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  1محمدعلي رضايي

  :چكيده
متـون و  ي  ترجمـه . پلِ ارتباطي بين فرهنگ و ادبيات ملل مختلف بوده و همچنان خواهد بـود ترين  ترجمه، هميشه نزديك

خاكي ست؛ و هيچ كـس نمـي توانـد تـاثير     ي  كُرهي  هر فرد در هر نقطهي  بمثابه تولّدي ديگر براي فكر و انديشهآن ي  مطالعه
بـا   ،آثـار مختلـف  ي  ترجمه. هجري شمسي انكار كند 1285ادبيات جهان را بر روي انقالب مشروطه در سال ي  عميق ترجمه

  .رنسانس با كُلِّ جهان و اختصاصاً اروپا فرهنگ و ادبيات اين سرزمين آن كار را كرد كه انقالب
مترجمي زبان انگليسي تنها ي  در اين ميانه و با اذعان به اين موضوع، دور از انصاف است كه ادبيات معاصر فارسي در رشته

  .خود آنها باشدي  علمي به سليقهي  به دو واحد نظري آن هم در هر دانشگاه و موسسه
دانـد؛   مـي  مشروطه و نويسندگان بزرگ جهاني  را مديونِ اولين مترجمان قبل و بعد از دوره ادبيات معاصر فارسي كه خود

اول، ادبيـات  ي  يقيناً مترجم واقعي و توانا كسي است كـه در وهلـه  . حيف است كه اينگونه مهجور و متروك و ناشناخته بماند
آثـار   بتوانـد  ،بشناسد و ضمن تسلّط كامـل بـه زبـان دوم   زمان خود را چه در سرزمين مادري و چه در ساير نقاط دنيا، خوب 

چه بسا در بسياري از موارد شاهديم كـه دانشـجويان   . تطبيقي به سر منزل مقصود برساند انتقالي و يا بصورت صرفاًمختلف را 
آن هم شكسته ) رسيدو واحد د( فارغ التحصيلي به جز همان مقدار اندكي  پاياني خود و در آستانههاي  مترجمي حتّي در ترم

راهشان در مقاطع كارشناسي ارشـد و دكتـري،   ي  و بسته و فقط براي نمره، هيچ اطّالعات ديگري ندارند و  نمي دانند در ادامه
  !خواهد افتاد يا نه؟) اصر فارسيآشنايي بيشتر با ادب مع( آيا اين اتّفاق مبارك

انگليسي و فرانسـوي  هاي  آنها، خصوصاً به زباني  و تطبيق و ترجمهراه چاره در اين است كه به آثار ادبيات معاصر فارسي 
و آلماني بيشتر توجه شود، تا شايد اين سير قهقرايي در جايي كُندتر شده يا متوقّف گردد؛ و اين امكان پـذير نيسـت مگـر بـا     

 .ينهالزم در اين زمهاي  مترجمي زبان انگليسي و سياست گذاريي  بازنگري در سرفصل دروس رشته

گردند سبب ايجاد  مي انتخاب هايي كه بدين منظور است، و واژه بسيار مهماز طريق ترجمه  بالندگي زبانو سرانجام اينكه؛ 
  .هستيم زآن نيي  شايسته خواهان آن بوده ايم وهميشه شود كه  مي شگفت انگيزياحساس 
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  :مقدمه
، رسيدن دانشجويان ايـن رشـته بـه تسـلّط     مترجمي زبان انگليسيي  ت در رشتهقيتوانمندي هاي الزم براي موفّاز 

عمـومي،   مترجمي زبان انگليسي به سه بخـش دروس ي  دروس رشتهبطور كلّي . باشد مي كامل در دروس ارائه شده،
تخص؛صي اصلي تقسيم مي شودصي پايه و تخص ـ  ي  صي پايه بين دو رشتهكه دروس عمومي و تخص ات زبـان و ادبي

ي  يعني دانشـجويان رشـته  . صي اصلي مجزا مي باشدانگليسي و مترجمي زبان انگليسي مشترك است و دروس تخص
متون ادبي و اصـول  ي  پيشرفته، ترجمهي  ، ترجمهانفراديي  ترجمه ؛مترجمي در اين بخش، انواع دروس ترجمه مثل

ـ انند و دانشجويان زبان و ادبيرو روش ترجمه را مي گذ ـ    ات انگليسي شعر، ادبي ات ات نمايشـي، رمـان و تـاريخ ادبي
صي اصلي نيز واحـدهاي  ي در بخش دروس تخصدر ضمن الزم است گفته شود كه حتّ .انگليسي را مطالعه مي كنند

  .رشته وجود دارد كه از جمله مي توان به زبان شناسي اشاره كرد مشتركي بين دو
به زبان انگليسي داشته باشد و سـپس وارد   نسبيط دانشجوي مترجمي انگليسي بايد در بدو ورود به دانشگاه تسلّ

ايـد  دانشجوي مترجمي ب همچنين .آشنا گردد انگليسي ي زبان جمهترهاي  شورنجا با اصول و آه و در شداين رشته 
 ،چون ترجمه از هر زباني به زبان فارسي عالوه بر مهارت در زبان انگليسـي ؛ ط كامل داشته باشدبه زبان فارسي تسلّ

   .ز داردابيشتري در زبان و نگارش فارسي نيبه مهارت 
 مـثالً . باشدالعات عمومي خوبي داشته بلكه بايد دانشجو اطّ ؛كند نمي ه صرف دانستن دو زبان، انسان را مترجمالبتّ
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ـ   تاريخندانست و يك كتاب  تاريخ شود چيزي از نمي الع از زنـدگي، افكـار و دوران   ي را ترجمه كرد و يـا بـدون اطّ
اين دانشجوي اين رشته بايـد بـا علـوم مختلـف آشـنا       بنابر. تاريخي يك نويسنده، يكي از كتابهايش را ترجمه نمود

تـا در دوران   ،خيلـي عالقـه منـد باشـد     ،ن انگليسي را فرا مـي گيـرد  همچنين بايد به هدفي كه به خاطر آن زبا .باشد
 .ق گرددموفّ فراوان و مشكالت را پذيرا شده و با پشتكار و تالشها  خويش، سختيي  تحصيل با تكيه بر عالقه

ات معاصـر    ي  ا موضوع مورد بحث ما آشنايي ناچيز و اندك دانشجويان رشتهو ام مترجمي زبان انگليسـي بـا ادبيـ 
را در برابر ادبيات كالسـك ايـران بگشـايد و انديشـمندان ايرانـي را بـا       اي  تازههاي  است؛ ادبياتي كه توانسته دروازه

