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Abstract 

Johnson and Sa’di: Two Intimate Strangers, written by Helen Ouliaeinia, is a very 

useful work in the realm of Persian-English comparative literature. It deals with the 

unorthodox structural and thematic similarities (and somehow differences) between 

Johnson’s The History of Rasselas, Prince of Abissinia and S’adi's Golestan. She tries 

to show documentarily that Johnson’s Rasselas has been probably influenced both 

structurally and thematically by the great Persian poet and writer Sa’di of Shiraz. The 

present book falls within the realm of the French school of comparative literature, 

especially “influence studies”. The present paper is composed of three major sections. 

The first section introduces the author and his seminal book. The second part tries to 

discuss the book in terms of formal features. Here, typographical errors and some 

stylistic shortcomings are highlighted. The last section deals with the content of the 

book. At the end of this part, some points are suggested to enrich the text. To sum up, 

it is too difficult to accept the author’s claims about Johnsons’ influences. 
Keywords: Johnson, Sa’di, Comparative Literature, Influence Studies, Rasselas, 

Golestan.
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  كتابو نقد  يبررس
  دل هم زبان همو جانسون؛ دو نا يسعد

  *مصطفي حسيني

  چكيده
اثـري اسـت در قلمـرو     ،نيـا   هلن اوليايي قلم به، دل هم زبان همو جانسون؛ دو نا يسعدكتاب 
 ةزاد ه شـا  ،راسـالس  سرگذشـت  انگليسي) كه به تأثيرپذيري كتـاب  ـ  تطبيقي (فارسي ادبيات
ارچوب هـ كتاب حاضـر در چ  پردازد.  سعدي مي گلستانساموئل جانسون از ) 1759( يِحبش
براساس منـابع معتبـر و    اني  يياياول رايز ،ردگي  يمكتب فرانسوي، قرار م ةخاص ،يقيتطب اتيادب

 يپژوهشـ  هاي  حوزه نتري  را برشمرده است. از مهم يريرپذيتأث موارد نيا كي  كياول  ةدرج
و شاعران  سندگانينو نيو تأثرات ب ريأثفرانسوي بررسي روابط ادبي، خاصه ت يمكتب تطبيق

 ،يقيتطب اتيكتاب در قلمرو ادب نيا يحاضر به بررس ةمقال است. ،ادبيات كشورهاي مختلف
است: بخش اول بـه   يسه بخش اصل يمقاله دار ني. اپردازد  يو تأثر، م ريمطالعات تأث ژهيو به

دوم  خـش . بكند  يو نقاط قوت و ضعف آن را مشخص م پردازد  مي آن ةسندياثر و نو يمعرف
 ليـ . و بخـش سـوم بـه تحل   شـمرد   يآن را برمـ  نقـايص كتاب است و  يصور ليتحل ةدربار
كه به غناي اين اثر كمك  است پايان اين بخش نكاتي عرضه شده پردازد. در  ياثر م ييمحتوا
ـ طر از جانسـون  كـه  را، سـنده ينو يمـدعا  تـوان   كه نمـي  است تحقيق اين ةنتيج ند.ك  مي  قي

 نگـارش  در آن از و شده آشنا اثرش و يسعد با يفارس آثار از يفرانسو و نيالت هاي  ترجمه
  .كرد  قبول است، رفتهيپذ ريتأث ييروا ةويش و ،مضمون ساختار، لحاظ از ژهيو به راسالس

  .راسالس، گلستان، سعدي، و تأثر ريتأث ،موئل جانسوناس ،يقيتطب اتيادب ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
ــاد از ، )Samuel Johnsonســاموئل جانســون ( ،انگلســتان بــزرگ ور ســخن و ،شــاعر ب،ي

) 1789- 1660ترين نمايندگان فرهنگ و ادبيـات انگليسـي در عصـر نئوكالسـيك (      برجسته
 ،نويسي نويسي، تذكره  قلمروهاي مختلفي نظير فرهنگكه در  پردانشرود. مردي   شمار مي به

و بزرگ كرده است. او نخستين فرهنگ بزرگ زبـان   فرد منحصربهو تصحيح متون كارهاي 
ه ننگارش آن  كهتأليف و تدوين كرد  ) راA Dictionary of the English Languageانگليسي (

 ترين شاعران انگليس  نامة برجسته زندگيبا نوشتن كتاب  چنين همطول انجاميد. وي  بهسال 
)Lives of the Most Eminent English Poetsنويسي، در معني اخص   بناي تذكره ) اولين سنگ

آثـار   ةمجموععالوه، طبع انتقادي او از  كلمه، را بر زمين زبان و ادبيات انگليسي گذاشت. به
شت مجلد، بهتـرين تصـحيح   )، در هThe Plays of William Shakespeare( يرشكسپ يشينما

  آيد.  شمار مي انتقادي مجموعه آثار نمايشي شكسپير در عصر نئوكالسيك به
برجاي نمانده  ياديز راشعا وا از. سرود  يم زين شعر يتفنن )1784- 1709( نوجانس

 در وي .دده  مي قرار عصر اول طراز شاعران شمار در را يو اندك مقدار نيهم اما ،است
عروف م اتينشر و مجالت با بود و بسيار فعال زين نگاري  روزنامه و يسنوي  مقاله ةنيزم

 دلريآ نامة  هفته و ،ادونچر ةنام گاه ،رمبلر ةنام  دوهفته ،جنتلمن ةمجل مثل نئوكالسيك دورة
 اتيادب نةيزم در جانسونها،   بر اين افزون. نوشت مقاله زيادي تعداد آنان يبرا و كرد يهمكار
 يحبش  زادة شاه ،راسالسسرگذشت  او يداستان اثر تنها. است كرده آزمايي  ذوق زين يداستان

)The History of Rasselas, Prince of Abissiniaسال در را راسالس سرگذشت وي. ) است 
. ستوا قلم ييتوانا دهندة ننشا كه نوشت گاهان، شام فقط البته هفته، كي ظرف 1759
 و بودمحتاج  پولبه  داًيشد محتضرش مادر نيتدف و نيتكف يبرا سو  كياز نوجانس
 جروم اثر حبشه به يسفر ــ  جهت نيهم در را يكتاب 1735 سال در جاكه ازآن سو، گريازد
 كرده ترجمه يسيانگل به فرانسه از ــ  )A Voyage to Abyssinia by Father Jerome Lobo( لوبو
   .داشت ييآشنا كامالً نيز اثر موضوع با ،بود

 فيتـأل ، دل هـم  زبـان  همو جانسـون؛ دو نـا   يسـعد  كتـاب  ، سـخن برسـر  مقاله نيادر 
 سـاموئل اثـر   يحبشـ  ةزاد شـاه  ،راسالس سرگذشت يريرپذيتأث به كهاست  ،اني يياياول  هلن

گفتار و بخـش منـابع و    بر يك پيش عالوه ،كتاب نيا .پردازد  يم يسعد گلستان از جانسون
آن  گانـة  شش هاي  فصل نياعالم است. عناو يةفاقد نما، اما متأسفانه دارد فصل شش ،مأخذ
، تـأثير  گلسـتان احتمال آشنايي ساموئل جانسون با ادبيات فارسي و ( مقدمه. 1: از اند  عبارت
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. 2)، تر دربـارة تأثيرپـذيري   هاي بيش  ر گرايش وي به ادبيات شرق، سرنخدمكتب جانسون 
تشابه ساختار داستان در داستان . 3)، پندآموزادبيات ( بيني كالسيك جانسون و سعدي  جهان

