1397
1398/12/19 :

33

No.33 Winter 2019
81-95
1398/09/12 :

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری اﺛﺮ ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ
 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎرﺳﯿﺎن
(f.arian@mail.um.ac.ir)  داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ:  ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ آرﯾﺎن
Abstract
Comparative literature is a science that deals with the
history of international literary relations and is able to
bring the two countries closer through some sort of
national psychoanalysis. In the meantime,
travelogues are one of the most important sociology
references and components of literary universalism
through which we can gain a clear image of the
conditions that existed in communities of “the Self”
and “the Other”. Among the western travelers who
have traveled to Iran so far, Henry René
D’ALLMAGNE is one of the few French travelers who
visited Khorasan province of Iran in the 20th century
and presented a macro imagological research from
Mashhad and its inhabitants in his travelogue entitled
from Khorasan to Bakhtiari. This research as a branch
of comparative literature survey examines the image
of foreign countries and personalities, in particular,
by an imagology approach of an author’s works, or an
era or school in its context. It intends to answer the
two questions by analytical-descriptive method as
follows: what images of Mashhad has Henry René
D’ALLEMAGNE represented for the readers? and
what effect has the traveler conception had on its
transferring mode? The results of this research
showed that the narratives of this tourist are related to
the topics of weather conditions, urban planning,
architecture of places, post office, transportation
conditions, industry, economy, security, politics,
beliefs, culture, customs, and people's habits and the
tourist intends to illustrate (positively, negatively,
and neutrally) the contrast between 'European self'
and 'Eastern Other'.
Keywords: Comparative Literature, Itinerary, Henry
René D’ALLEMAGNE, Mashhad, Imagology, The self
and the other

ﭼﮑﯿﺪه
 داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ادﺑﯽ،ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻗﺎدر اﺳﺖ دو ﮐﺸﻮر را ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻧﻮﻋﯽ رواﻧﮑﺎوی
 ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ، در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ.ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻨﺎﴏ ﺟﻬﺎنﮔﺮاﯾﯽ ادﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و دﻗﯿﻖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻼن از ﴍاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ
 از ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺣﺎن.ﺑﺮ آنزﻣﺎنِ ﺟﺎﻣﻌﮥ »ﺧﻮد« و »دﯾﮕﺮی« دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ
، اﯾﺮان را ﻣﻘﺼﺪ ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ،ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز
ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ ﺟﺰو اﻧﺪک ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻼن

از ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪاش ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ
« اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ رﻫﯿﺎﻓﺖ »ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ.ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻣﯽﭘﺮدازد
 ﺑﻪﻃﻮر،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪای از ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
وﯾﮋه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در آﺛﺎر ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﯾﮏ
 در ﺑﺴﱰ آن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و،دوره و ﻣﮑﺘﺐ
 ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﮐﻪ ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ در رواﯾﺖ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎح ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻧﺤﻮۀ اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ
 ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎ ِز،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﺳﯿﺎح
،ری اﻣﺎﮐﻦo ﻣﻌ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﴍاﯾﻂ آبوﻫﻮا و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
، ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﻣﻨﯿﺖ، اﻗﺘﺼﺎد، ﺻﻨﻌﺖ، ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ،ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
، آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ،ﺑﺎورﻫﺎ
 اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن »ﺧﻮ ِد اروﭘﺎﯾﯽ« و »دﯾﮕﺮیِ ﴍﻗﯽ« را،ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﻨﺜﯽ
.ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﺳﺎزد
، ﻣﺸﻬﺪ، ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ، ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ، ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
 ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی،ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ

(farsian@um.ac.ir) ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎرﺳﯿﺎن:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

زﻣﺎن آﻏﺎز اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۰۷۰-۱۰۸۰ق-۱۶۷۰ /

ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ

۱۶۶۰م ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻃﯽ آن اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ادﺑﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻗﺎدر اﺳﺖ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ را

اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮﯾﻦ دوران ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر

ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﻋoل ﻧﻮﻋﯽ رواﻧﮑﺎوی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ دﻫﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﯿﻦ رواﻧﮑﺎوی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻀﺎوت ﯾﮑﯽ

ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ .(۴۲-۴۳ :۱۳۸۴ ،در اﺑﺘﺪا از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻠﺖﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻬﱰ

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫoن ﻧﺴﺒﺖ اﺣﱰام ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﺑﯿﺸﱰ

و ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺳﯿﺎﺣﺎن در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن از

ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻈﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ

ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫ¼ اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ[ﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ

ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﮥ رواﺑﻂ ادﺑﯽ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ و ﻫ¼ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﻋﻨﺎﴏ ﺟﻬﺎنﮔﺮاﯾﯽ ادﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖﮔﺮان ﻣﻮرد

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮐﺴﺐ [ﺎﯾﺪ )ﻓﺮوﻏﯽ،

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﮔﻮﯾﺎرد.(۴۱-۴۹ :۱۳۷۴ ،

 .(۶۲-۶۳ :۱۳۸۱در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ١٢١٤-١٣٤٨ق-۱۸۰۰ /

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

۱۹۳۰م ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ در

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ دﻗﯿﻖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻼن از ﴍاﯾﻂ و

اﯾﺮان و دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎل

اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آنزﻣﺎنِ ﺟﺎﻣﻌﮥ »ﺧﻮد« از ﻧﮕﺎه »دﯾﮕﺮی«

ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ،ﺣﺪود  ۲۲۰ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻬﻢ درﺑﺎرۀ

دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ .درک اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ

اﯾﺮان ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ )ﻃﺎﻫﺮی.(۱۰۳ :۱۳۸۶ ،

ﺳﯿﺎﺣﺎن ،ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

اﯾﺮانِ آنزﻣﺎن ﻋﺮﺻﮥ رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی
٢

١

٣

٤

٥

ﺣﻮزۀ ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ،در

ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺎردن  ،ﺗﺎورﻧﯿﻪ  ،ﻓﻼﻧﺪن  ،دﯾﻮﻻﻓﻮا و ﻟﻮﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

®ﺎم آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺣﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺧﻼق و ﻣﻨﺶﻫﺎی

آﺛﺎرﺷﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻣﯿﺎن

اﺟﺘoﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ دارد و اﯾﻦﺑﺎر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺧﺎص

ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده

ادﺑﯿﺎت ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﺟﻠﻮه [ﻮده اﺳﺖ )ﻫoن.(۴۸ :

ﯾﺎ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻣﯽﺗﻮان دوری آن

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ

از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺳﯿﺎﺣﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻘﻬﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
)ع(

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮرﺧﺎن

زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻣﺴﻠoﻧﺎن ﻣﻄﺮح [ﻮد )ﻃﺎﻫﺮی،

دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎی

 .(۱۰۸-۱۰۹ :۱۳۸۶ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ

اﺟﺘoﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﻣﻮرﺧﺎن اﻣﻮری

ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ ٦و ﮐﻠﻮد آﻧﻪ ٧در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ژی-پ -ﻓﺮﯾﻪ

٨

ﻋﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،از دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ،

در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮده و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ

ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ[ﻮد )ﭘﻨﺎﻫﯽ-۶۴ :۱۳۸۸ ،

ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اوﺿﺎع و ﴍاﯾﻂ آنزﻣﺎن

 .(۶۲در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر

ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ در رواﯾﺖ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی

ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدد )ﻓﺮوﻏﯽ .(۶۱ :۱۳۸۱ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

از ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ ،در زﻣﯿﻨﮥ ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و در

ﺑﺎز[ﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ذﻫﻨﯿﺖ و

ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﱰ »ﺧﻮد« و ﴎزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ،از اﻫﻤﯿﺖ

اﻧﮕﯿﺰۀ ﺳﯿﺎح ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
1. Chardin

5. Loti

2. Tavernier

6. Henry René D’Allemagne

3. Flandin

7. Claude Anet

4. Dieulafoy

8. J. P. Ferrier

ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺗﺤﻠﯿﻞِ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺶ ﻣﻮﺿﻮع

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

ﯾﺎ ِﺗﻢِ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﮥ

در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﮕﺎرش
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎر اﯾﻠﻤﯿﺮا دادور ﻧﻈﯿﺮ

ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ٩ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ
ﻏﺮﺑﯽ ،در آﺛﺎر ﺳﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ذﮐﺮ [ﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ درآﻣﺪی ﺑﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ روش ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و ﻫ¼ی در ادﺑﯿﺎت
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ از ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺎﻣﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺧﻮاﻧﺶ
ﻣﺘﻮن ﻧ Ðﻣﻌﺎﴏ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺎرﺳﯽ از ﻻﺗﯿﺸﯿﺎ ﻧﺎﻧﮑﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﺣﻮزۀ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺗﻮرج زﯾﻨﯽوﻧﺪ و ﭘﺮوﯾﻦ اﻣﯿﺮی در
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آﯾﯿﻨﮥ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﻻک،
ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ادوراد
ﭘﻮﻻک از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،اوﺿﺎع ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،آداب و رﺳﻮم،
ﺳﻨﺖﻫﺎ ،ﻋﺎدات و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘoﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دورۀ ﻗﺎﺟﺎر
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎرﺳﯿﺎن و ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﻗﺎﺳﻤﯽآرﯾﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ آﯾﯿﻦ
ﺗﺸﯿﻊ در اﯾﺮان از ﻧﮕﺎه اوژن اوﺑﻦ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﮐﺎوی
ﺷﺪه ﮐﻪ [ﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮشﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از واﻗﻌﯿﺖ در ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎح
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ اوژن اوﺑﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی از آﯾﯿﻦ ﺗﺸﯿﻊ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎنﻣﺤﻤﺪی و اﻟﻨﺎز ﻋﺎﻟﯽ در
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮدی از ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺑﻮوﯾﻪ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ راه و رﺳﻢ ﺟﻬﺎن اﺛﺮ ﺑﻮوﯾﻪ ،ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮانزﻣﯿﻦ
از ﻣﻨﻈﺮ ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻓﺮزاﻧﻪ ﻋﻠﻮیزاده در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎردن ،ﺗﺄﻣﻠﯽ در اﻧﮕﺎرهآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ در
ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ در ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺶ رواﯾﺖ
ﺷﺎردن از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎس

ﭘﻨﺎﻫﯽ و اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪزاده در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮ زن اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن از اواﯾﻞ دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ اﻧﻘﻼب
)9. Imagologie (2011

...

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺳﯿﺎح ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه از »ﺧﻮ ِد اروﭘﺎﯾﯽ« اراﺋﻪ

ﻣﴩوﻃﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮارت ﻫﺎل ﺑﻪ روش

اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻓﺮﻫﺎد ﻃﺎﻫﺮی در

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﻠﻮۀ رﺿﻮی در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯿﺎن در دوران
ﻗﺎﺟﺎر و اواﯾﻞ ﭘﻬﻠﻮی ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻏﺮﺑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﺑﻌﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸﻬﺪ از دﯾﺪﮔﺎه اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده

اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﻬﺪ و
ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ واﺿﺢ ،ﺣﺴﻦ اﻣﯿﺮزاده در

ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﯿoی زﯾﺎرت )ﻣﺸﻬﺪاﻟﺮﺿﺎ( و
دﺷﻮاریﻫﺎی آن در دوران ﻗﺎﺟﺎر از ﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان )-۱۳۴۴
۱۲۱۰ق( و اﺳoﻋﯿﻞ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺮور :ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺳﯿﺎﺣﺎن )ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ( ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻬﺪ را ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه روی ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ
ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺎراﺗﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺟﺰﺋﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه و اﻧﺤﺼﺎری ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ :ﺑﻬﺮوز ﻃﺎﻫﺮﻧﯿﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﺪ از ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺣﺎن از
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ﻣﺸﻬﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ ،از ﺑُﻌ ِﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﴫ ﺑﺮرﺳﯽ [ﻮده

اﺳﺖ .ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺧﴪوﺑﯿﮕﯽ و ﻣﯿﺜﻢ ﻏﻼﻣﭙﻮر در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﻘﺶ و
اﻫﻤﯿﺖ ﭼﺎروادارﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﮕﻮﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در
اﯾﺮان ) (۱۸۸۳-۱۹۶۳در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ داﳌﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮرﺳﯽ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﻬﺪ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻼن در آﺛﺎر
ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﺪم دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮﯾﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﱰ داﳌﺎﻧﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﻠﻮد آﻧﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ١٠ﻣﻮردﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﮐﻮر در
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ

)10. Du Khorassan au pays des Backhtiaris (1911
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ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﺷﺪه از ﻣﺸﻬﺪ از ﻧﮕﺎه ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ

ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺷoر ﻣﯽرود .او در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻔﻞﺳﺎزی

دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ.

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺗﻨﻈﯿﻢ
[ﻮد و دورۀ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻮد را در ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی

روش ﭘﮋوﻫﺶ
روش ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده و
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻫﯿﺎﻓﺖ »ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ«
اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﺎدام دوﺳﺘﺎل ١١و ﻫﯿﭙﻮﻟﯿﺖ ﺗﻦ ١٢ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ
روﯾﮑﺮدی ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای دارد و از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای
ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘoﻋﯽ و
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،در ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی ﺧﻮد ،ﺑﻪ
اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ژان ﻣﺎری ﮐﺎره ،١٣ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ
را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺖﻫﺎ ،ﺳﻔﺮﻫﺎ ،ﴎابﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ [ﻮد
)ﻧﺎﻧﮑﺖ .(۱۰۵ :۱۳۹۰ ،ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ادﺑﯿﺎت
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،داﻧﺶ و روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و
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ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در آﺛﺎر ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﯾﮏ دوره و
ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮔﺮدد )ﻧﺎﻣﻮر ﻣﻄﻠﻖ.(۱۲۲ :۱۳۸۸ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و دﯾﮕﺮان
را در ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ ﴎزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺎود و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺗﺼﻮﯾ ِﺮ
ِ
ﻓﺮﻫﻨﮓ »ﺧﻮدی« را در ادﺑﯿﺎت ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ )آﻟﺒﻮﻏﺒﯿﺶ .(۲ :۱۳۹۴ ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ
از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ،اﻫﺪاف ﺳﯿﺎح از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ و
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
داﳌﺎﻧﯽ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری از دﯾﺪﮔﺎه
ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ )١٢٧٩-١٣٦٩ق١٨٦٣-١٩٥٠/م( ﺳﯿﺎح،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻋﺘﯿﻘﻪﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫ¼ﻫﺎی زﯾﻨﺘﯽ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن

ﻗﻔﻞﺳﺎزیِ ﻫ¼ی ﺑﻪ ﴎاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی
ﺳﻦ_ﺳﯿﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﻪ آﯾﯿﻦ َ

١٤

داﻧﺴﺖ .در واﻗﻊ ،درک ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری
ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺗﺮس را در او ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮐﻤﱰ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮدی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺷﯿﺎء ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﴫﺑﻪﻓﺮدی را ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ®ﺪنﻫﺎی اﺻﯿﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) Sénéchal and

 .(Barbillon, 2013داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ وﯾﮋﻩاش در
زﻣﯿﻨﮥ ﮔﺮدآوری اﺷﯿﺎء ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ
ﻣﴩقزﻣﯿﻦ و ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در
١٣١٥ق١٨٩٨/م ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ و ﭘﺲ از ﺳﯿﺎﺣﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﺑﺨﺎرا ،ﺧﯿﻮه و ﻋﺸﻖآﺑﺎد ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ [ﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﻮد ﺳﯿﺎح ،ﭼﻨﺎن او
را ﻣﺴﺤﻮر اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در
١٣١٦ق١٨٩٩/م ﺑﻪ ﺧﯿﻮه ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ رﻫﺴﭙﺎر ﻋﺸﻖآﺑﺎد
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ِﺳﺰاری ١٥آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد.
داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه او ،ﺑﻪ ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺣﺖ در اﯾﺎﻟﺖ ﺧﺮاﺳﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺳﺒﺰوار و ﻗﻮﭼﺎن
دﯾﺪن [ﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ واﻗﻊ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻮﭼﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺠﻮز واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺖ
و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﺪون اﺧﺬ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﻄﻠﻮب،
ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﺎر ﺳﻮم در ١٣٢٤ق١٩٠٧/م
از ﺳﻮی وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر و
اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﭙﺮدازد .در ﻃﯽ ﭼﻨﯿﻦ

11. Madame de Staël

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮه ﭘﺮداﺧﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ،آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪان

12. Hippolyte Taine

ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻮ ،دﯾﻦ ﻧﻮ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ

13. Jean-Marie Carré

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت را در دﺳﺖ دوﻟﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ آن ﻗﺮار

 :ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻠﻮد ﻫﺎﻧﺮی ﺳﻦﺳﯿﻤﻮن )14 Saint-simonisme .-١٨٦٠

دﻫﺪ.

