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چکيده
های غربی و ی بازنمايی کردها در سفرنامه ای استخراج شده است که به مسئلهرو از رساله ی پيشمقاله

ی متون مذکور در برساختن متنی تفاوت فرهنگی معطوف  تفادهشناسايی ابزارهای رتوريکی مورد اس
کردها .  : ترين سواالت مطروحه عبارت بودند از ی مورد مطالعه، مهم در رابطه با مسئله. بوده است
( و برساخته)ی غربی بازنمايی هادر سفرنامه( با استفاده از کدام يک از ابزارهای رتوريکی)چگونه 

ی اين  ؟ ابزارهای رتوريکی مورد استفاده3دست هستند يا دوگانه های مذکور يکمايیآيا بازن. 3اند؟  شده
ی کاربست يکی از اين وهی حاضر تنها به رصد نحای متعدد هستند و در مقالهمتون سفرنامه

لذا پرسش . های غربی اکتفا شده است شناسانه کردن، در متون سفرنامهها، استراتژی زيبايی استراتژی
« شناسانه کردن زيبايی»کيفيت و اشکال کاربست استراتژی رتوريکی : ی حاضر اين استمقاله محوری

های متاخر شاهد تداوم  های مختلف به چه ترتيب است؟ آيا در سفرنامههای غربی دورهدر سفرنامه
  های اخذشده ازی بصيرتنظری اين کار بر پايه -کاربست اين استراتژی هستيم؟ چهارچوب تحليلی

ويژه آرای ادوارد سعيد، ديويد سپر، مری پرات و استوارت هال تدوين شده  مطالعات پسااستعماری، به
. فرهنگی بوده استوردهای بينمبنای بسياری از مطالعات معطوف به خوانش متنی برخاست که 

و داستانی بودن ويژه باتوجه به رِوايی  شناسی مورد استفاده در اين کار  تحليل رتوريک است که به روش
ی در اين راستا متون به دو دسته. شودروش متنی درخوری محسوب می( هاسفرنامه)مواد مورد تحليل 

دهد که های ما نشان میيافته. ی متاخر يا مدرن تقسيم شدندی اول يا استعمار و دورهمتون دوره
وفور و در اشکال مختلف  به( استعمار یدوره)ی متقدم شناسانه کردن هم در متون دورهزيبايی استراتژی

( ی پسااستعماردوره)ی متاخر است و هم شاهد تداوم کاربست اين استراتژی در متون دوره کار رفته به
ی پس از استعمار نيز های گفتمان امپراتوری در متون توليدشده در دورهلذا کاربست استراتژی. هستيم
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مقدمه
ها درآمد ی جهان طی قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم يا به استعمار مستقيم اروپايی بخش عمده

ف، گذاری، توصي در اين رابطه قدرت نام. تاثير غيرمستقيم اين استعمار قرار گرفت يا تحت

ی ديگری نقش مهمی در تحقق استيال و يا  تفسير، روايت، تصويرپردازی و سخن گفتن درباره

فقط   علوم و ادبيات در اين بين نه. تاثيرگذار استعماری غرب بر جهان غيرغربی داشته است

ی غرب بر جهان  اند، بلکه نقش مهمی در تسهيل و توجيه غلبه و سلطهطرف و معصوم نبوده بی

نويسی در اين ميان يکی از ابزارهايی بوده است که برای شناخت و سفرنامه. اندی داشتهغيرغرب

عنوان يکی  ها بهسفرنامه. های جهان غيرغربی مورد استفاده قرار گرفته استمهار مردم و سرزمين

شناسی ی ديگری غيرغربی، برمبنای منطق و قواعد گفتمان شرق از اشکال توليد دانش درباره

عنوان چهارچوب تفکر، شرايط  شناسی بهعبارت ديگر شرق به. اندن شده و شکل گرفتهتدوي

های سفر فراهم کرده ی ديگری و روايت کردن وی را در قالب گزارش امکان سخن گفتن درباره

ها و مردم شرق را  شناسی سرزمينهای غربی با اتکا به گفتمان شرقغالب سفرنامه. است

هايی گر و لذا موجوديت زمان و افسونايی عجيب، رازآلود، بدوی، بیهعنوان موجوديت به

-که ادوارد سعيد آن را گفتمان شرق–استدالل منتقدين گفتمان استعماری . انددوم برساخته درجه

طور  ی شرق به ی غربی درباره های گذشته، متون توليدشدهآن است که در سده  -نامدشناسی می

ای از جهان فقط تصويری کليشه طور خاص، نه يان درمورد شرق بههای غربکلی و سفرنامه

-اند، بلکه به گفتمانی شکل دادهانقياد درآوردن آن بوده اند و در خدمت بهدست داده غيرغربی به

ها سايه افکنده است و در خدمت بازتوليد روابط نابرابر اند که کماکان بر بازنمايی غيرغربی

بنابراين رويکرد انتقادی پسااستعماری با اين هدف . رغربی قرار داردقدرت بين غرب و جهان غي

ها در تسلط استعماری بر  های غربی را در کانون توجه قرار داده که نخست سهم آنسفرنامه

شناسی در جهان غيرغربی مورد مطالعه قرار دهد و ثانيا به ميزان و کيفيت بازتوليد گفتمان شرق

های ی انتقادی بازنمايی بنابراين مطالعه. نگاری سفر بپردازده و روزنامههای متاخر سفرنامنمونه

شناسی و رتوريک استعماری آيا گفتمان شرق: فرهنگی در پی پاسخ به اين سوال استبين

 کماکان بر روايت غرب از شرق حاکم است؟
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طرحمساله
استعمار خارج از مدار ی  ی کردها همانند ديگر مناطق خاورميانه در دوره سرزمين و جامعه

. اعمال قدرت امپراتوری نبوده و در معرض تاثيرات مداخالت استعماری قرار گرفته است

شناسان، شناسان، دانشمندان، انسانبه بعد شاهد حضور سياحان، شرق 9 ويژه از قرن  بنابراين به

افراد حاصل ها، کارگزاران و نمايندگان سياسی غربی در بين کردها هستيم؛ اين ميسيون

اند که به منبع هايی منتشر کردهشکل سفرنامه مشاهدات، اکتشافات و  سفرهای خود را به

های مربوط به شناخت و تصور جهان غرب از کردها تبديل شده و طبعا همانند ديگر سفرنامه

 های استعماری باهای ديگر يکی از فاکتورهايی بوده است که به برخورد و تعامل قدرتفرهنگ

اشی .تی)ها در قبال کردها شکل داده است  های آنگذاریها و سياستگيریکردها و تصميم

ی مذکور و نيز  های دورهی بازنمايی کردها در سفرنامه ی نحوه پژوهش درباره(. 99، 3004

ها، کاری است که شناسايی و استخراج  ابزارهای رتوريکی مورد استفاده در اين بازنمايی

 . جام نشده استحال ان تابه

ی استعمار و مابعد  های غربی مربوط به دو دورهای سفرنامهی حاضر با بررسی مقايسه مطالعه

ساز امپراتوری در گويی به اين پرسش بوده است که آيا رتوريک ديگری استعمار در پی پاسخ

توريک بازتوليد شده است؟ ر( ی مدرن يا پسااستعماردوره)ی متاخر های سفر دورهگزارش

استراتژی رتوريکی است که  3 مشتمل بر   روايت ديويد سپر امپراتوری نوعی زبان است که به

 3 از بين اين . پردازندها به برساختنِ جهان غيرغربی میمدد آن نگارِ غربی بهمتونِ ديگری

-ره میشناسانه کردن در متون هر دوی حاضر به کيفيت کاربست استراتژی زيابيی استراتژی مقاله

عنوان يکی از  شناسانه کردن بهپردازد که آيا استراتژی زيبايیو نيز به اين مساله می. پردازد

. ی استعمار در متون متاخر بازتوليد شده است يا خير های رتوريکی رايج در متون دورهاستراتژی

انه کردن در شناسآيا استراتژی زيبايی: ترتيب خواهد بود پرسش اصلی ما در اين نوشتار بدين

کار بسته شده است و به چه اشکالی؟ آيا اين استراتژی کماکان  به( استعمار)ی نخست متون دوره

 مورد استفاده بوده است يا خير و به چه اشکالی؟( ی مدرندوره)ی متاخر  در متون دوره

                                                        
1 . David Spurr 
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:يتحقيقوموادموردبررسيدامنه
ی اول يا متن مربوط به دوره 33از اين تعداد  باشد کهمتن می 22بر موارد مورد بررسی مشتمل

اين متون طيف وسيعی از روايات سفر . باشددوم يا پسااستعمار میی  متن دوره   استعمار و 

علمی،  -های اکتشافیفرنامههای مسيحی، سهای سياحان، گزارش ميسيوننظير سفرنامه

 . گيرندنگاران  متاخر را دربرمیوزنامههای سفر رهای سفر اتنوگرافيک و باالخره گزارش داستان

ی اول مورد بررسی قرار خواهند گرفت و اشکال کاربست استراتژی  ابتدا متون دوره 

ی دوم کيفيت کاربست  سپس با تمرکز بر متون دوره. شناسانه کردن استخراج خواهد شدزيبايی

هايت متون دو دوره برمبنای استراتژی مزبور در اين متون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درن

 . ی کاربست اين استراتژی مورد مقايسه قرار خواهند گرفت نحوه

مالحظاتنظري

:رويکردپسااستعماري

 پسااستعماری ی مطالعات حوزه در ريشه هاسفرنامه روی بر پژوهش جديد موج اصلی مشوق»

 با غرب استعمار و مامپرياليس تماس تاريخ بازنويسی سرگرم اخير هایسال طی که دارد

 .(9، 3002داگال مک و هولم) «است بوده ديگر های فرهنگ

پردازان رويکرد پسااستعماری در کنار ديگر مسائل محوری، کانون توجه بسياری از نظريه

تر  جهان کم»يا « جهان سوم»، « جهان غيرغربی»تر برساختن عبارت دقيق ی بازنمايی، يا به مساله

تماس فرهنگی بين غرب در مقام امپراتوری و . سوی جهان غرب بوده استاز « يافتهتوسعه

طرز  امروزه اين امر به»هايی از جهان غيرغربی شده است و ی جهان منجر به توليد  بازنمايی بقيه

 ها و کردارهايی معصومانههايی، مشغوليتای تصديق شده است که چنين بازنمايیگسترده

متفکران (.  2، 3002فرانسيس -دراس)« در توجيه سلطه دارند نيستند، بلکه نقشی حياتی

رويکرد پسااستعماری در اين راستا بر جايگاه و نقش ادبيات و ديگر اشکال متون در خلق و 

 . کنندی گفتمانی تمرکز می تداوم ساختارهای سلطه

ادبيات  مطالعات: شود که عبارتند ازی اصلی تشکيل می رهيافت پسااستعماری از سه نحله
جا که از آن. ی گفتمان استعماری نظريهو ی مطالعات فرودستان  پروژه، المنافعکشورهای مشترک
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گيرد، در ادامه به ی گفتمان استعماری قرار می ی نظريه چهارچوب نظری تحقيق حاضر ذيل نحله

 .پردازيمبسط و معرفی مختصر اين نحله می

های متفکرانی نظير ی آرا و انديشه بر پايه ی حاضر اسکلت اصلی چهارچوب  نظری رساله

قوام ( 212 )و  استوارت هال ( 992 )، ديويد سپر (993 )، مری پرات (213 ،  22 )سعيد 

شکلی  اگرچه نه به –ی متفکران فوق آن است که نظرياتشات را  ويژگی رويکرد همه. يافته است

اند و نيز همه با اتخاذ استوار ساخته بر بازنمايی و برسازی  ديگری در  متون غربی -انحصاری

 . رويکردی گفتمانی، سعی در واکاوی گفتمان امپراتوری دارند

يتحليلگفتماناستعمارينحله
های مطالعات پسااستعماری نحلهترين نحله در بين ی گفتمان استعماری مهم ی مطالعه حوزه

ن مربوط به اين حوزه اخذ شده باشد و چهارچوب نظری تحقيق حاضر نيز از آرای متفکري می

بر اين . شودگيرد و به دو فرع اصلی تقسيم میاين نحله خود متفکرين زيادی را دربرمی. است

ی گفتمان استعماری انشقاقی ايجاد شده است بين آن  در قلمرو مطالعه»توان گفت که اساس می

متوسل   ی گفتمان نظريهبه [ تحليلی خود]عنوان چهارچوب  پردازان  که بهدسته از نظريه

لحاظ  اين دو مکتب فکری به آورند وکاوی روی میای ديگر که به روانشوند و دسته می

 (.09 ، 992 ميلز )« ديگر دارند شان از عامليت، تفاوتی بنيادين با يکپردازی نظريه

سعيد با  ادوارد. گرددی گفتمان استعماری به کارهای ادوارد سعيد برمی گاه نظريه اما خاست

ای جديد تاثير انقالبی اخذ مفهوم کليدی گفتمان از آرای ميشل فوکو و کاربست آن در حوزه

بنابراين بايد تاکيد کرد گفتمان . ی مطالعات استعماری بر جای گذاشت خود را در حيطه

وی مفهوم گفتمان فوکو را . اصطالحی است که توسط ادوارد سعيد رواج داده شد»استعماری 

ای از کردارهای ملقب به دانست که گسترهمند برای توصيف سيستمی می ی ارزشابزار

کرد گفتمان  شناسی سعيد که به بررسی طرق عملشرق. وجود آمدند در قالب آن به« استعماری»

نهاد  910 ی  ای را در دههپرداخت، بنيان نظريهعنوان ابزاری در خدمت قدرت می استعماری به

ی  ای که گفتمان استعماری را حوزهی گفتمان استعماری شناخته شد؛ نظريه که با عنوان نظريه

