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  0931  زمستان ،39-93(،4)01 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 تحقیقلم  فصلنامه ،پاوک ساررنام آیینا  درایرانیاا فرهنگیتصویرشناسی(.6931)پروینامیری،وتورج؛وند،زینی
 .39-93(،4)61،ایران فرهاگی

3114-6441شاپا:  

 آزاداست.براساسقوانینکریتیوکامانزنویسندگا /دسترسیب متنکاملمقال ( ) 

 تصویرشناسی فرهنگی ایرانیان در آیینۀ سفرنامه پوالک
 

ینی وند  2، پروین امیری 1*تورج ز
 51/50/7930پذیرش:      71/77/7931دریافت: 

 

 چکیده
هاییتدقیقوبهترقضاوتدیگرا دربارۀخودونیزکنارزد کی تصویرشناسی،تالشیاستبرایشناخ

عنوا هایخاصیک در اثارادبایرابا ها،ودریافتسازیها،دیگرهایاتحریفازمتنوفهمواقعیت
سازد.هدفایانمقالا ،تییاینهایذهنینویسندهبرایمخاطبممکنمیهاوبرداشتگاهاندیش جلوه
نویسآلماانی،ازسایززنادگی،او اا پوک ،ساررنام هاییاستک ادواردفرهنگیتصویرایتاریخ

هاوهنجارهایاجتماعیایرانیا دورا قاجارترسیمکردهاست.اینها،عادترسوم،سنتومعیشتی،آداب
یاسات.پاهوهشتحلیلابا رو توصیری«خوانشمتندرپرتورویکردتصویرشناسای»برمقال میتنی

صورتنگاهمثیتونگاهمنریمطار حا ر،ابتداخوانشخودرابرروایتپوک دردوسطحکلیوب 
گریانگاریوتحساینهمساا هایمتنبانگاهمثیاترادرقالابهایتصویرکردهاست،سپسمصداق

باکردهاست.ودرسطحدوم،،بررسی«شرق»)ایرا (در«دیگری»ب فرهنگ«غرب»ازجغرافیای«من»
هاایشناسایدرابعاادتضاادوتقابلدرنظرگرفتننگاهمنریویک میتنیاساتبارالگاویرایاقشرق

درابعااد«شارق»و«غارب»بااتوجا با موقعیات«دیگاری»و«من»شناسانۀمیا دوهویتشناخت
.وتوهین،ب خوانشتصاویرپرداخت استها،وتحقیرنماییتقابلسازی،بزرگپردازیوتعمیمکلیش 

رسوم،سیززندگی،سررنام پوک وادبیاتتطییقی،تصویرشناسی،آداب :ها کلیدواژه

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

مسئول(.)نویسندهایرا کرمانشاه،رازی،دانشگاهانسانی،علوموادبیاتدانشکدهعرب،ادبیاتوزبا دانشیار،.1

.ایرا کرمانشاه،رازی،دانشگاهانسانی،علوموادبیاتدانشکدهفارسی،ادبیاتوزبا ارشدکارشناس.2


http://dx.doi.org/10.22631/jicr.2017.1460.2172
http://dx.doi.org/10.22631/jicr.2017.1460.2172
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 مقدمه
اساات.«1ادبیااتتطییقای»هایپهوهشایدرهایجهاانگردا وسایاحا ،یکایاززمیناا دساتاورد

اازطریاقمقایساۀادبیاات نادملاتبااعنوا یزکل،تنهترادبیاتب شناختبهترودر کامل»
هایبشاریحاصالهایدیگردانشوکوششآید،بلک باتطییقادبیاتباحوزهدستنمییکدیگرب 

زیارااز»آیاد،شامارمیگااهزنادگیهارملتایب (.ساررنام ،جلوه6933،96وند،)زینی«شودمی
هااایتاااریخیوعقایاادرسااوموحقیقتتااوا ازتراااوتفرهنااگوکیخاااطراتساارر،میباا ک

هانام (.توج ب سارر64-6944،61)پروینیوکنجوریا ،«ها،آگاهییافتسیاستمدارا ودولت
پهوهشگرهموارهباید»هایایجادوگستر فهمودر نیزاهمیتزیادیدارد.عنوا یکیازابزارب 

باارهااایتطییقاایبکوشادودرایاانزمیناا عالوههوهشهاایتااازهدرپهاوافقبارایآفاارینشزمیناا 
هاو...کمازبگیارد.ناما ها،ازمطالعااتتااریخیوزندگینام جهانگردیویاریجستنازسارر

،6939هاوتصاویروتأثیرمتقابل، رورتدارد)نادی،منظورانتقالاندیش فرستندگیدرادبیاتب 
ای،میاا پهوهشاگرا فرانساویرواجفراوانایداردومقایسا (.بررسیاینشااخۀادبیاات94-96
شاود:نخسات،بررسای هارهوتصاویریازملاتدرتحقیقدراینزمین دردوبخشانجاممی»

(.6931،639)غنیمایهاالل،«ادبیاتدیگرا ،دوم:شناختیزملتازخاللآثاریزنویسانده
دهدک  هرۀخاویشرادرادبیااتساایرملالصتمیهافرازاینرهگذرب ملت»ادبیاتتطییقی

هایتراهمواقعایوتعااو وهایدیگرآگاهشوندوزمین بیینندوازمقامومنزلتخوددرمیا ملت
(.نیایدازنظردور6931،141)غنیمیهالل،«هافراهمکنندهمکاریرابرپای صداقتمیا ملت

رۀدیگری،فرقداردوهرکادامدرماورددیگاریرخیخاصایدارنادوهادرباداوریملت»داشتک 
گااهاحساسااتوتصاویرراساتینرواباادرباارهدیگاریاسات،هارادرادبیاتک جلوهبازتابآ 

هایخارجیب منظوراطاال ازنظریا هاو هرهها،نمایشنام یابیم،لذاتحقیقسررنام ،داستا می
(.بارایدر درسات6931،613)غنیمیهاالل،«یحتمی] روری[استملتنسیتب همامر

نویسا ،بایدخوانشمتنرابشناسیم.روایتسررنام 
 رورتواهمیتاینمقال ب اینسیباساتکا شاناختوتییاینفرهناگملایدرمیاا 

یگانگاا هایدیگرازاهمیتزیادیبرخورداراستوکزماستک پهوهشگرا ،روایاتبفرهنگ
گاهان ومنطیقبررویکردخوانشتصویر شناسانۀحقایق،بااازفرهنگایرانیرابارعایتاصول،آ

نویسا دیگرودرنظرداشتنمقتضیاتهردوره،تشاخی دهناد،زیارادرتطییقمطالبسررنام 
اساتکا ایرا ب اینبخشازدانشادبیاتتطییقی،کمترتوج شدهاست.مقالاۀحا اربارآ 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تصویرشناسی فرهنگی 