و آميخـتن  هـا   مكاتب ادبي جهان و پديدآورندگان و تغيير و تحوالت آنان آشنا سازد؛ و چه بسا از دل همين آشـنايي 
آثارشان در سراسـر  ي  نامي به جهان و جهانيان معرفي شده و آوازههاست كه شاعران و نويسندگان بزرگ و صاحب 

  .دنيا ترجمه شده استي  دنيا پيچيده و گاه به چندين زبان زنده
مورد نظر تنها به دو واحد درسي منحصر شود و ي  در رشتهاي  آيا جاي تاسف ندارد كه پرداختن به اينگونه مقوله

ات نه آن هم  -ات معاصردانشجويان همچون بيگانگاني با ادبيدانشجوياني كه  ؟سرزمين خود برخورد كنند -كهنادبي
  .معاصر به زبان انگليسي باشندي  همه انتظار داريم هر كدامشان يكي از سفيران ادبيات زبان فارسي در حيطه

كامل و جـامعي   خواهد به ديگران اطّالعات مي اين امر بر همگان مسلم است كه اگر كسي خود نتواند از آنچه كه
تواند مترجم آن موضوع باشد؟ و به قولي ترجمانِ حـال آن   مي ارائه دهد، شناختي دقيق و عميق داشته باشد، چگونه

ات معاصـر        اثر و صاحب اثر باشد؟ با اشراف با اين موضوع الزم است نگاهي عميق تر و دقيـق تـر بـه جايگـاه ادبيـ
  .الزم را بررسي كنيمهاي  آن پرداخته و راهكارهاي  ته باشيم و به كمبودمترجمي زبان انگليسي داشي  در رشتهفارسي 

ات دورهارزش و اهمت ادبيمعاصر(مشروطه ي  ي:(  
. ل اجتماعي بـا احيـاي ادبـي پيونـد خـورد     از تحواي  ش نخستين شاه قاجار بر سر كار آمد و دوره1175در سال 

تـرين   يكي از بـزرگ اميركبير كه ميرزا تقي خان ، صدراعظمش ش به سلطنت رسيد،1227در سال كه  ين شاهناصرالد
اي  همگام با او دورهو  ستنيازهاي اصالحي ايران ب نبرآوردبه  كمر همتبراي نخستين بار است، مردان دوران اخير 

  .وجود نهادي  ، پا به عرصههاات و نثر نو فارسي براي انتشار و نيز تامين اين نيازادبيجديد از 
 در پـيش گرفتـه بـود،   رسمي  مكاتبات فاتتكلّ در حذف -د شاهصدر اعظم محم -قائم مقام فراهانيكاري را كه 

ين شاه نيز براي نوشتن كارهاي روزانـه اش از يـك فارسـي بسـيار سـاده سـود       را دنبال نمود و ناصرالداميركبير آن 
سفر كربال را براي چـاپ آمـاده كـرده    ي  كه روزنامه اي نويسنده. ين شاه دو سفرنامه منتشر كردخود ناصرالد .جست

 يايد كه شاه ايراداتي از نظر تعلـيم و تربيـت  نر پيش تا اين تصو ،بود، مجبور شده بود از يك سبك ساده استفاده كند
 و دربـاري اسـت   بـيش از حـد  هاي  اظياز لفّدور خود نويسنده توضيح داده بود كه سبك اين اثر . دارد زباني و ادبي

  .تا براي عموم قابل فهم باشد ؛ست در كوتاه نويسياي  تجربه
از قبيل؛ آزادي مدني و قوانين اداري جديد و هزاران مباحث اجتماعي ديگر، فرصت  گوناگوني  تازههاي  موضوع

گويند ميرزا تقي خان اميركبيـر در   .باقي نمي گذاشت قبلهاي  دورههاي  و تملّق و چاپلوسي درازهاي  اظيبراي لفّ را
دارد؟ و چون به عرض او رسـيد كـه    يقاآني غير از شاعري چه هنر ": مدحيه قاآني اينگونه گفت كهي  برابر قصيده

براي ترجمه به قاآني سپرد و آن شاعر هـر هفتـه يـك    ) كشاورزي( داند؛ امير كتابي را در فالحت مي مقداري فرانسه
فرستاد و در ازاي آن مزدي  مي لطنه پيش اميركرد و به توسط اعتماد الس مي انسه به فارسي ترجمهجزوه از آن را از فر
   )       150، ج اول، ص1372از صبا تا نيما،( ".گرفت مي در حدود پنج تومان

سـي و  تغيير و تحوالت اساسي در تمـامي ابعـاد اجتمـاعي و سيا   هاي  انقالب مشروطه و زمزمههاي  با ظهور زمينه
رفت كه در هنر و ادبيات اين سرزمين هم اتّفاقاتي دور از انتظـار و شـگفت آور بيفتـد و     مي فرهنگي، يقيناً انتظار آن
ايران و وجود شـاعران و نويسـندگان آن دوره كـه آثـار     ي  جداي از ادبيات گرانبار هزار ساله .سرانجام هم همين شد

مشروطه تالش پيشروان ادب معاصر باعث شد تـا  ي  گذاشته اند؛ در دورهبسيار قوي و ارزشمندي از خود به يادگار 
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مختلف ادبي كه تا به آن روزگار در ايران ناشناخته مانده بودند، مورد توجه قرار گرفته و راه آنهـا را بـراي   هاي  زمينه
 ندگي امـرار معـاش  كـه از راه نويسـ  بوجـود آمدنـد   از مـردم  اي  حرفـه ي  يك طبقه .ورود به ادب فارسي هموار كند

  .كردند و از اين رو فرصت زيادي براي كنكاش ادبي داشتند مي
ـ  شك اين موضوع زماني آشكارتر شد كه بزرگان اين دوره متوجه شدند كـه   بي ـ  زبـان و ادبي ت هرگـز  ات يـك ملّ
با هنر  است و اين تأثير گذارديگر تأثيرهاي  تتي در ملّملّ ات هرادبي و بطور حتم د و بدون تأثير باشدمجرّ، تواند نمي

. كه قطع يقين هيچ موقـع يكسـويه نبـوده و نخواهـد بـود     اي  رابطه .گردد مي ، امكان پذيرديگر لات ملادبيي  ترجمه
آثار  قرون هيجدهم و نوزدهم نويسندگان و شـاعران انگليسـي كـه خـود     ي  با ترجمه ": پژوهشگران هم معتقدند كه

