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چکیده
هر اثر ،متناسب با موضوع خود حاوی کلانگفتمانها و خردهگفتمانهایی است که ننارهر

زبانی و معنایی در خدمت تبیین و تفسیر آنها ب کار گرفت میشود .خاطرات حااج سایاح
محلاتی ،از جمل آثار برجست در دورة قاجار است ک در بخش قابه ملاحظه ای از آن به
یکی از رویدادهای سیاسی-اجتمانی زمان ،یعنی مشروطیت پرداخت شهده و قهرار داشهتن
مؤلف در جبهة مشروط طلبان ،این ربغ را پررنگتر ساخت اسهت .بررسهی کلهانگفتمهان
مشروطیت در این اثر بر اساس الگوی نسبتاً جامع فرکلاف در س سطح توریف ،تفسهیر و
تبیین ،نمایندة نگرش مثبت نویسنده ب مسئلة مشهروطیت و به کهارگیری ننارهر زبهانی و
واژگههانی ،دسههتوری و بیههانی و ...در مواف ههت بهها ایههن رویههداد اسههت .در جبهههة مخههالف
مشروط خواهان ،مخالفان آن قرار دارند ک دقی اً روی دیگر سک را مینمایانند و برخهورد
انت ادی نویسنده در س ساحت توریف ،تفسیر و تبیین بها آنهها ایهن امهر را بهرجسهت تهر
میکند.
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شمارة چهارم

 -1مقدمه
 -1-1تحلیل گفتمان

از جمل نظریات برجستة ادبی ک امکان خوانشی تازه از متون را فهراه آورده ،نظریهة تحلیه انت هادی
گفتمان است و فرکلاف از نظری پردازان برجستة آن ب شمار میرود .ب ن یدة وی «گزارهههای تلهویحی
طبیعیشده ک مَنِشی ایدئولوژیک دارند ،در گفتمان فراوان یافت میشوند و در تعیین جایگهاه مهردم به
ننوان کنشگرهای اجتمانی ،ن ش ایفا میکنند .این مفروضهات ،به طهور که طبیعهی شهده و مهردم از
وجود آنها بیخبر هستند .گفتمان ،ریشه در چهارچوب بازتولیهد اجتمهانی روابه سهلط (هژمهونی
قدرت و نگرش انت ادی ،ریش در نم ت هابلی (دیهالکتیکی میهان سهاختار و کهنش دارد»(فرکلهاف،
 . 20 :1233در نظریة فرکلاف ،گفتمان ب برساختن س پدیده کمک میکند :هویهت اجتمهانی ،روابه
اجتمانی و نظامهای دانش و معنا .بدین ترتیهب گفتمهان سه کهارکرد دارد :کهارکرد ههویتی ،کهارکرد
رابط ای و کارکرد فکری .در اینجا فرکلاف از رویکرد چند کارکردی دستور زبهان ههالیهدی( 1کهارکرد
اندیش ای ،کارکرد بینافردی و کارکرد متنی ب زبان کمک گرفته اسهت (یورگنسهن و فیلیه:1233 ، ،
. 113
تحلی انت ادی گفتمان از طریق مطالعات تحلی متهون ادبهی ،سهبکشناسهی و ن هد ادبهی ارتبهاطی
برجست با ادبیات مییابد« .تحلیلگران گفتمان انت ادی بر این باورند ک متون ادبی نیز ماننهد سهایر متهون
در خدمت ارتباط هستند؛ از این رو آنها را نیز میتوان با نگرش و روش انت ادی تحلیه نمهود .تهاری ،
ساختارهای اجتمانی و ایدئولوژی در ن د زبانشناختی از منهابع ارهلی دانهش به شهمار مهیرونهد و
تحلیلگران رویکرد انت ادی گفتمان معت دند ک تولید ،فه  ،خوانش و تحلی متون ب نهواملی هموهون
بافت خُرد و کلان ان از مسائ فلسفی ،تهاریخی ،سیاسهی ،جامعه شهناختی ،ایهدئولوژیکی و گفتمهان
وابست است؛ زیرا رابطة بین مردم و جامع به رهورت تدهادفی و دلبخهواهی نیسهت؛ بلکه توسه
نهادهای اجتمانی و دیگر نوام دخی در گفتمان تعیین میشود و ادبیات و متون ادبهی ههر دوره نیهز
در بافت خاری تولید ،تحلی و تفسیر میگردد .زبانشناسان انت ادی ،هموون فاولر ،2الگهوههایی بهرای
تحلی  ،تفسیر و ن د متون ادبی ارائ نمودهاند .در نگاه تحلیلگران گفتمان انت ادی ،ادبیات به مثابهة زبهان
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و گفتمان است»(آقاگ زاده . 11-21 :1231 ،با توج به ایهن رویکهرد ،سهفرنامة حهاج سهیاح را نیهز
هموون بسیاری از متون مهیتهوان بها رویکهرد فرکلهاف بررسهی نمهود و سهرن ههای برجسهت ای از
ایدئولوژی نظام قدرت را در آن یافت.
ب ن یدة فرکلاف« ،گفتمان با «قدرت» و مناسهبات آن ارتبهاط تنگهاتنگی دارد و هه پدیدآورنهده و
پرورشدهندة قدرت و ه شک دهنده و البت تغییردهنده و حتی منسوخکنندة آن است .قهدرت ،اههرم
مه گفتمان در کنشزاییهاست؛ زیرا ماهیتاً ب دنبال مطیهع کهردن و ایجهاد نظه و سیسهت مهورد نظهر
گفتمان در جامع است .ایجاد این نظ  ،بدون ایجاد گفتمان امکانپهییر نیسهت .گفتمهان بهرای کسهب
مشرونیت در جامع از باورها و معانی مشترک در میان جامع یا گروههای اجتمانی بهره میگیهرد که
ارطلاحاً «ایدئولوژی» نامیده میشود .استفاده از ایهدئولوژی نلهاوه بهر ایجهاد مشهرونیت ،به رهورت
اتوماتیک ،امکانات دیگری را بهرای گفتمهان فهراه مهیآورد؛ از جمله اینکه گفتمهان بها اسهتفاده از
ایدئولوژی ،امکان مخالفت را از مخالفان میگیرد و از سوی دیگر گروههای اجتمهانی نیهز در راسهتای
منافع قدرتمندان حرکت میکنند؛ زیرا ایدئولوژی مورد استفاده ،از همهان ارزشهها و جههانبینهیههای
مشترک و بنیادین گروههای اجتمانی گرفت شده است و از آنجا ک این ایدئولوژی و جهانبینهی ،رکهن
اساسی در زبان ،انت ادات ،اندیش ها و انمال مردم یا گهروهههای اجتمهانی اسهت ،درنتیجه سهلط یها
قدرت مرتباً در گفتمان بازتولید میشود و مردم ،خواست یا ناخواسهت  ،همهواره به بازتولیهد سهلط در
گفتمان میپردازند» (حسینپناهی. 101 :1230 ،
فرکلاف برای نظریة خود یک الگوی تحلیلی ارائ کرد ک در س سطح توریف ،تفسیر و تبیهین به
بررسی گفتمانها میپردازد و در یک حرکت از جهز به که  ،ارتبهاط مهتن ،قهدرت و ایهدئولوژی را
بررسی و تبیین میکند .وی در طرح الگهوی خهود سه روش و سهنت تحلیلهی را ترکیهب کهرده که
نبارتند از .1 :تحلی فراگیر متن در میان بافت زبانشناسی (شام دسهتور زبهان کهاربردی هالیهدی .2
تحلی نم اجتمانی در زمینة کلان (شام نظریة فوکو  .2تحلی نم اجتمانی در زمینة خرد (ماننهد
تحلی مکالم (یورگنسن و فیلی. 111 :1233 ، ،

