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ادبیات تطبیقیدر حوزة  نقش ترجمه
ۀنوشت، حاجی بابا اصفهانیسرگذشتمیرزا حبیب اصفهانی از رمانترجمۀنگاهی به سبک(

)جیمز موریه و بازتاب ترجمه در ادبیات شرق
1سارا عطارزاده

مربی: کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بم، مرتبه علمی
2آناهیتا امیرشجاعی

مربی: کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی، عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بم، مرتبه علمی
چکیده

الملل، نقشی محوري در در دنیاي امروز، ادبیات تطبیقی با تاکید بر اومانیسم جهانی و تعامل بین فرهنگی در روابط بین
اگرچه در ادبیات تطبیقی . دراز مدت بتواند حتی بیش از علم سیاست کارآمد باشدارتباطات جهانی داشته و جه بسا در

که ترجمه نیز مانند ادبیات تطبیقی نقش مهمی در تأثیرات و سنتی تأکید بر خواندن متون به زبان اصلی بود، اما از آنجایی
در این مقاله . ین حوزه انکارناپذیر استهاي مختلف و جهانی شدن داشته است، اهمیت ترجمه در اارتباطات ادبی فرهنگ

روابط و تأثیرات (نگارندگان پس از مروري کوتاه بر ادبیات تطبیقی، و اهمیت آن، به دو حوزة پژوهش در ادبیات تطبیقی 
پرداخته، سپس به بررسی ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی از رمان ) ادبی، و نیز نقش ترجمه در قلمرو ادبیات تطبیقی

از دیدگاه (نوشتۀ جیمز موریه به لحاظ سبک ترجمه و نیز بازتاب آن در ادبیات شرق »حاجی بابا اصفهانیسرگذشت «
ساز بودن، ارتباط تنگاتنگی دارند که ادبیات تطبیقی وترجمه به دلیل فرهنگدر نهایت اذعان می. پردازندمی) شرق شناسی

، به صورت بازآفرینی )آلود در مورد این اثربرخی باورهاي غرضسواي(الذکر این امر در ترجمۀ فوق.  با یکدیگر دارند
.                                                                                                                            استشده یک اثر در فرهنگ مقصد نشان داده 

.ارتباطات جهانی،  ادبیات تطبیقی، ترجمه، شرق شناسی:واژگان کلیدي

Atarzadeh@bam.ac.ir:رایانامه-1

Amirshojaiana@bam.ac.ir:رایانامه نویسنده مسئول-٢
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مهمقد
مروري کوتاه بر ادبیات تطبیقی   

هاي ادبیات با سایر حوزههاي دیگر، و همچنین مقایسه ادبیات تطبیقی مقایسه یک ادبیات با ادبیات
.اندیشه و ذوق بشري است

زونی است و به هاي علوم انسانی است که اهمیت آن رو به فادبیات تطبیقی یکی از شاخهرشتۀ
.اخیر این گسترش در کشورهاي آسیایی بسیار چشمگیرتر بوده استخصوص در طول دو دهۀ 

مناسبی براي ایجاد، توسعه و گسترش رو زمینۀاینفرهنگی است، ازاي فراملیتی و بیناین رشته، رشته
ۀ دیگري است، به عبارت ادبیات تطبیقی، شناخت خود در آیین. فرهنگی استروابط و تعامالت بین

به وحدت در تنوع و تنوع در وحدت همچنینادبیات تطبیقی. دیگر، بازشناخت خود از زبان دیگري
- هاي بومی تاکید میهاي ملی مختلف بر حفظ هویتهنگمعتقد است و ضمن استقبال از تعامالت فر

نهد و بقاي هر تمدنی را در گرو پایبندي به جهانبینی، آداب، ورزد و ادبیات و فرهنگ ملی را ارج می
.داندهاي فرهنگی آن میها و ارزشسنت

و هاي علوم انسانی بویژه  نقد ادبیدر عصر جهانی شدن، ادبیات تطبیقی با ایجاد ارتباط با دیگر رشته
.                                                                                                    گذاردمطالعات ترجمه بر اهمیت و نقش بنیادین علوم انسانی در پیشرفت و توسعه پایدار صحه می

هاي ادبی، ها و جریانمکتب،روابط ادبی: وزةتوان به شش حرو پژوهش در ادبیات تطبیقی را میقلم
ها، ادبیات تطبیقی و ترجمه، تقسیم هاي غالب، ادبیات تطبیقی و سایر دانشانواع ادبی، مضامین و مایه

. باشدثیرات ادبی، تشابهات و اقباس ادبی، میتأ: ین حوزه یعنی روابط ادبی شاملدر این میان، اول. کرد
- ترجمهکهاز آنجاییسپسپرداخته،،ثیرات حاصل از آنأروابط ادبی و تبه به اختصارابتدا دراینجا

