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چکيده
مقالهی پيشرو از رسالهای استخراج شده است که به مسئلهی بازنمايی کردها در سفرنامههای غربی و
شناسايی ابزارهای رتوريکی مورد استفاده ی متون مذکور در برساختن متنی تفاوت فرهنگی معطوف
بوده است .در رابطه با مسئلهی مورد مطالعه ،مهمترين سواالت مطروحه عبارت بودند از . :کردها
چگونه (با استفاده از کدام يک از ابزارهای رتوريکی) در سفرنامههای غربی بازنمايی (و برساخته)
شدهاند؟  .3آيا بازنمايیهای مذکور يکدست هستند يا دوگانه 3؟ ابزارهای رتوريکی مورد استفادهی اين
متون سفرنامهای متعدد هستند و در مقالهی حاضر تنها به رصد نحوهی کاربست يکی از اين
استراتژیها ،استراتژی زيبايیشناسانه کردن ،در متون سفرنامههای غربی اکتفا شده است .لذا پرسش
محوری مقالهی حاضر اين است :کيفيت و اشکال کاربست استراتژی رتوريکی «زيبايیشناسانه کردن»
در سفرنامههای غربی دورههای مختلف به چه ترتيب است؟ آيا در سفرنامههای متاخر شاهد تداوم
کاربست اين استراتژی هستيم؟ چهارچوب تحليلی  -نظری اين کار بر پايهی بصيرتهای اخذشده از
مطالعات پسااستعماری ،به ويژه آرای ادوارد سعيد ،ديويد سپر ،مری پرات و استوارت هال تدوين شده
است که مبنای بسياری از مطالعات معطوف به خوانش متنی برخوردهای بينفرهنگی بوده است.
روش شناسی مورد استفاده در اين کار تحليل رتوريک است که بهويژه باتوجه به رِوايی و داستانی بودن
مواد مورد تحليل (سفرنامهها) روش متنی درخوری محسوب میشود .در اين راستا متون به دو دستهی
متون دورهی اول يا استعمار و دورهی متاخر يا مدرن تقسيم شدند .يافتههای ما نشان میدهد که
استراتژی زيبايیشناسانه کردن هم در متون دورهی متقدم (دورهی استعمار) بهوفور و در اشکال مختلف
بهکار رفته است و هم شاهد تداوم کاربست اين استراتژی در متون دورهی متاخر (دورهی پسااستعمار)
هستيم .لذا کاربست استراتژیهای گفتمان امپراتوری در متون توليدشده در دورهی پس از استعمار نيز
کماکان تداوم دارد.
كليدواژگان:سفرنامههای غربی ،کُردها ،بازنمايی ،تحليل رتوريک  ،زيبايیشناسانه کردن ،ديگریسازی.

پست الکترونيکی نويسنده رابطه:

mkosari@ut.ac.ir
2 Ambivalent

 01مطالعات جامعهشناختی دوره  ،10شماره يك ،بهار و تابستان 0131

مقدمه
بخش عمده ی جهان طی قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم يا به استعمار مستقيم اروپايیها درآمد
يا تحتتاثير غيرمستقيم اين استعمار قرار گرفت .در اين رابطه قدرت نامگذاری ،توصيف،
تفسير ،روايت ،تصويرپردازی و سخن گفتن دربارهی ديگری نقش مهمی در تحقق استيال و يا
تاثيرگذار استعماری غرب بر جهان غيرغربی داشته است .علوم و ادبيات در اين بين نه فقط
بیطرف و معصوم نبودهاند ،بلکه نقش مهمی در تسهيل و توجيه غلبه و سلطهی غرب بر جهان
غيرغربی داشتهاند .سفرنامهنويسی در اين ميان يکی از ابزارهايی بوده است که برای شناخت و
مهار مردم و سرزمينهای جهان غيرغربی مورد استفاده قرار گرفته است .سفرنامهها بهعنوان يکی
از اشکال توليد دانش دربارهی ديگری غيرغربی ،برمبنای منطق و قواعد گفتمان شرقشناسی
تدوين شده و شکل گرفتهاند .بهعبارت ديگر شرقشناسی بهعنوان چهارچوب تفکر ،شرايط
امکان سخن گفتن دربارهی ديگری و روايت کردن وی را در قالب گزارشهای سفر فراهم کرده
است .غالب سفرنامههای غربی با اتکا به گفتمان شرقشناسی سرزمينها و مردم شرق را
بهعنوان موجوديتهايی عجيب ،رازآلود ،بدوی ،بیزمان و افسونگر و لذا موجوديتهايی
درجهدوم برساختهاند .استدالل منتقدين گفتمان استعماری –که ادوارد سعيد آن را گفتمان شرق-
شناسی مینامد -آن است که در سدههای گذشته ،متون توليدشدهی غربی دربارهی شرق بهطور
کلی و سفرنامههای غربيان درمورد شرق بهطور خاص ،نهفقط تصويری کليشهای از جهان
غيرغربی بهدست دادهاند و در خدمت بهانقياد درآوردن آن بودهاند ،بلکه به گفتمانی شکل داده-
اند که کماکان بر بازنمايی غيرغربیها سايه افکنده است و در خدمت بازتوليد روابط نابرابر
قدرت بين غرب و جهان غيرغربی قرار دارد .بنابراين رويکرد انتقادی پسااستعماری با اين هدف
سفرنامههای غربی را در کانون توجه قرار داده که نخست سهم آنها در تسلط استعماری بر
جهان غيرغربی مورد مطالعه قرار دهد و ثانيا به ميزان و کيفيت بازتوليد گفتمان شرقشناسی در
نمونههای متاخر سفرنامه و روزنامهنگاری سفر بپردازد .بنابراين مطالعهی انتقادی بازنمايیهای
بينفرهنگی در پی پاسخ به اين سوال است :آيا گفتمان شرقشناسی و رتوريک استعماری
کماکان بر روايت غرب از شرق حاکم است؟
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طرحمساله
سرزمين و جامعهی کردها همانند ديگر مناطق خاورميانه در دورهی استعمار خارج از مدار
اعمال قدرت امپراتوری نبوده و در معرض تاثيرات مداخالت استعماری قرار گرفته است.
بنابراين بهويژه از قرن  9به بعد شاهد حضور سياحان ،شرقشناسان ،دانشمندان ،انسانشناسان،
ميسيونها ،کارگزاران و نمايندگان سياسی غربی در بين کردها هستيم؛ اين افراد حاصل
مشاهدات ،اکتشافات و سفرهای خود را بهشکل سفرنامههايی منتشر کردهاند که به منبع
شناخت و تصور جهان غرب از کردها تبديل شده و طبعا همانند ديگر سفرنامههای مربوط به
فرهنگهای ديگر يکی از فاکتورهايی بوده است که به برخورد و تعامل قدرتهای استعماری با
کردها و تصميمگيریها و سياستگذاریهای آنها در قبال کردها شکل داده است (تی.اشی
 .)99 ،3004پژوهش دربارهی نحوهی بازنمايی کردها در سفرنامههای دورهی مذکور و نيز
شناسايی و استخراج ابزارهای رتوريکی مورد استفاده در اين بازنمايیها ،کاری است که
تابهحال انجام نشده است.
مطالعهی حاضر با بررسی مقايسهای سفرنامههای غربی مربوط به دو دورهی استعمار و مابعد
استعمار در پی پاسخگويی به اين پرسش بوده است که آيا رتوريک ديگریساز امپراتوری در
گزارشهای سفر دورهی متاخر (دورهی مدرن يا پسااستعمار) بازتوليد شده است؟ رتوريک
امپراتوری نوعی زبان است که بهروايت ديويد سپر مشتمل بر  3استراتژی رتوريکی است که
متونِ ديگرینگارِ غربی بهمدد آنها به برساختنِ جهان غيرغربی میپردازند .از بين اين 3
استراتژی مقالهی حاضر به کيفيت کاربست استراتژی زيابيیشناسانه کردن در متون هر دوره می-
پردازد .و نيز به اين مساله میپردازد که آيا استراتژی زيبايیشناسانه کردن بهعنوان يکی از
استراتژیهای رتوريکی رايج در متون دورهی استعمار در متون متاخر بازتوليد شده است يا خير.
پرسش اصلی ما در اين نوشتار بدينترتيب خواهد بود :آيا استراتژی زيبايیشناسانه کردن در
متون دورهی نخست (استعمار) به کار بسته شده است و به چه اشکالی؟ آيا اين استراتژی کماکان
در متون دورهی متاخر (دورهی مدرن) مورد استفاده بوده است يا خير و به چه اشکالی؟

1 . David Spurr
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دامنهيتحقيقوموادموردبررسي:

موارد مورد بررسی مشتملبر  22متن میباشد که از اين تعداد  33متن مربوط به دورهی اول يا
استعمار و

متن دورهی دوم يا پسااستعمار میباشد .اين متون طيف وسيعی از روايات سفر

نظير سفرنامههای سياحان ،گزارش ميسيونهای مسيحی ،سفرنامههای اکتشافی -علمی،
داستانهای سفر اتنوگرافيک و باالخره گزارشهای سفر روزنامهنگاران متاخر را دربرمیگيرند.
ابتدا متون دورهی اول مورد بررسی قرار خواهند گرفت و اشکال کاربست استراتژی
زيبايیشناسانه کردن استخراج خواهد شد .سپس با تمرکز بر متون دورهی دوم کيفيت کاربست
استراتژی مزبور در اين متون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درنهايت متون دو دوره برمبنای
نحوهی کاربست اين استراتژی مورد مقايسه قرار خواهند گرفت.

مالحظاتنظري
رويکردپسااستعماري:

«مشوق اصلی موج جديد پژوهش بر روی سفرنامهها ريشه در حوزهی مطالعات پسااستعماری
دارد که طی سالهای اخير سرگرم بازنويسی تاريخ تماس امپرياليسم و استعمار غرب با
فرهنگهای ديگر بوده است» (هولم و مکداگال .)9 ،3002
در کنار ديگر مسائل محوری ،کانون توجه بسياری از نظريهپردازان رويکرد پسااستعماری
مسالهی بازنمايی ،يا بهعبارت دقيقتر برساختن «جهان غيرغربی» « ،جهان سوم» يا «جهان کمتر
توسعهيافته» از سوی جهان غرب بوده است .تماس فرهنگی بين غرب در مقام امپراتوری و
بقيهی جهان منجر به توليد بازنمايیهايی از جهان غيرغربی شده است و «امروزه اين امر بهطرز
گستردهای تصديق شده است که چنين بازنمايیهايی ،مشغوليتها و کردارهايی معصومانه
نيستند ،بلکه نقشی حياتی در توجيه سلطه دارند» (دراس-فرانسيس  .)2 ،3002متفکران
رويکرد پسااستعماری در اين راستا بر جايگاه و نقش ادبيات و ديگر اشکال متون در خلق و
تداوم ساختارهای سلطهی گفتمانی تمرکز میکنند.

رهيافت پسااستعماری از سه نحلهی اصلی تشکيل میشود که عبارتند از :مطالعات ادبيات
کشورهای مشترکالمنافع ،پروژهی مطالعات فرودستان و نظريهی گفتمان استعماری .از آنجا که
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چهارچوب نظری تحقيق حاضر ذيل نحلهی نظريهی گفتمان استعماری قرار میگيرد ،در ادامه به
بسط و معرفی مختصر اين نحله میپردازيم.
اسکلت اصلی چهارچوب نظری رسالهی حاضر بر پايهی آرا و انديشههای متفکرانی نظير
سعيد (  ،) 213 ، 22مری پرات ( ،) 993ديويد سپر ( ) 992و استوارت هال ( ) 212قوام
يافته است .ويژگی رويکرد همهی متفکران فوق آن است که نظرياتشات را – اگرچه نه بهشکلی
انحصاری -بر بازنمايی و برسازی ديگری در متون غربی استوار ساختهاند و نيز همه با اتخاذ
رويکردی گفتمانی ،سعی در واکاوی گفتمان امپراتوری دارند.

