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  1393مستانز، 11ي ، شمارهومسسال 
 160-178صفحات 

  ي ناصرخسرو در سفرنامه» ديگري«گفتمان و تصوير
  *معصومه محمودي

  29/11/1393تاريخ پذيرش:    23/09/1392تاريخ دريافت:
  چكيده

هاي  گرايي، به حوزه اساختهايي است كه پس از انقالب پس روش گفتمان انتقادي از جمله رهيافت
تنها بر ارتباط  نقد معاصر راه يافته است. اين شيوه در پي بررسي ساز و كارهاي قدرتي است كه نه

با بررسي   است كوشيده   گذارد. نگارنده در اين مقاله ي انديشيدن نيز تأثير مي اجتماعي بلكه بر شيوه
ي روزگار  ر نگاه فردي، ايدئولوژي حاكم بر جامعهي ناصرخسرو نشان دهد كه چگونه، عالوه ب سفرنامه

ي  ها مؤثر بوده است. روحيه گذاري بر آن خسرو نيز در نگرش او نسبت به جوامع ديگر و ارزش ناصر
اي را پديد  هاي ديني و اجتماعي، سفرنامه علمي، نگاه دقيق و عالقه به تفسير و تأويل در كنار گرايش

يات بناها، وضعيت جغرافيايي و اقتصادي شهرها و روستاها، تصويري از آورده كه عالوه بر توصيف جزي
نهد. اساس كار در اين پژوهش، مبتني بر  تاريخي آن روزگار نيز فراپيش خواننده مي - شرايط سياسي

نظريه و روش فركالف است و در ضمن بررسي اثر در سه سطح توصيف، تفسير و تبيين، از نظريات 
  نيز استفاده شده است. » ديگري«هال در باب  دريدا و

  .گفتمان، سفرنامه، ناصرخسرو، فركالف، ديگري :واژگان كليدي
  

  مقدمه
تحليل گفتمان انتقادي يكي از رويكردهاي مؤثر در تحليل متون است كه ريشه در آراي 

خصوص ميشل چون لوييس آلتوسر، روالن بارت، ژاك دريدا، الكان و به ي جديدي هم فالسفه
فيلسوف معاصر فرانسوي دارد و صاحب نظراني چون راجر فالر، روث وداك و نورمن فوكو، 

عنوان گرايشي نو در تحليل متون، نقش مؤثري  ي اين رويكرد، به فركالف در معرفي و اشاعه
پژوهي در مطالعات فرهنگي به كمتر از نيم قرن  ي پيدايش و تكوين گفتمان اند. تاريخچه داشته

شناس  هاي ميشل فوكو فيلسوف و تاريخ ز اين زمان صرفاً شامل كوششرسد كه نيمي ا مي
شود. به باور او، گفتمان، مفهومي است كه پيرامون توليد معنا از طريق زبان تعريف  فرانسوي مي

ي اعمال اجتماعي شامل معنا هستند و همچنين معاني به  اما نظر به اين كه همه« شود؛  مي
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ي  ي اعمال جنبه گذارند، در نتيجه همه دهند و بر آن تأثير مي يگيرد، شكل م آنچه انجام مي
  .)83: 1389پروين، - (ميرزايي» گفتماني دارند

ي وسيعي در  هاي اخير گستره شناسي همگاني دارد و در دهه اين رويكرد كه ريشه در زبان
هاي ديگر به  گرفته است، بيش از گرايش شناسي، فلسفه و... را در بر هاي ادبيات، جامعه رشته

كند. تحليل گفتمان انتقادي به لحاظ نظري و روش  معنا و موقعيت زادن متن توجه مي
شناختي، مطالعات زبان شناختي را از سطح توصيف متون به سطح تبيين ارتقاء داده و به لحاظ 

ي آن را از سطح بافت موقعيت فرد، به سطح كالن يعني جامعه،  ي تحقيق نيز گستره محدوده
شناسي، كه زبان و گفتمان را در  يخ و ايدئولوژي، وسعت بخشيده است. در اين رويكرد از زبانتار

   است،   داده ارتباط با مسائل كالن جامعه از قبيل نهادهاي اجتماعي و ايدئولوژي گسترش 
 سزايي دارند روند و در بازشناسي متون نقش به شمار ميبيني و قدرت از مفاهيم بنيادي بهجهان
  و  كوشد با نگاهي انتقادي، ساز بنابراين، در اين روش، منتقد مي .)20- 18: 1386گل زاده، (آقا

  ي قدرت را كه در متن پنهان است، عيان سازد.  كارگيري پيچيدهكارهاي به
دانند كه حقيقت  پيروان تحليل گفتمان انتقادي، ادبيات را سرشار از اظهاراتي ساختگي مي

اي كه ميان يك اثر و جامعه  ي ظريف و پيچيده شده است. در واقع، رابطهدر پشت آن پنهان 
سازد. از  پذير مي صورت تفكيك شده از جامعه و فرهنگ، امكانوجود دارد، ارزشيابي آن را به

توان  آيد و مي شمار ميهاي رفتاري و اجتماعي سند تاريخي به نظر آنها، اثر ادبي با بازتاب نظام
بنابر تحليل گفتمان انتقادي، « .)134-133: 1378(مقدادي،  شمار آوردال بهآن را تاريخ فع

گردند. هر  هاي خاص مي هاي متفاوت و با هدف مسائل قدرت و سلطه منجر به بروز گفتمان
شود و با  متن در شرايط ويژه و با درجات متفاوت از آزادي و در نسبتي از قدرت توليد مي

  .)151: 1390(قبادي و ديگران، »گيرد دسترس خواننده قرار ميهمين درجات متفاوت نيز در 
ي ناصرخسرو در سه سطح توصيف، تفسير و  در اين مقاله بر اساس روش فركالف، سفرنامه

ي نويسنده از زبان و كاربرد واژگان با  شود و به مواردي مانند چگونگي استفاده تبيين بررسي مي
شود.  متن در تعامل با آن شكل گرفته است، توجه مياي كه  شناختي توجه به موقعيت جامعه

چنين نگارنده بر آن است تا نشان دهد كه چگونه گزينش واژگاني و بافت معنايي متن در  هم
  خدمت ايدئولوژي و قدرت روزگار خود بوده و به تكثير آن كمك كرده است.

  
  مفاهيم و مباني

ي اجتماعي است كه  بازنمايي زمينهرويكرد تحليل گفتمان انتقادي روشي جهت بررسي و 
ها و هنجارهاي رايج در آثار ادبي و غير ادبي را شكل داده است. از آنجايي كه واقعيت  ارزش

: 1379تاجيك،( توان به گفتمان خنثي و بي طرف باور داشت اجتماعي ناب وجود ندارد، نمي
پيام واحدهاي زباني را در گيري تحليل گفتمان انتقادي چگونگي تبلور و شكل«در واقع  .)50
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ي  ي متن) و كل نظام زباني و عوامل برون زباني (زمينه (زمينه ارتباط با عوامل دروني زبان
بنابراين، رويكرد گفتماني  .)8: 1379(فركالف،  »كند اجتماعي، فرهنگي و موقعيتي) بررسي مي

ها و  ورها، نگرشچيزي فراتر از نوشتار و مضمون و هدف مولف است. گفتمان، تبلور با
اي از معاني   شود. در هر گفتماني زنجيره هايي است كه به شكلي نمادين نمايش داده مي ارزش
(پاينده،  كنند گذارند و يكديگر را تقويت مي پيوند حضور دارند كه متقابال بر هم صحه مي هم

آنها را شكل هاي اجتماعي كه  ها بسته به نوع نهادها و كاربست گفتمان .)171- 170: 1385
هايي را در رابطه با موقعيت و شاًن نويسنده و مخاطبان متن، در خود دارند و  دهد تفاوت مي