١٨٢٥م( ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ آنزﻣﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد

15. Césari

و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﮑﺎری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت در ﺟﺎﻣﻌﻪ،

اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺑﻨﯿﺎی اﯾﺮان ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی ﺑﺮﺧﯽ

اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ارﻣﻨﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری اﺷﯿﺎء

ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ،ﻫﺮ

ﻧﻔﯿﺲ اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭘﺎرﯾﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ

ﮔﺮوه اﺟﺘoﻋﯽ و ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎدهﺷﺪهای را از اﻗﻮام

ﺑﻪ ﻓﺮوش آن اﻗﺪام [ﻮدﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ داﳌﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ [ﻮد

دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮﻃﯽ

ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم و ﮔﺰارش آنﻫﺎ ﺑﻪ وزارت

ﺣﻔﻆﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﻬﻢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

و ﮔﺎه ﺗﺼﺎدﻓﯽاﻧﺪ )ﮔﻮﯾﺎرد .(١١٠ :١٣٧٤ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و

ﻣﺘﻌﺪدی ازﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ،

ﻣæﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮐﺴﺐ [ﻮدهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ

ﺗﺠﺎرت ،ﮐﺸﺎورزی ،آدابورﺳﻮم ،اﺧﻼق و ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺮان

ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﮔﺮﭼﻪ ارﺗﺒﺎط

ﺑﭙﺮدازد و در ﻗﺎﻟﺐ اﺛﺮی ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد .ﺑﺪﯾﻦ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﺠﺎد

ﺗﺮﺗﯿﺐ ،داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺧﻮد ژان وﻧﺸﻦ ،١٦ﺣﺎﺻﻞ

ﮔﺮدد ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﭘﯿﺶﻣæﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ

ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ،در

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎزﻧﺪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺼ ّﻮر و ﭼﻬﺎرﺟﻠﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ

)ﻧﺎﻣﻮرﻣﻄﻠﻖ .(۱۲۹ :۱۳۸۸ ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع

ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺑﻪ ﻃﺒﻊ رﺳﺎﻧﺪ )داﳌﺎﻧﯽ.(٢٨-٣٠/۱ :١٣٣٥ ،

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯽ )ارﺗﺒﺎط ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣ (æو ﺑﯿﻨﺎذﻫﻨﯽ )ارﺗﺒﺎط

ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ  ٢٤ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ [ﻮده

ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﺷﺨﺎص( از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .در

اﺳﺖ :در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ،داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﴍح وﺿﻌﯿﺖ

واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣæﻫﺎی

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﺟﺘoﻋﯽ اﯾﺮان ،در ﻓﺼﻞ دوم و ﺳﻮم ،ﺑﻪ

واﺳﻄﻪای ﯾﺎ ﺑﯿﻨﺎﻣæﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ
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ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ،ﻣæﻫﺎی ادﺑﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ
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دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و ﴎﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان را در

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ آداب

ﺑﯿﻨﺎﻣæﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ

و رﺳﻮم اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ را ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده

ﺷﯿﻮه ،ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﻣ æاﺳﺖ

اﺳﺖ .در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ

)ﻫoن .(۱۳۵-۱۳۶ :در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری،

و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .داﳌﺎﻧﯽ در

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺣﻀﻮری( و

دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺪ ،از ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﺸﻖآﺑﺎد ،ﻣﺸﻬﺪ،

ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯽ و ﺑﯿﻨﺎﺷﺨﺼﯽ( ﺳﯿﺎح ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺳﺒﺰوار ،ﺷﺎﻫﺮود ،ﺗﻬﺮان و ﻗﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و

داﳌﺎﻧﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﴍح ﺳﻔﺮ ﺧﻮد از اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری

ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ارﺟﺎع
١٧

ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،از ﮐﺘﺎب ﻟﺮد ﮐﺮزن  ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،

او ﻣﺠﺪدا ً ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪات و

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﯿﻨﺎﺷﺨﺼﯽ

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ،ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ

داﳌﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی او ﺑﺎ ِﺳﺰاری اﺷﺎره ﮐﺮد.

درآورد ﮐﻪ ﴎاﻧﺠﺎم در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺪ )ﻫoن-۳۲/۱ :

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ داﳌﺎﻧﯽ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان

 .(۵ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ از

ﺳﻔﺮﮐﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ از ﻣﺸﻬﺪ در ذﻫﻦ

اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﻫﺪاف و

داﺷﺘﻪ ﮐﻪ [ﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺣﻀﻮری ﭘﯿﺸﯿﻦ او ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺳﻔﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎرهای از

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ،ﺳﺒﺐ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ

واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ »دﯾﮕﺮی« ﭘﯽ ﺑﺮد .ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ

ﺑﻬﱰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ æﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

16. Jean Vinchon

17. Lord Curzon

...

ﺳﻔﺮی ،داﳌﺎﻧﯽِ ،ﺳﺰاری را ﻣﻼﻗﺎت [ﻮد ﮐﻪ او را از ﻋﺪم

ﺑﺎ [ﺎﯾﺎنﺳﺎزی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠoت و ﺻﻔﺎت و
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...

ﺧﻠﻖ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎح و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .در

و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻋﺒﻮر اﺳﺖ ،در ﻫﺮ ﻗﺪم دﺳﺖاﻧﺪازﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ

اداﻣﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﺷﺪه از ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮﺿﻮع،

اﺳﺖ ﮐﻪ درﺷﮑﻪ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺪﻣﮥ

ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ وارد ﻣﯽآورد« )داﳌﺎﻧﯽ.(۵۷۸/۳ :۱۳۳۵ ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﻬﺪ از ﻧﮕﺎه داﳌﺎﻧﯽ
ﴍاﯾﻂ آبوﻫﻮا و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ ،در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ را از
آبوﻫﻮای آن ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎز ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻮای ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز
اﻣﺮاض ﻣﴪﯾﻪ اﺳﺖ« )داﳌﺎﻧﯽ  .(۶۲۱/۳ :۱۳۳۵ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻌﺘﺪل ﺷoل ﴍﻗﯽ
اﯾﺮان واﻗﻊﺷﺪه و دارای آبوﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن از
ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ آبوﻫﻮاﯾﯽ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ اوﺿﺎع ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ« )ﻃﺎﻫﺮﻧﯿﺎ:۱۳۷۶،
 ،(۳۷ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺼ ّﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎح ﺑﺎ آوردن ﮐﻠﻤﮥ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدن آبوﻫﻮای ﺧﺮاﺳﺎن اﺷﺎره داﺷﺘﻪ
و در اداﻣﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﮕﺎره ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ
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دﯾﮕﺮی از آن ﻣﯽﭘﺮدازد» :ﺑﻌﻼوه ﺷﻬﺮ در داﻣﻨﻪ ﺗﭙﻪای واﻗﻊﺷﺪه
و از ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﻮزان ﺻﺤﺮای ﮐﻮﯾﺮ در ﭘﻨﺎه اﺳﺖ« )داﳌﺎﻧﯽ
.(۶۲۱/۳ :۱۳۳۵
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻌﺘﱪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب در
زﻣﯿﻨﮥ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎص اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺸﱰ ﺳﯿﺎﺣﺎن از وﺿﻊ ﺟﺎدهﻫﺎی اﯾﺮان راﺿﯽ و
ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا آبوﻫﻮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان از ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد
ﺟﺎدهﻫﺎی ﺷﻮﺳﻪ و ﺻﺎف ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﺖ آن
را در ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﴍﻗﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺎﭘﯽ
در ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات،
ﺟﺴﺘﺠﻮ [ﻮد )ﻃﺎﻫﺮﻧﯿﺎ.(۵۱ :۱۳۷۶-
داﳌﺎﻧﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای
ﻣﯿﺎن روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ »ﻣﻦِ
اروﭘﺎﯾﯽ« و »دﯾﮕﺮیِ ﴍﻗﯽ« و ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎ ِه ﻓﺮادﺳﺘﺎﻧﮥ او
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ راهﻫﺎی اﯾﺮان ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎ راه ﺷﻮﺳﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ درﺷﮑﻪ در آن راهﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت [ﺎﯾﺪ،
وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﴎﺣﺪ اﯾﺮان ﺗﺎ ﻣﺸﻬﺪ راه ﺷﻮﺳﻪ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﺧﺮاب

او در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ از
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد» :ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺎ در اﯾﻦ راه ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﻮﺳﻪ ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻘﺖ زﯾﺎد ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎ ﻣﻮﺣﺶﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮر آورد
اﻧﺠﺎمﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ« )ﻫoن .(۶۱۱/۳ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﮥ
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪاش ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ
ﺟﻤﻠﮥ »ﺟﺎدۀ ﺧﺮاب ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﻢ« )ﻫoن:
 (۶۳۳/۳ﺷﺪت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه واژۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن،
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن اﻟﮕﻮی ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎح ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ راهﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ،داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ آنﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﺸﻬﺪ را ﻣﺮﮐﺐ از
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮﻓﯿﻦ آنﻫﺎ
دﯾﻮارﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪی ﴎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد )ﻫoن .(۶۲۰/۳ :او در اداﻣﻪ ،ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی
ﻣﺸﻬﺪ را ﻓﺎﻗﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﺷﺐ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄ ِﺮ
اﻓﺘﺎدن در ﭼﺎﻟﻪ ،ﺧﺎک و ﮔﻞ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﺪم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺸﺪار داده و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﻧﻮس را ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺪ
)ﻫoن .(۶۲۳/۳ :اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ ادارۀ ﮔﻤﺮک در آن
واﻗﻊﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﺸﻬﺪ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه اﺷﺎره داﺷﺘﻪ و از ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی آن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ازﻣﯿﺎنرﻓﺘﻪ و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺮاﺑﯽ در آن دﯾﺪه [ﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ [ﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺑﺎدی رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،در اﻃﺮاف اﯾﻦ راه ﺗﺎزه ﻋoرات زﯾﺒﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﮔﻤﺮک ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻫoن.(۶۰۹/۳ :
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻨﻮات ﻣﺸﻬﺪ ،ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ :در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ »اراﺿﯽ

