ
 
سن

باتّیذهبمّدجازهّیّمدددّدهّددبلاتّفارسمّوّ رّدزّتعص 
ّ
متأث

یقبالّ ردّ عبریّ ددبلاتّ وّ وحشیان«ّ »خزعبالتّ ردّ عربمّ

آیساکّ وّ جانزّ ونللامّ چانّ دساجمّ بهّ حتمّ ویّ بشمارد.ّ

خردهّ یّمدردجک،ّ دفاعّ فارسمّ ددبلاتّ دزّ دهّ دیزردنللم،ّ

غزّلسردنانّ باّ غلرقابّلیقایسهّ ردّ دیردنّ وّشاعردنّ یّمگرفتّ

درّ ساتمّ ردبرتّ )ص۱۰۸(.ّ یّمپنکدشتّ قکنمّ ناجانّ وّ رومّ

شرّقستلزیّدسّتدممّدزّینکورّجکدشت.ّدو،ّگرچهّدساطلرّ

شرقلانّ ددنانّ وّ فرهنگّ بهّ یّمخادجک،ّ فردودنّ ردّ شرقمّ

دربابّ خاورشناسانّ جاشتّههایّ وّ جکدشتّ عالقّهدیّ

وّ یّمددنست،ّ گزدفّهگانمّ ردّ هنکّ وّ دیردنّ ددنانّ وّ فرهنگّ

ُریاجتلکّ وّ تازگمّ بّهسببّ فقطّ ردّ شرقمّ یاضاعاتّ

دزّ بادّ بمّ دوّدهّیسیحمّبسیارّیتعص  بادنشانّیّمپسنکنک.ّ

ردّ زرتشتّ دیاّ یّمگرفتّ دیهامّ زرتشتّ ّ شر  وّ خلرّ فلسفۀّ

»دشیشمّزشتکارّوّخانریز«ّیّمخادجکّ)ص۱۱۰ّ،۱۰۹ّ،۱۰۸(.ّ

بهرهّ شرقمّ ینابعّ دزّ دننکهّ درعلِیّ ساتمّ همّ وّ ینکورّ همّ

دزّ آنّیّمتاختنک.ّساتمّدهّدطالعاتّچنکدجمّ بهّ یّمگرفتنکّ

تاّ یّمنشست،ّ ددوریّ بهّ آنّ دربارۀّ جکدشت،ّ فارسمّ ددبلاتّ

یّمدردّ تاصلفّ سخلفمّ یحیّ باّ ردّ شاهنامه  دهّ حکّ بکدنّ

وّ فارسمّ آثارّ ترجمّههایّ دزّ جماجّههانمّ جاددیّ )ص۱۱۱(.ّ

سرودّههایّشاعردنّدجگلیسمّردّدهّباّدستفادهّدزّدستعاردتّ

وّتشبلهاتّشعرّفارسمّساختهّشکه،ّجقلّدردّهدست.ّچنلیّ

یهارت،ّ وّ دلفل تّ دزّ درجّهدیّ هرّ بهّ ددبّمدی،ّ تایلکدتّ

بلاجگرّتاجهّدجگلیسّمهاّبهّدیردنّوّسریانّههایّفرهنگِمّآنّ

ّدست.ّ ّددبلاتّدجگلیسم ّدر ّدجعکاسّددبلاتّفارسم و

جاددیّّدرّدنیّفصل،ّوّتاّحکیّدرّفصالّدنگِرّدتاب،ّ

سادینک،ّ دگرچهّ آن،ّ دزّ یقکدریّ دهّ دردهّ حاشیّهروّیهانمّ

هّیّمجمانک.ّپرهلزّدزّدنیّحادشمّهمّیمکیّبادهّ ویمّجایاج 

دمکّ دصلمّ یطایبّ پلاستگمّ وّ دنسنامّ بهّ همّ وّ

گاهّ جنبمّ دطالعاتّ پارّهدیّ گنناجکنّ دیبتهّ یّمدردّهدست.ّ

بردیّآساّنترّدردِنّفهمّیطایبّدصلْمّیطلابّبلکهّضروریّ

ّجگارشّآسیبّیّمرساجک. ّبه ّدطنابُّیِملّهم ّدیاّ دست،

درّیقابِلّدساجمّچانّینکورّوّساتم،ّگاننکگاجمّچانّ

ده،ّ بادجکّ دنگردجمّ وّ ت۴ّ
ْ
هاج یمّ یار،ّ تایاسّ بایُرن،ّ یردّ

جگاهمّ آنّ ددبّ وّ فرهنگّ وّ شرقّ بهّ جانز،ّ ونللامّ یاجنکّ

شرقّ رسامّ وّ آددبّ باّ آشنانمّ بردیّ بایرنّ ددشتنک.ّ یثبتّ

قصکّسفرّبهّهنکّوّدیردنّدرد،ّدیاّبهّدنیّهکفّجائلّجلایک.ّ

باّوجادّدنی،ّچنکّسفرّبهّشرقّیکنتردجهّوّتردلهّدردّوّدزّ

بهّ دشارهاّ دنیّ فرهنگّ وّ تارنخّ دزّ دطالعاتمّ نزدنکّ

دستّآوردّوّدروجمانۀّدشعارّوّددستاّنهایّخادّقردرّددد.ّ

دوّباّفردوسم،ّسعکیّوّبّهویژهّحافظّآشناّبادّوّدرّدشعارّ

خادّدشاردتّزنادیّبهّخادجهّددردّ)ص۱۲۰(.ّدوّدرّجانمّ

بهّشرقّیّمگانکّوّتایاسّیارّ دجگلیسّمهاّ دزّتمانلّزنادّ

غزلّ دزّ ینماعّهدیّ وّ شاهنایه  نکّ دهّ یّمدنکّ تشانقّ ردّ

شاهکارّ بهّ ّ
ً
یحتمال ّ

ْ
پیشنهاد دنیّ درّ وّ )ص۱۲۲(ّ بلافرننکّ

تحتّ یار،ّ ددشتّهدست.ّ جظرّ حافظّ غزیلاتّ وّ فردوسمّ

ینماعۀّّ سرودنّ بهّ شرق،ّ هادددردنّ تشانّقهایّ تأثلرّ

دروجمانۀّ گماشت.ّ همتّ ددستان،ّ چهارّ شایلّ الیّهرخ۵،ّ

ّگزدرّشهایّتارنخم،ّ
ً
ینظایّههایّچهارگاجۀّدنیّدثرّعمایا

دزّ دنام،ّ آنّ دیردنّبزرگّ قصّههاّوّرودناتّدساطلریّهنکّوّ

جملهّبعضمّیعتقکدتّوّشعائرّزردشتمّوّدسالیمّدست.ّ

تشبلهاِتّ وّ دستعاردتّ دزّ گرفتیّ بهرهّ باّ دوّ بّهعالوه،ّ

خلاّلدجگلزّ هادیّ وّ حالّ دیردجم،ّ دفساجّههایّ درّ بّهداررفتهّ

4. Leigh Hunt. 
5. Thomas More, Lallah Rookh.
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شرقمّبهّدثرّخادّبخشیکّهدستّ)ص۱۲۷-۱3۰(.ّیمّهاجت،ّ

