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 چکیده
 با تکیه بر« یکی بود یکی نبود»موعة و مج «حاجی بابای اصفهانی»مقالة حاضر به بررسی تطبیقی رمان 

با  «یکی بود یکی نبود»و مجموعة « بابای اصفهانی حاجی»رمان پردازد. های ادوارد سعید میدیدگاه
 هایدهپدی از واقعی ظاهر به شناسی، توصیفیسویه و مرکزمدارانة شرقهای یکتأسی از گفتمان

 توجهیبی با و ایرانیان زندگی مثبت نقاط گرفتندیدهنا با و دهندمی ارائه فرهنگی سیاسی، اجتماعی،
 باورپذیری اویرتص ،های ایرانیشخصیت از بدبینانة خود توصیفات در ایرانیان، تاریخی و تمدن شأن به

دهند. در واقع این دو اثر از نظر شگردهای روایت، می ارائه و شرقی ایرانی مردم وخویاز خلق
بافت، گرایش  محتوا، ذهنیت و از لحاظ گذارندکهرا به نمایش می واقعیت از خاصی هایدیدگاه
تماع و به سیاست، فرهنگ، اج نقدشناسی دارد. نگرانة شرقانگارانه و کلهای منفیبه گفتمان شدیدی

. استگر شدهجلوهدو کتاب ترین مضامینی است که در محتوای این طور مشخص اخالق ایرانی، مهم
برای تحقیر شرقیکه  یها و نمودهایروشبه یک نحو است و  ،هر دو کتاب سبک و تفکر محوری در

های بندی خاصی که متأثر از روایتبا نظام ،استفاده شده ها به طور خاصطور عام و ایرانیه ب ها
  است.شناسانه است، ارائه شدهشرق
اباس حا ی ب شناسی، يکی بود يکی نبود،تطبیقی، شرق ادبیّاتهاس کلیدس: واژه
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 مقدمب -1

ه ها را ارائو زبان ادبیّاتمقایسه و تطبیق  ةنحو ،آیداسمش برمی از کهرطوآن، تطبیقی ادبیّات

 هایو زبان ادبیّاتثر أو ت تأثیر ةشیو کند وو پیوند ادبی را با دیگر ادب روشن میدهد می

 . داردمختلف را بیان می

 ادبیّاتآیند. میشمارل و ارزیابی در نقد ادبی بهتحلی جزء طبیعی فرآیند ،های تطبیقیروش»

الت یک یا محصو اثر را با قرار دادن آن در بافت روشنگر مند، یکتطبیقی، به شکلی نظام

ای مایهیا با مطالعة چگونگی تحقق یا انتقال یک موضوع یا درون چند فرهنگ زبانی دیگر

 ( 20: 1393)مکاریک، « بخشد.ها، غنا میو سایر زبان ادبیّاتفراگیر در 

ری دیگر قرار گیرد و هریک ای معتقدند هرگاه یک اثر ادبی در کنار اثعده» ،در واقع

تر را به گفتن دربارة دیگری عمل کنند، معنایی ژرفای سخنای برها در مقام شیوهاز آن

ر جهان اندیشه یا ای دعنوان پدیدهادوارد سعید که از او به»( 21)همان:  «گذارند.نمایش می

وند، نی)زی.« تطبیقی است ادبیّاتآموختة رشتة اند، دانشیاد کرده، آگاهی انتقاد معاصر

 پسااستعماریحوزة  پردازاناز نظریه یکی ه کههای نقدی این نویسنددیدگاه( 47: 1393

 . استشده شناختهسیاسی آن  -رویکردهای فرهنگیة واسطبه تطبیقی ادبیّات مورددراست، 
با امپراطوری غربی و  ،تطبیقی در نظر و عمل ادبیّاتاعتقاد دارد  ،پرداز ادبیاین نظریه»

وزه، های گوناگون غربی در این حامپریالیسم فرهنگی آن در پیوند است و پیدایش مکتب

سیاسی غرب برای گسترش و چیرگی نظام سلطه  - بیشتر حاصل رقابت وکشمکش فرهنگی

طبیقی را ت ادبیّاتدستاوردهای مثبت  و است. وی اگرچه ماهیت جهان جغرافیای فرهنگی بر

نگرد. امپریالیستی آن به دیدة تردید و انتقاد می و ، نسبت به رویکرد اروپامحوریستایدمی

و دانش  ای بینافرهنگیتطبیقی در این رویکرد، پدیده ادبیّاتوی بر این عقیده است که 

پریالیسم و حفظ جایگاه امپراتوری آن و نیز ابزاری برای مورد نیاز برای توجیه قدرت ام

  (48)همان: .« زمین استهای مشرقتگسترش نظام سلطه بر ملّ

 ،مورد عالقة سعید بود. او در این زمینه های معرفتی ترین منظومهیکی از مهم ،شناسیشرق

وی به . مغان آوردبه ار ، فرهنگی و سیاسیادبی، اجتماعیی هارهاوردهای مهمی در نظریه

ها به که غربیاست دادهادبی مورد تحلیل قرار ةشناسی را از جنبمندی گفتمان شرقنحو نظام
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       یعنی ،بازنمودهای شرقیکه  سانبدین، اندوردهآظاهر به منظور شناخت شرق پدید

 درخصوص شرقیان ای ذاتیصورت جنبهبه ،بودنبودن و غیرعقالنیبودن، احساسیساکن

عید س کند.عنوان ابزار سلطه بر شرق عمل میبه ،شناسیهمین شرق ،در واقع است.آمدهدر

نوعی سبک غربی در رابطه با ایجاد سلطه، تجدید  ،شناسیشرق»داشت که همواره اذعان می

 (16: 1390)سعید، « زمین است.ساختار، داشتن آمریت و اقتدار بر مشرق

متقارن و در عین حال  ،همواره با معادل اروپایی خود» ،هشناسانانسان شرقی در متون شرق

 ،طور کلی از نظر سعیدبه( 117)همان: « پایه است.کامالً دون ،نسبت به آن معادل اروپایی

یک یک است وتحمیل شده ،زمینشناسی اساساً یک نظریة سیاسی است که به مشرقشرق»

