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  انگليسي ادبيات فارسي در ادبياتتأثير كتاب  نقد و بررسي

  *مصطفي حسيني

  چكيده
 ادبيـات  اتيكل درس منابع از جوادي حسن نوشتة انگليسي ادبيات در فارسي ادبيات تأثير

 اواخـر  از را، انگليسـي  ادبيـات  رد پارسـي  ادبيـات  تـأثير  و نفوذ كتاب اين. است تطبيقي
 در حاضـر  كتـاب . كنـد  مـي بررسـي و تحليـل    ميالدي، بيستم قرن پايان تا هاي ميانه سده

 براسـاس  جـوادي  زيرا گيرد، مي قرار فرانسوي، مكتب ويژه به تطبيقي، ادبيات چهارچوب
 عرضـه  كافي مستندات و شواهد و برشمرده را موارد اين تك تك درجة اول و معتبر منابع
 ادبـي،  روابط بررسي ،فرانسوي تطبيقيِ مكتب پژوهشي هاي  حوزه ترين  مهم از .است كرده
 گوناگون كشورهاي ادبيات و زبان در شاعران، و نويسندگان و اثرپذيري اثرگذاري ويژه به

سـه بخـش    و پـردازد   تطبيقي مي ادبياتحاضر به بررسي اين كتاب در قلمرو  مقالة. است
هـاي    در مقايسه بـا كتـاب   را نويسندة آن و جايگاه اين كتاب و اثر اول: بخش دارداصلي 
دربـارة   دومكنـد. بخـش     و نقاط قوت و ضعف آن را مشـخص مـي   كند معرفي مي مشابه
شـمرد و بخـش سـوم بـه      مـي  برآن را  هاي واقص و كاستينو  صوري كتاب است تحليل
  .پردازد مي اين كتاب محتوايي تحليل

ـ  فارسـي،  ادبيـات  تطبيقـي،  ادبيات انگليسي، ادبيات ها: كليدواژه  ،و اثرپـذيري  گـذاري  راث
  .جوادي

  
  . مقدمه1

 در ويـژه  بـه  زمـين،   مشرق هاي  ادبيات گرترين توان و ترين  قديمي از پارسي كالسيك ادبيات
 ادبيات با درازش تاريخِ طي غني و سال  ديرينه ادب اين كه است پرواضح. است شعر، حوزة
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 هكرد مهمي ايفا نقش ها آن كردنِ گر توان و بارور در و داشته ارتباط نزديك و دور كشورهاي
نوشـتة    انگليسـي  ادبيـات  در پارسي ادبيات تأثير كتاب سر بر سخن جستار، اين در. است
 اواخـر  از انگليسـي  ادبيات رد پارسي ادبيات تأثير و نفوذ بررسي به كه است جوادي حسن
دهه تحقيـق و   پنجكتاب حاضر حاصلِ  .پردازد مي ميالدي بيستم قرن پايان تا ميانه هاي سده

 عظـيم  درياي در جوو جست« ،تعبير بزرگ علوي بهپارسي و انگليسي است.  ادبياتتتبع در 
 دكتـر  كه بوده دشواري وظيفة آن قعر در فارسي زبان مرواريدهاي كشف و انگليسي ادبيات
مقالـه يـا كتـاب     تـر  كـم  .)533: 1366(علـوي  » اسـت  شده موفق و گرفته عهده به جوادي
چشـمان تيـزبينِ وي دور مانـده باشـد. تحقيـق       در اين زمينه وجود دارد كـه از  اي شايسته

  استوار است. درجة اولمنابع معتبر و  براساسسره  جوادي يك
 ادبيـات  در زمرة آثار درخشـانِ حـوزة  انگليسي  ادبيات فارسي در ادبيات تأثير ،ترديد  بي
 نفوذ بررسي. گيرد  مي بر قرن را در پنج تحقيق اين گسترة. است) فارسي ـ انگليسي( تطبيقي

 هـا  انگليسـي  كـه  وقتـي  ،ميانـه  هـاي  سده اواخر از انگليسي ادبيات رد پارسي ادبيات تأثير و
 پارسـي  ادبيات و از ايرانيان غيرواقعي و سطحي، خيالين، تصويري واسطه هاي  زبان كمك به

 تصويري به ايران به سفر و فارسي زبان فراگيري از پس كه گاه آنقرن بيستم  پايان داشتند تا
 كتـاب  ايـن  محور اصلي مباحث كتاب اسـت.  ،يافتند دست تر  عميق و تر،  واقعي ،اول دست
. دارد و نمايـة اعـالم   ،گزيـده شناسـي   كتـاب اصلي، تصـاوير،   فصل هشت كوتاه، اي  مقدمه
 هاي انگليسي؛  رمانتيك شناسي و  ايران ؛ها برداشتنخستين  از اند  عبارت اصلي فصول عناوين
انگلـيس؛ يـك قـرن     ادبيـات ايـران در   شاعران نويسان؛  رمان و سياحان ها؛  رمانتيك ايران و

قرن نوزدهم و بيستم؛ و مطالعات  دومشناسي؛ شاعران نيمة   هاي مختلف ايران  گسترش رشته
دادنِ  دسـت  بـه  بنـدي   تقسـيم  ايـن  از هـدف . فارسي در قرن بيسـتم  ادبيات دربابانگليسي 

 زندگي روش ايران، مردم از ها  انگليسي تدريجي تر از شناخت  تر و جزئي  تصويري ملموس
  پارسي است. ادبيات ويژه به و ،فرهنگ آنان،

  
  نويسنده و اثر في. معر2

 كه است جوادي حسن دكتري رسالة اصل در انگليسي ادبيات در فارسي ادبيات تأثير كتاب
آربري، والديمير . ج. آ ممتاز استاد سه نظارت با كيمبريج دانشگاه درم  1960 دهة اوايل در

 سال در بار يناول رساله است. اين شده نوشته انگليسي زبان به ويليامز ريموند و مينورسكي،
 تـأثير كتاب و بـا عنـوان    صورت به كاليفرنيا درم  2005 سال در سپس و كلكته درم  1983
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مقادير بسـياري  «نويسنده  .شد منتشر انگليسي با تكيه بر قرن نوزده ادبيات بر فارسي ادبيات
 ) بـر تحريـر  2: 1396(جـوادي  » از تحقيقات جديد را كه طي چهل سال گذشته انجام شده

هاي   فصل«هاي نويسنده بر اصلِ انگليسي عبارت است از   افزوده است. افزوده كتاب فارسي
م قـرن  شناسي در نيمـة دو   ششم، هفتم، هشتم، و بخش آخر فصل پنجم. بدين ترتيب، ايران

تفصيل شرح داده شده و آثار ادبي كه در قرن بيستم از ادبيـات ايـران    بهنوزدهم و قرن بيستم 
واقـع صـورت     اثـر بـه   ايـن  ). بنـابراين، 3 همـان: (» بحث قرار گرفتـه اسـت   موردملهم بوده 
 درمجمـوع  و جـوادي  هـاي قبلـي    مقاله از برخي و دكتري رسالة شدة  بازبيني و يافته  گسترش

 ادبيات در فارسي ادبيات تأثير ،گمان  بي .است حوزه اين در او مستمر تالشِ عمر حاصلِ يك
 از يـادآور  و پارسـي  ــ  انگليسـي  تطبيقي ادبيات حوزة در استوار و بلند گامي است انگليسي
 .پارسي ـ فرانسه تطبيقي ادبيات حوزة در حديدي ارجمند و سترگ اثر ،آراگون تا سعدي

 در طنـز  تـاريخ )، 1378( اروپـايي  سياحان ديد از ايران به توان  مي جوادي ددآثار متع از
، 1347( هنـد  بـه  گـذري . كـرد  اشاره) 1396( ايران و براون ادوارد ،)1384( فارسي ادبيات
 اسـالم  در وحـي  و عقـل ، )1372 ، بازچـاپ 1355( آمريكـا  ادبيات تاريخ، )1394 بازچاپ

) در عـداد  1394( سفرنامه سه)، 1387و  1361، بازچاپ 1351( تبريز از هايي  نامه ،)1358(
، با همكاري برخي از مترجمان، چنين همجوادي  .است فارسي به انگليسي هاي او از  ترجمه

اثـر   ايرانـي  زندگي از هايي  داستان دنديلآثاري را از فارسي به انگليسي ترجمه كرده است: 
 رسـالة ، )1994(اثر سيمين دانشور  ديگر هاي  داستان و سوترا، )1980(غالمحسين ساعدي 

 اشـعار  ديگـر  و ديگر تولدي،  )2005( او آميز طنز آثار ديگر و زاكاني عبيد االشراف اخالق
 در چنـين  هـم . )2010( انگليسـي  به النسوان تأديب و الرجال معايب ،)2010( فرخزاد فروغ

  .است كرده تحقيق و تدريس بركلي و كيمبريج، تهران، چون هايي  دانشگاه
  

  اثر صوري . تحليل3
و بـا   صـفحه  607وزيري مشتمل بـر   قطع در انگليسي ادبيات در فارسي ادبيات تأثيركتاب 
تنهـا در مقايسـه بـا كتـب      نـه  امـا  ،اسـت  شده منتشر توسطيم آرايي  صفحه و چاپ كيفيت
 نازك، كاغذ ناشران داخلي باهايي كه برخي   برخي از كتاب با مقايسه در حتيبلكه  ،خارجي

 كتاب طراحي خاص . جلددارد تري  نازل كيفيت كنند  مي منتشر قلم مناسب و گالينگور، جلد
تـوان طـرح     مي دانكار و ذوق خوش هنرمند كمك بهترديد،   بي. نواز و جذابي ندارد  چشم و