 (22-2، 3002اشکرافت و ديگران )« دانستی خود می مطالعه

                                                        
1. Discourse Theory  
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کنند، ی گفتمان استعماری فعاليت می افرادی که راه سعيد را پی گرفته و ذيل رويکرد مطالعه

پيتر هولم از محققين . نماينده میعنوان چهارچوب مرجع خود استفاد ی گفتمان به از نظريه

: دهددست می ی گفتمان استعماری تعريف ذيل را از گفتمان استعماری به  ی نظريه حوزه

شناختی که در کاربست عام خود در جريان مديريت ای از کردارهای واجد بنيان زبانمجموعه»

اين فرض ... ان استعماری ی گفتم مبنای ايده... يابندپارچگی دست می روابط استعماری به يک

ی گفتمانی برای واسطه های وسيعی از جهان غيراروپايی بهی استعمار بخش است که طی دوره

ها و طرق تحليل و انواع نوشتار و ای از سواالت و مفروضات، رويهاروپا توليد شد که مجموعه

 (. 99، 992  نقل از ميلز به 3، 912 هولم )« تصويرسازی را کنار هم قرار داده بود

گذاری نمود و از سوی افرادی ی گفتمان استعماری که سعيد پايه مفروضات نظری نظريه

پردازانی چون بابا و اسپيواک بود، اما بخش نظريه توسعه يافت، اگرچه الهام  چون پيتر هولم

گفتمان تحليل »عنوان  آثارِ گروه اخير که عمدتا تحت. ها نيز قرار گرفتمورد انتقاد شديد آن

کاوی متاثر هستند و  ی گفتمان عميقا از روان جای نظريه شود، بهشناخته می 3«استعماری -پسا

ر ساختارهای اجتماعی و ی استعمار ب مند به اثراتی هستند که پروژهتر عالقه بيش»

 (.94، 992 ميلز )« های گفتمانی نهاده است بندی صورت

عنوان  ت که بر برداشت سعيد از گفتمان استعماری بهانتقادات امثال بابا همان انتقاداتی اس

ی قدرت سويه گرِ يکپارچه و منسجم از متون وارد شده است؛ متونی اعمال گن، يک ای همپيکره

اين درحالی است که درحقيقت متون . شوندناپذير فرض می که حامل پيامی واحد و مقاومت

ثباتی، تناقض و تشتت را  در خود نهفته ی بی های رقيب بوده و نطفهی گفتمانی منازعه صحنه

اين درحالی . پارچگی نيست گن، منسجم و دارای يک لذا گفتمان استعماری گفتمانی هم. دارند

شناسی ارائه انگاری که از گفتمان شرقپارچه ساز و يکرويکرد سعيد با تصوير يکدستاست که 

های قاعدگیبی....کردارهاهای خردهگیپيچيد» کننده ازتواند توضيحی قانعدهد، نمیمی

 .دست دهد به( 2  ،994 بهداد )« گنی گفتمانی آن استمرارهای تاريخی و ناهم استراتژيک، عدم

بازنمايی و برسازی تفاوت در  عماریِاستخوانش پسا ی در حوزه بابا و موارد مشابه آنآثار 

گذر شناسايی و ثبت مقاومت،  ز رهاند که اتالش خود را مصروف آن ساخته ،متون استعماری

ه از مواجهات استعماری لمندرج در متون حاص -فرودستان یيويتهتعامليت و سوبژک

                                                        
1. Peter Hulme  

2. Post-colonial Discourse Theory  
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ناظر اروپايی در متون مذکور  ی هبجانبه مرکزيت و اقتدار يک -تماس ی گرفته در منطقه صورت

، نقش سازنده و ی از فرودستانگارانه و برداشت انفعالخاتمه دهند و با گذر از فهم ابژه

مشخص سازند  هامنعکس در آن های هژمونيکِگفتمان وی را بر متون توليدی و ی کننده تعيين

ی غربی انگارانهی گفتمان استعماری دوقطبی ساده بنابراين منتقدين نظريه. (239 ،992 مور )

اکنش فرهنگی بين بومی منفعل را واسازی نموده و  بر اين نکته تاکيد دارند که فرآيند تر -مسلط

سويه نبوده است اگرچه در بستر روابط  ای يکفرادست غربی و فرودست شرقی هرگز رابطه

امی که دو فرهنگ با هم برخورد بابا هنگ ی عقيده به»بنابراين . نابرابر قدرت روی داده است

سوژه را  کند، که فرايند تحول درظهور می« فضای سومی»کنند ديگر را ترجمه می کنند و هم می

 (.3، 3002کالوا )« ها استگاه بين فرهنگاندازد،  نوعی آگاهی که تالقیراه می به

ی گفتمان استعماری  کاوی نظريه درنهايت با ذکر اين نکته که مساهمت متفکران شاخه روان

تر از گفتمان ی درکی پيچيده های درونیِ پيروان سعيد منجر به توسعهدر کنار بازانديشی

ی چهارچوب  اری شده است، به اين بخش نيز خاتمه داده و  در قسمت آتی به ارائهاستعم

ی  ی گفتمان در نحله ی نظريه ی آرای متفکران شاخه پردازيم که دربردارندهنظری تحقيق می

در اين بخش آرای سعيد، ديويد سپر، مری پرات، استوارد . ی گفتمان استعماری است مطالعه

 .شوندمرور می هال و فوريج و کووری

شناسيادواردسعيدوشرق
ی  گيری حوزهيکی از متون بنيادی در شکل(  22 ) شناسیشرقکتاب جاودان ادوارد سعيد، 

ی نقشی حياتی در آغاز مرحله»الواقع شود که فیآکادميک مطالعات پسااستعماری قلمداد می

دستی دانش  شناسايی هم آن ی جديد مطالعات فرهنگی و ادبی داشته است که وجه مشخصه

 .(0 ، 994 بهداد )« غربی بوده است استعماراروپايی در تاريخ 

قائل به آن است نگاری، ی مطالعات سفرنامه قراوالن حوزه از پيش ،يانگتيم  بنابراين اگرچه 

کاوی تفاوت دارد که  از اين لحاظ با مارکسيسم يا روان سميکه پسااستعمارگرايی  نيز مانند فمين

اما از ( 9 ،3002يانگ )ای واحد نيست گذاری منفرد يا نظام فکری ها دارای بنيانرخالف آنب

گذار اين حوزه بوده و کتاب  نگاه بسياری از متفکرين و محققين اين حوزه ادوارد سعيد بنيان

در همين رابطه اين  .شودترين متن مقدس اين حوزه محسوب میکم مهم شناسی نيز دستشرق

لحاظ تاريخی  ی پساستعماری به اگرچه تبارشناسی نظريه»دارد که رت يانگ اظهار میبار راب
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ای است که اغلب مورد تحليلشان قرار های ترافرهنگیپيچيده، گسترده و خود مصداق آميختگی

در دو « شرقی»عنوان يک  ی رشد خود به دهد، اين ادوارد سعيد بود که براساس تجربهمی

نحوی  به(  22 ) شناسیشرقبا نقادی سياست فرهنگی دانش آکادميک در  ی بريتانيا مستعمره

،  300يانگ )ای آکادميک نائل آمد عنوان رشته گذاری مطالعات پسااستعماری بهموثر به بنيان

ی مقدس اين حوزه شمرده گانههگاياتری اسپيواک که خود در کنار سعيد و بابا س(.  21

 . داندمطالعات پسااستعماری می« مرجعمتن »را  شناسیشرق شوند، می

ای بينامتنی از نظامی عظيم يا شبکه»شناسی بايد گفت که عبارت است از در رابطه با شرق

توان در مورد شرق آموزش داد، نوشت و تجسم کرد، چه را که میقوانين و روندهايی که هر آن

ساز سعيد در اين اثر دوران درواقع ادوارد(. 2  -4  ، 211 گاندی )« آوردبه نظم درمی

ها را نشان  های غربی از شرق را مورد بررسی قرار داده و خصلت برساخته بودن آن بازنمايی

های دور سرزمين تقريبا شرق  ابداعی غربی بوده است و از گذشته»باور سعيد  به. دهدمی

نده و تجارب اندازهای مسحورکنوغريب، خاطرات و چشم تخيالت رمانتيک، موجودات عجيب

اين تاکيد بر برساخته بودن شرق، يکی از نکات اصلی مورد تاکيد (.  )« چشمگير بوده است

ونی که به بازنمايی ديگری دست اساس مت براين. باشديافت سعيد و ديگر پيروان وی می ره

ميانجی  کنند، بلکه در ضمن بازنمايی و بهفقط واقعيت مورد نظر خود را بازنمايی می زنند، نه می

اين امر ناشی از اين واقعيت است که هرگونه . پردازندآن، درواقع به ساختن يا برساختن آن می

گری چون زبان  های داللتبا وساطت نظام( نام ديگری از جمله واقعيتی به)ای با واقعيت مواجهه

 .پذيردو فرهنگ صورت می

امپراتوريرتوريكوسپرديويد
 رتوريک عنوان سپر تحت ديويد اثر استعماری گفتمان نقادی ی زهحو در مهم آثار از يکی

( 992 ) امپراتوری ی اداره و نويسیسفرنامه نگاری،روزنامه در استعماری گفتمان: امپراتوری

 نظير غربی نويسندگان چگونه که پردازدمی مساله اين وی در اين کتاب به بررسی. باشدمی

. کنندمی بازنمايی را غيرغربی جهان  منصبان حکومتی،صاحب و نويسانسفرنامه نگاران،روزنامه

 هایواقعيت از منسجمی بازنمايی طريق چه به غربی ی نويسنده» که است اين وی پرسش

. آوردمی عمل به شودمی رو روبه آن با غيرغربی جهان در که درکی غيرقابل و عجيب
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 هاکدام هستند ایبرساخته چنين مبنای ادبی که و ايدئولوژيک فرهنگی، های فرض پيش

 (3)«هستند؟

 امپراتوری گفتمان که کند شناسايی را هايیرويه کوشدمی سوال اين به پاسخ در سپر

 مدون های کار سپر،برجستگی و محاسن از يکی. کندمی را بازتوليد خود انسجام آن ی واسطه به

 معرفی و شناسايی به روشن و قيممست طور به وی راستا اين در. است وی کار نظيربی بودن

 ها آن ی واسطه به غرب گفتمان در ديگری بازنمايی  که پردازدمی رتوريکی ابزار يا شيوه دوازده

 ای کهگانه دوازده ابزارهای که است آن وی بندی صورت در مهم ی نکته. پذيردمی صورت

 استعمار ی دوره متون ی مقايسه ایبر مبنايی که آورندمی فراهم را امکان پيشنهاد داده است، اين

 رتوريکی ابزارهای از شماری حضور مثال عنوان به توانمی اساس براين. آيد فراهم متاخر متون و

 هایشيوه به را خود جای متاخر متون در تشخيص داد؛ ابزارهايی که استعمار ی دوره متون در را

 بين روشن تفکيک اين چنين هم. اندهشد ظاهر جديدتری شکل به يا اند،داده ديگری رتوريکی

 يک هر هادی گفتمانی مفروضات که آوردمی فراهم را امکان اين رتوريکی ابزارهای و هاشيوه

 هایيکی از برتری به( 994 ) گريزولد چنين هم. شوند رديابی تریدقيق طور به هاشيوه از

 در موجود «موازی تفکر» توانمی نآ از استفاده با که کندمی اشاره سپر دقيق تحليلی چهارچوب

 را 10 ی دهه ی تايم مجله در مطلبی نيز و بيستم قرن اوايل در امپراتوری کارگزار يک يادداشت

 ارائه ها پيرامون تشابه منطق بنيادين مولد آن «آشفته» نه و مند روش هايی استدالل و کرد استخراج

 (.94 ) داد

در برابر . دهدارائه می یخاصی از گفتمان استعمار بندی ديويد سپر نيز مانند سعيد صورت

از منظر وی گفتمان . کندشناسی، وی از اصطالح رتوريک امپراتوری استفاده میگفتمان شرق

که ناظر بر مجموعه مشخصی از متون يا  استعماری يا همان رتوريک امپراتوری فراتر از آن

دهد که فرادستی خود و غربی امکان آن را میها باشد، زبان خاصی است که به فرادست بازنمايی

رتوريک امپراتوری اشاره به زبان يا  .بازتوليد کندرا ربی غريبا جهان فرودست غ شروابط نابرابر

نوعی ميانجی بازنمايی  بهدهد و شکل می ی جهان بقيه نظامی نمادين دارد که به تجارب غرب از

سپر اگرچه به . (  ، 992 سپر )کند فرينی میو خلق واقعيتی است که  پيوسته خود را بازآ

دهد که رتوريک امپراتوری در جهان نوين امکان تغيير در  گفتمان استعماری باور دارد، تذکر می

فرودست  -فرهنگی بين فرادست غربیهای بينتر در پس توليد بازنمايی تماسبه اشکالی ظريف
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ی ديويد سپر در فصل مالحظات  گانه کی دوازدههای رتوريابزارها و شيوه. غيرغربی حضور دارد

با اين توضيح که مدل ديويد سپر باتوجه به . طور مختصر ارائه داده خواهد شد شناختی بهروش

چهارچوب   -تر دقيق سعيدو لذا برتری آن بر رويکرد کم -شناختی آن دقت و ظرفيت روش

 .دهيمايان میدهد، به اين قسمت پی حاضر را تشکيل می تحليلی رساله

امپراتوريچشمانوپراتلوئيسمري
 امپراتوری گفتمان در ديگری بازنمايی ی به مساله که است متفکرانی از نيز پرات لوئيس مری

و  آفريقا گفتمانی برساختن ی ی نحوه نگاه وی معطوف به مطالعه که تفاوت اين با است، پرداخته

