
 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه
 1یعلم

 46ی اپیپ شماره -1398 زمستان -چهارم شماره -دوازدهم سال

 بابای اصفهانیتأملی در نثر ترجمۀ سرگذشت حاجی

 (168-153)ص

 )نویسنده مسئول(  3یوسف كرمی چمه، 2میثم احمدی

 97تاریخ دریافت مقاله: زمستان 
 97تاریخ پذیرش قطعی مقاله: زمستان 

 

 چکیده
شت حاجی سرگذ صفهانی اثر جیمز  كتاب  صفهانی ترجمه بابای ا موریه را میرزا حبیب ا

كرد. جنبۀ انتقادی و لحن طنز كتاب و همچنین نثر روان و زیبای ترجمۀ آن، موجب نفوذ 

مندی از میراث  و اشتهار كتاب شده است. میرزا حبیب با استعداد باالی نویسندگی و بهره

ــی را آ ــی در ترجمۀ كتاب، هنر خود و توان زبان فارس ــاخت. این پربار ادب فارس ــکار س ش

های زبان فارســی قرار دارد. در این مقاله، با توصــیف و  ترجمه در شــمار بهترین ترجمه

ای، نثر ترجمۀ میرزا حبیب بررسی شده است. در  تحلیل محتوا و استفاده از منابع كتابخانه

ستفاده  شعر در نثر، ا سی مانند كاربرد  صیات ویژه نثرهای مهم زبان فار از این كتاب، خصو

گیری از زبان و ادبیات عرب، سالست و استواری های رایج در زبان مردم، بهرهكنایات و واژه

 و... دیده میشود، كه نثر آن را با نثر متون كالسیک فارسی همانند میکند.
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Abstract 
Book of HajiBaba Tale by James Morier was translated by Mirza Habib 

Isfahani. The critical aspect and tune of the satire of the book, as well as 

the fluent and beautiful prose of its translation, have influenced and 
reputation the book. Mirza Habib, with his talent of writing and using the 

precious heritage of Persian literature in his translation of the book, 

revealed his art and the power of Persian language. This translation is 

among the finest Persian translations. In this paper, Mirza Habib's 
translation prose has been reviewed by describing and analyzing the 

content and using library resources. In this book, can be seen the special 

features of prose important Persian language, such as the use of poetry in 
prose, the use of allusions and common words in the language of the 

people, the use of Arabic language and literature, pleasure and stability, 

etc. which prose is similar to the prose of Persian classical texts. 
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 مقدّمه -1
نثر در كنار شعر، یکی از دو بال ادبیات است؛ اما متأسفانه در طول تاریخ، توجه زیادی به 

گفته شده شناسی، معموالً از نظم و شعر سخن آن نشده است. در كتابهای بالغت و سخن

اند. در مواردی كه به نثر اســت و محققان بیشــتر در پی كشــف راز و رمز كالم منظوم بوده

ـــلب ویژگیتوجه كرده ـــعر و نظم تعریف كردهاند، آن را با س اند. )فن نثر در ادب های ش

 (.27پارسی، ص

نثر در لغت به معنی پراكندن و تعریف تقریبی آن، ســـخنی اســـت كه در آن، معانی و »

ضی بیان فاهیم بهم سایی و با نظمی منطقی و با پرهیز از به كار بردن وزن عرو شنی و ر رو

 (.1337 )فرهنگنامۀ ادبی فارسی، ص« شود و در آن اغلب، وظیفۀ لفظ، بیان معنی است.

 در كتاب فرهنگ اصطالحات ادبی، نثر چنین تعریف شده است:

ای مغایر شعر و و در اصطالح، كلمه نثر در لغت به معنی پراكنده و پراكنده كردن است»

پیرایه و صریحی باشد كه انسان بدان وسیله مقاصد خود را در گفتار و نوشتار ادا سخن بی

 (.283)فرهنگ اصطالحات ادبی، ص« میکند.

كالم منثور است كه سبب شده « صراحت»و « پیرایگیبی»و « نظم منطقی»شاید همین 

ست تا علمای بالغت كمتر به نثر سادگی باید گفت:  ا سی »توجه كنند؛ اما با وجود این  برر

كالبدشناسی «)نثر دشوارتر از شعر است، زیرا ظواهر و تکنیکها و معیارها در شعر آشکارترند.

 (.9نثر، ص 

)گنجینۀ « تاریخ روشن و صریحی در دست نداریم»دربارۀ آغاز نثر فارسی باید گفت كه 

ستههای مختلف ( اما در دوره4سخن، ص  سان برج سی، همواره نثرنوی ای تاریخ ادبیات فار

ودمنه، گلســتان، نامه، تاریخ بیهقی، كلیلهوجود داشــته اســت كه آثاری نظیر ســیاســت

ـــآت، چرند و پرند، نفثه ـــتان، منش ـــدور، بهارس نبود، كلیدر و... بر جای  یکیبود  یکیالمص

 اند.گذاشته

صفهانی ست كه در دورۀ قاجار، به نثر و كیفیت اثر منثور  1میرزا حبیب ا سانی ا یکی از ك

شت حاجی سرگذ ست. وی با ترجمۀ دو كتاب  صفهانی و ژیل بالس، از توجه كرده ا بابای ا

ـــت كه به همراه علی زاده اكبر دهخدا )چرند و پرند( و محمدعلی جمالجمله افرادی اس

                                                             
میرزا حبیب اصفهانی در قریۀ بِن در حوالی اصفهان به دنیا آمد. در اصفهان و تهران تحصیل كرد و سپس راهی  -1

لیه سپهساالر شد ای عبغداد شد و در آنجا ادبیات و الهیّات خواند، پس از برگشت به ایران، متهم به سرودن هجویّه

و مورد تعقیب قرار گرفت و به عثمانی فرار كرد و در استانبول با شیخ احمد روحی و یارانش معاشرت داشت و در 
بیداری ایرانیان تالش كرد. میرزا حبیب عالوه بر فعالیتهای سیاسی، در فعالیتهای فرهنگی نیز فعال بود. اولین دستور 

به دست چاپ « دبستان پارسی»چاپ كرد و سپس آن را كامل كرده و با نام « ندستور سخ»زبان فارسی را با نام 

تخلص میکرد. توانایی او بویژه در هزل و هجو بود. عربی، تركی، فرانسه را « دَستان»سپرد. وی شاعر بود و در شعر 
 (.112نیک میدانست و در ترجمه نیز دستی توانا داشت. )میرزا حبیب اصفهانی، ص 
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ای كردند. ترجمۀ نویسی وارد مرحلۀ تازهستان)یکی بود یکی نبود( نثر فارسی را در حوزۀ دا