نحلهيتحليلگفتماناستعماري

حوزهی مطالعهی گفتمان استعماری مهمترين نحله در بين نحلههای مطالعات پسااستعماری
میباشد و چهارچوب نظری تحقيق حاضر نيز از آرای متفکرين مربوط به اين حوزه اخذ شده
است .اين نحله خود متفکرين زيادی را دربرمیگيرد و به دو فرع اصلی تقسيم میشود .بر اين
اساس میتوان گفت که «در قلمرو مطالعهی گفتمان استعماری انشقاقی ايجاد شده است بين آن
دسته از نظريهپردازان که بهعنوان چهارچوب [تحليلی خود] به نظريهی گفتمان متوسل
میشوند و دستهای ديگر که به روانکاوی روی میآورند و اين دو مکتب فکری بهلحاظ
نظريهپردازیشان از عامليت ،تفاوتی بنيادين با يکديگر دارند» (ميلز .) 09 ، 992
اما خاستگاه نظريهی گفتمان استعماری به کارهای ادوارد سعيد برمیگردد .ادوارد سعيد با
اخذ مفهوم کليدی گفتمان از آرای ميشل فوکو و کاربست آن در حوزهای جديد تاثير انقالبی
خود را در حيطهی مطالعات استعماری بر جای گذاشت .بنابراين بايد تاکيد کرد گفتمان
استعماری «اصطالحی است که توسط ادوارد سعيد رواج داده شد .وی مفهوم گفتمان فوکو را
ابزاری ارزشمند برای توصيف سيستمی میدانست که گسترهای از کردارهای ملقب به
«استعماری» در قالب آن بهوجود آمدند .شرقشناسی سعيد که به بررسی طرق عملکرد گفتمان
استعماری بهعنوان ابزاری در خدمت قدرت میپرداخت ،بنيان نظريهای را در دههی  910نهاد
که با عنوان نظريهی گفتمان استعماری شناخته شد؛ نظريهای که گفتمان استعماری را حوزهی
مطالعهی خود میدانست» (اشکرافت و ديگران )22-2 ،3002

1. Discourse Theory

 01مطالعات جامعهشناختی دوره  ،10شماره يك ،بهار و تابستان 0131

افرادی که راه سعيد را پی گرفته و ذيل رويکرد مطالعهی گفتمان استعماری فعاليت میکنند،
از نظريهی گفتمان بهعنوان چهارچوب مرجع خود استفاده مینمايند .پيتر هولم از محققين
حوزهی نظريهی گفتمان استعماری تعريف ذيل را از گفتمان استعماری به دست میدهد:
«مجموعهای از کردارهای واجد بنيان زبان شناختی که در کاربست عام خود در جريان مديريت
روابط استعماری به يکپارچگی دست میيابند ...مبنای ايدهی گفتمان استعماری  ...اين فرض
است که طی دورهی استعمار بخشهای وسيعی از جهان غيراروپايی بهواسطهی گفتمانی برای
اروپا توليد شد که مجموعهای از سواالت و مفروضات ،رويهها و طرق تحليل و انواع نوشتار و
تصويرسازی را کنار هم قرار داده بود» (هولم  3 ، 912بهنقل از ميلز .)99 ، 992
مفروضات نظری نظريهی گفتمان استعماری که سعيد پايهگذاری نمود و از سوی افرادی
چون پيتر هولم توسعه يافت ،اگرچه الهامبخش نظريهپردازانی چون بابا و اسپيواک بود ،اما
مورد انتقاد شديد آنها نيز قرار گرفت .آثارِ گروه اخير که عمدتا تحتعنوان «تحليل گفتمان
پسا -استعماری» 3شناخته میشود ،بهجای نظريهی گفتمان عميقا از روانکاوی متاثر هستند و
«بيشتر عالقهمند به اثراتی هستند که پروژهی استعمار بر ساختارهای اجتماعی و
صورتبندیهای گفتمانی نهاده است» (ميلز .)94 ، 992
انتقادات امثال بابا همان انتقاداتی است که بر برداشت سعيد از گفتمان استعماری بهعنوان
پيکرهای همگن ،يکپارچه و منسجم از متون وارد شده است؛ متونی اعمالگرِ يکسويهی قدرت
که حامل پيامی واحد و مقاومتناپذير فرض میشوند .اين درحالی است که درحقيقت متون
صحنهی منازعهی گفتمانهای رقيب بوده و نطفهی بیثباتی ،تناقض و تشتت را در خود نهفته
دارند .لذا گفتمان استعماری گفتمانی همگن ،منسجم و دارای يکپارچگی نيست .اين درحالی
است که رويکرد سعيد با تصوير يکدستساز و يکپارچهانگاری که از گفتمان شرقشناسی ارائه
میدهد ،نمیتواند توضيحی قانعکننده از «پيچيدگیهای خردهکردارها....بیقاعدگیهای
استراتژيک ،عدم استمرارهای تاريخی و ناهمگنی گفتمانی آن» (بهداد  ) 2 ، 994بهدست دهد.
آثار بابا و موارد مشابه آن در حوزهی خوانش پسااستعماریِ بازنمايی و برسازی تفاوت در
متون استعماری ،تالش خود را مصروف آن ساختهاند که از رهگذر شناسايی و ثبت مقاومت،
عامليت و سوبژکتيويتهی فرودستان -مندرج در متون حاصله از مواجهات استعماری
1. Peter Hulme
2. Post-colonial Discourse Theory
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صورتگرفته در منطقهی تماس -به مرکزيت و اقتدار يکجانبهی ناظر اروپايی در متون مذکور
خاتمه دهند و با گذر از فهم ابژهانگارانه و برداشت انفعالی از فرودست ،نقش سازنده و
تعيينکنندهی وی را بر متون توليدی و گفتمانهای هژمونيکِ منعکس در آنها مشخص سازند
(مور  .)239 ، 992بنابراين منتقدين نظريهی گفتمان استعماری دوقطبی سادهانگارانهی غربی
مسلط -بومی منفعل را واسازی نموده و بر اين نکته تاکيد دارند که فرآيند تراکنش فرهنگی بين
فرادست غربی و فرودست شرقی هرگز رابطهای يکسويه نبوده است اگرچه در بستر روابط
نابرابر قدرت روی داده است .بنابراين «بهعقيدهی بابا هنگامی که دو فرهنگ با هم برخورد
میکنند و همديگر را ترجمه میکنند «فضای سومی» ظهور میکند ،که فرايند تحول در سوژه را
بهراه میاندازد ،نوعی آگاهی که تالقیگاه بين فرهنگها است» (کالوا .)3 ،3002
درنهايت با ذکر اين نکته که مساهمت متفکران شاخه روانکاوی نظريهی گفتمان استعماری
در کنار بازانديشیهای درونیِ پيروان سعيد منجر به توسعهی درکی پيچيدهتر از گفتمان
استعم اری شده است ،به اين بخش نيز خاتمه داده و در قسمت آتی به ارائهی چهارچوب
نظری تحقيق میپردازيم که دربردارندهی آرای متفکران شاخهی نظريهی گفتمان در نحلهی
مطالعهی گفتمان استعماری است .در اين بخش آرای سعيد ،ديويد سپر ،مری پرات ،استوارد
هال و فوريج و کووری مرور میشوند.

ادواردسعيدوشرقشناسي
کتاب جاودان ادوارد سعيد ،شرقشناسی (  ) 22يکی از متون بنيادی در شکلگيری حوزهی
آکادميک مطالعات پسااستعماری قلمداد میشود که فیالواقع «نقشی حياتی در آغاز مرحلهی
جديد مطالعات فرهنگی و ادبی داشته است که وجه مشخصهی آن شناسايی همدستی دانش
اروپايی در تاريخ استعمار غربی بوده است» (بهداد .) 0 ، 994
بنابراين اگرچه تيم يانگ ،از پيشقراوالن حوزهی مطالعات سفرنامهنگاری ،قائل به آن است
که پسااستعمارگرايی نيز مانند فمينيسم از اين لحاظ با مارکسيسم يا روانکاوی تفاوت دارد که
برخالف آنها دارای بنيانگذاری منفرد يا نظام فکریای واحد نيست (يانگ  )9 ،3002اما از
نگاه بسياری از متفکرين و محققين اين حوزه ادوارد سعيد بنيانگذار اين حوزه بوده و کتاب
شرقشناسی نيز دستکم مهمترين متن مقدس اين حوزه محسوب میشود .در همين رابطه اين
بار رابرت يانگ اظهار میدارد که «اگرچه تبارشناسی نظريهی پساستعماری بهلحاظ تاريخی
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پيچيده ،گسترده و خود مصداق آميختگیهای ترافرهنگیای است که اغلب مورد تحليلشان قرار
میدهد ،اين ادوارد سعيد بود که براساس تجربهی رشد خود بهعنوان يک «شرقی» در دو
مستعمرهی بريتانيا با نقادی سياست فرهنگی دانش آکادميک در شرقشناسی (  ) 22بهنحوی
موثر به بنيانگذاری مطالعات پسااستعماری بهعنوان رشتهای آکادميک نائل آمد (يانگ ،300
 .)21گاياتری اسپيواک که خود در کنار سعيد و بابا سهگانهی مقدس اين حوزه شمرده
میشوند ،شرقشناسی را «متن مرجع» مطالعات پسااستعماری میداند.
در رابطه با شرقشناسی بايد گفت که عبارت است از «نظامی عظيم يا شبکهای بينامتنی از
قوانين و روندهايی که هر آنچه را که میتوان در مورد شرق آموزش داد ،نوشت و تجسم کرد،
به نظم درمیآورد» (گاندی  .) 2- 4 ، 211درواقع ادوارد سعيد در اين اثر دورانساز
بازنمايیهای غربی از شرق را مورد بررسی قرار داده و خصلت برساخته بودن آنها را نشان
میدهد .بهباور سعيد «تقريبا شرق ابداعی غربی بوده است و از گذشتههای دور سرزمين
تخيالت رمانتيک ،موجودات عجيبوغريب ،خاطرات و چشماندازهای مسحورکننده و تجارب
چشمگير بوده است» ( ) .اين تاکيد بر برساخته بودن شرق ،يکی از نکات اصلی مورد تاکيد
رهيافت سعيد و ديگر پيروان وی میباشد .برايناساس متونی که به بازنمايی ديگری دست
میزنند ،نهفقط واقعيت مورد نظر خود را بازنمايی میکنند ،بلکه در ضمن بازنمايی و بهميانجی
آن ،درواقع به ساختن يا برساختن آن میپردازند .اين امر ناشی از اين واقعيت است که هرگونه
مواجههای با واقعيت (از جمله واقعيتی بهنام ديگری) با وساطت نظامهای داللتگری چون زبان
و فرهنگ صورت میپذيرد.

ديويدسپرورتوريكامپراتوري
يکی از آثار مهم در حوزهی نقادی گفتمان استعماری اثر ديويد سپر تحتعنوان رتوريک
امپراتوری :گفتمان استعماری در روزنامهنگاری ،سفرنامهنويسی و ادارهی امپراتوری () 992
میباشد .وی در اين کتاب به بررسی اين مساله میپردازد که چگونه نويسندگان غربی نظير
روزنامهنگاران ،سفرنامهنويسان و صاحبمنصبان حکومتی ،جهان غيرغربی را بازنمايی میکنند.
پرسش وی اين است که «نويسندهی غربی به چه طريق بازنمايی منسجمی از واقعيتهای
عجيب و غيرقابل درکی که در جهان غيرغربی با آن روبهرو میشود بهعمل میآورد.
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پيشفرضهای فرهنگی ،ايدئولوژيک و ادبی که مبنای چنين برساختهای هستند کدامها
هستند؟»()3
سپر در پاسخ به اين سوال میکوشد رويههايی را شناسايی کند که گفتمان امپراتوری
بهواسطهی آن انسجام خود را بازتوليد میکند .يکی از محاسن و برجستگیهای کار سپر ،مدون
بودن بینظير کار وی است .در اين راستا وی بهطور مستقيم و روشن به شناسايی و معرفی
دوازده شيوه يا ابزار رتوريکی میپردازد که بازنمايی ديگری در گفتمان غرب بهواسطهی آنها
صورت میپذيرد .نکتهی مهم در صورتبندی وی آن است که ابزارهای دوازدهگانهای که
پيشنهاد داده است ،اين امکان را فراهم میآورند که مبنايی برای مقايسهی متون دورهی استعمار
و متون متاخر فراهم آيد .برايناساس میتوان بهعنوان مثال حضور شماری از ابزارهای رتوريکی
را در متون دورهی استعمار تشخيص داد؛ ابزارهايی که در متون متاخر جای خود را به شيوههای
رتوريکی ديگری دادهاند ،يا بهشکل جديدتری ظاهر شدهاند .همچنين اين تفکيک روشن بين
شيوهها و ابزارهای رتوريکی اين امکان را فراهم میآورد که مفروضات گفتمانی هادی هر يک
از شيوهها بهطور دقيقتری رديابی شوند .همچنين گريزولد ( ) 994به يکی از برتریهای
چهارچوب تحليلی دقيق سپر اشاره میکند که با استفاده از آن میتوان «تفکر موازی» موجود در
يادداشت يک کارگزار امپراتوری در اوايل قرن بيستم و نيز مطلبی در مجلهی تايم دههی  10را
استخراج کرد و استداللهايی روشمند و نه «آشفته» پيرامون تشابه منطق بنيادين مولد آنها ارائه
داد (.) 94
ديويد سپر نيز مانند سعيد صورتبندی خاصی از گفتمان استعماری ارائه میدهد .در برابر
گفتمان شرقشناسی ،وی از اصطالح رتوريک امپراتوری استفاده میکند .از منظر وی گفتمان
استعماری يا همان رتوريک امپراتوری فراتر از آنکه ناظر بر مجموعه مشخصی از متون يا
بازنمايیها باشد ،زبان خاصی است که به فرادست غربی امکان آن را میدهد که فرادستی خود و
روابط نابرابرش با جهان فرودست غيرغربی را بازتوليد کند .رتوريک امپراتوری اشاره به زبان يا
نظامی نمادين دارد که به تجارب غرب از بقيهی جهان شکل میدهد و بهنوعی ميانجی بازنمايی
و خلق واقعيتی است که پيوسته خود را بازآفرينی میکند (سپر ، 992

) .سپر اگرچه به

امکان تغيير در گفتمان استعماری باور دارد ،تذکر میدهد که رتوريک امپراتوری در جهان نوين
به اشکالی ظريفتر در پس توليد بازنمايی تماسهای بينفرهنگی بين فرادست غربی -فرودست

 01مطالعات جامعهشناختی دوره  ،10شماره يك ،بهار و تابستان 0131

غيرغربی حضور دارد .ابزارها و شيوههای رتوريکی دوازدهگانهی ديويد سپر در فصل مالحظات
روششناختی بهطور مختصر ارائه داده خواهد شد .با اين توضيح که مدل ديويد سپر باتوجه به
دقت و ظرفيت روششناختی آن  -و لذا برتری آن بر رويکرد کمتر دقيق سعيد -چهارچوب
تحليلی رسالهی حاضر را تشکيل میدهد ،به اين قسمت پايان میدهيم.