 ،(۶۰۸/۳ﻗﻨﺎتﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐÐت در ﺗﻌﺪادﺷﺎن ،ﻣﺤﻠﯽ

ﻣﯽﮐﺮد ®ﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﯿﻨﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺮوزه درﺷﺘﯽ ﺑﻪ

ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ اﺣﺘﯿﺎط

ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﻓﺴﺎﻧﻪای اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و

ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر در آﻏﺎز ﻣ æو ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎرﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد[ﺎﺋﯽ

آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آن ﻣﯽﭘﺮدازد» :ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهای ﮐﻪ از اﺷﺠﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

ﺑﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ«)ﻫoن .(۶۴۴-۶۴۵/۳ :ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺒﺎرت

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﺪم ﺑﻪ ﭼﺎﻫﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﺮای

»ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﻓﺴﺎﻧﻪای« ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﺳﯿﺎح را در ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﺑﺎ

ﺗﻬﯿﻪ آب ﺷﻬﺮ ﻣﻘﻨﯿﺎن در داﻣﻨﮥ ﮐﻮهﻫﺎ ﭼﺎﻫﯽ ﺣﻔﺮ ﻣﯽ[ﺎﯾﻨﺪ و

»دﯾﮕﺮی« ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ آب را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎری

داﳌﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آب را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ«)ﻫoن .(۶۰۸/۳ :در

ﺧﻮاﺟﻪرﺑﯿﻊ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻌoری و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﻘﱪه ﻣﯽﭘﺮدازد .از

ﺑﺨﺶ دوم ﻧﮕﺎ ِه ﻓﺮادﺳﺘﺎﻧﮥ ﺳﯿﺎح [ﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .او ﻧﺨﺴﺖ

دﯾﺪﮔﺎه او ،ﻇﺮاﻓﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﻨﻘﺶ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ

ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اِﺳﱰوﺗﯿﭗ ،١٨ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ داده و

در ﻣﻌoری آن را [ﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﺑﻪاﻧﺪازهای

ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ

دﻟﺮﺑﺎ و ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮی

ﮐﻪ »در اﯾﺮان ﻣﻘﻨﯿﺎن ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی دﻗﺖ در

[ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آب را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﺧﱰی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻼت اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﮐﻪ داﳌﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ در

ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ« )ﻫoن( ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺑﺮﺗﺮی »ﺧﻮ ِد اروﭘﺎﯾﯽ« ﺑﻪ

وﺻﻒ ﻣﻌoری ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

»دﯾﮕﺮیِ اﯾﺮاﻧﯽ« و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ »دﯾﮕﺮی« را

ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎح در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﭘﯽ
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ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻣﻌoری اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ و ﻋoرات
ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ از ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن راﺟﻊ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ و ﻣﻌoری
ﺑﻨﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری،
داﳌﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦﮔﺮ و
ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ زﯾﺎد ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﺠﻠﯽ در ﻣﻌoری
اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﱪۀ ﺧﻮاﺟﻪرﺑﯿﻊ
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎز ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﻣﯽ[ﺎﯾﺪ» :ﮔﻨﺒﺪ و دو ﻣﻨﺎرۀ ﻃﻼﺋﯽ ﻣﻘﱪۀ
ﺣﴬت رﺿﺎ از دور ﺧﻮد[ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﻮۀ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ«
)ﻫoن .(۶۰۹/۳ :ﻋﻼﻗﮥ او ﺑﻪ ﻣﻌoری ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﺸﻬﺪ ،از ﻣﺸﺎﻫﺪه و وﺻﻒ
زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی آن درﯾﻎ [ﯽﮐﻨﺪ» :ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮر
ﺑﻪ دﺷﺘﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﴎ

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻣﺜﺒﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﺮدد» :ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر
از ﮐﻮﭼﻪای ﮐﻪ از دو ﻃﺮف دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ ﺑﻪ در ﻣﻘﱪه
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﻘﺪﺳﯽ در آن ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪﻓﻮن در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﯿﺎت ،ﻣﺮﯾﺪ ﻓﺪاﮐﺎر ﺣﴬت رﺿﺎ)ع( ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻗﱪ او در وﺳﻂ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻨﺎ واﻗﻊﺷﺪه و دارای ﭘﻮﺷﺶ
ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺧﻮش[ﺎﯾﯽ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در زﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ،ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻧﻔﯿﺴﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )ﻫoن .(۶۲۵/۳ :داﳌﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ
و ﺗﺤﺴﯿﻦﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﺧﻮاﻧﻨﺪه [ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد» :در
زواﯾﺎی ﻣﺪﺧﻞ ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﻣﻤﺘﺎزی ﺗﺮاﺷﯿﺪه
ﺷﺪه و ﴎﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻻﻧﻪزﻧﺒﻮری اﺳﺖ .در ﻫﺰاره
دﯾﻮارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻔﯿﺴﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ در آنﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺖ« )ﻫoن:
 .(۶۲۶/۳در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﺪ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﭼﻬﺎرده ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﯿﺰ

 :Stéréotype .١٨اﺳﱰوﺗﯿﭗ ﯾﺎ اﻟﮕﻮی ﻗﺎﻟﺒﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻤﻌﯽ

اﺳﺎس ،اﺳﱰوﺗﯿﭗ واﺳﻄﮥ راﺑﻄﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ )ﻧﺎﻧﮑﺖ،

اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻮل ﯾﮏ ﮔﺮوه و اﻋﻀﺎی آن دور ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ

.(١١٠:١٣٩٠

...

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﮕﯿﺮ ﺳﻮراخ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«)ﻫoن:

اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و ﮔﻨﺒﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮی
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ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌoری اﯾﻦ ﺑﻨﺎ اﺷﺎراﺗﯽ آﻣﺪه ،اﻣﺎ از

داﳌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﮥ ﺧﺎص ﺣﴬت ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﺎم

ﮐﺮده ،ﻣﺤﯿﻂ آن را ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮥ آن را ﻗﺪﯾﻤﯽ و

ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺪرسرﺿﻮی و ﻫﻤﮑﺎران (۱۵۲ :۱۳۸۸ ،ﮐﻪ

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﭘﺲ از

در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺮﺿﺎ)ع( ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻄﺮح

ﺳﺎن دﯾﺪن از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )ﻣﺎﻫﻮان .(۵۳۳ :۱۳۸۳ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﮐﺘﺎب

ﺷﺎﯾﺪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ روزﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ را دﯾﺪه و در ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﺳﯿoی ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،او از ﯾﺎران و ﴎداران

ﺷﺎﻧﺰﻟﯿﺰه ﭘﺎرﯾﺲ در ﮔﺮدش ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﯿﺪی و ﻣﯿﺮﮐoﻟﯽ،

ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﭼﺮخﻫﺎی آن رو ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﺬارده و

 (۷۷ :۱۳۸۲ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

ﻣﺎ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد

ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﺳﯿﺎح ﭘﯽ ﺑﺮد.

ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺑﻬﱰ از اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی در اﯾﻨﺠﺎ

ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی دﻗﺖ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻣﯽﺗﻮان

وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ« )ﻫoن .(۶۲۹-۶۳۰/۳ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ داﳌﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﮥ واﻓﺮی ﺑﻪ ﺑﺎغﻫﺎ و ﻋoرات دارد و

ﻓﺮادﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ »ﺧﻮد« ﺑﺎ »دﯾﮕﺮی« ﺻﻮرت

ﺣﺲ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ او در ﴎﺗﺎﴎ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه

ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﺖ .او از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،اﺑﺮاز اﺣﺴﺎس ﻟﺬت و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﺒﺎرات ﮐﻨﺎﯾﻪآﻣﯿﺰ ،ﺑﯽاﻋﺘoدی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎرات وﺻﻔﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺜﺒﺖ

ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﭼﺎﭘﺎراﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽﺳﺎزی از او ﻣﯽﭘﺮدازد:

را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﻣﯽ[ﺎﯾﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،ﻋoرت

»ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﭼﺮخﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮔﻤﺮکﺧﺎﻧﻪ ١٩را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﻃﻮری آنﻫﺎ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ

ﺧﺮم و ﻧﺸﺎطآور اﺳﺖ ،اﻧﻮاع ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﮔﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان

ﭼﻬﻞ دﻓﻌﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ

ﺗﺼﻮر ﮐﺮد در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﺳﺘﺨﺮ و ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎی

او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﻃﺮاف آن زﯾﺎد

ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ اﺷﺠﺎر و ﮔﻠﻬﺎی زﯾﺒﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را آﺑﯿﺎری