البتّه ناگفته نماند . ؛ آثار منظوم و منثور فراواني در ادب فارسي ترجمه و شناسانده شدتحت تاثير ادبيات فرانسه بودند
توان تاثير ادبيات فارسي كهن را هم بر روي ادبيات فرانسه، انگليس، و  مي كه كه اين تاثير متقابل بوده و بدون اغراق

فرهنگي يكسويه نبوده و در ايـن  ي  ين رابطهبديهي است كه ا. آلمان و ساير كشورهاي اروپايي بوضوح مشاهده كرد
اين تاثيرپـذيري پـيش از انقـالب    . ات غرب تاثير پذيرفته استات معاصر فارسي از ادبير، ادبيداد و ستد و تاثير و تاثّ

كه انواع جديد  ،مشروطه و از راه ترجمه آغاز شد و موج نوخواهي و نوجويي شاعران و نويسندگان ايراني سبب شد
ي  ترجمـه  از يك سو و انتشارارسي فآثار بزرگ ادبي اروپايي به زبان ي  ترجمه. ات فارسي راه يابدبه قلمرو ادبيادبي 

ات بزرگان اروپا در ادبيي  اي براي شروع نفوذ فكر و انديشه مهقان اروپايي مقدمحقّ د جهانگردان وهاي متعد سفرنامه
گلستان سعدي به زبان فرانسه ترجمه  ؛هفدهم برخي از آثار ادبي ايران ماننددر قرن پيشتر از اين تحرّكات،  .بود ايران
و ايران  شاردن و تاورنيه مردم اروپا ؛هاي جهانگردان معروفي مانند ها و همچنين سفرنامه انتشار اين ترجمه. ه بودشد

ـ  عالقه يات متقابلرا به فرهنگ و ادب ـ  ي  ه گنجينـه مند ساخت و آنها را متوج ـ  رارزش هنـر غنـي و پ جهـاني ات و ادبي 
   )1349، سال 5مقاله، حاج سيد جوادي، ص( ".نمود

ـ . سياسي، اجتماعي و فرهنگـي در ايـران اسـت   هاي  الت بسياري در زمينهمشروطه سرآغاز تحوبطور كلّي  ات ادبي
فارسي نيز از موجي كه مشروطيعقـب نمانـده و بـا آن همگـام      ،ل و نوآوري در ايران بوجـود آورد ت در ايجاد تحو

  .گرديد

  :تاثيرگذار در ادبيات معاصر فارسيهاي  نخستين آثار و ترجمه
بـر  ها  غربي و تاثير اين ترجمههاي  از نوشتهها  تاثير پذيري آن بهترين دليلِآثار نويسندگان ايراني پس از مشروطه، 

  .ل يافتغربي تحوهاي  از هر چيز تحت تاثير رمان ات ايران پس از مشروطه بيشادبي .نثر نويسندگان ايراني است
 محمد حسين فروغي و ميرزا حبيب اصفهاني، ژيل بالس. محمد طاهر ميرزا چند اثر الكساندر دوما را ترجمه كرد

ـ   1284در سال  .حاجي باباي اصفهاني را ترجمه كردند و ط ش متن فارسي حاجي بابا پس از مـتن انگليسـي آن توس
در ايـن  . كتاب معياري براي نويسندگي نو به زبان مردمي گرديـد  چاپ فارسي اين. كلكته منتشر شد جيمز موريه در
يادبودهـاي  تـرين   گفتگويي به كار گرفته شده بود و يكـي از مهـم   زبانِ جذابيتزيبايي و ي  ي با همهاثر گويش محلّ

هـاي   ات غـرب و خصوصـاً رمـان   ايرانيان با ادبي آشناييهاي  اين ترتيب زمينهبه  .رود مي سبك نو نثر فارسي به شمار
  .تاريخي فراهم شد

هـا   خـانواده . د طاهر منتشر شدشاهزاده محمي  ش به دستور شاه، كتاب كنت مونت كريستو ترجمه1273در سال 
بـود و   ات جديدمردم به ادبيي  عالقهي  خواندند و همين نشانه مي نشستند و اين داستان را با صداي بلند مي دور هم
  .گوهاي مختلف در تهران بودهاي بياني نو موضوع گفت و قالبها  بعد ترجمه ش به1269از سال 

و  )ش1284قاهره، (الك المحسنين سدر سه جلد و كتاب ماي  تاليف زين العابدين مراغه گابراهيم بيي  سياحت نامه
ـ حتاليف ميرزا عبـدالر  )ش1275ش و جلد دوم در سال 1273استانبول، (طالبي ي  كتاب احمد يا سفينه ارزاده تبريـزي  يم نج

  .ات ايران به جا گذاشتندادبينوين معروف به طالبوف، تاثير بسيار چشمگيري در تاريخ 
بيسـتم مـيالدي از ارزش   ي  به عنوان منبعي براي دريافت اوضاع ايران در آغـاز سـده   گابراهيم بيي  ت نامهحسيا
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كـه  اي  اسـت كـه بـه زبـان محـاوره     اي  چنين يكي از نخستين سه اثر چـاپ شـده  اين اثر هم. وااليي برخوردار است
ت ايـن سـفرنامه يـك قهرمـان اسـت و كتـاب       از آن جا كه شخصي .براي بيان ادبي است، نوشته شده استاي  وسيله

ن كتاب زبـان  زبان اي. زبان فارسي به شمار آوردهاي  را بايد جزو نخستين نوول ، آنه گونه دارد، از اين روحالت قص
جـذّاب و  ولي طوري نوشته شـده كـه آن را بـراي خوانـدن      ،است و نويسندگي آن خالي از نقص نيستاي  محاوره
  . كرده است شيرين
نو صورت گرفته هاي  سفر در اين كتاب در قلمرو دانش. از نوع ديگر استاي  الك المحسنين طالبوف سفرنامهسم

راهنمـاي  هـاي   كتاب احمد او نوعي از كتـاب . علمي نو بودهاي  ده با روشاست و منظور نويسنده آشنا كردن خوانن
آيد و زبان فارسي آن بسيار ساده است مي در آن دوران به شمارها  هآشنايي با علوم جديد براي بچ .  

