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اساس  حاج سیاح )دوران خوف و وحشت( بر خاطراتدر  گفتمان مشروطیتبررسی کلان

 فرکلاف نظریة تحلیل انتقادی گفتمان

 

 1باجیمژگان د

 2یبهادر باقر دکتر

 چکیده

هایی است که  ننارهر گفتمانها و خردهگفتمانمتناسب با موضوع خود حاوی کلان ،هر اثر

 ات حااج سایاحخاطرشود. کار گرفت  میزبانی و معنایی در خدمت تبیین و تفسیر آنها ب 

ای از آن به  ملاحظه دورة قاجار است ک  در بخش قابه  آثار برجست  در، از جمل  محلاتی

یعنی مشروطیت پرداخت  شهده و قهرار داشهتن  ،اجتمانی زمان-یکی از رویدادهای سیاسی

گفتمهان تر ساخت  اسهت. بررسهی کلهانطلبان، این ربغ  را پررنگمؤلف در جبهة مشروط 

توریف، تفسهیر و  جامع فرکلاف در س  سطحمشروطیت در این اثر بر اساس الگوی نسبتاً 

کهارگیری ننارهر زبهانی و لة مشهروطیت و به مسئب  نویسنده نگرش مثبت تبیین، نمایندة 

ایههن رویههداد اسههت. در جبهههة مخههالف  ری و بیههانی و... در مواف ههت بههاواژگههانی، دسههتو

نمایانند و برخهورد را میدارند ک  دقی اً روی دیگر سک  قرار خواهان، مخالفان آن مشروط 

تهر جسهت هها ایهن امهر را بهربها آندر س  ساحت توریف، تفسیر و تبیین نویسنده  انت ادی

  کند.می

، مشهروطیت، فرکلهاف، کلهان )دوران خوف و وحشهت  حاج سیاح خاطرات :هاکلیدواژه

 گفتمان.انت ادی  گفتمان، تحلی 
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 مقدمه -1

 تحلیل گفتمان -1-1

انت هادی ه، نظریهة تحلیه  ردن خوانشی تازه از متون را فهراه  آوادبی ک  امکا از جمل  نظریات برجستة

ههای تلهویحی گزاره»ب  ن یدة وی  .رودشمار میپردازان برجستة آن ب ف از نظری فرکلا گفتمان است و

  شوند و در تعیین جایگهاه مهردم بهشده ک  مَنِشی ایدئولوژیک دارند، در گفتمان فراوان یافت میطبیعی

طهور که  طبیعهی شهده و مهردم از کنند. این مفروضهات، به ننوان کنشگرهای اجتمانی، ن ش ایفا می

هژمهونی سهلط  )خبر هستند. گفتمان، ریشه  در چهارچوب بازتولیهد اجتمهانی روابه  بی هاوجود آن

 فرکلهاف،«)دیهالکتیکی  میهان سهاختار و کهنش دارد) یت هابلقدرت  و نگرش انت ادی، ریش  در نم  

کند: هویهت اجتمهانی، روابه   . در نظریة فرکلاف، گفتمان ب  برساختن س  پدیده کمک می20: 1233

های دانش و معنا. بدین ترتیهب گفتمهان سه  کهارکرد دارد: کهارکرد ههویتی، کهارکرد اجتمانی و نظام

کهارکرد ) 1لیهدیههادستور زبهان ای و کارکرد فکری. در اینجا فرکلاف از رویکرد چند کارکردی رابط 

: 1233یورگنسهن و فیلیه، ، اسهت )ای، کارکرد بینافردی و کارکرد متنی  ب  زبان کمک گرفته  اندیش 

113.  

ارتبهاطی  شناسهی و ن هد ادبهیاز طریق مطالعات تحلی  متهون ادبهی، سهبکتحلی  انت ادی گفتمان 

متون ادبی نیز ماننهد سهایر متهون  تحلیلگران گفتمان انت ادی بر این باورند ک »یابد. برجست  با ادبیات می

توان با نگرش و روش انت ادی تحلیه  نمهود. تهاری ، از این رو آنها را نیز می ؛ندهستدر خدمت ارتباط 

رونهد و شناختی از منهابع ارهلی دانهش به  شهمار مهیهای اجتمانی و ایدئولوژی در ن د زبانساختار

لید، فه ، خوانش و تحلی  متون ب  نهواملی هموهون معت دند ک  تو انت ادی گفتمان تحلیلگران رویکرد

وژیکی و گفتمهان شهناختی، ایهدئولرد و کلان ان  از مسائ  فلسفی، تهاریخی، سیاسهی، جامعه بافت خُ

بلکه  توسه   ؛بین مردم و جامع  به  رهورت تدهادفی و دلبخهواهی نیسهت ةرابط زیراوابست  است؛ 

شود و ادبیات و متون ادبهی ههر دوره نیهز ان تعیین میهای اجتمانی و دیگر نوام  دخی  در گفتمنهاد

ههایی بهرای الگهو ،2هموون فاولر ،شناسان انت ادیگردد. زباندر بافت خاری تولید، تحلی  و تفسیر می

زبهان  ةادبیات به  مثابه ،اند. در نگاه تحلیلگران گفتمان انت ادیتحلی ، تفسیر و ن د متون ادبی ارائ  نموده

                                                           
1. halliday 

2. Fowler 
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توج  به  ایهن رویکهرد، سهفرنامة حهاج سهیاح را نیهز  با  .11-21: 1231آقاگ  زاده، «)تو گفتمان اس

ای از ههای برجسهت و سهرن  تهوان بها رویکهرد فرکلهاف بررسهی نمهودمهی هموون بسیاری از متون

 .ایدئولوژی نظام قدرت را در آن یافت

دیدآورنهده و هه  پ دارد وناسهبات آن ارتبهاط تنگهاتنگی و م« قدرت»گفتمان با »ب  ن یدة فرکلاف، 

ست. قهدرت، اههرم کنندة آن ایردهنده و حتی منسوخدهنده و البت  تغیو ه  شک  دهندة قدرتپرورش

نظهر  د نظه  و سیسهت  مهورددنبال مطیهع کهردن و ایجهاماهیتاً ب زیرا  ست؛هازاییمه  گفتمان در کنش

پهییر نیسهت. گفتمهان بهرای کسهب امکانگفتمان در جامع  است. ایجاد این نظ ، بدون ایجاد گفتمان 

گیهرد که  های اجتمانی بهره میمشرونیت در جامع  از باورها و معانی مشترک در میان جامع  یا گروه

رهورت نلهاوه بهر ایجهاد مشهرونیت، به  شود. استفاده از ایهدئولوژینامیده می« ایدئولوژی»ارطلاحاً 

آورد؛ از جمله  اینکه  گفتمهان بها اسهتفاده از   مهیاتوماتیک، امکانات دیگری را بهرای گفتمهان فهراه

های اجتمهانی نیهز در راسهتای گیرد و از سوی دیگر گروهایدئولوژی، امکان مخالفت را از مخالفان می

ههای بینهیهها و جههاناز همهان ارزش ،استفاده موردزیرا ایدئولوژی  ؛کنندمنافع قدرتمندان حرکت می

بینهی، رکهن و جهان است و از آنجا ک  این ایدئولوژی مانی گرفت  شدههای اجتادین گروهمشترک و بنی

ههای اجتمهانی اسهت، درنتیجه  سهلط  یها ها و انمال مردم یا گهروهاساسی در زبان، انت ادات، اندیش 

شود و مردم، خواست  یا ناخواسهت ، همهواره به  بازتولیهد سهلط  در قدرت مرتباً در گفتمان بازتولید می

  .101: 1230پناهی، )حسین «پردازندگفتمان می

توریف، تفسیر و تبیهین به   در س  سطحک   دریة خود یک الگوی تحلیلی ارائ  کرفرکلاف برای نظ

