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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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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بازنگریِ دو ابهام دربارة رمان «سرگذشتِ حاجيبابا اصفهاني»
لیال هاشمیان
محسن قائمی



دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

ترجمة رمان «سرگذشت حاجيبابا اصفهاني» در تاریخِ ادبيات منثور فارسي و تاریخِ ترجمه به زبانِ فارسي،
یک نقطة عطف محسوب ميشود؛ دربارۀ این رمان پژوهشهاي بسياري انجام گرفته است .ابهاماتي دربارۀ
این رمان و ترجمة فارسياش مطرح بوده و موردتحقيق قرار گرفته است؛ ازجمله اینکه آیا متن اصلي را
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مقدمه
«سرگذشت حاجيباباي اصفهاني» نام رماني است که در  6286ق 6282( .ش ).با عنوان
«ماجراهاي حاجيبابا اصفهاني» به زبان انگليسي در لندن انتشار یافت .در همان سال ترجمة
فرانسوي این اثر ،در پاریس منتشر شد و احتماالً بيش از شصت سال بعد ،یعني حدود 6888
ق 6215( .ش ).حاجيبابا بهطور کامل به فارسي ترجمه شد؛ البته انتشار ترجمة فارسي آن
تا سالها ميسر نشد و متن فارسي آن به همت کلنل «داگالس فيالت» انگليسي در کلکتة
هندوستان در سال  6828ق 6235( .ش ).چاپ شد( .ر.ک :دانشنامة جهان اسالم مدخلِ
«سرگذشتِ حاجيبابا اصفهاني»)
نویسندۀ این اثر «جميز موریه» است؛ مترجم فرانسوي آن «ژان باتيست دوفوکونپره» و
مترجم فارسي آن ميرزاحبيب اصفهاني است .البته قبل از ميرزاحبيب «محمدحسنخان
اعتمادالسلطنه» ترجمة آن را آغاز کرده بود ولي به سرانجام نرسانيد( .براي اطالع از ترجمة
اعتمادالسلطنه ،ر .ک :آل داوود)6836 ،
دربارۀ رمان سرگذشت حاجيبابا اصفهاني ،از نگارش تا ترجمه و انتشار ،ابهاماتي
مطرح شده است؛ ازجمله دو ابهام بزرگ ذیل:
 .6نویسندۀ اصلي اثر ،خود جيمز موریه است و یا آنچنانکه در مقدمه کتاب ادعا
کرده ،این متن زندگينامه خودنوشت یک ایراني است که به او هدیه کرده است؟
 .2مترجم اثر ،ميرزاحبيب اصفهاني است و یا کَسان دیگر و یا ترجمهاي است
مشترک؟
پژوهشگران توانمندي به تحقيق و اظهار نظر دربارۀ این ابهامات پرداختهاند ازجمله
محمدعلي جمالزاده ،مجتبي مينوي ،ایرج افشار و حسن کامشاد؛ اما همانطور که در
دانشنامة جهان اسالم تصریح شده «بحثهاي بسياري دربارۀ نویسندۀ حقيقي کتاب ،غرض
اصلي او و دليل انتخاب نام حاجيبابا براي عنوان کتاب ،ترجمة فارسي و ارزشهاي آن و
همکاران احتمالي مترجم ،از زمان انتشار کتاب آغازشده و اگرچه به نتایج روشنگرانهاي
رسيده است ،اما نميتوان آنها را نتيجة قطعي تلقي کرد و انتظار ميرود بحث دربارۀ
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جنبههاي گوناگون این اثر ،به منزلة بحث مفتوح تاریخي و ادبي ،همچنان ادامه بيابد».
(دانشنامة جهان اسالم ،مدخل «سرگذشت حاجيباباي اصفهاني»)
در ادامة این مقدمه ،پس از ارائة مختصري از پيشينة پژوهش و روش تحقيق» ،رمان
سرگذشتِ حاجيبابا»» ،نویسندۀ اثر»» ،افراد دخيل در ترجمة فارسي آن» و «نمایشنامة
سوسمارالدوله اثر ميرزاآقاخان کرماني» اجماالً معرفي خواهند شد؛ توضيح آنکه در این
نوشته نام این افراد و آثار ،بارها ذکر شده است و الزم است اطالعات مختصري از آنها
ارائه شود .در بخش اصلي نيز سعي شده است دو ابهام ذکر شده ،از زوایایي نو مورد بحث
قرار گيرد.

پیشینة پژوهش
سرگذشت حاجيبابا اصفهاني پس از نخستين انتشار تا عصر حاضر ،از زوایاي گوناگون
موردتوجه پژوهشگران بوده است .در اینجا تنها به چند پژوهشِ نزدیک به نوشتة حاضر
اشاره ميشود:
در رابطه با چندوچون ترجمة این اثر جعفر مدرس صادقي در چندین پژوهش ،نکات
ارزندهاي ارائه کرده است؛ ازجمله در مقاالتِ «ترجمهاي که فقط یک ترجمه نيست
(دربارۀ حاجيباباي اصفهاني)» و «سرگذشت حاجيباباي اصفهاني و داستاننویسي امروز»
و مهمتر از همه ،در مقدمه اي که ابتداي تصحيح خود از این اثرآورده است( .ر .ک:
مدرس صادقي6876 ،؛ مدرس صادقي 6835؛ موریه )6876 ،نظر این پژوهشگر با نتایجِ
تحقيقِ پيشِ رو همسانيهایي دارد.
همچنين محمد گلبن در مقدمة خود بر یکي از چاپهاي این رمان ،نکاتي مطرح
ميکند که بخشي از ابهامهاي مطرحشده در پژوهش حاضر نيز جزئي از آنهاست (ر .ک:
موریه)6833 ،
محمدعلي جمالزاده ازجمله نخستين پژوهشگراني است که بهطور مفصل در رابطه با
ترجمة این اثر و مترجم بودنِ ميرزاحبيب اصفهاني سخن گفته است ،این پژوهشگر در
اثباتِ مترجم بودن ميرزاحبيب اصفهاني تالش وافر داشته است( .ر .ک :موریه)6853 ،
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پژوهشگران دیگري نيز در آثار مختلف خود ،بهطور ضمني به این مقوالت در باب
ترجمة سرگذشت حاجيبابا اصفهاني پرداختهاند؛ ازجمله ایرج افشار در مقالهاي تحت
عنوان «ميرزاحبيب اصفهاني» ،مجتبي مينوي در کتابِ «پانزده گفتار دربارۀ چند تن از رجال
ادب اروپا از اوميروس تا برناردشا» ،حسن جوادي در «بحثي دربارۀ سرگذشت حاجيبابا
اصفهاني و نویسندۀ آن جيمز موریه» ،کریم امامي در باب ترجمة «عامفهم و خاصپسند
حاجيبابا» اسماعيلي حدادیان مقدم در مقالة «ميانجيگري در ترجمه و انتشار ترجمة
فارسي سرگذشت حاجيبابا اصفهاني» و علي مشيري در «مطالب جالب و مهم دربارۀ
کتاب حاجيبابا».

روش پژوهش
در این پژوهش ابتدا جهت پاسخ به ابهام اول ،در کنار بررسيِ یافتههايِ پژوهشگرانِ پيشين،
نکتهاي از متن انگليسي احصا و بررسيشده تا به وسيلة آن احتمال ترجمه یا تأليف بودن
این اثر سنجيده شود .در پاسخ به پرسش دوم نيز ،نوشتة پيشِ رو ضمن مقایسة سبکي و
فکري بخشي از ترجمة اثر با سبکِ نگارش و تفکراتِ مترجمانِ احتمالي ،سهم هرکدام از
این ترجمه را واضحتر ميکند؛ البته این بدان معنا نيست که بهطور قاطع ميتوان تالشهاي
مترجمان را از هم جدا کرد و ترجمه را چندپاره دانست و این نوشته نيز چنين داعيهاي
ندارد؛ بلکه کوشش شده با دقت در نکات سبکي و فکري ،به کم و کيفِ سهم مترجمان،
وضوح بيشتري بخشيده شود.

