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Abstract  
The translation of the novel "The Adventures of Hajji Baba Isfahani" is a 

turning point in the history of Persian prose literature and the history of 

translation into Persian; much research has been done on this novel. 

Ambiguities about this novel and its Persian translation have been raised and 

investigated, including whether the original text was written by James 

Murrier or did he expand the novel on the basis of a Persian text and is 

"Mirza Habib Isfahani" the main translator, or is it Sheikh Ahmad Rouhi as 

written in the First publish of this novel? This paper has attempted to make 

new points by relying on intra-textual cues, comparing the translation with 

the original text, stylistic features, and so on. This study considers the 

existence of a Persian text as the main text more probable. And about the 

second ambiguity, this article emphasizes that Mirza Habib is the main 

translator of the novel, also determining the contribution of Sheikh Ahmad 

Rouhi and Mirza Agha Khan Kermani in the translation of the novel. 
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 «ياصفهان بابا يسرگذشتِ حاج»دو ابهام دربارة رمان  یِبازنگر

 

 رانیا ، همدان ، نایس یدانشگاه بوعل ، یفارس اتیگروه زبان و ادب ، اریدانش   انیهاشم الیل

  

 رانیا ، همدان ، نایس یدانشگاه بوعل ، یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو یمحسن قائم

  

 چکیده

، يبانِ فارسزترجمه به  خِیو تار يمنثور فارس اتيادب خِیدر تار «ياصفهان بابا يسرگذشت حاج»ترجمة رمان 

دربارۀ  يانجام گرفته است. ابهامات ياريبس يها رمان پژوهش نیدربارۀ ا شود؛ ينقطة عطف محسوب م کی 

را  يمتن اصل ایآ که نیا جملهقرار گرفته است؛ از قيمطرح بوده و موردتحق اش يرمان و ترجمة فارس نیا

مترجمِ  ایرمان را شرح و گسترش داده است؟ و آ ، يمتن فارس کی ةیاو برپا اینوشته و  يسيانگل ةیمور مزيج

نوشته با احصا و  نیاست مشترک؟ در ا يا ترجمه ایو  گریکَسان د ایاست و  ياصفهان بيرزاحبيم ياصل

 نیارائه شود؛ ا يا تازه يها نکته ، دو ابهامِ مهم نیدربارۀ ا شده يسع ، در اثر و ترجمة آن یيها نشانه يبررس

تر از  محتمل اريرا بس يعنوان متن اصل به يمتن فارس کیوجود  ، يکنون يها افتهیبا توجه به  ، پژوهش

، یيو معنا يسبک افتةینو يها نشانه ياریبا  ، و دربارۀ ابهام دوم داند يم هیمور مزيبودنِ ج ياصل سندۀینو

قائل است و  رزاآقاخانيو م يروح يبرا يسهم قابل توجه ، بيرزاحبيبودنِ م يبر مترجمِ اصل ديضمن تأک 

 از ترجمه نشان دهد. یيها را در بخش سندگانینو نیتفکر و سبک نگارش ا راتِيتأث کند يتالش م

 رزاآقاخانیم ، هیمور مزیج ، یاصفهان بیرزاحبیم ، یاصفهان بابا یسرگذشت حاج: هاکلیدواژه

 .یاحمد روح خیش ، یکرمان

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 است. رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا يدکتر رسالةاز  حاضر برگرفتهمقاله 
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 مقدمه

.( با عنوان ش 6282. )ق 6286نام رماني است که در « باباي اصفهاني سرگذشت حاجي»

به زبان انگليسي در لندن انتشار یافت. در همان سال ترجمة « اصفهانيبابا  ماجراهاي حاجي»

 6888یعني حدود  ، در پاریس منتشر شد و احتماالً بيش از شصت سال بعد ، فرانسوي این اثر

کامل به فارسي ترجمه شد؛ البته انتشار ترجمة فارسي آن  طور بهبابا  .( حاجيش 6215. )ق

انگليسي در کلکتة « داگالس فيالت»رسي آن به همت کلنل ها ميسر نشد و متن فا تا سال

.( چاپ شد. )ر.ک: دانشنامة جهان اسالم مدخلِ ش 6235. )ق 6828هندوستان در سال 

 «(بابا اصفهاني سرگذشتِ حاجي»

و « ژان باتيست دوفوکونپره»است؛ مترجم فرانسوي آن « جميز موریه»نویسندۀ این اثر 

خان  محمدحسن»اصفهاني است. البته قبل از ميرزاحبيب مترجم فارسي آن ميرزاحبيب 

ترجمة آن را آغاز کرده بود ولي به سرانجام نرسانيد. )براي اطالع از ترجمة « اعتمادالسلطنه

 (6836 ، ر. ک: آل داوود ، اعتمادالسلطنه

ابهاماتي  ، از نگارش تا ترجمه و انتشار ، بابا اصفهاني دربارۀ رمان سرگذشت حاجي

 دو ابهام بزرگ ذیل: ازجملهشده است؛ مطرح 

در مقدمه کتاب ادعا  که چنان آنخود جيمز موریه است و یا  ، . نویسندۀ اصلي اثر6

 خودنوشت یک ایراني است که به او هدیه کرده است؟ نامهيزندگاین متن  ، کرده

اي است  ميرزاحبيب اصفهاني است و یا کَسان دیگر و یا ترجمه ، . مترجم اثر2

 رک؟مشت

 ازجملهاند  پژوهشگران توانمندي به تحقيق و اظهار نظر دربارۀ این ابهامات پرداخته

طور که در  ایرج افشار و حسن کامشاد؛ اما همان ، مجتبي مينوي ، زاده محمدعلي جمال

غرض  ، هاي بسياري دربارۀ نویسندۀ حقيقي کتاب بحث»دانشنامة جهان اسالم تصریح شده 

هاي آن و  ترجمة فارسي و ارزش ، بابا براي عنوان کتاب خاب نام حاجياصلي او و دليل انت

اي  گرانه و اگرچه به نتایج روشن آغازشدهاز زمان انتشار کتاب  ، همکاران احتمالي مترجم

رود بحث دربارۀ  ها را نتيجة قطعي تلقي کرد و انتظار مي توان آن اما نمي ، رسيده است
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« همچنان ادامه بيابد. ، به منزلة بحث مفتوح تاریخي و ادبي ، هاي گوناگون این اثر جنبه

 «(باباي اصفهاني سرگذشت حاجي»مدخل  ، )دانشنامة جهان اسالم

رمان « ، پس از ارائة مختصري از پيشينة پژوهش و روش تحقيق ، در ادامة این مقدمه

نمایشنامة »و  «افراد دخيل در ترجمة فارسي آن« ، «نویسندۀ اثر« ، «بابا سرگذشتِ حاجي

که در این  اجماالً معرفي خواهند شد؛ توضيح آن« سوسمارالدوله اثر ميرزاآقاخان کرماني

ها  بارها ذکر شده است و الزم است اطالعات مختصري از آن ، نوشته نام این افراد و آثار

ث از زوایایي نو مورد بح ، ارائه شود. در بخش اصلي نيز سعي شده است دو ابهام ذکر شده

 قرار گيرد.

 پیشینة پژوهش

از زوایاي گوناگون  ، بابا اصفهاني پس از نخستين انتشار تا عصر حاضر سرگذشت حاجي

تنها به چند پژوهشِ نزدیک به نوشتة حاضر  نجایاپژوهشگران بوده است. در  موردتوجه

 شود: اشاره مي

نکات  ، هشترجمة این اثر جعفر مدرس صادقي در چندین پژو چندوچوندر رابطه با 

 ستيترجمه ن کیکه فقط  يا ترجمه»در مقاالتِ  ازجملهاي ارائه کرده است؛  ارزنده

« نویسي امروز باباي اصفهاني و داستان سرگذشت حاجي»و « (ياصفهان يبابا ي)دربارۀ حاج

ر. ک: )اي که ابتداي تصحيح خود از این اثرآورده است.  در مقدمه ، از همه تر مهمو 

( نظر این پژوهشگر با نتایجِ 6876 ، ؛ موریه6835؛ مدرس صادقي 6876 ، مدرس صادقي

 هایي دارد. تحقيقِ پيشِ رو همساني

مطرح  نکاتي ، این رمان هاي همچنين محمد گلبن در مقدمة خود بر یکي از چاپ

)ر. ک: هاست  در پژوهش حاضر نيز جزئي از آن شده مطرحهاي  کند که بخشي از ابهام مي

 (6833 ، موریه

مفصل در رابطه با  طور بهنخستين پژوهشگراني است که  ازجملهمحمدعلي جمالزاده 

این پژوهشگر در  ، ترجمة این اثر و مترجم بودنِ ميرزاحبيب اصفهاني سخن گفته است

 (6853 ، اثباتِ مترجم بودن ميرزاحبيب اصفهاني تالش وافر داشته است. )ر. ک: موریه
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ضمني به این مقوالت در باب  طور به ، مختلف خود پژوهشگران دیگري نيز در آثار