 رويکردی پرات، مری رويکرد. است بوده غربی فرادست نويسندگان سوی از التين آمريکای

 غربی نويسسفرنامه که است داده قرار خود توجه کانون در را مساله اين که است پرنفوذ بسيار

 خود مشهور کتاب در وی .پرداخته است جهان «بقيه» روايی و گفتمانی توليد به چگونه

 گفتمان واسازی به( 993 ) يشنترانسکالچر و نويسیسفرنامه: امپراتوری چشمان عنوان تحت

 در وی هایايده. دهدغرب را مورد بررسی قرار می گفتمانی ی سلطه و پردازدمی امپراتوری

 تحليل چهارچوب تدوين در و سپر، سعيد هایبندی صورت با هماهنگی در مذکور، کتاب

.کندمی ايفا بنيادی نقش حاضر ی رساله

 همان يا امپراتوری ی سوژه که دهدمی بسط ار محوری مضمون اين خود کار در پرات

 مشاهده، به موضوع را غيرغربی هایجهان سرزمين و مردم غربی، نويسانسفرنامه و نويسندگان

 ی کنندهمشاهده نگرنده و بين نابرابر ایرابطه در جريان اين امر. کنندتبديل می توصيف و نظارت

 امپراتوری نگاه. آيدمی وجود به رغربیغي ی شوندهمشاهده و نگريستن موضوع و غربی

 ديويد همانند نيز وی .کندحرکت می غيرغربی در مسير انقياد جهان سفر هایگزارش ی واسطه به

 که کندمی اشاره -سرزمين ديگری کردن شناسانهزيبايی مثالً -گفتمانی هایاستراتژی به سپر

 خود کنترل و نظارت موضوع عنوان هب را ديگری ها آن ی واسطه غربيان به سفر هایروايت

 نگاه کماکان  نيز غربی مدرن هایسفرنامه در که است آن وی گيرینتيجه. کنندمی بازنمايی

 منطق و پردازدمی ديگری برساختن و توصيف به باال از غربی ی نويسنده و ناظر فرادست

 چشمان» مفهوم. است اکمح ديگری روايی بازنمايی بر کماکان استعماری گفتمان يا امپراتوری
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 نگاه» سپر اصطالح مشهور ديويد از است ديگری تعبير است، پرات مری مفهوم که   «امپراتوری

ی ديگری  بصيرت نظری عمده. و از مفاهيم محوری اين رساله خواهد بود 3«امپراتوری ی خيره

–دوگانگی  پارچگی و وجود دستی، فقدان يک که کار پرات دارد آن است که هم به عدم يک

کند و هم امکان تخصيص عناصر اين گفتمان را از در گفتمان امپراتوری اشاره می -هرچند اندک

بنابراين . گذاردسوی فرودستان با معرفی مفهومی مترادف آن، يعنی ترانسکالچريشن باز می

اه کند که از نگهم اشاره می -هرچند اقليت-نويسانی عنوان مثال وی به حضور سفرنامه به

از سوی . اندای برابر با مردمان غيرغربی برقرار کردهاند و رابطهفرادست امپراتوری فراتر رفته

ی فرودستان از گفتمان امپراتوری جهت برسازی هويت فرهنگی متمايز خود  ديگر به استفاده

 .ها هم نقشی مهم در چهارچوب تحليلی اين رساله خواهد داشتاين ايده. کنداشاره می

غربوبقيه:وارتهالاست
برداشت خاص خود را از  2گفتمان قدرت: غرب و بقيهعنوان  استوارت هال در نوشتاری تحت

پرسش اصلی هال در . کندبندی میصورت 4«گفتمان غرب و بقيه»عنوان  گفتمان استعماری تحت

ميان جوامع  شکل گرفت؟ روابط« غرب و بقيه»ی  چگونه ايده»: که اين پروژه عبارت است از اين

 (22، 212 هال )« غربی و غيرغربی چگونه بازنمايی شد؟

داند که براساس نوعی می 2«رژيم حقيقت»يا  9«نظام بازنمايی»هال اين گفتمان را نوعی  

غرب و »گفتمان »: يابد و نيز نوعی منطق توليد اشتقاق بر آن حاکم است تقابل دوتايی انسجام می

اين جهان در . ی دائمی آن است جنبه« انشقاق»دست نيست، بلکه  يکپارچه و  نه تنها يک« بقيه

نامتمدن، غرب -انگيز، متمدننفرت-آنان، جذاب-بد، ما-ی اول، از حيث نمادين، به خوبوهله

های بسيار ميان اين دو نيمه جمع و در درون عالوه بر اين، تفاوت. و ديگران تقسيم شده است

گذر اين استراتژی، ديگری هر چيزی  از ره. ای شده استتی، کليشهعبار ها ساده و بههريک از آن

ی ديگریِ مطلقا، اساسا، منزله بقيه به. ای آن استتصوير آينه-شود که غرب نيست تعريف می

                                                        
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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: شودتقسيم می« اردوگاه»بعدا اين ديگری خودش به دو . ديگری: شودمتفاوت بازنمايی می

 (. 93-2همان، )« غير اصيل - فاسد، اصيل - گناهکاريب، بی - دشمن، آراواک -دوست

را « غرب و بقيه»های گفتمانیِ نظام بازنمايی يا  گفتمان ترين استراتژیاستوارت هال عمده

گذر  ها جملگی از رهدراساس اين استراتژی»دارد که کند و اظهار میترتيب زير فهرست می به

ستايش طبيعت و بدويت )آرمانی کردن : «ندسازی تشکيل شده بودفرآيند موسوم به کليشه

های پردازیخيال) های مربوط به اشتياق و انحطاطپردازیفرافکنی خيال، (اجتماعات غيرغربی

، (خواری در جهان غيرغربیی جنسی در مورد شرق و  تمرکز بر آيين منحط انسان مشتاقانه

ها و ش به تحميل کردن مقولهگرايو رسميت شناختن و محترم شمردن تفاوت  ناتوانی در به

همان، ) های درک و بازنمايی غربگذر شيوه هنجارهای اروپايی، گرايش به ديدن تفاوت از ره

9 -21.) 

گيری غرب چه نقشی در شکل« بقيه»هال در پاسخ به پرسش کليدی پروژه خود، اين که 

عی غرب بر گيری سياسی، اقتصادی و اجتماداشت، عالوه بر نقش ضروری  آن در شکل

غرب »جاست که گفتمان خاص  نهد و ايناهميتش در درک غرب از هويت خويش نيز تاکيد می

های بسيار گوناگون بحث کردن راجع به خودش و غرب شيوه»درواقع . افتدکار می به« و بقيه

ايم به يکی از ناميده« غرب و بقيه»چه ما گفتمان اما آن. را توليد کرده است« ديگران»

ی مسلطی بدل اين گفتمان به شيوه. ها تبديل شدترين اين گفتماندهندهمندترين و شکل تقدر

« از طريق آن تنظيم کرد« ديگری»اش را با های سال، خودش را و رابطهشد که غرب، سال

 (.2  همان، )

که جهان رغم آنمعتقد است رتوريک امپراتوری، علی( 992 )تر اشاره شد که سپر پيش

ت اساسی را از سر گذرانده است، کماکان بر توليد متنی جهان غيرغربی حاکم است و تحوال

سرانجام »تعبير خود وی  به. هال نيز باور مشابهی دارد. نمايدخود را در اشکال جديد بازتوليد می

چنان دارد زبان غرب،  شده، همشده و بازسازیبايد گفت که اين گفتمان، به اشکال دگرگون

، اعمال و روابط قدرتش نسبت به بقيه «آنان»و « ما»، درکش از «ديگران»ز خودش و تصويرش ا

های فرودستیِ نژادی و فرادستیِ قومی که امروزه هنوز هم ويژه برای زبان اين به. دهدرا تغيير می

« غرب و بقيه»بنابراين گفتمان . کنند مهم استی زمين عمل میبا قوت تمام در سرتاسر کره
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ای مربوط به گذشته نيست و اهميتی فقط تاريخی ندارد، بلکه در دنيای بندیوجه صورتهيچ به

 (.2  ، 212 هال )« مدرن نيز حی و حاضر است

شناسيروش
 رويکرد اتخاذی، نظری چهارچوب با سو هم تحقيق اين در ما ی استفاده مورد شناسیروش

 سعيد چون گامانی پيش آثار در که دیرويکر است؛ گفتمانی رويکرد همان يا گفتمان ی نظريه

 .است شده پيشنهاد (212 )و هال  (992 ) سپر ،(993 ) پرات آثار در نيز و(  22 )

شناسی تحقيق حاضر بر رويکرد گفتمانی استوار خواهد بود، لذا بر در اين راستا روش

يانی ديگر نگاه ما ب به. تمرکز خواهيم کرد(  ، 992 سپر )« تحليل رتوريکی و نه روايت تاريخی»

شناختی نيست، به اين معنی که سفرنامه را منبعی برای استخراج ها، نگاهی جامعهبه سفرنامه

های شناختی مربوط به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی دورههای جامعهداده

بازنمايی کردها در  اش بر رویبرونسون در مطالعه. مثال نگاه مارتين وان. کنيمگذشته تلقی نمی

عبارت ديگر هدف ما  به(. 3000برونسون . وان)چنين نگاهی است « اليا چلبی»ی  سفرنامه

شناختی، شناخت يک جامعه نيست بلکه شناخت گفتمان حاکم بر متون يافت جامعه برخالف ره

وجود در شناختی مشناختی و جامعههای انسانبنابراين در تحقيق حاضر، داده. ها استسفرنامه

ها تعامل  هايی گفتمانی با آنعنوان برساخته تر بهشوند، اما بيشها اگرچه رد نمیاين سفرنامه

گفتمانی و ابزارهای  هایعنوان برساخته ها به ن درواقع آ. شناختیهايی جامعهشود و نه واقعيت می

فرهنگی  د که بر تماس بينگفتمانی فراگيری اشاره دارن-روايی بيش از هر چيز به ساختار بينامتنی

شناسی و  ها به گفتمان شرق آن: بخشدفرهنگی انسجام می و بازنمايی متنی اين تماس بين

 .رتوريک امپراتوری اشاره دارند

تر تحليل عبارت دقيق شناسی گفتمانی از تکنيک تحليل متنی يا بهيافت روش متناسب با ره

متن  33مشتمل بر )شده در اين تحقيق  دهدا پوشش سفر هایرتوريک برای بررسی گزارش

استفاده شده است تا کيفيت ( دوم يا مدرنی  متن دوره   ی اول يا استعمار و مربوط به دوره

شناسانه کردن و نيز اشکال مختلفی که اين استراتژی در کاربست استراتژی رتوريکی زيبايی

 .گيرد استخراج شودمتون هر دوره به خود می

( الف: باشدی بنيادی می مشتمل بر دو رويه»يک با الهام از رويکرد ديويد سپر تحليل رتور

ی استعماری غرب  های بنيادين که از تجربهای است از استراتژیگفتمان، که مجموعه رصد
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ی آن مشخص خواهد شد که  واسطه غيرصوری که بهتبارشناسی يک ( گيرند، و بنشات می

های قرن نوزدهم و بيستم عمل ای از زمينهها در گسترهاستراتژیهای اين تکرارها و وارياسيون

 (.2، 992 سپر )« کنندمی

ها که با رويکردی گفتمانی ی مطالعات سفرنامه درواقع ادوارد سعيد و ديگر متفکران حوزه

های گفتمانی اند، هر يک به شناسايی شماری چند از استراتژیبه واسازی متون مربوطه پرداخته

مجموعه . اندقرار گرفتهاند که در روايت و بازنمايی ديگری مورد استفاده م کردهاقدا

ديگر برخوردار  پوشانی بسياری با يکاند، از همای که هريک پيشنهاد کردههای گفتمانی استراتژی

شماری از . اندهايی متفاوت استفاده کردهاست و گاه برای اشاره به استراتژی واحدی از عنوان

های انقياد درآوردن فرهنگ سازی و نهايتا بههای گفتمانی که در خدمت ديگریاستراتژی اين

ای که شرق، استراتژی  سازیمونثيا  سازیزنانه: گيرد از اين قرارندديگر مورد استفاده قرار می

شود و درمقام موجودی عاطفی، براساس آن ديگری شرقی به موجودی زنانه يا مونث تبديل می

شود عقالنی، وابسته و فاقد قدرت کاربرد اراده و عقل در برابر غرب فرادستی برساخته میغير

، 3کردناهريمنی  موارد ديگر عبارتند از. که نماد مردانگی، عقل، اراده و پيشرفت است

 ....و  2سازیشی، 9سازیذاتی، 4نمايیعجيب، 2سازی قربانی

( 992 )ی موفق نشده است همانند سپر گران گفتمان استعماريک از تحليل اما هيچ

درخشانی  ی شيوه سپر به. های گفتمانی ارائه دهدی جامع و روشنی از انواع استراتژی مجموعه

نام  2ها را مجازهای رتوريکی های گفتمانی را در دوازده گروه قرار داده است و البته آناستراتژی

 . ايمهای رتوريک تعبير کردهتژیها به ابزارها يا استرا نام نهاده است، که ما از آن

فهرستابزارهايرتوريك
ی ابزارهای رتوريکی ديويد سپر دستگاه روشی منسجم و دقيقی است که  گانه فهرست دوازده

طور که اشاره شد و همان. کند با نقشه و طرحی دقيق به سراغ متن برويمامکان آن را فراهم می

سازد که به تبارشناسی مستقل هر يک از ابزارها قادر میتفکيک روشن  ابزارهای رتوريکی ما را 