رّباد،ّبهّسعکیّدرددتمّ دهّدرساختیّدشعارّدخالقمّیتبح 

ددشت.ّعناونیّ»یحماد«ّوّ»دباددهم«،ّ»جعفر«ّوّ»دبردهلمّ

وّآتشّپرست«،ّدهّبرّدساسّخادجکّههایّدوّدربارۀّسلطانّ

دزّ حادمّ شکه،ّ سرودهّ ددهمّ دبردهلمّ وّ غزجایّ یحمادّ

عالقۀّهاجتّبهّتارنخّوّددستاّنهایّشرقمّوّیطایعاتّدوّ

خاجکدنّ سعکی،ّ بوستان  االولیاء،ّ تذکرة  ددستاّنهایّ درّ

ّ)ص۱4۰-۱3۶(. ّدننهاست ّدیثال بردیکهّو

دزّدنگرّیحتاناتّینابعّشرقمّدهّدیهاّمبخشُّریاجتلّکهاّ

باد،ّدطالعاتّدرستّوّجادرستّآجهاّدربارۀّددنانّزرتشتمّ

وّدسالمّباد.ّدرّیلانّآجچهّبرّدساسّدنیّدطالعاتّجاشتهّوّ

بهّ برددشّتهایّیثبتّوّینفم،ّهرّدو،ّنسبتّ سرودهّشکه،ّ

ّ
ْ
ریاجتلک شاعردنّ ینابعّ بعضّ دنکّهیّمشاد.ّ آنلیّ دوّ دنیّ

دزّگذشتّههایّدورّوّ بادّدهّ خردفاتّوّعقانکّخصماجّهدیّ

عللّ دزّ دنگرّ نکمّ رسیکّهباد.ّ آجهاّ بهّ شرقّ دربارۀّ نزدنکّ

دستبکددیّ شیاّههایّ خلِطّ شاعردن،ّ برخمّ ینفمّ جگاّههایّ

غایبّحکایّتهایّشرقمّباّدعتقاددتّیذهبمّبادّ)ص۱4۲(.ّ

دشعارّریاجتلّکهاّباّدروجمانّههایّیزددنمّوّدسالیم،ّینفمّ

ناّیثبت،ّبهّهرّحالّنشانّدزّآنّددردّدهّدیشانّیشتاقّدستّ

بادّهدجکّ وّشگفّتآوریّ جاّ وّیضایلیّ یاضاعاتّ بهّ نافتیّ

دهّباّددنستّههایّیأیافّوّیتعارفّآجهاّتفاوتّددشتّهدست.ّ

ُریاجتلّکهاّدهّدزّسانمّسختّهلناّنگردّوّخلاّلپرورّبادجکّ

وّدزّدنگرّساّدرّحسرِتّگذشتّههایّدیرّوّدوِرّدزدسّترفتهّ

دزّ غرب،ّ صنعتِمّ دجقالبّ دجتماعمّ تبعاتّ دزّ خستهّ وّ

بکنعّ دفساجّههایّ وّ تارنخمّ رونکددهایّ بازگفِتّ وّ یطایعهّ

ّیّمنافتنک. ّتسکلیّخاطر وّعنلبّشرقّمها

دهّ ددردّ دختصاصّ تصاویریّ وّ گزدرّشهاّ بهّ چهتامّ فصله

شرق،ّ دزّ جازدهمّ وّ هنکهمّ قرونّ دجگلیسِمّ سیاحتگردنّ

دردّهبادجک.ّ عرضهّ خادّ هّمیلهنانّ بهّ هنک،ّ وّ دیردنّ هّ خاص 

درّ جلزّ ّ
ً
قبال ردّ فصلّ دنیّ یطایبّ دزّ خالصّهدیّ جاددیّ

جخستلیّفصلّدزّدتابّخادّبلانّدردّهدست.ّرودبطّتناری،ّ

دستعماریّ دجگلزّههایّ دیبتهّ وّ سیاسم،ّ یأیارنّتهایّ

زنادّهطلب،ّ روسیۀّ باّ رقابتّ آن،ّ دنارّ درّ وّ دجگلیسّمهاّ

خابّناّبک،ّسادینکّناّزناّنبار،ّنکّحاصِلّجنبمّددشت،ّ

باّیللّشرقّباد.ّ وّآنّبازّشکنّدرنچّههایّآشنانِمّغربلانّ

سیاسِمّ وّ تناریّ یأیاردنّ وّ سی احانّ ّ
ِ
یستقلم یشاهکدتّ

ّدجتقالّ ّباّطبقاتّیختلفّو ّآجها ّنشر ّدیردن،ّحشرّو ّدر دجگلیسم

درّ آجهاّ دزّ گزنکّههانمّ ترجمۀّ ناّ فارسمّ دتبّ دزّ یقکدریّ

ّخایمّبادّدهّدرّدختلارّشاعردنّوّددستاّنجایسانّ
 
ُحکمّیادد

دزّگفتّههاّوّ پارّهدیّ دجگلیسمّقردرّگرفت.ّبکنهمّدستّدهّ

سطحم،ّ یطایعاتّ پانۀّ برّ شرقّ بازدنکدننکگانّ شنلکّههایّ

وّ جادرستّ شنلکّههایّ جاقص،ّ ناّ غلطّ ّ
ً
دایال برددشّتهایّ

مّباده،ّوّدرّجتلنهّ
 
آجهاّدزّدفرددّبّمدطالعّیحل خالفّودقعّ

آثارّ درّ غلِرودقعّ یطایبّ وّ ینعاالتّ هملیّ دزّ شم ّهدیّ

شاعردنّوّددستاّنجایسانّدروپانمّبازتابّنافتّهدست.ّبرّدنیّ

برترّیطلبِمّ وّ خادبزرّگبینمّ بانکّ غلطّ برددشّتهایّ

ّدفزود.ّ ّرد ّدجگلیسم،
ً
ّیخصاصا ّغربم، نژددگردناجۀ

آثارّ جلزّترجمۀّ یأیاردنّوّ باری،ّگزدرشّهایّسیاحان،ّ

بهّدستّ دزّیضایلیّ ّ دجگلیسمّگننلنۀّسرشاریّ بهّ شرقمّ

ریاّنهایّ دزّ شماریّ جاددیّ ددد.ّ دجگلیسمّ ریاّنجایسانّ

یعرفمّ بّهتفصللّ ّ
ً
نسبتا ردّ یضایلیّ دنیّ پانۀّ برّ جاشتّهشکهّ

دردّهدست،ّیاجنکّعشق های لیلی و مجنونّدثرّینثاِرّدسحاقّ

ودیترّ دزّ جّراح  دختر  وّ طلسم  دتابّ دوّ وّ دیزردئللم،ّ

وّ خادجکّههاّ ردّ آجهاّ ینکرجاتّ دزّ بسیاریّ دهّ دسکات،ّ

شنلکّههایّدنیّدوّجایسنکهّدزّدجلایّشرقّتشکللّیّمدهک.ّ

زجکگمّ دهّ بسیاریّ بّهخالفّ ددستاّنجایسان،ّ قبللّ دنیّ

سفرجایّههاّ درّ شرقلانّ دوصافّ وّ جمّمپسنکنکجکّ ردّ شرقمّ

وّ یثبتّ یّمپنکدشتنک،ّجهاتّ ودقعلتّ دزّ دورّ ردّ ریاّنهاّ وّ

سهمّ )ص۱۸۷-۱۸5(.ّ یّمدنکجکّ دوصافّ آنّ درّ همّ جایبمّ

حاجی بابای  سرگذشت  بهّ چهارمّ فصلّ دزّ درخاریّ

دثِرّ دوّ انگلستان،ّ در  اصفهانی  حاجی بابای  وّ اصفهانی 

دیردجلانّ وصفّ درّ یارنهّ جلمزّ پرجیّشودنانۀّ وّ جلمّهطنزّ

دختصاصّنافتّهدست.ّیارنه،ّدارددرّسفارتّدجگلستان،ّدهّ

دزّ برد،ّ سرّ بهّ فتحعلّمشاهّ عهکّ دیردِنّ درّ ردّ سایمّ ششّ

تصایرّ تادنستّ وّ شکّ آشناّ دیردجلانّ لقل اتّ
ُ
خ باّ نزدنکّ

خادّ دتابّ درّ زیانّ آنّ دیردجلانّ آددبّ وّ عاددتّ دزّ دقلقمّ

ّ
ً
ترسیمّدنکّ)ص۱۸۹(.ّدرّدنیّفصلّ،ّحاشیّهروّیهایّنسبتا

حاوِیّ یّمتادجکّ خادّ گرچهّ ده،ّ یّمخاردّ چشمّ بهّ زنادیّ

ربطّ دتابّ دصلمّ یاضاعّ بهّ باشک،ّ سادینکیّ دطالعاتّ
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دتابّ بهّ ضرریّ آنّ رساجکِنّ دقلّ
 
حک بهّ وّ جکدردّ چنکدجمّ

جمّمرساجک.ّتخصلصّحکودّبیستّوّهشتّصفحهّدزّنکّ

بّمگمانّ ینکن(ّ درّ وّ دیردنّ )درّ بهّسرگذشتّحاجّمباباّ فصلّ

جماجّهدیّآشکارّدزّبّمتناسبمّدست.ّشرحّوّتفصللّجاددیّ

بخشّ ناّ تمامّ ترجمۀّ زنادّ دحتمالّ بهّ لّ دو  ریانّ دربارۀّ

 James Morier andّعمکّهدیّدزّیقایۀّدجگلیسِمّدوّباّعنادن

his Haji Baba of Ispahanّدستّدهّدر۱۹۷۰ّمّدرّدلکتهّ

فرهنگ،ّ دربارۀّ سیاحانّ قالّ دزّ آجچهّ شکّهدست.ّ ینتشرّ

بهّ ّقرنبّ
 
بهّظی دنیّفصلّگزدرشّشکه،ّ ددبّدرّ تارنخّوّ

نقلیّبرگرفتهّدزّدتابمّدستّباّعنادنّایران از دیدۀ سیاحان 

اروپایی از قدیم ترین ایام تا اواسط صفویهّدهّجاددیّدرّ

ّینتشرّدردّهدست. ۱3۷۸

دنیّیبساّطترنیّفصلّدتابّدارهانمّ پنجمّیاضاعّ فصله

دجنامّ فارسمّ ددبِمّ آثارّ دساسّ برّ دجگلیسّمهاّ دهّ دستّ

برخمّ ترجمۀّ تاّ گرفتهّ یقاالتّ جگارشّ دزّ دددّهدجک:ّ

ساختیّ وّ دیردجمّ گاننکگانّ دالسیکّ شاهکارهایّ

بهّ جخستّ جاددیّ شاهکارها.ّ آنّ پانۀّ برّ ینظایّههانمّ

یاتلاّ دثرّ رستمّ و  سهراب  ینظایۀّ وّ فردوسمّ شاهنامۀ 

عنادنّ زیرّ یقایّهدیّ ّ،۱3۸3 درّ دهّ دوّ یّمپرددزد.ّ آرجایکّ

درده،ّ ینتشرّ ایران نامه  درّ آرجایک«ّ یاتلاّ سهردبّ وّ »رستمّ

ردّ دوّ تأدلکّ یّمدنک،ّ یعرفمّ ردّ آرجایکّ تمامّسرودۀّ بّهتفصللّ

برّودالنمّددستانّ»رستمّوّسهردب«،ّزنبانمّدحساساتّوّ

جقاطّ دزّ پارّهدیّ وّ یّمشاد،ّ نادآورّ آنّ درّ سرجاشتّ بازیّ

قا تّوّضعفّدارّآرجایکّردّبازیّمجمانک.ّدوّتصرنحّیّمدنکّ

دزّ آزددّ برگرددجمّ بلکهّ دقلق«ّ جهّ»تقللکیّ آرجایکّ دهّینظایۀّ

شاهنامه دستّ)ص۲۲۹ّ،۲۲5(.ّآجگاهّجاددی،ّبّهیناسبت،ّدزّ

آنّ آغازگِرّ دهّ یّمگانکّ شاهنامه  دجگلیسمّ ترجمّههایّ

تاّ آجهاّ بادجک.ّ ۱۹۰5مّ درّ ودرنِر،ّ آرثارّ وّ دِدیاجکّ برددردنّ

عرضهّ آزددّ بهّشعرّ ردّ شاهنامه  دزّ دایلّ ترجمّهدیّ ۱۹۲3مّ

وّشماریّ شاهنامه  دردجک.ّدرّساّلهایّبعک،ّچنکّخالصۀّ

شکّ جاشتهّ دجگلیسمّ بهّ فردوسمّ دربارۀّ تحقلقمّ رساالتّ

دنکّ وّ دللنتانّ ِجریّ جاشتّههایّ آجهاّ جکنکترنیّ دهّ

دزّ خالصّهدیّ دنایسّ )ص۲35-۲33(.ّ دستّ دِنایسّ

دجگلیسمّترجمهّدردّهدست.ّ جثرّ بهّ ردّدرّسهّجلکّ شاهنامه 

شاهنایّهشناسانّ درزنابّمهایّ وّ جقکهاّ بردساسّ جاددی،ّ

صاحّبجظردنّ بعضمّ وّ خادّ برددشّتهایّ جلزّ وّ دجگلیسمّ

ردّ بزرگّ وّ ترجمّههایّداچکّ دزّ دنگر،ّخالصّهدیّ دیردجمّ

بررسمّدردّهدستّ)ص۲4۰-۲3۷(.

دنیّفصلّحاویّدطالعاتّ دزّیطایبّ گرچهّهرّبخشّ

ّیقکدریّدزّآجهاّبیشّدزّحکّیزومّوّگاهّ
ً
یفلکیّدست،ّدیاّدوال

زدئکّدستّوّدرّثاجم،ّجظمّوّنسقّیطلابمّدرّترتیبّوّتادیمّ

یطایبّجیست.ّدزّبابّیثال،ّجایسنکهّفصلّردّبالیقکیه،ّباّ

بهّ ّ
ً
یفصال سپسّ وّ یّمدنکّ شروعّ آرجایکّ رستم  و  سهراب 

تارنخم،ّ درزّشهایّ دربارۀّ فیّ دهلّ آردءّ وّ جظردتّ جقلّ

ینکرجّ یعتقکدتّ وّ دنکگاّههاّ شاهنامه،ّ هنریّ وّ دساطلریّ

درّآنّیّمپرددزدّوّبحثّردّباّذدرّبعضّترجمّههانمّدهّدزّ

یّمبرد.ّ پانانّ بهّ شکهّ دجگلیسمّ بهّ شاهنامهّ دزّ قسمّتهانمّ

بّهصارتّ ردّ آرجایکّ دارّ ددردّ دجتظارّ خادجنکهّ دهّ حایمّ درّ

ّچهّ
ً
جزئمّفرعمّدزّیطایِبّیتأخرتِرّدنیّبخشّببینک.ّدصاال

دنسنامّیطلابّ دنیّبخشّوّچهّدرّبخّشهایّبعکی،ّ درّ

همهّجاّدنکهّجمّمشادّوّیطایبّدستخاشّیقکدریّپریشاجمّ

ّدزهّمگسستگمّدست. و

وّ ترجمّههاّ بهّ جاددیّ فصل،ّ دنیّ دومّ بخشّ درّ

تقللکهانمّدهّدرّدجگلیسمّدزّآثارّیاالجاّجالّلدیکنی،ّعطارّ

دهّ یّمدهکّ نشانّ شادهکّ ّ یّمپرددزد.ّ شکّهدستّ جایمّ وّ

دیردجم،ّ عرفاجمّ آثارّ یطایعۀّ درّ زباّنهاّ آیماجمّ وّ فردنسانانّ

پیشروِّ دو،ّ دشعارّ ترجمۀّ وّ یاالجاشناسمّ ویژهّ بهّ وّ

دطالعاتّ ینبعّ ّ.)۲4۲ )ص۲4۱،ّ بادّهدجکّ دجگلیسّمهاّ

آیماجم،ّ عرفاّنشناسانّ یقاالتّ وّ تبّ
ُ
د ّ

ً
عمکتا دجگلیسّمهاّ

تاسطّ دهّ بادهّ ترجمّههانمّ وّ فردنسایّ وّ دتریشمّ

شاعردنّ شکّهباد.ّ دردئهّ صافلاجهّ آثارّ دزّ غلردجگلیسّمهاّ

بهّ یتمانلّ فللسافانّ دزّ شماریّ وّ دروپانمّ ریاجتلکّ

باّ خادّ دنکگاّههایّ بلیّ قردبتمّ ّ)Pantheism( »پاجتّهدیسم«ّ

ـّدسالیمّ دیردجمّّ عرفانّ یطایعۀّ بهّ یذدّ وّ یّمدنکجکّ تصافّ

ردّ دیردجمّ صافّمیشربّ شاعردنّ وّ دردّهبادجکّ پلکدّ رغبتّ

دنیّ ّ
ً
عمایا عرصهّ دنیّ درّ )ص۲4۱(.ّ یّمستادجکّ سختّ

وّ پارگشتال،ّ هایرّ ودیِنبارگ،ّ ژدکّ یاجنکّ زباّنها،ّ آیماجمّ

دجگلزۀّ وّ دطالعاتّ ینبعّ دهّ بادجکّ روِدْرت،ّ فرنکریشّ

رویّآوردنّدجگلیسّمهاّبهّدیثالّیاالجاّشکجک.ّشانکّونللامّ
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دشعارّصافلاجهّ بهّ دجکدمّزودترّ دهّ باشکّ دستثناّ تنهاّ جانزّ