اي تحت  ایرج افشار در مقاله ازجملهاند؛  بابا اصفهاني پرداخته ترجمة سرگذشت حاجي

پانزده گفتار دربارۀ چند تن از رجال »مجتبي مينوي در کتابِ  ، «ميرزاحبيب اصفهاني»عنوان 

بابا  بحثي دربارۀ سرگذشت حاجي»ر حسن جوادي د ، «ادب اروپا از اوميروس تا برناردشا

پسند  فهم و خاص عام»باب ترجمة کریم امامي در  ، «اصفهاني و نویسندۀ آن جيمز موریه

گري در ترجمه و انتشار ترجمة  ميانجي»اسماعيلي حدادیان مقدم در مقالة « بابا يحاج

بارۀ مطالب جالب و مهم در»و علي مشيري در « بابا اصفهاني فارسي سرگذشت حاجي

 «.بابا کتاب حاجي

 پژوهشروش 

، هايِ پژوهشگرانِ پيشين در کنار بررسيِ یافته ، در این پژوهش ابتدا جهت پاسخ به ابهام اول

تا به وسيلة آن احتمال ترجمه یا تأليف بودن  شده يبررساي از متن انگليسي احصا و  نکته 

پيشِ رو ضمن مقایسة سبکي و نوشتة  ، این اثر سنجيده شود. در پاسخ به پرسش دوم نيز

سهم هرکدام از  ، فکري بخشي از ترجمة اثر با سبکِ نگارش و تفکراتِ مترجمانِ احتمالي

هاي  توان تالش قاطع مي طور بهکند؛ البته این بدان معنا نيست که  تر مي این ترجمه را واضح

اي  ز چنين داعيهمترجمان را از هم جدا کرد و ترجمه را چندپاره دانست و این نوشته ني

، به کم و کيفِ سهم مترجمان ، ندارد؛ بلکه کوشش شده با دقت در نکات سبکي و فکري

 وضوح بيشتري بخشيده شود. 

 و دالیل اهمیت آن« بابای اصفهاني سرگذشت حاجي»

از زبان فردي اصفهاني به نام  شخص اولرماني است که با زاویة دید  ، بابا سرگذشت حاجي

گري  بابا قصة خود را از تولد تا رسيدن به مقام منشي شود؛ حاجي بابا روایت مي حاجي

 کند. بيان مي ، سفارت ایران در انگليس

جویانه و البته  عيب ، این نمایشِ بدبينانه ، هاي فني و داستاني بيشتر از کشش و جذابيت

طنزآلودِ نویسنده از ایرانيان است که کانون توجه مخاطبان و محققان قرار گرفته است. 
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، دهد بابا قرار مي را سر راه حاجيهاي مختلفي  شخصيت ، نویسندۀ اثر در طول رمان

، و لشکري هاي دولتي مقام ، عارف ، مأل ، درویش ، شاعر ، راهزن هایي همچون شخصيت 

طلبي است. هریک با  منفعت ، ها تاجر و... . وجه تشابه قریب به اتفاق این شخصيت ، حشهفا 

قدر بدیع  هاي آنان آن اي سعي دارد منفعت بيشتري براي خود جذب کند و حربه حربه

دارد. در ميان  اي تلخ وامي شرمي به تعجب و البته خنده بي همه نیااست که مخاطب را از 

نوعي  ، اش اي دارد و هرکسي با توجه به پيشه ریا جایگاه ویژه ، ندههمة راهکارهاي فریب

شخصيت اصلي  ، دهد. در این ميان ریاکاري و ظاهرفریبي سرلوحة کار خویش قرار مي

کاري و ریا از خود نشان  اي در زیرکيِ توأم با دغل استعداد ویژه ، بابا یعني حاجي ، قصه

هاي  پله ، شود در حکومت فاسد قاجاري باعث مي همين ترفندها ، دهد و در آخر نيز مي

راهي انگليس  ، عنوان منشي سفارت طي کند و به سرعت به ، ترقي را بدون شایستگيِ الزم

 شود.

چه را که باعث شد این رمان در نزد ایرانيان به درجة باالیي از اهميت و  بنابراین آن

 گونه برشمرد: توان این مي ، توجه برسد

 دار و تلخ ش. طنزِ ني6

رواج خرافه و رواج ریا در  ، پرستي شهوت ، پرستي پول ، فسادِ اخالق ، . انتقاد از جهل2

 همة سطوح جامعة ایران

در عهد  ژهیو بهسياسي و اقتصاديِ رجال حکومتي قاجار  ، . انتقاد از فسادهاي اخالقي8

 شاه فتحعلي

 روان و گيرا ، . ترجمة فارسيِ بدیع5

 جیمز موریه

.( در ازمير ترکيه به دنيا آمد ]...[ پدر او قنسول ش 6696. )م 6738جيمز موریه در سال »

انگليس در عثماني بود ]...[ موریه براي ادامة تحصيل به لندن رفت و در بازگشت به ترکيه 

...[ او را به استخدام ] رانیاسفير انگليس در  ، «هارفورد جونز»به امور تجاري مشغول شد. 

عنوان منشي  .( بهش 6637) 6383امور خارجة انگليس درآورد و در سال  وزارت
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مخصوص خود به ایران آورد ]...[ موریه ]در مأموریت اول خود در ایران[ موفق شد معاهدۀ 

نظامي و سياسي به نفع دولت خود با ایران به امضا برساند. سال بعد نيز به همراه 

راهي انگلستان  ، برد شاه[ که معاهده را به لندن مي يایلچي ]سفير فتحعل خان ميرزاابوالحسن

به ایران « سرگور اوزلي»ماه بعد همراه همين فرد و سفير جدید انگليس  شد و هشت

، )ناطق« .( در ایران اقامت داشت.ش 6665تا  6636. )م 6369. تا م 6368بازگشت و از 

 6898) 

 م؛ و 6362جلد بزرگ به سال هاي خود را در ایران در دو  موریه شرح مسافرت»

.( به چاپ رساند که هنوز هم از منابع مهم تاریخ آن دورۀ ش 6667و  6666. )م 6363

او به  توجه جلب( سفرهاي موریه به ایران باعث 6859 ، )جوادي« روند. ایران به شمار مي

تن کتابي انگيزۀ نوش ، دهد بابا شرح مي گونه که در مقدمة حاجي زندگي ایرانيان شد و آن

موریه هفت هشت کتاب قصة دیگر نيز »راجع به اخالق و رفتار شرقيان را در او برانگيخت. 

که بسيار  «بابا در لندن حاجي»بابا به نام  تأليف کرد. از آن جمله جلد دوم سرگذشت حاجي

 (6838 ، )مينوي« بچگانه و خالي از ارزش ذوق و ادبي است.

هاي  و قصه« آلن لوساژ»اثرِ « ژیل بالس»به دو کتاب  ، بابا گویا موریه در نوشتن حاجي

 (6859 ، نظر داشته است. )ر. ک: جوادي شب کهزار و ی

 میرزاحبیب اصفهاني

را به او  يدستور زبان فارس نينخست نیعصر قاجار بود و تدو شانیاز دگراند ياصفهان بيحب

را در  يمقدمات التيآمد و تحص اياز توابع شهرکرد به دن« بن» ياند. او در روستا نسبت داده

او پس از  ، کردبه تهران و بغداد سفر  ليقصد ادامه تحص کرد و ظاهراً به يزادگاهش سپر

وآمد داشته است  الدوله رفت خان ناظم رزاملکميم ژهیو بازگشت به تهران با روشنفکران و به

، حمدخان سپهساالرمذمت م در يا متهم شد. کتابچه ينید يو ب يگر يو در تهران به دهر

 هرا در آن سخت هجو کرد ينشر دادند و و ، بود يجاهل و عام يصدراعظم که مرد 

ق.  6238قرار گرفت و در  بيکتابچه تحت تعق نیبه اتهام نوشتن ا بيرزاحبيبودند. م

همسن طالبوف و حاج  ، بيرزاحبيو به استانبول رفت. م ختیگر رانیاز ا.( ش 6259)
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بود که  يکرمان رزاآقاخانيو م ياحمد روح خيو دوست و همکار ش يا مراغه نیالعابد نیز

دو سال در منزل  يکرمان رزاآقاخانيبودند. ظاهراً م يتجددخواه شروانياز پ يگهم

است.  کرده يم شیرایو ياصطالح امروز او را به يها ساکن بوده و نوشته بيرزاحبيم

خارج از معالجه  يدچار شد و برا يسخت يماريبه ب ، يسالگ در آستانة شصت بيرزاحبيم

 دیدر تحول نثر جد بيرزاحبيم ريچشمگ ريجا درگذشت. تأث رفت و در همان عثماني

سرگذشت « ، «يناصفها يبابا يحاج»است:  انیبا ترجمة سه اثر نما ژهیو به ، يفارس

را « وردست»است که کلمة  يکس ني. او نخست«زیگر / گزارش مردمزیگر مردم»و  «بالس لیژ

ها و  سروده ، دربارۀ تأليفاتکاربرده است.  به يدربارۀ قواعد زبان فارس يبا عنوان کتاب

براي اطالع بيشتر دربارۀ )ي توضيح داده است. خوب بهجعفر مدرس صادقي  ، تحقيقاتِ او

 مدخل ميرزاحبيب اصفهاني( ، و دانشنامة جهان اسالم 6876 ، ميرزاحبيب ر. ک: موریه

 میرزاآقاخان کرماني

اي  هنویسند و نوگرا يميرزا عبدالحسين بردسيري معروف به ميرزا آقاخان کرماني اندیشمند

اي صاحب نام  در مشيزِ بردسيرِ کرمان در خانواده (.ش 6282) .ق 6216او در سال  توانا بود

. ه انجام رسانددر کرمان ب ، علوم زمانتحصيالت اصلي را با آموختن و ثروتمند به دنيا آمد. 

