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Abstract
Persian travelogues of the Qajar period are amongst the first encounters of Iranians with
the-West-as-the-Other and due to this various forms of othering of the Europe can be
recognized in them. Since metaphor is one of the principal devices in the process of
othering, the main aim of this paper is to provide a critical-cognitive study of
metaphorization of the "the West as the Other" in two early instances of Persian travel
account in such an era. The under-study travelogues in this research are Masir-e Talebi
and Hayrat Nameh. The main approach used in this study is Critical Metaphor Analysis
which provides the ground for offering a critical-cognitive analysis of the role metaphor
plays in different texts and discourses. Exploring these two travel books, it is found out
that a number of conceptual metaphors have been used in them for representing the
West which offer a hyperbolic, idealized and heaven-like image of Europe to the
readers. The combination of these conceptual metaphors finally leads to the formation
of an iconographic frame of reference or megametaphor which suggests a coherent
integrated picture of Europe. Such metaphors metaphorize that place as the Heaven or
utopia which could be used as a model for Iranian society in that time.
Keywords: Travelogue; the Other; Critical metaphor analysis; Metaphorization;
Iconographic frame of reference
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چکيده
سفرنامههای فارسی دورة قاجار جزء نخستين تالشهای ایرانيان برای رویارویی با غرب در جایگاه «دیگرری» هسرتدد و
به همين سبب در آنها اشکال مختلفی از دیگریسازی اروپا مشاهده میشود .از آن جایی که اسرتااره یکری از ابزارهرای
اصلی در فرایدد دیگریسازی است هدف اصلی این پژوهش بررسی انتقادی ر شداختی چگونگی استااریسازی «غررب
به عدوان دیگری» در دو نمونه از نخستين سفرنامههای فارسی این دوره است .دو سفرنامة مسير طالبی و حيررتنامره در
این پژوهش بررسی میشود و الگوی تحليل انتقادی استااره چارچوب نظری اصلی در این پژوهش است .در ایرن الگرو
امکان ارائة تحليل انتقادی ر شداختی از نقش استااره در متون و گفتمانهای مختلف فراهم میشرود .در بررسری ایرن دو
سفرنامه میتوان دریافت که مجموعهای از استاارههای مفهومی برای بازنمایی غرب استفاده شده است .ایرن اسرتاارههرا
تصویری اغراقآميز ،آرمانی و بهشتگونه از اروپا به خوانددگان ارائه می دهد .ترکيب این استاارههای مفهرومی سررانجا
به شکلگيری یک قالب ارجاع تصویری یا استاارة کالن می انجامد .این استااره ها ضمن ارائة تصویری مدسجم از اروپرا،
آن را در مقا بهشت یا سرزميدی آرمانی استااریسازی میکدد که برای جاماة ایران در آن دوره نقش یرک الگرو را ایفرا
کرده است.
واژههای کلیدی
سفرنامه؛ دیگری؛ تحليل انتقادی استااره؛ استااریسازی؛ قالب ارجاع تصویری
1ـ مقدمه
سفرنامه یکی از قدیمیترین گونههای ادبی است که ریشههای آن را تا زمان هومر و حماسة مارروف اودیسره مریتروان
پيگيری کرد .اینگونة ادبی در طول تاریخ همواره در ادبيات کشورهای مختلف حضور داشته است؛ زیرا مضرمون سرفر
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در همة ادبيات شداختهشدة دنيا وجود دارد و این موضوع را میتوان پيشبيدی کرد؛ زیرا «زنردگی سرفر اسرت» ،اسرتاارة
قدرتمددی است که طدين آن در فرهدگها و زمانهای مختلف شديده میشود (بسدت :7009 ،یازده).
در ادبيات فارسی نيز سفرنامه قدمتی طوالنی دارد .برای مثال ارداویرافنامه از کهنترین سفرنامههای ایرانی است کره
سفری خيالی و نمادین به عالم پس از مرگ است؛ هم چدين سفرنامة ناصرخسرو که شرر سرفرهای واقاری نویسردده و
سير و سلوک مادوی اوست .با وجود این قدمت طوالنی ،به سبب گسترش ارتباط ميان ایرران و غررب در دورة قاجرار،
سفرنامه به یکی از محبوبترین گونههای ادبی در ادبيات فارسی این دوره تبدیل شد .آنطورکه جوانبخت بيان میکدرد:
«این بهراستی در دورة قاجار است که سياحت و سفرنامهنویسی در نزد ایرانيان باب میشود و نزد ارباب قلم و مسرافران
بهویژه خارجرفته به یک رویه مبدل میشود» (جوانبخت .)72 :5935 ،به همرين سربب ،دورة قاجاریره را براارزشتررین
دورة تاریخی ازنظر سفرنامهنویسی میتوان دانست (کراچی.)70 :5935 ،
یکی از موضوعهای درخور توجه در این سفرنامهها ،تقابل «خود» و «دیگری» است .سفرنامه از آن دسته متونی اسرت
که رویارویی ميان خود و دیگری را به اشکال و درجه های مختلف بره نمرایش مری گراارد (بسردت( ،)7009 :تامسرون:
( ،)7055یانگز)7059 :؛ به همين سبب بررسی جایگاه غرب در مقا «دیگری» در سفرنامههای قاجاری اهميرت بسرياری
دارد .این سفرنامهها نمونة برتر بازنمایی غرب هستدد (رحيميه )77 :5330 ،و غرربشداسری نيرز بره چگرونگی سراختن
تصویری از غرب یا همان بازنمایی غرب اشاره میکدد (ولتریدگ)76 :7055 ،؛ بدابراین میتروان گفرت سرفرنامهنویسران
قاجاری جزء نخستين کسانی هستدد که صورتی از گفتمان غربشداسی را به جاماة ایرانی ارائه کردند.
نکتة درخور توجه دربارة این سفرنامه ها ،چگونگی بازنمایی غرب در جایگاه «دیگری» یا همان فرایدد «دیگری سازی»
( )Otheringغرب در این متون است .از دیدگاه تامسون ( ،)709 :7055دیگری سازی «فرایددی اسرت کره از طریر آن
یک فرهدگ درک و دریافت خود را از فرهدگهای دیگر بهمثابة فرهدگهایی متفاوت از خود میسرازد .از سروی دیگرر،
شگردهای بالغی که برای پررنگکردن تفاوتهای موجود ميان دو فرهدگ استفاده مریشرود نيرز زیرر ایرن عدروان قررار
می گيرند» .این به مادای آن است که با بررسی زبان شداختی شگردهای زبانی به کار رفتره در ایرن مترون ،تحليرل دقير و
مداسبی از چگونگی بازنمایی غرب در جایگاه «دیگری» میتوان ارائه کرد .با توجه به ایدکره «سرفرنامه ،گرزارش عيدری،
مو به مو و دقي سفرهای انجا شده نيست؛ بلکه متدی ایدئولوژیک است که با خود ردپرای پريش فرر

هرای نویسردده را

حمل می کدد و به اشکال مختلف تحت تأثير سن ،جدسيت ،طبقة اجتماعی ،مليّت و پس زميدة فرهدگی او قرار مری گيررد»
(یانگز ،)7 :7006 ،با بررسی جایگاه غرب در مقا «دیگری» در این آثار ،نخستين واکدشهرا و ایسرتارهای ()Attitudes
ایرانيان نسبت به اروپا تاحدّی آشکار میشود؛ همچدين نقش سفرنامهها در گسترش و ترویج این نگررشهرا و ایسرتارها
تبيين میگردد.