                                                        
1 . Feminization 

2 . Demonization 

3 . Victimize 

4 . Exoticism 

5 . Essentialize 

6 . Objectify 

7 . Rhetoric Tropes 
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های قبل تا متون های مربوطه به سدهمثال از سفرنامه-پرداخته و روند تحول آن را در گذر زمان 

های جديد مورد کنکاش قرار پيگيری کنيم و نيز ظهور آن را در اشکال و فرم -ی متاخر دوره

خر پرداخته و أهای متقدم و متی سفرنامه کند که به مقايسهمی چنين اين امکان را فراهم هم. دهيم

لحاظ کاربرد ابزارهای رتوريکی  ها بهبه اين سوال پاسخ دهيم که آيا بين اين دو دسته از سفرنامه

ها، ما تنها بر يکی از آنگانه که  ابزارهای رتوريکی دوازده. خاص تفاوتی هست يا خير

 :شويم، عبارتند ازمی شناسانه کردن متمرکز زيبايی

، 2، نفی9زدايی، بنيان4بندی، طبقه2شناسانه کردن، زيبايی3، تخصيص نظارت و تفحص

 .3 و مقاومت   سازی، اروتيک0 سازی، طبيعی9نمايی، وهم1، آرمانی کردن2تصديق

هايافته

شناسانهكردندرمتونارائهوتفسيرمصاديقكاربستاستراتژيزيبايي-بخشاول

يمتقدمهدور

های رتوريکی گفتمان امپراتوری است که در بازنمايی شناسانه کردن يکی از استراتژیزيبايی

مکانيسم اصلی در اين استراتژی عبارت است . گيردهای غيرغربی مورد استفاده قرار میفرهنگ

ستراتژی در از اين ا سه نسخه. شناختی نيستندشناسانه کردن اموری که لزوماً زيبايیاز زيبايی

، 2 شناسانه کردن زندگی روزمرهزيبايی: اندکار بسته شده ی اول به های دورهسفرنامه

ترتيب مصاديق  ؛ که به9 اندازشناسانه کردن چشمزيبايی، 4 شناسانه کردن واقعيت اجتماعی زيبايی

 .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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شناسانهكردنزندگيروزمرهزيبايي:ينخستنسخه(الف

های ديگر اشاره دارد بازنمايی و بحث در رابطه با فرهنگ ی شناسانه کردن به نوعی شيوهزيبايی

شناختی غربی ی نگاه زيبايی ابژه عنوان به مزبور هایفرهنگهای عناصر و رويهآن   ی واسطه که به

وغريب، گروتسک و مضحک، نامانوس و  هايی عجيبموجوديتهيات  شوند و بهبرساخته می

اين تصاوير  در رابطه با کارکرد ايدئولوژيک اين استراتژی بايد گفت که .شوندورده میدرآ بدوی

ها نوعی تمايز و  هنگام مصرف از سوی مخاطبان به آن وغريب به عجيبو زنده و رنگارنگ 

وغريب جهان تضمين  عنوان متمدنين از ساکنين عجيب ها را به آن ی بخشد و فاصلهبرتری می

 .کندمی

از طريق تفليس، : از باتوم به بغداددر کتاب خود تحت عنوان ( 192 )  هريس. یوالتر ب

شناسانه کردن را در روستايی کردنشين رقم يکی از موارد جالب زيبايی 3تبريز و کردستان ايران

 :زندمی

ای ديگری رساند، غرود ما را به روستای آی کنارهت امواز روی بهح زود دو ساعت پيادهبص»

جا زنان، اگرچه خود  زيرا اين آشکارتر است؛ 2دههه تمايالت ايرانی حتی در مقايسه با ميرجايی ک

و . اندوردهآد، به پوشيدن لباس ايرانی روی گيرنیکنند يا چهره نمخود را در خانه حبس نمی

لباس زنان ايران شمالی . تر از آن را تصور نمودتوان زنندهسختی می نتيجه چيزی است که به

از حضور در  را گذار مردانشان بود که زنان و دختران خود است که بايد حقيقتا سپاس جوری

شود که شمار چين آويزان می دامن کوتاهی با بی« شیکِ جورابِ»بر روی . کنندمالعام منع می

پيراهنی با برش  ...کندرا تداعی می دوم تئاتر درجهيک  دومِ درجه یرقاص بالهدقيقا لباس يک 

دوزی شده است و گردن و بازوها و و عمدتا کثيف که با يک نوار زری نامرغوب حاشيه مربعی

دهد، پوشش اغلب بخشی از بدن، مابين قسمت تحتانی خود و بخش فوقانی دامن را نمايش می

اين لباس حقيقتا در اين روستای کردی . دهدزشت يک زن اهل ايران شمالی را تشکيل می

وخيزکنانش  جست 4گروه رقصندگانهای گلی و روستايی که با خانه ؛نمودچيزی نامتجانس می

                                                        
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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  اپرا بوفرفته شبيه سنی در  يک همکه همگی جمع شده بودند تا يک اروپايی را ببينند، روی

 .(ها از من است، ايتاليک322)« رسيدنظر می دو به نازل يا درجه

شناسانه کردن ديگری توسل به ايیشده برای زيبخدمت گرفته جا استراتژی اصلی بهدر اين

تشبيه صحن اجتماع به سِن تئاتر و سکوی اپرابوف و . ها و ترمينولوژی هنری استاستعاره

های گِلی ضمن ی خانهزمينهرويت ساکنان در هيات رقاص باله و گروه رقصندگان اپرا در پس

صدور حکمی . دهدمی شناختی، تصويری مضحک از وی ارائهای زيبايیتبديل ديگری به ابژه

ی مورد  گيری از ابژهای مضحک، مستلزم فاصلهزيباشناختی در راستای تقليل ديگری به صحنه

گيری مقوم و ضامن هويت برتر ناظر اروپايی و نيز مخاطبانش قضاوت است که همين فاصله

 .حين مصرف است

ی مردم محلی را، اگرچه  ترتيب ذيل برشی از زندگی روزمره ای ديگر نيز بههريس در نمونه

 :کندای تماشايی بدل مینه به اپيزودی نمايشی، اما به صحنه

ديديم، چون راهمان ن پيدا بود، چيز چندانی از آن هند که در نور مارِما غير از نمای کلی کِ»

که  درحالی .جا بسته شده بودندهايمان آنای کج کرديم که اسبسمت پرچين موقتی را به

. خورديمبودند غذا میداده های چوبی تکيه ی درختانی که بر تيرکهای شاخهر سايهزي خودمان

که تعدادی عرب و  ، چرا3ای بديع بودصحنه صحنه، مانند هر اردوگاه موقت ديگری در شرق،

ی وسيع آن روشن کرده بودند و ضمن آماده کردن شام، هايی در محوطهچی آتش کرد کاروان

صورت  ربرگ درختان خود را بهسوتر بلندای پُآن. کردندرزان آتش گرم میی لخود را با شعله

شمار ستاره گذاشتند و در نور مهتاب و بینمايش می تار در آغوش آسمان به یهايبخچه

بردند و يکی خوانانی از اعضای گروه آوازی صدايشان را باال میهر از گاهی نغمه. درخشيدند می

 .«دادندشود، سرمیغمگين که معموال در کردستان شنيده میهای عجيبِ از آن ملودی

شود اموری چون اتراق کردن، آتش روشن کردن، غذا درست کردن و که مشاهده میچنان

نزديک آتش نشستن که اموری کامال روزمره هستند، در نگاه ناظر غربی مانند هر اردوگاه موقت 

بنابراين تصوير کمابيش سوررئال درخشش . دهستن بديع و تماشايیهايی ديگری در شرق صحنه

زمينه های عجيب و غمگين کردها در پسدرختان تيره در نور مهتاب و پرتو ستارگان و ملودی

                                                        
 .  Opera-bouffeآميز استدار است که تا حدودی مسخره، اپرابوف يا اپرای مضحک اپرايی خنده. 

2.  Picturesque 
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های روزمره به هيات يک تابلوی تماشايی بدوی دهند تا اين فعاليتدست به دست هم می

 . درآيند

شناسانه را با زيبايی ين استراتژیهای کاربست ايکی از نمونه( 120 )فردريک ميلينگن 

ی آوازخوانی کردهای چادرنشينی که در ميانشان حضور پيدا کرده است،  کردن عادت روزمره

 :دهددست می به

که مجلس غرق در شادمانی و گرم خنده و شوخی بود، صداهايی چند، تقريبا درحالی » 

ای با ماهيت های کردیزمه کردن ملودیسرايی شروع کردند به زم ی همشيوه زمان، به طور هم به

شد، ورتر میداران هنر شعله قدم هرچه احساسات اين دوست به قدم. تاثرانگيز و احساساتی

ترين حالت قابل تصور يک شد و مضحکشان متحول میها، دهان و کليت چهرهحاالت چشم

دليل تضادی که  متهور بههای تعدادی از آن صورت. گرفتی شيفته و عاشق را به خود میچهره

کرد، جالب توجه بودند و عناصر مردانه و زمختشان با لطافت برآمده از قدرت موسيقی ايجاد می

خواستند به خود بدهند، ای که میی ابلهانهسرايانهخاطر حالت نغمه شماری ديگر نيز الجرم به

 (.2 2-4 2)« کردندبسيار احمق جلوه می

شناختی نيست، شناختی به امر زيبايیدهد تبديل امر غيرزيبايیمیجا رخ  چه که در اينآن

مقدمه شروع بی. شناختی ناظری غربی است درباب يک کردار هنری روزمرهبلکه قضاوت زيبايی

گران، ی زمزمهورشدهها، احساسات شعلهسرايانه، ماهيت تاثرانگيز ملودیو نامنتظر، همراهی هم

عنوان نمايشی مضحک، جالب و ابلهانه برساخته و درنهايت  ه بههمه و هم... حاالت چهره و

ی ديگری مقوم شناسانهگيریِ ضروری جهت اين توليد و مصرف زيبايیفاصله. شودمصرف می

 .گرِ فرادست استهويت متفاوت و برتر فرهنگ نظاره

ز ديگری در متن وی ني. هم شاهد کاربست اين استراتژی هستيم(  14 )ی فاولردر سفرنامه

 :نويسدفاولر می. شودشناختی بدل میای برای نگاه زيبايیبه ابژه

ی انبساط خاطر من واره مايههم  وغريبشان مضحک و عجيباين کردها با اين ظاهر »

اجشان راه موّ های راه[ شال] و طناب رنگ شاد جماعتی که با استفاده از سربندهايی به ؛اند بوده

نظر  شدت متکبر به آرايند و بهمیوبرق  زرقخود را با ( خطوط سياها است بسفيد عبا عمدتا )

 (.  ها از من است، ايتاليک399) «بالندبسيار به خود می رسند و در عين فقرمی

                                                        
1. Grotesque 
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ترين ابزارهای هنری است؛ ادراک و بازنمايی ديگری برمبنای رنگ، برخوردی رنگ از مهم

. دهدنگاهی حساس به قراردادهای هنری تقليل میی انگارانه است که ديگری را به ابژهشی

وگويی برابر قصد شود، به تابلو،  سنگ در گفتعنوان طرفی هم که بهجای آن بنابراين ديگری به

 .شودای مضحک برای سرگرمی ناظر بدل میتصوير و يا منظره

شناسانهكردنواقعيتاجتماعيزيبايي:يدومنسخه(ب

عنوان  شناسانه کردن تحتی ديگرِ زيبايینه کردن زندگی روزمره، نسخهشناساعالوه بر زيبايی

توان برای ترين تعريفی که میدرواقع ساده. گذاری شد نام شناسانه کردن واقعيت اجتماعیزيبايی

شناختی به امر تبديل امر غير زيبايی: دست داد از اين قرار است شناسانه کردن بهاستراتژی زيبايی

های اجتماعی مملو از روابط نابرابر قدرت است که جا اين واقعيتو در اين. ختیشنازيبايی

شناسانه کردن مصائبی در اين نسخه از زيبايی. گيرندشناختی کردن قرار میموضوع فرآيند زيبايی

شناختی کشی و با استفاده از زبان و قرادادهای زيبايیچون جنگ، ويرانی، گرسنگی، بهره

عنوان مثال، عبارت است از سرپوش گذاشتن بر  شوند که کارکرد ايدئولوژيک آن، بهبازنمايی می

 .اقتصادی دشوار زندگی ديگران-توجهی به شرايط سياسیواقعيت خشن استعمار و يا بی

در يکی از . کندشناسانه کردن  استفاده میدفعات از استراتژی زيبايی به( 2 9 )هوبارت 

 :خوانيموی میشناختی متن لحظات زيبايی

دنبال  به هستانی سرزمينشانهای کوهای کرد در گذرگاکه قبيلهپنجاه سال پيش ديدن اين»

همسايه  ی يورش برند يا خصومتی ديرين را با قبيله« نشيناندشت»د تا بر نتازرئيس خود می

 .(2 3)« بوده باشد العادهای شگرف و فوقمنظرهبايد تسويه کنند، 

انگيز شود ميلِ نويسنده به ديدن مناظر دراماتيک، جذاب و هيجانا برمال میجآنچه در اين

ای قبيله بار و خونين جنگکنيم که واقعيت خشونتمشاهده می. ای در کردستان استجنگ قبيله

ی تماشا تشخيص داده  شناختی و شايستههای زيبايیدر چشم ناظر منفصل غربی واجد ارزش

گردد رنج و درد و اندوه و ويرانی بين به حاشيه رانده شده و محو می چه در اين آن. شودمی

ای ديدنی و عنوان تجربه آفرين جنگ بهتصوير نمودن واقعيت رنج. مرتبط با جنگ است

 .  انگار رتوريک امپراطوری استساز و شیهای ديگریگیشناختی از ويژبخش و لذا زيبايی لذت