، در کرماندر زمان حکمراني مستبدانة عبدالحميد ميرزا ناصرالدوله فرمانفرما  ميرزاآقاخان

مجبور به پذیرش ضابطي ماليات بردسير شد و بر سر همين کار با ناصرالدوله اختالف  

به ناچار مخفيانه به اصفهان و از آنجا با دوست شدید پيدا کرد تا جایي که مجبور شد 

برود. پس از مدتي شرایط سياسي و اجتماعي ایران و  اش شيخ احمد روحي به تهران یرینهد

 ميرزاآقاخان و شيخ احمد را مجبور به ترک وطن و رفتن به ، توزي ناصرالدوله کينه

، ر.ک: مدس صادقي)اند.  .( به استانبول رسيدهش 6215). ق 6888گویا در  کرد. استانبول

، خواهي در استانبول سياسي و آزادي ، حدود ده سال فعاليت فرهنگي( این دو پس از 6876 

الدین اسدآبادي  به ایران فرستاده شدند؛ با وساطت سيدجمال ، شاه به درخواست ناصرالدین 

با کشته شدن  تیدرنهابه تأخير افتاد؛ اما  بازگشتشانمدتي  ، و دیگران در نزد شاه عثماني

به ایران بازگردانده و  ، به جرم توطئه در قتل شاه ، ا کرمانيبه دست ميرزارض شاه نیناصرالد
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در صفر  ، ميرزا محمدعلي ، در حضور شخص وليعهدِ تازه ، مظفرالدین شاه ، با دستور شاهِ نو

 .( به قتل رسيدند.ش 6279). ق 6865

هاي پایاني حضور  ورود ميرزاآقاخان و شيخ احمد به عثماني مصادف بود با سال

ب اصفهاني در استانبول. دربارۀ همکاري این سه در ادامة همين نوشتار مطالبي ميرزاحبي

و با هاي اختر و قانون همکاري داشت  با روزنامهخواهد آمد. ميرزاآقاخان در عثماني 

در  يزود به ، او و شيخ احمد ميرزا ملکم خان به تبادل آراء پرداخت.روشنفکراني چون 

و با علماي ایراني  ندالدین اسدآبادي پيوست بري سيد جمالجرگة گروه اتحاد اسالم به ره

ي مانده که احتماالً چندین جا بهند. از ميرزاآقاخان آثار زیادي مقيم عراق به مکاتبه پرداخت

کنندۀ  متحول ها با همکاري شيخ احمد به نگارش درآمده است. ميرزاآقاخان را اثر از آن

همچنين انتقال هنر نویسندگي و شاعري و  با او اند. دانستهنگاري ایراني  تاریخ سنتِ

براي اطالع ) در روشنفکران مشروطه تأثير بسيار گذارد. ، ها هاي اروپایي در این زمينه یافته

 (6897 ، بيشتر ر.ک: آدميت

 شیخ احمد روحي

کرمان متولد .( در ش 6227). ق 6215سال در  يروحان يا در خانواده ياحمد روحشيخ 

، بزرگ کرمان بود يکه از علما يرا نزد پدر خود مالمحمد جعفر کرمان التشيتحص؛ شد

در اصفهان به او پيوست و باقي زندگي را  ، او پس از فرار ميرزاآقاخان از کرمان. ديگذران 

تر از  بيش ، و ميرزاآقاخان در استانبول تا مرگ تقریباً مشابه یکدیگر گذراندند؛ شيخ احمد

نگاري کسب  استنساخ کتب و روزنامه ، هاي عثماني عربي به پاشازادهراه آموزش فارسي و 

کردند. ارتباط این دو با ادوارد براوون بيشتر از طریق شيخ احمد و با ميرزاملکم  درآمد مي

 طور بهبراي شيخ احمد هيچ اثري  که آنبيشتر از طریق ميرزاآقاخان بوده است. عجيب 

 بهشت هشت ازجمله ، ا در نگارش برخي آثار ميرزاآقاخاننشده است اما او ر برده ناممستقل 

براي ) .اند سهيم دانسته« بابا اصفهاني سرگذشت حاجي»و « بالس ژیل»ترجمة  نيهمچنو 

در کم و کيف دخيل بودن این دو در ترجمة  ، در ادامة این مطلباطالع بيشتر ر.ک: همان( 

 سخن به ميان خواهد آمد. ، بابا اصفهاني حاجي
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 یشنامة سوسمارالدولهنما

سه »مشهور به  ، رزاآقاخانيناتمام و بدون نام م يها از کتاب يکیدر خالل « سوسمارالدوله»

بعد از  دیبا هحدس زده است ک راستاریو ، کتاب ةنگاشته شده است. در مقدم« مکتوب

سه مکتوب( با توجه به مرگ  ، رزاآقاخانيشده باشد. )م نوشته .(ق 6868). ش 6276

 اخانآق يها نوشته نياثر از واپس نیا ، کتاب نیش؛ و ناتمام بودن ا 6279در  رزاآقاخانيم

 الدوله لالدوله به جال کمالنگاري فردي به نام  نامه درواقعاین نمایشنامه  شود؛ يمحسوب م

 است.

ــه يشــینما قطعــه ــ نيقــی سوســمارالدوله را ب ــوان يم ــ ت  يآزمــون و خطاهــا نيجــز اول

کـه   رفتیبـا قـدرت پـذ    تـوان  يمسئله را نمـ  نیاما ا ؛دانست رانیمدرن در ا يسینو شنامهینما

ر.ک: قـائمي و   ، تـر  بـراي اطـالع بـيش   ). را نوشـته اسـت   آن ، شـدن « اجـرا »آقاخان با هدف 

 (6867 ، هاشميان

 بحث و بررسي .1

در این نوشتار در باب دو ابهام بزرگ راجع به رمان  ، طور که در مقدمه ذکر شد همان

سعي شده است نکاتي که در  درواقعبابا نکاتي ارائه خواهد شد.  سرگذشت حاجي

 ارائه شود. ، قرارگرفته موردتوجهتر  قرار نگرفته و یا کم موردتوجهتر  تحقيقات پيش

 نویسنده بودن جیمز موریه .1-1

ترین دالیل  موریه تحقيقات زیادي انجام شده است. از عمدهدربارۀ نویسنده بودن یا نبودن 

اي است که موریه ابتداي رمان نوشته است؛ در این مقدمه که خطاب  این تشکيک مقدمه

است که اصل این کتاب را موریه از  ذکرشده ، به یک دوستِ کشيشِ مستشرق نوشته شده

، ده در مقدمة خود بر این رمانزا هدیه گرفته است. جمال ، بابا نام یک ایرانيِ حاجي

اي از اظهارات خودِ موریه  جمعي از هموطنان ما به استناد پاره»نویسد:  مي باره نیدرا 

بابا به دست یک نفر ایراني نوشته شده است و موریه تنها آن را  معتقدند که کتاب حاجي

قدم که موریه اما من با این نظر موافق نيستم و معت؛ ترجمه و تنظيم نموده است و بس
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ها آشنا  سرایي فرنگي نویسي و داستان نویسندۀ آن است. ]...[ کساني که با طرز و سبک رمان

ي این فن همين کاري است که موریه نموده ها وفن فوتدانند که یکي از  باشند خوب مي

تر قضایاي کتاب را  که خواننده بهتر و بيش این منظور بهاست؛ یعني براي خودشيریني و 

« نمایند. کتاب خودشان را به شخص دیگري منسوب مي ، ور کند و یا به جهات دیگربا

 (6853 ، )موریه

پس از  ، مجتبي مينوي در نوشتار مفصل خود راجع به موریه ، مقدمة کتاب رازيغ بهاما 

عالوه بر »نویسد:  داني او دربارۀ زبان فارسي و ایران مي ارائة اسناد تاریخي مربوط به کم

در  ، ام گوید که این کتاب را از فارسي ترجمه کرده که خود موریه در مقدمة کتابش مي این

اللفظ فارسي است: وقتي که  زند که ترجمة تحت متن کتاب هم الفاظي هست که داد مي

موریه –پدر است  مقصود ما این است که فالني پسرِ سگ یا سگ« پدرسگ»گوئيم  مي

ود نشنيده بوده است و در حين ترجمه آن را پدرِ سگ خوانده ظاهراً این لفظ را به گوش خ

 ترجمه کرده ]...[ father of dogو 

که با طبقات مردم ایران مکالمه و محاوره  جهل موریه به زبان فارسي و عجز او از این

دارد که اقالً احتمال این را  ما را وامي ، کرده از آداب و اخالق و عقاید ایشان مطلع گردد

اند ]...[ کتابي به  يم که واقعاً یکي از ایرانياني که با زبان و ادبيات اروپا آشنا شده بودهبده

 (6838 ، )مينوي« فارسي نوشته بوده است و نسخة آن را به جيمز موریه داده بوده است.

