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 ، ایرانالنی، دانشگاه گیسیات انگلی ادبیمرب
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  فرزاد بوبانی  و ادبیات استعماريحاجی بابا جیمز موریه، دهکیچ
ـ  مـوج جد   يه ردپـا  کـ  است   يه از جمله آثار   یمز مور ی ج ی اصفهان ي بابا یسرگذشت حاج رمان   د ی

ـ ه بـه  کـ  يار اسـت، اسـتعمار   ک آش  به خوبی   نوزدهم در آن    سدة استعمار در آغاز      ي گفتمـان نوپـا  ياری
ت و اقتدار غرب بر     یم ساختن آمر  ک گستراندن و مستح   ي برا ي را همچون ابزار   ی، متون ادب  یشناسشرق

ـ  ایاسی مناسبات سیه با بررس کن است   ی تالش بر ا   ،ن نوشته یدر ا . ار گرفت کشرق به    انگلسـتان  ران و ی
از  وتـاه ک ی گزارشـ یز با ارائۀن مناسبات و نیه در ایح نقش موریتشر  نوزدهم وهاي آغازین سدةدر دهه
اده ن رونـد، نشـان د     یاش در ا  تابکه و   یگاه مور ی و جا  یشناسشرفت گفتمان شرق  ی و پ  يریگلکروند ش 

ـ ی گفتمـان از پیکـرة ، بـه مثابـۀ جزئـی     بابا یحاج ه چگونه رمان  ک شود سـاختارهاي    ، ياسـتعمار  -ی ادب
 .ت آنها پرداخته استیرار و تقوکرده و به تک ی غرب را درونجوییي و برتريگرسلطه

 .يات استعماری بابا، ادبی، حاجیشناسه، شرقیاستعمار، مور :يدیلک يهاواژه
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 مقدمه
 آمد  دیپلمات به ایرانبه عنوان) 1780-1849? ((James Justinian Morier) جیمز موریه

تا  آسیاي میانه  سفري در ایران، ارمنستان وبا عنوان نوشت ايسفرنامهخود،  در دوران اقامت و
در   دیگـري  ۀفرنامسـ   وي پس از مراجعت به انگلستان،     . منتشر شد  1812ه در سال    ک قسطنطنیه

سرانجام  و .ه تا قسطنطنیهسفر دوم در ایران، ارمنستان و آسیاي میان        انتشار داد به نام    1818سال  
 با ایـن    .ردکمنتشر   سرگذشت حاجی باباي اصفهانی    عنوان را با     اولین رمان خود   1824در سال   

ـ   است، داستانی در تاریخ ادبیات ثبت گردیدهرمان است که نام موریه دانشـنامۀ   ه شـهادت که ب
 1828 در سـال  ، بعدکی اند.)1 امانت ( است»مشهورترین رمان شرقی به زبان انگلیسی «اکایرانی
 بابـا   یحـاج  عنوان   با که    بابا در انگلستان   یسرگذشت حاج  نوشت به نام     يگریه داستان د  یمور

 محسوب  ی اصفهان ي بابا یحاج سرگذشتۀ  ه دنبال ک ،تابکن  یا.  ترجمه شد  ی به فارس  1در لندن 
ه کـ   هـم يگـر ی دبلنـد  ياورد و داسـتان هـا  یدست نه  را ب رمان پیشینتی هرگز موفق  ، شود یم

 . ندآمدشت همگی به همین سرنوشت گرفتار  نوی و شرقیرانی ایه با موضوعاتیمور
 هـا ه تا مدتکدست داد ه  تصویري ب  - هاو شرقی  - موریه از ایرانیان   ،حاجی بابا در رمان   

گـواه ایـن   .  بوده اسـت اروپاییان در ذهن بسیاري از      قبول و مقرون به حقیقت    ویر م اتص از   یکی
ن موریه و نسل هاي پس از او صادر         احسین آمیز فراوانی است که معاصر     تاي  نظره اظهار ،مدعا

نوشـت و  حاجی بابـا   ة مفصلی دربار ۀ، مقال »رمان تاریخی « ةاسکات، آفرینند  والتر ر سِ 2.اندردهک
 مشـهوري در  ۀ سـفرنام  1883 کـه در سـال       ،ویلـز  .جی. سی و) 27 جوادي( آن را بسیار ستود،   
مـن   «: اثـر موریـه چنـین نوشـت        ة دربار ،نگاشتخورشید   زمین شیر و  در سر مورد ایران به نام     

 اي از آنخـوانم چیـز تـازه   می  راحاجی باباه که به ایران رفتم و حاال هم کهفده سال پیش بود     
ـ   شاید دیدگاه  ، از همه جالب توجه تر     .)300 يمینو(» زمآمومی  سیاسـتمداري کـه     - رزنکـ رد  لُُُ

 جدیـدي  چـاپ  خود بر ۀباشد که در مقدم -ن نیز نگاشته است سفرنامه اي معروف دربارة ایرا    
 :گوید می، تابک خواندن این »جاودان«، با 1895در سال ا حاجی باباز 

  تهران و مشهد و شیراز به سرنوشت      روزگار محو شود، حتی اگر     ۀز صفح اگر ملت ایران ا   
 طنـز و دقتـی بـی        تصویري خواهد بود با   ] داستان موریه [ تخت جمشید و شوش دچار گردند،     

                                                           
 )1321تهران،  (يبا ترجمۀ اسداهللا طاهر -1
هـا در   يریگن خرده یاش داشتند، اما ا   تابک يه و محتوا  ی مور یسینو داستان ةوی به ش  یز انتقادات ی ن يااگر چه عده   -2

ـ  از ای آگـاه يبرا. ندیآیباً به چشم نمی شد، تقريه از رمان و  ک ییهاشیل ستا یبرابر خ  . ك.ن گونـه اظهارنظرهـا ر  ی
 .)9-7 ،امانت
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ار و   باریـک بـین، ریاکـ      ،هوش و دمدمی مزاج، و در عین حال       تیز از مردمانی بی خیال،   .... مانند
همین فـردا سـوزانده شـود و فقـط          ]  ایران وجود دارد   ةکه دربار [ اگر تمام نوشته هایی   .... دورو

ها یـا جهـانگردانی   ه دیپلماتک جا مانند، باور دارمر جان ملکم بر    سِ 1ي»هاطرح« و» حاجی بابا «
ه از دور بـه پـژوهش در مـورد آن خواهـد         کرد یا محققی    کآینده از ایران دیدار خواهند       ه در ک

سب خواهند  کچنان اطالعات دقیقی در مورد عادات ایرانی         آن ]این آثار [ از صفحات  پرداخت،
 ۀلعـ هـا مطا  آورد که سـال    دست خواهند ه  چنان شناخت عمیقی از شخصیت ایرانی ب       رد و آن  ک

 .)9 (در آنجا با آن برابري نخواهد کردز یا ماه ها اقامت کمتمر
مثالً . اندن دانسته یدرخور تحس  تاب را کن  یز ا ی ن یرانیپژوهشگران ا  برخی از    به همین سان  

 :رده استکمجتبی مینوي اظهار 
انگلیسـی را، در هـر فصـل و هـر     ] اصـل  [انیـد و خـواه   فارسـی را بخو ۀخواه شما ترجم  

عجـب مـرد    ] این موریـه  [ هک دیشومی اد گفتار کتاب غرق حیرت و تحسین      هشت  ....از گفتاري
.... مطلعی بوده و چگونه از اخالق و عـادات و الفـاظ و تعبیـرات ایرانیـان خبـر داشـته اسـت            

 نـه اخـالق و عـادات و طـرز رفتـار ایرانیـان برسـد و                کبه این اندازه به     .... ن است کچگونه مم 
 چنین وقـوف و استحضـاري بـه هـم برسـاند؟           ....   ملت ناشناس  ک ی درانواع مختلف زندگانی  

)288(. 
 که از نمایندگان یک ،اما آیا تصویر موریه از ایران و ایرانیان تمامی حقیقت بود؟ آیا موریه       

نیروي استعماري در ایران بود، با ذهنی خالی از تعصب و پیش داوري به خلق داستان خـویش                 
 ایرانیان جلـوه  »طبیعی« و »فطري « خصوصیاتهمچونه موریه کآیا ویژگی هایی را  پرداخت؟
 يارک را صـرفاً هماننـد شـاه   تاب موریـه ک یستی باآیا ؟اندذاتی یخصائص به راستی ،داده است

  بخشـی از   آن را  مـی تـوانیم      هکـ   یا ایـن    بدانیم،  و قائم به ذات    خودبسنده واجد فردیتی     و یادب
شناختی متون مختلف تاریخی، اقتصادي، اجتماعی و زبان      ه  ک ببینیمهم تنیده   اي در  شبکه بافت و 

 ؟یردگمی را در بر
ـ  مصادف بـا      در انگلستان  اشتابکر   انتشا  زمان  و رانی در ا  حضور موریه  ه کـ  بـود    یدوران

ه کـ  بل ، با بحرانی جدي روبرو گشته بود و نه تنها خود موریـه            -شه  ی هم  همچون - تاریخ ایران 
در رقـم خـوردن سرنوشـت ایـن      ، همگیحضور دارنداستان او ه در دک تمامی اشخاصی   تقریباً

سیاسی و اجتماعی ایـران و جایگـاه آن در        فضاي تاریخی، .  نقش داشتند  ن دوران ی در ا  تکممل
                                                           

 ).طرح هایی از ایران (Sketches of Persiaمنظور کرزن سفرنامۀ ملکم است با عنوان  -1
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گیري دیـدگاه نویسـنده اي هماننـد        لک از عوامل بسیار مهم در ش      ،ک بی ش  ،بین المللی  سیاست
       جزیــی ،هــایی هماننــد آن داســتانوسرگذشــت حــاجی بابــا  عــالوه،ه بــ. موریــه بــوده اســت

ان، ی شـرق  ي برا یالی خ یتی هو برساختنه با   ک هستند   یشناسشرق  گفتمان ةر از پیکر  یناپذگسست
 رمـان موریـه بـه    ن،ی بنـابرا . اسـت یاري رسـانده ویت ساختار استعماري غرب  تق ریزي و  پی به

ران و یـ  و اسـتبداد در ا  اسـتعمار یخیان تـار  یـ  جر یکـی : ان است ین دو جر  ی ا ی تالق ۀنوعی نقط 
سرگذشـت   و از هـم پیوسـتند  این دو جریان بـه     . ا در اروپ  یشناس شرق یان فرهنگ ی جر يگرید