  .)6: 1379تاجيك،(كند  ها را تعيين مي ها است كه نوع گفتمان همين تفاوت
سياسي است.  - هاي اجتماعي در واقع زبان ابزار مهمي براي برقراري و حفظ روابط و ديدگاه

اب و در ليل گفتمان انتقادي، هر متن در شرايطي ويژه با درجات متفاوتي از انتخبراساس تح
اجتماعي و توليد  اي از ارتباط  ي ويژه قدرتي كه در جامعه گونه«شود؛  توليد مي نسبتي با قدرت
  ).226: 1388(تسليمي، »آورد ي انديشيدن را پديد مي دانش و شيوه

رو ذات خود مناسبات قدرت هستند؛ از اين فوكو معتقد است مناسبات اجتماعي در
سازي مناسبات قدرت و فرايندهاي ايجاد ايدئولوژي و فرهنگ از اهداف رويكرد تحليل  آشكار

ها در آن است كه به  اهميت اين ايدئولوژي ؛ )207- 202: 1387(برتنس، گفتمان انتقادي است
پردازد و پايه و اساس شناخت را  يي عناصر موجود در جامعه م ها درباره دهي طرز نگرش سامان

، زادهآقاگل( كند هاي اجتماعي و اهداف و عاليق آنها فراهم مي هاي متداول در گروه در نگرش
1385 :153.(  

ي تحليل گفتمان انتقادي، اين  هاي برجسته در زمينه نورمن فركالف، يكي از شخصيت
كمك به آگاهي بخشي  رايهنگي برويكرد را روشي كارآمد در بررسي تغييرات اجتماعي و فر

اي ديالكتيك در ميان داند. فركالف به رابطه استثماري مي - روابط اجتماعي ي رهدربا
(ايدئولوژي و  شناسي) و ساختارهاي كالن جامعههاي زبان (ويژگي ساختارهاي خرد گفتمان

  .)97- 96: 1379(فركالف، ساختارهاي اجتماعي) باور دارد
ي عملي اجتماعي است كه با  مثابه ان در اين روش انتقادي، بهفركالف معتقد است زب

سازد كه از سه  دهد؛ گفتمان نيز اجتماع را مي ايدئولوژي گره خورده است و گفتمان را شكل مي
او  .)159: 1385زاده، سطح دانش، روابط اجتماعي و هويت اجتماعي تشكيل شده است (آقاگل

اين روابط را تعريف كرد. روابطي كه هم در فرايند توليد متن  توان گويد با تمركز بر زبان مي مي
اند و  و هم در فرايند تفسير آن مؤثر است. فرايند توليد و تفسير داراي تعامل و كنش متقابل

گفتمان  - سازند. تحليل گفتمان از نظر فركالف عبارت است از: الف همديگر را متأثر مي
شناسي گفتمان، فارغ از نقش  هاي زبان به تحليل مقوله ي توصيف) كه ي متن (مرحله مثابه به

ي تفسير)  ي تعامل بين فرايند توليد و تفسير متن (مرحله مثابه گفتمان به - پردازد؛ ب زمينه مي
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ي توليد متن و نسبت  پردازد و دانش زمينه كه به روابط بين روندهاي توليد و درك گفتمان مي
ي تبيين) كه  ي زمينه (مرحله  مثابه گفتمان به - ؛ جگفتمان با ساختارهاي اجتماعي است

ي اجتماعي در ظرف مناسبات قدرت  عنوان جزئي از روند مبارزه معطوف به بررسي گفتمان به
  .)40- 39: 1390است (قبادي و همكاران،

سطحي نورمن فركالف در تحليل  كوشد بر مبناي الگوي سه در اين مقاله نويسنده مي
هاي ايدئولوژيك و راهبردهاي گفتماني و كاربرد شناختي، ساخت  اختگفتمان انتقادي، س

هاي  هاي صرفي و نحوي و ارتباط بينامتني گفتمان سفرنامه با ساير متون و طرح واره واژه
ي گفتمان و  ي تبيين، رابطه ذهني را در سطح توصيف و تفسير روشن كند و نهايتاً در مرحله

  كري و اجتماعي را مورد بررسي قرار دهد.هاي حاكم و بسترهاي ف ايدئولوژي
ي  الزم به توضيح است كه نگارنده در سطح تفسير براي روشنگري بيشتر، از نظريه

را در » نمايش ديگري«هال  ي برده است. استوارت بهره» ديگري«هال نيز در باب  استوارت
ي مطالعه  تمان و سوژهچهارچوبي از عملكرد بازنمايي و با استفاده از رويكرد فوكو در باب گف

هاي  سازي و فتيشيسم از روش دهد. راهبرد دونيم سازي پيوند مي كرده است و آن را با كليشه
ها كارآمد دانسته  ويژه در بررسي سفرنامه است كه به» نمايش ديگري«سازي در ساختن  كليشه

  .)87- 86: 1389پروين،- شده است (ميرزايي
  

  ي ناصرخسرو سفرنامه
هايي  ارشي است كه نويسنده در قالب مشاهدات خود اوضاع شهرها و سرزمينسفرنامه، گز

هاست.  دهد. سفرنامه، شرح احوال و آداب و عادات ملت را كه به آنها سفر كرده است شرح مي
كند؛ اما  ي تاريخ، موضوعات و مسائل عمده را لحاظ مي گفته شده است كه نويسنده

اي را  همچنين ادبيات سفرنامه ؛ )16: 1380دانش پژوه،نويس به جزييات نظر دارد ( سفرنامه
اند كه  اي و تلفيقي از ادبيات، تاريخ، جغرافيا و جامعه شناسي دانسته نوعي از ادبيات ميان رشته

نويس را آشكار كند و  تواند ساختار ذهنيت و زبان سفرنامه تاريخي، مي -  عنوان متني ادبي به
  ).117: 1388(رضوانيان، ر نويسنده باشدروايتي از سياست و تاريخ روزگا
هجري در قباديان بلخ به دنيا آمد. نام كامل  394ي سال  القعده ناصر خسرو قبادياني در ذي

او ابومعين ناصربن خسرو بن حارث قبادياني است. وي از شاعران و نويسندگان تواناي ايراني 
كودكي به كسب علم و دانش پرداخته است و بنا به اشارات خود از خاندان محتشمي بوده و از 

است. ناصرخسرو از اوان جواني به دستگاه دولتي راه يافت و منصب دبيري داشت و عنوان اديب 
هـ به مرو رفت و سپس  432و دبير فاضل گرفت. او پس از تصرف بلخ به دست سالجقه در سال

ر اين سفر هفت ساله كه تا با دگرگوني روحي كه در او ايجاد شد راه كعبه را در پيش گرفت. د
ي فاطمي،  هـ به طول انجاميد، چهار بار به حج رفت و سه سال در خدمت خليفه444سال 
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ي خراسان بازگشت. اندك  هـ) بود و سرانجام با لقب حجت به جزيره427- 487( المستنصر باهللا
وار كردند و حتي اندك دشمنان و مخالفان او از ميان متعصبان فزوني گرفتند و كار را بر او دش

گويا فتواي قتل او داده شد و ناگزير به تهمت بدديني و رافضي بودن ترك وطن گفت تا از شرّ 
ناصبيان رهايي يابد. پس از مهاجرت از بلخ به نيشابور و مازندران پناه برد و سرانجام در يمگان 

لب مردم يمگان هنوز از حوالي بدخشان ساكن شد و به تبليغ آيين خود پرداخت. امروزه نيز غا
سالگي درگذشت. در ميان آثار  87هـ در سن 481بر مذهب اسماعيلي هستند. وي در سال 
و حاوي  ي اوست كه به نثري ساده نوشته شده ناصرخسرو، سفرنامه شرح سفر هفت ساله

و تاريخي و آداب مردمي است كه ناصرخسرو در مسير خود مشاهده اطالعات دقيق جغرافيايي 
  .)247- 243: 1371(صفا، ستكرده ا

روح نيست؛ توصيفات او جذاب، دقيق و تصويري  ي ناصرخسرو گزارشي خشك و بي سفرنامه
 تواند آن را در برابر چشم خود مجسم كند. اي كه خواننده مي و زنده است، به گونه

ابر ) نويسنده توانسته است بازتابي از مسائل تاريخي روزگار خود را در بر84: 1370(يوسفي،
  خوانندگان قرار دهد. 