این پژوهش دو نمونه از نخستين سفرنامههای نوشتهشده در دورة قاجار را بهصورت تطبيقی بررسی مریکدرد .هردف
این پژوهش یافتن تفاوت ها و شباهت های احتمالی موجود ميان این دو سفرنامه ،دربارة دیگری سرازی غررب اسرت .برا
توجه به ایدکه استااره یکی از مهم ترین ابزارهایی است که گفتمانهای مختلف با استفاده از آن ،پدیده هرا و رویردادهای
گوناگون را میتواندد بازنمایی کددد و این سفرنامه ها نيز در جایگاه نخستين نمونه های آشکارکردن گفتمان غرب شداسری
در فضای فکری و فرهدگ ایران به شمار میروند؛ به همين سبب تمرکز اصلی این پژوهش بر نقرش اسرتااره در فرایدرد
دیگریسازی غرب است .در این جستار از الگوی «تحليل انتقادی استااره» ( )Critical Metaphor Analysisاسرتفاده
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میشود؛ زیرا این الگو امکان ارائه تحليلی انتقرادی ر شرداختی از نقرش اسرتااره در گفتمران را فرراهم مریکدرد .پيشرتر،
تحقيقاتی دربارة سفرنامههای فارسی در دورة قاجار صورت گرفته است که در بخش بادی به نمونرههرایی از آن اشراره
میشود و سپس چارچوب کاربردی این پژوهش مارفی میگردد.
1ـ 2پیشینة پژوهش
پژوهشهای گوناگونی دربارة سفرنامههای فارسی در دورة قاجار صورت گرفته است که هرکدا از مدظری خاص بره
این متون توجه کردهاند .در دستهای از این تحقي ها به ویژگیهای خاص این گونة ادبی توجره شرده اسرت؛ البتره بایرد
توجه داشت که این شکل خاص از سفرنامهنویسی بهنوعی در تقابل با سفرنامههای پيشين است .هاناوی ( )7007دربرارة
این ویژگیها میگوید:
 )5این متون گزارشهایی نثرگونه است که نگارندگان ،آنها را بهشکل اولشرخص نوشرتهانرد؛  )7موضروع ایرن آثرار
تجارب واقای نگارنده در طول سفر است؛  )9این متون به شکل روایت ( )Narrativeاسرت و گراهی عداصرر نمایشری
( )Dramaticنيز در آنها مشاهده میشود؛  )4این متون بهشرکل روزنامرهای بخرشبدردی شرده اسرت؛ یادری نویسردده
گزارشی روزانه از رخدادهای سفر را به خواندده ارائه میکدد.
افشار ( )7007نيز به برخی دیگر از ویژگیهای متفاوت این سفرنامهها اشاره میکدد .از نظر او این سفرنامهها یکری از
ابزارهایی هستدد که واژههای خارجی از طری آنها به زبان فارسی وارد شد؛ نشر یافت و بره رشرد سربک ادبری فارسری
یاری رساند (همان .)543 :او هم چدين ماتقد است این سفرنامه ها فقط از نظر اطالعات جغرافيایی ،اجتماعی یرا تراریخی
اهميت ندارند؛ بلکه این آثار زميده را برای انتقال مفاهيم جدید علمی ،فرهدگی و سياسی فراهم کردند (همان).
در تاداد دیگری از پژوهش ها به ارتباط ميان این سفرنامه ها و شکل گيری گفتمان غرب شداسی در ایرران اشراره شرده
است .توکلی طرقی ماتقد است «مسافران ایرانی [دورة قاجار] نقشی کليدی و سازنده در گسترش «اروپاشداسی» و نشرر
گزارشهای «عيدی» از اروپا ایفا کردند» (توکلی طرقی .)93 :7005 ،در این چارچوب ،سفرنامههای ایرن دوره در نظرر او
متونی هستدد که کشورها ،آداب و رسو  ،مردمان و فرهدگهرای اروپرایی را توصريف و بره خواندردگان ایرانری مارفری
کردند؛ همچدين با قراردادن غرب در جایگاه «دیگری» نقشی کليدی در ساختن هویّت ایرانی در دورة قاجار ایفا کردند.
دستة دیگری از پژوهشها به چگونگی بازنمایی غرب در جایگاه «دیگری» یا همان شگردهای دیگریسازی اروپرا در
سفرنامههای این دوره توجه نشان میدهد؛ برای نمونه ،ميرزایی و پروین ( )5933ماتقدند سرفرنامهنویسران دورة قاجرار
نخستين نسل از مسافران ایرانی به اروپا هستدد؛ همچدين نخستين نسل از نمایشدهددگان «دیگری» به خوانددگان ایرانری
نيز به شمار می روند .در این چارچوب ،آنها با استفاده از رویکردهایی که بيشتر پساساختارگرایانه ()Poststructuralist
است ،ماندد نظریة بيدامتديت ( )Intertextualityکریستوا ،نظریة روانکاوی لکان و نظریة بازنمایی و دیگریسرازی هرال،
تادادی از سفرنامههای ایرن دوره را برهصرورت انتقرادی تحليرل مریکددرد و سررانجا شرگردهایی مثرل کليشرهسرازی
( ،)Stereotypingطبيایسازی ( ،)Naturalizationیادگارسازی ( )Fetishismو انکار و تقليل تفاوت را در جایگراه
سازوکارهای اصلی در فرایدد بازنمایی غرب در جایگاه «دیگری» شداسایی میکددد.
یکی از بهترین پژوهشها دربارة رویکرد شداختی ر انتقادی به استااره از کارتریس ر بلرک ( )7004اسرت .مؤلرف در
این پژوهش رویکرد «تحليل انتقای استااره» را مارفی می کدد .اوهم چدين مجموعهای از مترون حروزههرای گونراگون را
(ماندد ماهب ،سياست ،ورزش و )...به صورت تطبيقی بررسی کرده است .نویسدده افزون برر ایدکره تحليلری شرداختی از
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استااره های موجود در این متون ارائه می کدد ،گفتمان های پشت این استااره ها را نيز به صرورت انتقرادی واکراوی کررده
است .نکتة درخور توجه در این پرژوهش آن اسرت کره مؤلرف بره طرور ویرژه برر نقرش عوامرل بررون زبرانی و برافتی
( )Contextualدر خل و تفسير استاارهها تأکيد میکدد و ماتقد است تابير استاارهها بدون درنظرگرفتن ایرن عوامرل،
بهطور عملی ممکن نيست.
بدابراین میتوان گفت این پژوهش در مقایسه با مطالاات بيانشده از جدبههای مختلفی نوآورانه اسرت .نخسرت آنکره
این پژوهش ،مطالاهای ميانرشتهای است که با اسرتفاده از یرک رویکررد زبرانشرداختی تاردادی از سرفرنامههرای دورة
قاجاریه را بررسی میکدد .دو آنکه تمرکز این پژوهش بر نقش استااره در فرایدد دیگریسرازی اسرت .البتره در برخری
مطالاات به موضوع غرب در جایگاه «دیگری» توجه شده بود؛ اما به نقش و کارکرد استااره در فرایدرد «دیگرریسرازی»
توجهی نشده است .به همين سبب ،این پژوهش افزونبر بررسی کارکرد استااره در این فرایدرد ،نقرش ایرن ابرزار را در
گفتمان غربشداسی تحليل میکدد و اینگونه تحليلی ميانرشتهای از چگرونگی اسرتااریسرازی ()Metaphorization
«دیگری» را در سفرنامههای مورد نظر ارائه میدهد.
2ـ چارچوب نظری و روش پژوهش
همانگونه که در بخش مقدمه بيان شد ،چارچوب نظری اصلی در این پژوهش تحليل انتقادی استااره اسرت .ایرن رویکررد
یکی از رویکردهای ميانرشتهای است که برای مطالاة استااره از ابزارهای موجود در زبرانشداسری شرداختی ( Cognitive

 )Linguisticsو تحليل انتقادی گفتمان ( )Critical Discourse Analysisبهره میگيرد (کارتریس بلک( ،)7004 :همران:
( ،)7055گوتلی( ،)7002 :موزلف( ،)7003 :هارت .)7055 :فرضية اصلی این رویکرد آن است که در بررسی استااره نهتدهرا
به عوامل شداختی بلکه به عوامل کاربردشداختی ( )Pragmaticنيز باید توجه داشت؛ به بيان دیگر ،رویکرد شداختی را بایرد
با رویکرد کاربردشداختی تکميل کرد (کارتریس بلک .)3 :7004 ،پيش از تاریف و بيان جزئيرات ایرن رویکررد الز اسرت
تصویری کلی از عداصر اصلی آن یادی زبانشداسی شداختی و تحليل انتقادی گفتمان ارائه شود.
