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Abstract 

The purpose of this article is to examine Iranian Culture in the travelogue 

Droville, a military adviser to Fath-Ali Shāh. In the present study, the first 

reports of the French author are classified into three levels: "Positive 

Paradigms", "Negative Paradigms" and "Neutral Paradigms". Then below 

each class, has been analyzed the images presented on the basis of the 

components of homogeneity, contradiction, generalization, holism and 

magnification, which are the characteristics of the "imagology approach". 

Imagology, which is one of the approaches of comparative literature, has an 

interdisciplinary nature and is therefore linked to cultural studies. The 

application of this approach in reading travelogues is important in that it can 

be viewed in terms of "native" culture from the perspective of "other". So there 

are two main questions in this article: what aspects of Iranian Culture in the 

Qājār era have been the focus of a French military adviser? How are these 

cultural images reflected in the above travelogue? This study has been done 

with a descriptive-analytical method based on imagology approach in 

comparative literature. The findings of the study indicate that cultural 

elements were not reflected in the original form in this travelogue. In fact, 

these images are the transformed form of the author's early data, which has 

gone through the channel of different ideologies. The cultural imagology of 

Drouville is sometimes influenced by Western-European ideas and 

Intertextual relations and often derived from the class cultural geography of 

the Qājār era society that he interacted with them. 
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 چکیده
 ت.، ییشاهعلی، مستشار نظامی عهد فتحیفرنامۀ دروویلدر  فرهنگ ییرینیموضوو  یی  مقاله ررریی  

 هایینگاره»، «های مثبتینگاره»های نویسندۀ فرینسوی در یه یطحِ گزیرش، نخست پژوهش حاضردر 

یپس ذیل هر طبقه ره تحلیل تصویرهای و  رندی شوده طبقه« طرف()ری های خنثیینگاره»و « منفی

که  -نمایینگری و رزرگدهی کلّیگویی، تعمیمپندیری، متناقضهای همسانفهشده رر ییاس مؤلّیریئه

تصویرشنایی که یکی یز  ییت.شده پردیخته -ییت« رویکرد تصوویرشونایوی   »های رارز یز مشوخّصوه  

یی دیرد و یز یی  جهت را مطالعات فرهنگی در رویکردهای یدریات تطبیقی ییووت، ماهییتی رینارشووته 

ها یز یی  جهت یهمیییت دیرد که در پرتو آن کاررسووت یی  رویکرد در خوینش یووفرنامه  یرتباط ییووت.

دو پریش یصلی  ره یی  ترتیب .نگریست «دیگری»یندیز ری یز چشم )خودی(« رومی»ن فرهنگ تویمی

در عصر قاجار مورد توجیه یک مستشار  فرهنگ ییرینیهایی یز نوشتار حاضر یز یی  قریر ییت: چه جنبه

  یی ییت منعکس شدهییوت  یی  تصواویر فرهنگی چگونه در یفرنامۀ مذکور   نظامی فرینسووی روده 

تحلیلی و مبتنی رر رویکرد تصوووویرشووونایوووی در یدریات تطبیقی ین ا   -پژوهش را روش توصووویفی

فرنامه یی  ی ره همان صورت یصلی در ریانگر یی  ییت که عناصر فرهنگیهای تحقیق یافته ییت.شده

که  راشدیمهای یویلییۀ نویسنده دیده یافتۀیی  تصاویر در ویقع شکل دگردیسی ؛ رلکهییترازتاب نیافته

های فرهنگی دروویل رعضووام متر ر یز تصووویریووازی  های مختلف گذشووته ییووت. ییدئولوژی یز کانال

یروپایی و رویرط رینامتنی و رالبام ررگرفته یز جغریفیای فرهنگی طبقاتی یز جامعۀ  -هوای ررری ینگواره 

 ییت.ها تعامل دیشتهعصر قاجار روده که وی را آن

 .، عصر قاجارییرینی دروویل، فرهنگِ تصویرشنایی، یفرنامه، :ی کلیدیهاواژه

  

                                                           
 o.vahdanifar@gmail.com  مسئول: ۀنویسند ۀمارییان. 0
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 مقدمه

دریافت تازه و متفاوتی یز  «دیگری»های در آیینۀ یفرنامه« خود» دیدن تصوویر فرهنگیِ 

 پذیرها یمکانگذیرد که دیووتریووی ره آنهایی ری در یختیار میحیات فرهنگی دوره تاریخِ

آن رافت فرهنگی را تکیه رر نوشووتارهای خودی، چندین مو ّق،  چگونگیِنیسووت و در  

های های مغرضووانه در یووفرنامهرود. را یینکه یمکان نگرش قارل یعتماد و ییووتناد نخویهد

ات یمیا ره دو دلیل در مطالع ،ینکار نیستیوفیرین و مسافرین یروپایی نسبت ره ییرین قارل  

یویل هسووتند؛ زیری روند: نخسووت یینکه جزم منارع دیووتفرهنگی یرزشوومند ره شوومار می

مؤلّف ییت و دیگر یینکه فاقد یلطۀ دیتگاه یانسور  های شخصِها و شنیدهحاصل دیده

یی ره یندیزه را رویکرد فرهنگی نویسییی  مسورله در یفرنامه  .یا خودیوانسووری هسوتند   

خود ری »ییووت: گفته جهت یطمینان خاطر خویننده، (03 :0030) 0یهمیییت دیرد که دروویل

ف ییوووت عنان قلم ری یز گمریهی یا ظّوری  و رییوووتگوئی دید  که منویسوووندۀ حقیقت

ضم  توجیه ره  «.دیت تعصبات ری ا رازدیردره شدن ره هوی و هوس و یا ییارت تسولیم 

نویسندگان دیگر در های یی  مدیعا، یطّالعات مندرج در یوفرنامه و مطارقت آن را گزیرش 

 کند.دریتی مطلب ری تریید می یی  زمینه،

مکتب فرینسوووی دیرد. یی   2یی ره مویزیت یدریات تطبیقیتصووویرشوونایووی، پیشووینه 

ای ههای فرعی یدریات تطبیقی ییت که پس یز آموزشیکی یز رشوته »رویکرد پژوهشوی  

و متفکرینی مانند مادی  دروشومند یدریات تطبیقی در قرن نوزدهم در فرینسه، تحت تر یر  

در  0ماری کاره -ژین یوووپس .(030 :0003)نانکت، ره وجود آمد  0و هیپولیت تِ  0ییوووتال

تصوویرشنایی   7هوگو دیزرنک و 6و پس یز وی گویار قرن نوزدهم های چهل و پن اهدهه

 گویارفصل هشتم کتاب  .(020-020 :0033)نامورمطلق، مطرح کردند  ری ره صورتی روشمند

تصویرشنایی یختصاص دیرد. یو در  ره «ریود...  یک خارجی چگونه ره نظر می»را عنوین 

صاویر یی  ت»کند؛ ره نظر وی مطالعات تصویرشنایی یشاره می رودننسوبی  ره یی  فصول 

تر هستند و زمانی نیز ره همان تر و ییوایوی  هر چه ویقعی ،گاهی نسوبت ره آنهه هسوت  

ه کنندرید و گروههای منتقلف... ره هر مقدیر که ینمایندنسووبت ریرویقعی و تصووادفی می 

                                                           
1. Gaspard Drouville (1783-1856) 

2. Littérature Comparée 

3 .Madam de Staël 

4. Hipollyte Taine 

5. Jean-Marie Carré 

6. Marius-François Guyard 

7. Hugo Dyserinck 
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خوردگی و یرها  رریی کسووی که در صوودد ییووت خطر فریب ،یی  تصوواویر ریشووتر راشووند

 :0070، ویارد)گ« ریشووتر ییووت ،تصووویری قطعی یز کشوووری و در مقطعی خاص یریئه دهد

عالوه رر محقّقان  شود،یی محسوب میرشتهیی  حوزۀ مطالعاتی که پژوهشوی میان  .(000

شنایی، هنر و علو  ییایی شنایی، روینهای جامعهیدریات فاریوی، طرفدیرینی یز رشوته  

   ییت.ری نیز ره خود جلب کرده

( در 0003های یروپایی را پژوهش حدیدی )ررریوی تصویر ییرین و ییرینیان در نوشته 

مندین ریشووتر و رشوود  عالقه 0033آراز شوود، یمیا یز دهۀ  ییرین در یدریات فرینسووهکتاب 

یووفرنامۀ در نیمۀ نخسووت یی  دهه، دو مقاله یختصوواصووام ریجع ره ییووت. یی یافتهفزیینده
یفرنامۀ یرهنگ گایپار دروویل در »در مقالۀ  (0032یند. یرریهیمی )نوشته شده دروویل

فی و ررریوووی کتاب: یووویری در معرّ»مقالۀ  ( در0030و یکبرزیده ) «شووواهعلیعهد فتح

کریمی یند. هر کدی  ره نوعی یی  کتاب ری معرّفی نموده «یوووفرنواموۀ گوایوووپار دروویل   

های عصر صفوی و رازتاب هوییت فرهنگی ییرینیان در یفرنامه»یی را عنوین ( مقاله0036)

فرهنگ و شوخصیت ییرینیان در  » (0037میرزییی و رحمانی ) موضوو  مقالۀ  دیرد.« قاجار

نقطۀ قویت دو مقالۀ یخیر،  .ییووتیز صووفویه تا ینقالب ییووالمی   «های خارجییووفرنامه

های فرهنگ ها ره عنوین منارعی رریی شووناخت جلوه پیشووگامی در ررریووی یووفرنامه   

ها پیش یز طرح نظرییۀ تصویرشنایی در ییوت. یی  پژوهش « دیگری»یز منظر « خودی»

در  (0033نامورمطلق ) یاز مطالعات روشمند رعدی شدند.اهی ییرین، زمینهفضای دینشگ

 «درآمدی رر تصویرشنایی: معرفی یک روش نقد یدری و هنری در یدریات تطبیقی»مقالۀ 

 مند مطرحره صوورتی نظا  ری تصوویرشونایوی    مباحث نظری  در ییرین رریی نخسوتی  رار 

ره عنوین روشووی در نقد یدری و . یو نخسووت ره تعریف و حوزۀ پژوهشووی یی  رویکرد کرد