«سرگذشت حاجيبابای اصفهاني» و دالیل اهمیت آن
سرگذشت حاجيبابا ،رماني است که با زاویة دید اولشخص از زبان فردي اصفهاني به نام
حاجيبابا روایت ميشود؛ حاجيبابا قصة خود را از تولد تا رسيدن به مقام منشيگري
سفارت ایران در انگليس ،بيان ميکند.
بيشتر از کشش و جذابيتهاي فني و داستاني ،این نمایشِ بدبينانه ،عيبجویانه و البته
طنزآلودِ نویسنده از ایرانيان است که کانون توجه مخاطبان و محققان قرار گرفته است.
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نویسندۀ اثر در طول رمان ،شخصيتهاي مختلفي را سر راه حاجيبابا قرار ميدهد،
شخصيتهایي همچون راهزن ،شاعر ،درویش ،مأل ،عارف ،مقامهاي دولتي و لشکري،
فاحشه ،تاجر و . ...وجه تشابه قریب به اتفاق این شخصيتها ،منفعتطلبي است .هریک با
حربهاي سعي دارد منفعت بيشتري براي خود جذب کند و حربههاي آنان آنقدر بدیع
است که مخاطب را از اینهمه بيشرمي به تعجب و البته خندهاي تلخ واميدارد .در ميان
همة راهکارهاي فریبنده ،ریا جایگاه ویژهاي دارد و هرکسي با توجه به پيشهاش ،نوعي
ریاکاري و ظاهرفریبي سرلوحة کار خویش قرار ميدهد .در این ميان ،شخصيت اصلي
قصه ،یعني حاجيبابا ،استعداد ویژهاي در زیرکيِ توأم با دغلکاري و ریا از خود نشان
ميدهد و در آخر نيز ،همين ترفندها باعث ميشود در حکومت فاسد قاجاري ،پلههاي
ترقي را بدون شایستگيِ الزم ،بهسرعت طي کند و بهعنوان منشي سفارت ،راهي انگليس
شود.
بنابراین آنچه را که باعث شد این رمان در نزد ایرانيان به درجة باالیي از اهميت و
توجه برسد ،ميتوان اینگونه برشمرد:
 .6طنزِ نيشدار و تلخ
 .2انتقاد از جهل ،فسادِ اخالق ،پولپرستي ،شهوتپرستي ،رواج خرافه و رواج ریا در
همة سطوح جامعة ایران
 .8انتقاد از فسادهاي اخالقي ،سياسي و اقتصاديِ رجال حکومتي قاجار بهویژه در عهد
فتحعليشاه
 .5ترجمة فارسيِ بدیع ،روان و گيرا

جیمز موریه
«جيمز موریه در سال  6738م 6696( .ش ).در ازمير ترکيه به دنيا آمد [ ]...پدر او قنسول
انگليس در عثماني بود [ ]...موریه براي ادامة تحصيل به لندن رفت و در بازگشت به ترکيه
به امور تجاري مشغول شد« .هارفورد جونز» ،سفير انگليس در ایران [ ]...او را به استخدام
وزارت امور خارجة انگليس درآورد و در سال  6637( 6383ش ).بهعنوان منشي
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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
ميرزاابوالحسنخان ایلچي [سفير فتحعليشاه] که معاهده را به لندن ميبرد ،راهي انگلستان
شد و هشتماه بعد همراه همين فرد و سفير جدید انگليس «سرگور اوزلي» به ایران
بازگشت و از  6368م .تا  6369م 6636( .تا  6665ش ).در ایران اقامت داشت( ».ناطق،
)6898
«موریه شرح مسافرتهاي خود را در ایران در دو جلد بزرگ به سال  6362م؛ و
 6363م 6666( .و  6667ش  ).به چاپ رساند که هنوز هم از منابع مهم تاریخ آن دورۀ
ایران به شمار ميروند( ».جوادي )6859 ،سفرهاي موریه به ایران باعث جلبتوجه او به
زندگي ایرانيان شد و آنگونه که در مقدمة حاجيبابا شرح ميدهد ،انگيزۀ نوشتن کتابي
راجع به اخالق و رفتار شرقيان را در او برانگيخت« .موریه هفت هشت کتاب قصة دیگر نيز
تأليف کرد .از آن جمله جلد دوم سرگذشت حاجيبابا به نام «حاجيبابا در لندن» که بسيار
بچگانه و خالي از ارزش ذوق و ادبي است( ».مينوي)6838 ،
گویا موریه در نوشتن حاجيبابا ،به دو کتاب «ژیل بالس» اثرِ «آلن لوساژ» و قصههاي
هزار و یکشب نظر داشته است( .ر .ک :جوادي)6859 ،

میرزاحبیب اصفهاني
حبيب اصفهاني از دگراندیشان عصر قاجار بود و تدوین نخستين دستور زبان فارسي را به او
نسبت دادهاند .او در روستاي «بن» از توابع شهرکرد به دنيا آمد و تحصيالت مقدماتي را در
زادگاهش سپري کرد و ظاهراً بهقصد ادامه تحصيل به تهران و بغداد سفر کرد ،او پس از
بازگشت به تهران با روشنفکران و بهویژه ميرزاملکم خان ناظمالدوله رفتوآمد داشته است
و در تهران به دهريگري و بيدیني متهم شد .کتابچهاي در مذمت محمدخان سپهساالر،
صدراعظم که مردي جاهل و عامي بود ،نشر دادند و وي را در آن سخت هجو کرده
بودند .ميرزاحبيب به اتهام نوشتن این کتابچه تحت تعقيب قرار گرفت و در  6238ق.
( 6259ش ).از ایران گریخت و به استانبول رفت .ميرزاحبيب ،همسن طالبوف و حاج
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زینالعابدین مراغهاي و دوست و همکار شيخ احمد روحي و ميرزاآقاخان کرماني بود که
همگي از پيشروان تجددخواهي بودند .ظاهراً ميرزاآقاخان کرماني دو سال در منزل
ميرزاحبيب ساکن بوده و نوشتههاي او را بهاصطالح امروزي ویرایش ميکرده است.
ميرزاحبيب در آستانة شصتسالگي ،به بيماري سختي دچار شد و براي معالجه خارج از
عثماني رفت و در همانجا درگذشت .تأثير چشمگير ميرزاحبيب در تحول نثر جدید
فارسي ،بهویژه با ترجمة سه اثر نمایان است« :حاجيباباي اصفهاني»» ،سرگذشت
ژیلبالس» و «مردمگریز /گزارش مردمگریز» .او نخستين کسي است که کلمة «دستور» را
با عنوان کتابي دربارۀ قواعد زبان فارسي بهکاربرده است .دربارۀ تأليفات ،سرودهها و
تحقيقاتِ او ،جعفر مدرس صادقي بهخوبي توضيح داده است( .براي اطالع بيشتر دربارۀ
ميرزاحبيب ر .ک :موریه 6876 ،و دانشنامة جهان اسالم ،مدخل ميرزاحبيب اصفهاني)

میرزاآقاخان کرماني
ميرزا عبدالحسين بردسيري معروف به ميرزا آقاخان کرماني اندیشمندي نوگرا و نویسندهاي
توانا بود او در سال  6216ق 6282( .ش ).در مشيزِ بردسيرِ کرمان در خانوادهاي صاحب نام
و ثروتمند به دنيا آمد .تحصيالت اصلي را با آموختن علوم زمان ،در کرمان به انجام رساند.
ميرزاآقاخان در زمان حکمراني مستبدانة عبدالحميد ميرزا ناصرالدوله فرمانفرما در کرمان،
مجبور به پذیرش ضابطي ماليات بردسير شد و بر سر همين کار با ناصرالدوله اختالف
شدید پيدا کرد تا جایي که مجبور شد به ناچار مخفيانه به اصفهان و از آنجا با دوست
دیرینهاش شيخ احمد روحي به تهران برود .پس از مدتي شرایط سياسي و اجتماعي ایران و
کينهتوزي ناصرالدوله ،ميرزاآقاخان و شيخ احمد را مجبور به ترک وطن و رفتن به
استانبول کرد .گویا در  6888ق 6215( .ش ).به استانبول رسيدهاند( .ر.ک :مدس صادقي،
 )6876این دو پس از حدود ده سال فعاليت فرهنگي ،سياسي و آزاديخواهي در استانبول،
به درخواست ناصرالدینشاه ،به ایران فرستاده شدند؛ با وساطت سيدجمالالدین اسدآبادي
و دیگران در نزد شاه عثماني ،مدتي بازگشتشان به تأخير افتاد؛ اما درنهایت با کشته شدن
ناصرالدینشاه به دست ميرزارضا کرماني ،به جرم توطئه در قتل شاه ،به ایران بازگردانده و
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با دستور شاهِ نو ،مظفرالدین شاه ،در حضور شخص وليعهدِ تازه ،محمدعليميرزا ،در صفر
 6865ق 6279( .ش ).به قتل رسيدند.
ورود ميرزاآقاخان و شيخ احمد به عثماني مصادف بود با سالهاي پایاني حضور
ميرزاحبيب اصفهاني در استانبول .دربارۀ همکاري این سه در ادامة همين نوشتار مطالبي
خواهد آمد .ميرزاآقاخان در عثماني با روزنامههاي اختر و قانون همکاري داشت و با
روشنفکراني چون ميرزا ملکم خان به تبادل آراء پرداخت .او و شيخ احمد ،بهزودي در
جرگة گروه اتحاد اسالم به رهبري سيد جمالالدین اسدآبادي پيوستند و با علماي ایراني
مقيم عراق به مکاتبه پرداختند .از ميرزاآقاخان آثار زیادي بهجاي مانده که احتماالً چندین
اثر از آنها با همکاري شيخ احمد به نگارش درآمده است .ميرزاآقاخان را متحولکنندۀ
سنتِ تاریخنگاري ایراني دانستهاند .او با هنر نویسندگي و شاعري و همچنين انتقال
یافتههاي اروپایي در این زمينهها ،در روشنفکران مشروطه تأثير بسيار گذارد( .براي اطالع
بيشتر ر.ک :آدميت)6897 ،