شناسانه های استراتژی رتوريکی زيبايیترين نمونهجالب يکی از( 933 )های . دبليو آر

ی جالب، واقعيت استعمار و اشغال سرزمين ديگری به  در اين نمونه. دهددست می کردن را به
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ی عبارت ديگر بر اساس قراردادهای حوزه شود يا بهشناختی بدل میای زيبايیتجربه

 دو سال در کردستانعنوان  اب خود تحتی کت وی در مقدمه. شودشناسی روايت می زيبايی

 :پردازدگونه به توصيف نيات خود از نگارش کتاب می اين

مورد انتقادات شديد قرار گرفت، [ عراق]النهرين در بين« ی مدنیاداره»طی سال گذشته »

 ِرو احتراز ترين هدف راقم اين سطور در اثر پيشمهم. نظر ما نيست ای که در اين کتاب مدمساله

برانگيز است؛ بنابراين نه در باب روايی اين جمالت اظهارنظر خواهد از اين موضوعات مناقشه

های فعلی برخواهد آمد و فراتر از همه تالش کرد و نه درصدد شناخت علل و عوامل آشوب

توان در آينده اتخاذ ترين سياستی که مینخواهد کرد به تحميل نگرش خود در باب مقتضی

را با خود به سرزمينی دور ببرد تا وی را  بلکه هدف کتاب آن است که خواننده. زدنمود، بپردا

سخنی و  گيرند سهيم سازد، نيز فرصت هموغريب سرچشمه می هايی که از امور عجيبدر لذت

چنين او را با خود همراه سازد تا  زيستی با افرادی عجيب را برای وی فراهم سازد، هم هم
ها از ، ايتاليک1)« های وی را تجربه کندها و شنيدهحظات اوج و فرود زيستهپای نويسنده ل پابه

 (.من است

جا به سطح آمده و ی ناخودآگاه جريان دارد اين چيزی که در ديگر متون امپراتوری در حيطه

حقيقت خشونت غصب و اشغال سرزمين . شودطور آگاهانه از سوی نويسنده اعالم می به

به  -ای که حول آن در جريان استبا احتراز از مناقشات اخالقی-دن آنان ديگران و منقاد کر

را به  وغريب عجيبی امور و افراد  تجربه لذتشود که مخاطب را پرواز داده و داستانی بدل می

امر کند عبارت است از تبديل که او تعريف می ایقصهکارکرد ايدئولوژيک . چشاند او می

شود رنج و مرارت بوميان چه در اين بين به حاشيه رانده میآن. شناختیاستعماری به امر زيبايی

شناختی جهت تامين هايی زيبايیشده توسط دستگاه استعماری است؛ بوميانی که به ابژهسرکوب

 . شوندی فرادست غربی بدل می لذت خواننده

ثر سيسيل ادموندز شناسانه کردن واقعيت اجتماعیِ جنگ در اهای ديگر زيبايیيکی از نمونه

وی که از  افسران سياسی دستگاه مدنی بريتانيا در . شودمشاهده می[ 9 9 -939 ( ]922 )

ی گسترده از نيروی هوايی امپراتوری بريتانيا عليه جنبش  عراق است، از هواداران پرشور استفاده

ويی احساسی آيد بازگچه در پی میآن. رهبری شيخ محمود بود ملی و ضداستعماری کُرد به

 :است که در يکی از اين حمالت هوايی به ادموندز دست داده است
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تر  زای جديد را فرو ريختيم، که من پيشهای آتش االنفجار بمبهای شديدپس از بمب»

ی آتش گاه همراه با ريخت و متعاقب آن خرمنی از شعلهزا فرو میوقتی بمب آتش. نديده بودم

 (.432)« ماندمفتون و مسحور میخاست، من مدود به هوا می

ای انتقادی که بر اين کتاب نگاشته است، دقيقا با مترجم فارسی کتاب ادموندز در مقدمه

نويسد که ادموندز وی می. اشاره به همين بخش از متن از تعبيری گويا و درخور بهره برده است

. مين به تغزل گراييدن استنکته دقيقا ه. «گرايدبه تغزل می... هادر توصيف اين بمباران»

شود، متفاوت است از واقعيتی که آن پايين ی ديدِ چشم پرنده رويت می واقعيتی که از زاويه

و لذا واجد کيفيات  باشکوهای در چشمان ادموندز انفجار و بمباران، منظره. شودتجربه می

دفاع و انفجار خانه و بیشود وی از ديدن کشتار مردم چه باعث میآن. نمايدشناختی میزيبايی

شناختی شناختی را به امر زيبايیشان مفتون و مسحور شود نگاهی است که امر غيرزيبايیکاشانه

ای تماشايی بدل برابر به صحنهترتيب است که واقعيت خشن جنگی نا کند، و بدينبدل می

 .  ای سوررئال که مفتونی و مسحوری در پی داردشود؛ صحنه می

اندازشناسانهكردنچشمزيبايي:يسومنسخه(ج

ی ديگری نيز از آن وجود دارد  شناسانه کردن، نسخهی پيشين استراتژی زيبايی عالوه بر دو نسخه

ی اين استراتژی در رابطه با وجه مميزه. تر با مناظر طبيعیِ سرزمين ديگری سروکار دارد که بيش

انداز سروکار دارد، بايد گفت که اگرچه يز با چشمدر قياس با استراتژی نظارت بر منظر که آن ن

« پاسخی تخيلی و نه علمی»پيوند تنگاتنگی بين اين دو استراتژی وجود دارد اما هرگاه مناظر 

ها شناسانه کردن آنانگيزند ما با کاربست استراتژی زيبايیدر ناظر بر(  1، 3009کويوونن )

 . رو هستيم روبه

شناختی مورد استفاده در تملک بصری جغرافيای های زيبايیاستراتژی جا ما بادرواقع در اين

شود خدمت گرفته می چه در اين تملک بصری سرزمين ديگری بهآن. ديگری سروکار داريم

طور معمول اين دو گفتمان  شناختی غربی؛ و در اين ميان بههای زيبايیعبارت است از گفتمان

های خارجی، غريب و ترين بسامد در بازنمايی صحنه ه با بيشهستند ک  3و امر واال   امر بديع

 .شوندخدمت گرفته می غير به

                                                        
1. Picturesque 

2. Sublime 
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امر گروتسک يا مضحک و   شاهد تلفيق گفتمان( 194 )  بالی فريزر. ی زير از جی در نمونه

عبارت ديگر نويسنده هم  به. شناسانه کردن شهرِ شرقی هستيمگفتمان امر واال در راستای زيبايی

کند و هم درنهايت د زيبا بودن محل استقرار شهر بر مضحک بودن انتخاب محل تاکيد میبا ر

 :نهدآن انگشت می« انگيزکننده و خوفتاثيرات خيره»بر 

های شمالی ی شکافی در تپهبر دهانه زيباو نه  مضحکنحوی  قصبه يا روستای کِرِند به»

 زيبایسرای رسيد و کارواننظر می تميز به بندند؛ اين شهرکجای داده شده است که دره را می

« افزوده بود[ اندازچشم]حاصل از کليت  3آوریبهت آن اگرچه تا حدی فاصله داشت اما به

( 19.) 

توان آن را وصفی التقاطی ناميد که با شناختی هستيم که میجا شاهد توصيفی زيبايی در اين

: پردازدگاه ديگری میامر واال به برساختن سکونتهای امر مضحک، امر زيبا و ترکيبی از گفتمان

سرايی زيبا نقش خود را در ميانجی کاروان به مشخصا مضحکشرغم موقعيتِ  شهرکی که به

درنهايت حاصل کار آن است که ناظر . کندانداز بازی میی کليت چشمکنندهتشديد اثر خيره

ی شناختی خود دارد، توفيق  زرّادخانه شناختی که درهای مختلف زيبايیمدد گفتمان غربی به

 .يابد ديگری را مهار نموده و روايت و تصويری قابل فهم به مخاطب خود دهد می

شناسانه کردن در متون سفر ترين اشکال کاربست استراتژی رتوريکی زيبايیيکی از جالب

ن و صاحبان آن زمان با تحسين منظر و سرزمين به تقبيح ساکنا مورد بررسی موردی است که هم

همراه توضيحاتی  به: سفرهايی در کردستانعنوان  تحت( 129 ) 2ی تايلوردر سفرنامه. پردازدمی

 :خوانيممی های باستانی اطرافشانهای دجله شرقی و غربی و خرابهدر باب سرچشمه

ای از طور کلی اين بخش از کردستان شامل زنجيره ، و به9خيرو خوش 4ی بين سرتمنطقه»

های عميق اند و درهخوبی به زير کشت رفته های مرتفعی که بههاست با زمينها و کوهتپه

ن، همين مسير رودها را در پيش های واسطی در مياهای بلندتر، با خرپشتهکوه. خيزحاصل

کنند و  در ريزند از مناظر عظيم کوهستانی گذر میرود بوتان و نهرهايی که بدان می. گيرند می

شوند که روستاهايی ها پوشيده میزارها و تاکستانها، درختط زيادی با چتر ضخيمی از باغنقا

                                                        
1. J. Baillie Fraser 

2. Imposing Effect 

3. Taylor  

4. Sirt  

5. Khoshkheyr  
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مسافر  وکند آشکار میای را های تازههر خم رود زيبايی. اندرا در حصار خود گرفته  تماشايی

صيت ها را با شختواند وجود آندشواری می ايستد بهربا و آرام می که به تامل در اين نقاط دل

تر بخش هرتقدير بازديد دقيق به. اين سرزمين و افراد ساکن آن آشتی دهد 3ياغی و فاقد قانون

حاکم ]نوايی، آنارشی و استبداد غيرانسانی کند و فقر، بیاعتبار میی اين توهم مطبوع را بیعمده

ه رنج خارج سازد؛ وضعيتی که تنها برای کسانی باورکردنی است کرا آشکار می[ بر اين سرزمين

 .«گذر را بر خود هموار کنند، تا به چشم خود ببينند و به قضاوت بپردازند شدن از ره

شويم که درادامه جای خود را به توصيف رو می جا ابتدا با گزارشی توپوگرافيک روبهدر اين

خيز بودن های مرتفع و حاصلزير کشت بودن زمين)دهد منظری مبتنی بر ارزش اقتصادی می

هاست که ها، رودها و مناظر حاصل از تالقی آنشناختی کوهدنبال آن اين ارزش زيبايی به(. هاهدر

شده  ی ايتاليکی متن فوق همان جملهترين جملهشود و درنهايت محوریبه محور متن بدل می

. ساکنان آن پرداخته است تحقير اخالقیسرزمين و  شناختیتحسين زيبايیزمان به  است که هم

سازی ای چيزی نيست جز زمينهشناسانهی زيبايیارکرد ايدئولوژيک چنين پرداخت دوگانهک

ربايی که خود را بر چشم  نقاط زيبا و مناظر دل: برای حذف ديگری و غصب سرزمين وی

ی  زنند، هيچ سنخيتی با ساکنان فرومايهبسا به وی چشمک می و چه« کنندآشکار می»مسافرِ ناظر 

چراکه تفحص . تر هستند؛ ساکنينی از جنس نويسندهو درخور ساکنينی برازندهفعلی ندارند 

قدر بحرانی است که کام تر ناظر غربی نشان داده است که اوضاع اجتماعی ساکنان فعلی آندقيق

 .سازدنواز را زائل میی مناظر چشمهر مسافری را تلخ کرده و شور و شعف ناشی از نظاره

ری که هدف از آن گردآوری اطالعات در رابطه با اِمارت مدرن در سف( 129 )تايلور 

 :پردازدانداز طبيعی اين منطقه میگونه به توصيف چشممرکزيت دياربکر بود، اين کردستان به

توان رقابت با مناظر  رمانتيکلحاظ تنوع و زيبايی  های ترکيه بهيک از بخش مناظر هيچ»

اندازهای ی متعددی در آن جاری هستند که از ميان چشمکوهستانی را ندارند؛ رودها و نهرها

دار  دژها و شهرهای نام روند؛ رودهايی کههای پوشيده از انبوه درختان به پيش میربا و دره دل

 (.33)« دهندوشو می های خود را در آن شستدر تاريخ الحادی و مسيحی پايه

اظر طبيعی اين منطقه گفتمان امر بديع شناختی مورد استفاده در برساختن منگفتمان زيبايی

که چنان. شوداندازی مطبوع و آشنا بازنمايی میعنوان چشم مدد آن سرزمين ديگری به است که به

                                                        
1. Picturesque Villages  

2. Lawless 
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شود، اما ارزش ز اشاره میاندادينی چشم -شود اگرچه به ارزش تاريخیمشاهده می

 .نيست يابی اقتصادی منظرشناختی اولويت دارد و خبری از ارزش زيبايی

شناسانه کردن ترتيب زير به زيبايی هم با کاربست اين استراتژی، به( 121 )شيل . جی

. اممناظر وان زيباترين مناظری هستند که من در آسيا ديده»: جهان ديگری پرداخته است زيست

های باابهت واراک، کوه. که پر از روستا و باغ است... شهر در دشتی وسيع قرار گرفته است

ی زيبای وان قرار درحالی که به سمت غرب درياچه... اندطور کامل در ديدرس ان و اردوز بهسيپ

 (.22)« گيردمی

. نشينی مناظر تاکيد شده است جا نيز در چهارچوب گفتمان امر بديع بر زيبايی و دلدر اين

مناظر های باابهت اين منطقه موجب شده است ناظر غربی ی زيبا و کوهدشت وسيع، درياچه

آمده از  عمل يابی بهجا نيز ارزشاين. اندازهای زيبای آسيا قرار دهدشهر وان را در صدر چشم

يابی استراتژيک شناختی است و خبری از ارزشيابی زيبايینحوی اختصاصی يک ارزش مناظر به

 .و اقتصادی نيست

مناظر توصيفی را به  شناسانه کردن سرزمين ديگری،در يکی از موارد زييايی( 4 9 )هوبارد 