نژادپرست و  ،ره مشرق زمین بگویند و یا بنویسندتوانستند دربااروپاییان در رابطه با آنچه می

)همان:  «دادند.امپریالیست بودند و تقریباً همگی قومیت خود را در مرکز بشریت قرار می

اساس ، برشناسانهبررسی تطبیقی مفاهیم شرق ،( هدف اصلی نگارندگان در این مقاله299

و  «جیمز جاستنین موریه»نوشتة « حاجی بابای اصفهانی»در رمان  ،«ادوارد سعید»نظریات 

اساس ، بر«زادهمحمّدعلی جمال»، نوشتة «یکی بود یکی نبود»های مجموعة برخی از داستان

 شناساته است.های شرقگفتمان

 رمان سندةو نوی شاه فتحعلی سلطنت دوران در انگلستان دولت سیاسی مأمور ،موریه جیمز

 طنزآلود وکنایات، دار،زبان نیش از استفاده با ،نرما این او در است. «اصفهانی بابای حاجی»

 ،«اصفهانی بابای حاجی» کتاب متن .استکرده و بازنمایی توصیف را ایرانیان شیوة زندگی

 از بخشی استقبال مورد ،...تحجر و پرستیخرافه و استبداد از انتقادآمیز متن یک عنوانبه

 عضیب در و اظهارنظرکرده آن دربارة میمه و نویسندگان شد واقع روشنفکر ایرانی جامعة

 یکی بود یکی» داستانی مجموعة .اندبوده موریه جیمز نوشتاری سبک همان رودنباله ،موارد

مبالغه اتو توصیف موضوعی متن، محتوا، بافت بیانی الگوهای و پرداخت نظر فرم از ،«نبود

 است.پذیرفته باباحاجی رمان از فراوانی اتتأثیراجتماعی،  هایناامیدی و تبعیض از آمیز

 «اصفهانی بابایحاجی» رمان متن قراردادن محوریت با ندتاابرآن نگارندگان در این پژوهش
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فارسی، از  دبیّاتابررسی تطبیقی این دو اثر برجستة  به ،«شناسی ادوارد سعیدشرق» بر تکیه با

 ازند.شناسی بپردهای مرکزگرایانة شرقپذیری از گفتمانتأثیرلحاظ 

 پیشینة تحقیق -1-1

 محققان وسطت انتقادآمیز متن یک عنوانبه ،«یکی بود یکی نبود»و « بابا حاجی»متن کتاب  

 از. استگرفته قرار متعددی هایپژوهش و موضوع بوده توجه مورد اخیر دهة سه دو، در

، «موریه جیمز آثار رد ایرانیان و ایران» کرد: اشاره موارد به این توانمی ،هاپژوهش نمونة این

 رمان» یزد. دانشگاه رضایی، ارشد، علی کارشناسی دورة دانشجویی نامةپایان (،1390)

 فرید پژوهشی، مقالة (،1389« )پسااستعماری  شناسیشرق و اصفهانی بابای حاجی ماجراهای

به ذکر  و ... الزم 13 شمارة چهارم، سال تطبیقی، ادبیّات مطالعات اسمعیلی، فاطمهو  قائمی

 است.است که در زمینة پژوهشی حاضر، تاکنون تحقیقی صورت نگرفته

 رمان حا ی باباس اصفهانی -2

که در جوانی به خدمت یک  است از اهالی اصفهانای هزادشرح احواالت دالک ،رمان این 

 ،ت. این شخصییابدقاجار راه می به دربار ،و پس از ماجراهایی طوالنی آیدمیتاجر ترک در

های اجتماعی، سیاسی، در ورای زندگی پرحادثة خود، توصیفی به ظاهر واقعی از پدیده

 دهد.فرهنگی ایرانیان ارائه می

 يکی بود يکی نبود -3

ر این  راوی د :«فارسی شکر است»شامل شش داستان کوتاه به  این شرح است:  ،این کتاب

دو  رسد وگردد و به بندر انزلی  مییداستان پس از پنج سال زندگی در خارج، به ایران باز م

با افراد مختلفی  ،او در زندان .برندو او را به زندان میآیند مأمور حکومتی به سروقت او می

به  ی است کهزنمرد پنبهداستان  :«رجل سیاسی»شود. از طبقات گوناگون جامعه آشنا می

ه دنیای سیاست کار بسیار سادهیابد که ورود ب. وی در میشوداصرار زنش وارد سیاست می

ارة شخصیتی درب :«دوستی خاله خرسه»ای است و نیازمند تبحر و سواد و بینش سیاسی نیست. 

نزد مادرش به کرمانشاه برود.  ،الملل اولگیرد که در بحبوحة جنگ بیناست که تصمیم می

: «یدل مال قربانعل درد»شود. در این راه کشته می و کنددر راه به دشمن روسی خود کمک می

دیگ بیلهبیله»آید. به حرفة مداحی در می ،واعظی است که بر حسب تصادف ،مال قربانعلی
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مانده، ایرانیان را عقب ،مشاهداتشدر آید و : دالکی که به عنوان مستشار به ایران می«چغندر

که است مکانی جا و مرد بی داستان: «الدولهویالن»داند. اعتماد میگو و غیرقابلدروغ

 د.کنخودکشی می ،گذرد و در نهایتش در بیهودگی میازندگی

باباس حا ی»شناسانب بب فرهنگ و ملیّت ايرانی در کتاب نگاه شرق -4

 «يکی بود يکی نبود»و « اصفهانی

های موجود در این دو الی توصیفهای مشترک دو کتاب مذکور و  از البهبا توجه به زمینه

شناسی را به طور بسیار واضح بیرون کشید. های شرقهای گفتمانانگارهن پیشتواکتاب، می

نیان های فرهنگی و اجتماعی ایراانتقاد و برجسته جلوه دادن آداب و رسوم و پرداختن به جنبه

آمیز در این دو اثر، مؤید این گفته است. در واقع با توجه با دیدی بسیار منفی و شدیداً مبالغه