مضامين مشـترك ميـان     .4)، راسالسو  گلستانديدگاه و شيوة روايي ( راسالسو  گلستان
و بخـل؛   ،مندان؛ غـرور، حسـادت   آز و طمع، قدرت و موقعيت قدرت( راسالسو  گلستان

منزلـت علـم،   احسـاس؛   اعتباري عمر؛ تفوق عقل بر  بيطلبي؛ سرنوشت و   نخوت و قدرت
تشـابه  . 5)، راسـالس و  گلسـتان كردار نيك، خانواده و تربيت فرزندان، مضامين مذهبي در 

؛ راســالس  هــاي متــوازي و متقــارن در  آرايــش( راســالسو  گلســتان ســبك و لحــن در
نما در سـاختار جمـالت؛     نما از نظر معنايي؛ صنعت متناقض  ساختارهاي قرينه ولي متناقض

 و ضـرورت چند نكتـة تكميلـي.   . 6 ،)راسالسو  گلستانلحن در  ةمقايس نشيني آوايي؛  هم
تفصيل و با ذكر شـواهد و مسـتندات    نخستين به ةآن است كه نويسند اثر نة ايننوآورا ةجنب
  اول در زبان فارسي به اين موضوع پرداخته است. ةدرج

  
 سندهياثر و نو يمعرف. 2

 ا،نيـ   ييايهلن اول ةاثر منتشرشد ني) آخر1398( دل هم زبان همو جانسون؛ دو نا يسعدكتاب 
 قالـب  در حاضـر  اثـر  كـه  آن از  شيپاست.  ،دانشگاه اصفهان يسيانگل اتيادب ةاستاد برجست

 منتشـر ) يفارسـ  و يسيانگل به( مقاله قالب در را آن از هايي  بخش مؤلف ،شود منتشر كتاب
 »راسـالس  و گلسـتان  در جانسون و يسعد كيكالس ينبي  جهان: «يفارس به .الف :بود كرده

ـ يب دو: يسعد و جانسون: «يسيانگل به .ب ،)1380- 1379(  :Johnson and Saadi( آشـنا  ةگان

Two Intimate Strangers(« )2007 /1385(، راسـالس  و يسـعد  گلستان يقيتطب يبررس« و 
 اتيـ ادب قلمـرو  در دل هم زبان همنا دو جانسون؛ و سعدي كتاب). 1386/ 2008( »جانسون

 قـرار  ـــ   )influence studies( تأثر و ريتأث ةحوز ــ  فرانسه مكتب) يفارس ـ  يسيانگل( يقيتطب
 يقيتطب اتيادب يقلمروها نيدشوارتر و ،نيزترانگي  بحث ن،تري  گسترده از حوزه نيا. ردگي  يم

 يقـ يتطب ليـ تحل ةاثـر دربـار   نيـ ا ،شـود   يدانسته مروشني  بهآن  رعنوانيكه از ز   چنان .است
اموئل جانسـون و  ) سـ The History of Rasselas, Prince of Abissinia( راسـالس سرگذشت 

(در قالـب كتـاب    يقـ يعنوان تطب تحتروزها  نيكه ا ياست. برخالف آثار يسعد گلستان
 نظـر  بهاست.  يقيتطب يكلمه پژوهش و اخص قيدق ياثر در معن نيا ،شود  يمقاله) نوشته م  و
 سره كي قيتحق نيا كه   نيا تنخس .بارز دارد ةصيخص چند يقتحقي نگاشت  تك نيا رسد يم

 اسـت و  منـد  و نظـام  منـد  روش كامالً كه نيا گرياستوار است. دمستند  و اول بر منابع دست



  1400، دي 10، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   152

 

كـه   دنشـان دهـ  كوشيده است تا كتاب  ناي براساس مباني تحقيق ادبيات تطبيقي در مؤلف
نوشته  ،يسعد  ،اجل  خيش گلستان ريثأت  ) تحت1759( يحبش ةزاد شاه ،سرگذشت راسالس

 هـا   يريرپـذ يثأت ايـن  تـر   دقيق انيب به و وجوه اشتراك/ ها  يندنهما نيا ،باور او شده است. به
پژوهش  مؤلف. يتماعـ اج  يفلسفـ   ياخالق نيو مضام ،ند از ساختار، سبك نگارشا عبارت

و ميـزان   ،خاصـه سـعدي   ،ميزان آشنايي جانسون با ادبيات فارسـي  ــ  پرسشخود را بر دو 
 )هايي( كه پاسخ است استوار كرده و كوشيده ــ  راسالسعدي در س تأثيرپذيري او از گلستان

وحـدت مضـمون    و ، پيوسـتگي، انسجامكه كتاب حاضر از   ها بيابد. سوم اين  مستند براي آن
   وجود دارد. پارچگي ي و يكمنطق اثر نظم كل درشده  عرضه مطالببين  برخوردار است و

در  بـر مقـاالت متعـدد    افـزون  ،نويسنده و مترجمي پركـار اسـت. از وي   اني  ييايهلن اول
آمريكـايي   ــ   سـي يانگل اتيـ ادب ةدربـار و ترجمه)  فيكتاب (تأل ني، چندهاي مختلف زمينه

ـ  و هـوراس  يشـاعر  هنر ؛شناس روان اي سندهينو ريشكسپ اميليو(  كيـ درامات يشـعر  ةمقال
تضـادهاي دوگانـه در   ي (فارس اتيادب ،، و...)بررسي شيوة روايي در سه رمان فاكنر، دنيدرا

مثلث خانه، جامعه ؛ كليدر: كليد زبان در قفل تاريخ، نقد حال ما، اكبر رادي ةنام هفده نمايش
؛ نينو ةنام شينما در يآزاد و قتيحق يمنادهنريك ايبسن: و ادبيات جهان ( ،؛ و...)و جهان

مسـخ و  ؛ آنـاتومي تـراژدي   تـراژدي چيسـت؟،  ، بوطيقاي ارسطو، داستان كوتاه در آينة نقد
هـم   چنـدين كتـاب   انيـ   ييايـ اول ،عـالوه  منتشر شده اسـت. بـه  و...) ، ابلهان زمان؛ مسخ  نقد
سـفر  )، Simple Prose Texts( متون نثـر سـاده  ند از: ا كرده است كه عبارت فيتأل يسيانگل به
نماي تحليل داستان  راه و ،)A Trip to the Wonder Land of Poetry( سرزمين جادويي شعر  به
)A Guide to the Analysis of Short Story .(ادبيـات انگليسـي از    ةآموخت  دانش اني  يياياول هلن

 يسـ يانگل اتيـ ادبزبـان و  در گـروه   هاست كه  ماديسون است و سال ـ  ويسكانسيندانشگاه 
  است. سيو تدر قيمشغول تحق اصفهاندانشگاه 

  

  اثر يصور ليتحل. 3
صفحه و با كيفيت  94بر  مشتمل رقعيدر قطع  دل هم زبان همو جانسون؛ دو نا يسعدكتاب 

تنها در  اما نه ،منتشر شده است» نگاه معاصر«همت نشر  بهنسبتاً مناسبي  يآراي  چاپ و صفحه
 يناشران داخلـ  يكه برخ هايي  از كتاب يبا برخ اسيدر ق يبلكه حت ،يسنجه با كتب خارج
جلد  ي. طراحدارد تري  نازل تيفيك كنند  يم رو قلم مناسب منتش ،كاغذيبا كاغذ نازك، جلد 