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و نلوم انسانی سابق

1

شمارة چهارم

 -2-1خاطرات حاج سیاح

خاطرات حاج سیاح ،مه ترین اثر حاج سیاح محلاتی است که بها ورود نویسهنده به بوشههر در روز
سوم مرداد  1221آغاز و با رویدادهای مرداد سال  1233و ماجرای فتح تههران و فهرار محمهدنلیشهاه
خاتم مییابد .محتویات این اثر را میتوان ب دو بخش نمده ت سی کرد :بخهش نخسهت که از آغهاز
تا سهال 1212ه.ش و مهاجرای پناهنهده شهدن نویسهنده را دربرمهیگیهرد ،بیشهتر از گونهة سهفرنام و
خاطرهنویسی است و بخش دوم ،شام حوادث تا سال 1233ه.ش و بیشتر به رهورت تهاری نگهاری
است.
در خاطرات حاج سیاح به موضهونات مختلفهی پرداخته شهده که مشهروطیت از جمله کلهان
گفتمانهای آن است .نویسنده از نس نوگرایان دگراندیش ندر قاجار و یکی از افراد مهؤثر در تهروی
مشروط خواهی است (آذرنگ ،بیتا 21 :ک بنابر خاطراتش ب دلی فعالیهت در ایهن زمینه  ،زنهدانی و
شکنج نیز شده است؛ درواقع او را شاید بتوان از جمل کسهانی دانسهت که به ن یهدة کسهروی ،در
جنبش مشروط  ،گمنام و بهیشهکوه ،کهار را از پهیش بردنهد امها کنهار گیاشهت و شهکنج شهدند تها
مشروطیت ،ناانجام بماند (کسروی . 2 :1212 ،با توج ب اینک بخش قاب تهوجهی از خهاطرات حهاج
سیاح ب مشروطیت میپهردازد ،در م الهة حاضهر کوشهش شهده تها «مشهروطیت» به ننهوان یکهی از
گفتمانهای کلان آن بر اساس نظریة فرکلاف تحلی شود.
 -2پیشینة پژوهش

در بررسی مربوط ب این م ال میتوان ب «ن د و بررسهی سهفرنام ههای نارهرالدینشهاه به فرنهگ بها
رویکرد تحلی گفتمان» ،نوشتة نلیزادة بیرجندی و رجبلو ( 1233اشاره کرد .پایاننامه ای بها موضهوع
تحلی گفتمان سفرنام های اروپایی دورة مشهروط نیهز نوشهت شهده اسهت .برخهی از پهژوهشههای
انجامشده دربارة حاج سیاح و آثار او نیز نبارتند از« :معرفی کتاب :حهاج سهیاح و سهفرنامة او» ،نوشهتة
مسرت (« ، 1213فرار از وضع موجود (نگهاهی به سهفرنامة فرنهگ حهاج سهیاح » ،نوشهتة ابراهیمهی
( 1233و «حاج سیاح ،سفرنام نویسی معل اخلاق و واضع لغت» ،نوشتة روحبخشان (. 1231
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 -3مشروطیت در خاطرات حاج سیاح
 -1-3سطح توصیف

توریف ،بخشی است ک در آن ارزشهای تجربی و رابطه ای و بیهانی موجهود در مهتن در دو سهطح
واژه و دستور زبان بررسی میشود.
«برای تحلی یک متن ،پیش از هرچیز باید توج داشت ک موضوع پیهام در انتخهاب گونهة زبهانی،
ن شی اساسی برنهده دارد .هر موضونی ب ناچهار گونهة زبهانی خارهی را مهیطلبهد» (پهلهواننهژاد و
نارری مشهدی. 11 :1231 ،
در توریف ،یک متن در س سطح واژگان ،دستور و ساختهای متنی بررسی مهیشهود (فرکلهاف،
113 :1213
 -1-1-3توصیف در سطح واژگان

فرکلاف در بررسی واژگان یک گفتمان در سطح توریف ،ب س نوع ارزش تجربهی ،رابطه ای و بیهانی
پرداخت است (همان. 110 :
 -1-1-1-3ارزشهای تجربی واژگانی

در بخش ارزشهای تجربی واژگانی ،ارزشهای تجربی کلمات ،طرح طب بندی آنهها ،نبهارتبنهدی
دگرسان یا نبارتبندی افراطی و رواب معنایی (شهمول ،تاهاد و هه معنهایی بهین کلمهات بررسهی
میشود (همانجا .
واژگان خاطرات حاج سیاح ،حهاوی ارزشههای تجربهی گفتمهان مشهروط طلبهی و آزادیخهواهی
است« .وی از آغاز جنبش مشروط خواهی در شمار هواداران مشروطیت بهود و نوشهت های غیرقهانونی
و روزنامهه های ایرانیههان خههارج از کشههور را در میههان مههردم پخههش میکههرد ...در جریههان جنههبش
مشروط خواهی ،وی ک بیش از هفتاد سهال داشهت ،فعالانه شهرکت کهرد» (طباطبهایی. 221 :1232 ،
مشههروط خههواهی نویسههنده سههبب شههده تهها وی در جهایجههای اثههرش از گفتمههان مشههروط طلبهی و
مشروط خواهی دفاع کند« :بالاخره بعد از رفتوآمد زیاد و تواتر خبر ان لهاب تبریهز و سهایر شههرها و
ت اضای مشروطیت از هر طرف و مساندت انگلیسیان ،شهرت دادند ک شهاه سهؤال کهرد« :م دهود از
مشروطیت چیست؟» گفتند« :ندل و ترقی و آبادی مملکت ».گفت« :یعنی طههران مثه لنهدن شهود؟»
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گفتند« :بلی!» گفت« :چ بهتر از این؟!» پ
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قبول کرده ،فرمان مشروطیت در چههارده جمهادیالثهانی

