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Abstract  
This research investigates tradition and innovation factors in the adventure of Haji 

Baba of Isfahan written by James Morier and translated by Mirza Habib-e Esfahani. 

Whereas this book has been considered as one of the first samples of new fiction in 

Persian literature, analyzing the role of tradition and innovation in it can help to 

identify the evolution of Iranian fiction. This research studied this subject by a 

descriptive-analytical method and showed a balanced combination of traditional and 

innovative factors in it. Based on the results, this book has a balanced composition of 

traditionalism and innovation in terms of fiction elements. Modernist tendencies have 

dominance in such cases as realism and attention to details in Characterization, 

attempting to increase the believability of the events in the story, minor descriptions, 

and observance of the tone; on the other hand, traditional tendencies have dominance 

in the stagnation of characters, methods of the characters’ introduction, effective 

factors in the advancement of events, and some motives, especially in romantic 

sections. In the topic of the style of writing, despite the successful attempt of the writer 

to be innovative in the Persian language, since this innovation has been impressed 

most of all by Said's poetic formulas, especially in Golestan, it can be regarded as an 

adaptation of tradition and a form of revival of it. Criticism of the traditional society 

of Iran and the contrast between tradition and modernity are the most important 

themes of the book. The writer has criticized tradition by a balanced approach and 

relying on the roots of tradition. 
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 و سنت ترکیب سوی به گامي اصفهاني  بابایحاجي سرگذشت
ایران داستاني ادبیات در نوآوری  

 
 ايران قم، قم، دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان گروه ار،دانشي  کاردگر يحيي

  

 ايران قم، قم، دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان دکتري آموخته دانش   مهدي نرگس
  

 چکیده
 موریه اثر اصللفهاني بابايحاجي سللرگذشللت کتاب در را نوآوري و ادبي هايسللنت عامل دو پژوهش، این

  اولين از یکي عنوان به همواره کتاب این از که آنجا از اسللت. کرده رسلليبر اصللفهاني حبيب ميرزا ترجمة
 واندتمي اثر این در عامل دو این از یک هر نقش بررسي  شود، مي یاد فارسي  جدید نویسي داستان  هاينمونه
 به تحليلي -توصيفي  روش به پژوهش این باشد.  راهگشا  ایران داستاني  ادبيات تحوالت سير  بهتر شناخت  در
 نتایج مبناي بر اسللت. داده نشللان کتاب این در را جدید و سللنتي عناصللر متعادل ترکيب و پرداخته امر این
ست به صر  بخش در کتاب این آمده، د ستان  عنا سبت  به ترکيب دا  دارد. وآورين و گرایيسنت  از متعادلي ن
  قایع و کردن باورپذیر   براي تالش پردازي،شلللخصللليت   در جزئيات  به  توجه  و گرایيواقع نظير مواردي در

ستان،  شات  لحن، رعایت و جزئي توصيفات  دا ستایي  مبحث در و نوگرایانه گرای  هايشيوه  و هاشخصيت    ای
 عاشقانه،  ايهبخش در ویژه به داستاني  هايمایهبن از برخي و وقایع پيشبرد  در مؤثر عوامل شخصيت،   معرفي

شات  سنده  موفق تالش وجود با نگارش ۀشيو  و زبان بحث در اند.غالب گرایانهسنت  گرای سازي  ايبر نوی  نو
 تانگلسلل در خصللوصبه سللعدي شللاعرانة اسلللوب تأثير تحت چيز هر از بيش نوسللازي این که آنجا از زبان

ست.  آن احياي قالب در و سنت  از برگرفته توانمي را نوگرایي این گرفته، صورت   مایهروند مبحث در دان
 ايشلليوه هب و بوده اثر مایهدرون ترینمهم تجدد، و سللنت بين تقابل و ایران سللنتي جامعة از جدي انتقاد نيز

  است. شده پرداخته آن عيوب نقد به سنت در موجود هايریشه بر تکيه با و متعادل

 داستان. عناصر اصفهانی، حبیب میرزا بابا،حاجی سرگذشت نوآوری، سنت، ها:کلیدواژه
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  مقدمه

ست  ايآميزه ادبي سنت » اند:گفته ادبي سنت  تعریف در  و هاکلش  عقاید، و افکار از ا
 کارهب و شده  مرسوم  طوالني دوراني طول در ادبي متعدد آثار در که سبکي  هايویژگي
 ونبد ادبي آثار آفرینش سو،یک از بنابراین، (.1377 )ذوالقدر(، )ميرصادقي «است رفته
 از دوري و هاسللنت در ماندن دیگر، سللوي از و نيسللت پذیرامکان هاسللنت از گيريوام

 محصلللول نه  هنري اثر هر» چراکه  کند، مي ناممکن  را ادبيات  تکامل   و تحول نوآوري
 نتسلل و نوآوري برخورد نتيجة بلکه اسللت، محض نوگرایي نه و صللرف گرایيسللنت
  (.1384 پور،)امين «است
بل   هاي دوره محصلللول که  آثاري  در قا ياي  جدي  ت ياي  و سلللنتي دن  به  یا  نمدر  دن

 بيشلللتري اهميت نوآوري و سلللنت ميان تقابل و تعامل هسلللتند، گذار دوران اصلللطالح
 از یکي اصلللفهاني حبيب ميرزا ترجمة «اصلللفهاني بابايحاجي سلللرگذشلللت» و یابدمي
ست.  آثار گونهاین ستاني  هايکتاب اولين از یکي کتاب این ا  یکي و دجدی شکل  به دا
سي  تادبيا گذار دورۀ متون ترینمهم از ست.  جدید به قدیم دوران از فار  مه اثر، این ا
صلي  متن خصوصيات   جهت به  رجمهت متن در حبيب ميرزا گذاريتأثير جهت به هم و ا

ستان  تحول سير  در شده  سي دا سيار  اهميت فارسي  نوی سندۀ  دارد. ب  جيمز ب،کتا این نوی
 معتقدند متنيبرون و درون شللواهد برخي براسللاس ايعده اما اسللت، انگليسللي 1موریه
 )مينوي، تاس گرفته قرار موریه اختيار در و شده نوشته ایراني فردي توسط داستان اصل
صفهاني  حبيب ميرزا- کتاب این مترجم (.1383  که بود قاجار دورۀ خواهانآزادي از -ا

 سلللرگذشلللت » بر عالوه و داشلللت کامل آشلللنایي فرانسللله و ترکي ،عربي هايزبان با
 فارسلللي  به  نيز را 3مولير اثر «گریزمردم» کمدي  و 2لوسلللاژ اثر «بالس ژیل » ،«بابا  حاجي 
 کوشللليد  «ملل  عواید  غرائب » ترجمة  نيز و آثار  این ترجمة  با  وي اسلللت. کرده ترجمه 
 امعةج انحطاط و ماندگيعقب و کند آشنا دنيا و اروپا روز تمدن و فرهنگ با را ایرانيان
  (.1388 )مولير، بنمایاند آنان به را ایراني

شه  دليل به سو یک از حبيب ميرزا ترجمه ستواري  هايری سي ف ادبي سنت  در که ا  ار
 بسيار  طواس  حلقة است،  گرفته غرب ادبيات از که تأثيري دليل به دیگر سوي  از و دارد

                                                           
1- Morier, J. 

2- Lesage, A. 

3- Molier, J.  
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 بالةدن حبيب ميرزا ترجمة» اسلللت؛ غربي و ایراني ادبي هايسلللنت بين ارتباط در مهمي
 با يفارسلل نثر طالیي دورۀ ميان اسللت پيوندي حلقة و کالسلليک نویسلليفارسللي سللنت
  (.1379 صادقي، )مدرس «]است[ جدید دوران

 هايبهجن از که کتابي در نوآوري و سنت  عامل دو بررسي  شد،  گفته آنچه براساس 
ناگون  باط  برقراري در گو يات  بين ارت ید    و قدیم  ادب ت   مؤثري نقش ایران جد  ه،داشللل
  است. ضروري
 باباي حاجي سللرگذشللت» در نوآوري و سللنت حضللور دادن شللانن پژوهش این هدف
 و سلنت  تلفيق از تريدقيق تصلویر  تا اسلت  مثال و نمونه همراه و جزئي شلکل  به «اصلفهاني 
  ادند نشان کنار در همچنين دهد. نشان گذار دوره به متعلق مهمي داستاني اثر در را نوآوري
  مورد عامل دو این از یک هر از آن رياثرپذی نحوۀ کتاب، متن در نوآوري و سللنت ردّپاي
   است. گرفته قرار توجه

 پژوهش پیشینۀ .1
ص  بابايحاجي سرگذشت  » در نوآوري و سنت  باب در مستقلي  پژوهش تاکنون  «فهانيا
شتر  و نگرفته صورت  صلي  ماهيت باب در شده  انجام کتاب این دربارۀ که تحقيقاتي بي  ا
 خيبر این، بر افزون اسلللت. بوده اثر این ترجمة  سلللبک  و کتاب  محتواي نقد  مترجم،
صر  و ساختار  دربارۀ هاپژوهش ستان  عنا ست.  موجود هم کتاب این دا  ار هایيپژوهش ا

 عمده گروه دو در شللده انجام «اصللفهاني بابايحاجي سللرگذشللت » دربارۀ تاکنون که
 کرد: بنديتقسيم توانمي
يات  تاریخ  با  مرتبط که  هایي پژوهش -الف ندگي  همچون مسللللائلي و بوده ادب م  ز  هنا