ن ی ا یبررس.  است يات استعمار یار شاخص ادب  ی بس يهاه از نمونه  ک ساختند   ی داستان  بابا یحاج
 برايه او   ک یبعمناح  ی و تشر  یابیشه  یر زی ن ه و ی آنها در داستان مور    یختگیبه هم آم  ان و   یدو جر 

 حن نوشـته مطـر    یـ ه در ا  کـ  هسـتند    ین موضوعات یتری اصل ،استار گرفته   ک به   اشنوشتن رمان 
 .د گرفتنبحث قرار خواه

  »رانی اۀمسأل«پلمات و ی دۀیمز موریج
ي ه خطـر  کـ افت  یس در ید، دولت انگل  یشکر  ک به مصر لش   1798ه ناپلئون در سال     ک یزمان

 یاتیـ  ح یتـ ی انگلسـتان اهم   ي بقا يه برا کژه هندوستان   ی و  به -جدي مستعمرات اش را در آسیا       
 یشـ نـد لشکرک ران به هیق ا یه ناپلئون بخواهد از طر    کشد  یم ینیبشیپ. ندک ید م ی تهد -داشت  

ن توجه دولت انگلیس و   انوکران را در    یه ا کد   ش ی از عوامل مهم   یکیل به   ین خطر تبد  یند و ا  ک
           ،اول :افزودنــد ن ایــرانافتیــت یــز بــر اهمیــنگــر یدو عامــل د.  قــرار دادیشــرق کمپــانی هنــد

 يدیـ د جدیـ  تهد،رانیـ ه با توجه به ضعف قشون اکران بود   ی ا كه به خا  ی روس يهاياندازدست
ه اسـتعمار   ک در هند بود     ی نفوذ زبان فارس   ، و دوم   آمد یم به حساب     انگلستان  مستعمرات يبرا

»  بـه حـداقل برسـاند      ]اش [ر مهمترین مستعمره  د.. .. را   یت زبان فارس  یاهم«را بر آن داشت تا      
 ۀدغدغـ  سی دولـت انگلـ  ي سه گانه دست به دست هم دادنـد تـا بـرا   ن عواملِی ا .)41 وحنانی(

 یرانیو لزوم فرستادن سف) .همان (شهرت یافت»  ایرانۀمسأل«ه از آن پس به     کجاد شود   ی ا یمهم
 استعمار  و موجب گسترش موج نو    یس قرار داد    انگلخارجی   به دربار ایران در صدر سیاست        را

 .دیران گردیبه ا
-1797سـلطنت (  شـاه قاجـار  یه به دسـت فتحعلـ  ک بود  یتکل قرن نوزدهم ممل   ی اوا رانِیا
هـاي  سستی سیاست .  شد یران، اداره م  ینه شده در ا   یوارثان استبداد نهاد  شمار  ی ب  از یکی ،)1834

 يهااتیمالی جدي، همچون    حکومت وي و ناکارآمدي نظام اقتصادي سبب گشته بود مشکالت         
مقارن همین  . گیر مملکت شوند   گریبان ی و ناآگاه  يسوادیب ی، فقر، ن، رشوه، چپاول، ناامن   یسنگ
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 .ل شدی تبدیی اروپايهاتهاي رقابتِ هیأترین میدانز اصلی ایکیران به یاایام، 
ـ  کلر جان م  ران آمد سِ  یبه ا   دوران آشفتگی  تین سفیر انگلیسی که در این     نخس  بـا   هکـ ود  م ب

 پـس از انعقـاد   يو. شـور شـد  ک وارد   1800 در سـال     یهنـد شـرق    مأموریتی از جانب کمپـانی    
 اما ،ترك گفت   آسوده یالی با خ  1801 در سال    د را یمان جد یهم پ  ،ي و اقتصاد  یاسی س یمعاهدات

ط یرجعـت شـرا  «ه موجـب  کـ ) 1802مارس (س ین فرانسه و انگل  ین ب ی همانند صلح آم   یحوادث
ـ    استی همانند دوران قبل از آغاز س      یالمللنیت نظام ب  ی تثب ن در شرق و   یشیپ  ۀهاي توسـعه طلبان

اش بـا ایـران پایبنـد       ات چندان به معاهـد    یمپانک  تا  باعث شد  ،دیگرد) 15 رزا صالح یم(» فرانسه
سفیري بـه   انگلستان ناچار شد بار دیگر      ،  1805 پس از شروع مجدد جنگ در سال         لیکن. نماند

ن کنیـ  در ف  ياران معاهده ی، با دربار ا   1807 در سال    ،ه ناپلئون ک ژه پس از آن   یبه و  ،ایران بفرستد 
ري بـه  سـت نفـ   یأت دو یـ  ه یکگاردان در رأس     ویمات لودک آن ژنرال    ۀنتیج ه در کن بست   یاشتا

ران موجب شـد  یس از گسترش نفوذ فرانسه در ای دولت انگل ی نگران .)21 همان(ایران وارد شد    
رد جـونز   هـارفو   سِـر  أت را یـ  ه یسرپرسـت  ن بـار  یـ رستاده شود و ا   ران ف ی به ا  يدیأت جد یه ه ک

ن ی نخسـت ي مخصوص، بـرا یه، به عنوان منشیمز موریه جکت بود أدر همین هی . برعهده داشت 
 .ران آمدیبار به ا

ه کبود  (The Levant Company)  لوانتیمپانکنسول کپدرش . ر متولد شدیه در ازمیمور
س شده بود تا هماننـد  یزابت اول تاسیزمان ال  ع بریتانیایی در  رکت مشترك المناف   ش یکبه عنوان   

 1807ه در سـال  یـ  مور.)8 عبدالواحد (گانی بپردازد تجارت و بازرۀشرقی به توسع  هندیمپانک
 14آنهـا در    . آمـد رپلمـات هـا د    ی د کآن پس به سل    از در استانبول با هارفورد جونز آشنا شد و       

 ی مقـدمات  ياه هارفورد جونز موفق شد معاهده     ک س از آن   به تهران وارد شدند و پ      1809ه  یفور
ه مـامور  یـ مز موری ج،ندک شاه منعقد یدربار فتحعل  باي و تجار یدر جهت گسترش روابط نظام    

 بـه سـمت   1809 در مـاه مـه   يو .)446 سیکسـا (ن معاهده را بـه انگلسـتان ببـرد    ید تا ا یگرد
 ه یـ  مور یه در دو رمـان اصـل      کـ  - خـان لحسـن   ارزا ابو ین سفر م  یت نمود و در ا    کانگلستان حر 

.  نمود ی را همراه  يران و ی دربار ا  ةالعادسفیر فوق   و یلچیبه عنوان ا   - ردکفا  ی ا ی مهم يهانقش
از «اوزلـی گذاشـته شـد کـه          ر گـور   سِ ة خان ایلچی در انگلستان بر عهد      لحسنا ابو يهمانداریم

» سـی آشـنایی نزدیـک داشـت        ادبیـات فار   ومت هندوستان بود و با زبان و      ک ح ۀتسبازنش رجال
 ه شد؛ه گذاشتیمز موری جةهم در مورد ایلچی ایران بر عهد     وظایفی ،ن حال یدر ع  .)113 تیرا(

 ] مراسـم  [ ازیمـان یروپتـا گـزارش پ   « شـد  مورأکه وي از طرف وزارت خارجه م      ن  یمن جمله ا  
تـا در  » ها قرار دهـد ار روزنامهیاخت را در] ند و آنکه یته[در تهران  هارفورد جونز] از[استقبال 
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لحسن خان بـه  ارزا ابویه از مک یان توجهی شاییرایشورها به پذ کگر  ی د رانِیصورت اعتراض سف  
ه کـ  آن گونـه  .)115 همـان ( نـد ی بتوانند از آن گزارش جهت دفع بال استفاده نما،عمل آمده بود 

    يو  بــه انگلسـتان تــا زمـان خــروج  یلچـ ی ورود اۀه از لحظـ یــ دهنـد، مور یشـواهد نشـان مــ  
 نیــو بعـدها از ا  )125 ت،یـ و را 26 ن،یرائــ( ردکـ یمـ  ي گــردآوريو ةبـار هـایی در اشـت دیاد

 1. بهره جست بابا در لندنیحاجتاب ک نوشتن يها براداشتدای
 سـفارت،  یر عمـوم یـ ن بار به عنوان دبی و اشدران یعازم ا 1810 ۀیگر در ژوئیه بار دیمور

رزا یـ ن سـفر م   یـ در ا . ردکـ ی مـ  ی همراه ،ران شده بود  ی ا ر انگلستان در  یه سف ک ، را یاوزل رگورسِ
 هشت ماهه، سرانجام در مـارس  ییایدر  سفریک یآنها پس از ط. ز با آنها بودیابوالحسن خان ن  

ار یپلمات بسـ یه به عنوان دیه نقش مورکران بود ی دوم به ا   رن سف ی در ا  2.دندی به تهران رس   1811
 و  ی، نظـام  ي تجار ۀسه گان  با اهداف  «-یفارت اوزل ه س ک یامی درست در ا   یعنی ،تر شد برجسته

ـ . ران وارد آوردیـ  اةم مـرد یر نیک بر پ یسختضربات   - )43 وحنانی(» یفرهنگ ه کـ  يارکـ ن یاول
  ل بـه   یرش رفـت، تبـد    کـ ذاً  ه سـابق  کـ ،   را ی مقـدمات  ةه معاهـد  کـ ن بود   ید انجام داد ا   یر جد یسف

ی و  نظـام يهاکمک ه از دادنِکن بستند  مای دو دولت پ   ،ه به موجب آن   ک نمود   ی دائم ياعهدنامه
 ه،یاعالن جنگ فرانسه بـه روسـ       از آن، با     پس .)39 رزا صالح یم( مالی به یکدیگر مضایقه نکنند    

دن ی خاتمه بخشـ   ي برا یقرارداد صلح   تا  شد شاه و تزار روس    لین دربار فتحع  ی ب ی میانج اوزلی
ن یـ  اانِیـ  امـا ز .)40 همـان  (درد گـ منعقـد  1813 تبـر کران و روس در ایان بار ای زيهابه جنگ 

 جنگ نبود و به موجـب آن نـه تنهـا    متر از خودِک ،مشهور شد»  گلستانۀعهدنام«ه به  ک ،قرارداد
 ی و فرهنگـ   يز اقتصـاد  کـ ه مرا ک بل ،ه شد ی هنگفت به روس   يهاوم به پرداخت غرامت   کران مح یا