لك، ايرانيان را بـا نمايشـنامه نويسـي آشـنا نمـود و      توسط ناصر الم ش1293نوشته شكسپير در  "اتللو"يترجمه 
قاجـار بـه   ي  دورهي  ط ميرزا حبيب اصفهاني كه با نثري ساده به تقليد از لحن منشيانهآثار جيمز موريه توسي  ترجمه

علي اكبر دهخـدا و   ي بزرگ، ي گمان اين شيوه بر آثار دو نويسندهب" :گويد مي آن طور كه سپانلو ؛تحرير درآمده بود
واقعي نثر داستاني امـروز ايـران اسـت   به شو  نهادهدعلي جمالزاده تاثير مستقيم محم لَفنويسـندگان پيشـرو   (".كلي، س
  )30-31،صص1374ايران،

. جهانگردان ايراني را مسحور خود ساخت و ايرانيان به زودي ارزش آموزشـي نمـايش را دريافتنـد    ،تئاتر اروپايي
قاجـار، و متـرجم    حعلـي شـاه  ي فت ، منشي جالل الدين ميـرزا، پسـر پنجـاه و هشـت سـاله     قراچه داغيجعفر ميرزا 

ش از 1291نامه كه در سـال  نمايشجالب بر هفت ي  مهيك مقدي ميرزا فتحعلي آخوندزاده،  هاي هفت گانه نمايشنامه
هدف او كاربرد زباني است كه هم بـا سـواد و   ":نويسد كه مي ترجمه كرده بود، به زبان فارسي زبان تركي آذربايجاني

ادبيـات نـوين   ( ".نامه پياده كـرده اسـت  تجاربش را در اين زمينه در نمايش تمام اين رو هم واد آن را بفهمد، ازس بي هم
  )128،ص 1363ايرن،

ـ    صحبتته و همچنين كوشيده است اصوات رفها  او فراتر از اين گفته ه معمولي را عرضه كند و بـه مـواردي توج
گو يش بود و نويسندگي با زبان گفتمساله گامي به پاين . كردن فرق داشته است يظ با هجها تلفّكه در آن ،كرده است
  .متداول شد

ر از نويسندگان اروپايي بودند كه از ميان آنان نام گـي  ه نويسي كوتاه، متاثّنويسندگان جديد ايران در نوع ادبي قص
از فارسـي   ادبدر  اخالقـي و عرفـاني   كوتاه و حكايـات ي  هقص هرچند. دو موپاسان و ادگار آلن پو قابل ذكر است

ـ  هايموضـوع ، برخوردار است، ولي نويسندگان معاصر ضمن كاربرد اين قالباي  ت ويژهمحبوبي را و مسـائلي   دجدي
 "يكـي بـود يكـي نبـود    "كتـاب  ي  زاده خود در مقدمـه جمال. نداشته استاي  كه تا به آن روزگار سابقه عرضه كردند

ي  لل و توصـيف شـيوه  ات و افكار مبراي به تصوير كشيدن اخالقيكوتاه و نوول بهترين وسيله ي  هكه قص ":گويد مي
  ) 18، ص1386يكي بود، يكي نبود،( ".تلف جامعه استخزندگي طبقات م

ي  ات ايـران رنـگ باختـه و گـويي دغدغـه     هاي نوستالوژيك ادبيصادق هدايت، نمود "وغ وغ ساهاب"در كتاب 
حـس ناسيوناليسـتي   ي  ابش استبداد رضاخان را كه بـر پايـه  او در كت. نويسندگان و شاعران موضوعات ديگري است

هـاي   با اشاره بـه واگـذاري بحـرين و كـوه    و كند؛  ز آن اظهار بيزاري و نفرت ميبود به باد انتقاد گرفته و ااي  مسخره
گيرد مي رات ناسيوناليستي را به تمسخررضاخان اين تاثّ طآرارات توس.  

ات فرانسـه قـرار   ت تحت تاثير ادبيزاده به شدنيز مانند جمال ،صادق هدايت ،ايرانادبي معاصر ي  نابغهترين  بزرگ
ها داراي مضمون تاريخي نمايشنامه نوشت كه دو تا از آن هدايت سه .ص داشتتخص ،ه نويسي كوتاهو در قص گرفته

 "اصـفهان "هـا بـا نـام    آن نامه نوشت كه يكي ازروي همچنين دو سف. ب بر ايران استاعراي  سلطهي  و پيرامون دوره
ـ   ؛و مقـاالتي از جملـه  هـا   فولكلور ايران و ايران باسـتان و ترجمـه  ي  چاپ شده است و آثاري درباره ي بررسـي مهم

كوتاه بـه  ي  هكوتاه به زبان فارسي و دو قصي  هقص پنجاهش نزديك به 1327ش تا 1309از سال  د ووبپيرامون كافكا 
بسـيار زيبـا و   هـاي   نوشـته . ت يا زيبايي آثارش نهفته نشده استيكار هدايت در كمولي عظمت . ان فرانسه نوشتبز
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رود، فارغ از هر نـوع   مي انتظار تقادصباي  كه از يك نويسندهنانچ شيوايي است كه از او به يادگار مانده و سبك او،
  .ستاض ايراني باشكوهي از نبوغ فيي  است و نمونه عصنّتف و تكلّ

ـ  ، ديگر منحصر به ها گان و خوانندگان جديد كتابنويسندي  طبقه بلكـه مـردم عـادي هـم     نـد نبود يطبقـه خاص ،
ت جديدي زاده شدجهان خارج بودند و بدين ترتيب ملّي  ه و اخباري دربارهخواهان قص.  

گروهـي كـه شـعر آنـان مركـز      . گونـاگون درآمـد  هـاي   ع، بـه جلـوه  شعر نيز در اين ميانه و هياهوي پويش و تنو
ين حسيني گيالني يا همان نسيم شمال، عارف قزويني، ميرزاده عشقي و داشرف الدت شد و كساني چون سيروطيمش

ت پيدا كرد و با آنكه چندان پايبند سنت شعري نبوده و زباني نزديك امثال آنان اشعارشان تماماً رنگ و بوي مشروطي
ي انقالب مشروطه گشـته و  ادث زمان قرار گرفتند و تنها راووبه زبان كوچه و بازار را انتخاب كرده بودند؛ در دل ح

  . در سر نداشتنداي  خيالي براي جستجوي سبك و اسلوب تازه
توانسـتند،   مـي  د در عناصر شعري و آشنايي با دنياي جديد ادبي، از طرفي تا آنجا كهبا انتخاب راه تجد گروه دوم

كردند مي نن قدماي ادبي را هم رعايتس .دتقي بهار، ايرج ميـرزا  افرادي چون اديب الممالك، علي اكبر دهخدا، محم
ات نوين ايران دارند كه نبايد از نظر دور داشتو امثال آنها حق بزرگي بر گردن ادبي.  