 يشـكل ظـاهر   توان  يتسامح، م ياندك. درمجموع، با است جذاب نواز و  چشم تقريباًكتاب 
  .كردقي كتاب را مناسب و مقبول تل
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ها بـه    اي از آن  كه متأسفانه پارهاست  يداخل هاي  كتاب رناپذي  ييجزء جدا ياغالط مطبع
 يـة امروزه نما خواهم پرداخت.ها   اين بخش به آن ةو در ادام است راه يافته زينكتاب حاضر 
رضا   عليكه   باايناست.  آنمتأسفانه كتاب حاضر فاقد كه است  يهر كتاب نفكياعالم جزء ال

جاي كتاب مواردي هست كه از چشم او  در جاي ،است   ب را ويرايش كردهبارچاني اين كتا
نهادهايي هم عرضه خـواهم   ها را برخواهم شمرد و در هر مورد پيش  آن دور مانده است كه

پوشـي كنـيم، كتـاب حاضـر نثـري روان و        اي از مـوارد چشـم    همه، اگر از پـاره  بااين كرد.
  وم است. دست دارد و كامالً رسا و مفه    يك

اي اغالط مطبعي و ويرايشـي بـه     متأسفانه پاره :كتاب ويرايشي موارد و مطبعي اغالط
  كنم:  ارائه مي كلي ةها را در دو دست   كتاب حاضر راه يافته است كه آن

جانسون  راسالسسعدي و  گلستانتحليلي تطبيقي  3 صفحة. 1اغالط مطبعي: . الف
، ضمناً اين غلط چاپي بر روي جلد جانسون راسالس و يسعد گلستان يقيتطب ليتحل(

 ذهنم پس در زيكاوبرانگ كنج يموضوع چنان هم يول... 14 صفحة. 2كتاب نيز آمده است)، 
 جهينت و 14 صفحة. 3 ،)بود ذهنم پس در زبرانگي  يكاو كنج يموضوع چنان هم يول(...  بود
 جهينت و( ديرس چاپ به... افشار رجيا شاد روان توسط ي همجموع در كه يمبسوط ةمقال به
 ،)ديرس چاپ به... افشار رجيا شاد روان توسط اي   مجموعه در كه يمبسوط ةمقال به
 وحنان،ي ديتأك به: است وحناني ]تر[ جيرا ضبط گمانم به(... وهناني ديتأك به 17 صفحة  .4

 از قبل 45 صفحة. 5 ،)است شده تكرار زين 22 فحةص در يچاپ غلط نيا كه يگفتن
 از قبل( گردد  يم ارائه راسالس داستان از اي  خالصه ناقدان، ينظرها  نقطه به پرداخت
... صفحة. 6 ،)گردد  يم ارائه راسالس داستان از اي  خالصه ناقدان، ينظرها نقطه به پرداختن

 خانواده مالكيا قول از( كند  يم هيتشب بزرگ ييپادشاه كي به را خانواده مالكيا قول از
  .)كند   يم  هيتشب بزرگ يپادشاه كي به را

گفتار آمده اسـت   هرهاي هر گفتار در پايان   يادداشت 10 صفحة. 1 :ويرايشي موارد. ب
چـرا كـه نـه؟     11 صـفحة . 2 .)اسـت  آمـده  گفتار همان انيپا در گفتار هر هاي    ادداشت(ي
 .بله، حتماًرا براي اين درس درمورد جانسون و سعدي بنويسي ( ترمتتواني مقالة اين  مي
و ... .3 .)يسـ يبنو يسعد و جانسون درمورد درس نيا يبرا را تلسا  نيم نيا ةمقال تواني  يم

) دارند (براي اين اصطالح انگليسـي  didactic literature( ادبيات آموزندهگرايش خاصي به 
كه براي يك اصـطالح واحـد      آمده است. اول اين پندآموزادبيات  50، و 41، 19 ةدر صفح



  1400، دي 10، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   154

 

كـه معمـوالً برابرنهـاد ايـن        بهتر است در كل متن معادل واحدي استفاده شـود. ديگـر ايـن   
 ادبيـات  شـيفتة جانسون ... 16 صفحة. 4 .)است ادبيات تعليمياصطالح در ادبيات فارسي 
آيـد   مـي  دست نامة ساموئل جانسون به دگيبه شناختي كه از زن عرب و فارسي بوده (باتوجه

استفاده  مند  عالقهآميز است و براي احتياط علمي بهتر است از واژة   ه اندكي اغراقفتيشواژة 
 جـان  ژورنـال تأثيرپذيري، بـه   بهپيش از هرچيز جهت يافتن سرنخي  16 صفحة. 5 .)شود
 مجلـة  بـه  ،يريرپذيتأث دربارة يسرنخ افتني جهت زيهرچ از شيپمراجعه نمودم (... بازول
 اتيـ ادب يكرسـ  كي انـدازي   راه به بيترغ را او 17 صفحة .6 .)نمودم مراجعه... بازول جان
 اتيـ ادب يكرسـ  اندازي راه به بيترغ را اوناالزم است: » يك«( دنماي  يم آكسفورد در يفارس
قلم جورج  به گلستاناولين چاپ ترجمة  26و  19 صفحة .7 .)دنماي  يم آكسفورد در يفارس

ـ بـود (   آمستردام با حاشيه و ترجمـة التـين  در  جنتينوسيا  گنتينوس  ةترجمـ  چـاپ  نياول
، مطابق مقالـة سـعدي در   بود نيالت ةترجم و هيحاش با آمستردام در نوسيتژان قلم به گلستان

بنـابراين،   صـفحة  .8 .)) ضبط مأنوس نـام ايشـان ژانتينـوس اسـت    1326كوب   اروپا (زرين
 كالسيسيتفرانسوي بر نويسندگان  كالسيسيستگر ناچار بايد به تأثير نويسندگان  پژوهش

 سـندگان ينو ريتـأث  به ديبا ناچار گر پژوهشپرداخت (بنابراين،   انگليسي ازجمله جانسون مي
 .)پرداخـت   يمـ  جانسـون  ازجمله يسيانگل يككالس(نئو) سندگانينو بر يفرانسو يككالس

 دوها توسـط    ها از طريق ترجمة برخي از آن  اطالعات اروپاييان از اين داستان 20 صفحة  .9
 هـا   آن از يبرخـ  ةترجمـ  قيـ طر از هـا   داستان نيا از انيياروپا اطالعاتبوده است ( الكروه
(گيومـه از قلـم   ...» ايران  كهگويد  مي  ايمالك 21 صفحة. 10 .)است بوده االكرو دو توسط

بـراي مثـال آرچـر بـه ماهيـت       22 صفحة. 11 .)...» رانيا« كه دگوي  يم مالكياافتاده است: 
 تيـ ماه به آرچر مثال يبرااشاره دارد ( گلستانهفتم  بخشاز  20 ةشمار داستانارسطويي 

سعدي از ... 22 صفحة. 12 .)دارد اشاره گلستان هفتم ابب از 20 ةشمار حكايت ييارسطو
 افتخـارات  از يسـعد آيـد (   شـمار مـي   در ايران به ميالديسيزدهم افتخارات كالسيك قرن 

، در كتابي كه مخاطبان آن فارسـي زبـان   دآي  يم شمار به رانيا در هفتم هجري قرن كيكالس
تـر   اين تاريخ ميالدي چنـد سـطر پـايين    هستند تاريخ قمري يا شمسي مرجح است. ضمناً