ها و بوده، و ترجمه نقش مهمی در انتقال مفاهیم، مضامین، نهضتپژوهی بخش الینفک ادبیات تطبیقی 
انواع ادبی  از فرهنگی به فرهنگ دیگر داشته است، و نیز تأکید این مقاله بر نقش ترجمه در ادبیات 

سرگذشت حاجی بابا با بررسی ترجمۀ (ادبیات تطبیقی در حوزه ترجمهاجمال بهبهتطبیقی  است، 
.ده استپرداخته ش،)اصفهانی

ثیرات حاصل از آنادبی و تأروابط 
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در این . مطالعۀ ارتباطات و تأثیرات ادبی استهاي وسیع پژوهش در ادبیات تطبیقی، یکی از حوزه
یر یک نویسنده بر توان از تأثگاه می. هاي گوناگون بررسی کردبه روشیرات ادبی راتوان تأثحوزه می

.یک نویسنده، یا بالعکس از تاثیر چند نویسنده بر یک نویسنده با فرهنگی متفاوت سخن گفت
هاي مختلف صورت ثیرات ادبی ممکن است مستقیم و بدون واسطه و یا غیر مستقیم و از طریق واسطهتأ

ار نویسندةبا آثاي از طریق مطالعه و آشنایی گیرد که نویسندهتاثیر مستقیم آنگاه صورت می. گیرد
تأثیر . شاعران فرانسويثیرپذیري نیمایوشیج از أثیر وي قرار گیرد، مانند تأدیگري به زبان اصلی تحت ت

البته برخی از این تاثیر . ثیر حافظ بر گوتهأگیرد، مانند تمستقیم اغلب از طریق ترجمه صورت میغیر
از منابع اسالمی، یا متیو آرنولد شاعر مانند تاثیر پذیري دانته. ها محل شک و تردید استپذیري

د  تحت تاثیر ترجمۀبه احتمال زیا»سهراب و رستم«دانست، در سرودن شعر انگلیسی که فارسی نمی
در کلکته به 1829فردوسی بوده که اولین بار در سال ن داستان توسط رابرتسن از شاهنامۀانگلیسی ای

که ازآنجایی).روه زبان و ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقیبرگرفته از سایت گ. (چاپ رسیده بوده است
گیرد، در ذیل به نقش ترجمه در حوزه ادبیات تاثیر غیرمستقیم اغلب از طریق ترجمه صورت می

.                                                           تطبیقی پرداخته شده است

ترجمهادبیات تطبیقی در حوزة
ساز بوده است، این برخالف دیدگاه ادبیات تطبیقی با ترجمه همواره ارتباطی پیچیده و مسئلهارتباط 

قدیمی است که براین باور بودند که ترجمه با ادبیات تطبیقی نسبت چندانی ندارد و کاري است که 
ۀ اثر اصلی حتی در قرن نوزدهم مرتبۀ ترجمه را کمتر از مرتب. چندان نیازمند استعداد و خالقیت نیست

پردازان ادبیات تطبیقی، به رغم تصدیق اهمیت ترجمه در کار خود، بر الویت کردند، و نظریهتلقی می
هاي سنتی، اهمیت ترجمه به بررسی منبع الهام در پژوهش. کردندخواندن اثر به زبان اصلی تأکید می

اغلب اوقات ترجمه . ري دست یابدگر به دنبال آن بود که به منبع تاثیرگذاشد، یعنی پژوهشمحدود می
هایی بود که این ارتباط و تأثیرپذیري از طریق گر اهمیتی نداشت، او به دنبال یافتن واسطهبراي تطبیق

، گروهی از محققان، در امر پژوهش ترجمه، دیدگاه 1970در دهۀ . استآنان صورت گرفته 
.                                     زیدنداي کردند، و بر اهمیت ترجمه تأکید وراي عرضهدگرگونه

بسترساز تعامالت و ارتباطات فرهنگی بوده است، ترجمه ساز و ترجمه همواره فرهنگکه آنجاییاز 
باسنت و لفور بر این باورند که ترجمه در تکامل فرهنگ . پژوهی بخش الینفک ادبیات تطبیقی است
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پذیر بررسی ادبیات تطبیقی بدون توجه به ترجمه امکاندنیا، نیروي شکل دهندة مهمی بوده است و
).                                 83: 1390باسنت، . (نیست

ترجمه کنشی است که بر انتقال متون نوشتاري : کندترجمه را چنین تعریف می) 2010(سنت اسوزان ب
نی به زبان دیگر، یا از زبان مبدأاز زباترجمه برگرداندن متنی . کنداز یک زبان به زبان دیگر داللت می

. به زبان مقصد است،  به نحوي که تا حد امکان محتوي و صورت پیام در این انتقال حفظ شود
هر زبان از واژگان . گردداین مسئله به ساختارهاي متفاوت بین دو زبان برمی). 8: 1391انوشیروانی،(