دبردزّعالقهّدردّوّدر۱۷۹4ّم،ّدبلاتّآغازنیّمثنوی،ّیعروفّ

دوّطمّیقاالتّ برگرددجک.ّ دجگلیسمّ بهّشعرّ ردّ »جّمجایه«ّ بهّ

وّسخنردجّمهانم،ّداشیکّدهّهّمیلهنانّخادّردّباّدجکیشّههایّ

یاالجاّوّیحتاناتّبسیارّیتناعّوّزشتّوّزنباهایّمثنوی 

آشناّدنک.ّبعکّدزّجانز،ّتاّدودسطّقرنّجازدهمّدثرّیهممّدزّ

شاعردنّصافمّدیردن،ّوّدزّجملهّیاالجا،ّبهّدجگلیسمّترجمهّ

جانزّ دارهایّ یبساطّ ّ
ً
نسبتا بررسمّ دزّ پسّ جاددیّ نشک.ّ

درّیاالجاشناسم،ّبهّتالّشهایّپرددنکۀّدجگلیسّمهاّدرّدنیّ

عرصهّیّمپرددزد.ّدوّنادآورّیّمشادّدهّشاعردنّوّجایسنکگانّ

تصافّ یلانّ یشتردمّ وجاهّ برنتاجلاّ ونکتارنایّ عصرّ

شرقمّوّعرفانّغربمّیّمدنکجکّوّبهّهملیّسببّجلزّبهّآثارّ

ّ)ص۲4۹(.ّ ّبادجک ّدیردنّعالقّهینک صافلاجۀ

ّددودردّفلتزجردیکّبادّدهّمثنوی 
ْ
نکمّدزّیشتاقانّتصا ف

دشتلاقّددشتّ یّمدددّوّهمیشهّ رباعلاتّخلامّترجلحّ بهّ ردّ

دهّدنیّینظایۀّعرفاجمّبهّدجگلیسمّترجمهّشاد.ّچنکّتیّدزّ

یاالجاشناسانّدجگلیسم،ّیاجنکّددودردّپایِمر،ّجلمزِّردّهاوس۶،ّ

ّّبهّترجمۀّدنیّدثرّدستّزدجک،ّ ددودردّوننفللکّوّددودردّونلُسی

درّ دننکهّ تاّ نشکجکّ یافقّ آنّ دایلّ ترجمۀّ بهّ دکدمّ هلچّ دیاّ

دودنلّقرنّبیستمّرننایکّجلکلُسیّهرّششّدفترّمثنوی ردّبهّ

جلمهّ گرچهّ دو،ّ ترجمۀّ برگرددجک.ّ خادّ زیانّ دجگلیسمّ

تحّتدللفظمّوّتاّحکیّبهّجثرّدهنۀّدجگلیسمّدست،ّبسیارّ

دقلقّوّقابلّدعتمادّدست.ّتاّقبلّدزّترجمۀّجلکلُسی،ّترجمۀّ

دجگلیسمّ برگرددنّ بهترنیّ مثنوی،ّ دبلاتّ دزّینتخبّ وننفللکّ

ّ)ص۲۶3-۲5۹(.ّ مثنوی باد

ّ
ً
یخصاصا وّ یثنایّ دجگلیسِمّ یترجمانّ یعرفمّ دزّ پسّ

سایِرّ بهّ جاددیّ جلکلُسی،ّ خکیاتّ وّ ترجمّههاّ دنگرّ شرحّ

دارهانمّیّمپرددزدّدهّشاعردنّوّیحققانّدجگلیسمّدرّعرصۀّ

ترجمۀّ دویلیّ دزّ دوّ دددّهدجک.ّ دجنامّ ـّدسالیمّ دیردجمّّ تصافّ

فلتزجردیکّدزّفارسم،ّنعنمّترجمۀّسالمان و ابساِل جایم،ّ

سخیّ دطنابّ بهّ آنّ چاپّ وّ ترجمهّ جحاۀّ وّ آن،ّ یاضاعّ

یّمگانکّ)ص۲۶5-۲۷۰(.ّپیشّدزّپرددختیّبهّیهّمترنیّدارّ

دربارۀّ جاددیّ خلام،ّ رباعلاتّ ترجمۀّ نعنمّ فلتزجردیک،ّ

6. Redhouse.

سایلیّتنربۀّویّدرّشعرّفارسم،ّنعنمّترجمۀّخالصّهدیّ

بهّ جلزّسخیّردّ دننناّ دوّدرّ یر،ّشرحّیّمدهک.ّ
ّ
الط منطق  دزّ

دصلمّ یاضاعّ رشتۀّ گاهّ دهّ گاجّهدیّ بهّ دشیکّهدست،ّ دردزدّ

دزّجزئلاتّ پارّهدیّ یّمشاد.ّشانکّ دزّدستّخادجنکهّخارجّ

دجگلیسمّ دصِلّ خادجنکگانّ بردیّ یّمتادنستهّ عرضّهشکهّ

جه.ّیقکدریّ دیاّبردیّفارسّمزباجانّ بادّهباشک،ّ دتابّسادینکّ

دزّیطایبّحاشیّهدیّدرّدننناّوّدرّبسیاریّدزّقسمّتهایّ

ناّ »نادددشّتها«ّ قایبّ درّ یّمتادنستّ دتابّحکددثرّ دنگِرّ

ترجمۀّ بهّ جابتّ دفزودّهشاد.ّ فصلّ هرّ پانانّ بهّ »تعللقات«ّ

هملیّ بازّ یّمرسک،ّ دهّ همّ خلامّ رباعلاتّ دزّ فلتزجردیکّ

4۰ّصفحهّ بهّ نزدنکّ وّ یّمشادّ تکردرّ دردزجایسمّ ددستانّ

وّ وّ»شهرتّخلامّ زبان«ّ دجگلیسمّ درّجهانّ »خلامّ صرفّ

دنیّ درّ ینکرجّ یطایبّ دزّ پارّهدیّ یّمشاد.ّ دو«ّ رباعلاتّ

خاورشناسانّ دهّ دستّ دارهانمّ بهّ یرباطّ قسمتّ

ّدددّهدجک.ّ غلردجگلیسمّدجنام

وّ سعکیّ حضارّ بهّ پننمّ فصلّ قسمتّ دوّ ودپسییّ

آثارّ بلنکّ وّ داتاهّ ترجمّههایّ وّ دجگلیسمّ ددبلاتّ درّ حافظّ

شمارّ نافتّهدست.ّ دختصاصّ شیردزیّ سخّیسردیّ دوّ دنیّ

ترجمّههایّگاجاگاجمّدهّباّدلفلّتهاّوّدجکدزّههایّیتفاوت،ّ

ّ
ً
یخصاصا آجها،ّ آثارّ دزّ بیستمّ قرنّ دودنلّ وّ جازدهمّ قرنّ درّ

دهّ بّهتکرنجّ دست.ّ چشّمگلرّ شکهّ گلستان،ّ وّ بوستان  دزّ

خادّ تعصّبآیلزّ تصا ردتّ وّ غلطّ برددشّتهایّ دزّ غربلانّ

وّ شاعردنّ گرفتّهدجک،ّ فاصلهّ شرقمّ فرهنّگهایّ بهّ نسبتّ

دهلّقلمّبیشّدزّپیشّبهّدرزّشهایّیعنایّوّهنریّیلردثّ

وّ بیشترّ هرچهّ فِمّ یعر  صکدّ درّ وّ بردّهدجکّ پمّ دیردنّ ددبمّ

دقلّقتِرّآثارّآجانّبرآیکّهدجک.ّآجهاّحتمّیّمداشنکّدارّنککنگرّ

یحتادیّ وّ رمّ
ُ
ف بهّ شکنّ نزدنّکترّ بردیّ وّ دننکّ دصالحّ ردّ

یّمرسکّ جظرّ بهّ دهّ جانمّ تاّ دننک،ّ همکاریّ فارسمّ دشعارّ

ّوّسملیّدردنّترجمّههایّینظامّوّینثارّآثارّ
 
بررسمّوّغث

یّمدهک.ّ تشکللّ ردّ ددبمّ جقکّ دزّ داچکمّ بخشّ فارسمّ

شاعردنّ تصایرپرددزّیهایّ وّ خلالّ صارّ بکنعم،ّ صنانعّ

دجککّ دجککّ باد،ّ فرجگّمهاّ دجتقادّ هکفّ زیاجمّ دهّ دیردجم،ّ

جایّخادّردّدرّدلّگروهمّدزّگاننکگانّدجگلیسمّبازّدرد.ّ

دددّ فرجگمّ آبّ وّ رجگّ بانکّ ردّ شرقمّ دشعارّ دهّ عقلکهّ دنیّ

بهّ ردّ خادّ جایّ رفتّهرفتهّ بلانکّ خاشّ غربّمهاّ ذدئقۀّ بهّ تاّ
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تاّ ردّ ترجمهّ »فرمّشرقِمّ فلتزجردیک،ّ بّهقالّ ده،ّ دددّ جظرّ دنیّ

حکّدیکانّبانکّحفظّدردّوّدزّدروپانمّدردنّوّآوردنّآنّبهّ

سعمّ شاعردنّ بعضّ ّ )ص33۱(.ّ درد«ّ دحتردزّ جازدهمّ قرنّ

یّمدردجکّقکرّیقکورّدزّتشبلهاتّوّخلاّلبنکّیهایّشاعردنّ

شاعردنّ دزّ شماریّ الدقلّ بّهعالوه،ّ دننک.ّ دستفادهّ دیردجمّ

داتّهبینّمهایّ وّ تعصباتّ دزّ بّهدورّ دهّ یّمداشیکجکّ فرجگمّ

وّ دننکّ جگاهّ دسالمّ بهّ هّمدالجهّ وّ یثبتّ دنکیّ باّ یذهبم،ّ

تصایریّعاریّدزّغرضّوّیرضّدزّآنّترسیمّدننک.ّنکمّ

دزّدنیّشاعردنّدِدونیّآرجایکّبادّدهّبهّسعکیّسختّعشقّ

ّبردیّدننکهّیّمخادستّدزّطرنقّدنیّشاعِرّ
ً
یّمورزنک،ّعمکتا

دخالّقگردّجنبّههایّیثبتّدسالمّوّآیازّههایّودالیّیتصافهّ

دزّ دتابّ دوّ درّ ردّ هکفّ دنیّ دوّ دهک.ّ نشانّ غربّمهاّ بهّ ردّ

آثارّخاد،ّمرواریدهای ایمانّوّنور جهان،ّدجبالّدرد.ّّآرجایکّ

ّ،
ً
)دساسا باغ  در  سعدی  با  عنادنّ باّ خادّ دنگِرّ دتابّ درّ

دزّ سادهّ رودنتمّ عرضۀّ پِمّ درّ بوستان(ّ سامّ بابّ دزّ برگرددجمّ

آیازّههایّ دوّ جظرّ بهّ ّ
ً
ظاهرد زیردّ دست،ّ دسالیمّ تصافّ

صافمّ جهّ یّمتادجکّ ّ
 
حک باالترنیّ درّ دهّ ّ سعکی،ّ دخالقِمّ

هملیّ یادفِقّ رود،ّ شمارّ بهّ یعتکیمّ صافمّ بلکهّ تماّمعلارّ

جاعّتصافّدست.