مريلوئيسپراتوچشمانامپراتوري
مری لوئيس پرات نيز از متفکرانی است که به مسالهی بازنمايی ديگری در گفتمان امپراتوری
پرداخته است ،با اين تفاوت که نگاه وی معطوف به مطالعهی نحوهی برساختن گفتمانی آفريقا و
آمريکای التين از سوی نويسندگان فرادست غربی بوده است .رويکرد مری پرات ،رويکردی
بسيار پرنفوذ است که اين مساله را در کانون توجه خود قرار داده است که سفرنامهنويس غربی
چگونه به توليد گفتمانی و روايی «بقيه» جهان پرداخته است .وی در کتاب مشهور خود
تحتعنوان چشمان امپراتوری :سفرنامهنويسی و ترانسکالچريشن ( ) 993به واسازی گفتمان
امپراتوری میپردازد و سلطهی گفتمانی غرب را مورد بررسی قرار میدهد .ايدههای وی در
کتاب مذکور ،در هماهنگی با صورتبندیهای سعيد و سپر ،در تدوين چهارچوب تحليل
رسالهی حاضر نقش بنيادی ايفا میکند.
پرات در کار خود اين مضمون محوری را بسط میدهد که سوژهی امپراتوری يا همان
نويسندگان و سفرنامهنويسان غربی ،مردم و سرزمين جهانهای غيرغربی را به موضوع مشاهده،
نظارت و توصيف تبديل میکنند .در جريان اين امر رابطهای نابرابر بين نگرنده و مشاهدهکنندهی
غربی و موضوع نگريستن و مشاهدهشوندهی غيرغربی بهوجود میآيد .نگاه امپراتوری
بهواسطهی گزارشهای سفر در مسير انقياد جهان غيرغربی حرکت میکند .وی نيز همانند ديويد
سپر به استراتژیهای گفتمانی -مثالً زيبايیشناسانه کردن سرزمين ديگری -اشاره میکند که
روايتهای سفر غربيان بهواسطهی آنها ديگری را بهعنوان موضوع نظارت و کنترل خود
بازنمايی میکنند .نتيجهگيری وی آن است که در سفرنامههای مدرن غربی نيز کماکان نگاه
فرادست ناظر و نويسندهی غربی از باال به توصيف و برساختن ديگری میپردازد و منطق
امپراتوری يا گفتمان استعماری کماکان بر بازنمايی روايی ديگری حاکم است .مفهوم «چشمان
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امپراتوری» که مفهوم مری پرات است ،تعبير ديگری است از اصطالح مشهور ديويد سپر «نگاه
خيرهی امپراتوری» 3و از مفاهيم محوری اين رساله خواهد بود .بصيرت نظری عمدهی ديگری
که کار پرات دارد آن است که هم به عدم يکدستی ،فقدان يکپارچگی و وجود دوگانگی –
هرچند اندک -در گفتمان امپراتوری اشاره میکند و هم امکان تخصيص عناصر اين گفتمان را از
سوی فرودستان با معرفی مفهومی مترادف آن ،يعنی ترانسکالچريشن باز میگذارد .بنابراين
بهعنوان مثال وی به حضور سفرنامهنويسانی -هرچند اقليت -هم اشاره میکند که از نگاه
فرادست امپراتوری فراتر رفتهاند و رابطهای برابر با مردمان غيرغربی برقرار کردهاند .از سوی
ديگر به استفاده ی فرودستان از گفتمان امپراتوری جهت برسازی هويت فرهنگی متمايز خود
اشاره میکند .اين ايدهها هم نقشی مهم در چهارچوب تحليلی اين رساله خواهد داشت.

استوارتهال:غربوبقيه
استوارت هال در نوشتاری تحتعنوان غرب و بقيه :گفتمان قدرت 2برداشت خاص خود را از
گفتمان استعماری تحتعنوان «گفتمان غرب و بقيه» 4صورتبندی میکند .پرسش اصلی هال در
اين پروژه عبارت است از اينکه« :چگونه ايدهی «غرب و بقيه» شکل گرفت؟ روابط ميان جوامع
غربی و غيرغربی چگونه بازنمايی شد؟» (هال )22 ، 212
هال اين گفتمان را نوعی «نظام بازنمايی» 9يا «رژيم حقيقت» 2میداند که براساس نوعی
تقابل دوتايی انسجام می يابد و نيز نوعی منطق توليد اشتقاق بر آن حاکم است« :گفتمان «غرب و
بقيه» نه تنها يکپارچه و يکدست نيست ،بلکه «انشقاق» جنبهی دائمی آن است .اين جهان در
وهلهی اول ،از حيث نمادين ،به خوب-بد ،ما-آنان ،جذاب-نفرتانگيز ،متمدن-نامتمدن ،غرب
و ديگران تقسيم شده است .عالوه بر اين ،تفاوتهای بسيار ميان اين دو نيمه جمع و در درون
هريک از آنها ساده و بهعبارتی ،کليشهای شده است .از رهگذر اين استراتژی ،ديگری هر چيزی
تعريف میشود که غرب نيست -تصوير آينهای آن است .بقيه بهمنزلهی ديگریِ مطلقا ،اساسا،

1. Imperial Eyes
2. Imperial Gaze
3.West and Rest
4. Discourse of West and the Rest
5. System of Representation
6. Regime of Truth
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متفاوت بازنمايی میشود :ديگری .بعدا اين ديگری خودش به دو «اردوگاه» تقسيم میشود:
دوست -دشمن ،آراواک  -کاريب ،بیگناه  -فاسد ،اصيل  -غير اصيل» (همان.)93-2 ،
استوارت هال عمدهترين استراتژیهای گفتمانیِ نظام بازنمايی يا گفتمان «غرب و بقيه» را
بهترتيب زير فهرست میکند و اظهار میدارد که «دراساس اين استراتژیها جملگی از رهگذر
فرآيند موسوم به کليشهسازی تشکيل شده بودند» :آرمانی کردن (ستايش طبيعت و بدويت
اجتماعات غيرغربی) ،فرافکنی خيالپردازیهای مربوط به اشتياق و انحطاط (خيالپردازیهای
مشتاقانهی جنسی در مورد شرق و تمرکز بر آيين منحط انسانخواری در جهان غيرغربی)،

ناتوانی در به رسميت شناختن و محترم شمردن تفاوت و گرايش به تحميل کردن مقولهها و
هنجارهای اروپايی ،گرايش به ديدن تفاوت از رهگذر شيوههای درک و بازنمايی غرب (همان،
.)21-9
هال در پاسخ به پرسش کليدی پروژه خود ،اين که «بقيه» چه نقشی در شکلگيری غرب
داشت ،عالوه بر نقش ضروری آن در شکلگيری سياسی ،اقتصادی و اجتماعی غرب بر
اهميتش در درک غرب از هويت خويش نيز تاکيد مینهد و اينجاست که گفتمان خاص «غرب
و بقيه» بهکار میافتد .درواقع «غرب شيوههای بسيار گوناگون بحث کردن راجع به خودش و
«ديگران» را توليد کرده است .اما آنچه ما گفتمان «غرب و بقيه» ناميدهايم به يکی از
قدرتمندترين و شکلدهندهترين اين گفتمانها تبديل شد .اين گفتمان به شيوهی مسلطی بدل
شد که غرب ،سالهای سال ،خودش را و رابطهاش را با «ديگری» از طريق آن تنظيم کرد»
(همان.) 2 ،
پيشتر اشاره شد که سپر ( ) 992معتقد است رتوريک امپراتوری ،علیرغم آنکه جهان
تحوال ت اساسی را از سر گذرانده است ،کماکان بر توليد متنی جهان غيرغربی حاکم است و
خود را در اشکال جديد بازتوليد مینمايد .هال نيز باور مشابهی دارد .بهتعبير خود وی «سرانجام
بايد گفت که اين گفتمان ،به اشکال دگرگونشده و بازسازیشده ،همچنان دارد زبان غرب،
تصويرش از خودش و «ديگران» ،درکش از «ما» و «آنان» ،اعمال و روابط قدرتش نسبت به بقيه
را تغيير میدهد .اين بهويژه برای زبانهای فرودستیِ نژادی و فرادستیِ قومی که امروزه هنوز هم
با قوت تمام در سرتاسر کرهی زمين عمل میکنند مهم است .بنابراين گفتمان «غرب و بقيه»
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بههيچوجه صورتبندی ای مربوط به گذشته نيست و اهميتی فقط تاريخی ندارد ،بلکه در دنيای
مدرن نيز حی و حاضر است» (هال .) 2 ، 212

روششناسي
روششناسی مورد استفادهی ما در اين تحقيق همسو با چهارچوب نظری اتخاذی ،رويکرد
نظريهی گفتمان يا همان رويکرد گفتمانی است؛ رويکردی که در آثار پيشگامانی چون سعيد
(  ) 22و نيز در آثار پرات ( ،) 993سپر ( ) 992و هال ( ) 212پيشنهاد شده است.
در اين راستا روش شناسی تحقيق حاضر بر رويکرد گفتمانی استوار خواهد بود ،لذا بر
«تحليل رتوريکی و نه روايت تاريخی» (سپر  ) ، 992تمرکز خواهيم کرد .بهبيانی ديگر نگاه ما
به سفرنامهها ،نگاهی جامعه شناختی نيست ،به اين معنی که سفرنامه را منبعی برای استخراج
دادههای جامعه شناختی مربوط به ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی و اقتصادی دورههای
گذشته تلقی نمیکنيم .مثال نگاه مارتين وان .برونسون در مطالعهاش بر روی بازنمايی کردها در
سفرنامهی «اليا چلبی» چنين نگاهی است (وان .برونسون  .)3000بهعبارت ديگر هدف ما
برخالف رهيافت جامعه شناختی ،شناخت يک جامعه نيست بلکه شناخت گفتمان حاکم بر متون
سفرنامهها است .بنابراين در تحقيق حاضر ،دادههای انسانشناختی و جامعهشناختی موجود در
اين سفرنامهها اگرچه رد نمیشوند ،اما بيشتر بهعنوان برساختههايی گفتمانی با آنها تعامل
میشود و نه واقعيتهايی جامعهشناختی .درواقع آنها بهعنوان برساختههای گفتمانی و ابزارهای
روايی بيش از هر چيز به ساختار بينامتنی-گفتمانی فراگيری اشاره دارند که بر تماس بينفرهنگی
و بازنمايی متنی اين تماس بينفرهنگی انسجام میبخشد :آنها به گفتمان شرقشناسی و
رتوريک امپراتوری اشاره دارند.
متناسب با رهيافت روششناسی گفتمانی از تکنيک تحليل متنی يا بهعبارت دقيقتر تحليل
رتوريک برای بررسی گزارشهای سفر پوششدادهشده در اين تحقيق (مشتمل بر  33متن
مربوط به دورهی اول يا استعمار و

متن دورهی دوم يا مدرن) استفاده شده است تا کيفيت

کاربست استراتژی رتوريکی زيبايی شناسانه کردن و نيز اشکال مختلفی که اين استراتژی در
متون هر دوره به خود میگيرد استخراج شود.
تحليل رتوريک با الهام از رويکرد ديويد سپر «مشتمل بر دو رويهی بنيادی میباشد :الف)
رصد گفتمان ،که مجموعهای است از استراتژیهای بنيادين که از تجربهی استعماری غرب
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نشات میگيرند ،و ب) يک تبارشناسی غيرصوری که بهواسطهی آن مشخص خواهد شد که
تکرارها و وارياسيونهای اين استراتژیها در گسترهای از زمينههای قرن نوزدهم و بيستم عمل
میکنند» (سپر .)2 ، 992
درواقع ادوارد سعيد و ديگر متفکران حوزهی مطالعات سفرنامهها که با رويکردی گفتمانی
به واسازی متون مربوطه پرداختهاند ،هر يک به شناسايی شماری چند از استراتژیهای گفتمانی
اقدام کردهاند که در روايت و بازنمايی ديگری مورد استفاده قرار گرفتهاند .مجموعه
استراتژیهای گفتمانیای که هريک پيشنهاد کردهاند ،از همپوشانی بسياری با يکديگر برخوردار
است و گاه برای اشاره به استراتژی واحدی از عنوانهايی متفاوت استفاده کردهاند .شماری از
اين استراتژیهای گفتمانی که در خدمت ديگریسازی و نهايتا بهانقياد درآوردن فرهنگهای
ديگر مورد استفاده قرار میگيرد از اين قرارند :زنانهسازی يا مونثسازی شرق ،استراتژیای که
براساس آن ديگری شرقی به موجودی زنانه يا مونث تبديل میشود و درمقام موجودی عاطفی،
غير عقالنی ،وابسته و فاقد قدرت کاربرد اراده و عقل در برابر غرب فرادستی برساخته میشود
که نماد مردانگی ،عقل ،اراده و پيشرفت است .موارد ديگر عبارتند از اهريمنی کردن،3
قربانیسازی ،2عجيبنمايی ،4ذاتیسازی ،9شیسازی 2و ....
اما هيچيک از تحليلگران گفتمان استعماری موفق نشده است همانند سپر () 992
مجموعهی جامع و روشنی از انواع استراتژیهای گفتمانی ارائه دهد .سپر بهشيوهی درخشانی
استراتژیهای گفتمانی را در دوازده گروه قرار داده است و البته آنها را مجازهای رتوريکی 2نام
نام نهاده است ،که ما از آنها به ابزارها يا استراتژیهای رتوريک تعبير کردهايم.