وان تشناسانه و با اتکا به نظریات ادوارد سعید، میهای شرقهای موجود در کتاببه توصیف

شناسانه و دامنة وسیعی از بازنماییهای شرقهای گفتمانفرضها و پیشهایی از نگاهرگه

ن ایرانی و خصائص شرقیا  -شناسان در باب تصویرسازی از ملیت شرقی های چندگانة شرق

گری و ...که به طور کلی ب و رسوم، رفتارهای اجتماعی، نوع حکومتاز قبیل: خلقیات، آدا

های شناسی است، را در این آثار مشاهده کرد. شخصیتهای شرقنشانگر اثرهای گفتمان

های پیکارسک هستند، چیزی که در داستان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، شخصیت

باز، ریاکار گو، حقههایی دروغصیتنیز شاهد آن هستیم. شخ«  یکی بود یکی نبود»مجموعة 

ها و توانند نقش مؤثری را ایفا کنند. در واقع  نگاهو شارالتان، که در اضمحالل جامعه می

شناسانة ادوارد سعید، های شرقهای عنوان شده در دو اثر را با تکیه بر دیدگاهداوریپیش

ساز، سنجش با خود و نفی، کلیهای مبندی نمود: بازنماییتوان در قالب چندگروه بخشمی

 محوری، توهین و تحقیر الگوی شرقی، سکون و ایستاانگاری، ناامنی و استبداد شرقی.غرب

 شناسانب در دو کتابهاس مشترک شرقها و زمینببررسی انواع انديشب -5

 کلی سازس -5-1 

مفید  یروش ،اصلی و همچنین موضوع از مخاطب ذهن ساختنمنحرف ،گوییکلی سیاست

سازی گویی و کلیکلی ،درست و واقعی است. در واقع پاسخاز دادن  رفتن فرهطبرای فرار و 

 پردازی دارد.یکی از خطاهای فلسفی است و تمایل زیادی  به سفسطه
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سازد و گویی، فرد با دیدن چند مورد از یک پدیده، قانونی کلی میدر روش کلی»

های شرق تشناسان، همة ملّدهد. برخی از شرقی میهای متفاوت را در آن قانون جاپدیده

ها داوری کنند. در تر بتوانند دربارة آناند تا آسانرا در یک قالب ریخته و همسان انگاشته

ها به بُر برای رسیدن به شناخت زودتر است که بیشتر وقتروشی میان ،سازیکلی ،واقع

های برخی اقوام ایرانی شناسان نیز ویژگیقشناسان و شرانجامد. شماری از ایراناشتباه می

هایی چون همه، هر، هیچ، تمام و هایشان از واژهاند و در داوریرا به همة ایرانیان تعمیم داده

 ( 168: 1389)زاکر، « اند.کس استفاده کردههیچ

 گوید: چنین میهای فرهنگی و نژادی گوییها و کلیادوارد سعید در زمینة تعمیم

 ،چه در ذهن داشتکرد، آناش سفر میشناس در کشور مورد مطالعهمی که یک شرقهنگا»

در خصوص تمدن  های تجریدی و به دور از واقعیت ملموسهمواره عبارت بود از نکته

، مگر به مند باشندهشناسان به چیزی عالقافتاد که شرقندرت اتفاق میتحت مطالعة او. به

ن حقایق با واقعیات آن بود رساندن ایاثباتخورده. راه بهاکرساندن حقایق کهنه و خاثبات

ها، ها و تعمیمگوییها را با جرح و تعدیل بر مردم بومی تطبیق و تعمیم دهند. این کلیکه آن

 ( 150و  88: 1390)سعید، « سازد.الجرم ذهن انسان را آشفته می

دی دربارة ملیت ایرانی های متعدگوییشاهد کلی ،«حاجی بابای اصفهانی»در رمان 

ها صادر کردهای ایرانی، قانونی کلی برای آنههستیم. موریه با دیدن یک یا چند رفتار از عدّ

ها و کنش نکرده و تأییدهای ایرانی را یک از رفتارهای شخصیت، او هیچاست. در واقع

از ایرانیان تصویری » است. او ای را به عادات و آیین همة ایرانیان تعمیم دادههای عدهواکنش

یکی از تصاویر مقبول و مقرون به حقیقت در ذهن بسیاری  ،هاتدهد که تا مدّبه دست می

 (47: 1387)بوبانی، « است.از اروپاییان بوده

هایی قسمتر د و بند به هیچ نوع اصولی نیستندمردمانی  هستند که پای ،ایرانیان ،از نظر او 

 ،ی و عیب فطری ایرانیان است و قسمناخوشی ملّ ،دروغ» شاره دارد:از داستان به این موضوع ا

 «راست را چه حاجت به قسم؟ بینید؟ سخنهای ایشان را نمیشاهد بزرگ این معنی. مگر قسم

ه او من ب»گوید: در باب حکیم فرنگی چنین می ،باشی( او  از زبان حکیم126: 1391)موریه، 

( او از زبان شخصیت106)همان: « ایم!چه جانوران نادرستی، هاحالی خواهم کرد که ما ایرانی
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ایی پردازد. در جبه اظهارنظر دربارة ایرانیان و شرقیان می ،های مختلفهای داستان، به شیوه

 ،هاشما ایرانی»گوید: باشی، به ایرانیان چنین میاز زبان یکی از کنیزان حکیم ،از داستان

( و در جایی دیگر 144)همان: « ها هم کمترید...از برده فطرت هستید، حتیمردمانی پست

روغ و ، دسالح آلت صلح ایشان یرانیان دل مبندید که وفا ندارند؛به ا ،ای یاران»گوید: می

ه ب ،چه به عمارت ایشان کوشیاندازندغ هرو پوچ آدمی را به دام میبه هیچ  خیانت است؛

  (126)همان: « کوشند...ابی تو میخر

ی یک ویژگی مثبت است که حتّه در این داستان به توصیف مردمانی پرداختهموری

تر از اخالقی هم ندارند. تصویر موریه از این شرق و شرقیِ رذل، درون چارچوب بزرگ

است. پرستی و ... عجین گشتهشرق ساختگی است که ذاتش با دروغ، خیانت، پلیدی و خرافه

جویانه و خودمحورانة پنهان های برتریارکنندة اندیشهنوعی آشکتواند بهاین توصیفات می

گفتمان « گرایانةهای کاهشگویی  و نگاهکلی»و خودآگاه نویسنده باشد که در فرآیند 

 یابند. شناسی  تجسم میشرق

حاجی »است که کتاب زاده، از نخستین کسانی بودهکه جمال رسد، از آنجابه نظر می

یکی »های کوتاه مجموعة است، در نوشتن داستانو ویرایش کرده را تصحیح« بابای اصفهانی

«  فهانیحاجی بابای اص»بسیاری از مفاهیم، مضامین و حتی جمالت کتاب   ،«بود یکی نبود

یکی بود یکی »های مجموعة طوری که برخی از داستان، بهاسترا در آثار خود بازتاب داده

نده ی نویسدارد و حتّ« گذشت حاجی بابای اصفهانیسر»مانندی به داستان شباهت بی ،«نبود

هایی شناسانه پرداخته و با استفاده از  شخصیتهای شرقمایهبه تکرار و تقویت بن ،در این راه

