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چکیده
پژوهش حاضر ،جستاری است در جهت یافتن رد پای گفتمـان پسااسـتعماری در ترجمـه
سفرنامهها ،همراه با مورد پژوهی ترجمه سفرنامه یک سال در میان ایرانیان بـه للـا ادوارد
برون .یکی از مهاترین ویژگیهای سفرنامه نویسـی مشـروعیت بیشـیدن بـه ارز هـای
فرهنگی غرب و برتر شمردن آرا و ارز های غربی در مقایسه با باورها و اعتقادات شرلی
است .در این مقاله ،با تکیه بر تئوریهای منتقدین پسااستعماری همچـون فـرانتف فـانون،
هومی بابا و بهویژه ادوارد سعید ،متن اصلی سفرنامهای که ادوارد براون در فاصله سالهای
( 4888-4881مقارن با دوران حکومت لاجار در تاریخ ایران) نوشت ،مـورد مطالعـه لـرار
گرفته است .در این سفرنامه شرایط اجتماعی و فرهنگی ایرانیان که بر اساس برداشت یـک
اروپایی و ارز های نظام سلطهگرانه غربی ارائه شده است ،بیش از چهل مـورد فرهنگـی
دال بر نگر

غربی (خود) به شرلی (دیگری) مورد بررسی و تحلیل لرار گرفتند .بررسـی

ما نشان داد که ادوارد براون با شناختی سطحی از فرهنگ ایرانیـان و بـا یـک چهـارچوب
فکری از پیش آماده شدة سلطهگرانه به بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی ایـران آن دوران
پرداخته است .واکاوی ترجمه این کتاب ها مؤید این باور ماسـت کـه نمودهـای گفتمـان
پسااستعماری ،مورد توجه مترجا نیز لرار گرفته است و در متن ترجمه انتقال نیافتهاند و یا
تا حدامکان از بار معنایی منفی برخی الفاظ کاسته شده است تا بدین ترتیب نگـاه عمـودی
غرب به شرق تا حدی کاسته شود.
کلیدواژهها :سفرنامه نویسی ،گفتمان پسااستعماری ،غرب (خود) ،شرق (دیگری).
____________________________
تاريخ دريافت 1131/5/16 :تاريخ پذيرش1131/1/17 :
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 -1مقدمه

بیشک از دیرباز که دامنه ارتباطات بشر به گستردگی امروز نبود ،سفرنامه نویسی و مطالعه
سفرنامهها یکی از عمدهترین راههای آشنایی با آداب و فرهنگ و رسوم ،جغرافیا و اللیا ملت-
های میتلف و شناساندن آن به دیگران بود .ایران نیز بالطبع از این اصل مستثنی نبوده اسـت و
مورد مطالعه بسیاری از مستشرلین لرار گرفته است .در بررسی سیر سفرنامه نویسی در ایـران
میتوان گفت ،همزمان با دوران صفویه بود که ارتباط غربیها با ایران و ایرانیان افزایش یافت؛
و «سفرنامه نویسی به معنای خاص خود در لرن نوزدها با نهضت شرقشناسـی بـه او خـود
رسید» (رستمی ،4931 ،ص.)34.
با اینکه سفرنامهها را حـاوی اطععـات ارزشـمندی دربـاره اوضـا واحـوال روزگـار یـک
سرزمین ،کشور یا تمدن دانستهاند ،و آن را ازجمله مستندترین انوا کتابهایی دانستهانـد کـه
میتوان برای شناخت هر سرزمین یا مردمان آن سرزمین به کار گرفت (دانشپژوه ،)4914،نباید
همواره بر این باور بود که هدف غایی تمام سفرنامهها فقط و فقـط ارائـه اطععـات مسـتند در
جهت آشنایی با یک تمدن است .در این میان نادیده گرفتن فضای حاکا بر دوران سیاسی یک
کشور و نگاه خاص ابرلدرتها به مولعیت آن کشور نیز گاهی در سفرنامه نویسی دخیل مـی-
شده و خود سفرنامه ابزاری برای مطالعه استراتژیک و هدفمند یک سرزمین و یک لـوم والـع
میشود .سرزمینی همچون ایران که همواره مورد هجوم و دستبرد اهالی سلطه و زور و لـدرت
بوده است نیز از این اصل مستثنی نبودهاست و چه بسیار سفرنامههایی کـه بـا اهـدافی کـامعا
متفاوت از هدف اصلی یک سفرنامه نگاشته شدهاند .خاطرات و سفرنامههای اروپائیان معمـو ا
مبتنی بر دلت و کنجکاوی ،و اجتناب از گزافهگویی میباشـند؛ امـا سـفرنامه نویسـی مـنموران
سیاسی زیرک آنها فقط بیان شرححال رجال سیاسی ایران و تشریح حا ت و روحیـات آنهـا
است (افشار.)4931 ،
از این منظر ،بررسی ورود غربیان به ایران را باید با حرکتهای اسـتعمارگرانه آنـان همسـو
دانست .اگرچه که کشور ایران همـواره در طـول تـاریخ مـورد دسـتبرد التصـادی بسـیاری از
ابرلدرتها بوده اما عمعا مستعمره هیچ لدرتی نبودهاست ولی همین ورود غربیان به ایـران در
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لالب حرکـتهـای غیرمسـتقیا در دوران پسـااسـتعماری نظیـر گردشـگران خـارجی ،تجـار،
مستشرلین و جاسوسها موجی از سفرنامه نویسی درباره ایران را در پی داشت .این حرکتهـا
که بهوسیله دولتهای غربی هدایت میشد شامل محورهایی همچون بررسی شرایط اللیمـی،
فرصتها و تهدیدهای نظامی ،تجاری ،التصادی ،فرهنگی ،خلـ وخـوی منفـی ،ترسـیا دلیـ
جغرافیای انسانی و فرهنگی مناط بود کـه در اکثـر مـوارد ،سفارشـی و در بعضـی مـوارد بـا
حمایت از آثار داوطلبانه به نشر رسیده صورت میگرفت .این آثار ععوه بر جهـت دادن نگـاه
انسان غربی به جوامع "غیر خود" ،و جهتدهی سیاستگذاریها بهگونهای تنظیا شـد کـه بـر
ذهن نیبگان و برداشت مردم این جوامع ،بر اساس چارچوبی خاص تنثیر گذاشته و آنها را از
نظر فکری به سمت و سوی مورد نظرشان هدایت میکند.
ادبیات پسااستعماری و چهرههای اصلی آن در علوم اجتماعی نظیر ادوارد سعید با آگاهی و
علا بر متون استعماری معتقدند که متون چیزهای بیمعنـایی نیسـتند ،بلکـه آنهـا وابسـته بـه
اوضا واحوال سیاستهای کوچک و بزرگ هستند؛ او میگوید مها نیست که یک اثر ادبی تـا
چه اندازه زیبایی شناسانه یا سرگرمکننده باشد ،بلکه باید دلـت کـرد آنهـا منـافع ،لـدرتهـا،
عواطف و شادیهای خود را تحمیل میکنند ( ،4981ص .)111.از جملـة یـک چنـین متـونی،
سفرنامهها هستند که حامل یک پیام ساده دربارة منطقة استعمار شدهاند تا برچسبهـایی نظیـر
عقبمانده ،بدوی ،فئودالی ،لرونوسطا ،درحالتوسعه ،پیشاصنعتی را به آن اطعق کنند .در این
متون ،مردم استعمار شده ،در وضعیت انفعالی لرار داده میشوند نه در وضعیت سوژهای فعـال.
در این نگاه ،شرق در چارچوب غرب پرداخته شده است و در چارچوب این کلـیسـازیهـا،
مردم استعمارشده عاری از هرگونه شنن و هویت انسانی ارائه میشوند.
هدف از این تحقی با تکیه بر موردپژوهی سفرنامه ادوارد براون ،نگاهی انتقادی به گفتمـان
پسااستعماری ادوارد براون است که در آن سعی در معرفی ایران و ایرانی بهعنوان "دیگری" به
جامعه غربی "خود" دارد .مواردی که در آن شرق از چهارچوب نگاه غرب نگریسته میشود.
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف یاد شده در با  ،دو سؤال در این تحقی مطرح است:
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 -4آیا در سفرنامه یک سال در میان ایرانیان ،اثـر ادوارد بـراون ،شـواهدی دال بـر گفتمـان
پسااستعماری براون نسبت به جامعه ایران وجود دارد؟  -1آیا نمودهای گفتمان پسااسـتعماری
مورد توجه مترجا فقید این کتاب (ذبیحاهلل منصوری) لرار گرفته و در ترجمه انتقال یافتهاند؟
 -2پیشینۀ تحقیق