فهرستابزارهايرتوريك
فهرست دوازدهگانه ی ابزارهای رتوريکی ديويد سپر دستگاه روشی منسجم و دقيقی است که
امکان آن را فراهم میکند با نقشه و طرحی دقيق به سراغ متن برويم .و همانطور که اشاره شد
تفکيک روشن ابزارهای رتوريکی ما را قادر میسازد که به تبارشناسی مستقل هر يک از ابزارها
. Feminization
. Demonization
. Victimize
. Exoticism
. Essentialize
. Objectify
. Rhetoric Tropes

1
2
3
4
5
6
7
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پرداخته و روند تحول آن را در گذر زمان -مثال از سفرنامههای مربوطه به سدههای قبل تا متون
دورهی متاخر -پيگيری کنيم و نيز ظهور آن را در اشکال و فرمهای جديد مورد کنکاش قرار
دهيم .همچنين اين امکان را فراهم میکند که به مقايسهی سفرنامههای متقدم و متأخر پرداخته و
به اين سوال پاسخ دهيم که آيا بين اين دو دسته از سفرنامهها بهلحاظ کاربرد ابزارهای رتوريکی
خاص تفاوتی هست يا خير .ابزارهای رتوريکی دوازدهگانه که ما تنها بر يکی از آنها،
زيبايیشناسانه کردن متمرکز میشويم ،عبارتند از:
2

4

9

2

نظارت و تفحص  ،تخصيص ،3زيبايیشناسانه کردن  ،طبقهبندی  ،بنيانزدايی  ،نفی ،
تصديق ،2آرمانی کردن ،1وهمنمايی ،9طبيعیسازی ، 0اروتيکسازی و مقاومت. 3

يافتهها
بخشاول -ارائهوتفسيرمصاديقكاربستاستراتژيزيباييشناسانهكردندرمتون
دورهيمتقدم
زيبايیشناسانه کردن يکی از استراتژیهای رتوريکی گفتمان امپراتوری است که در بازنمايی
فرهنگهای غيرغربی مورد استفاده قرار میگيرد .مکانيسم اصلی در اين استراتژی عبارت است
از زيبايیشناسانه کردن اموری که لزوماً زيبايیشناختی نيستند .سه نسخه از اين استراتژی در
سفرنامههای دورهی اول بهکار بسته شدهاند :زيبايیشناسانه کردن زندگی روزمره، 2
زيبايیشناسانه کردن واقعيت اجتماعی ، 4زيبايیشناسانه کردن چشمانداز 9؛ که بهترتيب مصاديق
آن ارائه خواهد شد.

1. Surveillance
2. Appropriation
3. Aestheticization
4. Classification
5. Debasement
6. Negation
7. Affirmation
8. Idealization
9. Insubstantiation
10. Naturalization
11. Eroticization
12. Resistance
13. Aestheticization of Everyday life
14. Aestheticization of Social Reality
15. Aestheticization of Landscape
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نسخهينخست:زيباييشناسانهكردنزندگيروزمره
الف) 
زيبايیشناسانه کردن به نوعی شيوهی بازنمايی و بحث در رابطه با فرهنگهای ديگر اشاره دارد
که بهواسطهی آن عناصر و رويههای فرهنگهای مزبور بهعنوان ابژهی نگاه زيبايیشناختی غربی
برساخته میشوند و بههيات موجوديتهايی عجيبوغريب ،گروتسک و مضحک ،نامانوس و
بدوی درآورده میشوند .در رابطه با کارکرد ايدئولوژيک اين استراتژی بايد گفت که اين تصاوير
زنده و رنگارنگ و عجيبوغريب بههنگام مصرف از سوی مخاطبان به آنها نوعی تمايز و
برتری میبخشد و فاصلهی آنها را بهعنوان متمدنين از ساکنين عجيبوغريب جهان تضمين
میکند.

والتر بی .هريس ( ) 192در کتاب خود تحت عنوان از باتوم به بغداد :از طريق تفليس،
تبريز و کردستان ايران 3يکی از موارد جالب زيبايیشناسانه کردن را در روستايی کردنشين رقم
میزند:
«صبح زود دو ساعت پيادهروی بهموازات کنارهی رود ما را به روستای آغای ديگری رساند،
جايی که تمايالت ايرانی حتی در مقايسه با ميرهده 2آشکارتر است؛ زيرا اينجا زنان ،اگرچه خود
خود را در خانه حبس نمیکنند يا چهره نمیگيرند ،به پوشيدن لباس ايرانی روی آوردهاند .و
نتيجه چيزی است که بهسختی میتوان زنندهتر از آن را تصور نمود .لباس زنان ايران شمالی
جوری است که بايد حقيقتا سپاسگذار مردانشان بود که زنان و دختران خود را از حضور در
مالعام منع میکنند .بر روی «جورابِ کِشی» دامن کوتاهی با بیشمار چين آويزان میشود که
دقيقا لباس يک رقاص بالهی درجهدومِ يک تئاتر درجهدوم را تداعی میکند ...پيراهنی با برش
مربعی و عمدتا کثيف که با يک نوار زری نامرغوب حاشيهدوزی شده است و گردن و بازوها و
اغلب بخشی از بدن ،مابين قسمت تحتانی خود و بخش فوقانی دامن را نمايش میدهد ،پوشش
زشت يک زن اهل ايران شمالی را تشکيل میدهد .اين لباس حقيقتا در اين روستای کردی
چيزی نامتجانس مینمود؛ روستايی که با خانههای گلی و گروه رقصندگان 4جستوخيزکنانش

1. Walter. B. Harris
2. From Batum to Baghdad: via Tiflis , Tabriz, and Persian Kurdistan
3. Miradeh
4. Corps de ballet
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که همگی جمع شده بودند تا يک اروپايی را ببينند ،رویهمرفته شبيه سنی در يک اپرا بوف
نازل يا درجهدو بهنظر میرسيد» ( ،322ايتاليکها از من است).
در اينجا استراتژی اصلی بهخدمت گرفتهشده برای زيبايیشناسانه کردن ديگری توسل به
استعارهها و ترمينولوژی هنری است .تشبيه صحن اجتماع به سِن تئاتر و سکوی اپرابوف و
رويت ساکنان در هيات رقاص باله و گروه رقصندگان اپرا در پسزمينهی خانههای گِلی ضمن
تبديل ديگری به ابژهای زيبايیشناختی ،تصويری مضحک از وی ارائه میدهد .صدور حکمی
زيباشناختی در راستای تقليل ديگری به صحنهای مضحک ،مستلزم فاصلهگيری از ابژهی مورد
قضاوت است که همين فاصلهگيری مقوم و ضامن هويت برتر ناظر اروپايی و نيز مخاطبانش
حين مصرف است.
هريس در نمونهای ديگر نيز بهترتيب ذيل برشی از زندگی روزمرهی مردم محلی را ،اگرچه
نه به اپيزودی نمايشی ،اما به صحنهای تماشايی بدل میکند:
«ما غير از نمای کلی کِرِند که در نور ماه پيدا بود ،چيز چندانی از آن نديديم ،چون راهمان
را بهسمت پرچين موقتیای کج کرديم که اسبهايمان آنجا بسته شده بودند .درحالی که
خودمان زير سايهی شاخههای درختانی که بر تيرکهای چوبی تکيه داده بودند غذا میخورديم.
صحنه ،مانند هر اردوگاه موقت ديگری در شرق ،صحنهای بديع بود ،3چرا که تعدادی عرب و
کرد کاروانچی آتشهايی در محوطهی وسيع آن روشن کرده بودند و ضمن آماده کردن شام،
خود را با شعلهی لرزان آتش گرم میکردند .آنسوتر بلندای پُربرگ درختان خود را بهصورت
بخچههايی تار در آغوش آسمان بهنمايش میگذاشتند و در نور مهتاب و بیشمار ستاره
میدرخشيدند .هر از گاهی نغمهخوانانی از اعضای گروه آوازی صدايشان را باال میبردند و يکی
از آن ملودیهای عجيبِ غمگين که معموال در کردستان شنيده میشود ،سرمیدادند».
چنانکه مشاهده می شود اموری چون اتراق کردن ،آتش روشن کردن ،غذا درست کردن و
نزديک آتش نشستن که اموری کامال روزمره هستند ،در نگاه ناظر غربی مانند هر اردوگاه موقت
ديگری در شرق صحنههايی بديع و تماشايی هستند .بنابراين تصوير کمابيش سوررئال درخشش
درختان تيره در نور مهتاب و پرتو ستارگان و ملودیهای عجيب و غمگين کردها در پسزمينه

 ، Opera-bouffe .اپرابوف يا اپرای مضحک اپرايی خندهدار است که تا حدودی مسخرهآميز است.
2. Picturesque
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دست به دست هم میدهند تا اين فعاليتهای روزمره به هيات يک تابلوی تماشايی بدوی
درآيند.
فردريک ميلينگن ( ) 120يکی از نمونههای کاربست اين استراتژی را با زيبايیشناسانه
کردن عادت روزمرهی آوازخوانی کردهای چادرنشينی که در ميانشان حضور پيدا کرده است،
بهدست میدهد:
«درحالی که مجلس غرق در شادمانی و گرم خنده و شوخی بود ،صداهايی چند ،تقريبا
بهطور همزمان ،بهشيوهی همسرايی شروع کردند به زمزمه کردن ملودیهای کردیای با ماهيت
تاثرانگيز و احساساتی .قدمبهقدم هرچه احساسات اين دوستداران هنر شعلهورتر میشد،
حاالت چشمها ،دهان و کليت چهرهشان متحول میشد و مضحکترين حالت قابل تصور يک
چهرهی شيفته و عاشق را به خود میگرفت .تعدادی از آن صورتهای متهور بهدليل تضادی که
عناصر مردانه و زمختشان با لطافت برآمده از قدرت موسيقی ايجاد میکرد ،جالب توجه بودند و
شماری ديگر نيز الجرم بهخاطر حالت نغمهسرايانهی ابلهانهای که میخواستند به خود بدهند،
بسيار احمق جلوه میکردند» (.)2 2-2 4
آنچه که در اينجا رخ میدهد تبديل امر غيرزيبايیشناختی به امر زيبايیشناختی نيست،
بلکه قضاوت زيبايی شناختی ناظری غربی است درباب يک کردار هنری روزمره .شروع بیمقدمه
و نامنتظر ،همراهی همسرايانه ،ماهيت تاثرانگيز ملودیها ،احساسات شعلهورشدهی زمزمهگران،
حاالت چهره و ...همه و همه بهعنوان نمايشی مضحک ،جالب و ابلهانه برساخته و درنهايت
مصرف میشود .فاصلهگيریِ ضروری جهت اين توليد و مصرف زيبايیشناسانهی ديگری مقوم
هويت متفاوت و برتر فرهنگ نظارهگرِ فرادست است.
در سفرنامهی فاولر(  ) 14هم شاهد کاربست اين استراتژی هستيم .در متن وی نيز ديگری
به ابژهای برای نگاه زيبايیشناختی بدل میشود .فاولر مینويسد:
«اين کردها با اين ظاهر مضحک و عجيبوغريبشان همواره مايهی انبساط خاطر من
بودهاند؛ جماعتی که با استفاده از سربندهايی بهرنگ شاد و طناب [شال] های راهراه موّاجشان
(عبا عمدتا سفيد است با خطوط سياه) خود را با زرقوبرق میآرايند و بهشدت متکبر بهنظر
میرسند و در عين فقر بسيار به خود میبالند» ( ،399ايتاليکها از من است).
1. Grotesque
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رنگ از مهم ترين ابزارهای هنری است؛ ادراک و بازنمايی ديگری برمبنای رنگ ،برخوردی
شیانگارانه است که ديگری را به ابژهی نگاهی حساس به قراردادهای هنری تقليل میدهد.
بنابراين ديگری بهجای آنکه بهعنوان طرفی همسنگ در گفتوگويی برابر قصد شود ،به تابلو،
تصوير و يا منظرهای مضحک برای سرگرمی ناظر بدل میشود.
ب)نسخهيدوم:زيباييشناسانهكردنواقعيتاجتماعي
عالوه بر زيبايیشناسانه کردن زندگی روزمره ،نسخهی ديگرِ زيبايیشناسانه کردن تحتعنوان
زيبايیشناسانه کردن واقعيت اجتماعی نامگذاری شد .درواقع سادهترين تعريفی که میتوان برای
استراتژی زيبايیشناسانه کردن بهدست داد از اين قرار است :تبديل امر غير زيبايیشناختی به امر
زيبايیشناختی .و در اينجا اين واقعيتهای اجتماعی مملو از روابط نابرابر قدرت است که
موضوع فرآيند زيبايیشناختی کردن قرار میگيرند .در اين نسخه از زيبايیشناسانه کردن مصائبی
چون جنگ ،ويرانی ،گرسنگی ،بهرهکشی و با استفاده از زبان و قرادادهای زيبايیشناختی
بازنمايی میشوند که کارکرد ايدئولوژيک آن ،بهعنوان مثال ،عبارت است از سرپوش گذاشتن بر
واقعيت خشن استعمار و يا بیتوجهی به شرايط سياسی-اقتصادی دشوار زندگی ديگران.
هوبارت ( ) 9 2بهدفعات از استراتژی زيبايیشناسانه کردن استفاده میکند .در يکی از
لحظات زيبايیشناختی متن وی میخوانيم:
«پنجاه سال پيش ديدن اينکه قبيلهای کرد در گذرگاههای کوهستانی سرزمينشان بهدنبال
رئيس خود میتازند تا بر «دشتنشينان» يورش برند يا خصومتی ديرين را با قبيلهی همسايه
تسويه کنند ،بايد منظرهای شگرف و فوقالعاده بوده باشد» (.)3 2
آنچه در اينجا برمال میشود ميلِ نويسنده به ديدن مناظر دراماتيک ،جذاب و هيجانانگيز
جنگ قبيلهای در کردستان است .مشاهده میکنيم که واقعيت خشونتبار و خونين جنگ قبيلهای
در چشم ناظر منفصل غربی واجد ارزشهای زيبايیشناختی و شايستهی تماشا تشخيص داده
میشود .آنچه در اين بين به حاشيه رانده شده و محو میگردد رنج و درد و اندوه و ويرانی
مرتبط با جنگ است .تصوير نمودن واقعيت رنجآفرين جنگ بهعنوان تجربهای ديدنی و
لذتبخش و لذا زيبايیشناختی از ويژگیهای ديگریساز و شیانگار رتوريک امپراطوری است.
دبليو آر .های ( ) 933يکی از جالبترين نمونههای استراتژی رتوريکی زيبايیشناسانه
کردن را بهدست میدهد .در اين نمونهی جالب ،واقعيت استعمار و اشغال سرزمين ديگری به
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تجربهای زيبايیشناختی بدل میشود يا بهعبارت ديگر بر اساس قراردادهای حوزهی