ﺑﺤﺚ ﮐﺮد« )ﻫoن.(۶۳۰-۶۳۱/۳ :

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ [ﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺪت زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎغ

داﳌﺎﻧﯽ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺎﻟﯽ

ñﺎﻧﯿﻢ و از ®ﺎﺷﺎی ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﮔﻞﻫﺎ و آﺳoﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺎﻓﯽ

از اﺷﮑﺎل [ﯽداﻧﺪ و دﻟﯿﻠﺶ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻧﺮخ

ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ﻟﺬت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﱪﯾﻢ زﯾﺮا اﻣﺮوز ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎر ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ رﺋﯿﺲ ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻮدﯾﻊ [ﺎﯾﯿﻢ« )داﳌﺎﻧﯽ:۱۳۳۵ ،

اﺳﺖ« )ﻫoن .(۶۲۷/۳ :او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد

 .(۶۳۲-۶۳۳/۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻋoرت ﻗﻨﺴﻮﻟﺨﺎﻧﮥ

از رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺘﺨﺪم ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ او

روس ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻒ آن ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺳﺎزشﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺎح و

ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎغ وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺻﻔﺎ و زﻣﺰﻣﮥ ﺧﻮش ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ از

ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن اِﺳﱰوﺗﯿﭗ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﮥ ﮐﺸﻮر

اﯾﻦ ﻋoرت را در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد [ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد» :ﻋoرت

ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎرﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ

ﻗﻨﺴﻮﻟﺨﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎغ وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺻﻔﺎﯾﯽ واﻗﻊﺷﺪه و دارای

اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ .ﻣﺴﺘﺨﺪم ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻗﭙﺎن

درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ،در

اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺬارده و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺎ اوزان روﺳﯽ ﺑﺴﻨﺠﺪ و

اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺣﻮضﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آب

ﭼﻮن ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ را ﺧﺎرج از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﺎر ﺑﻪ

ﺑﺎ زﻣﺰﻣﮥ ﺧﻮﺷﯽ از آنﻫﺎ رﯾﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﻫoن.(۶۱۱/۳ :

ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻏﻠﺐ

ﺣﴬت ﻋﻠﯽ
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ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﴍاﯾﻂ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ

 .١٩ﻋoرت ﮔﻤﺮکﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪ در ﺿﻠﻊ ﺷoﻟﯽ ﻣﯿﺪان ارگ واﻗﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻣﺪرسرﺿﻮی و ﻫﻤﮑﺎران.(۷۰ :۱۳۸۸ ،

ﻣﻨﺎزﻋﺎت زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﻤﱰ زد و ﺧﻮردی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد«
)ﻫoن .(۶۴۱/۳ :او در اداﻣﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻨﻔﯽ را از آن ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ

و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﮥ آﻫﻨﯽ و ﻗﻔﻞﻫﺎی

ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺴﺘﺨﺪم ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ وزن ﻣﺎﻧﺘﻮﻫﺎ

ﻣﻤﺘﺎزی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﮐﺎن ﺑﻘﺎﻟﯽ و ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان

و ﭼﻮبدﺳﺘﯽ و ﭼﱰ و ﻏﯿﺮه را ﻫﻢ ﺑﻪﺣﺴﺎب آورد .ﺑﻌﺪ از

ﮐﻮﭼﮑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫoن .(۶۲۰/۳ :ﺑﻪ

ﺗﴩﯾﻔﺎت ñﺎ اﺧﻄﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﻣﻦ ﺑﺎر ) ۴۵ﮐﯿﻠﻮ(

ﮔﻔﺘﮥ وی» ،در ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺷﯿﺎء

در ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ اﺛﺎﺛﻪ ﻻزم

ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج اروﭘﺎﺋﯿﺎن را ﺑﻔﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ« )ﻫoن.(۶۱۳/۳ :

اراﺑﻪای ﻫﻢ ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺳﻔﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﯾﮏﺳﻮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺎح ﺑﺮ اﺑﻌﺎد

ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺒﻠﻎ  ۸۰۰ﻓﺮاﻧﮏ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺮاﯾﻪ اﯾﻦ اراﺑﻪ ñﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ

ﺗﺠﺎری ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ

[ﻮدﻧﺪ« )ﻫoن.(۶۴۱/۳ :

اروﭘﺎﺋﯿﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﳌﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ [ﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﻬﺪ در ﺣﻮزۀ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ و ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮ ﺳﯿﺎح ﺣﺎﮐﯽ از
اراﺋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﻬﺪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﺴﮕﺮی ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .از دﯾﺪﮔﺎه داﳌﺎﻧﯽ» ،ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
ازﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﻤﱰ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﮕﺮان دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ
و ﻇﺮوﻓﯽ از ﻣﺲ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﭼﮑﺶ و ﺳﻨﺪان درﺳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﴎﻗﻠﯿﺎن ﻣﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﺮاف آن ﻣﺤﮑﻮک
و ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﯿﺮوزه ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻫoن:
 .(۶۳۸/۳او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎ ِه
ﻓﺮادﺳﺘﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه [ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﮥ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ» :ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ ﻫﻢ از ﻣﺲ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد ﻣﻌﻬﺬا ﺧﺮﯾﺪار زﯾﺎدی دارد«
)ﻫoن (۶۳۸/۳ :و در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺮوزه در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻧﮕﺎه ﻓﺮادﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻓﯿﺮوزه را در
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺧﻮب [ﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ ،ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﺧﻮشﺟﻨﺲ را
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﻮد« )ﻫoن:

...

ﺗﺄﮐﯿﺪ [ﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎزشﭘﺬﯾﺮی اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ

ﻣﯽدﻫﺪ .او ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از دﮐﺎنﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ،از ﮐﺴﺒﻪ

ﮐﻮﭼﮏ ﺳﯿﮕﺎرﺳﺎزی در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ داﳌﺎﻧﯽ را در زﻣﯿﻨﮥ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه داﳌﺎﻧﯽ ،در ﻣﺸﻬﺪ »زرﮔﺮﻫﺎ
اﻧﮕﺸﱰیﻫﺎی درﺷﺘﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﮥ آن ﻧﻘﺮه و
ﻧﮕﯿﻦ آن ﻓﯿﺮوزه اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ارزاﻧﯽ ﻧﮕﯿﻦ آنﻫﺎ را از ﺑﻠﻮر
درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را اﳌﺎس[ﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ«)ﻫoن:
 (۶۴۰/۳ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺳﯿﺎح را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮﯾﺪا
ﻣﯽﺳﺎزد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ از ﴍﮐﺖ
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ روﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞآورده ،از ﺳﻮد ﴎﺷﺎر و
ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﴍاﮐﺖ آن ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻋﺎﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻣﺜﺒﺖ از ﻣﺸﻬﺪ و ﻧﯿﺰ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ »ﺧﻮد ِاروﭘﺎﯾﯽ« در ذﻫﻦ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﭘﺮدازد» :ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﴎ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻧﺮخ ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎرزه
و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ وﺿﻊ
دوام ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻤﯽ ﻫﻤﻪ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﮐﻨﻮنﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﴍﯾﮏ و ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺮخﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و
ﴍﮐﺖ ﻋﺎﯾﺪات ﴎﺷﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ« )ﻫoن:
.(۶۱۱/۳

 .(۶۸۰/۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎح ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ

اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻬﻢ اروﭘﺎﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در آن ﻋﴫ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺑﺮﺗﺮی

ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻛﻪ داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﴍح آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮرات

»ﺧﻮ ِد اروﭘﺎﯾﯽ« را ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ

ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ و ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻧﯿﺰ

ﻣﻮرد اﺟﺮا واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ او »در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از

اﺷﺎرهﮐﺮده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺜﺒﺖ ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﺷﺐ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪاﺻﻄﻼح

ارزﺷﻤﻨﺪی را در ﺧﺼﻮص اﻧﺪازۀ ﻓﺮشﻫﺎ ،ﺟﻨﺴﺸﺎن و ﻧﯿﺰ

ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻛﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻧﺤﻮۀ ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار

در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ در ﺷﻬﺮ رﻓﺖوآﻣﺪ [ﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ
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داروﻏﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده و اﺳﻢ ﺷﺐ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺮاوﻻن و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﯽﮔﺮدد .او ﻫﻨﮕﺎم ورودش ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ،از

ﺷﺐﮔﺮد ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﮔﺰﻣﻪ ﻣﻴﮕﻮﯾﻨﺪ اﺳﻢ ﺷﺐ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از

ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﺰرگ ،اﻧﺪک ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻣﺪوری ﺑﻪ ﻧﺎم »زوار« ﯾﺎد

ﻋﺎﺑﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺟﻮاب داد در رﻓ æﻣﺠﺎز اﺳﺖ و