درّجلمۀّدومّقرنّهنکهم،ّچنکنیّترجمهّدزّگلستان بهّ

دجگلیسمّعرضهّشک؛ّدزّجمله،ّترجمّههایّپالتزّوّوننفللک.ّ

ونلبرّ قلمّ بهّ در۱۸۷۹ّمّ بارّ جخستلیّ سعکیّ بوستان  گاناّ

تاسطّجم.ّ جلزّ بعکّ ترجمهّشکّوّسهّسالّ فارسّدالْرکّ

درجۀّ دفزدیشّ باّ درآیک.ّ دجگلیسمّ ینظامّ ترجمۀّ بهّ دِنایّ

چشمّ درّ دوّ دعتبارّ وّ حریتّ سعکی،ّ باّ غربلانّ آشنانمّ

ردنفّ درّ ویّ دهّ آجناّ تاّ شک،ّ بیشترّ وّ بیشترّ فرجگلانّ

دفالطان،ّ سقردط،ّ فلثاغارس،ّ دنفاسیاس،ّ چانّ بزرگاجمّ

دیثالّ جاذبۀّ )ص3۱۹(.ّ دددّهشکّ قردرّ گاتهّ وّ ددجتهّ عیسم،ّ

سعکیّغربّمهاّردّبیشّدزّپیشّبهّنادگلریّفارسمّتشانقّ

بهّشیردزّ دهّ بریّمدجگلختّ ردّ آجهاّ دزّ برخمّ وّحتمّ یّمدردّ

ّآنّسایانّیطایعهّ ّآثارّسعکیّوّحافظّردّنزدّیردم سفرّدننکّو

دزّ شاعردنّ دنیّ آثارّ باّ آجهاّ آشنانمّ )ص333-33۲(.ّ دننکّ

وّ ساختارّ دربارۀّ وّ ّّرفتّ فردتر بسمّ آثارشانّ دردِنّ ترجمۀّ

ظردفّتهایّ وّ قافلهّ وزن،ّ قبللّ دزّ فارسم،ّ شعرّ اتّ یختص 

دارشناساجهّ دظهارّّجظرهایّ همّ آنّ یعنایّ وّ صاریّ

یّمدردجک.ّحتمّنکمّدزّشاعردنّدجگلیسمّبّهجامّددودردّپایمرّ

:ّگرّدسمّسروّشنلکّهستّدهّ
ِ
بّهدقتفایّغزیمّدزّسعکیّ)باّیطلع

دست(  سیملیّ بَرشّ وّ بناگاشّ دهّ صنابرّ ناّ دست/ّ دنیّ رفتّهستّ

ّدنیّیطلعّسرود:ّ ّبا غزیم

ــیّدســت ّفروردن ــهِ
َ
ّگ ّو ــار ّبه ّفصــل ســاقلا

دست دنیّ غنلمتّ وقتّ شمریّ غنلمتّ گرّ

ّددد:ّ ّبیتّتخلصّخاتمه ّدنی ّبا و

ــم ــعکیّغزی ــرتّس ــزلّحض ــادبّغ درّج

دست تحسییّ صکّ شایستۀّ دهّ گفتّ پایمرّ

ّ
ً
وّدیاّدرّیاردّحافظّ،ّوضعّدزّجهاتمّفرقّیّمدرد.ّظاهرد

ّنکمّدزّغزّلهایّ
ِ
جخستلیّبارّونللامّجانزّباّترجمۀّینظام

یعّ درد.ّ یعرفمّ خادّ هّمزباجانّ بهّ ردّ دیغلبّ یسانّ حافظ،ّ

ذیک،ّجنسّدشعارّحافظّبهّگاجّهدیّدستّدهّدمترّجرأتّ

دردّهدجکّبّهسردغّدوّبروجک؛ّدفرددیّیاجنکّهلنکیم،ّرنچاردُسی،ّ

جات،ّیلکنّوّودیترّیلفّدهّغزّلهانمّدزّحافظّترجمهّدردجکّ

نکّ هلچّ حال،ّ هرّ بهّ وّ جبادجکّ یافقّ یطلابّ حِکّ درّ جلزّ

بردیّ دردّ دنفاّ خلامّ بردیّ فلتزجردیکّ دهّ ردّ جقشمّ جتادنستنکّ

وّ بلکنِلّ هریانّ حافظّ یترجمانّ دنگرّ دزّ دننک.ّ دنفاّ حافظّ

شیراز:  حافظ  عنادنّ زیرّ دویمّ داِرّ بادجک.ّ بِلّ ِگرترودّ

گزیده هایی از اشعار او )۱۸۷5م(ّوّدثرّدویمّباّجامّاشعاری 

دیوان حافظ )۱۸۹۷م(ّینتشرّشک.ّجاددی،ّضمیّیعرفمّ از 

قا تّ وّ ضعفّ جقاطّ دربابّ جلزّ شم ّهدیّ حافظ،ّ یترجمانّ

بهّ ردجعّ یترجمانّ دنیّ جقطّهجظرهایّ جلزّ وّ آجان،ّ ترجمّههایّ

زباجمّ بهّ حافظّ دشعارّ برگرددنّ درّ عکنکهّ دشادرّیهایّ

ّیّمگانک. دنگر،

بّهردحتمّ وّ دستّ قبلّ فصلّ دجبایۀّ ّ
ً
عمکتا ششمّ فصله

یّمتادنست،ّوّدرستّهمّهملیّباد،ّدهّدرّآنّفصلّددغامّّ

حازۀّ دردِنّ جکدّ ّ
ً
ظاهرد جایسنکهّ تاجلهّ تنهاّ یّمشک.ّ

دیردّنشناسمّدزّیاضاعّدصلِمّدتابّبادّهدست،ّدرّحایمّدهّ

درّفصلّ ینکرجّ دطالعاتّ دزّسنخّ دنیّفصلّ یطایبّ ددثرّ

وّ خاورشناسمّ بهّ فصلّ دنیّ حلطۀّ دگرّ دست.ّ پننمّ

دیردّنشناسمّیحکودّیّمشکّوّینحصرّبهّتارنخچه،ّیردحلّ

وّ داچکّ چهرّههایّ دیردّنشناسم،ّ تکایلّ وّ شکّلگلریّ

دوّ تفکلکّ یّمباد،ّ آجانّ دسّتآوردهایّ وّ رشته،ّ دنیّ بزرگّ
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ششمّ فصلّ دزّ آجچهّ ددشت.ّ َیحملمّ ششمّ وّ پننمّ فصلّ

ّبهّددبلاتّربطمّجکدرد،ّیاجنکّدشفّ ّوّبهّجحاّدخص 
ً
یستقلما

وّ بستانّ طاقّ سنّگجاشتّههایّ دزّ ریزگشانمّ وّ یلخمّ خطّ

ّجایّ
 
بیستان،ّیّمتادجکّیاضاعّفصلّجکدگاجّهدیّباشک،ّوّدال

پننمّ فصلّ طبلعمّ بّهطارّ ششمّ فصلّ بحّثهایّ عمکۀّ

ّزنادّ
ً
دست.ّبّهعالوه،ّدرّدنیّفصلّجلزّحاشیّهروّیهایّنسبتا

دهّ دنکّهیّمشادّ دتابّ یاضاعّ بهّ بّمربطّ یطایبّ حتمّ وّ

زجکگمّ یفصلّ شرحّ دفزودّهدست.ّ آنّ حنمّ برّ بّمجهتّ

کس،ّ
ْ
سان پرسمّ ِسرّ وّ دْرزنّ ُجرجّ چانّ سیاسّتیکدردجمّ

یاجردیّدشفّجفِتّدیردنّدرّعهکّیظفردیکنیّشاه،ّردّهدجکدزیّ

دویتّ بلیّ ّ۱۹۱۹ قردردددّ دجگلیسّمها،ّ تاسطّ تلگردفّ خطّ

دستعمارگرّ دویتّ دوّ رقابّتهایّ وثاّقدیکویه،ّ وّ برنتاجلاّ

ّبرنتاجلانمّ ّدجگلیس،ّسیاسّتهایّتناوزداردجۀّعادیل روسّو

دیردن،ّ وّ برنتاجلاّ جفتِمّ قردردددهایّ خاوریلاجه،ّ وّ هنکّ درّ

اردجۀّ
 
یک سیاسّتهایّ وّ ِدْرزنّ یردّ تفرعّیآیلزّ دظهاردتّ

ـّگرچهّحاویّ همهّ دست،ّ دنیّ دزّ گزدرّشهانمّ وّ چرچللّ

یهّمتر،ّ دنیّ دزّ جابّهجاست.ّ دستّّّـّ سادینکّ دطالعاتمّ

یاضاعاتّحاشیّهدیّوّدغلبّبّمربطّباعثّفاصلهّدجکدختیّ

یلانّیطایبّیرباطّوّگفتنمّشکّهدست.ّتنهاّعلتّذدرّجایمّ

ردّدرزنّدتابّدوجلکِیّدرزشمنکّدوّایران و قضیۀ ایران 
ُ
دزّی

دستّدهّدرّتارنخ،ّجغردفلاّوّدوضاعّسیاسم،ّدجتماعمّوّ

»برّ درزنّ جاددی،ّ خادّ تصرنحّ بهّ دست.ّ دیردنّ فرهنگمّ

بهّ تاجهمّ خاد،ّ هّمعصرّ دیردّنشناساِنّ دزّ بسیاریّ خالفّ

بحثمّ دیردنّ تارنخّ درّ عرفانّ وّ تصافّ دزّ وّ جکدردّ ددبلاتّ

جمّمدنک«ّ)ص35۷(.ّبنابردنی،ّدختصاصّبیشّدزّپنجّصفحهّ

بهّچنلیّشخصمّعادیّجمّمجمانک.

یّمپرددزدّ دنگریّ دنپلماتّ سانکس،ّ بهّ سپسّ جاددیّ

دهّگرچهّدوّجلزّشغلّدصلّمدشّسیاستّبادّ)وّجاددیّهمّدوّ

دیاّ دردّهدست(،ّ دوّ شخصلتّ دزّ بُعکّ دنیّ َصرِفّ ردّ صفحّهدیّ

وّ عربمّ وّ فارسمّ زباّنهایّ بهّ طّ
 
یسل لع،ّ

 
یط دیردّنشناسمّ

جلزّ دسالمّ وّ دیردنّ دربارۀّ درزشمنکیّ تأیلفاتّ صاحبّ

هست؛ّدزّجمله،ّسفرجایّهدیّباّعنادنّده هزار میل در ایران 

تشیع.ّ عالم  شکوه  وّ افغانستانّ تاریخ  تأیلفاتمّهمچانّ وّ

دزّ یّمرسک،ّ یعتبرّ شرّقشناسّ چنکّ یعرفمّ بهّ جابتّ آجگاهّ

درّ شب  یک  و  هزار  یترجمّ بِرتان،ّ رنچاردّ پِرسمّ جمله:ّ

دزّعربمّ حریری  مقامات  یترجمّ آرباثنات۷،ّ دف.ّ دهّجلک؛ّ

یترجمّ ِرهاتِسک۸،ّ ددودردّ ایرانی؛ّ چهره های  جایسنکۀّ وّ

دبّیدسحاقّوّ بِیّ
ّ
الن سیرة  جایم،ّ بهارستان  سعکی،ّ گلستان 

یترجمّ دالوستان۹،ّ ونللامّ یلرخادجک؛ّ الّصفای  روضة 

ّدستادّسائیسّمدالصلّ سندبادنامۀّینظامّفارسم؛ّشارلّرنا۱۰،

فارسم،ّ نسخّ دزّ فهرستّ چنکّ یؤیفّ دلمبرنج،ّ ددنشگاهّ

شرقی  نسخ  فهرست  یؤیفّ پایمرّ ددودردّ وّ تردم؛ّ وّ عربمّ

در دانشگاه کیمبریج.ّدیبتهّفهرستّیحققانّوّیترجماجمّدهّ

ددبِمّ آثارّ عرضۀّ وّ دیردّنشناسمّ عرصۀّ درّ جازدهمّ قرنّ درّ

دننناّ بهّ بادّهدجک،ّ خکیاتمّ یصکرّ غربّ دجلایّ بهّ فارسمّ

ختمّجمّمشادّوّجاددیّبسیاریّدزّآجهاّردّیعرفمّدردّهدست.ّ

دزّ گاجاگانّ گلچلّیهایّ تهلۀّ آجهاّ فعایلّتهایّ دزّ نکمّ

شاعران  حال  شرح  دربارۀ  یاجنکّ دست،ّ دیردجمّ شاعردنّ

جگارشّ یقکیۀّ ودقعّ درّ دهّ دوزیمّ گارّ ِسرّ جاشتۀّ ایرانی،ّ

جلکّ چهارّ درّ آنّ دوجّ دهّ حردتمّ شک،ّ دیردنّ ددبمّ تارنخّ

تاریخ ادبی ددودردّبردونّیشاهکهّیّمشاد.ّجاددیّذنلّبخشّ

تصنلف«،ّ وّ فایکلارّ جکنک،ّ »ددبلاتّ فصل،ّ دنیّ ّ
ِ
هشتم

دستّ بهّ برنکه،ّ برنکهّ یّ
 
حک تاّ داتاه،ّ دطالعاتّ یقکدریّ

یّمدهکّدهّحقّهلچّنکّدزّدنیّسهّحازهّردّدددّجمّمدنکّوّ

ّددرد.ّ ّتکمللّدساسم ّبازجایسمّو ّبه جلاز

دجکدزّهدیّ تاّ جایسنکه،ّ دوصفحّهدی،ّ یبحِثّ دنیّ دزّ پسّ

بّمیقکیه،ّسردغّ»ِسرّتایاسّآرجایکّوّهنرّدیردجم«ّیّمرودّوّ

دزّ دو،ّ ددنشگاهمّ سادبقّ وّ زجکگمّ دزّ شم ّهدیّ ذدرّ دزّ پسّ

ـّّدسالیمّ دیردجمّّّ فرهنگّ وّ هنرّ یعرفِمّ درّ ّ دوّ خکیاتّ

المعارف  دائرة  دولّ چاپّ ویردستاِرّ جخستلیّ دوّ یّمگانک.ّ

دیردن،ّ درّ یلنلاتارّ دربارۀّ دتابّ جخستلیّ یؤیفّ وّ اسالم،ّ

در  نقاشی  هنر  دتاّبهایّ جایسنکۀّ وّ عثماجمّ تردلۀّ وّ هنکّ

اسالم،ّوّکتاب در عالم اسالم دست.ّجاددیّهشتّصفحۀّ

پاناجمّفصلّششمّردّبهّنکمّدزّسرشناّسترنیّدیردّنشناسانّ

دهّ دوّ دددّهدست.ّ دختصاصّ ردس،ّ دِجیُسیّ ِسرّ دجگلیسم،ّ

بهّ درزشمنکیّ دنک،ّخکیاتّ تکلمّ زبانّ به3۰ّّ یّمتادنستّ

یطایعاتّدیردجمّدرد.ّدزّدارهایّبزرگّویّتأسیسّ»یکرسۀّ

7. F. Arbuthnot.
8. E. Rehatesk.
9. W. Clouston.
10. Charles Henri Rieu.
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بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