 غـرب  و شـرق  ارتبـاطي  پـل  بـه  كه كتابي براي ،پسندي خوانندهو  جذاب و گير جلد چشم
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گذار نگاه خوانندگان را به كتاب جلب كرد. درمجموع، با  و از اين ره كرد حياطر ،پردازد مي
  .ي كردقمقبول تل و مناسب را كتاب ظاهري توان شكل  مي اندكي تسامح،

 اين در مطبعي اغالط تعداد شود، ديده مي فارسي هاي كتاب در مطبعي هاي غلط كه بااين
 كـه نگارنـدة ايـن مقالـه     جـا  تاآن .است تقدير درخور و اين امر است اندك بسيارگ ستر اثرِ

 »چالرز« عبارت است از كه است مورد شش حاضر كتاب مطبعي اغالط بررسي كرده است،
 )منصــوب( »منســوب« ،)141(همــان:  )اعتــذار( »اعتــزار« ،)37 :1396جــوادي ( )چــارلز(

 ةلـ مج«و ،)374(همان:  )كاليداس( »كاليسيدا« ،)284(همان:  )ادبيات( »ابيات« ،)171  (همان:
  .)296(همان:  )فريزر( »فريز

 شـكل  همـان  بـه  كـه  شود ديده مي اي  نشده  ترجمه هاي  عبارت و ها  كلمه ،متن كتاب در
ترديـد، ايـن موضـوع بـراي       بـي  .است شده عرضه زبان فارسي خوانندة به انگليسي يا التين

 كتـاب،  خوانـدنِ  سـهولت  براي رسد كه مي نظر بهساز است.   برخي از خوانندگان مشكل
تعـداد ايـن مـوارد     البتـه،  شـد.  مـي  درج بهتـر بـود كـه    نيـز  هـا   آن فارسي برابرنهادهاي

اصل انگليسي و التين (يك مورد) ايـن مـوارد ذكـر     ،ابتدادر رو، ازاين شمار است.  انگشت
 )بـزرگ  اثر شاهكار،( the opus majus؛ شود ها آورده مي آنو سپس معادل فارسي  شود مي

 )زن سـاقي ( barmaid ،)114(همـان:   )پارسـي  سرود( persian Song ،)16 :1396(جوادي 
 )يـادبود  بـه ( in memorium ،)135(همـان:   )الحمـايگي   تحـت ( regency ،)121(همان: 
  .)528(همان:  )بازآفريني( transcreation ،)326 (همان:

. دارد ضرورت عظيم حجم اين با كتابي براي و است كتابي هر الزمة اعالم نماية ،امروزه
 ؛دارد هم سهوهايي برآن افزون نيست، دقيق و كامل) 607 -  601همان: ( حاضر كتاب نماية
 ذكـر  نمايـه  در اعالم از شماري و گيرد در بر نمي را ادبي آثار و ها  كتاب تمامي عناوين مثالً
 ،)47 همان:( »كونانت« ،)43 همان:( »كونان« ،)11 ،7 همان:( »چاسر] جفري«[ مثالً ؛اند  نشده

 همان:( »گيل ةمرضي« ،)148 همان:( »شلي مري« ،)97 -  96 همان:( »گالدوين] فرانسيس«[
). 430 همان:( »اشتينگاس] جوزف فرانسيس«[ ،)300 -  299 همان:( »رايت الدوس« ،)207
 ،)604(همـان:   »580 ،233 ديـك  ديويس،« مثالً .است ناقص ها  نمايه از برخي كه اين ديگر
 ،542 ،240 239 ،238 ،237 صـفحات  ايـن  در او نـام  مذكور صفحات بر عالوه كه حالي در

 دوگانـه  هاي  ضبط براين، افزون. است شده ذكر نيز 551 ،549 ،548 ،547  ،546 ،544 ،543
 )،317 (همـان:  »ادوارد رايسـتاك، «مـثالً   .اسـت  شـده  سـاز   مشـكل  نيز نمايه در نادرست و
 پـروين « جـاي  بـه  )606(همـان:   »پروين لؤلؤ،« و ،)367 – 366 (همان: »ادوارد رهاتسك،«
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ــؤيي ــو،« .»لؤل ــارتلمي دربل ــدخل در »ب ــدين و »ب« م ــارتلمي،« شــكل ب ــو ب ــده »دربل  آم
 )505(همان:  »هنري جيمز هانت، لي« شكل بدين »هانت لي هنري جيمز« و ،)602  (همان:

 بار پنج Cowell, Edward جاي به ذكر شده است و )697(همان:  »لي هانت،« صورت بدين و
Cowell, George 590(همان:  است آمده(.  

 ،كتـاب  جلـد  پشـت  نوشتة پشت جلد آن اسـت. در  ،اين اثر از ديگر مشكالت صوري
 گفته اين. »]...[ نوشت كتاب اين انگليسي دوم چاپ دربارة علوي بزرگ: «است نوشته شده
 اول چاپ بر) 533 -  529: 1366( نامه ايران ةلمج در علوي بزرگ شادروان. است نادرست
 2005 سـال  در حاضر كتاب انگليسي دوم چاپ. نوشت نقدي) 1983( كتاب اين انگليسي

به سـراي بـاقي    1997 سال در علوي بزرگ كه آن حال شد، منتشر) مزدا انتشارات كاليفرنيا،(
  شتافته بود.

  
 اثر محتوايي . تحليل4

 ادبيـات  رد) عربـي  و هنـدي،  تركـي،  پارسـي،  ويـژه  بـه ( شرق ادبيات و اسالم تأثير درباب
) 1908( هجده قرن انگلستان در شرقي ةصق مانند، بسياري قانةقمح و قدر گران آثار انگليسي
 مـاري  نوشـتة ) 1915( نوزده قرن لياوا انگليسيِ ادبيات بر شرق تأثير كاننت،. پ. م تأليف
 چو، سموئل تأليف) 1937( رنسانس دروان در انگلستان و اسالم: سرخ گل و هالل ميستر،
 شناسـي   شـرق  و اسـالم  و اسـميت،  پـورتر  بايرن نوشتة) 1939( انگليسي ادبيات در اسالم

 بـه  هم فصلي است ممكن گاه كه است شده نوشته ،محمود. م. ف نوشتة) 1994( رمانتيك
  .باشد يافته اختصاص انگليسي ادبيات در پارسي ادبيات نفوذ

ان گـر  تطبيـق  پرمحتوا بـه قلـم  انگليسي چندين اثر  ادبيات رد پارسي ادبيات دربارة تأثير
 عبارت اسـت از نوشته شده كه  ،انگليسي و فرانسه و هاي فارسي  به زبان، ايراني و خارجي

 لطفعلـي  نوشتة ،)1935/ 1314( ميالدي شانزده و پانزده قرن انگلستان در ايران ادبيات تأثير
 ادبيات در ايرانيان و ايران گيل؛ مرضية تأليف ،)1951( ويكتوريا مردمان و پارسصورتگر؛ 

 و هـا   افسـانه  حقيقـي؛  منـوچهر  نوشـتة  ،)1970( انگلسـتان  هجـده  و هفـده،  شـانزده،  قرن
 1859 سال تا ميالدي نوزدهم و هجدهم هاي  سده در ؛انگليسي ادبيات در ايراني هاي داستان

 اسـت ) صـورتگر ( صفاري كوكب دكتري رسالة كتاب اين صفاري، كوكب تأليف ،)1972(
 سـال  در و كرد دفاع آن از 1972 سال در وي. است شده نوشته فرانسه زبان به اصل در كه

 ساختن نمايان رساله اين هدف« ،نويسنده گفتة به. كرد منتشر و ترجمه فارسي به را آن 1357
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 انگليسـي  ادبيـات  بـر  ايرانـي  هـاي   داستان و ها  افسانه كه است غيرمستقيمي يا مستقيم نفوذ
 در ايـران  فرهنـگ  سـير  ؛)سـه  :1357صفاري ( »اند  كرده اعمال نوزدهم و هجدهم هاي قرن

 طـاهري،  ابوالقاسـم  نوشـتة ) 1973/ 1352( ايرانـي  مطالعـات  سالة دويست تاريخ يا بريتانيا
 قـوم  ذوقـي  مظـاهر  و هنر فرهنگ، سالة دويست تحول سير از كتاب اين در« مؤلف گفتة به

 و انگلسـتان  در پارسـي  شـعر  ؛ و)1: 1352طاهري ( »رود  مي سخن بريتانيا جزاير در ايراني
  يوحنّان.. د. ج برجستة اثر ،)1977( ساله دويست تاريخ: آمريكا

اثر ج. د. يوحنّان، در زمرة تحقيقات ممتاز در ايـن   ويژه بهبرخي از آثار مذكور،  كه بااين
 در جـوادي . وسعت كتـاب جـوادي را ندارنـد    و جامعيت يك روند، هيچ  شمار مي بهحوزه 
 كـه  كتـابي : «اسـت  كـرده  اشـاره  موضـوع  اين به) 2005( كتاب انگليسي دوم چاپ مقدمة

 وجـود  باشد انگليسي ادبيات در فارسي ادبيات تأثير كتاب مانند محدوده و موضوع حيث از
 هـاي   كتـاب  و كتـاب  ايـن  بـين  كـه  است طبيعي كامالً ،تهبال). هفت :2005 جوادي( »ندارد
 ،)كتـاب  انگليسـي  دوم چاپ در( مؤلف گفتة به اما ،شود ديده مي هم هايي  شباهت گفته پيش