زبان شداسی شداختی یکی از رویکردهای اصلی علم زبان شداسی و حاصل پيشرفت ها یا انقالب صورت گرفته در علو
شداختی در دهة هشتاد ميالدی است .یکی از مهم ترین یافته های این علو آن است که استااره ها نقش مهمری در فرایدرد
درک مفاهيم انتزاعی دارند و به همين سبب استااری سازی جایگاه ویژه ای در فرایدد ادراک انسان دارد .بدابراین ،ليکراف
و جانسون ماتقدند «نظا مفهومی روزمرهای که ما در چارچوب آن ،هم فکر میکديم و هم عمل ،ماهيتی اسرتااری دارد»
(ليکاف و جانسون .)9 :5330 ،به بيان دیگر ،استااره موضوعی نيست که فقط در سطح زبان و واژه ها مطر باشد؛ بلکره
فرایددهای فکری انسان نيز تاحدّ بسياری استااری است (همان .)6 :در این باره ،ليکاف و جانسون ماتقدند «اسرتااره در
اصل موضوعی است که با اندیشه و کدش ارتباط دارد و تدها بهصورت عرضی یا ثانویه با زبان ارتباط مرییابرد» (همران:
 .)559این به مادای آن است که رویکرد شداختی برخالف دیدگاه سدتی ،جایگاه اصلی استااره را نره در زبران ،بلکره در
نظا فکری و اندیشة بشر میداند.
با توجه به این مطلب که «جوهر و اساس استااره فهم و تجربة یک چيز در چارچوب چيزی دیگر اسرت( :همران،)5 :
می توان گفت «استااره دراصل ابزار یا صداعتی است که مفهو پردازی یک حوزه از تجربه را در چاچوب حوزه ای دیگرر
شامل میشود» (لی .)6 :7005 ،به بيان دیگر ،فر

اصلی الگوی شداختی آن است که استااره نهتدها یک آرایره و زیدرت
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ادبی نيست ،بلکه وجود آن برای فرایدد مفهو سازی ( )Conceptualizationالزامی است و انسان بدون کمکگررفتن از
استااره ،بسياری از مفاهيم را به درستی نمیتواند درک کدد .این به مادای آن است که استاارهها در الگروی شرداختی نره
در سطح زبان بلکه در سطح مفاهيم و ساختار مفهومی انسان مطر هستدد و به همين سبب از آنهرا برا عدروان «اسرتاارة
مفهومی» یاد میشود« .استاارة مفهومی نگاشتی یکسرویه ( )Unidirectional Mappingاسرت کره محتروای مفهرومی
( )Conceptual Materialرا از یک حوزه به نا حوزة مبدأ ( )Source Domainبه حوزة دیگر به نا حوزة مقصرد
( )Target Domainمدتقل میکدد» (دانسيجير و سویيتسر .)54 :7054 ،بره بيران دیگرر «اسرتااره ،صرورتی از فرافکدری
مفهومی ( )Conceptual Projectionاست که نگاشتها یا تداظرهایی ( )Correspondencesميان حوزههای مفهرومی
متفاوت را شامل میشود» (ایوانز.)596 :7002 ،
در این چارچوب ،حوزة مقصد با حوزه های ناشداخته ،ناملموس و انتزاعی و حوزه مبدأ با حروزه هرای شرداخته شرده،
ملموس و عيدی در زندگی و تجربيات بشر مطابقت دارد .به بيان دیگر ،حوزة مقصد بر تجربيات و پدیده هرای ناآشردا و
انتزاعی مشتمل است که انسان برای فهم آنها چارهای جز بازگشت به تجربهها و پدیدههای آشدا و عيدی ندارد .درمقابرل،
حوزة مبدأ دقيقاً شامل پدیدهها و تجربههای آشدا و ملموس میشود و با استفاده از فرایدد استااریسازی شرایط را بررای
عيدیسازی ( )Concretizationو فهم حوزة مقصد فراهم میکدد .برای نمونه میتوان به مثالهای زیر اشاره کرد:
الف) در شرایط کدونی توپ در زمين امریکاست؛
ب) طرفين برای رسيدن به یک بازی بردبرد تالش میکددد؛
ج) در دور آخر مااکرات دو طرف تالش میکددد از طرف مقابل بيشترین امتياز را بگيرند.
این سه جمله تجلی زبانی یک استااره مفهومی واحد است .این عبرارات اسرتااری ،در چرارچوب اسرتاارة مفهرومی
«سياست ورزش است» شکل گرفته است .درحقيقت در این جملهها تاامل و رابطرة ميران کشرورها در حروزة سياسرت
بين الملل ،در قالب یک رقابت ورزشی مفهو پردازی می شود .به این ترتيب ،ویژگری هرای یرک مسرابقة ورزشری ماندرد
رقابت ،برنده ،بازنده ،امتيازدهی و امتيازگيری و نمونه های دیگر مربوط به این حوزه به حوزة روابط ميان کشورها مدتقل
میگردد؛ درنتيجه ،این ارتباطها به شکل یک رقابت ورزشی بازنمایی میشوند .در این مثال ،تداظرهایی کره ميران حروزه
عيدی مبدأ یادی رقابت ورزشی و حوزة انتزاعی مقصد یادی مااکره و تاامل ميان کشورها برقرار می شود ،شرایط را برای
عيدیسازی حوزة مقصد فراهم میکدد.
افزونبر نظریة استااره مفهومی ،تحليل انتقادی گفتمان نيز یکی دیگر از اجزای اصلی الگوی تحليل انتقرادی اسرتااره
است .طب تاریف بيکر و اليس «تحليل انتقادی گفتمان رویکردی است کره زبران را برهمثابرة کدشری اجتمراعی در نظرر
می گيرد و عالقه مدد به شيوه هایی است که از طری آنها ایدئولوژی ها و روابط قدرت در زبان بيران مری شروند» (بيکرر و
اليس .)76 :7055 ،هارت نيز تحليل انتقادی گفتمان یا به شکل اختصاری «تاگ» ( )CDAرا اینگونره تاریرف مریکدرد:
«فااليتی پژوهشی که رابطة ميان زبان و جاماه را به شکل انتقادی تحليل می کدد» (هارت .)59 :7050 ،نکترة مشرترک در
این دو تاریف آن است که از مدظر تاگ ،زبان نه تدها با جاماه رابطه ای نزدیرک دارد بلکره بره طرور اساسری یرک پدیردة
اجتماعی است.
در این ميان ،یکی از مفاهيم اصلی یا به تابيری کليدواژههای ایرن حروزه ،مفهرو گفتمران اسرت و بره همرين سربب
تاریفهای متاددی از این مفهو ارائه شده است .کرس ماتقد است «گفتمان مجموعهای از گرزارههرای ممکرن دربرارة
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یک حوزة مشخص را فراهم میکدد و به ساختاربددی و سازماندهی شيوهای مریپرردازد کره از طریر آن ،یرک موضروع،
پدیده یا فرایدد خاص بحث و تحليل میشود» (کرس .)2 :5335 ،از سوی دیگر ،یورگدسن و فيليرپس گفتمران را «شريوهای
خاص برای سخنگفتن دربارة جهان و فهم آن یا یکی از وجروه آن» (یورگدسرن و فيليرپس )59 :5933 ،مارفری مریکددرد.
فرکالف به شکلی مشابه گفتمان را «شيوه ای خاص برای بازنمایی اجزا یا ابااد مشخصی از دنيای مرادی ،اجتمراعی و روان
شداختی» (فرکالف )953 :7050 ،تاریف می کدد .به این ترتيب ،در چدين رویکردی ،گفتمان نهتدها وجوه گوناگون جهران را
از مدظر و زاویهای خاص بازنمایی میکدد ،بلکه با ساختاربددی پدیدههای مختلف شرایط را برای خل مادا آمراده مریکدرد.
بدابراین میتوان گفت بررسی گفتمانها در حوزهها و متون مختلف یکی از اهداف اصلی تاگ است.