ها ری ها، ینوی  تصوواویر و تصووویرپردیزیپردیزد. یووپس تاریخهه، یصووول و روشهنری می

های مخالف و مویفق ری در مورد یی  رویکرد ررریوووی و کند و در پایان دیدگاهمطرح می

هووای ررریوووی تطبیقی پژوهش»( 0030)زنوود  موضوووو  پژوهش نمووایوود.یرزیوواری می

های شنایی را تکیه رر رازنمایی فرهنگ مرد  ییرین در یفرنامهشنایی ررری و شرقییرین

  ییت.« یروپاییان در دورۀ قاجار

تصویرشنایی ره منزلۀ خوینش متون »را عنوین  (0003) 0ترجمۀ مقالۀ التیشیا نانکت

پس یز مقالۀ نامورمطلق رریی دومی  رار، پژوهشگرین ییرینی  «نثر معاصور فرینسه و فاریی 

                                                           
1. Laetitia Nanquette 
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های علمی تصووویرشوونایووی آشوونا کرد. یی  دو مقاله، پترییووتنادتری   ری را یصووول و روش

( 0000گن ی و یشریقی ). یندمقاالت در رخش نظریۀ تصوویرشناییِ تحقیقات رعدی روده 

زیده علوی موضو  مقالۀ یند.دیدهنشان ری «تصوویر ییرین و ییرینیان در یفرنامۀ یر  رطوطه »

ها هآفرینی و کلیشتصویر ییرین و ییرینی در یفرنامۀ ژین شاردن: ترملی در ینگاره»( 0000)

فرهنگ ییرینی » ( نیز 0000دی و همکارین )محمیشاه .ییوت « نویسدر ذهنیت یوفرنامه 

موضوووو  مقالۀ نظری منظم و همکارین  یند.ررریوووی کرده ری« در یوووفرنامۀ یر  رطوطه

وند و یمیری زینی ییوووت. «تصوووویر ییرین در رمان یووومرقند ی ر یمی  معلوف»( 0000)

 ند.یپردیخته« تصووویرشوونایووی فرهنگی ییرینیان در آیینۀ یووفرنامۀ پوال   »ره  (0006)

کاررسوت تئوری تصوویرشونایی، منحصرنمودن موضو  تحقیق ره یک یفرنامه و تحلیل    

یروپایی و مقاالت تئوری  تحقیقاتیز  ییوووت. تهای شووواخص یی  مقاالها یز ویژگیدیده

 ردیز نظر کاررست رویکرد تصویرشنایی  حاضر نوشتار دررارۀ تصوویرشنایی که رگذریم، 

 متفاوت ییت. هاآنیز جهت موضو  را  و های پیشی ، مشارهها را پژوهشتحلیل

 . چارچوب نظری1

تحلیلی و رر ییوواس یصووول خوینش مت  را رویکرد  -توصوویفیپژوهش حاضوور ره شوویوۀ  

های مرروط ره فرهنگ رندی و تحلیل جلوه، یووعی دیرد تا ره یریئه، رده0تصووویرشوونایووی

ییرینی عصوور قاجار یز دیدگاه یک مسووتشووار نظامی فرینسوووی رپردیزد. را وجود یطّالعات   

ها فرنامه مندرج ییت، تندر یی  ی -که ره مقتضای مرموریت نویسنده -تاریخی و ییایی

های فرهنگی رودند، در یی  مقاله مورد توجیه ییووت؛ زیری هجنبهایی که مرروط ره گزیرش

های فرهنگ طور که یز عنوین مقاله هم پیدییت، یی  تحقیق ره دنبال ررریی جلوههمان

 یندیز یک ریرییرینی را رویکرد تصووویرشوونایووی ییووت. یی  رویکرد، نوعی ییرینی یز چشووم

یندیز دیگری یا رالعکس ییت. یی  خوینش مت  رریی در ِ عناصور فرهنگِ خودی یز چشم 

دهد و یی  یمکان ری رریی شوویوۀ خوینش، تصوواویر فرهنگی ری یز منظرِ متفاوتی نمایش می

های نویسندگانِ دیگر ها و گزیرشکند تا را مقایسوه و تطبیق یی  دیده خویننده فریهم می

یی یز ویقعییات حیات فرهنگیِ ررهۀ مشوخّصی  ت موجود، ره دریافت تازهو رازخوینی یطّالعا

 یز تاریخ دیت یارد.

                                                           
1. Imagology 
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یی مانند شدههای شناختهیی دیرد و یز رشوته رشوته تصوویرشونایوی رویکردی میان   »

های نسبتام جدیدی ییتفاده شونایوی یجتماعی و رشته  تاریخ یدری، تاریخ یویایوی، روین  

 ، تاریخیفرنامۀ دروویلرو، در تحلیل تصواویر فرهنگی  یزیی  (؛030: 0003)نانکت، « کندمی

تصویرشنایی »معتقد ییت که  0ییت. موریو محیط فرهنگیِ ییرین عصر قاجار مدینظر روده

هایشووان ها و آ ار دییووتانی که شووخصووییتعمدتام را دو نو  مت  یووروکار دیرد: یووفرنامه

مت  مورد (.  ا)همان« دهندره دیت مییند یا تصوویری کلّی یز یک کشوور خارجی   خارجی

 های نو  یویل ییت.یز مت  (یفرنامۀ دروویل) تحقیق در پژوهشِ حاضر

ره چهار « تصویرشده فرهنگ و تصویرپردیز نویسندۀ میان یرتباط»تصوویرها یز جهت  

یند: ت ررۀ حضوووری، ت ررۀ رینامتنی، ت ررۀ ریناشووخصووی و ت ررۀ  گونه تقسوویم شووده 

یز یی  منظر، جزم  یوووفرنووامووۀ دروویوولتصووواویر  .(020-003: 0033)نوامورمطلق،  ترکیبی 

رود؛ مستقیم یز یی  جهت ره شومار می « مسوتقیم و متنی »رندی یخیر و زیرگونۀ تقسویم 

نا رو که روقت در ییرین حضور دیشته و متنی، یزیی که نویسونده یوه یال ره صورت تما   

و  0ویرینگ، ییوکات 0، موریه2های گاردینیوفرنامه  ره گفتۀ خودش پیش یز ورود ره ییرین،

 .(000و 03-00، 3، 7: 0030)ن.  : دروویل، رود ری مطالعه کرده 0شاردن

یندیز فرهنگ ییرینی یی  ییوت که نویسنده مانند  دلیل یهمیییت یی  یوفرنامه یز چشوم  

ذیل  0و پیکو 3، کینر7، یُلیویه6نویسووانِ پیش یز خود مانند شوواردن، تونو  یرلب یووفرنامه

ییووت؛ دروویل نگرشووی عنوین یووفرنامه، رالبام ره نگارش تاریخ یوویایووی ییرین نپردیخته

ش هایییت، گزیرشفرهنگی دیشته و را جایگاه و فرصت یرزشمندی که در یختیارش روده

شورح عرف و عادیت یواکنی  یی  رخش یز آیویا... که تفاوت ییوایی و فاحشی را     »ری ره 

ویژه چون ره ییوووت؛ رهمعطوف نموده (7)هموان:  « هوا دیرد زمینیعرف و عوادیت مغرب 

)ن. ییت دیشته رفت و آمدیوریی خانویدۀ عسوگرخان، یوفیر یارق ییرین در فرینسه،    حر 

ررریوووی یی  یوووفرنامه یز منظر مطالعات فرهنگ زنانۀ ییرین عصووور قاجار  (3-0 : همان: 

ت ها فرصره ملّت»یوودمند خویهدرود. یدریات تطبیقی یز رهگذر رویکرد تصوویرشونایی    

                                                           
1. Jean-Marc Moura 

2. Gardanne 

3. Morrier 

4. Scott-Waring 

5. Chardin 

6. Thevenot 

7. Olivier 

8. Kinneir 

9. Picault 
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دهد که چهرۀ خویش ری در یدریات یووایر ملل ربینند و یز مقا  و منزلت خود در میان می

ره یی  ترتیب، در پژوهش حاضر در  .(020: 0003)رنیمی هالل، « های دیگر آگاه شوندملّت

 های زیر هستیم:  جست وی یافت  پایخ پریش

هایی یز فرهنگ ییرینی در عصوور قاجار مورد توجیه یک مسووتشووار نظامی چه جنبه -

 ییت فرینسوی روده

 ییت منعکس شده دروویلیفرنامۀ یی  تصاویر فرهنگی چگونه در  -

وجود دیرد و وجه تمایز و تشووخّص آن نسبت ره  نکتۀ مهمیی که در یوفرنامۀ دروویل 

که های فرهنگی ییت. را وجود یینرینانه ره مقولهراشد، نو  نگاه نسبتام ویقعآ ار مشواره می 

ود های خهای فرهنگی آشکار و ضمنی )پنهان( در خالل نوشتهنویسنده گاهی ره مقایسه

ده های یروپاییان دیدر یرلب یفرنامه پردیزد، یمیا آن نو  نگاهِ فریدیتی ره فرودیتی کهمی

-060: 0000زیده، ؛ علوی60-72: 0037؛ میرزییی و رحمانی، 00-06: 0036)ن.  : کریمی، شود می

؛ زیری نویسوونده نه ره ینگیزۀ در یی  یووفرنامه وجود ندیرد (20: 0006وند و یمیری، ؛ زینی060

یش، گزیرش ییایی ره و نه هدف یز نگارش یفرنامه شنایی ره ییرین آمدهمطالعات شرق

 کند.مدت یقامتش در ییرین ری ریان می صرفام خاطریت ؛ رلکهییتروده های راالترمقا 

یلبتّه نویسووونده در ریان تفاوت شووویوۀ گردآوری و نگارش یطّالعات خویش را دیگرین 

جزئیات آدیب و ریو  ییرینیان رسویاری یز یی  مؤلّفی  حتّی ره شرح  »شوود که  یادآور می

یند، ولی صووود نیز پردیختوه و گواهی در یی  زمینوه رعایت جانب دقّت و یمانت ری نموده   