 انمحققـ  چشـم  از كـه  پرداختـه  موضوعاتي به غالباً و كرده پرهيز قبلي تحقيقات تكرار از«
 اي  اشـاره  به بوده جامع قبلي تحقيقات كه مواردي در كه آن ديگر. است مانده مغفول پيشين
 مشـابه  مضمون يا فرد يك دربارة تحقيقي اگر براين، افزون. است گذشته آن از و كرده اكتفا

 هفت). همان:( »بنگرد بدان متفاوت منظري از كه است كوشيده مؤلف داشته، وجود

 نخسـتين  كتـاب  ايـن  نگاشـتنِ  بـراي  نويسـنده  كـه  يابد درمي خواننده ،كتاب مطالب از
 هـاي  گزيـده  و هـا  جنگ ،ادواري هاي نشريه و ها هلمج ،احانيس و ديني غانلمب هاي سفرنامه

 كارگزاران هاي فعاليت و تحقيقات ،شرقي هند كمپاني شناختي زبان و ادبي هاي فعاليت ،ادبي
 و آمريكـايي  و انگليسـي  مستشرقان و سفيران آثار هند، بر بريتانيا تسلط دوران در انگليسي

 نظير كم يدقت با را انگليسي و آمريكايي شاعران و نويسندگان آثار و آلماني، و فرانسوي گاه
 و تركـي  زبـان  بـر  تسـلط  لطف به جوادي فارسي، و انگليسي منابع بر افزون. است بررسيده
 هـا  زبان بدين شده نوشته منابع از) 412 :1396جوادي  به بنگريد براي نمونه،( گاه گه فرانسه

 مستشـرقان  بـر  عـالوه  كتـاب  فصـول  از برخـي  در مؤلف ،ها اين جز به. است برده بهره نيز
 و پورگشـتال  هـامر  فـن  يـوزف  ماننـد ، اروپايي برجستة شناسان شرق از اي عده به انگليسي
 مثالً،. زند  مي نقبي نيز ،اند بوده گذاراثر انگلستان در شناسي شرق روند بر كه ،پرون دو آنكتيل

 متـرجم  پـرون،  دو آنكتيـل  ،فرانسـوي  برجسـتة  مستشرقِ گامانة پيش نقش به دوم فصل در
  ).81 همان:( كند مي اشاره ،اوستا
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 مكتـب  ويـژه  بـه تطبيقـي   ادبيات چهارچوب در انگليسي ادبيات در فارسي ادبيات تأثير
 از اي  زيرشاخه را تطبيقي ادبيات فرانسوي گران تطبيق .گيرد  قرار مي تطبيقي ادبيات فرانسويِ

 ادبيـات  و زبـان  ميـان  ادبـي  روابـط  بـه  تر و در آغاز بيش كردند  مي محسوب ادبيات تاريخ
ديگـر، بررسـي و مطالعـة     بيـان  بـه پرداختنـد.    مي فرانسه، ويژه به اروپايي، مختلف كشورهاي

گفتة سيمون ژون،  به. دانستند ميتطبيقي  ادبياترا در كانون مطالعات  اثرگذاري و اثرپذيري
بين نويسندگان يـا   تأثير و تأثرتطبيقي اصوالً به مطالعة  ادبيات«معروف فرانسوي،  گر تطبيق

اثرگـذاري و   مطالعة و ). بررسي53: 1393(پراور » پردازد  ادبيات ملل متفاوت و نشر آن مي
 گر تطبيقتطبيقي است و  ادبياتهاي   ترين حوزه  برانگيزترين و وسيع  يكي از چالش اثرپذيري

در اختيـار  كننـده   مجـاب بايد مسـتندات كـافي و    اثرگذاري و اثرپذيريدادن اين  نشانبراي 
  داشته باشد.

 ادبيـات انگليسي از  ادبياتشود، به تأثيرپذيري   كه از نام آن دانسته مي  كتاب حاضر چنان
ر دپارسي  نويسندگان شاعران و تأثير به تنها نه . شايان ذكر است كه جواديپردازد  پارسي مي
 رد پارسـى  غنـي  ادب و ندتم و فرهنگ تأثير به بلكه كند،  اشاره مي نويسندگان و شاعران
بسياري  جوادي در ،چنين هم. پردازد  نيز مي ،تا قرن بيستم هاي ميانه سدهاز  ،انگليسي ادبيات

 محتـواي  ،بـرد   مي نام اثري از هرگاه كند، بلكه  نمي بسنده آثار به اشاره به صرفاً از موارد
 بنگريـد بـه   ، نوشتة تامس مـور، رخ الله، دربارة براي نمونه( دهد  مى شرح حدى تا را آن

  ).136 -  122 :1397 جوادي
در دو بخـش اصـلي    كههايي دريافت شد  ، كاستينفيس و ارزنده كتاب اين مطالعة طي

   ها پرداخته خواهد شد. در اين مقاله به آن نكات اصالحي و نكات تكميلي
  
  اصالحي نكات 1.4

  هاي دوگانه و چندگانه ضبط 1.1.4
 بـراي  اسـت  بهتر است. برده كار به مختلفي هاي ضبط عنوان خاص يا اسم يك براي مترجم
 ،ابتـدا درشـود.   اسـتفاده  واحدي و درست و مشهور از ضبط خواننده سردرگمي از اجتناب
خواهـد   ي ارائهنهاد پيشهاي   ضبط ،سپس شود. مي چندگانه ذكر گاهيهاي دوگانه و   ضبط
؛ )33(همـان:   »هـا   پارسـي  آخيلـوس . . . « و )7: 1397(جـوادي   »ايرانيـان  آشيل . . .« :شد

 »لـوي  روبـن «، )45(همـان:   »ليـوي  روبـن « ؛)47(همـان:   »كونانـت « )،43(همان:  »كونان«
 »آسـيايي  اشـعار  بـر  تفسـيري « )،73(همـان:   »هايي بـر شـعر آسـيايي     شرح«؛ )233  (همان:
 سـر هـانري  «؛ )148(همـان:   »عربـي  از تقليد« )،77(همان:  »تقليدي از عربي«؛ )80  (همان:
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 )،87(همـان:   »گروتوفنـد  جـرج «؛ )351(همـان:   »سر هنـري اليـارد  « )،84(همان:  »اليارد
 »دربلـو  بـزرگ  فرهنـگ «، )112(همـان:   »فرهنـگ شـرقي  «؛ )350(همان:  »گروتفند  جرج«

، )117(همـان:   »دريـانورد فرتـوت  «؛ )144(همـان:   »دربلـو  المعـارف  دايـرة « ،)137(همان: 
ــر « ــانورد پي ــاويري«؛ )152( »دري ــران از تص ــان:  »اي ــويرهايي« ،)171(هم ــران از تص  »اي

ــان: ــن«؛ )172  (هم ــه«، »ژوئ ــان:  »ژوئي ــان:  »جــون«، )278(هم  »لوكرســيوس«؛ )280(هم
ــان: ــس«، )281  (هم ــان:  »لوكريش ــتاك«؛ )307(هم ــان:  »ادوارد رايس ادوارد «، )317(هم
، )318(همان:  »گادوين«؛ )373(همان:  »رهاتسك [ادوارد]«، )367 -  366(همان:  »رهاتسك

 ؛)416 -  411(همـان:   »النگفلـو « )،411(همـان:   »النگفليـو « ؛)97 -  96(همان:  »گالدوين«
باغي آن «؛ )516، 514(همان:  »رومي اصلي آثار« )،505(همان:  »رومي از عمده هاي  گزيده«

هـاي  نهاد پـيش هاي   . ضبط)531(همان:  »باغي ماوراي بهشت« )،529(همان:  »سوي بهشت
 اشـعار  بـر  هـايي   شـرح « ،»روبن لـوي «، »كاننت« ،»پارسيان. . .  آيسخلوس« عبارت است از

ترانة ملـوان  « ،»شرقي خانة كتاب«، »گئورگ گروتفند«، »سر هنري ليارد«، »عربي از« ،»آسيايي
، »النگفلو«، »گلدوين«، »رهاتسك ادوارد«، »لوكرتيوس«، »ژوئن«، »تصاويري از ايران«، »كهن

  ».بهشت فراسوي باغي«، و »مثنويلباب  لب«

  اشهر به ضبط جهيتو بي 2.1.4
 بـه  متـرجم  يـا  مؤلـف  جهيتو  بي ،خورد  مي چشم به پايان كتاباز آغاز تا كه نكاتي  از يكي
ي راهـ  گماست كه اين امر باعث  بديهياست.  افراد ها، و  مكان ها،  كتاب عناوينِ اشهر ضبط

 شمارة صفحه آورده ذكربا  نامشهور و نامأنوس هاي  ضبط نخست شود.  ذهن خوانندگان مي
 »هــا  ايرانــي« خواهــد شــد؛ هــا ارائــه  آن مشــهور و مــأنوس هــاي  ضــبط ،ســپس شــود. مــي

 يـا  حكايـات  ،)11(همان:  »كنتربوري هاي  داستان« پارسيان؛ يا ها  پارس ،)8: 1397  (جوادي
 تـاريخ « طليطله؛ ،)19 :1397جوادي ( »تولدو« ؛)1383 مينوي بنگريد به( كنتربري هاي قصه

 ؛ژانتيـوس  )،55(همـان:   »جنشـس « حبشه؛ زادة شه ،راسالس داستان )،48(همان:  »رسالس
 و انحطـاط  تـاريخ  )،120 -  119(همـان:   »رم امپراتوري سقوط و زوال« 120 - 119. صص
 )،148(همـان:   »ثبس«148 فرانكشتاين؛ )،142(همان:  »فرانكشتين« روم؛ امپراطوري سقوط
 »ايـران  در سـرايي   حماسـه « جهـان؛  ادبيـات  )،155(همـان:   »دنيـا  ادبيات« تباي؛ تب، تبس،