ها معنی خاص خود را داراست، در نتیجه انتقال هر هکند، هر یک از این واژخاص خود استفاده می
هاي دیگر ها و یا اضافه کردن ویژگییک از این جمالت بدون دستکاري و حذف برخی ویژگی

اگر نویسنده محور باشد . در عمل، مترجم یا نویسنده محور است یا خواننده محور. پذیر نیستامکان
در ترجمۀبالعکس، . کند و به متن اصلی وفادار باشد،کند عناصر متنی زبان مبدا را حفظسعی می

.  خواننده محور، رساندن پیام نویسنده مهم است، در نتیجه مترجم در ترجمه آزادتر است

پندارند که حفظ امانت در اي که پیش از این اشاره شد، اکثر مترجمان میدر مورد دو نوع ترجمه
ی بر این ابوالحسن نجف. انجامداصلی میةلفظ به لفظ که به حفظ سبک نویسندۀترجمه یعنی ترجم

رتست از ابداع متنی که آزاد، بلکه عباۀلفظ به لفظ است نه ترجمۀخوب نه ترجمترجمۀ: باور است که
اي مستلزم دانش و چنین ترجمه. نوشتبود، آن را مینویسنده اگر زبان مادریش همان زبان مترجم می

که به اندازةبه عبارت دیگر از دیدگاه نجفی مترجم خوب کسی است. هوش و تخیل بسیار است
خواند و مترجم را می»ابداع«اي را نجفی چنین ترجمه.اصلی قریحه و استعداد ادبی داشته باشدةنویسند

).1391:15انوشیروانی، . (نشانددر همان جایگاه نویسنده و خالق اثر می
عوامل درون زبانی از کیفیت خواننده محور ترجمه،. کنیمچنین بسنده میاي ایندر اینجا به ذکر نمونه

، شرایط اجتماعی، قبیل ساختار و واژگان به کار رفته توسط مترجم، شهرت نویسنده در فرهنگ مبدأ
به (و مقصد أتاریخی، فرهنگی و سیاسی کشور مقصد در زمان ترجمه و حتی نام نویسنده در کشور مبد

.ثیرگذار بوده استأر تدر شهرت این اث) ها و مسائل سیاسی و  اجتماعیدلیل برخی نگرش

حاجی بابامروري بر ترجمۀ 
به شیخ احمد روحی اثر جیمز موریه  که در ابتداسرگذشت حاجی باباي اصفهانیفارسی کتابۀترجم

، میرزا حبیب اصفهانی است، از دیر که اثر دوست و مصاحب او در تبعیدمنسوب بود و بعد معلوم شد 
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توان این می). 1385:35امامی ، . (خوب و استادانه زبانزد بوده استۀباز به عنوان نمونه یک ترجم
اي در نظر گرفت که در زوهر، ادبیات ترجمه شده- ناویهاي چندگانه اترجمه را بر طبق نظریه نظام

مترجم این رمان، قدرت و مهارت و . کرده استفرهنگ مقصد، جایگاه ادبی آن فرهنگ را اشغال
حاجی مشروطه درباره او و ةچربدستی کم نظیري نشان داده است و تقریباً تمام محققان ادبیات حوز

حاجی بابا نثر : نویسدملک الشعراي بهار می: اندگفته، بعضی به تفصیل و برخی به اجمال سخنبابا
ها و گی مقلّد گلستان، و گاه در مجسم ساختن داستانگاهی در سالست، انسجام، لطافت و پخت

تحریک نفوس و ایجاد هیجان در خواننده ، نظیر نثرهاي فرهنگستان است، هم ساده است و هم فنی، 
هم با اصول کهنه کاري استادان نثر موافق و هم با اسلوب تازه و طرز نو، همداستان، و در جمله یکی از 

همچنین دکتر پرویز خانلري، یحیی ). 1380:57رحیمیان، . (استشاهکارهاي قرن سیزدهم هجري
اند، این اثر و مترجم تواناي آن بحث کردهةهاي خود دربارنامهآرین پور و کریستف باالئی در پژوهش

و این غیر از مقاالت متعددي است که از نویسندگان سرشناس ایران و جهان در مجالت مختلف به 
هایی است که به نثر میرزا حبیب و در جاذبهحاجی بابا، و البته اهمیت)همانجا(. چاپ رسیده است

اي خوب است که ، به اندازهحاجی باباگویند ترجمۀمی. مربوط می شودحاجی بابامحتواي داستان 
فارسی به شک انداخته است که مبادا ترجمۀاي را کراراً اصالً ترجمه بودن آن معلوم نیست، و عده

وقتی که «: گویدکلنل فیالت انگلیسی می). 35: 1385امامی، . (ل و اصل انگلیسی ترجمه باشداص
، به شهرکرمان رسید و از روي آن نسخه برداري شد و با حاجی باباي اصفهانیفارسی ۀدستنویس ترجم