کنند که نشان  هاي دیگري در متن انگليسي این اثر اشاره مي بعضي محققين نيز به نکته

کنند در تأليف  ها تصور مي که بعضي علت این»بودن آن از زباني دیگر دارد: از ترجمه 

کتاب ممکن است اشخاص دیگري نيز دست داشته و یا اینکه موریه آن را از فارسي به 

گاه در آن کتاب دیده  انگليسي ترجمه کرده است وجود بعضي عبارات است که گاه و بي

ها  کبک دره ذکر کرده ]...[ و به این قبيل اشتباه شود. مثالً کبک دري را به انگليسي مي

که یک کلمة  سلطان ترکمن ]...[ در فصل ششم کتاب اصالن ، خوریم گاهي در کتاب برمي

ادا کرده و موریه عين این عبارت فارسي « سوزانم پدرت را مي»عبارت  ، دانست فارسي نمي

 (6858 ، )مشيري« را به التين در کتاب خود نقل کرده است.

ها واقف بوده است؛ اما براي آن توجيهاتي  زاده هم به وجود این نشانه گویا جمال
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گویند چون بعضي از کلمات و  اي از هموطنان ما مي عده»نویسد:  آورد. او مي مي

که  چنان ، اللفظي آورده است اصطالحات و یا تعبيرات فارسي را در کتاب به ترجمة تحت

)البته در زبان انگليسي( تعبير نموده است این خود « عدالت و ستم»را به « دادوبيداد»مثالً 

اما من این را دليل ؛ شود که کتاب را از فارسي به انگليسي ترجمه نموده است دليل مي

دانم چون اصوالً این نوع ترجمه در کتاب بسيار بسيار اندک است و ثانياً نویسندگان  نمي

را « فارسي شکر است»کنند و کساني که داستان  زیاد مي ]...[ در مقام مطایبت از این کارها

مآب چگونه تعبيرات فرانسوي  خوب به خاطر دارند که جوان ایراني فرنگي ، اند ]...[ خوانده

کند و نباید فراموش نمود که موریه زبان فارسي را  اللفظي ترجمه مي را به زبان فارسي تحت

توان احتمال داد که  آموخته است و آیا نمي تاد ميدانسته بلکه در نزد اس از شکم مادر نمي

را از استاد پرسيده و یا در فرهنگ فارسي به انگليسي این دو کلمة « دادوبيداد»وقتي معني 

 (6853 ، )موریه« جواب گرفته است؟« عدالت و ستم»دادوبيداد را پيدا کرده به همان 

ه و نظر وي دربارۀ نویسنده بودن زاد توجيه جمال ، با مواردي که در ادامه خواهد آمد

تعداد این  ، گوید زاده مي طور که جمال . خالفِ آن6توان مردود دانست:  موریه را مي

ها  موردِ دیگري به آن ، محققان کم نيست و در نوشتة پيشِ رو نيز موردتوجههاي  نشانه

که ترجمة این بود باز هم قابل اغماض نيست؛ چرا  اضافه خواهد شد و حتي اگر کم هم مي

 ازجمله ، ها دليل موجهي زبان تواند براي انگليسي نمي ، اللفظي تحت صورت به ، اصطالحات

زبان رمان نوشته  داشته باشد. فراموش نکنيم که موریه براي مخاطب انگليسي ، طنزآميز بودن

فارسي شکر » چراکهدرست نيست. « فارسي شکر است»است و برهمين اساس قياس آن با 

فرانسوي از زبانِ یک  وبرهم درهمداستاني فارسي است که کاربرد اصطالحات « است

، بابا اما در رمان حاجي؛ آن را طنزآميز کرده است ، دان شخصيتِ پرمدعايِ کم

فارسي بخندد؟! آیا « دادوبيداد»ي جا به« عدالت و ستم» اصطالح بهها چرا باید  زبان انگليسي 

یک انگليسي است که ادعاي  ، فارسي شکر است همچون شخصيت ، شخصيتِ داستان

بخشد  اي برتر مي وجهه ، زبان داني براي یک انگليسي داني داشته؟! و یا اساساً فارسي فارسي

بابا  ها در سرگذشت حاجي کدام از این ها جالب باشد؟! هيچ که ادعاي آن براي انگليسي

کند و آن را  موریه اشاره مي زاده به فارسي نبودن زبان مادريِ . جمال2مطرح نيست. 
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این دو واژه را در  ، دانسته را نمي« داديدادوب»که وقتي معني  داند براي این توجيهي مي

توان گفت  رسيده است. مي« عدالت و ستم»فرهنگ لغتي یا منبعي دیگر جستجو کرده و به 

حدس زد آن را در  توان آیا نمي ، بگردد« دادوبيداد»اساساً چرا باید موریه دنبال اصطالح 

 طور نيست پس چرا باید از یک اصطالح فارسي بابا دیده است؟! اگر این متن اصلي حاجي

اللفظيِ  ترجمة تحت صورت به هم آندر متن خود استفاده کند؟!  ، داند که آن را نمي

 انگليسي آن؟!

ري گذا نام ، برد مي سؤالي زیر طورجد بهمورد دیگري که نویسنده بودن موریه را 

که وقتي مخاطب با ترجمة ميرزاحبيب مواجه  هاي رمان است. توضيح آن شخصيت

، بداعات مترجم استا زا مانند ضهينقهاي طنزآميز و  گذاري کند که نام گمان مي ، شود مي

آورده شده است: انگليسي اصلي ها در متن  ي از این نامتوجه قابلاما جالب است که بخش  

، هایي به اشخاص داستان خود داده است: ميرزافضول [ چه ناممالحظه فرمایيد ]موریه»

شاه  باشي فتحعلي ]...[ اسم حقيقي حکيم غيره و غيره. ، مالنادان ، دین درویش بي ، ميرزا اشگ 

« نامردخان»باشي آن پادشاه را  کرده و نام فراش« ميرزا احمق»بود « ميرزا احمد»را که 

 رييو همکارانش تغ بيرزاحبيمنيز ها را  نام يته برخالب( 6859 ، )جوادي« گذاشته است.

 ها نقيضه ساختند. و از آن اند داده

براي مخاطب  ، «ميرزا احمد»ي جا به« ميرزا احمق»مسئلة اساسي این است که نوشتن 

سوي نویسنده در  زآن هم بدون هيچ توضيحي ا ، فهمد زبان که معنایش را نمي انگليسي

، ناميد« نقيضة نام»توان آن را  که مي کند؟! چنين کاري طنزي ایجاد ميچه  ، پاورقي یا پایان

نقيضة نام  ، «بالس ژیل»یعني  ، در رمانِ الگوي موریه ازجملهقبالً هم سابقه داشته است  

بالس  المثل دو طبيب در ژیل في« ، یعني انگليسي ، وجود دارد؛ اما به زبان مخاطبان خود

کارد کوچک( خواند ) Cuchilloمکندۀ خون( و دکتر ) Sangeradoهستند که دکتر 

بود که لوساژ او را به علت  Pnocope-Couteauشوند. اسم این دومي در اصل دکتر  مي

همان( اما موریه یک واژۀ )« خوانده است« دکتر کارد کوچک»هاي بسياري  کشتن مریض

یسد که بدون درک ظرافت نو عيناً به خطِ التين مي ، فارسي را که حامل طنز محتوایي است

هيچ طنزي دربرندارد. مسئلة مذکور این گمان را بسيار تقویت  ، آن در تلميح و محتوا
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اسامي  ، کند که موریه متني فارسي دراختيار داشته که به طنز یا فرار از گرفتاري سياسي مي

، رافتاست و موریه بدون درک این ظ  نقيضه نوشته بوده صورت بههاي واقعي را  شخصيت

 به التين نوشته است. ، عنوان اسمِ خاص ها را به همان واژه 

، هایي از قصه با سفرنامة ایرانِ موریه شود که با توجه به همخواني بخش البته تأکيد مي

)براي اطالعات بيشتر ر.ک: موریه توان کم انگاشت.  دخل و تصرف او در متن را نمي 

6876) 

 مترجم بودن میرزاحبیب .1-6

تا  بابا به مثابة روحي در کالبد رمانِ متوسطِ موریه دميده شده است ترجمة فارسي حاجي

دهد ترجمة  چيزي که به رمان جيمز موریه اهميت مي»توان گفت:  ي ميآسان بهکه  آنجا

فارسي این رمان است. ترجمة ميرزاحبيب اصفهاني از رمان جيمز موریه در ادبيات فارسي 

شاهکار  فقط نهانگليسي جيمز موریه در ادبيات انگليسي  که يالدرح ، یک شاهکار است

 (6876 ، )مدرس صادقي« و متوسط است. دوم دستبلکه یک اثر  ، نيست

هاي اساسي در دیدگاه  از تفاوت ، برخي پژوهشگران ، عالوه بر مسائل ساختاري

است که با  اندربابا  اگر همة کوشش مترجم حاجي»اند:  نویسنده و مترجم نيز سخن گفته

هر نوشته و هر عبارتي دستگاه ظلم و ستم حکام و ستمگران زمان خویش را به باد انتقاد 

، بگيرد و جامعة منحط و فاسد دوران خویش را بشناساند و مردم را آگاهي و بيداري بخشد

از  ، عنوان پيچ و مهرۀ همين دستگاه بابا در این است که به همة سعي و اهتمام نویسندۀ حاجي 

 (6898 ، )ناطق« هر رویدادي استفاده کند تا حق حاکميت غرب و شرق را به اثبات برساند.