تحليل انتقادی استااره که به شکل اختصاری «تاس» نيز شداخته میشرود ،در پری بررسری نقرش اسرتااره در مترون و
گفتمان های مختلف است .درواقع ،آن گونه که کارتریس بلک بيان می کدد ،تاس «رویکردی در تحليل استااره است که به
دنبال برمالسازی مقاصد پدهان و احتماالً ناخودآگاه کاربران زبان اسرت» (کرارتریس بلرک .)94 :7004 ،از سروی دیگرر،
استااره یکی از ابزارهای بيان غيرمستقيم نظا های ارزش گااری است (همان )55 :و استااره های مفهومی نيرز سرازنده و
بازتوليدکدددة ایدئولوژی هاست (گوتلی)90 :7002 ،؛ بدابراین میتوان گفت تحليل انتقادی اسرتااره چرارچوبی را فرراهم
می کدد که با استفاده از آن ،مقاصد پدهان سخدگویان زبان ،هم چدين ایستارها ،باورها و ایدئولوژی های موجود در جوامرع
گوناگون بهطور انتقادی بررسی و آشکار میگردد (همان( ،)47 :کارتریس بلک.)43 :7055 ،
تاس برای آشکارکردن مقاصد پدهان و ایدئولوژی توليدکدددگان متن ،از یرک الگروی سره سرطحی اسرتفاده مری کدرد.
کررارتریس بلررک از ایررن سرره سررطح بررا عدرروان تشررخيص ( ،)Identificationتفسررير ( )Interpretationو تبيررين
( )Explanationنا می برد (کارتریس بلک)95 :7004 ،؛ درحقيقت این سطو  ،زميده را برای تحليل انتقرادیرشرداختی
استاارههای مفهومی موجود در متن فراهم میکددد .در سطح تشخيص ،بر اساس تدشی که ميان حوزههای مبدأ و مقصرد
وجود دارد ،استاارههای موجود در متن شداسایی میشوند .نوع روابط اجتماعی که از طری استاارههای موجود در مرتن
ایجاد می شود ،در سطح تفسير بررسی می شود .سرانجا در سطح تبيين ،به چگونگی ارتباط استااره ها با یکدیگر و نقش
آنها در ایجاد انسجا متدی توجه می شود .پژوهشگر با مجموع این سه نوع تحليرل مری توانرد نقرش ترغيبری اسرتااره را
آشکار کدد؛ البته این نقش بيشتر بهشکل غيرمستقيم و پدهان در متن بيان میشود .به این ترتيب ،مقاصد پدهان ،ایستارها و
ایدئولوژیهای توليدکدددگان متن نيز آشکار میگردد.
در پایان به این نکته نيز باید اشاره کرد که باتوجهبه تاریف سبکشداسی انتقادی ( )Critical Stylisticsدر جایگراه
رویکردی که «نحوة شکل گيری مفاهيم اجتماعی در زبان و شيوههای بازنمایی آنها را تحليل مری کدرد» (فتروحی:5935 ،
 )536و با علم به ایدکه نظریة استااره مفهومی یکی از اجزای اصرلی سربکشداسری شرداختی ()Cognitive Stylistics
است ،می توان گفت تحليل انتقادی استااره رویکردی ميان رشته ای است که از ترکيب دو حوزة سبک شداسری انتقرادی و
سبک شداسی شداختی پدید آمده است؛ به همين سبب تحليرل هرای ارائره شرده در آن ،از نظرر روش ،سراختار و محتروا،
تفاوت های بديادین با رویکردهای سدتی سبک شداسی دارد و باید به این تحليل ها نه از مدظر سبک شداسی سردتی بلکره از
مدظر سبکشداسی زبانشداختی نگریسته شود.
3ـ تحلیل دادههای پژوهش
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3ـ 1سفرنامة میرزا ابوطالبخان
ميرزا ابوطالب خان اصفهانی یکی از نخستين ایرانیهایی است که در اوایل دورة قاجار به انگلسرتان سرفر کررد و کترابی
دربارة این کشور و مردمان آن نوشت .او در سال  5759هجری قمری به همراه یک انگليسی به نا دیویرد ریچاردسرون
از هددوستان به انگلستان رفت و حدود هشت ماه باد ،در یکی از بددرهای ایرلدد از کشرتی پيراده شرد .وی پرس از شرش
هفته اقامت در ایرلدد بهسوی لددن رفت و حدود دو سال و نيم در این پایتخت اروپایی زندگی کرد .او به علتهرایی کرامالً
نامالو  ،در محافل اشرافی لددن به شاهزادة ایران ماروف شده بود (رایت )37 :5935 ،و به همين سربب برا طبقرات براالی
جاماه انگلستان ارتباط نزدیکی داشت؛ همچدين در ضيافتهای متادد شاهزادگان و اشراف انگليسی نيز حضور مییافت.
او پس از بازگشت به هددوستان ،به نگارش سفرنامة خود پرداخت .نکتة درخور توجه آن اسرت کره پريش از نسرخة

فارسی ،یکی از افسران کمپانی هدد شرقی در سال  ،5775در لددن ،ترجمة انگليسی این کتاب را با عدروان عربری «مسرير
طالبی فی بالد افرنجی» به چاپ رسانيد .متن فارسی این کتاب دو سال باد و به دستور حکومت بدگال در کلکتره چراپ
شد .نسخة استفادهشده در این مقاله ،نخستينبار در سال  5957به کوشش حسين خدیوجم مدتشر شده است.
این سفرنامه نخستين سفرنامة فارسی است که در قالب یک کتاب ،به مادای امروزی آن نوشته شده اسرت و بره نظرر
می رسد که نویسدده در نوشتن آن از قالب یک سفرنامة غربی الگوبرداری کرده است (هانراوی .)753 :7007 ،اسرتفاده از
اشاار مختلف ،شيوة سازمان دهی زمان در متن و ارجاعات درون متدی ،همگی نشان دهددة آن است کره ایرن سرفرنامه در
مقایسه با سفرنامه های باد از خود نيز از پختگی بيشتری برخوردار است (همان) .از سوی دیگر ،ایرن سرفرنامه یکری از
نخستين متونی است که ایرانيان در آن تصویری از غرب را در جایگاه «دیگری» ارائه کرده اند؛ بدابراین این اثر در بررسی
نخستين بازنمایی های ایرانيان از غرب جایگاه ویژه ای دارد .در ایرن سرفرنامه هماندرد بسرياری از سرفرنامه هرای دیگرر،
نخستين توصيفات اروپا در جایگاه «دیگری» ،در قالب توصيف مداظر و چشماندازهای طبيای به خواندده ارائه میشود:
« )5یک جانب آن که رودخانه جاری است و آن طرف رودخانه ميدان سبز و باغات موزون بی چهار دیروار واقرع شرده،
بیتفاوت چون بهشت برین دلپایر است .آب رودخانه از کوه های بلدد سبز و خر که یک سرمت آن کشريده شرده اسرت،
می افتد .در موضع افتادن آب ،آبشارهای موزون تراشيده اند که مالحظة آن بی اختيار غرم از دل مری زدایرد و لطافرت هروا و
مسرتانگيزی ایدجا به مرتبهای است که بیخواست ،طبيات به رقص ميل مینماید» (ابوطالبخان اصفهانی.)60 :5939 ،
استااریسازی یک شهر اروپایی در جایگاه سرزميدی بهشتی و رویاگونه در این جمالت به خوبی مشراهده مریشرود.