سرايي پر از «ناصرخسرو در خراساني زيسته است كه بر اثر ضعف سامانيان به قول فردوسي 
اي از غالمان ترك بر آن چيره شده بودند. اگرچه غزنويان فتوحات  شده بود و سلسله» جنگ

سلجوقي  هـ مقهور تركمانان431بسياري در خوارزم و سيستان و ري داشتند؛ اما در سال 
شدند. در اين ميان، ناصرخسرو كه اهل ديوان بود و سمت دبيري داشت، شاهدي بر دوران 

هاي غربي و  طور نمونه، حيرت او از امنيت در سرزمين روزگار خود بود. به پرتالطم پادشاهان هم
جاي سفرنامه مشهود است  عدالت و دادوري پادشاهان و رضايت مردم از عملكرد ايشان در جاي

  شود.  ها اشاره مي ي بحث به آن  كه در ادامه
شمار هاي رفتاري و اجتماعي سند تاريخي به هايي با بازتاب نظام در واقع، چنين متن

ل گفتمان توان به روش تحلي آيند. اين فرايندهاي فرهنگي سرشار از ايدئولوژي هستند و مي مي
  .)2: 1386ده، زا(آقاگل ها برداشت درون آن انتقادي، پرده از حقايق

  
  بررسي و تحليل 

از ديدگاه پيروان رويكرد تحليل گفتمان انتقادي، مسائل قدرت و سلطه در جامعه، منجر به 
مانده  جاي هاي زباني اغلب متون به شود و ساخت هاي متفاوت و با اهداف خاص مي بروز گفتمان

شناختي و تأثيري  هاي منظور از تاريخ داراي بار ايدئولوژيك است و در كنار كنش بياني، كنش
طور  سه كنش مرتبط با هم به«نيز دارد. منتقدان برآنند كه در هنگام بيان يك گفته يا نوشته، 

معناي توليد عبارتي معنادار كه متشكل از واژگان و پذيرد: كنش بياني به زمان انجام مي هم
معناي ردشناختي كه بهشناختي و يا كارب ساختار صرفي و نحوي و آوايي است. كنش منظور
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ي  گر بياني است و كنش تأثيري، كه توليد كننده هدف و منظور و قصد خاص گوينده و كنش
شناختي و غيره به دنبال تأثيرگذاري بر مخاطب  متن با راهبردهاي بالغي دستوري و يا روان

  .)68: 1389(يول،  است
  

  در سطح توصيفالف) 
بين  يت متن در چارچوب بافت متن و ربط منطقمقصود از توصيف در اين مرحله، شناخ

ي فرايندي  كند تا به مطالعه كلمات و همنشيني واژگان است. بررسي واژگان انتخابي كمك مي
خاطر برگزيدن واژگاني خاص حقيقت را بپردازيم كه در آن، متن عالوه بر حفظ انسجام خود به

  .)88: 1389پروين، - (ميرزايي كند به سبكي ويژه بازگو مي
ها،  در بررسي تحليل گفتماني در سطح توصيف، بيشتر به انتخاب نوع واژگان، شخصيت

هاي استعاري كه نگاه ايدئولوژيك نويسنده  آيي، تضاد معنايي و جنبه ها و همنشيني و هم مكان
ز هايي ا شود. اين موارد با نمونه اشاره مي ،)42: 1390همكاران، و   كند (قبادي را بيشتر بيان مي

عنوان شاخص براي متغيرهاي ياد شده در سؤاالتي كه فركالف در سطح توصيف  واژگان به
  شود.  كند، بررسي مي مطرح مي

هايش، بيش از آنكه بيانگر اوضاع و احوال آن  رسد توصيفات ناصرخسرو از ديده نظر ميبه
ماعي شهري را ديار باشد، بيانگر نگرش فرهنگي اوست كه رفتار و كرداري را يا وضعيت اجت

پندارد؛ درواقع روايت ناصرخسرو و برداشت وي تحت تأثير  حيرت انگيز، مثبت و يا منفي مي
ها، هنجارها، آمال و حتي عاليق وي شكل گرفته است. اين عوامل هم در  بيني، ارزش جهان

  عناصر زباني هم در ساخت معنا و محتواي اثر، تأثيرگذارند. 
هاي خود يا آنچه  كند كه آنچه نوشته بر اساس ديده أكيد ميي سفرنامه بارها ت نويسنده

  شده است: اند، بيان افراد مورد اطمينان او نقل كرده
  .)72: 1370(ناصرخسرو، »از مردم ثقه شنيدم كه دور اين دريا چهارهزار فرسنگ است«
 ،ناصرخسرو( »و در اين شهر عيذاب مردي مرا حكايت كرد كه بر قول او اعتماد داشتم«

1370 :115(.  
كه همچون خندقي  اديي است، عظيم ژرف و در آن واديو ميان جامع و اين دشت ساهره«

است بناهاي بزرگ است بر نسق پيشينيان و گنبدي سنگين ديدم ... كه از آن عجبتر نباشد،... 
ي فرعون است و آن وادي جهنم....گفتند به روزگار خالفت عمر  و در افواه بود كه آن خانه

 طاب، رضي اهللا عنه بر آن دشت ساهره لشگرگاه بزد و چون بدان وادي نگريست گفت اينخ
كس كه به آن وادي شود آواز دوزخيان شنود گويند كه هر وادي جهنم است و مردم عوام چنين

  .)37-36: 1370 ناصرخسرو،( »آد. من آنجا شدم؛ اما چيزي نشنيدم كه از آنجا بر مي
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ي او به اماكن زيارتي نشان از  و توصيف دقيق بناها و توجه ويژه اشاره به جزئيات و شرح
ي علمي و عاليق مذهبي او دارد. او بارها در سفرنامه به تفسير و توضيح رفتار  نظر و روحيهدقت

پردازد. براي نمونه، زماني كه با يكي از استادان علم  هاي خود مي ها و شنيده ديگران يا ديده
  پردازد: ، به توضيح دليل گفتار او، ميشود سمنان مواجه مي

به سمنان آمدم... و طلب اهل علم كردم. مردي نشان دادند كه او را استاد علي نسايي «
خواندند و گروهي طب  گفتند... مردي جوان بود...جمعي نزد وي حاضر. گروهي اقليدس مي مي

عليه چنين  اهللا نا رحمهمن بر استاد ابوعلي سي«گفت كه  و گروهي حساب. در اثناي سخن مي
غرض وي آن بود تا من بدانم كه او شاگرد ابوعلي سيناست. ». خواندم و از وي چنين شنيدم

من چيزي سپاهيانه دانم و هوس دارم كه چيزي از « چون با ايشان در بحث شدم، او گفت
 »زد؟چون چيزي نداند چه به ديگري آمو«عجب داشتم و بيرون آمدم و گفتم ». حساب بخوانم

  .)4: 1370 ناصرخسرو،(
هاي منقش شده  كند، دليل پوشاندن تصوير يا زماني كه از كليسايي زيبا و باشكوه ديدن مي

رسد و خواننده  نظر نميدهد كه چندان ضروري به اي توضيح مي هاي شيشه دركليسا را با قاب
  خود متوجه دليل آن هست.