 ردنظر موریههای داستان حاجی بابا دارد، بسیاری از مفاهیم موکه شباهت بسیاری به شخصیت

شخصیت دالکی که در  ،به عنوان مثال است؛ِخویش بازتولید کرده را در مجموعة داستان

حاجی بابای »مانندی به شخصیت شباهت بی ،استذکر شده« چغندردیگ بیلهبیله»داستان 

ر طی کرد و دشخصیت دالکی که در ابتدای داستان نزد پدرش دالکی می دارد؛« اصفهانی

شود و می و ثروتمندند کمیشغلی پیدا  ، ارتقایداستان با مسافرت به شهرهای مختلف ایران

است و باز هم تی در ایران دیپلمات بودهشود که مدّاساساً این داستان از زبان شخصی نقل می
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یادآور شخصیت جیمز موریه است که او نیز در ایران دیپلمات بوده و از طرف  ،این مسئله

 است. شدهدولت انگلستان پشتیبانی می

من هجده ماه بیشتر در ایران »گوید: استان چنین میاز زبان دالک در این دزاده، جمال

س به هر ک، مثل کارناوالی است که هرقدر دستگیرم شد که سراسر ایران؛ ولی همیننبودم

( 105: 1389زاده، )جمال« تواند در بیاید و کسی را بر او بحثی نیست.می ،لباس که بخواهد

زنند و کم القامه هستند، زیاد حرف میسطایرانیان عموماً متو» گوید:یا در جایی دیگر می

عیناً جمالت کتاب  ،زاده همچنین در جایی از این داستان( جمال110)همان: « کنند.کار می

 کند: از زبان دالک انگلیسی نقل می ،در مورد مردم ایرانحاجی بابا را 

ابای ی بطولی نکشید که خودم را صاحب ثروتی دیدم و به یاد یک جمله از کتاب حاج»

د گوید: ای یاران به ایرانیان دل مبندیاصفهانی مشهور که در ایران خوانده بودم افتادم که می

شان دروغ و خیانت است به هیچ و پوچ آدمی را که وفا ندارند صالح جنگ و آلت صلح

 ( 78)همان:  «کوشند.اندازند. هرچه به عمارت ایشان کوشی به خرابی تو میبه دام  می

است، ای به نام خود نوشته های فوق که دالک آنها را در سفرنامهتصدیق حرفدر و 

 (88)همان:  «دیدم یارو معقول چیزها نوشته، خیلی تفریح کردم!.»گوید: می

های زاده با تقویت وتکرار کلیشهاین است که جمال ،نکتة قابل توجه در این داستان 

بابا در اثر داستانی خود، به نوعی به هجو اخالق های داستان حاجی گوییشناسانه و کلیشرق

خود، مدلول این « چغندردیگ بیلهبیله»ی برگزیدن عنوان پردازد و حتّعمومی ایرانیان می

 بیشتر از آنکه مربوط  به تجربیات مستقیم او باشند، ناشی از انطباق ،گفته است و این موارد

های آن را بازتولید ها و ویژگیکه مشخصه است «حاجی بابای اصفهانی»ا رمان دادن این اثر ب

 است. کرده

زاده تصاویری از جهان این نظر با دیدگاه برخی منتقدان که براین باورند، جمال»

 «پیرامونش را گلچین کرده و بدون هیچ دخل و تصرفی آنها را بیان کرده، منافات دارد.

، نیز نظر صریح وکلیِ خود را دربارة «لهالدوویالن»او در داستان  (11: 1382نژاد، )پارسی

الدوله از آن گیاهان هرزی است که فقط در ویالن» کند:ایرانیان در ابتدای داستان عنوان می

( ویالن الدوله در این داستان که فردی 119: 1389زاده، )جمال «شود.خاک ایران سبز می
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که ات اجتماعی ایران نیست، بلهویت، آشفته و ناکارآمد است، معرف تیپ خاصی از طبقبی

نمایانندة تصویری از کل جامعة ایرانی است که به زعم خودِ نویسنده، در همه جای ایران 

کند: را با این جمله آغاز می« فارسی شکر است»داستان کوتاه   ،شود. او همچنینیافت می

(  و بار دیگرکلی29)همان: « سوزانند.هیچ جای دنیا تر و خشک را مثل ایران با هم نمی»

در همان  یابد وشود تا پایان داستان ادامه میگویی نویسنده که در ابتدای داستان عنوان می

ر طوکند و بهبه قبول نظریات خود می خواننده را مجبور ،ایطور هدفمندانه، بهجملة آغازین

 ،سازد و در واقعشدة خود را تا پایان داستان مطرح میگیری از پیش تعییننتیجه ،مستقیم

گیری از پیش تعییندهد. این نتیجهمیزاویة دید و افکار خود قرار تأثیرخواننده را تحت 

کند و در القای حالت بدبینی به  خواننده، اجازة  قضاوت آزادانه را از خواننده سلب می ،شده

 نقش کلیدی دارد.

