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  مقدمه
  

در آن زمان   . گردد  برمي) ش1338(داستان نوشته شدن اين كتاب به پنجاه و چند سال پيش            
تـأثير  « رشتة انگليسي دانشگاه تبريز بـودم و بـراي رسـالة ليـسانس خـود موضـوع                   دانشجوي

فقط به  دايرة تحقيق من در آن زمان       . را انتخاب كردم  » ادبيات فارسي بر روي ادب انگليسي     
ي بابـا   حـاجي سرگذشـت   مـاتيو آرنولـد،     سـهراب و رسـتم      س مـور،    امو ت رخ  الله هاي  كتاب

يـك سـال    . شـد    محدود مي   به ترجمة آزاد فيتزجرالد    امرباعيات خي  جيمز موريه و     اصفهاني
 مينورسـكي و  ،بعد به دانشگاه كمبريج رفتم و تا پنج سال زيـر نظـر اسـتاداني چـون آربـري                

ريموند ويليامز كار كردم و همين موضوع را براي رسالة دكتري خود انتخـاب كـردم و آن                  
يز زماني كه بـراي تـدريس       شش سالي كه در كمبريج بودم و ن       در مدت   . را وسعت بخشيدم  

 داشتم و نيز با كساني آشـنا شـدم كـه مـرا در            يبدانجا رفتم به كتابخانة غنيِ دانشگاه دسترس      
يكي از آنها الرنس لكهارت بود كه عالوه بر مطالعة ايـن كتـاب              . كار تحقيقم ياري كردند   

اسـناد بـراون    هـا و      مرا با نـوادة ادوارد بـراون آشـنا سـاخت و از طريـق او بـه مجموعـة نامـه                     
 پيش از اينكه مـتن انگليـسي كتـاب حاضـر چـاپ شـود، فـصل مربـوط بـه                  1.ميافتدسترسي  
 چاپ كردم و اين سبب آشـنايي        ايندوايرانيكا جيمز موريه را در مجلة       باباي اصفهاني  حاجي

  .من با دو تن از احفاد موريه شد و مطالب بسياري هم از آنها آموختم
ــا مر   ــران ب ــه اي ــان پــس از برگــشتن ب ــر اســحق، بني ــة   حــوم دكت ــدير مجل گــذار و م

صـورت سلـسله مقـاالتي در هنـد           هاي كتاب را به      آشنا شدم و او بيشتر قسمت      ،ايندوايرانيكا
بعد از درگذشت او و پس از تأخيري طوالني، كتاب حاضر به زبان انگليـسي و                . چاپ كرد 

 در  1983بـه سـال     وزدهم  تأثير ادب فارسي در ادبيات انگليسي با تأكيـد بـر قـرن نـ               عنوان   با
از آن جملـه  . دوستان و سروران بسياري نقدهاي خوبي بـر كتـاب نوشـتند      . كلكته چاپ شد  

و ) 1366، بهـار    3سال پنجم، شمارة     (نامه ايرانياد بزرگ علوي در       زنده توانم نقد مفصلِ    مي
                                                                                                                                            

 ادوارد براون كه ترجمة فارسي آن را انتشارات خوارزمي چندين بـار چـاپ كـرده                 ثر ا هايي از تبريز   نامهكتاب   . 1
 . كتاب را هم اخيراً انتشارات ميج در واشينگتن نشر داده استمتن انگليسي اين. نتيجة اين آشنايي است



  ر ادبيات فارسي در ادبيات انگليسيتأثي       2

 

اپ تجديـد چـ   .  ذكـر كـنم    را هاي ادبيات تطبيقي    بررسيمقالة مرحوم جان يوحنان در مجلة       
 ميسر نشد و در اين سال بود كه انتشارات مزدا در كاليفرنيا بار ديگر آن                2005كتاب تا سال    
در تابستان همين سال فرصتي شد كه مسافرتي به ايران بكنم و بر اثـر تـشويق                 . را چاپ كرد  

منتها ضمن تدوين نسخة فارسـي      . دوستان تصميم گرفتم تحريري فارسي از كتاب تهيه كنم        
شده بـود بـدان اضـافه       انجام   گذشته   اري از تحقيقات جديد را كه طي چهل سالِ        مقادير بسي 

  . كردم
هاي ششم، هفـتم، هـشتم و بخـش آخـر      ام فصل آنچه بر اصل انگليسي كتاب افزوده     