بهّیکتّ بادّدهّخادّ ینکنّ درّ آفرنقانم«ّ وّ زباّنهایّشرقمّ

درّ ردسّ آثارّ ددشت.ّ عهکهّ برّ ردّ آنّ رناستّ سالّ ّ۲۱

دست.ّ چشمگلرّ بّهردستمّ تارنخّ وّ ددبلاتّ هنر،ّ زیلنّههایّ

ددتردیشّ پاناّنجایۀّ وّ ددشتّ عالقهّ سختّ دیردنّ بهّ دوّ

جامّ سلسلۀ صفویّ مؤسس  اسماعیل:  شاه  اولیۀ  سال های 

دزّ دهّ ردّ دبلاتمّ دهّ شکّ یاجبّ دوّ ددبمّ دننکاویّ ددشت.ّ

کلیله و دمنۀ روددمّدرّینابعّبرّجایّیاجکّهبادّجمّعآوریّ

دنک.ّدوّحتمّیقایّهدیّدربارۀّدختالطّبرخمّدزّدشعارّقطردنّ

ّدرد. ّینتشر ّروددم و

قرنّ دومّ جلمۀّ دجگلیسّمسردیّ شاعردنّ یعرفمّ بهّ لفتمّ فصله

جازدهمّوّقرنّبیستمّوّیختصریّدزّشرحّزجکگمّو،ّبّهدجبالّ

بهّ فصلّ دنیّ درّ ددرد.ّ دختصاصّ آجانّ یهمّ آثارّ بعِضّ آن،ّ

آیرنکانمّ جایسنکگانّ وّ شاعردنّ دزّ شماریّ دسایمّ

بریّمخارنم.ّجاددیّدرّتاجلهّدنیّجکتهّیّمگانک:ّ»دزّآجناّ

دهّیرددّیاّیطایعۀّپیشرفتّدیردّنشناسمّو...ّیعرفمّدیردنّدرّ

زبانّدجگلیسمّدست،ّجاگزیرنمّدهّجایّجایّبهّیحققانّوّ

درستّ دیبتهّ )ص4۰3(.ّ دنلم«ّ دشارهّ جلزّ آیرنکانمّ شاعردنّ

فارسّمزبانّ جهانّ باّ دجگلیسّمزبانّ جهانّ آشنانِمّ دهّ دستّ

ورودّ دزّ قبلّ قرنّ دوّ الدقلّ نعنمّ دجگلستانّشروعّشک،ّ دزّ

آیرنکاّبهّدنیّعرصه،ّیعّذیکّشانکّدزّجهاتمّبهترّیّمبادّ

یقکیۀّ درّ دجگلیسم«ّ »ددبلاتّ دزّ ردّ خادّ یرددّ جایسنکهّ دهّ

دزّ ّ،
ً
یّمدرد.ّظاهرد بلانّ دودسطّفصلّهفتم،ّ درّ جهّ وّ دتاب،ّ

آجناّدهّفصالّهفتمّوّهشتْمّساّلهاّپسّدزّتأیلفّوّنشرّ

ترجمۀّ بهّ وّ جاشتهّ فارسم(ّ بهّ قای،ّ )بّهدحتمالّ دجگلیسمّ یتیّ

دنیّ یتاجهّ جاددیّ شکه،ّ دضافهّ لّ دو  فصلّ ششّ فارسِمّ

دویلۀّ طرحّ دصالحّ بردیّ فرصتمّ ناّ نشکهّ خادّ دارّ جقصّ

ّجکردّهدست. دتابّپلکد

باری،ّفصلّهفتمّباّیعرفمّآیفردّتِنیسان،ّیلّکدیشعردیّ

عصرّونکتارنا،ّآغازّیّمشادّوّدزّتأثلرپذیریّدوّدزّشعردیّ

دزّ تنیسانّ یّمدهک.ّ گزدرشّ حافظ،ّ ّ
ً
یخصاصا دیردجم،ّ

بادّدهّگرچهّفارسمّزنادّجمّمددنست،ّتحتّ ریاجتلّکهانمّ

وّ شاعردجهّ خلاّلبنکّیهایّ دحساسات،ّ عنصرّ تأثلرّ

وّ بادّ دیثالّحافظّ یضماّنپرددزّیهایّعاشقاجهّدرغزّلهایّ

دیهامّ غزیلاتّ آنّ دزّ خادّ دشعارّ دزّ یقکدریّ سرودِنّ درّ

یّمگرفت.ّتنیسانّبهّخلامّوّسعکیّجلزّبسیارّتمانلّددشت.ّ

عالقۀّدوّبهّحافظّویّردّبهّدجکیشّههایّصافلاجهّساقّددد،ّ

زیردّدرّیذهبّدنیّطائفهّتفاوتمّیلانّددنانّوّیحلمّبردیّ

بّجیست. تعص 

آیرنکائمّ ددبمّسرشناسّ دِِیّرسانّجخستلیّچهرۀّ فّ
ْ
َری

دستّدهّجاددیّبهّدوّیّمپرددزدّوّدوّردّیهّمترنیّشاعریّ

آشناّ فارسمّ ددبلاتّ باّ ردّ خادّ هّموطنانّ دهّ یّمددجکّ

بّهویژهّ دیردن،ّ شعردیّ بهّ دیرسانّ دششّ عایلّ دردّهدست.ّ

دوّ دهّ بادّ تضادیّ خلام،ّ همّ یّ
 
حک تاّ وّ حافظّ وّ سعکیّ

وّ سانمّ دزّ غربّ پستّ درزّشهایّ وّ ّیگردنمّ
 
یاد بلیّ

دزّ دهّ دوّ یّمدنک.ّ ساّ دنگرّ دزّ شرقّمهاّ یعنانّتیحاریّ

Transcenden�( ناّ»تعایّمگردنم«  پیشرودنّیکتبّدستعالنمّ

talism(ّباد،ّیشابهّتهانمّیلانّدنیّیکتبّوّتصا فّدیردجمّ

یتفرعیّ شعردیّ بعضمّ بّهخالفّ دِیرسان،ّ یّمدنک.ّ

ردبرتّ وّ ینکورّ ودیترّ یاجنکّ ونکتارنا،ّ عصرّ برنتاجلانِمّ

یّمددنست.ّ دروپاّ دزّ قاّیترّ ّ
ْ
یعنای بّهیحاظّ ردّ آسیاّ ساتم،ّ

بهّجظرّدوّسعکیّّشاعرّتمامّدعصارّوّگلستان ویّنکمّدزّ

دستّ جهاّنشمالّ دخالقّمدشّ یادعظّ وّ یقکسّ تبّ
ُ
د

)ص4۰4(.ّدیرسانّبهّبعضمّدزّدنگرّشعردیّدیردجم،ّیاجنکّ

مّعسنکیّ
 
وّحت دجاریّ دریاجم،ّ یاالجا،ّجایم،ّخادجایّ

تانمّهمّتاجهمّددشت.ّدوّدهّبیشترّدزّطرنقّ
َ
وّهالیمَّجغ

هفتصکّ ّ
ً
جمعا شکّهبادّ آشناّ دیردجمّ شاعردنّ باّ آیماجمّ ینابعّ

دهّ برگرددجک،ّ دجگلیسمّ بهّ ردّ آجهاّ سرودّههایّ دزّ بیتّ

ّباد. ّدزّغزّلهایّحافظ بیشترشّگزنکّههانم

دیرسانّوّتحلللّ دجمایمّزجکگمّ ّ
ِ
دزّشرح جاددیّپسّ

حافظّّ دیثالّ دزّ دیهامّ باّ دهّ دو،ّ دزّ دشعاریّ ِلّ یفص  ّ
ً
نسبتا

سرودّهدست،ّبهّدوّشاعرّآیرنکانمّدنگرّیّمپرددزدّدهّیتأثرّ

دزّددبلاتّفارسمّبادّهدجک:ّهنریّالجگفلا۱۱ّوّودیتّونتَمی۱۲.ّ

فارسمّ آثارّ ترجمّههایّ طرنقّ دزّ دیرسان،ّ یاجنکّ الجگفلا،ّ

باّشعردنمّچانّفردوسم،ّسعکیّوّحافظّآشناّشکّهباد.ّدوّ

جظایم،ّ مجنون  و  لیلی  گلستان،ّ ترجمّههایّ دزّ نسخمّ

رباعلاتّخلامّّوّدشعارّعایلاجۀّدیردنّدرّدتابخاجۀّشخصمّ

خادّددشتّوّشماریّدزّدشعارّخادّردّباّجگاهمّبهّدنیّآثارّ

11. Henry Longfello.
12. Walt Whitman.
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بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

فمّوّ سرود.ّجاددیّجماجّههانمّدزّدنیّدستّدشعارّردّیعر 

ّدصلّمدشّروزجایّهجگاریّ تحلللّدردّهدست.ّونتمی،ّدهّشغل

هنکیّ عرفانّ وّ دسالیمّ تصافّ باّ دیرسانّ طرنقّ دزّ باد،ّ

ّدزّسرودّههایّ ّباد، ّبهّچهّحک ّآشنانم ّدنی ّدننکهّعمق آشناّشک.