ارتبهاط مهتن، قهدرت و ایهدئولوژی را  پردازد و در یک حرکت از جهز  به  که ،میها گفتمانبررسی 

را ترکیهب کهرده که   نت تحلیلهیکند. وی در طرح الگهوی خهود سه  روش و سهبررسی و تبیین می

 .2 شام  دسهتور زبهان کهاربردی هالیهدی ) یشناستحلی  فراگیر متن در میان بافت زبان .1نبارتند از: 

ماننهد خرد )تحلی  نم  اجتمانی در زمینة  .2 شام  نظریة فوکو کلان )تحلی  نم  اجتمانی در زمینة 

 .   111: 1233)یورگنسن و فیلی، ،  تحلی  مکالم  
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 حاج سیاح  خاطرات -1-2

 در روزنویسهنده به  بوشههر بها ورود است که  محلاتی  ترین اثر حاج سیاح، مه طرات حاج سیاحخا

شهاه و ماجرای فتح تههران و فهرار محمهدنلی 1233آغاز و با رویدادهای مرداد سال  1221 سوم مرداد

بخهش نخسهت که  از آغهاز  سی  کرد:ب  دو بخش نمده ت  تواناین اثر را میمحتویات یابد. خاتم  می

گیهرد، بیشهتر از گونهة سهفرنام  و را دربرمهی نویسهندهه.ش و مهاجرای پناهنهده شهدن 1212تا سهال 

نگهاری رهورت تهاری تر به بیش ه.ش و1233شام  حوادث تا سال  نویسی است و بخش دوم،خاطره

 است. 

از جمله  کلهان مشهروطیت که  شهده به  موضهونات مختلفهی پرداخته  خاطرات حاج سیاح در 

از نس  نوگرایان دگراندیش ندر قاجار و یکی از افراد مهؤثر در تهروی  نویسنده . است آن هایگفتمان

ک  بنابر خاطراتش ب  دلی  فعالیهت در ایهن زمینه ، زنهدانی و   21تا: )آذرنگ، بی استخواهی شروط م

انی دانسهت که  به  ن یهدة کسهروی، در شکنج  نیز شده است؛ درواقع او را شاید بتوان از جمل  کسه

شهکوه، کهار را از پهیش بردنهد امها کنهار گیاشهت  و شهکنج  شهدند تها جنبش مشروط ، گمنام و بهی

تهوجهی از خهاطرات حهاج با توج  ب  اینک  بخش قاب  . 2: 1212کسروی، بماند )مشروطیت، ناانجام 

به  ننهوان یکهی از « شهروطیتم»در م الهة حاضهر کوشهش شهده تها  ،پهردازدسیاح ب  مشروطیت می

 تحلی  شود. بر اساس نظریة فرکلافهای کلان آن گفتمان

 پیشینة پژوهش -2

شهاه به  فرنهگ بها ههای نارهرالدیند و بررسهی سهفرنام ن »ب  توان این م ال  میمربوط ب   در بررسی

ای بها موضهوع نامه . پایاناشاره کرد  1233نلیزادة بیرجندی و رجبلو ) ، نوشتة«رویکرد تحلی  گفتمان

ههای برخهی از پهژوهش .نیهز نوشهت  شهده اسهت مشهروط  ةدور ییهای اروپاگفتمان سفرنام   یتحل

، نوشهتة «معرفی کتاب: حهاج سهیاح و سهفرنامة او»نبارتند از: نیز حاج سیاح و آثار او  شده دربارةانجام

، نوشهتة ابراهیمهی «حهاج سهیاح  فرار از وضع موجود )نگهاهی به  سهفرنامة فرنهگ» ، 1213مسرت )

    .1231بخشان )، نوشتة روح«نویسی معل  اخلاق و واضع لغتحاج سیاح، سفرنام »  و 1233)
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 حاج سیاح خاطراتدر  مشروطیت -3

 سطح توصیف -3-1

موجهود در مهتن در دو سهطح ای و بیهانی ربی و رابطه های تجتوریف، بخشی است ک  در آن ارزش

 .  شودمی بررسیو دستور زبان واژه 

 ،موضوع پیهام در انتخهاب گونهة زبهانیبرای تحلی  یک متن، پیش از هرچیز باید توج  داشت ک  »

نهژاد و )پهلهوان« طلبهدن شی اساسی برنهده دارد. هر موضونی ب  ناچهار گونهة زبهانی خارهی را مهی

   . 11: 1231ی، نارری مشهد

فرکلهاف، ) شهودبررسی مهی های متنیساختواژگان، دستور و  توریف، یک متن در س  سطحر د

1213 :113  

 واژگانتوصیف در سطح  -3-1-1

ای و بیهانی تجربهی، رابطه فرکلاف در بررسی واژگان یک گفتمان در سطح توریف، ب  س  نوع ارزش 

 . 110)همان:  است پرداخت 

 های تجربی واژگانیارزش -3-1-1-1

 بنهدینبهارتهها، آن بندیطب   تجربی کلمات، طرح هایرزشا، های تجربی واژگانیر بخش ارزشد

بررسهی بهین کلمهات   معنهاییشهمول، تاهاد و هه رواب  معنایی )افراطی و  بندینبارتدگرسان یا 

 . جاهمان) ودشمی

طلبهی و آزادیخهواهی ههای تجربهی گفتمهان مشهروط ، حهاوی ارزشخاطرات حاج سیاحواژگان 

های غیرقهانونی ی در شمار هواداران مشروطیت بهود و نوشهت خواهمشروط از آغاز جنبش  وی»است. 

کههرد... در جریههان جنههبش های ایرانیههان خههارج از کشههور را در میههان مههردم پخههش میو روزنامهه 

 . 221: 1232)طباطبهایی، « فتاد سهال داشهت، فعالانه  شهرکت کهردک  بیش از ه وی ،یخواهمشروط 

ی و طلبههمشههروط از گفتمههان  اثههرشجههای ایدر جههسههبب شههده تهها وی نویسههنده  خههواهیمشههروط 

آمد زیاد و تواتر خبر ان لهاب تبریهز و سهایر شههرها و وبالاخره بعد از رفت: »کندی دفاع خواهمشروط 

م دهود از »از هر طرف و مساندت انگلیسیان، شهرت دادند ک  شهاه سهؤال کهرد:  مشروطیتت اضای 

 «یعنی طههران مثه  لنهدن شهود؟»گفت:  «.مملکت آبادیو  ترقیو  ندل»گفتند:  «چیست؟ مشروطیت
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الثهانی در چههارده  جمهادی مشروطیتفرمان  ،پ  قبول کرده «!؟چ  بهتر از این»گفت:  «!بلی»گفتند: 

 . 211: 1223)حاج سیاح،  «رادر گردید 1221 سنة

از نهاهت اسهتبداد رهغیر محمهدنلی شهاه نیهز دوران بخهش مربهوط به  در  در اثر مورد بررسی

ان لاب در تبریز شدت یافت  زیرا مردم چند سال بود که  از تعهدیات و سهو  : »مشروط  دفاع شده است

په   .سلطنت او برای ایران و ملت بسهیار بهی  داشهتند ةمحمدنلی میرزا ب  تنگ آمده و از آیندحالات 

 . 212)همان: « کردندمشروطیت ها اررار ب  انطای بازارها را بستند و با تلگراف

که   بنهدی دگرسهان اسهتاثهر، اسهتفاده از نبهارتایهن  در یواژگهان های توریفیدیگر ویژگی از

طلبان استفاده کرده اسهت. وی بهر خلهاف آنکه  نظهت  قهدرت، نویسنده از آن جهت توریف مشروط 

بندی کاملهاً متاهاد و دگرسهان، ایشهان را داند، با نبارتطلبان را ننارری شورشی و منفی میمشروط 

  .101ر.ک همان: توریف ستارخان و باقرخان، داند )طلب میدی غیور و آزادیافرا

خهاطرات گفتمان مشروطیت در است ک  در پرداخت کلان رواب  معنایی کاربرد، دیگر شگرد زبانی

ی مثبههت بههرای تورههیف معنههایهه  از در ایههن نوشههت . مههورد توجهه  قهرار گرفتهه  اسههتحهاج سههیاح 

 است: دهان استفاده شطلبمشروط 

 «اتابیهکمیرزا ت ی »، رمبرو مرحوم ،در ایران بود ترقیو  ندلو  نظ و  قانوناولین کسی ک  طالب »

)همهان:  «روسهی  بهود یکی از همراههان او در سهفرنامة ،شاه)امیرکبیر  بود ک  در ولیعهدی ناررالدین 

221 . 