ای روان و عالی اســـت و تا بدان پایه از تعالی بابای اصـــفهانی ترجمهمیرزا حبیب از حاجی

ـــت. در ادامه مقاله،  ـــیده كه حتی میتوان گفت میرزا حبیب، كتاب را تألیف كرده اس رس

 ۀ نثر آن خواهد آمد.پیشینۀ تحقیق، كلیاتی دربارۀ كتاب، ترجمه و خصوصیات برجست

 پیشینۀ تحقیق -2
اند: یکی، دو ویژگی بارز آن را مدنظر قرار داده بابا،محققان غالباً در بحث از كتاب حاجی

ـــتر و به طور جنبۀ انتقادی كتاب و دیگری نثر آن. اما در این بین به انتقادات كتاب بیش
شده و ویژگیهای بارز نثر آن، كمتر محل جدی شتر تری پرداخته  ست. بی شده ا بحث واقع 

اند، در جمالتی كوتاه و گاه كلی آن را ستوده و كسانی كه دربارۀ نثر این كتاب سخن گفته
 اند.وارد جزئیات نشده

سینالشــعرای بهار و غالملک طور خاصــتری امامی در بحثهای خود به كریمیوســفی و  مح
بابا با شناسی به شباهت حاجیسبکاند. بهار در رانده سخنبابا پیرامون خصوصیات نثر حاجی

 صدیقه(. جواد دهقانیان و 366ص، 3جشناسی، سبک) است. كرده مختصریاشاره  سعدیگلستان 
ــعدی بر »جمالی در مقاله  ــتان س ــت حاجیترجمۀ تأثیر گلس ــرگذش ــفهانیس ، با «بابای اص

اند. اسماعیل كرده بررسی سعدیستان های نثر این كتاب را با گلرویکردی بینامتنی، مشابهت
ـــی »حدادیان مقدم در مقالۀ  ـــار ترجمۀ فارس ــتمیانجیگری در ترجمه و انتش ـرگذش  سـ

 اصلی پرداخته است. متن( در حبیبكتاب )میرزا  مترجمبه تصرفات « بابای اصفهانیحاجی

ــت حاجی ــرگذش ــفهانیدر این مقاله، نثر ترجمۀ س با دقت و از منظر توجه به  1بابای اص

سی  سبکی نثر فار صیات ویژه و  صو ستفاده از كنایات و واژه -خ های رایج در زبان مانند ا

ــعر در نثر، بهره ــتواری و... مردم، كاربرد ش ــت و اس ــالس  -گیری از زبان و ادبیات عرب، س

                                                             
بابا دو جلد است، جلد اوّل آن را میرزا حبیب اصفهانی ترجمه كرده است. در این جلد، سرگذشت حاجیكتاب  -1

منشی سفیر ایران در انگلیس انتخاب میشود، آمده است كه به گواهی  بابا در ایران، تا زمانی كه به سمتحاجی

تر بودن اصل آن نیز قویتر و برجسته محققان نثر میرزا حبیب در این ترجمه شاهکار است. همین ویژگی ترجمه و
با عنوان اسداهلل طاهری  جلد دوم كتاب رابابا همین جلد اوّل باشد نه جلد دوم. باعث شده تا همه جا منظور از حاجی

بابا در لندن ترجمه و در بنگاه مطبوعاتی پروین چاپ كرده است. حسن ناصر نیز جلد دوم را ترجمه كرد. حاجی

افشار نیز جلد اول كتاب را ترجمه كرده است؛ ولی ترجمۀ او مانند برگردان میرزا حبیب دلنشین  گفتنی است مهدی
و از نظر نثر قوی و پخته نیست بلکه به الفاظ و كلمات متن اصلی وفادارتر است و همین مطلب مجال هنرنمایی در 

بابای سوانح عمری حاجی»الوزاره با نام تنثر را از مترجم گرفته است. همچنین جلد اول را میرزا اسداهلل خان شوك

لو نیز (. یوسف رحیم311ق.در بمبئی چاپ كرده است. )پانزده گفتار، ص  1323ترجمه كرده و در سال « اصفهانی
داوود، با انتشار مقالۀ و در انتشارات حقیقت تبریز، چاپ كرده است. دكتر سیدعلی آل 1351این كتاب را در سال 

، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات عصر «بابای اصفهانی به فارسیسرگذشت حاجینخستین ترجمۀ »

ناصری را نخستین مترجم كتاب میداند. اعتمادالسلطنه كتاب را از زبان فرانسه ترجمه كرده است. آل داوود، یازده 
 و ادب فارسی چاپ كرد.در انتشارات فرهنگستان زبان  1392گفتار نخست این كتاب را تصحیح و در سال 
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 بررسی خواهد شد. هیچ محققی، كتاب را از منظر این مقاله بررسی نکرده است.

 كلیاتی دربارۀ كتاب -3
و  باباست كه پسر یک دالک استبابای اصفهانی سرگذشت شخصی به نام حاجیحاجی

ــهایی از جامعۀ ایراندر البه ــخص، بخش ــرح زندگانی این ش ــیده  الی ش ــویر كش نیز به تص

بابا به شهری وارد میشود یا شغلی انتخاب میکند، نویسنده میشود. درواقع هر بار كه حاجی

بابا، بر زبان را مناسب میبیند و توضیحاتی دربارۀ آن شهر و شغل و اطرافیان حاجیفرصت 

به قاداتی را مطرح میکند و  هد و انت ماجرا را پیش میبرد. ایناو و دیگران مین یب  این »ترت

ستان پیکارسک، وقایع ای است طنزآمیز از زندگی و سفرهای یک عیار كه ماجراهای نامهدا

)دانشنامۀ « های جالبی از زندگی ِایرانی میشود.سر میگذراند و درگیر صحنهگوناگونی را از 

 بابای اصفهانی(.زبان و ادب فارسی، مدخل سرگذشت حاجی

بابا، وارد كتاب در هشتاد گفتار تنظیم شده است و پس از اشارۀ مختصری به تولد حاجی

سرگرم ریش تر شود و او را در دكان دالكی پدرش و  شان میدهد. این جوانی او می شیدن ن ا

ــد دارد حاجی ســرعتبخش نیز به ــنده كه قص بابا را از آن دكان كوچک پیش میرود و نویس

سافرت را در بکشدبیرون بیاورد و به عرصۀ اجتماع  سفر را مطرح میکند و هوای م ، ماجرای 

ا كاروانی همراه عثمان آغا و در نقش دستیار او ب باباحاجیاندازد. چند لحظه بعد وی می سر