 ؛زريـران  يادگـار  )،232(همـان:   »زريـران  آياتكـار « ايـران؛  ملـي  حماسة )،231 (همان:
 كاليـداس؛  )،374(همان:  »كاليسيدا« آشوب؛ و حماسه )،239(همان:  »خدعه و حماسه«
 »شـاعران  و عارفـان  شـهر  شـيراز « چترلي؛ ليدي فاسق )،366(همان:  »چترلي خانم عاشق«
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 از غزل پنجاه )،487(همان:  »حافظ از شعر پنجاه« عرفان؛ و شعر مهد: شيراز )،485(همان: 
  انگليسي. ـ فارسي: حافظ

  نامأنوس و نادرست هاي ضبط 3.1.4
كه براي خواننده  آورده شدهناقص و نامأنوسي  و هاي نادرست  ضبطگاه  گهدر سراسر كتاب 

راه شـماره صـفحة    بـه هـم   نامـأنوس  و نـاقص  و نادرست هاي  ضبط نخست است. غريب
 »سـاتي  رابـرت : «شـود  مـي  ها  آن جاافتادة و درست هاي  ضبط ،سپس شود. مي ذكر نظر مورد

 روبن« ؛چو ساموئل )،29(همان:  »چيو ساموئل« ؛ساوذي/ ساذي رابرت)، 3: 1397(جوادي 
 »گروتوفنـد  جرج« ؛ليارد هنري )،84(همان:  »اليارد هانري« ؛لوي روبن )،45(همان:  »ليوي

 جرالد« ؛وردزورث ويليام )،158(همان:  »ورث  وردث ويليام« ؛گروتفند گئورگ )،87(همان: 
 سـر « ؛پيـزي  ايتـالو  )،218(همـان:   »پيتزي ايتالو«؛ كادوگان هنري )،171(همان:  »كاردوگان

 ويليـام  بـزل  )،233(همـان:   »رابـنس  بيـزل «؛ گاس ادموند سر )،232(همان:  »گوس ادموند
 »اشــتروس ريچــارد« ؛والنبــورگ فُــن ژاك )،242(همــان:  »والنبــورگ ون ژاك« ؛ســنرابين

 فردريك« ؛روزن فريدريش )،248(همان:  »روزن فردريك« ؛اشتروس ريشارد )،243  (همان:
 )،283  (همـان:  »يگاني] اسماعيل«[ ؛تلوك اُگوستين فريديريش )248(همان:  »ثلوك اوگوستين
اليزابـت آلـدر   « ؛رايـت  الـديس  ويليـام  )،299(همـان:   »رايت الدوس ويليام« ؛يكاني اسماعيل
 ؛كلينـتن  جـروم  )،333(همـان:   »كلينتون جري«؛ كرتيس آلدن اليزابت )،310(همان:  »كرتيس

 هنـري  )،411  (همـان:  »النگفلو ورث وردث هنري«؛ تايريسيس )،402(همان:  »تايراسايس«
)، 430  (همـان:  »اشـتينگاس « ؛بانتينـگ  بزل )،429(همان:  »بانتينگ بيزل« ؛النگفلو وادزورث
 ؛ويليـامز  كـارلوس  ويليام (همان)، »كارلوس ويليامز كارلس« ؛استينگاس جوزف] [فرنسيس

 [يوهـان  (همـان)،  »وولـرز « ؛كـارلوس  ويليـامز  كارلوس (همان)، »كارلوس ويليامز كارلس«
 »آدااليـان  سـيما « ؛زوكافسـكي  لـوئيس  (همـان)،  »ژوكوفسـكي  لوئيس« ؛فولرس آگوست]

 ؛Ezra Pound: Man and Poet«، Basil Bunting: Man and Poet«  ؛آالداديان سيما )،433 (همان:
 ؛لؤلـؤيي  پروين )،538، 446(همان:  »لؤلؤ پروين« ؛ويلي آرتور )،439(همان:  »والي آرتور«
  .النفري )،476(همان:  »النفاري«

  فصيحنابوي ترجمه و فارسي  4.1.4
خـورد كـه بـوي ترجمـه       خواننده به عبارات و جمالتي برمـي  ،صفحات كتابدر برخي از 

است كه چنين عبارات و جمالتي به رواني،  بديهييا چندان فصيح و روان نيستند. دهند  مي
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پرحوصـله و   كـاردان و ، ويراستاري ترديد بيزند.   دستي كتاب لطمه مي و يك ،خواني  خوش
در برخي از اين موارد  گمان مي رود كهكند. اصالح توانست اين موارد را   آساني مي بهسوز  دل

سـپس در   و نويسنده جملة نخست ،بخش اين نحو انگليسي بوده است. درتأثير  تحتمترجم 
بايرون آن را  البته تأثير فاوست گوته هم، كه« آورده شده است؛ ينهاد پيشجملة  داخل پرانتز

(كه بـايرن   )،142: 1397(جوادي  »خوانده بود، در مانفرد مشهود است در ترجمة انگليسي
گرجسـتان   بـازگرفتن خواست ايـران را در    ناپلئون مي«ترجمة انگليسي آن را خوانده بود)؛ 

/ گـرفتن  پـس (ايـران را در   )،163(همـان:   »ياري كند و قصد حمله به هنـد را هـم داشـت   
هـا    داند و البته از آن  مي عاديات زندگيها را جزو   و آن«گرجستان ياري كند)؛ گيري  بازپس

چون ترجمة اشعار يك «(جزو امور روزمرة زندگي)؛  )،245(همان:  »گيرد  نتيجة اخالقي مي
 ترجمـة  (چـون  )،282(همان:  »آورد  اشكال به وجود نميشاعر چند قرن پيش ايراني بود، 

فيتزجرالـد در منظومـة اپيكـوري    «نبود)؛ ساز   مشكل پيش قرن پارسي چند شاعر يك اشعار
ات او را انتخاب يرباع ترين  نمادينهم به دست دهد، اكه تصويري روشن از خي  خود براي اين

 تصـويري  كـه   ايـن  بـراي  خود اپيكوري منظومة در (فيتزجرالد )،286 -  285(همان:  »كرده
گنجشـكي زنـده   «كـرده)؛   انتخاب را او رباعيات ترين  نمادين دهد، دست به اميخ از روشن

عقـاب   كـه  بـه  زنده (گنجشك )،291:  (همان »بهتر است از عقابي كه خشكانيده شده باشد
خـاطرة تـودة مـردم از     گرفتـه از  تئنشـ در اين ميـان، عنصـر سـوم كـه احتمـاالً      «مرده)؛ 
بـا مطالعـه و   «مـردم)؛   تودة (برگفته از/ مأخوذ از خاطرة )،312(همان:  »هاست  المثل  ضرب

 »در تبعيـت نگـاه داشـت    هـا را   تـوان آن   هـا بهتـر مـي     گرفتن زبان اهالي و فرهنگ آن ياد
دنـيس راس دانشـجويان   «سـلطه/ نظـارت نگـاه داشـت)؛      تحتها را   آن... ( )،348  (همان:

 (دنيس )،383(همان:  »جلب كردهاي شرقي و آفريقايي   برجستة خود را نيز به مدرسة زبان
 جلـب  آفريقـايي  و شـرقي  هـاي   زبان مدرسة به نيز را خود برجستة دانشجويانتوجه  راس

او اطالعـات   هـم گرفتن زبان فارسي را ادامه نداده باشـد   يادتنيسون  اگر«كرد/ سوق داد)؛ 
 زبـان  يـادگيري  تنيسـون  اگـر ي تح( )،399(همان:  »دربارة شاعران بزرگ ايران نظرگير بود

  بود)؛ نظرگير ايران بزرگ شاعران دربارة او عاتاطال باز هم ،باشد نداده ادامه را فارسي
 »را، چند سال پـيش از ايـن، بانتينـگ بـا شـعر فارسـي آشـنا سـاخته بـود          ازرا پاوند«

 ؛)بـود  كرده آشنا فارسي شعر با را پاوند اين، ازرا از پيش سال چند (بانتينگ، )،430  (همان:
تصحيح مجتبي مينوي و ترجمة بسيار خوب ديك  در ويس و راميناز تحقيقات او دربارة «

تصـوف و  « ؛)اضـافه اسـت   »در«(حرف اضـافة  )، 492(همان: » ديويس استفاده شده است
 »گراترين روايت اسـالم اسـت    و كثرت بامداراترين وترين  رس دستعرفان اسالمي كه در 
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 ادبياتبا اي   حرفه صورت بهدرجة دكتري گرفتم كه  وقتي«)؛ آميزترين تسامح( )،524(همان: 
ديك ديويس در همـين  « ؛)پرداختم فارسي ادبيات (به )،546(همان:  »فارسي مشغول شدم

 بـا  كـه  وقتـي  (از )،547(همـان:   »كه به ايران مربوط شده است وقتياز گويد او   كتابش مي
  است).  مرابطه داشته ايران

  سهوهاي مضموني 5.1.4
شـود و    ي خواننـده مـي  راهـ  گممضموني چندي بدين اثر راه يافته است كه باعث  سهوهاي
زيرا قطعاً  كار برده شده است، به »سهو«دهد. عمداً واژة   غلطي در اختيار او قرار مي اطالعات

 ،داند. در اين بخـش   نيك اين موارد را مي ،استنظر  صاحبكه در اين حوزه  ،دكتر جوادي
سپس در ذيل  شود،  پرداخته ميبه سهوهاي مضموني سراسر كتاب  هصفح ترتيبِ به نخست