نهزد نویسهنده نمایندة اهمیت موضوع  معنا وت ریباً ه « ون، نظ ، ندل و ترقیقان»در بند بالا واژگان 

 :ه شده استسازی معنا استفادبرجست  از شمول معنایی نیز برای این کتاب. در است

، دارالفنون را تشکی  داد، معل  از اروپا جلب نمود، م هرر کهرد اطفهال بها اسهتعداد به  نل در نشر »

و  نالمهاننمهود و کارهها را به   نهال  ... باید کار کرد و مردم رانل  کرده برگردند. تحدی فرنگ رفت  

  .212، 212، 132؛ برای موارد بیشتر ر.ک همان: 221)همان:  «،رددانایان س

نالمهان » ارای شمول معنهایی هسهتند وک  نسبت ب  یکدیگر د «نل ، تحدی ، نال ، نالمان»واژگان 

معنهایی نیهز  تاهاددر این اثهر از . تگی متن شده استرساند، سبب برجسمعنایی را میک  ه  «و دانایان

   است: خالفان استفاده شدهطلبان و ممشروط  در توریف
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را به  رسسها گفته ... و  در نتبات، ح هایق مشهروطیت خواهانآزادیتوس  بعای از  در این ایام،»

 مخالفهتاسهت و  واجبمشروطیت  مساندتملاکاظ  خراسانی و ... ب  مردم فهمانده بودند ک   آخوند

و لجاجهت هسهت و طلهب ریاسهت به   رقابت است و چون غالباً در میان ف ها حرامبا آن معدیت و 

 . 212-12)همان: « دیگر، روابطی پیدا کرد نمستبدینفوس غالب فا  الل  و 

 ،«واجهب، حهرام»و « مساندت، مخالفهت»، «مشروطیت، استبداد»، «نمستبدیآزادیخواهان، »واژگان 

متاهاد در یهک اثهر، مشهارکین آن و افکهار و ن ایهد و  ستفاده از این واژگهانا متااد همدیگر هستند.

ویسهنده را نیهز دیهدگاه ن ،کنهد و نلهاوه بهر آنها را برای مخاطب تبیهین و تشهریح مهیایدئولوژی آن

 نمایاند.می

 ای واژگانیهای رابطهارزش -3-1-1-2

بر حسن تعبیر و کلمات رسهمی یها  دالمواردی از قبی : نبارات  ای،های رابط بررسی ارزش مرحلةدر 

، بهیش از آنکه  از نویسنده ،خاطرات حاج سیاحدر   .113: 1213فرکلاف، ) شودای بررسی میمحاوره

 نو سهرزنش مسهتبدابهرای ت بهیح  ای منفهیحسن تعبیر استفاده کرده باشد، از واژگانی با ارزش رابطه 

 است: استفاده کرده

گردیهده، معلهوم شهد که  محمهدنلی شهاه او را بهر  شرارتو  فتن مددر  ،سعدالدول  ،طهراندر »

کند. مجلسیان جداً تبعید او را خواستند و او ب  سهفارت هولانهد پناهنهده ضدیت با مجل  تحریک می

را  پسهتجها اشخارهی بود هر ح ی تبیو  پسندرذلزد. محمدنلی شاه ک  را شعل  می فسادشد مادة 

 . 232)همان: « ود م رب گردانید...ب  خ

کار رفته  در بنهد ح ی ت، واژگانی منفی ب پسند و بیواژگانی چون: فتن ، شرارت، فساد، پست، رذل

)بهرای مهوارد  زمان توریف شده اسهت فاای فاسد و آبستن مشروطیت ،هابا استفاده از آنبالاست و 

 . 111-111، 223 بیشتر ر.ک همان:

 بیانی واژگانیهای ارزش -3-1-1-3

. منظور اسهتعارة مفههومی اسهت که   130: 1213فرکلاف، هاست )، بحث دربارة استعارهدر این بخش

 مهدل یهک ح ی هت در و هها و امهور داردپدیده درکِ و شناخت در مهمی ن ش مفید، هموون ابزاری

لیکهاف و جانسهون، شهود )مهی ریهزیآن برنامه  طبق رفتاری زنجیرة ک  کندیم ایجاد ذهن در فرهنگی
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مهبه  استعارة مفهومی برای محسوس کهردن امهور مع هول و انتزانهی و بیهان تجربیهات   .211: 1330

رود. حهاج سهیاح از ایهن مواد یا ظرف ب  کار مهیرخدادها، مفاهی  غیر مادی  در قالب ملموس اشیا، )

 ست:جریان مشروطیت استفاده کرده ا تکنیک جهت ملموس و محسوس نموده

ب  حهد کمهال قاجارای   ظل » ، 101: 1223 )حاج سیاح،« رو نمودب  ایران  بلاییو چ   بدبختیچ  »

هها  . در این نمون 122)همان: « باقی بماند وضعیتخداوندی است ک  این  ندلاز  دورو  رسیده است

که  بها اسهناد هسهتند و مع هول کلماتی هموون: بدبختی، بلا، ظل ، ندل و وضعیت، مفاهیمی انتزانهی 

اند؛ ب  ننوان مثال، ظل ، مهاده پنداشهت  انتزانی، محسوس شده افعال مجازی مربوط ب  امور مادی و غیر

   شده است. حدی برای آن تدور شده و

ایهدئولوژیک و تککیهدی ها و رنانات ادبی نیهز کهارکردی نلاوه بر استعارة مفهومی، برخی از آرای 

 هایی از این کاربردها است:پرداخت  نشده است. موارد زیر نمون  ک  در الگوی فرکلاف بدان دارند

در ایهران  تنهور ان لهابدر حالی ک   ،شمسی  شروع شده 1232 داسفن -قمری 1222حرم سال )م»

 . 211: 1223)حاج سیاح،  «ور استشعل 

به  وادث فهراوان آن هیجانات و حه ان لاب ب  دلی  اضافة تشبیهی است و، «تنور ان لاب»در بند بالا 

کهام خهود فهرو  را در خشک و تهر، انه  از مخهالف و موافهقک   تشبی  شدهور تنوری سوزان و شعل 

، مسهتبدینها از طرف محمدنلی شاه و در بسیاری از آن»در بند: « بنای آزادی» ؛ نیزسوزاندد و میبرمی

 . 211)همان: « در کار بود بنای آزادی فساد و دسیس  برای تخریب

)ب  دلایلی از جمل  چاپ آن بعهد از دورة قاجهار،  نلاوه بر آزادی بیان نویسندهدر اثر مورد بررسی، 

سهبب کهاربرد ک   پروایی نویسنده و ارتباط او با برخی رجال راحب مندب و حمایت آنها از وی بی

تة دیگهری نیهز در ، نامه  برجسهنسبتاً فراوان تشبی  در م ایس  با استعاره و نماد در اثر وی شده اسهت

نبارتنهد هها ترین آنمه ک  است فواید کاربرد استعاره  ن ش دارد و آن، بانکمرنگ بودن بُعد استعاری ز

و قبهادی،  1211کهوب، زریهنپهردازی )سازی بهرای نمهاد، خیهال زمینین کلام، از: مبالغ ، زیبایی و تزئ

در آن میهزان اسهتفاده از اسهتعاره که  به   سبب شده تها ،است نویسیک  خاطره اثر  . درواقع ژانر1211