سنة  1221رادر گردید» (حاج سیاح. 211 :1223 ،
در اثر مورد بررسی در بخهش مربهوط به دوران اسهتبداد رهغیر محمهدنلی شهاه نیهز از نهاهت
مشروط دفاع شده است« :ان لاب در تبریز شدت یافت زیرا مردم چند سال بود که از تعهدیات و سهو
حالات محمدنلی میرزا ب تنگ آمده و از آیندة سلطنت او برای ایران و ملت بسهیار بهی داشهتند .په
بازارها را بستند و با تلگرافها اررار ب انطای مشروطیت کردند» (همان. 212 :
از دیگر ویژگیهای توریفی واژگهانی در ایهن اثهر ،اسهتفاده از نبهارتبنهدی دگرسهان اسهت که
نویسنده از آن جهت توریف مشروط طلبان استفاده کرده اسهت .وی بهر خلهاف آنکه نظهت قهدرت،
مشروط طلبان را ننارری شورشی و منفی میداند ،با نبارتبندی کاملهاً متاهاد و دگرسهان ،ایشهان را
افرادی غیور و آزادیطلب میداند (ر.ک همان :توریف ستارخان و باقرخان. 101 ،
شگرد زبانی دیگر ،کاربرد رواب معنایی است ک در پرداخت کلانگفتمان مشروطیت در خهاطرات
حهاج سههیاح مههورد توجه قهرار گرفته اسههت .در ایههن نوشههت از هه معنههایی مثبههت بههرای تورههیف
مشروط طلبان استفاده شده است:
«اولین کسی ک طالب قانون و نظ و ندل و ترقی در ایران بود ،مرحوم مبرور« ،میرزا ت ی اتابیهک»
(امیرکبیر بود ک در ولیعهدی ناررالدین شاه ،یکی از همراههان او در سهفرنامة روسهی بهود» (همهان:
. 221
در بند بالا واژگان «قانون ،نظ  ،ندل و ترقی» ت ریباً ه معنا و نمایندة اهمیت موضوع نهزد نویسهنده
است .در این کتاب از شمول معنایی نیز برای برجست سازی معنا استفاده شده است:
«در نشر نل  ،دارالفنون را تشکی داد ،معل از اروپا جلب نمود ،م هرر کهرد اطفهال بها اسهتعداد به
فرنگ رفت تحدی نل کرده برگردند ....باید کار کرد و مردم را نهال نمهود و کارهها را به نالمهان و
دانایان س،رد» (همان221 :؛ برای موارد بیشتر ر.ک همان. 212 ،212 ،132 :
واژگان «نل  ،تحدی  ،نال  ،نالمان» ک نسبت ب یکدیگر دارای شمول معنهایی هسهتند و «نالمهان
و دانایان» ک ه معنایی را میرساند ،سبب برجستگی متن شده است .در این اثهر از تاهاد معنهایی نیهز
در توریف مشروط طلبان و مخالفان استفاده شده است:
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«در این ایام ،توس بعای از آزادیخواهان در نتبات ،ح هایق مشهروطیت را به رسسها گفته  ...و
آخوند ملاکاظ خراسانی و  ...ب مردم فهمانده بودند ک مساندت مشروطیت واجب اسهت و مخالفهت
با آن معدیت و حرام است و چون غالباً در میان ف ها رقابت و لجاجهت هسهت و طلهب ریاسهت به
نفوس غالب فا الل و مستبدین دیگر ،روابطی پیدا کرد» (همان. 212-12 :
واژگان «آزادیخواهان ،مستبدین»« ،مشروطیت ،استبداد»« ،مساندت ،مخالفهت» و «واجهب ،حهرام»،
متااد همدیگر هستند .استفاده از این واژگهان متاهاد در یهک اثهر ،مشهارکین آن و افکهار و ن ایهد و
ایدئولوژی آنها را برای مخاطب تبیهین و تشهریح مهیکنهد و نلهاوه بهر آن ،دیهدگاه نویسهنده را نیهز
مینمایاند.
 -2-1-1-3ارزشهای رابطهای واژگانی

در مرحلة بررسی ارزشهای رابط ای ،مواردی از قبی  :نبارات دال بر حسن تعبیر و کلمات رسهمی یها
محاورهای بررسی میشود (فرکلاف . 113 :1213 ،در خاطرات حاج سیاح ،نویسنده ،بهیش از آنکه از
حسن تعبیر استفاده کرده باشد ،از واژگانی با ارزش رابطه ای منفهی بهرای ت بهیح و سهرزنش مسهتبدان
استفاده کرده است:
«در طهران ،سعدالدول  ،مددر فتن و شرارت گردیهده ،معلهوم شهد که محمهدنلی شهاه او را بهر
ضدیت با مجل

تحریک میکند .مجلسیان جداً تبعید او را خواستند و او ب سهفارت هولانهد پناهنهده

شد مادة فساد را شعل میزد .محمدنلی شاه ک رذلپسند و بیح ی ت بود هرجها اشخارهی پسهت را
ب خود م رب گردانید( »...همان. 232 :
واژگانی چون :فتن  ،شرارت ،فساد ،پست ،رذلپسند و بیح ی ت ،واژگانی منفی ب کار رفته در بنهد
بالاست و با استفاده از آنها ،فاای فاسد و آبستن مشروطیت زمان توریف شده اسهت (بهرای مهوارد
بیشتر ر.ک همان. 111-111 ،223 :
 -3-1-1-3ارزشهای بیانی واژگانی

در این بخش ،بحث دربارة استعارههاست (فرکلاف . 130 :1213 ،منظور اسهتعارة مفههومی اسهت که
هموون ابزاری مفید ،ن ش مهمی در شناخت و درکِ پدیدههها و امهور دارد و در ح ی هت یهک مهدل
فرهنگی در ذهن ایجاد میکند ک زنجیرة رفتاری طبق آن برنامه ریهزی مهیشهود (لیکهاف و جانسهون،

3

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و نلوم انسانی سابق

شمارة چهارم

 . 211 :1330استعارة مفهومی برای محسوس کهردن امهور مع هول و انتزانهی و بیهان تجربیهات مهبه
(رخدادها ،مفاهی غیر مادی در قالب ملموس اشیا ،مواد یا ظرف ب کار مهیرود .حهاج سهیاح از ایهن
تکنیک جهت ملموس و محسوس نموده جریان مشروطیت استفاده کرده است:
«چ بدبختی و چ بلایی ب ایران رو نمود» (حاج سیاح« ، 101 :1223 ،ظل قاجارای ب حهد کمهال
رسیده است و دور از ندل خداوندی است ک این وضعیت باقی بماند» (همان . 122 :در این نمون هها
کلماتی هموون :بدبختی ،بلا ،ظل  ،ندل و وضعیت ،مفاهیمی انتزانهی و مع هول هسهتند که بها اسهناد
افعال مجازی مربوط ب امور مادی و غیر انتزانی ،محسوس شدهاند؛ ب ننوان مثال ،ظل  ،مهاده پنداشهت
شده و حدی برای آن تدور شده است.
نلاوه بر استعارة مفهومی ،برخی از آرای ها و رنانات ادبی نیهز کهارکردی ایهدئولوژیک و تککیهدی
دارند ک در الگوی فرکلاف بدان پرداخت نشده است .موارد زیر نمون هایی از این کاربردها است:
«محرم سال ( 1222قمری -اسفند  1232شمسی شروع شده ،در حالی ک تنهور ان لهاب در ایهران
شعل ور است» (حاج سیاح. 211 :1223 ،
در بند بالا «تنور ان لاب» ،اضافة تشبیهی است و ان لاب ب دلی هیجانات و حهوادث فهراوان آن به
تنوری سوزان و شعل ور تشبی شده ک خشک و تهر ،انه از مخهالف و موافهق را در کهام خهود فهرو
میبرد و میسوزاند؛ نیز «بنای آزادی» در بند« :در بسیاری از آنها از طرف محمدنلی شاه و مسهتبدین،
فساد و دسیس برای تخریب بنای آزادی در کار بود» (همان. 211 :
در اثر مورد بررسی ،نلاوه بر آزادی بیان نویسنده (ب دلایلی از جمل چاپ آن بعهد از دورة قاجهار،
بیپروایی نویسنده و ارتباط او با برخی رجال راحب مندب و حمایت آنها از وی ک سهبب کهاربرد
نسبتاً فراوان تشبی در م ایس با استعاره و نماد در اثر وی شده اسهت ،نامه برجسهتة دیگهری نیهز در
کمرنگ بودن بُعد استعاری زبان ،ن ش دارد و آن فواید کاربرد استعاره است ک مه ترین آنهها نبارتنهد
از :مبالغ  ،زیبایی و تزئین کلام ،زمین سازی بهرای نمهاد ،خیهالپهردازی (زریهنکهوب 1211 ،و قبهادی،
 . 1211درواقع ژانر اثر ک خاطرهنویسی است ،سبب شده تها در آن میهزان اسهتفاده از اسهتعاره که به
لحاظ زبانی ،بیشتر کارکرد زیباییشناختی دارد ،بسیار کمرنگ شود؛ درحالی ک اینگونهة برجسهت سهاز
زبانی در آثار تاریخی فنی از جمل  :نفثةالمددور ،تاری وراف و ...کاربردی قابه توجه و چشهمگیر
دارد (ر .ک محمودی. 1231 ،
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 -2-1-3توصیف در سطح دستور زبان