الت م با نگاه عميق تر خود به مسائل اجتماعي و از طرفي به سبب آشنايي دقيق و علمي ترشان با تحوسوي  دسته
 ؛شـاعراني چـون  ، تي بـه آن نـداده بـود   يكسي اهمببرند كه تا آن روزگار اي  تازه روپا، توانستند شعر را به واديادبي ا

  نيما كيست؟       او ام ....ابوالقاسم الهوتي و علي اسفندياري يا همان نيما يوشيج معروف
 نوجـويي هـايي   هماني  ه ادامهه البتّ، ككند مي و سبك شعري مستقلي را پي ريزي شتهنيما يوشيج پا به عرصه گذا

با انتقادات بسياري  نيما و دنباله روان شعرشهاي  د خواهياين تجد .آيد مي ت در نثر ادبي بوجودكه با مشروطي ست
   .كنند مي هممتّ  اروپاشعر آزاد  از به تقليد ،او را به سبب نداشتن قافيه در شعرشتا به جايي كه  ؛دنشو مي روبرو

فيه اين اسـت  قا. استخوان است بي آدم ، مثلقافيه بي شعر": نويسد مياي  عاي منتقدانش در مقالهاد نيما در ردخود 
بسـيار   ؛كار قدما كاري است بچگانه. آيد كه قافيه ندارد؛ نه اين كه قدما آورده اند مي و به نظر ؛دهم كه من به شعر مي

گذارم، بسيار بسيار مشكل اسـت   مي دانم و زنگ مطلب آن را اسم مي قافيه بندي آنطور كه من !عزيز من. استآسان 
  )76، ص1381ادبيات معاصر ايران، شعر،( ."خواهد مي و ذوق ؛و بسيار بسيار لطيف

ايسـتد و بـا    مـي  خود در شعر فارسي و انتشار آن در مقابل منتقدان تمـام قـد  ي  هبه اين ترتيب نيما با تدوين نظري
گويـد كـه    مـي  اگر ،شعرهايش حق داردي  درونهي  در باره".ريزد مي نو را در شعر فارسي پي د طلبي اش سبكيتجد
ي راهـي را كـه شـاعر    نـا توانـد تنگ  مـي  و خواننده ؛آنها اصل اند هاي خودش است، بنيادين آنها، دردها و رنجي  ماده

 -ناهمسازي ميان عاشق و افسانه افسانه، ديواري  در قطعه. دوزيش را با جان و پوست حس كنگرفتارش است و دلس
 ،تـوان تـاثير بسـيار روشـن     مي در اينجا  به خوبي. بن فرو ريخته استبيخ و يعني ديوار واقعيت و خواب از  -دلدار

جاي ه را كه هر دو روزگاري دراز همچون نمايندگان ب» دو موسه.آ«و » المارتين« نويسندگان رومانتيك فرانسه بويژه 
  )306، ص1386تاريخ و تحول ادبيات جديد ايران،( ".در ايران شناخته شده بودند، ديدادبيات فرانسه 

هـاي   و بـا قالـب   جديـدي گشـتند  هـاي   آخر هم دنباله روان نيما هستند كه خود بنيانگذاران سبك و شيوهي  دسته
د ادبـي  در ميـدان تجـد  پـا  ) شعرهاي هـايكووار (، قالب سپيد، موج نو و طرح )فرانيمايي(جديدي چون؛ نيمايي آزاد

فروغ فرخزاد، مشرف آزاد تهرانـي،   ؛نام شاعراني چون فارسي از كنار تاريخ ادب معاصردر حيف است كه . گذاشتند
لي، فريـدون مشـيري، احمـد شـاملو، احمدرضـا      سهراب سپهري، منوچهر آتشي، مهدي اخوان ثالـث، فريـدون تـولّ   

ق، اسـماعيل شـاهرودي، نصـرت    ، حميـد مصـد  شـفيعي كـدكني   شنگ ابتهاج، محمدرضااحمدي، يداهللا رويايي، هو
العـات را از  و كمتـرين اطّ  با سهل انگاري گذشـت  -ن نيستكه مجال شمردنشا-رحماني و هزاران هزار شاعر ديگر

  :هاي شاعرانه آشنا نشد و از كنار مهدي اخوان ثالث گذشت و با اين نغمه رد؛آنها ارائه ك
  

  از تهي سرشار "
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  جاري ست ها  جويبار لحظه
  چون سبوي تشنه كاندر خواب بيند آب، وندر آب بيند سنگ، 

  شناسم من  دوستان و دشمنان را مي
  دارم؛  زندگي را دوست مي

  مرگ را دشمن 
  من دوستي دارم  -با كه بايد گفت اين؟ -واي، اما

  كه به دشمن خواهم از او التجا بردن؛ 
  )192، ص1381ايران، شعر، ادبيات معاصر( "... .خاليها  جويبار لحظه

  

  :و يا از شعر فروغ فرخزاد چيزي نخواند
  

  زنم  من از نهايت شب حرف مي"
  من از نهايت تاريكي 

  زنم  و از انتهاي شب حرف مي
  چراغ بيار ! مهرباناي  ي من آمدي، براي من اگر به خانه

  و يك دريچه كه از آن 
  )217صهمان، ( "... .ي خوشبخت بنگرم به ازدحام كوچه

  

  :و همچنين از شاملو
  

  گرچه بدين سان زيست بايد پست، "
  شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوايي نياويزم  من چه بي

  ي بن بست  بر بلند كاج خشك كوچه
  گر بدين سان زيست بايد پاك، 

  من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود چون كوه 
  )206همان، ص ( "... .بقاي خاك يادگاري جاودانه، بر تراز بي

  

  :و سهراب سپهري
  

  قايقي خواهم ساخت "
  خواهم انداخت به آب 

  دور خواهم شد از اين خاك غريب 
  ي عشق  كه در آن هيچ كسي نيست كه در بيشه

  ) 229همان، ص( "... .قهرمانان را بيدار كند

  :بي در ايرانجديد ادي  شكل گيري و تكوين دوره
بات عليه كاربرد كمك كرد تا تعص ننخستيهاي  داشت و ترجمهاي  ايران نقش سازنده يندر جنبش ادبي نو ترجمه

در خـواب هـم نمـي     يبراي چندين سده هيچ كس حتّ. در آثار نوشته شده از ميان برداشته شوداي  محاورههاي  واژه
بسيار عوامانه و  ،را براي نوشتناي  زبان محاوره كساني كه قرنها. بنويسدگويد  مي ديد كه كه با همان زباني كه سخن