 و اصلللفهاني  حبيب  ميرزا افکار  و زندگي  مترجم، اصللللي ماهيت   مترجم، و نویسلللنده 
 و ها تصلللحيح بر که  هایي مقدمه   اند. داده قرار بررسلللي مورد را دسلللت این از مواردي
 هاپژوهش گونهاین نمونة ترینمهم توانمي را شللده نوشللته اثر این مختلف هايویرایش
 صلللادقي مدرس  جعفر مقدمة   و (1344) زادهجمال محمدعلي  مقدمة   جمله  زا دانسلللت؛

شار  ایرج همچنين (.1380)  دو یغما مجلة (16) و (13) شمارۀ  دو در (1342 و 1339) اف
شته  حبيب ميرزا افکار و زندگي دربارۀ مقاله ست.  نو سن  ا  دو در نيز (1345) جوادي ح

شت    دربارۀ بحثي» نوانع با ايمقاله وحيد مجلة (37) و (36) شمارۀ   ايبابحاجي سرگذ



 119 |کاردگر و مهدي 

 

صفهاني  سندۀ  و ا شته  «موریه جيمز آن نوی ست.  نو  بخشي  در هم (1383) مينوي مجتبي ا
 ست.ا کرده اشاره داستان این ایراني منشأ به «گفتار پانزده» عنوان با خود کتاب از
 ابکت داسللتان عناصللر و سللاختار نيز و ترجمه نثر سللبک دربارۀ که هایيپژوهش -ب

 ترجمة رد سللعدي «گلسللتان» از حبيب ميرزا تأثيرپذیري نمونه عنوان به اند.گفته سللخن
ست  مطلبي باباحاجي ست؛  شده  پرداخته آن به اثر چند در که ا  ومس  جلد در جمله از ا
سي   سبک  ستين  در (1325) خانلري ناتل پرویز سخنراني  و (1369) بهار شنا  کنگرۀ نخ

 ترجمة بر عديس  گلستان  تأثير» عنوان با موضوع  این با ستقل م ايمقاله ایرانو نویسندگان 
 حيطة در (.1393) جمالي صللدیقه و دهقانيان جواد از «اصللفهاني باباحاجي سللرگذشللت

 است:  دهش  نوشته  موضوع  این در دانشگاهي  نامهپایان دو نيز ساختاري  و سبکي  مباحث
 تحليل» و (1390 رزاده،)قدی «اصللفهاني بابايحاجي رمان محتواي و سللاختار بررسللي»

  (.1390دهنوي،)فرقاني «اصفهاني بابايحاجي کتاب شناسانهسبک

 پژوهش روش .2
صر » کلي بخش سه  در مدنظر مباحث پژوهش این در ستان  عنا  «همایدرون» و «زبان» ،«دا

سيم  صر  بخش در اند.شده  بنديتق ستان  عنا سيم  دا  از یک هر شامل  تريجزئي بنديتق
صر  صيت    همچون عنا  نای از یک هر ذیل در و گرفته صورت  و... پيرنگ پردازي،شخ
سمت  سنده  گرایش موارد ها،ق  ثالم ذکر با هاسنت  حفظ به وي اهتمام یا نوآوري به نوی
 متن اب حبيب ميرزا ترجمة ميان ضرورت به بنا مواردي در همچنين است. شده داده نشان
صلي  سي  ا سي  ترجمة دو نيز و انگلي شار  مهدي از یکي کتاب این دیگر فار  و کامل() اف
 و مقابله مقدمه( بدون و نخسللت گفتار 11) اعتمادالسلللطنه خان محمدحسللن از دیگري
  است. يفيک ها،داده تحليل نوع و ايکتابخانه پژوهش شيوۀ است. گرفته صورت مقایسه

 هایافته .3
 داستان عناصر .3-1
مه،  در تدا  فرعي، عناوین  از هریک  ذیل  ادا ته  صلللورت هاي وآورين اب   کتاب  متن در گرف

  ایم.برشمرده را ادبي هايسنت با متن هايشباهت سپس شده، داده نشان مثال با همراه
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 پردازیشخصیت .3-1-1
 نوآوری .3-1-1-1

 هاشخصیت بودن نسبي و گراواقع -الف
  کند،يم جهتوجلب چيز هر از بيش آنچه باباحاجي یعني کتاب؛ اصلي شخصيت بررسي در 

 او به  خاکسلللتري  ايچهره و کند مي دور بودن بعدي تک  از را او که  اسلللت هایي ویژگي
  هب معموال  شللخصلليت ها،رمانس و گرایانهغيرواقع هايحکایت در» که حالي در بخشللد.مي

 ال معمو هاشللخصلليت این بعدي؛چند صللورتي به نه و شللودمي ترسلليم کلي طرحي صللورت
  بين مرز گویي اینجا در اما (،1377 ،1)اسکولز  «بدنهاد یا نيکند زشت،  یا هستند  زیبا نهایتبه

 و شلده  برداشلته  نماید،مي ناپذیرخدشله  سلنتي  هايقصله  اغلب در که ضلدقهرمان  و قهرمان
ست  ما برابر در موجودي  و اهترس نيک، صفات  از شرورش  و الابالي ظاهر برخالف که ا
ساني  عواطف ست  بهرهبي ان سياري  در و ني ست  برخالف موارد ب   قدیرت برحسب  و خود خوا

  هايتشخص کردن ملموس به گرایش این از آورد.مي روي کاريفریب به دیگران تحميل یا
 اب  سلللنتي هاي قصللله تفاوت  وجوه ترینمهم از یکي عنوان به  اغلب  ها آن درون به  نفوذ و

 نباید دهنویسن دارد، کارسرو تبهکاري با داستان اگر مثل، در» شود:مي یاد جدید هايداستان
  دیگر، احسلللاسلللات  که  دهد  اجازه  باید   و... بداند   تبهکاري  و بدي  مجسلللمه  مطلقا   را او

 (.1379 )یونسي، «دهند قرار تأثيرتحت را وي نيز انساني احساسات
 ودش مي روایت شخص  اول شيوۀ  به داستان  که آنجا از باباحاجي شخصيت   مورد در

 آزادي با یابدمي اجازه خواننده دارد، دسللترسللي او دروني احسللاسللات تمام به راوي و
شتري   او دروني هايویژگي با شگردها  برخي طریق از و کند نفوذ شخصيت   درون به بي
 تردیدها يانب براي نفسحدیث از استفاده  ها،شيوه  این پرکاربردترین از یکي شود.  آشنا 
ست  اعمال ارتکاب هنگام باباحاجي ذهني هايدرگيري و ست.  نادر  وهشي  این کاربرد ا
 که نبزی شدن گرفتار ماجراي در مثال، عنوان به دارد؛ توجهيقابل بسامد کتاب این در
 تأثر التح بيان ضللمن باباحاجي افتاده، دردسللر به باباحاجي با عاشللقانه رابطة واسللطه به

 و بود خطر در دمخو جان که بهانه این با را خود تفاوتيبي نهایت در اتفاق این از ناشي 
 عذاب  این (.1380)موریه،  کند مي توجيه  نداشلللت،   زینب  حال  به  ايفایده   حضلللورم
ستري  حيث از اینکه بر عالوه ذهني درگيري و وجدان  وجهت قابل شخصيت   کردن خاک

                                                           
1- Scholes, R. 
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ست  سنده  تالش و پردازيشخصيت   شيوۀ  حيث از ا  رونيد دنياي به شدن  وارد براي نوی
 موارد در جز کالسيک هايقصه در که ویژگي است؛ مهم بسيار نيز هاشخصيت ذهني و

 (.1376 ميرصادقي، )ر.ک؛ 1خوردنمي چشم به استثنایي
 آن رد که را ايجامعه صللراحت به تنها نه داسللتان کل در تقریبا همچنين باباحاجي
 و کندمي نقد تمام صلللداقت با نيز را خودش بلکه گيرد،مي انتقاد باد به کندمي زندگي
شتباهات  به صراحت  به اباره  دليشسنگ  به اشاره  نمونه، عنوان به کند.مي اعتراف خود ا
 معل به نسلللبت ناداني عين در طبابت به اعتراف یا (1380موریه، ) گرينسلللقچي ایام در
 )همان(. احمق حکيم دستياري زمان در طب

صله   به طفق يخاکستر  شخصيت    به شدن  نزدیک و مطلق سياهي  از باباحاجي گرفتنفا
فات  این ید  و صلللریح اعترا   مواردي در نيز عمل  در و شلللودنمي خالصللله ذهني هاي ترد

  به گيرد.يم نادیده را خود منافع و کندمي رفتار جوانمردي به داستان  افراد سایر  با باباحاجي
ش  از آگاهي وجود با باباحاجي مریم، معشوقش  و ارمني یوسف  ماجراي در مثال، عنوان   ةنق
  همان(.) کندمي کمک یوسف فرار به و خبريبي اظهار خود فرمانده نزد فرار، يبرا یوسف
سبي  با توأم نگاه نوع این ستري  و گرایين  خصيت ش  در فقط هاشخصيت    بودن خاک
 دارد انداست  هايشخصيت   سایر  به راوي عنوان به باباحاجي که نگاهي در نيست.  اصلي 
 ضللورح اقتضللاي به هاشللخصلليت این مورد در البته اسللت. مشللهود خوبي به نگاه این نيز