های نامطمئ  ریش یفسوس که در رسیاری یز یی  مویرد ره حدس و وهم و گمان و گزیرش

ا و ن بیز ویقعییت توجیه شوده و مطالبی یز آن دررارۀ مسائل مختلفی یز قبیل وضع زنان و  

 .(3 :0030دروویل، )« گفتگو پروردۀ پندیر مؤلّفی  و دور یز حقیقت ییتیعیان ییرین ری

 بحث و بررسی. 2

 یال ( نخست دریفر در ییرین) Voyage en Perseرا عنوین فرینسووی   یوفرنامۀ دروویل 

در پاریس منتشر شد.  0323 یوال  و پس یز آن در «پترزرورگیو  »در  میالدی، 0300

ره یقتضای مرموریت -چه جز آنییت و رهیی  یفرنامه در ریست و چهار فصل تدوی  شده

صر ع فرهنگ ییرینییی یز ریجع ره تاریخ ییایی ییرین در رَر دیرد، گزیده -نظامی نویسنده

ش.(  0000 -0000 . ) 0300تا  0302قاجار ییوت. را وجود یینکه نویسنده یه یال یز  

ن. )ییت میرزی رودهشاه و عباسعلیآن هم ره عنوین مسوتشار نظامی فرینسه در دررار فتح 

تصووواویر گویوایی یز یرعواد گونواگون زنودگی ییرینی؛ مانند      ،(003-062 :0030دروویول،    :
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ها، یزدویج و یریها، رناها و رازیرها، ضیافتها، حر مردین و زنان، گرمارهخلقیات، یویمای  

ها، یدیان و مذیهب، آیی  دیدریی و ررخی طبقات یجتماعی ها و یووگویری طالق، جشو  

کند آن روزگار ری ره عینه ییت که خویننده گمان مییریئه دیدهری ویژه درراریان و یشریف ره

رنا  نویسان همدیگر یوفرنامه تنها دروویل، رلکه را وجود یی ، نه ییوت. دیده و ت رره کرده

مرموریت یا هدف و یفریدی که  هایی مانند نو  نگرش و عالیق، کمبود زمان،ره محدودیت

عد  دیوووتریوووی ره تما  جغریفیای فرهنگی و طبقات  یند،ها در یرتباط رودهیلزیمام را آن

ویرشووده ری در آ ارشووان  جامعۀ تصوو های فرهنگیِقادر نیسووتند تما  جلوه یجتماعی و...

های فرهنگی خاصویی هستند و یی  تصاویر  رو ناگزیر یز گزینش ررشیزیی  منعکس کنند؛

 های مذکور ییت.فهررگزیده، همویره تارعی یز مؤلّ

یی وعهگر را م مدهد که تحلیلمیت عینی، نشانامتنی را ویقعی تصاویرِ ررریی رویرطِ

 دروویلها مویجه ییت. رینیها و ویقعها، تحریفها، پاریدوکسگوییها، کلّینمایییز رزرگ

)قالبی( گرفتار  2ییو کلیشه 0نهنگریکل هایینگارهنویسان در دی  هم مانند یرلب یوفرنامه 

های ییووتنتاج» ها ریراید آن که وجود دیرد یووفرنامۀ دروویلدر  مویردی .0ییووتشووده

ها یز مشوواهدۀ مویرد جزئی، حکم هایی که نویسوونده در آنگزیره یعنی ؛نامید« ییووتقریئی

همه، مردین/ زنان ییرینی، »ره صووورت ییووت و مویرد مشوواهدۀ خویش ری کلّی صووادر کرده

محدودیتِ ناشوووی یز  هاینگارهیعتباری یی  نو  ری دهد.تعمیم می «هاییرینیان و شووورقی

گوید: ییوووت که می (03 :0030)یز یی  منظر، حق را تریری  میدینِ دید نویسووونده ییوووت.

های شوونایووایی هر جزم فرهنگی یز یوووی یفرید فرهنگ دیگر، ناقص ییووت و پژوهش  »

 «.ررریان در راب فرهنگ ییرینی یز یی  قاعده مستثنی نیست

ک های فرهنگی یتحلیلیِ رازنمایی -رندی توصوویفیرایتِ یصوولی یی  پژوهش، طبقه

و  0فرینسووی یز ییرین عصوور قاجار ییووت. رازنمایی در تصووویرشوونایووی ره گفتۀ رلر نظامی 

یی ییوووت که مت  مدعی یریئۀ ریرطوۀ ری  مت  )ره منزلۀ گفتمان( و ت رره : »0لیریووو 

یرتدی پیکرۀ یصوولی رحث ره یووه  ،ردی  منظور .(002 :0003)نانکت، « تصووویری یز آن ییووت

رف(. طهای خنثی )ریهای منفی و ینگارهینگاره های مثبت،ییت: ینگارهرخش تقسیم شده

های توصویفی یز نو  پوشوش و ییمای مردین و زنان،   رخش یخیر رالبام مشوتمل رر گزیره 

های ویژه ینگارهرخش دیگر؛ رها در دو یریها و موییقی مرد  عامه ییت، یمیها، حر گرماره

                                                           
1  . Holistic 

2. Sterotyped 

3. Manfred Beller 

4. Jope leerssen 
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رازنمایی، ره عنوین عملی رریی »تصوواویر تو   را تحریف ییووت؛ در ویقع   0منفی، رازنمایی

تویند عاری یز تحریف راشود، ولی پریش م  یی  ییت: آیا یشکالی دیرد  نمی 2دیگریوازی 

ر  تویند ما ری ره دکه یز یی  تحریف آگاه راشویم ... ییوتفاده یز تصویرشنایی حقیقتام می  

 .(030 :همان)« درهتری یز عمل دیگریازی رهنمون شو

 های مثبتانگاره .1. 2

 تری مهمو  اگون ییووتلقیات مرد  در نقاط مختلف ییرین گونییووت که خُ معتقد دروویل

ها رریی جبرین کمبود پذیرش یقوی  ریگانه در طی جنگ نخسوووت، یی  تفاوت ری یول دال

ررخی نویحی؛ مانند  دینود و در مرتبوۀ رعد موقعیت یقلیمی و ییوووتریتژیکی  جمعیوت می 

دیریی خصوووصوویات ییرینی و حتی مدعی »یهالی خرییووان ری وی  خرییووان و آذررای ان.

معتقد ها آذررای انیدر مورد کند و معرفی می (07 :0030)دروویل، « یصوووالت نژید ییرینی

 علّت دروویل .، دوریندیش هستندیاکنان آذررای ان ضم  ش اعت و ورزیدگیکه ییوت  

 :همان)دیند می ت در رریرر تهاجم ترکان عثمانیمدییی  روحیه ری مقاومت طوالنی یصووولی

  ییت که در ییدویوتی و عالقۀ رسویار ییرینیان ره یررازی   میه نمونۀ دیگر، دررارۀ  .(00

را رضووا و رربت حاضوورند مال و جان  » یی ییووت کهره یندیزهگوید یی  عالقه زمینه می

یز  یی  رردیشووت فرهنگی نویسوونده .(03 :همان)« خویش ری در جنگ را دشووم  فدی کنند

در ییرین دیشته و وی یوو را هدف و ره یقتضوای مرموریتی روده که   مویردی ییوت که هم 

 ییت.رودهها میرزی در جنگ را روسعباس خود شاهد یی  یلگوی رفتاری در میان یررازین

د، کننها مینویزی ییرینیان و تعارفاتی که حتّی نسوووبت ره رریبهدر توصووویف مهمان

 ،زیری یگر دعوت رد شوووود ؛یلبته یی  کلمات تعارف خشوووک و خالی نیسوووت»گوید: می

ن ضووویافت ره یفتخار یکی یز دیدترتیب .(00 :همان)« شوووودکننده جدیم ناریحت میدعوت

یعضووای خانویدۀ وی و آشوونایان خود هنگامی رضووایت میزران ری  رزرگان و دعوت یز تما  

یطاق رذیخوری پر یز مدعوی  گردد و عالوه رر صووورف رذی ویوووائل »کند که فریهم می

 .(00 :همان)« می  شودرتفریح مهمانان نیز رریی یرییر روز ت

 :انهم)ییت ییرینیان ری ره مالیمت و مهررانی توصویف نموده  ۀ فرینسووی، نویسوند یی  

توین یی میکمتر خانه»دیند: زدنی میهمهنی  عالقوۀ ویفر ییرینیوان ری ره آب، مثال   .(06

های زیبا نباشوود. که جلو پن ره آن حوض رزرگی یز یوونگ مرمر یا یوواروج را فویره یافت

                                                           
1. Representation 

2. Othering 
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رخش و تشوووند رسوویار لذّها رریی ییرینیان که رالبام ررق تماشووای آن میزمزمۀ آب فویره

مشواره همی  توصیفات ری در منارع تاریخی عصر قاجار نیز   .(76 :همان)« خوشوایند ییوت  

یک حیاط مخصووووص  د دیرد.های متعدیهای رزرگان ییرین حیاطخوانوه  » توین دیود: می

ه ها یوواختحرمخانه ییووت مویووو  ره یندرون. وضووع حیاط مررع ییووت و دور آن یوطاق 

د دیرد. یطریف حوض، رارهه و های متعدیویط حیاط حوض آب دیرد که فویره ییت...شده

 .(06: 0067، مارکا )« کاری ییتگل

م توصیف یی را خطوط منظّیندی ، تنومند و دیریی چهرهخوش ، مردین ییرینی ریدروویل

تاریخ در  خ فرینسوی، هم(، موری0320 -0760لویی النگلس ) .(00: 0030دروویل، ) کندمی
نژید ییرینی نژیدی ییت متشکل یز »توصویفی مشاره یز مردین ییرینی دیرد:   شواهی علیفتح

، کوشوووا، زورمنود و قوی؛ ررخوردیر یز تحلیول زنوده و پویا و    ریخوت مردین زیبوا و خوش 

؛ دیریی رفتارهای ظریف و مهرران و آکنده یز مالحت که را درخشووان و قوۀ در  یووریع 

؛ همهنی  67: 0030النگلس، )« ی در نیکی و محبت همریه ییتحسو  ییوتقبال و پیشدیت  

دیند و همهنی  زنان ییرینی ری زیباتری  زنان جهان می دروویل .(00: 0067: موارکا  ن.  : 