عازم مشهد است. تمام این اتفاقات در همان سه صفحۀ اوّل رخ میدهد. در ادامه ماجراهای 

سقایی، قلیان فروشی، عشقبابا پیش میمختلفی برای حاجی سارت گرفته تا  بازی، آید؛ از ا

ــپاهی ــنایی با میرزا فیروز ایلچی،  مرگگری، دزدی، س پدر، خروج از ایران برای تجارت، آش

 نویسی، بازگشت به ایران و اعزام به انگلیس با عنوان منشی اوّل سفارت ایران.ریختا

  )James Justinian Morier (1بابای اصفهانی را جیمز موریهكتاب سرگذشت حاجی

صفهانی شته و میرزا حبیب ا ست.ترجمه كرده  نو صاحب ا بعد از »نظران به عقیدۀ برخی از 

سی به شاید هیچ كتاب انگلی شت حاجیترجمۀ رباعیات خیام  سرگذ صفهانی، اندازۀ  بابای ا

 (.283پانزده گفتار، ص «.)ایران و ایرانی را بر سر زبان اروپاییان نینداخته باشد
ورســوم شــت آداببه قصــد انتقاد از ایرانیان و نمودن جهات ز»جیمز موریه این كتاب را 

                                                             
م.( به همراه سِر هارفورد جونز به ایران آمد و در دو مقطع زمانی در مجموع حدود  1780-1849جیمز موریه ) -1

 4،5،6،7،8شش سال منشی و كاردار سفارت انگلستان در ایران بود. )رک به: تاریخ روابط سیاسی ...، جلد اوّل، فصول 

(. وی در جهت اهداف انگلستان نقش مهمی ایفا كرد و با دستور سِرگور اوزلی، 291 -289و پانزده گفتار، ص  9و 

سعی در جلب اعتماد رجال ایرانی داشت تا منافع انگلستان را حفظ كند. وی در جهت سیاستهای انگلستان، اقدام 
م را به باد انتقاد و تمسخر فرهنگی نیز انجام داد. او پس از ترک ایران، چند كتاب انتشار داد و در آنها ایران و اسال

گرفت. بیشتر محققان پس از مطالعۀ آثار موریه، از روح ناسازگار و بدخواه وی نسبت به ایران سخن گفته و اشاره 

اند كه او تنها به معایب ایرانیان پرداخته و زشتیها را دیده و چشم خود را به روی فضایل قوم ایرانی بسته است. كرده
 (126خان ایلچی، ص و محیط طباطبایی به نقل از میرزا ابوالحسن 47بابا و...، ص جی)رک به: كتاب حا
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صبا تا نیما، با گزافه« ایرانی شت )از  (. همچنین اكثر محققین 396، ص1جگویی و اغراق نو

ــد اخالق ایرانی بی ــویر كردن معایب و مفاس ــنده در تص ــافی كرده و معتقدند كه نویس انص

ست.)همان،  ص آداب سخر گرفته ا سوم ایرانیان را به تم بابا و...، ص و كتاب حاجی 398ور

شتها، ص  46 سبی برای بیان 22و23و یاددا صفهانی كه كتاب را محمل منا (. میرزا حبیب ا

ـــع حکومت و جامعۀ ایرانی زمان قاجار میدید، با هدف بیدار كردن و  انتقادات خود به وض

 .كردآگاهی بخشیدن به ایرانیان آن را ترجمه 

ـــد كه  ه احتماالً بر كار موری»موفقیت ترجمۀ میرزا حبیب، موجب طرح این نظریه ش

ست و ازآنجا شده ا شته  سی نو صلی فار ساس ا سکین خاطر را به ا كه نظریۀ مذكور این ت

ــد، قوت و  ــورت گرفته باش ــوی یک ایرانی ص ــاید از س ایرانیان میداد كه انتقاد موردنظر ش

ست. شده ا )تاریخچۀ ترجمه در ایران، ص « اعتباری پیدا كرد. این نظریه اكنون به كلی رد 

62.) 

 بابا از دیدگاه منتقداننثر ترجمۀ حاجی -4

ست. ملک سین منتقدان را برانگیخته ا شعرای بهار نثر میرزا حبیب در این ترجمه، تح ال

ستان و نثر حاجی»عقیده دارد:  سجام و لطافت و پختگی مقلد گل سالست و ان بابا گاهی در 

ستانها و تحریک نفوس و ایجاد هیجان در  ساختن دا سم  خواننده نظیر نثرهای گاه در مج

ست و هم فنی ساده ا ست، هم  ستان ا سیزدهم  ...فرنگ شاهکارهای قرن  و در جمله یکی از 

 (.366، ص3جشناسی، سبک) «هجری است

، ص 1جمیداند. )از صــبا تا نیما، « از بهترین نثرهای عهد اخیر»بابا را پور نثر حاجیآرین

« راز فصاحت را دریابد»ا حبیب توانسته معتقد است، در آن عصر فقط میرز (. خانلری400

ــی»بابا را و حاجی ــتها، ص« نمونۀ نثر جدید فارس ــت. )به نقل از یادداش ــته اس (. 41دانس

یداری نظیر طالبوف، محمدطاهر میرزا ذبیح ـــندگان دورۀ ب فا، مترجمان و نویس ـــ اهلل ص

ای را دارای شــیوه نویســی میداند و نثر آنهااســکندری، میرزا حبیب و... را متمایل به ســاده

زاده نثر كتاب بابا، جمال(. در دیباچۀ حاجی20پسندیده معرفی میکند. )گنجینۀ سخن، ص

شمرده )رک به: دیباچۀ جمال سی  شاهکارهای نثر فار صفحۀ پنج(.زاده بر حاجیرا از   بابا 

سخن جمال سفی  شتها، صیو ست. )رک به: یاددا نیز (. امامی 26زاده را نقل و تأیید كرده ا

میداند. )از پَســـت و بلند ترجمه، « های نثر دورۀ قاجاراز بهترین نمونه»نثر میرزا حبیب را 

صر میداند. )با چراغ 48ص شفیعی كدكنی، میرزا حبیب را یکی از بزرگترین مترجمان ع  .)