مطالعات پسـااسـتعماری را مـیتـوان یکـی از حـوزههـای مـرتبط بـا مسـائل کشـورهای
درحالتوسعه بهویژه در پایان دوره حاکمیت استعماری غرب دانست .این رویکرد نظری همراه
با نگرشی انتقادی و با تنکید بر پیامـدهای اسـتعمار ،بـه تحلیـل گفتمـان اسـتعماری از طریـ
بازاندیشی و تحلیل انتقادی آن میپردازد (شیرزاد .)4988،زمینه اصلی بحث در ایـن مطالعـات،
موضوعات و مسائل فرهنگی است و فرض بر این است که لدرت استعمارگر (خود) در شکل
دادن به هویت و ساختارهای فرهنگی مردم استعمارشده (دیگری) در سراسر دنیا تـنثیر مهمـی
دارد.
پف از به پایان رسیدن دوران استعمار فیزیکی کشورها ،غربیسازی از شکل استعماریا
خار شد و نگر

غربیان به استعمار فیزیکی شکلی ساختارشکنانه بـه خـود گرفـت و آنهـا

الدام به تنثیرگذاری فرهنگی و سیاسی بر روی جوامع مسـتعمره کردنـد و وفیفـة حاکمـان آن
بررسی مداوم عوامل نفوذ و تداوم نفوذ استعمار در این جوامع بود .در مطالعات پسااسـتعماری
باید به نقش دو گروه عمده حاکا اشاره شـود :یکـی جوامـع اسـتعمار زده و دیگـری جوامـع
استعمارگر (اروپا-آمریکا) که دراینبین گفتمان "خودی" و "دیگری" ،یا برتر وضعیت مطـرح
میشود بهطوریکه لدرت برتر در پی القاء ذهنیتی خاص و مشروعیت بیشیدن به ارز هـای
اروپایی و فرهنگهایی است که با خود

(غرب) تناسب دارد.

از نظر سعید ،گفتمان استعماری بر این مبتنی است که در جهان غربیها بر شرلیها مسـلط
هستند و شرلی باید تحت سلطه باشد دانش و آگاهی دربارة ملل مشرق زمینـی عـاملی بـرای
اداره امور آنان است ( ،4983ص)14.؛ بنـابراین ،در پسااسـتعمار افـزایش دانـش عـاملی بـرای
افزایش لدرت و درنتیجه افزایش سلطة استعمارگر بر استعمار شـونده اسـت (رسـتمی،4934 ،
ص.)31-39.
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حاکمان پسااستعمار با به دست گرفتن افسار سلطة خود بر شرق سعی مـیکننـد تـا اهـالی
مشرق زمین را غیرمنطقی ،فاسد ،در انحطاط و "دیگرگونه" جلوه دهند .فـانون ( ،4919ص)8.
به بررسی روانکاوانة ایجاد دوگانگی میان سفید و سیاه از سوی حکام پسااستعمار میپـردازد و
آن را عامل ایجاد تفاوت غامض میان "خود" و "دیگری" میداند .فانون میگوید «اسـتعمارگر
در مرحلة اول تسلط خود را توجیه میکند و حتی دست به استد لهای علمی میزنـد تـا بـه
آنجا که نژاد پست (استعمارشونده) پستی خود را باور میکنـد( »...همـان ،ص .)34-31هـومی
بابا نیز معتقد است هویت و شیصیت فرد در بافتهای استعماری بهشدت متنثر از ناخودآگـاه
اوست ،ناخودآگاهی که حاصل تعامل با فرهنگ غالب استعماری و برساختة دست اوست (بابا،
 ،4331ص.)39.
بنابراین میتوان به ویژگیهای غالب پسااستعمارگرایی بدین ترتیب اشاره کرد:
 -4حاکمان پسااستعماری (غرب) در پی الداماتی همهجانبه بـرای اعمـال سـلطه و کنتـرل
جوامع زیردست (غیر غربی) هستند.
 -1پسااستعمارگرایی به دنبال توجه به ساختارهای فرهنگی و تنثیرگذاری بر آن است.
 -9پسااستعمارگرایی در پی ترویج اروپا -محوری و مفـاهیمی همچـون آزادی ،برابـری و
عدالت است.
 -1پسااستعمارگرایی دائماا نگاهی انتقادی به جهان سوم دارد و در پی ایجاد گفتمان برتری
غرب ( (selfو عقبماندگی شرق ( )otherاست.
 2.1نظریه پسااستعماری و ادبیات

منتقدان پسااستعماری در هر زمینهای از مباحث مربوط به پسااسـتعمار کـه فعالیـت داشـته
باشند ،بههرحال با ادبیات پسااستعماری و شماری از مضامین آن در ارتباط میشوند .از جملـة
این مضامین عبارتاند از "ورود استعمارگر به سرزمین استعماری و برها زدن فرهنگ بـومی،
سفر بیگانهای اروپایی از میان برهوتی ناشناخته به همراه بلدی محلی ،دیگـری سـازی و سـتا
استعماری در تمام اشکال آن ،تقلیـدگری اسـتعمارزده از اسـتعمارگر ،تبعیـد اسـتعمار شـونده،
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مبارزه برای هویت فردی و جمعی ،نشئة پف از استقعل و سـرخوردگی متعالـب آن ،ذهنیـت
دوپاره و هویت تلفیقی و نیاز برای تداوم گذشتهای پیشااستعماری" (تایسن ،1113 ،ص.)113.
افزون بر این ،اکثر منتقدان پسااستعماری به بررسی مواردی میپردازند که باعـث مـیشـود
یک متن ادبی با هر مضمونی ،استعماری یا ضداستعماری به شمار آید؛ یعنی مواردی کـه مـتن
ایدئولوژی سـتمگرانة اسـتعماری را لـوت مـیبیشـد و یـا بـه میالفـت بـا آن برمـیخیـزد؛
بهعبارتدیگر یک متن لادر اسـت از طریـ توصـیف مثبـت اسـتعمارگران و توصـیف منفـی
استعمارشدگان ،ایدئولوژی استعماری را تقویت کند .هومی بابا ( )4331با ارائه رو