 (نگرسسکون و ايستاانگارس )تقديرگرايی، فقدان آينده -5-2

در  رفتانگاری، یعنی نداشتن کوشش و انگیزه برای حرکت و پیشایستاانگاری یا ثابت

سطح زندگی و زیستی. این ویژگی ایستاانگاری و نداشتن انگیزة کافی برای  راستای ارتقای

بینی و فرهنگ شرق به دلیل تفاوت جهان»پیشرفت و رساندن سطح زیستی به درجة متعالی، 

ورة  تاریخی گریبانگیر آن شده، ویژگی همیشگی شرق تلقی شدهو رکودی که در یک د

)زاکر، « اند.شدهالقه به حرکت و پیشرفت نشان دادهعتی ایستا و بیملّ است و مردم شرقّ

کرد، نوان قومی که هرگز تغییر نخواهندعها بهشناسان از شرقیشرق ،( در واقع171: 1389

 کنند. یاد می

لوح، فاقد پشتکار و ابتکار مشرق زمینیان را ساده»شناسان بسیاری رقکندکه شمی تأکیدسعید 

توانند راه بروند و زمینیان نه بر روی راه میمشرق ،خوانند. به گفتة بسیاری از ایشانعمل می

 ،ها مانع از دریافت چیزی است که اروپایی هوشیارنه بر روی سنگ فرش. ذهن مغشوش آن

 ( 69: 1390د، )سعی« یابد.درنگ در میبی

ند اشدهند، در تالآنها را به شرق و شرقیان نسبت می ،هایی که خودشناسان با شیوهشرق

طوری که قادر به انجام عملی مؤثر روح نشان دهند، بهشرقیان را منفعل و بی ،که به نحوی
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که نگرد زمین به صورت موجودی میشناسی به مردمان مشرقشرق» ،نیستند. در واقع

 (169)همان: « حرکت و بالتغییر است.برای غرب، بی ،ودش در محورهای زمان و مکانوج

ه واقعیتنسبت ب ،کند که یک شرقیتا جایی ادامه پیدا می ،این نوع نگرش به شرقیان

وعة این مجم ،یابد و در نتیجهای میگرانههای قومی، فرهنگی و تاریخی خود حالت پرسش

ه تاکنون چرسندکه آنتدریج به این باور میگذارد و بهمی تأثیرها القائات، در شعور جمعی آن

« ایستاانگاری» ،است. در واقعدرست و قطعی نبوده ،انداندیشیدهدربارة خود و قومیّت خود می

نشان دهندة نداشتن انگیزه و هدف برای حرکت و پیشرفت  ،شناسیهای شرقدر گفتمان

 به ایستاانگاریِ شرقیان است:شناسی که معتقد است. از نظر شرق

آوردن وسایل فراهم باشند و جز برایگیر و تنبل میافرادی سست، آسان  ،مردم مشرق» 

زمین اصوالً به اکتشافات نو و اختراعات دهند. مردم مشرقتن به کار نمی ،بسیار ضروری

کنند بدانچه الزمة اعتنا هستند و شوق و رغبتی به این امور ندارند. خیال میجدید کامالً بی

یک زندگی راحت و پرآسایش است، دسترسی دارند و نباید عمر خود را بیهوده تلف کنند. 

)شاردن، « ند.اهایی که مقدمة ابتکار و اختراعدهند تا سختیبیشتر به راحتی تن می ،ایرانیان

1372 :856-855 ) 

، با «اباسرگذشت حاجی ب»ان در رم ،شناسانههای شرقجیمز موریه نیز با تکیه بر گفتمان

اعتنا به عنصر و بیرا افرادی سستایرانیان ایرانی ارائه داده،  -توصیفی که از روحیة شرقی

های داستان از زبان یکی از شخصیت ،او در بخشی از رمان است.امور مملکت معرفی کرده

 ایرانیان عجب ،دانی که اگر پای مرگ در میان نبودخدایا تو بهتر می»گوید: چنین می

جای داستان او در جای ،های منفیاین بازنماییو (  202: 1391)موریه،« جنگاورانی بودند!

 شود. دیده می

شناسان، ایرانیان را متهم به سستی، رخوت و نداشتن موریه مانند بسیاری دیگر از شرق

خواستم ترک یی ایرانیان در من هم بود. نمآن ناخوشی ملّ»گوید: کند و میپشتکار می

« الخصوص سفر دریا و اختیار دیار غربت!.راحتِ حضر و اختیار مشقت سفر کنم، علی

دهندة ایستایی، چنینی که نشانکردن مفاهیمی این، نویسنده با عنواندر واقع (365)همان: 

بینی بین شرقیان های جهانسستی و رخوت مردمان ایرانی و شرقی است، آن را یکی از تفاوت
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 ایستاهایی تها را به ملّهاست و آنگیر شرقیاست. رکودی که همیشه گریبانغربیان دانستهو 

است تا با دادن موریه در این داستان کوشیده ،کند. در واقععالقه به پیشرفت معرفی میو بی

شخصیت ،و همچنین هاتترین ملّخیالها را به عنوان کجارشی دقیق از زندگی ایرانیان، آنگز

 ی وجود ندارد، نشان دهد. لیاقت ملّ هاایی که در آنه

اعتنایی به زاده نیز سستی و رخوت در بین ایرانیان و همچنین بیجمال  هایدر بین داستان

، «دوستی خاله خرسه» شود. او در داستانمی، به کرّات دیدهامور مملکت و عدم شجاعت

نویسنده در توصیف »دهد. ان به دست میتصویری تاریک و نابسامان از اوضاع اجتماعی ایر

است. استفاده کرده ،از تمامی نمادهایی که به ذهنش رسیده ،شرایط و اوضاع و احوال ایران

دلیل اصلی نویسنده از خلق حجم غیرقابل تصوّر نمادهایی که بوی ویرانی، ناامیدی، ترس 

 (101: 1382نژاد، پارسی« )گذاری بیشتر بر ذهن خواننده است.تأثیربرای  ،دهد... میو

ال است، ص انسانی  وانوان یک فرد ایرانی که دارای خصایعبه« حبیب اهلل»، در این داستان

به دشمن روسی  ،رودشود و در سفری که به همراه دوستانش به کرمانشاه میمعرفی می

کند و یما دشمن با او به طرز دیگری رفتار امّ دهد؛و زندگی او را نجات میکند میکمک 

 ،و دیگران« جعفر خان»دوستان و همرهانش، افرادی مانند  کشاند واو را به کام مرگ می

هایی شخصیت ،کنند. نویسنده در این داستانبرای زندگی و ادامة حیات او هیچ کاری نمی

 وطنانشان ندارند؛خاطر همخطرانداختن خود بهبرای بهکشد که هیچ تمایلی را به تصویر می

دی زبون و بیچاره که فاقد شجاعت در برابر دشمن هستند و هیچ کمکی به  دوست و همافرا

کنند. در بخشی از داستان از راوی چنین نمی است،وطن خود که در دست دشمن افتاده

 گوید:می

ای؟ دارن جوان مادر مرده را عوض آن سراسیمه دویدم پیش جعفر خان. گفتم چه نشسته»

