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 چکیده
تاریخ روابط ادبی  ۀادبیات تطبیقی، دانشی است که به مطالع

 نوعی روانکاوی ۀواسطپردازد و قادر است دو کشور را بهامللل میبین
 ترینیکی از مهم هابین، سفرنامه. در این نزدیک کند یکدیگرملی به 

 ۀهستند که با مطالع گرایی ادبیعنارص جهان و شناسیمنابع جامعه
توان به تصویری کالن از رشایط و اوضاع حاکم ها میدقیق آنتطبیقی و 

یان سیاحان از م .یافتدست» دیگری«و » خود« ۀجامع زمانِ بر آن
سیاحت خویش قرار دادند، غربی که از دیرباز، ایران را مقصد سیر و 

رنه داملانی جزو اندک سیاحان فرانسوی است که در قرن هانری
الن کند و به باز]ایی تصاویری کبیستم میالدی به خراسان عزیمت می
از خراسان تا اش تحت عنوان از مشهد و ساکنانش در سفرنامه

 »ناسیتصویرش«بر رهیافت یهتکپژوهش با این پردازد. می بختیاری
طور ای از ادبیات تطبیقی، بهعنوان شاخهکه به گرفته استصورت 

 های بیگانه در آثار یک نویسنده یا یکتصویر کشورها و شخصیتویژه 
گیرند و و بررسی قرار میمطالعه  مورد دوره و مکتب، در بسرت آن

 سخ دهدها پابه این پرسشتا  ن استآ  برتحلیلی، -روش توصیفیبه 
برای را مشهد  داملانی در روایت خود چه تصاویری ازرنه هانری که

 هاآن انتقال ۀنحو خواننده باز]ایی کرده و ذهنیت سیاح چه تأثیری در 
دهند که روایات سیاح، تصویرساِز نتایج نشان می داشته است؟

وهوا و شهرسازی، معoری اماکن، موضوعاتی نظیر رشایط آب
یت، سیاست، امنصاد، ، اقتصنعت، ونقلحملها، چاپارخانه

رسوم مردم است که با دیدگاهی مثبت، و باورها، فرهنگ، آداب 
را  »دیگرِی رشقی« و» خوِد اروپایی«تقابل میان منفی و خنثی، این 

  سازد.هویدا می

هد، رنه داملانی، مشادبیات تطبیقی، سفرنامه، هانری واژگان کلیدی:
  تصویرشناسی، خود و دیگری

 

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 
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  مقدمه
ادبیات تطبیقی، دانشی است که به مطالعه تاریخ روابط 

پردازد و قادر است دو کشور مختلف را امللل میادبی بین
د و نزدیک کن یکدیگرواسطه اعoل نوعی روانکاوی ملی به به

نیز به کمک همین روانکاوی ملی است که منابع قضاوت یکی 
 رتها یکدیگر را بهشود. ملتنسبت به دیگری روشن می

شناسند و به هoن نسبت احرتام متقابلشان بیشرت می
این امر در نظر کشور دیگر نسبت  یابندیشود، چراکه درممی

 هازجمل هاسفرنامهروابط ادبی،  ۀها مؤثر است. در زمینبه آن
مورد  گرانگرایی ادبی هستند که توسط تطبیقعنارص جهان

). ۴۱-۴۹: ۱۳۷۴شوند (گویارد، تحقیق و بررسی واقع می
شناسی هستند که با ترین منابع جامعهها از مهمسفرنامه

توان به تصویری کالن از رشایط و ها میدقیق آن ۀمطالع
» دیگری«از نگاه » خود« ۀجامع زمانِ اوضاع حاکم بر آن

. درک این مسئله که مسافران و به تعبیر دیگر یافتدست
ضوعی است که به اند، مو سیاحان، مردم دیگر را چگونه دیده