 و اسـت  قـول   نقـل  23 ةصفح دوم )پاراگراف( بند 23 صفحة .13 .)دوباره تكرار شده است
 23 صفحة .14 .شود ارائه) block(  بلوك كي صورت به ديبا سطر چند از شيب هاي  قول  نقل
 و رانيـ ا در جـا   همـه «: اسـت  افتـاده  قلم از ومهيگ( »ندا قائل... در ايران و عربستان و جا  همه
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 بنـد  تمام نيبنابرا است، قول  نقل 24  ةصفح دوم بند 25 صفحة .15 .)»ندا قائل... و عربستان
شـود.   بلـوك  ديـ با ،»شـود   يمـ  آغـاز  سـت ين  هـوده يب زيچ چيه شاعر يبرا« ةجمل با كه ،دوم

 محمديدنيا مسيحيت و دنياي  25 صفحة. 16 .شود حذف ديبا زين نيآغاز ةوميگ ،درضمن
جانسـون  ... 26 صـفحة  .17 .)اسـالم  يايـ دن و تيحيمسـ  ايدندهد:   (اندكي بوي ترجمه مي

انـد    كـرده    شـاردن را توصـيه   سفرهايكم بايد نويسندگاني كه ترجمة شعر فارسي در   دست
 سـفرنامة  در يفارسـ  شـعر  ةترجم كه يسندگانينو ديبا كم  دست جانسونخوانده باشد (... 

ضبط نام اين سه مترجم مستشـرق   28 صفحة .18 .)باشد خوانده اند  كرده هيتوص را شاردن
 Gallan, Andre Dorrieh, la Croixو دوالكـروا (  ،آنتوان گاالن، آندره دوريهدار فرانسوي:  نام

Petis de  ) :نادرسـت اسـت (Pétis de la Croix, Andre Dorier, Galland,(. 19.  33 صـفحة ...
هاي ارسطو درمـورد ماهيـت مالكيـت اسـت       بيستم از باب هفتم دقيقاً يادآور بحث داستان

 .)اسـت  تيمالك تيماه درمورد ارسطو هاي  بحث ادآوري قاًيدق هفتم باب از ستميب حكايت(
قـول    نقـل  ،»كننـد   ها به شهر و روستا سفر مـي   آن« ةجمل با كه ،تمام بند دوم 51 صفحة .20

 جوو جستدارد كه آن انگارة   انگارة مشتركي وجود... 51 صفحة .21 .است بايد بلوك شود  
 ةانگـار  نآ كـه  دارد وجود يمشترك ةانگار... است:» طلب«است (واژة مناسب در اين بافت 

 اصـالح  ديـ با كـه  است شده اررتكسطر دوم  53 ةصفح در كلمه نيا درضمن .است طلب
و ، پكـوا  ،راه خـواهرش  هـم  پس از خروج از اين مكان، راسالس به 55 صفحة .22 .)شود

و  نكاياخواهر راسـالس    پردازد (نام  گردي مي به جهان ،ايمالك ،و استادش، نكايا ،نديمة او
 ةميند و، اينكا ،خواهرش راه هم به راسالس مكان، نيا از خروج از پسست: پكوانديمة او 

هـاي    قسـمت  78 صـفحة  .23 .)دپـرداز   يمـ ي گـرد  جهـان  بـه  ،مالكيا ،استادش و او پكوا
انگليسـي   marked در عبارات و جمالت از نگارنـده اسـت (ظـاهراً برابرنهـاد     شده  شاخص
 هـاي   قسـمت اسـت:   معـادل بهتـري   »شـده     نيمعـ  شده/  يا مشخص نيمع/ مشخص«است، 

  ). است نگارنده از تجمال و عبارات در شده  مشخص/ معين
  
  اثر ييمحتوا ليتحل. 4
 از سندگانينو و شاعران تأثر و ريتأث ،ييكايآمر ةبرجست گر قيتطب پراور،. س. ز منظر از
 ميمستق يرگي  وام يبررس از است عبارت اول نوع .شود  يم ميتقس يكل ةحوز دو به گريد كي
 ريتأث يبررس مبحث در). 57 پراور( ميرمستقيغ يرگي  وام يبررس از است عبارت دوم نوع و
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 يريرپذيتأث نوع صيتشخ نخست مهم گام ها  اتيادب گريد از سندگانينو و شاعران تأثر و
 و ميمستق ةمطالع گذر ره از يريرپذيتأث ايآ كه  نيا يعني ؛است آن )بودن ميرمستقيغ اي ميمستق(
 و يانجيم) يها(زبان قيطر از انويسندة مذكور ي آثار گرفتن درمطالعه و زبان دانستن مدد به

 مستلزم تحقيقاتي نيچن انجام است؟ بوده مبلغان و احان،يس مترجمان، رينظ هايي  واسطه
 به ديبا گر قيتطب ةسندينو يادب آثار بر افزون و است خوب يگانيبا كي ارداشتنيدراخت
مواردي  و ها، مصاحبه ،)روزنگارها( روزانه هاي  ادداشتي ها،  نامه خودنوشت، ةنام يزندگ

بختانه  خوش. كند مراجعه ،درصورت امكان و وجود ،سندهينومتعلق به  از اين دست 
 دست در ،بازول جيمز اثر، نوجانس موئلاس نامة يزندگمند  جانسون كتاب ارزش درباب
 و يادب محيطتاريك زندگاني جانسون و  هاي  گوشه با ييآشنا يبراازقضا  كه است

 اي از موارد  تواند در پاره  ترديد مي  و بي است يمهم منبع انگلستان آن روزگار فرهنگي
  باشد. گشا راهسودمند و 

 خاصه ،يفارس اتيادب به جانسون ةعالق و شناخت يبررس به نويسنده در اثر حاضر
 .دپرداز  يم او ةمورداستفاد مĤخذ و منابع وجوي  جست به چنين هم و ،يدسع گلستان
 ،يانجيم هاي  زبان ةواسط به ،رو نيازهم .دانست  ينم يارسف زبان جانسون م،داني  يم كه چنان

 ييآشنا ياصل ةنيزماحتماالً . شد آشنا سعدي گلستان با ،يسيانگلو  ،التين، فرانسه جا در اين
از  را يمتعدد هاي  ترجمه كه بود اروپايي مترجمان گذر ره از يسعد گلستان با او

 ،ييازسو ،كوشد  مي سندهينودر كتاب حاضر  .بودند كرده عرضه روزگار آن در سعدي  گلستان
ويژه  فارسي، به ادبيات با اندازه چه تا جانسون كه دهد نشان ،مستندات و مدارك بر هيتك با

 يريرپذيتأث و ييآشنا نيا گرسو،يازد .است رفتهيپذ ريتأث آن از كه بوده آشنا سعدي، گلستان
  است؟ گرفته صورت يقيطر چه از

كـه   يبخش .الف :كنم  يم ميرا به دو بخش مجزا تقس كتاب حاضري ها  يكاست و نقايص
 نيا تكلي به كه يبخش .ب ،پردازد  يآن، م قياز فصول، با برشمردن مصاد يبرخ اتيبه جزئ

  شود.    يم مربوط اثر
  

  جزئيات 1.4
اند، پرداخته و از طريق   او حتي خود به ترجمة آثاري كه آشكارا متأثر از آثار شرقي بوده«. 1