چه از نظر ادبي و چه از  ، بابا به فارسي این مسائل باعث شده است که ترجمة حاجي

در پيش بگيرد؛  فرد منحصربهراهي جداگانه و  ، نسبت به متنِ اصلي این اثر ، بيني نظر جهان

اهميت خود را  ، تا عصرِ حاضر نيز ضمن تأثيرگذاري در تاریخ ترجمه به فارسياین ترجمه 

 در ميان مخاطبان و محققين حفظ کرده است.

، بود کلنل فيالت در مقدمة چاپ اول موردبحثها  تا سال اما هویت مترجمِ این رمان

ه ميرزاحبيب گفته ک»معرفي کرد و البته در آن مقدمه  ، مترجم را شيخ احمد روحي کرماني 
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« کرده است. اصفهاني با حاج شيخ احمد روحي در این ترجمه همراهي و همکاري مي

اي از  فيالت بدین خاطر بود که در کرمان نسخة خطي اظهارنظر( گویا این 6838 ، )مينوي

مترجم را شيخ احمد  ، به خط شيخ احمد به دست او رسيده بود و او با توجه به قراین ، رمان

احتماالً به علت مشارکت آن هر دو ]شيخ احمد و ميرزاآقاخان[ »وده است. همچنين دانسته ب

ترجمة آن به شخص اخيرمنسوب و مشهور  ، و خارج ساختن کتاب به وسيلة شيخ احمد

 (6886 ، )افشار« شود. گردد و به همين نام طبع مي مي

شناسي نثر  سبکشد و بزرگاني مثل بهار در  نظر فيالت تا مدتي نظر درست تلقي مي

مترجم را روحي دانستند. البته بعدها اینِ اظهار نظر  ، فارسي و براون در تاریخ ادبيات ایران

اش بر نسخة  در مقدمه»باعثِ شگفتي محققان شد. چرا که او  ، براون در تاریخ ادبيات

از  6362دهد که در سال  اي خبر مي ]...[ از نامه ، باباي اصفهاني انگليسي سرگذشت حاجي

ميرزا ]حبيب اصفهاني[ مترجم رمان موریه از زبان  ، شيخ احمد یافت کرده و در آن

خواهد که مقدمات نشرِ آن  فرانسوي معرفي شده است. شيخ احمد ]در آن نامه[ از براون مي

در  ، 6369را در لندن فراهم نماید ]...[ براون پس از شناسایي ميرزا در مقام مترجم در سال 

دوباره آن اشتباه  ، با مترجم ناميدن شيخ احمد 6625ارم تاریخ ادبي ایران در سال جلد چه

خوردگي و بيماري او  ه سالبکند. حسن کامشاد ]...[ اشتباه براون را  مشهور را تکرار مي

ربط به حمایت او از  اشتباهِ آگاهانة براون را بي ، دهد و به همين طریق رستگار نسبت مي

)حدادیان « داند. نمي ، که شيخ احمد مخفيانه به آنان پيوسته بود ایرانيخواهان  مشروطه

 (6838 ، همچنين ر.ک: مينوي 6868 ، مقدم

ي راجع به طورجد بهزاده  شود که جمال مترجم بودن ميرزاحبيب زماني نظرِ غالب مي

مة ذکر حسن کامشاد نا ، ضمن تحقيقات او ، پردازد ابهامات این اثر به بررسي و تحقيق مي

از کتابخانة براون  جامانده بهدر ميان آثار  ، شده در باال را که روحي براي براون فرستاده بود

، ر.ک: موریه ، )براي اطالع بيشتر ، سازد زاده را از این ماجرا باخبر مي کند و جمال پيدا مي

 م6362ي نامه جوال نکتة دیگري نيز حائز اهميت است؛ تاریخ ، ( دربارۀ این نامه6853 

، )موریه« یک سال و اندي قبل از بيماري و درگذشت ميرزاحبيب».( است؛ یعني ش 6276)

این سه نفر در تالش براي چاپ این  6886تا  6888دهد که احتماالً از  (. این نشان مي6876 
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بابا در  اي از حاجي اند و موفق نشدند. همچنين مينوي از یافتن نسخه اثر در عثماني بوده

دهد که به خط ميرزاحبيب است و در آن تصریح شده که مترجم خود  ه خبر ميترکي

محققان زودتر به  نیاز ا کیکه کدام  نیا( 6853 ، ر.ک: موریه ، اوست. )براي اطالع بيشتر

پيرزادۀ نائيني در  بعدها نيز مشخص شد که حاجي .ستيمشخص ن اند دهياسناد رس نیا

به  ، گوید سخن مي ، آشنایي با ميرزاحبيب در استانبولهنگامي که از  ، سفرنامة خود

، ر.ک: پيرزادۀ نائيني ، کند. )براي اطالع بيشتر بابا معرفي مي صراحت وي را مترجم حاجي

 6858) 

اما تقریباً قریب  ، مترجم اصلي بودن ميرزاحبيب مسجل شد ، پس از کشف این اسناد

اند براي روحي و آقاخان کرماني نيز سهمي   هکساني که در این رابطه تحقيق کرد اتفاق به

سعي جدي براي مشخص کردن کم و کيف این سهم  کدام هرچند هيچ ، اند قائل شده

نيز وارد است و بررسي این مسئله در آن اثر « بالس ژیل»دربارۀ ترجمة  سؤالاین  ، اند نداشته

آشکارتر شدن ابهامي  تواند موضوع یک پژوهش مستقل باشد؛ در این نوشته تمرکز بر مي

بابا وجود  است که در رابطه با نقش ميرزاآقاخان و شيخ احمد روحي در ترجمة حاجي

دانيم این است که آیا  چه درست نمي آن»کند  دارد؛ ایرج افشار تلویحاً به این ابهام اشاره مي

ارتباط ميرزاحبيب با شيخ احمد روحي به چه حد و در چه مسائلي بوده است و آیا 

ميرزاحبيب در طول اقامت در عثماني با شيخ احمد و یاران او یعني ميرزاآقاخان و 

همفکري و همکاري در نهضت  ، الدین اسدآبادي خبيرالملک و احتماالً سيدجمال

( ناطق به طور کلي همکاري این دو را در 6886 ، )افشار« آزادطلبي داشته است یا خير؟!

( مدرس صادقي مسئلة 6813 ،ر.ک: ميرزاآقاخان کرماني) .داند بابا مسلم مي ترجمة حاجي

بالس را از شيخ احمد و آقاخان  بابا و ژیل نویسي و کتابتِ ترجمة حاجي پاک ، ویراستاري

پناه ویرایش  ( اسالم6876 ، و مدرس صادقي 6835، ر.ک: مدرس صادقي) .داند مي

در ميان همة این ( 6836 ،اهپن ر.ک: اسالم)کند  بالس به وسيلة آقاخان را تأیيد مي ژیل

چرا که او برادر  ، تري است الملک کرماني حائز اهميت بيش اظهار نظر افضل ، تحقيقات

شيخ احمد روحي است و مدت زیادي با این دو در استانبول زیسته است؛ به همين خاطر 

اثر « هشت بهشت»ها و حدسيات. وي در مقدمة چاپ  هاست و نه شنيده سخنش از دیده
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ميرزاآقاخان[ پس از مدتي ]از ورودش به استانبول[ با مرحوم »]نویسد:  اخان و روحي ميآق

آشنا شد. با او به معيت روحي  ، اهلل اصفهاني که از فحول ادباي عصر خود بود ميرزاحبيب

بابا از فرانسه به فارسي هر سه نفر پرداختند و مدت دو سال مرحوم  افندي به ترجمة حاجي

زل ميرزاحبيب اغلب اقامت گزین بود و به تصحيح تصنيفات و تأليفات آقاخان در من

مرحوم ميرزاحبيب که از ترکي و فرانسه به عربي و فارسي ترجمه کرده و از فارسي و 

ميرزاآقاخان « )عربي به ترکي و فرانسه ترجمه نموده مثل کتاب بيان و سایر کتب پرداخت.

سهم این دو در ترجمه را به ویراستاري و کتابت شود که او  ( مالحظه ميتا بي، کرماني

داند که در نوع خود قابل  بابا مي مترجمان حاجي ، هر سه را با هم  کند و آن محدود نمي

 توجه است.