در این بخش ،متن از منظر ارزشهای تجربی ،رابط ای ،بیانی بررسی میشود ک در ادامه  ،ایهن مهوارد
با توضیح بیشتر در این اثر بررسی میشود.
 -1-2-1-3ارزشهای تجربی دستوری

در این مرحل  ،نوع فرایندها و مشارکین آن ،کنشهگری ،فراینهد اسه سهازی ،معلهوم یها مجههول بهودن
جملات و مثبت یا منفی بودن آنها بررسی میشود (فرکلاف. 131 :1213 ،
 -1مشههارکین :در خههاطرات مههیکور ،سه نههوع مشههارک وجههود دارد .1 :راوی (حههاج سههیاح ؛ .2
مشروط طلبان؛  .2مخالفان مشروط  .راوی ،فردی مشروط طلب است .او در سرتاسر اثرش به دفهاع از
مشروط طلبان میپردازد« .خاطرات حاج محمدنلی محلاتی ،معروف به حهاج سهیاح ،یکهی از اسهناد
مه در توریف نابسامانیهای ایران در فارلة سومین دههة سهلطنت نارهرالدین شهاه و آغهاز بحهران
مشرونیت نظام خودکام تا پیروزی جنبش مشهروط خهواهی مهردم ایهران اسهت» (طباطبهایی:1232 ،
 . 213مشههروط طلب هان ،مشههارکان دوم خههاطرات حههاج سههیاح محلههاتی هسههتند .ایههن افههراد شههام
شخدیتهای بزرگ ،تکثیرگیار و مهمی از جمل  :ملکالمتکلمین ،سید جمهالالهدین وانه  ،امیرکبیهر،
سید جمالالدین اسدآبادی ،میرزا آقاخان کرمهانی ،شهی احمهد روحهی و  ...هسهتند .راوی همهواره از
ایشان دفاع و آنها را ستایش میکند« :امیرگفت :چاره نیست! باید ملامت مردم را قبول کهرد و ایهران را
نجات بخشید .باید تو پسرت میرزا ملک را با چند نفر از اطفال قاب ب فرنگ بفرسهتی ،تحدهی نله
کنند .میرزا ملک مخدوراً نل سیاست را بخواند» (حاج سیاح. 221 :1223 ،
مشارکان سوم ،مخالفان مشروط هستند .این افراد ،طیف وسیعی را دربرمیگیرند :محمهدنلی شهاه،
نینالدول  ،نلا الدول  ،شی فا الل نوری ،امام جمعة تهران ،ظهیرالسلطان ،نینالسلطان ،ظه السهلطان،
سعدالدول و دیگر شاهزادگان قجری« .ب مساندت محمدنلی شاه و ملاهای مستبد ،اشرار همه جها را
بر قت و غارت و هرج و مرج تحریک کرد .فریاد استغاثة مظلومان و غهارتزدگهان دههات از ولایهات
بلند گردید» (همان. 232 :
 -2فرایندهای زبانی :در حوزة ارزشهای تجربی دسهتوری ،مهه تهرین م وله  ،فراینهدهای فعلهی
است .یکی از دست بندیهای رای افعال ،ت سی آنها ب س گونة کنشی (فان  +مفعهولممتم  +فعه ،
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رخدادی (فان  +فع م افعال مجهول و توریفی (اسنادی :است ،بهود ،شهد ،گشهت و گردیهد  .بنهابر
ن یدة فرکلاف ،هنگامی ک فرد میکوشد تا نم  ،رخداد ،وضعیت یا رابط ای را در یک مهتن بازنمهایی
کند ،باید از میان انواع فرایندهای دستوری و مشارکین مختلف ،دست ب انتخاب بزند که ایهن انتخهاب
ممکن است ب لحاظ ایدئولوژیک معنادار باشد (فرکلاف . 131 :1213 ،در این کتهاب ،اکثهر فراینهدهای
زبانی ،کنشی است« .افعال کنشی یا حرکتی ،افعالی هستند ک بیانگر کنش بوده و ب مراحلی نیهاز دارنهد
ک این مراح  ،یکی پ

از دیگری انجام میگیرند» (شی سنگ تجهن و مشههدینهژاد. 1131 :1231 ،

افعال کنشی ،چنانک از نام آن نیز برمیآید ،تحرک و پویهایی را مهیرسهاند .بنهد زیهر ،بسهامد ت ریبهی
کاربرد انواع فرایند فعلی را در کتاب میکور نشان میدهد:
«بالجمل ندهای از تجار از سفارت روس خواستند ک ب ایشان راه دهنهد که در سهفارت تحدهن
کرده ،دادخواهی نمایند .سفارت روس قبول نکرد .مردم از سفارت انگلی

خواسهتار شهدند .سهفیر بها

لندن سؤال و جواب کرده ،شهرت داده شد ک جواب آمهده ،اگهر از رهد نفهر کمتهر نباشهند ،قبهول و
مساندت ب رفع ظل میکنی  .پ

در سفارت را باز کردند .فوجهها از تجهار و کسهب و ههر قبیه به

نمارت سفارت رفت  ،چادرها زده ،اسباب مهیا کرده ،ب کسبة جز بازار که نهاجز بودنهد ،پهول بهرای
معیشت داده و پولها خرج کرده ،ک ک جمعیت از قرار مسل دههزار بلک بیشتر هه جمهع شهدند و
نهار و شام و چای این در جمعیت ب خوبی تهی و اداره میشهد .ناط هان چنهدی نطهق مهیکردنهد و از
قبایح ظل و شنایع انمال درباریان خدوراً نینالدوله و نلا الدوله و امیربههادر و سهایرین که شهاه
بیواره را اغفال کرده ،مملکت را ب حال فلاکت انداخته انهد ،مهیگفتنهد» (حهاج سهیاح-223 :1223 ،
. 223
جدول  .1بسامد تقریبی فرایندهای فعلی بهکار رفته در خاطرات حاج سیاح
افعال