ر آدمي را در آن جاي باشد، همه به و اين كليسا جايي وسيع است، چنانكه هشت هزا«
تكلف بسيار ساخته، از رخام رنگين و نقاشي و تصوير... و صورت عيسي عليه السالم را چند جا 

ي هر صورتي  ساخته... و صورت ديگر انبيا... و به روغن سندروس مدهن كرده و به اندازه
كه هيچ حجاب صورت  انها نهاده، عظيم شفاف، چن اي رقيق ساخته و بر روي صورت آبگينه

  .)63:  1370 ناصرخسرو،( »اند، تا بر صورت ننشيند نشده است و آن را جهت گرد و غبار كرده
اي از سفرنامه خود را به شرح اوضاع و احوال معماري و  چنين نويسنده بخش عمده هم

  روابط اجتماعي جاري در بيت المقدس، مكه و مصر اختصاص داده است:
ران و زايران را نان و زيتون دهند. آنجا مدارها بسيار است كه به استر و مهمانان و مساف«

هاي ايشان هر يكي يك من  گاو همه روز آرد كنند و كنيزكان باشند كه همه روز نان پزند و نان
اي عدس به زيت پخته دهند و مويز نيز  و كاسه و را هر روز يك گرده نانكه آنجا رسد اباشد. هر

  .)60: 1370رو،(ناصرخس »دهند
شود كه به تفصيل آنها را نام  حتي گاهي آنچنان از وفور نعمت در يك شهر شگفت زده مي

  برد: مي
به يك  ها ها و سپرغم روز سيوم دي ماه قديم از سال چهارصد و شانزدهم عجم اين ميوه«

كّب، سيب، رود و هي هذا: گل سرخ، نيلوفر، نرگس، ترنج، نارنج، ليمو، مر روز ديدم كه ذكر مي
ي تر، خرماي تر، انگور، نيشكر،  ياسمن، اسپرغم، بهي، انار، امرود، دستنبويه، موز، زيتون، بليله

بادنجان، كدوي تر.....هر كه انديشه كند كه اين انواع ميوه و رياحين كه بعضي خريفي است و 
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د. فاّما مرا بعضي ربيعي و بعضي صيفي و بعضي شتوي چگونه جمع بوده باشد، همانا قبول نكن
در اين غرضي نبوده و ننوشتم الّا آنچه ديدم و بعض كه شنيدم و نوشتم عهده ي آن بر من 
نيست چه واليت مصر وسعتي دارد عظيم، همه نوع هواست از سردسير و گرمسير و از همه 

  ) 93- 92: 1370(ناصرخسرو، »اطراف هرچه باشد به شهر آورند و بعضي در بازارها بفروشند.
ي  مشهود است، عالقه طور كه اشاره شد، آنچه در سطح كالمي سفرنامه كامالًهمان

ي او به دين دارد. وي  ويژه اماكن مذهبي است كه ريشه در عالقه ناصرخسرو به توصيف بناها به
هاي معماري اثر را با دقت هرچه بيشتر و با ذكر ارقام و اعداد  كند مساحت و مشخصه سعي مي

  بازگو كند:
  )25: 1370ناصرخسرو،»(را مساحت كردم، درازي دوهزار ارش بود و پهنا پانصد ارش.شهر «
 ناصرخسرو،( »به دست راست دو رواق است بزرگ، هر يك بيست و نه ستون رخام دارد«

1370 :39(.  
اين پوشش را چهارصد و بيست ارش طول است در صد و پنجاه ارش عرض و دويست و «

  .)43: 1370 صرخسرو،نا( »هشتاد ستون رخامي دارد
با تحسين و تمجيد در  طي واژگاني مرتب كار رفته در متن، با دايرههاي به همچنين واژه

  هاي توصيفي توام با حيرت، بسامد بااليي در اين سفرنامه دارد.  پيوند است و استفاده از جمله
  .)51: 1370 ناصرخسرو،( »به صنعتي كه مثل آن كم افتد«
اند، كه اگر آن مقدار ديباي رومي بودي،  ه سي دينار زر مغربي خريدهآن مصلي در مصر ب«

  .)59: 1370 ناصرخسرو،( »بدان بها نيرزيدي و مثل آن هيچ جاي نديدم
  .)63:  1370 ناصرخسرو،( »و آن جايي است كه همانا در جهان چنان جاي ديگر نباشد«

داند بيشتر توضيح  الزم مي حتي گاه نويسنده پس از وصف بناي مورد نظر، معتقد است كه
  گذرد: جايي كه موجب تطويل كالم خواهد شد، از شرح بيشتر درمي دهد؛ اما از آن

و جز اين چند موضع ديگر است همه به تكلّف، چنانكه اگر شرح آن نوشته شود به طول «
  .)63: 1370 ناصرخسرو،( »انجامد

خشتي است، بيشتر در معرض  ي واضح است كه در شهرهاي شرقي نوع معماري كه از گونه
شوند. حيرت و تحسين ناصرخسرو، در  آسيب بوده و در اثر تغييرات جوي به سرعت تخريب مي

طول سفر به مناطق غربي خاورميانه، در مواجهه با بناهايي برآمده از سنگ مرمر و آهن، در 
ظاهر زيبا و  بسياري از سطرهاي سفرنامه مشهود است. استحكام و عظمت اين بناها در كنار

  گيرد:  شكيل آنها، بارها مورد اشاره ناصرخسرو قرار مي
اي عظيم داشت از سنگ سفيد برشده، هر سنگي مقدار پانصد من و به هر پنجاه گزي  باره«

ها برنهاده،  ي همه كنگره برجي عظيم ساخته، هم از اين سنگ سفيد كه گفته شد و سرباره
  .)11: 1370 ناصرخسرو،( »ي كشيدهچنانكه گويي امروز استاد دست از و
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كاري و نقاشي خوب كرده، چنانكه در چوب بدان نيكويي كم  ها را كنده اين همه سنگ«
  .)22: 1370 ناصرخسرو،( »كنند
  .)37: 1370 ناصرخسرو،( »هاي عظيم برآورده، چنانكه گل و گچ در ميان نيست به سنگ«
  .)22: 1370 ناصرخسرو،( »ستطاقي سنگين ديدم...هيچ گل و گچ در آن ميان ني«

  
  در سطح تفسيرب) 

صورت متن براي پي بردن به نوع ارتباط ميان متن و ساختارهاي اگرچه پرداختن به
شود و صورت  هاي متن در تعامالت اجتماعي عملي مي اجتماعي الزم است، ارزش و ويژگي

هايي مبتني بر عقل  گيرد. تحليل گفتمان متن در سطح تفسير، بر اساس پيش فرض واقعي مي
هايي  زمينه دهد و به پيش اي است، متن را مورد بررسي قرار مي سليم كه بخشي از دانش زمينه

: 1390قبادي و همكاران،( كند  هاي متن مورد استفاده قرار گرفته است، توجه مي كه در بن مايه
زباني است كه نه تنها  اي از عناصر درون زباني و عوامل بروناز نظر فركالف، متن مجموعه .)49

  .)70: 1379فركالف، ( ي متن هستند، بلكه در فرايند تفسير متن نيز مؤثرند سازنده
ي  كنندههاي عقايد، باورها، بايدها و نبايدهايي هستند كه منعكس ها، نظام ايدئولوژي

ي كنش هاي زباني ايدئولوژيك، عالوه بر معنا اند. ساخت شناختي- هاي اجتماعي اشتراكات گروه
زاده، (آقاگل شناختي و كنش تأثيري نيز دارند بياني در گفتمان خاص، معناي كنش منظور