گناه و ناحق نگذاریم خون او بی ،وپایی بکنیمند! بیا برویم آخر دستکشهمه جوانمردی می

عقلت را  ای بابا مگر :ریخته شود! جعفر خان لبش را از پستانک بافور برداشت ... و گفت

 ( 81)همان: « خواهی سرت را از دست بدهی ؟!..ای؟ میاز دست  داده

های خوب و واالمنش که ، انساناستزاده آن را به تصویر کشیدهای که جمالدر جامعه

عنصر و بیشوند و فقط افراد سستشان نابود میاند، به خاطر انسانیتص انسانیدارای خصای
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صاحبی که کفن سفید خاک بی»کشور ایران را  ،مانند. او در این داستانمصرف باقی می

بافی و وه امواج منفیوج» ،در واقع کند و(، توصیف می82)همان: « استبرف آن را پوشانده

دچار افسردگی  ،زاده باعث شده تا خوانندة آثارشهای جمالانگاری در بطن داستانهیچ

عاطفگی قوم ایرانی بی ،زاده( گویی در ذهن و زبان جمال12: 1382نژاد، )پارسی« گردد.

ه طور کها هیچ ارج و قربی ندارد. همان، چیزی است که در بین آنآشکار است و شجاعت

لجاجتی خاص داشت. البته  ،های منفی و ایستا از ایرانیاندادن چهرهموریه نیز در نشان

 چهرة منفعل و سست عنصر ایرانیکند که سعی مینیز  «رجل سیاسی»زاده در داستان جمال

که هیچ نوع حساسیتی به تغییر و تحول و پیشرفت کشور خویش ندارد. نویسنده  هد د نشان را 

 گوید:در این مورد چنین می« شیخ جعفر»از زبان  ،«رجل سیاسی»در داستان 
خیال داشتم برای جمعیت نطق مفصلی بکنم ...  ،همین که دوباره از در مجلس بیرون آمدم»

بیش از این  ،اند و معلوم شد ملت باغیرت و نجیبولی دیدم مردم به کلی متفرق شده

اند ! ... و کور و کچلپی کار و بار خود رفتهپافشاری را در راه حقوق خود جایز ندانسته و 

« د!باختنتوی میدانگاهی سه قاپ میها عقبم افتاده بودند، دیدم هایی هم که از بازار مرغی

 ( 50: 1389زاده، )جمال

 ،کند و از رهگذر آننویسنده به فقدان کامل روحیة اجتماعی در ایران اشاره می ،در واقع

دهد. در عمدة تحقیقاتی که ادهای جریان مشروطه را شرح میبه نحو تمسخرآمیزی روید

و   استشناسانه مکتوب شدههای شرقدربارة شرق و شرقیان صورت گرفته و در کتاب

این است که شرقیان و ایرانیان در نهایت سستی، ضعف  است،اعتراض شرقیان را نیز برانگیخته

اند، همانی و شخصیتی، توصیف شدهپذیری، از لحاظ ساختارهای اجتماعی، سیاسو ستم

طور که در این داستان )رجل سیاسی(  نیز شاهد آن هستیم. نویسنده با انتخاب این عنوان 

ننده ارد، قصد دارد به خوای که بر رفتار عمومی مردم در این داستان دتأکید)رجل سیاسی( و 

بلکه  ائل سیاسی و اجتماعی هستند،تنها ناآگاه از مس، نهکند که مردمان ایراناین مسئله را القا 

رسد که خوانندة به نظر می  ،ای نیز به آگاهی در این امور  ندارند. در واقعکمترین عالقه

شینه و از تاریخ، پی ،کرده ، احساس خالپس از خواندن چنین  مطالبی»طور طبیعی ، بهایرانی

 (217تا: )رهدار، بی« کند.قومیّت خود احساس نفرت می
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 نبود قوانین، نا امنی، استبداد شرقی و پیامدهاس آن -5-3

شناسی، شرقیان به طور اعم و ایرانیان به طور اخص، شرق های منفیطبق الگوهای گفتمان

قوانین  به علت نبود ،کنند. این وضعیتدر عرصة قدرت، عموماً استبداد و ناامنی را تجربه می

ار شرقیان در آث» ،طور کلیافتد. بهتفاق میمجریان قانون ا یا عملکرد وارونة قوانین و

قانون، خودمختار و تروریست ران، فاسد، نامتمدن، مستبد، بیهای شهوتانسان ،شناسانشرق

شناسی، شخصیت های شرق( به زعم این نوع از گفتمان168: 1390)سعید، « شوند.مجسم می

شدن را جربة مداومی از قربانیروست و تشرقی همواره با احساس آزارندة عدم امنیت روبه

 گذارد.پشت سر می

بای سرگذشت حاجی با»شناسانة خود درکتاب های شرقموریه در فرایند گفتمانجیمز 

گر داند و معتقد است که اگونه قانون مدنی و کیفری می، کشور ایران را فاقد هر«اصفهانی

قوق کند و حاقامة دعوا  توانست، هرگز نخواهدکسی در این کشور دچار مشکل حقوقی شود

ت. او چنین قابلیتی را دارا نیس ،زیرا دستگاه حکومتی و اجرایی در ایران خود را مطالبه کند؛

دربارة ناامنی و فقدان است؛ به عنوان مثال، له پرداختهجای داستان خویش، به این مسئدر جای

 خواهم)حاجی بابا(: می»گوید: قانون و همچنین عملکرد مجریان قانون در ایران چنین می

محمّد نگهبان کاروانسرا گفت: حاکم شرع ؟ خدا نکند ! به پیش حاکم شرع بروم ... علی

 (244: 1385 )موریه،« جویی؟فریادرس می ،جهنم برو و آنجا مرو! در خانة حاکم شرع

گیرد، حکمش یک جو نمیفروشد و رشوه را به قنتار میحکم را به مثقال می ،حاکم شهر»