جدیـدی

برای تحلیل ادبیات جهان ،نمونه جدیدی از نقد پسااستعماری ادبیـات را مطـرح مـیکنـد .بـر
اساس این رو

ادبیات جهان بر مبنای مضامین پسااستعماری مورد بررسی لرار میگیرند .مثعا

لطمههایی از لبیل بردگی ،انقعب ،جنگ داخلی ،لتل عام سیاسی ،رژیاهای جبار نظامی ،فقدان
هویت فرهنگی در متون بررسی میشوند .ادوارد سـعید ( )4983نیـز نشـان مـیدهـد کـه نقـد
پسااستعماری یک اثر ادبی برترانگاشته شده چگونه غالباا "حواشی" اثر (مـثعا ،شیصـیتهـا و
اماکن جغرافیایی فرعی) را به کانون توجه خواننده منتقل مـیکنـد .بـهبیـاندیگـر ،ایـدئولوژی
استعماری را که در جامعه نهادینه شده است ،مبنای متن ادبی لرار میدهند و خوانندگان ،بدون
آن که نسبت به آن ولوف داشته باشند ،آن را جذب میکنند.
نفوذ فرهنگی لدرت غرب به شرق ،منجر به پیدایش شمار زیادی از متون شرقشناسانه شد
(سعید .)4983 ،متونی که در آن رلیب در پی حاکمیت بر "دیگری" است و دانش هرچه بیشتر
از این "دیگران" ها حاکمیت بر آنان را تسهیل میکند و ها راه لدرت هر چه بیشتر را بر آنان
میگشاید.
ازجمله این متون شرقشناسانه غربیها همین سفرنامهها هستند که در حکا شـرح و بسـط
اطععات جغرافیایی ،التصادی و سیاسی و حتی ععلهها و منافع جامعه استعمارشـونده اسـت.
متونی که بیشتر در آن سعی میشود تا با برجستهسازی نکات منفی "دیگری" ،او را عقبمانده
و متحجر جلوهگر سازند و در مقابل با تنکید بر نکات مثبت "خود" فکـر تغییـر در مسـلک و
مرام را در ذهن خواننده به وجود آورند.
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 2.2نظریات پسااستعماری ادوارد سعید

برای بررسی اندیشههای روشنگرانه ادوارد سعید درباره ماهیت پسااستعمار و چگونگی بـه
تصویر کشیده شدن شرق در انظـار غربیـان ،نگـاهی گـذرا امـا عمیـ بـه نظریـات او دربـاره
شرقشناسی و اهداف آن میپردازیا:
از دیدگاه سعید ( ،4934ص ،)1.ولتی سین از شرق به میان میآیـد سـه مفهـوم بـه ذهـن
متبادر میشود مفهوم جغرافیایی (همان آسیا) ،مفهـوم ایـدئولوژیکی (شـرق مسـلمان در برابـر
غرب مسیحی) ،و مفهوم سیاسی (خطر شرق و اسعم برای دنیای سرمایهداری غرب)؛ و مفهوم
شرقشناسی ععوه بر رشتهای علمی و آموزنده درباره شناسـایی وضـع و حـال یـک لـوم ،در
مفهومی گستردهتر ارائه سبک تفکری ویژهای است که شرق را از غرب بهطور بنیادی تفکیـک
میکند که هدف از آن تسلط غرب به شرق و تحمیل عقاید غربی بر شرلی است.
او درباره عملکرد شرقشناسی میگوید " :جوهر شرقشناسی بـر پایـه تفکیـک و تبعـیض
شرق از غرب است ،تمایزی که آلایی و برتـری غـرب بـر شـرق را تثبیـت مـیکنـد و متـون
شرقشناسانه زمینه مساعدی را برای تجاوز غربیان به شرق فراها مـیآورنـد( ".سـعید،4934 ،
ص )49.اهــدافی کــه شــرقشناس ـی مــیبایســت آنهــا را بــرآورده ســازد ،اهــداف سیاســی،
ایدئولوژیکی ،التصادی و اجتماعی است؛ یعنی ارائه تصویری از شرق که جوابگوی خواسـته-
های حکومتها و جوامع استعمارگر غربی باشد در غیر این صورت شرقشناسانی کـه از ایـن
چارچوب حاکا بر شرقشناسی تبعیت نمیکردند عوالب وخیمی در انتظارشان بود برای مثـال
اخرا "ویلیام ویستون" استاد دانشگاه کمبریج در سال  4113به علـت تمایـل و شـیفتگی وی
به ارز های اسـعمی و آزار و اذیـت اسـتادان و متیصصـانی همچـون "ژاکـوب رایسـکه"،
"شولتف" و "میکائلیف" به علت تغییر اعتقاداتشان به سمت اسعم و ارز های اخعلی.
سید معتقد است متون چیزهای بیثباتی نیستند .او میگوید خواندن و نوشتن متـون خنثـی
نیستند ،مها نیست که یک اثر تا چه اندازه زیبایی شناسانه یا سرگرم کننـده باشـد بلکـه بایـد
دلت کرد آنها منافع ،لدرتها ،عواطف و شادیهای خود را تحمیل مـیکننـد (سـعید،4981 ،
ص .)111 .او در کتاب شرقشناسی :شرلی که آفریده غرب است ،بهصراحت اذعان میکند که
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فیلاها و عکفها و روزنامههای غربی همواره شرلی را بهصورت جمعیت انبوهی نشـان مـی-
دهد که فالد فردیت و بدون ویژگی خاصی است .این تصاویر نشاندهنـده خشـا ،و تعطـا و
فقر توده و حرکات غیرمنطقی آنهاست که آنها را ذاتاا حامل ژن خشـونت و تقلـب بـر مـی-
شمارد.
سعید ( ،4934ص )98.در افشای سیاست روابط فرهنگی غربیان و آمریکاییها آن را یکـی
از جنبههای سیاست برمیشمارد که در آن ،هدف از تحصیل یک زبان بیگانه از سـوی غربیـان،
دستمایه یک حمله ماهرانه علیه ساکنان آن منطقه اسـت .بـااینحـال ،ایـن طـرح بایـد فـاهر
آزادمنشی خود را حفظ کند و به همین علت این منموریت معمو ا به عالمانی سپرده مـیشـود
که انسانهایی مشهور به حسن نیت و پرشـور و شـیفتة آن زبـان مـیباشـند؛ و بنـابراین بـرای
آشنایی با افکار و اندیشههای مردم مشرق زمین با تشـکیل انسـتیتوهای زبانشناسـی شـرو بـه
جمعآوری همة آثار برجسته ادبی و فکری آن سرزمین میکنند تا بتوانند هر چه بهتر نیروهـایی
را که در حال رلابت با افکار آمریکاییها هستند شناخته و درک کنند".
سعید بر این باور است که این عالمان مشهور سعی میکنند در غالب مشاهدهگری بیطرف
بالی بمانند ولی سبک نگار