،1390 :7(.  
  »ديگري«بينامتنيت و مفهوم 

هاي پيشين كه موضوع مشتركي با هم  هر سخن به عمد يا غير عمد، آگاه يا ناآگاه با سخن
نش به پيدايش آنهاست، گفتگو هاي آينده، كه به يك معنا پيشگويي و واك دارند و با سخن

هاي رابط اجزاي سخن است. مجموعه دانشي است  كند. مناسبات بينامتني در حكم حلقه مي
) براي درك فحواي كالم 327: 1375(احمدي، »دهد تا معنا داشته باشد. كه به متن امكان مي

كه نظام زباني الزم است كل ساختار و بناي ساختمان كالم ارزيابي شود. سطح همنشيني كالم 
  .)8: 1370(بارت، زند سازد و سطح جانشيني كه مفاهيم را رقم مي را مي

ي متن، بينامتنيت و  ژوليا كريستوا نخستين كسي است كه نظرياتش در مورد سه گانه
شود. اين نظريات برگرفته از تفكرات مكالمه  گفتمان و جايگاه مفهوم ديگري در آن مطرح مي

ي فرويد و الكان است.كريستوا برداشتي  ي سوسور و روانكاوانه اختارگرايانهي باختين، س گرايانه
ثباتي  هاي اجتماعي متن و بي دوگانه از متن دارد: متن فرهنگي، متن فردي. او با تأكيد بر ريشه

بودگي را به بينامتنيت پيوند  ، ديگر»معاني از پيش موجود اجتماعي« هاي آن در جوار مولفه
توان از دو منظر به هم مرتبط به موضوع  ي جايگاه ديگري در انديشه دريدا مي ينهزند. در زم مي

نگريست: نخست، بحث دريدا در باب متن و بينامتنيت و دوم، واسازي و مفهوم ديفرنس در 
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دريدا در بحث خود در مورد واسازي و تعريف ديفرنس و در سايه توجه به تفاوت  ي او... انديشه
  ).81- 80: 1389پروين، - پرداخته است (ميرزايي» ديگري«مفهوم ي  به بحث درباره

شود كه در آنها نويسنده  ي ناصرخسرو نيز خواننده با عباراتي مواجه مي در بررسي سفرنامه
ها به نمايش فضايي كامالً نابرابر  است و در كنار بازگويي تفاوت سازي كرده ها را برجسته تفاوت

  اي كه بدان سفر نموده، پرداخته است: كرده است و جامعهاي كه خود تجربه  ميان جامعه
اند و دو جناح  عظيم نيكو مقدار سي گز ارتفاع در بيست گز عرض، اندام داده، برآورده«

بازبريده. درگاه و روي جناح و ايوان درگاه، منقش كرده، همه به ميناهاي ملون كه در گچ 
اند؛ چنانكه چشم از ديدن آن خيره ماند و كتابه همچنين به  اند، بر نقشي كه خواسته درنشانده

نقش مينا بر آن درگاه ساخته و لقب سلطان مصر بر آنجا افتد شعاع آن چنان باشد، كه عقل در 
  .)39 : 1370 (ناصرخسرو» ن متحير شودآ

مثل شهر آمد هيچ جا نديدم كه بر روي زمين چنان باشد و نه نيز از كس شنيدم كه «
و مسجد جامع هم از اين سنگ سياه است چنانك از آن » ام. چنان، جاي ديگر ديده« گفت:
  .)14: 1370 ناصرخسرو،( »تر نتواند بود تر و محكم راست
ي منقّش انداخته و بازاري نيكو آراسته، چنانكه چون آن بديدم گمان همه مسجد حصيرها«

اند مقدم سلطان را يا بشارتي رسيده است. چون پرسيدم، گفتند رسم  بردم كه شهر را بياراسته
  .)23: 1370 ناصرخسرو،( »اين شهر هميشه چنين باشد

  1370 ناصرخسرو،( »اي دارد كه اگر صفت آن كرده شود، به تطويل انجامد مسجد آدينه«
:12(.  

سلطان را پسري آمد. فرمود كه مردم خرمي كنند. شهر و بازارها بياراستند، چنانكه اگر «
هاي بزازان  وصف آن كرده شود همانا كه بعض مردم آن را باور نكنند و استوار ندارند، كه دكان

ي زربفت و قصب، جاي ها چنان بود كه از زر و جواهر و نقد و جنس و جامه و صرافان و غير هم
ترسيد و بر  نبود كه كسي بنشيند و همه از سلطان ايمن كه هيچ كس از عوانان و غمازان نمي

 ناصرخسرو،( »سلطان اعتماد داشتند كه بر كس ظلم نكند و به مال كسي هرگز طمع نكند
1370 :96(.  
ها در  ه از واژهي سفرنامه در سطح خودآگاه به استفاد رسد كه اگرچه نويسنده نظر ميبه

دهد، مقايسه  پردازد؛ اما درواقع آنچه در سطح ناخودآگاه رخ مي تحسين آنچه ديده است، مي
اي كه به آن سفر  كند و جامعه ميان دو جامعه است: سرزميني كه ناصرخسرو در آن زندگي مي

نين هاي ذكر شده باشد كه چ اي كه غايب است بايد فاقد خصوصيت كرده. بنابراين جامعه
حيرت نويسنده را برانگيخته است. توصيف با واژگاني مانند پاكيزه، آراسته، نيكو و خوب، وجه 

ي  ي نابرابري آن با جامعه تشديد شده كند كه نشان از نمايش متبادر مي مثبت را به ذهن
  نويسنده دارد: 
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: 1370(ناصرخسرو، »در ميان شهر مسجدي آدينه عظيم پاكيزه و نيكو آراسته و حصين.«
20(  

  .)25: 1370 ناصرخسرو،( »اي به غايت محكم باره«
ها و عمودها و ديوار، به  و بام و سقف اين خانه به نجارت پوشيده است و بر سر ستون«

  .)51:  1370 ناصرخسرو،( »صنعتي كه مثل آن كم افتد
  .)15: 1370 ناصرخسرو،( »چنان نيكو ساخته كه به از آن نشود«

ها پيداست، گذشته از توصيفات توأم با حيرت نويسنده پيرامون  ونهطور كه از نم همان
وضعيت معماري در شهرهايي كه بدان سفر كرده است، يكي از نكات قابل توجه تكرار و تأكيد 
وي بر برقراري امنيت و آسايش مردمان در آن شهرهاست. ناصرخسرو به دفعات امنيت شهرها 

صاف حاكمان آن شهرها ستايش كرده است و با استفاده از ها را در كنار دادگري و ان و آبادي
زند و توصيفات خود را  سازي دست مي قيدهايي مانند: هيچ، عظيم و هميشه به نوعي برجسته

  داند. براي مخاطبان عجم باورناپذير مي
چنانكه اگر وصف آن كرده شود همانا كه بعض مردم آن را باور نكنند و استوار ندارند و «
ها ديدم از آن مردم كه اگر گويم يا صفت كنم مردم عجم را قبول نيفتد و مال ايشان  الآنجا م

 ناصرخسرو،( »جا نديدمرا حد و حصر نتوانستم كرد و آن آسايش و امن كه آنجا ديدم هيچ
1370 :96(.  
گويد كه  توان ديد كه با صراحت مي ويژه اين تأكيد را در هنگام توصيف دربار مصريان مي به

زده ربار پادشاهان بسياري از جمله  مسعود و محمود را ديده است و با اين همه چنين شگفتد
  شده:
ام، چون سلطان محمود غزنوي و پسرش  گفتم من بارگاه ملوك و سالطين عجم ديده«

خواهم كه مجلس  مسعود، ايشان پادشاهان بزرگ بودند، با نعمت و تجمل بسيار اكنون مي
  .)97: 1370 ناصرخسرو،( »ببينم اميرالمومنين را هم