فرایند

تعداد

کنشی

11

رخدادی

1

دادخواهی نمایند ،شهرت داده شد ،جواب آمده ،تهی میشد ،اداره میشد ،نطق میکردند

توریفی

2

نباشند ،شدند

خواستند ،راه دهند ،تحدن کرده (کنند  ،قبول نکرد ،خواستار شدند ،سؤال و جواب کرده
(کردند  ،قبول میکنی  ،رفع میکنی  ،باز کردند ،رفت (رفتند  ،ناجز بودند ،زده (زدند  ،مهیا کرده
(کردند  ،داده (دادند  ،خرج کرده (کردند  ،اغفال کرده (کردند  ،انداخت اند ،میگفتند
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از میان  22فع ب کار رفت در بند بالا  11مورد ( 13دررد جز افعال کنشی 1 ،مورد ( 21دررهد
آنها فع رخدادی و  2فع ( 3دررد توریفی است .دو مورد از افعال رخدادی درواقع فعه کنشهی
است ک ب رورت مجهول درآمده و رخدادی محسوب شدهاند .این دو فع نبارتند از :تهی مهیشهد
و اداره میشد.
 -2اس سازی :منظور از اس سازی ،تبدی جمل ب نبارت اسهمی اسهت .کهارکرد ایهن تکنیهک در
خاطرات حاج سیاح این است ک اسنادهای سببیت و مسهؤولیت ،نهامعلوم گیاشهت میشهود تها ذههن
خواننده ب چالش کشده شود .نلاوه بر این میتواند ب دلی وضوح برجستة موارد محهیوف باشهد که
در این رورت ،راوی سفرنام  ،نیازی ب بازگویی آن ندیده و ترجیح داده است ک فهرستوار مهروری
بر آن کند و بگیرد .همونین میتواند ب دلی رنایت جوانب احتیاط و پرهیهز از دردسهرهای به ویهژه
سیاسی باشد .در هر رورت این فرایند ،سرنت خوانش متن را بالا مهیبهرد و دریافهت و پهردازش آن
توس ذهن خواننده ،بسیار بیش از جمل است .فراینهد اسه سهازی در بنهد زیهر از ایهن اثهر ،به طهور
چشمگیری کاربرد یافت است:
«این قرضها و سفرهای مظفرالدینشاه و پامهال شهدن خزینهة دولهت و تسهل روسهها و غلبهة
بلژیکها و ذلت مسلمانان و استخدام ارامن و تسل ایشان و رسیدن خبرها از داغسهتان که مسهلمانان
را ب آتش افکندهاند و زنده پوست کندهاند و این مطیهع خهالش شهدن دولتیهان ایهران به روسهها و
تشکی قزاق ب شک قزاق روس در ایران و راحبمندبی روسی و خرابی اوضهاع مالیه و انترافهات
نلما نتبات بر این اوضاع جانگداز و بیخبری و گرفتاری مظفرالدینشاه ب مهرض و شهدت ظله و
حرص درباریان و التفات جمعی خارج دیده و وطنخواه ب این حال اسفاشتمال ،م دمة یک بحهران
خطرناکی را فراه کرده( »...همان. 220-221 :
 -1معلوم و مجهول :چنانک در جدول ( 1نیز دیده میشود ،بیشتر جملات معلوم هستند .ایهن امهر
نشاندهندة رراحت نویسنده در معرفی کنشگرها و ندم سانسور خبهری در واقعه نگهاری وی اسهت.
نلاوه بر این افعال مجهول ویژگیهایی دارند ک نبارتنهد از :آرام کهردن جهدالهها و ایجهاد آرامهش و
رلح ،تبرئ از اشتباهات گیشت  ،پرت کردن حواس ،کنترل و هدایت توج دیگهران ،سهلب قهدرت از
دیگههههران ،ارت ههههای شخدههههیت و رههههلاحیت و از بههههین بههههردن مرزههههها و مالکیههههتههههها
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( www.unlimitedpower.irک این موارد در این اثهر ،کهاربرد قابه تهوجهی ندارنهد و همهین امهر
بسامد وقوع این گون را در کتاب حاضر ک کرده است.
 -2مثبت و منفی :بسامد وقوع افعال منفی نسبت ب افعال مثبت در این سفرنام بسیار انهدک اسهت.
این امر از افعال مطرح در جدول شمارة  1نیز ب طور کام مشهود است .نلهت ایهن اسهت که افعهال
مثبت ،دارای حرکت و پویایی هستند ک این امر متناسب با نوع اثر میکور اسهت؛ بهدین مفههوم که در
این نوشت  ،نویسنده ،روایتگر لحظ ب لحظة رویدادهایی است ک در زمهان وی یکهی په

از دیگهری

اتفاق افتاده و کنش کنشگران را توریف میکند؛ کنشهایی ک اغلهب مثبهت (فعه مثبهت هسهتند و
بیش از آنک انجام نشده باشند ،روی داده و حوادث بعدی را در پی داشت اند.
 -2-2-1-3ارزشهای رابطهای دستوری

در بخش ارزشهای رابط ای دستوری دربارة وج ها (خبهری ،پرسشهی ،امهری و ویژگهیههای مهه
وجهیت رابط ای بحث میشود (فرکلاف. 110 :1213 ،
در این سفرنام  ،بیشتر جملات ،وج خبری دارند .راوی با استفاده از این وج  ،تمهامی اطلانهات را
در اختیار مخاطب میگیارد .او خود از نزدیک شاهد حوادث مشروط بهوده و به ننهوان یهک فعهال
سیاسی مشروط خواه ،اطلانات مستند فراوانی از حوادث آن را ثبت و ضب کهرده اسهت .غلبهة وجه
خبری را ب طور برجست در بند زیر میتوان دید:
«محمدنلی شاه و اطرافیان نلیالاتدال اخلال در کار داشتند و میخواسهتند ایهن اسهاس را از بهی
برچینند .ک ک ضدیت شاه با ملت هم جا میکور گردید و نفرت میهان ملهت و سهلطنت پیهدا شهد»
(حاج سیاح211 :1223 ،
در کنار وج خبری ،ک وج غالب در این کتاب است و تناسب کام با نوع اثهر (وقهایعنگهاری و
خاطرهنویسی دارد ،وجوه دیگر نیز ب کهار رفته اسهت .وجه خبهری ،بیشهتر در گهزارش حهوادث و
رویدادها کاربرد یافت ؛ درحالی ک وجوه پرسشی و امری را بیشتر در ن

قولها میتوان دید:

«ب مشیرالدول گفت  :این نحو نظامنام ک وکلا از ب هال و نطهار ایهران و طههران انتخهاب شهوند و
ت ریباً ندف وکلا مال تهران باشند و ب محض انتخاب وکلای طهران مجله
وکلای مجل

چ خواهند کرد؟» (همان. 212 :

منع هد شهود ،ایهن نحهو
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«چون من از قدی مشهور ب آزادیطلبی بودم ،بعای دوستان ب مهن اطلهاع دادنهد که  :خهودت و
پسرت همایون احتیاط کنید!» (همان. 232 :
 -2وجهیت :م ولة دیگر دستوری ک در زیرگروه ارزشهای رابطه ای مطهرح مهیشهود ،وجهیهت
است ک مربوط ب افعال شب کمکی است« .بایستن ،شایستن و توانستن را نیهز نهونی فعه معهین بایهد
ب شمار آورد؛ زیرا ب کمک آنها فع در حالتهای خاری از وج التزامهی به کهار مهیرود» (انهوری و
گیوی. 10 :1211 ،
در این اثر ،وجهیت هموون وج پرسشی و امری در ن قهولهها کهاربرد یافته اسهت و در سهایر
بخشهای گزارشی ،نویسنده تنها ب خبرنگاری و واقع نگاری بسنده کهرده و از تحلیه و ابهراز نظهر و
قااوت پرهیز کرده است .در ادام نمون هایی از کاربرد وجهیت در اثر مورد اشاره آورده خواهد شد.
«جواب داد« :باید جهد کرد تا این شاه هست ،این اساس رورتی پیدا کرده ،مجل

تشهکی شهود»

(حاج سیاح. 212 :1223 ،
«جواب آمد ک  :اینان مفسدند و هفت نفر دیگر ه مفسدند ک در مجله