 شللخصلليت مورد در آنچه نظير اعترافاتي و نفسحدیث ارائة امکان شللخص، اول راوي
شت،  بروز مجال راوي ست  فراهم دا  بيروني هايشخصيت    حد در هاشخصيت    این و ني
 و احسلللاسلللات  و دروني عوالم به ورود براي چنداني فرصلللت وخواننده مانند مي باقي 

شه  صيت    کردن واقعي و ملموس براي راوي دليل همين به و ندارد آنان هاياندی  زا شخ
ستفاده  دیگري هايشيوه   مثبت يهاویژگي از صراحت  با انتقاد کنار در  مثال کند.مي ا
صيت    این صيت    دربارۀ که چيزي آن مورد، چند در و گویدمي سخن  نيز هاشخ  اهشخ
 آغا،انعثم مورد در حالت این است.  مثبت و يمنف هايویژگي از ترکيبي شود، مي ارائه

سم(،  )ميرزا قم در ساکن  بزرگ مجتهد  دهدی مالنادان و فيروز ميرزا سردارخان،  ابوالقا
 ايهشللخصلليت  انگيزۀ بهتر درک براي کندمي تالش بارها نویسللنده عالوه شللود.بهمي

 از یاديز حد تا اینکه ضمن کار این با و کند ارائه هاآن خود زبان از توضيحاتي داستان

                                                           
 اسرارالتوحيد رجوع شود. و شدت از بعد فرج کتاب دو به استثنایي موارد این از نمونه دو با آشنایي براي -1
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 را هایششللخصلليت درون به خواننده نفوذ امکان کاهد،مي آنان نادرسللت اعمال زشللتي
 از مالنادان  که  داسلللتان  از بخشلللي در را شلللگرد این نمونة  بهترین کند. مي فراهم هم

 تارهايرف انگيزۀ و علت و دید توانمي گوید،ميسللخن اشخانوادگي تربيت و کودکي
 )همان(. کرد درک زیادي حد تا را وي طلبيجاه و مذهبي هاياقليت با او آميزخشونت

 هاشخصیت ظاهری خصوصیات توصیف در دقت -ب
 در اهريظ خصوصيات   توصيف  پاي که آنجا داستان،  هايشخصيت   معرفي در نویسنده 
 داستان افراد لباس و چهره از مفصلي توصيفات  و داده خرج به بسياري  دقت است،  ميان
 مثال، عنوان هب است. کرده ارائه -است سابقهبي تقریبا سنتي هايقصه در که شکلي به -

 تجاهل   و تعجب  با  توأم توصللليف و )همان(  احمق ميرزا لباس  و ظاهر  دقيق توصللليف
 متفاوت و دقيق چنين توصيفاتي تازگي وجود با اما )همان(، فرنگي حکيم لباس و چهره
 او هرۀچ آید،مي ميان به معشوق  زیبایي توصيف  پاي که آنجا داستان،  اشخاص  ظاهر از

 و شود يم توصيف  فارسي  ادبي سنت  در معشوق  شدۀ  شناخته  و نوعي چهرۀ مطابق دقيقا 
 )همان(. دارد اذعان شباهت این به نيز نویسنده خود

 سنت .3-1-1-2
 هاشخصیت نسبي ایستایي -الف
ستان  اتفاقات سير  در ستان  افراد سایر  و باباحاجي در مهمي تحول دا  و شود نمي دیده دا
ستان  انتهاي تا ابتدا از آنان  تغييرات رچنده گذارند؛مي سر  پشت  را ثابتي مسير  تقریبا  دا
 ایان پ  در وي و دهد مي ر  او براي بابا  حاجي  زندگي  از دوره هر پایان   در تقریبا   موقتي
 ليشلللغ به  اشلللتغال  و اربابي  نزد اقامت   با  که  زندگيش  متفاوت  هاي بخش از بخش هر

ست  همراه  نای از گرفتن عبرت با و شود مي روحي تأثرات دچار ايحادثه دادن ر  با ا
 هنمون عنوان به اندیشد.مي جدیدي روش و راه به قبلي ارباب و شغل از زدهدل حوادث،

 ترک از اسللت متأثر واقعه این از شللدت به که باباحاجي زینب، اشمعشللوقه قتل از پس
ساس  طوالني ساليان  براي خود مادر و پدر شيماني  اح سقچي  از بيزار و کندمي پ  ري،گن
 دکنمي اذعان باباحاجي خود که همانطور اما ،)همان( شود مي پدیدار او در توبه به ميل
 به دیميق هايقصه مهم هايویژگي از شخصيت ایستایي این نيست. پایدار تحوالت این
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صادقي،  آیدمي شمار  ضاد  در کامال  و (1376 )مير ست  اهميتي با ت ستان  که ا سي دا  نوی
 (.1368 )براهني، است قائل هاشخصيت تحول براي جدید

 هاشخصیت مستقیم معرفي -ب

سيار  کتاب این در شخصيت   معرفي شيوۀ    موارد، همة در اتقریب و است  سنتي  هايقصه  شبيه  ب
  ابتدا ها،شخصيت   اغلب ورود بدو در شوند. مي معرفي خواننده به مستقيم  کامال  شکل  به آنان

  معرفي به نوبت آن از پس و شللودمي ارائه آنان ظاهري خصللوصلليات  از مفصللّلي توصلليف
صيتي    و اخالقي هايویژگي سد مي آنان شخ ستقيم  به موارد این در و ر   مکن،م شکل  ترینم

  با ندهخوان اجهةمو اولين در مثال، عنوان به گيرد.مي قرار خواننده دیدگان برابر در شللخصلليت
سقچيان،  رئيس خان نامرد سبتا   شرح  از پس ن صي    شده،  داده او ظاهر از که دقيقي ن صو   اتخ

  ترسلللو مذهبي،  علماي  با  مخالفت   خواري،شلللراب گذراني، خوش نظير او رفتاري  و اخالقي
  این (.1380)موریه، شللودمي ارائه خواننده به مسللتقيم و صللریح گري،حيله و دورویي بودن،
 و داسللتاني عمل طریق از توصلليف جاي به داسللتاني هايشللخصلليت صللریح معرفي از شللکل
  امروز» اسللت؛ جدید هايداسللتان و قدیمي هايقصلله ميان تفاوت وجوه از یکي گو،وگفت

  بود، ابب اشخاص قيافة و حرکات و حاالت جزء به جزء و ساده توصيف که گذشته برخالف
  با خود که کند کاري و وادارد عمل و گووگفت هب را داسللتان اشللخاص کوشللدمي نویسللنده
  خواننده قضللاوت و تماشللا معرض در را خویش خصللال و خوي و شللخصلليت رفتار، و گفتار
 (.1379 )یونسي، «بگذارد
 گيردمي فاصله  اندکي سادگي  و صراحت  این از هاشخصيت   معرفي که موردي تنها

 موارد شللود،مي نزدیک دازيپرشللخصلليت در نمایشللي جدید هايشلليوه به تاحدودي و
 راتتغيي شرح  به هاشخصيت   دروني حاالت توصيف  در راوي که است  شماري انگشت 
 رد مثال، عنوان به است.  جسته  توسل  شده  ظاهر هاآن چهرۀ بر که عوارضي  و جسماني 
 تهدید را او ماجرا این در که خطري از باشلليحکيم اضللطراب زینب، مجازات ماجراي

 لوتخ از حکيم ناگاه» اسللت: شللده داده نشللان چنين این مسللتقيم، بيان جاي به کندمي
 اوقات سللایر از قوزش دل، بر دسللت یک شللال، پر بر دسللت یک آمد، بيرون شللاهي
 (.1380)موریه، «دوخته زمين بر اشدیده تر،برآمده
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 ایراني اسامي با هاشخصیت گذارینام -ج
 آن، و دکن مي متبادر  ذهن به  را قدیمي  و تيسلللن هاي داسلللتان  نيز دیگري جنبة  از بابا  حاجي 
  زنان یژهو به هاشخصيت   از بسياري  کتاب اصلي  متن در است.  هاشخصيت   گذارينام شيوۀ 
  ردخت که بابا  حاجي  همسلللر جمله  از دارند.  ایراني اسلللامي -غيرایرانيشلللان مليّت  برخالف-

ست  حلب اهل تاجري سر  یا دارد، نام لبشکر  و ا  سر » حکایت در عبدلبابا زبان ترک هم
 )همان(. دارد نام دالرام که آغاعثمان دختر یا است فریبدل نامش که «بریان

  وقایع سیر و پیرنگ .3-1-2
 نوآوری .3-1-2-1

 داستان وقایع باورپذیری برای تالش -الف
 کار هب  داسلللتان  وقایع  دادن جلوه منطقي براي نویسلللنده  که  تمهيداتي  ترینمهم از یکي
ستان  پيرنگ در مؤثر جزئيات به توجه ست، ا برده ست.  دا صا     ا صو سند  که خ  گاه هنوی
ئة  با  تا  کوشلللدمي و اسلللت آگاه  کند، مي نقل  که  ايواقعه  بودن غيرعادي  به  خود  ارا

ضيحاتي،  شان  ممکن را داده ر  اتفاقات تو ضيحاتي  دهد؛ ن  علل و جزئيات مورد در تو
 است ایبغ اغلب سنتي هايقصه در که ستاندا اتفاقات کردن باورپذیر هدف با و وقایع

