
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واشینگتن ایروینگ
در شهر نیویورک متولد شد و در  ۳۸۷۳آوریل  ۳واشینگتن ایروینگ در 

تاون در ایالت نیویورک درگذشت. او در روستای تاری ۳۷۸۱نوامبر  ۸۷
یازدهمین و آخرین فرزند تاجری موفق بود و والدینش از مسیحیان 

دار وکیل و سیاستم وسخت بودند. ایروینگ در جوانی در دفتر سفت
حقوق خواند و شیفتۀ دخترش شد.  1جوزایا اوگدن هافمنآمریکایی 

برد. در همین او از امتیازات اجتماعی و فرهنگی شهر نیویورک بهره می
ای از مطالب طنزآمیز روی آورد. او با سفری که زمان، به نوشتن رشته

ای هم از آن تهیه به اروپا داشت و سفرنامه ۳۷۸۱_ ۳۷۸۱های در سال
سه ودیده بدل شد. ایروینگ در سن بیستنی دنیاوطکرد، به جهان

کانون وکالی نیویورک درآمد و اسمًا کار وکالت را  سالگی به عضویت 
در خیابان وال استریت در پیش گرفت، گرچه عماًل فعالیت خاصی 
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جای وکالت بیشتر به نوشتن اشتغال کرد. او بهدر زمینۀ وکالت نمی
را منتشر « دیدریک نیکرباکر» تاریخ نیویورک   ۳۷۸۱داشت. در سال 

کرد. این کتاب قرار بود هجوی بر راهنمای پرطمطراق نیویورک باشد 
های ساکن نیویورک بدل ای طنزآمیز دربارۀ هلندیاما به تاریخچه

شد. وقتی ماتیلدا، دختر هافمن، در همین سال درگذشت، ایروینگ 
واشینگتن  به ۳۷۳۳از فرط اندوه مدتی از نوشتن دست کشید. او در سال 

سی رفت تا برای شرکت واردات برادران ایروینگ رایزنی کند. او که دی
گون روی آورد و  هنوز از درگذشت ماتیلدا متأثر بود، به چند شغل گونا
شرکت برادران ایروینگ را در نتیجۀ ورشکستگی از دست داد. با این 

که دوباره  دبرقدری سود میاش آنحال، او هنوز از قراردادهای ادبی
را در سال  جفری کریانمسّودۀ حضرت آقای سراغ نوشتن برود. وقتی به

نوشتن به خودش قّوت قلب  منتشر کرد، هنوز در تالش بود از راه ۳۷۳۱
اروپا و آمریکا، از جمله کنار وهد. او به سفرهای مختلفی به گوشهد

او باألخره کند. هایش پیدا مسّوده اسپانیا، رفت تا مطالب اصیلی برای
اش از شهر نیویورک طوالنی به نیویورک بازگشت. غیبت ۳۷۳۸در سال 

شباهت به غیبت طوالنی ریپ وان وینکل نبود موجب شد که بی
بی ایاالت ای به ایاالت متحده پیدا کند؛ در آن زمان مرز غرنگاه تازه

ه و این بار بسفر بست  شدن بود؛ او دوباره بار  متحده تازه در حال باز
هایی که در آنجا تجربه هایش را در نتیجۀغرب رفت و بسیاری از کتاب

اش در هادسن بازگشت و در داشت نوشت. ایروینگ باألخره به خانه
جا در همان ۳۷۸۱حلقۀ خانواده و دوستانش آرام گرفت و در سال 
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 71                                                                                                           واشینگتن ایروینگ

 

های کوتاهش را منتشر های مختلفی از داستانایروینگ مجموعه
 هال بریجبریس(، ۳۷۸۸_ ۳۷۳۱) مسّودۀ حضرت آقای کریانکرده است: 

های افسانه( و ۳۷۳۸) الحمرا(، ۳۷۸۱) های یک مسافرقصه(، ۳۷۸۸)
ای آمیزه مسّودۀ حضرت آقای کریان(. مجموعۀ ۳۷۳۸) فتح اسپانیا

 نویسی، مقاله، تاریخ، سفرنامه، طنز و داستان کوتاه. است از مسّوده

تین نویسندۀ آمریکایی است که در سطح جهان ایروینگ نخس
رقم  مسّودۀ حضرت آقای کریانشناخته شد. شهرت جهانی او با 

های عامیانۀ قدیمی های ایروینگ معمواًل از افسانهخورد. داستان
و « ریپ وان وینکل»های او، ترین داستانگیرند. معروفبهره می

، با اینکه عمدتًا برگرفته «(سرافسانۀ سوار بی»)یا « افسانۀ اسلیپی هالو»
های آمریکایی و اند، با توجه به صحنههای عامیانۀ آلمانیاز داستان

 1طنز مخصوص ایروینگ از اصالت برخوردارند.
 
 «ریپ وان وینکل»
 2قصۀ یکی از سه داستان یا به قول خود ایروینگ« ریپ وان وینکل»

است؛ باقی این مجموعه از مسّودۀ حضرت آقای کریان مجموعۀ 
مقاالت، مسّودات و حکایات تشکیل شده است. ریپ وان وینکل 
نمونۀ اعالی مرد آمریکایی قرن نوزدهم است که هیچ اهمیتی به 

اش آمریکا از زیر اینکه قبل و بعد از خواب طوالنی_  دهدسیاست نمی
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