متحدهن هسهتند .بایهد

آنان را ه بدهید» (همان. 232 :
 -3-2-1-3ارزشهای بیانی دستوری

در این بخش ب ارزشهای بیانی ویژگیههای دسهتوری و ویژگیههای مهه وجهیهت بیهانی پرداخته
میشود (فرکلاف . 112 :1213 ،پالمر ،س جنب برای وجهیهت برمهیشهمرد که نبارتنهد از :معرفتهی،
الزامی و پویا .وجهیت معرفتی ،قااوتی است ک راجع ب امکان تح هق وضهعیت یها رخهدادی ایجهاد
میشود .در وجهیت الزامی ،سخن از تکثیرگیاری بر نملی ،وضعیتی یا رخدادی اسهت .وجهیهت پویها
نیز ن تنها موارد کنشگرمدار ،بلک کاربردهای خنثی و شرای مدار را نیز شهام مهیشهود (رحیمیهان و
نموزاده. 22-23 :1232 ،
وجهیت ب کار رفت در کتاب مورد بررسی ،بیشتر از گونهة الزامهی و پویها اسهت و گهاه از جایگهاه
قدرت بیان میشود ،گاه نمایندة دلسوزی و رفاقت و گاه نیز دربرگیرندة قاهاوت اسهت .در بنهد زیهر،
وجهیت بیانی از گونة الزامی و از جایگاه قدرت بیان شده است:
«مگر نوکر شاه نیستید؟ امر کرده ،باید اطانت کنید» (حاج سیاح. 101 :1223 ،
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در بند زیر نیز میتوان وجهیت پویا را دید ک ه کنشگرمهدار و هه شهرای مهدار اسهت؛ بهدین
مفهوم ک ه الزام را میرساند و ه نمایندة لزوم فراه شدن شرای  ،جهت جاری شدن فع است:
«فرمودند :من منتظر سردار محتش و بهادرالدول هست  ،آنها باید بها نهدة سهواری که جمهعآوری
میکنند ،برسند و حرکت کنی » (همان. 120 :
 -2-3سطح تفسیر

تفسیر هر متن ادبی در دو مرحل انجام میگیرد :الف .تفسیر بافهت ،ب .تفسهیر مهتن (فرکلهاف:1213 ،
. 212
 -1-2-3تفسیر بافت

در مرحلة تفسیر بافت ،چهار بُعد ارلی هر گفتمان و چهار پرسش مرتب بها ههر بُعهد در نظهر گرفته
شده است -1 :محتوا :ماجرا چیست؟  -2فانلان :چ کسانی درگیر ماجرا هسهتند؟  -2روابه  :روابه
میان آنها چیست؟  -1پیوندها :ن ش زبان در پیشبرد ماجرا چیست؟ (فرکلاف222-222 :1213 ،
 -1ماجرا :ماجرای ارلی در این کتاب ،سفر نویسهنده به کشهورهای مختلهف جههان و شههرهای
ایران است و ب موضونات مختلفی از جمل سیر و سهیاحت ،زبهان فارسهی ،دولهت و ملهت ،دیهن و
سیاست ،نل و جه  ،مدارس دینی ،ندالت و ظل  ،پیشرفت و رفاه ،اخلاق اجتمانی ،تربیت و تمهدن،
ح وق بشر ،است لال ،آزادی ،استبداد ،قانونگرایی ،نظام سیاسی ،شهرسازی و شهرنشینی ،خرافه گرایهی،
سفرنام نویسی ،تاری نگاری ،تاری و فرهنگ پرداخت شده است .یکی از مهمترین موضهونات مطهرح
در این اثر ،حوادث مربوط ب نهات مشروطة ایران در اواخر دورة قاجاری است .راوی در این بخهش
از کتابش ب شرح فداکاریها و ایثار مشروط طلبان و قساوت مخالفان پرداخت است.
 -2مشارکین :افراد موجود در این اثر ب س دست ت سی میشوند :مشهروط طلبهان که آزادیخهواه،
قههانونگرا و فههداکار هسههتند .اسههتبدادگران و ناراضههیان ک ه مخههالف مشههروط و آزادی هسههتند .افههراد
کشورهای بیگان (سفیران و گماشتگان کشورهای روسی و انگلی

ک با دخالتههای خهود در امهور

ایران ب ظالمان کمک میکردند .البت تعدادی مشارکین متفرق نیز در ایهن اثهر وجهود دارنهد که ن هش
خاری در جریان مشروطیت ندارند؛ کسانی هموون مهادر نویسهنده و برخهی افهراد که وی در طهول
سفرهایش دیداری کوتاه با آنها دارد.
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 -2رواب  :رواب بین مشروط طلبان از یکسو و مستبدان و اتباع کشورهای بیگان در سهوی دیگهر،
روابطی خدمان است .استبدادگران به فرمانهدهی محمهدنلی شهاه ،مشهروط طلبهان را دشهمن خهود
میدانند و ب شدت با آنها مخالفند« :باز کشاکش میان مجل

و شاه شروع شد ،ایهن دفعه محمهدنلی

شاه ،استعداد خود را تکمی کرده ،قزاق کلاً ب ریاست لیهاخوف و فهوج سهیلاخوری بها سهرکردگان و
جمعی از اشرار مسلح در باغ شاه بودند و توپها را ه برده بودند» (حاج سیاح. 232 :1223 ،
رابطة شاه با نیروهای بیگانه از جمله روسهی  ،رابطهة خهوب و دوسهتان ای بهود« :بعاهی ن لها
میدانستند ک این آشوب را دی،لماتهای روس دایر میکنند تا جلو ترقی و بیداری ایران را گرفته  ،به
بهانة ناامنی قشون وارد کرده ،دخالت در کار ایران نمایند» (همان231 :
 -1زبان :زبان در این اثر ،رسمی و تکردا اسهت و اگرچه نویسهنده بسهیاری از ن ه قهولههای
کنشگران را ب رورت مست ی آورده است اما مخاطب با متنهی تهکرهدا مواجه اسهت و اکثهر ن ه
قولها در جهت تکیید مشروطیت ب گوش میرسد .در این اثر ،ردایی ضهعیف از مخالفهان مشهروط
وجود دارد ک در پ
با وجود ن

زمینة ردای ارلی (نویسنده متن قرار دارد .برای نمون در مثهال زیهر مهیتهوان

قولهای مست ی  ،تکگویی غالب نویسنده را دربارة مشروطیت شنید:

«ب فتوای شی فا ال قنانت نکرده ،از ملا قربانعلی استفسار میکردند .او میگفت :مگهر به شهما
پول ندادهاند ک ب تبریز بروید؟ میگفتند :دادهاند .میگفت :خوب! اجیر هسهتید .تکلیهف رفهتن اسهت.
میگفتند :فرضاً رفتی  .آیا تبریزیان را بزنی یا بکشهی ؟» (همهان101 :؛ بهرای مهوارد بیشهتر ر.ک همهان:
. 232-232 ،110 ،213
 -2-2-3تفسیر متن

در این بخش ،تفسیر مشارکین گفتمهان از بافهت مهوقعیتی و بینهامتنی ،نهوع گفتمهان و تفهاوت پاسه
مشارکین ب آنها در چهار سطح ظاهر کلهام ،معنهای کلهام ،انسهجام موضهعی و سهاختار مهتن بررسهی
میشود (فرکلاف. 222 :1213 ،
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 -1-2-2-3ظاهر کلام