دستّ دنیّ بریّمآنکّ گفتّههایّجاددیّ دزّ آجچهّ برجمّمآنک.ّ دوّ

شعرّ دربارۀّ خاصمّ وّ صرنحّ جظرّ دظهارّ ونتمیّ خادّ دهّ

ّدنیّدنگردجنکّ
ً
فارسمّوّتصافّدسالیمّجمّمدنک،ّبلکهّعمکتا

دهّیشابهّتهانمّیلانّدشعارّونتمیّوّدجکیشّههایّصافلاجهّ

تصرنحّ خادّ جاددیّ دردّهدجک.ّ جظرّ دبردزّ آنّ دربارۀّ وّ دنکهّ

درّ دیردجمّ آثارّ دزّ تأثلرّ ناّ تقللکّ دردِنّ »یعل یّ ده:ّ یّمدنکّ

بهّجظرّ مّ
 
آجچهّیسل دشعارّونتمیّیشکلّدست«ّ)ص44۰(.ّ

دجکیشّههایّ پارّهدیّ حضارّ بّهرغمّ ده،ّ دستّ دنیّ یّمرسکّ

شنلکهّ آجهاّ دزّ وجادّ وحکتّ بایّ دهّ دشاردتمّ وّ عرفاجمّ

ونتمیّ دشعارّ درّ ـّدسالیمّ دیردجمّّ تصافّ تأثلرّ یّمشاد،ّ

ّپررجگّجیست.ّ چنکدن

بخشّپاناجمّدنیّفصلّشایِلّیعرفمّسهّشاعرّدجگلیسم،ّ

فلِِکر۱۴  دِیرویّ وّجلمزّ باجتینگ۱۳ه بلزلّ دیلات،ّ دس.ّ تایاسّ

ردّ خادّ عمرّ دولّ جلمۀّ باد،ّ آیرنکاّ یتایکّ دهّ دیلات،ّ دست.ّ

شهروجکّدنیّدشارّوّجلمۀّدومّردّشهروجکّدجگلستانّباد.ّدوّ

درّجادجمّباّرباعلاتّخلامّآشناّشکّوّدزّدوّتأثلرّپذیرفت.ّ

یعتقکدتّ پارّهدیّ حاوِیّ دهّ ردّ دیلاتّ دشعارّ بعِضّ جاددیّ

دزّخلامّ رباعلاتمّ باّ جیشابارّدستّ پلرّ وّعناصرّجهاّنبینمّ

شمردن،ّ غنلمتّ ردّ دمّ یاجنکّ عناصریّ یّمدنک؛ّ یقایسهّ

پرسشّدزّچردنمّآیکِنّدنسانّبهّعایم،ّداتاهمّعمر،ّوّدننکهّّ

)ص4۲4(.ّ درد«ّ زجکگمّ بانکّ هستّ زجکگمّ وّ عشقّ ّ« تاّ

وّ خاّشباشمّ فلسفۀّ یاجنکّ خلام،ّ دنکگاّههایّ دزّ بسیاریّ

دیلاتّ درزّشهایّخاجاددۀّیذهبمّ ّ
 
ّشردّبخادری،ّضک

ِ
تبللغ

باد.ّجگاهّخاصّخلامّبهّجهانّهستمّوّزجکگْمّدیهاّمبخشّ

ّدرزّشهاّشک. ّآن
ِّ
دیلاتّدرّعصلانّضک

یقامّ درّ یکتمّ داتاهّ دهّ دسکاتلنک،ّ دهلّ باجتینگ،ّ بلزلّ

همّ ردّ یکتمّ وّ بادّ دصفهانّ درّ دجگلیسّ دنسالّ یعاوجتّ

ّّ
ً
بّهعنادنّخبرجگارّتانمزّدرّدیردنّسپریّدرد،ّباّآشنانمّنسبتا

دومّ جهاجمّ دودنلّجنگّ درّ ددشتّ فارسمّ باّ دهّ یحکودیّ

بّهعنادنّیترجمّبهّدیردنّدعزدمّشک.ّدوّدهّهمسریّدیردجمّوّ

بهّ ردّ دزّشعرهایّخادّ ددشت،ّبخشمّ روددبهّ بّهجامّ دختریّ

دنامّزجکگمّدرّدیردنّدختصاصّدددّهدست.ّتأدلکّدوّدرّدنیّ

دشعارّبرّدنکگاّههایّیختلِفّشرقّوّغربّدست.ّدوّبرّدنیّ

عقلکهّدستّدهّجایعۀّشرقمّردّ»تمایل تم«ّدستّدهّغربّ

دزّآنّبّمبهرهّدستّ)ص435(.ّباجتینگّیناظرّشرقمّردّجّهتنهاّ

ترسیمّ خایشّ شخصمّ یشاهکدتّ وّ تنربّههاّ بهّ تاجهّ باّ

دزّ جلزّ ردّ خادّ شعریّ دسلاّبهایّ وّ دفکارّ بلکهّ یّمدنک،ّ

دجلایّشرقّوّبّهویژهّدزّددبّوّفرهنگّدیردنّدیهامّیّمگلرد.ّ

دوّدرّدشعارّخادّدربارۀّدیردن،ّبهّشماریّدزّرسامّوّعاددتّ

تارنخمّ رونکددهایّ وّ شعرخادجم،ّ ینایسّ یاجنکّ دیردجم،ّ

دشعار،ّ دننگاجهّ برّ دفزونّ دوّ یّمدنک.ّ دشارهّ سرزیلیّ دنیّ

ـّیاجنکّقصلکۀّروددمّوّدشعاریّدزّفردوسم،ّهرّدوّ یتاجمّ

ّدردّهدست.ّ ّترجمه ّجلز ّرد ّدزّحافظّّـ ّوّچنکّغزل ّپلری، دربارۀ

ددشت،ّ درّسرّ دارهایّسیاسمّ ّهادیّ
ً
دصاال دهّ فلِِکر،ّ

وّ خادجکّ فارسمّ بردونّ ددودردّ نزدّ دلمبرنجّ درّ یکتمّ داتاهّ

گاهّ هلچّ ویمّ برد،ّ بهّسرّ بلروتّ وّ تردلهّ درّ ـّّسهّسایمّ دّو

شک،ّ یناطقّ دنیّ زنبانّمهایّ ینذوبّ دوّ جکنک.ّ ردّ دیردنّ

گرچهّدزّدستبکددّشرقمّگلهّددشتّوّدنیّهرّدوّردّدرّبعضّ

جمایّشجایّههایّخادّبهّتصایرّدشیکّهدست.ّدزّآجچهّجاددیّ

بّریّمآنکّ یّمجایسکّ شرقّ بهّ عالقّهینکّ دجگلیسمّ دنیّ دربارۀّ

ّجمایشنایّهجایسمّ ّبیشتر ّدو ّددبم ّفعایلّتهای ّتاجهّو دهّداجان

یسروِرّ دیرشیک،ّ هارونّ جظلرّ جاّمهانمّ حضارّ بادّهدست.ّ

یاصلمّّ دسحاقّ وّ ذودیلملنلی،ّ طاهرّ بریکم،ّ جعفرّ د،ّ
 

جال

باّ ویّ آشنانمّ دزّ نشانّ دوّ جمایشنایّههایّ وّ ددستاّنهاّ درّ

ددرد.ّ شرقمّ رودناتّ وّ قصّههاّ تارنخم،ّ رونکددهایّ

دزّ قایبّرباعمّعالقهّددشتّوّچنکّشعرّ بهّ ّ دوّ بّهعالوه،ّ

دیوان  دزّ جلزّ شعریّ دردّهباد.ّ ترجمهّ شعرّ بهّ ردّ گلستان 

دجگلیسمّ بهّ جالّلدیکنی«ّ »عاشقّ عنادنّ زیرّ شمسّ

دنیّ درّ جاددیّ حاشیّهروّیهایّ دزّ پارّهدیّ برگرددجکّهدست.ّ

ّدست. ّیزوم ّبیشّدزّحک ّبسیار فصل

فصلهلشتمهزیرّدوّعنادنّتنظلمّشکّهدست:ّ»حلقۀّدلمبرنج«ّ

وّ»ددبلاتّدیردنّدرّجلمۀّدومّقرنّبیستم«.ّدرّبخشّدول،ّدزّ

باّفرهنگّ دجگلیسّمزباّنهاّ دوردجمّسخیّیّمرودّدهّآشنانمّ
13. Basil Bunting.
14. James Elroy Flecker.
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وّ داتاهّ ترجمّههایّ وّ پرددنکهّ عالئقّ حکّ دزّ دیردنّ ددبّ وّ

بلنکّدزّآثارّفارسمّوّتقللکّدزّیضایلیّوّقایّبهایّشعریّ

دجگلستانّ یعتبرّ ددنشگاّههایّ درّ ّ
ً
عمکتا وّ درگذشتهّ آنّ

بّهدستّ وّ آدادیلکّ رشتّهدیّ بّهصارتّ وّ شکه،ّ یتمردزّ

دجبالّ خاورشناسمّ عرصۀّ دولّ طردزّ ددنشمنکدنّ دزّ گروهمّ

یّمشاد.ّدزّآجناّدهّثقلّدارهایّپژوهشْمّبیشترّدرّددنشگاهّ

دستاددنّ تاسطّ دیردنّ دربابّ یطایعاتّ وّ بادهّ دلمبرنجّ

عنادنّ جاددیّ گرفته،ّ دجنامّ ّ ددنشگاهّ دنیّ ودبستۀّ وّ پلاستهّ

دزّ دوّ برگزنکّهدست.ّ خادّ بحثّ بردیّ ردّ دلمبرج«ّ »حلقۀّ

شمارّقابلّیالحظّهدیّدزّدنیّدفرددّجامّبرده،ّدیاّدرّدرجۀّدولّ

بهّشرحّدحادلّوّآثارّسهّچهرۀّجایار،ّددودردّبردون،ِّرننایکّ

وّ یلنارسکمّ بهّ دمتر،ّ یّ
 
درحک وّ آربری،ّ آرثرّ وّ جلکلُسیّ

شناختّهشکّهترّ آثارشانّ وّ دولّ جفِرّ سهّ یّمپرددزد.ّ الدهارتّ

دزّآجنکّدهّجلازیّبهّسخِیّبیشترّردجعّبهّآجهاّدرّدننناّباشک.ّ

دستثتانمّ دیردّندوسِتّ وّ دیردّنشناسّ یلنارسکم،ّ والدنملرّ

دو،ّدهّ جکدرد.ّ لّ دو  جفرّ آنّسهّ دزّ روس،ّدرّودقعّدسّتدممّ

دزّدویستّدتابّوّ بیشّ وّ یّمددنستّ جلکّ ردّ زبانّ دودزدهّ

یقایۀّتحقلقمّجاشتّهدست،34ّّسالّدزّعمرشّردّدرّینکنّوّ

دلمبرنجّبهّپژوهشّوّجگارشّگذردجک.ّبهّجظرّیّمرسکّتناعّ

بردون،ّ دارهایّ حازۀّ دزّ بیشّ دوّ تحقلقاتّ درّ یاضاعمّ

بیشترّ دهّ الدهارت۱۵،ّ الرنسّ بادّهدست.ّ آربریّ وّ جلکلُسیّ

دزّشاگرددنّ نکمّ ددبلات،ّ درّ تاّ ددشتّ تارنخّتخصصّ درّ

همّ خاورشناسان،ّ دزّ بسیاریّ یاجنکّ وّ بادّ ّ بردونّ ددودردّ

درّ خکیتّ ساّلهاّ دزّ پسّ دوّ ددنشگاهم.ّ همّ بادّ سیاسمّ

شردتّجفتّدجگلیسّوّدیردِنّآنّزیان،ّدرّددنشگاهّدلمبرنجّ

بهّتحقلقّدرّتارنخّدیردنّیشغالّشک.ّدزّدارهایّشاخصّ

استیالی  سقوط سلسلۀ صفوی و  )۱۹3۸م(ّوّ نادر شاه  دوّ

افاغنه بر ایران )۱۹5۸م(،ّوّویردستاریّوّجگارشّدوّفصلّدزّ

جلکّششمّتاریخ ایران کیمبریجّدست۱۶.