 ( 224)همان: « گشود!اگر جدول قرآن از طال نبود، نمی ارزد؛

ات، حاکمان شرع و مجریان قانون در این ه مصّرانه معتقد است که تمامی قضموری 

 ،افرادی ناعادل و ناکارآمد هستند و مردم نیز توان مقابله با ایشان را ندارند و در نهایت ،کشور

ر قاعدگی دبی ،کشند و به سبب همیندست می وشوند میاز احقاق حقوق خود ناامید 

و  هایی که پای قدرتویژه در حیطهفقدان نظم و ترتیب، ب زندگی عمومی اجتماعی ایران و

 قوانین عمالً مربوط به توانایی ، از آنجا که مسئلةشود. در واقعمیدیدهثروت در میان است، 

ة دادن چهرشناس با مخدوش نشانشرق زمانی کهایرانیان و شرقیان در ادارة  امورشان است، 



 1397تان بهارو تابس ،18 ة، شمار10سال  یقی،تطب ادبیّات یّةنشر                        218

ف سعی در تحری ،حاکمان شرع و همچنین محتوای قوانین اجرایی و حکومتی این کشورها

داری ایشان دارد،  بر احساس تفوّق عقلی و برتری مدنی اروپایی خود الگوهای حکومت

الل خود استد طور غیرمستقیم، الگوهای تمدن غربی، منطق و، بهورزد و بدین طریقمی تأکید

 کنند. )شرق( تحمیل می« دیگری»را بر 
تحت  1894جان وستلیک که در سال »که در کتاب  شودمی در این راستا سعید یادآور

است که قدرتشده، چنین نظر دادهانتشار یافت ،«المللیفصولی در باب قوانین بین»عنوان 

 ،اندهو فاقد قوانین تشخیص داده شدباید مناطقی از شرق را که ناتمدن  ،های پیشرفتة غربی

 (303)همان: « تحت اشغال قرار دهند یا با خود منضم سازند.

کند. او در داستان داری در ایران اشاره  میزاده هم به نوع اجرای عدالت و حکومتجمال

ها به ایران کند که پس از گذشت سالحسب حال فردی را عنوان می ،«فارسی شکر است»

که از همان ابتدای  پردازد. اوو به شرح محیط، اوضاع و احوال حاکم بر جامعه می گرددبرمی

انتقاد  با زبانی تیز و گزنده شروع به ،شودورودش به ایران توسط مأموران تذکره دستگیر می

 ،مأموران دولت ،کند. در این داستاناز قوانین، مأموران دولت و اوضاع حاکم بر جامعه می

و به آنها فحش و ناسزا کنند میهای آنان را خالی جیبو و مسافران را دستگیر  دلیل مردمبی

 د که اینداندیگر پیرت می یچ قومی را گیر قوم فراش نیندازد؛خداوند ه»گویند: می

آورند ... واال جیب و بغل سوراخی نماند خوردن چه بر سرت میها در یک آبپدرآمرزیده

 ( 31: 1389زاده، جمال« ) باشند!نکرده ، خالیالعینکه در یک طرفه

نیم. کنیز مشاهده می« حاجی بابای اصفهانی»که نمونة چنین چیزی را در رمان جالب این

چنان »گوید: پیوندد، چنین میو به مأموران دولت میشود مینسقچی  ،زمانی که حاجی بابا

 ، در گردشا شام، ترکه به دستنواختم ... روز تتحاشی به سر و مغز مردم میمحابا و بیبی

دادند که پوستش را توانم گفت که اگر پدرم را میزدم ... میچه شکل آدمی داشت میهر

 ( 156: 1391)موریه، « بِکَن و پر از کاه کن، مضایقه نداشتم!

گریزی، رشوه، دزدی و قانون های خود به مسائلی از قبیلزاده در اکثر داستانجمال

کند. او در و آشفتگی در نوع اجرای عدالت و قوانین در ایران اشاره می نظمیهمچنین بی

رسد نظم جامعة ایرانی است. به نظر میگر اوضاع آشفته و نابسامان و بیهایش ترسیمداستان
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های نویسنده را به سوی خلق فضاسازی ،پرداختن به چنین مضامینی در داستان، ناخواسته

نویسنده برای ایجاد وحدت میان فضاسازی  ،دهد. در حقیقتنامطلوب در داستان سوق می

اامنی فضایی که حالت بدبینی، اعتراض و نآورد؛ توصیفاتی ناخوشایند روی می و مضمون، به

ه کار را ب در توصیف چهرة مأموران دولت نیز زادهکند. جمالرا به ذهن خواننده متبادر می

ف ص»کند: شان را بسیار دهشتناک توصیف میها و رفتار ایو صورت استمبالغه کشانده

شکافته شد و عنق منکسر و منحوس دو نفر از مأمورین تذکره که انگاری خود انکر منکر 

های چخماقی ... در های اخمو و عبوس و سبیلپوش  با صورتبا چند نفر فراش سرخ ،بودند

 (30: 1389زاده، )جمال« مقابل ما مانند آینه حاضر گردیدند.

جه ودی ظالم و مستبد هستند که به هیچافرا ،های او مأموران دولت در ایراندر داستان 

همیشه در فضایی از ابهام  ،زندگی ایرانی» ،کنند و در چنین حالتیاز هیچ قانونی پیروی نمی

 «است که احساس زنده و مستمری از فقدان امنیت ملی و فردی، خصوصیت غالب آن است.