آسان شد، شكل  هم ارتباطات كم شدها  در نوشته هنگامي كهها  و لهجهها  گويش ع و اختالفاتتنو. شمردند مي پست
  . ول گرديدات از طريق ترجمه متدار و ادبياز زبان فارسي گسترش يافت و انواع جديدي از تفكّاي  ويژه

رفتنـد و بعـد از    مـي  هر ساله صدها جوان براي تحصيل به خرج خود بـه خـارج از كشـور    ش1308پس از سال 
طه، راهي اروپا براي تحصيل متوسي  ل دورهمجلس هر ساله صد تن از شاگردان اوي  هبصومهم به موجب  ش1312
حاصل اين حركت هسـتند كـه   ... هوشنگ ابتهاج و حسين پيرنيا، مجتبي مينوي، بزرگ علوي، صادق هدايت،  .شدند

هريك پس از بازگشت به كشور سبب ايجاد تحوسـعيد   .ات كشور شـدند الت، حركت نوجويانه و شكوفا شدن ادبي
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نثر حماسـي و شـعرگونه    ،اساطيري يونانياني  نفيسي ايلياد هومر را ترجمه كرد و عالوه بر آشنايي ايرانيان با حماسه
ـ   .مجتبي مينوي، پژوهش هايي را در فرهنگ غرب انجـام داد  .ت ايران بر جاي نهادارا در ادبي ه بـه گسـترش   بـا توج

ـ   ترجمه در اين دوران روزنامه نگاري ايران هم تحو د ل شگرفي يافت و نثر سياسي در ايران براي نخسـتين بـار متولّ
  .شد

ات پژوهشـي نيـز تاليفـات    ادبي ، دروتاه و نوولكي  هقصادبي هاي  در گونهنثر نو فارسي ي  زمينهعليرغم گسترش 
مردانـي  بزرگ. زمان و قرين بودايران با احياي علوم و معارف هم نوزايي ادبي در. آمد مي و ارزشمندي بوجودشايسته 

ـ تبـي مينـوي  جني، سعيد نفيسي، شفق، مقاسم غقزويني، د محمتقي زاده،  ؛ حسنمانند و تعـداد   دعلي فروغـي ، محم
از خود به يادگار گذاشتندات ايران و ميراث آن ديگري دست به كار شدند و آثار مفيدي براي حفظ ادبي .  

مرداني چون . ف اعصار گذشته كتاب علمي بنويسندقان اين عصر ديگر مايل نبودند به يك زبان عربي و متكلّمحقّ
في و توانايي زياد به كار گرفتنـد و معيـاري   تكلّ بي همراه بافروغي و تقي زاده و ديگران نوع جديدي از نثر علمي را 

  . براي پژوهندگان بعدي به جا گذاشتند

ات معاصراوج و شكوفايي ادبي:  
از نثري واقع گرايانه، باعث ايجـاد نسـلي از   ها  آني  ظهور صادق هدايت، بزرگ علوي و صادق چوبك و استفاده

ات ايران به شكوفايي كـه  بزرگان به نوشتن روي آوردند و به اين ترتيب ادبينويسندگان شد كه به تقليد از سبك اين 
ن، روزنامه نگـاران،  ابه مدد مترجم ش1340و تا دهه ي ؛رسيد ،سوختند تابش مياديبان در تب و  ،از ابتداي مشروطه
ـ  قبـل از مشـروطه متحـو   ي  بـه دوره  ايي و داستان نويسـان ايرانـي نسـبت   شعراي سبك نيم ـ ل شـده و ب ت و ا خالقي

  .اين افراد به شكوفايي رسيدهاي  تالش
 ميالدي در ايران يعني محمـد مسـعود   1930ي  دههي  ه نويسي با يكي ديگر از نويسندگان برجستهقصي  در زمينه

يـادآور   توصـيفات دقيـق او   .ش از زيـر چـاپ در آمـد   1311شويم كه كتاب در تالش معاش او در سـال   مي روروب
ـ ي  ههنگام تعدادي قصآن محمد مسعود در . نويسندگي اميل زوال است ي كوتاه از خود به يادگار گذاشت و گام مهم

ات نو ايران برداشتدر ايجاد يك قالب نوول نويسي در ادبي.  
ي  نخسـتين مجموعـه    ش1313ع كـرده بـود، در سـال    ش را شـرو كار ه نويسبه عنوان يك قصكه بزرگ علوي 

زندگي زنـدانيان  ي  زندان دربارههاي  علوي كتاب خود را با نام ورق پاره. تان خود را با نام چمدان منتشر ساختداس
انتشار داد و در پنجاه و سه نفر از خود و از آناني كه به دليل درگيري سياسي همـراه او زنـداني شـده بودنـد سـخن      

ـ   هاي  هزيبايي از قصي  كه مجموعهها  پس از نامه. گفت ه و كوتاه بود، نوول چشم هايش منتشر شد كـه سـزاوار توج
در ميان نويسـندگان خـارجي كـه    . ه نويس استاين نوول آغاز استادي علوي به عنوان يك قص. تحسين بسيار است

علـوي همچنـين   . او را به خود برانگيخته بودند، بايد از ويرجينيا ولف، هنري جيمز و پروست نام بردي  نظر و عالقه
در آثار او از فن گزارشگري كـه در آثـار جديـد فارسـي     . اري از زبان آلماني و روسي به فارسي ترجمه كرده استآث

  . خبري نيست ،شود مي فراوان ديده
ي بـه پـاي دوسـت خـود صـادق      نظير كه توانسته در آثارش تا حد بياي  است با قريحهاي  صادق چوبك نويسنده

ـ     ي  يك نويسندهچوبك چيزي نيست جز  .هدايت برسد ت نويسـندگي او تـاثير   اصـيل و گـر چـه هـدايت در خالقي
سـبك چوبـك جـايي بـراي تقليـد بـاقي       ي  جستهرت بفردي. صرف او نيست دچوبك مقلّ بسياري داشته است، ولي

ـ . لبريز شدن استي  وي در انتري كه لوطي اش مرده بود ثابت كرد كه نبوغش آماده. نگذاشته است ه هـايي  وي قص
ي  آثار او ماننـد آثـار جـين اوسـتن در محـدوده     . مانند آليس در سرزمين عجايب براي كودكان ترجمه كرده است نيز