 ...ایرانیان در 

دریابد،پاوک درروایاتخاود ا تصاویرهاییازفرهناگماردمایارا راانتقاالدادهاسات 
هاییدرزمیناۀسایززنادگی،او اا معیشاتی،پردازیتصویرهایوی،حاصل  نو تصاویر

 اجتماعیبودهاست هاوهنجارهایعادتها،رسوم،سنتوآداب
تصاویرایارا وایرانیاا درساررنامۀ ا »ایبااعناوا رمقال زادهدپیشازاین،فرزان علوی

(بااارو 6939«)نویسهادرذهنیااتسااررنام آفرینیوکلیشاا ؛تااأملیدرانگاااره1شااارد 
استنیاطیب بررسیتصویروخوانشروایتشارد اززنادگیایرانیاا درزماا صاروی اتحلیلی

فرهناگو»ایبااعناوا وجیااررحماانیدرمقالا پرداخت اسات.همنناین،حساینمیرزایای
هایغربایازصاروی تاا(،تصویرساررنام 6941«)هایخارجیشخصیتایرانیا درسررنام 

اندک درآ بااساترادهازناوعیترسایر،ازانقالباسالمیرادرموردایرا ،بررسیتحلیلیکرده
اند.،پرداخت 2گادامرنگاهفلسریب در وفهمموسومب ترسیر

(نیازدر6931(ونانکات)6931(،نظاریمانظمودیگارا )6939و6944نامورمطلاق)
اند،اماپهوهشحا ارهایخودب تحلیلوتییینبرخیمیاحثنظریاینرویکردپرداخت نوشت 

شناسایتصویرهایادبیاتتطییقیوباتوج ب میانیاصالیرو برآ استک براساس ار وب
تحلیلیب بررسی گونگیتصاویریکا ویازاهایپوک ،ب رو توصیریدرخوانشدیدگاه

طورخاصبارمحاورشناسیب دهد،بپردازد.دررو تحقیقونقدتصویرفرهنگایرانیارائ می
ری،باازماا وشدهازفرهنگدیگشود؛بنابراین،ارتیاطتصویرارائ تاریخیواجتماعیتأکیدمی

محیطیک تصویردرآ شکلگرفت است،بسیارمهماست.
روخواهدشادکا پاوک ماننادبسایاریازهرحال،خوانندۀاینمقال بااینمو و روب ب 
هاایهاوانگارههایخودوترسیمسیمایفرهنگایرانای،تاابککلیشا شناسا ،دربرداشتشرق

،ماال عقالنیاتوحقیقاتاسات،ازنگااه«خود»فرضک اینپیشذهنیخودبودهاستوبا
ترپرداخت استک نگااهیفرادساتیاساتودرانتخاابپایین«دیگری»فراترب معرفی«خود »

ایعملکردهاست.خطوطوزوایایموردتوج خود،برایانتقال،بیشترگزینشیوسلیق 
یلیبااودهو ااار وبنظااریآ نیاازباارنظریااۀتحلارو پاهوهشدرایاانمقالاا ،توصیری

هاایادبیااتیکایازحوزه«3شناسایتصویر»تصویرشناسیدرادبیاتتطییقایاساتواراسات؛
و4هایمترکرانیمانندمادامدوستالدرقر نوزدهمدرفرانس تحتتأثیرنظری »تطییقیاستک 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نویساا ،واقعیاتمحا مطالابسررنام (.6939،611زاده،وجودآمد)علاویب 1تنهیپولیت
اند.هایمربوطب مسائلیک دیدهیاحتیشانیدههاودریافتنیست،بلک ترکیییاستازاندیش 

گیاردکا متاأثرازهااشاکلمیهااییبراسااسآ نویساا ،انگارهترتیب،درذهانسررنام اینب 
خوانشمتن»اند؛یشترازمتو در کردهیامطالییاستک پهایشخصیمنرردخودشا تجرب 

هااا،شناساای،درواقااک،تااال باارایکنااارزد یاازکیاا ازمااتن،در تحریفدرپرتااوتصویر
هایخاصیاستک حقیقتًادرفهاماثارادبای...ها،و...دریافتسازی، راییاینتحریفدیگر

»شناسای،بازنمااییتصاویر(.هدفتصویر6939،611زاده،)علوی«تأثیربسزاییدارد فرهناگ 
مطالعاۀتصااویر»فرهنگیاست.،دیگریبرو «دیگری»است.این«دیگری»درادبیات«خودی

هایموردتوج مکتابمدت ندده ،یکیازفعالیتشناسی،ب هایبیگان یاتصویریابازنمایی
(.6334،13پااا و،؛6944،634مطلق،)نااامور«فرانساا درادبیاااتتطییقاایبااودهاساات

لحاظهادفبا »ایدربسایاریازعلاومکااربردداردورشت عنوا یزرو بیناتصویرشناسیب 
لحاظهادفگیردوب گراییکمزمیتاریخگراییونوساختاربخشید ب زمینۀمتنیعمدتًاازپسا

«کنادشا مرتیامیتاریخیاعیهایاجتماهاراب زمین ایجادمانندعلمهرمنوتیزاستک متن
(.6931،611)نانکت،

درواقک،تصویرشناسیبرآ استک تصویریاقضاوتفرهنگایکشاورهایااهاویتیافارادو
شاناختی،اشخاصرادرادبیاتخودیاادیگاریاززوایاایگونااگو تااریخی،فرهنگای،جامع 

؛نظاریمانظمو6944،633مطلق،امورروانشناختی،ایدئولو یزو...بررسیوتحلیلکناد)نا
(.6931،31دیگرا ،

تصاویریاز»اهمیتاینشناخت،بیشترب اینسیباستکا دررویکاردتصویرشناسای،
هااترینسرمایۀآ فرهنگومنیکالهامبرایتأثیرگذاریبرادبیاتوهناردیگارملتفرهنگ،مهم

(.6939،94مطلق،)نامور«است
تاوانیمدریاابیمکا ر،ارز تصویرشناسیب ایندلیلاستک ازاینطریقمیعیارتدیگب 

هایدیگرا دربارۀمیراثفرهنگیمنیاادیگاری،دساتمایۀآفارینشآثاارادبایو گون قضاوت
هاوعقالنیتفرهنگایهاباواقعیتشدهوقضاوتهنریشدهاستومیزا مطابقتاینآثارخلق

هایشاودکا درتییاینتصاویرخوبیمشاخ میاسات بناابراین،با یزملاتتاا ا حاد
هاباودههایدیرینتمامفرهنگشدهدرمتو ،مسئل دیگریوشناختاو،یکیازدغدغ گنجانده

اند.داشات «باودگیدیگری»هایانسانیهمیش درارتیاطباهم،براییکدیگرنقشاست.فرهنگ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ایکا سایبتعجابوحیارتازو اکوکیریات،مسئلۀاصلیدیگریمتراوتدرپسمشاهدۀ
شاوندهاساتکا معماوًکبااایانگرومشاهدهشود،تراوتفرهناگمشااهدهفرهنگدیگریمی