( البته چنین زاویة دیدی نسبت به چهره و منش مأموران 64: 1387ی، )میرزایی و رحمان

شود. او در توصیف یکی از سرداران در رمان جیمز موریه نیز به فراوانی دیده می ،دولتی

تر بسیار مشکل بود که تشخیص توان داد که سردار، به پلنگ شبیه»گوید: چنین می ،ایرانی

« شود.ق است، این است که صورت آدم به آن طور نمیچه محقاست یا به نسناس!  امّا آن

 (181: 1391)موریه، 

با توصیفی مأیوسانه از فضای زندان، به اوضاع   ،«فارسی شکر است»زاده در داستان جمال 

همه چیز در ایران »پردازد. از نظر نویسنده، ری آن میو احوال اجتماعی ایران و اتفاقات جا

( 78: 1382)پارسی نژاد، « احتمال دارد از میان برود. ،ت و هر آنبه تار و پودی وابسته اس

ندگی ایرانی ز»که  به این مسئله معتقد بوده و هستندشناسان دیگر طور که موریه و شرقهمان

ست؛ ع قدرت و زور اهمیشه تاب ،بند است و حق او ،بسیار متالطم و به تار مویی ،اشدر جامعه

ی برای گرفتن حق خود نیز باید به زور کاری را داری و حتّ حق هر ،باشیاگر زور داشته

 (66: 1378)میرزایی، رحمانی، « متکی بود.
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لة استبداد و ظلم به زیردستان، خصیصة ذهن یک شرقی شناسان اروپایی، مسئاز نظر شرق

خصیصة استبداد و ظلم ناشی از آن در سرتاسر حیات »و یا ایرانیِ مجری عدالت است. این 

که ایرانی، همیشه سبب شده  ،های اجتماعیاست و در عرصهتسّری پیدا کرده ،ن و ایرانیایرا

 ( 66)همان: « ظلم، ستم و خودسری را تجربه کند.

ی نیز به طور ضمن« رجل سیاسی»و «  دوستی خاله خرسه»های کوتاه زاده در داستانجمال

های کند و علت نابسامانیمی گریزی مردم، اشارهبه نبود قوانین اجرایی درست و قانون

الی تع ،هایشداند. او همچنین در داستاناجتماعی ایران را ناشی از نبود قوانین در ایران می

کند که این مسئله کننده توصیف میجامعة ایران را از لحاظ قانونی و مدنی، مبهم و مأیوس

وانین، مسئلة ق ،ند. در واقعکشناسانه پیروی میخود، تا حدود بسیار زیادی از الگوهای شرق

ه آن های خود بشناسان در نوشتهترین  مواردی است که شرقظلم و استبداد شرقیان از مهم

است تا منتقدان اعتراض شرقیان را نیز برانگیخته و باعث شدهاند و البته این مسئله، پرداخته

یرا ادعای ز ا به نقد بکشند؛کنند وآن ردربارة آن اظهارنظر  ،در بسیاری موارد ،پسااستعماری

ه همان چیزی است ک ،داری در کشورهای شرقیهای حکومتنبود قوانین و یا روش

 ،در واقع کشاند.جا میآن به ،بخشیدن به کشورهای مستعمرهاستعمارگر را با ادعای آبادانی

 ؛رندانیاز به کنترل و آموزش در تمامی مقاطع زندگی د ،استعمارگر معتقد است که شرقیان

 شود.مداری میداری و قانوناز جمله ادارة اموری که مربوط به نوع حکومت

 گیرسنتیجب -6

گونه در این .یی در مجامع علمی برخوردار استالابشناسی از اهمیت مطالعات شرق ،امروزه

و  شودمیانتقادی نگریسته ةبه دید ،از شرق هاغربی ادبی در آثار هشدویر ارائهامطالعات، تص

های این گونه تصاویر، علل و انگیزهاین ةبرای ارائها آنشده توسط کارگرفتهههای بروش

با های جبران و مقابله روش و ها در میان روشنفکران شرقی و غربیبازتاب این نوشتهو اقدام 

ه ما را به این نتیج ،گرفته در این پژوهش. بررسی صورتگیردمیبررسی قرارمورد  ،آن

در  ،«یکی بود یکی نبود»های و  مجموعه داستان« حاجی بابای اصفهانی»ند که کتاب رسامی

 اند. شناسانه پیروی کردهاز الگوهای شرق ،چند مورد ِمشترک
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ترین طور مشخص اخالق ایرانی، مهمو به یاجتماعمسائل  ،سیاست، فرهنگ نقد

اساساً سبک و تفکر محوری  و استگر شدهجلوهدو کتاب مضامینی است که در محتوای این 

 هابرای تحقیر شرقیکه  یها و نمودهایروشاست و شده، به یک نحو  نگاشتههر دو کتاب

گرایانه بندی خاص و با یک نگاه کلبا نظام ،استفاده شده طور خاصها بهطور عام و ایرانیهب

های هر دو اثر،             نگاه و روش است؛شناسانه است، ارائه شدههای شرقکه متأثر از نگاه

صورت یکپارچه ، شرق را بهای هستند که هم در رویة آشکار و هم در رویة پنهان آنگونهبه

ایی را که در راستای هاند و یا تفاوتهای درونی آن توجهی نکردهاند و به گوناگونینگریسته

  اند.ها نبوده، نادیده انگاشتهنظریة آن

های منفی که به دنبال آن توهین و تحقیر الگوی شرقی به وجود دگرسازی و بازنمایی

 که بیشترین نمود را در این، از مواردی است آید، ناامنی، استبداد شرقی و پیامدهای آنمی

ایرانی را همواره با  -زندگی شرقیبا این روش،  نویسندگان ،است. در واقعدر آثار داشته

ثباتی نظمی و با نوعی تزلزل و بیام، فقر، آشفتگی، بینوسانات شدید و در فضایی پر از ابه

سکون و ایستاانگاری، تقدیرگرایی، فقدان  ،از نظر دو نویسندهاند. همیشگی توصیف کرده

 در ،ریزی دقیق، تنبلی، رخوت و سستینگری، عدم اعتماد به آینده، عدم امکان برنامهآینده

بخش در آرامشا را در فقدان دائمی اطمینان آنههمة وجوه زندگی ایرانیان جریان دارد و 

حاجی »که نویسندة کتاب  رسد از آنجادهد. به نظر میاش قرارمیحیات درونی و بیرونی

است، دچار نوعی ت کوتاهی در ایران به سر بردهفردی اروپایی است و مدّ ،«بابای اصفهانی

را در توصیفات خود ارائه ها است و همانبدفهمی در نوع شناخت خود از الگوی ایرانی شده

تن از این نوعِ جسنیز با تأسی« یکی بود یکی نبود» نویسندة کتاب ،ا در این میانامّ است؛داده

 است.شناسانة جیمز موریه پرداختههای شرقشناختی، به بازتولید نگاهروش
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