  .استها  زماني  كوچك خودشان هستند و كار او نيز مانند كار جين اوستن براي همههاي  مهره
؛ كاغذ اخبار، قـانون،  چون مه هاييروزنا. بودگوناگون هاي  روزنامهانتشار  ات نوادبي مهمهاي  يكي ديگر از ويژگي

 اروپـايي هـاي   روزنامـه  از در اين زمينهنام برد كه بيشترين تاثير را  توان مي حبل المتين، اختر، كاوه و صوراسرافيل را
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ـ   هاي  ش، رواج روزنامه1295به دنبال انقالب مشروطه در سال  .گرفته بودند ت تاثيرگذار در ايران نشـانگر آگـاهي ملّ
  . ايران بود

جست كه مـورد تمجيـد نويسـندگان جديـد      مي از سبكي ساده و مستقيم سود ي صور اسرافيل روزنامهدر دهخدا 
ي  تصـفيه : عبـارت بـود از  اين نشـريه   اهداف. دانستند مي جنبش ادبيي  و او را يكي از پيشگامان برجسته ؛ايران بود

ي  اروپايي در ايران و حفظ و اشاعهب گرايي، گسترش فرهنگ و علوم زبان فارسي، مبارزه با تعصايـن  . ات ايرانادبي
بـراي نشـر يـك    اي  صور اسـرافيل وسـيله  ي  روزنامه .به شمار آورد "جنبش ادبي نو ايراني  قطعنامه"را بايد  اهداف

 معـروف  "چرنـد و پرنـد  "ه نـام  ناميد و با مقاالتي كه ب مي "دخو"سلسله از مقاالت علي اكبر دهخدا بود كه خود را 
  . ات نوي ايران انجام داددمات با ارزشي نسبت به ادبيخبود، 

گويي را به كار گرفت و سبك عربـي  مهارت تمام اصطالحات زبان گفت دهخدا در قطعات طنزآميز چرند و پرند با
ـ  ي كه مقاالت. رفت، دور ريخت كار ميط سنت گرايان به نويسندگي را كه توس ه زاده بـود دعلي جمـال منبع الهـام محم
شـد، وارد  ش در برلين چـاپ  1300خود با عنوان يكي بود يكي نبود كه در سال هاي  هاز قصاي  است كه با مجموعه

ه نويسي كوتاه جديد فارسي را زاده نه تنها مبتكرانه راه را براي نثر نو هموار كرد، بلكه قصجمال. ات شدي ادبي صحنه
  . نيز متداول ساخت

  : مترجمي زبان انگليسيي  در رشته مهجور ماندن ادبيات معاصر
فارسي معاصر و آينده تحـت   و چون ؛فارسي معاصر استتوجه به شعر و نثر  ،نچه بيش از همه مورد نياز ماستآ

زبان فارسي بـراي مـا   ي  ترين مسئله مهمرسد  مي به نظر؛ هاي اروپايي قرار دارد و خواهد داشت از زبان  تأثير ترجمه
ـ م اهمدوي  هاي پيش از اسالم در درجـه  قبيل تصحيح متون قديم و زبان مسائل اين زبان ازترجمه است و ساير  ت ي

معاصر و  حياتي يعني فارسيي  ات اين است كه به اين مسئلهان ادبياستادو ها  معايب كار دانشگاه يكي از. دنقرار دار
ات، در بين تمام اديبان علي الخصوص كساني كـه بـا   در نتيجه نگاه به اين نوع ادب اند و ه الزم را نكردهترجمه، توجي

  .مورد است بي ترجمه سر وكار دارند بسيار نگاهي كم ارزش و گاه حتي زايد و
در  ي اسـناد حقـوقي   و ترجمـه  ي متون مطبوعاتي گويي كه دانشجويان اين رشته با گذراندن دروسي چون ترجمه

دبيات فارسي رسيده و ديگر هيچ نوع احساس نيازي بـه آشـنايي   كنار ساير واحدهاي درسي به يك شناخت غني از ا
توان باور داشت كه دانشجويان اين رشته  مي براستي چگونه .نمي كنند -آن هم البتّه متون ادبي معاصر –با متون ادبي 
حتي از كنار مشروطه ندارند و براي  حوادث سياسي و اجتماعي و ادبي دورهي  اطّالعات را در بارهترين  حتّي سطحي

گذرنـد كـه جهانيـان بـه      مي ادبي معاصرهاي  نام بزرگاني در شعر نو و داستان كوتاه و رمان و نمايشنامه و ساير گونه
. كننـد  مـي  آثارشان صـرف ي  و سالها وقت خود را براي شناخت و ترجمهها  خيزند و ماه مي احترام نام و آثار آنها بپا

گويـا بـا ايـن    . به بعد داشته باشـيم  ش1300ي مترجماني از جنس و نسل طاليي سالهاپس ديگر نبايد انتظار داشت، 
  .كنيم مي توجيه كه دنيا از زادن مترجمان توانا، سترون و نازا شده، خيال خود را راحت

آن گسترده شده؛ و بـراي هـر كـدام از آنهـا بايـد      هاي  علوم و شاخهي  آري اين واقعيت دارد كه روز به روز دامنه
تخصصي و تبحري الزم و كافي به دست آورد؛ اما براستي در اين ميانه تكليف و سهم ادبيات معاصر چقدر و تا چـه  

 در اين زمينهاي  آثار جهاني نه تنها به يك شناخت و معرفت كافي و تازهي  اندازه است؟ كجا رفتند آناني كه با مطالعه
  .گرفتند مي مورد تحسين مخاطبان داخلي و خارجي قرار گشتند كه مي رسيدند، بلكه خود خالق آثاري مي

بـا پشـتكار و يـاد     تنهـا  و يت كامل نمـي رسـد  قموفّبه كند  مي مترجمي كه با فرهنگ لغت و كلمه به كلمه ترجمه
نقـش متـرجم در برگـردان    . شود مي قفنون ترجمه و الزامات آن است كه مترجم موفّ ادبيات ايران و جهان و گرفتن
اشاره كرد كـه   بسياري از شاعران و نويسندگان غير ايرانيتوان به كتابهاي  مي كامالً مشهود است و براي مثال يك اثر
در بعضي موارد همگان يك نويسنده يا شاعر غير ايراني را با نام مترجم ا را ترجمه كرده اند امآنها آثار  ز افرادخيلي ا
  .كنند مي جمش معرفيشناسند و گاه اثر را با نام متر مي آن اثر،
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ات گسترده و اصيلي در آن و اكنون ادبي هاحياي سياسي و ادبي بودي  صحنه ي كه پشت سر گذاشته،ايران در دوران
ايـران  ي  ات نو نبايد براي آناني كه به آينـده ت اين ادبيياهم. استات اروپا ر از ادبيكه بخش اصلي آن متاثّ هرخ نمود

 وضعيتو شعور انسان هاست، پس  انديشهتمام نماي ي  آيينه ،اتاگر بپذيريم كه ادبي. ميان برودعالقه مند هستند از 
باشدنده زسازنده و  تواند، مي همت هنوز اين ملّي  كه نبوغ خارق العاده ،كند مي ات ايران ثابتكنوني ادبي.  