شد، اهل فن بر این باور بودند که این کتاب اولین گشت و خوانده میاشتیاق فراوان دست به دست می
رمانی است که به زبان فارسی و به دست یک ایرانی نوشته شده و ایرانیانی که این کتاب را خوانده 
بودند، از این بابت که یک ایرانی مهارت فراوانی در داستان سرایی داشته و توانسته به خوبی به عمق 

مقدمۀ. (»بالیدندآنها را به طبیعی ترین شکل ممکن بازگو کند، به خود میها فرو رود، و رفتار شخصیت
).1379:9صادقی، 

مور سیاسی دولت انگلستان به ن سلطنت محمد علی شاه به عنوان مأاگر جیمز موریه که در زما
ه به صورت تبعید سیاسی از ایران ایران آمد و میرزا حبیب اصفهانی که در ایام سلطنت ناصرالدین شا

اشد و اثبات خالف آن تر بتوانست قويرفت، در یک زمان زندگی کرده بودند، یقیناً این شبهه می
اي که بین تاریخ انتشار دو متن وجود دارد، سال فاصله81اما اکنون به حکم . گردیدمیبسیار دشوار 
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مگر این که فرض . فارسی آنراۀو میرزا حبیب ترجمباید قبول کرد که موریه اصل انگلیسی را نوشته 
مقدم بر کتاب انگلیسی، که موریه آنرا ترجمه کرده است، ،شود متن فارسی دیگري وجود داشته است

کند و اشخاص دیر باور آن را به حساب شکسته نفسی ادبی این همان است که موریه خود ادعا می
نویسنده 
). 1385:36امامی، . (اندگذاشته

میرزا حبیب به شاعري شهرت داشت و در سالهایی که در استانبول بود، به تدریج به میرزا حبیب 
وي آثار ). 1379:20صادقی،ۀمقدم. (ادیب، میرزا حبیب مترجم، و میرزا حبیب رمان نویس تبدیل شد

هنوز به چاپ نرسیده و دست نویس آنها در استانبول متعددي از خود به یادگار گذاشته که اغلب آنها 
و دستور سخناز جمله دیوان شعري است و دو کتاب دستور زبان فارسی یکی به نام . محفوظ است

و ژیل بالسیک اثر داستانی به نام . مشهور استدبستان پارسیدیگري که تلخیص اولی است به نام 
).59: 1380رحیمیان، . (را نیز به فارسی ترجمه کرده استگریزمردم یک نمایشنامه از مولیر با عنوان 

ۀانترین منبع و پشتودستاین اثر، زبان میرزا حبیب، متکی است به فارسی کهن و دمۀدر ترجم
که فقط با دانستدر گلستان میرزا حبیب می. نشین سعدي استشیله پیله و دلو بیراستینکار او زبان 

توان گفتار زمانه، نمیةنویسی و بدون بهره گرفتن از زبان زندفارسی کهن و حکایتۀاتکا به پشتوان
شاي جوینی و تاریخ جهانگنها و مقلّدان او و مقلّداراي رهایی از دست میرزا مهدي خاناي بچاره

هاي رهایی و با اتکا به این پشتوانه است که زمینه). 39: 1379صادقی،مقدمۀ(تاریخ وصاف پیدا کرد
میرزا حبیب، ایجاز و استحکام و وقار . کندقاجاري فراهم میۀخودش را از بند زبان رسمی منشیان

میان فارسی نویسان قرن ششم ،پیوندي استۀزبانش را به اسالف خودش مدیون است و زبان او حلق
هاي زبان او هم، یادآوري برخی از کاريها و ریزههایی از کاربرد واژههجري با عصر ما، نمونه

).35-1379:38صادقی،مقدمه. (ویسان قرن ششم و پنجم استهاي سبک فارسی نویژگی

Making the joints to crack/fair craquer les jointures کردنشتربند

My slaps echo/resonner mes friction شپاشاپ سیلی و مشت

As a barber/comme barber رانی تیغ
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میرزا حبیب مقابله و مقایسه ۀبا متن ترجمکریستف باالئی، متن انگلیسی و فرانسوي این رمان را 
اي میرزا حبیب را هاي پیدا و پنهان نثر ترجمهکرده و در نتیجه با تحلیل بافت ساختاري این رمان، ارزش

دیده، را ناقص و نارسا می) فرانسه و انگلیسی(میرزا حبیب که گویی نثر زبان مبدأ. نشان داده است
گی چون سعدي و حافظ و نیز امثال فارسی مناسب، آیات، احادیث و اشعاري از خود، و شاعران بزر