 :کندها کشيده شده است، تشبيه میای که توسط آلمانیهای منظرهنقاشی

ن جای آی گادر داشتيم که اشنويه در ی زيبايی از درهتر ما منظرهنزديک ی زمينهدر پيش»

آدمی را گونه که پيش پای ما گسترده بود، اين دشت درواقع دشتی بزرگ است و آن. گرفته است

 .(322) «انداختاندازهايی از  نقاشان کهن آلمان میيقا به ياد چشمدق

ی خود برای توصيف کوه آرارات به در جايی ديگر در سفرنامه« 2 9 »هوبارت . ئی.جی

دليل  اش برای ديدن کوه و باال رفتن از آن بهوی که برنامه. شودگفتمان امر واال  متوسل می

ی خود را برای خورد، اين گونه وعدههم می زخمی شدنش بهتيراندازی چند کُرد و درنتيجه 

 :رساندتوصيف آرارات به انجام می

من بايد برای تحقق اين هدف از کسی امانت بگيرم، چرا که واژگانی ندارم که بتواند کفاف »

 (. 322)« امای به آن انداختهتوصيف عظمت چيزی را بکند که تنها نظری لحظه

شناختی که در  بازنمايی مناظر طبيعی های زيبايیگفته شد يکی از گفتمان ترکه پيشچنانهم

ی انتشار عالقه به اين گفتمان درنتيجه.  گيرد گفتمان امر واالستديگری مورد استفاده قرار می
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 3های ما در رابطه با امر واال و امر زيباتفحصی فلسفی در باب منشا ايده  اثر ادموند برک

های درد، خطر و هراس را برانگيزد چه که ايدههر آن»از نگاه برک . باال گرفت دوباره( 292 )

هرگاه ما بتوانيم ... تر از عواطف مربوط به لذت است بسيارقوی... 4است و امر واال 2منبع وااليش

. پذير خواهند بود؛ و اين احساس، وااليش است ها دلخود را از اين درد و خطر دور سازيم، آن

های زيبا های واال وسيع، ستبر، مبهم و تاريکند؛ ابژهابژه: ال تفاوت بنيادينی با امر زيبا داردامر وا

های زيبا های واال بر درد استوار هستند درحالی که ابژهابژه. کوچک، ماليم، روشن و ظريفند

 (.3 30حبيب )« بخشندلذت می

ها و ياهای مواج و دشتدر های عظيم،ها هرگاه مناظری چون کوهستاندر سفرنامه

ميانجی احساساتی چون هراس و حس خطر بازنمايی شده باشند، با امر واال،  های وسيع به بيايان

احساس . رو هستيم انداز ديگری رويهتر با کاربست گفتمان امر واال در بازنمايی چشميا دقيق

ی فوق از ه در نمونهکچنان هايی، احساس ناتوانی است، همرايج در برخورد با چنين ابژه

ای واال، عنوان ابژه در برخورد با آرارات به( 4 9 )درواقع هوبارت . هوبارت شاهد آن بوديم

ناتوان از توصيف کوهستان عظيمی که تنها يک نفر موفق به نظر افکندن بر آن شده بود، برای 

ه بخشی از وی در اين رابط. شودتوصيف آن به نقل قول از نويسندگان ديگر متوسل می

کريج . کندی خود نقل میرنامهتوصيفات کريج را جهت گنجاندن توصيفی از آرارات در سف

 :نويسد می

ی وضوح بر فراز همه قرار گرفته و رو به بلندای آسمان اوج گرفته که بالفاصله ايده چنان به»

ا بهتر بگويم به را به ذهن، ي برف ابدیوجودآمده از  ، بهمنزویو  ستبر ، هرمینامحدودفضايی 

ها جوار يا در ديدرس مقايسه شود، آندرصورتی که با ارتفاعات هم. کندخيال، متبادر می

از زوايای  9با ديدن کوه طوفان... اين کوهِ آرارات است. نظر نخواهند آمد هايی بيش بهکوتوله

ام که نتيجه رسيدهمختلف که تعدادی از  آن زوايا بر ابعاد واقعی آن اشراف دارند، من به اين 

 تاثيرات آن بر ذهن نگرندهتوان يافت که ی زمين کوهی را نمیهيچ جای ديگری بر روی کره

 (.ها از من است، ايتاليک322نقل از هوبارت،  کريج به)« قابل مقايسه با تاثيرات اين کوه باشد

                                                        
1. Edmond Burke  

2. A Philosophical Enquiry into the Origins of Sublime and Beautiful  

3. Sublime 

4. The Sublime 

 .د که کشتی نوح پس از طوفان نخستين بار بر فراز آرارات پهلو گرفت و به خشکی قدم نهادشوگفته می .9
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اال در تکاپوی شناختی امر وشود نويسنده با توسل به گفتمان زيبايیکه مشاهده میچنان

ای عنوان کوهی نامحدود، ستبر و تنها مصداق ابژه آرارات به. ی عظيم استتوصيف اين منظره

تاثير  واالست که تالش نويسنده برای درک ابعاد عظيم آن، وی را به اين نتيجه رسانده است که
های واال بر بژهتاثيرگذاری عميق و عظيم ا. قابل مقايسه با هيچ کوه ديگری نيست آن بر بيننده

های اختصاصی گيرد، از ويژگیجسم و جان بيننده که معموال در متون مورد اشاره هم قرار می

 .هاستاين ابژه

انگيز هم از گفتمان امر واال برای بازنمايی طبيعت خوف( 129 )در متن دوايت مارش 

 :استفاده شده است

چيزی وحشتناک . کندفرد ارائه می هايی از زيبايی و عظمت منحصربهگاهی صحنهدشت گه»

که بعد از آن. کش جا خوش کرده استدر اين ابرهای عصبانی، هوای تيره و تار و بادهای زوزه

نگريم و رو به پايين به دشتی که در خوابد و ما رو به باال به آسمان آبی نگاه میطوفان می

های ها آرام و رفيع مانند برجاست، کوه زيبايی آرام خود مانند دريايی سيمين غنوده و آرام گرفته

شود و با اين وجود هنوز عظمتشان پابرجاست ديدبانی کهن از ميزان عبوس بودنشان کاسته می

 (. 0 )« گيريملطف مناظر طبيعی آن از سر می ی کوهستانی خود را بهو ما عشق به خانه

. گشا است دل-نگيز و امر زيبااخوف-چه در تصوير فوق ثبت شده است ديالکتيک امر واال آن

ای که گاها از سوی های طبيعیی دشوار خويش با پديدهدرواقع ناظر غربی در سرانجامِ مواجهه

يابد انسجام خود را بازيابد و با تشخيص شوند، توفيق میوی به جانوران درنده هم تشبيه می

هماهنگی دوباره با مناظر اطراف پذير مرتبط با امر زيبا به لذت بصری و  ی تصاوير دلدگرباره

ميانجی تکاپوی ذهنی و روحیِ  آور، تيره و عصبانی بهترتيب امر هراس اين و به. دست يابد

و درنهايت تمّرد طبيعت توفنده . کندنواز، روشن و لطيف دگرديسی می ی غربی به امر دل هسوژ

 .شودمهار می

های عيار يکی از آشکارترينِ نمونه مامی چشم يک رمانتيک تاز دريچه(  14 )جورج فاولر 

 :گذاردنمايش می شناسانه کردن سرزمين را بهزيبايی

ی کوهستانی انداز باابهت اين منظرههايی ما را چشمکنم مخاطرات و دشواریمن فکر می»

شده بر های پخشهايش و تنوع سايههايش، عظمت و زيبايی در درهوااليی در قله. تالفی کرد
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امامنچراطبيعتراباهنر. سازد تا واقعيتتر به يک تصوير شبيه می آن را بيشصحنه کليت 

 (.2  )« ؟كنممقايسهمي

تبديل واقعيت به تصوير و طبيعت حاصل کار نويسندگان فرادست غربی است که در 

ام بنابراين در گ. شوندمواجهه با واقعيت و طبيعت زندگی مردم غيراروپايی به آن متوسل می

مدد پرداخت هنری و  شود، سپس بهجهان ديگری انتزاع مینخست طبيعت ديگری از زيست

ميانجی چشم زيباساز غربی پيوند خود را با بافتی که از آن انتزاع شده است از دست داده و به  به

 .شوداش بدل میتصويری جهت التذاذ نويسنده و مخاطبان غربی

شناسانهكردندرمتونكاربستاستراتژيزيباييارائهوتفسيرمصاديق-بخشدوم

يمتاخردوره
در متون . گيری دارد های جديد نيز  کاربست چشمشناسانه کردن در سفرنامهاستراتژی زيبايی

شناسانه کردن زندگی زيبايیتوان را به سه محور متاخر نيز اَشکال کاربست اين استراتژی را می
در . تقسيم نمود شناسانه کردن منظرزيبايیو  واقعيت اجتماعی شناسانه کردنزيبايی روزمره،

 .ترتيب ارائه خواهد شد ادامه مصاديق هر يک به

شناسانهكردنزندگيروزمرهزيبايي(الف

ی شری ليزر نگاشته ای که بر سفرنامهی کُرددوست در مقدمه نويسنده( 213 )هلگا گراهام 

وی در توصيف يک . شناسانه کردن استفاده کرده استی استراتژی زيبايیاست از اين نسخه

 :نويسد ی زندگی روستايی میکردار روزمره

. نشدنی زيبا هستندطرزی فراموش های کردستان حتی در زمستان، حتی در جنگ، بهکوه»

خوران بر کف  وتاب گون، که از کنار سپيدارهای پاييزی پيچ ای و سيمسرزمين جويبارهای فيروزه

 -ارغوانی، شنگرفی، الکی-دار و رنگارنگ  های گلهای پرنشيب روانند، با زنانی که در لباسدرّه

دادند، برای آوردن آب به های دوران اليزابت جوالن میچون لباس مردمی که در جشن هم

و برگشان را برف گرفته است   خالی درختان بلوطی که شا روند و در البهسرچشمه می

کردی اگر دست دراز کنی ای انبوه بود که فکر میاندازه ام خيل ستارگان بههنگ شب. خرامند می

 (. 32در شری ليزر )« توانی لمسشان کنیمی
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ها و جويبارها صحنه و دکور برای ی کوهشناسانهبينيم ابتدا با توصيف زيبايیکه میچنان  هم

  ی غربیی نگارندهرد ديگر سوژهاگر در موا. شودشناسانه کردن زندگی روزمره آراسته میزيبايی

ی حيات روزمره جا عرصهسازد، اينآسا برمیچون محيطی بهشت جغرافيای ديگری را هم  غربی

کرداری روزانه چون آب آوردن از . شودی برپايی جشنی اليزابتی تشبيه میاست که به صحنه

 چنان هم. شوداشته میسان پند ها همچشمه با خراميدن و رقصيدن بر روی سن و زير باران ستاره

شناختی است و در اين دانيم رنگ جزو ابزارهای اساسی توليد هنری و پرداخت زيبايیکه می

، «ارغوانی»، «گون سيم»، «ایفيروزه»های شود از رنگروی ما تصوير می تابلوی نوشتاری که پيش

ای هنری شکل صحنه بهتصويرپردازی از کرداری روزانه . استفاده شده است« الکی»و « شنگرفی»

های حياتی زندگی بر اين اساس فعاليت. شناسانه کردن زندگی روزمره استمصداق زيبايی

 .شوندهايی بديع و تماشايی تبديل میديگری به صحنه

مقدمه نگاشته است خود ليزر نيز در ( 213 )عالوه بر گراهام که بر کتاب شری ليزر 

وی در . شناسانه کردن زندگی روزمره روی آورده استمواردی به کاربست استراتژی زيبايی

اثنای حمام کردن به روشی ابتدايی در روستا، به ياد حمام شهر کردنشين بايزيد در شرق ترکيه 

 :نويسدافتد و میمی

باريد، به ياد زمانی افتادم که با کردم و بيرون خانه برف میشبی که به اين نحو حمام می»

يادماندنی  نادر و به« ایواقعه»ها اين حمام رفتن برای آن. مام شهر رفتيمنبهت و مادرش به ح

« قرون وسطايی»تمام معنی  درون حمام به. شودبود، زيرا رفتن به حمام عمومی گران تمام می

شد و تنها منبع روشنايی، نور خورشيد پاييزی بود که از جويی میدر مصرف برق صرفه. بود

. بينيمريخت، و به نوری شبيه بود که در کار استادان نقاشی هلند مییگنبد حمام به درون م

 (.24)« ...صحنه هم کامال قرون وسطايی بود

تشبيه فضای حمامی که مربوط به -کاررفته در متن  عالوه بر طنينِ تکنيک سياست زمانی به

ه در اين تصوير شد کار بسته استراتژی ديگر به -اواخر قرن بيستم است به حمام قرون وسطايی

ای چون حمام که کارکرد درواقع فضای روزمره. شناسانه کردن فضای ديگری استزيبايی

کند و زير نور پاييزی شناختی پيدا میچربد کيفيتی زيبايیی آن قطعا بر ابعاد ديگرش میروزمره

                                                        
1.Writing subject 
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به نظاره ايستاده  «نقاشی استادان هلندی»شود که انگار ناظر در برابر آثار طريقی برساخته می به

 . است

های روستا از استراتژی  نینشي هم در توصيف شب[ 924 ( ]210 )دانا آدام اشميت 

 :کند شناسانه کردن زندگی روزمره بدين شکل استفاده می زيبايی

. هايی از مردمش برای من نقل کندها داستانگذرانی شباز سعداهلل خواستم برای وقت»

افراد خانواده و دوستان و کسانی . دار اين کار شدخاطر من عهده به دختر برادرش دو شب کامل