فرانسوي، با آثار كالسيك فارسـي   شناس  مطالعة ترجمة [سفرنامة] شاردن، مستشرق و ايران
   ).9 :1398نيا    اوليايي» (آشنا بوده است
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  ي پرداخته است هيچ ترديدي نيست: اش به شاعران ايران  كه شاردن در سفرنامه در اين
 يبرخـ  و شاهنامه و يفردوس از خود ةسفرنام در كه بود اي يفرانسو نينخست شاردن

ـ ا در اطالعـاتش  اگرچـه  و كـرد  ادي ها  آن آثار و يرانيا شاعران از گريد  خصـوص   ني
 كــرد جلــب يفارســ اتيــادب بــه را فرانســه يادبــ ةجامعــ توجــه يولــ بــود، نــاقص

  .)248 :1393  يديحد(

 سـفرنامة جلـدي   اما اين سخن مؤلف تنها درصورتي درست است كه جانسون مـتن ده 
دسـت نـداريم.    درفرانسه خوانـده باشـد و متأسـفانه در ايـن زمينـه مسـتندي        را به شاردن

بختانـه در   از آثار عمده دربارة شرق به زبان فرانسه است و خوش شاردن سفرنامةترديد،  بي
عـالوه، شـاردن    بهزمان با روايت فرانسوي انتشار يافت.   انگليسي هم روايت مختصر آن هم

 كوشيد و بيش از معرفي شعر و ادب فارسي به اروپا بيش از هركس ديگر در زمان خود در
خود را به توصيف علم و هنر در ايران اختصاص داد. شـاردن   سفرنامةچهارصد صفحه از 

ترجمـه و   حافظ غزلياتگرفته تا  لقمان حكمتآثار شماري از شاعران و نويسندگان را از 
 چنـين  همو  ،گلستان ،بوستانهايي از   مند بود و بخش  تفسير كرد. وي به سعدي بسيار عالقه

هـاي شـاردن     برگردانـد. برگـردان   فرانسـه  سعدي را به الملوك  ةنصيحهايي از رسالة   قسمت
اما درهرحال از آثار همان  ،هايي كه در آن متن فارسي نبوده  ها و مثل اي است از داستان  آميزه

  ).58 :1396 شاعر يا نويسنده برداشته شده است (جوادي
ــتن انگليســي   ــه م ــابراين، اگــر جانســون ب  ،رســي داشــته دســت ردنشــا مةســفرنابن

ت فارسـي، ازجملـه سـعدي، آشـنا     است از طريق اين نسخة انگليسي بـا ادبيـا    توانسته نمي
در روزگار جانسون فاقد بخشي بود  شاردن سفرنامةهاي انگليسي   چراكه ترجمه ،باشد  شده

  پرداخت:   كه به ادبيات فارسي مي

اهـدا كـرد.    بـه چـارلز دوم   1686خود را به سـال   ةسفرنام انگليسي اول چاپ شاردن
 چـاپ  دو ايـن  از كـدام   يچاما ه ،است درآمده 1712 سال در انگليسي به ديگري  چاپ

جلد  رانسه،ف جلدي قسمت در چاپ ده ينرا ندارند. ا يفارس ياتمربوط به ادب قسمت
 ).58 :همان( است آمده دوم،  فصل ،پنجم

2.   
آثار تمامي شاعران است كه در آن  زندگي شاعراننام  به كار ديگر دكتر جانسون اثري

است] را موردنقد و بررسي قـرار   نگارندة همين مقاله[تأكيد از  انگليسي تا زمان خود
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كنـد كـه از آثـار مرجـع بـوده و هنـوز         اي از هركدام عرضه مي  نامه  داده است و زندگي
  ).11 :1398نيا    اوليايي( مورداستفاده و معتبر است

 تا است هديكوش اثر نيا درچراكه جانسون  ،بخش دوم اين سخن كامالً درست است
 حالت ها  تذكره ،او از شيپ تا. دهدو ارتقا  گسترش يسيانگل اتيادب در را يسنوي  تذكره ژانر
 و مجامله از يخال و پرداختند  يم شعرا و ادبا قدح و مدح به تر شيب نداشتند، يانتقاد

. است نكرده نكوهش اي شيستا را يكس جا هناب و گزاف به جانسن قلم اما. نبودند  مسامحه
 هنوز آن نگارش از ياند و سال ستيدو از شيب گذشت با كه است يشگفت موجب
 يشعرا از يو كه يليتحل مثالً .است توجه درخور و صائب موارد اكثر در او هاي  يداور
 از خود نوع در است داده دست به ،)Abraham Cowley( يكول ابراهام ليذ ك،يزيمتاف

 پوپ  الكساندر آثار و احوال ةدربار اش  مقاله ،چنين هم .رود  يم شمار به ها  ليتحل نتري  درخشان
)Alexander Pope(، ،ًسراسر در يو رناپذيديتقل و وا،يش استوار، نثر. است كار شاه كي انصافا 
 را يسيانگل خواهند يم كه آنان يبرا بود تواند يسرمشق و است مشهود كامالً اثر نيا

  .سنديبنو ايگو و نينش دل
 يتمام آثار شاعران يزندگزيرا كتاب  ،اما بخش اول سخن نويسنده نادرست است

شود و جاي چندين شاعر طراز اول در   نويسنده را شامل نمي خود زمان تا يسيانگل شاعران
) The Lives of the Poets( ي]سينگلاي [ شعرا ةنام يزندگآن خالي است. شايان ذكر است كه 

 ةتذكر نيا. دش منتشر) 1789- 1779( مجلد دو در كه استجانسون  مهم دستاورد نيآخر
) 1667- 1618( يكول براهامآ از سيانگل شاعران از تن 52 يانتقاد حال شرح شامل يادب

 يگروه درخواست به اثر نيا. است) Thomas Gray ،1771 -1716( يگر تامس تا گرفته
 كه ،يو به بودند  يسيانگل شعر از يمفصل ةديگز ةيته درصدد كه يلندن فروشان كتاب از
. برآمد آن عهدة از احسن نحو به او و شد واگذار ،بود كار نيا يبرا فرد نتري  ستهيشا

 ذائقة برحسب را، شاعران نهاددهندگان شيپ و نبود مختار شعرا انتخاب در او ،متأسفانه
 يجا رو، نيازا. دنديبرگز تن، چهار ياستثنا به زمانه، قةيسل و ذوق يتاحد و خود يادب

 اسپنسر ادموند ،)Geoffrey Chaucer، 1340 -1400( چاسر يجفر مانند يبزرگ شاعران
)Edmund Spenser ،1552 -1599(، يدنيس پيليف سر )Sir Philip Sidney ،1554 -1586(، 

) Andrew Marvell ،1621 -1678( مارول اندرو و ،)John Donne ،1572 -1631( دان جان
  .است يخال تذكره نيا در
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3 .  
هـا ويليـام جـونز منـدرج در ايـن كتـاب         قـول   هـاي و نقـل    تمام مثال ،تأكيد يوحنان به
خصـوص   بـه و مولـوي و   ،] از شعراي ايراني چون حافظ، خيـام زبان فارسي  دستور[

... ).17 :1398نيـا   اوليـايي ( ]است مقالهنگارندة همين تأكيد از [است  حكايات سعدي
همه كتاب موجود در انگلستان چـرا بايـد كتـابي كـه حـاوي آثـار و        وگرنه از ميان آن

تأكيـد از  [... داشته به هيستينگز هديه دهـد و  ويژه سعدي بههايي از آثار ايرانيان و   مثال
  ).22 همان:( ]است نگارندة همين مقاله