پردازد، بي شك  جا كه به توصيف عدل و داد پادشاه و حاكمي ميبنابراين، در طول سفر هر
در نوع نگرش او آنچه از مسعود و محمود و پادشاهان سرزمين خود تجربه نموده، تأثيرگذار 

يت خود و حكمرانان آن طور مستقيم از رفتار مردمان وال بوده است؛ هرچند در هيچ عبارتي به
گويد؛ اما در واقع، هر توصيفي حذفي نيز در خود دارد. . ناصرخسرو در طول  ديار سخن نمي

گويد و اين موضوع نشان  ها سخن مي رسد از ناامني راه سفر خود تنها زماني كه به عربستان مي
اني كه در راه اي از اين بابت وجود نداشته است. وي زم دهد كه در بقيه مسير نگراني مي

  كند: بازگشت به واليت خود است، به ناامني مسير بلخ نيز اشاره مي
 »و ما به سبب ناايمني راه، سوي سمنگان رفتيم. از آنجا به راه سه دره، سوي بلخ آمديم«

  .)172: 1370 ناصرخسرو،(
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 نويسد و اگر ناصرخسرو از امنيت بازار و رضايت مردمان در شيوه پرداخت ماليات مي
كنند، تأكيد و تكرار و حيرتي كه در  گويد كه مردمان در نهايت امن و آسايش زندگي مي مي

هاي او هست، به نوعي اشاره به عدم امنيت در واليت خود و ظلم و ستم حاكمان در  نوشته
  گرفتن ماليات از رعيت و آشفتگي كار و بار بازاريان نيز دارد:

در واليت ديلم باشد و عدل و ايمني تمام باشد، چنانكه  هاي بسيار و گفتند آن امير را قلعه«
در واليت او كسي نتواند كه از كسي چيزي ستاند و مردمان كه در واليت او به مسجد آدينه 

 ناصرخسرو،( »كس كفش آن كسان را نبرد ها را بيرون مسجد بگذارند و هيچ روند، همگي كفش
1370 :7(.  
 »كار و كدخدايي خود مشغولده بودند، هريك بهمردم خان لنجان عظيم ايمن و آسو«

  .)165: 1370 ناصرخسرو،(
اهل بازار مصر هرچه فروشند، راست گويند و اگر كسي به مشتري دروغ گويد او را بر «

كند  جنباند و منادي مي گردد و زنگ مي دست او دهند تا در شهر مياشتري نشانند و زنگي به
 ناصرخسرو،( »سزاي او مالمت باشد م و هر كه دروغ گويد،بين كه من خالف گفتم، مالمت مي

1370 :94(.  
ترسيد و بر سلطان اعتماد  كس از عوانان و غمازان نمي همه از سلطان ايمن كه هيچ«

  .)96: 1370 ناصرخسرو،( »داشتند كه بر كس ظلم نكند و به مال كس هرگز طمع نكند
قدر مرتبه، مرسوم و مشاهره معين را به اين همه لشكر روزي خوار سلطان بودند و هريك«

بود كه هرگز براتي به يك دينار بر هيچ عامل و رعيت ننوشتندي، الّا آنكه عمال، آنچه مال 
واليات بودي سال به سال تسليم خزانه كردندي و از خزانه به وقت معين ارزاق اين لشكرها 

 ناصرخسرو،( »ي رنجي نرسيديبدادندي، چنانكه هيچ علمدار و رعيت را از تقاضاي لشكر
1370 :84(.  
چه ايمن رعيتي و عادل سلطاني بود كه در ايام ايشان چنين حالها باشد و چندين مالها «

 ناصرخسرو،( »كه نه سلطان بر كس ظلم و جور كند و نه رعيت چيزي پنهان و پوشيده دارد
1370 :96(.  

اي كه  تأكيد بر وجه مثبت جامعهسازي براي  همچنين استفاده نويسنده از راهبرد دونيم
سازي، سازوكاري است كه طي آن هر  دونيم« كند، در سراسر سفرنامه مشهود است. توصيف مي

(امر به هنجار) و در طرف  شود. در يك طرف وجه قابل پذيرش آن امري به دو بخش تقسيم مي
سازي شامل انتخاب بخش  گيرد. دو نيم هنجار) قرار مي (وجه نا به ديگر، وجه غيرقابل قبول آن

هنجار براي بيان وضعيت نامطلوب است.  به هنجار براي وضع مطلوب و در نظر گرفتن بخش نابه
  .)99: 1389پروين،- (ميرزايي »ها با نوعي جانبداري متن در ارتباط است اين وضعيت
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 ها به توضيح كاركرد چنين ي زير، نويسنده در ضمن توصيف چگونگي بناي خانه در نمونه
كند.  پردازد و به نوعي يكي از معضالت معماري در واليت خود را بازگو مي اي مي معماري

  تأكيدهايي كه وي در ميان جمالت به كار برده است، قابل تامل است:
اند نه از گچ و آجر و  و آن سراها چنان بود از پاكيزگي و لطافت كه گويي از جواهر ساخته«

جدا نهاده است، چنانكه درخت و عمارت هيچ آفريده بر  سنگ و تمامت سراهاي قاهره جدا
ي خود باز تواند شكافت و عمارت  ، خانههرگه كه بايدشديوار غيري نباشد و هر كه خواهد، 

  .)89: 1370(ناصرخسرو، »مضرتي به ديگري نرسد هيچ كرد كه
حيرت او  هاي زير، نام سرزمين خود را در مقايسه با شهري كه همچنين نويسنده در نمونه

  را برانگيخته، آورده و برتري را به شهري كه بدان سفر كرده، داده است:
اي عظيم دارد، ارتفاعش بيست و پنج ارش قياس كردم و  حلب را شهري نيكو ديدم، باره«
 »باشد همه آبادان و بناها بر سرهم بلخ اي عظيم همه بر سنگ نهاده به قياس، چند قلعه

  .)17- 16: 1370(ناصرخسرو،
 1370 ناصرخسرو،( »ي، بل بهترسمرقند(طرابلس) كاغذ نيكو سازند، مثل كاغذ  و آنجا«

:21(.  
ها و بازارها نيكو و پاكيزه كه گويي هر يكي قصري است آراسته و هر طعام و ميوه و  كوچه«

 »(طرابلس) موجود بود، بل به صد درجه بيشتر ديده بودم همه آنجا عجم ماكول كه در
  ).21: 1370 ناصرخسرو،(

تأثير ترديد فضاي تاريخي و سياسي حاكم بر ايران در نگاه نويسنده نسبت به اين قوم بي بي
هايي مانند شعوبيه، كه  هايي از جريان خردگرايي و نفوذ باورها و عقايد نهضت نبوده است. نشانه

دار با عالم هاي ناصرخسرو پيداست. نويسنده در دي در خراسان فعاليت داشتند، در ارزشگذاري
هاي قوم عرب،  كند و هنگام عبور از سرزمين ي اندك او از دانش، انتقاد مي سمناني، از بهره

هاي  اي مرسوم در ميان آنها، تصويري از انسان هاي قبيله ها و جنگ ضمن اشاره به ناامني راه
  دهد.  هاي ديني ارائه مي بدوي و ناآشنا با آموزه

م آن بود. جوانمردي ما را به خانه خود مهمان كرد، چون در به شهري رسيديم كه قرول نا«
ي وي درآمديم عربي بدوي درآمد نزديك من آمد. شصت ساله بود و گفت قرآن به من  خانه