شود. چراکه از دیدگاه ما، در ادبیات تطبیقی مربوط می ۀحوز 
های و منش اند، اخالق®ام آنچه این سیاحان روایت کرده
بار در چهارچوب خاص اجتoعی است که غلبه دارد و این

). ۴۸: هoنادبیات هر ملت جلوه ]وده است (
رند که در منابع ها، به موضوعات و مطالبی اشاره داسفرنامه

ها اشاره نشده و یا از دیدگاه مورخان تاریخی معموًال یا به آن
که بسیاری از رفتارهای دارای اهمیت نبوده است. درحالی

اجتoعی و فرهنگی که از سوی مردم و یا مورخان اموری 
رسید، از دیدگاه یک بیگانه، عادی و طبیعی به نظر می

-۶۴: ۱۳۸۸]ود (پناهی، یانگیز و غیرطبیعی جلوه محیرت
توان گفت شناخت حقیقی ایران به انتشار ). در واقع می۶۲

ها نوشته های آنها و آثاری که برمبنای دادههمین سفرنامه
). بنابراین، ۶۱: ۱۳۸۱ ،گردد (فروغیشود، مربوط میمی

ر ادبیات تطبیقی و د ۀگونه متون ادبی، در زمینبررسی این
و رسزمین خود، از اهمیت » دخو «جهت شناخت بهرت 

  بسزایی برخوردار است.

                                                             

1. Chardin 

2. Tavernier 

3. Flandin 

4. Dieulafoy 

-۱۶۷۰ ق/۱۰۷۰-۱۰۸۰های شناخت، به سال زمان آغاز این
 های مربوط بهکه طی آن انتشار سفرنامه گرددیبازم م۱۶۶۰

ر طو گذراند و بهایران، یکی از شکوفاترین دوران خود را می
نوشته  نایرا ۀپنج سفرنامه طی این دهه دربار وبیست یانگینم

ها ). در ابتدا از سفرنامه۴۲-۴۳ :۱۳۸۴ ،شود (شیبانیمی
های هفدهم آمد، اما در سدهاطالعاتی عمومی به دست می

هایشان چنان از و هجدهم میالدی، سیاحان در سفرنامه
]ودند که هر علوم مختلف و ه¼ ایران صحبت می

 توانستهای مختلف علم و ه¼، میدر زمینه یمتخصص فن
(فروغی،  یدها اطالعات الزم را کسب ]اا مراجعه به آنب

-۱۸۰۰ ق/١٢١٤-١٣٤٨ های). در طی سال۶۳-۶۲: ۱۳۸۱
یعنی چهار سال پس از استقرار سلسله قاجاریه در  م،۱۹۳۰

شاه تا پنجمین سال سال سلطنت فتحعلی ینایران و دوم
 ۀمهم دربار  ۀسفرنام ۲۲۰سلطنت رضاشاه پهلوی، حدود 

). ۱۰۳: ۱۳۸۶شته تحریر درآمده است (طاهری، ایران به ر 
وآمد بسیاری از سیاحان فرانسوی رفت ۀزمان عرصآن ایرانِ 

بود که  ٥و لوتی ٤، دیوالفوا٣، فالندن٢، تاورنیه١نظیر شاردن
اما از میان ای برخوردار هستند، آثارشان از اهمیت ویژه

سیاحان فرانسوی، تنها تعداد محدودی به مشهد سفر کرده 
 توان دوری آنتوجهی را میاند. دلیل این بییا از آن عبور کرده

از مسیرهای مسافرتی سیاحان و نیز موانع فقهی و اخالقی 
 برای غیرمسلoنان مطرح ]ود (طاهری،(ع) زیارت امام رضا

حال، خوشبختانه، افرادی نظیر ). بااین۱۰۹-۱۰۸: ۱۳۸۶
 ٨فریه -پ-ستم و ژیدر قرن بی ٧و کلود آنه ٦رنه داملانیهانری

در قرن نوزدهم میالدی به این شهر عزیمت کرده و موفق به 
ان زمثبت اطالعات ارزشمندی در رابطه با اوضاع و رشایط آن