آنها درباره تصویری که از دین ارائه میدهند خـالی از اشـکال

نیست .آنها دین را عاری آفرینندگی و غیرعلمی و مستبد معرفی میکنند ،دینی که نه لـادر بـه
رشد انسان است و نه عینی و منصفانه ( ،4934ص .)18.سعید میگوید "در حقیقت این اسعم
شرقشناسانه حاوی یک اندیشه سیاسی است که حتی با حسن تعبیر و خو بینی نیز نمیتوان
این اندیشه را یک طرز تفکر بیطرفانه دانست( ".ص.)19.
در جایی دیگر او به ما خاطرنشان مـیکنـد کـه شـرقشناسـان تاحـد زیـادی بـرای مـردم
خاورمیانه مسئول ارزیابی دلیقی از آنها هستند ،چراکه آنها (شرقشناسان) چیزهایی میداننـد
که شرلیان از درک آن عاجزند و در والع شرقشناسی با آنتیتز رشـد و توسـعة شـرق همـراه
است .ازاینروی ،شرقشناس به شرلی یک نقش غیرفعال و فالـد جـوهر و کیفیـت انسـانی را
نسبت میدهد و به خود
 ،4934ص.)31.

لدرت مشاهده ،لدرت مطالعه ،و تجزیهوتحلیل را میدهد (سـعید،
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 2.2دربارۀ ادوارد گرانویل برون

بــراون در هفــتا فوریــه  4831در شــهر گعسترشــر انگلــیف ،در خــانوادهای سرشــناس و
دانشدوست متولد شد .در دبیرستان وارد رشتة مهندسی شد اما لبل از شانزدهسالگی آن رشـته
را به علت بیععلگی رها کرد .پدر

او را برای تحصیل در رشته پزشکی به دانشگاه کمبریج

فرستاد اما در اثنای تحصیعتش در کمبریج در سال  4818بـا درگـرفتن جنـگ بـین عثمـانی و
روسیه ،ولتی لدرت و ایستادگی سربازان ترکیه را در برابر عظمت و لدرت روسیه تزاری دیـد
به آنها ععلهمند شد و در پی فراگیری زبان ترکی برآمد و حتی به آنجـا سـفر کـرد .در حـین
فراگیری زبان ترکی متوجه شد زم است تا برای یادگیری هرچه بهتر زبان ترکـی ،زبـانهـای
فارسی و عربی را ها بیاموزد .در همان ترکیه بود که عاش ادبیات و شعر نثر ایـران شـد و در
سال  4881موف به اخذ دکترای پزشکی شد ،امـا بـا اینکـه لـرار بـود جـراح بیمارسـتانی در
انگلستان شود ،شغل کارمندی در کالج «پمبروک» را برگزید و همچنان به آمـوختن زبـانهـای
شرلی مشغول بود .در همان سال به لصد سفر به ترکیه وطنش را ترک کرد و از راه ترکیه وارد
ایران شد .مقصد سفر او تبریز ،تهران ،اصفهان ،شیراز ،و یزد و کرمان بود؛ و این دوران مقـارن
با سلطنت ناصرالدینشاه لاجار و او تبلیغات و مبارزات سیاسی ایرانیان علیه حکومت بود .او
در این سفر ،ععوه بر مشاهدات دلیقی که از شهرهای بزرگ ایران به عمل میآورد و آنهـا را
در سفرنامها

مینگارد ،اعتماد بابیها را به خود

درباره آنان انجام داد .او در سال  4888به کشور

جلب کرد و پـژوهشهـای گسـتردهای را
بازگشت و تا پایان عمر در کمبریج استاد و

رئیف گروه زبانهای شرلی آن دانشگاه بود .او در ادامه پـژوهشهـایش در شـرقشناسـی بـه
تونف ،مصر ،لبرس و لسطنطنیه نیز سفر کرد.
 2.2.1دگرگونیهای فکری براون و دیدگاههای صاحبنظران دربارۀ وی

دورههای فکری براون در توضیح سیر دگرگونی ععی او به چند مرحله تقسیا میشود .او
ابتدا به تحصیل در رشته پزشکی میپردازد ،سپف به زبانهای شرلی ععلـهمنـد شـد .بعـد بـه
عرفان و مسائل عقیدتی بزرگان ادب ایـران رو آورد و درنهایـت وارد سیاسـت شـد ،و بعـدها
متوجه تاریخ ادبیات ایران شد.
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دیدگاههای صاحبنظران دربارة براون همواره با افهارات ضدونقیضی همراه بوده است .او
در دورهای از زندگی خود توجه زیادی به مسائل سیاسی ایران نشان داده است و به تحقیقـات
گسترده در باب فرلههای میتلف ازجمله بابیه ،اسماعیلیه و شیییه و همچنین انقعب و تاریخ
ایران میپردازد ،بنابراین عدهای او را منمور سیاسی دانستهاند .عدهای دیگر بر ایـن باورنـد کـه
هرچند او جهانگرد ،محق و شرقشناس و ععلهمند به ادبیات بوده است اما در بـاطن مـنمور
استعمار شرق بوده و با اهداف زیانبار به شرق سفر کرده است .در سال  4311با پـیش آمـدن
لضیه انقعب مشروطیت ،براون چند سالی متوجه عالا سیاست میشود .عدهای از انساندوستی
او در راه حفظ استقعل ایران و حمایت او از مردم داد سین دادهاند و عدهای ها او را مـنمور
خارجی استعمار میدانند .برخی او را متها به ایجاد انحراف در نهضت مشروطیت میکننـد و
را از فراماسونهای مشهور انگلیسی میدانند که بهعنـوان مستشـرق وارد ایـران شـد و مـدعی
هستند که او نقشی اساسی در ایجاد خطوط انحرافی در نهضت مشروطه داشته است.
 -2روش تحقیق

در این تحقی برای یافتن شواهدی از گفتمان "خود" و"دیگری" ،ابتدا مـتن اصـلی کتـاب
سفرنامه ادوارد براون با نام A YEAR AMONGST THE PERSIANSمورد مطالعه دلی
لرار گرفت (براون)4839 ،؛ و با نگاهی انتقادی در هر کجای متن که نویسنده طبـ معیارهـای
پسااستعمار نگرانة سعید ( )4934به معرفی و توصیف ویژگیهای فرهنگی ،اخعلـی و مـذهبی
ایرانیان در لالب "دیگری" میپردازد ،آن موارد بهعنوان مورد پژوهشی انتیاب شدهاند و سپف
با متن ترجمه آن با عنوان یکسال در میان ایرانیان که توسط ذبیحاهلل منصوری انجام شده اسـت
(منصوری ،)4991 ،مقایسه میشوند.
اهــداف اصــلی ایــن مقایســه و مقابلــه ،در درجــه اول ،یـافتن نمودهــایی دال بــر گفتمــان
پسااستعماری ادوارد براون (گفتمان خود و دیگری) میباشد ،سپف بررسی توجهی اسـت کـه
"ذبیح اله منصوری" در ترجمه این موارد در سفرنامه به خر داده اسـت .بـه ایـن منظـور ،در
بیش بررسی مقابلهای به بیشهایی که منصوری دست به افزایش یـا کـاهش در ترجمـه زده
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است اشاره میشود؛ و همچنین در زیر هر مورد با توجه بـه مـتن اصـلی انگلیسـی ،بـه شـاهد
پسااستعماری آن (ویژگی  otherاز نظر  )selfنیز اشاره خواهدشد.
 .4بررسی انتقادی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون

در بررسی نمودهای گفتمان پسااستعماری در این بیش ،اگر چه که به ذکـر مثـالهـایی در
لالب یک جمله بسنده میکنیا ،خواندن کامل متن اصـلی بـه خواننـدگان افـ دیـد بهتـری از
دریافت گفتمان پسااستعماری دخیل در آن مثال میدهد؛ بنـابراین اسـتفاده از ارجاعـات درون
متنی راهگشای نیاز پژوهشگران نکته سنج خواهد بود .همچنین ،زم به ذکـر اسـت کـه بـرای
اجتناب از درازگویی ،از میان انبوه موارد شاهد بر این گفتمان به طبقه بندی آنها در چند مقوله
بسنده کردهایا و به ذکر نمونههای مشابه در پاورلی بسنده کردهایا.
الف -عدم وجود ریشههای اخعق و ادب در میان عامه مردم
1- He was totally indifferent to his own temporal interests; cared nothing for
)money, personal comfort, or the favor of the powerful. (Browne, 1893, p. 13

این مرد به زندگی مادی بی ععله بود ،و بتحصیل ثروت و جاه ومقام ععله نداشـت و در
حالیکه سایر ایرانیها میکوشند خود را به مراجع لدرت نزدیک کنند او از نزدیکـی بـه مراکـز
لدرت پرهیز میکرد( ....براون)91 :4913 ،
(ویژگی  otherاز نظر  :)selfایرانی ععلهمند به جاه و ثروت ،چاپلوس و ریاکـار اسـت و
برای رسیدن به لدرت تع

میکند.

4

 4مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت:
-Europeans travelling in Persia have sometimes complained of what they regard as the
meanness of the Persians in offering presents in return for which they expect money. It
appears to me that this complaint arises from a failure to understand the fact that such an
offer from a man of distinctly lower rank than oneself is merely tantamount to a declaration
)that he is willing to sell or exchange the article in question. (p. 67
(ویژگی  otherاز نظر  :)selfدور خارجی گرد آمدن ،عدم رعایت ادب ،همواره در پی اخاذی.
- The Persians take the greatest delight in their gardens, and show more pride in exhibiting
)them to the stranger than in pointing out to him their finest buildings. (p.87
(ویژگی  otherاز نظر  :)selfاهل لذت از کارهای نمایشی ،فیر فروشی و ولت گذرانی با انجام کارهای بیفایده.
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 تمایز برجسته فرهنگ و ادب میان الوام ایرانی-ب
2- But now this period, too, was drawing to a close, and my dreams of
visiting Persia, even when their accomplishment seemed most unlikely,
were rapidly approaching fulfillment. (p. 16)

 ععله من نسبت به دیدار آن مملکت زیادتر مـیشـد و بـا خره بـه،با مطالعه کتب بزرگان ایران
جایی رسید که بر خود فرض کردم که هر طور شده سفری به ایران بکنا و مملکتی را که دارای ایـن
:)self  از نظرother ) (ویژگی91 . (ص.همه متفکرین و عرفای بزرگ و ادبای عالی مقام است ببینا
1

.مشرق زمین دارای متفکرین و بزرگانی است که که تنها امتیاز آن سرزمینها به حساب میآیند
 مشرق زمین مکانی بیگانه و ناشناخته-پ

3- Yet, as the time for my departure approached, a strange shrinking
from this journey which I had so much desired—a shrinking to which I look
back with shame and wonder, and for which I can in no wise account—took
possession of me. (p.17)

: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4
-Here, indeed, a marked change was observable in the people, who appeared much brighter,
more intelligent, and more amiable than the natives of Azarbaijan. (p.77)
 تفاوتهای رابطه اجتماعی در، هو و زکاوت میان الوام ایرانی، اختعف در سطح فرهنگ:)self  از نظرother (ویژگی
.میان الوام
-The bazaars were much like those which we had already seen at Khuy, Tabriz, and Zanjan;
but as regards the people, the advantage was decidedly in favor of the Kazvinis, who are
more pleasing in countenance, more gentle in manners, and rather darker in complexion
than the Azarbaijans . (p.78)
 تفاوتهای رابطه، هو و زکاوت میان الوام ایرانی، و باز ها اختعف در سطح فرهنگ:)self  از نظرother (ویژگی
.اجتماعی در میان الوام
-…in anecdotes illustrative of Turkish stupidity and dullness of wit, of which I shall have
occasion to give one in a subsequent chapter. (p.100)
 تفاوتهای رابطه، هو و زکاوت میان الوام ایرانی، و باز ها اختعف در سطح فرهنگ:)self  از نظرother (ویژگی
.اجتماعی در میان الوام
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)98 . (ص.در ترجمه فارسی وارد نشده است
 رعـب آور و، سفر به سرزمینی ناشناخته، سفر به مشرق زمین:)self  از نظرother (ویژگی
4

.غیر لابل پیش بینی است

 عدم باور به مکتب آسمانی اسعم و مذهب شیعه-ت
4- The old Turk's real name was 'Omar; but, having regard to the detestation in
which this name is held in Persia (for he whom Sunnite Muhammadans account the
second Caliph, or successor of the Prophet, is regarded by the sect of the Shi'a as
the worst of evil-doers and
usurpers), it was decided that he should henceforth bear the more auspicious
name of 'Ali, the darling hero of the Persian Shi'ites. (p.21)

این مرد تقریباا سالیورده بود و به نام عمر خوانده میشد ولی چون ایرانیها شیعی مـذهب
هستند و نام عمر در نظرشان خوشایند نیست من اسا نوکرمان را عوض کردم و اسـا علـی را
)14 . (ص.که در نظر ایرانیها اسا مقدس و محترمی است روی او گذاشتا
 دیـن او از، حضرت محمـد (ص) پیـامبری آسـمانی نیسـت:)self  از نظرother (ویژگی
1

. مسلمانان سطحی نگر و نسبت به پیشوایانشان متعصب هستند،جانب خداوند نیست
: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4

-"We have a horror for uncouth monsters; but, upon experience, all these bugs grow
familiar and easy to us."—L'Estrange. (p.65)
 با ویژگیهای عجیب و غریب مردمان آن، رعب آور، مشرق زمین مکانی است توسعه نیافته:)self  از نظرother (ویژگی
.که در نهایت ناشی از عقب ماندگی آنها از غرب است
: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت1
- By the side of the road lay the bleeding carcass of a sheep, whose throat had just been cut to do
honor to the approaching dignitary. This not very graceful custom is common in Persia, and Mr.
Abbott, the British Consul at Tabriz, informed me that he had great difficulty in preventing its
performance whenever he returned to Persia after an absence in Europe. (p.80)
. پایبندی به آداب شرعی، آیینهای اسعمی ناپسند، آداب و سنن عجیب و غریب:)self  از نظرother (ویژگی
- It is generally very difficult to visit the interior of mosques in Persia; for in this respect
the Shi'ite Muhammadans are much more strict than the Sunnis, and a non-Muslim can, as
a rule, only enter them in disguise. (p.97)
. اختعف بین شیعه وسنی، عقاید خشک شیعی، پایبندی به آداب شرعی:)self  از نظرother (ویژگی