در این مرحل  ،متن ،نظام آوایی ،دسهتوری و واژگهانی مهورد نظهر اسهت (همهان . 223 :در اثهر مهورد
بررسی ،نمون هایی از کاربرد تکرار آوایی دیده نشد اما از منظر کهاربرد واژگهان ،مهوارد زیهادی وجهود
دارد ک نویسنده از واژگان نشاندار مثبت برای توریف مشروط خواهان استفاده کرده است:
«مرحوم مبرور ،شهید آزادیخواه ،فرید سعید ،سید جمالالدین وانه که روزی چنهد در طههران
مخفی بود ...شاه و شاهپرستان ک تشنة خون آن ناطق ح گو بودند تفحش کردند دست بهر او نیافتنهد»
(همان103 :
در خاطرات حاج سیاح در توریف مخالفان مشروط از واژگان نشاندار منفی استفاده شده است:
«چند دست از اوباش و سید ملانماهای کلاش جمع شده( »...همان. 231 :
از دیگر روشهای دستیابی ب گفتمان و ایهدئولوژی مهتن ،بررسهی نظهام دسهتوری اسهت .برخهی
ننارر دستوری ک از طریهق آنهها میتهوان گفتمهان و ایهدئولوژی مهتن را بررسهی کهرد نبارتنهد از:
رفتهای تفایلی و نالی ،ننارر تککیدی مانند مترادفات ،تکرار ،قیدهای تککید و انحدهار و قطعیهت،
وج امری و التزامی و وج پرسشی با محتوای نفی (استفهام انکاری (فتوحی. 223 :1231 ،
 -1رفتهای نالی و تفایلی :در این اثر با استفاده از رفتهای نهالی به سهتایش آزادیخواههان
پرداخت شده است:
«اولین کسی ک طالب قانون و نظ و ندل و ترقی در ایران بود مرحوم مبهروز و میهرزا ت هی خهان
اتابیک (امیرکبیر بود» (حاج سیاح. 221 :1223 ،
«ب قرآن قس یاد کردند ک با مشروطیت و قانون خهواهی همراههی کننهد و در یهک روز در یهک
مجل

هفتاد نفر بیشتر از انیان قس خوردند» (همان. 231 :
 -2ننارر تککیدی :نویسنده بها اسهتفاده مهواردی چهون :مترادفهات و رهنعت تکهرار به سهتایش

مشروط خواهان و ت بیح استبدادگران پرداخت است .برای نمون در بند زیهر بها اسهتفاده از مترادفهات و
تکرار ،وضعیت پریشان مردم تحت استبداد قاجاری ب خوبی توریف شده است:
«ایرانیان گرسن و پریشان شدهاند ،ثروتشان رفت  ،غیرتشان رفت  ،رنعتشهان رفته  ،تجارتشهان رفته ،
نزتشان رفت  ،اخلاق فاسد شده ،نیاش ،و تنب و مفتخور و دزد و دغ بار آمدهاند ...بنگهی ،چرسهی و
شربی و تریاکی شدهاند» (همان. 131 :

سال پنجاه و یک

«بررسی کلانگفتمان مشروطیت در خاطرات ...

11

حاج سیاح ،نلاوه بر کاربرد مترادف و تکرار ،از قیدهای تککید نیز بهرای سهتایش مشهروط طلبهان و
ت بیح مستبدان استفاده کرده است:
«بعای روحانیون ب طور ح ی ت و ب واسطة پاکی فطرت ،خواهان آزادی بودند» (همان. 213 :
«سردار اسعد شخداً مردی وطن پرست است و ب هیچ گون اه رشوه گیری و این قبیه چیزهها
نیست» (همان ،122 :برای نمونة بیشتر ر.ک 102 ،233 ،233
 -2وج امری و التزامی :در این اثر ،نمون های زیادی از جملات امری و التزامی وجهود دارد و ایهن
جملات ،متامن ارول ن اید مشروط طلبان و نویسنده است:
«شاه میگوید« :از اشرار است! فوری آسودهاش کنید ».بیواره را فوراً طناب انداخت خفه میکننهد»
(همان111 :
«اگر بتوانید مسافرتی ب ارفهان بنمایید ک سردار اسعد و رمدام السلطن را تا موقهع نگیشهت به
طرف طهران حرکت بدهید خدمت بزرگی ب وطن نمودهاید» (همان113-13 :
 -1استفهام انکاری :در این کتاب ،نمونه هایی از اسهتفهام انکهاری دیهده میشهود .بهرای مثهال در
نام هایی ک مشروط طلبان ب حکام و نلما نوشت اند ،برای تحت تکثیر قرار دادن حکام شههرها و نلمها
از انواع پرسشهای انکاری استفاده شده است:
«این توهینها و غارتها و جرمها و حب

و زنجیرها و شکنج ها ک ب مسلمانان وارد میآیهد در

نزد آقایان گویا از نادیات نیست؟ آیا جوابی برای روز جزا حاضر کردهاید؟ به مها هه بفهمانیهد! اگهر
نکردید ب این امت ک برای تحدی شماها کهرور کهرور پهول تحمیه آنهها شهده چه نتیجه ای به
مسلمانان ناید گردیده؟» (همان223 :
در بند بالا استفهام انکاری ب قدد تککید بر بیتوجهی نلما استفاده شده است (بهرای مهوارد بیشهتر
ر.ک. 102:
 -2-2-2-3معنای کلام

در این بخش ،یک متن از منظر جنب های معناشناختی و کاربردشناسی بررسی میشهود .حهاج سهیاح از
نظر معناشناختی با استفاده از فنون بلاغت و دستور زبهان ،سهعی در تهروی گفتمهان مشهروط طلبهی و
آزادیخواهی دارد .وی این کار را از طریق آوردن کلمات هه معنها ،تاهاد ،اسهتعاره و مجهاز در سهطح
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واژگان و جمل انجام داده است .ب واژگان ه معنا و متهرادف ،متاهاد و اسهتعاره در بخشههای قبلهی
اشاره و نمون هایی از آنها آورده شد .در اینجا نمون هایی از مجاز ذکر میشود:
«بازارها بست و مردم در وحشت بودند» (همان221 :
در جمل بالا ،منظور از بازار ،مغازههای بازار اسهت .در جملهة زیهر نیهز منظهور از سهفارت روس،
کارکنان آن است:
«ندهای از تجار از سفارت روس خواستند ک ب ایشهان راه دهنهد که در سهفارت تحدهن کهرده،
دادخواهی نمایند ،سفارت روس قبول نکرد» (همان. 223 :
در کاربردشناسی ،مفسر ب دنبال پیدا کردن کنشهای گفتاری متن اسهت« .در ترسهی خدورهیات
بخشی از یک متن ب ننوان یک کنش گفتاری ،در ح ی ت کنشی را تورهیف مهیکنی که تولیدکننهدة
متن ب ننوان یک واسطة تولید متن آن را انجام میدهد؛ مث بیان یک گفت  ،قول ،تهدید ،هشدار ،طهرح
یک سؤال ،دسهتور و( »...فرکلهاف . 222 :1213،در خهاطرات حهاج سهیاح نمونه هایی از ایهن کهنش
گفتاری وجود دارد .او ن

قولهایی از یک اندیشمند خارجی ب نام «فگراوس» آورده است:

«گفت :پادشاهی ک گرب را ل ب داده ،او را بر ن لا مملکت برتری دهد و یک بوه ای را ملیجهک
نامیده ،محبوب گردانیده ،نزیزالسلطان بنامد و دختهر به او دههد ،یهک رذل و پسهتی را وزیهر بهزرگ
مملکت کردن چ استبعاد دارد؟» (حاج سیاح211 :1223 ،
 -3-2-2-3انسجام موضعی