هاي کتابت  حدس پژوهشگران دربارۀ تفاوت نسخه ، نکتة قابل ذکر دیگر در این باره

نسخة  ، حبيب[] رزايمنسخة دستنویس جالب توجه این است که در « ، شدۀ این ترجمه است

 6689اي که اساسِ چاپ  دهد نسخه متن فرانسوي است و نه انگليسي. این نشان مي ، اساس

هاي ناچيزي هم داشته است. روشن است  نویس ميرزا تفاوت فيالت چه بسا با نسخة دست

ميرزا  نویس که نسخة فيالت بر اساس نسخة رونویسي شدۀ شيخ احمد از روي نسخة دست

، )حدادیان مقدم« هایي در آن کرده باشد. و تصرف دخل ، گهگاه ، بوده و شاید شيخ احمد

، ر. ک: موریه)ها را گزارش کرده است.  ( جعفر مدرس صادقي عمدۀ این تفاوت6868 

 6876) 

به نکتة جالبي اشاره  ، بابا اش بر چاپي از حاجي که محمد گلبن در مقدمه در آخر این

کند؛  را از آگاهان نسبت به ميرزاحبيب معرفي مي« ملک ساساني خان» کند وي مي

دربارۀ ميرزاحبيب مطلب بنویسد؛  شده خواستهاالدب از او  براي تذکرۀ مدینة که يطور به

ملک ساساني  آگاهي فراوان خان باوجودکند که  محمد گلبن از این مسئله اظهار تعجب مي

احوالي که از ميرزاحبيب ]جهت نگارش تذکره  در شرح»از زندگي و آثار ميرزاحبيب 

( 6833 ، )موریه« اي به این مهم ندارد. در اختيار عبرت نائيني گذاشته اشاره«[ مدینه االدب»

نویسد. محمد گلبن سخن  هاي ميرزاحبيب نمي بابا را ذیل فعاليت یعني ترجمة حاجي

مقاالت و قصائدي چند از »کند که جاي تأمل دارد:  دیگري نيز در این زمينه مطرح مي
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ام  یافت دیده در روزنامة اختر که در استانبول انتشار مي 63تا سال  66ميرزاحبيب را از سال 

عجيب است مقاالتي که از او در روزنامة اختر استانبول به چاپ رسيده به  ، ام و خوانده

برخي از قصائد  نيست. قصائد او بسيار محکم و متين است و در« بابا حاجي»رواني ترجمة 

 (6833 ، )موریه« روال کار خود را بر لفاظي گذاشته است.

اندازه و چگونگي یاريِ این دو تن  ، ي مورد مداقه قرار نگرفتهطورجد بهتاکنون  آنچه

 با ميرزاحبيب بوده است؛ در نوشتة پيشِ رو تا حدي به این مهم پرداخته خواهد شد.

 طور بهمشخص کردن سهم آقاخان و شيخ احمد  باید تأکيد کرد که ، اما قبل از آن

قریب  ، این دو یارِ غار چراکهاست؛  رممکنيغتوان گفت  بسيار سخت و حتي مي ، جداگانه

مشترک و بدون مشخص کردن سهم جداگانة هریک  صورت بهتحقيقات خود را  اتفاق به

نقش و تأثير این دو را  ، يراحت بهباعث شده که نتوان  ، اند؛ این درهم آميختگي انجام داده

 بابا تفکيک کرد. در ترجمة حاجي

. 2هاي ترجمة ميرزاحبيب با نسخة فرانسوي  . تفاوت6با توجه به  ، در این نوشته

. وجود اصطالحات لهجة کرماني 8بابا با سوسمارالدولة آقاخان  هاي سبکي حاجي شباهت

 .تر شود روشن ، سعي شده بخشي از این مسئله ، در متن

 های ترجمة میرزاحبیب با نسخة فرانسوی تفاوت .1-6-1

بتواند  که چنان آنکه ميرزاحبيب زبان انگليسي را  بابا یک رمان انگليسي بود؛ حال آن حاجي

دانسته است. همين نکته باعث شده بود که کفة ترازو به  نمي ، اثري از این زبان ترجمه کند

به نسخة استانبول دست  که آنمينوي قبل از تر باشد؛  سمت مترجم نبودن ميرزاحبيب سنگين

مسلم این است : »سدینو يمکند  که به مترجمي روحي اشاره مي ضمن آن ، اي طي نامه ، یابد

پسند ميرزاحبيب بهتر  دانسته. ]...[ البته با طبع شوخ و مزاح که ميرزاحبيب انگليسي نمي

مطایبات عبيد زاکاني و دیوان اطعمه سازد که مترجم این کتاب بوده باشد چه او به  مي

ها هم اهتمام نموده است ولي  بسحاق و دیوان البسه قاري توجه کرده است و در چاپ آن

 نیازا پس( 6853 ، )موریه «چه مانع دارد که این یکي را روحي ترجمه کرده باشد...

یک واسطه و از اثبات کرد که ترجمة ميرزاحبيب با  ، زاده در مقام مخالفت جمال اظهارنظر
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است و پس از کشف نسخة خطي رمان که به  گرفته انجامبابا  روي ترجمة فرانسوي حاجي

 این مسئله مسلم شد. ، خط ميرزاحبيب بود

به  ، اما این پایان مناقشه نبود و بعدها برخي محققان معاصر مواردي یافتند که ترجمه

تلویحاً از بهره  ، دست نیازامثالي تر است؛ کریم امامي ضمن آوردن  نسخة انگليسي نزدیک

ترجمة  يها نمونه يبررس انیدر جر نگارنده»برد:  نام مي ، بردن مترجم از نسخة انگليسي

 است: مترجم فرانسه در نمونة سوم کلمة نیمورد اشتباه برخورد و آن ا کیفرانسه تنها به 

"courier" قاصد است به يرا که به معن يسيانگل "courtesan"  شخص » يبه معنکه

 يمهجور يچ معنيه ، در زبان فرانسه "courtesan" است ترجمه کرده است. واژۀ «يدربار

 میيبگو که نیجز ا ستين يا ندارد و چاره ، باشد کینزد يو چاپار يکه به عمل قاصد

وجود  نیدچار اشتباه شده است. ]...[ با ا يهیواژۀ ساده و بد کیمترجم در ترجمة 

را نخورده و آن را همچنان قاصد ]در متن فرانسوي[  "courtesan" گول بيرزاحبيم

و  يسيمتن انگل ، مترجمانِ زبر و زرنگ معاصر يمثل برخ ]...[ دیترجمه کرده است. ]...[ شا

( حدادیان مقدم نيز براي این 6898 ، امامي)« .فرانسه را هر دو کنار هم گذاشته بوده است

« فصل اول»و « نامة مقدماتي»ر تحليل مختصري از فصل د»اي ذکر کرده است:  مورد نمونه

به موردي برخوردیم که مترجم در ظاهر به نسخة انگليسي مراجعه کرده است. براي مثال 

"sixteen years ago" در نسخة فارسي ترجمه « شانزده سال پيش»به  ، در نسخة انگليسي

 (6868 ، دادیان مقدم)ح« است.« شصت سال»در حالي که در نسخة فرانسوي  ، شده

هاي زیادي از این مسئله را یافت. باید توجه  بتوان نمونه ، شاید ضمن پژوهشي تطبيقي

براي توصيف انگليسي ندانستنِ ميرزاحبيب  ، زاده داشت که مينوي طي نامة خود به جمال

( پس این تطابق با نسخة انگليسي از کجا 6853 ، برد )ر.ک: موریه را به کار مي« مطلقاً»قيد 

همواره  ، یعني ميرزاآقاخان کرماني ، داني همکار ميرزاحبيب انگليسي که يدرحالآید؟!  مي

کند  زادۀ ملک که مشخص مي در گزارش رحيم ازجمله ، بوده است موردتوجه

در »]کرده است: از انگليسي کتاب ترجمه  ، حتي قبل از رفتن به استانبول ، ميرزاآقاخان

کرمان[ جزئي خط انگليسي را از ميرزاافالطون زردشتي یاد گرفت ]...[ کتابي در هيأت و 

)ميرزاآقاخان « جغرافي ایران از زبان انگليسي به فارسي در همان اوقات ترجمه نمود.
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 (6898 ، کرماني

نسخة  هرکجا ترجمه به ، بابا باید گفت که در ترجمة حاجي ، چه ذکر شد بنابر آن

نتيجة تصحيحات و تأثيراتِ آقاخان و  ، انگليسي نسبت به نسخة فرانسوي وفادارتر بوده

با تطبيق سه  ، البته الزم است که در تحقيقي جداگانه ، روحي در فرآیند ترجمه بوده است

فهرستي از این موارد به دست آید و کميت آنان نيز  ، انگليسي و فرانسوي ، نسخة فارسي

 قرار گيرد. مورد توجه

 بابا با سوسمارالدولة آقاخان های سبکي حاجي شباهت .1-6-6

شود که نشان از متأثر  هایي یافت مي بابا و سوسمارالدوله شباهت با مطالعة دو اثرِ حاجي

و مرا »نویسد:  بابا دارد؛ رضازادۀ ملک مي بودن نویسندۀ سوسمارالدوله از ترجمة حاجي

آفریني و  در سبک نویسندگي و حادثه ، ميرزاآقاخان کرمانياکنون باور این است که 

بوده که خود « باباي اصفهاني حاجي»تحت تأثير کتاب « سوسمارالدوله»سازي در تکة  زمينه

( هما ناطق نيز در این 6898 ، )ميرزاآقاخان کرماني« در ترجمة آن سهمي به سزا داشته است.