ي تبا حماله  دانست كه اندر سوره آموز.... پس گفت آن سوره نقاله الحطب كدام است؟ و نمي
ي قل اعوذ برب  دان كه با وي بازگفتم سورهالحطب گفته است نه نقاله الحطب و آن شب چن
  .)16: 1370 ناصرخسرو،( »الناس ياد نتوانست گرفتن، مردي عرب شصت ساله

و به همين حج از مردم خراسان قومي به راه شام و مصر رفته بودند و به كشتي به مدينه «
اند، چنانكه حج رسيدند... گفته بودند هر كه ما را در اين سه روز كه مانده است به مكه رس

دريابيم، هر يك از ما چهل دينار بدهيم. اعراب بيامدند و چنان كردند كه به دو روز و نيم 
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ايشان را به عرفات رسانيدند و زر بستاندند و ايشان را يك يك بر جمازه بستند و از مدينه 
زنده بودند اما برآمدند و به عرفات آوردند دو تن مرده، كه بر آن شتران بسته بودند و چار تن 

ايم شما را  نيم مرده... حكايت كردند كه در راه بسي  بدين اعراب خواهش كرديم كه زر كه داده
 1370 ناصرخسرو،( »طاقت شديم، از ما نشنيدند و همچنان براندند باشد ما را بگذاريد كه بي

:106(.  
س از هر قومي خفيري خفير يابند بگيرند و برهنه كنند. پ كه را كه بيو عرب آن موضع هر«

باشد تا از آن حد بتوان گذشت...چه ايشان هر بيگانه را كه بينند صيد خوانند؛ چون رئيس 
ما را هالك كردندي..قومي عرب بودند كه  و اگر نه آن مرد بوديايشان با ما بود چيزي نگفتند 

رده بودند. چه جز شير شتر چيزي نخوپيران هفتادساله مرا حكايت كردند كه در عمر خويش به
بردند كه  خورد و ايشان خود گمان مي ها چيزي نيست الّا علفي شور كه شتر مي در اين باديه

  .)142: 1370 ناصرخسرو،( »همه عالم چنان باشد
اين فلج در ميان باديه است. ناحيتي بزرگ بوده است وليكن به تعصب خراب شده است... «

دام ميان ايشان خصومت و عداوت بود...و اين مردم و مردمكاني دزد و مفسد و جاهل و ... م
 »عظيم درويش و بدبخت باشند. با همه درويشي همه روزه جنگ و عداوت و خون كنند

  .)143- 144: 1370 ناصرخسرو،(
گفتند. آنجا خرماستان بسيار بود  از طائف برفتيم و... به ناحيتي رسيديم كه آن را ثريا مي«

گفتند كه هيچ حاكم و سلطان نباشد  اه و دوالب و در آن ناحيه ميكردند به آب چ و زراعت مي
و هر جا رئيسي و مهتري باشد به سر خود و مردمي دزد و خوني، همه روز با يكديگر جنگ و 

  .)141: 1370 ناصرخسرو،( »خصومت كنند
 و مرا قصد افتاد كه آن مزارهاي متبرك را ببينم و بركات از حضرت ايزد تبارك و تعالي«

بجويم. مردمان عكه گفتند: آنجا قومي مفسد در راه باشند كه هر كه را غريب بينند تعرض 
  .)26: 1370 ناصرخسرو،( »رسانند و اگر چيزي داشته باشد، بستانند

روز دوشنبه به عرفات بوديم مردم پر خطر بودند از عرب. چون از عرفات بازگشتم دو روز «
  .)61: 1370 ناصرخسرو،( »گشتم سوي بيت المقدسبه مكه بايستادم و به راه شام باز

   ي دريا نهاده است. مسجد آدينه دارد و مردي پانصد در آن اين شهر عيذاب بركناره«
و ... بر دست راست اين شهر چون روي به قبله كنند،  - و تعلق به سلطان مصر داشت - باشد

بسيارند آنجا كه ايشان را  كوهي است و پس آن كوه بياباني عظيم علف خوار بسيار و خلقي
اند كه هيچ دين و كيش ندارند و به هيچ پيغمبر و پيشوا ايمان  بجاويان گويند و ايشان مردماني

اند، از آنكه از آباداني دورند... مردمي بد نباشند و دزدي و غارت نكنند، به چهارپاي خود  نياورده
 »و به شهرهاي اسالم برند و بفروشند مشغول باشند و مسلمانان و غيره كودكان ايشان بدزدند

  .)114: 1370 ناصرخسرو،(
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  ي جالب توجه نگاهي است كه ناصرخسرو نسبت به مردم سرزمين لحسا دارد: نكته
(لحسا) مردي بود شريف و آن مردم را از مسلماني بازداشته بود و  و گفتند سلطان آن«
د آن مردم را كه مرجع شما جز با من و دعوت كرده بو» نماز و روزه از شما برگرفتم.« گفته:

(ص) و  نيست و نام او ابوسعيد بوده است...نماز نكنند و روزه ندارند، وليكن بر محمد مصطفي
و اگر كسي درويش شدي يا صاحب قرض، او را تعهد كردندي تا كارش  ..مقرند. پيغامبري او

و اگر كسي از  طلب نكردندي...نيكو شدي و اگر زري كسي را بر ديگري بودي، بيش از مايه او 
خداوندان ملك و آسياب را ملكي خراب شدي و قوت آبادان كردن نداشتندي، ايشان غالمان 
خود را نامزد كردندي كه بشدندي و آن ملك و آسياب آباد كردندي و از صاحب ملك هيچ 

كنند، كه نخواستندي و آسياها باشد در لحسا كه ملك سلطان باشد و به سوي رعيت غله آرد 
هيچ نستانند و عمارت آسيا و مزد آسيابان از مال سلطان دهند و در شهر لحسا مسجد آدينه 

 (ناصرخسرو، »اگر كسي نماز كند او را باز ندارند، وليكن خود نكنند كردند... نبود و نماز نمي
1370 :147 -150(.  

ارت كرده و چيزي به و اميري عرب به در لحسا رفته بود و يك سال آنجا نشسته ..و خيل غ
خواهم كه لحسا  دست نداشته بود با ايشان و چون مرا بديد از روي نجوم پرسيد كه آيا من مي

گفتم و نزديك من هم بدويان  دينند. من هرچه مصلحت بود مي بگيرم توانم يا نه؟ كه ايشان بي
ر دست نزند و ديني كه آنجا كس باشد كه به يك سال آب ب با اهل لحسا نزديك باشند به بي

نه چيزي از اراجيف، كه من نه ماه در ميان ايشان  كه تقرير كردم از سر بصيرت گفتم اين معني
 »بودند و آب روان و ايشان همه عمر هرگز گرمابه نديده بودم، به يك دفعه نه به تفاريق...