اصطالحات را بدان افزوده است و از این طریق متن موریه را با نثر فارسی خود، تغذیه و تقویت کرده 
آن به کتاب ةهاي متن اصلی را که به هر حال به سبب خارجی بودن نویسنداست و کمبودها و کاستی

اي ندارد و ثانیاً هر گاه خواننده از راه یافته، جبران کرده است؛ به طوریکه اوالً رنگ و بوي ترجمه
پندارد که آن اشعار و امثال و اصطالحات ناب فارسی را نیز نویسنده ترجمه بودن اثر مطلع باشد، می

وي در مواردي ). 1380:58یمیان،رح(. به فارسی ترجمه شده استخود در زبان مبدأ نوشته و اینک
جمله یا عبارتی را حذف و جمله یا عبارت دیگري را جانشین آن کرده است و البته این کار وي دالیل 

را به جمله، افزوده و یا در )ع(طلب یاري از امام رضااي به میل خود مثالً در جمله. ختلفی داشته استم
).همانجا(کند سنی، کلمه و تعبیري را جابجا میمواردي براي جلوگیري از اختالف شیعه و 

خوب را چنانکه ۀتوان گفت اگر بخواهیم ضوابط ترجمفارسی میرزا حبیب میۀدر مورد ترجم
ة میرزا حبیب، در این مورد نمرۀتوان گفت که ترجممعمول است، دقت و امانت در نظر بگیریم می

اي ، ترجمهحاجی باباۀتوان نتیجه گرفته که ترجمگیرد، اما با اندکی دقّت و تفحص مینمیخوب 
اي است که اگر به لفظ کتاب وفادار نیست، به روح ق و در عین حال موفّق، چون ترجمهاست غیر دقی

- قرار میاي، مترجم دیگر مقلد نیست، و در جایگاه خالق اثر ادبیدر چنین ترجمه. کتاب وفاداراست

زبان مترجم چنان روان و . شودزدایی میبه تعبیري دیگر مترجم نامرئی شده و از متن بیگاته. گیرد
در این ترجمه نیز.فهمدخواند و میپندارد متن را به زبان اصلی میسلیس و استوار است که خواننده می

دخل و تصرّفات مترجم در جهت اصالح مطالب کتاب، با توجه به موضوعات ایرانی آن و حاالت ۀهم
یک ایرانی با ذوق و صاحب سبک در نظم و نثر، مطالب . هاي ایرانی آن بوده استو روحیات آدم

هاي داستانی کتاب بازنویسی کرده است و حاصل کار کتابی استکتاب را در واقع در شرایط موقعیت
- ایوان.ي فارسی آن بهتر و گویاتر و شیواتر از اصل انگلیسی استهاي ترجمهکه بسیاري از قسمت

جایی که ترجمه دقیق باشد، است که در داشتهاذعان»ترجمهکنونینظریۀ «زوهر در مقاله اي با عنوان 
دهد و مبناي متن عالوه بر محتوي، سبک را اصلی را از دست میشود، و لذا روح اثرتحت اللفظ می
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کند و به اما این امر در مورد ترجمه میرزا حبیب صدق نمی).1390:73باسنت،. (گیردنیز دربرمی
هاي نثر میرزا حبیب، یکی از بهترین نمونهسرگذشت حاجی باباي اصفهانی توان گفت کهت میأجر

توان گفت که اصل هجري است، با این حال نمی13فارسی دوران قاجار و یکی از شاهکارهاي قرن 
. انگلیسی حاجی باباي جیمز موریه یکی از بهترین نمونه هاي نثر نویسی انگلیسی در قرن نوزدهم است

دقیق در ایران حداقل یک تصور نسبتاً جدید است و ور ترجمۀاز آن گذشته، تص). 1385:48امامی، (
مترجمان آن دوره  اغلب کار خود را به سادگی نقل . تر نرودعقبید از دورة ذکاء الملک فروغی شا

.شدندها نمیآنها هیچگاه اسیر لفظ و اتمسفر و ریتم و بافت واژه). همانجا. (دانستند، نه بیشمعنی می

شناسیرسی رمان حاجی بابا از دیدگاه شرقبر
ندویل، شکسپیر، درایدن، مانتخاب عبارت مشرق زمینی داراي پشتوانه تاریخی و ادبی بوده که چاستر، 

اما چرا استعمار و مسیحیت دست در ). 60: 1386ادوارد سعید،. (پوپ و بایرون، به کارش برده بودند
تاسیس و سازمانو با18دست یکدیگر به سیاحت و نفوذ در شرق پرداختند؟ مقارن سالهاي پایانی قرن 

هاي تبلیغی در اروپا، بویژه در انگلستان، به دنبال گسترش اهداف توسعه طلبانه و استعماري یافتن انجمن
ویژه سرزمین هاي شرق سرازیر ه این دوران در مشرق زمین، سیل مبلغان پروتستان به سراسر جهان ب