 (6898 ، )ر. ک: ناطق .باره نظر مشابهي دارد

مربوط به متن  ، ها در فرم و محتوا بين این دو اثر یعني همشکلي ، برخي از این موارد

بلکه این ابتکار مترجمان است که مورد عالقة ميرزاآقاخان در  ، بابا نيست اصلي حاجي

کند که ابداعاتِ  نگارش سوسمارالدوله قرار گرفته است؛ این مسئله این احتمال را قوي مي

جا  تواند اعمال نظر یا ویراستة ميرزاآقاخان باشد؛ در این مي ، بابا ترجمة حاجيمذکور در 

 شود: بررسي مي ، هايِ ميان این دو اثر چهار مورد از همساني

بسياري از  ، بابا این است که در متن حاجي ، یکي از ابداعاتِ جالبِ توجه مترجمان . 6

گونه  گفتگوي رئيس دزدان با شاعر دربار این مثالً؛ شده ثبتاي  گفتگوها به شکل نمایشنامه

 نوشته شده است:

 ات چيست؟ ارسالن سلطان: آخر هنر و پيشه»

 خواهيد چه باشم مي ، اسير: غالم شما شاعرم

، )موریه« خورد؟ شاعر به چه کار مي یکي از ترکمانانِ ناتراشيده: شاعر یعني چه؟!
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در نقل مکالمه  بيرزاحبيم»مترجمان است:  این ابتکار در متن اصلي نيست و هنرِ ؛ و(6888 

 هيروش که شب نی. اشود يدور م يو از روش کتاب اصل رديگ يم شيدر پ يا ]ها[ راه تازه

« .آورد يم ادیرا به  تيصدر مشروط يفارس يها سيِپ هاست شنامهیدر نما الوگیبه نقل د

 (6898 ، امامي)

طنز در »شگردِ  ، حتي ميرزاآقاخان کند و همين شيوه در سوسمارالدوله بسط پيدا مي

در  ، بابا به کار رفته بود را که به صورت اندک در ترجمة حاجي« ها صحنه توضيح

هاي پر  با نمونه ، بابا دهد؛ این دو نمونه از حاجي کند و گسترش مي سوسمارالدوله تکميل مي

 تعداد سوسمارالدوله قابل مقایسه است:

فحش  ، زدیم ، بستيم ، ما خيلي جهد کردیم -کنانبه من نگاه استشهاد–شيرعلي »

 (6888 ، )موریه« داند. حاجي همه را دید و مي ، دادیم

راستي بخت خوب  -باشي ها را گردانيده با چهرۀ خندان رو به نسقچي چشم –سردار »

 (661: )همان« گرمي ما به شمشير ما است نه به بخت ما. چيزي است اما پشت

 سوسمارالدوله:نمونه از 

سه دفعه از بيني تا حد گوش بروت خویش را تاب داده با تکبر و -سوسمارالدوله: »

 (6898 ، )ميرزاآقاخان کرماني« البته چنين است. -گوید مناعت غریبي مي

استفاده  ، شود بابا یافت مي . همساني دیگري که ميان سوسمارالدوله و ترجمة حاجي 2

شود؛ از جمله:  به وفور این صنعتِ طنزآميز یافت مي ، سمارالدولههاست؛ در سو از نقيضة نام

، خانم لوند ، خان متقلبرزايم ، بدبخترزايم ، وزغ الملک ، خان يگداعل ، سوسمارالدوله

گذاري عالقه داشته است. در این  و... . مشخص است آقاخان به این نوع نام خان گيشمرب 

شاه[ »]نویسد:  بابا تکرار کرده است؛ در سه مکتوب مي را صریحاً از حاجي« مالنادان»ميان 

شاعران و ستایش  چنين گمان کرده است که شاهي همان ]...[ مدح و دروغ ساختن گرسنه

گونه که ذکر  ( البته همان6898 ، )ميرزاآقاخان کرماني« کردن پوسيده مالنادانان ]...[ است.

اما گویا این شگرد مورد توجه  ، ود داردبابا نيز وج شد نقيضة نام در متن انگليسي حاجي

شود. با توجه به اقبال آقاخان به  مترجمان قرار گرفته و در ترجمة اثر تکميل و گسترده مي

را در ترجمة سرگذشت «  نقيضة نام»بسط و گسترشِ  ، شگردِ مذکور در سوسمارالدوله
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 اني دانست.باید حاصلِ اعمال نظر ميرزاآقاخان کرم ، بالس بابا و ژیل حاجي

هاي تکرار شونده در هر دو متن  کالم به تکه ، یک مشابهت سبکي دیگرعنوان  . به 8

گاه سردار به اطراف  آن» بابا آورده شده است: ؛ براي نمونه در حاجيتوان اشاره کرد مي

( 6888 ، )موریه« ها قليان! بچهنظرکنان با دهان کج و مج گفت: ارمني معرکه کرده است؛ 

« !انيها قل بچه. میديرا آن را نفهم شکشيانبار و پ يکالنتر ما معن»در سوسمارالدوله: 

مورد توجه  ، ها نيز که در متن اصلي وجود ندارند این تکه کالم (6898، اآقاخانز)مير

اند؛  جا گستردگي جالب توجهي یافته ميرزاآقاخان در سوسمارالدوله بوده است و در آن

از پيشنهادات و یا تصحيحات  ، بابا ها در ترجمة حاجي کاربردِ آنبنابراین چه بسا 

 ميرزاآقاخان کرماني بوده است.

مشابهت در تفکرِ سياسي حاکم بر دو اثر است؛ البته در آثار  ، . موردِ آخر5

ميرزاآقاخان این تفکر منحصر به سوسمارالدوله نيست و در قریب به اتفاق آثارِ او حاکم 

خواهان در متن یافت  هایي از ادبياتِ سياسيِ مشروطه نشانه ، بابا حاجياست؛ در ترجمة 

متون  در «دولت»از  ي[ اسم ، در ترجمه« دولت»با وجود کاربرد ]»نویسد:  شود؛ امامي مي مي

 ريتحت تأث بيرزاحبيم ایکه آ شود يسؤال مطرح م نیا جا نیر اد. ستين يسيفرانسه و انگل

 نیا ميدانست يعبارت را افزوده است؟ درواقع اگر نم نیخواهانة خود ا مشروطه يها شهیاند

از  ينیبه کمک قرا ، انجام داده است ياست و آن را در چه سال بيرزاحبيترجمه از آن م

عصر  يمتن بو نیا میيبگو ميتوانست يم -يا شنامهنمای مکالمة از استفادهازجمله – ليقب نیا

رغبتي  ، دانيم ميرزاحبيب در استانبول که مي ( حال آن6898 ، امامي)« .دهد يرا م تيمشروط

داده است و ارتباط او با محافل سياسي از طریق آن دو یارِ  هاي سياسي نشان نمي به فعاليت

تفکراتِ سياسيِ  باوجود( جان گرني در رابطه 6876 ، ر.ک: موریه)اش بوده است  هميشگي

را ناشي از مداخلة ميرزاآقاخان و روحي در این   تاً آنصراح ، بابا حاکم بر ترجمة حاجي

ترجمة اصلي از ميرزاحبيب بود و کرماني با کمک روحي به تدوین و »داند:  ترجمه مي

هاي معاصر و اخالقيات  درج افکار و عقایدي پرداخت که جمالت تند عليه سوء استفاده

خان در نامة خود به رایج را شدت بخشيد. همين وجه از قضيه بود که ميرزاآقا

( بنابراین 6871 ، )گرني« ميرزاعليرضاي طبيب ]همسر خواهرش[ بر آن تأکيد کرده بود.
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حاصلِ مداخالت  ، که وجود لغات سياسي و رنگ و بوي مشروطه در ترجمه گفت باید

 شيخ احمد و آقاخان در ترجمه است.