شناسـي در نيمـة دوم قـرن نـوزدهم و قـرن بيـستم بـه                   بدين ترتيـب، ايـران    . فصل پنجم است  
در قرن بيـستم از ادبيـات ايـران ملهـم بـوده مـورد               تفصيل شرح داده شده و آثاري ادبي كه         

وبيش  يكي اينكه كم  : در نيم قرن گذشته دو اتفاق عمده افتاده است        . ستا  بحث قرار گرفته  
 در   اينكـه  تر  آثار شاعران و نويسندگان جديد و معاصر ايراني به انگليسي ترجمه شده و مهم             

 اغلب هـم بـد و نارسـا شـهرت فـراوان             هاي متعدد و    هاي اخير، اشعار مولوي در ترجمه      سال
نيـز   در اواخـر قـرن نـوزدهم      .  امريكا شده اسـت     ترين كتاب سال در     آثار او پرفروش    و يافته

بـه   توجـه از ناسـوت    . رباعيات عمر خيام در ترجمـة آزاد فيتزجرالـد شـهرت جهـاني يافـت              
شـرق تـا    وز،امـر  ديروز تـا  : موالناالهوت خود موضوع جالبي است كه فرانكلين لوئيس در          

ام تـا   هكوشـيد من در فـصل آخـر كتـاب    .  دربارة آن بحث كرده است  به طور مفصل   1غرب
  . بحثي بكنمصورت گرفته استهايي كه از آثار مولوي  ها و تقليد وار دربارة ترجمه خالصه

نسخة انگليسي كتاب حاضر تا پايان قرن نوزدهم را دربر داشت، ولي مرحوم جان 
تاريخي : امريكا شعر فارسي در انگلستان و ي منتشر كرد به نام  كتاب1977يوحنان در 
 كه در آن موضوع را از قرن نوزدهم تا دهة سوم قرن بيستم پيگيري كرده 2دويست ساله

 بيزل بانتينگ و جيمز الروي فلكر در اين كتاب ،اليوت. اس.  از شاعراني چون تيولي ،بود
كتاب حاضر تا حدي دربارة اين شاعران نيز بحث  من در اضافات جديد بر  كهنام نبرده بود

  .ام كرده
                                                                                                                                            

  .1384نشر نامك، :  تهران، ترجمة حسن الهوتي،ديروز تا امروز، شرق تا غرب: موالنا ،فرانكلين لوئيس . 1
2. John D. Yohannan, Persian Poetry in England and America: A 200-Year History, Delmar, 

New York: Caravan Books, 1977; 
  :به فارسي ترجمه شده استزير اين كتاب با مشخصات 

 .1385روزنه، :  تهران،داري  احمد تميممةترج، گسترة شعر پارسي در انگلستان و آمريكا ،جان يوحنان
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شناســي  اســالم و شــرق يكــي: در اينجــا بايــد از دو كتــاب ديگــر نيــز ذكــري بكــنم
هـا را بـه       توجه كلي رمانتيـك   كه   1الدين ، نوشتة محمد شرف   مواجهة ادبي با شرق   : رمانتيك

كنـد و از سـويي،     مي بايرون را از ديدگاهي جديد بررسي  به خصوص دهد و     شرق نشان مي  
نظر بسيار متفاوت شاعراني چون بايرون و شلي و از سوي ديگر، نظر مغرضانة رابرت سـاتي       

 اثر ادوارد سعيد، كه شهرت بسيار يافته و بـه فارسـي             شناسي  شرق و ديگري    دهد  را نشان مي  
ي ، در انتـشارات دانـشگاه امريكـاي       1939  سـال  ها پيش، يعنـي در     سال. نيز ترجمه شده است   

 به چاپ رسيد    2 نوشتة بايرون پورتر اسميت    اسالم در ادبيات انگليسي    عنوان   بابيروت كتابي   
 شناسـي  شـرق ادوارد سعيد نيـز در  . كند كه اين موضوع را از آغاز تا زمان مؤلف بررسي مي        

هـاي    شناسي و جنبـه    كند و نظر او بيشتر متوجه شرق        رابطة اسالم و دنياي غرب را مطالعه مي       
هـا و تـصورات نادرسـت در           و نگاهي است دوباره بـه بـسياري از ارزش          بوده آن   استعماري