 منـابع  بـه  شـرق  دربـارة  غرب دانش ديگر اكنون« شود؛ آورده مي همان مورد توضيح الزم
 در نويسـنده  هاي  گفتهبراساس  ).11: 1397(جوادي  »شود  نمي محدود انجيلي و كالسيك
بـه   1664در سـال   سـهيلي  انـوار « .است درست »توراتي و كالسيك منابع« قبل صفحات

 فرانسـوي  ترجمـة «اسـت.   م 1644تاريخ درسـت سـال    ).44(همان:  »فرانسه ترجمه شد
 پـس  و يافت انتشار پاريس در سعيد داوود و گولمن. ژ دست به 1644 سال در سهيلي انوار
 شـانزدهم  دةسـ  در بـار  يـك  دمنـه  و كليلـه  كه نماند ناگفته .شد چاپ تجديد بارها نيز آن از

 زبـان  بـه  ‘دونـي  اخالقـي  فلسـفه ’ نـام بـه   آن ايتاليـايي  ترجمه روي از) م1570( ميالدي
 هفدهم سدة در شد، گفته كه چنان نيز سهيلي انوار فرانسوي ترجمة و بود درآمده انگليسي

 سهيلي انوار نوزدهم، سدة در چنين هم. شد ترجمه زبان اين به ‘پاي پيل هاي افسانه’ نام به
: يافـت  انتشار عنوان يك با بارود هر و ترجمه انگليسي به كامل طور به فارسي زبان از دوبار

The lights of canopus .1877 در دوم بـار  و [ادوارد] ايستويك قلم به 1854 در نخست بار 
 را شاهنامه آغاز از هايي بخش چمپين جوزف« .)1394(مجتبايي » [آرتور] والستون دست به
 جـوزف  )219(همـان:   »رسـانيد  چاپ به كلكته در 1875 سال به و كرد ترجمه شعر به

 عنـوان  بـا  او، ترجمـة . دانسـت  انگليسي به شاهنامه واقعي مترجم يناول بايد را چمپين
ديك ديويس شاعري توانا و مترجم آثاري چون « .شد منتشر 1785 سال در ،فردوسي اشعار
 »به شعر خـوب انگليسـي اسـت    رباعيات خيامگرگاني و ويس و رامين  وعطار الطير  منطق

 فيتزجرالـد  ترجمـة  بر بلكه ،را ترجمه نكرده خيام رباعياتديويس . )237 :1397(جوادي 
 1989بار در سال  نخستيناست كه  افزوده سودمندي بسيار تعليقات نوشته ولي صمة مفدمق

انتشارات معتبر پنگوئن آن را چاپ كرد. از آن سال به بعد اين ويـرايش بـه دفعـات چـاپ     
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 رباعيـات ديـويس] ترجمـة   «[بدين موضوع اشاره كـرده اسـت:   و جوادي خود  شده است
پنگوئن چـاپ كـرده    براي انتشارات 1989در سال ل صمة مفدمقفيتزجرالد را با حواشي و 

  .)237: همان( »است
 و غرر و طبري تاريخ و بومنصوري شاهنامة مقدمة با ها  آن مقايسة و شواهد آوردن با و«
 و الفـرس  ملـوك  اخبـار  غرر» ثعالبي سير و غرر«از عبارت  مراد. )239(همان:  »ثعالبي سير

 و گـوي  تـازي  شـاعر  ،)ق 430 -  350( نيشـابوري  ثعالبي ابومنصور ثعالبي تاريخ يا سيرهم
اسـت   ابومنصوري منثور شاهنامةواقع ترجمة  دراست. اين اثر   ،ايراني نگار تاريخ و نويسنده

خواهـد    ديـويس مـي  «شده است.  نگاشته قمري هجري 411 تا 408هاي   كه در فاصلة سال
هـاي شكسـپير، اثـري      نامـه  و نمايش »گنجي ژاپوني«هاي   داستانو  ايليادرا، مانند  شاهنامه

 كار ) شاهThe Tale of Genji» (گنجية صق«. مراد )240(همان:  »كندفي رمعماندگار و جهاني 
) در Murasaki Shikibuژاپني اثر بانويي به نام موراسـاكي شـيكيبو (   كالسيك نويسي  داستان
 كالسـيك  ادبيـات  انگليسي مترجم بهترين ،ويلي است كه آرتور ميالدي مقرن يازده اوايل
طريق  ازبعدها « آن را به جامة انگليسي درآورده است. ،بيستم قرن اول نيمة در ژاپني و چيني
 »از صـد سـال اسـت    تـر  كمچهارده آزمايش كردند و معلوم شد كه قدمت كاغذ آن  كاربن

  است.» كربن چهارده«مراد  .)282(همان: 
ها را با ترجمة فيتزجرالد   نسخة بادليان كرده و آن رباعياتاي كه از   هرون الن در ترجمه«

 »خـوانيم   اي مناسب مترجم مي  خاطر نبودن كلمه بهگويد: فيتزجرالد را فقط   مقايسه نموده مي
  كند.   بلكه او از چارلز اليت نورتن نقل مي ،الن نيستـ   هرن. اين سخن )249(همان: 

 1861عاقبت فيتزجرالد تصميم گرفت كتاب را به خرج خود بدون نام مترجم در سال «
ين چاپ را بين دوستان خود پخش كرد و بـاقي را كـه حـدود    اولهاي   هچاپ كند. او نسخ

براي فـروش بـه امانـت     ،يكي از ناشران سرشناس لندن ،پيش كواريچ ،نسخه بود دويست
ـ  كـه  ايننخست  ؛شود ديده ميدو ايراد  ،. در اين جمله)294(همان:  »گذاشت ين چـاپ  اول
نسـخه را نـزد    210فيتزجرالـد   ،دومنسـخه بـود.    250و در  1859در سـال   خيام رباعيات
  :نه دويست نسخه ،فروش به امانت گذاشت كتاب كواريچِِ

 فيتزجرالـد  .نـدارد  را اشـعار  چاپ قصد فريزر ةلمج كه شد هجمتو فيتزجرالد سرانجام
 نسخه 250 تا داد سفارش و افزود بدان ديگر رباعي چهل گرفت، پس را نويسش دست

 خـود  نـزد  را آن از نسخه چهل. كنند جلد معمولي اي قهوه كاغذ با و چاپ را اشعار از
 آثـار  فـروش  و نشر صشصتخ كه فروشي كتاب كواريچ، برنارد به را مابقي .داشت نگه
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 بگـذارد  كسـل،  خيابـان  در واقـع  اش، مغازه در فروش براي را ها آن تا داد بود، شرقي

)Terhune 1947: 206.(  

[ر] فريـز  ةلـ مجحاضر كرد و به ناشـر   1859را در سال  رباعيات اولفيتزجرالد نسخة «
 از بخشـي  1858. اين سخن نادقيق است. فيتزجرالـد در بهـار   )295: 1397(جوادي  »سپرد

آن را پس  1859فرستاد و در ژانوية  فريزر مجلة را براي) رباعي 35( خيام رباعيات ترجمة
  :باره نوشت اين درتامپسن  ..ه. و به 1861 دسامبر 9 گرفت. وي در

 ةلـ مج در درج براي مطلبي تقاضاي من از پيش سال چند جوان پاركرِِ ويليام جان[...] 
 از داشـت  دوست اگر كه دادم بدو را كفرآميز تر كم رباعيات از برخي من و كرد فريزر

 كـه  شـدم  متوجـه  چون و داشت نگه بالاستفاده سال يك را ها آن او. كند استفاده ها آن
 نسـخه  چند .كردم چاپ برنارد كواريچ نزد را آن از نسخه چندين خواهد، نمي را ها آن
 به من ]...[ فرستادم كاول براي اي نسخه. دادم او به را مابقي و داشتم نگه خودم براي را

  ).Arberry 1950: 20( اي ندادم  دان نسخه ويليام و بارو جرج جز به ديگري فرد

ربـاعي در   75بـا همـان    1868ين چـاپ در سـال   اولهفت سال پس از  دومچاپ «
 چاپ. اين سخن نادرست است، زيرا )298: 1397(جوادي  »شود  پانصد نسخه چاپ مي

درسـتي آورده اسـت:    چند صفحه قبل بهكه نويسنده   بود. جالب اين رباعي110 شامل دوم
 برگردان و« .)285(همان:  »افزايش يافته است 110به  75از  رباعياتتعداد  دومدر چاپ «

 قـرن  اوايل در هاوسمن الرنس توسط كه بود انگليسي مصرعي پنج شعر صورت به آربري
 ،)1936 - 1859( هاوسـمن  ادوارد آلفـرد  مراد. )310(همان:  »بود يافته محبوبيت بيستم

 گفتنـي . اسـت  ،)1896( شايري شراب جوانِ شعر دفتر صاحب و برادر الرنس هاوسمن
نظر من بايد  به« .است يافته راه نيز صفحه همين انگليسي پاورقي به سهو همين كه است

. لفـظ  )324(همـان:  » پيروي و حالت كالم شرقي را حفظ كـرد  توراتاز شيوة ترجمة 
 كتـاب « يـا  »جيمـز  شاه نسخة مقدس كتاب«نيست، بلكه منظور فيتزجرالد  دقيق تورات
 اول جيمـز  شـاه  امر به كه سدكتاب مقهمان ترجمة جمعي ؛ است »مجاز نسخة مقدس