- …and tall, active women with resolute faces, not devoid of a comeliness which no veil
concealed. (P.237)
. پایبندی متفاوت به آداب شرعی و حجاب میان الوام میتلف ایرانی، انجام کار مردها به وسیله زنها:)self  از نظرother (ویژگی
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 خصلتهایی دال بر توسعه نیافتگی فرهنگی ساکنان ایران زمین-ث
5- The account which he gave of that country and its inhabitants was far
from encouraging. "
I have travelled in many lands," he said," and have discovered some good
qualities in every people, with the exception of the Persians, in whom I have
failed to find a single admirable characteristic. Their very language bears
witness against them and expresses the sordidness of their minds. (p.22)

صحبتهایی که راجع به ایران میکرد تولید دلسردی مینمود و ازجمله میگفت کـه مـن
کردهام و در هر ملت معایبی یافتا ولی ملتی وجود نداشت که در

در بسیاری از ممالک گرد

)14  (ص.لبال معایب دارای محاسنی نباشد لیکن در ملت ایران هیچ صفت نیکوئی ندیدم
، انسـان،  هـانـو، بیتوجهی به مسـافر، سستی روابط متقابل:)self  از نظرother (ویژگی
4

. کینه، ترس، نگاه تند،غیبت

:مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4
-To the foreigner, however, it is hardly less difficult of acquisition than the Persian manner
of sitting on the heels ; and if, on this our first attempt, we did not meet with the ridicule of our
entertainers, it was rather from their politeness than from any dexterity. (p.48)
. ذاتاا اهل لودگی و استهزاء، بی توجهی به التضای شرایط مهمان غربی، بی توجهی بسعمت بدن:)self  از نظرother (ویژگی
-I was convinced, both by conversation with the Syrian doctor, and by observation of his
practice, that he was at least as competent as myself to advise them. (p.55)
. در مواجهه با بیمار ناتواناند، شرلیها کاصبر و تحمل:)self  از نظرother (ویژگی
- Having completed our inspection, we offered a small sum of money to the old Seyyid who had
accompanied us; but he made us give whatever we wished to his son, a little boy, who had also
followed us. I accordingly gave him two karans, which appeared to me a sufficient recompense
for the amount of trouble we had given, but the Seyyid seemed to be of a different opinion,
remarking that it was " a very trivial sum for people of distinction." I asked him what reason he
had for supposing that we were " people of distinction," to which he only replied that we were "
mukhtar"—free to do as we pleased. (pp.75-76)
 اصرار و، سادهلوحی، توجه به مسائل بیاهمیت، خل و خوی بچهگانه، عدم تربیت صحیح:)self  از نظرother (ویژگی
.پافشاری بر حرف خود
-The latter, with their scowling faces and furtive gray eyes, are not popular amongst the
Persians, whose opinion about the inhabitants of their metropolis, Tabriz, is expressed in the
Following rhyme:—
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 توسعه نیافتگی و عقب ماندگی علمی"Zi Tabriz bi-juz hizi na-bini:
Haman bihtar ki Tabrzi na-bini.''
"From a Tabrizi thou wilt see naught but rascality: Even this is best, that thou shouldst not see a
Tabrizi." (p.77)
، تکلف، ارتباط گیری و حقوق دیگران، انسان،  هانو، بیتوجهی به مسافر، سستی روابط متقابل:)self  از نظرother (ویژگی
. رفتار ساختگی، روابط پنهانی، بی اعتمادی، گوشه نشینی، مردمگریزی، غرور، بداخعلی، نگاه تند،زورگویی
- But these advantages are, to my mind, far more than counterbalanced by the exorbitance of the
charges and the insolence of the servants, which contrasted painfully with the ready hospitality,
genial courtesy, and slight demands of the villagers in whose humble but cleanly homes we had
hitherto generally found a resting-place at the end of our day's journey. (p.79)
 عدم، بی توجهی به مهمان، بی خیالی، ماستمالی، رها کردن کارها، جوّ عاطل و باطل، اهمال کاری:)self  از نظرother (ویژگی
.وجود نظا در امور
- We have hardly started, after a considerable delay to allow of the baggage-animals coming up,
when a man runs after us and informs us that there is room. No explanation or apology is offered
for the previous statement. (p.79)
. رفتار عجیب در مقابل خارجیها، عدم تربیت صحیح، بی برنامگی:)self  از نظرother (ویژگی
-Here I must speak a few words in favor of the much maligned charvaddr. As far as my
experience goes, he is, as a rule, one of the best fellows living. During the period which elapses
between the conclusion of the agreement and the actual start, he is, indeed, troublesome and
vexatious beyond measure. He will invent endless excuses for making extra charges; he will put
forward a dozen reasons against starting on the proposed day, or following the proposed route,
or halting at the places where one desires to halt. (p. 157)
. اهمال کاری، رفتار عجیب در مقابل خارجیها، افراط، ورّاجی، با هیجان در مورد ولایع سین گفتن:)self  از نظرother (ویژگی
- Mr. Lyne's fame as a "mulla" is great, not only in Kum, but throughout Persia, and I heard his
erudition warmly praised even at distant Kirman. Perhaps it was owing to this that I met with
such courtesy and good nature from the people of Kum, of whom I had heard the worst possible
accounts. (p.169)
. غرور، بداخعلی، نگاه تند، زورگویی، دوگانگی بین سنت و مدرنیته، دوگانگی رفتاری:)self  از نظرother (ویژگی
- …to receive their evening meal from the hands of their drivers… (ADDITION OF A NEW
PARAGRAPH) While I was on the roof I was joined by a muleteer called
Khuda-bakhsh…. (p.172)
. و مداخله گری، سرک کشیدن در امور نامربوط، فضولی:)self  از نظرother (ویژگی
-One is amazed at the ready repartees; brilliant sallies of wit, bon-mots, and "chaff" which fly
about on all sides in a convivial gathering of Persian literary men, (p.283)
. حرافی و هیجان زدگی مردم تحصیل کرده، پرچانگی، حاضر جوابی:)self  از نظرother (ویژگی
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6- In consequence of the difficulty of getting fairly under way, to which I
have already alluded, it is usual to make the first stage a very short one. (p.36)

 روز اول به نقطهای والـع،بهمین جهت ایرانیها هرولت که میخواهند از شهری سفر کنند

شده

در نزدیک شهر نقل مکان میکنند و فایده این نقل مکان این است که اگر چیزی فرامو
)19 . (ص.یا جا مانده باشد میتوانند مراجعت کنند و آن را بردارند

 انجـام، بـار اضـافه حمـل کـردن، تار و پود احمقانهی امـور:)self  از نظرother (ویژگی
4