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ دﻓﻌﻪ اﯾﻦ

اﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﻄﺎق او ﺑﭙﺮدازﻧﺪ«

ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﻪﻃﺮف ﺷﻬﺮ ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ داﳌﺎﻧﯽ،

)ﻫoن .(٦٢٣-٦٢٥/٣:داﳌﺎﻧﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻟﺮد

»اراﺑﻪراﻧﺎن ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ را در روی اراﺑﮥ ﺧﻮد ﮔﺬارده

ﻛﺮزن ،درﺑﺎرۀ آﺑﺎدی و اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓ æﻣﺸﻬﺪ ،ﻋﻘﯿﺪهی ﭘﺎرهای

و ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺳﺦ آنﻫﺎ را ﻧﻘﻞﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را

از ﻣﺮدم را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻛﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ در آﺑﺎدی اﯾﻦ

ﺑﻪﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﻧﻘﻞ [ﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﺪ

ﺷﻬﺮ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﻮلﻫﺎی

ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ« .ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﻐﺖ ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺳﻂ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج اﯾﺮان ﻧﱪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻨﯿﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ را زﯾﺎرﺗﮕﺎه

داﳌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﺪم اﺣﱰام ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ

و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ« )ﻫoن (٦١٥/٣ :ﻛﻪ

اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات را

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺮی را از ﻣﺸﻬﺪ زﻣﺎن ورود ﺳﯿﺎح ﺑﺮای

ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ،

ﺧﻮاﻧﻨﺪه [ﺎﯾﺎن [ﯽﺳﺎزد اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺳﯿﺎح ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزشﭘﺬﯾﺮی ﺗﻦ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮع اﺟﺒﺎری

ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ

اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﻪ

ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ در آﺑﺎدی ﻣﺸﻬﺪ اﺷﺎرهﺷﺪه

دﻓﻌﻪ اﯾﻦ زوار ﺑﯽﺟﺎن را ﺑﻪﻃﺮف ﺷﻬﺮ ﻏﻠﻄﺎﻧﺪﯾﻢ« )ﻫoن:

)ﺳﯿﺪی (١٦٨-١٦٩ :١٣٧٨ ،ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی

 .(۶۰۷/۳ﺑﺎور دﯾﮕﺮی ﮐﻪ داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﻣﯽﭘﺮدازد ،اﺣﱰام

داﳌﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از

ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﺤﻮۀ ﻛﺎر اﻋﻀﺎی

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد» :اﯾﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮان در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ اﺣﱰاﻣﯽ

آن و ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮشﺧﺎﻧﻪای ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻛﻪ »اﻋﻀﺎی آن

دارﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ آزار [ﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ اذﯾﺖ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺻﻔﻮف ﻣﻼﻫﺎ ﺷﮑﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎد [ﺎﯾﻨﺪ و از ﻗﺪرت

رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﮔﻨﺎه ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

و ﻧﻔﻮذ آنﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ« .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﯿﺪهای

اﺣﱰام ﻣﺎداﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در داﺧﻞ

ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻣﻮشﺧﺎﻧﻪ و ﻗﴩ ﻣﻼﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ و در

ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ دﯾﮕﺮ

اداﻣﻪ ﻫﻤﺴﺎناﻧﮕﺎری ﺳﯿﺎح را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ

اﺣﱰاﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺮدم آنﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﯿﻮر ﺻﺤﺮاﺋﯽ

»ﺧﻮد« ﺑﺎ »دﯾﮕﺮی« ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓ æﻧﻘﺎط ﻣﺸﱰك ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از

ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﻫoن .(۶۰۹/۳ :ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ داﳌﺎﻧﯽ ،ﻣﺮدم

»ﺧﻮد« و »دﯾﮕﺮی« در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎز ﻗﺮار

ﻣﺸﻬﺪ ،اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ را »ﻧﺠﺲ« ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ

٢٠

ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺷﻌﺎر اﻋﻀﺎء آنﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺎر ﻓﺮاﻣﻮشﺧﺎﻧﻪﻫﺎی

ﺳﺒﺐ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود آﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﻚ ﻣﺜﻠﺚ و ﯾﻚ ﭘﺮﮔﺎر

داﳌﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﻘﱪه ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ

وﻟﯽ راﺑﻄﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اروﭘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ«

اﻋﺘﻘﺎد ﻣﯽﭘﺮدازد» :ﭼﻮن ﻣﺎ اﺷﺨﺎص ﻧﺠﺴﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ

)داﳌﺎﻧﯽ .(۶۱۸/۳ :۱۳۳۵ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﯿﺎح ﺑﺎ ذﮐﺮ

ﺑﻪ درون ﻣﻘﱪه وارد ﺷﻮﯾﻢ و ﻓﻘﻂ از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺑﻪ ®ﺎﺷﺎی آن

اﺷﱰاﮐﺎت ،ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﮥ »دﯾﮕﺮی« را ﺑﻪ

ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ« )ﻫoن .(۶۲۵/۳ :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن داﳌﺎﻧﯽ» ،ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ از

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﮥ »ﺧﻮد« ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد.

ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺟﺘﻨﺎب
ﻣﯽ[ﺎﯾﻨﺪ« )ﻫoن .(۶۳۸-۶۴۰/۳ :در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﺎ دﻗﺖ در واژۀ

ﺑﺎورﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،آداب و رﺳﻮم
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ داﳌﺎﻧﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪاش از آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
آورده ،ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﮥ او
ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺎ ِه ﻏﺮﯾﺒﻪﮔﺮای ﺳﯿﺎح
20. Cliché

ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اِﺳﱰوﺗﯿﭗ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﻋﻠﺖ آن را در ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺠﺲ داﻧﺴ æﺧﺎرﺟﯿﺎن
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .او در اداﻣﻪ از ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ازدواج ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ

داﺷﺘﻪ و ﺷﯿﻮۀ اﺟﺮای آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ذﮐﺮ

ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎﮐﯽ ﮐﻪ در روی درﯾﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﻄﺢ آب

ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫoن (۶۲۲/۳ :ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺸﺎن از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ

ﻣﻮج ﻣﯿﺰﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺪن اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ .آب

ﻓﺮﻫﻨﮓ »دﯾﮕﺮی« ﻧﺰد ﺳﯿﺎح دارد .داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ آداﺑﯽ در راﺑﻄﻪ

ﺧﺰﯾﻨﻪ را ﺧﺎﻟﯽ [ﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ده روز

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﻧﻮس در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

آب ﺗﺎزهای در آن وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻒ ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﻮاد ﮐﺜﯿﻒ آن

ﮔﻔﺘﮥ او »ﻓﺎﻧﻮس ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ.

را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ« )ﻫoن .(۶۳۴/۳ :او دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻊ

ﻫﺮﻗﺪر ﻣﻘﺎم ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﻌﺎد ﻓﺎﻧﻮﺳﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ

ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﮔﺮان ﺑﻮدن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺣoم

ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ« )ﻫoن .(۶۲۳/۳ :ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ،

ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد در ﻋﻮض آن ،از ﺧﺎر ،ﮐﺎه،

ﺳﯿﺎح ﺑﺎ ﴍح و وﺻﻒ آداب و ﻓﺮﻫﻨﮓ »دﯾﮕﺮی« ﺳﻌﯽ در

ﭘﻬﻦ ﺧﺸﮏ و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎی

ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ »ﺧﻮد« را دارد.

ﺣoم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﻮی

در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﺎح ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اِﺳﱰوﺗﯿﭗﻫﺎﯾﯽ

ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در اﻃﺮاف ﺣoم ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻫoن.(۶۳۸/۳ :

ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ،وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را در

ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ،ﺳﯿﺎح ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ،ﴍاﯾﻂ

ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ داﳌﺎﻧﯽ ،در اﯾﺮان

ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ را [ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،

ﺑﯿﺸﱰ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﴎود و ﻧﻐﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .او در اﯾﻦ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﻔﺎت و ﻋﺒﺎرات وﺻﻔﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را در

راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮهای ﻧﯿﺰ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎﻫﺶ

اداﻣﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ» :اﺷﺨﺎص ﺛﺮو®ﻨﺪ ﮐﻪ

واﻗﻊ ﮔﺮدد» :در ﺧﺎﻃﺮ دارم ﮐﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘoن ﺑﻮد.

ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از رﻓ æﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣoمﻫﺎ

در ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آواز ﺧﺸﺖ و ﮔﻞ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺑﺎ

ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﻫoن.(۶۳۴/۳ :

آﻫﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭘﴪ ﺟﺎن ﮔﻞ ﺑﯿﺎر ] [...و ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺪه .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ زﻣﺰﻣﻪﮐﻨﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان زﯾﺮدﺳﺖ ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺜﻼً ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن
اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﺑﺮﺳﯽ و ﻏﯿﺮه ] [...زورﻗﭽﯿﺎن در ﺑﻨﺪر و
ﺣoﻻن در اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان در دﮐﺎنﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
ﴎود و آواز ﺑﮑﺎر ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﺸﺎط اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﱰ ﺑﺸﻮد«
)ﻫoن .(۶۲۵/۳ :داﳌﺎﻧﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺷﻬﺮ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
آن را در ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺎﮐﻦ ،دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻨﻔﯽ از ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻬﺮ ﺟﺎری در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ ارگ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »آب
آن ®ﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻓﺎﺿﻞآب ﻧﺎﻣﯿﺪ«
)ﻫoن .(۶۲۰/۳ :ﺳﭙﺲ از ﻗﱪﺳﺘﺎنﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ [ﯽﺷﻮد و
اﺟﺴﺎد اﻣﻮات ﻫﻢ در ﻋﻤﻖ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
)ﻫoن (۶۲۱/۳ :و ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
او در اداﻣﻪ ،ﺿﻤﻦ وﺻﻒ ﺣoمﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ
دﯾﮕﺮی از اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﺠﺎ را

وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺎن ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ
ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ :ﴎﮔﺮﻣﯽ ،ﭘﻮﺷﺶ و آداب ورود
زﻧﺎن ﻣﺘﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺣoم .او ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻋﻤﺪۀ زﻧﺎن
ﻣﺸﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اِﺳﱰوﺗﯿﭗ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ،
رﻓ æﺑﻪ ﺣoم و ﻗﱪﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :در واﻗﻊ اﯾﻦ دو
ﺟﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻣﻼﻗﺎت اﺳﺖ و
ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از وﻗﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ دو ﻣﺤﻞ ﺑﮑﺸﯿﺪن ﻗﻠﯿﺎن
و ﺧﻮردن آﺟﯿﻞ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ«
)ﻫoن .(۶۳۴/۳ :داﳌﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﭘﯿﺮاﻫﻨﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﮑﻢ را
[ﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .او ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ،ﺑﻪ ﴍح »دﯾﮕﺮی«
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن دارد .ﻧﮑﺘﻪ
ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﯿﺰ از زﻧﺎن در ﺣoم در
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﻣﺎ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ آنﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳﱰس ﻧﯿﺴﺖ.
در اداﻣﻪ ،او ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ آدابورﺳﻮم آﻧﺎن در ﺣoم ﻣﯽﭘﺮدازد و
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺳﻨﺖ ﺣﻨﺎﺑﻨﺪان را ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪﮔﺮای اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ

...

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺖ ﻣﻨﺰل داﺷﺘﻨﺪ ،رواج

ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯽداﻧﺪ» :در روی آب ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ

1397

91

33

...
1397

92

33

ﴍح ﻣﯽدﻫﺪ» :زﻧﺎن در ﺣoم ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از وﻗﺖ ﺧﻮد را

ﺑﺎ وﺻﻒ »دﯾﮕﺮی« ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷﺎﻣﻞ

ﴏف رﻧﮓ ﮐﺮدن ﮔﯿﺴﻮان و اﺑﺮوان و ﮐﻒﭘﺎ و ﴎ اﻧﮕﺸﺘﺎن

ﻣﯽﺷﻮد» ،ﺧﻮ ِد اروﭘﺎﯾﯽ« را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻨﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ درﻣﯽآورﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ

را از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ ﺣﻨﺎ اﺷﮑﺎل ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺳﺘﺎرهﻫﺎ در

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در اﻏﻠﺐ ﻗﯿﺎسﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و

روی ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﻫoن .(۶۳۴/۳ :او

روﺳﯿﻪ ،داﳌﺎﻧﯽ ،روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ »ﺧﻮ ِد اروﭘﺎﯾﯽ« در ﻧﻈﺮ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ آداب وﯾﮋهای ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﻣﺘﺸﺨﺺ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮیاش را ﺑﺮ اﯾﺮان و »دﯾﮕﺮیِ ﴍﻗﯽ«

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

[ﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

»دﯾﮕﺮی« را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ »ﺧﻮد« [ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد:

داﳌﺎﻧﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪاش راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﮑﯽ از

»ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران در ﻣﻮﻗﻊ ورود ﺑﺪر ،اول ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﮔﺮدو

ﺗﺠﺎرتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ

در زﯾﺮ ﭘﺎی او ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﮐﻔﺸﺶ ﺑﺸﮑﻨﺪ و

ارﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎردی اداره ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ

ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ داﺧﻞ ﺣoم ﺷﺪ در ﺑﺎﻻی ﺳﮑﻮی ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر

ارﻣﻨﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺷﯿﺎء آﻧﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻐﺎل دارد« )ﻫoن:

ﺣﻮض اﺳﺖ روی ﻗﺎﻟﯿﭽﻪای ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﻟﺒﺎس

 .(۶۱۳/۳او ارﻣﻨﯽﻫﺎ را اﻓﺮادی ﺑﺎﻣﻬﺎرت در ﮐﺴﺐوﮐﺎر

او را از ﺗﻨﺶ درآورﻧﺪ« )ﻫoن .(۶۳۴-۶۳۶/۳ :اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ

ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﯿﺎح در ﺑﺎب ﭘﻮﺷﺶ و آداب و رﺳﻮم زﻧﺎن ،ﻧﺸﺎن

ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻧﺎردی در

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ داﳌﺎﻧﯽ »دﯾﮕﺮی« را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و

اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد،

ﺿﻤﻦ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از »دﯾﮕﺮی« ،ﺳﻌﯽ در

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﻨﻬﺎن در ﺑﻄﻦ آن ﭘﯽ ﺑﺮد» :ﻇﺮف

ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آداب و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ »ﺧﻮد« را دارد.

ﻗﺸﻨﮕﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﻃﺮف ﺻﺒﺢ

ﺧﻮ ِد اروﭘﺎﯾﯽ در دﯾﮕﺮ ِ
ی ﴍﻗﯽ

ﺑﻬﺎی آن را  ۴۰۰۰ﻓﺮاﻧﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ،وﻟﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ۴

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮﺟﺐ درآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﮋادﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻃﺎﻫﺮﻧﯿﺎ:۱۳۷۶ ،
 .(۱۱۵در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻧﯿﺰ داﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ﺷﯿﻮۀ ﺑﺮﺧﻮرد اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ را از آﻧﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .او ﺑﻪﻣﺤﺾ ورودش ﺑﻪ
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺮای اداﻣﮥ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و از
ﺧﻮشروﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ آنﮐﻪ ﻣﻠﯿﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺷﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺘﻞ در ﺷﻬﺮ ،ﻋoرت
ﴍﮐﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ روﺳﯽ را ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و از
ﻧﺤﻮۀ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﴍﮐﺖ ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد )داﳌﺎﻧﯽ .(۶۱۰/۳ :۱۳۳۵ ،او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﯽ را در ﻗﻨﺴﻮﻟﺨﺎﻧﻪ روس ﮔﺬراﻧﺪه و از ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و دوﺳﺘﺎﻧﻪ آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﴏف ﺷﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ )ﻫoن .(۶۲۳/۳ :ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ روزی را در ﮔﻤﺮکﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ادارۀ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺰل ﮔﺰﯾﺪه و
از ﻣﻬoنﻧﻮازی رﺋﯿﺲ ﮔﻤﺮکﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺜﺒﺖ
در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﭘﺮدازد )ﻫoن .(۶۳۲/۳ :در واﻗﻊ ﺳﯿﺎح

ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﴎاغ آن رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻬﺎی آن را ﺑﺪون
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۲۰۰۰ﻓﺮاﻧﮏ رﺳﺎﻧﯿﺪ« )ﻫoن:
 .(۶۲۳/۳ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﳌﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »دﯾﮕﺮی« ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ »ﺧﻮد« ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻫﺪف دﺳﺖ ﻣﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﺎﯾﻊ
ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻇﺮوف
ﺷﮑﺴﺘﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﺷﯿﺎء آﻫﻨﯽ زﻧﮓزده ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮﻧﺎردی ﻧﯿﺰ اﺷﯿﺎء ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻧﺎزل از آنﻫﺎ
ﺧﺮﯾﺪه و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ )ﻫoن:
 .(۶۲۳/۳در اداﻣﻪ ﺳﯿﺎح ﺑﻪ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ دزدی ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن اﺷﺎره دارد ،ﻣﯽﭘﺮدازد» :ﯾﮏ اﻋﻼن ﺧﻄﯽ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﮥ در ﻣﻐﺎزه ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺑﻮد:
»ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﻣﻐﺎزه ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺑﯿﺮون ﺗﻮﻗﻒ [ﺎﯾﻨﺪ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﻣﻦ از ﺑﺮﻧﺎردی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﻼن
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺸﱰﯾﺎن زﯾﺎدی در
دﮐﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ و دﮐﺎن ﺧﻠﻮت ﺷﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را رﺑﻮدهاﻧﺪ«
)ﻫoن.(۶۱۳/۳ :

ﺑﺎزﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ زﯾﺎرت

ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ

ﻏﯿﺮﻣﺴﻠoﻧﺎن از ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ

ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ را

)ﻃﺎﻫﺮی .(۱۰۹ :۱۳۸۶ ،در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪی از اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ،ﭼﻪ

ِ
ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازی ﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.