شیخ احمد روحي
شيخ احمد روحي در خانوادهاي روحاني در سال  6215ق 6227( .ش ).در کرمان متولد
شد؛ تحصيالتش را نزد پدر خود مالمحمد جعفر کرماني که از علماي بزرگ کرمان بود،
گذرانيد .او پس از فرار ميرزاآقاخان از کرمان ،در اصفهان به او پيوست و باقي زندگي را
تا مرگ تقریباً مشابه یکدیگر گذراندند؛ شيخ احمد و ميرزاآقاخان در استانبول ،بيشتر از
راه آموزش فارسي و عربي به پاشازادههاي عثماني ،استنساخ کتب و روزنامهنگاري کسب
درآمد ميکردند .ارتباط این دو با ادوارد براوون بيشتر از طریق شيخ احمد و با ميرزاملکم
بيشتر از طریق ميرزاآقاخان بوده است .عجيب آنکه براي شيخ احمد هيچ اثري بهطور
مستقل نامبرده نشده است اما او را در نگارش برخي آثار ميرزاآقاخان ،ازجمله هشتبهشت
و همچنين ترجمة «ژیلبالس» و «سرگذشت حاجيبابا اصفهاني» سهيم دانستهاند( .براي
اطالع بيشتر ر.ک :همان) در ادامة این مطلب ،در کم و کيف دخيل بودن این دو در ترجمة
حاجيبابا اصفهاني ،سخن به ميان خواهد آمد.
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نمایشنامة سوسمارالدوله
«سوسمارالدوله» در خالل یکي از کتابهاي ناتمام و بدون نام ميرزاآقاخان ،مشهور به «سه
مکتوب» نگاشته شده است .در مقدمة کتاب ،ویراستار حدس زده است که باید بعد از
 6276ش 6868( .ق ).نوشتهشده باشد( .ميرزاآقاخان ،سه مکتوب) با توجه به مرگ
ميرزاآقاخان در  6279ش؛ و ناتمام بودن این کتاب ،این اثر از واپسين نوشتههاي آقاخان
محسوب ميشود؛ این نمایشنامه درواقع نامهنگاري فردي به نام کمالالدوله به جاللالدوله
است.
قطعــه نمایش ـي سوســمارالدوله را بــهیق ـين م ـيتــوان جــز اول ـين آزمــون و خطاهــاي
نمایشنامهنویسي مدرن در ایران دانست؛ اما این مسئله را نمـيتـوان بـا قـدرت پـذیرفت کـه
آقاخان با هدف «اجـرا» شـدن ،آن را نوشـته اسـت( .بـراي اطـالع بـيشتـر ،ر.ک :قـائمي و
هاشميان)6867 ،

 .1بحث و بررسي
همانطور که در مقدمه ذکر شد ،در این نوشتار در باب دو ابهام بزرگ راجع به رمان
سرگذشت حاجيبابا نکاتي ارائه خواهد شد .درواقع سعي شده است نکاتي که در
تحقيقات پيشتر موردتوجه قرار نگرفته و یا کمتر موردتوجه قرارگرفته ،ارائه شود.

 .1-1نویسنده بودن جیمز موریه
دربارۀ نویسنده بودن یا نبودن موریه تحقيقات زیادي انجام شده است .از عمدهترین دالیل
این تشکيک مقدمه اي است که موریه ابتداي رمان نوشته است؛ در این مقدمه که خطاب
به یک دوستِ کشيشِ مستشرق نوشته شده ،ذکرشده است که اصل این کتاب را موریه از
یک ایرانيِ حاجيبابا نام ،هدیه گرفته است .جمالزاده در مقدمة خود بر این رمان،
دراینباره مينویسد« :جمعي از هموطنان ما به استناد پارهاي از اظهارات خودِ موریه
معتقدند که کتاب حاجي بابا به دست یک نفر ایراني نوشته شده است و موریه تنها آن را
ترجمه و تنظيم نموده است و بس؛ اما من با این نظر موافق نيستم و معتقدم که موریه
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نویسندۀ آن است ]...[ .کساني که با طرز و سبک رماننویسي و داستانسرایي فرنگيها آشنا
باشند خوب ميدانند که یکي از فوتوفنهاي این فن همين کاري است که موریه نموده
است؛ یعني براي خودشيریني و بهمنظور اینکه خواننده بهتر و بيشتر قضایاي کتاب را
باور کند و یا به جهات دیگر ،کتاب خودشان را به شخص دیگري منسوب مينمایند».
(موریه)6853 ،
اما بهغيراز مقدمة کتاب ،مجتبي مينوي در نوشتار مفصل خود راجع به موریه ،پس از
ارائة اسناد تاریخي مربوط به کمداني او دربارۀ زبان فارسي و ایران مينویسد« :عالوه بر
اینکه خود موریه در مقدمة کتابش ميگوید که این کتاب را از فارسي ترجمه کردهام ،در
متن کتاب هم الفاظي هست که داد ميزند که ترجمة تحتاللفظ فارسي است :وقتي که
ميگوئيم «پدرسگ» مقصود ما این است که فالني پسرِ سگ یا سگپدر است –موریه
ظاهراً این لفظ را به گوش خود نشنيده بوده است و در حين ترجمه آن را پدرِ سگ خوانده
و  father of dogترجمه کرده []...
جهل موریه به زبان فارسي و عجز او از اینکه با طبقات مردم ایران مکالمه و محاوره
کرده از آداب و اخالق و عقاید ایشان مطلع گردد ،ما را واميدارد که اقالً احتمال این را
بدهيم که واقعاً یکي از ایرانياني که با زبان و ادبيات اروپا آشنا شده بودهاند [ ]...کتابي به
فارسي نوشته بوده است و نسخة آن را به جيمز موریه داده بوده است( ».مينوي)6838 ،
بعضي محققين نيز به نکتههاي دیگري در متن انگليسي این اثر اشاره ميکنند که نشان
از ترجمه بودن آن از زباني دیگر دارد« :علت اینکه بعضيها تصور ميکنند در تأليف
کتاب ممکن است اشخاص دیگري نيز دست داشته و یا اینکه موریه آن را از فارسي به
انگليسي ترجمه کرده است وجود بعضي عبارات است که گاه و بيگاه در آن کتاب دیده
ميشود .مثالً کبک دري را به انگليسي کبک دره ذکر کرده [ ]...و به این قبيل اشتباهها
گاهي در کتاب برميخوریم ]...[ ،در فصل ششم کتاب اصالنسلطان ترکمن که یک کلمة
فارسي نميدانست ،عبارت «پدرت را ميسوزانم» ادا کرده و موریه عين این عبارت فارسي
را به التين در کتاب خود نقل کرده است( ».مشيري)6858 ،
گویا جمالزاده هم به وجود این نشانهها واقف بوده است؛ اما براي آن توجيهاتي
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ميآورد .او مينویسد« :عدهاي از هموطنان ما ميگویند چون بعضي از کلمات و
اصطالحات و یا تعبيرات فارسي را در کتاب به ترجمة تحتاللفظي آورده است ،چنانکه
مثالً «دادوبيداد» را به «عدالت و ستم» (البته در زبان انگليسي) تعبير نموده است این خود
دليل ميشود که کتاب را از فارسي به انگليسي ترجمه نموده است؛ اما من این را دليل
نمي دانم چون اصوالً این نوع ترجمه در کتاب بسيار بسيار اندک است و ثانياً نویسندگان
[ ]...در مقام مطایبت از این کارها زیاد ميکنند و کساني که داستان «فارسي شکر است» را
[ ]...خواندهاند ،خوب به خاطر دارند که جوان ایراني فرنگيمآب چگونه تعبيرات فرانسوي
را به زبان فارسي تحتاللفظي ترجمه ميکند و نباید فراموش نمود که موریه زبان فارسي را
از شکم مادر نميدانسته بلکه در نزد استاد ميآموخته است و آیا نميتوان احتمال داد که
وقتي معني «دادوبيداد» را از استاد پرسيده و یا در فرهنگ فارسي به انگليسي این دو کلمة
دادوبيداد را پيدا کرده به همان «عدالت و ستم» جواب گرفته است؟» (موریه)6853 ،
با مواردي که در ادامه خواهد آمد ،توجيه جمالزاده و نظر وي دربارۀ نویسنده بودن
موریه را ميتوان مردود دانست .6 :خالفِ آنطور که جمالزاده ميگوید ،تعداد این
نشانههاي موردتوجه محققان کم نيست و در نوشتة پيشِ رو نيز ،موردِ دیگري به آنها
اضافه خواهد شد و حتي اگر کم هم ميبود باز هم قابل اغماض نيست؛ چرا که ترجمة این
اصطالحات ،بهصورت تحتاللفظي ،نميتواند براي انگليسيزبانها دليل موجهي ،ازجمله
طنزآميز بودن ،داشته باشد .فراموش نکنيم که موریه براي مخاطب انگليسيزبان رمان نوشته
است و برهمين اساس قياس آن با «فارسي شکر است» درست نيست .چراکه «فارسي شکر
است» داستاني فارسي است که کاربرد اصطالحات درهموبرهم فرانسوي از زبانِ یک
شخصيتِ پرمدعايِ کمدان ،آن را طنزآميز کرده است؛ اما در رمان حاجيبابا،
انگليسيزبانها چرا باید بهاصطالح «عدالت و ستم» بهجاي «دادوبيداد» فارسي بخندد؟! آیا
شخصيتِ داستان ،همچون شخصيت فارسي شکر است ،یک انگليسي است که ادعاي
فارسيداني داشته؟! و یا اساساً فارسيداني براي یک انگليسيزبان ،وجههاي برتر ميبخشد
که ادعاي آن براي انگليسيها جالب باشد؟! هيچکدام از اینها در سرگذشت حاجيبابا
مطرح نيست .2 .جمالزاده به فارسي نبودن زبان مادريِ موریه اشاره ميکند و آن را