ه کـ  داشت چـرا     یش فعال  نق  انعقاد این عهدنامه   شک موریه نیز در   بی. داد را هم از دست      یمهم
س، یل اِيدن هنریاردار سفارت شد و تا رسک يو، 1814ل یران در آور  ی از ا  یپس از خروج اوزل   

ـ  .  مانـد ید، در اوت همـان سـال در آن منصـب بـاق     ی جد ةفرستاد ـ البتـه سِ در «ه کـ  یرگور اوزل
ارسـتوده  ی بس ....امور سیاسـی  ] برخی[در  .... ریه را مو» یاردانک«و  » استعدادها« خود   يهاگزارش

  هماناطق، ۀه توجه به آن، به گفتک ه فرستاده بودی موري هم برایدستورالعمل )116ناطق (» است
ـ  یلف حاج ؤ از م  یاوزل. سازدیران مشخص م  یرا در ا  ] هیمور [ی و اخالق  یاسینقش س  ا  باب

مهر و   «تا ندک يرویپ» یرانیسنن ا «و  » آداب و رسوم  «سر است از    یه م ک یی تا آنجا   ....خواهدیم
                                                           

، موریه مـامور میزبـانی   1820 تا مارس 1819گویا در سفارت دومِ میرزا ابوالحسن خان در انگلستان، از ماه مه       -1
 ).129: 1364رایت، (از او بوده است 

 .بی بوده است تا موریه یادداشت هاي خود را کامل کندمطمئناً این مدت فرصت خو -2
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 یان شـاه را بـا دقـت خاصـ         یطرز رفتار اطراف  «د و   یرجال را به خود جلب نما     » محبت و اعتماد  
 .)108همان ( .دیس جلب نمایو نظر آنان را نسبت به منافع دولت انگل» مورد مطالعه قرار دهد

نـام  »  تهـران  ۀعهدنامـ «ه  کـ د  یـ  فراهم گرد  يدی عقد قرارداد جد   ۀنیس زم یل اِ يبا آمدن هنر  
نـدگان  ی نما.)41 رزا صـالح  یـ م (ی انگلیس به ایران مشروط شـده بـود         مال کمک و در آن     گرفت

ـ ر،در اواخـر نـوامب  . س بودنـد یل اِيه و هنریمز مور ی ج ،ن قرارداد ی ا يس در امضا  یانگل س بـا  ی ال
ه از  که آغاز شد    ی مور ياردارک دوم   ة دور ،جهی در نت  ،ن قرارداد به انگلستان رفت و     ی از ا  يانسخه

ران آمـد و در حضـور   یـ  به اكالی وين هنگام هنر یدر ا . دیشک طول   1815تبرک تا ا  1814دسامبر
مز یه ج ک ی مراسم یعهد انگلستان ط  ی از ول  يانامه ۀمی تهران به ضم   ۀ عهدنام ةمتن امضا شد   «يو

ه از  یـ  در نوامبر همان سـال مور      .)42 همان(»  شاه شد  یم فتحعل یده بود تقد  ی د كتدار.... ه  یمور
 1.گر بازنگشتیشد و دران خارج یا

 ران و یـ  سال اقامـت در ا     پنجه شامل   ک - ان شد یه ب ی مور یاسیت س یه از دوران فعال   کآنچه  
دهـد کـه وي     نشـان مـی    - ن مدت اسـت   یس در طول ا   ی سفارت انگل  ی ماه سرپرست  14  حدوداً

اسـت،   بـه خـود اختصـاص داده          اسـتعماري  ةپیچیـد  ق و ی نظام دق  یکدرون  جایگاه خاصی را    
 د، ی ادوارد سعۀه به گفتک ياستعمار

 یا، پرتغـال و حتـ     یمانند اسپان (ن،  یشی پ گرِ سلطه يها آن را از قدرت    ،اش متفاوت سرشتِ«
بر ید، مبتن یگوینراد م که  کن، آن سان    یشی پ يهايه امپراتور کن معنا   یبه ا . ساختیم متمایز) مر 

 ،یشرفت، سازمانده ی به پ  یچ توجه یهی ب ،ها از مستعمرات به اروپا بودند     نهیچپاول و انتقال گنج   
دار بـا   دامنـه یتی اش را بـه مشـغول  يه امپراتـور کـ ن بـود  یـ  ا رِی درگ قاًیعم.... ا  یتانیاما بر . ستمیس

 .)301( »کند ی طوالنی مدت تبدیلسودده

 شناسی رمان نویس و گفتمان شرقۀجیمز موری
 منسـفیلد  رمـان  که سهم ،»امپراتوري ن وتجین اوس « مشهور   جستار در پایان    ،ادوارد سعید 

 ۀلأمسـ «:  می گوید  ، استعماري تحلیل کرده است    ۀ اندیش مندِنظام گیريِشکلر  اوستن را د   پارك
 چـه در  شـناختی و امر زیبایی  عالیق و منافع، چه درۀلأ مس نوشتار، باتفسیر، و در حقیقت خودِ  

 ،شناسـی و تـاریخ    زیبایی دیالکتیک میان   در ،به زعم او  . )307( »امر تاریخی، پیوند خورده است    
                                                           

 تالش کرد به عنوان سفیرِ بریتانیا بـه ایـران بیایـد،        1822-23هاي  هر چند مطابق دانشنامۀ ایرانیکا، وي در سال        -1
م اش خشـمگین بـود، ناکـا   آمیز او در سفرنامۀ دوم هاي خصومت هاي دربار ایران، که از دیدگاه     اما به علت مخالفت   

 ).5، 2007امانت، (ماند 
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 ها، عالیق و منافع هستند کـه، آگاهانـه یـا ناآگاهانـه، شـکل و محتـواي متـون                   گیرياین جهت 
ثر از  أ مت ، خود ۀ به نوب  ،شناختی، مثل یک رمان، را به سود تاریخ دگرگون کرده و تاریخ را            زیبایی

قرن هجدهم و گـذار     شناسی در اواخر     گفتمان شرق   سیر تکوین  بررسی .سازندچنین متونی می  
 به عنـوان    ،شناسی چرا که شرق   ،کندمی  میالدي صحت ادعاي سعید را ثابت      آن به قرن نوزدهم   

ـ  و تبیـین بـی     شریحگفتمانی باشد براي ت    بنا بود    کادمیک که آ ۀرشت یک  شناسـی،  زیبـایی  ۀطرفان
ن هجدهم  هاي استعماري اروپاي اواخر قر    ثیر سیاست أشناسی، هنر و ادبیات شرق، تحت ت      زبان

 غربـی در    ةدیدگاه هنرمند و نویسند    که )سیاسی -جغرافیایی( تبدیل شد به گفتمانی ژئوپولتیک    
دبی مربوط بـه شـرق در ایـن       آثار ا  ةیک سویه نمود که عمد      شرق آنقدر  بارةقرن نوزدهم را در   

یی ها چارچوب کلیشه   در  شرق را صرفاً   هایی یکسان و تکرار شونده پرداخته و      درونمایهقرن به   
 عالیـق   ایـن جـایگزینیِ   ایـن پیونـد پایـدار دانـش و قـدرت و       .ندکردمی  تفسیر ورایج ترسیم   

نمودنـد، تـا     مـی  ریتغابا منافع اقتصادي و سیاسی، که به ظاهر دو قطب م           دانشگاهی و آکادمیک  
کادمیـک  آ  دیگر آن پـژوهشِ    1814 شرق در سال     بارةتحقیق و پژوهش در   «آنجا پیش رفت که     

: شناسـی سـربرآورد   گفتمـان شـرق  ، از دل این دگرگونی و تبدیل .)4 یوحنان( »دنبو 1755 سال
 »مریت و اقتـدار بـر شـرق   آساختار، داشتن   سلطه، تجدید  نوعی سبک غربی در رابطه با ایجاد      «
 دوران، یعنـی    آنتر شدن روابط دو قدرت بزرگ اسـتعماري          این استحاله با پیچیده    .)16 سعید(

 . از سوي دیگر، دور خود را کامل کرد، و با اوج گرفتن رمانتیسم، سواز یک انگلیس و فرانسه،
 امپریالیستی  جهانِ جغرافیاییِۀبا پیشرفت سلطه طلبی اروپا، تا اواسط قرن نوزدهم در نقش         

 همزمان بـا گسـترش یـافتن ایـن          .)79،  همان( ه بود  زمین به این قاره تعلق یافت      ةکر% 85 تقریبا
عقیده بـا شـلگل    توانستند همکه شاید در آغاز می -رمانتیک ة ن دورنویسندگا نقشه، شاعران و 

ل یـ ا تما ی و   )181 همان(» .ترین نوع رمانتیسم را باید در شرق جستجو کنیم        متعالی«: اظهار کنند 
 بیشتر به اسـتثمار  - روسو بنگرند 1»بی نجیوحش «ی آرمانيهاان را همچون نمونه یداشتند شرق 

احصل کار اینان تصویري بود با دو پارة متناقض که بسـیاري اوقـات          م. ادبی شرق روي آوردند   
هـاي  خیالی، همچون سرزمین گـل و بلبـل، عشـق         و  شرقی موهوم   : شدندنیز در هم آمیخته می    

 و یـا شـرقی     ؛یی و غریب و مردمـانی سـودا       هاي عجیب پرماجرا، لباس  ، حرمسراهاي زسحرآمی
 . ، چاپلوس و آدمکشبربر، با مردمانی شهوتران، خیانتکار، منفعل

                                                           
1- The Noble Savage    فردي که به واسطۀ این همانی با طبیعت و زندگانی اي غریزي، خـوئی بـدوي و وحشـی

 که از نظر روسو موجب فساد و تبـاهی انسـان گشـته              -دارد اما به سبب پایبند نشدن به قراردادهاي دنیاي متمدن           
 . طبعی نجیب و شریف دارد-است 
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هـاي آن را     کـه ویژگـی    استد، ادبیاتی استعماري    نکمی ادبیاتی که چنین شرقی را تصویر     
 :شمرده استاین گونه بر» اقتصاد تمثیل مانوي « جستارجان محامد در. عبدل آر

، جهانی که هنـوز   »تمدن«حدات   جهانی است در سر    نماییِادبیات استعماري کاویدن و باز    
   آن را اهلـی نکـرده و ایـدئولوژي اروپـایی آن را بـا جزئیـات تمـام                    اروپـایی  ريِگنظام داللت 