در این سطح ،بین گفت ها ارتباط معنایی برقرار میشود تا در رورت امکان ،تفسهیری منسهج از رشهتة
کلام ب دست داده شود (فرکلاف . 213 :1213 ،در خاطرات حاج سهیاح ،انسهجام موضهعی را در بُعهد
معنایی و دستوری میتوان دید .نویسنده ،انسجام دسهتوری را بیشهتر بها اسهتفاده از حهروف شهرطی و
ربطی ایجاد کرده است:
«امین السلطان در میان مردم ب مواف ت با شاه بلک تحریک محمدنلی شهاه به مخالفهت بها مهردم
شده بود و در نزد محرمان شاه مته بود ب اینک میخواهد شاه را خلع کنهد بلکه ایهران را جمههوری
کرده( »...حاج سیاح232 :1223 ،
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یکی از شگردهای برجست ای ک سبب انسهجام و اتدهال سهاختاری در اثهر مهورد بررسهی شهده،
حیف شناسة فع است ک سبب افزایش سرنت متن و پیوستگی و انسجام آن میشود:
«بعای گفتند ک س،هدار اررار داشت ک ب زودی ب هیکت اجتماع حمل کهرده ،شههر را ویهران و
اهالی بیواره را قت نام کنند .نینالدول میخواست با بستن راه آذوقه  ،اههالی را ماهطر و مجبهور به
تسلی کرده ،بدون کشتار تابع گردانند و بعای گفتند س،هدار حال زار تبریزیان بیت دیر را دیده ،گفته
بود ما ب چ دلی باید این مسلمانان را محارره کرده ،بکشی ؟ در هرحال س،هدار برگشهت  ،به طههران
ه نیامده ،ب وطن ارلی خودش ک تنکابن است ،رفت» (همان101 :
 -4سطح تبیین

در سطح تبیین ،گفتمان ب ننوان بخشی از یک فرایند اجتمانی بررسی میشود .موقعیهت اجتمهانی یها
محی اجتمانیای ک بانث به وجهود آمهدن گفتمهان مشهروط طلبهی و آزادیخهواهی در ایهران دورة
قاجاری شد ،ریش در ظل و ست حکام قاجار و بیکفایتی آنان داشت .در دورة ناررالدین شهاه ،ایهران
ب یک کشور ن ب مانده و ف یر تبدی شده که مهورد طمهع روز افهزون قهدرتهای اسهتکباری مثه
روسی و انگلی

قرار گرفت بود .مجموع ایهن نوامه موجهب نارضهایتی نمیهق تودهههای مهردم به

خدوص طب ة روشنفکر جدید و طب ة متوس سنتی شد.
«تماس و برخورد با غرب ،افزون بهر گسهترش طب هة روشهنفکر جدیهد و طب ه متوسه سهنتی،
نارضایتی اجتمانی فراگیری را ه پدیدآورد .طب ة روشنفکر ک در اندیشهة پیشهرفت پهر شهتاب بهود،
نارضایتی روز افزون از روند آهست نوسازی و فساد زیاد دربار را بیان میکرد .طب ة متوسه سهنتی که
در برابر رقبای بیگان بیدفاع مانده بود .ک ک پی برد ک قاجار بیشتر ب فکهر ت ویهت دولهت در برابهر
جامع است تا حف جامع در برابر قدرتهای ام،ریالیستی» (آبراهامیان. 33-30 :1231 ،
ن ههب مانههدگی و ف ههر مطلههق ایههران در دورة نارههرالدین شههاه موجههب شههد تهها او قراردادهههای
غیرمندفان ای را با کشورهای خارجی ببندد ک غالباً ب نفع کشهورهای خهارجی و ضهرر ایهران بهود و
مردم ب مفاد آن انتراض کردند و شورش بزرگی در تهران رخ داد:
«مردم ایران ک در این تاری بر اثر اندک آشنایی یافتن ب احوال ممالک خارجه و خوانهدن جرایهد
فارسی ک در استانبول انتشار مییافت ،پ

از اطلاع بر شرای این انحدارنام و م ایسة آن بها امتیهازی

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و نلوم انسانی سابق

20

شمارة چهارم

ک دولت نثمانی در باب انحدار دخانیات با شرای بهتری ب شهرکتی خهارجی داده بهود ،شهروع به
مخالفت با اساس آن کردند» (اقبهال آشهتیانی . 1002 :1231 ،ایهن مخالفهت نظهی مردمهی در نهایهت
ناررالدین شاه را وادار ب لغو قرارداد کرد .این ماجرا بانث خودباوری بیشتر مردم و افهزایش مطالبهات
آنان شد؛ مطالباتی مانند :مجل  ،ندالتخان  ،انتخابات و مشروط  .حاج سیاح ب این مهوارد اشهاره کهرده
است:
«سفیر انگلی

از مردم سؤال کرد« :شما چ میخواهید؟» خواستند بعای نوام بگویند مها آقایهان

را میخواهی  .ن لا چند گفتند :نباید ب این اکتفا کرد و نباید ب نزل نین الدول ه قنانت کهرد .په
مدم شدند ک بر ت اضای خود خواستن اطاق ندالت ک شاید معنی آن را ه نمیدانسهتند بیفزاینهد»
(حاج سیاح. 223 :1223 ،
بسیاری از نهادها و انجمنها و روشنفکران و از جمل نهاد روحانیت شیع  ،ن ش مهمهی در تهروی
گفتمان مشروط طلبی داشت« :آقا سیدنبدالل [بهبهانی] را بعد از توهین زیاد قرار شد ب کرمانشهاه بهرده
ب طرف نتبات بفرستند و آقا سید محمد[طباطبایی] را با پسرش بعد از چندی حب

به مشههد تبعیهد

نمودند» (همان. 233 :
از میان نوام اجتمانی ،نویسنده ب مسکلة دخالت کشهورهای اسهتعمارگر اشهاره کهرده اسهت« :در
زمان ناررالدین شاه با کمال سههولت و آرامهی چنهدین ولایهت معظه از شهمال خراسهان و طوایهف
ترکمانها را روسها تدرف کردند بدون اینکه جنهگ و م اومهت بیننهد و از طهرف بلوچسهتان هه
انگلی ها تدرفاتی کردند بدون اینک کسی درردد گفتگو برآید ...در ح ی ت شمال ایران به تدهرف
روس و انگلی

تملک کرده امتیازها ب دست آوردند»(همان. 131 :

 -5نتیجه

خاطرات حاج سیاح از جمل آثاری است که بخهش برجسهت ای از آن به مشهروطیت مهیپهردازد و
مشروط خواه بودن نویسنده سبب شده ک تمامی سطوح و لای های زبهانی و معنهایی ،در جههت تکییهد
این جریان اجتمانی و سیاسی و سرکوب مخالفان آن و ستمگران باشد .بررسی این اثهر در سه سهطح
توریف ،تفسیر و تبیین ،نمایندة یکدستی و یک،ارچگی تمامی ننارهر زبهانی و غیرزبهانی در برجسهت
نمههودن کلههانگفتمههان مشههروطیت اسههت و دیههدگاه نویسههنده را در طرفههداری از مشههروط طلبههان و
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آزادیخواهان مینمایاند .در سطح توریف ،واژگان ب کهار رفته  ،حهاوی ارزشههای تجربهی گفتمهان
مشروط طلبی و آزادیخواهی است و از انواع رواب معنایی برای این امر استفاده شهده اسهت .در ایهن
اثر ،واژگان بیش از آنک دلالت بر حسن تعبیر داشت باشند ،بهرای ت بهیح و سهرزنش مخالفهان به کهار
رفت اند .استعارههای مفهومی نیز در ستایش ان لاب مشروط کاربرد یافته انهد .در سهطح دسهتور زبهان،
راوی ،مشروط طلبان و مستبدان ،مشارکین س گانة اثر هستند .بسامد بالای وج خبری ،نماینهدة آگهاهی
نویسندهم راوی دانای ک از اموری جاری است .در سطح تفسیر و تبیین نیز کلهانگفتمهان مشهروطیت،
بافتهای مختلف متن را رنهگ و بهوی مشهروط طلبهی و آزادیخهواهی داده اسهت و تمهامی توجه
مخاطب را ب خود معطوف میدارد.
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