هاشمیان و قائمی | 011

توجيهي ميداند براي اینکه وقتي معني «دادوبيداد» را نميدانسته ،این دو واژه را در
فرهنگ لغتي یا منبعي دیگر جستجو کرده و به «عدالت و ستم» رسيده است .ميتوان گفت
اساساً چرا باید موریه دنبال اصطالح «دادوبيداد» بگردد ،آیا نميتوان حدس زد آن را در
متن اصلي حاجيبابا دیده است؟! اگر این طور نيست پس چرا باید از یک اصطالح فارسي
که آن را نميداند ،در متن خود استفاده کند؟! آنهم بهصورت ترجمة تحتاللفظيِ
انگليسي آن؟!
مورد دیگري که نویسنده بودن موریه را بهطورجدي زیر سؤال ميبرد ،نامگذاري
شخصيتهاي رمان است .توضيح آنکه وقتي مخاطب با ترجمة ميرزاحبيب مواجه
ميشود ،گمان ميکند که نامگذاريهاي طنزآميز و نقيضه مانند از ابداعات مترجم است،
اما جالب است که بخش قابلتوجهي از این نامها در متن اصلي انگليسي آورده شده است:
«مالحظه فرمایيد [موریه] چه نامهایي به اشخاص داستان خود داده است :ميرزافضول،
اشگميرزا ،درویش بيدین ،مالنادان ،غيره و غيره ]...[ .اسم حقيقي حکيمباشي فتحعليشاه
را که «ميرزا احمد» بود «ميرزا احمق» کرده و نام فراشباشي آن پادشاه را «نامردخان»
گذاشته است( ».جوادي )6859 ،البته برخي نامها را نيز ميرزاحبيب و همکارانش تغيير
دادهاند و از آنها نقيضه ساختند.
مسئلة اساسي این است که نوشتن «ميرزا احمق» بهجاي «ميرزا احمد» ،براي مخاطب
انگليسيزبان که معنایش را نميفهمد ،آن هم بدون هيچ توضيحي از سوي نویسنده در
پاورقي یا پایان ،چه طنزي ایجاد ميکند؟! چنين کاري که ميتوان آن را «نقيضة نام» ناميد،
قبالً هم سابقه داشته است ازجمله در رمانِ الگوي موریه ،یعني «ژیلبالس» ،نقيضة نام
وجود دارد؛ اما به زبان مخاطبان خود ،یعني انگليسي» ،فيالمثل دو طبيب در ژیلبالس
هستند که دکتر ( Sangeradoمکندۀ خون) و دکتر ( Cuchilloکارد کوچک) خواند
ميشوند .اسم این دومي در اصل دکتر  Pnocope-Couteauبود که لوساژ او را به علت
کشتن مریضهاي بسياري «دکتر کارد کوچک» خوانده است» (همان) اما موریه یک واژۀ
فارسي را که حامل طنز محتوایي است ،عيناً به خطِ التين مينویسد که بدون درک ظرافت
آن در تلميح و محتوا ،هيچ طنزي دربرندارد .مسئلة مذکور این گمان را بسيار تقویت
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مي کند که موریه متني فارسي دراختيار داشته که به طنز یا فرار از گرفتاري سياسي ،اسامي
شخصيتهاي واقعي را بهصورت نقيضه نوشته بوده است و موریه بدون درک این ظرافت،
همان واژهها را بهعنوان اسمِ خاص ،به التين نوشته است.
البته تأکيد ميشود که با توجه به همخواني بخشهایي از قصه با سفرنامة ایرانِ موریه،
دخل و تصرف او در متن را نميتوان کم انگاشت( .براي اطالعات بيشتر ر.ک :موریه
)6876