عرصه روابط شرق و غرب سر برآورده بود، در همین زمان، دو عامل عمده در ). 1381برومند، . (شدند
. اي که در اروپا در رابطه با مشرق زمین شکل گرفته بودیکی عبارت بود از دانش فزاینده و نظم یافته

شود، عبارت بود از آثار ادبی معتنابهی که پدید آنچه بر این دانش نظم و نسق یافته افزوده می
ن، شاعران، مترجمان و نیز جماعتی از سیاحان و مسافران آورندگانش عبارت بودند از داستان نویسا

که به دست یک سیاّح انگلیسی حاجی بابا خوش قریحه و با استعداد، که نمونه آن را می توان در رمان 
کتاب گفته اند که میرزا بابا ۀدر وجه تسمی).1386:71ادوارد سعید، . (نوشته شده، مشاهده کرد

شجویی که براي بار اول به انگلستان اعزام شده بود، در این کشور با جیمز موریه افشار، یکی از دو دان
، بر سر هزینه تحصیل اختالف یافت و موریه، کینه میرزا بابا را به دل گرفت و پس )حاجی باباةنویسند(

).                                        58: 1380رحیمیان، . (، با انتخاب این عنوان شاید به وي تعرضی داشته استحاجی بابااز نوشتن رمان 
پاي جدید استعمار در آغاز از جمله آثاري است که ردسرگذشت حاجی باباي اصفهانی رمان 

استمعماري که به یاري  گفتمان نوپاي شرق شناسی متون ادبی را . در آن به خوبی آشکار است19سده 
ادوارد سعید در . اختن اقتدار غرب بر شرق به کار گرفتهمچون ابزاري براي گسترداندن و مستحکم س
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شرقیان از دقت بیزار  و گریزانند و این فقدان دقت خصوصیت «: گویدمیآلفرد الیلکتابش به نقل از 
در مقابل انسان اروپائی در استدالل دقیق است، منطق دان است، طبیعتی . عمده ذهنیت شرقی است

در مقابل ذهن . کندعیت هر بیانی را بپذیرد، دلیل و برهان طلب میشکاك دارد و پیش از آنکه واق
ترین مرتبه پایهترین و بیمنطق و استدالل او در سست. انسان مشرق زمینی دچار فقدان تقارن است

نگرش ة توان به نحومی»آلفرد الیل«تأمل در اظهارات با اندکی ). 69: 1386ادوارد سعید، (».است
.بردمشرق زمین پیغریبان نسبت به

گرایی، داروینیسم، طلبی، تاریخشناسی از امپریالیسم، پوزیتیولیسم، کمالتوان گفت که شرقمی
است و طی قرن نوزدهم بر عزّت و اعتبار پرستی، فرویدیسم، مارکسیسم و اشپنگلریسم، اثرپذیر بودهنژاد

اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم را آنچه که). 75: 1386ادوارد سعید، . (شدشناسی افزودهشرق
کند، آن است که یک رنسانس شرقی پدید آمد، و این اصطالحی بود که از ادوار دیگر متمایز می

ۀو عصر آگاهی نوینی درباره مشرق زمین آغاز شد، این آگاهی تا حدي نتیج. بابش کرد»ادگار کینه«
ۀعالوه پیامد رابطه و ب. نند سانسکریت، زند، عربی بودهایی ماآنها از زبانۀکشف آثار شرقی و ترجم

).1386:74ادوارد سعید،. (رفتشمار میجدید بین شرق و غرب و نگرش جدیدي بر آن رابطه به
نویسندگان انگلیسی توان گفت از میان شد، میحاجی باباي اصفهانیپس از مروري که بر رمان 

آثارشان در درجه نخست به سبک و اسلوب مربوطکه تم شرقی 
اشاره رباعیات عصر خیاماو از ۀتوان به همین جیمز موریه و نیز ادوارد فیتز جرالد و ترجمشد، میمی

).1386:284، ادواردسعید(کرد 
گویی با ایران و ایرانی، پدر کشتگی ،ادوارد سعید معتقد است که کسانی از قبیل جیمز موریه

را با این هدف نوشته است که ایران و ایرانی را حاجی باباي اصفهانی، روشن است که موریه. اندداشته
موریه ). 512: 1386ادوارد سعید، (هاي نویسنده به هیچ وجه بی اساس نیست؛ پس بدگمانی. بدنام کند

تصویر زندگی و حاالت و عادات حاجی بابا و اشخاص دیگر داستانی مرتبط با او، با اغراق ۀبه بهان
در مقام نماد و (زشت و اخالق و اعمال و باورهاي ناپسند این شخصیتهايبسیار، تنها به توصیف جنبه

هاي واالي قوم ایرانی و مفاخر ادبی نظر دارد، و از محاسن و فضایل و خصلت) نماینده تمام ملت ایران
یحیی آرین پور، با این که ). 1380:58رحیمیان،. (آوردو فرهنگی این سرزمین سخنی به میان نمی