  :گيري نتيجه
  )راهكارهاي جلوگيري از سير قهقرايي(

هـا   تشاعران ايران از مد. ات كهن ايران را نمي توان مورد چون و چرا قرار دادعظمت ادبيدر پايان بايد گفت كه 
. بخشـند  مـي  ديگـر الهـام  هاي  تبه شاعران ملّ نموده اند و هنوز همو ايجاد  را كشفادبي فنون و صنايع  اغلب، قبل

الت در تحوترين  مهمكه اض و زاينده است و اكنون يران هنوز فيكند كه نبوغ ادبي ا مي نهضت ادبي امروز ايران ثابت
اين سـرزمين در   ادبيات كالسيكهاي  كوششي  پيشينهي  از آن نتيجه يبخش ،ده استوي دانثر زبان فارسي رشعر و 
باور  .ن استاردر احياي ادبي امروز اي ادبيات ملل ديگري  ترجمه نقشي  بخش ديگر آن نتيجه نثر، و شعر وي  زمينه

  .كهن  بيان كرد و نثر ، بهتر از شعرتوان مي ساده و شعر نو و نيمايي امروز مسايل جديد را به نثر بر اين است كه
ات معاصـر     ي  حال كه اين امر بر همگان مسلّم است، پس بهتر است كه در رشته مترجمي زبان انگليسـي بـه ادبيـ

جلـوگيري شـده؛ و   اي  ل فكري و زباني تـا انـدازه  اقل از اين سير تنزّتا بواقع بتوان گفت كه حد ،توجه بيشتري شود
  :تا در صورت منطقي بودن آنها را عملي سازيم ،براي رسيدن به موفّقيت الزم است به موارد زير دقّت كنيم

ي  دو واحـد در ايـن رشـته مايـه    اضافه كردن به درس آشنايي با ادبيات معاصر ايران؛ وجود درسي بـه ارزش   -1
  .حداقل بايد دانشجويان در سه مرحله به ارزش شش واحد با اين درس آشنا بشوند. تاسف است

ات معاصـر ايـران     -2 كـه بايـد   )  3و 2و  1(تقسيم بندي اين درس به سه مرحله، با عناوين آشنايي بـا درس ادبيـ
قبل و بعد از مشروطه آشـنا شـوند؛ و در   ي  ياسي و ادبي دورهدانشجويان در بخش اول بيشتر با اوضاع اجتماعي و س

هـاي   و داسـتان هـا   كوتاه، رمـان هاي  بخش دوم با آغاز نثر نويسي ساده در همين دوره و شروع انواع ترجمه ها، قصه
معاصـر آشـنا    ادبي اروپا و تاثير آنها بر نويسندگان ايراني و آثار ماندگار و جاويدان ادبهاي  گوناگون و ورود مكتب

چه از نظر قالب و ظـاهر و چـه از نظـر     -در بخش سوم هم با سير شعر در دوره مشروطه و علل تغييرات آن. شوند
آشنا گردند و باز هم تاثير شعراي غيرايراني را در شـعر معاصـر ايـران و در آثـار بزرگـان ايـن دوره       -محتوا و مفهوم

  .آنها برآيندي  و ترجمه نندبوضوح احساس كنند و با ميل رغبت در صدد خوا
  . موثّر و مفيد و كامالً مرتبط با درس ادبيات معاصر ايرانهاي  ترغيب دانشجويان و الزام آنها به انجام تحقيق -3
مفيد و موثّر در بعضي از دروسي هاي  مترجمي زبان انگليسي براي انجام تحقيقي  همكاري ساير استادان رشته -4

  .مرتبط است معاصر رجمه و ادبياتكه به نوعي با مبحث ت
عكس و فـيلم و صـداي   (استادان درس آشنايي با ادبيات معاصر ايران از انواع وسايل كمك آموزشيي  استفاده -5

آنها به ايـن  ي  كه بتواند باعث تشويق دانشجويان به اين درس و گرايش و عالقه) شاعران و نويسندگان معاصر ايران
  .موضوع گردد

ه نويسـي    هاي  ادبي شعر و كارگاههاي  دانشجويان به شركت در انجمنتشويق  -6 ه خـواني و قصـ كـه گـاه    -قصـ
هاي  آشنايي با ادبيات فارسي معاصر بصورت ساعتهاي  و تشكيل انجمن -كنند اصالً ربطي به آنها ندارد مي احساس

  .فوق العاده
ات      ادبي مشترك بـين دانشـجويان   هاي  تالش براي ايجاد انجمن -7 مترجمـي زبـان انگليسـي و دانشـجويان ادبيـ

آنهـا، حتـي در   ي  مشترك در زمينه خوانش متون معاصـر فارسـي و ترجمـه   هاي  فارسي؛ و ايجاد انگيزه براي فعاليت
  .كوچك بوجود آمده اندهاي  بزرگ از همين جمعهاي  حركتي  حجمي بسيار كوچك، چه بسا زمينه
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Review: 
 

Translation is always closest bridge between cultures and literatures of different nations and will 
continue . Translation of books and literary culture of the Renaissance, with the land so that the entire 
world and specifically Europe . 

Acknowledging this central issue , which is far from fair Persian literature in the English translation 
of only two units in each of its theoretical and scientific institutions to their own taste . 

The first translator of Persian literature owes its constitutional period before and after the great 
writers of the world knows , it is a pity that such an obsolete and abandoned and unrecognized .bring 
home the point .the way the MA and Ph.D. levels , the holy place (to learn more about contemporary 
Persian literature ) will or not ? ! 

The solution is to implement and translate them into works of Persian literature , especially in 
English and French and German is more due to the regression perhaps a slower , or stop , where , in 
this and are not allowed to unless with the revision of syllabi for courses in English translation and 
policy in this area. 

Finally , the translation of language development is crucial, and therefore the choice of words that 
can be created is an amazing feeling as we always want to have it Vshaysth . 
Key words: the translation of literature contemporary constitutionalism , Literary Renaissance, 
implementation and impact 
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