 .6-1مترجم بودن میرزاحبیب
ترجمة فارسي حاجي بابا به مثابة روحي در کالبد رمانِ متوسطِ موریه دميده شده است تا
آنجا که بهآساني ميتوان گفت« :چيزي که به رمان جيمز موریه اهميت ميدهد ترجمة
فارسي این رمان است .ترجمة ميرزاحبيب اصفهاني از رمان جيمز موریه در ادبيات فارسي
یک شاهکار است ،درحاليکه انگليسي جيمز موریه در ادبيات انگليسي نهفقط شاهکار
نيست ،بلکه یک اثر دستدوم و متوسط است( ».مدرس صادقي)6876 ،
عالوه بر مسائل ساختاري ،برخي پژوهشگران ،از تفاوتهاي اساسي در دیدگاه
نویسنده و مترجم نيز سخن گفتهاند« :اگر همة کوشش مترجم حاجيبابا دران است که با
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،
همة سعي و اهتمام نویسندۀ حاجيبابا در این است که بهعنوان پيچ و مهرۀ همين دستگاه ،از
هر رویدادي استفاده کند تا حق حاکميت غرب و شرق را به اثبات برساند( ».ناطق)6898 ،
این مسائل باعث شده است که ترجمة حاجيبابا به فارسي ،چه از نظر ادبي و چه از
نظر جهانبيني ،نسبت به متنِ اصلي این اثر ،راهي جداگانه و منحصربهفرد در پيش بگيرد؛
این ترجمه ضمن تأثيرگذاري در تاریخ ترجمه به فارسي تا عصرِ حاضر نيز ،اهميت خود را
در ميان مخاطبان و محققين حفظ کرده است.
اما هویت مترجمِ این رمان تا سالها موردبحث بود کلنل فيالت در مقدمة چاپ اول،
مترجم را شيخ احمد روحي کرماني ،معرفي کرد و البته در آن مقدمه «گفته که ميرزاحبيب
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اصفهاني با حاج شيخ احمد روحي در این ترجمه همراهي و همکاري ميکرده است».
(مينوي )6838 ،گویا این اظهارنظر فيالت بدین خاطر بود که در کرمان نسخة خطياي از
رمان ،به خط شيخ احمد به دست او رسيده بود و او با توجه به قراین ،مترجم را شيخ احمد
دانسته بوده است .همچنين «احتماالً به علت مشارکت آن هر دو [شيخ احمد و ميرزاآقاخان]
و خارج ساختن کتاب به وسيلة شيخ احمد ،ترجمة آن به شخص اخيرمنسوب و مشهور
ميگردد و به همين نام طبع ميشود( ».افشار)6886 ،
نظر فيالت تا مدتي نظر درست تلقي ميشد و بزرگاني مثل بهار در سبکشناسي نثر
فارسي و براون در تاریخ ادبيات ایران ،مترجم را روحي دانستند .البته بعدها اینِ اظهار نظر
براون در تاریخ ادبيات ،باعثِ شگفتي محققان شد .چرا که او «در مقدمهاش بر نسخة
انگليسي سرگذشت حاجيباباي اصفهاني ]...[ ،از نامهاي خبر ميدهد که در سال  6362از
شيخ احمد یافت کرده و در آن ،ميرزا [حبيب اصفهاني] مترجم رمان موریه از زبان
فرانسوي معرفي شده است .شيخ احمد [در آن نامه] از براون ميخواهد که مقدمات نشرِ آن
را در لندن فراهم نماید [ ]...براون پس از شناسایي ميرزا در مقام مترجم در سال  ،6369در
جلد چهارم تاریخ ادبي ایران در سال  6625با مترجم ناميدن شيخ احمد ،دوباره آن اشتباه
مشهور را تکرار ميکند .حسن کامشاد [ ]...اشتباه براون را به سالخوردگي و بيماري او
نسبت ميدهد و به همين طریق رستگار ،اشتباهِ آگاهانة براون را بيربط به حمایت او از
مشروطهخواهان ایراني که شيخ احمد مخفيانه به آنان پيوسته بود ،نميداند( ».حدادیان
مقدم 6868 ،همچنين ر.ک :مينوي)6838 ،
مترجم بودن ميرزاحبيب زماني نظرِ غالب ميشود که جمالزاده بهطورجدي راجع به
ابهامات این اثر به بررسي و تحقيق ميپردازد ،ضمن تحقيقات او ،حسن کامشاد نامة ذکر
شده در باال را که روحي براي براون فرستاده بود ،در ميان آثار بهجامانده از کتابخانة براون
پيدا ميکند و جمالزاده را از این ماجرا باخبر ميسازد( ،براي اطالع بيشتر ،ر.ک :موریه،
 )6853دربارۀ این نامه ،نکتة دیگري نيز حائز اهميت است؛ تاریخنامه جوالي 6362م
( 6276ش ).است؛ یعني «یک سال و اندي قبل از بيماري و درگذشت ميرزاحبيب» (موریه،
 .)6876این نشان ميدهد که احتماالً از  6888تا  6886این سه نفر در تالش براي چاپ این
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اثر در عثماني بودهاند و موفق نشدند .همچنين مينوي از یافتن نسخهاي از حاجيبابا در
ترکيه خبر ميدهد که به خط ميرزاحبيب است و در آن تصریح شده که مترجم خود
اوست( .براي اطالع بيشتر ،ر.ک :موریه )6853 ،این که کدام یک از این محققان زودتر به
این اسناد رسيدهاند مشخص نيست .بعدها نيز مشخص شد که حاجيپيرزادۀ نائيني در
سفرنامة خود ،هنگامي که از آشنایي با ميرزاحبيب در استانبول ،سخن ميگوید ،به
صراحت وي را مترجم حاجيبابا معرفي ميکند( .براي اطالع بيشتر ،ر.ک :پيرزادۀ نائيني،
)6858
پس از کشف این اسناد ،مترجم اصلي بودن ميرزاحبيب مسجل شد ،اما تقریباً قریب
بهاتفاق کساني که در این رابطه تحقيق کردهاند براي روحي و آقاخان کرماني نيز سهمي
قائل شدهاند ،هرچند هيچکدام سعي جدي براي مشخص کردن کم و کيف این سهم
نداشتهاند ،این سؤال دربارۀ ترجمة «ژیلبالس» نيز وارد است و بررسي این مسئله در آن اثر
ميتواند موضوع یک پژوهش مستقل باشد؛ در این نوشته تمرکز بر آشکارتر شدن ابهامي
است که در رابطه با نقش ميرزاآقاخان و شيخ احمد روحي در ترجمة حاجيبابا وجود
دارد؛ ایرج افشار تلویحاً به این ابهام اشاره ميکند «آنچه درست نميدانيم این است که آیا
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
خبيرالملک و احتماالً سيدجمالالدین اسدآبادي ،همفکري و همکاري در نهضت
آزادطلبي داشته است یا خير؟!» (افشار )6886 ،ناطق به طور کلي همکاري این دو را در
ترجمة حاجيبابا مسلم ميداند( .ر.ک :ميرزاآقاخان کرماني )6813 ،مدرس صادقي مسئلة
ویراستاري ،پاکنویسي و کتابتِ ترجمة حاجيبابا و ژیلبالس را از شيخ احمد و آقاخان
ميداند( .ر.ک :مدرس صادقي 6835 ،و مدرس صادقي )6876 ،اسالمپناه ویرایش
ژیلبالس به وسيلة آقاخان را تأیيد ميکند (ر.ک :اسالمپناه )6836 ،در ميان همة این
تحقيقات ،اظهار نظر افضلالملک کرماني حائز اهميت بيشتري است ،چرا که او برادر
شيخ احمد روحي است و مدت زیادي با این دو در استانبول زیسته است؛ به همين خاطر
سخنش از دیدههاست و نه شنيدهها و حدسيات .وي در مقدمة چاپ «هشت بهشت» اثر
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آقاخان و روحي مينویسد[« :ميرزاآقاخان] پس از مدتي [از ورودش به استانبول] با مرحوم
ميرزاحبيباهلل اصفهاني که از فحول ادباي عصر خود بود ،آشنا شد .با او به معيت روحي
افندي به ترجمة حاجي بابا از فرانسه به فارسي هر سه نفر پرداختند و مدت دو سال مرحوم
آقاخان در من زل ميرزاحبيب اغلب اقامت گزین بود و به تصحيح تصنيفات و تأليفات
مرحوم ميرزاحبيب که از ترکي و فرانسه به عربي و فارسي ترجمه کرده و از فارسي و
عربي به ترکي و فرانسه ترجمه نموده مثل کتاب بيان و سایر کتب پرداخت( ».ميرزاآقاخان
کرماني ،بيتا) مالحظه ميشود که او سهم این دو در ترجمه را به ویراستاري و کتابت
محدود نميکند و آن هر سه را با هم ،مترجمان حاجيبابا ميداند که در نوع خود قابل
توجه است.
نکتة قابل ذکر دیگر در این باره ،حدس پژوهشگران دربارۀ تفاوت نسخههاي کتابت
شدۀ این ترجمه است» ،جالب توجه این است که در نسخة دستنویس ميرزا [حبيب] ،نسخة
اساس ،متن فرانسوي است و نه انگليسي .این نشان ميدهد نسخهاي که اساسِ چاپ 6689
فيالت چه بسا با نسخة دستنویس ميرزا تفاوتهاي ناچيزي هم داشته است .روشن است
که نسخة فيالت بر اساس نسخة رونویسي شدۀ شيخ احمد از روي نسخة دستنویس ميرزا
بوده و شاید شيخ احمد ،گهگاه ،دخل و تصرفهایي در آن کرده باشد( ».حدادیان مقدم،
 )6868جعفر مدرس صادقي عمدۀ این تفاوتها را گزارش کرده است( .ر .ک :موریه،
)6876
در آخر اینکه محمد گلبن در مقدمهاش بر چاپي از حاجيبابا ،به نکتة جالبي اشاره
ميکند وي «خانملک ساساني» را از آگاهان نسبت به ميرزاحبيب معرفي ميکند؛
بهطوريکه براي تذکرۀ مدینةاالدب از او خواستهشده دربارۀ ميرزاحبيب مطلب بنویسد؛
محمد گلبن از این مسئله اظهار تعجب ميکند که باوجود آگاهي فراوان خانملک ساساني
از زندگي و آثار ميرزاحبيب «در شرح احوالي که از ميرزاحبيب [جهت نگارش تذکره
«مدینه االدب»] در اختيار عبرت نائيني گذاشته اشارهاي به این مهم ندارد( ».موریه)6833 ،
یعني ترجمة حاجيبابا را ذیل فعاليتهاي ميرزاحبيب نمينویسد .محمد گلبن سخن
دیگري نيز در این زمينه مطرح ميکند که جاي تأمل دارد« :مقاالت و قصائدي چند از
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ميرزاحبيب را از سال  66تا سال  63در روزنامة اختر که در استانبول انتشار ميیافت دیدهام
و خواندهام ،عجيب است مقاالتي که از او در روزنامة اختر استانبول به چاپ رسيده به
رواني ترجمة «حاجيبابا» نيست .قصائد او بسيار محکم و متين است و در برخي از قصائد
روال کار خود را بر لفاظي گذاشته است( ».موریه)6833 ،
آنچه تاکنون بهطورجدي مورد مداقه قرار نگرفته ،اندازه و چگونگي یاريِ این دو تن
با ميرزاحبيب بوده است؛ در نوشتة پيشِ رو تا حدي به این مهم پرداخته خواهد شد.
اما قبل از آن ،باید تأکيد کرد که مشخص کردن سهم آقاخان و شيخ احمد بهطور
جداگانه ،بسيار سخت و حتي ميتوان گفت غيرممکن است؛ چراکه این دو یارِ غار ،قریب
بهاتفاق تحقيقات خود را بهصورت مشترک و بدون مشخص کردن سهم جداگانة هریک
انجام دادهاند؛ این درهم آميختگي ،باعث شده که نتوان بهراحتي ،نقش و تأثير این دو را
در ترجمة حاجيبابا تفکيک کرد.
در این نوشته ،با توجه به  .6تفاوتهاي ترجمة ميرزاحبيب با نسخة فرانسوي .2
شباهتهاي سبکي حاجيبابا با سوسمارالدولة آقاخان  .8وجود اصطالحات لهجة کرماني
در متن ،سعي شده بخشي از این مسئله ،روشنتر شود.