هاي او تا حدي بدبينانه است و اگرچه دربارة           ديدگاه.  دانشگاهي و سياسي   ،سطوح شخصي 
شناسـي   توان آنها را تعميم داد و گفـت كـه شـرق             شناسان صادق است، نمي     بسياري از شرق  

شناسي  شرق و آگاهي از تمدن آن و طرز فكر و روان          صرفاً كاري است كه از طريق مطالعة        
شناسي، از لحاظ ادوارد سعيد،  شرق. سازد  مردمش، زمينه را براي تسلط استعماري فراهم مي       

.  شـعور جمعـي و امپراتـوري غـرب آورده اسـت            ،معرّف نظامي است كه شرق را به دانـش        
ويري كـه از شـرق داده       رابطة غرب با شرق بر اساس تسلط بر شرق برقرار شده است و تـص              

هايي است  دانش و ديدگاه و نوشته» شناسي شرق«. شود اغلب توأم با نوعي حقارت است    مي
خواهد آنها را بر تمـاميِ   اند و مي ها شكل گرفته كه بر اساس اين نوع تصورات و ايدئولوژي  

 سـاحل  هـاي متفـاوت از   اي از فرهنـگ  شرق كه بـر مجموعـه  .  القا كند ها  نظام فكري و تحقيق   
شـناس؛ و   شود، تصويري است ساختة دانشمندان شـرق   مياقيانوس اطلس تا خاور دور اطالق 

تـر جـاي دارد و از        اي پايين   شناختي در رده    فرد شرقي اغلب كسي است كه از لحاظ زيست        
 هـا عـوض نـشده      اي است كه طي قـرن       عالوه، او از گونه     به. مانده است  لحاظ فرهنگي عقب  

دهد بيـشتر   دست مي شناسان به دوارد سعيد از فرد شرقي از ديدگاه شرق       تصويري كه ا  . است 
هـا   خواهد بگويد كه اغلب غربـي        او كالً مي    است و  تصويري منفي از اعراب در نظر غربيان      

كه گفتم،  چنان. جويي است شناسي سلطه از فرد شرقي چنين تصوري دارند و غرض از شرق      
ق و شرقي داشتند و دارنـد و نمونـة شاخـصي از             شناسان چنين تصوري از شر     بعضي از شرق  

                                                                                                                                            
1. Mohammad Sharafuddin, Islam and Romantic Orientalism: Literary Encounters with the 

Orient, London: I. B. Tauris, 1994. 
2. Byron Porter Smith, Islam in English Literature, Beirut, 1939. 
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ولـي  . آنها جيمز موريه در قرن نوزدهم و عالمي چون برنارد لوئيس در عـصر حاضـر اسـت              
شـناس يـا      مثال، از سه شـرق     ايبر. شناسان بسياري هم بودند كه چنين اغراضي نداشتند        شرق
ــران ــراون  اي ــسي، ادوارد ب ــزرگ انگلي ــناس ب ــ ،ش ــسون و آرت ــد نيكل ــري، و از  رينول ور آرب

 كدام يك مقاصد استعماري ، هانري كربن و آنه ماري شيمل     ،هانري ماسه دانشمنداني چون   
خواستند از طريق مطالعة تصوف راه را براي سـلطه بـر عـالم اسـالم و فرهنـگ                     و مي  داشتند

  ايراني باز كنند؟ 
 پيـشرفت  بررسـي  هـا  هـدف از نگـارش آن  باري، كتاب حاضر هـشت فـصل دارد و        

اي از شـرق نزديـك    ايران نمونه. ها از ايرانيان و ادب و فرهنگ ايران است    خت انگليسي شنا
 و  -هاي متفاوت آنها نـسبت بـه هـم            اي از يك كشور غربي است و ديدگاه         و انگليس نمونه  

  . طي ادوار مختلف بررسي شده است-بيشتر از جانب غرب 
ها در راه شناخت ايـران         قدم  از ايرانيان و نخستين    برداشت دربارة نخستين    يكمفصل  

آميز   اي و اغراق    انگلستان نيز، همچون ديگر كشورهاي اروپا، در آغاز تصوري افسانه         . است
  از ايران داشت و پس از آن روابط تجـاري بـا ايـران، از دورة اليزابـت بـه بعـد، برقـرار شـد                         

 در اوايـل  و يك شـب هزار ترجمة . بينيم هاي متعدد آن روزگار مي و اثر آن را در نمايشنامه    
در . هاي شرقي رواج يافـت     قرن هجدهم با اقبال بسيار مواجه شد و ترجمه و تقليد از داستان            