ستحکام  از و صه  در که عادتي خارق حوادث» زیرا کاهد؛مي هاآن پيرنگ دقت و ا  هاق
 واندتنمي خواننده و کندمي سللسللت را هاقصلله حوادث اسللتداللي شللبکة افتد،مي اتفاق
 نای از ارد.ند مطابقت او حسلللي مشلللاهدات و عيني تجربيات با زیرا کند؛ باور را هاآن
 ،نيسلللت برخوردار منطقي نظم از حوادث معلولي و علت روابط هاقصللله در اغلب نظر،
 جهت  همين به  آورد؛مي وجود به  را امروزي رمان  و کوتاه  داسلللتان  پيرنگ  که  نظمي
 (.1376 )ميرصادقي، «هستند ابتدایي و ضعيف پيرنگ داراي اغلب هاقصه

 ثلم ترکهنه هاينمونه خصللوصللا   سللنتي ايهقصلله برخي در که کرد فراموش نباید
مک   يار، سللل ئه  براي هایي تالش ع حات   ارا پذیر    و منطقي توضلللي لب    کردن باور طا  م
 کنندهقانع و استوار  پيرنگ به توجه اما (،1376 )ميرصادقي،  گرفته صورت  انگيزشگفت 

  است. جدید داستان و رمان هايویژگي از مشخص طور به
ندۀ   که  هایي تالش با   يحاج  نویسللل نگ  کردن اسلللتوار براي با یت  و پير   رۀزنجي تقو

  نهمي نيسلللت، توجه قابل چندان بسلللامد لحاظ از هرچند داده، خرج به وقایع معلوليوعلت
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ستان  پيرنگ آگاهانه، اما اندک، تالش صله  در مهمي نقش و کندمي ترپخته را دا   رفتنگ فا
  نوانع به دارد. جدید نویسلليتانداسلل هايشلليوه به نزدیکي و قدیمي هايقصلله از کتاب این
 با يو ترکمانان، دست به باباحاجي گرفتاري دوران در و کتاب آغازین هايبخش در مثال،
 رهمس  دست  به و شده  مخفي آن در آغاعثمان هاياشرفي  که را کالهي هوشمندانه  اينقشه 
 پيرنگ داراي يهابخش از یکي نقشه این جزئيات آورد.مي چنگ به افتاده ترکمانان رئيس
  اهيآگ همچون جزئياتي تبيين و شلللرح از آن در و اسلللت کتاب این در اندیشللليده و دقيق

  در نانآ گيرانةسللخت اعتقادات پزشللکي، سللادۀ امور در ایراني دالکان توانایي از هاترکمن
شگي  دعواي و اجسام  پاکي و نجاست  مورد سراها  زنان بين همي  و دنش  باورپذیر براي حرم
سيدن  نتيجه به شه  ر ستفاده  خوبي به باباحاجي نق ست  شده  ا   ماجراي در یا (.1380 )موریه، ا

  اقعهو بودن غریب به خود که راوي مالباشلللي، جاي به حاجي شلللدن گرفته اشلللتباه عجيب
 ذیرپباور را آن ماجرا، دادن ر  شرایط  باب در توضيحاتي  ارائة با کندمي سعي  دارد، اذعان
  )همان(. دهد جلوه

 سنت .3-1-2-2
 وقایع پیشبرد در اقبال و بخت تأثیر -الف

  پيشبرد در قبالا و بخت مؤثر حضور پيرنگ، حيث از سنتي هايقصه با اثر این توجه قابل شباهت
  زند،يم رقم را داستان  هايشخصيت   سایر  و باباحاجي سرنوشت   که ماجراهایي در است.  وقایع

  مدد به هن دیگران و باباحاجي بسللياري، هايگاهبزن در و دارد انکاري غيرقابل نقش سللرنوشللت 
  است  دهخور رقم مناسب  زمان در اتفاق برحسب  که وقایعي یاري به بلکه خود، توانایي و هوش
  رفتهگ اشللتباه  ماجراي در جمله از رسللند. مي شللهرتي  و ثروت به یا یابندمي رهایي ايمهلکه از

  بر عالوه بادآورده، ثروتي به رسيدن و وي مهر و مهنا از سوءاستفاده و مالباشي با باباحاجي شدن
  مکان رد باباحاجي اتفاقي  گرفتن قرار و تقدیر  حاصلللل  باید   اول درجة  در را ماجرا  اصلللل اینکه 
  ادفيتص  شکل  به هم باز حاجي نيز ایران از گریختن وقت در و ادامه در دانست  مالباشي  مرگ

  افراد از یکي توسللط که هنگامي نهایت در و شللودمي همراه مالباشللي همسللر حامل کاروان با
  جازاتم آستانة  در مالباشي  قتل جرم به که ايلحظه در درست  و شده  شناسایي   ماجرا در دخيل
  ریزدگمي مهلکه  از کاروان  به  کردان نابهنگام   حملة  با  بلندش  بخت  مدد  به  هم باز  دارد، قرار

  به و شللودمي روروبه آغاعثمان با اتفاقي کليشلل به باز ایران از خروج از پس و ادامه در )همان(.
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  در هک درویشي  سه  از یکي همچنين )همان(. خوردمي رقم برایش متفاوتي سرنوشت   او واسطة 
  به هچگون که دهدمي شلرح  کند،مي تعریف حاجي براي را خود زندگي حکایت داسلتان  اوایل

  ات و کرده درمان را مرگ به مشللرف مریضللي مسللاعد، بخت مدد به و تصللادفي کامال  شللکلي
   )همان(. است پرداخته اندوزيمال به ماجرا این ق بَل از هامدت

 و دکاهمي داسللتان پيرنگ اسللتحکام و انسللجام از اقبالوبخت پررنگ حضللور این
صه  پيرنگ با را آن شباهت   این در هک مهمي نکتة سازد. مي نمایان خوبي به سنتي  هايق
 در غيرعقالني اتفاقات   و ها عادت  خرق حضلللور عدم  داشلللت، دور نظر از نباید   زمينه 
ستان  - گذارنديم تأثير باباحاجي سرنوشت   در بخت مدد به که اتفاقاتي اغلب است.  دا
صه  در آنچه برخالف  و سحر  اب مرتبط و غيرعقالني وقایع نوع از -بينيممي سنتي  هايق
ست  پري و جن دنياي و جادو  ردانگتاس یک به بابااجيح توسل » مورد  یک در بجز ني
 )همان(. «پدري ارثيه یافتن براي

 عاشقانه ماجراهای جزئیات -ب
  جووجسللت آن عاشللقانة هايبخش در را کتاب وقایع در سللنت نمود بارزترین بتوان شللاید
  دارد وجود عاشقانه ماجراي چندین داستان هايشخصيت سایر  و باباحاجي زندگي در کرد.
  داستان  قایعو سلسله   دارد. بسيار  شباهت  سنتي  عاشقانة  هايداستان  با تلفمخ هايجنبه از که

  ايهرمانس یادآور آشکارا  گاه دهد،مي ر  بازيعشق  طي که اتفاقاتي و شدن  عاشق  نحوۀ
شقانه  ست.  عا ستان  در ا  و ن()هما بازدمي مریم به دل نگاه یک با یوسف  مریم، و یوسف  دا
  ار او که خبيثي رقيب چنگ از را اشمعشللوقه بار دو شللقانهعا هايرمانس هايقهرمان مانند

تار  جات  کرده، گرف هد. مي ن جات  این نحوۀ د بة  در ویژهبه  دادن ن يار   دوم مرت يه   بسللل   شلللب
ستان  ست؛  سنتي  هايدا سف  با بام باالي از و شده  زنداني مرتفعي قلعة در مریم ا   رتباطا یو
  )همان(. یزدگرمي او کمک به طریق همان از و کندمي برقرار
  هاياستان د هايسنت  با مشابه  داستاني  هايمایهبن نيز زینب و باباحاجي عشق  داستان  در
  ازدبمي زینب به دل دور راه از هم آن نگاه یک با باباحاجي شللود.مي دیده قدیمي عاشللقانه
نب  )همان(؛  يل  به  زی بایي  دل که  گيرد،مي قرار حکيم زن حسلللد مورد خود زی   )زن او چرا
  تاسلل زیبا و جوان کنيز این به همسللرش شللدن مندعالقه نگران و حسللود شللدت به حکيم(
  زینب انگيزغم مرگ به نهایت در که داسلللتان بعدي اتفاقات در حسلللادت همين و )همان(
  انکنيز و شاهان  همسران  ميان آميزحسادت  روابط نوع این نمونه است.  مؤثر شود، مي منجر
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صه  در اریخيت وقایع بر عالوه را سوگلي    نيزک القلوب، قوت حکایت همچون قدیمي هايق
  از که  او کشلللتن براي هایش دسللليسللله  و او به  زبيده  حسلللادت و الرشللليد  هارون  محبوب
 (.1383 )طسوجي، دید توانمي است، «شبهزاروبک» معروف هايداستان

 بويورنگ  دهد، مي ر  بابا  حاجي  براي اسلللتانبول  در که  هم ايعاشلللقانه     ماجراي 
ستان  شقانة  هايدا  باباجيحا دیدن با شکرلب  نام به ثروتمند زنيبيوه دارد. را قدیمي عا

ست  او ندیم که پيرزني یاري به و (1380)موریه، شود مي مندعالقه او به شق  ا  را خود ع
 وقمعش و عاشق وصال واسطة عنوان به پيرزن حضور )همان(. کندمي اظهار باباحاجي به
سياري  در ستان  ب ستان  در خصوص به قدیمي عاشقانة  هايدا  دوجو شب یکوهزار هايدا