زيبايیشناسی روايت میشود .وی در مقدمهی کتاب خود تحتعنوان دو سال در کردستان
اينگونه به توصيف نيات خود از نگارش کتاب میپردازد:
«طی سال گذشته «ادارهی مدنی» در بينالنهرين [عراق] مورد انتقادات شديد قرار گرفت،
مسالهای که در اين کتاب مد نظر ما نيست .مهمترين هدف راقم اين سطور در اثر پيشِرو احتراز
از اين موضوعات مناقشهبرانگيز است؛ بنابراين نه در باب روايی اين جمالت اظهارنظر خواهد
کرد و نه درصدد شناخت علل و عوامل آشوبهای فعلی برخواهد آمد و فراتر از همه تالش
نخواهد کرد به تحميل نگرش خود در باب مقتضیترين سياستی که میتوان در آينده اتخاذ

نمود ،بپردازد .بلکه هدف کتاب آن است که خواننده را با خود به سرزمينی دور ببرد تا وی را
در لذتهايی که از امور عجيبوغريب سرچشمه میگيرند سهيم سازد ،نيز فرصت همسخنی و
همزيستی با افرادی عجيب را برای وی فراهم سازد ،همچنين او را با خود همراه سازد تا
پابهپای نويسنده لحظات اوج و فرود زيستهها و شنيدههای وی را تجربه کند» ( ،1ايتاليکها از
من است).
چيزی که در ديگر متون امپراتوری در حيطهی ناخودآگاه جريان دارد اينجا به سطح آمده و
بهطور آگاهانه از سوی نويسنده اعالم میشود .حقيقت خشونت غصب و اشغال سرزمين
ديگران و منقاد کردن آنان -با احتراز از مناقشات اخالقیای که حول آن در جريان است -به
داستانی بدل میشود که مخاطب را پرواز داده و لذت تجربهی امور و افراد عجيبوغريب را به

او میچشاند .کارکرد ايدئولوژيک قصهای که او تعريف میکند عبارت است از تبديل امر
استعماری به امر زيبايیشناختی .آنچه در اين بين به حاشيه رانده میشود رنج و مرارت بوميان
سرکوب شده توسط دستگاه استعماری است؛ بوميانی که به ابژههايی زيبايیشناختی جهت تامين
لذت خوانندهی فرادست غربی بدل میشوند.
يکی از نمونههای ديگر زيبايیشناسانه کردن واقعيت اجتماعیِ جنگ در اثر سيسيل ادموندز
( ] 9 9- 939[ ) 922مشاهده میشود .وی که از افسران سياسی دستگاه مدنی بريتانيا در
عراق است ،از هواداران پرشور استفادهی گسترده از نيروی هوايی امپراتوری بريتانيا عليه جنبش
ملی و ضداستعماری کُرد بهرهبری شيخ محمود بود .آنچه در پی میآيد بازگويی احساسی
است که در يکی از اين حمالت هوايی به ادموندز دست داده است:
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«پس از بمبهای شديداالنفجار بمبهای آتشزای جديد را فرو ريختيم ،که من پيشتر
نديده بودم .وقتی بمب آتشزا فرو میريخت و متعاقب آن خرمنی از شعلهی آتش گاه همراه با
دود به هوا میخاست ،من مفتون و مسحور میماندم» (.)432
مترجم فارسی کتاب ادموندز در مقدمهای انتقادی که بر اين کتاب نگاشته است ،دقيقا با
اشاره به همين بخش از متن از تعبيری گويا و درخور بهره برده است .وی مینويسد که ادموندز
«در توصيف اين بمبارانها ...به تغزل میگرايد» .نکته دقيقا همين به تغزل گراييدن است.
واقعيتی که از زاويهی ديدِ چشم پرنده رويت میشود ،متفاوت است از واقعيتی که آن پايين
تجربه میشود .در چشمان ادموندز انفجار و بمباران ،منظرهای باشکوه و لذا واجد کيفيات
زيبايیشناختی مینمايد .آنچه باعث میشود وی از ديدن کشتار مردم بیدفاع و انفجار خانه و
کاشانه شان مفتون و مسحور شود نگاهی است که امر غيرزيبايیشناختی را به امر زيبايیشناختی
بدل میکند ،و بدينترتيب است که واقعيت خشن جنگی نابرابر به صحنهای تماشايی بدل
میشود؛ صحنهای سوررئال که مفتونی و مسحوری در پی دارد.
نسخهيسوم:زيباييشناسانهكردنچشمانداز
ج) 
عالوه بر دو نسخهی پيشين استراتژی زيبايیشناسانه کردن ،نسخهی ديگری نيز از آن وجود دارد
که بيشتر با مناظر طبيعیِ سرزمين ديگری سروکار دارد .در رابطه با وجه مميزهی اين استراتژی
در قياس با استراتژی نظارت بر منظر که آن نيز با چشمانداز سروکار دارد ،بايد گفت که اگرچه
پيوند تنگاتنگی بين اين دو استراتژی وجود دارد اما هرگاه مناظر «پاسخی تخيلی و نه علمی»
(کويوونن  )1 ،3009در ناظر برانگيزند ما با کاربست استراتژی زيبايیشناسانه کردن آنها
روبهرو هستيم.
درواقع در اينجا ما با استراتژیهای زيبايیشناختی مورد استفاده در تملک بصری جغرافيای
ديگری سروکار داريم .آنچه در اين تملک بصری سرزمين ديگری بهخدمت گرفته میشود
عبارت است از گفتمانهای زيبايیشناختی غربی؛ و در اين ميان بهطور معمول اين دو گفتمان
امر بديع و امر واال 3هستند که با بيشترين بسامد در بازنمايی صحنههای خارجی ،غريب و
غير بهخدمت گرفته میشوند.
1. Picturesque
2. Sublime
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در نمونهی زير از جی .بالی فريزر ( ) 194شاهد تلفيق گفتمان امر گروتسک يا مضحک و
گفتمان امر واال در راستای زيبايیشناسانه کردن شهرِ شرقی هستيم .بهعبارت ديگر نويسنده هم
با رد زيبا بودن محل استقرار شهر بر مضحک بودن انتخاب محل تاکيد میکند و هم درنهايت
بر «تاثيرات خيرهکننده و خوفانگيز» آن انگشت مینهد:
«قصبه يا روستای کِرِند بهنحوی مضحک و نه زيبا بر دهانهی شکافی در تپههای شمالی

جای داده شده است که دره را میبندند؛ اين شهرک تميز بهنظر میرسيد و کاروانسرای زيبای
آن اگرچه تا حدی فاصله داشت اما به بهتآوری 3حاصل از کليت [چشمانداز] افزوده بود»
(.) 19
در اينجا شاهد توصيفی زيبايیشناختی هستيم که میتوان آن را وصفی التقاطی ناميد که با
ترکيبی از گفتمانهای امر مضحک ،امر زيبا و امر واال به برساختن سکونتگاه ديگری میپردازد:
شهرکی که بهرغم موقعيتِ مشخصا مضحکش بهميانجی کاروانسرايی زيبا نقش خود را در
تشديد اثر خيرهکنندهی کليت چشمانداز بازی میکند .درنهايت حاصل کار آن است که ناظر
غربی بهمدد گفتمانهای مختلف زيبايیشناختی که در زرّادخانه ی شناختی خود دارد ،توفيق
می يابد ديگری را مهار نموده و روايت و تصويری قابل فهم به مخاطب خود دهد.
يکی از جالبترين اشکال کاربست استراتژی رتوريکی زيبايیشناسانه کردن در متون سفر
مورد بررسی موردی است که همزمان با تحسين منظر و سرزمين به تقبيح ساکنان و صاحبان آن

میپردازد .در سفرنامهی تايلور ) 129( 2تحتعنوان سفرهايی در کردستان :بههمراه توضيحاتی
در باب سرچشمههای دجله شرقی و غربی و خرابههای باستانی اطرافشان میخوانيم:
«منطقهی بين سرت 4و خوشخير ،9و بهطور کلی اين بخش از کردستان شامل زنجيرهای از
تپهها و کوههاست با زمينهای مرتفعی که بهخوبی به زير کشت رفتهاند و درههای عميق
حاصلخيز .کوههای بلندتر ،با خرپشتههای واسطی در ميان ،همين مسير رودها را در پيش
میگيرند .رود بوتان و نهرهايی که بدان میريزند از مناظر عظيم کوهستانی گذر میکنند و در
نقاط زيادی با چتر ضخيمی از باغها ،درختزارها و تاکستانها پوشيده میشوند که روستاهايی

1. J. Baillie Fraser
2. Imposing Effect
3. Taylor
4. Sirt
5. Khoshkheyr
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تماشايی را در حصار خود گرفتهاند .هر خم رود زيبايیهای تازهای را آشکار میکند و مسافر
که به تامل در اين نقاط دلربا و آرام میايستد بهدشواری میتواند وجود آنها را با شخصيت
ياغی و فاقد قانون 3اين سرزمين و افراد ساکن آن آشتی دهد .بههرتقدير بازديد دقيقتر بخش
عمدهی اين توهم مطبوع را بیاعتبار میکند و فقر ،بینوايی ،آنارشی و استبداد غيرانسانی [حاکم
بر اين سرزمين] را آشکار می سازد؛ وضعيتی که تنها برای کسانی باورکردنی است که رنج خارج
شدن از رهگذر را بر خود هموار کنند ،تا به چشم خود ببينند و به قضاوت بپردازند».
در اينجا ابتدا با گزارشی توپوگرافيک روبهرو میشويم که درادامه جای خود را به توصيف
منظری مبتنی بر ارزش اقتصادی میدهد (زير کشت بودن زمينهای مرتفع و حاصلخيز بودن
درهها) .بهدنبال آن اين ارزش زيبايیشناختی کوهها ،رودها و مناظر حاصل از تالقی آنهاست که
به محور متن بدل میشود و درنهايت محوریترين جملهی متن فوق همان جملهی ايتاليکشده
است که همزمان به تحسين زيبايیشناختی سرزمين و تحقير اخالقی ساکنان آن پرداخته است.
کارکرد ايدئولوژيک چنين پرداخت دوگانهی زيبايیشناسانهای چيزی نيست جز زمينهسازی
برای حذف ديگری و غصب سرزمين وی :نقاط زيبا و مناظر دلربايی که خود را بر چشم
مسافرِ ناظر «آشکار میکنند» و چهبسا به وی چشمک میزنند ،هيچ سنخيتی با ساکنان فرومايهی
فعلی ندارند و درخور ساکنينی برازندهتر هستند؛ ساکنينی از جنس نويسنده .چراکه تفحص
دقيقتر ناظر غربی نشان داده است که اوضاع اجتماعی ساکنان فعلی آنقدر بحرانی است که کام
هر مسافری را تلخ کرده و شور و شعف ناشی از نظارهی مناظر چشمنواز را زائل میسازد.
تايلور ( ) 129در سف ری که هدف از آن گردآوری اطالعات در رابطه با اِمارت مدرن
کردستان بهمرکزيت دياربکر بود ،اينگونه به توصيف چشمانداز طبيعی اين منطقه میپردازد:
«مناظر هيچيک از بخشهای ترکيه بهلحاظ تنوع و زيبايی رمانتيک توان رقابت با مناظر
کوهستانی را ندارند؛ رودها و نهرهای متعددی در آن جاری هستند که از ميان چشماندازهای
دلربا و درههای پوشيده از انبوه درختان به پيش میروند؛ رودهايی که دژها و شهرهای نامدار
در تاريخ الحادی و مسيحی پايههای خود را در آن شستوشو میدهند» (.)33
گفتمان زيبايیشناختی مورد استفاده در برساختن مناظر طبيعی اين منطقه گفتمان امر بديع
است که بهمدد آن سرزمين ديگری بهعنوان چشماندازی مطبوع و آشنا بازنمايی میشود .چنانکه
1. Picturesque Villages
2. Lawless
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مشاهده میشود اگرچه به ارزش تاريخی -دينی چشمانداز اشاره میشود ،اما ارزش
زيبايیشناختی اولويت دارد و خبری از ارزشيابی اقتصادی منظر نيست.
جی .شيل ( ) 121هم با کاربست اين استراتژی ،بهترتيب زير به زيبايیشناسانه کردن
زيستجهان ديگری پرداخته است« :مناظر وان زيباترين مناظری هستند که من در آسيا ديدهام.
شهر در دشتی وسيع قرار گرفته است ...که پر از روستا و باغ است .کوههای باابهت واراک،
سيپان و اردوز بهطور کامل در ديدرساند ...درحالی که به سمت غرب درياچهی زيبای وان قرار
میگيرد» (.)22
در اين جا نيز در چهارچوب گفتمان امر بديع بر زيبايی و دلنشينی مناظر تاکيد شده است.
دشت وسيع ،درياچهی زيبا و کوههای باابهت اين منطقه موجب شده است ناظر غربی مناظر
شهر وان را در صدر چشماندازهای زيبای آسيا قرار دهد .اينجا نيز ارزشيابی بهعملآمده از
مناظر بهنحوی اختصاصی يک ارزشيابی زيبايیشناختی است و خبری از ارزشيابی استراتژيک
و اقتصادی نيست.
هوبارد ( ) 9 4در يکی از موارد زييايیشناسانه کردن سرزمين ديگری ،مناظر توصيفی را به
نقاشیهای منظرهای که توسط آلمانیها کشيده شده است ،تشبيه میکند:
«در پيشزمينهی نزديکتر ما منظرهی زيبايی از درهی گادر داشتيم که اشنويه در آن جای