سهاز گونهة برجسهت بسیار کمرنگ شود؛ درحالی ک  این شناختی دارد،لحاظ زبانی، بیشتر کارکرد زیبایی

کاربردی قابه  توجه  و چشهمگیر المددور، تاری  وراف و... مل : نفثةزبانی در آثار تاریخی فنی از ج

       .1231)ر. ک محمودی،  دارد
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 توصیف در سطح دستور زبان -3-1-2

ایهن مهوارد  ،در ادامه  ک  شودبررسی میای، بیانی های تجربی، رابط ارزش متن از منظر در این بخش،

 شود.بررسی می این اثردر با توضیح بیشتر 

 تجربی دستوری هایارزش -3-1-2-1

یها مجههول بهودن  معلهومسهازی، اسه  فراینهدو مشارکین آن، کنشهگری، ها فرایندنوع  ،این مرحل در 

 . 131: 1213فرکلاف، ) شودجملات و مثبت یا منفی بودن آنها بررسی می

. 2؛ راوی )حههاج سههیاح  .1سهه  نههوع مشههارک وجههود دارد:  مههیکور، خههاطرات درمشههارکین:  -1

به  دفهاع از  اسر اثرشتاست. او در سر طلبمشروط فردی  ،راوی ن مشروط .. مخالفا2؛ انطلبمشروط 

خاطرات حاج محمدنلی محلاتی، معروف به  حهاج سهیاح، یکهی از اسهناد »پردازد. ان میطلبمشروط 

سهلطنت نارهرالدین شهاه و آغهاز بحهران  های ایران در فارلة سومین دههةانیمه  در توریف نابسام

: 1232)طباطبهایی، « ی مهردم ایهران اسهتخهواهمشهروط مشرونیت نظام خودکام  تا پیروزی جنبش 

شههام  هسههتند. ایههن افههراد محلههاتی  خههاطرات حههاج سههیاحن دوم ان، مشههارکاطلبههمشههروط  . 213

الهدین وانه ، امیرکبیهر، المتکلمین، سید جمهالز جمل : ملکا و مهمی ، تکثیرگیارهای بزرگشخدیت

همهواره از  راوی .هسهتندالدین اسدآبادی، میرزا آقاخان کرمهانی، شهی  احمهد روحهی و ... سید جمال

امیرگفت: چاره نیست! باید ملامت مردم را قبول کهرد و ایهران را »کند: ستایش میها را آناع و دف ایشان

تحدهی  نله   ،را با چند نفر از اطفال قاب  ب  فرنگ بفرسهتی میرزا ملک تو پسرت  نجات بخشید. باید

 . 221 :1223)حاج سیاح، « راً نل  سیاست را بخواندکنند. میرزا ملک  مخدو

: محمهدنلی شهاه، گیرندطیف وسیعی را دربرمی ،مخالفان مشروط  هستند. این افرادوم، مشارکان س

السهلطان، السلطان، ظه ظهیرالسلطان، نینالل  نوری، امام جمعة تهران، شی  فا  الدول ، نلا الدول ،نین

همه  جها را  اشرار، ملاهای مستبدو  محمدنلی شاهب  مساندت » و دیگر شاهزادگان قجری.سعدالدول  

زدگهان دههات از ولایهات تحریک کرد. فریاد استغاثة مظلومان و غهارت هرج و مرجو  قت  و غارتبر 

 . 232)همان: « بلند گردید

تهرین م وله ، فراینهدهای فعلهی های تجربی دسهتوری، مهه ارزش در حوزةفرایندهای زبانی:  -2

س  گونة کنشی )فان + مفعهولممتم + فعه  ،   ها بهای رای  افعال، ت سی  آنبندیاست. یکی از دست 
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. بنهابر رخدادی )فان + فع م افعال مجهول  و توریفی )اسنادی: است، بهود، شهد، گشهت و گردیهد 

ای را در یک مهتن بازنمهایی کوشد تا نم ، رخداد، وضعیت یا رابط ن یدة فرکلاف، هنگامی ک  فرد می

و مشارکین مختلف، دست ب  انتخاب بزند که  ایهن انتخهاب کند، باید از میان انواع فرایندهای دستوری 

فراینهدهای اکثهر ، این کتهابدر  . 131: 1213)فرکلاف،  لحاظ ایدئولوژیک معنادار باشدب ممکن است 

افعال کنشی یا حرکتی، افعالی هستند ک  بیانگر کنش بوده و ب  مراحلی نیهاز دارنهد ». کنشی است زبانی،

 . 1131: 1231نهژاد، )شی  سنگ تجهن و مشههدی« گیرندیکی پ  از دیگری انجام می ک  این مراح ،

رسهاند. بنهد زیهر، بسهامد ت ریبهی آید، تحرک و پویهایی را مهیک  از نام آن نیز برمیافعال کنشی، چنان

 دهد:نشان میکتاب میکور کاربرد انواع فرایند فعلی را در 

س خواستند ک  ب  ایشان راه دهنهد که  در سهفارت تحدهن ای از تجار از سفارت روبالجمل  نده»

بها کرده، دادخواهی نمایند. سفارت روس قبول نکرد. مردم از سفارت انگلی  خواسهتار شهدند. سهفیر 

شهند، قبهول و ات داده شد ک  جواب آمهده، اگهر از رهد نفهر کمتهر نبلندن سؤال و جواب کرده، شهر

هها از تجهار و کسهب  و ههر قبیه  به  ت را باز کردند. فوجپ  در سفارکنی . مساندت ب  رفع ظل  می

نمارت سفارت رفت ، چادرها زده، اسباب مهیا کرده، ب  کسبة جز  بازار که  نهاجز بودنهد، پهول بهرای 

و  هزار بلک  بیشتر هه  جمهع شهدند، ک  ک  جمعیت از قرار مسل  دهها خرج کردهمعیشت داده و پول

کردنهد و از شهد. ناط هان چنهدی نطهق مهیخوبی تهی  و اداره میت ب نهار و شام و چای این در جمعی

الدوله  و نلا الدوله  و امیربههادر و سهایرین که  شهاه قبایح ظل  و شنایع انمال درباریان خدوراً نین

-223: 1223)حهاج سهیاح، « گفتنهدانهد، مهیحال فلاکت انداخته بیواره را اغفال کرده، مملکت را ب  

223 . 

 
 خاطرات حاج سیاحکار رفته در سامد تقریبی فرایندهای فعلی بهب .1جدول 

 افعال تعداد فرایند

 11 کنشی

 قبول نکرد، خواستار شدند، سؤال و جواب کرده )کنند ، خواستند، راه دهند، تحدن کرده

 کرده)زدند ، مهیا  زدهناجز بودند، رفتند ، رفت  )کنی ، باز کردند، کنی ، رفع میقبول می)کردند ، 

 گفتنداند، می)کردند ، انداخت  اغفال کرده)کردند ،  خرج کرده)دادند ،  )کردند ، داده

 کردندشد، نطق میشد، اداره میتهی  می شهرت داده شد، جواب آمده،دادخواهی نمایند،  1 رخدادی

 شدند نباشند، 2 توریفی



  11          ...             در خاطرات تیگفتمان مشروطکلان یبررس»                  سال پنجاه و یک         

 

 

دررهد   21مورد ) 1دررد  جز  افعال کنشی،  13مورد ) 11کار رفت  در بند بالا فع  ب  22از میان 

ی است. دو مورد از افعال رخدادی درواقع فعه  کنشهی فدررد  توری 3فع  ) 2ها فع  رخدادی و آن

شهد اند. این دو فع  نبارتند از: تهی  مهیاست ک  ب  رورت مجهول درآمده و رخدادی محسوب شده

 شد.و اداره می

کهارکرد ایهن تکنیهک در  .، تبدی  جمل  ب  نبارت اسهمی اسهتسازیاز اس  سازی: منظوراس  -2