شتها سرگذها وکند که نویسنده در تصویر شخصیتو اظهارنظر میداندرا قصه و داستان میحاجی بابا
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کتابی است که آن را جیمز موریه، به قصد حاجی بابا به قدر کافی توفیق یافته است، اعتقاد دارد  که 
حسن کامشاد . انتقاد از ایرانیان و نمودن جهات زشت آداب و رسوم ایرانی به رشته تحریر کشیده است

هاي خاصی از زندگی آمیزي از جنبهآمیز و مبالغهجانبه، تعصبرا تصویر یکحاجی بابااصل انگلیسی 
سی را هم به خاطر تعصب مذهبی و سیاسی مترجم، در همان فارۀ است و ترجمایرانی توصیف کرده

ۀحاجی موریه و قص«اي با عنوان و هما ناطق در مقاله. داندآمیزتر میدهد و حتی مبالغهردیف قرار می
سعی ۀهم«: گویدکند و میتر برگزار میتر و سطحیانگارانهقضیه را به صورتی به مراتب ساده»استعمار

در این است که از هر رویدادي استفاده کند تا حق حاکمیت غرب و حاجی باباو اهتمام نویسنده 
در این مقاله،ا سرگذشت حاجی بابرسد که حتی کار به جایی می».محکومیت شرق را به اثبات برساند
رساند که قصد موریه شود، و نویسنده سعی دارد این نکته را به اثباتآغاز ادبیات استعماري خوانده می

نظامی از نوشتن این کتاب چیزي نبوده مگر لزوم حمایت غرب از ایران و توجیه نفوذ سیاسی و
شوم ۀ چرا که موریه همان کسی است که در عهدنام). 1379:26مقدمه، صادقی،. (انگلستان در ایران

ایران و انگلیس مستقیماً گلستان و تعیین خطوط مرزي جدید ایران و روس و امضاي معاهده شوم تر
پس به این دو دلیل، مردم ایران خاصه اهل ادب و فرهنگ و ناظران سیاسی ایران آن . استداشتهدست

را  اهانت  نسبت حاجی باباي اصفهانیدانستند و رمان اي بداندیش و ناسپاس میسالها، موریه را بیگانه
).1380:58رحیمیان، (کردند به ایرانیان تلقی می

اما نکته آن است که در هرگونه قضاوتی جانب انصاف را باید رعایت کرد، این همه خصومت 
- فاهم تاریخی است که از سیاستت، ناشی از یک سوء حاجی بابانسبت به نویسنده و مترجم کتاب 

اي که در محدوده. گیردانصافی معاصران جیمز موریه و میرزا حبیب سرچشمه میزدگی و شاید هم بی
اي است شناسان مسئولیت مشترك قائل شد، زیرا این مجموعهموضوع بحث ماست نباید بین شرق

ي نکته. قه، یا یک مکتب نیستوجه در حکم یک حزب، یک فرهیچپراکنده و بسیار ناهمگون و به
ها تا حدي تابعی از شرایط ملموس زمان هستند دیگري که باید بدان توجه کرد آن است که نگرش

). 512: 1386ادوارد سعید، (
مطلب دیگري که در خور توجه است این است که نویسندگان و اندیشمندان غربی از جوامع 

اند تا از مشرق زمین و بنابراین نباید از هر گونه عیب جوئی آزرده خودشان بسیار بیشتر عیب گرفته
چهره کریهی که در آثار نویسندگانی مانند بالزاك و امیل زوال از فرانسه قرن نوزدهم رسم . خاطر شد
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جیمز موریه یک مورد . شودغربی در رابطه با مشرق زمین یافت میةشده است، در آثار کمتر نویسند
داشته که بگذریم از اینکه موریه اصالً آن قدر سواد شرقی ن«. ئی و شاید منحصر به فرد استبسیار استثنا

).1386:513ادوارد سعید،(».بتوان شرق شناس نامیدش
آن هر چه باشد، مترجمش میرزا حبیب به ةابا و منظور نویسندبه هر حال موضوع داستان حاجی ب

-او یکی از بهترین ترجمهۀتوان گفت که ترجمبهترین وجه حق مطلب را ادا کرده است، و به یقین می

در مورد کار نویسنده هم، شاید بهتر باشد که تعصب به خرج نداد و اگر . هاي فرانسه به فارسی است
هرچه باشد یک خارجی . باره مردم ما گفته شده، همه را غرض آلود نپنداشتحقایقی ناخوشایند در

تواند نگرد که برایش غریب و جالب است، طبعاً بهتر از یک خودي میوقتی از دید خود به اموري می
نماید، برشمرد و شاید به همین دلیل بود که جلد دوم این کتاب هرگز شهرت مینکاتی را که به نظرش