انجام، شدنی، پرآشوب، دست نیافتنی و، سـر      نا مهار ،بنابراین، این جهان  . مند ننموده است  ضابطه
 طه یـافتن، قلمـرو     خویش به فتح کردن و سـل       امپریالیسم، برانگیخته از میلِ   . نمایدمی پلید و شر  

       ی در نــژاد، زبــان، رســوم اجتمــاعی، یهــااي مبتنــی بــر تفــاوترویــارویی ا بســاناســتعماري ر
 .)18( کندهاي تولید پیکربندي میاي فرهنگی و شیوههارزش

نمـود  ) اسـتعمارزده ( »دیگري« )/گرراستعما( »خود «ۀاین رویارویی به شکل تقابل دوسوی     
همچـون تقابـل    (» دیگـري « ب منفـی  اسـت و قطـ     »خـود « قطب مثبت    ً طبیعتا  که در آن   یابدمی

 دو  ،دیـ برآ» يگرید «1»دگربود«در صدد شناختن    » خود« اگر   .) مانی ۀشر در اندیش  / ر خی جاودانِ
هایش تمامی تفاوت آن را با    این که   ا  یند  ک يهمسان پندار » يگرید«د با   یا با ی: ش رو دارد  یراه پ 

 ،سـرانجام  ،»خـود «ه  کـ د چـرا    نشـو ی م  ختم  یک دور باطل   ، ناگزیر، به  هر دو حالت  اما  . بپذیرد
 ،جـه ی در نت  ،نـد و  ک كهـا را در   ها و تفـاوت   ی تا همسان  دهدرا معیار قرار می   هاي خویش   ارزش

ه کـ ت دارد یـ  موجودیتـا زمـان  » خـود  «،ن حـال یـ بـا ا . گرددی محو م امالًک» يگرید» «دگربود«
: شودیم» يگرید« و» خود« یسکپارادو ۀله موجد رابط  أین مس همد و   وجود داشته باش  » يگرید«
 .)همان( 2دهدیمعنا م» خود«ش به حضوره ک است یابیغ» يگرید«

 ة بـه حضـور اسـتعمارزد   ، بمانـد یبـاق باالدسـت  ه کـ  نی اي، استعمارگر برا   سخن گریدبه  
 یه هسـت  ک چرا   ،ماندی م یب باق ی و غا  ی ناشدن ك همچنان در  ،از دارد اما استعمارزده   ی ن ردستیز

ات یـ  ادب ،لکن شـ  یبـه همـ   .  استعمارگر نـدارد   يارهایها و مع  ارزش با   یتیچ سنخ یاش ه یفرهنگ
 شـود بـر   ی مـ  يدکیـ أ ت ه صـرفاً  کـ استعمارزده،  » دگربود« شناختن   ي برا یز نه تالش  ی ن ياستعمار

، که بـا برتـري نظـامی و اقتصـادي نیـز         ر استعمارگ مدارِ -قوم   مفروضاتِ خودشیفتگی نژادي و  
 :دیافزای م، در ادامه، جان محامد.)19 همان( گرددپشتیبانی می
 يهـا یگـون ري سعی دارد برخـوردي خـاص بـا گونـه     متن استعمایۀ روییاله  ک یدر حال 

                                                           
1-  Otherness»ن اصطالح استیگر معادلِ اید» تیریغ. 
اما بـه نظـر مـی رسـد کـه      . این که آیا راهِ برون رفتی از این دور باطل وجود دارد یا خیر، بحثی جداگانه است      -2

باشد، به نحـوي کـه بتـوان در         » دیگري«و  » خود« میان   -آن  » باختینی« به مفهوم    -یکی از راه ها برقراري دیالوگ       
 . ها، همسانی ها را تقویت نمودعین حفظ تفاوت
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 و آن   یی اروپـا  يهـا  فرهنـگ  يش از برتـر   یمتن آن به سـتا     -رید، ز یانرا بازنما » يگرید «خاصِ
  ن،ایـ ، در بن  یاتیـ ن ادب یچنـ . پـردازد ی مـ  ، قرارگرفته اسـت   یین بازنما ی ا ۀه واسط ک یند جمع یفرا

ن نـوع   یـ ا 2ي،زگاریان آم ک ام ي به سو  ی پل ۀ فرد بومی به مثاب    ة مشاهد در عوضِ : است 1»يانهیآ«
 .)همان( بیند استعمارگر تصویر خود را میه در آنکسازد یم اينهیات از آن فرد آیادب

 نیز در همین سـنت  ، استسمیان رمانت ی جر ی فرع يها چهره  که خود از   جیمز موریه، رمان  
ـ  یران آفر ی از ا  بابا یسر گذشت حاج  ه او در    ک يریتصو. تعماري جاي دارد  ادبیات اس  ش از  ید، ب

 ة دربار یک رمانت  متناقضِ يرار همان پندارها  ک باشد، ت  طرفناظري بی   بر مشاهدات  یه مبتن ک آن
 ».... گـل و بلبـل       يگاه شـعرا  ین، جا ی جاه و جالل خاور زم     یگاه موهوم یپا.... ران  یا«: شرق بود 

قابـل   ریـ ار و غکـ  دغـل  یمتمدن و پرآشـوب بـا مردمـان      نا ینی سرزم ،ن حال ی در ع  و )6 هیمور(
قت ی از حق  ی او بخش  يها برخی از سفر   ،نی همچن ،ه با دربار قاجار و    یاگر چه روابط مور   . اعتماد

ه کد  ی را د  ياسندهیتوان نو یتر م عی وس يارهیسازد، اما در دا   یار م کران آن دوره آش   یرا در مورد ا   
وسـل جسـته و    تییاروپـا  هاي فرهنگی به ارزش  متفاوت، ی خود با فرهنگ و زبان     ییارویدر رو 

 ،» اسـتعمارزده  يگرید «نی ا » تاریخی هویت«و  » دگربود «شناخت یا تحلیل  هیچ تالشی براي    بی
 . هاي مطلق و جهانشمول آن بازنمایانده استپلیدي و دنائت را همچون ویژگی

» رانیـ اح ایس« است از طرف ياه در قالب نامهکشود  یشگفتار آغاز م  ی پ یکه با   ی مور رمانِ
 خـودِ (ران یـ اح ایسـ .  سـفارت سـوئد در اسـتانبول   شِیشـ کتر فوندگروبن، ک به نام د  یبه شخص 

 -  اسـت  1823ه دسامبر ک - ن نامه یخ ا یش از تار  یه چگونه شانزده سال پ    کدهد  یشرح م ) هیمور
ه کـ  آن گونـه  ،ان رایه عادات و رسوم شرقک بودند یتابکافتن  ی يتر فوندگروبن در آرزو   کاو و د  

 رِیـ اش درگ خ به بعد همواره ذهن    یه از آن تار   کسد  ینویاح م یس. رده باشد کان  ی ب ،در واقع هست  
ده یاش رسـ دست ام به شکلی اتفاقی چنین کتابی بهانجو سر  بوده یتابکن  یا نوشتن چن  یافتن و   ی

 پرداختـه و    ی بابا نـام   ی به درمان حاج   يران در شهر  یه هنگام بازگشت از ا    ک بین ترت ی بد ،است
ز خوشـحال   یاح ن یس.  است کردهم  ی تقد يوتاب سرگذشت خود را به      ک ياو به رسم سپاسگزار   

ن یـ ر اکه به ذک ش از آنی پ ،هیمور. رده است ک ترجمه   یسیتاب را به انگل   کدن به مقصود،    یاز رس 
 رانِیـ  ا یـک ه از   یـ  اول ياح با تصور  یه چگونه آن س   ک دهد   یح م ی بپردازد، توض  یت ساختگ یاکح
ه کـ افـت  یشور وارد شد و چگونه در مـدت اقامـت اش در  کبه آن  » یدوست داشتن «و  » خوب«

                                                           
1- specular 

2- syncretic possibility 
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ه در کـ  اسـت    يرید همـان تصـو    یـ ه او د  کـ  ي»بـد « ایران   !ش نبوده است  ی ب یالیاش خ تصورات
 .م شده استی ترس بابایسرگذشت حاج

رو و خوش صحبت     و  خوش بر  ا آمده، یه در اصفهان به دن    ک است   يازادهك بابا دال  یحاج
     را از پـدرش  کـی  فـوت وفـن دال    ۀه همـ  کـ  پـس از آن   . احتیمند به گردش و س    است و عالقه  

امـا در راه گرفتـار    ،گـردد ی تجارت مـ ی به نام عثمان آغا راهي بغدادیآموزد، همراه بازرگان یم
شود، یده، آشنا م  ها ش منکر تر یه اس ک ير، شاعر ک با عس  ،در اسارت . شودی راهزن م  يهامنکتر

رویـش  ند و با سه دکدر آنجا سقایی می. روده مشهد میده و بی خودش را رهان يالهیسپس با ح  
ن شـهر  یـ  در ا ورود بـه تهـران مـی      مدتی بعـد  . شنود را می   آنها هايگذشتشود و سر  رفیق می 

ـ  کـ  کیزینک او دل به     ۀشود و در خان   یب شاه م  ی، طب یباش مکیاحمق ح  رزایوردست م  ه نـام   رد ب
ـ  بعد شاهد آمـدن شـاه بـه          کیاند .بازدیبا او نرد عشق م     بندد و ینب م یز رزا احمـق و  یـ  مۀخان

شـود و بـه   ی میوسته و نسقچیها پیومتکسپس به ح. شودی م ینب به حرم شاه   یم شدن ز  یتقد
 یدر آنجا با جـوان    . ها بجنگد رود تا با روس    یجان م ی از قشون به سرحدات آذربا     یهمراه جمع 

. سـپارد یم گـوش مـ    یوسف و نـامزدش مـر     یگذشت  شود و به سر    ارمنی آشنا می   وسفِیم  به نا 
    آبسـتن شـدن   بـه جـرم    رانـب یگردد و به چشم خود مجـازات اعـدام ز     یسپس به تهران باز م    

 شـبانه   ، انجام دهـد   يارک نجات او    يه برا کآنی و ب  )اندازندیمزینب را از برجی پایین      ( ندیبیم
   قـت فـاش شـده، پـس بـه قـم            یه حق کشود  یم  راه متوجه  ۀانیدر م . زدیگریم به سمت اصفهان  

رساند و بـا    ی به هم م   ییرزا ابوالقاسم مجتهد آشنا   یدر قم با م   . ندینشیرود و در آنجا بست م     یم
د و بـه  رویرزا ابوالقاسـم بـه تهـران مـ    یـ  م ۀه نامـ  یتوص سپس با . رهدیشفاعت او از مجازات م    