 ضـعيف  نظم ازحيث [ادوارد] ايستويك ترجمة ترديد  بي«انجام شد:  )م 1611 – 1604(
 سـبك  ازلحـاظ ) هسـتم  آشـنا  ترجمه هردو با( [جيمز] راس هم و او هم نظرم به است،
 فـاخر  انگليسـي  بـه  را فاخر فارسي كه اند  بوده آن بر زيرا اند،  رفته راهه بي به نثر ترجمة
 صـبغة  و كـرد،  استفاده سدمق كتاب ترجمة شيوة همان از بايد نظرم به اما كنند، ترجمه
  .»كرد حفظ را آن شرقي
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 مشـهور  حكايـت  از و گلسـتان  از زياد احتمال  به] الرشيد  هارون[ كوتاه نسبتاً شعر اين«
 ايـن  در. ) 416: 1397(جـوادي   »اسـت  شـده  اقتبـاش  ‘نوشيروان نزع وقت در كه شنيدم’

 در الرشـيد   هارون درباب اتجزئي اين با داستاني چنين ،اول شود؛ ديده مي اشتباه سه ،جمله
 ،دوم. شود ديده ميو قصايد سعدي  گلستاناين مضمون در  اما ،نيامده است سعدي گلستانِ
 سـعدي  بوستانِ در حكايتي آغازين مطلع »نوشيروان نزع وقت در كه شنيدم« منقول مصراع
 سـهوي  »نوشـيروان  نـزع  وقت در كه شنيدم« مصرع اين نقل در ،موس. گلستان در نه ،است
 بـه / روان نزع وقت در كه شنيدم: «است چنين سعدي بوستانِ در آن اصل و است داده رخ

 نقـل  72 صـفحة  در را حكايـت  همين نويسنده كه  اين جالب. »نوشيروان گفت چنين هرمز
  .نيست مذكور سهوهاي از خبري آن در و كرده
دريافتـه  هاي مضموني   . در چند جاي كتاب دوگانگيهاي مضموني  . دوگانگي5. 1. 4
يك اعتمـاد كنـد.    داند به كدام  كند و او نمي  مي دچار شك و ترديد بهكه خواننده را  شود مي
صفحه اين چنـد   ترتيب به نخست ،قسمت اين تعداد اين موارد بسيار اندك است. در البته،
 سـال  در« آورده خواهد شد.  الزم اتتوضيح مورد همان ذيل در سپس شود، ميذكر  مورد

گـزين فارسـي در ادارات و محـاكم دادگسـتري و      جـاي ي لمحهاي   انگليسي و زبان 1835
زبـان   1828در سـال  «و  )160: 1397(جـوادي   »زبان آموزش و پرورش گرديـد  چنين هم

نگـاه و روش  «است:  1837. تاريخ درست )348(همان:  »انگليسي زبان رسمي در هند شد
گاه در اوج برتري، در سـال    گيري رسد و آن به پيروزي چشم 1835محور در سال   انگليسي

 ).315 1382 (فيشر» گزيني زبان رسمي دولتي از فارسي به انگليسي موفق شد به جاي ،1837
 شـده  چـاپ  1924 تـا  1902 از جلد چهار در كه است ايران ادبي تاريخ او اثر ترين  بزرگ«

 انگليسـي  زبان به را خود ادبي تاريخ جلد يناول براون ادوارد. «)168: 1397(جوادي  »است
 علمي اثر ترين  بزرگ اما. «)459(همان:  »كرد منتشر 1924 در را آن چهارم جلد و 1901 در

 1924 در آن جلد چهارمين و 1902 در آن جلد يناول كه اوست مشهور ادبيات تاريخ براون
 بـزل [ او ،1936 سـال  در«اسـت.   1902 سـال  درسـت  تـاريخ . )470(همـان:  » يافت پايان

 كرايتريـون  ةلـ مج در چـاپ  بـراي  را فريـدون  پسـران  شعر نيز و كتاب نقد چهار] بانتينگ
 ايـن « ورده اسـت: آ و )431(همـان:   »كـرد  چـاپ  را كتاب نقد دو فقط اليوت ولي فرستاد،
. )444(همـان:   »كـرد  منتشـر  كرايتريون ةلمج در اليوت نخست را] فريدون پسران[ ترجمه
 در را بانتينـگ  بـزل  »فريـدون  پسـران « شعر اليت. س. تاين است كه  درست اولِ روايت

 پسـران « شـعر  اليـت . س. ت اين است كـه  درست دومِ روايت .نكرد چاپ كرايترين ةلمج
ـ  همـه،  اين با: «كرد چاپ كرايتيرين ةمجل در را بانتينگ بزل »فريدون  قطعـة  او ترجمـة  يناول
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 نشـرية  در را آن اليـوت . س. ت كـه : بـود  ،»فريـدون  پسران از« عنوان با ،شاهنامه از بلندي
 اسـت  خواسـته  بـار  اين« .)Loloi 2013( »كرد منتشر) 1936 آوريل( كرايتيرين وزين ادواري
 ترجمـه  شـيراز  شـعراي  و حافظ: عشق هاي  چهره عنوان با كتابي در را حافظ از غزل پنجاه
 از] شـيراز  شـعراي  و حافظ: عشق هاي  چهره كتاب در[ وي« و )542: 1397(جوادي  »كند

 مـذكور  كتـاب  در ديـويس . )543(همـان:   »كـرده  ترجمـه  ربـاعي  5 غزل و 74 نيز حافظ
  .است كرده ترجمه حافظ از غزل 73 درمجموع

  
  تكميلي نكات 2.4

 ة اين مقالهزعم نگارند بهة افتاد قلم از نكات يا يتكميل نكات ،صفحه ترتيب به ،در اين بخش
  .شود مي. اين نكات در دو بخش مجزا عرضه شود مي ارائه

آثار مرتبط بـه ايـن    به كتاب جاي جاي هاي مؤلف در اين كتاب است كه در  از شيوه. 1
بـراي بسـياري از خواننـدگان     همـين كنـد و   اشـاره  ،انـد   شـده  ترجمه فارسي به كه ،حوزه
چند نمونه از اين آثار مهم جا مانده اسـت.   بررسي شده كه جا تاآنو مفيد است. رسان  كمك

. ايـن  شـود  مينام اثر و مترجمان آن در پرانتز ذكر  ،سپس شود. برشمرده مياين آثار  ،ابتدادر
 ،شناسـي   شـرق اثـر ادوارد سـعيد (   شناسـي   شرق: 3از ص. اند  عبارتآثار به ترتيب صفحه 

ندوشـن،)، و   اسـالمي  دعليمـ مح، هـا   پـارس اثر آشيل ( ها  ايراني: 8خنجي)؛ ص.  لطفعلي
 هـاي  هقصـ ( چاسـر  جفـري  اثـر  كنتربوري هاي  داستان: 11. كوثري)؛ ص عبداهللا ،پارسيان(

: 48ص.  ؛)پـور   مهـدي  رضـا   علـي  ،كنتربري هاي  حكايت( ،)فلزي محمداسماعيل ،كنتربري
طلـب)؛   ايرانـي  ، مهبـد حبشـه  زادة شـه  راسالس داستاناثر ساموئل جانسن ( تاريخ رسالس

اثر  مانفرد: 142سليماني)؛ ص.  ، محسنفرانكشتايناثر پرسي شلي، ( فرانكشتين: 142  ص.
 از تصاويرياثر گرترود بل، ( تصاويري از ايران: 171نيلچيان)؛ ص.  ، الهاممانفردلرد بايرن، (

ملـي   حماسـة اثر تئودر نولدكه ( در ايران سرايي  حماسه: 231. رياحي)؛ ص ، بزرگمهرايران
، تبعيـد  در فردوسـي اثر ادموند گاس، ( فردوسي در تبعيد: 232، بزرگ علوي)؛ ص. ايران

طاوسـي)؛   ، سـهراب حماسـه و آشـوب  ( حماسـه و خدعـه  : 239اميـري)؛ ص.   منوچهر
: 390شـيرازي)، ص.  علـي   محمـد (فاسـق ليـدي چترلـي،    عاشق خانم چترلي : 366  ص.

امـامي)؛   ، كـريم هـا  انگليسي درميان ايرانيانرايت ( دنيس اثر سر ها انگليسي ميان در ايرانيان
 يـك  :478. )؛ ص ي وان ي ك  ت دخ وان ي ، كعـرب  ادبيات تاريخعرب ( ادبيات: تاريخ 477ص. 
 قدم پيش ايراني يك و اقبال، عباس ترجمة دانته ايرانى رو پيش سنايى( دانته رو پيش ايراني

آ. ج. آربـري   اثـر  شيراز شهر عارفان و شـاعران : 485ص.  ؛)فرزاد مسعود ترجمة دانته بر
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 ؛اثر آرتور آربري پنجاه شعر از حافظ: 487ص.  كاشف)؛ ، منوچهرعرفان و شعر مهد شيراز(
كـوب)؛    زريـن  ، عبدالحسينخاقانى ترساييه قصيدة شرح: قصيدة نصرانية خاقاني (491ص. 
 ،جادوگر يا مدار سياست زرتشت،( هنينگ والتر اثر جادوگرمدار يا دكتر  سياست: 495ص. 
  فاني). كامران
هـا محسـوس     آنخأل نظر  بهاند و   افتاده  قلم  ازشود كه   در اين بخش به نكاتي اشاره مي. 2

سپس در ذيل هر مورد نكتة تكميلي  شود، ذكر مي صفحه ترتيب اين موارد بهنخست است. 
 و كـورش  جنـگ  بـه  راهب داستان پايان در چاسر«: 7ص.  آورده خواهد شد: افتاده قلم ازيا 

 آثـار  كـه  اسـت  مسـلماني  فيلسوفان و دانشمندان جزو سينا ابن«: 11، ص. »پرداخته كرزوس
) 436 -  430ابيـات  ،مقدمـه ( چاسر مشهور اثر كنتربوري هاي  داستان در فيزيك دكتر را ها  آن