شهود تها ذههن نهامعلوم گیاشهت  می ،ولیتاسنادهای سببیت و مسهؤ خاطرات حاج سیاح این است ک 

تواند ب  دلی  وضوح برجستة موارد محهیوف باشهد که  خواننده ب  چالش کشده شود. نلاوه بر این می

وار مهروری   بازگویی آن ندیده و ترجیح داده است ک  فهرستنیازی ب ،راوی سفرنام  ،در این رورت

ویهژه ز دردسهرهای به تواند ب  دلی  رنایت جوانب احتیاط و پرهیهز ابر آن کند و بگیرد. همونین می

دریافهت و پهردازش آن  بهرد ورنت خوانش متن را بالا مهی. در هر رورت این فرایند، سسیاسی باشد

طهور به  ایهن اثهر،سهازی در بنهد زیهر از جمل  است. فراینهد اسه  یش از، بسیار بتوس  ذهن خواننده

 چشمگیری کاربرد یافت  است:

غلبهة  وهها تسهل  روس وپامهال شهدن خزینهة دولهت  وشاه سفرهای مظفرالدین وها قرضاین »

ن که  مسهلمانا رسیدن خبرها از داغسهتان وتسل  ایشان  واستخدام ارامن   وذلت مسلمانان  وها بلژیک

 وهها این مطیهع خهالش شهدن دولتیهان ایهران به  روساند و اند و زنده پوست کندهرا ب  آتش افکنده

انترافهات  وخرابی اوضهاع مالیه   ومندبی روسی راحب وشک  قزاق روس در ایران تشکی  قزاق ب 

له  و شهدت ظ وشاه ب  مهرض خبری و گرفتاری مظفرالدینبی ونلما  نتبات بر این اوضاع جانگداز 

م دمة یک بحهران  اشتمال،خواه ب  این حال اسفدیده و وطنالتفات جمعی خارج  وحرص درباریان 

 . 220-221)همان:  «خطرناکی را فراه  کرده...

ملات معلوم هستند. ایهن امهر بیشتر جشود، نیز دیده می  1جدول )ک  در چنانمعلوم و مجهول:  -1

 نگهاری وی اسهت.کنشگرها و ندم سانسور خبهری در واقعه دهندة رراحت نویسنده در معرفی نشان

هها و ایجهاد آرامهش و نبارتنهد از: آرام کهردن جهدالهایی دارند ک  ویژگیافعال مجهول نلاوه بر این 

رلح، تبرئ  از اشتباهات گیشت ، پرت کردن حواس، کنترل و هدایت توج  دیگهران، سهلب قهدرت از 

 هههههااز بههههین بههههردن مرزههههها و مالکیههههتدیگههههران، ارت ههههای شخدههههیت و رههههلاحیت و 
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(www.unlimitedpower.irتهوجهی ندارنهد و همهین امهر قابه  ، کهاربرد  ک  این موارد در این اثهر

 ک  کرده است. کتاب حاضربسامد وقوع این گون  را در 

بسیار انهدک اسهت.  این سفرنام بسامد وقوع افعال منفی نسبت ب  افعال مثبت در مثبت و منفی:  -2

نیز ب  طور کام  مشهود است. نلهت ایهن اسهت که  افعهال  1این امر از افعال مطرح در جدول شمارة 

مثبت، دارای حرکت و پویایی هستند ک  این امر متناسب با نوع اثر میکور اسهت؛ بهدین مفههوم که  در 

ان وی یکهی په  از دیگهری این نوشت ، نویسنده، روایتگر لحظ  ب  لحظة رویدادهایی است ک  در زمه

فعه  مثبهت  هسهتند و مثبهت )هایی ک  اغلهب کند؛ کنشاتفاق افتاده و کنش کنشگران را توریف می

 اند.وی داده و حوادث بعدی را در پی داشت بیش از آنک  انجام نشده باشند، ر

 ای دستوریی رابطههاارزش -3-1-2-2

ی مهه  ههاویژگهی، پرسشهی، امهری  و ها )خبهریوج  دربارة ای دستوریهای رابط ارزش بخشدر 

 . 110: 1213فرکلاف، ) شودای بحث میوجهیت رابط 

از این وج ، تمهامی اطلانهات را  با استفاده راوی. وج  خبری دارند ، بیشتر جملات،این سفرنام در 

یهک فعهال و به  ننهوان  وادث مشروط  بهودهخود از نزدیک شاهد ح. او گیارددر اختیار مخاطب می

غلبهة وجه  اسهت. را ثبت و ضب  کهرده  دث آن، اطلانات مستند فراوانی از حواخواهمشروط سیاسی 

 توان دید:زیر می طور برجست  در بندخبری را ب 

ایهن اسهاس را از بهی   خواسهتندو می داشتندالاتدال اخلال در کار محمدنلی شاه و اطرافیان نلی»

 «شهدو نفرت میهان ملهت و سهلطنت پیهدا  گردیدیت شاه با ملت هم  جا میکور ک  ک  ضد برچینند.

  211: 1223)حاج سیاح، 

نگهاری و ایعوقهاثهر )است و تناسب کام  با نوع  این کتابدر در کنار وج  خبری، ک  وج  غالب 

حهوادث و . وجه  خبهری، بیشهتر در گهزارش کهار رفته  اسهت  دارد، وجوه دیگر نیز ب نویسیخاطره

 توان دید:ها می؛ درحالی ک  وجوه پرسشی و امری را بیشتر در ن   قولرویدادها کاربرد یافت 

ب  مشیرالدول  گفت : این نحو نظامنام  ک  وکلا از ب هال و نطهار ایهران و طههران انتخهاب شهوند و »

نحهو  ت ریباً ندف وکلا مال تهران باشند و ب  محض انتخاب وکلای طهران مجله  منع هد شهود، ایهن

 . 212)همان:  «چ  خواهند کرد؟وکلای مجل  
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بعای دوستان ب  مهن اطلهاع دادنهد که : خهودت و طلبی بودم، چون من از قدی  مشهور ب  آزادی»

 . 232)همان: !« احتیاط کنیدپسرت همایون 

شهود، وجهیهت ای مطهرح مهیهای رابطه م ولة دیگر دستوری ک  در زیرگروه ارزشوجهیت:  -2

بایستن، شایستن و توانستن را نیهز نهونی فعه  معهین بایهد »کمکی است. مربوط ب  افعال شب است ک  

)انهوری و  «رودکهار مهیاز وج  التزامهی به های خاری   کمک آنها فع  در حالتشمار آورد؛ زیرا بب 

    .10: 1211گیوی، 

  اسهت و در سهایر هها کهاربرد یافتهقهول، وجهیت هموون وج  پرسشی و امری در ن  این اثردر 

نگاری بسنده کهرده و از تحلیه  و ابهراز نظهر و های گزارشی، نویسنده تنها ب  خبرنگاری و واقع بخش

 .  هایی از کاربرد وجهیت در اثر مورد اشاره آورده خواهد شدقااوت پرهیز کرده است. در ادام  نمون 

« پیدا کرده، مجل  تشهکی  شهودرورتی تا این شاه هست، این اساس  باید جهد کرد»جواب داد: »

 . 212: 1223)حاج سیاح، 

 بایهداینان مفسدند و هفت نفر دیگر ه  مفسدند ک  در مجله  متحدهن هسهتند.  جواب آمد ک :»

 . 232)همان: « آنان را ه  بدهید

 ستوریهای بیانی دارزش -3-1-2-3

پرداخته  ههای مهه  وجهیهت بیهانی ویژگیو ههای دسهتوری ویژگیهای بیانی ب  ارزشاین بخش در 

شهمرد که  نبارتنهد از: معرفتهی، پالمر، س  جنب  برای وجهیهت برمهی  .112: 1213فرکلاف، ) شودمی