گرفته است .اين دشت درواقع دشتی بزرگ است و آنگونه که پيش پای ما گسترده بود ،آدمی را
دقيقا به ياد چشماندازهايی از نقاشان کهن آلمان میانداخت» (.)322
جی.ئی .هوبارت « » 9 2در جايی ديگر در سفرنامهی خود برای توصيف کوه آرارات به
گفتمان امر واال متوسل میشود .وی که برنامهاش برای ديدن کوه و باال رفتن از آن بهدليل
تيراندازی چند کُرد و درنتيجه زخمی شدنش بههم میخورد ،اين گونه وعدهی خود را برای
توصيف آرارات به انجام میرساند:
« من بايد برای تحقق اين هدف از کسی امانت بگيرم ،چرا که واژگانی ندارم که بتواند کفاف
توصيف عظمت چيزی را بکند که تنها نظری لحظهای به آن انداختهام» (.)322
همچنانکه پيشتر گفته شد يکی از گفتمانهای زيبايیشناختی که در بازنمايی مناظر طبيعی
ديگری مورد استفاده قرار میگيرد گفتمان امر واالست .عالقه به اين گفتمان درنتيجهی انتشار
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اثر ادموند برک تفحصی فلسفی در باب منشا ايدههای ما در رابطه با امر واال و امر زيبا

3

( ) 292دوباره باال گرفت .از نگاه برک «هر آنچه که ايدههای درد ،خطر و هراس را برانگيزد
منبع وااليش 2است و امر واال ...4بسيارقویتر از عواطف مربوط به لذت است ...هرگاه ما بتوانيم
خود را از اين درد و خطر دور سازيم ،آنها دلپذير خواهند بود؛ و اين احساس ،وااليش است.
امر واال تفاوت بنيادينی با امر زيبا دارد :ابژههای واال وسيع ،ستبر ،مبهم و تاريکند؛ ابژههای زيبا
کوچک ،ماليم ،روشن و ظريفند .ابژههای واال بر درد استوار هستند درحالی که ابژههای زيبا
لذت میبخشند» (حبيب .)30 3
در سفرنامهها هرگاه مناظری چون کوهستانهای عظيم ،درياهای مواج و دشتها و
بيايانهای وسيع به ميانجی احساساتی چون هراس و حس خطر بازنمايی شده باشند ،با امر واال،
يا دقيقتر با کاربست گفتمان امر واال در بازنمايی چشمانداز ديگری رويهرو هستيم .احساس
رايج در برخورد با چنين ابژههايی ،احساس ناتوانی است ،همچنانکه در نمونهی فوق از
هوبارت شاهد آن بوديم .درواقع هوبارت ( ) 9 4در برخورد با آرارات بهعنوان ابژهای واال،
ناتوان از توصيف کوهستان عظيمی که تنها يک نفر موفق به نظر افکندن بر آن شده بود ،برای
توصيف آن به نقل قول از نويسندگان ديگر متوسل میشود .وی در اين رابطه بخشی از
توصيفات کريج را جهت گنجاندن توصيفی از آرارات در سفرنامهی خود نقل میکند .کريج
مینويسد:
«چنان به وضوح بر فراز همه قرار گرفته و رو به بلندای آسمان اوج گرفته که بالفاصله ايدهی
فضايی نامحدود ،هرمی ستبر و منزوی ،بهوجودآمده از برف ابدی را به ذهن ،يا بهتر بگويم به
خيال ،متبادر میکند .درصورتی که با ارتفاعات همجوار يا در ديدرس مقايسه شود ،آنها
کوتولههايی بيش بهنظر نخواهند آمد .اين کوهِ آرارات است ...با ديدن کوه طوفان 9از زوايای
مختلف که تعدادی از آن زوايا بر ابعاد واقعی آن اشراف دارند ،من به اين نتيجه رسيدهام که

هيچ جای ديگری بر روی کرهی زمين کوهی را نمیتوان يافت که تاثيرات آن بر ذهن نگرنده
قابل مقايسه با تاثيرات اين کوه باشد» (کريج بهنقل از هوبارت ،322 ،ايتاليکها از من است).
1. Edmond Burke
2. A Philosophical Enquiry into the Origins of Sublime and Beautiful
3. Sublime
4. The Sublime

 .9گفته میشو د که کشتی نوح پس از طوفان نخستين بار بر فراز آرارات پهلو گرفت و به خشکی قدم نهاد.
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چنانکه مشاهده میشود نويسنده با توسل به گفتمان زيبايیشناختی امر واال در تکاپوی
توصيف اين منظرهی عظيم است .آرارات بهعنوان کوهی نامحدود ،ستبر و تنها مصداق ابژهای

واالست که تالش نويسنده برای درک ابعاد عظيم آن ،وی را به اين نتيجه رسانده است که تاثير
آن بر بيننده قابل مقايسه با هيچ کوه ديگری نيست .تاثيرگذاری عميق و عظيم ابژههای واال بر
جسم و جان بيننده که معموال در متون مورد اشاره هم قرار میگيرد ،از ويژگیهای اختصاصی
اين ابژههاست.
در متن دوايت مارش ( ) 129هم از گفتمان امر واال برای بازنمايی طبيعت خوفانگيز
استفاده شده است:
«دشت گهگاهی صحنههايی از زيبايی و عظمت منحصربهفرد ارائه میکند .چيزی وحشتناک
در اين ابرهای عصبانی ،هوای تيره و تار و بادهای زوزهکش جا خوش کرده است .بعد از آنکه
طوفان میخوابد و ما رو به باال به آسمان آبی نگاه مینگريم و رو به پايين به دشتی که در
زيبايی آرام خود مانند دريايی سيمين غنوده و آرام گرفته است ،کوهها آرام و رفيع مانند برجهای
ديدبانی کهن از ميزان عبوس بودنشان کاسته میشود و با اين وجود هنوز عظمتشان پابرجاست
و ما عشق به خانهی کوهستانی خود را بهلطف مناظر طبيعی آن از سر میگيريم» ( .) 0
آنچه در تصوير فوق ثبت شده است ديالکتيک امر واال-خوفانگيز و امر زيبا-دلگشا است.
درواقع ناظر غربی در سرانجامِ مواجههی دشوار خويش با پديدههای طبيعیای که گاها از سوی
وی به جانوران درنده هم تشبيه میشوند ،توفيق میيابد انسجام خود را بازيابد و با تشخيص
دگربارهی تصاوير دلپذير مرتبط با امر زيبا به لذت بصری و هماهنگی دوباره با مناظر اطراف
دست يابد .و بهاينترتيب امر هراسآور ،تيره و عصبانی بهميانجی تکاپوی ذهنی و روحیِ
سوژهی غربی به امر دلنواز ،روشن و لطيف دگرديسی میکند .و درنهايت تمّرد طبيعت توفنده
مهار میشود.
جورج فاولر (  ) 14از دريچهی چشم يک رمانتيک تمامعيار يکی از آشکارترينِ نمونههای
زيبايیشناسانه کردن سرزمين را بهنمايش میگذارد:
«من فکر میکنم مخاطرات و دشواریهايی ما را چشمانداز باابهت اين منظرهی کوهستانی
تالفی کرد .وااليی در قلههايش ،عظمت و زيبايی در درههايش و تنوع سايههای پخششده بر
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کليت صحنه آن را بيشتر به يک تصوير شبيه میسازد تا واقعيت .امامنچراطبيعتراباهنر
مقايسهميكنم؟» (.) 2
تبديل واقعيت به تصوير و طبيعت حاصل کار نويسندگان فرادست غربی است که در
مواجهه با واقعيت و طبيعت زندگی مردم غيراروپايی به آن متوسل میشوند .بنابراين در گام
نخست طبيعت ديگری از زيستجهان ديگری انتزاع میشود ،سپس بهمدد پرداخت هنری و
به ميانجی چشم زيباساز غربی پيوند خود را با بافتی که از آن انتزاع شده است از دست داده و به
تصويری جهت التذاذ نويسنده و مخاطبان غربیاش بدل میشود.

بخشدوم-ارائهوتفسيرمصاديقكاربستاستراتژيزيباييشناسانهكردندرمتون
دورهيمتاخر
استراتژی زيبايیشناسانه کردن در سفرنامههای جديد نيز کاربست چشمگيری دارد .در متون

متاخر نيز اَشکال کاربست اين استراتژی را میتوان را به سه محور زيبايیشناسانه کردن زندگی
روزمره ،زيبايیشناسانه کردن واقعيت اجتماعی و زيبايیشناسانه کردن منظر تقسيم نمود .در
ادامه مصاديق هر يک بهترتيب ارائه خواهد شد.
الف)زيباييشناسانهكردنزندگيروزمره
هلگا گراهام ( ) 213نويسندهی کُرددوست در مقدمهای که بر سفرنامهی شری ليزر نگاشته
است از اين نسخهی استراتژی زيبايیشناسانه کردن استفاده کرده است .وی در توصيف يک
کردار روزمرهی زندگی روستايی مینويسد:
«کوههای کردستان حتی در زمستان ،حتی در جنگ ،بهطرزی فراموشنشدنی زيبا هستند.
سرزمين جويبارهای فيروزهای و سيمگون ،که از کنار سپيدارهای پاييزی پيچوتابخوران بر کف
درّههای پرنشيب روانند ،با زنانی که در لباسهای گلدار و رنگارنگ -ارغوانی ،شنگرفی ،الکی-
همچون لباس مردمی که در جشنهای دوران اليزابت جوالن میدادند ،برای آوردن آب به
سرچشمه میروند و در البهالی درختان بلوطی که شاخ و برگشان را برف گرفته است
میخرامند .شبهنگام خيل ستارگان بهاندازهای انبوه بود که فکر میکردی اگر دست دراز کنی
میتوانی لمسشان کنی» (در شری ليزر .)32
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همچنان که میبينيم ابتدا با توصيف زيبايیشناسانهی کوهها و جويبارها صحنه و دکور برای
زيبايیشناسانه کردن زندگی روزمره آراسته میشود .اگر در موارد ديگر سوژهی نگارندهی غربی
غربی جغرافيای ديگری را همچون محيطی بهشتآسا برمیسازد ،اينجا عرصهی حيات روزمره
است که به صحنهی برپايی جشنی اليزابتی تشبيه میشود .کرداری روزانه چون آب آوردن از
چشمه با خراميدن و رقصيدن بر روی سن و زير باران ستارهها همسان پنداشته میشود .همچنان
که میدانيم رنگ جزو ابزارهای اساسی توليد هنری و پرداخت زيبايیشناختی است و در اين
تابلوی نوشتاری که پيشروی ما تصوير میشود از رنگهای «فيروزهای»« ،سيمگون»« ،ارغوانی»،
«شنگرفی» و «الکی» استفاده شده است .تصويرپردازی از کرداری روزانه بهشکل صحنهای هنری
مصداق زيبايیشناسانه کردن زندگی روزمره است .بر اين اساس فعاليتهای حياتی زندگی
ديگری به صحنههايی بديع و تماشايی تبديل میشوند.
عالوه بر گراهام که بر کتاب شری ليزر ( ) 213مقدمه نگاشته است خود ليزر نيز در
مواردی به کاربست استراتژی زيبايیشناسانه کردن زندگی روزمره روی آورده است .وی در
اثنای حمام کردن به روشی ابتدايی در روستا ،به ياد حمام شهر کردنشين بايزيد در شرق ترکيه
میافتد و مینويسد:
«شبی که به اين نحو حمام میکردم و بيرون خانه برف میباريد ،به ياد زمانی افتادم که با
نبهت و مادرش به حمام شهر رفتيم .اين حمام رفتن برای آنها «واقعهای» نادر و بهيادماندنی
بود ،زيرا رفتن به حمام عمومی گران تمام میشود .درون حمام بهتمام معنی «قرون وسطايی»
بود .در مصرف برق صرفهجويی می شد و تنها منبع روشنايی ،نور خورشيد پاييزی بود که از
گنبد حمام به درون میريخت ،و به نوری شبيه بود که در کار استادان نقاشی هلند میبينيم.
صحنه هم کامال قرون وسطايی بود.)24( »...
عالوه بر طنينِ تکنيک سياست زمانی بهکاررفته در متن -تشبيه فضای حمامی که مربوط به
اواخر قرن بيستم است به حمام قرون وسطايی -استراتژی ديگر بهکار بستهشده در اين تصوير
زيبايیشناسانه کردن فضای ديگری است .درواقع فضای روزمرهای چون حمام که کارکرد
روزمرهی آن قطعا بر ابعاد ديگرش میچربد کيفيتی زيبايیشناختی پيدا میکند و زير نور پاييزی