 .1-6-1تفاوتهای ترجمة میرزاحبیب با نسخة فرانسوی
حاجيبابا یک رمان انگليسي بود؛ حال آنکه ميرزاحبيب زبان انگليسي را آنچنانکه بتواند
اثري از این زبان ترجمه کند ،نمي دانسته است .همين نکته باعث شده بود که کفة ترازو به
سمت مترجم نبودن ميرزاحبيب سنگينتر باشد؛ مينوي قبل از آنکه به نسخة استانبول دست
یابد ،طي نامهاي ،ضمن آنکه به مترجمي روحي اشاره ميکند مينویسد« :مسلم این است
که ميرزاحبيب انگليسي نميدانسته ]...[ .البته با طبع شوخ و مزاحپسند ميرزاحبيب بهتر
ميسازد که مترجم این کتاب بوده باشد چه او به مطایبات عبيد زاکاني و دیوان اطعمه
بسحاق و دیوان البسه قاري توجه کرده است و در چاپ آنها هم اهتمام نموده است ولي
چه مانع دارد که این یکي را روحي ترجمه کرده باشد( »...موریه )6853 ،پسازاین
اظهارنظر جمالزاده در مقام مخالفت ،اثبات کرد که ترجمة ميرزاحبيب با یک واسطه و از
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روي ترجمة فرانسوي حاجيبابا انجامگرفته است و پس از کشف نسخة خطي رمان که به
خط ميرزاحبيب بود ،این مسئله مسلم شد.
اما این پایان مناقشه نبود و بعدها برخي محققان معاصر مواردي یافتند که ترجمه ،به
نسخة انگليسي نزدیکتر است؛ کریم امامي ضمن آوردن مثالي ازایندست ،تلویحاً از بهره
بردن مترجم از نسخة انگليسي ،نام ميبرد« :نگارنده در جریان بررسي نمونههاي ترجمة
فرانسه تنها به یک مورد اشتباه برخورد و آن این است :مترجم فرانسه در نمونة سوم کلمة
" "courierانگليسي را که به معني قاصد است به " "courtesanکه به معني «شخص
درباري» است ترجمه کرده است .واژۀ " "courtesanدر زبان فرانسه ،هيچ معني مهجوري
که به عمل قاصدي و چاپاري نزدیک باشد ،ندارد و چارهاي نيست جز اینکه بگویيم
مترجم در ترجمة یک واژۀ ساده و بدیهي دچار اشتباه شده است ]...[ .با این وجود
ميرزاحبيب گول "[ "courtesanدر متن فرانسوي] را نخورده و آن را همچنان قاصد
ترجمه کرده است ]...[ .شاید [ ]...مثل برخي مترجمانِ زبر و زرنگ معاصر ،متن انگليسي و
فرانسه را هر دو کنار هم گذاشته بوده است( ».امامي )6898 ،حدادیان مقدم نيز براي این
مورد نمونهاي ذکر کرده است« :در تحليل مختصري از فصل «نامة مقدماتي» و «فصل اول»
به موردي برخوردیم که مترجم در ظاهر به نسخة انگليسي مراجعه کرده است .براي مثال
" "sixteen years agoدر نسخة انگليسي ،به «شانزده سال پيش» در نسخة فارسي ترجمه
شده ،در حالي که در نسخة فرانسوي «شصت سال» است( ».حدادیان مقدم)6868 ،
شاید ضمن پژوهشي تطبيقي ،بتوان نمونههاي زیادي از این مسئله را یافت .باید توجه
داشت که مينوي طي نامة خود به جمالزاده ،براي توصيف انگليسي ندانستنِ ميرزاحبيب
قيد «مطلقاً» را به کار ميبرد (ر.ک :موریه )6853 ،پس این تطابق با نسخة انگليسي از کجا
ميآید؟! درحاليکه انگليسيداني همکار ميرزاحبيب ،یعني ميرزاآقاخان کرماني ،همواره
موردتوجه بوده است ،ازجمله در گزارش رحيمزادۀ ملک که مشخص ميکند
ميرزاآقاخان ،حتي قبل از رفتن به استانبول ،از انگليسي کتاب ترجمه کرده است[« :در
کرمان] جزئي خط انگليسي را از ميرزاافالطون زردشتي یاد گرفت [ ]...کتابي در هيأت و
جغرافي ایران از زبان انگليسي به فارسي در همان اوقات ترجمه نمود( ».ميرزاآقاخان
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کرماني)6898 ،
بنابر آنچه ذکر شد ،باید گفت که در ترجمة حاجيبابا ،هرکجا ترجمه به نسخة
انگليسي نسبت به نسخة فرانسوي وفادارتر بوده ،نتيجة تصحيحات و تأثيراتِ آقاخان و
روحي در فرآیند ترجمه بوده است ،البته الزم است که در تحقيقي جداگانه ،با تطبيق سه
نسخة فارسي ،انگليسي و فرانسوي ،فهرستي از این موارد به دست آید و کميت آنان نيز
مورد توجه قرار گيرد.