 )همان(،  «بقبق» (،1383 )طسلللوجي، «دالک و عاشلللق » هاي حکایت   در جمله  از دارد؛
  )همان(. «کنيزک و مجدالدینبن علي» حکایت و )همان( «گوشبي»

با  حاجي  با  لب شلللکر مواجهة  اولين  ۀپنجر از که  حاجي  به  او محبت  ابراز نحوۀ و با
 سخني  و حرف هيچ بدون و گلي چسباندن  سينه  به و بوسيدن  با نمادین شکل  به و خانه

یه،  گيردمي صلللورت  اولين در مرد براي زن گريجلوه نحوۀ حيث  از نيز (1380 )مور
 و عزیز» حکایت جمله از شللب ویکهزار عاشللقانة  هايداسللتان  در مشللابهاتي  مالقات
  دارد. )همان( «دالک و عاشق» و (1383 )طسوجي، «عزیزه

صلي  متن به متعلق که سنت  از برگرفته هايجنبه این بر عالوه ست،  ا   به گاه نيز مترجمان ا
شقانة  اتفاقات جزئيات در سنت  کفة سنگيني  ستان  عا   صفر  رویشد که جایي در اند.افزوده دا

  يانامه قالب در که معشللوق به او عالقه ابراز اولين نحوۀ گوید،مي شللدنش عاشللق ماجراي از
  يثح از که اسللت آشللکاري تفاوت داراي افشللار، و حبيب ميرزا ترجمة در گيردمي صللورت
  اصلي  نمت در آنچه طبق- افشار  مهدي ترجمة در که حالي در است.  مهم بسيار  سنت  با ارتباط
شته  از تنها -آمده شية  به نگاري و نقش افزودن و سر   مرکّب با نامه شدن  نو شان  هب نامه حا   ةن

  کلي به قضيه  حبيب ميرزا ترجمة در (.1376 )موریه، شده  گفته سخن  عشق  آتش در سوختن 
  اسلللت، هم اصللللي متن در که  کاغذ   زردي و مرکّب  سلللرخي بر عالوه و اسلللت متفاوت 
  نيز ار زغال و هل سفيد،  بادام عنّاب، کباب، قلم، مو، تارِ جمله از نمادیني اجسام  صفر درویش

  انبج از ادامه در نمادین اشياء  این همة که کندمي همراه نویسد، مي قشمعشو  به که اينامه با
   )همان(. شودمي رمزگشایي درویش خود



 (1400بهار )| 87شماره  | 25سال | تن پژوهي ادبيم | 128

 

سيلة  به نمادین دادن پيام شکل  این سام  و شایي  و اج  رايب راهي منزلة به آن از رمزگ
شق  حال بيان سياري  معشوق،  و عا ستان  از ب شقانة  هايدا ستان  جمله از قدیمي عا  نبدگ دا

ظامي  «پيکرهفت » از چهارم  تان   چند  و ن له  از «شللللبیک هزارو» از داسللل یت   جم  حکا
  آورد.مي خاطر به را )همان( «عزیزه و عزیز» و (1383 )طسوجي، «گوهري و قمرالزمان»

 داستاني هایمایهبن -ج
ستاني  هايمایهبن شباهت  ستاني  متون با باباحاجي در دا شقانه  موارد به قدیمي دا  حدودم عا
  هاياستان د از یکي با سویي  از پيرنگ لحاظ از کتاب فرعي هايداستان  از است.یکي  نشده 

  داسللتان دارد. زیادي شللباهت «نامهمرزبان» از حکایتي با دیگر سللوي از و «شللبیکوهزار»
  منظور هب ادامه در و شود مي برده خياطي خانة به اتفاق برحسب  که است  ايبریده سرِ  دربارۀ
  در تا ودشمي داده حواله دیگر فرد به فردي از کند افراد گيردامن است ممکن که شرّي دفع

 ایانپ به حاکم قصللر در ماجرا گرۀ شللدن باز و بزرگ آشللوبي افتادن راه به با ماجرا نهایت،
  احدب ياطخ» حکایت شبيه بسيار جزئيات برخي و اصلي طرح حيث از داستان این رسد.مي
  سرنوشت به ايجنازه داستان، آن در است. «شبیکوهزار» در «انينصر و مباشر و یهودي و

  رد دخيل هايشخصيت   حيث از هایيشباهت  داستان  دو در و شود مي دچار بریده سرِ  همين
  پيرنگي «نامهمرزبان» دوم باب از «خود پسللر با دهقان» داسللتان )همان(. شللودمي دیده وقایع
شابه  ستان  دو این م سر  اآنج در و دارد دا ستان  صداقت  آزمودن براي دهقان پ   الشة  خود دو

  هدخوامي هاآن از خود دوستان  خانة درِ به رفتن با و زندمي جا جنازه جاي به را گوسفندي 
صلي  پيرنگ نيز اینجا در (.1388 )وراویني، کنند پنهان را آن ستان  ا   دنش  حواله مبناي بر دا

  شباهت  هموری کتاب در بریان سر  داستان  با ثحي این از و است  دیگر فرد به فردي از جنازه
  دارد. نشدني انکار

 لحن .3-1-3
 نوآوری .3-1-3-1

 هاشخصیت گویوگفت لحن تفاوت -الف
  را سنتي  هايقصه  با اصفهاني  باباحاجي سرگذشت   کتاب ميان تفاوت وجوه ترینمهم از یکي
ناسللللب  لحن وجود توانمي قاتي  هاي ویژگي با  مت ماعي  و طب خاص   اجت تان   اشللل   در داسللل
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ست.  هاگووگفت ستان  افراد صحبت  لحن قدیمي، هايقصه  در دان   ندگيز نحوۀ برمبناي نه دا
ناي  بلکه  آنان،  فردي بينش و  و قاتي طب هاي تفاوت  از فارغ  که  اسلللت یکسلللاني زبان  برمب

 رب که اسللت نویسللنده خود زبان اصللل در و شللده تنظيم داسللتان در دخيل افراد شللخصلليتي 
  هايقصه  در که کلي حکم این پذیرش هرچند (.1368 )براهني، شود مي تحميل هاشخصيت  

  مبني راتينظ و نيست  آسان  چندان باشد،  غایب کلي به لحن عنصر  منثور و منظوم از اعم سنتي 
  دهشلل بيان سللعدي و انوري چون شللعرایي منظومِ هايداسللتان برخي در گفتاري لحن وجود بر

سب  و متفاوت لحن رعایت به نظراناحبص  برخي نيز و (1374 )موحد،   هايشخصيت    با متنا
  تناسب  به توجه که گفت توانمي اما (،1388 )پورنامداریان، معتقدند مولوي مثنوي در داستان 
ستاني  متون و هاقصه  در او فردي هايویژگي با شخصيت   هر کالم   در ا خصوص   کالسيک  دا
   است. نبوده توجه مورد ندانچ استثنایي موارد در جز و ندارد عموميت نثر

 ختلفم اشللخاص توسللط رفته کاربه لحن اصللفهاني بابايحاجي سللرگذشللت کتاب در
  تا استان د در حاضر  ورانپيشه  و اصفهان  در او اطرافيان بابا،حاجي نظير عامي افراد از داستان 

  سطح  اعي،اجتم تموقعي با متناسب  و متفاوت هم با کامال  غيرایراني افراد و ملّایان درباریان،
 اهگ داستان  مختلف اشخاص  همچنين است.  آنان زندگي مکان هايویژگي و دانش و سواد 
  کاربه يمتناسللب و متفاوت لحن متفاوت، اقشللار و سللطوح از مخاطباني با گووگفت وقت به
يب  اميرز عهدۀ  به  مثبت  تحول این ایجاد  اصللللي بار  گفت  توانمي یقين به  گيرند. مي   حب

  ست؛ا قرارگرفته جدي توجه مورد نوآورانه جنبة این که است او ترجمة در و بوده اصفهاني
 با متناسللب بسللياري موارد در و نشللده غفلت نکته این از کلي به هم اصلللي متن در هرچند
  اصطالحات ای عربي ترکي، کلمات گفتارشان در داستان هايشخصيت اصلي زبان و قوميت
  هایينشللانه اعتمادالسلللطنه و افشللار ترجمة در (.1974 )موریه، شللودمي دیده فارسللي خاص
  در يبحب ميرزا که دقتي و ظرافت اما دید، توانمي را لحن تناسب  این از ترکمرنگ هرچند
  بهتر درک براي ادامه در است.  فردبهمنحصر  داده، خرج به هاشخصيت   با متناسب  لحن ارائة
  شود.مي ئهارا لحن تفاوت این از هایينمونه موضوع این

   پادشاه به احمق ميرزا خطاب
  ميرزا اعني شهریار، حضرت مقداربي پروردۀنمک و خاکسار نثار جان» حبيب: ميرزا ترجمة
 مامت شلللهنشلللاه یزدان، سلللایة عالميان، و عالم قبلة توتياآسلللاي پاي خاک به حکيم، احمق
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  ليمانسلل به ملخ ايپ مثابة به که پيشللکش تومان صللد این عرض به ایران، محروسللة ممالک
 (.1380 )موریه، «نمایدمي اجتسار است بردن

 شللاه ،مکان و کون مرکز تقدیم بهاکم ايهدیه همایوني، بندگان از ايبنده» افشللار: ترجمه
  به خواهدمي اجازه حضللرت اعلي ]از[ باشلليحکيم احمق ميرزا و نمایدمي اهلل ظل شللاهان
 )همان(. «دارد تقدیم تومان دیکص مبلغ و آید نزدیک همایوني پاي خاک