1.Writing subject
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بهطريقی برساخته میشود که انگار ناظر در برابر آثار «نقاشی استادان هلندی» به نظاره ايستاده
است.
دانا آدام اشميت ( ] 924[ ) 210هم در توصيف شبنشينیهای روستا از استراتژی
زيبايیشناسانه کردن زندگی روزمره بدين شکل استفاده میکند:
«از سعداهلل خواستم برای وقتگذرانی شبها داستانهايی از مردمش برای من نقل کند.
دختر برادرش دو شب کامل بهخاطر من عهدهدار اين کار شد .افراد خانواده و دوستان و کسانی
که برای ديدن میآمدند بهدور چراغ نفتی جمع میشدند و نيز حرکت افراد با لباس کردی و
حيوانات دشت و خانههای کجومعوج ،تمام اينها منظرهی بديعی ايجاد کرده بود که هر
هنرمندی را مفتون خود میساخت».
مشاهده میشود که بيننده برای توصيف صحنهای از زندگی روزمره به گفتمانی
زيبايیشناختی متوسل شده است :گفتمان امر بديع .انسانها ،جانوران ،محيط و مسکن ديگری
همه دست به دست هم دادهاند تا «منظرهی بديعی» حاصل شود که اثرات زيبايیشناختی آن هر
«هنرمندی» را مسحور میسازد .فی الواقع اين اجتماع انسانی به هيات يک تابلوی نقاشی يا هر
چيز ديگر مشابه آن تصوير شده و به ابژهی التذاذ زيبايیشناختی بدل گرديده است.
ب)زيباييشناسانهكردنواقعيتاجتماعي
دانا آدام اشميت ( ] 924[ ) 229نيز از استراتژی رتوريکی زيبايیشناسانه کردن استفاده میکند.
در اثر وی میخوانيم:
«خودم را بر روی ساحل شيبدار بين خارها انداختم و سريعتر از آنچه تصور میکردم سُر
خوردم و نتوانستم از لغزيدن خودم جلوگيری کنم مگر با سعی زياد و در انتهای بريدگی .باال را
نگاه کردم؛ در مدخل غاری قريب دو چهره را مشاهده کردم و هنگامیکه بهطرف آنان باال و
پايين میرفتم میشنيدم که مرا صدا میزدند« :وَرَه» و بعدها دانستم که اين کلمه يعنی بيا .ولی
چون آنوقت معنی اين کلمات را نمیدانستم و چون بهنظرم رسيد دهانهی غار با شاخهی
درختان مسدود شده و کثرت افرادی که در خالل شاخههای درختان جلوی دهانهی غار نزديک
به هم ظاهر شده بودند خبر میداد که در داخل غار جای خالی وجود ندارد ،همان اضطرابی به
من دست داد که به آليس در شهر عجايب هنگامی که تمام مخلوقات در جلسهی دورماوس
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فرياد میکشيدند« :آنجا جا نيست ،آنجا جا نيست!» چنين اضطرابی دست داده بود» (-304
.)302
جهانی که آدام اشميت به آن پامینهد به نسخهی مشابه جهان عجيبوغريبی بدل میشود که
پيشتر آليس به آن پا نهاده است .داستان آليس اينگونه آغاز میشود که وی از طريق سوراخ
خرگوشی به زير زمين يا به جهانی کامال عجيبوغريب و متفاوت از جهان عادی وارد میگردد.
جهانی که با تخيل پيوند میخورد و سراسر متفاوت از جهان روزمرهی مسافر است؛ جهانی با
قواعدی کامال متفاوت .ماجراجويی آليس در اينجا نيز تکرار شده است .نويسنده در هيات
انسانی متهور به جهانی ديگر پامیگذارد؛ جهانی تخيلی و افسونآميز ،جهان پرخطر مبارزان کرد.
درواقع سفر اشميت به کردستان دست کمی از سفر آليس به جهان عجايب ندارد .همچنانکه
مشاهده میشود مسافرت نويسنده -که در ظرف زمان و مکان مشخص تاريخی رخ داده -به
داستان آليس تشبيه شده و بههمين ترتيب سرزمين و حيات ديگری خصلتی داستانگونه و
غيرواقعی و عجيب و غريب پيدا نموده است .فهم ،توصيف و قضاوت درباب تفاوت فرهنگی
بهمدد داستان مشهوری چون آليس در سرزمين عجايب چيزی جز زيبايیشناسانه کردن واقعيت
و زندگی روزمرهی ديگری نيست .درواقع انگار بدون توسل به منابع نمادين و زيبايیشناختی
بنيادينی چون اين داستان نمیتوان در مهار و رام نمودن امر نامالوف توفيق حاصل کرد .درنهايت
بايد تاکيد کرد که تبديل واقعيت زندگی ديگری به مادهای چون داستان مستلزم ايجاد فاصلهی
ضروری برای التذاذ زيبايیشناختی است ،فاصله بين نويسنده و خوانندگان غربیاش از يک سو
و مردم و حيات شرقی از سوی ديگر.
رنه موريس ( ] 922[ )3009نيز به زيبايیشناسانه کردن واقعيت اجتماعی پرداخته است.
وی در توصيف راهپيمايی مخفيانهی خود برای رسيدن به کوههای کردستان مینويسد:
«از بيروت تا کوههای زاگرس را بهشيوهای مخفيانه طی کرديم .چندين مسير پشتسرهم را
که حسابش از دستم دررفته است با اتوبوس پيموديم .اتوبوس از بس گرم بود نزديک بود آتش
بگيرد ،آدم از اينکه چگونه میتواند در اين مسير پيش رود ،سرازير شود و بپيچد متحير میشد.
گاه احساس میکردی به آخر جهان رسيدهای .چشمانداز مجموعهای گورستان شوم در کنار
مردان سختگيری که صورتشان را آفتاب سوزانده بود و با کوچکترين حرکتی فیالفور
دستشان را به خنجرهايشان میرساندند ،بسيار آزاردهنده و نامطبوع بود .آنجا با نسخهای از
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شبهای «کاالبريا» مواجه میشوی که تو را به حسرت شبهايی مینشاند که «پل لوئيس
کورير» وصف کرده است .اين سرزمين بهسبک فيلمهای وسترن نياز به کالسکههايی برای
تعقيب جانوران وحشیای دارد که با سر و يال آشفته و دمهای درازشان تو را ياد ميخانههای
زنان هرجايی و سيمای باوقار کجاوههای سرپوشيده میاندازد» (.) 9
«مردان سختگيری» که حضورشان در قاب «گورستانهای شوم» نويسنده را منزجر میکند
و از نفرت شبهای آنجا هزار رحمت بر شبهای «کاالبريا» 3میکند ،مبارزان محافظ او هستند.
صرفنظر از مسالهی متناقض بنيانزدايی از اين مبارزان که همين نويسنده در ادامهی روايت
خود بارها تصويری آرمانی از آنها بهدست میدهد ،اين بار کردها و سرزمينشان قصههای شاه
پريان را در اذهان خيالباز نويسندهی دوست و همدل غربی خود تداعی نمیکنند ،بلکه وی را
بهياد صحنههای فيلمهای وسترن میاندازند .البته توصيفات وی از اين مقارنه و همارزی به
سوررئاليسم منتهی میشود .معلوم نيست جانوران وحشی بزهای کوهی هستند يا چيز ديگر و
چرا بايد سر و يال آشفتهشان نويسنده را به آنجاها بکشاند.
رنه موريس در همين راستا اظهار میدارد:
«آسمانی که بر فراز اين قلههای سفيدپوش گسترده است با پرتوافشانی ستارههايش مرا
سرمست کرده بود .اين داستان «هزار و دو شب» من بود .از اين دکور زيبا که برای استتار بر
سرم برپا شده بود پا به قلب افسانه نهادم .آنجا بود که دريافتم روح کُرد چرا بهسمت خوارق
پيش میرود؛ خود را نيز برای کشف اسرار موطن اجنّه آماده کردم» (.)39
میبينيم که جغرافيای واقعی به صحنه و «دکور»ی خيالی بدل میشود تا درام هيجانانگيز
جستوجوی مخفيانهی «افسانه» بر روی آن بهنمايش درآيد .سفر رازآميز وی مملو از
رخدادهايی هيجانانگيز است؛ از سرگذشت جنگجويان خارق عادات گرفته تا جوالن اجنّه ،و
اين داستانی که برای مخاطب روايت میشود چيزی از «هزار و يک شب» کم ندارد .میدانيم که
داستان «هزار و يک شب» داستانی خيالانگيز و سرگرمکننده است و بازتوليد آن در ژانرها و
1. Paul Luis Courier

 - Calabria .3منطقه ای در ايتاليا که سپاه ناپلئون برای تاديب حکمران متمردش به آنجا لشکرکشی کرد و با
اتريشیها و انگليسیها درگير شد .قتل ،کشتار ،غارت و  ...که سربازان خسته و درماندهی ناپلئون در کاالبريا به آن
دست زدند در نوشتههای پل لوئيس کورير نويسندهی فرانسوی حاضر در جنگ روايت شده است .رخدادهايی که
برای هميشه اين نويسندهی فرانسوی را از جنگ منزجر ساخت.
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قالبهای مختلف داللت بر همين بعد عامهپسندی آن در مقام يکی از مشهورترين قصههای
سرگرمکنندهی فرهنگ غرب دارد .بازنمايی سفر حرفهای روزنامهنگار بهعنوان اوديسهی رازآميز
قصهگويی رازآلود مصداق زيبايیشناسانه کردن روايت است .همچنين تبديل مبارزهی کردها به
دستمايهای برای بازگويی قصههايی بهشيوه و سياق قصههای افسانهای همان زيبايیشناسانه
کردن بیکموکاست واقعيت اجتماعیای چون مبارزهی خونين کردهاست.
کريستيانا برد ( )3002نيز به تکنيکی مشابه توسل میجويد آنگاه که لحظهی پديدار شدن
آمِدی (عماديه) را بازگو میکند .خانم برد مینويسد:
«جاده به سر پيچی رسيد تا ناگهان تپهای که بهتنهايی ميان درهای ايستاده بود هويدا شود؛
تپهای که مزارع درخشان ليمويی رنگ آن را در حصار خود گرفته بودند .تختهسنگهای
شيبدار همانند پردههايی از جوانب آن آويزان شده بودند ،درحالی که زينِ تپه پر بود از

تکههايی که به پارههای صخره شبيه بود :آمِدی مستقيم از دل [قصههای] شبهای عربی (هزار
و يک شب) [سربرمیآورد]» ( ، 12ايتاليکها از من است).
جدای از کاربست قراردادها و ابزارهای هنری (در اينجا رنگ و نور ،مزارع درخشان
ليمويیرنگ و نيز پردههايی که بر القای رمز و راز میافزايند) آنچه روايت فوق را به روايتی
زيبايیشناختی بدل میکند ،ارجاع مجدد است به قصههای «هزار و يک شب» يا «شبهای
عربی» که داللت بر خيز نويسنده دارد برای افکندن تخيالت و فانتزیهای غربی خود بر پردهی
شهری شرقی .آنچه وی بدين منوال جستوجو میکند قصههای کِشَنده و جذاب قهرمانیها،
عشقها ،خيانتها و  ...از زندگی ديگری است .تصور سَربرآوردن شهری واقعی از دل قصههايی
افسانهای ،زيبايیشناسانه کردن واقعيت است.
در مقدمهی سفر به کردستان :سرحدات زير آتش 3اثر شری ليزر ( ) 213که توسط هلگا
گراهام 2نگاشته شده است نيز ارجاع مشابهی به قصههای شاه پريان صورت گرفته است که
کارکردی مشابه پيدا میکند .مقدمهی مذکور که تحتعنوان « کردها ،سيندرالی جنبشهای
آزادیخواهانه» تقرير شده است با پاراگراف ذيل شروع میشود:

1. Amadiya
2
. Into Kurdistan: Frontiers under Fire
3. Helga Graham
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«مسالهی کرد يا بهعبارت ديگر سلسله مسائل و مشکالت کردها ،سيندرالی جنبشهای
آزادیخواهانهی جهان سوم ،مسالهای است که مدام از دستور کار کشورهای آزادیخواه غرب
خارج میشود و همچون پيراهنهای دامنبلند هرگز بهتمام و کمال «مُد» نمیشود» (گراهام ،در
ليزر ،30 ،ايتاليکها از من است).
سيندرال شخصيت يکی داستانهای شاه پريان است ،دختری زحمتکش که مورد بیمهری و
آزار نامادری و خواهرانش قرار میگيرد و بهکمک مادرخواندهای که خود از پريان است به
شاهزادهای شوهر میکند و به مراد میرسد .سيندرال شخصيتی دوستداشتنی است و نسل اندر
پی نسل با وی همذاتپنداری کردهاند .بااينحال تشبيه کردها به يکی از شخصيتهای قصههای
شاه پريان درواقع مستلزم انتزاع آنها از واقعيت تاريخی و تصويرپردازی مجدد آنها براساس
تخيالت رمانتيک غربی است .مبارزهای که کردها در راه پيروزی آن مورد نسلکشی ،انفال،
تعريب ،بمباران شيميايی و  ...قرار گرفتند به داستانی خيالانگيز برای مخاطب غربی تشبيه و
تبديل می شود و لذا حکم اسباب سرگرمی و التذاذ زيبايیشناختی را پيدا میکند نه کيفيتِ
محرکی برای موضعگيری اخالقی .بهعبارت ديگر رنج و مرارت ديگری  -در جريان مبارزه -
در حکم داستانی شنيدنی و لذتبخش بستهبندی و در نهايت مصرف میشود .و درنهايت اينکه
استفاده از زبان «مُد» جهتگيری گفتمانی متن را بيشتر برمال میسازد .رنج ديگری همسنگ
کاال (دامن) در کفهی ترازو نهاده میشود ،گويی اشتغال خاطر غربی به «مبارزات رهايیبخش»،
بهرغم نيات انساندوستانه ،از جنس اشتياق و تمايلش به جهان افسونگر کاالهاست :کااليیکردن
رنج.
ج)زيباييشناسانهكردنمنظر
رنه موريس ( ] 922[ )3009در توصيف جادهی هاميلتون که اربيل را به حاجی عمران در مرز
ايران وصل میکند ،اينگونه به کاربست استراتژی زيبايیشناسانه کردن چشمانداز يا محيط
متوسل میشود:
«اين راه بینظير از همان آغاز با عبور از درهای سهمناک و مهيب همچون مار پيچ خورده
است؛ طبيعت به اين دليل آن را چنين صعبالعبور ساخته است تا گنجينهی افسون و زيبايی را
در آن پنهان سازد .جاده همچون آواز و ترانه با ناز و کرشمه میگسترد .در بعضی نقاط شانه به
شانهی قلههای سرکش میسايد و در برخی جاها آنچنان سرازير میشود که دوشادوش بستر
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رودخانهی رواندوز به پيش میرود .اين رودخانه بسيار پرآب و خروشان است و منظرهی
رودخانهی «دورانس» کشور خودمان را تداعی میکند .پيچوخمهای جاده به چينوخمهای مار
میمانست ...جويبارها و آبريزههای کوهها در امتداد جاده بهسوی رود سرازير میشوند و با
همنوازی زيبای خود ارکستری خيالبران گيز و رمانتيک را حول يک آواز اصيل واگنری شکل
میدهند .اين راه از طبيعتی میگذرد که منظرهای دلربا دارد».
همچنان که میبينيم عنصری محيطی همچون جاده از يک امر مصنوعِ استراتژيک تبديل به
امری زيبايیشناختی میشود .جادهی هاميلتون  -ساخته شده توسط مهندسی به همين نام در
دورهی قيموميت بريتانيا بر عراق -در اين لحظه از نوشتار ديگر موقعيتی استراتژيک نيست که
کردها و طرف عراقی بر سر کنترل آن صدها نفر را از دست دادهاند .فیالواقع زبان فنی معطوف
به ارزشيابی نظامی اين جادهی مهم جای خود را به زبانی تغزّلی میدهد که با تاکيد بر کيفياتی
چون هراسآوری [کيفيتی که در گفتار زيبايیشناختی امر واال بر آن تاکيد میشود] ،افسونگری
و زيبايی به ارزشيابی زيبايیشناختی محيط میپردازد .جاده همچون آواز و ترانه تصوير
میشود و جويبار و آبريزهها هم صحنهی ارکستری دلانگيز را تدارک میبينند .تصويرپردازی
رمانتيک از عناصر و عوارض محيطی و طبيعی همان «پاسخ تخيلی» است که در ناظر غربی
برانگيخته می شود و جای پاسخ علمی يا استراتژيک را میگيرد .بهطور خالصه در اينجا عمدتاً
بهمدد گفتمان زيبايیشناسی امرِ بديع شاهد تملک زيبايیشناختی چشمانداز ديگری و ارائهی آن
به مخاطب غربی هستيم.
در همين راستا امر ناآشنا (رودخانهی رواندوز در کردستان عراق) با اشاره به امر آشنا
(رودخانهی دورانس در فرانسه) مهار و معرفی میشود .و نهايتا با نوعی اروتيک کردن منظر هم
روبهرو هستيم ،آنجا که گفته میشود «جاده ...با ناز و کرشمه میگسترد»؛ گو آنکه ناظر با
عروسی روبهرو شده است که در برابر تحرک بصری و فيزيکی وی دلبری میکند .جدای از
تملک بصری چشمانداز ديگری ،آنچه که زيبايیشناسانه کردن اين جاده را مسالهدار میسازد
حاشيه نمودنِ اگرچه ناخواستهی مرارتهای انسانیای است که در اطراف جاده و البته بر سر آن
در جريان است .از سوی ديگر عدم توجه به خاستگاه تاريخی جاده و ضرورتهای استعماری

1. Dorans
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ساخت آن  -که در دورهی قيموميت بريتانيا برای درهمشکستن مقاومت قبايل مخالف کُرد
صورت گرفت  -از پيامدهای اين زيبايیشناسانه کردن است.
گونتر دشنر آلمانی ( ] 919[ )3004نيز در بازنمايی زيبايیهای طبيعی کردستان به توصيف
بخشی از جادهی استراتژيک هاميلتون يعنی آبشار «گلی علی بگ» میپردازد .با اين تفاوت که
در اينجا نيز بهجای آن که خود توصيف کند ،چون توصيفات نويسندگان متقدم را بسنده
تشخيص میدهد ،از توصيف آنان استفاده میکند و در اين مورد از کتاب خود هاميلتون () 922
نقل میکند:
«بهار که فرا میرسد در يک چشمبههمزدن طبيعت خشک کردستان و کوههای سخت و
ستبر به يک پارچه زيبايی بیحدوحصر بدل میشوند .گلها و غنچههای رنگارنگ از البهالی
سنگها سربرمیآورند .اين گلها هر زور به رنگی درمیآيند و همين باعث میشود که تنها با
مقايسهی گلها تفاوت روز گذشته و روز تازه را دريابيد .يک روز از روی صخرهای دور از
گوشهی پرتگاه نگاهم با درخشش گل سوسن قرمزی تالقی نمود .باد گياهان هر دو شانهی راه
را تکان میداد و گلهای اريس آبی خود را به رخ میکشيدند ،گلهای ميالقه در کنار صخره
سنگها و سايه به سايهی بنفشهی وحشی سر میجنباندند .مساحت پهناوری از تپههای نزديک
کانی وطمان را نرگس پوشانده بود ،از دور انگار برف آمده باشد ،برفی سفيد و يکپارچه»
(هاميلتون بهنقل از گونتر دشنر.)21-29 ،
در اين نمونه نيز همانند نمونهی فوقالذکر اين نه ارزشهای مواصالتی ،استراتژيک،
اقتصادی و معيشتی جادهی هاميلتون که ارزش زيبايیشناختی آن است که مورد تاکيد قرار گرفته
است .و تنها تفاوتی که با متن نمونهی پيشين دارد اين است که اينجا تنوع و تلون بینظير
سرزمين کردهاست که ناظر غربی را به وجد آورده و جدا از مکان ،زمان وی را نيز رنگآميزی
کرده است .اگر در نمونهی نخست طبيعت اطراف ارکستر را تداعی میکند ،نمونهی حاضر به
تابلويی رنگارنگ میماند ،البته تابلويی زنده و متغير .مشاهده میشود که در اينجا نيز از
گفتمانی زيبايیشناختی ،گفتمان امرِ زيبا ،3برای بازنمايی جغرافيای ديگری استفاده شده است.
در سفرنامهی دانا آدام اشميت ( ] 924[ ) 210هم نمونهی زيبايیشناسانه کردن منظر را
میبينيم .وی با استفاده از گفتمان امر بديع به توصيف منظر میپردازد:
1. Geli Ali Beg
2. The Beautiful
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«درحالی که از دره پايين میرفتم تمشک سياه چيدم که هنگام عبور آن را بين گياهان يافتم.
از ميان باغات درخت انجير که تا اطراف راه گسترده بود گذشتم .درختان مو ،از طبقهای به
طبقهی ديگر باال رفته بودند ،از هر دو طرف ،از دامنهی کوه تا قلهی کوه کشيده شده بودند و در
داخل دره ،مزرعههای مو بهرنگ سبز تند میدرخشيد .در کنار آن شتلهای تنباکو قرار داشت که

گل داده بودند ...ساحل رود با گلهای قرمز بسيار زيبايی خودنمايی میکرد .از آن حالت
اعجاب به خود آمدم و با خود گفتم :چه منطقهی زيبايی است اين منطقه! خيلی کوهستانی و
صعبالعبور است ،ولی بسيار پرنعمت و متنوع است و برای تغذيهی کردها و حيواناتشان و
فروش مازاد محصوالت تکافو میکند .آدم در باالترين نقطهی کوهها که ما ديروز از آن گذشتيم
میتواند سيب و گالبی و انگور جنگلی بيابد .دامنهی کوه را درختان بلوط آراسته بودند» (،29
ايتاليکها از من است).
بخشهای ايتاليک متن فوق بازتاب نگاه زيبايیشناختی ناظر است که بهمدد گفتار امر بديع
به فهم و تقرير چشمانداز پيشِرو میپردازد؛ چشماندازی که اعجاب او را برانگيخته و او را از
خود بیخود میکند ،بااينحال به وی اين مجال را نيز میدهد که به خود آيد و روند نظارت بر
محيط را در شکل ثبت و توصيف غنای گياهی و درختان ميوهی منطقه ادامه دهد .تمشک،
انجير ،درخت مو ،تنباکو ،سيب ،گالبی و بلوط در بخش توصيف حيات گياهی منطقه مورد
تاکيد قرار گرفتهاند .فیالواقع متن فوق محصول کاربست همزمان استراتژیهای زيبايیشناسانه
کردن و نيز نظارت بر منظر درشکل توصيف درختان و محصوالت منطقه است.

جمعبنديونتيجهگيري
هدف مقاله ی حاضر عبارت بوده از خوانش انتقادی بازنمايی کردها در متون سفرنامهای غربی
که در چهارچوب نحلهی نظريهی گفتمانِ رويکرد مطالعات پسااستعماری صورت گرفته است.
با توجه به ماهيت روايی مواد مورد بررسی (متون سفرنامهای بلند) روشهايی متفاوت از
تکنيکهايی شناختهشدهتری چون تحليل گفتمان انتقادی که بر واحدهايی بهمراتب خردتر
چون تيتر اخبار يا داستانهای خبری کوتاه متمرکز میشوند مورد نياز بود .لذا تکنيک تحليل
رتوريکِ ديويد سپر برای شناسايی استراتژیهای بهکاررفته در متون مذکور مورد استفاده قرار

)1. Critical Discourse Analysis (CDA
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گرفت .يکی از اين استراتژیها ،استراتژی زيبايیشناسانه کردن است که ارائه و تفسير يافتههای
مربوط به نحوهی کاربست آن محور مقالهی حاضر بوده است.
يافتهها نشان داد که استراتژی زيبايیشناسانه کردن در متون دورهی اول به سه شکل:
«زيبايیشناسانه کردن زندگی روزمره»« ،زيبايیشناسانه کردن واقعيت اجتماعی» و
«زيبايیشناسانه کردن منظر» مورد استفاده قرار گرفته است .بهعبارت ديگر متون دورهی نخست
(دورهی استعمار) در کنار کاربست استراتژیهای رتوريکی ديگری چون نظارت ،تخصيص و ...
از استراتژی زيبايیشناسانه کردن بهنحو نسبتا گستردهای جهت بازنمايی کردها و سرزمينشان
استفاده کردهاند .لذا کردها در متون اين دوره به ابژههايی بدل شدهاند که در معرض نگاه خيرهی
زيبايیشناختی سوژهی نگرنده و نگارندهی غربی بدل شدهاند.
متون دورهی دوم نيز همانند متون دورهی نخست بهطور گستردهای هر سه شکل استراتژی
ديگریساز زيبايی شناسانه کردن را جهت بازنمايی و برساختن کردها مورد استفاده قرار دادهاند.
لذا متون دورهی دوم يا دورهی پس از استعمار در کنار تداوم کاربست ديگر استراتژیهای
ديگریساز بهسياق گذشته از اين استراتژی هم بهره بردهاند .برايناساس بايد اذعان کرد که
يافتههای تحقيق حاضر نيز بر اين ايدهی تداوم کاربست شيوههای رتوريکی ،بهرغم پايان
استعمار و مداخلهی مستقيم غرب در بقيهی جهان ،صحه میگذارد.
اما اين مساله را چگونه میتوان توضيح داد که يک سفرنامهی منتشرشده در قرن بيستويکم
برای بازنمايی تفاوت فرهنگی به يکی از همان استراتژیهايی متوسل شود که در متون قرن
نوزدهم مورد استفاده بوده است؟ اين مساله بهويژه از آنجا قابل توجه است که آن دسته از متون
دورهی اخير که از اين استراتژی استفاده کردهاند عمدتا متونی همدالنه بوده و تصاوير مثبتی از
کردها ارائه دادهاند .در تبيين اين مساله بايد گفت که بهرغم تغيير در بستر روابط قدرت (متون
دورهی نخست در بستر استعمار توليد شدهاند و متون متاخر در بستر جهانِ استعمارزدوده و
جهانیشدهی متاخر) و تغيير شاکلههای ايدئولوژيک نويسندگان (عمدهی سفرنامهنگاران دورهی
متقدم کارگزاران سياسی و لذا نمايندگان ايدئولوژی رسمی دولتهای متبوع خود بودهاند و
عمدتاً تصويری منفی از کردها ارائه دادهاند؛ درحالی که عمدهی سفرنامهنگاران متاخر
روزنامهنگاران مستقل و عمدتا منتقد سياستهای دول متبوع خود بودهاند و عمدتا تصويری
مثبت از کردها ارائه دادهاند) ابزارهای زبانی يا استراتژیهای رتوريکی ديگریساز و ابژهانگار
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گذشته کماکان در متون غربی حاضر نيز مورد استفاده قرار میگيرند و لذا مداخلهی انتقادی در
شکل ترسيم توازیهايی از اين دست گامی ضروری در مسير فراروی از ابعاد ديگریساز زبانی
است که کماکان و بهرغم خاتمهی صوری استعمار بازتوليد میشود.
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