طور جـدي پيـشرفت     شناسي به   تسلط انگليس بر هند، مطالعات ايران      سبب  اين دوره، بيشتر به   
  .كرد

گـذاران   در فصل دوم، دربـارة شخـصيت و دانـش سـر ويليـام جـونز، يكـي از پايـه                    
 تأثير او نـه  .شود  اهميت فراوان دارد، بحث مي ششناسي تطبيقي كه آثار    شناسي و زبان   شرق

شـرق  . هـا نيـز قابـل توجـه اسـت      ها و آلماني هاي انگليس بلكه در فرانسوي تنها در رمانتيك 
اس مور، ساتي، بـايرون و ديگـران موضـوع فـصل     ومرمانتيك و انحاء متفاوت آن در آثار ت 

  .بعدي است
خوانـده  » رنـسانس شـرقي   «دربارة نهضتي است كـه ادگـار كوينـه آن را            فصل سوم   

هـاي دانـشمندان بـراي كـشف خطـوط باسـتاني چـون                ها كوشش   زمان با رمانتيك   هم. است
  هيروگليف و ميخي و همچنين معرفـي و ترجمـة بـسياري از آثـار پـيش از اسـالم و بعـد از                       

ناسـان خواسـتند آن را همپايـة        ش اسالم باب جديدي به روي ادبيات شرق بـاز كـرد و شـرق             
مطالعـة تـأثير ايـن نهـضت در         . فـي كننـد   و تـوراتي معر   ) يوناني و رومـي   (يك  ادبيات كالس 

فردگرايي . دهد هاي انگليس با تأكيد بر موضوعات ايراني فصل سوم را تشكيل مي    رمانتيك
  .شود سيكرد كه هريك جداگانه برر هاي آنها ايجاب مي ها و تنوع فراوان ديدگاه رمانتيك
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فصل چهارم دربارة نويسندگاني است كه با زبان فارسي آشنايي داشتند و اغلب هـم       
بيشتر آنها مردان سياست و سياحان بودند كه گاهي داستان يا خاطرات            . به ايران سفر كردند   

اين گروه، عالوه بر دانستن زبان فارسي با زندگي ايراني هم آشنا بودند       . اند  و سفرنامه نوشته  
هاي  يكي از نمونه. اند تري از ايران و زندگي ايراني ترسيم كرده  آثارشان تصوير واقعي و در 

 است، هرچند كه ايـن تـصوير بيـشتر جنبـة طنـز و               باباي اصفهاني  سرگذشت حاجي  ،مشهور
 .انتقاد دارد

 و بيـانگر ايـن اسـت كـه        فـصل پـنجم     موضـوع   ترجمه و تقليد از آثار ادبـي فارسـي          
 ،ترجمـة اشـعار فردوسـي     . دانـستند   جز چند مورد استثنايي، فارسـي مـي       مترجمان و مقلّدان،    

. دهـد   هاي عمدة اين فصل را تـشكيل مـي           جامي و حافظ بخش    ، عطار ، موالنا ، سعدي ،خيام
 بلكـه در خـود ايـران        ، نه تنها خيام را در دنيا      رباعيات خيام فيتزجرالد با ترجمة آزاد خود از       

 ترجمة ةچگونگي آشنايي فيتزجرالد با رباعيات و نحو    هم از    ،در اين بخش  . نيز مشهور كرد  
  . امريكا بحث شده است او و هم شهرت بعدي خيام در انگلستان و

 را اسـتادانه از     رسـتم و سـهراب    دانست ولي داستان      يكي از شاعراني كه فارسي نمي     
ناساند زبان ش روي ترجمة فرانسة آن به شعر انگليسي در آورد و فردوسي را به عالم انگليسي

 ولـي   ،دانـستند   شاعران ديگري نيز از دورة ويكتوريا بودند كه فارسي نمي         . ماتيو آرنولد بود  
الـشعراي ملكـه ويكتوريـا،       آلفرد تنيـسون، ملـك    . وبيش از ادبيات فارسي تأثير پذيرفتند      كم
همراه دوستش ادوارد فيتزجرالد مدت كمي فارسي خواند و چنـد غـزل حـافظ را مطالعـه              به