سه  با شار  ترجمة نبودن خالي وجود با که است  آشکار  بخش دو این مقای  توأم نلح از اف
  حنل ایجاد  در حبيب  ميرزا کار  موارد، گونه این با  متناسلللب   هاي پردازيعبارت  و تملق با 

   است. تردقيق بسيار مناسب

  «بریان سر» استاند ترک خياط باباعبدل ترکي کلمات با آميخته لحن
  من رسللل به را بال این که آن مادر و پدر  کلة  به  سلللنه،  بابا   اناسلللنه،   اي» حبيب:  ميرزا ترجمة 
 )همان(. «انداخت
 مرا که پدرش قبر بگيرد آتش مادرش، به لعنت قسم،  بابات به قسم،  اتننه به» افشار:  ترجمة

 )همان(. «انداخت مهلکه این به

  بارتع انگليسي  ترجمة آن از پس موریه و است  اصلي  متن از آغازین ترکي عبارت دو
  لحن بهتر انتقال براي هوشللمندانه حبيب ميرزا اما ،(1974 )موریه، اسللت آورده نيز را ترکي
شار  که حالي در آورده را ترکي عبارات تنها   بخش مةترج به تنها ترکي عبارات حذف با اف

  به بوده شاختيار در لحن طریق از زيپرداشللخصلليت براي که فرصللتي از و اکتفا انگليسللي
 است. کرده عبور سادگي

 سنت .3-1-3-2
 هانامه در نگارش شیوۀ و لحن تفاوت
  چشللم به آشللکاري نحو به اثر این در نگارينامه در مخاطب شللأن و حال مقتضللاي رعایت
  هایيامهن در بتوان را لحن تفاوت از نوع این مثال شاهد  گویاترین و بهترین شاید  خورد.مي
 د،نویسلللمي متفاوت مخاطبان به خطاب ترکمانان دسلللت از رهایي از پس الشلللعراملک که

 و عمصنو  عبارات از سرشار   و شده  نوشته  پادشاه  به خطاب هانامه این از یکي کرد. مشاهده 
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  از ندوت به خطاب که هایينامه و اسلللت منشللليانه حبيب ميرزا خود قول به و لفظي صلللنایع
  که دیگري نامة سلله در اما دارد، را منشلليانه حالت همين بيشوکم نيز شللده نوشللته درباریان

  خاطبانم شأن با متناسب و کامال عادي کالم لحن نوشته، فرزندش مربي و ناظر همسر، به وي
  جهت این از ویژگي این (.1380 )موریه، است  آنان با نویسنده  نزدیکي و صميميّت  و هانامه
  لحن جودو اگر حتي کند.مي تقویت سللنت با را متن این گيپيوسللت که اسللت اهميت حائز

  ايپيشرفته  قواعد شویم،  منکر کلبه سنتي  هايقصه  در را افراد شخصيت   با مناسب  گفتاري
سّل  در که را سي  تر سب  رعایت براي فار  معمول ازدیرب از مختلف شئونات  با افراد ميان تنا

  افراد يانم شللفاهي گوهايوگفت لحن اسللبتن که بپذیریم اگر و شللد منکر تواننمي بوده،
ستان  صل  کتاب این در دا صلي  متن حا شنایي  یا ا   دبياتا در جدید شگرد  این با مترجمان آ
  هايتسن در که ايریشه واسطه به را مکاتيب در تناسب این هوشمندانه رعایت است، غرب
 دانست. تواننمي سنت تأثير تحت جز دارد فارسي ادبي

 فضاسازی و توصیف .3-1-4
 نوآوری .3-1-4-1

 اشیاء و وقایع جزئیات توصیف -الف
  از را ابابحاجي سللرگذشللت کتاب شللود،مي ارائه وقایع دادن ر  فضللاي از که توصلليفاتي

  ةارائ به نویسلللنده اهتمام اسلللت. کرده نزدیک جدید اشلللکال به و دور پيشلللين، هاينمونه
  هاآن در موجود اشياي و هامکان ها،آن لباس اجزاي افراد، ظاهر از دقيق و جزئي توصيفات

  هايقصلله در که دهدمي نشللان را نوآوري از ايجنبه آن، صللاحبان کار نحوۀ و مشللاغل و
 پاي داستان  پيرنگ تناسب  به که «بریان سرِ » داستان  در نمونه، عنوان به نيست.  معمول سنتي 

  این زا هریک ئياتجز درباره مفصللّلي توضلليحات شللود،مي باز قصلله به مختلفي مشللاغل
 و ميرزاحکيم مهماني ماجراي در یا )همان(. است شده ارائه آنان وکارکسب محل و مشاغل
  تجزئيا  گيرد،مي دربر را هشلللتم و بيسلللت گفتار  کل  که  درباریان   و شلللاه از وي دعوت
   است. شده داده شرح ترتمام هرچه دقت با غذا پخت و منزل آراستن و پذیرایي
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 مخاطب بر عاطفي تأثیرگذاری جهت توصیف از استفاده -ب
 بهره هم مخاطب بر عاطفي تأثيرگذاري براي توصيف  از شماري  انگشت  موارد در نویسنده 
ضعيت  بين و برده صيت    دروني حال و خارج جهان و س  کرده برقرار ارتباط هایششخ   ت.ا
ست  این تعداد صيفات  از د ست  زیاد هرچند تو صيف  شيوۀ  این که آنجا از ني   نتس  در تو
  گرایشلللات حاصلللل توانمي نيز را اندک موارد همين ندارد، چنداني سلللابقه فارسلللي ادبي

سنده  نوگرایانة ست.  نوی ستور  که شبي  در مثال، عنوان به دان شوق  زینب، قتل د   باباحاجي ةمع
  این يانم خواننده ذهن تا کندمي توصيف  دقت با را طوفاني آسمان  نویسنده  شود، مي صادر 
 )همان(. کند برقرار مستقيم ارتباط باباحاجي طوفاني درون و خارج عالم در طوفان

  سنت .3-1-4-2
 وقایع مکان و زمان به دقیق اشارۀ نبود -الف
  تتفاو وجوه از یکي عنوان به معموال  آن به دقيق اشللارۀ و زمان و مکان توصلليف در دقت
صه  ستان  و قدیمي هايق صه  در هچراک آید،مي شمار  به امروزي هايدا  و زمان سنتي  هايق
  بابايحاجي سلللرگذشلللت» در (.1376 )ميرصلللادقي، اندتصلللوري و فرضلللي معموال  مکان

صفهاني  شارات  از مواردي «ا شاه  سفر  شرح  در نمونه عنوان به شود؛ مي دیده دقيق ا   هب پاد
 دقت این اما (،1380 )موریه، است شده  ارائه سفر  مکان و زمان از دقيقي توضيحات  سلطانيه 

 و شللودمي محدود مورد چند به و ندارد عموميت وقایع مکاني و زماني مشللخصللات بيان در
  که اسللت مواردي از هم مورد چند همان که ویژه به دانسللت اثر این ویژگي را آن تواننمي

  در نگاريتاریخ سللنت و تاریخي کتب واسللطة به دقت این و دارد پادشللاه با مسللتقيم ارتباط
  دقيقي شارۀ ا سنتي  هايقصه  مانند موارد سایر  در اما نيست،  سابقه بي انيایر فرهنگ و ادبيات

  در کانم به و هافصل حد در زمان به و بينيمنمي داستان در داده ر  اتفاقات مکان و زمان به
 است. شده توجه شهرها نام حد

  نگارش شیوۀ و زبان .3-2
شخص  بخش این در شکار  مرز کردن م سان  ایيگرسنت  و نوآوري بين آ ست،  آ   اکهچر ني
  اشلللعار  از حبيب  ميرزا تأثيرپذیري   آشلللکار  هاي نشلللانه  کنار  در که  دید  خواهيم ادامه  در

  زبان وسازي ن براي تالش و نویسي ساده  متن، این زباني ویژگي ترینمهم فارسي،  کالسيک 
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ست،  طریق این از فارسي  سر   تالش این اما ا   هاينتس  بر تکيه با کامل طور به نوآورانه سرا
سي  ادب ستفاده  خصوص به و فار سلوب  از ا ستان  در سعدي  شاعرانة  ا  و تهگرف صورت  گل

 ت.اس شده فراموش هايسنت احياي طریق از و سنت بر تکيه با نوگرایي بارز مصداق

 نثر متن میان در اشعار به استشهاد .3-2-1
 دو به ابنثرکت اليالبه در شعر حضور بابا،حاجي سرگذشت زباني مهم هايویژگي از یکي
  در اغلب هک داستان هايشخصيت زبان از اشعار  خواندن شکل  به یکي است:  متفاوت شکل 
  سعدي، خصوصا  گوفارسي شعراي  اشعار  از استفاده  شکل  به دیگري و هست  هم اصلي  متن
  تلميح و اقتباس و درج صللورت به گاه و متن ميان در بيت چند مسللتقيم نقل صللورت به گاه
  شود.مي دیده حبيب ميرزا ترجمة در بيشتر دوم شکل این که

  يناول از و اسللت دارریشلله بسلليار فارسللي ادب در داسللتاني نثر متون ميان در شللعر نقل
نه  له » همچون فني نثر هاي نمو نه وکلي بان » و «دم مه  مرز ته  «نا  نيز و مصلللنوع نثر متون تا  گرف

  هايشلللکل به «شلللبیک اروهز» و «اميرارسلللالن »همچون جدیدتر هايدوره هايداسلللتان
  موارد از یکي باباحاجي سرگذشت    در شيوۀ  این برجستة  کاربرد و شود مي دیده گوناگون