 (.245و آینه، ص

ـــطالحات ددر این كتاب، ردپای میرزا حبیب جابه ـــود. از تعبیرات و اص قیق جا دیده میش

ضرب سی،  ست، بهرهفار شده ا سب مقام وارد متن  شعاری كه منا ساختار المثلها، ا گیری از 

نثر عالی و فاخر میرزا حبیب در ترجمۀ  گلستان، میتوان سایۀ میرزا حبیب را در كتاب دید.
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ـــیار مؤثر افتاد و در نتیجه میرزا حبیب را به حاجی بابا در جلب توجه مردم ایران به آن بس

ست كه این ترجمه  -بیداری مردم ایران -د هدف خو شاید به همین جهت ا نزدیک كرد و 

ــمرده ــروطیت، ش ــتهااند. )را یکی از عوامل مهم بیداری ایرانیان، مقارن انقالب مش ، یادداش

 (.18ص

ست،  امامی كه خود از مترجمین برجسته شنا سه هر دو آ سی و فران ست و با زبان انگلی ا

صفحاتی از  سۀ  سی و ترجمۀ آغاز و میان و پایان ترجمۀ حاجیپس از مقای صل انگلی بابا با ا

است كه به روح كتاب وفادار  ایفرانسه آن، نتیجه گرفته است: ترجمۀ میرزا حبیب، ترجمه

است و دخل و تصرفات مترجم در متن اصلی در جهت هماهنگ كردن مطالب با موضوعات 

 (.48ست و بلند ترجمه، صایرانی و حاالت و روحیات ایرانیان است )از پَ

 

 باباویژگیهای نثر ترجمۀ حاجی -5
شت حاجی سرگذ صیف ویژگیهای برای داوری دقیقتر دربارۀ نثر ترجمۀ  بابا، تحلیل و تو

آن ضــرورت دارد. این پژوهش نشــان میدهد كه میرزا حبیب تا چه حد توانســته اســت با 

صیل فرهنگی و بهبهره صر ا سی، آنكارگیری گیری از عنا شایع در نثر فار را به  شگردهای 

 نثر فاخر فارسی پیوند بزند.

 كاربرد شعر در میانۀ نثر -1-5

شعار در  ست. این ا شعر در آنها صلی متون نثر كهن بویژه متون نثر فنی، كاربرد  ویژگی ا

سب و بجا به كار میرفت؛ اما ابتدا به سیار منا شده بود و ب منظور تأیید و تأكید مطلب گفته 

سید كه به شد و در نثرهای فنی گاه به جایی ر شعار با متن كمتر  سب ا تدریج دقت در تنا

 ای، اشعاری را در متن وارد كند.نویسنده به دنبال آن بود تا به هر بهانه

ست و بجا به در ترجمۀ میرزا حبیب از حاجی شده كه همگی در سیاری وارد  شعار ب بابا، ا

گرفته تا یک غزل كامل را برای بیان مقصــود خویش به كار رفته اســت. وی از یک مصــراع 

متن راه داده اســت. این اشــعار البته گاهی ســاختۀ خود اوســت؛ ولی اغلب از مشــهورترین 

شیوۀ میرزا حبیب در  ست.  شده ا ستفاده  سعدی و حافظ در متن ا شاعرانی مانند  شعار  ا

ش ستان است و گفتۀ ا ستفاده از شعر در متن مانند سعدی در گل تباهی نیست اگر بگوییم ا

به گلستان نظر داشته بخصوص كه برخی عبارات گلستان را نیز تضمین كرده است. وی به 

دو صورت اشعار را وارد متن خود كرده است، یا در میان عبارات، بیت یا مصراعی را بصورت 

 مستقیم آورده است:

غیر از  جایی دیدیم كه بهروز دیگر وقتی اجازه دادند كه چشمها را بگشاییم خود را در »

چشـمهای تنگ و ریز تركمنها احدی آنجاها را ندیده اسـت. آنگاه پس از عبور از پسـتیها و 

دیار آخرت  دشــت پهناوری رســیدیم كه آن ســرش به بی آبادانی به بلندیهای بســیار و
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مه چادر بود. چادر و خیمه و گله و رچادر در پشت سیاهمیپیوست. تا چشم كار میکرد سیاه

 ایم.دشت تركمانان رسیده وقت فهمیدیم كه بهپایان نداشت. آن

 «و تـور همـین  وادی  اســت  آن  بیـابـان  دور            كه گــم شــد درو لشــکر سلم

 1(13بابا، ص )حاجی 

 بصورت جداگانه، وارد شده است. مصراع 37بیت كامل و  196درمجموع در این ترجمه 

ستفادۀ میرزا  ست، بلکه گاه در پسا شیوه نی سی تنها به این  شعار فار زمینۀ حبیب از ا

بابا مطلبی كه مینویسد، به بیتی مشهور نظر دارد. این ویژگی كه لطف خاصی به نثر حاجی

اما مادرم بر عکس » داده است در سرتاسر كتاب دیده میشود. شواهد زیر از این جمله است:

 (5« )به جدایی و دوری از من گواهی نمیدادسودی در این سودا نمیدید و دلش 

 كه یادآور بیت زیر است:

 دل   مـن   همی  داد   گفتی   گــوایی            كـه  باشد  مــرا  روزی  از  تو  جــدایی

(394دیوان فرخی سیستانی، ص )  

مذهب و هم خاک میپنداشتم و از شما چشم یاری داشتم حقا كه خود آخر من شما را هم»

 آورد:( كه بیت زیر را به یاد می43« )غلط بود آنچه من پنداشتم

 ما   ز   یـاران   چشــم   یاری   داشتیم            خود  غــلط  بود  آنچــه  میپـنداشـتیم

(362)دیوان حافظ، ص   

ــید از این ورطه رخت خویش» ــت كه باید برون كش ( كه یادآور بیت زیر 70« )حرفی نیس

 است:

 خویش رخت باید از این ورطه كشید نایم در این شهـر بخـت خویش            بیروهما آزمود

(286)دیوان حافظ، ص   

ــد چون به آقای حکیم» ــد و تقدس میفروش ــی كه در ظاهر آن همه جانماز آب میکش باش

 كنندۀ بیت زیر است:( كه تداعی122« )خلوت میرود آن كار دیگر میکنند

 میکنند دیگرچون به خلوت میروند آن كار             میکنند منبر واب محر درواعظان كاین جلوه 

(194دیوان حافظ، ص )  

 (127« )قدرها متأثر نمیکند و بهتر از او در خیلش كم نیستشاه را مرگ یک كنیزک آن»

 آورد:مثنوی، بیت زیر را به ذهن می« شاه و كنیزک»كه عالوه بر تداعی داستان 

 مــا   غــم   نباشـد            كه   در   خیلت   به   از   ما  كم  نباشد   تو   را   نــادیدن

 (136های سعدی، ص )غزل

 

                                                             
 بابا، تنها شماره صفحه ذكر میشود.از این پس در ارجاع به متن حاجی -1
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 المثل و كنایهكاربرد ضرب -2-5
شنایی عمیق و دقیق خود  در سیاری به كار رفته و مترجم، آ این كتاب، امثال و كنایات ب

برای خون، سر گاوی بود كه در خمره پیدا كردن ظرفی »را با زبان فارسی نشان داده است. 