كه ج.    دقيق نيست. نخست اين است در متن كتاب تكرار شدهبار  ول كه دوق اين نقل
 ديـ تأك كـه او بـر شـاعر خاصـي       ديگر اين .نبرده است نامي د. يوحنان از خيام و مولوي

  است: نكرده
اش را درخدمت مـردان    طي چند سال بعد، هرچند او كوشيد كه مطالعات ادبي و زباني

دستور رد هنوز هم كار دل بود. كتاب اد، همة اين موافزايش كمپاني هند شرقي قرار ده  به  رو
)، كه در سرتاسر قرن نوزده دانشجويان انگليسي زبـان فارسـي از آن   1771او ( زبان فارسي
هاي و   قول جمله نقل ازي دربارة شعر فارسي، اي راستين از اطالعات  كردند، گنجينه  استفاده مي

  ).Yohannan 1977: 5و جامي بود ( ،سعدي، حافظهاي فراوان از اشعار فردوسي،     ترجمه
رسـي داشـته    دسـت  گلسـتان هاي انگليسي   شايد اين مطرح شود كه جانسون به ترجمه

 يحبش ةزاد شاه ،راسالس سرگذشتپاسخ منفي است. شايان ذكر است كه كتاب  ، امااست
سـعدي   گلسـتان اين درحالي اسـت كـه نخسـتين ترجمـة انگليسـي       .منتشر شد 1759در 
 Stephen Sullivan’sسـاليوان (   اهتمام استفان به 1774ن بود) در اي از آ  بر گزيده مشتمل  (كه

Select Fables from Gulistan, or the Bed of Roses   منتشر شد. اما اين احتمـال وجـود دارد (
كـه در   گلسـتان  ،احتمال بعيد آلماني و هلندي و به ،كه جانسون از ترجمة فرانسوي و التين

مانده از جانسـون   در اسناد برجاي ،باشد. متأسفانه بود استفاده كرده رس روزگار او دردست
  له وجود ندارد.ئاي بدين مس   اشاره

 جانسون روزگار در يسعد بوستان و گلستان از يناقص اي كامل ةترجم كه است درست
 سـندگان ينو اهتمام به كتاب دو نيا هاي  تيحكا از اي  پاره كه نماند ناگفته ، امانداشت وجود
 جـونز  اميـ ليو سـر  نمونـه،  يبـرا . داشـت  وجود) نيالت به گاه و( يسيانگل زبان به يسيانگل

)Sir William Jones (يروز حمــام در يبــو خــوش يگلــ« تيــحكا« )ةباچــيد از برگرفتــه 
 و) »تواضـع  در« چهـارم  باب بوستان از برگرفته( »ديچك يابر ز باران قطره يكي« ،)گلستان
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) »يأر و ريتـدب  و عدل در« اول باب بوستان از برگرفته( »روانينوش نزع وقت در كه دميشن«
 يابـر  ز بـاران  قطره يكي« تيحكا) Joseph Addison( سونياد جوزف. بود كرده ترجمه را

 خـود  ةمجل در و ترجمه نثر به) A Persian Fable( »يپارس تيحكا« عنوان تحت را »ديچك
  .ه بودكرد درج) Spectator(  ترياسپكت
4.  

 و هزار كه نيا از قبل سال 108 يعني] است نگارندة همين مقاله از ديتأك[ 1636 سال در
ـ دور آنـدره  توسـط  يسـعد  گلستان شود منتشر گاالن. آ ةترجم با شب كي ـ  ه،ي  نياول

  ).18: 1398نيا  اوليايي( بود شده ترجمه ،كريم قرآن مترجم
ـ ا نخسـت . رفته است سندهينو قلم بر يابهام و سهو ،جمله نيا در  سـال  در كـه  ني
 ازكـه    ديگـر ايـن  . كـرد  ترجمهرا  سعدي  گلستان هير دو آندره كه 1636 نه بود 1634

ـ ر دو آندره كه دآي يبرم مفهوم جمله چنين  ،هكـرد  ترجمـه  را يسـعد  گلسـتان  كـل  هي
و حكايات آن نيـز پيوسـته    كرد برگردان فرانسه به را گلستان از اي  دهيگز يو كه آن حال
  ).27: 1393 (حديدي بود

 گلسـتان  ةترجمـ  چـاپ  نياول] است نگارندة همين مقاله از ديتأك[ 1361 سال در« .5
نيـا   اوليايي( »بود نيالت ةترجم و هيحاش با آمستردام در وسيجنت اي وسيگنت جورج قلم به

درسـت   1651. سـال  دارد وجـود  سندهينو قلم در يسهونيز  جمله نيا در ).18: 1398
ي حديـد  عالوه، ضبط اشهر نام مترجم ژانتيـوس اسـت (بنگريـد بـه     به .1361نه  ،است
 بـه  اختصـار  بـه  كـه  نباشـد  دهيـ فا از يخـال  ديشـا  .)175: 1383 كوب ؛ زرين88: 1393
  .كنم اشاره اروپا در يسعد گلستان هاي   ترجمه
 گلسـتان  از اي  دهيگز) André du Ryer( هير دو آندره كه  يوقت ،1634 از غرب در يسعد

 ،كـرد  ترجمـه  فرانسـه  بـه ) Gulistan, Ou l’Empire des Roses( هـا   لگـ  كشـور  عنـوان  با را
 از اي  نسخه ،يهلند مستشرق ،)George Gentius( وسيژانت 1651 در. است بوده شده شناخته
. كـرد  منتشـر ) Rosarium( وميرزار عنوان تحت را نيالت به آن كامل ةترجم راه هم به گلستان

 1654 در راسعدي  گلستان) آزاد البته( كامل ةترجم نياول) Adam Olearius( وسياُلئار آدام
  د.كر منتشر) Der Persianischer Rosenthal( يپارس زار گل عنوان تحت
 ةترجم خود و كرد ترجمه يهلند به را ترجمه نيا) J. V. Duisberg( سبرگيدو. و. ج. د
  . )Loloi 2014: 92( شد بازنشر بار سه قرن انيپا از قبل يآلمان
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شايد ايـن  فرانسه ترجمه شده است.  سعدي اولين شاعر ايراني است كه آثارش به. «6
خـواني   خاطر اين است كه روحيات و ذوق وي با شـعراي كالسـيك فرانسـه هـم     به

سـعدي   گلسـتان  كـه  ). اين سخن نادرست است. علت ايـن 18: 1398نيا  اوليايي» (داشت
 .موردپسند خاطر فرانسويان قرار گرفت و خوانندة بسيار يافت معلـول چنـد علـت اسـت    

خـواني روحيـات و    كه اثر او با روح زمانه هماهنگ و منطبق بود و ربطي بـه هـم   يكي اين
آن دسته از حكاياتي كه سـعدي در   ،ذوق وي با شاعران كالسيك فرانسه نداشت. درواقع

توجـه خواننـدگان ايـن     هـا   اجتماعي آورده است بيش از ديگر حكايـت بازگفتن دردهاي 
نـويني از تـاريخ خـود را     زيرا سحرگاه انقالب بود و فرانسويان دورة ،كرد دوره را جلب

ي اجتماع يدردها بازگفتن ي سعدي درانتقاد يةروح ).90: 1393 كردند (حديدي مي آغاز
 الفـونتن  چه آن«. مثالً كرد  يتوجه م جلب تر شيبود ب آشوب و انتقاد سراسركه  در عصري