شـود امـا در   یگر آواره مـ  یند بار د  کیه مال برپا م   ک ییبه خاطر بلوا  . دیآیم نادان در  خدمت مال 
 .رودی بـه بغـداد مـ   یاروانکزند و همراه یب می به جی پول،غ زدن چند نفر ی با ت  ، مناسب یفرصت

    همـراه او بـه اسـتانبول        یشود و پـس از مـدت      یم رسته بند از در بغداد مهمان عثمان آغاي تازه     
 ، بادآوردهن اعتبارِیمن ایشود و به ی به ظاهر معتبر م  ين شهر تاجر  یدر ا . ندکرود تا تجارت    یم
 یوتـاه کاش در مـدت     ياعتباری و ب  ینسب اصل و یب رد اما یگی م ین را به زن   ی از متمول  یکی ةویب

رزا یـ  بـه نـزد م  ی دادخـواه ي برا،ه زن را طالق دهد  کنند  کیشود و چون مجبورش م    یم ارکآش
افتـد و  یمـ  رزایـ ش مقبول خـاطر م    یسرگذشت پرماجرا . رودی در استانبول، م   رانیر ا یروز، سف یف

گردد یم  از چندي حاجی بابا به ایران باز       پس. ندکی خود استخدام م   ی منش ر او را به سمتِ    یسف
  و از این طریق اسم و رسمی به هم         پردازدی م ی فرنگ ي و سفرا  یرانیان ا ی دربار ي برا یو به دالل  

 بـه زادگـاه     ،گـر یب د ی در ج  ی دولت یب و مقام  ی ج یک بادآورده در    ی با ثروت  ،انجامسر زند و یم
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 .ندکروز آماده یرزا فی رفتن به انگلستان به همراه ميگردد تا خود را برای باز مشیخو
   ان یـ رانیران و ایـ نظر در مـورد ا   موریه به انحاء مختلـف بـه اظهـار         ،داستانالي این   در البه 

 :دیگویل می ادانِیش سفی از ریکی، از زبان »نبیذشت زگسر«  درمثالً. پردازدیم
شـان دروغ و    یسالح جنگ و آلت صـلح ا      . ه وفا ندارند  ک -دیان دل نبند  یرانیاران، به ا  ی يا

ه عمارت ایشان کوشـی، بـه       هر چند ب  . اندازندی را به دام م    ی آدم یچ و پوچ  یانت است، به ه   یخ
کیـد از   أ ت .126 ه،یمور(  ....شان است یا يطرب ف ی و ع  ی مل یدروغ ناخوش . وشندکیم خرابی تو 

 .)نگارنده است
:  جان محامـد اسـت     ۀادآور گفت یان  یرانیدنائت در ا    و يدی پل دنِی د ی و ذات  ين گونه فطر  یا

نـه بـه عنـوان      .... دهـد   ی نسبت م  یه استعمارگر به فرد بوم    ک يدیها و عادات پل   یژگی و یتمام«
 فرد  -» نخو« در   - در نژاد    ی ذات ییها ویژگی ۀبه مثاب ه  ک،  ی و اجتماع  ی فرهنگ يهاج تفاوت ینتا

  رات مخـرب   یثأریـه کـه بـه هـیچ وجـه درصـدد بیـان تـ                مو .)21(» شـوند بومی نشان داده مـی    
 د، صرفاً یآیبرنم رانی در ا  اتی و اخالق  ی بر نوع زندگان   ي و اقتصاد  یاسی س يرپای د يهاینابسامان
 گیـرد و  یمـ » ملـت  «یـک  ةنـد ینما ،اش بودنـد  ملهه طرف معا  ک  را يادیان ش ی دربار لِی قل ةآن عد 
ران یاح ا ی دهد و همزبان با س     یم م یان تعم یرانی ا یبه تمام  ن قشر خاص را   ی ا ی اخالق يهاضعف

ن یـ ا .)5 هیمور( ».... عادت اهل مشرق تغییربردار نیست      ....يآر«: دیگویمشگفتار  ی پ ۀدر آن نام  
ل دادن شـرق بـه   یه با تقل ک است   يات استعمار یدب ا یکدئولوژیرد ا کراکم  ی مستق ۀجی نت ،نوع نگاه 

ـ     در مسـتعمرات    را آنشد و حضور    کیر باال م  ی خ يروی را به عنوان ن    غرب شر،   يروین  ۀبـه مثاب
 .دهدی فرهنگ و تمدن جلوه مي در جهت ارتقایاتی و حیهی بديامر

  ی التقاطیرمان:  بابایحاج
 شـده   بابـا یحـاج ار نوشـتن  کـ  دست بـه  ، شرق شناسِ خودگماشته  یکت  موریه، در هیأ  

 جـرج    کـه بنـا بـر اسـتدالل        -کردن رمان خود به دکتـر فونـدگروبن         ش  کشیه با پ  ک يو. است
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، 1987 (1»شی در اتـر   یپرگشتال، پـدر شـرق شناسـ       -وزف هامر ی«ست جز   ی ن یسک ،فکروتک
ده  و مونتـاژ شـ     ی التقاط یشناساند، رمان ین گفتمان م  یارانِ ا کاندر از دست  یکی خود را    -) 103

 ي بـرا  او،.  بـه حسـاب آورد     یشناسـ  در تتبعـات شـرق     يتوان آن را همچون سند    یه م کنوشته  
 يگـردآور  را یعیها و وقـا داستانها، یادداشت عمده، از پنج منبع  ، بابا یسرگذشت حاج نوشتن  

 ي سـاختار رمـان را بـا هوشـمند         گر،یدیکـ  با   درهم آمیختن تمامی این مصالح    رده و سپس با     ک
ه سر  ک ی اشخاص يا برا ی ،فتندای بابا اتفاق ب   ی حاج يا برا یع  ین وقا یه ا ک ده است ب دا ی ترت يطور

ت یـ روا «یـک نک از تیی ابتـدا یلکارگرفتـه اسـت، شـ   که بـه  ک هم   یکینکت. رندیگیراه او قرار م   
ند، سـپس  کیاح را بازگو م یت س ی ابتدا روا  ،شگفتار داستان یه در پ  کن صورت   ی بد ،است» یدرون

ت یـ ن روا یـ پـردازد و درون ا    ی مـ  ،سـت بابا یه سرگذشت حـاج   ک ، داستان ی اصل ة پیکر ۀبه ارائ 
ش دوم، یـ ش صـفر، درو یـ ر شـاعر، درو ک از جملـه عسـ    - ی افراد مختلف  يها، سرگذشت یاصل
 ییهـا رهیها دا تیروا نی ا ییگو. گنجاندی را م  - و مال نادان     یوسف ارمن ینب،  یش سوم، ز  یدرو
تـر کـه داسـتان    کوچـ ک يارهیـ اح است، سپس دا  ی س تی آن روا  ۀیال ترین که بیرونی  ندزکمرهم  

 در مـورد    ي مسـاو  يهـا تر با شعاع  کوچک  باز ةری هشت دا  ای  هفت ،ست و بعد از آن    حاجی بابا 
 یکسـانی دارنـد چـرا کـه بـه           امالًکـ  يهـا ردکارک یهمگـ هـا   رهیـ ن دا یا. گر اشخاص داستان  ید

 یـی  روا یـک نکن ت یـ ا. ه است یوالسیه بود و نبودشان در داستان عل      کپردازند  یم ییهاسرگذشت
، شـب  یکهزار و توان در ی آن را م يهاات شرق و غرب دارد و نمونه      ی در ادب  ی طوالن ياسابقه

 .دیر د چاسِيرانتربِک اتیاکحو و یچکاو بامرونکد دانته، ی الهيمدک
بـه دسـت    اش مورد استفادهیدر مورد دو منبع اصلرا  ییهاه سرنخیشگفتار، موری پۀدر نام 

سخن به  )  شب یکهزار و   (» لهیالف ل «تاب  کاز  ،  اح و فوندگروبن  یان س ی م يگفتگو در. دهدیم
 موجود جهت شناختن    ن منابعِ ی از بهتر  یکیتاب  کن  یه ا کاند  دهیعق د و هر دو نفر هم     یآیان م یم

    اح ی سـپس سـ    .)4 ه،یـ مور(» لفش خود از اهـل مشـرق زمـین اسـت          ؤم«ه  ک چرا   ،ان است یشرق

                                                           
چیـزي کـه   . اولین کسی بود که دیوان حافظ را به آلمانی ترجمـه کـرد     ) 1856 -1774( پرگشتال   -یوزف هامر  -1

 1818 -1809پرگشـتال، در فاصـله ي سـالهاي    -باعث شد موریه او را دکتر فوندگروبن  بنامد، این بود کـه هـامر         
 از میـان بـرادران   .)»منـابعِ شـرق  « (Die Fundgruben des Orientsشش شماره از مجله اي را منتشر کرد به نـام  

موریه، او بیش از همه با دیوید مراوده داشت و به احتمال قریب به یقین هیچ گاه ارتباط مستقیمی با جیمز موریـه                       
صر باستان و خط هیروگلیف عالقه مند بود، اما اثـري کـه    پرگشتال به مطالعه در مورد م-گرچه هامر. نداشته است 

به او نسبت داده است، وجود خارجی ندارد و احتماالً موریه ایـن اسـم   » کتاب مومیائی حقیقی«موریه تحت عنوان   
 ).107-104: 1987کروتکف،(را جعل کرده است 
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 :دیگویم
.... د  یـ ن بنما ی راست یالیان خ یقت آداب مشرق  ی بخواهد از حق   ی فرنگ یکعتقاد من، اگر    به ا 

.... شـان  ی ایار متعلـق بـه طـرز زنـدگان    ی بسیاتیاکع و حیه وقاکز آن باشد ین دستاو ید بهتر یشا
ـ ژتـاب  ک گر مربوط، ماننـد یدیک سازد به یفراهم آورد و پس از آن سرگذشت     م کـی  حل بـالس ی

 .)همان( وال فرنگان است احۀکه آیین لوساژ
 سرگذشـت   رمان يگری است و د    شب یک هزار و  یکیه،  ی مور ین، دو منبع مقدمات   یبنابرا

 .ي فرانسوةسندینو) 1747-1668(آلن رنه لوساژ از  ل بالسیژ
 یـک هـزار و    ات  یـ اک از ح  یاز برخ  هیه مور کشود  ی مشخص م   بابا یحاج  رمانِ یبا بررس 