« ا باختند و اسبها را تاختندها را به كیسه انداختند و رنگها رماست»(، 18« )گیر كرده باشد

(، 84« )هِر از بِر تشخیص نمیدهد»(، 60« )مردم آنجا مارها خورده افعی شده بودند»(، 42)

ــد و تآقای حکیم» ــی كه در ظاهر آن همه جانماز آب میکش ــد چون به باش قدس میفروش

شد»(، 122« )خلوت میرود آن كار دیگر میکنند چشمم از او آب »(، 163« )كار و بار چله 

 (.330« )دانستم كه نانم در روغن است»(، 256« )نمیخورد

 استفاده از زبان عامیانه -3-5
طف بابا فراوان به كار رفته و لكلمات، تعبیرات و كنایات زبان عامیانه در كتاب حاجی

كوره »(، 4« )لوس و ننر»(، 3« )دم و دستگاه»(، 3« )قیدِ ... زدن»خاصی به آن داده است. 

« شات و شوت»(، 50« )آورددر مشهد تو سر سگ بزنید فالگیر و رمال باال می»(، 4« )سواد

ـــر خر با هم خوش خواهیم »(، 75« )خر پول»(، 66) ـــام بی س ـــد تا ش اگر بخت یار باش

 (121«)بود
ــاره به همۀ این كلمات و موارد ذ ــتخراج و اش ــت. اس ــتی از خروار اس ــده، تنها مش كر ش

 اصطالحات، مقامی و مقالی دیگر میطلبد.

 های ادبیاستفاده از آرایه -4-5

ستان، آرایهدر نثر ترجمۀ حاجی شاید بابا همانند نثر گل سیاری وجود دارد كه  های ادبی ب

ها و تناســبات لفظی اســت كه در كنار ین آرایهدر نگاه اوّل چندان به چشــم نیاید؛ ولی هم

دیگر ویژگیهای كتاب، خصلتی به آن داده است كه خواننده را به خواندن آن تشویق میکند. 

ها به كار رفته آرایی و تضاد و دیگر آرایهدر سرتاسر این كتاب، سجع و جناس و ایهام و واج

 سرخراشیمن در حقیقت نوعی از  سر تراشی»است كه در اینجا چند نمونه ذكر میشود: 

با این همه دلقش به پا »(، 5« )نمیدید سودادر این  سودیاما مادرم بر عکس »(، 4« )بود

یانش مدام در خروش بود جا، دیگش همواره در جوش و قل (، پس از اینکه 7« )و حلقش ب

نین كالهی را بر چ»ای به او میدهند: ای عثمان آغا را میبرند و كاله كهنهتركمانان كاله لته

شتند ست»(، 15« )سر عثمان آغا گذا این  (.155« )حرف روس منحوس هیچ قابل زدن نی

روس منحوس( حکایت از آشـــنایی مترجم با ذهن و زبان شـــاهان قاجار نیز ) نمونۀ آخری

 دارد.

 باباسایۀ زبان عربی در كتاب حاجی -5-5
ا به متون كهن شــبیه كرده اســت، بابا كه آن ریکی دیگر از ویژگیهای دیگر كتاب حاجی
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تركیبات، عبارات و جمالت عربی اســت. این خصــیصــه كه آشــنایی مترجم با  گیری ازبهره

 زبان عربی را میرساند به چند صورت در كتاب دیده میشود:

شدن جمالت یا عبارات دعایی الف(  ست-وارد  شته فراوان ا یا جمالت -كه در متون گذ

ستكه در -پر مغز و كوتاهی  شهور ا شود:  -زبان عربی م شاره می برای مثال به چند مورد ا

«  العهده علی الراوی»(، 105« )ال تعد و ال تحصی»(، 46« )هنیأً و مریأً»(، 4« )طرداً للباب»

(، 226« )غفركم اهلل»(، 154« )الجنون فنون»(، 141« )كالم الملوک ملوک الکالم»(، 114)

 (.291« )المقدر كائن»(، 234« )من صبر ظفر»

ستفاده فراوان از آیات و روایات و بهب(  صطالح گفتمویژگی دیگر نثر میرزا حبیب، ا ان ا

دینی اســت كه این امر نیز باعث شــده اســت تا تركیبات و عبارات فراوانی از زبان عربی به 

ــود: متن حاجی ــالح ذات »(، 11« )الخبیثات للخبیثین»(، 4« )قربۀً الی اهلل»بابا وارد ش اص

(، 110« )هباءاً منثورا»(، 20« )اهلل یقدر من یشـــاء و هو بکل شـــیءٍ قدیر»(، 19« )بینال

ــبحان اهلل»(، 226« )تعاونوا و تحابوا» (، 252« )ان اهلل عالم الغیب و الشــهاده»(، 227« )س

 (.302« )عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم»(، 297« )حی علی خیر العمل»

بابا گاه جمالت و عباراتی دیده د گفت كه در كتاب حاجیدر ادامۀ همین مطلب بای ج(

ــتور زبان عربی و  ــان میدهد قواعد و دس ــاره به قواعد زبان عربی دارد و نش ــود كه اش میش

سی از دغدغه ست: فار ست كه محلی نه »های ذهنی و فکری میرزا حبیب بوده ا شوهری ا

دم تو سر من میزدند و امروز من بر دیروز مر»( یا 114« )تنها از اعراب بلکه از حركت ندارد

ای هر چه كاملترم. روزی كه آخوند ســر مردم میزنم و حقا كه اســم فاعل و مفعول را نمونه

ام میتوانم منزلۀ الزم بودم و امروز كه فاعل شدهچوبم میزد تا عربی بیاموزم اسم مفعول و به

ــم فاعلم و متعدیم ــتی كه اس در زیر لحاف پر قو »( و 162)« به دیگران تجاوز نمایم و براس

 (336« )صیغۀ وصل یصل وصال فهو واصل و ذلک موصول را با تمام تشریفاتش صرف كردم

 لحن متون كهن -6-5
سی را در كتاب حاجی شده كه لحن متون كهن ادب فار شته  صفحاتی نو بابا، جمالت و 

در این  ود دارد،دارد. كلمات، تركیبات، تشـــبیهات و كنایاتی را كه در متون كالســـیک وج

« فراخنای وجود قدم نهادم من در آن راه از تنگنای عدم به»مانند:  كتاب نیز میتوان دید؛

ـــرق نمایان گردید»(، 3) (، 115« )حمرۀ مغربی بر طرف گردید و ماه تابان از جانب مش

ــفندیار رو همینازاین» ــیاب بهمن و اس ــیران كند بر پای بهار از غل و پالهنگ افراس كه اس

ساق دی در كوهها و دره شینان ربیع را كه از رنج ب شهرن ست در رهایی یافتند و  های دورد

« بیگلربیگی نمیدانســت چه بایدش كرد»(، 23« )قشــالق بودند ایام خالصــی فرا رســید...