 .(06 :0030دروویل، )« ریوودهیچ زنی در جمال و کمال ره پای آنان نمی»معتقد ییووت که 
ررخی یز رانوین ییرینی که »یاختگی؛ را وجود یی  یی  درجه یز زیبایی، طبیعی ییوت و نه  

 رریی تکمیل زیبائی خود روزی چند ،کنند چشمانشان رقدر کافی درشت نیستتصویر می

 :همان)رندند شان ری حنا میو گاهی دیتان« کشندرار را میل عاج رر چشم خود یرمه می

رانوین ییرینی ره تما  معنی »کند: رندی میگونه یخنانش ری جمعیورین ا  یی   .(03و  07

توصیفاتی یز یی   ضم  یینکه .(00 :همان)« نظیری هستندخو و دیریی ی ایای کمفرشوته 

یی   نویسنده یز ،و ریرقارل ییتناد و پذیرش آمیز هستندهایی کلّی و مبالغهدیوت، گزیره 

ی یینگارهیووازی )تعمیم( کلّیییووت. های پسووندیده، هیچ شوواهد مثالی ذکر نکردهویژگی

رتر رریی رییدن ره شناخت زودتر ییت روشی میان»نادریوت در تصوویریازی ییت؛ زیری   

همهنی  نویسوونده در مورد  .(063 :0030)زند، « ین امدها ره یشووتباه میکه ریشووتر وقت

 .(67 :0030دروویل،   :)ن. ییت گویی شدهدچار تناقضگاهی خلقیات زنان ییرینی 

نسبت ره یقرین  ان ییرینی دیدگاه متفاوتیزن آزیدی و یختیاریت دروویل ریجع ره حدود

حدود آزیدی زنان ییرین نظریات رسوویار نادریووتی  ۀیروپائیان دررار»دیرد. ره راور وی  خود

که دینم زنان هیچ کشووووری آزیدی عمل رانوین ییرینی ری ندیرند. وقتید. آنهه م  میندیر

رانوین ییرینی یفتخار مادری یافتند وظایف خطیر مویظبت یز کود  و شووویردیدن ره آن ری 
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ت مادر رزرگ ووودی الگی زیروووی ند. کودکان تا ی  یازده دویزدهووودهصام ین ا  میوووشخ

یذعان یش هوووفرناموووسمت یز یووودروویل در چند ق عالوه رر یینکه .(70 :همان) « شوندمی

یز نقل قول  ،ش خویندهریجع ره ییرین ری پیش یز مسوووافرت هکه چندی  یوووفرنام کندمی

نارریی  ؛ رییتمطالعه کردهری  قبلیهای نویسندگان آید که دیدگاهچنی  ررمی مذکور نیز

، یز رهگذر دیشته« حدود آزیدی و یختیاریت زنان ییرینی»دررارۀ  که ذهنی هاییفرضپیش

در م مو   ییووت.یش در ییرین یصووالح شوودهیووالهدر مدیت یقامت یووه مشوواهدیت عینی

ها یز چند حال ریرون نیسوووت: یا هوای ذهنی در جریوان مویجهه را ویقعیت  فرضپیش»

زیده، ی)علو« شودماند و یا تشدید میشوود، یا ضم  تریید ردون تغییر راقی می یصوالح می 

 در شمار نو  نخست ییت.دروویل نیز ذهنی های فرضکه پیش (006 :0000

ییووت و خالفِ آن نشووانۀ آدیب ییرینیان در م الس، نشووسووت  روی دوزینو روده یکی یز

وقتی یکی یز »نویسووود: دروویل ریجع ره یی  عادت فرهنگی می .شووودیدری تلقّی میری

شوود یگر حق نشست  دیشت ره یک نظر جای خود ری در میان  ییرینیان ویرد م لسوی می 

رود و پاها ری ره هم ... یر جای خود میکندیارد. هرگز یز مقا  خود ت اوز نمیهمگان می

 «نشوویندهای پا میها ری روی هم یندیخته، زینو زده و روی پاشوونهجفت کرده، دیم  لباس

کنایه یز رعایت یحتری  و یدب در « دوزینو نشست »در یدریات فاریی،  .(02 :0030)دروویل، 

و هرگز پیش مادر »ییووت: آمده قصووص یبنبیامییووت؛ چنانکه در روده رگانحضووور رز

 همق.(  0300جالل یییر شهریتانی )ف. «(. دوزینو» .)دهخدی «ننشوستی مگر ره دو زینو 

 :یشاره دیرد« دوزینو نشست »دیرد که در آن ره آیی  ریتی 
 رویی شووود ییووویر پریوووت حیرت آیینووهرووت

 

زنوودکز یدب آیینووه در پیشوووش دو زینو می   

 )همان ا(

چپ  نشوسوت  در م الس و مخصووصوام رر یورِ یفره یی  ییت که یز دیتِ      یز دیگر آدیب

چپ ری در چی  قبای خود  ت صورف نهار دیتِ در تما  مدی»رو ییرینیان ؛ یزیی ییوتفاده نشوود  

جزو مویرد منایوووب و  آدیب. یی  (00 :0030دروویل، )« کنندرییوووت پنهان می رواالی روازویِ  

ه و رعایت رزرگان دی  هم قریر گرفته شوووایسوووته ییوووت که در هنگا  خوردن رذی مورد توجی

رسیار زشت ییت »یند که در یی  زمینه ریان فرمودهنیز ییوت؛ یز جمله یینکه یما  صوادق ) (   

  همهنی  هنگا .(37: 0070یلدی ، )شوومس« که ینسووان را دیووت چپ خود رخورد و ریاشووامد 

ز گه دیشت هرتری  یفرید توجیشرط یدب آنست که در میان جمع ره متشخص»نوشویدن قهوه  

 .(03 :0030دروویل، )« خدمت ندیدفن ان قهوه ری پیش یز وی خالی نکرد و ره دیت پیش
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هر جای  یز»رلکه  نسبت ره یروپا تنهادر ییرین نه، تهیۀ ویایل زندگی ره زعم نویسنده

ی محدود ی دولتمندین ییرین ره حدیحوییج زندگی مرد  عادی و حتّتر ییووت. دنیا آیووان

... قالی و نمد توینند یز یی  جنبه زندگی تمایالت خویش ری یرضام کنندییوت که همه می 

در  (.030 :همان)« خورد)کهه( تنها زینت منازل و تنها ی ا ی ییوت که در آن ره چشم می 

ده نویسوونکلّی یز یی  جهت که  گویی.تناقضییوت و هم  گویی شوده یی  تصوویر، هم کلّی 

ییت ها ری دیشتهیمکان دیدن آن در ییرین های محدودی کهعات خود نسوبت ره خانه یطّال

. تناقض یز یی  نظر که را دهدچند کشووور ری ره همۀ دنیا تسوورّی می  هایی یزنیز رخش و

 )رریی در تعارض ییووت ت و زر وزیورگرییش ره ت میال مانندش دیگر ررخی یز توصوویفات

 های رینافرهنگی یز یی  دیت،یفزون رر یی ، مقایسه .(030، 030 ،60-73 :همان  :نمونه، ن. 

ره گفتۀ یوووزین رایوونت:  که ریهبردی رریی در  رهتر فرهنگِ خودی )نویسوونده( ییووت

صووورت پذیرد؛ در « دیگری»پذیر ییووت که در قیاس را هنگامی یمکان« خود»تعریف یز »

یی  موضو  ریشه  .(Bassnet, 1993: 24)« یاریمره شناخت خود دیت نمی یی  صوورت ریر 

توصوویفات  در ررخی یزشوورقی دیرد که گاهی « دیگریِ»یروپایی و « م ِ»تقارل میان در 

 شود.مشاهده می یز وجوه مختلف زندگی و آدیب و ریو  ییرینیان دروویل

عصوور قاجار، گرفت  مژدگانی یز پدری روده که صوواحب فرزند  یکی یز ریووومات ییرینیان

تولّد نوزید آراز  ت  کاله یز یرِ پدر و یعال  خبرِووووییوت. یی  ریوم که را رردیش   پسور شوده  

ه ریم رر آنست ک»یارد و در نهایت شوود را گرفت  لبایوی که پدر ره ت  دیرد، یدیمه می  می

 .(003 :0030دروویل، )« هی رازخرید کنندقارل توجیهوا ری در رریرر پردیخوت مبل    یی  لبواس 

چون کسووی مژده آرد پیش یز آنکه ره گوش » دهد:گونه توضوویح مییی  آیی  ری یی  دهخدی

 .)دهخدی «مخاطب کشووود کالهش یز یووور رردیرد و تا مژدگانی نگیرد خبر خوش ری نگوید

 :ییتشاعری ره نا  آقارهی آوردهیز ریتی را یی  مضمون  آنندریجره نقل یز فرهنگ  و«( کاله»
 یوووت دیدن گرگچنان ره فال مبار  شوووده»

 

«یوور شووبان رردیشووت که یووگ ره مژده کاله یز   

همان ا()  

 های منفیانگاره .2 .2

یرآمیز نسووبت ره  های تحقحاکی یز دیدگاه ی یروپاییانهاگزیرش رسوویاری یز یووفرنامه 

عهدی و ها نادریوتی و دورویی و دیگر فقدین دریت یکی یز آن»فرهنگ ییرینی ییوت که  

تاریخ ییرین در دورۀ  ینگلیسووی خوریم .(60: 0030)النگلس، « پایبندی ره قول و قریر ییووت
، 20: 0067، مارکا )ن.  :  نگرینه دیردهای منفی کلدی یز یی  دیدگاههای متعدینمونه قاجار



 1044/51 پاییز و زمستان، 2 ۀ، شمار11سال  ،شناسیاهی اریانژپوهش

فهریووت مبسوووطی یز یی  نو  نگاه ری در  (06 :0006، وند و یمیریزینی )ن.  : .(63 -00، 00