ــ ــهكــرد، ول ــي نيافــت  ي عالق ــدي او  دوام ــد   . من ــعار او مانن ــه، در بعــضي از اش ــن هم ــا اي ب
 البتـه در مقـام مقايـسه بـا     1.شـود  و چند شعر ديگر تأثير غزل فارسي ديده مي      » خانم شاهزاده«

، تأثير ادب فارسي در آثار تنيسون كمتر و   رستم و سهراب  ماتيو آرنولد و تقليد او از داستان        
  . سطحي است

شناسي از نيمة قرن نـوزدهم تـا اوايـل قـرن              نگاهي است گسترده به ايران     فصل ششم 
هـاي ديگـر، تـا چـه انـدازه            شناسـي، ماننـد رشـته      شود ايـران    بيستم كه طي آن نشان داده مي      

ها كساني چون راولينـسون و مـارك اورل اشـتاين دربـارة               در آن سال  . تخصصي شده است  
 را به انگليسي نوشت، لرد كرزن       تاريخ ايران كس   سر پرسي ساي   ؛ايران باستان تحقيق كردند   

                                                                                                                                            
  :دربارة تأثير ادب فارسي در تنيسون نگاه كنيد به  .1

John Killham, Tennyson and the Princess: Reflections of an Age, London, 1958. 
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س امـ و وضع سياسي و اقتصادي ايران را بررسي كـرد و سـر ت             1ايران و قضية ايران   در كتاب   
 ،اين پژوهشگران. ، هنر ايران را به جهانيان معرفي كرد»نمايشگاه هنر ايران«آرنولد در اولين  

 زمينـه  ان ما ربط مستقيم ندارند، ولي آننويسان به موضوع اصلي كتاب     سياستمداران و تاريخ  
  . اند اند كه موضوع فصل هفتم را براي تأثيرپذيري شاعران و نويسندگان ديگري فراهم كرده

عـالوة    الـشعراي ملكـه ويكتورياسـت، بـه        بخش اول فصل هفتم دربارة تنيسون ملك      
اليوت اسـت   . سا. بخش دوم دربارة تي   .  النگفلو و والت ويتمن    ،شاعران امريكايي امرسون  

 ولـي   ،دانـستند   ايـن دو فارسـي مـي      . و دو شاعر انگليسي بيزل بانتينگ و جيمز الـروي فلكـر           
اين سه شاعر بيشتر به قرن بيستم تعلق دارند، به زماني كه شـهرت              . دانست  اليوت فارسي نمي  

  . ترجمة فيتزجرالد در اوج خود بودرباعيات
شـناس   است كه سه ايـران    » مبريجحلقة ك «بخش اول   . فصل هشتم نيز دو بخش دارد     

ها و آثار آنان سبب شـهرت         اند و ترجمه    هستة مركزي آن حلقه   )  نيكلسون و آربري   ،براون(
زبـان شـده، كـه خـود          حافظ و بيشتر از او مولوي در نيمة دوم قرن بيستم در جهان انگليـسي              

ربـوط  شناسان ديگري كه بـه نحـوي بـا دانـشگاه كمبـريج م              ايران. موضوع بخش دوم است   
 هارولد بيلـي و ايليـا گرشـويچ، در          ، مري بويس  ، هنينگ ، لكهارت ،بودند، يعني مينورسكي  

تـري   معرفي ادبيات فارسي و درنتيجه باز كردن راه تأثيرپذيري از ادبيـات ايـران نقـش مهـم              
هـاي    هـاي لنـدن و آكـسفورد و ديگـر دانـشگاه             شناسـي در دانـشگاه     با اينكه ايران  . اند  داشته

توان گفت كه در كمبريج  امريكا پيشرفت داشته است، ولي از لحاظ تاريخي مي  انگلستان و 
  .وجود آمده بود شناسي سنتي به براي ايران

اي چندساله در چاپ فارسـي ايـن          در خاتمه بايد اضافه كنم كه به علل مختلف وقفه         
 آقـاي   ،اني دكتـر عليرضـا انوشـيرو      ، استاد ابوالحسن نجفي   ياد   زنده كتاب افتاد و اگر تشويق    

شائبة آقاي ايرج فرجي، ويراستار      زاده و خانم دكتر ناهيد حجازي و زحمات بي         محمد قاسم 
در اينجا بايد از دوست عزيز خانم مونيكا ويـت نيـز            . گرفت  كتاب، نبود اين كار سامان نمي     

  . كرده استتايپهايي از متن فارسي را  تشكر كنم كه قسمت
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