نویسدده ابتدا زیبایی های شهر اروپایی را به بهشت تشبيه می کدد و به این ترتيرب ميران ایرن دو بره نروعی تدراظر برقررار
میکدد .سپس ترکيبی از استاارههای مفهومی را به کار میگيرد تا از یک سو ،زیبایی اروپا را برای خوانددگان خود عيدری
و ملموس کدد و از سوی دیگر ،این زیبایی را به شکل اغراقگونهای به تصویر کشد .در این چرارچوب مریتروان گفرت
استااره های مفهومی زیر ابزار اصلی مؤلف در توصيف مداظر و چشم اندازهای طبيای غرب و به تابيری ،دیگری سرازی
آن هستدد:
 آبشار شيئی ملموس و تراشيدنی است؛
 دل جسمی است که غم بر سطح آن مینشيدد؛
 تماشای زیبایی آبشار نيرویی است که میتواند غم را از دل پاک کدد؛
 لطافت هوا و زیبایی چشمانداز ،نيرویی است که طبيات را به حرکت درمیآورد؛
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 طبيات ،موجود جانداری است که میتواند برقصد.
نویسدده با مجموع این استااره های مفهومی ،مدظره های طبيای اروپا را با استفاده از حوزه های مفهومی اشياء و انسران
استااری سازی می کدد و این گونه از یک سو به زیبایی وجهی شيیء واره ( )Reifiedمی بخشد که نيروی انسان و نه خود
طبيات ،نقشی حياتی در ایجاد آن دارد و از سوی دیگر ،طبيات را به صورت شخصی استااری سازی می کدد که با دیردن
این زیبایی ها به رقص در می آید .به بيان دیگر ،در این فرایدد دیگری سازی نه تدها نقش انسان اروپایی در خل زیبایی های
طبيای برجسته می شود ،بلکه زیبایی «دیگری» بره شرکلی اغرراق گونره بره تصرویر کشريده مریشرود .ایرن تصراویر بره
توصيفهای موجود در متون دیدی و شبهدیدی از بهشت ،بسيار شباهت دارد.
ميرزا ابوطالبخان در کدار توصيفهای متادد از مداظر و چشم اندازهای طبيای اروپا ،به زنان و مردان اروپایی نيرز در
جایگاه نمونههای اعالی دیگربودگی ( )Othernessغرب توجه خاصی نشان میدهد؛ بهگونهای که در سرتاسر سرفرنامة
خود توصيفات متاددی از ویژگی های ظاهری و اخالقی آنها به خوانددگان ارائه می کدد .در این باره بره مثرال هرای زیرر
میتوان اشاره کرد:
« )7زن او «مسس رچ» در فن نواختن موسيقی و ساز چدگ [مهارت تما ] دارد .چدد دفاه که وارد آن خانه شرد بررای
ضيافت طبع من بدان شغل اقدا و آن قدر سحرکاری نمود که حس در بدن من نماند و عقل از سر پرید» (همان.)39 :
« )9این ولدها اکثر جوان و چون جوانان بهشت شيرین شمایل ،نيکو اخالق ،باحيرا و هدرمددنرد؛ خصوصراً «مرس آن
کاکریل» دختر بزرگتر که در حسن قد و رخسار ،طاده بر حوران ابکار میزند» (همان.)503 :
نویسدده در مثال شماره دو ،مهارت نوازندگی زن اروپایی را با استفاده از حوزة مفهومی سحر و جادو استااریسرازی
می کدد و به این ترتيب تصویری بهنسبت عيدی از مهارت او به خوانددگان خود ارائه می کدد .در ایدجا نيرز چدرد ترکيرب
استاارة مفهومی در فرایدد بازنمایی «دیگری» استفاده شده است:
 نواختن ساز ،سحر و جادوگری است؛
 بدن ظرفی است که حواس ،محتوای آن هستدد؛
 عقل موجودی است که توانایی پرواز دارد؛
 نواختن ساز نيرویی است که عقل و هوش را میتواند از بين ببرد.
همانگونه که این جمله ها و استااره های مفهومی مرتبط با آنها نشان میدهدد نویسدده برای بيران حيررت و شرگفتی
خود از نوازندگی زن اروپایی ،ميان مهارت او و حوزة مفهومی سحر و جادو تداظر برقرار کرده و اینگونه مهارت وی را
برای خوانددگان عيدی سازی می کدد .درحقيقت همان گونه که سحر و جادو هوش و حواس انسان را میتوانرد تبراه کدرد،
مهارت «دیگری» غربی در نوازندگی نيز می تواند آن چدان بسيار باشد که به شگفتی و حيرت فرراوان مخاطرب و تبراهی
عقل و حواس او انجامد.
نویسدده در مثال شماره سه ،زیبایی صورت و حسن اخالق جوانان انگليسی را به جوانران بهشرتی تشربيه مری کدرد و
اینگونه ميان جوانان اروپایی و ساکدان بهشتی تداظر برقرار میکدد .این موضوع بهویرژه در توصريف «مرس آن کاکریرل»
بارز است .در ایدجا ،زیبایی صورت و قامت دختر انگليسی در جایگاه شخصی استااری سازی می شرود کره بره حوریران
بهشتی میتواند طاده زند و حسادت آنها را برانگيزد .به بيان دیگر ،ميان زیبایی «دیگری» و زیبایی حوریران بهشرتی کره
مثال برتر زیبایی در متون اسالمی است ،نوعی تداظر برقرار می شود که سرانجا به شکل گيرری تصرویری مبالغره آميرز از
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زیبایی «دیگری» نزد خوانددگان فارسیزبان میانجامد.
ميرزا ابوطالبخان افزون بر این توصيفات از «دیگری» ،عامل اصلی زیبایی مداظر و ساکدان اروپا را نيز جسرتجو و بره
خوانددگان ارائه میکدد:
« )4به قياس من این هوا اصل اصيل کليات نام و خوبی های این هر دو جزیره است ،به چدد جهت :یکی ایدکه موجرب
حسن زنان و قوت دادن جسم و رو مردان ایشان است .دو مقتضی حرکات است که موجب صحّت جسم و نشاط قروت
که جرأت امور شاقه که موجب بلددنامی و کاميابی است ،دهد؛ طاقت تحمل شداید و متاعب بخشد» (همان.)35 :
نویسدده در این جمالت آب و هوا را بهگونهای مفهو پردازی کرده است که نهتدها میتواند باعث زیبایی و براالبرردن
قدرت و توان افراد شود ،بلکه افراد را به حرکت و جدب و جوش وامی دارد .به بيان دیگر ،آب و هوای اروپرا در جایگراه
عامل یا عدصری استااری سازی می شود که نتيجه و محصول طبيای آن زیبایی و پویایی «دیگرری» غربری اسرت .چدرين
توصيفی را میتوان نمونهای از طبيایسازی دانست .از نظر فرکالف ( )44 :7050کارکرد اصلی طبياریسرازی آن اسرت
که به بازنماییهای ایدئولوژیک خاص جایگراه عقرل سرليم ( )Common Senseمریدهرد و بره ایرن ترتيرب ماهيرت
ایدئولوژیک آنها را پدهان می کدد .به بيان دیگر ،این فرایدد هر چيز غيرطبيای ،غيربدیهی و درارتباط با فرهدگ و انسان را
بهصورت امری کامالً طبيای ،بدیهی و مربوط به عقل سليم ارائه میکدد .در ایدجا نيز نویسدده تفاوتهرای موجرود ميران
«دیگری» غربی و «خود» ایرانی را به یک عامل طبيای نسبت می دهد و این تفاوت ها را در جایگاه تفاوت های طبياری و
ذاتی برخاسته از آب و هوای خوب اروپا مفهو پردازی میکدد.