 .6-6-1شباهتهای سبکي حاجيبابا با سوسمارالدولة آقاخان
با مطالعة دو اثرِ حاجيبابا و سوسمارالدوله شباهتهایي یافت ميشود که نشان از متأثر
بودن نویسندۀ سوسمارالدوله از ترجمة حاجيبابا دارد؛ رضازادۀ ملک مينویسد« :و مرا
اکنون باور این است که ميرزاآقاخان کرماني ،در سبک نویسندگي و حادثهآفریني و
زمينهسازي در تکة «سوسمارالدوله» تحت تأثير کتاب «حاجيباباي اصفهاني» بوده که خود
در ترجمة آن سهمي به سزا داشته است( ».ميرزاآقاخان کرماني )6898 ،هما ناطق نيز در این
باره نظر مشابهي دارد( .ر .ک :ناطق)6898 ،
برخي از این موارد ،یعني همشکليها در فرم و محتوا بين این دو اثر ،مربوط به متن
اصلي حاجيبابا نيست ،بلکه این ابتکار مترجمان است که مورد عالقة ميرزاآقاخان در
نگارش سوسمارالدوله قرار گرفته است؛ این مسئله این احتمال را قوي ميکند که ابداعاتِ
مذکور در ترجمة حاجيبابا ،ميتواند اعمال نظر یا ویراستة ميرزاآقاخان باشد؛ در اینجا
چهار مورد از همسانيهايِ ميان این دو اثر ،بررسي ميشود:
 .6یکي از ابداعاتِ جالبِ توجه مترجمان ،این است که در متن حاجيبابا ،بسياري از
گفتگوها به شکل نمایشنامهاي ثبتشده؛ مثالً گفتگوي رئيس دزدان با شاعر دربار اینگونه
نوشته شده است:
«ارسالن سلطان :آخر هنر و پيشهات چيست؟
اسير :غالم شما شاعرم ،ميخواهيد چه باشم
یکي از ترکمانانِ ناتراشيده :شاعر یعني چه؟! شاعر به چه کار ميخورد؟» (موریه،
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)6888؛ و این ابتکار در متن اصلي نيست و هنرِ مترجمان است« :ميرزاحبيب در نقل مکالمه
[ها] راه تازهاي در پيش ميگيرد و از روش کتاب اصلي دور ميشود .این روش که شبيه
به نقل دیالوگ در نمایشنامههاست پيِسهاي فارسي صدر مشروطيت را به یاد ميآورد».
(امامي)6898 ،
همين شيوه در سوسمارالدوله بسط پيدا ميکند و حتي ميرزاآقاخان ،شگردِ «طنز در
توضيحصحنهها» را که به صورت اندک در ترجمة حاجيبابا به کار رفته بود ،در
سوسمارالدوله تکميل ميکند و گسترش ميدهد؛ این دو نمونه از حاجيبابا ،با نمونههاي پر
تعداد سوسمارالدوله قابل مقایسه است:
«شيرعلي –به من نگاه استشهادکنان -ما خيلي جهد کردیم ،بستيم ،زدیم ،فحش
دادیم ،حاجي همه را دید و ميداند( ».موریه)6888 ،
«سردار – چشمها را گردانيده با چهرۀ خندان رو به نسقچيباشي -راستي بخت خوب
چيزي است اما پشتگرمي ما به شمشير ما است نه به بخت ما( ».همان)661 :
نمونه از سوسمارالدوله:
«سوسمارالدوله- :سه دفعه از بيني تا حد گوش بروت خویش را تاب داده با تکبر و
مناعت غریبي ميگوید -البته چنين است( ».ميرزاآقاخان کرماني)6898 ،
 .2همساني دیگري که ميان سوسمارالدوله و ترجمة حاجيبابا یافت ميشود ،استفاده
از نقيضة نامهاست؛ در سوسمارالدوله ،به وفور این صنعتِ طنزآميز یافت ميشود؛ از جمله:
سوسمارالدوله ،گداعليخان ،وزغ الملک ،ميرزابدبخت ،ميرزامتقلبخان ،لوندخانم،
شمربيگخان و . ...مشخص است آقاخان به این نوع نامگذاري عالقه داشته است .در این
ميان «مالنادان» را صریحاً از حاجيبابا تکرار کرده است؛ در سه مکتوب مينویسد[« :شاه]
چنين گمان کرده است که شاهي همان [ ]...مدح و دروغ ساختن گرسنهشاعران و ستایش
کردن پوسيده مالنادانان [ ]...است( ».ميرزاآقاخان کرماني )6898 ،البته همانگونه که ذکر
شد نقيضة نام در متن انگليسي حاجيبابا نيز وجود دارد ،اما گویا این شگرد مورد توجه
مترجمان قرار گرفته و در ترجمة اثر تکميل و گسترده ميشود .با توجه به اقبال آقاخان به
شگردِ مذکور در سوسمارالدوله ،بسط و گسترشِ «نقيضة نام» را در ترجمة سرگذشت
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حاجيبابا و ژیلبالس ،باید حاصلِ اعمال نظر ميرزاآقاخان کرماني دانست.
 .8بهعنوان یک مشابهت سبکي دیگر ،به تکهکالمهاي تکرار شونده در هر دو متن
ميتوان اشاره کرد؛ براي نمونه در حاجيبابا آورده شده است« :آنگاه سردار به اطراف
نظرکنان با دهان کج و مج گفت :ارمني معرکه کرده است؛ بچهها قليان!» (موریه)6888 ،
در سوسمارالدوله« :کالنتر ما معني انبار و پيشکش را آن را نفهميدیم .بچهها قليان!»
(ميرزاآقاخان )6898 ،این تکه کالمها نيز که در متن اصلي وجود ندارند ،مورد توجه
ميرزاآقاخان در سوسمارالدوله بوده است و در آنجا گستردگي جالب توجهي یافتهاند؛
بنابراین چه بسا کاربردِ آنها در ترجمة حاجيبابا ،از پيشنهادات و یا تصحيحات
ميرزاآقاخان کرماني بوده است.
 .5موردِ آخر ،مشابهت در تفکرِ سياسي حاکم بر دو اثر است؛ البته در آثار
ميرزاآقاخان این تفکر منحصر به سوسمارالدوله نيست و در قریب به اتفاق آثارِ او حاکم
است؛ در ترجمة حاجيبابا ،نشانههایي از ادبياتِ سياسيِ مشروطهخواهان در متن یافت
ميشود؛ امامي مينویسد[« :با وجود کاربرد «دولت» در ترجمه ] ،اسمي از «دولت» در متون
فرانسه و انگليسي نيست .در اینجا این سؤال مطرح ميشود که آیا ميرزاحبيب تحت تأثير
اندیشههاي مشروطهخواهانة خود این عبارت را افزوده است؟ درواقع اگر نميدانستيم این
ترجمه از آن ميرزاحبيب است و آن را در چه سالي انجام داده است ،به کمک قرایني از
این قبيل –ازجمله استفاده از مکالمة نمایشنامهاي -ميتوانستيم بگویيم این متن بوي عصر
مشروطيت را ميدهد( ».امامي )6898 ،حال آنکه ميدانيم ميرزاحبيب در استانبول ،رغبتي
به فعاليتهاي سياسي نشان نمي داده است و ارتباط او با محافل سياسي از طریق آن دو یارِ
هميشگياش بوده است (ر.ک :موریه )6876 ،جان گرني در رابطه باوجود تفکراتِ سياسيِ
حاکم بر ترجمة حاجيبابا ،صراحتاً آن را ناشي از مداخلة ميرزاآقاخان و روحي در این
ترجمه ميداند« :ترجمة اصلي از ميرزاحبيب بود و کرماني با کمک روحي به تدوین و
درج افکار و عقایدي پرداخت که جمالت تند عليه سوء استفادههاي معاصر و اخالقيات
رایج را شدت بخشيد .همين وجه از قضيه بود که ميرزاآقاخان در نامة خود به
ميرزاعليرضاي طبيب [همسر خواهرش] بر آن تأکيد کرده بود( ».گرني )6871 ،بنابراین
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باید گفت که وجود لغات سياسي و رنگ و بوي مشروطه در ترجمه ،حاصلِ مداخالت
شيخ احمد و آقاخان در ترجمه است.