هایعقالنیاتوحقیقاتکنیم،معیارفرضهمراهاستک فقادرسرزمینیک مازندگیمیپیش
(.6941،11وجوددارد)میرزاییورحمانی،

داورییااهرحال،اینک یزنویسندهیایزهنرمناداز ا زاویا وباا ا نگااهی)پایشب 
منصران ،افراطیاترریا،خودیادیگری،فرادستیافرودست،واقعیاتیااتحریافو...(درباارۀ

نگرد،وعواملدرونیوبیرونیتأثیرگذاربربافاتفکاریوقضااوتیفرهنگخویشیادیگرا می
هایکلیدیرویکردتصویرشناسیهستند.یاهنرمند  بودهاست،درشمارپرسشنویسنده

 
 . بحث و تحلیل1

«ساررنام پاوک »یا«ایرا وایرانیا »یاکوبادواردپوک ،پزشزوجرا یهودی،نویسندهکتاب
ایارا در6411تاا6416ازحوالیوینآلما متولدشد.اوازساال1(درشهربوهم6436-6464)

شاهبود.زبا فارسیرادرایرا آموخاتب بعد،طییبمخصوصناصرالدین6411زیستوازسال
کرد.پوک دردییا اۀساررنام خاودوب زبا مادریشاگردا )فارسی(علمپزشکیراتدریسمی

ترینتوج البامازاخالق،رفتار،آدابوطرززندگییکیازجدرکتابحا رکوشیده»نویسد:می
هایعالمتصویریارائ بدهم،ملتیک افتخاار بیشاترزادۀاعماالواقاداماتیاساتکا درملت

هایدورانجامشدهاست،ولیهنوزگرفتارکهولتنشده،بلک کااماًلررفیاتآ راداردکا گذشت 
(.6916،3،)پوک «عهدهبگیرددوبارهدرتاریخفرهنگوجها آیندهسهمبسزاییب 

سررنام پاوک با ایانسایبازنظارمطالعااتادبیااتتطییقایدارایاهمیاتاساتکا 
هایآشناییبافرهنگایرانیرابرایاروپاییانیک ب قصدمساافرتراه»نویسدرنظرداردسررنام 

)نزدیاز(هایواقعیهایذهنیخودراک حاصلتجرب شوند،نشا بدهدوتصویرواردایرا می
هابرایخوانشدرستبایدباتوجا با (.سررنام 6916،3)پوک ،«خود است،انتقالدهد

هایناما وزمینا مدار تاریخیومقتضیاتزما ،درنظرگرفت شاوند؛با همایندلیال،زندگی
هاوبارایان،زمینا شاوند.افزو عنوا یازعنصارنقشامنددرنظارگرفتا میتاریخیدرابتداب 

هاییک درایجاادقضااوتدرزمین صورتپیشهادرذهنیتاولی ،  ب هایایجادانگارهمؤلر 
صاورت امنیهایشخصایراویاا دیگارکا ب گرتأثیردارندو  تجرب هایروایتدریافت

 اسات،با ایک پوک ازایرا وایرانایداشاتاند،بسیاراهمیتدارند.پیشینۀذهنیمطر شده
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نویساا پیشاتازسررنام »،1شود.آداماولئاریوسنویسآلمانیازایرا مربوطمینخستینسررنام 
آلمانیدرایرا بودهک از هارصدسالپیشدرمحافلادبیآلمانیموردتوج بودهاسات.اواز

)حیادری،«اردبیلی(ساخنگرتا اساتالدینو عیتسیاسیواجتماعیعصرصروی )صاری
کا ساررنام اولئااریوسو،شاعرنامادارآلماانیتاازمانی2(.یوها ولرگانگگوت 6944،631

اولئاریوسکا »ترجم گلستا سعدیراازاونخواندهبود،هنوزبافرهنگایرانیآشنانیودهاست.
هاایجاامعیازکشاوربارتوصیف،برایاولینعنوا دبیرومشاورسررایاعزامیواردایرا شدب 

تاوا گرات،بیشاینۀهرحالمی(.با 6944،631)حیدری،«ایرا برایمردمآلما ب ارمغا برد
شناسایکا درهایایرا ارتیاطفرهنگیمیا ایرا وآلما بیشازسیصدسالبودهاست.پهوهش

زباا هایآلمانیکشاورهاوترجم و اپ ناداثاردرم صورتسررنامیالدیب 61اوایلسده
آغازشدهبود،ازاواساسدههیجدهممیالدیگستر یافتودرسدهنوزدهمب اوجخودرسید
وگسترۀآ ازمحدودۀتحقیقدرمتو کهنوترجم آثاارکالسایزفراتاررفات.پاسازترجما 

(،دیاوا 6466ناما )(،قابوس6414مجناو )و(با زباا آلماانی،ترجماۀلیلی6114گلستا )
()ر. :کلااز،6446(،رباعیاااتخیااام)6391(،فرهنااگشاااهنام )6469غزلیاااتحاااف )

هایخودراازفرهنگوتاریخنۀادبیایرا (انجامشد؛بنابراین،ویدریافت6911،341-391
درهنگامتألیفاثرباتجربۀشخصیخودترکیبکردهاست،اماهمننا دریافاتاو رفنیاوده

نگاهغربیا ب فرهنگایرانی، رف،اماانااق اسات.»تواندشاملاینحکمشودک استومی
شناسا ،شناساییهرجزءفرهنگیازسویافاراددیگار،نااق اساتوبراساستحقیقاتانسا 

(.61-6949،63)ترابای،«هایغربیا دربارهفرهنگایرانیازاینقاعدهمساتثنانیساتپهوهش
هایفاراوانشبااافارادمترااوتازسانجیعنوا استادطب،باهوشیاریونکت پوک ،ب هر ند

اماروزهاغلاب»درباریا تااقشارفقیرجامع درارتیاطبودهاست،امانیایدازنظردورداشتکا 
تشدهدرآثاریزنویساندهیاایازهنرمناد،براسااسواقعیااندک تصاویرارائ محققا پذیرفت 

هااوگیرد،بلک درساختوپرداختاینتصااویر،هماوارهبخشایازداوریبیرونیصورتنمی
(.6944،631مطلق،)نامور«اندهادخالتداشت داوریپیش

111ساالاقاماتدرایارا اسات(،دردوبخاشو3پوک ،سررنام خودرا)کا حاصال
عیت،تیارونهادهایمختلفایرانی،شکلصرح نوشت است.ویدربخشنخستب آماروجم

جنایش،زنادگیو،ساال ،آساایشزیورها،لیاس،زیبوها،باغبناها،شهرها،ومعماریخان 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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،دیانوقاانو ،فناو وتربیت،علومنوکرا ،غذایی،هایها،وعدهخانوادگی،غذاهاوطرزتهی آ 
شااه، اساتودربخاشدومازحکوماتودرباارناصرالدینهاو...پرداختاها،گورستا گرماب 