. رفتار و زندگی بدوی،کارهای بیفایده

 نداشتن تعریفی صحیح از طبیعت و شناخت هنر-چ
7- So far as we could see, however, the change was distinctly for the
better; the square houses, built of unbaked clay, were clean and
commodious, while a goodly array of poplar trees gave to the place an
appearance of verdure which contrasted pleasantly with our too vivid
recollections of the hideous waste of Diyadin. (p.47)

با این که هنگام ورود بقریه (اواجیک) هوا تاریک شده بود و درسـت لریـه را نمـیدیـدیا
فهمیدیا که با لراء ترک فرق دارد زیرا خانهها تمیزتر و بزرگتر بود و در لریه اشـجار زیـاد و
: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4
- The great drawback to Zanjan is the enormous number of beggars who throng its streets
and importune the traveler for alms with cries of "Allah nejat versin! Allah nejat versin! "
(" May God give you salvation!") In this respect it is unrivalled, so far as I have seen, by
any town in Persia, with the exception of Kirman; and even there, though the poverty of the
mendicant classes is probably greater, their importunity is far less. (p.73)
. تنبلی، توسعهی نامتوازن، وجود گدا، چندگانگی طبقاتی:)self  از نظرother (ویژگی
-That the friends of this man, whose death was brought about solely by his own folly and
rashness, acted unreasonably in revenging themselves on the railway I do not for a moment
wish to deny. (p.90)
 رفتار و، استفاده ناصحیح از ابزار، عدم توجه به مالکیت، تکنولوژی پایین، توسعه نیافتگی:)self  از نظرother (ویژگی
. رفتار لرون وسطایی، چندگانگی طبقاتی،زندگی بدوی
- Judge me not harshly, o thou who hast never known sickness—ay, and for a while partial
blindness—in a strange land, if in my pain and my wakefulness… (p. 435)
. کمبود امکانات، عقب مانده علمی، بدون امکانات پزشکی، مملکت بدوی:)self  از نظرother (ویژگی
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میصوصاا درختهای تبریزی دیده میشد و منظره آن با ضیاء الدین که شهری خشـک و غـا
)31 . (ص.انگیز بود خیلی فرق داشت
، بـدی معمـاری و شهرسـازی، بـیتـوجهی بـه طبیعـت، کثیفـی:)self  از نظرother (ویژگی
4

.ویرانی

 بی توجهی به تاریخ و میراث باستانی-ح
8- While marveling at this enduring triumph of the engineering skill of
ancient Persia, a vision arose in my mind's eye of gorgeously appareled
horsemen spurring in hot haste with messages to or from the "Great King"
through the Rock-cutting. (P.243)

،زهی بر چیره دستی و لیالت مهندسین و استادکارهای ایرانی که در هزاران سال لبل از این
.چنین راهی را در وسط سنگ بوجود آوردهاند
:مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4
-While on the washing-stand a single ragged tooth-brush is ostentatiously displayed by the
side of a clothes-brush, which would seem to be intended to serve as a hair-brush as well.
(p.79)
. اهمال کار و کثیف، عدم رعایت اصول بهداشتی در مسافرخانهها، عدم توجه به بهداشت فردی:)self  از نظرother (ویژگی
-But in the eyes of the Persian, accustomed to the naked stony plains which constitute so
large a portion of his country, they appear as veritable gardens of Eden, and he will never
be happier than when seated under the shade of a poplar by the side of the stream, sipping
his tea and smoking his 33alian. (p.87)
. نداشتن تعریف صحیح از طبیعت، هیجان و سرگرمی پوچ، انجام کارهای بیفایده، رفتار بدوی:)self  از نظرother (ویژگی
- From the little I have seen of the interiors of Persian mosques, I should say that they were
decidedly less beautiful than those of Constantinople or Cairo. (p.97)
 عدم، عدم توانمندی رلابت هنر ایرانی با دیگری، ناتوانی معماران ایرانی، بدی معماری:)self  از نظرother (ویژگی
. بیتوجّهی به هنر،نوآوری هنری
-Is there one who dares to maintain that the East has lost its wonder, its charm, or its terror?
Then he knows it not; or only knows that outer crust of commonplace which, under the chill
influence of Western utilitarianism and practical sense, has skimmed its surface. (p.433)
 استفادة، عدم توجه به مالکیت، تکنولوژی پایین، توسعه نیافتگی، بیتوجهی به طبیعت:)self  از نظرother (ویژگی
. چندگانگی طبقاتی، رفتار و زندگی بدوی،ناصحیح از ابزار
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هنگامیکه مشغول تماشای سنگبر بودم به نیروی خیال چند هزار سال عقب رفتا و اینطـور
 بر پشت اسبی راهوار و بادپیما سوار شده با سـرعت،به نظرم رسید که یک سوار با فر وشکوه
)111 . (ص.ازین راه میگذرد که پیامی را از پاسارگاد به بارگاه شاهنشاه در پرسپولیف برساند
 بیتـوجّهی بـه هنـر، عدم نوآوری هنری، بیروح شدن هنر:)self  از نظرother (ویژگی
4

.نسبت به اعصار باستان

 فرهنگ ضعیف اجتماعی-خ
9- We are apt to think of the Persians as an entirely sedate, grave, and
almost melancholy people; philosophers, often pessimist, seldom mirthful
(p.282)

که عمر آنهـا

ما تصور میکنیا که ایرانیها مردمی هستند ساکت و گوشه نشین و خمو

)113 . (ص.با فلسفه و تفکر میگذرد و نسبت به همه چیز در زندگی بدبین میباشند
1

. بی توجهی به مسائل مها زندگی، بی خیالی، خمودگی:)self  از نظرother (ویژگی
: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4

- Here and there excavations have laid bare long-buried chambers. Some of these
excavations were undertaken by the command of Ferhad Mirza, the Shah's uncle—less, I
fear, from a disinterested love of antiquarian research than from a hope of finding treasure,
which, according to the universal belief of the Persians (based, perhaps, on traditions
embodied in Firdawsi's Book of Kings), is concealed in the neighbourhood. (p.254)
 بیتوجهی به حفظ، بی توجهی به آثار و میراث و سابقه تارییی، بیتوجهی به تاریخ و آینده:)self  از نظرother (ویژگی
. و در پی سودای ثروت باد آورده، آینده ننگری،بنا
: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت1
- … I had plenty of opportunity of observing their characteristics. In several ways they
appeared to me to differ very widely from any type of Persian which I had hitherto seen,
notably in this, that they manifested not the least curiosity about my business, nationality,
or religion. Sullen, independent, quarrelsome, and totally devoid of that polished manner
which characterizes most of their countrymen, they talked for the most part with one
another, and appeared to take little interest in anything except sport, horses, fire-arms,
spirits, and opium. (p.350)
 صحبت دربارهی مطالب کا، بلندصحبت کردن، نگاه خیره، عدم توجه به فرهنگ شهروندی:)self  از نظرother (ویژگی
. ععله به غربیها،اهمیت
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 -4بحث ونتیجه گیری

راوی سفرنامة یک سال در میان ایرانیان (ادوارد براون) ،اگرچه که یک متیصص علا طب
میباشد اما خصوصیات یک شرقشناس را با ععلـه وافـری کـه خـود
میصوصاا ایرانیان دارد ،چه در مقدمه کتابش و چه در طول سفر