ه و  یـ  مور یحـاج « ارزشـمند    ۀ، در مقال  ه هما ناطق  کآن گونه   .  اقتباس نموده است   ماًی مستق شب
 بابـا  ی حـاج ي دوم در قم بـرا شِیه دروک [»انی برت سرِیاکح«نشان داده است،  ،  » استعمار ۀقص
 یـک هـزار و  در » ی و مباشر نصرانيهودیاط و احدب و  یخ «ۀ از قص  یسیرونو] ندکیف م یتعر
سه گدا  «از داستان   .... است   یاقتباس....» اوق  یش صفر و دو رف    یگذشت درو سر«و  ....  است   شب

 امتـداد  ،ي تـا حـد  ،زیـ نـب ن یت زی شخصـ .)113: 1354(»  شـب یـک هـزار و  در  » ا سه قلندر  ی
 بـه    شـب  یـک هـزار و     ز خـود ا   ۀترجمـ  چـارد برتـون در    یه ر کـ  اسـت    ینبی همان ز  تِیشخص

 خلـق ود در ر دونروال مبنـاي کـار خـ    ژرا، بعدها،ر راین تصاوی ا يده است و هر دو    یشکریتصو
 .)6 عبدالواحد( اش، قرار دادیاییؤاي، زن راهرهق زینب

ه کـ ش از آن اسـت      یز ب ی ن 1ل بالس ی ژ و بابا   یحاجان  ی م یی و محتوا  ي ساختار يهاشباهت
 The Picaresque) کارسـ یک پي رمـان هـا  ةهـر دو داسـتان در رد  . از به گفتگو داشته باشـد ین

Novel)  آن اسـت    ۀا قطعه قطعـ   ی یکزودیل اپ ک ش ،نوع رمان ن  یاز مشخصات بارز ا   . قرار دارند 
 -ی مشخصـ ی علـت و معلـول     ۀچ رابطـ  ی بدون هـ   - مجزا از هم و منفرد     ی حوادث ةرندیه در برگ  ک

ه ماجراهـا بـه     ک است   ي محور یتین حوادث و قطعات، حضور شخص     ی اتصال ا  ۀتنها نقط . است
 خانـه بـه دوش،      ی آدمـ  ، عمومـاً  ،زیـ ن ي محـور  تِین شخصـ  یـ ا. شـوند ی به او مربوط مـ     ينحو

 حوادث جـان سـالم بـه در بـرده و عاقبـت              ۀه از هم  ک، ماجراجو و شارالتان است      خوشگذران
ج  از زادگاه خود خـار یت اصلی شخص ،ل بالس یژو   بابا   یحاج دو رمان     هر در .ابدیی م یخوش

ـ       یم سر  را از  یگردد، حوادث یم شود، با افراد متعددي روبرو    می روت و  گذراند و سـرانجام بـه ث
یـل بـالس نیـز      چه ژ  اگر. میان دو رمان وجود دارد      هم ی اساس ییهااما تفاوت . رسدشوکت می 

                                                           
 .جمه کرد را هم  میرزا حبیب اصفهانی به فارسی ترژیل بالسجالب اینجاست که  -1
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 داریاش ب ز وجدان ی دارد و سرانجام ن    کیل بالس نهاد پا   یاما ژ  ار است، کدغل  همانند حاجی بابا    
در مقابـل،   . گردانـد یبـاز مـ    -ی البته از نـوع اشـراف      -  شرافتمندانه يایشود و او را به زندگ     یم

نـد و در    کیاد جلـوه مـ    یرذل و شـ   ً   ذاتا  همه جا  ر دارد و  یرناپذییستا و تغ  ی ا یتی شخص  بابا یاجح
 نبی اعدام زۀی در قض مثالً- گرانی دة جنازی خود بر سر و حت   يتمام طول داستان با گذاشتن پا     

چ ی در هـ   .)110  و ناطق  1029 يجواد (شود اشراف می  ۀپیال رود و هم  می باال   ی از نردبان ترق   -
رد یگیه انجام داده است بر عهده نمک در برابر آنچه     ی اخالق یتی بابا مسئول  ی حاج ، داستان يجاک

ـ    ی، خ يادیند و هر بـار، شـ      کیر حواله م  یسم خود را همواره به تقد     یو شارالتان   یانـت و دروغزن
ار کـ ه کـ  یر اسـت و در صـورت  یار تقدکار، کن یالبته ا«: ندکیه می توجین جمالتیخود را با چن  

 .)282 هیمور(» ر است؟یر است، بر من چه تقصیدتق
 ة خوانند يلوساژ برا : گرددیسنده باز م  ی در موضع دو نو    ین تفاوت ها به ناهمسان    ی ا ۀشیر

 هـم بـه او      ی اخالقـ  یند و درس  کده تا او را سرگرم      ین آفر ی مع ییهاپیت  آشنا و  یی فضا ییاروپا
ن یـ  ناآشـنا بـا ا     یی اروپـا  ةخته و بـه خواننـد     گانه پردا یب و ب  ی غر ینیه به سرزم  یاموزد؛ اما مور  یب

.  هم ندارندی مثبت اخالقیژگی و یک یه حت ک یرده است از مردمان   ک عرضه   يری تصاو ،نیسرزم
 هکـ  چـرا  - بابـا پرداختـه شـود      ی حـاج  يهايارکه دغل   یه به توج  کست  ین ن ینجا غرض ا  یدر ا 
 حفـظ   يه بـرا  کـ جـار اسـت      قا ة دورة دی متوسطِ تازه به دوران رس     ۀ طبق ی نوع  نمونۀ  بابا یحاج
ه کـ اد بـرد    یـ د از   یـ  امـا نبا   -شدی وارد م  ي خود از هر در    ی و اجتماع  يدار اقتصاد یت ناپا یموقع
اسـت  ی سـاختگی  از شـرق تر ي بزرگریدرون چارچوب تصواز این شرقی رذل،   ه  یر مور یتصو

 ه همـوار  زده اسـت کـه     یـک زیمتاف خیانت و پلیدي عجین گشته و آنقدر      اش با دروغ و     ه ذات ک
   و  ، از یـک سـو،     ریـ تغیرِ ال ی اعتقـاد بـه تقـد      .آوردیمـ  العلل تمام امور به حسـاب     علت تقدیر را 

کـه   اسـت    یونک و س  هایی از ایستایی  ، از سوي دیگر، نشانه     بابا یت حاج ی شخص يریناپذتحول
 . غرب قرار داده شده استك و پویاییو در برابر آن، تحرشرق همواره با آن توصیف شده 

هـا، عبـارات و    المثـل ضـرب   و ی فارسـ  یکالسکات  ی ادب ،هی مور ةع مورد استفاد  ن منب یسوم
ـ  یـ ، مور ی فارسـ  یکالسـ کات  یـ ان بزرگان ادب  ی از م  1. است یاصطالحات فارس  ش از همـه از    یه ب

        تمرکــز بــا توجــه بــه ،ن مطلــبیــا )429، 381، 306ه، یــمور. كر( .آوردی نمونــه مــيســعد
ـ یااخالقـی   ت  یـ ذهنبخشـی از      نیز بازتولیدپـذیري    حکمت سعدي و   رشناسان اولیه ب  شرق  یران

                                                           
این ارجاعات به ادبیات کالسـیک فارسـی در اصـل انگلیسـی کتـاب، جـدا از اشـعار و امثلـه و اصـطالحات                           -1

 .بیشماري است که میرزا حبیب ترجمۀ خود را با آنها مزین نموده است



 1387 بهار، 43شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان فرزاد بوبانی  ۲۰

ان عـوام  ی در مي سعديگاه واالی جا،عالوهه ب. ستیب نی چندان عج  ،يات سعد یاک ح درشرقی  
هـا و   ه از گفتـه   یـ  مور ة اسـتفاد  ،شـتر جاهـا   یدر ب . ه به او افـزوده اسـت      یو خواص بر توجه مور    

 يوندیگونه، پ  نی باباست و ا   ی حاج سمیشارالتان سم و یاولکیه ما ی در جهت توج   يات سعد یاکح
ـ ی قرن نـوزدهم بـا ا    یرانی ا رِیرناپذییتغ  اخالقی تیان ذهن یم     قـرار هم مـیالدي بر زدیسـ  قـرن  یران
 . ندکیم

نب بـه معاشـقه   ی بابا و زیه حاجک ياگذارد و در صحنهیب نمینصیه حافظ را هم ب   یمور
 : بخواند، شوق از سرِ،ری را با مطلع ز از حافظیه غزلکدارد ی بابا را وا میاند، حاجمشغول

 ست؟               ی باغ و بهار چ وش و صحبتیخوشتر ز ع
 ست؟یـبب انتظارچـجاست، گو سـک یاقـس

 )130: 121/1948: 1385ه، یمور(
چ ی بـه هـ  - ه استی از خود مور  ه احتماالً ک - ن غزل ی ا یسی انگل ۀه ترجم کداست  یناگفته پ 

شود بـا   ی م ي شعر دهد و صرفاً  یشه و شعر او را انتقال نم      ی اند يرفا زبان حافظ و ژ    وهِک ش يرو
      بابـا   یار حـاج  کـ شـتر بـه     ی ب یلـ ی خ تیـ ن موقع ی در ا  هک» مت شمردن دم  یغن «يموضوع نخ نما  

 .دیآیم
 هـدف   ، البتـه  ،موریه امثال و اصطالحات زبان فارسی را هم زیـاد بـه کـار بـرده اسـت و                  

گردانـده  اي را از فارسـی بـه انگلیسـی بر        ته نوشـ  ه او صرفاً   وي اثبات این مدعا بوده ک      مشخصِ
 اي محلی به رمان خود بیفزاید یا ایـن کـه           صبغه  این بوده که   د،ی، شا اشاصلی  اما مقصود  ،است
، »بـارك اهللا  «،  »انشـاءاهللا « عبارات و اصطالحاتی مانند      1.نشان دهد  خود را بر زبان فارسی     تسلط

و بسـیاري از    » امـان امـان   «،  »تـاهللا ،  بـاهللا ،  واهللا«،  » کریم است  اهللا«،  »لعنت بر شیطان  «،  »به چشم «
 موریـه اینهـا را از       خورنـد و مطمئنـاً    متن انگلیسی کتـاب بـه چشـم مـی          در اصطالحات دیگر 
وي تمـام ایـن   . گـردآوري کـرده اسـت   ان خـود در ایـران شـنیده و     اطرافیـ  ةمحاورات روزمـر  