درّ دهّ سرشناسمّ دیردّنشناسانّ وصفّ بّهدجبالّ جاددی،ّ

یاجنکّ ددشتنک،ّ تخصصّ باستانّ دیردنّ زباّنهایّ وّ فرهنگّ

گّ
ْ
هِنین دوستا،ّودیترّ بِللم،ّیتخصصّسنسکرنتّوّ هارویکّ

ِسّزرتشتّمشناس،ّ
ْ
آیماجم،ّدارشناسّفارسمّیلاجه،ِّیریّبای

وّدنللاّگرشانچ،ّیاجاّیشناسّروسّمتبار،ّبهّبررسمّسهّدثرّ

وّ فرهنگّ تارنخّ وّ تارنخّ درّ بیستمّ قرنّ درّ دهّ سترگ،ّ

همچنلی،ّ یّمپرددزد.ّ نافتّهدست،ّ جگارشّ دیردنّ ددبلاتّ

بّهیناسبت،ّشمّهدیّدزّتحقلقاتّددبمّبردون،ّوّنانّرنپکاّوّ

دثرّ سهّ برّ مّ
َّ
یقک دیردّنشناسمّ حازۀّ درّ دهّ ردّ همکاردنشّ

ل،ّباّدننکهّ یذدارّصارتّگرفتّهدست،ّیعرفمّیّمدنک.ّدثرّدو 

بهّتاریخ ایران کیمبریجّیاسامّوّیشهارّدست،ّدرّجگارشّ

سردسرّ دزّ دارشناساجمّ بلکهّ دلمبرنجّ دستاددنّ جهّ تنهاّ آنّ

آرثرّ سایّ دزّ آنّ دویلۀّ طرحّ ینتهاّ ددشتنک،ّ شردتّ جهانّ

ّ
ْ
دتابّهفّتجلکی دنیّ پیشنهادّشکّهباد.ّ در۱۹5۹ّمّ آربریّ

دقتصادّ وّ سیاستّ فلسفه،ّ هنر،ّ ددبلات،ّ فرهنگ،ّ تارنخ،ّ

دیردنّردّدزّعهکّیادهاّوّهخاینشیانّتاّدوردنّیعاصرّدرّبرّ

پانانّدنیّدورهّردّ»دودسطّ یّمگلرد.ّجاددیّجانمّ)ص4۹۷(ّ

نادّ ۱۹۷۹مّ سالّ )ص4۹۹(ّ دنگرّ جانمّ درّ وّ بیستم«ّ قرنّ

چه،ّ یّمرسک؛ّ جظرّ بهّ یسایحّهآیلزّ دجکدمّ دنیّ وّ یّمدنک،ّ

ّدودسطّآن.ّ ّتا ّیّمجمانک ّنزدنّکتر ّقرن ّدودخر ّبه ۱۹۷۹م

وّ هم تّ بهّ دهّ دستّ ایرانیکا  دیمعارفّ ددئرةّ دثْرّ دویلیّ

ددنشگاهّ درّ ۱۹۶۸مّ درّ نارشاطرّ دحسانّ سرویردستارِیّ

دلمبلایّجلانارکّبنلانّگذدشتّهشکّوّتاّددتبر۲۰۲۰ّمّبهّجزءّ

ششمّدزّجلکّشانزدهمّ)نعنمّتاّدودخرحرفّ»خ«ّدهّذنلّحرفّّ

ینبعّ جایّعترنیّ ایرانیکا  رسیکّهدست.ّ یّمآنک(ّ ّk دجگلیسمّ

جنبّههایّ وّ جهاتّ جملعّ دربارۀّ دجگلیسمّ بهّ دطالعاتّ

ّدنیّتأیلفّ ّدز ّآخرنیّینلک ّنشر ّآغازّتاّزیان ّدز ّدیردجم دیردنّو

ّباد.ّ عظلمّخادهک

وّدیاّسایلیّدثر،ّدهّیؤسسّآنّجلزّنارشاطرّباده،ّتاریخ 

یکم ل(  ناّ ضملمهّ ینلکّ ّ۲ وّ دصلمّ ینلکّ )در۱۸ّ فارسی  ادبیات 

ل،ّ دو  دصلِمّ کدتّ
 
ینل وّ یکملّ ینلکّ دوّ دنانّ تاّ دهّ دستّ

دنیّ بّمگمانّ شکّهدست.ّ نشرّ آنّ ّ
ِ
نازدهم وّ دهمّ جهم،ّ دوم،ّ

بهّ دهّ بادّ خادهکّ دثریّ روزآیکترنیّ وّ جایّعترّ تارنخّ

وّ زبانّ هزدرّّوّّچنکّّصکّّسایۀّ سرگذشتّ دربابّ دجگلیسمّ

ّتأیلفّشکّهدست. ددبّفارسم

15. Lawrence Lockhart.
درّنسخهّدیّدزّدتابّتأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی دهّدرّدختلارّ 16.ه

جگارجکهّدست،ّفصلّهشتمّدهّبانکّتاّصفحۀ55۲ّّدددیهّپلکدّدنک،ّدرّصفحۀّ

دست.ّ دناّ فصلّ بقلۀّ جیستّ یعلامّ یّمشاد.ّ رهاّ جاتمامّ نّکیرتبهّ ّ544

،ّصفحات33۷ّّتا34۶ّّدزّفصلّپننمّ
ِ
بّهعالوه،ّبهّدجبالّهملیّفصلّهشتم

ّتکردرّشکّهدست.ّودضحّدستّدهّدرّصفحّهبنکیّدتابّ)الدقلّدرّنسخّهدیّ
ً
علنا

ّبّمیباالتّمهانمّرفتّهدست. ّشکه( ّجصلبّجگارجکه ده
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دربارۀّ جاددیّ دتاب،ّ فصلّ آخرنیّ دنیّ پانانّ درّ

برّ ویژهّ تأدلکّ باّ بیستم،ّ قرنّ دومّ جلمۀّ درّ فارسمّ ددبلاتّ

ترجمّههایّآثارّیاالجاّبهّدجگلیسمّوّپژوهّشهایّدجناّمشکهّ

وّ سادینکّ دطالعاتّ دو،ّ آثارّ وّ دفکارّ وّ زجکگمّ بهّ ردجعّ

بهّ غلرضرور،ّ حادشمّ یقکدریّ دنارّ درّ دیبتهّ روزآیکی،ّ

بّهیادزدتّ دخلر،ّ سالّ ـّپنناهّ چهّل درّ یّمدهک.ّ دستّ

بازدریّ دقلقّوّسادینک،ّیقکدرّزنادیّهمّدارهایّ دارهایّ

تایلکّ آیرنکا،ّ درّ ّ
ً
یخصاصا یاالجا،ّ دربارۀّ دّمدرزشّ وّ

دیثالّ آجچهّ جنسّ دزّ دارهانمّ یّمرسکّ جظرّ بهّ شکّهدست.ّ

بهّ دخلرّ دهّههایّ درّ دددّهدجک،ّ دجنامّ یاالجاّ دربارۀّ جلکلسیّ

دساجمّ دستّ بهّ یّ
 
حک تاّ دارّ رشتۀّ رسیکّهدست.ّ دقلّ

 
حک

یعمایمّ فارسمّ حتمّ دغلبّ دهّ دفتادهّ باْردسّ میّ
ْ
ل
ُ
د چانّ

ترجمّههانمّ دیبتهّ رد.ّ یاالجاّ فارسِمّ رسکّ چهّ جمّمددجنک،ّ ردّ

دهّبهّدجگلیسمّیحاورّهدیّوّعایلاجهّدزّدشعارّیاالجاّشکه،ّ

ناّتردجّههانمّدهّعلّمدیظاهرّباّدیهامّدزّدجکیشّههایّدوّساختهّ

درزشّ آیرنکانمّخادجکّهیّمشاد،ّ بّهجامّ تاسطّخادجنکگانّ وّ

تناریّوعانکدتّدقتصادیّزنادیّددرد،ّضمیّدننکهّباعثّ

ـّطبقّ ساّ دنگرّ دزّ دیاّ شکّهدست،ّ یاالجاّ بیشترّ شهرتّ

دنیّ دزّ یخکوشمّ ّ
ً
نسبتا چهرۀّ جظّرـّ دربابّ بعضّ ددوریّ

رّدّمجظلرّترسیمّیّمدنک.ّدیبتهّبانکّدجصافّدددّدهّوقتمّ
 
یتفک

حریتّ هّمفکردنشّ وّ یاالجاّ بهّ بانکّ دهّ یسلمان،ّ جادیعّ

دوّ دربارۀّ ردّ پژوهّشهاّ جایّعترنیّ وّ دقلّقترنیّ وّ بگذدرجکّ

یّمدننک،ّ تکفلرّ ردّ آجهاّ حتمّ دهنک،ّ صارتّ دوّ طرنقتّ وّ

جاشایستگانّعایمّینالّیّمنابنکّدهّیاالجاّردّیطابقّفهمّوّ

ّبکشنک. ّتصایر ّبه ذوقّهّموطنانّخاد

بشکتال»

دتابّخایمّدزّشماریّخطاهاّوّسهاهایّدیالئم،ّدستاری،ّ

زیرّ یادردّ جیست.ّ ساختاریّ جارسائّمهایّ وّ تارنخم،ّ

ّیّمشاد: ّذدر ّجماجه بّهعنادن

ّ ّبّهجایّدعتذدر.ّـ ّ»دعتزدر« ص۱4۱:

ّ ّیؤیانم.ـ ّبّهجایّپرونی ّیؤیؤ« ّ»پرونی ص4۲۶:

ّ هِّفرنزدنکّـ
َ
ص3۱۸:ّدرّیصردعّ»ساقلاّفصلّبهارّوّگ

فروردنی«ّ »گهّ بّهجایّ ّ
ً
ظاهرد فرنزدنک«،ّ »گهّ دست«،ّ

نشستّهدست.

ّ گفتّدیّجادجمردّـ ِلّدنیّبیتّ»بکّو ص۲۲4:ّیصردعّدو 

جایازونّ گرم«ّ وّ نرمّ هادّ وّ خشکّ وّ سردّ زیلیّ نرم/ّ

)ضبطّ دفتادّهدستّ »گفت«ّ دزّ »نرم«ّپسّ دلمۀّ وّ دستّ

ّگرم(. یّچربّو
ُ
ّ...َّسخ ّدوم: ّیصردع ّدر ّیطلق خایقم

ّ ص۱۶۷:ّدرّجملۀّ»سفرجایۀّددودردّبردون،ّنکّسالّدرّـ

یلانّدیردجلانّ)۱۸۹3(ّدگرّچهّبهّدهۀّپانانّقرنّهلنکهمّ

تعلقّددرد«،ّچناجچه۱۸۹3ّمّیالکّوّینظارّباشک،ّقرنّ

ّ»هلنکهم«. ّدرستّدستّجه جازدهم

ّ ص3۹۱:ّ»نکمّدزّجخستلیّدشعارّدوّ]آیفردّتنیسان...[ـ

یشخصّ شک«.ّ چاپّ ینماعّهدیّ درّ بعکّ سالّ سهّ

ّتارنخمّدست!ّ ّدزّچه ّبعک جیستّسهّسال

ّ ّـ
ً
»دیرسانّینماعا پانانّصفحه:ّ بهّ ص4۰۷،ّسهّسطرّ

حکودّهفتصکّخطّشعرّدزّشاعردنّفارسمّترجمهّدردهّ

یّمگانلمّ شعرّ بردیّ ّ
ً
یعماال دیاّ جیست،ّ غلطّ دست«.ّ

دردّهدست.ّ دخایتّ دجگلیسمّ ّ ّline ّ
ً
دحتماال »بیت«.ّ

ناّ فارسّمزبان«ّ »شاعردنّ گفتّهیّمشادّ همّ ّ
ً
عمایا

ّدیردجم«. »شاعردن

ّ ص4۹۲ّ،ّپنجّسطرّبهّپانانّصفحه:ّ»...ّدوّدستادّدنگرّـ

دوّ]نعنمّالدهارت[ّجلکلسانّوّبردونّبادجک«.ّدرّسطارّ

سخیّ الدهارتّ دستادّ بّهعنادنّ بردونّ دزّ بارّ نکّ قبلمّ

دستادِّ بّهعنادنّ »بردون«ّ دوبارۀّ ذدرّ بنابردنیّ رفتّهدست،ّ

دزّ جایمّ بّهعالوه،ّ دزّیحاظّجگارشمّدشکالّددرد.ّ دنگرّ

عبارتّ بهّ دهّ نشکهّ بردهّ قبلّ درّجمالتّ سایمّ دستادّ

درهملیّ بازّ بکهک.ّ ینطقمّ یعنانمّ دنگر«ّ دستادّ »دوّ

صفحهّدزّقالّالدهارتّجقلّیّمشادّده:ّ»دنیّسهّدستادّ

یلانّ درّ دنگریّ دستادّ جامّ یّمرسکّ جظرّ بهّ دّمجظلر...«؛ّ

ّدفتادّهدست. ّقلم ّدز ّده باده

ّ دیوان ـ دزّ بیتّ دنیّ دربارۀّ جاددیّ ّ:۱ پاجایسّ ص5۱۷،ّ

یصِرّ زّ ییّ دست/ّ شکرّ آنّ بارّ دهّ »دارودّنهاّ شمس 

یحفاظّ دیوان شمس  نسخۀّ بّهدستنادّ ددرم«ّ رودنّ عکمّ

عکمّ یصرّ بهّ »ییّ یّمجایسکّ چستربیتمّ دتابخاجۀّ درّ

پیشنهادّ دیللمّهمّ یّمرسک،ّ جظرّ بهّ ددرم«ّدرستّ رودنّ

جمّمدنک.ّدرّجظامّفکریّیاالجاّوّدننکهّهستمّردّبرآیکهّ

ّدست. ّپذیرفتنّمتر
ً
ّنقلنا ّعکم« ّیصر ّ»ز ّیّمددجک، ّعکم دز
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ّ جلایکّهدست.ّـ آنّ جمانۀّ درّ دتابّ یتیّ عالمّ
َ
د دزّ بسیاریّ

جمانۀّجایعّبردیّیتنمّدفزونّبر5۰۰ّّصفحهّبسیارّالزمّ

دسایمّ دزّ شماریّ درسِتّ تلفظّ دننکهّ دنگرّ دست.ّ

فارسمّ خطّ بهّ آجهاّ دتابتّ طرِزّ دزّ ردّ غلرفارسمّ

التینمّ صارتّ جایسنکهّ دهّ بادّ حقّ فهملک.ّ جمّمتادنّ

ّدستّیّمددد. ّبه ّرد ّدعالم ّقبلل ّدنی تمایم

جمعههثندی

ّ وّـ دیردنّ دزّ دجگلیسّمها،ّ جملهّ ِییّ دروپائلان،ّ شناختّ

آغازّ جاپختهّ وّ دبتکدنمّ یردحلّ دزّ فارسمّ ددبّ وّ زبانّ

سیرّ دنیّ بررسمّ پلماد.ّ دمالّ ردهّ رفتهّ رفتهّ وّ شکّ

ادبیات  در  فارسی  ادبیات  تأثیر  صعادیّهکفّدصلمّ

بادّهدست:ّ بیستمّ قرن  اواخر  تا  آغاز  از  انگلیسی 

دْرزیاجمّ زباّنشناسان،ّ بّهتعبلرّ و،ّ تارنخمّ پژوهشمّ

ّّ .)diachronical(

ّ در ـ فارسی  ادبیات  تأثیر  دتاْبّ درستّدستّدهّعنادنّ

آشنانمّ دربارۀّ قکریّ آنّ درّ دست،ّ انگلیسیّ ادبیات 

جاقصّوّسطحمّوّسپسّعملّقتِرّدجگلیسّمهاّباّتارنخ،ّ

ـّسیاسمّ آددبّوّرسام،ّدعتقاددتّوّیختصاتّدجتماعّم

ّیّمخادجلم.ّ ّجلز ّدیردجلان، ّباالخص  سادنانّیشرّقزیلی،

ّ دزّیبحثّدصلمّّـ یّ
 
تاّحک درّبسیاریّیادضع،ّیطایبّ

یطایبّ جیست.ّ آنّ دزّ گزیریّ دغلبّ وّ رودّ یمّ فردترّ

وّ بّهجاّ جنبمّ یطایبّ دست:ّ گاجهّ دوّ برّ غلردصلمّ

درّ ّ.
 