 سایر  و سعدي  اشعار  است.  ایران گذشته  پردازيداستان  هايسنت  با کتاب این شباهت  مهم
صلي  متن در که دیگران و حافظ همچون شعرا  شکال  کتاب هايترجمه در آمده ا   فيمختل ا

ست؛  کرده يداپ ست  کلش  یک به ترجمه سه  یا دو هر در که شده  نقل ابياتي یا بيت گاه ا   ا
  سلله ترجمه، سلله در اصلللي متن از یکسللاني بخش ترجمة در گاه و (1376 و 1380 )موریه،
  ترجمة در این بجز (.1376 و 1392 ،1380 )موریه، است آمده مشابه مضمون با متفاوت شعر
 یدهد دیگر متفاوت شلليوۀ دو به سللعدي خصللوصللا  شللاعران شللعارا از اسللتفاده حبيب ميرزا
  بيان نظم به حبيب ميرزا ترجمة در شللده بيان نثر به اصلللي متن در که مفهومي گاه شللود:مي

  حبيب ميرزا ترجمة در نظم به که مفهومي گاه و (1376 با 1380 موریه، )قس؛ اسللت شللده
  است،  صلي ا متن با منطبق که افشار  رجمةت در و شده  افزوده اصلي  متن به اصل  در شده  بيان
 (.1376 با 1380 موریه، )قس؛ است نيامده نظم به نه و نثر به نه مفهوم آن

 يرزام ترجمة نثر بسللياري موارد در مسللتقل شللکل به اشللعار نقل از گوناگون موارد بجز
  که حالت این اسللت. گرفته شللعر چاشللنيِ اقتباس و تلميح همچون صللنایعي کمک با حبيب

 است: بيبح ميرزا ترجمة در رفته کاربه ظرایف ترینمهم از یکي طلبدمي بيشتري هنرمندي
  تنداشلل دربان و حاجب و ناز و کبر بزرگان سللایر خانة در مانند و بود باز مجتهد خانه در»
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  از بيتي یادآور که (1380 )موریه، رفتمي خواسللتمي هرکه و آمدمي خواسللتمي هرکه
  دربان  و حاجب   و ناز  و کبر بگو/ گو خواهد  هرچه  و بيا  گو خواهد  هرکه » اسلللت: حافظ 
 (.1376 )حافظ، «نيست درگاه بدین

 حبیب میرزا ترجمه شیوۀ در سعدی شاعرانۀ اسلوب از استفاده .3-2-2
شعار  نقل از نظرصرف    رد شعري  هايسنت  و شعر  حضور  بارزتر نمود ها،آن از اقتباس و ا
  تقليد اب وي است.  جمالت بيان در سعدي  شاعرانة  اسلوب  از او استفادۀ  حبيب، ميرزا ترجمة

  اسللت: کرده ایفا معاصللر فارسللي زبان حيات تجدید در مهمي بسلليار نقش گلسللتان زبان از
 ميزان اثر، این از وي گيريوام بسلللامد   و سلللعدي  گلسلللتان  به  حبيب  ميرزا خاص  توجه »

سنده  متابعت و تأثيرپذیري سلوب  و سبک  از را نوی شان  يسعد  ا   لگويا در دقت دهد.مي ن
  سللبک از را وي پيروي خوبي به کالم رواني و سللادگي به گرایش در حبيب ميرزا نوشللتار
 پرهيز به که امر این ند.کمي مشخص  گلستان  در موجود بيان بالغت و سعدي  ممتنع و سهل 

 و نویسلللندگي اسللللوب تحول کالم، در معنوي و لفظي هايتکلف از حبيب ميرزا آگاهانة  
  در را سللعدي گلسللتان اهميت و نقش انجاميد، فارسللي نثرنویسللي تحول در وي گاميپيش
 (.1393 جمالي، و )دهقانيان «سازدمي آشکار فارسي زبان تحول و تثبيت

شعار  نقل به تنها سعدي  از تأثيرپذیري در حبيب ميرزا ستفاده  و ا  در عديس  عبارات از ا
  کوشيده  اجار،ق عصر  مردۀ نثر به تازه روح دميدن يبرا تالش در بلکه نکرده، اکتفا گلستان 
  دليل ينهم به و بندد کاربه خود نثر در و بياموزد را سعدي  نویسندگي  اسلوب  و روش است 

 و توصلليف و ایجاز و حذف از و کندمي جاجابه آهنگ و لحن ایجاد براي را کالم ارکان»
 )همان(. «سازدمي خارج یکنواختي از را نثر و گيردمي بهره جابه هاياطناب

  بحبي ميرزا ترجمة متن در و... جناس و سللجع از اعم لفظي بدیع صللنایع انواع همچنين
ستان  در سعدي  هنرنمایي که آمده   يخطر با موهوم سودي  اميد به» آورد:مي خاطر به را گل
  همه اگرچه» یا (1380 )موریه، «نيسللت عقل کار کردن معلوم درآمد با شللغلي ترک مجزوم

  )همان(. «نمودیممي صالح و صلح اهل از ولي سالح با

  مایه درون .3-3
  مبتال آن به قاجار عهد در که انحطاطي و ایران سلللنتي جامعة از آميزاغراق گاه و پردهبي انتقاد
  انست.د کتاب این مایةدرون ترینمهم توانمي را غربي مدرن جوامع با جامعه این تقابل و شده
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سن  دیدگاه صلي،  دۀنوی ساد  از انتقاد بر مبتني ا شار  تمامي گيردامن ف   تمام حتي و ایران جامعة اق
  داشته، اداتانتق این کردن ترگزنده در حبيب ميرزا که تأثيري همچنين است. زمين مشرق ملل
  اصلللي تنم در شللاعران و دیني عالمان به نسللبت انتقاداتي که هرجا تقریبا  نيسللت. انکار قابل
  تشد  حيث از هم و حجم حيث از هم انتقادات این حبيب ميرزا ترجمة در ست ا بوده کتاب

ست.  کرده پيدا افزایش تندي و   سمت ق آن در توانمي را اغراق این هايمثال بهترین از یکي ا
  گيرند، مي اسلللارت به  را مالیي و الشلللعراملک  جمله  از نفر سللله ها ترکمن که  داسلللتان  از

  ارۀدرب آنان که توضلليحي و نفر دو این با هاترکمن مواجهه نحوۀ بخش این در کرد.مشللاهده
  ميرزا اام نيسلللت، خالي تعریض و طنز از اصللللي متن در کنندمي ارائه اجتماع براي خود فایده
  يبيشلللتر جدیت   با  را ایراني جامعة   از انتقاد  در خود هدف  ها، آن شلللدت به  افزودن با  حبيب 
  را آنچه تا هداد تغيير مال به را اصللي  متن قاضليِ  يبحب ميرزا حتي بخش این در کند.مي دنبال
 )همان(. کند بيان راحتي به دارد نظر در قشر این به تعریض از
شت   » انتقادي مایهدرون   صفهاني  بابايحاجي سرگذ ضوع  منظر از «ا   هک پژوهش این مو

سبت  ست،  نوآوري و سنت  ميان ن ضاعفي  اهميت ا سبت  کنار در دارد. م   يبيترک و بينابين ن
صر  و زبان حيطة در اثر این ستان،  عنا   نه و تسن  نفي در تمامي به نه هم اثر این مایه درون دا
ست.  آن تأیيد در تماما  سالم  دین به اعتقاد وجود با حبيب ميرزا ا   غرائب دیگرش اثر از که ا
 و نيادوستي د به نسبت  انتقادات شدیدترین  ابراز از هرگز است،  آشکار  روشني  به ملل عواید

  متن تانتقادا شلللدت بر حتي و کندنمي ابا بيند،مي خود زمان دیني عالمان در که تعصلللبي
صلي  شي  این افزاید.مي نيز ا صلي  نمت در بلکه حبيب، ميرزا ترجمة در فقط نه معتدل م  نيز ا

شهود  خوبي به ست  م سبت  انتقادات تمامي وجود با و ا صلي  شخصيت   مالیان، به ن ستان  ا   دا
  هايلحظه در بارچندین و دهدمي بروز خود از ايخالصللانه مذهبي اتاحسللاسلل مواردي در

 آن حاصللل که آرامشللي از و آوردمي روي خالصللانه نيازي و راز به اندوه، یا شللکرگزاري
ست،  شوقه  قتل از پس جمله از گوید.مي سخن  ا سي  در توفيقش و )همان( زینب اشمع   دنر

  اصفهان  به رسيدنش  نيز و )همان( جازاتم از نجات و قم در )س( معصومه  حضرت  حرم به
 )همان(. زادگاهش و وطن دیدن و

سبتا   شخصيت   همچنين   ارائه قم در کنسا  مجتهد ابوالقاسم،  شيخ  از نویسنده  که مثبتي ن
  ینيد عالمان   از انتقاد  در نویسلللنده  تفریط و افراط از دور به  و متعادل  نگاه  از نشلللان کرده،
ضوع  در دارد.   يرزام ترجمة متن در خصوص  به که انتقاداتي وجود با يزن شاعري  و شعر  مو
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  تشللخصللي  نثار که پنهاني و آشللکار تمسللخر و دارد وجود موضللوع این به نسللبت حبيب
  ميراث خصوصا    فارسي  شعر  هايسنت  از استفاده  بر مترجم زبان اساس  شود، مي الشعرا ملک
ستان  متن در حتي و است  سعدي  از مانده جا به  اب او نام شود، مي نقل سعدي  اشعار  هرجا دا