 و فرهنـگ  بـه  اشـارة بـاال   دوفقط  چاسر جفري آثار در ،نويسنده گفتة به. »است كرده مطالعه
 و كنتربـري  حكايـات  هـايِ   داستان از تعدادي گفتني است كه بين .آمده است پارسي ادبيات
 انـدك  بـا  و آمـده  نامـه   مرزبـان  در كـه  »فروش  آمرزش حكايت« مانند ،پارسي كالسيك ادب

 و هـزار  نسخ از يكي و ،عطار نامة  مصيبت غزالي، الملوك نصيحة ،سورآبادي تفسير در تفاوتي
 كـه  است دامن پاك زن آن ثبات يادآور كه »نسقچي حكايت« و )85: 1383(مينوي  شب يك
 هـاي   جنـگ  زمان در احتماالً كه برقرار است مضموني هاي  مشابهت ،است عطار نامة  الهي در

 زبـان  انگليسـي  خواننـدگان  دست  به ميانجي هاي  زبان گذر ره از و اند  شده صليبي روانة اروپا
 داستان حكايت همان كه را، »بازارگان حكايت« و »ارباب حكايت« انگر تطبيق ،اما. اند  رسيده

 مجموعـة  در اختالفـي  اندك با و است مولوي مثنوي چهارم دفتر در مذكور »امرودبن و زن«
 هزار و اهللا  عنايت دانشِ بهار در و هست، هم چاسر روايت مأخذ از يكي كه بوكاچو، دكامرون

  ).Beard 2011: 443اند (  دانسته پارسي كالسيك ادب تأثير ، تحتاست آمده نيز شب يك و
پـروين  ». از رابرت بارون اسـت ميرزا از سر جان دنام و ديگري  صوفييكي « :36ص. 
) 1998( از قرن هفدهمنامه  دو نمايشاين دو اثر را با عنوان  ،ايراني پرماية گر تطبيق ،لؤلؤيي

بيـگ، وزيـر   دعلي مـ مح«به شـعر   :41در دو مجلد ويراسته و روانة بازار كرده است. ص. 
هاي كالسيك پارسي است   اثر ويليام سامرويل اشاره شده است. اين داستان از داستان» باوفا

و  ،نامـه   مصيبت، اسرارالتوحيد نسبت داده شده و در آثار كالسيكي مانند متعدديكه به افراد 
را بـه التينـي    خيـام تامس هايد] يك رباعي منسـوب بـه   : «[64نيز آمده است. ص.  مثنوي

 تو از دوزخ تشآ اي سوختني/ ختةسو سوخته اي«رباعي است:  اين مراد». برگردانده است
 ».؟موختنيآ حمتر به كجا تو راحق  ؟/كن حمتر عمر بر كه گويي تا كي ؛ختنيوفرا

پتريـك    مقاالت جالب آن تحقيق مفصلي اسـت از كاپيتـان ويليـام كـرك    ازجمله : «97  ص.
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 بـه «پتريك در اين مقاله قصيدة معروف انوري بـا مطلـع     ويليام كرك». دربارة شاعران ايران
 هـاي   اشـك را با عنوان » بر خاقان بر به خراسان اهل نامة سحر/ باد اي بگذري اگر سمرقند
  ترجمه كرده است. خراسان

ترجمة كوتاه ديگري از جونز اغلـب در مجموعـه شـعرهاي انگليسـي نقـل      : «78ص. 
 وقـت  كه شنيدم ولي نام او ذكر نشده است: آن ،كه اصل آن از شاعري ايراني استشود  مي

 تو و شوند گريان همه/ تو مردن گاه كه زي چنان تو گريان. تو و دندب خندان همه/ تو زادن
اصـل داسـتان [محمـود] از    : «137ص.  .اسـت  كرمـاني  اوحدياين رباعي سرودة ». خندان

اين داستان با ايـن  ». برداشته است دربلوفرهنگ بزرگ  است و آن را لي هانت از نگارستان
 »سلطان محمود و مـرد دادخـواه  «با عنوان  )73: 1382( عوفيالحكايات  جوامع جزئيات در

) نيـز  141 - 140: 1382(عوفي  تاريخ سيستانداستان مذكور در  آن،بر افزون .است آمده نيز
  نسبت داده شده است. هم آمده و به يعقوب ليث صفار

 شـرقي  خانـة  كتـاب آن [مـدخلي در   براساسادهم] را  ابنهانت شعر خود [: «137ص. 
الهـام   ةسرچشـم عطـار را  يِ االوليـا  تـذكرة درستي  بهنويسنده ». بارتلمي دربلو] نوشته است

اين منبع الهام شرقي برخي از منتقدان  بر عالوهناگفته نماند كه داند.   ميسرايش اين شعر 
 آيـات  22 باب ،متي انجيل اند. در  را سرچشمة الهام اين اثر دانستهمتي  انجيلبخشي از 

  است: آمده چنين حكم ترين  بزرگ به موسوم قسمتي ذيل ،39 - 36
 از يكـي  و آمدنـد  هـم  گـرد  بسته، را صدوقيان دهان عيسي كه بشنيدند چون فريسيان
 اسـت؟  كـدام  شريعت حكم ترين  بزرگ استاد،: پرسيد وي از او كردن گرفتار بهر ايشان
 ذهـن  تمامي و جان تمامي و دل تمامي  به را خويش خداي خداوند: گفت را او عيسي
: است آن همانند دوم حكم. حكم خستينن و ترين  بزرگ است اين. بدار دوست خويش

 پيـامبران  هـاي   كتـاب  و شـريعت  تمامي. بدار دوست خويشتن چون را خويش نوع  هم
  ).Ternur 1961: 175است ( حكم دو اين به وابسته

لـي   ،گفتة جـوادي  به .»مشهور استي دح هم تا ]جعفر برمكي[ داستان اين«: 139. ص
دربلو گرفته است، ولي جوادي بـه اصـل فارسـي آن     شرقي خانة كتابهانت اين شعر را از 

 بـا  )222 -  219: 1382( عـوفي  الحكايات جوامع در داستان نكرده است. اصل اين اي  اشاره
  .است آمده »بركت برمكيان« عنوان

نظـم درآورده، از   بـه ، كه جامي هم آن را ]پرست  ابراهيم و آتش[ داستان اين«: 141. ص
 عـوفي الحكايـات   جوامـع ايـن داسـتان در    ،منابعِ مـذكور  بر عالوه .»است بوستان دومباب 

داسـتان  « :141. اسـت. ص  آمـده  »پرست  بت و پير حضرت ابراهيم« عنوان با )210  (همان:
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 مثنـوي  اولدفتـر   ]سرودة النگفلو مأخوذ از داستان عزرائيـل و سـليمان  [ يهودي اسپانيولي
 حضـرت « عنوان با عوفي الحكايات جوامع در داستان اين ،مذكور منبعِ بر افزون. »موالناست

كه مربوط بـه   185 -  161 ص در .است آمده نيز) 364 همان:( »اجل رسيده سليمان و مرد
ايران ازديدگاه سياحان انگليسي در قرون هجدهم و نوزدهم است يك سفرنامة مهم از قلـم  

بنينگ در اين است كه ادوارد فيتزجرالد  ت سفرنامةيسفرنامة رابرت بنينگ. اهم ؛افتاده است
 همين به مراجعه با را خيام رباعياتهاي خود بر ترجمة   يادداشت تر بيش و برد ها  از آن بهره

   آورد. فراهم جلدي دو اثر
هـاي    هـا و نقاشـي    يگانه هنرمند انگليسي مشهوري كه به ايران آمد و طـرح : «183ص. 

و شـاعر  اش قـ نپورتر بايـد از   كر بر افزون». بسياري از ايران كشيد سر رابرت كر پورتر بود
  :نيز ياد كرد ،ريچاردز فرد ،انگليسي

را زيـارت   خيـام در ايران سياحتي كرده است و به نشابور رفتـه و قبـر    ،1930در سال 
راه بـا تصـاوير هنرمندانـة     خويش (كه هم جذابكرده و در سفرنامة بسيار خواندني و 

چاپ شده است) شرح خوبي نوشته و از ايـن   1913خوب از كار خود او در لندن در 
  ).343 :1383 ارشي داده است (مينويزيارت خود گز

مطلـب ادا  حق  رسد كه مي نظر بهادوارد بايلز كاول است  دربابكه  259 - 256در ص. 
 ادبيـات  و زبـان  منـد  تـوان  و جدي مروجان نخستين ةجمل از كاول بايلز نشده است. ادوارد

 اين در را هاي او  فعاليت و ها  كوشش توان  مي ،كلدر. ويكتوريا بود عصر انگلستان در پارسي
 تـدريس  و تـرويج  در هم و ترجمه و فيرمع در هم كاول. كرد تقسيم كلي دستة دو به زمينه
 آثـار  از اي  ازسـويي ترجمـة گزيـده    وي. داشـت  اهتمـام  دوره اين در پارسي ادبيات و زبان

 زبان تدريس در ،ديگر سوي از و كرد ترجمه انگليسي به را خيام و حافظ مثل بزرگي شاعران
  .داشت مهمي سهم تنيسن لرد الفرد و فيتزجرالد ادوارد مانند بزرگاني به فارسي ادبيات و

». اند: ماسـاني از پارسـيان هنـد و نـات      كرده  را ديگران نيز ترجمه يرطال  منطق: «276ص. 
چـاپ  به انگليسـي  ار طع يرطال  منطقو كامل از  ،شش ترجمه، گزيده دانسته است، كه جا تاآن

 ،مرغـان  انجمـن ( فيتزجرالد ادوارد .1 عبارت است ازكه به ترتيب تاريخ انتشار  استشده 
 .3 ؛)1924( مسـني  ..ه. ر .2 ؛)1889 ،عطـار  مرغـان  انجمـن  از اي  گزيـده  عنوان با بار يناول