ها،داماداریوکشااورزیومسافرتب ایرا ومناطقمختلفآ ،امنیاتعماومیدرشهرساتا 
محصوکتکشاورزی،وز ومقیاسو...مطالییرابیا کردهاست.درادام ،پیشازپرداختنب 

بتدانو تصویرپردازیپوک رابررسیخواهیمکرد.سازی،امیحثاصلی،برپایۀرو تصویر
 . نوع تصویرپردازی پوالک1-1

توا ابتاداشودک میهایمختلریانجاممیهایبیگان ب گون پردازیازکشورهاوفرهنگتصویر
هاارادردودسااتۀکلایجااایداد:تصاویرهاییکاا نتیجاۀارتیاااطروایاتمسااتقیمهسااتندوآ 

واساطۀآثااریاااناد.با تصاویرهاییکا ب ک براساستصویرهایدیگرشاکلگرفت تصویرهایی
ایشاوند،تصاویرهایبیناابینیااواساط هاییازکشاورماوردنظارتصویرساازیمیشخصایت

اند،ثابتشدهاستک همیش نویسندگانیک باکشورموردنظرارتیاطمستقیمداشت »گوییم.می
(.اینمطلب،بیاانگرایان6944،631مطلق،)نامور«اندترینداشت اقعیدرعمل،تصویرهایو
بارداری،هاهمناو یازدورباینفیلمتواناددرانتخاابصاورتگرمیاستک شخ تصویر
تصویربکشد.ایک شرایاوزوایایمختلریراک خواها آ است،ب گون گزینشیعملکند؛ب 

یااطمساتقیموتجربا حضاوریوتعامالبااماردمایارا ،تصاویرهایبرداشتنارتپوک عالوه
هایمختلفکتابخودب روابابیناامتنیاینیزازمردمایرا داشت است؛ویدربخشباواسط 

(شارد 11،639،444)هما ،2(،هاینریشبارت6916،61،99،43)پوک ،1بادکترهنن 
)هماا ،4(،دکوال 94،311،933،411)هما ،3کلوک (دکتر31،631،961،943)هما ،

(اشارهکردهاست.61،64،991)هما ،5(وجیمزموری 11،494
ای نا ک درمقدم نیزگرت شد(،رواباترجما ای()آ ازتصویرپردازهاینو دوم)واسط 

هاواشاعارالمثلها، ربطور منیب داستا هایروایتخودب داشت ودربسیاریازقسمت
،3،61،36،94،41،14،14،43،691،614،643گلسااتا سااعدیاشااارهکاارده)ر. :

هایمستقیموغیرمستقیمفراوانیدردهدک ویتجرب (.اینمو و نشا می343،933،344
یا درکتاابهااناو تصاویرهاییکا جیمازمورموردفرهنگایرانیداشت استکا ازمیاا آ 

گویاد:ایک پوک میگون گذاربودهاست؛ب دهد،بسیارتأثیرارائ می«بابایاصرهانیحاجی»
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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باباابا نماودعامیانا توصایفامکا درداساتا حاجیوخوهاییبرخوردکاردهب طیایکوخلق»
کا اوازایرانیاا ترینهدفموری بودوتصاویریانتقاد،بزرگ(.»6916،61)پوک ،«اندشده

طرزکشیدهاست،تصویریواقعینیست،بلکا کاریکااتوریاساتکا درآ ،فقاامعایاببا 
شادهتوسااهایارائ (.برایدر بهترنو تصاویر6941،63)جوادی،«گرندآمیزیجلوهاغراق

ایم.بندیکردههارادردوسطحنگاهمثیتونگاهمنریدست پوک ،خوانشآ 
 . سطح نخست )نگاه مثبت(2-1
 انگاری . یکسان1-2-1

ومیاا «دیگاری»ویاز«مان»تصویرشناسی،ویهگیاصلیتصویررابرآماد آ ازترااوتیاز
معنایتراوتمیا دونظامواقعیاتودورو،تصویرشناسیب کند؛ازاینتعریفمی«آنجا»و«اینجا»

هاوتنهاتیاادلیاساتکا واقعاییدرموردخارجیهایاساسیکیازنگر «1علق »مکا است.
آیادایبرابارپدیادمیگونا بیشنزدیزب یزمان،ب ورسمیتشناختندیگریکماست.علق ازب 

انگاریخودباهویتدیگریدرراساتایدر بررسیمسئل یکسا (.»611-6931،611)نانکت،
عنوا یکیازلوازمشناخت،لزوماًامنراینیساتوایانبهترهویتخوداست.استرادهازدیگریب 

(.6931،611)نانکات،«کنیم تراز یزیاستکا درآغاازگماا مایدیگری،هموارهمتراوت
گرراقادرمشااهدهایانقییالمشااهداتفرهنگای،غالیاًاهما »گویاد:بارهمیدراین2گراهامفولر

(.پاوک 6911،1؛فاولر،6914)میرزاییورحماانی،«راگذاردک مو و مشاهدهنمایشمیب 
کا ایگونا کارد؛ب پسازاقامتطوکنیخود،گاهیبامردموفرهنگایرانیاحساسنزدیکایمی

اقدامب ایجادتصویرهاییمشاب بافرهنگخودکردهیادرنگاهوتصاویرهایخاودمقاداریتعاادل
هادرمخریکرد تعادادافارادخاانوادهوجمعیاتکندک ایرانیمیایجادکردهاست.درجاییذکر

امثالدورا حضارتداوود) (هساتند)پاوک ،زخمدلیلاعتقاداتماذهییوتارساز شمب ا
هایمشاترکیازرسدازآنجاک ویبرکیشیهوداست،برآ استکا ریشا نظرمی(.ب 6916،64

هاایمقادسبیاباد.همنناین،درآورد کراشهنگاامورودبا مکا عقایدکهنخاودرادراینجاا
هایدیگرراشیی دورا حضرتموسی) ((ونخورد میگووبرخیخوراکی6916،614)پوک ،

هاراوادارکندک خودراب ایرانیاا (.ویدرجاییسعیکردهاستاروپایی41دانست است)هما ،
(،وعاادتکننادباررویزماینبنشاینند43توانندپلوبخورند)هما ،یهاهممترکنند؛آ نزدیز
(666هاب نخوابید درزیردرختگردواعتقاددارناد)هماا ،هاماننداروپایی(.ایرانی663)هما ،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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اطیااوجراحاا ،ازمعالجا »کننادکا هاومردمعادی،گماا مییااینک ایرانیا نیزماننداروپایی
(،جناازهراماننادیهودیاا 413)هماا ،«دانندخوردگی،شکستگی،ودررفتگی یزینمی رب
(.عقدونکا براسااسقاانو اساالمیماننادیهودیاا بسایارساادهاسات343شویند)هما ،می