 و، البتـه، گـاه   نمـوده فـظ بـه لفـظ ترجمـه     ه صـورت ل ب رده یاک یسینوحرفا یاصطالحات را  
 !Allah, Allah“ را» ال الـه اال اهللا « در چند جا عبارت ،مثالً. اشتباهاتی هم مرتکب شده است

Il Allah”  )را » به چشم«اصطالح  نوشته یا) 314ه، یمور“by my eyes”  ترجمه کرده اسـت 
  ! است»با چشمان ام« بان براي یک انگلیسی ز معناي آنکه

                                                           
ز بـوده  به گفتۀ مجتبی مینوي تلفظ فارسی موریه بسیار بد بوده و در محاورات عادي از اداي مقصود خود عاج                -1

 ).296: 1367مینوي، (است 
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 اصـطالحات فارسـی را بـدون هـیچ          لفظ بـه لفـظ     برگردان    صرفاً يودر برخی جاها هم     
 make“ در یکی از گفتگوهـا ایـن عبـارت آمـده اسـت     ،به عنوان نمونه .توضیحی آورده است

your face white” :)  گفتگـویی دیگـر    و در) 182 همـان ( )»نکـ  روسـفید خود را «به جاي
 )»شـد جگرت آب می«به جاي ( ”.Your liver would have become water“: آورده است

رسـی را در درك چنــین   ناآشــنا بـه زبــان فا ة نـه تنهــا خواننـد  ، بــا ایـن کــار ،او). 183 همـان (
معنـا و   از امثـال و اصـطالحات زبـان فارسـی عبـاراتی بـی             گم نموده، بلکـه     اصطالحاتی سردر 

 .نامأنوس ساخته و پرداخته است
 ، دیگـران يهان سفرنامهی و همچن  ،ي در طول این سفرها     موریه و مشاهدات و    ۀدو سفرنام 
د براون نیـز متـذکر شـده    راین نکته را ادوا   .  بوده است  حاجی بابا  براي نوشتن    اوچهارمین منبع   

 ییهـا  تمام سفرنامه  ةدکیبلکه چ  ه است، ی بزرگ مور  ۀسفرنام  نه تنها شامل دو    حاجی بابا «: است
 موریـه    مـثالً  .)1030: الـف 1345 ،يجوادبه نقل از    (»  که راجع به ایران نوشته شده است       است

سرگذشت یوسـف   « قصر سردار براي رسیدن به نامزدش در         ةدن مریم از پنجر   یجریان پایین پر  
 :ن نوشته استی دوم خود بازگو کرده و چنۀ را با اندکی اختالف در سفرنام»ارمنی

  قصـر  ةو را از پنجـر    اش ا شد معشـوقه   رد می  ینامزد دخترك گرجی موقعی که از پل زنگ       
اش برسد ولی   کند تا به معشوقه   اش خودش را از پنجره پرت می      دخترك از ذوق  . بیندسردار می 

سردار ناچار هـردو را آزاد      ] و[شود  وجود دو درخت بزرگ بید مانع از سقوط وي به زمین می           
 .)68 ،1343 مشیري،به نقل از  (کندمی

 غـارتگر بـه روسـتاها و فــرار    وم قجرهـاي  از هجـ ، همچنـین ،شیهـا موریـه در سـفرنامه  
قاچ «و همین توصیفات را در ماجراي روستاي        ) 119 ناطق(یان به کوه سخن گفته است       یروستا
.  مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت         حاجی بابا  و چپاول آنجا به دست خراب قلی میرزا در           »سوار

 بـر  ردهـا  زندگی کُاز چگونگیِ موریه به اطالع یافتن      ۀنیز، به نوعی، به عالق    » سرگذشت زینب «
 دیگـر   یانکـ ، حاجی بابا مدام از مکانی به م       افزون بر این  ) 1030 :الف 1345 يجواد( .گرددمی

شود که رمان نیز شکل سفرنامه به خـود بگیـرد و بـه همـین               می کند و همین امر باعث    سفر می 
 هر حادثه، مکان یا   بارةردارد که د  می وا هاي داستان را   حاجی بابا و دیگر شخصیت     ،دلیل موریه 

    بـه حرمسـرا و انـدرونی        يجـا اشـارات زیـاد     ه  ب  جا ،مثالً.  ارائه دهند  ی جزئیات کامل  ،مراسمی
رود، حـاجی بابـا بـا       یرون مـ  یـ حکیم باشی از منزل ب     شود و حتی در یک فرصت که همسر       یم

 یـا در  . کنـد شـود و آنجـا را بـا تمـام جزئیـات توصـیف مـی               دستیاري زینب وارد اندرونی می    
    ارائـه   ، شرح کـاملی از مراسـم نـامزدي و عقـد و عروسـی ارمنیـان                »سرگذشت یوسف ارمنی  «
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ترین هدفی هـم کـه    عمده، البته،ی از این دست بسیارند ویها نمونه .)212-204 هیمور (شودمی
اروپـایی بـا تمـام     ةخواهـد خواننـد   این است که موریه می  ،در وراي این توصیفات وجود دارد     

 1. آشنا شود، تا آنجا که وي اطالعات گردآوري کرده است، ایرانییات زندگیِجزئ
 ة تـاریخ ایـران در دور  ، مهمترین منبعی که موریـه بـه کـار گرفتـه اسـت           ، شاید ،آخرین و 

 مستقیم از شاه قاجار و درباریان پرداخته اسـت تـا            برداريِالگو وي به .  شاه قاجار است   یفتحعل
 موریـه بـا   یـک  با توجه به روابط نزد،ود را خلق کند و این مساله  بسیاري از اشخاص داستان خ    

 . اهمیت بسیار دارد،دربار و نقش سیاسی او در این دوره
نگـار و  عاوزلی وقـای ] گور رسِ[هیچ هیات و سفارتی بیشتر از سفارت «رد کرزن،   لُ ۀبه گفت 

 تاریخ ایـران را بـه شـکلی         اي از  نیز دوره   موریه ، در این میان   .)53(» نویس همراه نداشت  تاریخ
 که میان اشـخاص      را  به یکی  کهاي ی  کرزن تناظر  خودِ. ضبط نمود  بابا حاجی متفاوت در رمان  

شـاه ایـران    : ب فهرسـت نمـوده اسـت      یـ  وجود دارد بـدین ترت     یخی تار يهاشخصیت داستان و 
، میـرزا   )ملـک الشـعراي دربـار     ،  علـی خـان صـبا     حفت( ، عسکرخان شـاعر   )علی شاه قاجار  حفت(
، سـردار  )فـرج اهللا خـان   ( ، نامرد خان  )میرزا شفیع (، صدراعظم   )از مجتهدان آن دوره   ( بوالقاسما

رزا یـ و م ) ر هارفورد جـونز   سِ( ، سفیر انگلیس  )ژنرال گاردان (، سفیر فرانسه    )حسن خان ( ایروان
 .)5 ،2007) (میرزا ابوالحسن خان ایلچی(فیروز 

گران، الگـوي موریـه بـراي حـاجی بابـا           اما خود حاجی بابا کیست؟ به گمان اکثر پژوهش        
 عباس میرزا بـه انگلسـتان       شخصی به نام حاجی بابا افشار بوده که از نخستین محصلین اعزامیِ           

هایی که موریه   شناختند و گویا به علت کارشکنی     می افشار و موریه یکدیگر را      حاجی بابا  2.بود
و به همین علـت   ین دو به وجود آمدخصومتی میان ا ،ردهک حاجی بابا افشار می    لِیدر امر تحص  

  .)47: 1323اقبال،  (براي داستان خود انتخاب کرد نام او را ، به تمسخر،موریه
 دیدگاه او را در مورد ایـن افـراد آشـکار            ،ی که موریه برگزیده است    یاهاندکی دقت به نام   

. یابـد  قبول مـی   قابل  آشنا با تاریخ و حکومت قاجار بسیار       ةسازد، دیدگاهی که، البته، خوانند    می
انـد و ایـن از   ن واقعیـت ی بسـیاري مبـ  ی که موریه از درباریان ترسیم کرده تا حـدِ        یکاریکاتورها

ن یـ اما پرسش این است که سودمندي ا. معدود دفعاتی است که می شود موریه را محق دانست     
 ۀاسـط  شـناخت و    نوع آیا این  هاي شاه و درباریان چیست؟    شناخت دقیق از خصایص و ویژگی     

                                                           
 .در ترجمۀ میرزا حبیب، این جزئیات، که به کار خوانندة ایرانی نمی آیند، تماماً حذف یا خالصه شده اند -1
و .... میرزاي هیـات نماینـدگی انگلـیس در ایـران بـوده        «البته عباس اقبال از میرزا بابا نامی هم یاد می کند که              -2

 ).49: 1323(» ر خدمت نمایندگان انگلیس میزیستهسالها بوده است که د
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 ؟ن شده است از آيهاي دیگربرداري یا بهرهگرفته قرار يو روشنگرآگاهی دادن 
 ۀگفتـ  به. دهداز خود بروز میسی، موریه تمایالتی مذهبی هم  سیايهاگیري جهت جدا از 

نوشته است، خواه سفرنامه، خواه رمـان، مملـو از          ] موریه[هایی که   اغلب کتاب «حسن جوادي،   
 یـک    هم موریه تقریباً   حاجی بابا  در   .)17: ب1345( »ستالفات مذهبی ا   اخت ةشرح خسته کنند  

: الـف 1345،  يجواد( هشتم از کتاب را به انتقاد از دین و مذهب در ایران اختصاص داده است              
هـا را  یاگر چه در بعضی جاها انتقادات وي از بعضی تعصبات کـور و خشـک اندیشـ            ). 1031

 مسـیري سرشـار از       در  مطلـب کـه ایـن انتقـادات صـرفاً           اما با درك این    ،توان وارد دانست  می
، بـا   شویم که موریه نه تنها قصد سـازندگی نـدارد، بلکـه            متوجه می  قرار دارند، میت مذهبی   زج

 يبـاور  و تخریـب     ی دینـ   باور  یک  بناي کار را بر آبادانیِ     ها،یشی اند کدن در همان خش   درغلتی
 سرگذشت حاجی بابـا    مذهبی در    سونگريِهاي این نوع تعصب و یک     نمونه. دیگر گذاشته است  

 .فراوان است
 سفارت سوئد اسـت، موریـه   کشیش پیشگفتار، که خطاب به      ۀبه عنوان مثال، در همان نام     

 برخی از عادات شرقیان با مطالب کتاب مقدس، تـوجیهی            با انطباق دادنِ   کند تا صرفاً  تالش می 
 :گویدغذا خوردن شرقیان با دست می راجع به عادت ،مثالً. جهت پذیرفتن این عادات بیابد