3ـ 2سفرنامة میرزا ابوالحسنخان شیرازی
سفرنامه ميرزا ابوالحسن خان شيرازی ماروف به ایلچی یکی دیگر از نخستين سفرنامههایی است که ایرانيان ،در کدرار
سفرنامة ميرزا ابوطالب خان ،دررابطه با اروپا و به طور ویژه انگلستان نگاشتهاند .ميررزا ابوالحسرن خران در دورة قاجاریره
نخستين سفير ایران در انگلستان است .او در سال  5774هجری قمری به همراه جيمز موریه تهران را ترک کررد و شرش
ماه باد به انگلستان رسيد .در طول اقامت خود در این کشور اروپایی ،ميرزا ابوالحسن با اشخاص مختلف ،به ویرژه افرراد
طبقه باالی جاماه ،دیدار داشت و از مکان های گوناگون در شهر لددن بازدیرد کررد .نتيجرة ایرن دیردارها و مشراهدات،
سفرنامه ای است که در قالب یک گزارش روزانه از او به جا مانده است .این سفرنامه اطالعات متدروعی دربرارة فدرون و
دانش های نوین در مغرب زمين دارد؛ هم چدين دربردارندة گزارش مفصلی از شب نشيدی ها و مهمانی های متاددی اسرت
که ميرزا ابوالحسن در مقا یک ایرانی در آنها حضوری پررنرگ داشرته اسرت (حرائری .)730 :5962 ،درحقيقرت ،ایرن
سفرنامه اطالعاتی دربارة شکلهای مختلف دانش و فن آوری غرب ارائه می کدد؛ هم چدرين جاماره و فرهدرگ «دیگرری»
غربی را نيز به تصویر می کشد .نسخة استفادهشده در این پژوهش ،به کوشش حسن مرسرلوند در سرال  5964برا عدروان
حيرتنامه مدتشر شده است.
ميرزا ابوالحسنخان شيرازی نيز هماندد ميرزا ابوطالب خان به مداظر و جاذبره هرای طبياری و غيرطبياری اروپرا توجره
ویژهای نشان میدهد و بخش زیادی از سفرنامة او توصيف این مداظر و جاذبههاست:
« )5از رعدایی سروهای آن بستان عقل حيران و هریک صد طاده بر درختان صدوبر گلسرتان ار مری زندرد و در کدرار
سروستان باغی بود که رشک فردوس برین و از همه ميوه جات در کمال امتياز در آن باغ موجود» (ميرزا ابوالحسرن خران
شيرازی.)25 :5964 ،
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در این جمالت ،نویسدده مداظر زیبایی را که در مسير خود به انگلستان در یکی از شهرهای عثمانی یا ترکيه امرروزی
مشاهده کرده است ،برای خوانددگان توصيف می کدد .در مرحلة اول شاهد آن هستيم کره زیبرایی طبياری «دیگرری» بره
شکلی اغراقآميز توصيف و تصویر میشود .نویسدده با بهرهگيری از شگرد جان بخشی ،درختران را در قالرب اشخاصری
مفهو پردازی می کدد که صفات و احساسات انسانی مختلف دارند .در این چارچوب ،سروهای بستان به اشخاصی تشبيه
می شوند که بلددی قامت شان نه تدها انسان را به حيرت می اندازد بلکه درختان بهشتی نيز از نظر زیبایی و بلدردی برا آنهرا
مقایسهشدنی نيستدد و به بلددی این درختان حسادت میکددد .بدابراین مجموعرهای از اسرتاارههرای مفهرومی را در ایرن
قطاه میتوان شداسایی کرد:
 درخت انسان است؛
 بهشت انسان است؛
 بهشت بوستان است؛
 عقل موجودی جاندار است.
ترکيب این استاار های مفهومی باعث می شود که نویسدده از یرک سرو ،بهشرت را برهصرورت یرک بوسرتان یرا براغ
استااریسازی کدد و از سوی دیگر ،ميان این بوستان آسمانی که در متون دیدی نمراد زیبرایی آرمرانی اسرت و یرک براغ
زميدی تداظر برقرار کدد و اینگونه تصویری بهنسبت عيدی از زیبایی این باغ به خواندردگان ارائره دهرد .عرالوه برر ایرن،
حيرت و شگفتی نویسدده از مشاهدة آن به شکلی استااری به خوانددگان ارائه مریگرردد .بره بيران دیگرر ،ترکيرب ایرن
استااره های مفهومی به نویسدده این امکان را می دهد که ضمن برجسته سازی زیبایی «دیگری» ،تصرویری ملمروس ترر و
باورپایرتر از حيرت و شگفتی فراوان خود به خوانددگان ارائه کدد.
نویسدده افزون بر توصيف مداظر طبيای ،به عمارت ها و سایر ساخته های اروپایيان نيز توجه ویژه دارد و توصيف هرای
متاددی از این عمارتها به خوانددگان عرضه میکدد؛ همچدين حيرت و شگفتی خود را از دیدن آنها به اشکال مختلرف
استااریسازی کرده است:
« )6از مشاهدة آن عمارات بدیع که نقاشان ارژنگ نژاد در و دیوار آن را به ترکيبات خروب و تصرویرات مرغروب بره
رنگ های الوان ترصيع نموده بودند ،هوش از سر پرواز نمود و در نزد رفات آن عمارت ،طاق کسری پسرتی نمرودی و
در وسات گدبدش ،سقف گدبد مشگين بهرا گور در یک گوشهای گم بودی» (همان.)735-730 :
« )2در هر عمارتی و قصری ،قدادیل متادده و چهلچراغهای بلور و طال و نقره بهقدری روشن بود که چشم کواکرب
آسمان از آنها خيره گشته و هرکه مالحظه می کرد حيرت می نمود و از اهل طرب انگيزی ،به قدری جمع بودند کره زهرره
چدگ ازدستافکدده سراپا گوش بود» (همان556 :ر.)552
نویسدده در این مثالها برای عيدیسازی احساس حيرت و تاجب خود از مشاهدة پدیدههای مختلف دربارة «دیگری»
غربی و انتقال این حس به خوانددگان ایرانی میکوشد .در این چارچوب حتی اینگونه میتوان استدالل کرد کره هردف
اصلی نویسدده «پرداختن به جدبه هایی از زندگی غرب است که با گزارش رسو و چيزهای عجيب و حيررت آور بتوانرد
خوانددگان را سرگر کدد» (قانونپرور .)37 :5934 ،نویسدده در مثال شمارة شش ،حيرت و شرگفتی فرراوان خرود را از
مشاهدة عمارت های بزرگ و زیبای انگليسی برا اسرتفاده از اسرتاارة مفهرومی «هروش و حرواس انسرانی پرنرده اسرت»
مفهو پردازی می کدد .بدابراین ،دیدن زیبایی در جایگاه عامل یا نيرویی استااریسازی مریشرود کره بره پررواز هروش و
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حواس یا همان شگفتی و حيرت فراوان بيددده میتواند بيانجامد.
نویسدده در مثال شمارة هفت ،نور فراوان موجود در داخل عمارت را عراملی مارفری مری کدرد کره باعرث حيررت و
شگفتی بيش از اندازة بيددده می شود .درحقيقت ،آن گونه که ایلچی در این جمالت توصيف می کدد ،روشردایی موجرود در
عمارات و قصرهای لددن بهگونهای است که نهتدها چشم انسران بلکره چشرم سرتارگان آسرمان نيرز خيرره مریشرود .در ایرن
چارچوب ،ستارگان و سيارات در جایگاه موجوداتی انسانی استااری سازی می شوند که رفتارها و احساسرات انسرانی دارنرد و
به همين سبب چشمان ستارگان از تاجب دربارة شدت نور و روشدایی اتاقهای عمارت میتواند خيره شود و یا سريارة زهرره
ساز خود را به کداری میگاارد و نوای نوازندگان بیشمار انگليسی را میشدود که در مهمانی حضور دارند.
نویسدده ،زیبایی و شکوه اشراف و زنان انگليسی را نيز با استفاده از حوزة مفهومی نور استااری سازی کررده اسرت و
به این ترتيب یک بار دیگر ميان نور و زیبایی تداظر برقرار میکدد:
« )3از درخشددگی جواهرات لباس آن شاهزادگان ،آن عمارت روشن و از نور حسن جمال ایشان شهر ماندرد گلشرن
بود» (ميرزا ابوالحسنخان شيرازی.)565 :5964 ،
« )3عجبتر ایدکه دختران حورپيکر و زنان ماه مدظر آن قدر در آن مجمع جمع آمده بودند که روشدی شرمع و چرراغ
از شاشاة روی ایشان تاریکی مینمود» (همان.)533 :
همانگونه که در مثال قبلی نيز اشاره شد ،نویسدده از بسياری نور در یک مکان به عامل ایجاد حيرت یاد مریکدرد کره
حتی حواس و عقل انسان را نيز میتواند تباه کدد .این به مادای آن است کره در توصريفات ميررزا ابوالحسرنخران ،نرور
پدیدهای است که از آن برای عيدیسازی زیبایی فوقالاادة «دیگری» میتوان بهره برد.