  .)152: 1370 ناصرخسرو،(
ي اعتقادات  چنداني در مقوله دهد كه در آن زمان نويسنده تعصب چنين تعبيري نشان مي

خويش نداشته است، چرا كه جانب عدالت را رعايت كرده و به عدل و دادگري كه در آن شهر 
نويسد  بوده است نيز در كنار بدديني مردم، اشاره كرده است. دبيرسياقي در مقدمه سفرنامه مي

شد و هنوز در حال ممكن است در آن زمان هنوز ناصرخسرو به مقام حجت خراسان نرسيده با
اند كه، پس از سفر هفت  اي بر آن آموختن و تفكر در باب آراي اسماعيليه بوده؛ چرا كه عده

 شود گردد و بعدها به مقام حجت خراسان نائل مي ساله، ناصرخسرو به يمگان باز مي
   .: مقدمه )1370 (ناصرخسرو،

  
  در سطح تبيينج) 

اي خاص است كه  هاي ايدئولوزيك فرد يا طبقه گاهاگر بپذيريم هر متن يا گفته تبلور ديد
صورت دهد، در اين مند جاري در جامعه را انعكاس مي هاي نظام اي از عقايد و ارزش مجموعه

اي مرتبط هستند و در  همه اجزاي صوتي، واژگاني و نحوي زبان، خواه ناخواه با ديدگاه ويژه
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) درواقع توانايي منابع 64: 1385 حمدي،(يارم خدمت بيان منظور و قصد مؤلف قرار دارند؛
اي طبيعي،  گونههاي زباني آغشته به ايدئولوژي به ي افكار عمومي از طريق ساخت قدرت در اداره

دهد و به شكلي نامحسوس جهت دهنده و  ايدئولوژي را در ساخت زباني گفتمان جلوه مي
  .)10 : 1390 ،زاده(آقاگل تأثيرگذار است

هاي اجتماعي، روابط اجتماعي و نظام دانش و باور است،  هويت ي زبان كه سازنده
توانند آگاهانه يا ناآگاهانه روابط قدرت  شود و مخاطبان هم مي ها نيز ساخته مي ي آن وسيله به

  ).41: 1379(فركالف، خاصي را مشروعيت ببخشند
شود  مواجه مي هاي روزگار نويسنده ي ناصرخسرو نيز خواننده با عقايد و ارزش در سفرنامه

ي او به  رساند. تعصب ديني ناصرخسرو و عالقه كه خود نويسنده نيز به تكثير آن مدد مي
توان در عباراتي كه هنگام توصيف امنيت شهرها و اقتدار  محدود ساختن روابط زن و مرد را مي

س آنها از هاي زير منع زنان از حضور در معابر و تر درستي ديد؛ در نمونهآورد، به اميران مي
  هاي امنيت و آرامش در جامعه محسوب شده است:  گفتگو با مردان بيگانه و غريبه، از نشانه

ها نبستندي و ستور در  و عظيم ايمن و آسوده بودند مردم آنجا، چنانكه به شب در سراي«
گويد  ها باشد، با آنكه شهر را ديوار نباشد و هيچ زن را زهره نباشد كه با مرد بيگانه سخن كوي

 1379فركالف،( »و اگر گفتي هر دو را بكشتندي و همچنين دزد و خوني نبود از پاس و عدل او
:169(.  

و هم در ايام وي هيچ زن از خانه بيرون نيامده بود و كسي مويز نساختي احتياط را نبايد «
  .)78:  1379فركالف،( »كه ازآن سه يكي كنند و هيچ كس را زهره نبود كه شراب خورد

نوشي و حضور  رسد، اگرچه به شراب نشين مي ماني كه ناصرخسرو به شهرهاي مسيحيز
مندي او به چنين  زنان در معابر در كنار مردان اشاره دارد، اما توصيف او نشاني از عالقه

  وضعيتي ندارد:
و از آنجا به وان و وسطان رسيديم در بازار آنجا گوشت خوك، همچنانكه گوشت گوسفند، «
 »(بي تحاشيخوردند  ها نشسته، شراب مي تند و زنان و مردان ايشان بر دكانفروخ مي

  .)9:  1379فركالف،
هاي  گفتمان رويكردي ساختاري به متن است كه امكان اتصال متن به جنبه« همچنين

ي قضاياي اصلي متن و چگونگي پيوست آنان از سويي و  كند. مطالعه شناسي را فراهم مي جامعه
انجامد  باورهايي مي  وع اصلي در متن از سويي ديگر، به درك و دريافت مجموعهي موض مطالعه

: 1377(خانيكي، »شوند كه در متن تصريحي به آن نشده، اما نقاط اتكاي متن محسوب مي
249 -250.(  
توان در كنار چنين محدوديتي، آزادي زنان را در كسب  طور نمونه در ضمن حكايات مي به

  ن در امور اجتماعي ديد. درآمد و مشاركت آنا
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دهد، به هر  يكي مرا حكايت كرد كه زني است كه پنج هزار از آن سبو دارد كه به مزد مي«
  .)94:  1379فركالف،( »سبوي ماهي به يك درم و چون بازسپارند بايد سبو درست بازسپارند

انستي گذشتن ها از آنجا نتو و گويند كه آنجا فم نهر ابله است وقتي چنان بودي كه كشتي«
غرقابي عظيم بوده، زني از مالداران بصره بفرمود تا چهارصد كشتي بساختندو همه پر استخوان 

ها  چنان شد كه كشتي ها محكم كردند و بدان جايگه غرق كردند، تا آن خرما كردند و سر كشتي
  .)160 :1379فركالف،( »گذرند مي

هايي است كه نويسنده در  ، حكايتهاي قابل توجه در سفرنامه ناصرخسرو يكي از نكته
  هايي كه به آن سفر كرده، آورده است: سرزمين ه عدالت حاكمان و اميرانتوضيح و توجي

القمامه گويند و آن را عظيم،  ترسايان را به بيت المقدس كليسايي است كه آن را بيعه«
يز نهاني بيايد، بزرگ دارند و هر سال از روم خلق بسيار آنجا آيند به زيارت و ملك روم ن

كه كس نداند و به روزگاري كه عزيز مصر  الحاكم به امراهللا بود قيصر روم آنجا آمده بود و  چنان
حاكم از آن خبر داشت، ركابداري از آن خود نزديك او فرستاد و نشان داد كه بدان حليت و 

زديك تو صورت مردي در جامع بيت المقدس نشسته است نزديك وي رو بگو كه حاكم مرا ن
گويد تا ظن نبري كه من از تو خبر ندارم؛ اما ايمن باش كه به تو هيچ قصد  فرستاده است و مي

نخواهم كرد. و هم حاكم فرمود تا آن كليسا را غارت كردند و بكندند وخراب كردند و مدتي 
يد و هاي بسيار كرد و صلح طلب خراب بود بعد از آن قيصر رسوالن فرستاد با آن هدايا و خدمت

  .)62 :1379فركالف،( »شفاعت كرد تا اجازت عمارت كليسا دادند و باز عمارت كردند
  

  گيري نتيجه
رسد نويسنده در كنار توصيف احواالت روحي و آداب و رسوم مردم شهرها و  نظر ميبه
ها و جزييات بناها، به چگونگي امنيت شهرها و وضعيت اقليمي و اقتصادي آنها، توجه  آبادي
هاي ايدئولوژيك فردي و اجتماعي ناصرخسرو در اين اثر بسيار  اي دارد. تبلور ديدگاه ويژه

مشهود است و توصيفات او، بيش از آنكه بيانگر وضعيت سرزميني باشد كه در ضمن سفر ديده 
ها، هنجارها و آمال و حتي  است، بازتاب نگرش فرهنگي اوست و تحت تأثير جهان بيني، ارزش

فته است. اين عوامل هم در عناصر زباني هم در ساخت معنا و محتواي عاليق وي شكل گر
چنان كه دقت در جزييات معماري اماكن مقدس و اشارات  مشهود هستند. هم سفرنامه، كامالً

ي علمي و مذهبي او را به  ها، روحيه ي فراوان از اعداد و ارقام در وصف آن دقيق و استفاده
ي نويسنده به تأويل وتفسير را نيز در سفرنامه مشاهده كرد.  هتوان عالق گذارد، مي نمايش مي

ي  تواند ريشه در باورهاي اسماعيليه و عالقه ي ناصرخسرو مي ترديد رويكرد تأويل گرايانه بي
ها و  پي نويسنده به امنيت يا ناامني راه در ها به علم تأويل، داشته باشد؛ همچنين اشارات پي آن

هايي كه به آن سفر كرده است، در  ادي و عدل و داد حاكمان سرزمينحيرت او از وضعيت اقتص
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هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي  نشين، بازتابي از جريان كنار توصيفات او از عرب باديه
  ي خراسان آن روزگار را در خود دارد. جامعه
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