قدری هم به حال من گریه كن كه دیشب در دواج سمور خفته بودم و امشب باید »(، 300)

 (.352« )لب تنور بخسبم
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ستان ا شته، گل سیک، متنی كه میرزا حبیب بیش از همه به آن نظر دا ز میان متون كال

ست. كاربرد آرایه ضاد و واجسعدی ا سجع و ت سب با هایی مانند  شعار متنا آرایی و آوردن ا

بابا بیش از هر كتابی، گلستان سعدی را وشنگ ترجمۀ حاجیمقام در متن و نیز لحن شوخ

ضمین در ذهن خواننده تداعی م سعدی را با تغییراتی ت یکند. میرزا حبیب عباراتی از كتاب 

شد:  شاره كرده با ستان ا ست تا خود نیز به توجهش به گل سان، »كرده ا شاهی اح برای ده 

ها از كجا كه پایدار باشد، مگر سعدی پنج تومان انعام میخواهند. از همه گذشته این احسان

شاید كه آن به خوابی  دروغ گفته كه بر آواز خوش كودكان و بر شاهان اعتماد ن ستی پاد دو

( كه اشاره به عبارتی از گلستان دارد. )رک 111)«.متغیر گردد و این به خیالی متبدل شود

سعدی، ص  ستان  سعدی171به: گل ست:(. این عبارت نیز  شراب » وار ا قلیان ممد حیات و 

 ( كه اشاره به دیباچۀ گلستان دارد.73) «.مفرح ذات است

سندۀه سترآبادی نوی شاره  مچنین میرزا حبیب یک جا به میرزا مهدی خان ا دُرّۀ نادره ا

ست: شته ا سندگی او نیز نظر دا سبک نوی شان میدهد به  ای از نوروز دو هفته» میکند كه ن

شمیم بهار از  سیم عنبر  شته بود كه به قول خدابیامرز میرزا مهدی خان نادری ن فیروز گذ

ن آورد و بقیه السـیف بهمن و شـتا گرسـنه و ناشـتا روی به هزیمت فر فروردین مژدۀ رنگی

ســـه روز بعد از نوروز فیروز...از »...( كه اشـــاره به عباراتی از درۀ نادره دارد: 10«. )نهاد و...

درّۀ نادره، ) «.كشــور جهان برانداخت، و فر فروردین، شــکســت بر لشــکر بهمن افکنده...

 (.274ص

 طبعیطنز و شوخ -7-5

ای یا ، طعن و تعریب ویژگی كتابهایی اسـت كه نویسـندگان آنها موضـوعی، مسـئلهطنز

صایص بارز حاجی صی را مورد انتقاد قرار میدهند. یکی از خ بابا نیز جنبۀ طنزآمیز آن شخ

اســـت. روح شـــوخی و طنز را از همان آغاز در این كتاب میتوان دید، حتی در انتخاب نام 

ستان نیز این ویژگی شخاص دا صیفی و  ا سامی قهرمانان معموالً تو ست و ا شده ا رعایت 

ــغل آن خنده ــد انتقاد از حرفه و ش ــمها، قص ــنده و مترجم در ورای اس ــت كه نویس دار اس

ـــم ند. اس خاص دار ـــ حاجیاش ند  مان با، درویش بیهایی  نادان، میرزا احمق با دین، مال 

ستنحکیم ستان ه شخاص دا شی، نامرد خان، تیز نگاه و... نام ا شد كه كتاب با د. قبالً گفته 

ـــت -ژیل بالس  ـــنده كه مترجم آن نیز میرزا حبیب اس نیز چنین  -یکی از الگوهای نویس

 (.39:1370و یادداشتها،  1032ویژگیهایی دارد. )بحثی دربارۀ ...، ص 
ست كه از  شخاص نیز جمالتی به كار رفته ا صیف ظاهر و باطن ا عالوه بر این، هنگام تو

شوخ و طنز سنده و مترجم خبر میدهد:روحیۀ  ناگاه بینی بزرگی و قوز كالنی و » گویی نوی

ــکم به ببین، خدا  قد و باالیش را»(، 274« )گر گردیدغایت عظیمی در مقابل نظرم جلوهش

شتر را رحمت كند مال »(، 147« )پدر فیل را بیامرزد و اگر پاهایش را میگویی كه خدا پدر 
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(، 266« )ت در حســاب كار خود خیلی روباه اســتباشــی كه در هر كاری خر حســابی اســ

 (355« )بینی و بین اهلل خیلی خر تشریف دارند»

 هارعایت گفتمان در بافت كالم و آوردن اصطالحات حرفه -8-5

ای برمیگزیند به بابا حرفههرگاه كه در كتاب به شـــغلی خاص اشـــاره میشـــود یا حاجی

بابا به آن كار مشغول آید و تا زمانیکه حاجیمیمناسبت توضیحاتی دربارۀ آن شغل و حرفه 

ــود؛ مثالً: در آغاز  ــطالحات خاص آن حرفه رعایت میش ــت، در متن كتاب گفتمان و اص اس

شغل پدر حاجی شاره كتاب كه به  شتغال خود او به آن در آغاز جوانی ا بابا یعنی دالكی و ا

بابا سقا (، یا زمانیکه حاجی4 و 5میشود، یکسره سخن از تراشیدن مو و كاكل آرایی است )

قلیان فروش  ( و به هنگام46-49میشود، دیگر سخن از آب و تشنگی و كربال و زمزم است )

 (.50و  51آید. )شدن، از اقسام تنباكو و تنبلی و سستی سخن به میان می

 كاربرد فعل پیشوندی -9-5

ـــوندها جهت معنایی دقیقتری به فعل میدهد و به بار معنایی افزاید چنانکه آن می پیش

ستن با ستن تفاوت معنایی وجود دارد. در متونی مانند كلیله مثالً میان فرو نگری ودمنه نگری

ـــیر و گاو - ـــوندی كاركردی دقیق دارند. كاربرد فراوان فعل -مثالً باب ش های افعال پیش

شوندی از ویژگیهای دیگر ترجمۀ حاجی ست: پی ستراحت فرا »بابا سیدپس از آن موقع ا «  ر