بایهودمشاتر اسات؛حتایگااهازمظااهراساالمی،ارهاار«آل»(.اعتقادب وجود644)هما ،
ماتناذا وهمنناینآهناگآ بااوجاودکماالساادگیش،»گوید:گون میدواینکنخرسندیمی

(.333)هما ،«هاگیراییخاصیدارد؛حتیبرایاروپایی
هاایپیشاینخاود،کناددرانگارهآورد،تال میانگاریرویمیپسازآنک سیا ب یکسا 

کا درهنگامی»تریرسیدهاسات؛درستک گوییب در بازبینیکردهیاتعادلایجادکند، نا 
ب ایرا آمدم،سختمرتو جامع ایرانیوطرزتکلمزییایآنا شدمورفتارمؤدبانا 6416سال

شدهمرابسیارتحتتأثیرخودقرارداد،متأسران بعادهادریاافتمکا نیرناگ،دروغومردمتربیت
ت،پسحستحقیرمنب اینعلاتبرانگیختا پذیرپنها اسفریبدرپساینرفتارهایانعطاف

ام،دیگرتشخی اینکا شد،بازسالی ندپسازایندانستمک درقضاوتخودب راهخطارفت 
صراتخوبغلی داردیاعاداتبدازخصایلذاتیایرانیاست،یابایدآ رامعلولفشارمتمادی

(.61)هما ،«استیدادشمرد،
 گری . تحسین2-2-1

ایدرهاییک درآ ،بارتحسینیابرداشتمثیاتوزییاپساندان درسررنامۀپوک ،بسامدجمل 
موردشیوهوسیززندگیومعیشتمردمایرا وجودداشت باشد،اند است.ایننکت ،باادقات

ت،دهندۀصاداقتاواساایک اودرآ حضورداشت است،نشاا درمحیااجتماعیوتاریخی
هادرشهرهامارتیاباودهاسات،امااویبااتعمایمهما زیراویاکثرًابادرباریا یاوابستگا آ 

کناد؛درجاهااییکا زباا با ساتایشایرانایرناگمیایننگر راکم«هاایرانی»هاب صرت
ی(.دوساتداردمهماان6916،63گوید:ایرانیمانندلو سریداسات)پاوک ،گشایدومیمی

(.ساربازایرانای،396دلبازاستک گادایا زیادناد)هماا ،و(.آنقدردست31بدهد)هما ،
خوابیهایبسیاریازقییلتشنگی،گرسنگی،سرما،بیانداموقانکاستوسختینیرومند،خو 

(.درایان41کندوازآ گذشت ،فطرتاًاجساوراسات)هماا ،درپیراتحملمیرویپیوپیاده
(.مویپرپشات41مملکت،مصالحبسیارخوببرایتشکیلیزسپاهعالیوجوددارد)هما ،

(.ایرانای،با گال341)هماا ،داندکا شاهرتداردهایملیآنا میایرانیراجزئیازویهگی
(،بسیاردوستداردک برازندهوتمیاز41(،شعرشناساست)هما ،11منداست)هما ،عالق 

(،ایرانایدرطراحایونقاشای41طیکاسات)هماا ،(،ایرانایشاو 613وشد)هما ،لیاسبپ
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شادنددیدندموفقب انجامکارهایمهمیمیهااگردرست،تعلیممیاستعداددارد،بسیاریازآ 
هایمختلافهایگونااگو وزاویا باقرارداد آجرهایبزرگوکو زدررنگ(،311)هما ،

(،ازآوازو611هاپدیدبیاورد)هماا ،هایهندسیراازآ هاونقشانگیزترینطر توانددلمی
عنوا مردانیآزادهازپرداختنب اینهنرهاابادارندوفقااآید،اماب موسیقیورق خوششمی

-313شود،لذتبیرند)هما ،خواهندباپرداختپولازاینهنرهاک توسادیگرا اجرامیمی
وجا ماوردیناداردهیچکنند،تنیی بادنیب (.مردا ایرانیباهمسرا خود،خوبرفتارمی316

ارتهاباامها(،ایرانی614(،ز ایرانیدرخروجازمنزل،آزادیبسیاردارد)هما ،614)هما ،
شامارهایایرانیدررشتۀخودازهنرمندا طرازاولجها ب کنندوقنادیزیادیشیرینیتهی می

انگیزترازایننیستک ناگزیرباشدغاذایخاودرا یزبرایایرانیغم(،هیچ36آیند)هما ،می
(،31بدهناد)هماا ،ویههزنا ،عالق دارندک گاهیگاهیمهمانیتنهاییبخورد،پساو،وب ب 

دانند،پسارحتایپاسازکند،پدررارئیسخانوادهمیبن ب پدرومادرارهارعشقوعالق می
دهد.اینک بالیدهوسالخوردهشدنیزدرحضورپدرب خوداجازهنشستنیاقلیا کشید نمی

اهیچب  سر درنازونعماتغارقاممکننیست،پدریدرفقرزندگیکندوپماننداروپاروی
تاوا دورازکننادکا  گونا میباشد؛اعضایخانوادهبینخودوحادتدارنادوایانرادر نمی

ایدرخانوادهریشا داردکا هاراندازههاغافلماند،ب سربردیاازکاروسرنوشتآ خانوادۀخودب 
کنادگیردوباآ ساقوطمیخانوادهباکمیدهد،کار باکاریک ازدستشبرآیدبرایآ انجاممی

(.613-611ودراحساسافتخاروسرافکندگیهریزازافرادفامیلخود،شریزاست)هما ،
 . نگاه دوم )نگاه منفی(3-1
 سازی( سازی )کلی گرایی( و تعمیم  پردازی )انگاره . کلیشه1-3-1

اناد،با تصاویرهایباازوگرفت یاانگرفت تصویرهاازایننظرک شکلعمومیوتکراریب خود
شاوندوطورماداومتکارارمیبست قابلتقسیمهستند.تصویرهایبست ،تصویرهاییهستندک ب 

هاراشناسااییکارد.ایانناو تصاویرهابارایتییایننظرهاایتوا منشأآ دراغلبموارد،نمی
روناد،زیاراهماوارهکارمیترب ر[وانتقالسریکعمومی،اقتصاددربیا ]ایجازومساواتدرگرتا

(.هر ندپاوک دردییا اۀکتااب691-6944،696اند)نامورمطلق،پیشترشنیدهیادیدهشده
هاایدیگارا  شامپوشایدم،با هنگاامتحریارایانکتاابازکتاب»کنادکا خودتصریحمی

«گوباشمبرابرامتیازهاواشتیاهاتشپاسخخواستمک کتابازآ خودمنباشدومن،خوددرمی
کیدبرانگاره6916،661)پوک ، هادرذهنیاتویکااماًلآشاکارآفرینیوخلقکلیش (،ولیتأ