الزامی و پویا. وجهیت معرفتی، قااوتی است ک  راجع ب  امکان تح هق وضهعیت یها رخهدادی ایجهاد 

وجهیهت پویها دی اسهت. وضعیتی یا رخدا وجهیت الزامی، سخن از تکثیرگیاری بر نملی، در شود.می

رحیمیهان و ) شهودمدار را نیز شهام  مهیبلک  کاربردهای خنثی و شرای  گرمدار،موارد کنشن  تنها نیز 

    .22-23: 1232نموزاده، 

، بیشتر از گونهة الزامهی و پویها اسهت و گهاه از جایگهاه کتاب مورد بررسیکار رفت  در وجهیت ب 

در بنهد زیهر،  گاه نمایندة دلسوزی و رفاقت و گاه نیز دربرگیرندة قاهاوت اسهت.شود، قدرت بیان می

 وجهیت بیانی از گونة الزامی و از جایگاه قدرت بیان شده است:

 . 101: 1223)حاج سیاح، « باید اطانت کنیدمگر نوکر شاه نیستید؟ امر کرده، »
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مهدار اسهت؛ بهدین هه  شهرای ار و گرمهدتوان وجهیت پویا را دید ک  ه  کنشدر بند زیر نیز می

 جهت جاری شدن فع  است: شرای ،فراه  شدن لزوم رساند و ه  نمایندة مفهوم ک  ه  الزام را می

آوری فرمودند: من منتظر سردار محتش  و بهادرالدول  هست ، آنها باید بها نهدة سهواری که  جمهع»

 . 120)همان: « کنند، برسند و حرکت کنی می

 رسطح تفسی -3-2

: 1213فرکلهاف، ) تفسهیر مهتن ب. ،تفسیر بافهت گیرد: الف.در دو مرحل  انجام می تفسیر هر متن ادبی

212.  

 تفسیر بافت -3-2-1

ههر بُعهد در نظهر گرفته   چهار بُعد ارلی هر گفتمان و چهار پرسش مرتب  بهابافت،  رحلة تفسیرمدر 

روابه : روابه   -2فانلان: چ  کسانی درگیر ماجرا هسهتند؟  -2محتوا: ماجرا چیست؟  -1شده است: 

  222-222: 1213فرکلاف، )ن ش زبان در پیشبرد ماجرا چیست؟ پیوندها:  -1 ها چیست؟میان آن

به  کشهورهای مختلهف جههان و شههرهای  نویسهندهسفر  ،این کتابارلی در ماجرای  ماجرا: -1

سیر و سهیاحت، زبهان فارسهی، دولهت و ملهت، دیهن و  از جمل  ات مختلفیب  موضون و ایران است

سیاست، نل  و جه ، مدارس دینی، ندالت و ظل ، پیشرفت و رفاه، اخلاق اجتمانی، تربیت و تمهدن، 

گرایهی، گرایی، نظام سیاسی، شهرسازی و شهرنشینی، خرافه ح وق بشر، است لال، آزادی، استبداد، قانون

نگاری، تاری  و فرهنگ پرداخت  شده است. یکی از مهمترین موضهونات مطهرح  تارینویسی، سفرنام 

در این بخهش  راویدر این اثر، حوادث مربوط ب  نهات مشروطة ایران در اواخر دورة قاجاری  است. 

 طلبان و قساوت مخالفان پرداخت  است.ها و ایثار مشروط از کتابش ب  شرح فداکاری

آزادیخهواه،  ان که طلبهمشهروط وند: شدست  ت سی  می س اثر ب  این  افراد موجود در مشارکین: -2

افههراد مخههالف مشههروط  و آزادی هسههتند. کهه  ناراضههیان و اسههتبدادگران قههانونگرا و فههداکار هسههتند. 

ههای خهود در امهور با دخالت ک  ان کشورهای روسی  و انگلی  سفیران و گماشتگکشورهای بیگان  )

در ایهن اثهر وجهود دارنهد که  ن هش  البت  تعدادی مشارکین متفرق  نیز کردند.میکمک  ظالمان ایران ب 

خاری در جریان مشروطیت ندارند؛ کسانی هموون مهادر نویسهنده و برخهی افهراد که  وی در طهول 

 سفرهایش دیداری کوتاه با آنها دارد.
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، در سهوی دیگهر و اتباع کشورهای بیگان  مستبدان ان از یکسو وطلبمشروط رواب  بین واب : ر -2

ان را دشهمن خهود طلبهمشهروط به  فرمانهدهی محمهدنلی شهاه، استبدادگران روابطی خدمان  است. 

باز کشاکش میان مجل  و شاه شروع شد، ایهن دفعه  محمهدنلی »: لفندها مخاشدت با آندانند و ب می

ت لیهاخوف و فهوج سهیلاخوری بها سهرکردگان و شاه، استعداد خود را تکمی  کرده، قزاق کلاً ب  ریاس

 . 232: 1223)حاج سیاح، « ها را ه  برده بودندجمعی از اشرار مسلح در باغ شاه بودند و توپ

بعاهی ن لها  » :ای بهودرابطهة خهوب و دوسهتان  ،رابطة شاه با نیروهای بیگانه  از جمله  روسهی 

کنند تا جلو ترقی و بیداری ایران را گرفته ، به  های روس دایر میدانستند ک  این آشوب را دی،لماتمی

  231)همان: « کرده، دخالت در کار ایران نمایندبهانة ناامنی قشون وارد 

ههای اگرچه  نویسهنده بسهیاری از ن ه  قهولاسهت و  ردارسمی و تک در این اثر،زبان  زبان: -1

 مواجه  اسهت و اکثهر ن ه  رهدامخاطب با متنهی تهکاما ران را ب  رورت مست ی  آورده است کنشگ

ی ضهعیف از مخالفهان مشهروط  ردای . در این اثر،رسدها در جهت تکیید مشروطیت ب  گوش میقول

تهوان متن قرار دارد. برای نمون  در مثهال زیهر مهی نویسنده ) یارلک  در پ  زمینة ردای وجود دارد 

 مشروطیت شنید:گویی غالب نویسنده را دربارة های مست ی ، تکبا وجود ن   قول

: مگهر به  شهما گفتاو میکردند. ال  قنانت نکرده، از ملا قربانعلی استفسار میب  فتوای شی  فا »

خوب! اجیر هسهتید. تکلیهف رفهتن اسهت.  گفت:میاند. داده گفتند:میاند ک  ب  تبریز بروید؟ پول نداده

؛ بهرای مهوارد بیشهتر ر.ک همهان: 101همهان: )« یان را بزنی  یا بکشهی ؟: فرضاً رفتی . آیا تبریزگفتندمی

213 ،110 ،232-232.  

 تفسیر متن -3-2-2

تفهاوت پاسه  و گفتمهان  افهت مهوقعیتی و بینهامتنی، نهوعتفسیر مشارکین گفتمهان از بدر این بخش، 

بررسهی ضهعی و سهاختار مهتن در چهار سطح ظاهر کلهام، معنهای کلهام، انسهجام مو ب  آنها مشارکین

  . 222: 1213فرکلاف، ) شودمی
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 ظاهر کلام -3-2-2-1

مهورد  اثهر در  .223: همهان)مهورد نظهر اسهت گهانی متن، نظام آوایی، دسهتوری و واژاین مرحل ، در 

ارد زیهادی وجهود مهو منظر کهاربرد واژگهان، ازدیده نشد اما کاربرد تکرار آوایی از  هایینمون  بررسی،

 ان استفاده کرده است:خواهمشروط دار مثبت برای توریف از واژگان نشان نویسنده دارد ک 

در طههران  الدین وانه  که  روزی چنهد، سید جمالسعید فرید، خواهآزادی، شهید مبرور مرحوم»

« ند تفحش کردند دست بهر او نیافتنهدبود ناطق ح گوپرستان ک  تشنة خون آن مخفی بود... شاه و شاه

  103)همان: 