 وجود اصطالحات لهجة کرماني .1-6-3

بابا را محمل خوبي براي  ميرزاحبيب به اصطالحات عاميانه عالقة وافر داشته و ترجمة حاجي

بابا از واژگان عاميانه سرشار است؛ بخش  کاربرد این اصطالحات یافته است؛ ترجمة حاجي

هستند اما مواردي هم وجود دارد که گویا مخصوص  فهم قابل ، ي از این مواردتوجه قابل

توان گفت در بخشي از جغرافياي  تر مي ز جغرافياي ایران هستند و یا دقيقهاي خاصي ا خطه

لو این اصطالحات را در پایان چاپِ خود  اند؛ یوسف رحيم ایران بيشتر کاربرد داشته

که « جوزبندي»جا دربارۀ اصطالح  ها را معنا کرده است؛ همو در همان فهرست کرده و آن

در لغت پيدا نشد. در »دهد:  توضيح مي ، ده استدر گفتار یازدهم از ترجمه آورده ش

هاي مختلف یک دستمال با گره  اصطالح محلي کرمان به جداجدا بستن چيزهایي در نقطه

( اشاره به وجود 6895 ، )موریه« زدن در همان جاهاست. )توضيح آقاي دکتر ناصر بقایي(

شود که  مواردي یافت مي ، اصطالحات کرماني در جاي دیگر یافت نشد؛ اما با بررسي متن

ي که امروز ا گونه بهاند؛  اند یا در کرمان بيشتر کاربرد داشته یا کرماني کاررفته بهاصطالحات 

 ها آورده شده است: ها را شنيد. در ادامه برخي از نمونه توان آن نيز در افواه مردم کرمان مي

، )موریه« اي؟! م چه کردهآخر بگو ببين ، شو برده مرده ، پير مردکةفریاد برآورد که »

 6888) 

کنند و  اکتفا نمي« ک»به « مرد»هنوز هم براي تصغير  ، در بردسير ژهیو به ، مردم کرمان

به  ، شور( برده نيز شو )مرده برند. اصطالح مرده را به کار مي« هـ»و « ک»دو نشانة  زمان هم

در نمونة « مرده صاحب»بسيار کاربرد دارد. همچنين است اصطالح « ر»همين صورت بدون 

 زیر:

: )همان« ایم. را هم نشنيده اسمشاناند که ما  خيلي پادشاهان داشته مردگان صاحب»

38) 

در را با  نر و السي صفا آوردي پس آمد خوشباباي خودمان گل گالبي؟  حاجي»
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علي محمد  ، آهسته با نوا در گشایش آهسته کاروانسراطراق و طروق بگشود. در 

 (6888 ، )موریه« تاي پيراهن پدیدار شد. بر دست یکموشي  چراغ

رسد. مردم بردسير هنوز به  هم کرماني به نظر مي« کلون»به جاي « نر و الس»کاربرد 

گویند و هر ابزاري که شبيه کلون از دو جزء درهم رونده تشکيل شود  الس مي ، سگ ماده

 گویند. نر و الس مي

 (57: )همان« روي نمود. واترقيدنعمل فعلم از عطار تجاوز نکرد. شهرتم به »

اي است براي پيشرفت کردن. در کرمان اگر بخواهند باال  صورت مضحکه« واترقيدن»

 گویند واترقيده. رفتن کسي را به تمسخر بگيرند مي

«« ت...شغل هميشگي ماس ، ! این کار بازیچه نيستجا نگاه کن اینحاجي »گفت که »

 (25: )همان

هاي  در بزنگاه ژهیو بهرود؛  به کار مي توجه جلببراي « جا نگاه کن این»اصطالح 

 نگاه کن. نجایاگویند:  ها مي کرماني ، دقت بهحساس و براي ترغيب 

هایي از این مورد یافت  است؛ نمونه پرکاربرددر افواه مردم کرمان بسيار « اَتباع»

 کند. در نمونة زیر: سازيِ معمول پيروي نمي شود که از قاعدۀ اتباع مي

 (51: )همان« و آل آشغال را بردار و مردم را به حال خود بگذار وپرت خرتاین »

آل »گویند  اما در بردسير معموالً مي؛ رود به کار مي« آت»براي آشغال  معموالً

ها در سخن گفتن  به عادات کرماني ، نمونة زیر نيز کاربرد چند اتباع پشتِ سرهم در« آشغال

 زند: پهلو مي

کيج و کهکيج و آميا و شراهيا و کوف و  جمعه امامببينم فردا در حضور آقاي »

 (51: )همان« آید. هاي تو چطور برمي هاي تو از عهدۀ گ.. خوردن چوف

ان نسخة خود معنا کرده در لهجة کرماني لو در پای و برخي اصطالحاتي که رحيم

 لو همخواني ندارد؛ از جمله: است و بعضاً با معناي پيشنهادي رحيم پرکاربرد

 (6895 ، )موریه« سر تير: کنایه از مسافت پرتاب تير )آنندراج(»

گویند:  تير اشاره دارند؛ مثالً مي سرعت به ، ها بيشتر در کاربرد این اصطالح کرماني

 آمد. سرعت بهیعني « آمد سرِ تير»
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 (768: )همان« پهلو )آنندراج( –پَخ »

این »گویند  مي ، اي از خانه را حذف کنند اکنون نيز در بردسير وقتي بخواهند زاویه

 «خورد. گوشه پخ مي

 (765: )همان« کوشش )معين( ، جستجوي بسيار ، ليتعج به وآمد رفت -تکادو: تکاپور»

ي زیادي « تکِ دو»گویند: فالني براي این کار  در بردسير مي ژهیو بهدر لهجة کرماني 

 کرد.

از جاي خود بيرون آمدن )مثل بيرون آمدن  ، بيرون زدن –ورپلغيدن ]=ورپلوغيدن[ »

 (383: )همان« چشم از حدقه و مانند آن( )معين(

گویند: پولقيد؛  ریزد مي ترکد و محتویات آن بيرون مي در کرمان وقتي چيزي مي

 : این گوجه پولقيده است.مثالً

توان نتيجه گرفت که در کاربردِ اصطالحاتِ عاميانه آگاهي دو  از این بخش مي

مترجمِ کرماني در کنارِ ذوق سرشارِ ميرزاحبيب در این زمينه بسيار کارساز بوده است و آن 

 اند. بابا داشته اي در این زمينه در ترجمة حاجي دو پيشنهادها و واضافاتِ ویژه

 گیری نتیجهبحث و 

تالش کرده است که به دو ابهام در رابطه با رمان  ، این نوشتار پس از توضيحاتي مقدماتي

 قرار نیازاها تالش کند. این دو ابهام  بابا اصفهاني بپردازد و براي رفع آن سرگذشتِ حاجي

رمان  ، متن فارسي. آیا متن اصلي را جيمز موریة انگليسي نوشته و یا او برپایة یک 6اند:  بوده

گونه  . آیا مترجمِ اصلي ميرزاحبيب اصفهاني است و یا آن2را شرح و گسترش داده است؟ 

هاي اول آمده شيخ احمد روحي و یارِ هميشگيِ او ميرزاآقاخان کرماني و یا  که در چاپ

یک همکاري است؟ اگر مورد اخير صحيح است سهم آن دو  جهينت ، که اساساً ترجمه این

 شود به چه اندازه بوده است؟! ها نامي برده نمي گر که معموالً از آنپژوهش

با توجه به تحقيقات  ، دربارۀ پرسشِ اول و ابهام موجود در نویسنده بودن موریه

هاي فارسي در متنِ  همچون تحليلِ کاربرد نقيضة نام ، هاي پژوهشِ حاضر پيشينيان و تالش

موریه نویسندۀ اصلي نبوده؛ بلکه متني از  ، ج استرای آنچهخالفِ  ، باید گفت ، انگليسي
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یک ایراني به دست آورده و با توجه به تجربيات خود از ایران و با نگاهي به رمان 

 آن را گسترش داده است. ، شب کهاي هزار و ی و قصه« بالس ژیل»

در این  ، دربارۀ پرسش دوم و ابهام موجود در مترجم بودنِ ميرزاحبيب اصفهاني

که با  هایي از ترجمة مستقيم از انگليسي . وجودِ نشانه 6پژوهش سه مبحث ذیل مطرح شد: 

که  عدمِ آشنایي ميرزاحبيب با انگليسي سازگار نيست و دخل و تصرف روحي و آقاخان را

هاي سبکي و فکري ميان ترجمة  . شباهت2کند.  اثبات مي ، ها حتمي است داني آن انگليسي

که تأثيرِ تفکرات  و آثار ميرزاآقاخان به ویژه نمایشنامة سوسمارالدوله بابا سرگذشتِ حاجي

. وجود اصطالحات کرماني در 8کند.  و نگارشِ این نویسنده در ترجمة مذکور را اثبات مي

هاي این دو نویسنده  از دخالت ، ترجمه که با توجه به کرماني بودن ميرزاآقاخان و روحي

 در ترجمه حکایت دارد.

در پاسخ به پرسشِ دوم باید گفت کار اصليِ ترجمه برعهدۀ ميرزاحبيب  تیدرنها

اند. به  انجام داده ذکرشدهاما آن دو نفر تصحيح و اضافاتي در سه حوزۀ عمدۀ  ، بوده است

باید در کنار  حق بهاین تأثيرگذاري در حدي بوده است که  ، باور نگارندگان این پژوهش

 عنوان مترجمان نام برد. پژوهشگر نيز بهميرزاحبيب اصفهاني از این دو 

. پژوهشي 6کند:  دو پيشنهاد مطرح مي ، این نوشته براي ادامة تحقيق در این زمينه

هاي متنِ انگليسي با ترجمة فرانسوي و ترجمة ميرزاحبيب  تطبيقي در جهت کشف تفاوت

ة رمان . پژوهشي در باب کشفِ تأثيراتِ ميرزاآقاخان و شيخ احمد روحي در ترجم2

 «.بالس ژیل»

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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