هایمتعدد، ندپهلووحتیگااهیمتنااق ازنویسا غربی،عمومًاتوصیفاست،زیراسررنام 
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هایوجوهمختلفشخصایتایرانایوبعضاًاگونا اندک همازتجربۀشخصیتایرانیارائ داده
؛)دکوالا ،«مختلفایرانیا ناشی)شده(وگاهیبا تجرباۀماوردیآ مناوطباودهاسات

جماعتباحسسپاسگزاریبیگان (.درسررنامۀپوک آمدهاست:ایرانی6919؛6913جکس،
(،31کارتقلید،کوشاااسات)هماا ،(،ابدا  ندانیندارد،امادر6916،931است)پوک ،

ایالعادهسطحی(،ایرانی،اطالعاتفوق636ایرانی،بیشازجغرافیاب تاریخرغیتدارد)هما ،
(،ایرانایمسالما بااعشاقو631داندکرۀزمین،کارویاسات)هماا ،ایک نمیگون دارد،ب 

(،طیعاًا633خواناد)هماا ،می«راالصارو ة»کوشش،تاریخدورهاسالمیرادرکتابمشهور
36دستنیست)هما ،گشاده کناد)هماا ،،پیارویمی«گاهحیرتمکنهیچ»(،ایرانیازاصل 
 نگآورد،بدو آنک پارواکنادکا واهدپولفراوانیب  کاراست،دلشمی(،ایرانی،طمک31

هاایپنهاانیوب خیالیافیو یز(،ایرانیمیلخاصی64دستآمدهاست)هما ،پولازکجاب 
آید.هاخوششمیدوزیلیاسها،ازحاشی (،ایرانی،مانندهمۀشرقی666)هما ،اسرارآمیزدارد

ااهاایروحیهادرماوردویهگیگوییسازیوکلیگون تعمیماین تازآ هامبا تزروانی
گاوییازخطاهاایکلی»کا رحالیهایساررنامۀپاوک اسات،داازویهگیاعضاییزجامع 

هایسازدوپدیدهفلسریاست،ب اینمعناک فردبادید  ندموردازیزپدیده،قانونیکلیمی
هایشرقرادریزقالبشناسا ،همۀملتدهد.برخیازشرقمتراوتیرادرآ قانو ،جایمی

بریسازی،رو میاا هاداوریکنند.کلیارۀآ تربتواننددرباند،تاآسا ریخت وهمسا انگاشت 
انجامادبرایرسید ب شناختزودتراستکا دربیشاترماوارد،با اشاتیاهواساتنتاجغلاامی

شدهتوساپاوک در(.پرداختنب درستییانادرستیتصویرهایارائ 6943،614زاگرس،)زند
ب ارتیاطبااواقعیات،ومطابقاتمیاا تصاویرشناسیاگر  درتصویر»اینجامطر نیست،اما

توجا هایفرهنگی،ب اینمو او بیشود،دربرخیرویکردشدهباآ ،توج زیادینمیپرداخت 
کناد،امااهاابساندهمیشناسسنتیب شناساییوبررسایمناابکتضاادونقادآ نیستند.تصویر

کنندوب عللومنیک نینتصویرهایینیزگذرنمیویههپسااستعماری،ازآ منتقدا فرهنگی،ب 
اندک (.تصویرهاییدرسررنامۀپوک ترسیمشده6944،691مطلق،توج اساسیدارند)نامور

نوازی،پاکیزگی،تنیلیوسساتیوزرنگایکاماًلمتضادند؛ازجمل ،درروحیۀبخشندگیومهما 
(.6916،31،36،396،944،941،634،414ک جایتأملدارد)ر. :پوک ،

 ها نمایی تضادها و تقابل . بزرگ2-3-1

و«مان»شناساان میاا گون ک گرت شاد،اسااستصویرشناسای،تضاادوتقابالشناختهما 
هایدور،هماواره(.درگذشات 6931،11اسات)نانکات،«آنجاا»و«اینجاا»ومیا «دیگری»
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شدهاست؛حتیدربالقوهخطرآفرینوهیوکواروپلیدقلمدادمی،موجودی«بیگان »یا«دیگری»
اند،موجوداتیتصویرهایبرخیازجهانگردا وکاشرا اروپاییک ازمردمآسیاوآمریکاکشیده

هاادهندۀتعامالباااسااطیریهساتندکا درآ توا دیدک خود،نشاا سریاسگسانا رامیبی
شاوند.بعادهاایانالخلق نمایاندهمیسا وعجیبصورتموجوداتغولموجوداتناشناخت ب 

مانادگیتریتیدیلشدند؛بدویتوعقبتروموج شدههایتعدیلب شکل«دیگری»تصویرهای
هایمیلغا هاوجوامک،گزار گیرندوباافزایشارتیاطبینفرهنگوفرودستی،جایهیوکرامی

خواری،جادو،و...بود،براساسپستیربردارندۀاخیاریعجیب،مانندآدممذهییوسیاحا ک د
نویسازعنوا یزسررنام (.اروپاییب 44-6941،33ذاتیبرخینهادهاتییینشد)عربستانی،

شناسان ب فرهنگاست،جدانیست؛نگاهیهمراهبانگاهشرق»الگوییک ب گرتۀادواردسعید،
؛611-6943،614)زنادزاگارس،«انگااری،و...غریبو،ایساتانگری،عجیبتوهینوتحقیار

،بسیارفرهنگیاست؛دیگریازنو دیگریغیاراسات،«دیگری»(.این44-6943،33سعید،
حاادیایراناایرا(.گاااهیپااوک ب 6931،619عنوا خااوددیگاار)ر. :نانکاات،ناا باا 
گراروپاییا ب ابزارورو خاصیبرایزندگیکرد درا»گوید:انگاردک میغریبمیوعجیب
(،زیارااروپاایی،6916،3)پوک ،«شوندزمینمجهزنیاشند،ب سرنوشتمرگد ارمیمشرق

براین،درشرایابدزندگییزایرانیراتحملنخواهدکردوایرانی،خلقتیدیگرگون دارد.عالوه
بعادمکاانیوفاصال وهماا جغرافیااییاساتکا ساعیدآ را،ب مرهوم«شرقی»اینجاتقابل

(.6914،14نامد)سعید،می«جغرافیایتخیلی»
ایبیاا کاردهگونا هاراک ناشیازاختالفسلیق یافرهناگاسات،ب پوک ،گاهیاینتقابل

دباراییازتوانایازپدیادهمی»اسازگارنیست.ک خوداواستاستک در ار وبعقالنیتا
ایمتراوتیاحتایمتقابالگون ک ملتدیگر،هما راب حالیملت،معناومرهومیداشت باشد،در

،6939زاده،)علاوی«فرهنگیاساتاتعلاقبا دونظاامفکریهاییک محصاولدر کنند؛تقابل
خاوریکااًلبایوا آبشکل:ایرانیازقاشاقو نگاالولیاهادرنوشتۀپوک ب (.اینتقابل611