سینۀ خود فرو كنم بجای این»(، 206) شنۀ آبدار بر  ست د خدا  ترا به»(، 209« )كار بهتر ا

«  آوردســرگرم كشــیدن قلیان بود و صــدایی در نمی»(، 232« )دســت از ســر كچلم بردار

 (.338« )اما من از دیدارشان روی بر میتافتم»(، 274)

 مصادر جعلی -10-5

یپســندند اما اگر كاربردی مقبول بیابد به زایایی زبان افعال و مصــادر جعلی را برخی نم

كمک میکند. افعال و مصدرهای قیاسی كه مترجم ساخته و به كار برده لطف خاصی به نثر 

ـــت:  ـــت میزدم و »(، 73« )نعریدم و نفیریدم»كتاب داده اس ـــکل آدمی داش هر چه را ش

شیدم و میزخمیدم شید»(، 162« )میکوبیدم و میخرا (، 237« )تلخیدمم و میهمانجا میتر

 (.369« )با دهانهای كثیف مدام خندیدند و تفیدند»

 كاربرد فعل مجازی -11-5
بسامد باالیی  -فعلی كه به جای فعل دیگر به كار میرود -بابا، فعل مجازیدر كتاب حاجی

دارد. این نوع افعال كه كاربردشـان از نثر فنی شـروع شـد به نویسـنده امکان میدهد كه از 

 رار پرهیز كند:تک
ــته»  ــکس ــیر نیم ش ــمش ــیاه نیز ش ــت و پا كرده، غالم س ای و تفنگ بی چخماقی دس

(، 10« )اوّل بیابانی نمکزار و از آب و گیاه بی آثار نمودار گردید»(، 8« )لشکر گردیدسیاهی

 (.145« )باشی پادشاه را تنها به اندرون هدایت نمودآنگاه حکیم»
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 حذف فعل به قرینه -12-5
ست و حذف فعل اختالل و تعقیدی در متن نوی سنده با حذف فعل در جایی كه قرینه ه

ایجاد نمیکند، از تکرار پرهیز میکند و به ایجاز كالم كه موردپســند اســت نزدیک میشــود: 

آخرین شربت، شربت انار بود و یخ مانند بلور »(، 138« )راهها را رفته بودند و آب پاشیده»

 (.334) «.تابحالم خراب است و دلم بی»(، 145« )در همه شناور

 بر سر ماضی ساده« ب»آوردن  -13-5

به ماضی « ب»این ویژگی نیز، نثر كتاب را به متون كالسیک شبیه میسازد. اضافه كردن 

ــاند؛ اما درهرحال حکایت از  ــت و گاه هیچگونه تأكیدی را نمیرس ــاده گاه برای تأكید اس س

علی زمین »(، 45« )این بگفت و از حضــور براند»د: آشــنایی مترجم با متون كالســیک دار

سوگواری كردند»(، 77«)خدمت ببوسید (، 126« )وقتی مادیان بمرد همه قبیله عزاداری و 

 (.328«. )این بگفت و برفت»

 جمالت دعایی -14-5
ـــاهان و  ـــالطین و پادش ـــت از جمالتی كه در متون كهن، هنگام یادكرد س تقلیدی اس

( 355« )با آن عقل و فهم و شعور... -ارواحنا فداه -یحضرت شهریاریاعل»آمد: اشخاص می

شد، آمده:  شده با سی ذكر  غفركم »گاه نیز اینگونه جمالت در آغاز كالم و بدون آنکه نام ك

 (.266«. )ایماهلل، ما مدتی است كه ترک دنیا گفته و دیده به آخرت دوخته

 تأخر شبه جمله -15-5
 میشود كه آوردن شبه جمله به پایان جمله موكول شده است؛در متن كتاب، گاهی دیده 

كو تا تو آدم بشــوی، هیهات، »( و 39« )اگر تو به خالصــی من نکوشــی وای بر من»مانند: 

 (.340«. )هیهات

 كاربرد كلمات تركی -16-5
ـــیک باألخص متون بعد از عهد ویژگی دیگر كتاب حاجی بابا كه آن را به متون نثر كالس

ــت. البته این ویژگی در مغول  ــطالحات تركی اس نزدیک میکند، كاربرد فراوان كلمات و اص

جاهایی از كتاب كه از تركان سخن میرود به مناسبت مقام و موقع بیشتر است. از جمله در 

ـــوم و چهارم و پنجم كه حاجی گفتار دوم و ـــت. س ـــیر آنان اس بابا در میان تركمانان و اس

سکز یلدیز» سب»(، 17« )ساعت  كاله پاخپاخی قلباقی در غایت »(، 24« )سوقان گرفتن ا

سر سبدوانی(»(، 24« )بزرگی بر  سابقه ا شه )یعنی م بابا (، زمانی كه حاجی24« )میدان ق

صطالحات تركی وارد متن میگردد.  سبت كلمات و ا شود نیز به منا ستانبول می خیر »وارد ا

 (.325«. )بیورک»(، 325« )اولسون
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 زیسااصطالح -17-5

میرزا حبیب اصطالحات و كلماتی از خود ساخته كه شیرینی خاصی به متن كتاب داده 

بابا: هایی از حاجیاست. البته این نکته نیز در آثار بیهقی و سعدی رعایت شده است. نمونه

گاه»(، 4« )رانیتیغ» یامت مت )« ق یا مان ق یاد « عرّاف»(، 61یعنی ز بر وزن حرّاف یعنی ز

 (.374)عرعر كننده 

 عبارات و كلمات خاص -18-5
تر بابا، كلمات و جمالت جالبی وجود دارد كه كتاب را خواندنیالی صفحات حاجیدر البه

ست:  ست»كرده ا شیرین ا سیار  ست بره ب سیده بود كه بازار پو سالمبول هم خبر ر «.  از ا

ساختیم» سلیم را جاری  « مربا بودشیرعلی در خدمت و كار چکیده بلکه »(، 12« )صیغۀ ت

 (.341« )نمیدانم آن سخنان درشت در آن دهان كوچک چگونه میگنجید»(، 160)

 نوع خاصی از قید -19-5
ست. « پر»از لفظ « خیلی، زیاد»در كتاب، به جای قید  شده ا ستفاده  ستیم كه »ا میدان

 (.9« )اسبش هم پر بد نبود»(، 8« )منازل خطرناک پر دور نیست
این در تاریخ بیهقی به كار رفته اســت كه نویســنده با  این شــگرد قیدســازی پیش از