 است:استفاده شده  دار منفیاز واژگان نشان مخالفان مشروط  در توریفخاطرات حاج سیاح در 

 . 231)همان: « کلاش جمع شده... ملانماهایو سید  اوباشچند دست  از »

برخهی  اسهت. رسهی نظهام دسهتوریبر های دستیابی ب  گفتمان و ایهدئولوژی مهتن،دیگر روشاز 

ی مهتن را بررسهی کهرد نبارتنهد از: تهوان گفتمهان و ایهدئولوژهها میک  از طریهق آن ننارر دستوری

دهای تککید و انحدهار و قطعیهت، ننارر تککیدی مانند مترادفات، تکرار، قی، های تفایلی و نالیرفت

 . 223: 1231 فتوحی،) ام انکاری استفه) ینفو وج  پرسشی با محتوای  وج  امری و التزامی

های نهالی به  سهتایش آزادیخواههان رفتبا استفاده از  در این اثر نالی و تفایلی: هایفتر -1

 است:شده پرداخت  

ا ت هی خهان کسی ک  طالب قانون و نظ  و ندل و ترقی در ایران بود مرحوم مبهروز و میهرز اولین»

 . 221: 1223)حاج سیاح،  «اتابیک )امیرکبیر  بود

ب  قرآن قس  یاد کردند ک  با مشروطیت و قانون خهواهی همراههی کننهد و در یهک روز در یهک »

 . 231)همان: « از انیان قس  خوردند بیشترمجل  هفتاد نفر 

مترادفهات و رهنعت تکهرار به  سهتایش  مهواردی چهون:بها اسهتفاده  نویسندهرر تککیدی: ننا -2

در بند زیهر بها اسهتفاده از مترادفهات و   برای نموناست.  پرداخت استبدادگران ان و ت بیح خواهمشروط 

 ده است:ب  خوبی توریف شتکرار، وضعیت پریشان مردم تحت استبداد قاجاری  

رفته ،  تجارتشهانرفته ،  رنعتشهانرفت ،  غیرتشانرفت ،  ثروتشاناند، شده پریشانو  گرسن ایرانیان »

و  بنگهی، چرسهی ...اندبار آمده دغ و  دزدو  مفتخورو  تنب ، و نیاشرفت ، اخلاق فاسد شده،  نزتشان

 . 131)همان: « اندشده تریاکیو  شربی
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ان و طلبهمشهروط بهرای سهتایش  قیدهای تککید نیز از نلاوه بر کاربرد مترادف و تکرار، حاج سیاح،

 :ده استاستفاده کر مستبدانت بیح 

 . 213)همان: « خواهان آزادی بودندة پاکی فطرت، ح ی ت و ب  واسط ب  طوربعای روحانیون »

رشوه گیری و این قبیه  چیزهها اه   ب  هیچ گون سردار اسعد شخداً مردی وطن پرست است و »

  102، 233، 233نمونة بیشتر ر.ک برای ، 122همان: « )نیست

ایهن  و یادی از جملات امری و التزامی وجهود داردهای زنمون  ،این اثردر وج  امری و التزامی:  -2

 است:نویسنده ان  و طلبمشروط متامن ارول ن اید  ،جملات

« کننهدفوراً طناب انداخت  خفه  می بیواره را «ش کنید.اآسودهفوری  !از اشرار است»گوید: شاه می»

  111)همان: 

ک  سردار اسعد و رمدام السلطن  را تا موقهع نگیشهت  به   بنماییدمسافرتی ب  ارفهان  بتوانیداگر »

  113-13)همان: « ایدنمودهطرف طهران حرکت بدهید خدمت بزرگی ب  وطن 

در  بهرای مثهال شهود.دیهده می انکهاریاسهتفهام  از هاییمونه ن ،این کتابدر استفهام انکاری:  -1

برای تحت تکثیر قرار دادن حکام شههرها و نلمها اند، ان ب  حکام و نلما نوشت طلبمشروط هایی ک  نام 

 :های انکاری استفاده شده استپرسشاز انواع 

در  آیهدها ک  ب  مسلمانان وارد میها و حب  و زنجیرها و شکنج ها و جرمها و غارتاین توهین»

همانیهد! اگهر به  مها هه  بف اید؟آیا جوابی برای روز جزا حاضر کردهنزد آقایان گویا از نادیات نیست؟ 

ای به  چه  نتیجه هها شهده نکردید ب  این امت ک  برای تحدی  شماها کهرور کهرور پهول تحمیه  آن

  223)همان:  «؟مسلمانان ناید گردیده

)بهرای مهوارد بیشهتر  است توجهی نلما استفاده شدهید بر بیاستفهام انکاری ب  قدد تکک در بند بالا

    .102ر.ک:

 معنای کلام -3-2-2-2

از  د. حهاج سهیاحشهوای معناشناختی و کاربردشناسی بررسی میهیک متن از منظر جنب  ین بخش،در ا

ی و طلبهمشهروط سهعی در تهروی  گفتمهان  ،نظر معناشناختی با استفاده از فنون بلاغت و دستور زبهان

مجهاز در سهطح  تاهاد، اسهتعاره و ،معنهااین کار را از طریق آوردن کلمات هه  وی .آزادیخواهی دارد
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ههای قبلهی اسهتعاره در بخشمعنا و متهرادف، متاهاد و ل  انجام داده است. ب  واژگان ه واژگان و جم

 شود:می مجاز ذکری از یهاها آورده شد. در اینجا نمون از آنهایی و نمون  اشاره

  221)همان:  «بست  و مردم در وحشت بودند زارهابا»

 منظهور از سهفارت روس، در جملهة زیهر نیهز های بازار اسهت.زهر، مغادر جمل  بالا، منظور از بازا

 است: آنکارکنان 

 ،خواستند ک  ب  ایشهان راه دهنهد که  در سهفارت تحدهن کهرده سفارت روسای از تجار از نده»

 . 223)همان: « قبول نکرد سفارت روسدادخواهی نمایند، 

در ترسهی  خدورهیات »متن اسهت.  گفتاریهای یدا کردن کنشمفسر ب  دنبال پ در کاربردشناسی،

 کنی  که  تولیدکننهدةکنشی را تورهیف مهی بخشی از یک متن ب  ننوان یک کنش گفتاری، در ح ی ت

دار، طهرح مث  بیان یک گفت ، قول، تهدید، هش دهد؛طة تولید متن آن را انجام میمتن ب  ننوان یک واس

هایی از ایهن کهنش نمونه اطرات حهاج سهیاح خهدر .  222: 1213)فرکلهاف، «یک سؤال، دسهتور و...

 است:آورده « سفگراو»هایی از یک اندیشمند خارجی ب  نام ن   قول اوگفتاری وجود دارد. 