 که با من در یک وقـت دسـت   سانیک«گوید را که می» انجیل«ه این عبارت ککدام فرنگی   
 مکـروه توانـد     ....خوانده باشد، عادت غذا خوردن اهـل مشـرق را بـا دسـت               » اندبرده به کاسه 
چـه  «گفـت   نـان مـی   ک شنیدم کـه آه و نالـه      هاي ایران را می   ستمدیده و چون یکی از    ....شمرد؟

 آمـد بـه نظـرم مـی   » تورات«به عبارت بی اخیار مطابقت و موافقت او     ....» خاکستر بر سر پاشم   
 .)5 هیمور(

رود، موریـه   در بخش دیگري از داستان، زمانی که حاجی بابا به سرحدات آذربایجان مـی             
ه محـیط اطـراف بـه     کـ يي ارمنیان را موجد هیبت و وقارکلیساهاي خرابه دارد تا وي را وا می   

 جـوانی بسـیار پـاك نهـاد و شـجاع      ارمنـی   یوسـف ،همچنـین .  توصیف کند  ،خود گرفته است  
 سردار شـهوتران تـا پـاي        ي از حرمسرا  ، مریم ،شود که براي خالص کردن نامزدش     توصیف می 

قـت و وفـاداري و   یحاجی بابا و زینـب خـالی از هـر گونـه حق      در مقابل، عشقِ  .ایستدمی جان
 .شودشان داده مینانه بسیار خائن

  و میرزا حبیب اصفهانیحاجی بابا
گیـرد   میرزا حبیب اصفهانی را در دست مـی ۀ آشنا به زبان فارسی ترجم ةزمانی که خوانند  
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تـرین   عمـده  1. این داستان به انگلیسی نوشته شـده اسـت         ند اصلِ ک برایش مشکل است که باور    
 را از تمامی جهات ایرانـی   حاجی بابا او  .  حبیب  میرزا ۀگردد به نوع ترجم   می له بر أدلیل این مس  

 اشعار و اصطالحات فراوانـی      فزودنکرده است و براي انجام این کار نه تنها با آزادي عمل به ا             
کـه   - ی از مـتن یها پارهۀ صورت لزوم از ترجم  بلکه در  ،دهیازیاز خود و دیگران به متن دست        

 ،بـدین ترتیـب  . داري نمـوده اسـت    دخـو  -شـود  ایرانی می  ةتشخیص داده موجب مالل خوانند    
 یچ وجه یکسان نیسـت و خواننـده سـنخیت          فارسی به ه   ۀترجم  خواندن متن انگلیسی و    ۀتجرب

 زبان زنده و و ، آنۀالمعارف گونرهیا د صیفاتو متن انگلیسی و ت     خشکِ  میان زبان نسبتاً   چندانی
ار یافتـه  یفارسـی غنـاي بسـ    جاندار میرزا حبیب که با اشعار و ترکیبات و اصطالحات گوناگون         

 به هنگام خوانـدن     بلعد، میرزا حبیب می   ۀ در ترجم  خوانندهدر واقع آنچه را که      . یابد نمی ،است
 .زندمی متن انگلیسی پس

خواهی و وطن دوستی مجبور بـه تـرك ایـران             که به خاطر آزادي    ،عالوه، میرزا حبیب  ه  ب
او براي انجـام ایـن کـار بـه          .  آفریده است  استبداديي ضد اد، از متنی استعماري نوشته    گشته بو 

هـا  هاي گوناگون به هجو حکومت قاجار پرداخته و در این میان بیش از همه به چاپلوسی               شیوه
ایـن اسـت      در حاجی بابا  کوشش مترجم    ۀهم« هما ناطق،    ۀبه گفت .  تاخته است  هابیو عوام فری  

خـویش را بـه بـاد انتقـاد گیـرد و            که با هر نوشته و هر عبارتی دستگاه ظلم و ستمگران زمـان              
 ،1354( ».... منحط و فاسد دوران خویش را بشناساند و مردم را آگاهی و بیداري بخشـد             ۀجامع
 اشـعار   ي بـرا  ي و پـارود   ضـه ی هجوهاي میرزا حبیب، به ویژه در آنجا که بـه سـاختن نق             .)106

به ایـن دلیـل     / ان را نور سپهر گرد  میکی ست مهر    «:  ملک الشعراي دربار پرداخته است     ۀمتملقان
ران یـ  دب آورِ مـالل  ۀیا در آنجا که نثر منشـیان      ) 8-137 موریه(»  الخ .... شاه هست ایران را    یککه  

بــه ســخره گرفتــه اســت، بســیار » امــهفتحن« آنــان را در نوشــتن يهــايپــردازدروغ  ويدربــار
 .ثیرگذارندأت

ب راه خـود را تـا حـد         هاي سیاسی و ادبی، میرزا حبی     اضافات و هجویه  از طریق این نوع     
 نمـوده  خویش نه تنها استبداد حکومتی را محکـوم        ۀزیادي از موریه جدا کرده است و با ترجم        

زبان فارسی جـانی تـازه   ة ی در هم شکسته و در کالبد مرددستچیره بلکه استبداد زبانی را هم با     
 .دمیده است

                                                           
البته باید به یاد داشته باشیم که ترجمۀ میرزا حبیب از روي ترجمـۀ فرانسـوي مـتن انگلیسـی صـورت گرفتـه                    -1

 .است
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 مؤخره 
، در حقیقـت،  ويیـت  روا. ونولـوگ اسـتعماري اسـت    ي جیمـز موریـه یـک م       حاجی بابا 

گـري در  ی حکومتداري، فرهنگ، مـذهب، سیاسـت و نظـام   در شکلِیک سویه اي است  مطالعه
هاي دربـار و حکومـت ایـران، از یـک طـرف، و          ها و ضعف  کفایتیبی.  فتحعلی شاه  ة دور ایرانِ

جویی نظام استعماري، از طرف دیگر، موجب گردیده اند تا آنچه کـه در              طلبی و منفعت  فرصت
هـا بـا تمـدن و    نۀ کدر روایت موریه بازتاب یافته است ایرانی باشد حقیر و ناپاك که فرسنگ          آی

 .اصالت فاصله دارد
 هماننـد قهرمانـان و     ،مـا ایرانیـان را     سر این نیست که چـرا موریـه        بحث بر نجا  یالبته در ا  

و » اصـالت  «يه جسـتجو  کـ  چـرا    ،جلوه نداده است  » فیشر«و  » لیاص«،   مان يپهلوانان اساطیر 
 و (Orientalism in Reverse)  وارونهیشناس گفتمان شرقيه در حوزه ک شرق، يبرا» تیهو«

-و سـرانجام ح آن یه تشـر ک است یچ و خمیپگیرد، قدم گذاشتن در راه پر    م می  انجا گراییبومی
خواسـتار  «، یشناس گفتمان مقابلِ شرق  گرایی، به مثابه  بومی. ارج است  خ اش از عهدة این نوشته    

و ) 30 ،يبروجـرد (»  است ی بوم ی فرهنگ ي رسوم، باورها و ارزشها    ۀا ادام یزآمدن، بازآوردن،   با
رغم نقـاط   یـ عل. ردیار گ که خودش به    یه آن را عل   کند  کی، تالش م  یشناسبا وارونه ساختنِ شرق   

ز بـه دنبـال دارد،   ی نهاییپذیرشِ غیرانتقادي آن، کاستی ه  کاد برد   ید از   ی، نبا ین گفتمان یقوت چن 
گرایش به   و   يا سربازخانه یۀروحبیگانه ستیز، ذهن توطئه نگر،      ] یافراط[سم  یونالیناس«: از جمله 

 گذشـته و    يرانتقـاد یش غ یشها، همـراه سـتا    ین گرا یه ا کست  ی به گفتن ن   يازین.... غرب ستیزي   
 همـان (» پیامدهاي شومی داشته باشـد خواهانه ی ترقيها طرحيتواند برای است، م یهرآنچه بوم 

شـرق، بـا نیـتِ انتسـابِ        / افزون بر این، تالش براي وارونه ساختن تضاد دوگـانی غـرب           . )37
شـود کـه در     اصالتی آرمانی به شرق و رذالتی بنیادین به غرب، به افتادن در دور باطلی ختم می               

/ اسـتعمار (» دیگـري «بري از هر نوع نقص و خطـا فـرض شـده و    ) شرق/ ما(» خود«نتیجۀ آن   
 .گرددها قلمداد میها و ناکامیی عقب ماندگی مسؤول تمام)غرب

 مـتن ادبـی سـاختار        چگونـه  توان به ایـن مسـأله پرداخـت کـه         با توجه به این نکات، می     
تکرار و تقویت   به    صرفاً  بابا یحاجرمان  . ایدئولوژي استعماري را درونی و بازتولید کرده است       

هـاي   واقعیتۀمبناي تجرب نه بر،ا شرق ب خود راپرداخته و برخورد  شرق ةج دربار یهاي را کلیشه
ي اقتصادي و سیاسی، بلکه بـر  هاضعف ها و در علل پیدایش عقب ماندگی   وجاري و یا کندوکا   

  هم کـه   ییحاجی بابا .  نموده است  رتري غرب بنا  اساس حفظ روابط موجود و تداوم استیال و ب        
 گفتمـان   سـط پنـداري کـه     الی براي انتقـال و ب     اي است خی  ، واسطه گویددر این رمان سخن می    
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 .یان به وجود آوردیاروپا  ها در ذهنی شرقی فرهنگشناسی از هستیِشرق
، سـهم   »طبیعت«همچون  » تاریخ«آنچه که موریه فراهم آورده متنی است که با جلوه دادن            

گیـري هویـت یـک ملـت نادیـده          جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی را در شکل        
د یـ پل ًعتـاً و ذاتـا  یطب امـري  - که اساساً محصول تولیدي تـاریخ اسـت   –ا گرفته و این هویت ر   

داند به  اي مطلق و تغییرناپذیر می    چنین روایت بنیادگرائی که هویت را جوهره      . نمایانده است باز
هـیچ امکـانی بـراي درك سـازوکارهاي     کند، بـی خواننده صرفاً توهمی از شناخت را عرضه می      

در تاروپود ایـن روایـتِ   . قضِ دخیل در فرایند برساخته شدنِ آن هویت      بسیار پیچیده و گاه متنا    
تک آوا، توجیه و تأییدِ پنهان آمریتی مأوا کرده است که استعمار همواره حق طبیعی خود تلقـی            
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