ی هاو جمله هارشوخالی یز نگ یفرنامۀ دروویلرا وجود یی   یند.دیدهنشان یفرنامۀ پوال 

نسووبت ره فرهنگ ییرینی  -شووودمیها دیدهگونه که در ریشووتر یووفرنامهآن- آمیزتوهی 

ویکنش یرتدییی یک » توین  ریان ممک  میتریآید، ره یووادهچه در یدیمه میآن .ییووت

تمان رالب وووگف ۀبدیرینوووهای جاند دیوریوووید که فاقووونام« دیگری در فرهنگویرد تازه

ویژگی »ییت که  0در یی  مورد حق را پاژو ییوت.  ررری -و تقارل شورقی  شونایوی  شورق 

 و« یین ا»و میان  «دیگری»و یک « م »یصولی تصویر ری ررآمدن آن یز تفاوت میان یک  

و  ترو، تصوویرشونایووی ریان یک تفاوت میان دو نظا  ویقعیی  کند. یزیی تعریف می« آن ا»

 .(036: 0003)نانکت، « دو مکان ییت

یصوووریر ویلدی  و ره جهت  ادخترین ییرینی ر نویسووونده یز یزدویج ناخوییوووته و نارهنگا 

فرزند  گویی ؛(00 :0030دروویل، )کند ییتفاده می« فروش»ریویدن ره منافع شخصی یز ویژۀ  

 ود.شگفته می« ییتفادۀ یرزیری»یصطالحام  که یمروزه ؛ همانکاال در نظر دیشوتند  ۀری ره مثار

ری ره ررمِ میلِ راطنی گونه یزدویج شوووند و یی  دخترین ییرینی قررانی منافع ویلدی  خود می

شوواه هم صووادق ییووت؛ زیری رنا ره  علیپذیرند. یی  وضووعیت حتّی در مورد دخترین فتحمی

؛ (060و  00: همان)« آوردمعموالم دخترین خود ری ره عقد رزرگان دررار درمی»مصوالح ییایی  

 دیمادهای عالوه رر رو در مرحلۀ ینتخاب همسر، نقشی در تعیی  یرنوشت خود ندیرند.یزیی 

پذیرند، نامزدهای پسرین هم یز جانب شخص شاه شواه که ناخوییته یزدویج مصلحتی ری می 

ه مورد توجی قاجاری آیی  عرویووی و یزدویج شوواهزیدگان  .(062-060 :همان)شووود تعیی  می

های آیی « های یزدویججشوو »ل عنوین ذی تاریخ عضوودیف قاجار هم هسووت. مؤلّ خانموری

ها ؛ ره عنوین نمونه یکی یز هدییای یی  یزدویجییتشورح دیده  ری یولطنتی خاندین عرویوی  

توین نتی ه می رنارریی  .(70 -60: 0033)عضوودیلدوله،  یعطای یمتیاز حکومت رر مناطق ییووت

 در فرهنگ ییرینی ییت که تارعی یز نظا ِ« یازش»یصل گرفت که منشور یی  تصوویریازی،   

تری  عضو یک م موعه ر س آن، شاه و در پایۀ آن قویدر  هرمیِ ییوتبدید پلکانی ییت که 

ش ودن پیوشخی قررانیوووتاری یلگوی»معتقد ییت  2ره همی  دلیل فولر یا خانویده قریردیرد.

)میرزییی و رحمانی، « های ییرینیان ییتتو ذهنیی پای قدرت منشور یصولی رسویاری یز رفتارها   

های یوولسووله  یوولطه یز یوووی  ییدئولوژی نظا ِ دریزمدیتِ را وجود رلبۀ گویی .(60 :0037

                                                           
1. Daniel-Henri Pageaux 

2  . Graham E. Fuller 
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فرهنگیِ  ت ررووۀ جوودیوود، یوووازگوواری رووا محیط  ریهبردِحکومتی ریرییرینی رر ییرینیووان، 

زیسووتی رتوینند ره هم تمسوویک ردین ییووت تا راها قریردیدهیی در یختیار نسوولشوودهدرونی

یرینیان ی فرهنگیکه ریشه در ینّت  -وژیییدئول تشعشعات یی  .آمیزی دیت یارندمسوالمت 

را  و یز آن هم ریوووخ کرده در دورۀ معاصوور حتّی ره شوویوۀ مدیریتی نهادهای دولتی -دیرد

 .(0007پور و همکارین، مویی  :)ن. یند رردهنا « پدریاالری فرهنگی»عنوین 

را کمی تخفیف در مورد یزدویج پسوورین  -گویدگونه که نویسوونده میآن -تیی  وضووعیی

در ییرین زن و شوهر آینده هرگز شخصام در یمر »ییوت.  رودهییرینی در میان توده هم صوادق  

شود که شغل دیگری جز یی  عرویوی دخالت ندیرند. یی  کار ره عهده پیرزنانی گذیشته می 

یا خاله و یا یکی یز  آید، مادر وندیرند. وقتی که موضوووو  عرویوووی مرد جوینی ره میان می

زنوان دیگر خانویده کوچه ره کوچه و در ره در ریه یفتاده و ره دنبال دختری که راید ریش یز  

گردند. دیماد پیش یز عرویووی حق دیدن عروس می ،همه مورد پسووند دیماد آینده قریرگیرد

نامزدها یا یز  دهد، زیری معموالمه چنی  وقایعی در حال حاضووور رندرت رخ میری ندیرد... یلبتّ

 .(007و  000 :0030دروویل، )« رینندریه نیرنگ و یا رنا ره قریر قبلی همدیگر ری قبالم می

 بتها ری ره ریآن ررخالف تم ید یز زنان ییرینی که در رخش پیشوی  ذکر شد، نویسنده 

ییشوووان ری ره زنان یروپایی و عمومام  کند و یز یی  جهتزدن ره دیگرین متهم میو رهتوان  یز

های یگر رخویهم یز روی گزیرش»شووومارد: پایه میزنان مسووویحی هم زنان مسووولمان ری را

قضوواوت کنم راید رگویم زنان ییرینی کمتر دررارۀ  ،ییووتشووده یی که ره م  دیدهصووادقانه

 یوورورهای آنان را نشوورت و گویند و صووحبتخصووال نیکو و یوو ایای دیگرین یووخ  می 

زند. زنان ییرینی یز نظر ریبت و نکوهش و زیئدیلوصووفی دررارۀ نکات ضووعف دیگرین دور می 

خویهی و کخ  کوتاه، نیوووائی ندیرند. یوووکمی یز زنان یروپتوووزدن ره هیچ وجه دیرهتان

یی  نو  تصویر  .(67 :همان) «های مسیحی رر یک پایه ییتزنکمروت زنان مسولمان را خاله 

، ممک  ییوووت نتی ۀ حسی رررت ناشوووی یز یقامت در نامید« تریزیهم»آن ری توین که می

شد که یحسایات نویتالژیک فرهنگِ رومیِ نویسنده ری ررینگیخته ییت و یورزمینی دیگر را 

 «زمی مشرق فرینسویانِ»شواید عبارت   ییوت. زیدپندیری فرهنگی شوده منتهی ره نوعی هم

ییووت، گویاتری  تعبیری راشوود که ریانگر کاررردهییرینیان رهدر مورد  (703 :0070) 0نکه کرز

 همهنی  نویس را فرهنگِ نگریسووته ییووت. پندیری یووفرنامهزیدهمانی یا همیی  تصووویرِ

تفاده یز یی»؛ رنارریی  راشد نگرندهفرهنگِ  تویند ریهکاری رریی شونایایی ینگاری مییکسوان 

                                                           
1. Lord George Nathaniel Curzon 
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تر یی  دیگری همویره متفاوت لزومام منفی نیسووت ودیگری ره عنوین یکی یز لویز  شووناخت، 

 .(030 :0003)نانکت، « کنیمیز چیزی ییت که در آراز گمان می
 جا رر نویسنده ویردینتقادی که در یی  ی مذکور،نظر یز دریتی یا نادریتی مدیعاصرف

خُرده  یووفرنامۀ شوواردنهای یرتدیی یووفرنامه رر گزیرشراشوود، یی  ییووت که وی در می

العات خود ری دررارۀ زنان یز وووویطّدیرد که هم میووووری متّ ۀ آن رییرد و نویسووندووووگمی

مدیعی قول مذکور عینام در نقل یمیا (3 :0030دروویل، )ییت شنیده «2درراری یرییانخویجه»

جا پریووشووی که یی  های دیگرین ییووت.ییووت که یطّالعاتش دررارۀ زنان رر ییوواس گفته

ا نقل ییت یمییورییان یعتماد کرده ف ره قول خویجهمؤلّ یی  ییوت که چری شوود  مطرح می

دررارۀ مادر  ویریخیلتّیشرفف شوود  مثالم مؤلّ دیده نمی قولی یز موریخان یی  دوره در ی رش

م روده، آ ار یز رانوین حر  محتر  و محرمان معظّ»ییت: نوشوته دولی میرزی زیده محمیشواه 

یش ره خیریت و خدیشوناییش راهر ییت و همویره یوقات طبع عالییه عفافش ظاهر و آیات 

در یمنان یز رناهای « هصادقیی»راشد و یز جمله مدریۀ مویو  ره مبرّیت مایل و ریرب می

 .(07 -06: 0036)نوری، « خیر یویت

ورت ییت؛ ره یی  ص ییتنتاج ییتقریئی نویسنده دیرد، دروویل گزیرش ییرید دیگری که

 لمانمس یِری  زنان ییرین مقایسۀییت. همهنی  ، نتی ۀ کلّی صادر شدهمویرد جزئیکه یز 

 یهای فرهنگ خودی )فرینسه( ره دیگر، نشوانگر تسورّی ویژگی  مسویحی  زنان یروپاییِو 

ینسه فر و خصوصام . طبیعتام یشوریف نویسونده عمومام رر مسائل فرهنگی یروپا  )ییرینی( ییوت 

های مایهر ییووت تا یافتهی لحمِنویسوونده مَ ؛ ره یی  ترتیبنسووبت ره ییرین ریشووتر روده