بـه مشـرق زمـین و

به ایران نشان میدهـد .در

خصوص جنبههای مرتبط با هویت این نویسنده غربی زمان لاجار ،با توجه به موارد مقابلـهای
ذکر شده در مبحث معرفی فرهنگ ایرانیان ،میتوان در اکثر موارد مذکور به لحـن کـامعا پسـا-
استعماری او اذعان کرد؛ زیرا او در این موارد ایدههای فرهنگی و نهادینه شده موجود در ذهـن
خود را با کمبودهای فرهنگی ایرانیان مقایسه و به رشته تحریر در میآورد ،هرچند کـه ممکـن
است خود از آن آگاه نبوده باشد .او با برتری روشنفکرانه خود (غرب) و تحمیل نظـراتش کـه
گاه تحقیرکننده ها هستند ،تا حدودی غرب را با سنتهای ایرانی مورد مقایسه لرار مـیدهـد؛
اما همین ایده برتری گرایی "خود" و خل خودآگاه یا ناخودآگاهانه "دیگـری" باعـث ایجـاد
شکلگیری حالوهوایی پسااستعماری در بیشهایی از این کتاب میشود .با اینکه این مقاله در
این مجال کوتاه فقط به جنبههایی میپردازد که در آنها "بـراون" بـه خصوصـیات فرهنگـی و
اخعلی ایرانیان پرداخته است ،اما در بیشهای عمدهای از همین کتاب (مثعا بیشهـای سـفر

- Hitherto I had always been more or less dependent on the hospitality of friends, whose
feelings I was obliged to consult in choosing my acquaintances; here in Kirman the garden
where I dwelt was open to all comers, and I was able without let or hindrance to pursue that
object which, since my arrival in Persia, had been ever before me, namely, to familiarize
myself with all, even the most eccentric and antinomian, developments of the protean
)Persian genius. (p. 434
(ویژگی  otherاز نظر  :)selfنافرمانی ،شکستن ارادهی مهمان ،بی توجهی به خواست و نیاز مهمان غربی.
- Seven months had lapsed since I quitted Teheran for the south, and during this time I had
been growing steadily more and more Persian in thought and speech alike. The sudden
plunge, back into European life came upon me as a shock which was not mitigated even by
the charm of novelty, and it took several days to reconcile me at all to my surroundings, my
whole wish being at first to get away from the degenerate capital at the earliest possible
)date. (p.550
(ویژگی  otherاز نظر  :)selfژنده پوشی ،بی برنامگی ،کهنگی ،بی توجهی به محیط بد ،بیتوجهی به خود.
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به یزد و کرمان و شیراز) او بیشتر متوجه فضای سیاسی حاکا بر ایران ،شکلگیـری و آشـنایی
کامل با فرله باب و رهبران آن میباشد و همچنین توجه زیادی به حاکمان ایران در دوره لاجار
نشان میدهد ،که خود این مطلب موید نظرات سعید مبنی بر فتح مصر توسط ناپلئون است ،او
مینویسد که اگر بواسطه سفر نامهنگاری دانشمندان در رشتههای میتلف نبود مصر هرگز فـتح
نمیگشت (سعید.)4934 ،
هرچند که خود براون ،نشانهای مستقیا دال بر اهداف پسااستعماری نـدارد و در مقدمـهای
که "سردنیف وس" – یکی دیگر از مستشرلین و دوست صمیمی براون – بر کتابش نوشته ،او
را فردی بسیار ععلهمند به ایران و فرهنگ و غنای ادبی ایران معرفی میکنـد (بـراون،)4918 ،
اما رسماا میتوان با ارائه شواهدی به این ععلهمندی او از منظر ایدههـای پسااسـتعماری فنـین
شد.
سعید ،گستر

شرقشناسی را همراه با گستر

استعمار اروپاییان میداند و اعتقاد دارد که

همراه با مطالعه زبان ،انسانشناسی ،تاریخ ،جغرافیا و سیاسـت و تمـامی جلـوههـای گونـاگون
مشرقزمین ،شبکهای از دانش را تشکیل میدهنـد کـه شـرلی را بـه ذهـن غربـی بـهصـورت
تصفیهشده نشان میدهـد و بعـد از عبـور از صـافی دانـش و لـدرت ذهـن غربـی ،بـا شـرق
شکلگرفته توسط لدرت ،شناخته میشود (سعید.)4934 ،

درباره چرایی عدم ترجمة یا تغییر محتوای ترجمهای بیشهایی غالب ازین مـوارد مـذکور
توسط مترجا کتاب (منصوری) ،با اندکی فراست میتوان به این نتیجـه رسـید کـه او در اکثـر
مواردی که لحن کعم راوی سفرنامه بار پسااستعماری به خود میگیرد وممکن است خوشـایند
خواننده ایرانی نباشد دست به تعدیل و تطبی متن ترجمه به کمک افزایش و کـاهش مـیزنـد
گرچه که ممکن است این افزایش و کاهشهای او طب نظریات زبانشناسـی ترجمـه (خزاعـی
فر )4984 ،ناشی از محدودیت زبانی نباشد .این انطباقها غالباا برای آن است تا نه فقـط از بـار
منفی موجود در متن اصلی سفرنامه بکاهد بلکه آن را گاهی به کل تحریف یا حذف میکند و
به شکلی مطبو تر به خواننده فارسی زبان ارائه میکند .گوئی این مترجا فقیـد و چیـرهدسـت
ایرانی که همواره به صفت میاطب-محوری و عدم وفاداری به متن اصلی معروف بوده اسـت
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(جمشیدی ،)4911 ،سعی میکند با این افزایش و کاهشها موجبات آزردگـی خـاطر خواننـده
فهیا ایرانی را در هیچ دورهای از زمان به بار نیاورد.
بنابراین میتوان در یک جمع بندی کلی این اثر را با توجه بـه آراء سـعید ( )4934و دیگـر
منتقدین پسااستعمار ،همسو با دیگر آثار پسااستعماری دانسـت کـه در آن اسـتعمارگر نگـاهی
عمودی به استعمارشونده دارد واین نگاه پسااستعماری بالطبع در ترجمه آن نیز نمود پیـداکرده
است.
این تحقی مؤید این نکته است که ما هنوز به مـردمنگـار والعـی بـرای ایـران و ایرانـی و
ارز های وا ی دینی نیازمندیا؛ چراکه هنوز زنـدگی مـردم ایـران در سـیطره روشـنفکـری
بهصورت والعی و عینی بازتولید نشدهاست .همچنین باید نهادهایی متولی تحقیقاتی ایـنگونـه
درباره سفرنامهها باشند .ما احتیا به بررسـیهـای تـارییی ،مـردمشـناختی ،جامعـهشـناختی،
التصادی و زبانشناختی در مورد این سفرنامهها داریا .مهاتـر از همـه زم اسـت تـا متوجـه
حرکت و نفوذ پسااستعمار در هر جریان فکری در لالب سفرنامه ،داستان ،فیلا ،رمان و کارتون
و غیره باشیا؛ حرکتهایی که به دنبال زوال اندیشة فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ایران و ایرانی
هستند.
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