ﻋﻤﺪا ً و ﭼﻪ ﺳﻬﻮا ً ،ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ ﻣﻮرد ﴐبوﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ واﻗﻊ

ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮآﻣﺪه

ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﯽ دو ﺟﺎﻧﺒﻪای را ،ﺑﺮای ﺳﯿﺎح و

از ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ داﳌﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﺻﻨﻌﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ

ﻣﻌoری اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ اﺷﯿﺎء ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دارد،

دﻗﯿﻖ ﻣ æو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠoﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ داﳌﺎﻧﯽ

اﺣﺘﯿﺎط ،ﺧﻄﺮ و ﻣﻬﻠﮑﻪ ،ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺳﯿﺎح ﻧﯿﺰ

ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎدهﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ،

ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد» :در وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺰرگ

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد

ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد رﯾﺸﻪ در ﻧﮕﺎ ِه ﻓﺮادﺳﺘﺎﻧﮥ او دارد و در ﺑﺨﺶ

ﺑﻨﺎﻫﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺪان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ،

ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ »دﯾﮕﺮی« را ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ

ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺣﻖ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ« .داﳌﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ

ﻏﺮﯾﺒﻪﮔﺮای ،اﻣﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻋﻮاﻗﺐ آن،

اﺳﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،آداب و رﺳﻮم ،ﺑﺎورﻫﺎ ،وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و

ﺧﺎﻃﺮهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ[ﺎﯾﺪ» :ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠoت ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎح ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی

ﻋﮑﺎسﺑﺎﺷﯽ ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎﻟﺒﺎس اروﭘﺎﺋﯽ در اﯾﻦ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﺤﻮﻃﻪ وارد ﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻼ ﺑﻪ ﮔoن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎح

و زﺑﺎﻧﯽ »ﺧﻮد« و »دﯾﮕﺮی« را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮ
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ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﻗﺪری او را زدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎ درآﻣﺪ و روی زﻣﯿﻦ

ِ
ﻣﺸﻬﺪ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪﺷﺪت
اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی داﳌﺎﻧﯽ،
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اﻓﺘﺎد و اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺶ

ﻣﺬﻫﺒﯽ و دارای ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ و اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

[ﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و او را از ﻣﻬﻠﮑﻪ ﻧﺠﺎت [ﯽدادﻧﺪ ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت

اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع [ﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن دو

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﺷﻨﺎﺧ æاﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان

ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دو در زﻧﺠﯿﺮدار در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻣﺖ

ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اراﺋﻪﺷﺪه از »ﺧﻮ ِد اروﭘﺎﯾﯽ« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎح

و ﻧﺸﺎﻧﻪای دﯾﺪه [ﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﴍح آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﺑﺎﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط در اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ رﻓﺖوآﻣﺪ [ﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻨﻔﯽ را درﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﯽ

ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻄﺮ ﮔﺮدﻧﺪ«

اﯾﺮاﻧﯿﺎن آنزﻣﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﴩ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻼﻫﺎ )ﻋﺎﳌﺎن

)داﳌﺎﻧﯽ.(۶۲۲/۳ :۱۳۳۵ ،

دﯾﻨﯽ( را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد،

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ،وﺟﻮه و
اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺳﻔﺮﻫﺎی او ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و اﺷﺘﯿﺎق اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺧﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﭘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎرۀ ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎﻫﺪف ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺟﺘoﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺰارشﻫﺎی او از ارزش و اﻋﺘﺒﺎر
وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،از ﻣﯿﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ

داﳌﺎﻧﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اروﭘﺎﯾﯿﺎنِ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ
او ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺜﺒﺖ را از »ﺧﻮ ِد اروﭘﺎﯾﯽ« در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺎﻧﺮیرﻧﻪ داﳌﺎﻧﯽ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی
از »دﯾﮕﺮی« ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از »ﺧﻮد« را ﻧﯿﺰ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻏﺮﺑﯽ و ﴍﻗﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱اﻣﯿﺮزاده ،ﺣﺴﻦ» .(۱۳۹۲) .ﺳﯿoی زﯾﺎرت )ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺮﺿﺎ)ع((
و دﺷﻮاریﻫﺎی آن در دوران ﻗﺎﺟﺎر از ﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان )-۱۳۴۴
۱۲۱۰ق(« .ﻣﺸﮑﻮۀ) .ﺷoره .۱۱۴-۱۳۱ ،(۱۲۱

...

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺣﺎن اروﭘﺎﯾﯽ را از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ

داﳌﺎﻧﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪاش ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه
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 .۲آﻟﺒﻮﻏﺒﯿﺶ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ» .(۱۳۹۴) .ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی در

 .١٥ﻃﺎﻫﺮی ،ﻓﺮﻫﺎد» .(١٣٨٦) .ﺟﻠﻮۀ رﺿﻮی در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ادﺑﯿﺎت ﺧﻮدی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ داﺳﺘﺎن ﺧﺴﯽ در ﻣﯿﻘﺎت از ﺟﻼل

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯿﺎن در دوران ﻗﺎﺟﺎر و اواﯾﻞ ﭘﻬﻠﻮی« .ﺗﺎرﯾﺦ

آلاﺣﻤﺪ« .ﮐﺎوشﻧﺎﻣﮥ ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ) .ﺷoره .۱-۲۵ ،(۱۹

ﻣﻌﺎﴏ اﯾﺮان) .ﺷoره .١٠٣-١٢٤ ،(٤٣

 .۳ﺑﮕﻮﻧﺪ ،ﻓﺮزاﻧﻪ» .(۱۳۸۶) .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی

 .۱۶ﻋﺒﺎﺳﯽ ،اﺳoﻋﯿﻞ» .(۱۳۸۶) .ﻣﺮور :ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﯿﺎﺣﺎن

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﯾﺮان )۱۸۸۳-۱۹۶۳م(« .ﺗﺎرﯾﺦ

)ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ(« .ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی) .ﺷoره -۲۳

رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ) .ﺷoره .۲۶-۷۰ ،(۳۲

.۳۸-۴۵ ،(۲۲

 .٤ﭘﻨﺎﻫﯽ ،ﻋﺒﺎس» .(١٣٨٨) .ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘoع اﯾﺮاﻧﯿﺎن

 .۱۷ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ،ﻣﯿﺮزاﯾﻒ» .(۱۳۵۳) .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﻬﺪ و ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ

در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯿﺎن« .ﮐﺘﺎب ﻣﺎه ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ) .ﺷoره

اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ واﺿﺢ« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ) .ﺷoره

.٦١-٦٩ ،(١٣٣

.۱-۱۳ ،(۱۲

 .٥ﭘﻨﺎﻫﯽ ،ﻋﺒﺎس ،و اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪزاده» .(١٣٩٥) .ﺗﺼﻮﯾﺮ زن

 .١٨ﻋﻠﻮیزاده ،ﻓﺮزاﻧﻪ» .(١٣٩٣) .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ در

اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن از اواﯾﻞ دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ اﻧﻘﻼب

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ژان ﺷﺎردن ،ﺗﺄﻣﻠﯽ در اﻧﮕﺎرهآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ در

ﻣﴩوﻃﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎز[ﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮارت ﻫﺎل« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ذﻫﻨﯿﺖ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ« .ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ادﺑﯽ) .ﺷoره ،(١٨٥

ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ) .ﺷoره .١-٢٣ ،(٢٧

.١٤٧-١٧٠

 .۶ﺧﺎنﻣﺤﻤﺪی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،و اﻟﻨﺎز ﻋﺎﻟﯽ» .(۱۳۹۳) .ﺧﻮدی از

 .۱۹ﻓﺎرﺳﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽآرﯾﺎن.(١٣٩٨) .

ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺑﻮوﯾﻪ« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﺑﯿﺎت

»ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ آﯾﯿﻦ ﺗﺸﯿﻊ در اﯾﺮان از ﻧﮕﺎه اوژن اوﺑﻦ« .ﺳﻮﻣﯿﻦ

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ) .ﺷoره .۹۷-۱۱۱ ،(۳۲

ﻫoﯾﺶ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﻔﺮ و

 .۷ﺧﴪوﺑﯿﮕﯽ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ،و ﻣﯿﺜﻢ ﻏﻼﻣﭙﻮر» .(۱۳۹۳) .ﻧﻘﺶ و

ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ.۲۷۹-۲۹۳ ،

اﻫﻤﯿﺖ ﭼﺎروادارﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی

 .٢٠ﻓﺮوﻏﯽ ،ﺣﺴﻦ» .(١٣٨١) .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽ« .ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘoﻋﯽ و

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ« .ﭘﮋوﻫﺶ

اﻗﺘﺼﺎدی) .ﺷoره .۱-۱۶ ،(۲

زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ) .ﺷoره .٥١-٧٨ ،(١٣
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