(ترااوتدرناو 664داناد)هماا ،(نشساتنباررویصاندلینمی6916،31خیراست)پوک ،
کا درکاورا )بااد(هاوقتیایرانی»(یااینتقابلک 41ویههگوشت)هما ،هاب استرادهازخوراکی

-19شاود)هماا ،روپاییا میقراربگیرند،ب نظرشا خوشاینداست،امااینامرموجبناراحتیا
زیرتاکرزیرزمینقراردارد،درروزهایگرمتابستا آنجامحلزندگیایرانیاا »(،شیرینیایرانی13

ها نادا مریادنیسات،فرمااست،گر  ب حالاروپاییاست،درزیرزمین،خنکیمطیوعیحکم
)هماا ،«زروزاززیرزمینپرهیزکننادهادرهرموقکاگیرد،پسبهتراستخارجیسرشا دردمی
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کنادعنوا اصاولبهداشاتیرواجدارد،عمالمی(،ایرانی،درستبرعکسآنن دراروپاب 11-14
(.36دهد)هما ،(وشیرینیایرانیب اروپاییمزهنمی613)هما ،

ااایاقلیمیهستندهاسلیق یاتراوتک بیشترحاصلاختالفااپوک دربسیاریازاینمطالب

گونا کا خاوددرمقدماۀنماییدرارائ تصویرهاداشت است،زیاراهما سعیدرایجادنوعیبزرگ
امازکوشاشکارده»تصویربکشاد:کتابشآوردهاست،برآ بودهتافرهنگوآدابملتیجالبراب 

«دستدهامعالم،تصویریب هایترینملتتوج اخالقورفتار،آدابوطرززندگییکیازجالب
کاربردهاست.رسداواینشگردرابرایجذبخوانندگا بیشترب نظرمی(.ب 3)هما ،

 . تحقیر و توهین3-3-1

کرایاتقاجااروهمراهایاساتیدادداخلایوزما حضورپوک درایرا ،باحکومتشاها بی
هاایاقتصاادی،کشااورزیواجتمااعیا استعمارخارجی)انگلیسوروسی (بارایناابودیبنی

هاایتواناددرفرهناگ،جریا ایاززماا میزما است.ایناو ا تاریخیدربرها کشور،هم
اجتماعی،ورواباانسانیتأثیرگذارباشد،اماتغییردهندۀدائمیهویتیازملاتنخواهادباود.

هاوآثارشا ،شرقرادرتصاحبنوشت نویسا وجهانگردا اروپاییازطریقبسیاریازسررنام 
باباایاصارهانی(بااموری درمتنیک فراهمآوردهاسات)حاجی»ایک گون اند،ب خوددرآورده
،سهمجریا سیاسی،فرهنگی،اقتصاادی،واجتمااعیرا«طییعت»همنو «تاریخ»جلوهداد 
اساسًامحصولتولیدیتااریخاساتگیریهویتیزملتنادیدهگرفت واینهویتک درشکل

هارا(؛ویحکومتاینسارزمین6941،1)بوبانی،«راامریطییعتًاوذاتًاپلیدبازنمایاندهاست
اندوایانامارراناشایازداندوبرایننظراستک فرقیباهزارا سالپیشنکردهتغییرناپذیرمی

(.6941،36داند)جوادی،و زندگیمردمشرقمیایبود وتغییرناپذیربود رسومورکلیش 
زایشمثابا شای عنوا نراسبادویتو اداروپاوب شرقب »هابودک گون قضاوتبرمینایاین

«2آنتروپولااو ی»)فردگرایاای(اروپاااخااارجازحااوزۀمدرنیتاا قاارارگرفاات.«1راسیونالیساام»
دارواساسیامحصولایناختالفوتمایزریش نگاری(اروپ)قوم«3آنتوگرافی»شناسی(و)انسا 

هاوافرادرسوموسنتوآمیزب آداب(.داشتننگاهفرادستیوبیا توهین6914،11)سعید،«بود
هایدیگرروایتپوک اساتکا دلیلنداشتناطالعاتکافیودرست،ازویهگیواشخاص،ب 

ویههاینکا ایاناماربرانگیزاسات؛با بساشازیبو  یابودقیقوی،عجباتوج ب نگاهنکت 
یابدوحتمًاصاحیا فنبایدآ رابررسیکنند.بیشتربامسائلمذهییودینیارتیاطمی

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ویدرموردماهمیار رمضا براینعقیدهاستک روزهگرفتن)دربرخیازمناطقایرا کا 
خورد رشتۀهمفایدهاستوباعثب فوقتوامریبیهوایعربستا راندارند(موجباتالوآب

(؛ازنظراوتعدادپیروا معتقادوماؤمن6916،393شود)پوک ،کاروخرابشد زندگیمی
(،قاانو شار بارایاناساتکا هارکسعمالتخلیا 339واقعیشیعیا کاماسات)هماا ،

(،درجاایی14نجاامدهاد)هماا ،حاجت(رابایددرکناارجاویآبیاادرخاودآبا)قضای
(،14هایبسیارنادرستیدرماورداماامجماعاتواساترادهازوقافو...دارد)هماا ،قضاوت

هاادانسات دارشد خیلیازخانوادههاووامبرگزاریمراسمتعزی راموجبخرابیبسیاریازخان 
بردانسات اساتدرطولنمایشراهزین است،زیراپرداختمزدب بازیگرا وپذیراییازمهمانا 

هااو...تاوهیننشاینیوتحصاندرامامزاده(،یابست391(،ب روحانیو )هما ،391)هما ،
هاکمترکسیب قرآ اعتقاادداردکردهگوید:درمیا تحصیل(،درجاییمی934کند)هما ،می

رسنددراینماوردمیمح اینک ب همدب خوانن(،دوایرانیک درمنزلنمازنمی339)هما ،
داننادقصادفاریرتنیکادیگررادارنادکا هاردومیکنناددرحالیخاصب وریرۀخودعملمی

تواننادهایاروپااییدلیسات هساتندکا نمیایبا ساال انادازههاب (،اینک شارقی36)هما ،
هاایی(،درتماامدورا انقالب963د)هماا ،هاپایداریکننسهولتدربرابروسوسۀسرقتآ ب 

ک جها اسالمراازهندوستا تامراکشو...ب لرزهافکند،حشیش،سهمبسازاییداشات اسات
گویی،کناد،با راسات(،ایرانیباوجوداینک نمازهارجمعا رابااجادیتادامی493)هما ،

ک بررویآ پرور یافت استدوساتدارد،(،ایرانی،خاکیرا63 ندا پاییندنیست)هما ،
گیری،اغلابتوا ویراباپولخرید،امارشاوهسهولتمیامادلیستگی ندانیب وطنندارد،ب 

کنناد،هاهنگامنشستنازصندلیاساترادهنمی(.شرقی36شود)هما ،باعنوا دیگریانجاممی
هااست،بلک با گون ک رسمتر ند،آ همن آ نشینهایگستردهمیبرروینمد خیموفر 
هاایهاایایرانیاا ازویهگی(،لعانونرارینوفحش664نشیند)هما ،تقلیدازشتر،دوزانومی