). درواقـع، سـعدي از زبـان    82 :همان» (بود يانتقاد يةروح نيهم وستيپ  يم يسعد به را
و  پرداخـت   هايي كه به انتقاد از صـاحبان قـدرت مـي     خاصه در بخش ،راند  آنان سخن مي

  .)96 :همان» (مقتضيات روز بود اين«
 ياقتصاد يآشفتگ به هيهمسا يكشورها با فرانسه مكرر هاي  جنگ هفدهم قرن اواخر در

رفتـه شـرايط بـراي     رفتـه ... كرد آماده ياجتماع انتقاد يبرا را نهيزم و ديانجام يعموم فقر و
ت حاكمه از ئاما هنوز هي ،گيري واداشت  انتقاد مساعد شد و برخي از نويسندگان را به خرده

قدرت فـراوان برخـوردار بـود و انتقـاد مسـتقيم و رويـارو امكـان نداشـت و نويسـندگان          
 در اين هنگام بـود كـه بـاب اسـتفاده از     .كردند  يم نيچن ليتمث و هيكنا و هاميا با ستيبا يم

روايان گشوده شـد.   بري فرمان در پند و اندرز به شاهان و راه انوار سهيليسعدي و  گلستان
سـيرت   انوار سـهيلي و  گلستانپيروي از  و به... الفونتن در اين كار بر ديگران پيشي گرفت

  ).73 :همانگرفت ( پيشپادشاهان و اخالق درويشان و فضيلت قناعت را 
  :كه ديگر اين

 آن نويسندگان برخالف ،شعري صناعات و لفظي مناسبات استعمال در سعدي
 فرنگي هاي زبان به وي آثار ترجمه مطالعة ،جهت همينه ب. داشت نگه اندازه ،روزگار
 آموزگار سعدي ،عالوه به... نيست فرسا  طاقت و آور  مالل سامان آن خوانندگان براي

. است يافته بنيان دوستي نوع برمبناي اصوالً كه است اي  ارزنده و بلندپايه حكمت
 اخالقي تعاليم ساخته مجذوب را آنان و برده دل غربيان از همه از  بيش چه آن ،درواقع
 ندارد انساني شرف و آدميت داشت بزرگ و بشردوستي جز اي انگيزه كه است سعدي

  .)410 :1343 يستار(
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  كليات 2.4
 ،مشـترك  نيمضـام  ،داسـتان  ــ   در ـ  داستان ساختار تشابهچهار بخش  كلي كتاب در نقايص
  شود. ميپذيري ساختاري و مضموني ارائه تأثير و ،لحن و سبك تشابه
نويسـنده معتقـد اسـت كـه      :)story-within-storyداستان ( ـ  در ـ  داستانتشابه ساختار . 1

نيـا   اوليـايي (سـعدي اسـت    گلستانانسون متأثر از ج راسالس داستان ـ  در ـ  داستان ساختار
اول  .. به چند دليل كه درادامه خواهد آمد ديدگاه نويسـنده نادرسـت اسـت   )54- 45: 1398
 ــ   در ــ   داسـتان  سـاختار  ،دمنـه  و لهيكل و شب كي و هزار برخالف ،سعدي گلستانكه  اين

گلسـتان  در باب سوم كه بلنـدترين حكايـت   » زن  مشت«جز در حكايت بلند  ،ندارد داستان
است كه  هايي حكايت   هاست و دو حكايت در دل آن آمده است. اين كتاب درواقع مجموع

نيـز   راسـالس ديگرسـو،  از بنـدي) شـده اسـت.     (بابدر هشت باب از نظر موضوع تبويب 
نزديك است    تر به ژانر رمان معني اخص كلمه، ندارد و بيش ، بهداستان ـ  در ـ  داستان ساختار

توان از نظر موضوع و مضمون آن را به ابوابي تقسيم كرد. ناگفته نماند   تا ژانر حكايت و نمي
 عالوه، نويسنده در چهار حكايت نيز آمده است. بهپارچه  كه درخالل اين داستان بلند و يك

  كند:    پيشين خود را نقض مي يفصل پاياني بدين نكته معترف است و پنداري آرا

 نگونـاگو  مضـامين  درمـورد  مختلـف  هـاي   بـه بـاب   گلسـتان ماننـد   راسـالس  اگرچه
 تشكيل گونه  يتكوتاه حكا يليداستان خ ينكه از چند گلستان خالفبر شود، مي  تقسيم
 چنـد  آن رخـدادهاي  كـه  شود  مي تشكيل پارچه  يكداستان  يكاز  راسالس است شده

 ).87 :همان( شود  مي شامل پايان تا را واحد و مشخص شخصيت

اين دو اثر مضامين  كه است معتقد سندهينو :)thematic similaritiesمضامين مشترك ( .2
و بخل؛ نخـوت   ،مندان؛ غرور، حسادت مشتركي (مانند آز و طمع؛ قدرت و موقعيت قدرت

 عقل بر احسـاس؛ منزلـت علـم؛ كـردار     اعتباري عمر؛ تفوق  طلبي؛ سرنوشت و بي  و قدرت
 بنگريد بـه (شمرد   اي از تأثيرپذيري جانسون از سعدي برمي  ) دارند و اين را نشانهو... ؛نيك

اثر   تا تشابهات مضمون دو است آورده گلستانهايي كه از   كه نمونه   . اول اين)74- 55همان: 
نظر م، چنـدان مـرتبط نيسـت و مضـامين مـد     اگر از جادة انصاف دور نشوي ،را نشان بدهد

كـه مضـاميني كـه     رسـند. ديگـر ايـن     نظر مي شباهت چنداني ندارند و تصنعي و نامرتبط به
خورد و هيچ بعيـد نيسـت كـه نويسـندة       چشم مي در هر ادبياتي به است نويسنده برشمرده

عالوه، اين مضامين در  ها برخورد كرده باشد. به  تر بدان  رخواني مثل ساموئل جانسون پيشپ
، كه ازقضا در عصر جانسـون محبـوب و مقبـول بودنـد     ،آثار كالسيك يونان و روم باستان
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كـه جانسـون بـه ايـن دو زبـان آشـنايي داشـت و        جاست  شد. جالب اين  وفور يافت مي به
ايـن آثـار در آن عصـر     ةترجمـ  ،  براين افزون .به زبان اصلي بخواند توانست اين متون را  مي
كتـاب  و بخـل در   ،انگليسي نيز موجود بود. ازديگرسو، مضاميني مانند غـرور، حسـادت   به

) وجـود دارد و نيـازي نيسـت كـه     seven deadly sins( »هفت گناه كبيره«زير عنوان  مقدس
تـر در شـعر بلنـد     المثل جانسـون پـيش   يا في .داي آن را از فرهنگ ديگري اخذ كن  نويسنده

مصـراع اسـت و در    368از كه متشكل  ،)The Vanity of Human Wishes( پوچي آمال آدمي
اي از ايـن مضـامين ازجملـه      به پـاره  ،منتشر شد 1749سرود و در اوايل  1748  اواخر سال

 ز ديگري اخـذ و اقتبـاس  كه آن را ا ديد  آدمي پرداخته بود و نيازي نمي آمال حرص و آز و
درستي و  به» عمر اعتباري  يب و سرنوشت قسمت«ها، خود نويسنده در   كند. جدا از همة اين

ميان آمد و سرنوشت؛ مضـموني كـه در تمـام آثـار      سخن از مرگ به«نويسد:   سنجيدگي مي
آموز جانسون و سـعدي نيـز متجلـي      كند و در ادبيات عبرت  كالسيك جهان خودنمايي مي