شدند و نيز حرکت افراد با لباس کردی و دور چراغ نفتی جمع می آمدند بهکه برای ديدن می

ی بديعی ايجاد کرده بود که هر  ها منظرهومعوج، تمام اين های کجحيوانات دشت و خانه

 .«ساختهنرمندی را مفتون خود می

زندگی روزمره به گفتمانی  ای ازشود که بيننده برای توصيف صحنهمشاهده می

ها، جانوران، محيط و مسکن ديگری انسان. گفتمان امر بديع: شناختی متوسل شده است زيبايی

شناختی آن هر حاصل شود که اثرات زيبايی« ی بديعی منظره»اند تا همه دست به دست هم داده

الواقع اين اجتماع انسانی به هيات يک تابلوی نقاشی يا هر فی. سازدر میرا مسحو« هنرمندی»

 .  شناختی بدل گرديده استی التذاذ زيبايی چيز ديگر مشابه آن تصوير شده و به ابژه

شناسانهكردنواقعيتاجتماعيزيبايي(ب

. کندردن استفاده میشناسانه کنيز از استراتژی رتوريکی زيبايی[ 924 ( ]229 )دانا آدام اشميت 

 :خوانيمدر اثر وی می

کردم سُر چه تصور میتر از آندار بين خارها انداختم و سريعخودم را بر روی ساحل شيب»

باال را . خوردم و نتوانستم از لغزيدن خودم جلوگيری کنم مگر با سعی زياد و در انتهای بريدگی

طرف آنان باال و  که بههده کردم و هنگامینگاه کردم؛ در مدخل غاری قريب دو چهره را مشا

ولی  .بياو بعدها دانستم که اين کلمه يعنی « وَرَه»: زدندشنيدم که مرا صدا میرفتم میپايين می

ی ی غار با شاخهنظرم رسيد دهانه دانستم و چون بهوقت معنی اين کلمات را نمی چون آن

ی غار نزديک های درختان جلوی دهانهشاخهدرختان مسدود شده و کثرت افرادی که در خالل 

داد که در داخل غار جای خالی وجود ندارد، همان اضطرابی به به هم ظاهر شده بودند خبر می

ی دورماوس من دست داد که به آليس در شهر عجايب هنگامی که تمام مخلوقات در جلسه
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-304)« رابی دست داده بودچنين اضط« !جا جا نيستجا جا نيست، آنآن»: کشيدندفرياد می

302 .) 

شود که وغريبی بدل می ی مشابه جهان عجيبنهد به نسخهجهانی که آدام اشميت به آن پامی

شود که وی از طريق سوراخ گونه آغاز میداستان آليس اين. تر آليس به آن پا نهاده استپيش

. گرددز جهان عادی وارد میوغريب و متفاوت ا خرگوشی به زير زمين يا به جهانی کامال عجيب

ی مسافر است؛ جهانی با خورد و سراسر متفاوت از جهان روزمرهجهانی که با تخيل پيوند می

نويسنده در هيات . جا نيز تکرار شده استماجراجويی آليس در اين. قواعدی کامال متفاوت

. هان پرخطر مبارزان کردآميز، جگذارد؛ جهانی تخيلی و افسونانسانی متهور به جهانی ديگر پامی

که همچنان. درواقع سفر اشميت به کردستان دست کمی از سفر آليس به جهان عجايب ندارد

به  -که در ظرف زمان و مکان مشخص تاريخی رخ داده-شود مسافرت نويسنده مشاهده می

گونه و ترتيب سرزمين و حيات ديگری خصلتی داستان همين داستان آليس تشبيه شده و به

فهم، توصيف و قضاوت درباب تفاوت فرهنگی . غيرواقعی و عجيب و غريب پيدا نموده است

شناسانه کردن واقعيت چيزی جز زيبايی آليس در سرزمين عجايبمدد داستان مشهوری چون  به

شناختی درواقع انگار بدون توسل به منابع نمادين و زيبايی. ی ديگری نيست و زندگی روزمره

درنهايت . توان در مهار و رام نمودن امر نامالوف توفيق حاصل کردين داستان نمیبنيادينی چون ا

ی  ای چون داستان مستلزم ايجاد فاصلهبايد تاکيد کرد که تبديل واقعيت زندگی ديگری به ماده

اش از يک سو شناختی است، فاصله بين نويسنده و خوانندگان غربیضروری برای التذاذ زيبايی

 . ات شرقی از سوی ديگرو مردم و حي

. شناسانه کردن واقعيت اجتماعی پرداخته استنيز به زيبايی[ 922 ( ]3009)رنه موريس 

 :نويسدهای کردستان میی خود برای رسيدن به کوهپيمايی مخفيانهوی در توصيف راه

را  سرهم چندين مسير پشت. ای مخفيانه طی کرديمشيوه های زاگرس را بهاز بيروت تا کوه»

اتوبوس از بس گرم بود نزديک بود آتش . که حسابش از دستم دررفته است با اتوبوس پيموديم

. شدتواند در اين مسير پيش رود، سرازير شود و بپيچد متحير میکه چگونه میبگيرد، آدم از اين

ای گورستان شوم در کنار انداز مجموعهچشم. ایکردی به آخر جهان رسيدهگاه احساس می

الفور ترين حرکتی فیگيری که صورتشان را آفتاب سوزانده بود و با کوچکردان سختم

ای از جا با نسخهآن. رساندند، بسيار آزاردهنده و نامطبوع بوددستشان را به خنجرهايشان می
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پل لوئيس »نشاند که هايی میشوی که تو را به حسرت شبمواجه می« کاالبريا»های شب

هايی برای های وسترن نياز به کالسکهسبک فيلم اين سرزمين به. ه استوصف کرد  «کورير

های های درازشان تو را ياد ميخانهای دارد که با سر و يال آشفته و دمتعقيب جانوران وحشی

 (.9 )« اندازدهای سرپوشيده میزنان هرجايی و سيمای باوقار کجاوه

کند نويسنده را منزجر می« های شومانگورست»که حضورشان در قاب « گيری مردان سخت»

. کند، مبارزان محافظ او هستندمی 3«کاالبريا»های جا هزار رحمت بر شبهای آنو از نفرت شب

ی روايت  زدايی از اين مبارزان که همين نويسنده در ادامهی متناقض بنيان نظر از مساله صرف

های شاه اين بار کردها و سرزمينشان قصه دهد،دست می ها بهخود بارها تصويری آرمانی از آن

کنند، بلکه وی را دل غربی خود تداعی نمی ی دوست و همباز نويسندهپريان را در اذهان خيال

ارزی به البته توصيفات وی از اين مقارنه و هم. اندازندهای وسترن میهای فيلمياد صحنه به

وحشی بزهای کوهی هستند يا چيز ديگر و معلوم نيست جانوران . شودسوررئاليسم منتهی می

 .جاها بکشاندشان نويسنده را به آنچرا بايد سر و يال آشفته

 :داردرنه موريس در همين راستا اظهار می

هايش مرا های سفيدپوش گسترده است با پرتوافشانی ستارهآسمانی که بر فراز اين قله» 

از اين دکور زيبا که برای استتار بر . ن بودم« هزار و دو شب»اين داستان . سرمست کرده بود

سمت خوارق  جا بود که دريافتم روح کُرد چرا بهآن. سرم برپا شده بود پا به قلب افسانه نهادم

 (.39)« رود؛ خود را نيز برای کشف اسرار موطن اجنّه آماده کردمپيش می

انگيز شود تا درام هيجانی خيالی بدل می«دکور»و  بينيم که جغرافيای واقعی به صحنهمی

سفر رازآميز وی مملو از . نمايش درآيد بر روی آن به« افسانه»ی  وجوی مخفيانه جست

جويان خارق عادات گرفته تا جوالن اجنّه، و  انگيز است؛ از سرگذشت جنگرخدادهايی هيجان

دانيم که می. کم ندارد« شب هزار و يک»شود چيزی از اين داستانی که برای مخاطب روايت می

کننده است و بازتوليد آن در ژانرها و انگيز و سرگرمداستانی خيال« هزار و يک شب»داستان 

                                                        
1. Paul Luis Courier  

3. Calabria- جا لشکرکشی کرد و با ران متمردش به آن ای در ايتاليا که سپاه ناپلئون برای تاديب حکممنطقه

ی ناپلئون در کاالبريا به آن که سربازان خسته و درمانده... قتل، کشتار، غارت و   .ها درگير شدها و انگليسیاتريشی

رخدادهايی که . ی فرانسوی حاضر در جنگ روايت شده استهای پل لوئيس کورير نويسندهدست زدند در نوشته

 .ی فرانسوی را از جنگ منزجر ساخت برای هميشه اين نويسنده
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های پسندی آن در مقام يکی از مشهورترين قصههای مختلف داللت بر همين بعد عامهقالب

ی رازآميز عنوان اوديسه نگار بهای روزنامهبازنمايی سفر حرفه. ی فرهنگ غرب داردکنندهسرگرم

ی کردها به چنين تبديل مبارزه هم. شناسانه کردن روايت استگويی رازآلود مصداق زيبايیقصه

شناسانه ای همان زيبايیهای افسانهو سياق قصه شيوه هايی بهقصه ای برای بازگويیمايهدست

 . ی خونين کردهاستای چون  مبارزهوکاست واقعيت اجتماعی کمکردن بی

ی پديدار شدن گاه که لحظهجويد آننيز به تکنيکی مشابه توسل می( 3002)تيانا برد کريس

 :نويسدخانم برد می. کندرا بازگو می  (عماديه)آمِدی 

ای ايستاده بود هويدا شود؛ تنهايی ميان دره ای که بهجاده به سر پيچی رسيد تا ناگهان تپه»

های سنگ تخته. د گرفته بودنددر حصار خو آن را درخشان ليمويی رنگای که مزارع تپه

بود از  که زينِ تپه پرهايی از جوانب آن آويزان شده بودند، درحالی دار همانند پرده شيب

هزار )های عربی شب[ هایقصه]آمِدی مستقيم از دل : های صخره شبيه بودپارههايی که به  تکه
 (.من استها از ، ايتاليک 12)« [آوردسربرمی] (شبو يک 

جا رنگ و نور، مزارع درخشان در اين)جدای از کاربست قراردادها و ابزارهای هنری 

چه روايت فوق را به روايتی آن( افزايندهايی که بر القای رمز و راز میرنگ و نيز پردهليمويی

های شب»يا « شب هزار و يک»های کند، ارجاع مجدد است به قصهشناختی بدل میزيبايی

ی  های غربی خود بر پردهکه داللت بر خيز نويسنده دارد برای افکندن تخيالت و فانتزی« بیعر

ها، های کِشَنده و جذاب قهرمانیکند قصهوجو می چه وی بدين منوال جستآن. شهری شرقی

هايی تصور سَربرآوردن شهری واقعی از دل قصه. از زندگی ديگری است... ها و ها، خيانتعشق

 .  شناسانه کردن واقعيت استای، زيبايیافسانه

که توسط هلگا ( 213 )اثر شری ليزر  3سرحدات زير آتش: به کردستانی سفر در مقدمه

های شاه پريان صورت گرفته است که نگاشته شده است نيز ارجاع مشابهی به قصه 2گراهام

های سيندرالی جنبشکردها، »عنوان  ی مذکور که تحتمقدمه. کندکارکردی مشابه پيدا می

 :شودتقرير شده است با پاراگراف ذيل شروع می« خواهانهآزادی

                                                        
1. Amadiya  
2
. Into Kurdistan: Frontiers under Fire 

3. Helga Graham 
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های سيندرالی جنبشعبارت ديگر سلسله مسائل و مشکالت کردها،  ی کرد يا به مساله»

خواه غرب ای است که مدام از دستور کار کشورهای آزادیجهان سوم، مسالهی خواهانهآزادی

گراهام، در )« شودنمی «مُد»تمام و کمال  بلند هرگز به های دامنپيراهنچون  شود و همخارج می

 (.ها از من است، ايتاليک30ليزر، 

مهری و کش که مورد بیهای شاه پريان است، دختری زحمتسيندرال شخصيت يکی داستان

به  ای که خود از پريان استکمک مادرخوانده گيرد و بهآزار نامادری و خواهرانش قرار می

اندر  داشتنی است و نسلسيندرال شخصيتی دوست. رسدکند و به مراد میای شوهر میشاهزاده

های های قصهحال تشبيه کردها به يکی از شخصيت بااين. اندپنداری کردهذات پی نسل با وی هم

براساس ها ها از واقعيت تاريخی و تصويرپردازی مجدد آنپريان درواقع مستلزم انتزاع آن شاه

کشی، انفال، ای که کردها در راه پيروزی آن مورد نسلمبارزه. تخيالت رمانتيک غربی است

انگيز برای مخاطب غربی تشبيه و قرار گرفتند به داستانی خيال... تعريب، بمباران شيميايی و 

يتِ کند نه کيفشناختی را پيدا میشود و لذا حکم اسباب سرگرمی و التذاذ زيبايیتبديل می

 - در جريان مبارزه -عبارت ديگر رنج و مرارت ديگری  به. گيری اخالقیمحرکی برای موضع

که و درنهايت اين. شودبندی و در نهايت مصرف میبخش بستهدر حکم داستانی شنيدنی و لذت

سنگ  رنج ديگری هم. سازدتر برمال می گيری گفتمانی متن را بيشجهت« مُد»استفاده از زبان 

، «بخشمبارزات رهايی»شود، گويی اشتغال خاطر غربی به ی ترازو نهاده می در کفه( دامن) کاال

کردن  کااليی: گر کاالهاست دوستانه، از جنس اشتياق و تمايلش به جهان افسونرغم نيات انسان به