).1363:58نوابی،. (دست نیاورده را بجلد اول 
نتیجه  

ادبیات تطبیقی، افزون بر اینکه راه را براي شناخت بهتر و . براي شناخت و شناساندن خود به دیگران نیازمند ادبیات تطبیقی هستیم
سازد و راه را براي گفتگو و تعامالت فرهنگی ها و ملل مختلف را بهم متصل میگشاید، پلی است که فرهنگادبیات ملی میترعمیق

ادبیات تطبیقی عامل پویایی و رشد و توسعۀ فرهنگ هاي بومی است و مرزهاي محدود ادبیات ملی را به مرزهاي نامحدود . گشایدمی
ادبیات . باشدهاي ملی و تعامالت فرهنگی در سطح جهانی میسان، زمینه ساز گسترش اندیشهدیندهد و بادبیات جهانی پیوند می

. گشایدتطبیقی دریچۀ جدیدي را براي نگاه کردن به جهان می
. اندهترجمه نیز در تعامالت و رشد فرهنگی ملل مختلف نقش بسزایی داشته است، و آثار ادبی از طریق ترجمه  به حیات خود ادامه داد

هاي ادبیات تطبیقی با ترجمه انکارناپذیر بوده، همچنین، ترجمه و ترجمه پژوهی همواره از ادبیات تطبیقی از اینرو پیوند نظریه
. جداناپذیر بوده است

با ترجمه (یا میرزا حبیب ) هزار و یک شببا ترجمه درخشانش از (در مورد کارکسانی مانند میرزا عبداللطیف طوجی تبریزي 
هایی باشد که امروز مالك ترجمۀ خوب ، جالب اینجاست که اگر بنابر اعمال مالك)که مورد بحث ماستحاجی بابا درخشانس از 

، و میرزا هزار و یک شبمیرزا عبداللطیف، . هاي خوب قرار نگیردشود، ممکن است هیچ یک از آنها در زمرة ترجمهشمرده می
تنها چیزي که قائل نبودند، وفاداري به متن اصلی بود، هر دو با ترجمه هایشان در سرآغاز  نوزائی را ایرانی کردند و حاجی باباحبیب، 

امامی بر این باور است که یقیقناً ). 93: 1388فصل نامه علمی، فرهنگی مترجم، . (دهندگیرند و تولید ادبی را ارتقاء میادبی قرار می
مه را در دوران حاضر با واقع بینی خواهند سنجید و از کثرت این همه ترجمۀ دقیق نا پژوهندگان نسل هاي آینده، روزي تحوالت ترج

.               مفهوم و تأثیري که این امر در تاریک نویسی و تاریک اندیشی در افراد یک نسل یا بیشتر داشته است، غرق شگفتی خواهند شد
کار میرزا حبیب همان قدر موفقیت آمیز است که کار ادوارد فیتز جرالد در ترجمه رباعیات خیام  به زبان انگلیسی و در عین 

. حال کار هیچ کدام دقیق و منطبق با اصول پذیرفته ترجمه نیست
توان گفت که متن فارسی حاجی بابا، متن ، در یک کالم میشددر خصوص ترجمۀ میرزا حبیب که در این مقاله بدان پرداخته

است و خالصه به گفتۀ کریستف آن را در خود هضم کرده) برگردان فرانسۀ دوفوکونپره(و فرانسوي ) اصل انگلیسی موریه(انگلیسی 
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. عیار و یکپارچه فارسی است، تمامحاجی باباي اصفهانیتوان گفت که در عوض، رنگ بیگانه دارد، میمتن اصلی کمیباالیی اگر 
مترجم باید نویسنده را تحسین کند، همان زمینۀ فرهنگی و همان : نویسدمی» نایدا«همانگونه که گننتزلر از قول ).  59: 1380رحیمیان، (

توان اذعان داشت که ینیز م).  12: 1391انوشیروانی، . (دهداستعداد را داشته باشد، و همان لذتی را به خواننده بدهد که متن اصلی می
هاي زبان هاي اساسی براي کشف قابلیتکه محصول سالهاي پختگی میرزا حبیب و متکی به تجربهحاجی باباي اصفهانیترجمۀ 

، بازآفرینی و حاجی باباي اصفهانیترجمۀ . گنجدفارسی است، یک ترجمۀ متعارف نیست و در چهارچوب تنگ تعریف ترجمه نمی
.                 و تالش براي نوشتن یک رمان ایرانی، اولین رمان ایرانی، بدست یک نویسندة ایرانی استخلق یک اثر گمشده 

شد بهتر باشد که تعصب به خرج نداده و اگر حقایقی ناخوشایند دربارة فرهنگ ما در مورد کار نویسنده هم، شاید همانگونه که گفته 
.  گفته شده، همه را غرض آلود نپنداریم
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