 ،64 -  34 صفحات ،ارطع: ايراني عرفاي كتاب در اسميت ترجمة ؛)1932( اسميت مارگرت
 ؛)1971 بركلـي  دوم چاپ ،1954( نات استنلي چارلز .4 ؛شد منتشر لندن در 1932 سال به
 مرغـان  سـخن  ،ايـوري  پيتـر  .6 ؛)2011، بازچـاپ  1984دربندي ( افخم ديك ديوس و .5
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وارد زبـان انگليسـي    ‘رباعيات’و بعد از ترجمة فيتزجرالد كلمة : «280ص. .است) 1998(
و با  »آ ب، آ، آ،«، قالب رباعي با طرح قافية »رباعيات« كلمة بر عالوهبايد اضافه كنم كه ». شد

نيز وارد شعر انگليسي شد و شاعراني مانند سوينبرن و ديويس در » يخيامبند/ قالب «عنوان 
  . ودندآزم طبعاين قالب جديد 

هـاي    هاي انگليسي حافظ اسـت بـه ترجمـه     كه مربوط به ترجمه ،346 – 326 در ص.
 اتيـ غزل از كـه كـاول برخـي    حالي در .حافظ اشاره نشده استات يغزلادوارد بايلز كاول از 

 روان نثـري  بودن، فظيلال  تحت وجود با او، هاي  ترجمه«كرده و  ترجمه نظم و نثر به را حافظ
ــد ــرة در و دارن ــرين زم ــه بهت ــاي  ترجم ــر ه ــا عص ــتند) 1901 -  1837( ويكتوري » هس
 كشف او، دستاورد ترين مهم و رالينسن هنري سر به 351 -  349. ص .)76: 1395  (لؤلؤيي

 نشان) 2007( مدفون كتاب نام به كتابي در دمراش ديويد. است يافته اختصاص ميخي، خط
 اسميت جرج و رسام هرمزد هاي  تالش مرهون رالينسن موفقيت اعظم بخش كه است داده
  :شد زده سكه او نام به چيز همه درنهايت اما بود،

 رنـگ   كـم  را] رسام هرمزد[ او كشفيات و زحمات ها  انگليسي زمان گذشت با متأسفانه
 و رالينسن هنري سر به را او شگرف دستاوردهاي و كردند تكذيب بعضاً و دادند جلوه

آوردنـد   پـايين  رالينسـن  جسـور  يـار  دسـت  حـد  تـا  را مقامش و دادند نسبت ديگران
  ).150: 1393  (حسيني

 و جنـگ  چنـد  ،فارسي است ادب هاي  گزيده و كه دربارة ترجمه، 379 -  371. در ص
) 1801( فارسـي  منشـي  عبارت اسـت از  انتشار ترتيب به كه است افتاده قلم از مهم گزيدة

: پارسـي  اشـعار  و رسـو،  سـاموئل  اثـر ) 1809( پارسـي  ادب از هايي  گل گلدوين، فرنسيس
به لويزا استوارت  375 -  374ص.  .آربري. ج. آ اثر) 1954( منظوم هاي  ترجمه از گزيدهاي
در اين قسمت دو نكتة مهم از قلم افتاده است: يكي، فضـلِ تقـدم او بـر     .پردازد  كاستلو مي

را بـه انگليسـي    خيام رباعياتاي از   زيرا او نخستين كسي بود كه مجموعه ،فيتزجرالد است
بعـدها  درآورد و  منظـوم  قـالبي  در را خيـام  رباعيـات  او گزيـدة  كـه  اينديگر  ؛ترجمه كرد

به تأثيرپذيري الفرد لرد تنيسـن از   403 -  391ص. . و وام گرفتا فيتزجرالد اين طرح را از
 عرفـاني  اليـ خ تأثير صـور  تحتكه  ،چند شعر تنيسن ،پردازد. در اين بخش  شعر پارسي مي

 بـه « ،»گنـاه  انـداز  چشم« ،»ياؤر« ،»باغبان دختر«از قلم افتاده است: مانند  ،سروده شده حافظ
رالـف والـدو امرسـن و شـعر      رابطـة  دربارة 411 -  404. . ص»عاشق حكايت«و  »يادبود

همـه  « ،»مهرداد« ،»ابوالهول« ،»باكوس«به شعرهاي امرسن مانند  ،بخش اين در. پارسي است
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 نشـده  اي  اشاره ،شده سروده شعر حافظ تأثير تحت كه ،»خاستگاه« و ،»چيز را به عشق بسپار
هايي دارد كه هم زيبا و هـم    همه ترجمه اين بادانست،   النگفلو فارسي نمي«: 417ص.  .است
آدم اعضـاي   بنـي ها تقليد و ترجمة زيبايي است از شعر مشهور سعدي:   . يكي از آناند دقيق
اين قطعة مـوجز شـعر مسـتقلي نيسـت، بلكـه      ». ديگرند/ كه در آفرينش ز يك گوهرند يك

، است. ضمناً ترجمة پارسـي  301 -  298، مصاريع »سكرامو«بخشي از همان شعر معروف 
آن چنين است: همة كساني كه بر اين زمين پهناور سكونت دارند/ در هر مرتبه و داراي هر 

/ و از يـك خـاك و گـل    انـد  پيوستهديگر خويشاوند و  ارزشي باشند/ از بدو والدت، با يك
  ).266: 1377اند (يوسفي   سرشته
  

  گيري . نتيجه5
كه تعداد  ،اين حوزه به زبان فارسي و انگليسيدر دست هاي   نگاري  ضر درميان تككتاب حا

ازحيـث   شـدند،  فـي رمع پيش از اين كند و  زحمت از انگشتان يك دست تجاوز مي بهها   آن
اثـر ج. د.   ،اسـت مقايسـه   قابـل فرد است. تنها كتابي كـه بـا آن    به منحصرجامعيت و شمول 

نظير است، فقط يك   مندي بي و روش دقتحيث  ازكه  آن با، اننيوحكتاب  امايوحنّان است، 
كتاب جوادي يك دورة پانصدساله را شـامل  كه  آن حال، گيرد مي بر ساله را در دويستدورة 
ويژه قلمـرو مطالعـات    بهتطبيقي،  ادبياتدرستي در حوزة مطالعات  به حاضر شود. كتاب  مي

درسـتي اصـول و مبـاني ايـن حـوزه را       بـه گيـرد و جـوادي     قرار مي اثرپذيريو  اثرگذاري
نقدهاي نگارندة هاي سوم، پنجم، و هفتم.   بنگريد به فصل براي مثال، .خدمت گرفته است به

. اسـت  ممتاز اثر اين يارتقا براي فقط جوادي كتابِ محتوايي و صوري نقائص به اين مقاله
. افكنـد  سـايه  اي انهمحقق كتاب چنين اعتبار بر يدج چندان نه نقائصي كه است دريغ جاي

 عالمانـه،  و استادانه است پژوهشي انگليسي ادبيات در فارسي ادبيات تأثير كتاب درمجموع،
 گمـان،   بـي . بـين  نكتـه  و برجسـته  يگر تطبيق سنجي  نكته و كوشي  سخت عمري دستاورد و

 و انگليسـي  و پارسي ادبيات مندان  عالقه و دوستاران براي پرمايه و پرمحتوا اثر اين خواندن
  .دارد ضرورت تطبيقي
  
 نامه كتاب

ترجمـة عليرضـا انوشـيرواني و     ،درآمدي بـر مطالعـات ادبـي تطبيقـي     ،)1393پراور، زيگبرت سالمن (
 تهران: سمت. ،مصطفي حسيني
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  تهران: سمت.، يسيانگل اتيادبدر  يفارس اتيادب ريتأث ،)1396جوادي، حسن (
 ،تطبيقي ادبيات ،»گيلگمش مشهور حماسة بازيابي و شدن گم: مدفون كتاب« ،)1393( مصطفي حسيني،
  .9 پياپي

  .سخن: تهران ،رندان كوچة از ،)1389( عبدالحسين كوب، ينرز
 هـاي   سـده  در انگليسـي  ادبيـات  در ؛ايراني هاي داستان و ها افسانه)، 1357كوكب ( ،(صورتگر) صفاري

   تهران: دانشگاه تهران.، 1859 سال تا ميالدي نوزدهم و هجدهم
، تهـران:  ايرانـي  مطالعات سالة دويست تاريخ يا بريتانيا در ايران فرهنگ سير )،1352( ابوالقاسم طاهري،

  انجمن آثار ملي.
  .3ش  ،5، س نامه  ايران ،»هاي فارسي در ادبيات انگليسي  تأثير نوشته« ،)1366علوي، بزرگ (
  فرهنگي. و تهران: علمي ،الرويات لوامعالحكايات و  جوامعگزيدة  ،)1382(د ممحين دعوفي، سديدال
، 21، س نامـه   ايـران  ،ترجمة عليرضا شـمالي  ،»آموزش زبان فارسي در انگلستان« ،)1382فيشر، مايكل (

  .3  ش
 .60 ش ،25 س ،مترجم ،»هاي حافظ به انگليسي  ترجمه« ،)1395( پروين ،لؤلؤيي

  :8، ش حكمت و معرفت ،»هاي هندي در ادب فارسي  داستان« ،)1395( اهللا فتحمجتبايي، 
<http://www.ettelaathekmatvamarefat.com>. 

  .مرواريد: تهران ،هستي خاكستر ،)1385( محمدجعفر محجوب،
  .توس: تهران ،گفتار پانزده ،)1383مجتبي ( مينوي،
  .علمي: تهران ،روشن چشمة ،)1379غالمحسين ( يوسفي،
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