در مثال شمارة هشت ،جواهرات و زیبایی چهرة شاهزادگان انگليسی بهصورت اشيایی نرورانی اسرتااریسرازی شرده
است که نور حاصل از آنها نهتدها مکانی را روشن میکدد ،بلکه شهر را به یک بوستان گل تغيير میدهد.
در مثال شمارة نه ،دختران و زنان انگليسی حاضر در ضيافت ،زیبارویانی تصور می شوند کره نرور شرمع و چرراغ در
مقایسه با نور زیبایی آنها هيچ جلوه و روشدایی ندارد و ماندد تاریکی به نظر می رسد .نکتة مهرم در ایدجرا آن اسرت کره
تاداد بسيار زنان و دختران مجلس به افزونی نور و البته زیبایی و شکوه مهمرانی مریانجامرد .در زیربدرای ایرن تصراویر
اغراقآميز از مردان و زنان انگليسی ،استاارههای مفهومی زیر را میتوان تشخيص داد:
 زیبایی نور است؛

 جواهرات و چهرههای زیبا اشياء نورانی هستدد؛
 نور عدصری شمارششدنی است.

سرانجا باید به این نکته توجه داشت که در متون قاجاری نيز توصيف ها و استااره های مشابهی دربارة شراهزادگان و
اشراف قاجاری مشاهده میشود؛ اما وجه تفاوت این متون و مثالهای بيانشده آن اسرت کره نویسرددة سرفرنامه نرهتدهرا
دربارة شاهزادگان ،بلکه دررابطهبا مردمان عادی اروپا نيز از چدرين اسرتاارههرایی بهرره گرفتره اسرت و بره ایرن ترتيرب
تصویری اغراقآميز از زیبایی و شکوه «دیگری» غربی ارائه میکدد.

3ـ 3مقایسة استعاریسازی «دیگری» در مسیر طالبی و حیرتنامه
پيشتر بيان شد که سفرنامه های دورة قاجار جزء نخستين بازنمرایی هرای غررب در جایگراه «دیگرری» و بره تابيرری،
نخستين شکل گفتمان غرب شداسی در ایران هستدد .دو سفرنامة مسير طالبی و حيرت نامه بيش از دو قررن پريش نوشرته
شدهاند و از آن جایی که جزو نخستين سفرنامههای ایرانيان دربارة اروپا به شمار مریرونرد از جایگراه ویرژهای در ميران
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سرفرنامههرای ایرن دوره برخوردارنرد .از سروی دیگرر ،مفهرو قالرب ارجراع تصرویری ( Iconographic Frame of

 )Referenceیکی از مفاهيم مهم و کليدی تاس است و در رابطه با تحليل این دو سفرنامه نيز کاربردهرای فراوانری دارد؛
به همين سبب پيش از مقایسة استااریسازی «دیگری» در این دو متن ،این مفهو باید مارفی شود.
طب تاریف هاوکيدز «ارجاع تصویری یکی از شيوه های مرسو بازنمایی متدی است که تصاویری ساده شده از تجارب
ما را که با ارزش های آشدا در جاماه مرتبط هستدد ،ارائه می کدد به مدظور آنکه یک پيوند مفهرومی قروی ميران مرجرع و
قضاوتهای ارزشی خاص برقرار کدد» (هاوکيدز .)97 :7005 ،به بيان سادهتر ،ارجاع تصویری ،تجارب پيچيردة انسران را
به تصاویری ساده تبدیل می کدد که بازتابی از نظا های ارزشی موجود در جاماره هسرتدد .اسرتفاده از مفراهيم دارای برار
ارزشی مثبت در فرایدد ارجاع تصویری باعث می شود حوزة مقصد یا همان مرجع به شکل مثبت ارزیابی گردد و بره ایرن
ترتيب حوزة مقصد تقویت و تصویری مثبت از آن ترسيم می شود .درمقابل ،استفاده از مفاهيم مدفری در ارجراع بره یرک
حوزة مفهومی شرایط را برای ارزیابی مدفی آن حوزه فراهم می کدد و تصویری مدفی و تضايف کددده از آن حوزه ترسريم
میشود (همان99 :ر.)94
نکتة درخور توجه آنکه حوزه مبدأ در فرایدد ارجاع تصویری یک تصویر مدفرد نيست؛ بلکه مجموعهای از تصراویر را
تشکيل می دهد .درواقع ،مجموعه ای از تصاویر مدسجم و همگن ،به صورت یک نظرا مادرایی در اشراره بره حروزة مقصرد
استفاده میشود .این همان چيزی است که از آن با عدوان قالب ارجاع تصویری یاد مری شرود (هراوکيدز( ،)7005 :دیررون و
همکاران .)7002 :در این چارچوب میتوان گفت قالبهای ارجراع تصرویری ،تصرویری یکپارچره و مدسرجم را از حروزة
مقصد ترسيم میکددد که با دیدگاهها و ایستارهای کاربران زبان همسویی دارند و به تابيری آنها را بازتوليد میکددد.
دربارة سفرنامههای بررسیشده در این پژوهش میتوان گفت نویسرددگان هرر دو سرفرنامه از اسرتاارههرای مفهرومی
کمابيش مشابهی در بازنمایی اروپا هماندد «دیگری» بهره گرفته اند که درمجموع به شکل گيری یک قالب ارجاع تصویری
در رابطه با غرب انجاميده است .این قالب ارجاع تصویری که آن را بره صرورت اسرتاارة مفهرومی «اروپرا بهشرت اسرت»
میتوان بيان کرد ،تصویری اغراقآميز ،رویاگونه و آرمانی از «دیگری» اروپایی ترسيم میکدد .در این چارچوب ،مدراظر و
چشماندازهای طبيای ،عمارتها و ساختمانها ،زنان و مردان و حتی آب و هوای اروپا به اشرکال مختلرف در تدراظر برا
قالب بهشت در مقا سرزميدی آرمانی قرار میگيرند و به این ترتيب ویژگیهای این قالرب بره حروزة مقصرد کره همران
«دیگری» باشد مدتقل میگردد .مثال زیر بهروشدی این موضوع را نشان میدهد:
« )50عمارت این باغ را «مستر هشتين» خود نقش بسته و آیيده های بزرگ خوش قطرع و چهرل چرراغ هرای بلرورین و
قالی ها و هرچيز شاهانه در آن گااشته .به هيأت مجموع ،آن قدر مطبوع و دلپایر است و به حدی صاف و پراک مریمانرد
که به خاطر ناظر رسد که مسکن پریان است و مرد در ایدجا بیاکل و شرب زندگانی کددد و حاجت به فضولریخرتن و
کثافت کردن ندارند« ...مستر هشتين» سه چهار ماه در لددن و باقی در آن مکان بهشت نشان به فرراغ زنردگی مری کدرد کره
سالطين آفاق را گاهی ميسر نبود» (ابوطالبخان اصفهانی.)579 :5937 ،
نویسدده در این قطاه ،خانة یکی از اشراف انگلستان را توصيف میکدد .همانگونه که این توصيفات نشران مریدهرد،
خانة این شخص هماندد مسکن پریان استااری سازی شده است .در این استااری سازی ،استفاده از قالرب «اروپرا هماندرد
بهشت» به نویسدده این امکان را می دهد که یک ساختمان زميدی را بهصورت خانهای بهشتی و رویرایی تصرور کدرد کره
ساکدان آن ماندد پریان هستدد و از نيازهای روزمرة یک انسان عادی بی نيازند .درواقع با استفاده از یک چارچوب ارجراع

بررسی انتقادی -شداختی استااریسازی «دیگری» در سفرنامههای مسير طالبی و حيرتنامه

59 /

تصویری ،زیبایی حيرت انگيز یک خانة انگليسی در جایگاه زیبایی یک مکان بهشتی عيدری سرازی و بره خواندردة ایرانری
مدتقل شده است.