 دیگری عرضه کند.قالب فرهنگی خودش ری در 

 ها پیریه  کوتاهآن ؛ییت« ریختناجور و ری» تقاد نویسونده پوشش زنان ییرینی عره ی

پوشووند. جامۀ تنه میو روی آن نیم های زینتی دیرندشووده را دکمهدوزیو ردون یقۀ گل

شووولویر و دیم  رلندی  کنند.ها رر ت  میهم روی رقیۀ لباس« چاپگی »جلورازی ره نا  

های کفش ها مانند مردین ییووت.پوشووش آن ،دیرند و یز جهت دیشووت  پیریه  و شوولویر

ره هنگا  خروج یز »کنند و های دیگر ره پا میو زینت شدهدوزیهای گلریحتی را مخمل

د( ویی ره نا  )رورنهوارچوود ری را پوو ورت خوو انند... و صوو پوشادر میوو خانه خود ری در چ

های فاخر و زر و زیور گرینبهای زنان ییرینی در خارج پوشووانند... ره یی  ترتیب یز لباسمی

رو موقعیت یجتماعی توین دید. یزیی ها ری نمیهای ریحتی آنیز محیط خوانوه جز کفش  

 . زنانِزدها حدسرورند آن یا ظریفت و یرزش چادر وتوین یز رهای کفش و زنان ری تنها می
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ریه آری و چادرهای تنگ کررایوووی که ریه ،مرد  عوادی کوه زندگی عاری یز تکلف دیرند  

ع و را دیت دیگر صورت خود ری وووها ری جمدیت آنوووته را یکووویفید دیرد رر یر یندیخ

 .(06: 0067: مارکا ؛ همهنی  ن.  : 63-62 :0030دروویل، )« پوشانندمی

نده نویس« گوییتناقض»کند، یی که در گزیرش مذکور جلب توجیه مینخسوتی  نکته 

ۀ رها وجود ندیرد. نکتریخت را فاخر و زرو زیور گرینهای ریییوت؛ زیری تنایبی ری  لباس 

ییرینی، ناشووی یز  نو  پوشووش زنان راور ره زشووتی و ناپسووندیِ  هم یی  ییووت کهدیگر 

وشووش زنان یروپایی یا فرینسوووی ییووت که نوعی  را پ روشوومند ریرِپنهان و  ییمقایسووه

 یووونّت، یی فرهنگی و تارعی یزپوشوووش مقوله ؛ زیریرودشووومارمیره آفرینی منفیینگاره

 و نهایتام یلیقۀ دیوتگاه ییایی یجتماعی، شورییط یقلیمی،   راورهای دینی، عرف و عادیت

یمری نسبی ییت؛ ره یی  صورت  ره معنای گسوتردۀ آن، « متد»تبعیت یز  راشود. می فردی

 را ییوورزمیندر  های مختلف حیات فرهنگی یک ملّتدر دوره ها رلکهری  ملّت تنهانه که

رخشوی یز رویج متد و  کند؛ زیری نظا  مشوخّصوی تبعیت نمی  فرهنگی ویحد هم یز  یواختار 

 ها ره خاطر نسبیفهییت و یی  مؤلّ شناییخصووصوام پوشش، مرروط ره معیارهای زیبایی  

ی  و همهنی  میان یقو ملّتی ره ملّت دیگر ییستا نیستند؛ یی  معیارها یزهایی رودن، مقوله

 متفاوت ییت. های مختلفِ حیاتِ فرهنگی یک ملّت نیزدوره

یز خصوووصوویات دیگر ییشووان ییووت  «نشووینیپرده»یعتیاد فریگیر ره قلیان و عادت ره 

کشووود، ریکاری و ییرینی ره تصوووویر می قواب دیگری کوه نویسووونده یز زنِ   .(07 :هموان )

ز ره کاری ج»ها یز کودکی ره رعد ت و ریهودگی ییت. در نظر وی آنگذرینی ره رطالوقت

یی که هوای گرینبهوائی د  پن ره  پردیزنود... پس یز آرییش رر روی قوالی  خود نمی آرییش

. در یین ا ره کشیدن قلیان و نوشیدن قهوه و یا نشینندمی ،پایی  آن حوض آری قریردیرد

های خارج شووهر رفته و تا تر شووود. آنگاه ره را گذرینند تا هوی خنکپذیریئی یز ویردی  می

 زنان در توین رریی ررخییی  توصیفات ری می .(70 :همان) «ررندیرمیجا رهشوبانگاه در آن 

 هووونیز در یی  راره نوشت مارکا  کهشهرهای رزرگ پذیرفت؛ چنان یجتماعی راالی طبقات

نشینند فرش یا روی توشک می های خود روی زمی  نمدانهووومردمان ییرین در خ»ییت: 

 «خوینیهگفت  و قصیقهوه و یخ  ها منحصر ییت ره کشیدن قلیان و خوردنو شوغل آن 

شود، در معنای عا  آن می« زنان ییرینی» را وجود یی  هنگامی که صوحبت یز  .(06: 0067)

 ، راورپذیر نیست.هایی یز یی  دیتیرگرمی و گذرینی ریهودهوقت
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 ؛ زیریراشدمینویسنده ره مسرله رتعدی نقدی که رر گزیرش مذکور ویرد ییت، نگاه تک

یووت نه عمو  زنان حرمسووری قشوورِآید، توصوویف زندگی یعیانی چه یز یی  تصووویر ررمیآن

ی ررد: له پرتوین ره یی  مسنکته می چهاررا ییتناد ره  رانوین ییرینی یز تما  طبقات جامعه.

در منزل یفیر یارق ییرین در  یی کهماههنخسوت، گزیرش نویسنده یز یقامت حدودیم شش 

-0 :0030دروویل،   :)ن. ییت فرینسوه و یطّالعاتی ییوت که وی یز حرمسریی یفیر دیشته  

 تنویسوونده ره عنوین مسووتشووار نظامی در ییرین روده و ره یقتضووای مرموریی . دو  یینکه(3

می یقشوار ییرین عصر قاجار دیتریی  تما زندگی طبیعتام ره همۀ نقاط ییرین ونظامی خود 

مورد  ر یی یی دآفرینی کلیشهگویی و ینگارهنوعی کلّی گزیرۀ مذکورییت؛ رنارریی  ندیشته

 یهلِ»ییت که ره ییوت. یوو  یینکه مدیعای مذکور در ذیلِ فصول شوشوم یوفرنامه آمده      

ز نحوۀ ی رو قارل تعمیم نیست. چهار  یینکه توصیفات نویسندهیختصاص دیرد؛ یزیی  «حر 

نشانگرِ مکنت و طبقۀ یجتماعی  گذرینی و یمکاناتی که در یختیار یی  زنان روده ییت،وقت

تا پیش یز دورۀ معاصر، کشاورزی  ویقعیاتِ دیگری ییت. ریانگرِ ،ا تاریخیمیهایت؛ راالی آن

 حاضوورِزندگیِ حال گونه کهو همان ییووتهای ییرینی رودهو دیمدیری پیشووۀ یرلب خانویده

دشت و شان در کشاورزین و دیمدیرین، گویه یی  مدیعایت، زنان ییرینی دوشادوش همسرین

حالِ کمک ره نوعی شانرسته ره توینایی کدی  یز فرزندین هم کنند؛ حتّی هرمزرعه کار می

ار که زنان ییرینی عصر قاجمبنی رر یین ویلدی  خود هستند و یی  مسرله را یدیعای نویسنده

 در تعارض و تقارل کامل ییت. یدنددکاری ره جز آرییش خود ین ا  نمی

بام یز رو رالیزیی »خودنمایی ییت؛ ییرینیان قری  دویتی ره راور نویسونده، خصلتِ مهمان 

ویضح ییت  .(00 :همان)« کننددویوتان و آشونایان خود را شکوه و دردرۀ خاصی پذیریئی می  

یگر یی  دو صفت ری در قالب  ییت.گویی گرفتار شوده جا هم ره دی ِ تناقضکه دروویل در یی 

ویتِ دمهمان»آید: دیت مینُمایی یز آن ره تصوویر ویحدی را هم ریامیزیم، ترکیبِ متناقض 

و  ییووت« دیگری»گذیرد؛ چون مهمان، گزینش راقی میدر دوریهی  ری و خویننده« خودنما

تصوووویر  یک یل مع هسوووتند و در قابو دیگرخویهی روا خودخویهی موانعوه   « م »خود، 

ییوووت: ییرینیان یشووواره کرده نویزیموریخ ینگلیسوووی عهد قاجار هم ره مهمان گن ند.نمی

ر ر و مختلف یلقول و موودرینویز هسوووتنوود. لیک  متکبیب و مهمووانرزرگوان ییرین همووه مؤدی »

 پردهقله ررییتی و دریتی ریوووونت مستووووراشند و یی  تزویر رریی آن ییت که در یلطمی

 فرینسوی موریخها در نوشتۀ گوییگونه تناقضیی  .(00: 0067، مارکا )« گفت تویننمی یوخ  

شوود؛ ره یی  صوورت که نخسوت یز نادریتی و دورویی و و    دروویل هم دیده می وط ِو هم
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و  دینیییرینیان در زمینۀ آدیب»نویسوود: نویسوود و در یدیمۀ مطالبش میردعهدی ییرینیان می

 .(73 -60: 0030)النگلس، « ها ندیرندی یز چینیکمی یز فرینسویان و حتّهیچ دیت نزیکت

یکی دیگر یز خصووصیات فرهنگی ییرین   ،و فاصولۀ طبقاتی رندی یجتماعی نظا  طبقه

دو طبقۀ ) روتمند و مالک رزرگ( و مردمان ه یفرید جامعه ر»ییوووت؛ روه یی  ترتیوب که   

یک یز یی  دو طبقه ره ورین و دهقانان جزو هیچه پیشهشوود. یلبتّ حال( تقسویم می )میانه

ها ری جزو ی رالبام آنییت که حتّ راری فالکتها ره حدیییوت، زیری وضع آن حسواب نیامده 

 .(037 :همان)« دیرندت نیز محسوب نمییفرید ملّ

گ ییرینی عصووور قاجار نگری، زودرواوری و یعتقاد ره خریفات جزئی یز فرهن یوووطحی

ری که لباس و کاله خاصووویی « هادرویش» ،نوزدهم لییوووت. نویسووونده ذیلِ فصووو روده