کندک علمطبایرانیازعاربنشائت(؛پوک درجاییادعامی33هااست)هما ،خاصآ 
انساا ،»کناد،اگارجملاۀدازمنطاقپیاروینمی(،ایرانیدرترکرخو433گرفت است)هما ،

کناد:پاسفالنای،گیریمیرابرایشبخوانی،فورًانتیج «فناناپذیراستوفالنیهمانسا است
آمیزبا ازدروغمصالحت»کا ساعدیگرات:(،ایرانایاززمانی31اسبوخرنیست)هماا ،

(.63کند)هما ،مدادمیآمیزقلهردروغودغلیرامصلحت«انگیزراستفتن 
بارماناد؛آراماشآناا میتنیآوریدرانتظارمرگمیبرنرساعجابایرانیباآرامشوتسلا»

آیدوبا صورتیدیگردرمینحویخداپسندان ب ایما واطمینا ب اینامرنیستک زندگیشا ب 
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تغییریاساتکا تقدیرمحکومغیرقابالهاب دلیلاعتقادآ شتابند،بلک بیشترب دنیایبهتریمی
(.344)هما ،«رویخشکینخواهدُمردبایدانجامپذیردوب قولسعدی،حتیماهینیزب 

 
 گیری نتیجه

رساوم،وایاساتکا بسایاریاززوایاایتاریاززنادگیوفرهناگ،آدابسررنامۀپوک ،آیینا 
کند،امااویایرا رادرعصرقاجارترسیممیهایاجتماعی،عقایدواو ا معیشتیمردمهنجار

درروایتخود،باوجودداشتنامکا ایجادارتیاطمستقیموتجربا شخصایتعامالبااماردمو
شناساا دیگارایوبینامتنی(،همناو شرقهمننین،انوا دیگرامکاناتتصویرسازی)واسط 

«دیگاری»نگاهفرادستیوجوددارد،با وصافهاییازهایرایقک درآ رگ اروپاییازگرتما 
پردازیوپرداخت است.آنن درایجادنگاهمنریپوک تأثیربسزاییداشت واوراب وادیکلیشا 

هایایجادشدهدرشرایایزدورۀخااصتااریخیوسازیمتمایلکردهاست،تعمیمویهگیکلی
هاینویساندهزسویدیگر،وجودبرخیذهنیتنسیتداد آ ب هویتملیواجتماعیاست.ا

اصارهانی،اثارباباایایبا اورسایدهاسات)همناو حاجیک ازرویمنابکبینامتنیوواسط 
جیمزموری ک سراسرمغر ان وانتقادیوکاریکاتوریاساتازاو اا ایارا (ودر نادرسات

گیریوبرداشاتویازدیگر،درنتیج هایالمثلپوک ازمراهیمارشادیاشعارسعدیو رب
هرروی،پوک درتصاویریکا تأثیرنیودهاست.ب رسوم،مذهب،او ا معیشتیو...بیوآداب

اهایذهنای،کلیدهد،درگیرکلیش ازفرهنگایرانیارائ می بابساامدساازیوتاوهینوتحقیار
گشاایدودرماواقعیبا گاوییمیگرییااواقکااست؛هر نددرمواردی،زبا ب تحسینفراوا 
اهمسا  اویههپهوهشگرا عرص نقدپسااستعماریب انگارینیزپرداخت است.منتقدا فرهنگی

ب علتونتایق نینتصویرهایی،بسیارتوج دارند.
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 منابع
،49،همی ادبّیلم  هامرلرانمنهجنّ  پژوهشاستعماری.باباوادبّیات(.جیمزموری ،حاجی6941اد)بوبانی،فرز

34-1.

نشلری  ادبیلم  بطوط ازمنظارادبّیااتتطییقای.(.بررسیسررنام ابن6944پروینی،خلیل؛وکنجوریا ،فرشت )
.63-91(،6)6،طبیقیت

) اپاول؛مترجم:کیکاووسجهاناداری(.تهارا :الک، ایران وایرانیمنسفرنمه  پو(.6916ادوارد)پوک ،یاکوب
خوارزمی.

انلااچ اتتبمالم  عنلو  اامالمعی اچ مشل (.نگاهغربیا ب فرهنگایرا  رفاماناق .6949ترابی،سّیدمحمد)
.61-69،69،فرهاگی

،هجنّل  وییلااصارهانیونویساندآآ جیمزموریا .بابای(.بحثیدربارهسرگذشتحاجی6941جوادی،حسن)
(،)313-316.

،یهجنّ  دانشکاه عنو  انسمننویسا آلمانیدربارهایرا .(.آداماولئاریوس،پیشتازسررنام 6944حیدری،عیدالل )
64(14،)631-661.

شارا(.تهارا :بنگااهالّدین()مترجم:شاعا ؛ )قسات هربوط ب  ایران   رو دالوال م ی سفرنمه  پ(.6944دکوال ،پیترو)
ترجم ونشرکتاب.

شناسی)باتکی بربازنماییشناسیغربیوشرقهایایرا (.بررسیتطییقیپهوهش6943زندزاگرس،محّمدتقی)
.613-43،643،هطملام  هنّیهایاروپاییا دردورهقاجار(.فرهنگمردمایرا درسررنام 

فصلنامه  ای.رشات فرهنگیتاامطالعااتمیا اهاایتاریخی(.ادبیاتتطییقی:ازپهوهش6933وند،تورج)زینی
.36-91(،9)1،ای دت عنو  انسمنی تشم  هیمنهطملام 

،فصنامه  تحقیقمتی نمه  فرهاگشناسی)مترجم:ر اجواهردشتی(.(.نگاهیدوبارهب شرق6914سعید،ادوارد)
1(6،)11-13.

.691-64،616،هجنّ  خیملشناسی.ا (.نگاهیب تصویردیگریدرانسعربستانی،مهرداد)

هادری ا شاارد تاأملیدرانگاارهآفرینایوکلیشا (.تصویرایرا وایرانیدرسررنام 6939زاده،فرزان )علوی
.641-611(،641)41،اسممتهمی نوین ادبینویس.ذهنّیتسررنام 

) ااپادبّیم  تطبیقی، تمتیخ و تحّول، اثرپذیری و اثرگذاتی فرهاگ و ادب اسالهی(.6931هالل،محمد)غنیمی
زادهشیرزادی(.تهرا :امیرکییر.الل دوم؛ترجم وتحشی وتعلیقسیدمرتضیآیة

)مترجم:عیاسمخیر(.تهرا :مرکز.قبن  عمل : ژئوپنمیک ایران(.6911فولر،گراهام)

فصلنامه  هایخاارجی.(.فرهناگوشخصاّیتایرانیاا درساررنام 6941میرزایی،حسین؛ورحماانی،جّیاار)
.11-11(،9)6،ایرانتحقیقم  فرهاگی
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