 .3-6-1وجود اصطالحات لهجة کرماني
ميرزاحبيب به اصطالحات عاميانه عالقة وافر داشته و ترجمة حاجيبابا را محمل خوبي براي
کاربرد این اصطالحات یافته است؛ ترجمة حاجيبابا از واژگان عاميانه سرشار است؛ بخش
قابلتوجهي از این موارد ،قابلفهم هستند اما مواردي هم وجود دارد که گویا مخصوص
خطههاي خاصي از جغرافياي ایران هستند و یا دقيقتر ميتوان گفت در بخشي از جغرافياي
ایران بيشتر کاربرد داشتهاند؛ یوسف رحيملو این اصطالحات را در پایان چاپِ خود
فهرست کرده و آنها را معنا کرده است؛ همو در همانجا دربارۀ اصطالح «جوزبندي» که
در گفتار یازدهم از ترجمه آورده شده است ،توضيح ميدهد« :در لغت پيدا نشد .در
اصطالح محلي کرمان به جداجدا بستن چيزهایي در نقطههاي مختلف یک دستمال با گره
زدن در همان جاهاست( .توضيح آقاي دکتر ناصر بقایي)» (موریه )6895 ،اشاره به وجود
اصطالحات کرماني در جاي دیگر یافت نشد؛ اما با بررسي متن ،مواردي یافت ميشود که
اصطالحات بهکاررفته یا کرمانياند یا در کرمان بيشتر کاربرد داشتهاند؛ بهگونهاي که امروز
نيز در افواه مردم کرمان ميتوان آنها را شنيد .در ادامه برخي از نمونهها آورده شده است:
«فریاد برآورد که مردکة پير ،مردهشو برده ،آخر بگو ببينم چه کردهاي؟!» (موریه،
)6888
مردم کرمان ،بهویژه در بردسير ،هنوز هم براي تصغير «مرد» به «ک» اکتفا نميکنند و
همزمان دو نشانة «ک» و «هـ» را به کار ميبرند .اصطالح مردهشو (مردهشور) برده نيز ،به
همين صورت بدون «ر» بسيار کاربرد دارد .همچنين است اصطالح «صاحبمرده» در نمونة
زیر:
«صاحبمردگان خيلي پادشاهان داشتهاند که ما اسمشان را هم نشنيدهایم( ».همان:
)38
«حاجيباباي خودمان گل گالبي؟ خوشآمدي صفا آوردي پس نر و الس در را با
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طراق و طروق بگشود .در کاروانسرا آهستهآهسته با نوا در گشایش ،علي محمد
چراغموشي بر دست یکتاي پيراهن پدیدار شد( ».موریه)6888 ،
کاربرد «نر و الس» به جاي «کلون» هم کرماني به نظر ميرسد .مردم بردسير هنوز به
سگ ماده ،الس مي گویند و هر ابزاري که شبيه کلون از دو جزء درهم رونده تشکيل شود
نر و الس ميگویند.
«عمل فعلم از عطار تجاوز نکرد .شهرتم به واترقيدن روي نمود( ».همان)57 :
«واترقيدن» صورت مضحکهاي است براي پيشرفت کردن .در کرمان اگر بخواهند باال
رفتن کسي را به تمسخر بگيرند ميگویند واترقيده.
«گفت که «حاجي اینجا نگاه کن! این کار بازیچه نيست ،شغل هميشگي ماست»»...
(همان)25 :
اصطالح «اینجا نگاه کن» براي جلبتوجه به کار ميرود؛ بهویژه در بزنگاههاي
حساس و براي ترغيب بهدقت ،کرمانيها ميگویند :اینجا نگاه کن.
«اَتباع» در افواه مردم کرمان بسيار پرکاربرد است؛ نمونههایي از این مورد یافت
ميشود که از قاعدۀ اتباعسازيِ معمول پيروي نميکند .در نمونة زیر:
«این خرتوپرت و آل آشغال را بردار و مردم را به حال خود بگذار» (همان)51 :
معموالً براي آشغال «آت» به کار ميرود؛ اما در بردسير معموالً ميگویند «آل
آشغال» در نمونة زیر نيز کاربرد چند اتباع پشتِ سرهم ،به عادات کرمانيها در سخن گفتن
پهلو ميزند:
«ببينم فردا در حضور آقاي امامجمعه کيج و کهکيج و آميا و شراهيا و کوف و
چوفهاي تو از عهدۀ گ ..خوردنهاي تو چطور برميآید( ».همان)51 :
و برخي اصطالحاتي که رحيملو در پایان نسخة خود معنا کرده در لهجة کرماني
پرکاربرد است و بعضاً با معناي پيشنهادي رحيملو همخواني ندارد؛ از جمله:
«سر تير :کنایه از مسافت پرتاب تير (آنندراج)» (موریه)6895 ،
کرمانيها بيشتر در کاربرد این اصطالح ،بهسرعت تير اشاره دارند؛ مثالً ميگویند:
«سرِ تير آمد» یعني بهسرعت آمد.
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«پَخ – پهلو (آنندراج)» (همان)768 :
اکنون نيز در بردسير وقتي بخواهند زاویهاي از خانه را حذف کنند ،ميگویند «این
گوشه پخ ميخورد».
«تکادو :تکاپور -رفتوآمد بهتعجيل ،جستجوي بسيار ،کوشش (معين)» (همان)765 :
در لهجة کرماني بهویژه در بردسير ميگویند :فالني براي این کار «تکِ دو» ي زیادي
کرد.
«ورپلغيدن [=ورپلوغيدن] – بيرون زدن ،از جاي خود بيرون آمدن (مثل بيرون آمدن
چشم از حدقه و مانند آن) (معين)» (همان)383 :
در کرمان وقتي چيزي ميترکد و محتویات آن بيرون ميریزد ميگویند :پولقيد؛
مثالً :این گوجه پولقيده است.
از این بخش مي توان نتيجه گرفت که در کاربردِ اصطالحاتِ عاميانه آگاهي دو
مترجمِ کرماني در کنارِ ذوق سرشارِ ميرزاحبيب در این زمينه بسيار کارساز بوده است و آن
دو پيشنهادها و واضافاتِ ویژهاي در این زمينه در ترجمة حاجيبابا داشتهاند.

بحث و نتیجهگیری
این نوشتار پس از توضيحاتي مقدماتي ،تالش کرده است که به دو ابهام در رابطه با رمان
سرگذشتِ حاجيبابا اصفهاني بپردازد و براي رفع آنها تالش کند .این دو ابهام ازاینقرار
بودهاند .6 :آیا متن اصلي را جيمز موریة انگليسي نوشته و یا او برپایة یک متن فارسي ،رمان
را شرح و گسترش داده است؟  .2آیا مترجمِ اصلي ميرزاحبيب اصفهاني است و یا آنگونه
که در چاپهاي اول آمده شيخ احمد روحي و یارِ هميشگيِ او ميرزاآقاخان کرماني و یا
اینکه اساساً ترجمه ،نتيجه یک همکاري است؟ اگر مورد اخير صحيح است سهم آن دو
پژوهشگر که معموالً از آنها نامي برده نميشود به چه اندازه بوده است؟!
دربارۀ پرسشِ اول و ابهام موجود در نویسنده بودن موریه ،با توجه به تحقيقات
پيشينيان و تالشهاي پژوهشِ حاضر ،همچون تحليلِ کاربرد نقيضة نامهاي فارسي در متنِ
انگليسي ،باید گفت ،خالفِ آنچه رایج است ،موریه نویسندۀ اصلي نبوده؛ بلکه متني از
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یک ایراني به دست آورده و با توجه به تجربيات خود از ایران و با نگاهي به رمان
«ژیلبالس» و قصههاي هزار و یکشب ،آن را گسترش داده است.
دربارۀ پرسش دوم و ابهام موجود در مترجم بودنِ ميرزاحبيب اصفهاني ،در این
پژوهش سه مبحث ذیل مطرح شد .6 :وجودِ نشانههایي از ترجمة مستقيم از انگليسي که با
عدمِ آشنایي ميرزاحبيب با انگليسي سازگار نيست و دخل و تصرف روحي و آقاخان را که
انگليسيداني آنها حتمي است ،اثبات ميکند .2 .شباهتهاي سبکي و فکري ميان ترجمة
سرگذشتِ حاجيبابا و آثار ميرزاآقاخان به ویژه نمایشنامة سوسمارالدوله که تأثيرِ تفکرات
و نگارشِ این نویسنده در ترجمة مذکور را اثبات ميکند .8 .وجود اصطالحات کرماني در
ترجمه که با توجه به کرماني بودن ميرزاآقاخان و روحي ،از دخالتهاي این دو نویسنده
در ترجمه حکایت دارد.
درنهایت در پاسخ به پرسشِ دوم باید گفت کار اصليِ ترجمه برعهدۀ ميرزاحبيب
بوده است ،اما آن دو نفر تصحيح و اضافاتي در سه حوزۀ عمدۀ ذکرشده انجام دادهاند .به
باور نگارندگان این پژوهش ،این تأثيرگذاري در حدي بوده است که بهحق باید در کنار
ميرزاحبيب اصفهاني از این دو پژوهشگر نيز بهعنوان مترجمان نام برد.
این نوشته براي ادامة تحقيق در این زمينه ،دو پيشنهاد مطرح ميکند .6 :پژوهشي
تطبيقي در جهت کشف تفاوت هاي متنِ انگليسي با ترجمة فرانسوي و ترجمة ميرزاحبيب
 . 2پژوهشي در باب کشفِ تأثيراتِ ميرزاآقاخان و شيخ احمد روحي در ترجمة رمان
«ژیلبالس».
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