ُیخل گاهّ وّ جابّهجاّ ویمّ سادینکّ یطایبّ یکم ل؛ّ

دیردنّ ددبمّ آثارّ دنیّ ّ
ً
لّیمّگانلمّدهِّصرفا دو  یاردّجاعّ

جبادهّدهّدرّددبّدجگلیسمّبازتابّنافته،ّبلکهّبسیاریّ

ّآثاریّدزّحازّههایّدنگرّوّشانکّ
ْ
ّتأثلرّپذیری

ِ
دزّینابع

بادهّدهّ دجگلیسمّ ینقاالتّشفاهِمّسی احانّوّیأیاردنّ

بهّ خادّ یلهیّ بهّ دشارّ دنیّ دزّ دیردنّ دربارۀّ دطالعاتمّ

ّبّهصارتّ
ً
دریغانّبردهّبادّهدجک.ّدنیّدطالعاتّدهّعمایا

وّ ـّدجتماعمّ سیاسمّّ دخبارّ وّ گزدرّشهاّ سفرجایّهها،ّ

دجگلیسمّ جایسنکگانّ وّ شاعردنّ دستّ بهّ فرهنگمّ

رسیکهّینبعّدیهامّبسیاریّدزّآجهاّدرّجگارشّآثارّینظامّ

وّینثارّشکّهدست.ّچانّدنیّدستّدطالعاِتّغلرددبمّ

جهّ دگرّ طرحش،ّ باده،ّ ددبمّ یاضاعاتّ زیلنّهساِزّ

دومّ جاعّ بادّهدست.ّ سادینکّ ّ
ً
نقلنا دجتناّبجاپذیر،ّ

بسیاریّ درّ دست،ّ یفلکّ فّمجفسهّ گرچهّ دطالعات،ّ

آسیبّ بحثّ دصلمّ دجزدءّ ّ
ِ
ینسنم تادیِمّ بهّ یادردّ

درّ غلرالزمّ حاشیّهروّیهایّ قسمّ دنیّ دزّ یّمرساجک.ّ

ّجیست.ّ ّبررسمّدم سردسرّدتابّیارد

ّ دزّـ دیشانّ ددبّ دیردجلانّوّفرهنگّوّ دزّ شناختّغربلانّ

چنکّطرنقّحاصلّشک:

درّ.ه1 غربّ وّ شرقّ یلانّ سیاسمّ وّ تناریّ یردوددتّ

صحنۀّ بهّ دسالمّ ورودّ دزّ پیشّ دوردّنهایّ

وّ رودبطّ هرّوقتّ وّ هرّدناّ ـّدننمّجهان.ّ سیاسمّّ

جاریّ ّتهاّ
 
یل یلانّ ـّدقتصادیّ سیاسمّّ رقابّتهایّ

برخاردهاّ آیکّهدست.ّ آنّ پِمّ دزّ فرهنگمّ تبادلّ باده،ّ

ـّچهّ رومّ وّ دیردنّ بزرگّ دیپردتاریّ دوّ رودبطّ وّ

دستقردرّ دزّ قبلّ هزدرۀّ درّ چهّخصماجهّّـّ وّ دوستاجهّ

وّ شرقّ فرهنگمّ آشنانمّ درّ جمّمتادنستهّ دسالم،ّ

دسالمّ ظهارّ باّ رودبطّ دنیّ بادّهباشک.ّ بّمتأثلرّ غربّ

بردیّیکتمّیتاقفّشک،ّویمّپسّدزّچنکیّباّقا تّ

ّگرفتّهشک. وّوسعتّبیشتریّدزّسر

دیپردتاریّ.ه2 دوّ یلانّ هردزگاهّ جنّگهایّ وقاعّ باّ

نادشکه،ّهنامّدسکنکرّیقکوجمّبهّدیردنّوّیتعاقبّ

آنّدستقردرّسلادّمها،ّددینۀّآشنانمّدیردجلانّباّغربّ

یطایبّ ناجانّ وّ رومّ وقانّعجایسانّ شک.ّ گستردّهترّ

یردمّ رده،ّ دنیّ دزّ وّ جاشتنکّ دیردجلانّ دربارۀّ زنادیّ

لقل اتّ
ُ
خ وّ روحل اتّ رسام،ّ باّ ردّ خادّ دشارهایّ

بهّ بّهتکرنجّ آجانّ جاشتّههایّ ساختنک.ّ آشناّ دیردجلانّ

یکدرکّ برگرددجکّهشک.ّ دروپانمّ زباّنهایّ دنگرّ

مّنشانّیّمدهکّدهّشماریّدزّیارخانّدروپانم،ّ
 
یسل

وّ پلاتارخّ دستردبان،ّ پاستلنلاس،ّ ت،ّ
ُ
هرود یاجنکّ

درّ دیردجلانّ دربارۀّ زنادیّ دطالعاتّ آیلاجاس،ّ

ّدستّدددّهدجک. ّبه ّتارنّخجایّههایّخاد خالل

دزّ.ه3 سیاسمّ دارگزدردنّ وّ جهاجگرددنّ گزدرّشهایّ

رونکددهایّددخلّدیردنّوّدزّرون ۀّسیاسمّپادشاهانّ

دیردن:ّ دجتماعمّ وّ دننمّ جهادهایّ وّ فریانرودنانّ وّ
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ناّ النمّ
ْ
تاد بنلایلیّ )خاخام(ّ َرب ایّ چانّ دساجمّ

سننرّ سلطانّ زیانّ درّ دهّ ۱۱۷۱م(ّ دزّ پسّ )د.ّ للمّ
َ
ط
ُ
ت

ت،ّ
ْ
بهّدیردنّآیک،ّناّجانّپالتاّداپرننمّوّبرددْرّبنِکنک

ّ
ً
دهّدرّزیانّگلاکّخانّبهّدیردنّسفرّدردجکّوّیتعاقبا

العاتّ
 
دط مغول هاّ تاریخ  عنادنّ باّ دتابمّ درّ

شیاّههایّ وّ دنی،ّ زبان،ّ جغردفلا،ّ دربارۀّ گستردّهدیّ

دزّ دهّ یارداپایاّ سردجنام،ّ جاشتنک.ّ یغالّ زجکگِمّ

جانگاهّ دیردنّ دربارۀّ گردجبهاّ دطالعاتمّ جقلّ یحاظّ

ّددرد. ّتاجهم درخار

همچانّ.ه4 فارسمّ دالسیکّ آثارّ دزّ شماریّ ترجمۀّ

پنکجایۀّینسابّبهّعطار،ّرستمّوّسهردبّفردوسم،ّ

شماریّدزّدشعارّسعکیّوّحافظ،ّبرگرددِنّگلستان 

ّدننها. سعکیّوّجز

روحل اتّ.ه5 وّ روّشهاّ دربارۀّ رسایّههانمّ جگارشّ

درّ یقاالتمّ ناّ فرجگمّ جایسنکگانّ بّهقلمّ دیردجلانّ

یطباعاتّغربم.

ّ وّـ جاذبهّ دجگلیسّمهاّ بردیّ دیردنّ بهّ یرباطّ دطالعاتّ

تازگمّددشتّوّدزّدنیّرو،ّبعضّشاعردنّوّجایسنکگانّ

آثارّ دزّدروجمانّههایّ دجگلیسمّسعمّیّمدردجکّیقکدریّ

وّ بکنعّ گزدرّشهایّ وّ رساالتّ همانّ دزّ ردّ خادّ

خلاّلدجگلزّبرگلرجک.

ّ ّتحرنّفشکهّوّیبایغّهآیلزّـ
ً
دزّآجناّدهّدنیّگزدرّشهاّغایبا

چنکدنّ جهّ تصا رّ دهّ بساّ چهّ باد،ّ تخل لمّ یّ
 
حک تاّ وّ

درستمّبهّخادجنکگانّآنّگزدرّشهاّدیقاّیّمدرد.ّشاعردنّ

ّدرّجسّتوجایّ
ً
ّیعماال ّده ُّریاجتلکّهم ّددستاّنپرددزدن و

دزّ ّ
ً
طبعا بادجک،ّ جایتعارفّ وّ هلناّندجگلزّ دروجمانّههایّ

ّپرحادثهّوّشگفّتدجگلزّوّگاهّ
ِ
دنیّدستّیطایبّبکنع

دنیّ دزّ بعضمّ یّمدردجک.ّ دستقبالّ سختّ رؤنانمّ

ّ
ً
نسبتا یطایعاتّ دیردجمّ فرهنگّ وّ ددبّ بهّ عالقّهینکدنّ

دچارّ گاهّ ذیکّ یعّ ددشتنک،ّ زیلنهّ دنیّ درّ گستردّهدیّ

یّمتادنستّ دهّ یّمشکجکّ خطاهانمّ وّ دژفهمّمهاّ

 Doris( یِسینگّ ریسّ
ُ
د بارزّ جماجۀّ باشک.ّ گمردّهدننکهّ

پارّهدیّ دهّ دستّ دریانشاه(ّ درّ ۱۹۱۹مّ یتایکّ ّ،Lessing

دزبرددشّتهایّجادرستشّدزّتصافّدیردجمّدرّآثارّویّ

ینعکسّشکّهدستّ)جک.ّص۶۱۲-5۱3(.

ّ دنیّوضعلتّدّمدمّتغللرّنافت.ّبّهتکرنجّدهّآثارّددبمّـ

دجگلیسمّ بهّ فارسمّ یستنکّ وّ یعتبرّ تارنخمّ یتانّ وّ

ترجمهّشک،ّدهلّشعرّوّددبّباّتارنخّودقعمّوّشعرّوّ

وّ دردجکّ پلکدّ درسّتتریّ آشنانمّ فارسمّ دصللّ ددبّ

گرفت.ّ ردّ تخل التّ جایّ ودقعلاتّ رفتهّ رفتهّ

رّوّبزرگمّظهارّدردجکّدهّیّمتادنستنکّ
َ
دیردّنشناسانّقک

ددبمّ آثارّ عرضۀّ درّ وّ بازشناسنکّ جاسرهّ دزّ ردّ َسرهّ

ّتحسینمّعملّدننک. ّدرخار تّوّعمق
 
ّدق ّبا فارسم

ّ بهّـ دیردّنشناسم،ّ برّ تکلهّ باّ دهّخاورشناسم،ّ زیاجمّ دزّ

وّ ددبمّ فعایلّتهایّ باّ وّ ونللامّجانزّ ِسرّ دیثاِلّ همتّ

بّهعنادنّ وّ گرفتّ پاّ هنکوستانّ درّ دوّ پژوهّشهایّ

ددبّ وّ زبانّ نافت،ّ ردهّ ددنشگاّههاّ بهّ علممّ رشتّهدیّ

فارسمّباّجکن تّوّباّجگاهمّعلممّوّینصفاجّهترّدجبالّ

وّ بصلرتّ باّ دروپانمّ جایسنکگانّ وّ شاعردنّ وّ شکّ

دردجک.ّ هّ تاج  فارسمّ ددبمّ یلردثّ بهّ عملّقتریّ آشنانمّ

داریّ وّ یّ
 
تفن حایتّ دزّ شرّقشناسمّ دهّ رسیکّ زیاجمّ

بردون،ّ ددودردّ چانّ دیردّنشناساجمّ وّ شکّ خارجّ جنبمّ

یلردثّ درّ تحقلقّ یلنارسکمّ وّ آربریّ جلکلسی،ّ

ددنشگاهمّ پژوهّشهایّ ردّجزوّ دیردنّ ددبمّ وّ تارنخمّ

ّدددجک. ّقردر سردسِرّعمرّخاد

ّ جظرّـ بهّ ـّتارنحمّ تاصلفّم تحقلقمّ بیشترّ جاددیّ دارّ

درجۀّ درّ دوّ دتابّ یذد،ّ ـّدجتقادی.ّ تحلللّم تاّ یّمرسکّ

ینبعّ ددبمّ جقکّ دهایمّ وّ تحلللمّ پژوهشگردنّ لّّبردیّ دو 

ّدست. ل ّدستّّدو 
ً
ّدطالعاِتّغایبا ّدز غنمّوّسرشاری
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