نشووینیِ تو   را زهد و کشووی، عزلتریاضووتهایی چون دریوزگی، پوشوویدند را خصوولتمی

ها رر یذهان عمومی یی  دو خصیصۀ یخیر موجب یلطۀ فکری آن کند.وی توصیف میوتق

ها در کار خود ماهر و در ت ویز ررخی یز آن» ییت.ها رودهفریبی آنو یفزییش قدرت عوی 

و یرلب مدیعیِ درمانِ  (007 :همان)« یندهای( یروپائییدویه ییوووتاد و شوووبیه )شوووارالتان

یند و را پولی که یز یی  طریق ره دیووت گزندگان روده ت یفرید در رریررناراروری و مصووونیی

نویسونده در همی  فصل یز دو طبقۀ   .(003 -007 :همان)کردند آوردند، یمریر معاش میمی

خود  دینست گانه، یهیموجه مشتر  یی  طبقات یه ررد: یوییدها و فقری. دیگر نیز نا  می

شووان ری دریافت طالباتمییووت و هرکدی  هم ره شوویوۀ خاصی خود  در مال دیگرین روده

ۀ نهاد قدرت یز طریق کمک ها را تمسووویک ره وجهۀ دینی و پشوووتوینیند؛ یوووییدکردهمی

های تشخصیییز  دررارپشتیبانی  .(000: 0030ویل، )درو رییدندشان میکدخدیها ره یهدیف

یی هنوز جامعه شوواه علی]عصوور فتح ییرین آراز قرن نوزدهم» رود که ره یی  خاطر دینی

های ییالمی کار رود... و خود ری وقف ییمان شیعی و یرزشمحافظه رسویار یونّتی و عمیقام  

فاقد هرگونه  مردین ارییدند یمینظرمیی رهگرچه یفرید مسوتبدی  شواهان قاجار  .رودیواخته 

کرد کوه روا علموا کنوار ریایند و یز طریق     م بور میهوا ری  و همی  آن منودی رودنود  فره

]علمیه  خود ری پاریا و « هایمدریه»ت مساجد و ه و یاختمان یا مرمیهای خیرییموقوفه

را ظاهریووازی، یووومییووتفاده یز   هادرویش .(237: 0037آوری و دیگرین، )« دهندقی نشووانمتّ

 هایهای شوواهریهپایۀ جنتلم ری همها که آن -هم فریبی؛ فقریو عوی  یووادگی تودۀ مرد 

عویطف و یحسووایووات مرد  یا  را تحریک  -دیندمی (Gentelmen of Highway)ینگلیسووی 

 .(000-000 :0030دروویل،   :)ن. کردندیمریر معاش می تهدید را یالح یرد و توییل ره زور
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خِردگرییی و یمنیتی و فقدین  -هوا تصووواویری یز فقر یجتماعی، ضوووعف نهاد نظارتی یی 

 نماید.عقالنییت جامعۀ ییرینیِ عصر قاجار ری فریروی خویننده راز می

دیری ییرینیان ره مسوورلۀ فصوول ریسووتم کتاب، ضووم  توصوویفِ چگونگیِ روزه دروویل در 

ۀ زیادی مخصوووصووام یز زمرۀ رزرگان ره هیچ وجه ت  عدی»گوید: پردیزد و میمی خویری همروزه

یی یز یقامت چند یووپس را ذکر خاطره .(000 :همان)« دهندنمی های ماه رمضووانره ریاضووت

دلیل و و ریخویری آشکار شیان وزیرت، ره روزهوووویش در ماه رمضوان در منزل یکی یز من روزه

یش ری خاطرجمع راش؛ کفاره»کند: دهد، یشووواره میتوضووویحی کوه در توجیوه رفتارش می  

خاندین یی  جنبۀ فرهنگی  درروارۀ هم  قواجوار  خوان عهود   یکی یز موری .(000 :هموان )« دهممی

ها هم همیشوه ییوباب قمار در کار رود. جز شب جمعه که تما    شوب : »ییوت گفته یولطنتی 

خویند و همگی یلسیلطان دعای کمیل ری رلند مینشستند. ظلگان در حضور خاقان میشواهزید 

 .(00: 0033)عضدیلدوله، « شدندخویندند و رعد یز صرف شا  مرخص میرا یو می

 (طرفبیخنثی )های انگاره .5 .2

ها و ، وصف گرمارهیی  دیوته یز توصویفات نویسونده رالبام مرروط ره نو  پوشوش، آرییش    

 و مرییم دهۀ محرّ  ییت. ، موییقی، مرییم نامزدی و عرویییریهاحر 

 نویسنده تصویر متفاوتی مردین ییرینی عصر قاجار، پوششخالف تصویر رییج در مورد رر

های ییرینیان ره جای پوشوویدن یلبسووۀ گشوواد و ریحت، معموالم لباس»دهد: یز آن یریئه می

د... کننرر ت  می ،ان ری نمایان یازدوووشوصام یتبری رازوینووومخص کل ردنوووتنگی که ش

« دکننرر ت  می ،یار تنگ و چسبان ییتووواهای رلندی که تا زیر کمر رسوووموالم قبووومع

ردیر تنۀ رلند آیووتتر و زیر قبا نیم؛ قباهایی یز کمر ره پایی  عریض(00 -00 :0030دروویل، )

پای شوولویرشووان گشووادتر ییووت و  د  را پیریه  حریر رنگی کوتاهی که ردون یقه ییووت.

کوتاه های یرریشوومی یوواق کمررند یرت اعی یرریشوومی آن زیر پیریه  قریردیرد و جوریب

، ویضح ییت که توصیف مذکور« یرریشوم »و « حریر»های کارررد ویژه یز .(00 :همان) دیرند

توین مالی تهیۀ یی  جنس  ترمرروط روه طبقوات راالی جامعه ییوووت؛ زیری طبقات پایی   

 که م بورند رالبام» گوید چونریجع ره پاپوش طبقات پایی  می یند.ها ری ندیشووتهپوشووش

 «کنندها ره پا میهای چینیشوووبیه پاپوشراریکی های پن هچکمهپیواده ریه روند نیم 

هایی که رر رندند و راالپوشیی رر کمر میهایی که مردین ییرینی را دشوونهشووال .(همان ا)

ینودیزنود، رسوووتوه روه رنوگ، جنس و تزئینواتی که دیرد، ریانگر جایگاه و طبقۀ       دوش می
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 مشاره همی  توصیف یز پوشش و تزئی  ری در نوشتۀ .(00 -06 :همان)یجتماعی آنان ییوت  

 .(00: 0067، مارکا )ن.  : توین دید موریخ ینگلیسی هم می
ها ره پهنای پیشانی آن»نویسد: نویسونده در مورد ییمای مردین ییرینی می همهنی  

 «ماندشان میهایتریشوند و ره یی  ترتیب فقط مو رر راالی شقیقه موی یور ری تا قفا می 

آویزند و پس یز آن یی تا روی شووانه مییووالگی آن ری ره صووورت حلقهکه تا حدود پن اه

 ها شیفتۀ زلفآن»کنند؛ یی یک رار آن ری ییاه میو هفته فقط ره ریش خود توجیه دیرند

 .(00 :0030دروویل، )« یندرنگو ریش ییاه
دلیلی یجتماعی رریی آن یی دیرند و پریدهیز نظر نویسووونوده، زنان ییرینی چهرۀ رنگ 

نشووینی آنان رود که یی  نقیصووۀ عارضووی نتی ۀ ینزوی و خلوتگمان می»متصووویر ییووت؛ 

ها یشتیاق فریوین ره طال عادت دیگر آن .(06: 0067، مارکا ؛ همهنی  ن.  : 07 :همان)« راشد

 .(63 :همان)طبقات پایی  جامعه هم وجود دیرد  ه حتّی میانلباس زنانو جویهر ییت ک

 یی توجیه جدیی ره یو  ییوووت.مدینظر نویسووونده رودهرفت  ره گرماره نیز  ییرینی آدیب

رو ؛ یزیی 0دیندمی مسورله ری دیریی ریشۀ دینی و متر ر یز یفارش پیامبر )ص( ره پاکیزگی 

 «ویووائل ضووروری زندگی ییووت ۀره مثار لی رلکهتنها ره منزلۀ ویووائل ت مینه»ها گرماره

های های شووخصووی دیرند و مرد  عادی ره حما  طبقات راالی جامعه، حما  .(60 :همان)

ها دونورته ییووت؛ صووبح تا ظهر مردینه ییووت و پس یز آن تا   روند. یی  حما عمومی می

 «های عمومی محلّ مالقات و دیدیر یفرید طبقات متوییط ییرینی ییتگرماره» شوب، زنانه. 

که یز  -زدن ریش و موی یووردیدن و رنگمالمشووت زیری عالوه رر ییووتحما ،؛ (66 :)همان

ها رریی آشووونایی، رازرگانان جهت ین ا  رریبوه  -رفت  مردین ییرینی ییوووتآدیب حمویا  

و روند. عالوه رر یی  کشوویدن چپق معامالت و زنان رریی درددل و مشووورت ره گرماره می

 .(66 -67 :همان)دن قهوه نیز در حمیا  مریو  ییت قلیان و نوشی
 که -یی که ذیلِ فصول شوشم  ؛ ره گونهیوریها یز رناهای مورد توجیه دروویل روده حر 

نویسونده ضوم  توصیف    ییوت. ردین پردیخته -راشود می« حر  یهلِ» در راب یختصواصوام  

رها و ، یواختمان وییع و م هیز و یندرونی مملو یز ییباب و ی ا یۀ گرین های پترگلمحویطه

ره یعتقاد وی  کند. روتمندین ری ره رهشوووتی زمینی مانند مییوووریی زنوان زیبارو، حر  

م زّی، ینبار، گرماره  هاید زوجات ییت که دیشت  کنیز، یتاقیوری نتی ۀ تعدی یواخت  حر  

 .(60 -73 :همان) راشد و عمومام فرهنگی شرقی ییتو... یز ملزومات آن می
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ی مینکتۀ مه کند.یشاره می عامه ، نویسنده ره آویز و موییقییی  یفرنامه قسمتِ یهدر 