 . رنج

شناسانهكردنمنظرزيبايي(ج

که اربيل را به حاجی عمران در مرز  ی هاميلتوندر توصيف جاده[ 922 ( ]3009)رنه موريس 

انداز يا محيط شناسانه کردن چشمگونه به کاربست استراتژی زيبايیکند، اينايران وصل می

 :شودمتوسل می

چون مار پيچ خورده  ناک و مهيب هم ای سهمنظير از همان آغاز با عبور از درهاين راه بی» 

ی افسون و زيبايی را العبور ساخته است تا گنجينهرا چنين صعب است؛ طبيعت به اين دليل آن

به   در بعضی نقاط شانه. گستردچون آواز و ترانه با ناز و کرشمه می جاده هم. در آن پنهان سازد

شود که دوشادوش بستر چنان سرازير می سايد و در برخی جاها آنهای سرکش میی قلهشانه 
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ی  رودخانه بسيار پرآب و خروشان است و منظره اين. رودی رواندوز به پيش میرودخانه

های مار وخم های جاده به چينوخم پيچ. کندکشور خودمان را تداعی می  «دورانس»ی رودخانه

شوند و با سوی رود سرازير می به ها در امتداد جادههای کوه ريزه يبارها و آب جو... مانستمی

گيز و رمانتيک را حول يک آواز اصيل واگنری شکل براننوازی زيبای خود ارکستری خيال هم

 .«ربا دارد ای دلگذرد که منظرهاين راه از طبيعتی می. دهندمی

چون جاده از يک امر مصنوعِ استراتژيک تبديل به  بينيم عنصری محيطی همکه میچنان  هم

همين نام در  ساخته شده توسط مهندسی به -ی هاميلتون جاده. شودشناختی میامری زيبايی

در اين لحظه از نوشتار ديگر موقعيتی استراتژيک نيست که  -ی قيموميت بريتانيا بر عراقدوره

الواقع زبان فنی معطوف فی. اندکردها و طرف عراقی بر سر کنترل آن صدها نفر را از دست داده

با تاکيد بر کيفياتی  دهد کهی مهم جای خود را به زبانی تغزّلی میيابی نظامی اين جادهبه ارزش

گری ، افسون[شودشناختی امر واال بر آن تاکيد میکيفيتی که در گفتار زيبايی]آوری چون هراس

چون آواز و ترانه تصوير  هم هجاد. پردازدشناختی محيط میيابی زيبايیو زيبايی به ارزش

تصويرپردازی . بينندک میانگيز را تداری ارکستری دلها هم صحنهريزه شود و جويبار و آب می

است که در ناظر غربی « پاسخ تخيلی»رمانتيک از عناصر و عوارض محيطی و طبيعی همان 

 جا عمدتاًطور خالصه در اين به. گيردشود و جای پاسخ علمی يا استراتژيک را میبرانگيخته می

ی آن داز ديگری و ارائهانشناختی چشمشناسی امرِ بديع شاهد تملک زيبايیمدد گفتمان زيبايی به

 .به مخاطب غربی هستيم

با اشاره به امر آشنا ( ی رواندوز در کردستان عراقرودخانه)در همين راستا امر ناآشنا 

کردن منظر هم و نهايتا با نوعی اروتيک . شودمهار و معرفی می( ی دورانس در فرانسهرودخانه)

که ناظر با ؛ گو آن«گستردبا ناز و کرشمه می.. .جاده»شود جا که گفته میرو هستيم، آن روبه

جدای از . کندبری می رو شده است که در برابر تحرک بصری و فيزيکی وی دل عروسی روبه

سازد دار میشناسانه کردن اين جاده را مسالهچه که زيبايیانداز ديگری، آنتملک بصری چشم

ای است که در اطراف جاده و البته بر سر آن انیهای انسی مرارتناخواسته نمودنِ اگرچهحاشيه 

های استعماری گاه تاريخی جاده و ضرورت از سوی ديگر عدم توجه به خاست. در جريان است

                                                        
1. Dorans  
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شکستن مقاومت قبايل مخالف کُرد  ی قيموميت بريتانيا برای درهمکه در دوره -ساخت آن 

 .شناسانه کردن استاز پيامدهای اين زيبايی - صورت گرفت

های طبيعی کردستان به توصيف نيز در بازنمايی زيبايی[ 919 ( ]3004)گونتر دشنر آلمانی 

با اين تفاوت که . پردازدمی  «گلی علی بگ»ی استراتژيک هاميلتون يعنی آبشار بخشی از جاده

که خود توصيف کند، چون توصيفات نويسندگان متقدم را بسنده جای آن  جا نيز بهدر اين

( 922 )کند و در اين مورد از کتاب خود هاميلتون دهد، از توصيف آنان استفاده میمیتشخيص 

 :کندنقل می

های سخت و زدن طبيعت خشک کردستان و کوه هم به رسد در يک چشممی بهار که فرا»

الی  های رنگارنگ از البهها و غنچهگل. شوندحدوحصر بدل می ستبر به يک پارچه زيبايی بی

شود که تنها با آيند و همين باعث میها هر زور به رنگی درمیاين گل. آورندسربرمیها سنگ

ای دور از يک روز از روی صخره. ها تفاوت روز گذشته و روز تازه را دريابيدی گلمقايسه

ی راه باد گياهان هر دو شانه. گاه نگاهم با درخشش گل سوسن قرمزی تالقی نمود ی پرتگوشه

در کنار صخره  های ميالقهکشيدند، گلخود را به رخ می های اريس آبیداد و گلیرا تکان م

های نزديک مساحت پهناوری از تپه. جنباندندی وحشی سر می ی بنفشهها و سايه به سايهسنگ

« پارچه کانی وطمان را نرگس پوشانده بود، از دور انگار برف آمده باشد، برفی سفيد و يک

 (. 21-29نقل از گونتر دشنر،  هاميلتون به)

های مواصالتی، استراتژيک، الذکر اين نه ارزشی فوقدر اين نمونه نيز همانند نمونه

شناختی آن است که مورد تاکيد قرار گرفته ی هاميلتون که ارزش زيبايیاقتصادی و معيشتی جاده

نظير جا تنوع و تلون بی ی پيشين دارد اين است که اينو تنها تفاوتی که با متن نمونه. است

آميزی سرزمين کردهاست که ناظر غربی را به وجد آورده و جدا از مکان، زمان وی را نيز رنگ

ی حاضر به  کند، نمونهی نخست طبيعت اطراف ارکستر را تداعی میاگر در نمونه. کرده است

جا نيز از ود که در اينشمشاهده می. ماند، البته تابلويی زنده و متغيرتابلويی رنگارنگ می

 .، برای بازنمايی جغرافيای ديگری استفاده شده است3شناختی، گفتمان امرِ زيباگفتمانی زيبايی

شناسانه کردن منظر را ی زيبايیهم نمونه[ 924 ( ]210 )ی دانا آدام اشميت در سفرنامه

 :ازدپردوی با استفاده از گفتمان امر بديع به توصيف منظر می. بينيممی

                                                        
1. Geli Ali Beg 

2. The Beautiful 



 

 

 

 

 

 0131، شماره يك، بهار و تابستان 10 شناختی دورهمطالعات جامعه   11 
 

 

. رفتم تمشک سياه چيدم که هنگام عبور آن را بين گياهان يافتمدرحالی که از دره پايين می»

ای به درختان مو، از طبقه. از ميان باغات درخت انجير که تا اطراف راه گسترده بود گذشتم

ودند و در ی کوه کشيده شده ب ی کوه تا قله ی ديگر باال رفته بودند، از هر دو طرف، از دامنه طبقه

های تنباکو قرار داشت که در کنار آن شتل. درخشيدمیرنگ سبز تند  های مو بهداخل دره، مزرعه

از آن حالت . کردهای قرمز بسيار زيبايی خودنمايی میساحل رود با گل... گل داده بودند

انی و خيلی کوهست! ی زيبايی است اين منطقه چه منطقه: اعجاب به خود آمدم و با خود گفتم

ی کردها و حيواناتشان و  العبور است، ولی بسيار پرنعمت و متنوع است و برای تغذيهصعب

ها که ما ديروز از آن گذشتيم ی کوه آدم در باالترين نقطه. کندفروش مازاد محصوالت تکافو می

، 29)« ی کوه را درختان بلوط آراسته بودند دامنه. تواند سيب و گالبی و انگور جنگلی بيابدمی

 (.ها از من استايتاليک

مدد گفتار امر بديع  شناختی ناظر است که بههای ايتاليک متن فوق بازتاب نگاه زيبايیبخش

اندازی که اعجاب او را برانگيخته و او را از پردازد؛ چشمرو می انداز پيشِبه فهم و تقرير چشم

دهد که به خود آيد و روند نظارت بر میحال به وی اين مجال را نيز  کند، بااينخود می خود بی

تمشک، . ی منطقه ادامه دهدمحيط را در شکل ثبت و توصيف غنای گياهی و درختان ميوه

انجير، درخت مو، تنباکو، سيب، گالبی و بلوط در بخش توصيف حيات گياهی منطقه مورد 

شناسانه های زيبايیاتژیزمان استر الواقع متن فوق محصول کاربست همفی. اندتاکيد قرار گرفته

 .کردن و نيز نظارت بر منظر درشکل توصيف درختان و محصوالت  منطقه است

گيريبنديونتيجهجمع
ای غربی ی حاضر عبارت بوده از خوانش انتقادی بازنمايی کردها در متون سفرنامههدف مقاله

. اری صورت گرفته استی گفتمانِ رويکرد مطالعات پسااستعمی نظريهکه در چهارچوب نحله

هايی متفاوت از روش( ای بلندمتون سفرنامه)با توجه به ماهيت روايی مواد مورد بررسی 

مراتب خردتر  که بر واحدهايی به  تری چون تحليل گفتمان انتقادیشدههايی شناختهتکنيک

تکنيک تحليل  لذا. شوند مورد نياز بودهای خبری کوتاه متمرکز میچون تيتر اخبار يا داستان

کاررفته در متون مذکور مورد استفاده قرار  های بهرتوريکِ ديويد سپر برای شناسايی استراتژی

                                                        
1. Critical Discourse Analysis (CDA) 
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های شناسانه کردن است که ارائه و تفسير يافتهها، استراتژی زيبايیيکی از اين استراتژی. گرفت

 .ی حاضر بوده استی کاربست آن محور مقالهمربوط به نحوه

: ی اول به سه شکلشناسانه کردن در متون دورهن داد که استراتژی زيبايیها نشايافته

و « دن واقعيت اجتماعیشناسانه کرزيبايی»، «شناسانه کردن زندگی روزمرهزيبايی»

ی نخست عبارت ديگر متون دوره به. مورد استفاده قرار گرفته است« شناسانه کردن منظر زيبايی»

... های رتوريکی ديگری چون نظارت، تخصيص و اربست استراتژیدر کنار ک( ی استعماردوره)

ای جهت بازنمايی کردها و سرزمينشان نحو نسبتا گسترده شناسانه کردن بهاز استراتژی زيبايی

ی خيره اند که در معرض نگاههايی بدل شدهلذا کردها در متون اين دوره به ابژه. انداستفاده کرده

 .اندی غربی بدل شدهنگرنده و نگارنده یشناختی سوژهزيبايی

 ای هر سه شکل استراتژیطور گسترده ی نخست بهی دوم نيز همانند متون دورهمتون دوره 

. اندشناسانه کردن را جهت بازنمايی و برساختن کردها مورد استفاده قرار دادهساز زيبايیديگری

های کنار تداوم کاربست ديگر استراتژی ی پس از استعمار دری دوم يا دورهلذا متون دوره

اساس بايد اذعان کرد که  براين. اندسياق گذشته از اين استراتژی هم بهره برده ساز بهديگری

رغم پايان  های رتوريکی، بهی تداوم کاربست شيوههای تحقيق حاضر نيز بر اين ايدهيافته

 .گذارده میجهان، صحی  ی مستقيم غرب در بقيهاستعمار و مداخله

ويکم  ی منتشرشده در قرن بيستتوان توضيح داد که يک سفرنامهاما اين مساله را چگونه می

هايی متوسل شود که در متون قرن برای بازنمايی تفاوت فرهنگی به يکی از همان استراتژی

ه از متون جا قابل توجه است که آن دستويژه از آن نوزدهم مورد استفاده بوده است؟ اين مساله به

دالنه بوده و تصاوير مثبتی از  اند عمدتا متونی همی اخير که از اين استراتژی استفاده کردهدوره

متون )رغم تغيير در بستر روابط قدرت  در تبيين اين مساله بايد گفت که به. اندکردها ارائه داده

جهانِ استعمارزدوده و  اند و  متون متاخر در بستری نخست در بستر استعمار توليد شدهدوره

ی نگاران دورهی سفرنامهعمده)های ايدئولوژيک نويسندگان و تغيير شاکله( ی متاخرشدهجهانی

اند و های متبوع خود بودهمتقدم کارگزاران سياسی و لذا نمايندگان ايدئولوژی رسمی دولت

نگاران متاخر سفرنامهی که عمدهاند؛ درحالی تصويری منفی از کردها ارائه داده عمدتاً

اند و عمدتا تصويری های دول متبوع خود بودهنگاران مستقل و عمدتا منتقد سياست روزنامه

انگار  ساز و ابژههای رتوريکی ديگریابزارهای زبانی يا استراتژی( اندمثبت از کردها ارائه داده
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ی انتقادی در  ند و لذا مداخلهگيرگذشته کماکان در متون غربی حاضر نيز مورد استفاده قرار می

ساز زبانی هايی از اين دست گامی ضروری در مسير فراروی از ابعاد ديگریشکل ترسيم توازی

 .شودی صوری استعمار بازتوليد می رغم خاتمه است که کماکان و به
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