سول گونه»، «ترگونه»قیدهایی مانند  صفر و یک « ر ست حد مطلب را بین  شیده ا و... كو

وســـیله معنی را در مرز میان دو مرحله نگه دارد و معنی تشـــکیکی بدان قرار دهد و بدین

زد، خلق گونه، با ســیاه میای داشــت حبری رنگ بند، جبهحســنک پیدا آمد بی»ببخشــد: 

پاكیزه... خت  ـــ عه و ردایی س یب 231تاریخ بیهقی، ص) «.درا نابراین وقتی میرزا حب (. ب

سد: می سبش هم پر بد نبود»نوی سومی « ا یعنی هم خوب نبود و هم بد نبود بلکه معنای 

 «.بدک» بین خوب و بد را به مخاطب القاء میکند، معنایی نزدیک به

 

 گیرینتیجه -6
ست كه در دورۀ قاجار، به نثر و كیفیت اثر منثور  سانی ا صفهانی یکی از ك میرزا حبیب ا

ــرگذشــت حاجی ــفهانی و ژیل بالس، توجه كرده اســت. وی با ترجمۀ دو كتاب س بابای اص

قدرت و ظرفیت زبان فارســـی را در ترجمه و توانمندی خود را در نگارش به زبان فارســـی 

 نشان داد.

ــت حاجی ــرگذش ــت؛ ولیكتاب س ــفهانی با اینکه یک نثر مترجَم اس ای ترجمه بابای اص
با فضل و فرهنگی كه داشت، كتاب را تا حد یک  روح نیست بلکه میرزا حبیبخشک و بی

ــعار و مثل ــمند باال برده اســت. وی با وارد كردن اش ــائر و اثر تألیفی اثرگذار و ارزش های س
ربی، نثر خود را غنا بخشیده است و در جهت های كوتاه عكالمبرخی آیات و احادیث و تکیه

بان مردم و واژه یات رایج در ز نا حاوره بخوبی بهره بومی كردن نثر، از ك نه و م یا عام های 
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صرِ زبان ستفاده از عنا ست. میرزا حبیب با ا شناییو نثر كهن به گرفته ا ست نوعی آ زدایی د
نویســی و نزدیک كردن نثر با اما ســاده های هنری به نثر خود بخشــیده اســت؛زده و جنبه

 درک و دریافت عموم را نیز از دست فرو ننهاده است.
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 اوّل. (. تهران: دانشگاه تهران،1346) مجتبی پانزده گفتار، مینوی، -5
شت حاجی» -6 سرگذ سعدی بر ترجمۀ  ستان  صفهانیتأثیر گل ، دهقانیان، جواد و «بابای ا

، )پیاپی 3(. مجلۀ متن شــناســی ادب فارســی، دورۀ جدید، شــمارۀ 1393صــدیقه جمالی )
 .36 -21(، صص 23
ــین تاریخ بیهقی، -7 ــل محمّد بن حس ــش خلیل  (. به1368) بیهقی، خواجه ابوالفض كوش

 خطیب رهبر، تهران: سعدی، اوّل. 
ترجمۀ مجدالدین كیوانی، (. 1378كریمی حکاک احمد )، «ۀ ترجمه در ایرانتاریخچ» -8

 .29ش مترجم، 
(. جلد 1353) نوزدهم، محمود، محمودتاریخ روابط ســـیاســـی ایران و انگلیس در قرن  -9

 اوّل، تهران، انتشارات شركت نسبی اقبال و شركا، چهارم.
 (. به سرپرستی اسماعیل سعادت، جلد سوم.1388دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ) -10
جعفر شهیدی، تهران:  (. به اهتمام سید1366) درّۀ نادره، استرآبادی، میرزا مهدی خان-11

 دوم.علمی و فرهنگی، 
شمس -12 شیرازی،  صحیح1362) الدین محمّددیوان، حافظ  ضیح پرویز ناتل  (. به ت و تو

 دوم. خانلری، تهران: خوارزمی،
(. به كوشــش دكتر محمّد دبیر ســیاقی، تهران: زوّار، 1349فرخی ســیســتانی ) دیوان، -13
 دوم.
سی، بهار، محمّدتقی سبک -14 شعراملک»شنا سوم، 1373« )ال  تهران: امیركبیر،(. جلد 

 ششم.
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(. ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی، 1348) بابای اصفهانی، موریه، جیمزسرگذشت حاجی -15

 نا.زاده، بیبه تصحیح محمّدعلی جمال

ستان -16 سال دا سنصد  سی ایران، میرعابدینی، ح (. جلد اوّل و دوم، تهران: 1383) نوی

 چشمه، سوم.

(. تصحیح و توضیح غالمحسین 1385) الدینلحغزلهای سعدی، سعدی شیرازی، مص -17

 اوّل. یوسفی، تهران: سخن،

 (. تهران: زوّار، دوم.1375فن نثر در ادب پارسی، خطیبی، حسین ) -18

 (. تهران: مروارید، چهارم.1380فرهنگ اصطالحات ادبی، داد، سیما ) -19

سی ) -20 شه، تهران:1376فرهنگنامۀ ادبی فار سن انو ستی ح سرپر سازمان چاپ و  (. به 

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اوّل.

 (. تهران: زیتون، اول.1374كالبدشناسی نثر، ابومحبوب، احمد ) -21

، اقبال، عباس )دی «بابا و داســتان نخســتین محصــلین ایرانی در فرنگكتاب حاجی» -22

 .50-28(. مجلۀ یادگار، ج اوّل، شمارۀ پنجم، صص 1323

(. تصحیح و توضیح غالمحسین 1368) الدینسعدی، سعدی شیرازی، مصلحگلستان  -23

 اوّل یوسفی، تهران: خوارزمی،

 (. جلد اوّل، تهران: امیركبیر.1363اهلل )گنجینۀ سخن، صفا، ذبیح -24

 ســال دهم، شــمارۀ دوم، ســوم و چهارم (.1308) مجلۀ ارمغان، ســاســانی، خان ملک -25

 .272-268 و صص 120-110 اردیبهشت، خرداد و تیر(، صص)

(. میرزا ابوالحسن خان ایلچی، تهران: 1357) اسماعیل رائین، ،«میرزا حبیب اصفهانی» -26

 اوّل. انتشارات جاویدان،

شت حاجی» -27 سرگذ ستین ترجمۀ  سینخ صفهانی به فار سید علی «بابای ا ، آل داوود، 

 .150 – 129 (، ص43یازدهم، شمارۀ سوم )پیاپی  (. نامۀ فرهنگستان، دورۀ1389)

 اوّل. (. تهران: سخن،1370) یادداشتها )مجموعه مقاالت(، یوسفی، غالمحسین -28

 

 