  ).63 همان:» (گردد   مي
هـايي متـوازي و متقـارن در      آرايـش « كـه  اسـت  معتقد سندهينو :تشابه سبك و لحن. 3

 شـباهت  ،گمانم به ).86- 75 همان:بنگريد به (» مانند ساخته است گلستانآن را به  راسالس
جانسون وجود ندارد. شـايد   راسالسو  گلستانچنداني بين نثر آهنگين و موجز سعدي در 

اما از نثر سعدي  ،نظر برسد گرايانه به  نثر امروز انگليسي نثر جانسون اندكي كهنه مقايسه با در
 گلستانكه سعدي در  اي توان از انواع سجع و ظرايف زباني  زحمت مي بسيار دور است و به

  نشاني يافت. راسالسدر  است بسته ارك به
 راسـالس  كـه  اسـت  معتقد نويسندهكه آمد،  چنان :يمضمون و يساختار يريرپذيتأث. 4

 ،بـاور وي  بـه  ،عـالوه  سعدي است. بـه  گلستانجانسون از لحاظ ساختار و مضمون متأثر از 
 در جـوان  زن  مشـت  تيـ كا[حـــ    داسـتان شكل گستردة ايـن   راسالسرسد كه   نظر مي به«

). دليـل نويسـنده بـر    52 همـان: » (باشد ــ»] قناعت لتيفض در«با عنوان  گلستان سوم  باب
» جو با مضـمون انتخـاب راه زنـدگي   و انگارة جست«اين مدعا وجود انگارة مشتركي مانند 

، يكي »طلب«بيان بهتر  به ، ياووج جست ةانگار است. در پاسخ اين مدعا بايد عرض كنم كه
 زمـين هـم شـواهد فـراوان دارد. دو نمونـة      الگوهاي ادبيات جهان است و در مغرب از كهن

 توسـط كاربسـت ايـن انگـاره     ،رو ازايـن  .دانته است كمدي الهيمر و وه اديسةبرجستة آن 
هايي بين ايـن    عالوه، تفاوت توان اخذ و اقتباس از شرق دانست. به  اي غربي را نمي  نويسنده

 عـزم  سبببدين  سعدي تيحكا در زن  مشتوجود دارد. مثالً  راسالسحكايت سعدي و 
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 ،»دهيرسـ  جـان  بـه  تنـگ  دسـت  از فـراخ  حلق و آمده فغان به مخالف دهر از كه« ددار سفر
گفتـة   به ،كه آن حال .»دآر چنگ فرا يكام دامن بازو قوت به مگر« ،نهد  رو پاي در راه مي ازاين

رو  ازايـن  ،زادة حبشي فراهم است شاه» بختي اسباب شادماني و خوش«، راسالسمؤلف در 
 »انگيـز   و درپي زندگي پويـا و هيجـان  ... آور  و ماللنواخت  زندگي يك«وي براي رهايي از 

  كند.     مي سفر عزم
اسـت كـه آيـا جانسـون بـه ايـن        براين، نويسنده هـيچ مسـتندي عرضـه نكـرده     افزون
كـه جانسـون از    دهـد   رسي داشته است يا نه؟ وي تنهـا احتمـال مـي    سعدي دست  حكايت

 ،عـالوه  سعدي آشنا شـده باشـد. بـه    گلستانبا  ــ  فرانسهالتين و  ــ  ميانجيهاي  گذر زبان ره
بر نگارندة «اند:   ترديد در اين باب سخن گفته با ،ايشان استناد كرده يمحققاني كه وي به آرا

معلـوم نيسـت كـه آيـا      ـــ  ]هاي ايراني در ادبيات انگليسي  ها و داستان  افسانه[ ــ  رسالهاين 
). 62 :1357 (صـفاري » جانسون مانند ولتر از رسوم و اديان مملكت ما آگاهي داشته يـا نـه  

 اي از نويسندة ديگر، مطـابق ادبيـات تطبيقـي، بايـد بـر       دادن تأثيرپذيري نويسنده براي نشان
)، François Jost( نظر فرانسوا يوست به ،كه است نه احتماالت. جالب اين ،مستندات تكيه كرد

خانـة نويسـندة ديگـر     اي در كتـاب   گر برجستة آمريكايي، حتي وجود كتاب نويسـنده  تطبيق
). در نبـود  83 :1397 دليلي بر آن نيست كه وي آن را خوانده و از آن متأثر اسـت (يوسـت  

نه از تأثير قطعـي.   ،سخن گفت» احتمالي/ تأثير فرضي«توان از  ميتنها  ،اول اطالعات دست
لة تأثيرپذيري جانسـون  ئتوان مس  دهد كه در اين مورد نمي  راين، اين مالحظات نشان ميبناب

  هاي اتصال مفقوده بسيار است.  چراكه حلقه ،اي اثبات كرد  كننده  نحو مجاب از سعدي را به
 

  گيري نتيجه. 5
 ،رو ازايـن  .بـا زبـان فارسـي آشـنايي نداشـته اسـت       جانسـون  ساموئل بر ما مسلم است كه

 ،ديگر، در روزگار او سعدي را به زبان اصلي خوانده باشد. ازطرف گلستان است توانسته نمي
) حتـي ترجمـة   بوسـتان و  گلستان(از حكايات  سعديجز ترجمة پراكنده از چند داستان  به

 تنهـا احتمـال ترجمـه از    ،انگليسي هم وجود نداشته اسـت. درنتيجـه   به گلستاناي از  گزيده
 ،آشنايي داشت خوب جاكه ساموئل جانسون به چند زبان ن آميانجي است. ازهاي   زبان قيطر

سـعدي آشـنا بـوده اسـت، امـا       گلسـتان هاي التين و فرانسوي با   گذر ترجمه احتماالً از ره
ي وجـود نـدارد.   مـدرك هـاي او در ايـن بـاب      يادداشـت  و نامه، ها، زندگي  متأسفانه در نامه

و فرانسوي از  هاي التين  كه جانسون از طريق ترجمه ،سنده راتوان مدعاي نوي  نمي ،رو ازاين
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ويـژه از   بـه  راسالس سرگذشت فارسي با سعدي و اثرش آشنا شده و از آن در نگارش  آثار
قبول كرد. ترديـدي نيسـت كـه     ،و شيوة روايي تأثير پذيرفته است ،مضمون لحاظ ساختار،

  ،داردهايي مضموني بين اين دو اثر وجود   شباهت اندك
نويسنده دليـل بـر تأثيرپـذيري نيسـت. بايـد       سويي دو صرف همانندي فكري و هم اما

هـا بهرمنـد شـده      ديگر را خوانده و از آن ةمسلم شود كه نويسندة پذيرنده آثار نويسند
 تـوان توسـل جسـت     ظن و گمان هم نمي  است. اثبات اين مطلب البته آسان نيست. به

  ).6 :1393 (حديدي

، مضـموناً، از داسـتان   راسـالس  سرگذشـت  نگـارش  وان گفت كه جانسون درشايد بت
 Seged, Lord of Ethiopia and his( روايـي  كام هرواي حبشه و كوشش او در را فرمان ،ساجد

Efforts to be Happy(،  رامبلرمجلة  204كه در شمارة )Rambler ،1752 متـأثر   ،) منتشر شـد
مالحظه و  است نويسنده برخي از منابع را كه مغفول ماندهشود كه   نهاد مي بوده است. پيش

  مند كند. اي ادبيات تطبيقي مستند و روشه  مطالب را براساس نظريه
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