 و شللعر کليت نه و شللاعري هنر اصللل نه هم، مورد این در و شللودمي ذکر درخور، احترامي
  انتقاد محل شللعر، از زمانه شللعراي متملقانة اسللتفاده و نادرسللت تغييرات بلکه فارسللي، ادب
ست.  صا     ایرانيان رویارویي نحوۀ ا صو  آنان ينب که هایيتفاوت و اروپایي ملل با درباریان خ
  این موارد همة  در تقریبا   و اسلللت اثر این مهم بسللليار  هاي مایه  درون از یکي نيز دارد وجود
 آنان اررفت شللليوۀ و اروپایيان  با  متکبرانه  برخوردي و مضلللحک  خبريبي از حاکي  مواجهه 
  از داسللتان مختلف هايبخش در که گاهيوبيگاه حضللور بر عالوه مایه درون این اسللت.
  انداسللت اواخر در تريمشللخص شللکل به دارد فرنگي پزشللک با مرتبط هايقسللمت جمله
  شود، مي اروپا دربارۀ تحقيق مأمور فيروز ميرزا طرف از باباحاجي که هنگامي و (75 )فصل 
  با  مواجهه  در دانند مي آدم و عالم  مرکز را خود که  ایرانياني  بخش، این در شلللود.مي دیده 

فاوت  يازات  و ها ت لل  امت پایي  م نه    برخوردي ارو نه  و جاهال ند  متکبرا يات  با  که  دار   جزئ
  است. شده وصف طنزآميزي

 گیرینتیجه و بحث
شت    کتاب صفهاني  بابايحاجي سرگذ ستاني  آثار اولين از یکي عنوان به ا سي ف دا   به که ار
  گرایيسنت  زا متعادلي نسبتا   ترکيب داستان  عناصر  بخش در است،  شده  نوشته  جدید شيوۀ 
ير     مواردي  در دارد. خود  در را آورينو  و ظ قع  ن یي   وا ئيللات    بلله توجلله  و گرا   در جز

  لحن، عایتر جزئي، توصيفات داستان، وقایع کردن باورپذیر براي تالش پردازي،شخصيت 
صه  هايسنت  از توجه قابل هايتأثيرپذیري وجود با سي،  گویيق  و گردهاش  به گرایش فار

  تحول عدم  و ایسلللتایي  بحث  در همچنين سلللد.رمي نظر به  ترآشلللکار  جدید   هاي شللليوه
  هايمایهنب از برخي وقایع، پيشبرد در مؤثر عوامل شخصيت، معرفي هايشيوه و هاشخصيت
  هايسللنت جدید، شللگردهاي برخي وجود با عاشللقانه هايبخش در خصللوصللا   داسللتاني

  اند.کرده اایف اثر این به دادن شکل و پيدایش در بيشتري سهم شرقي و ایراني گویيقصه
  نوسللازي ايبر نویسللنده کاميابي با توأم تالش عليرغم نيز نگارش شلليوۀ و زبان بحث در
  خصوص به سعدي  شاعرانه  اسلوب  تأثير تحت چيز هر از بيش نوسازي  این که آنجا از زبان
  در دانسللت. سللنت از برگرفته مسللتقيما  توانمي را نوگرایي این گرفته، صللورت گلسللتان در
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  ترینهمم تجدد و سللنت بين تقابل و ایران سللنتي جامعه از جدي انتقاد نيز مایهدرون مبحث
شته  بر تکيه با و متعادل ايشيوه  به و بوده اثر مایهدرون شه  و هادا   به نتس  در موجود هايری
  است. شده پرداخته آن ایرادات و عيوب نقد

 منافع تعارض
 م.ندار منافع تعارض

ORCID 

  منابع
 مرکز. نشر تهران: .طاهري فرزانه ةترجم ،داستان عناصر (.1377) .رابرت اسکولز،
 .يفرهنگ و علمي انتشارات شرکت تهران: .معاصر شعر در نوآوري و سنت (1384) .قيصر پور،امين

 البرز. تهران: .نویسيقصه (.1368) رضا. براهني،
 سخن. تهران: .آفتاب سایه در (.1388) تقي. پورنامداریان،

 ساحل. تهران: .حافظ دیوان(.1376) محمد. الدینشمس خواجه حافظ،
  سللرگذشللت  ترجمة بر سللعدي گلسللتان تأثير (.1393) صللدیقه. جمالي، و جواد دهقانيان،
  .21-36 (،23) 6 ،فارسي ادب شناسيمتن اصفهاني. بابايحاجي
شت    (.1379) جعفر. صادقي،  مدرس صفهاني  بابايحاجي سرگذ ستان  و ا سي  دا  امروز. نوی
  .4-9 (،33) 4فلسفه، و ادبيات ماه کتاب
 نو. طرح تهران: .سعدي (.1374ضياء.) موحد،
 تهران: افشللار. مهدي ترجمة ،اصللفهاني بابايحاجي سللرگذشللت (.1376جاسللتينين.) جيمز موریه،

 علمي. انتشارات
صفهاني  يباباحاجي سرگذشت    (1380) .______________ صفهاني  حبيب ميرزا ترجمة ،ا  .ا

 مرکز. نشر تهران: .صادقي مدرس جعفر ویرایش
 خان محمدحسللن ةترجم .اصللفهاني يباباحاجي سللرگذشللت  (.1392) ._______________

 فارسي. ادب و زبان فرهنگستان تهران: .ودداوآل علي سيد اهتمام به .اعتمادالسلطنه
ست  ژان مولير، صفهاني  حبيب ميرزا ةترجم .گریز مردم (.1388) .باتي شش  به .ا  رجای مقدمه با و کو
 آمه. تهران: .افشار

Yahya Kardgar   https://orcid.org/0000-0001-8084-4059 

Narges Mahdi  https://orcid.org/0000-0002-5852-7054 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 (1400بهار )| 87شماره  | 25سال | تن پژوهي ادبيم | 138

 

  .سخن :تهران .داستاني ادبيات (.1376) .جمال ميرصادقي،
 مهناز. کتاب تهران: .نویسي ستاندا هنر نامهواژه (.1377) .ميمنت ذوالقدر، و جمال ،ميرصادقي
  .توس تهران: .گفتار پانزده (.1383) .مجتبي مينوي،
  .عليشاه صفي تهران: .رهبر خطيب خليل کوشش به .نامه مرزبان (.1388) .سعدالدین وراویني،
  .نگاه تهران: .نویسيداستان هنر (.1379) .ابراهيم یونسي،

 هرمس. تهران: .2 و 1 ج .طسوجي عبدالطيف ةترجم (.1383) شب یک و هزار ._______

References 
Amin Pour, Gh. (2005). Tradition and Innovation in Contemporary Poetry. 

Tehran: Elmi VA Farhangi. [In Persian].  
Baraheni, R. (1989). Storytelling. Tehran: Alborz. [In Persian]. 
Dehghanian, J and Jamali, S. (2014). The Effect of Golestan Saadi on 

Translation of the Adventure of Hajji Baba of Ispahan. Textual Criticism 
of Persian Literature. 6(23). 21-36. [In Persian].  

Hafez, Kh.Sh.M. (1997). Divan-e-Hafez. Tehran: Sahel. [In Persian]. 
Minovi, M. (2004). Fifteen Article. Tehran: Tous. [In Persian]. 
Mir sadeghi, J. (1997). Fiction. Tehran: Sokhan. [In Persian]. 
Mir sadeghi, J and Zolghadr, M. (1998). A Glossary of the Art of Story 

Writing. Tehran: Mahnaz. [In Persian]. 
Modarres-e Dadeghi, J. (2000).The Adventure of Hajji Baba of Ispahan and 

Today's Story Writing. Book of the Month of Literature and Philosophy.4 
(33). 4-9. [In Persian]. 

Molier, J.B. (2009). Lemisantrope. Translated by Mirza Hbib-e Esfahani. 
Tehran: Ameh. [In Persian]. 

Morier, James Justinian. (1974). The Adventures of Hajji Baba of Ispahan. 
London: Oxford University Press. 

Morier, J.J. (1998). The Adventure of Hajji Baba E of Ispahan. Translated by 
Mahdi Afshar. Tehran: Elmi. [In Persian].  

Morier, J.J. (2001). The Adventure of Hajji Baba of Ispahan. Translated by 
Mirza Habib-e Esfahani. Tehran: Markaz. [In Persian].  

Morier, J.J. (2013). The Adventure of Hajji Baba of Ispahan. Translated by 
Mohammad Hasan khan-e Etemadolsaltaneh. Tehran: Farhangestan-e 
zaban va adab-e Farsi. [In Persian].  

Movahhed, Z. (1995). Saadi. Tehran: Tarh-e no. [In Persian]. 
Pournamdarian, T. (2009).In the Shade of the Sun. Tehran: Sokhan. [In 

Persian]. 
 Scholes, R.E. (1998). Elements of Fiction. Translated by Farzaneh Taheri. 

Tehran: Markaz. [In Persian]. 
Varavini, S. (2009). Marzban Nameh. Tehran: Safy Alishah. [In Persian].  
Younesi, E. (2000). The Art of Story Writing. Tehran: Negah [In Persian] 
__________. (2004). The Thousand and One Night. Translated be Abdollatif 

Tasooji. Tehran: Hermes.. [In Persian]. 