ییت در دورۀ قاجار « نویزندگان خانم»شود، حضور صنفِ در گزیرش نویسونده دیده می که 

یز قول شوواردن ره وجود یی  طبقه یز نویزندگان در دورۀ صووفویه  و شووگفت یینکه نویسوونده

، نخسووتی  مورد .کندیشوواره می -ها و تعصوویبات مذهبی شوودیدگیریرا وجود یووخت -نیز

مصالح یاختمانی موردنظر ری را آویزهای »کنند و کار می آهنگ خاصویی ییت که رنّاها را آن 

یا « های کارترینه»همان که یمروزه ره نا   ؛(70 :همان)« طلبندمخصوووصووی یز کارگرین می 

یجازۀ یز رر یرِ یفره و را دومی  مورد، یجریی مویویقی و ینشواد آو   مشوهور ییوت.  « کارآوی»

ویز مرییم ، موییقی و آیومی  مورد .(00 :همان)خانه رریی یرگرمی میهمانان ییت صواحب 

مادر عروس نیز ره نورۀ خود م لس جشووونی ترتیب دیده و یز »نامزدی ییوووت. در یی  روز 

 زنان نویزنده که فقط در پیشکند. در یی  م لس نیز تما  رانوین آشووونای خود دعوت می

یشوواره را  . نویسوونده در یدیمه(000 :همان)« کنندپردیزند، هنرنمایی میرانوین ره نویزندگی می

قد ، معتت و جایگاه یی  نویزندگان در عصوور صووفویه ره روییت شوواردنیووامانی وضووعییناره ره

 .(همان ا)ییت  ها در دورۀ قاجار رهتر شدهت آنموقعییکه ییت 

 نتیجه .5

مطالعات یجتماعی و فرهنگی یز یهمیییت رسووویاری ررخوردیرند. یز ها یز منظر یوووفرنواموه  

آن ایی که فرهنگ ییرینی در عصوور قاجار رریی یووییاحان یروپایی جذّیرییتی ویژه دیشووت،   

هایی یز های ذهنی و عالقۀ خود ره توصیف رخشره فریخور زمینه هاهر یک یز آن رویزیی 

نار در ک ،نویسان فرینسوییکی یز یفرنامهمسوتشوار نظامی و   یند که دروویل، آن پردیخته

رر ییوواس  ری  یکوشوویده ییووت تا رخشووی یز فرهنگ و تمدن ییرین خود  نظامیمرمورییت 

ره تصووویر رکشوود. در یووفرنامۀ خود  ،و همهنی  رفتار ییرینیان آن دورهمشوواهدیت خود 

ضرورت یا محدودییت، مشتمل رر رنا ره نویسان، مانند دیگر یوفرنامه  های دروویلگزیرش

نسبت ره  وجهۀ خاصی یی  یفرنامه فرهنگ ییرینی ییت.های مؤلّفههای مشخّصی یز ررش

های خود نه یووعی در کتمان دیدگاه صوودیقتِ مؤلّف در ریان ییووت؛ یعنی   آ ار مشوواره،

مسلّط  یروپایی -ررری آن نگاهِ فریدیتیِ کندفرهنگ ریگانه دیرد و نه تالش می نسوبت ره 

 ک رو ی یر فرهنگیتصاو را وجود یی ، .ری رر مت  تحمیل کند شناییییدئولوژی شورق  رر

 شود، رلکه یز کانالنوشتارهای ریررومی منعکس نمیره همان صوورت یرتدییی و یویلیه در  

کند و در عبور می -مختلف ییوووت هایها و فریمت که متر ّر یز مت  -فذه  و زران مؤلّ

پذیرد و رعد یریئه می نویسووونده تر یرهای گوناگون منشووووری یز ییدئولوژی یی  مسووویرِ
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ی فرهنگ اتنویس را ویقعییهای مصووررِ ذهنییت یفرنامه رو گاهی ری  ینگاره؛ یزیی شوود می

 هایر یز ینگارههای فرهنگی دروویل رعضام متر ّتصوویریوازی   فاصولۀ رسویاری وجود دیرد.  

رینامتنی و رالبام ررگرفته یز جغریفیای فرهنگی طبقاتی یز جامعۀ یروپوایی و رویرط   -ررری

توین در چهار گروهِ ری میییت. یی  تصویرها ها تعامل دیشتهعصر قاجار روده که وی را آن

  ررخی یز یی که در مویردی رندی کرددیووتهآمیز نما و مبالغهنگر، متناقضکلّی نما،ویقع

ی رعاها منیووفرنامهتوین گفت در م مو  می پوشووانی دیرند.ها را یکدیگر همرندیصوورت 

نایی تصویرشرویکرد را توجیه ره یهدیفی که  روند وشمارمیرنی رریی مطالعات فرهنگی ره

 های مختلف ین ا  دید.زمینه هایی درپژوهشتوین ره دنبال آن ییت، می

 هانوشتپی
)نانکت،  «یلگوی قالبی مبتنی رر تعمیم ییت»راشد و می« تقلیل زران ره ریان قالبی»کلیشه در تصویرشنایی  .0

0003 :030 ،000.) 

 «(.خویجه یری»: ذیل 0030، )دهخدی« ییاه یا یفید خصی کرده مر خدمت ری. خصی در یندرون شاهی یا یمیری. »2

(. نظافت 200/ 00: 0030، )م لسی« یمَانِ وَ یلْإِیمَانُ مَعَ صوَاحِبِهِ فِی یلْ َنَّۀ یلنَّظَافَۀُ مِ َ یلْإِ»حضورت محمد )ص(:  . 0

   یز ییمان ییت و ییمان، همریه صاحبش در رهشت ییت.

 منابع
تاریخ ییرین ره روییت کمبریج: یز نادرشووواه تا ینقالب ، 0037آوری، پتر؛ همیلی، گواوی ؛ ملویول، چارلز،   

 ، جامی.، تهرین0فر، ج. ، ترجمۀ مرتضی  اقبییالمی

کتاب ماه تاریخ و  ،«شوواهعلییووفرنامۀ یوورهنگ گایووپار دروویل در عهد فتح » ،0032 ،یرریهیمی، رؤیا
 .77-70 صص ،73 و 77ش، جغریفیا

کتاب ماه تاریخ  ،«معرّفی و ررریی کتاب: ییری در یفرنامۀ گایپار دروویل» ،0030 ،رضاعلی یکبرزیده،
 .60-63 صص ،00ش ، و جغریفیا

 خویرزمی. ،ترجمۀ کیکاووس جهاندیری، تهرین ،یفرنامۀ پوال : ییرین و ییرینیان ،0060 ،پوال ، یاکوب یدویرد

 ،یندیز یرتباطات فرهنگیچشم ،«نگاه ررریان ره فرهنگ ییرینی  ژرف یما ناقص» ،0030 ،تریری، یید محمد

 .00-03 ، صص00ش

 .دینشگاه مشهد ،مشهد ،فرینسهییرین در یدریات  ،0003 ،حدیدی، جوید

 نیلوفرینه. ،قم ،0030 ،جوید محیی ترجمۀ، یفرنامۀ دروویل ،0300 ،اردروویل، گایپ

 دینشگاه تهرین. ،، تهریننامهلغت ، 0030 ،دهخدی، علی یکبر

شنایی را تکیه رر رازنمایی شونایوی ررری و شرق  های ییرینررریوی تطبیقی پژوهش » ،0030 ،زند، زیگرس

 .032-000 صص ،02ش ، مطالعات ملّی ،«های یروپاییان در دورۀ قاجارمرد  ییرین در یفرنامه فرهنگ

 ،« تصووویرشوونایووی فرهنگی ییرینیان در آیینۀ یووفرنامۀ پوال » ،0006یمیری،  و پروی  وند، تورجزینی

 .00-20 صص ،0ش  ،گی ییرینتحقیقات فرهن
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فرهنگ و یدریات  ،«ییرینی در یفرنامۀ یر  رطوطه عامۀفرهنگ » ،0000 محمدی، خدی ه و همکارین،شاه
 .070-000 صص ،00ش، عامه

 شفق. ،قم ،آدیب یفره و یفر ،0070 ،یلدیی ، یییدمهدیشمس

، ره کوشش شاه و آقامحمدخانعلیتاریخ عضودی: ییوریر زندگی و حرمسوریی فتح    ،0033، عضودیلدوله 

 فریگفت. ،کاظم عاردینی مطلق، قم

آفرینی و تصووویر ییرین و ییرینی در یووفرنامۀ ژیل  شوواردن: ترملی در ینگاره  » ،0000 ،زیده، فرزینهعلوی

 .073-007 ، صص030ش ، جستارهای یدری ،«نویست یفرنامهها در ذهنییکلیشه

تواریخ و تحویل، ی رپوذیری و ی رگوذیری فرهنوگ و یدب      :یدریویات تطبیقی  ،0003 ،رنیمی هالل، محمود 
 یمیرکبیر. ،تهرین ،شیریزیزیدۀ یهللیید مرتضی آیت ترجمۀ ،ییالمی

 علمی و فرهنگی. ،تهرین ،0070 ،وحید مازندرینی رالمعلی ترجمۀ ،ییرین و قضیۀ ییرین ،0032 ،کرزن، جرج

مطالعات ، «های عصر صفوی و قاجاریرازتاب هوییت فرهنگی ییرینیان در یفرنامه» ،0036 ،کریمی، علی
 .62-00 ، صص0، ش3 س، ملّی

نامۀ کاوش ،«تصووویر ییرین و ییرینیان در یووفرنامۀ یر  رطوطه» ،0000یشووریقی،  و فاطمه گن ی، نرگس
 .033-007 ، صص00 ش، یدریات تطبیقی

 پاژنگ. ،تهرین ،محمدییکبر خانعلی ، ترجمۀیدریات تطبیقی ،0070 ،ی . یف ،ویاردگ

 مویسه یلوفا. ،، ریروت00، ج رحار یالنویر ،0030 ،م لسی، محمدراقر

یز  فردنامۀ پاریسرخشووان، همریه را مد روح، ترجمۀ عبدیلمحیشوواهیعلیییرین فتح، 0030النگلس، لویی، 

 نظر یرمنی، ره کوشش ییرج یفشار، تهرین، کتاب روش .شاهدیویدخان ملک
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