کاربرد این قالب ارجاع تصویری در بازنمایی اروپا بره ارائرة تصرویری اغرراقآميرز ،آرمرانی و بهشرتگونره از اروپرا
میانجامد؛ هم چدين به نویسدده این امکان را میدهد که حيرت و شگفتی فراوان خود را از مشاهدة این سرزمين رویرایی
بيان کدد .به بيان دیگر ،نویسدده از توصيفهای بهشت در متون دیدی استفاده میکدد ترا از یرک سرو ،تصرویری عيدری و
ملموس از زیبایی ،ناشداختگی و حيرت انگيزی «دیگری» غربی برای خوانددگان ترسيم کدد و از سروی دیگرر ،حيررت و
شگفتی بسيار «خود» ایرانی را در رویارویی با «دیگری» اروپایی بيان کدد .بدابراین در چارچوب الگروی تراس مری تروان
گفت این نوع استااریسازی سرانجا به شکل غيرمستقيم« ،دیگری» اروپایی را در جایگاهی باالتر از «خود» ایرانی قررار
میدهد و این موضوع نيز بيانگر ایستار غربستایانة نویسدده است.
در پایان باید به نقش این قالب ارجاع تصویری در ایجراد انسرجا مادرایی ( )Coherenceدر مرتن ایرن دو سرفرنامه
اشرراره کرررد .مرریترروان گفررت در ای رن دو سررفرنامه ،قالررب «اروپررا هماندررد بهشررت» بررهصررورت یررک اسررتاارة کررالن
(( )Megametaphorاستاکول( ،)7007 :کووچش )7050 :عمل می کدد .مدظور از استاارة کالن آن است که مجموعره ای
از عبارتهای استااری وابسته به یک حوزة مادایی یکسان ،در کدار همدیگر و در رابطه با یک موضروع یرا حروزة مقصرد
یکسان به کار گرفته شوند و بارها و به اشکال مختلف در کل یک متن تکرار گردند .استااره های کرالن یکری از عوامرل
اصلی ایجاد انسجا مادایی در متون و گفتمان های مختلف است .بدابراین کاربرد مجموعه ای از عبارت هرای اسرتااری و
استااره های مفهومی که به نوعی مرتبط با قالب «اروپا هماندد بهشت» هستدد به نویسددگان این دو سفرنامه این امکران را
می دهد که تصویری مدسجم و یکدست از «دیگری» غربی به مخاطبان ایرانی در دورة قاجار ارائه کددد و انسجا مادرایی
الز را در متن به وجود آورند؛ هم چدين صورتی خاص از گفتمان غرب شداسی را نيز خل کددد .در این صورت خراص
از گفتمان غربشداسی که بر دیگریستایی مبتدی اسرت و آن را غرربسرتایی مریتروان ناميرد ،غررب برهصرورت یرک
آرمانشهر برساخته میشود و به خوانددگان مارفی میگردد .همچدين نقش یک الگو و نمونره را بررای جامارة ایرران در
عصر قاجار ایفا میکدد .بدابراین سفرنامههای مسير طالبی و حيرتنامه با ارائة تصویری مدسجم و بهشتگونه از غررب و
استااریسازی «دیگری» غربی در جایگاه بهشت و آرمانشهر ،خوانددگان خود را بهشکل غيرمسرتقيم بره الگروبرداری از
وجوه مختلف تمدن و فرهدگ اروپا ترغيب کرده اند و تصویری کرامالً جانبدارانره و جهرت دار از مغررب زمرين ترسريم
میکددد.
4ـ نتیجهگیری
سفرنامههای فارسی دورة قاجار جزء نخستين تالشهای ایرانيان برای شداخت و بازنمایی غرب است و به همرين سربب
بررسی چگونگی دیگریسازی غرب در این سفرنامهها اهميت زیادی دارد .هدف اصلی این پژوهش بررسری انتقرادی ر
شداختی نقش استااره در فرایدد دیگری سازی اروپا در این سفرنامه ها برود .در ایرن راسرتا ،دو سرفرنامة مسرير طرالبی و
حيرتنامه ،از نخستين سفرنامههای اروپا در دورة قاجار ،برای دادههای این پژوهش انتخراب شردند .تحليرل انتقرادی ر
شداختی استااره های این دو متن بيانگر آن اسرت کره مجموعره ای از اسرتااره هرای مفهرومی را در زیربدرای بسرياری از
عبارتهای استااری این متون میتوان شداسایی کرد .استاارههای مفهومی زیر از این جمله است:
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 مداظر و پدیدههای طبيای شيیء هستدد؛
 طبيات شخصی است که توانایی رقصيدن دارد؛
 حيرتکردن پرواز عقل از بدن است؛
 زیبایی نور است؛
 جواهرات و چهرههای زیبا اشياء نورانی هستدد.
نکتة مهم دربارة این استااره های مفهومی ،نقش آنها در ایجاد تصویری اغراق آميز ،آرمانی و بهشت گونره از اروپاسرت
به گونهای که ترکيب این استاارههای مفهومی بره شرکلگيرری تصرویری بسريار درخشران و رویرایی از غررب هماندرد
«دیگری» مدجر میشود .این تصویر مثبت و درخشان یک قالب ارجاع تصویری ایجاد میکدد که اروپرا در چرارچوب آن
هماندد بهشت استااری سازی می شود .این بره مادرای آن اسرت کره ویژگری هرای قالرب بهشرت ماندرد طبيارت زیبرا و
حيرتانگيز ،قصرهای مجلل و باشکوه ،آب و هوای بینظير ،مردان خوشصورت و حوریان بهشتی و ...به سرزمينهرای
اروپایی در جایگاه حوزة مقصد مدتقل می شود و ميان این دو حوزه تداظر برقرار می گردد .اسرتفاده از ایرن قالرب ارجراع
تصویری از سه نظر اهميت دارد )5 :به نویسددگان این امکان را می دهد که تصویری عيدی و ملموس از شکوه و زیبرایی
«دیگری» برای خوانددگان خود ترسيم کددد )7 ،حيرت و شگفتی فراوان «خود» ایرانی در مواجهه برا «دیگرری» غربری را
به نوعی توجيه کددد )9 ،با ارائرة تصرویری مدسرجم و آرمران شرهری از غررب ،خواندردگان را بره شرکل غيرمسرتقيم بره
الگوبرداری از وجوه گوناگون تمدن و فرهدگ اروپا ترغيب کددد.
در این چارچوب ،به این نکته نيز باید اشاره کرد که استااری سازی اروپا در جایگاه بهشت یا آرمران شرهر« ،دیگرری»
اروپایی را در جایگاهی باالتر از «خودِ» ایرانی قرار می دهد و به شکل گيری گونه ای از گفتمان غرب شداسی می انجامد که
میتوان آن را غرب ستایی ناميد .شکل گيری این شکل خاص از گفتمان غرب شداسی و بازتاب آن در سفرنامه های مرورد
نظر را به شرایط سياسی ر اقتصادی و رابطة ایران با اروپا در دورة قاجاریه میتوان نسبت داد .درواقع ،ایران دوره قاجرار
نسبت به کشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه در جایگاه پایينتری از نظر اقتصادی و نظامی قرار داشت و به همين
سبب مسافران ایرانی ضمن ابراز حيرت و شگفتی فراوان در رویارویی با پيشرفت های گوناگون اروپایيان ،در پری یرافتن
راز این پيشرفتها و علتهای عقبماندگی ایرانيان بودند؛ به همين سبب غررب را برهصرورت آرمرانشرهر یرا الگرویی
استااری سازی کردند که جاماة ایران باید به شکل های مختلف از آن پيروی کدد .در همين راستا ،میتوان گفت اسرتاارة
کالن «اروپا بهشت است» یکی از عوامل اصلی ایجاد انسجا مادایی در متن این دو سفرنامه اسرت کره البتره کراربرد آن
باتوجهبه بافت تاریخی ر اجتماعی و دورة زمانی نگارش این آثار توجيهپایر و درخور تبيين است.
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