ای را ملیجهک او را بر ن لا  مملکت برتری دهد و یک بوه  ،پادشاهی ک  گرب  را ل ب دادهگفت: »

زرگ   او دههد، یهک رذل و پسهتی را وزیهر بهنزیزالسلطان بنامد و دختهر به ،محبوب گردانیده ،نامیده

  211: 1223)حاج سیاح،  «مملکت کردن چ  استبعاد دارد؟

 انسجام موضعی -3-2-2-3

ج  از رشهتة ری منسهشود تا در رورت امکان، تفسهیارتباط معنایی برقرار میها ، بین گفت سطح در این

 در بُعهدرا  موضهعی انسهجام ،سهیاح خاطرات حاجدر .  213: 1213فرکلاف، شود )کلام ب  دست داده 

بها اسهتفاده از حهروف شهرطی و  را بیشهتر انسجام دسهتوری، نویسنده .توان دیدمی دستوریو  معنایی

 :ه استربطی ایجاد کرد

تحریک محمدنلی شهاه به  مخالفهت بها مهردم  بلک امین السلطان در میان مردم ب  مواف ت با شاه »

ایهران را جمههوری  بلکه خواهد شاه را خلع کنهد می اینک بود ب   در نزد محرمان شاه مته  وشده بود 

  232: 1223)حاج سیاح، « کرده...
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رد بررسهی شهده، ای ک  سبب انسهجام و اتدهال سهاختاری در اثهر مهویکی از شگردهای برجست 

 شود: ک  سبب افزایش سرنت متن و پیوستگی و انسجام آن می حیف شناسة فع  است

، شههر را ویهران و حمل  کهردهک  ب  زودی ب  هیکت اجتماع  اررار داشت بعای گفتند ک  س،هدار »

با بستن راه آذوقه ، اههالی را ماهطر و مجبهور به  خواست  میالدول  اهالی بیواره را قت  نام کنند. نین

، گفته  دیدهت دیر را ، بدون کشتار تابع گردانند و بعای گفتند س،هدار حال زار تبریزیان بیتسلی  کرده

، به  طههران برگشهت س،هدار ، بکشی ؟ در هرحال کردهبود ما ب  چ  دلی  باید این مسلمانان را محارره 

  101)همان: « طن ارلی خودش ک  تنکابن است، رفت، ب  ونیامدهه  

 سطح تبیین -4

موقعیهت اجتمهانی یها شود. اجتمانی بررسی می فراینددر سطح تبیین، گفتمان ب  ننوان بخشی از یک 

 ی و آزادیخهواهی در ایهران دورةطلبهمشهروط ای ک  بانث به  وجهود آمهدن گفتمهان محی  اجتمانی

. در دورة ناررالدین شهاه، ایهران کفایتی آنان داشتحکام قاجار و بیقاجاری  شد، ریش  در ظل  و ست  

های اسهتکباری مثه  رتکه  مهورد طمهع روز افهزون قهد ر ن ب مانده و ف یر تبدی  شدهب  یک کشو

ههای مهردم به  روسی  و انگلی  قرار گرفت  بود. مجموع ایهن نوامه  موجهب نارضهایتی نمیهق توده

 متوس  سنتی شد.  وص طب ة روشنفکر جدید و طب ةخد

تماس و برخورد با غرب، افزون بهر گسهترش طب هة روشهنفکر جدیهد و طب ه  متوسه  سهنتی، »

دیدآورد. طب ة روشنفکر ک  در اندیشهة پیشهرفت پهر شهتاب بهود، نارضایتی اجتمانی فراگیری را ه  پ

کرد. طب ة متوسه  سهنتی که  نارضایتی روز افزون از روند آهست  نوسازی و فساد زیاد دربار را بیان می

دفاع مانده بود. ک  ک  پی برد ک  قاجار بیشتر ب  فکهر ت ویهت دولهت در برابهر در برابر رقبای بیگان  بی

 . 33-30: 1231)آبراهامیان،  «های ام،ریالیستی  در برابر قدرتحف  جامع جامع  است تا

نارههرالدین شههاه موجههب شههد تهها او قراردادهههای  مانههدگی و ف ههر مطلههق ایههران در دورة ن ههب

 و بهود ر ایهراناً ب  نفع کشهورهای خهارجی و ضهرغالب ای را با کشورهای خارجی ببندد ک غیرمندفان 

   تهران رخ داد:کردند و شورش بزرگی در انتراض  ب  مفاد آن مردم

ن ک  در این تاری  بر اثر اندک آشنایی یافتن ب  احوال ممالک خارجه  و خوانهدن جرایهد امردم ایر»

یافت، پ  از اطلاع بر شرای  این انحدارنام  و م ایسة آن بها امتیهازی فارسی ک  در استانبول انتشار می
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شهروع به   ،ات با شرای  بهتری ب  شهرکتی خهارجی داده بهودک  دولت نثمانی در باب انحدار دخانی

ت ایهن مخالفهت نظهی  مردمهی در نهایه . 1002: 1231)اقبهال آشهتیانی، « مخالفت با اساس آن کردند

 ری بیشتر مردم و افهزایش مطالبهات. این ماجرا بانث خودباوناررالدین شاه را وادار ب  لغو قرارداد کرد

ب  این مهوارد اشهاره کهرده  حاج سیاح، ندالتخان ، انتخابات و مشروط . شد؛ مطالباتی مانند: مجل  آنان

   است:

خواستند بعای نوام  بگویند مها آقایهان « خواهید؟شما چ  می»سفیر انگلی  از مردم سؤال کرد: »

الدول  ه  قنانت کهرد. په  ن تفا کرد و نباید ب  نزل نیخواهی . ن لا  چند گفتند: نباید ب  این اکرا می

« دانسهتند بیفزاینهدی آن را ه  نمیمدم  شدند ک  بر ت اضای خود خواستن اطاق ندالت ک  شاید معن

 . 223: 1223)حاج سیاح، 

ن ش مهمهی در تهروی  ها و روشنفکران و از جمل  نهاد روحانیت شیع ، بسیاری از نهادها و انجمن

نبدالل ]بهبهانی[ را بعد از توهین زیاد قرار شد ب  کرمانشهاه بهرده آقا سید» ی داشت:طلبمشروط گفتمان 

ز چندی حب  به  مشههد تبعیهد و آقا سید محمد]طباطبایی[ را با پسرش بعد ا ب  طرف نتبات بفرستند

 . 233: همان) «نمودند

در » کشهورهای اسهتعمارگر اشهاره کهرده اسهت: دخالتب  مسکلة نویسنده  ،نوام  اجتمانیاز میان 

زمان ناررالدین شاه با کمال سههولت و آرامهی چنهدین ولایهت معظه  از شهمال خراسهان و طوایهف 

بلوچسهتان هه   ها تدرف کردند بدون اینکه  جنهگ و م اومهت بیننهد و از طهرفها را روسترکمان

ها تدرفاتی کردند بدون اینک  کسی درردد گفتگو برآید... در ح ی ت شمال ایران به  تدهرف انگلی 

 . 131: همان«)ا ب  دست آوردندانگلی  تملک کرده امتیازه روس و

 نتیجه -5

و  پهردازدای از آن به  مشهروطیت مهیاز جمل  آثاری است که  بخهش برجسهت خاطرات حاج سیاح 

های زبهانی و معنهایی، در جههت تکییهد سبب شده ک  تمامی سطوح و لای  خواه بودن نویسندهمشروط 

ستمگران باشد. بررسی این اثهر در سه  سهطح  و سرکوب مخالفان آن وی این جریان اجتمانی و سیاس

در برجسهت   توریف، تفسیر و تبیین، نمایندة یکدستی و یک،ارچگی تمامی ننارهر زبهانی و غیرزبهانی

طلبههان و را در طرفههداری از مشههروط  نویسههندهدیههدگاه مشههروطیت اسههت و  گفتمههاننمههودن کلههان
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ههای تجربهی گفتمهان کهار رفته ، حهاوی ارزشتوریف، واژگان ب  د. در سطحاننمایخواهان میآزادی

ده اسهت. در ایهن این امر استفاده شه از انواع رواب  معنایی برای خواهی است وطلبی و آزادیمشروط 

اثر، واژگان بیش از آنک  دلالت بر حسن تعبیر داشت  باشند، بهرای ت بهیح و سهرزنش مخالفهان به  کهار 

. در سهطح دسهتور زبهان، انهدی مفهومی نیز در ستایش ان لاب مشروط  کاربرد یافته هااند. استعارهرفت 

. بسامد بالای وج  خبری، نماینهدة آگهاهی ة اثر هستندگانطلبان و مستبدان، مشارکین س راوی، مشروط 

گفتمهان مشهروطیت، راوی دانای ک  از اموری جاری است. در سطح تفسیر و تبیین نیز کلهان نویسندهم

توجه   یو تمهاماسهت خهواهی داده طلبهی و آزادیهای مختلف متن را رنهگ و بهوی مشهروط فتبا

   دارد. مخاطب را ب  خود معطوف می
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