ها به این پرسش تااند. این مقاله در پی آن است مشهد شده
رنه داملانی در روایت خود چه تصاویری هانری که پاسخ دهد

نده باز]ایی کرده است؟ این مشهد برای خوانشهر از 
ها بر اساس چه دیدگاهی صورت گرفته و ذهنیت و باز]ایی

سیاح چه تأثیری در انتقال این تصاویر داشته است؟  ۀانگیز 

5. Loti 

6. Henry René D’Allemagne 

7. Claude Anet 

8. J. P. Ferrier 
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ه ارائ» اروپایی خودِ «طور ناخودآگاه از تصویری که سیاح به
  دهد، به چه صورت بوده است؟می

  پیشینه پژوهش
 نگارشو مقاالت متعددی  هاباتصویرشناسی کت ۀدر زمین

توان آثار ایلمیرا دادور نظیر ها میکه از میان آن یافته است
تصویر یک شهر  ۀفرانسه و مقال به زبان  ٩تصویرشناسیکتاب 

طور ویژه ذکر ]ود. را به غربی، در آثار سه نویسنده ایرانی
درآمدی بر  ۀتوان به مقالهمچنین، در این زمینه می

معرفی یک روش نقد ادبی و ه¼ی در ادبیات تصویرشناسی، 
خوانش  ۀتصویرشناسی به منزلمطلق و  از بهمن نامور تطبیقی

رد. از التیشیا نانکت اشاره ک متون نÐ معارص فرانسه و فارسی
وند و پروین امیری در ها، تورج زینیبررسی سفرنامه ۀدر حوز 

، ه پوالکسفرنام ۀآیینتصویرشناسی فرهنگی ایرانیان در  ۀمقال
ه ادوراد اند کبه تبیین تاریخی فرهنگی تصویرهایی پرداخته

رسوم،  و پوالک از سبک زندگی، اوضاع معیشتی، آداب
قاجار  ۀها، عادات و هنجارهای اجتoعی ایرانیان دور سنت

همچنین محمدرضا فارسیان و فاطمه ترسیم کرده است. 
ی آیین تصویرشناسای تحت عنوان آریان در مقالهقاسمی

، ضمن بررسی تصاویر واکاوی تشیع در ایران از نگاه اوژن اوبن
های خاصی از واقعیت در نگاه سیاح شده که ]ایانگر برش

-بر رهیافت تصویرشناسی و به روش توصیفییهتکهستند، با 
تحلیلی، به این پرسش که اوژن اوبن، چگونه و با چه دیدگاهی 

، در ایران پرداخته استبه باز]ایی تصویری از آیین تشیع 
شده در های انجامدر رابطه با پژوهشاند. پاسخ داده

محمدی و الناز عالی در خان های فرانسوی، فاطمهسفرنامه
بر ا تکیه، بنیکوال بوویه هخودی از نگاه دیگری در سفرنام ۀمقال

 ینزمیراناثر بوویه، مظاهر و فرهنگ ا راه و رسم جهان ۀسفرنام
اند. تطبیقی مورد مطالعه و بررسی قرار داده بیاتاز منظر اد

تصویر ایران و ایرانی در  ۀزاده در مقالهمچنین، فرزانه علوی
ها در آفرینی و کلیشهشاردن، تأملی در انگاره ۀسفرنام

در پنج سطح، به خوانش روایت  نویسذهنیت سفرنامه
شاردن از فرهنگ و هویت ایرانی پرداخته است. عباس 

تصویر زن ایرانی در  ۀو اسدالله محمدزاده در مقال پناهی
قاجار تا انقالب  ههای فرانسویان از اوایل دور سفرنامه

                                                             

9. Imagologie (2011) 

به روش  باز]ایی استوارت هال همرشوطه بر اساس نظری
محتوای کیفی، مسائل زنان را به تفکیک شش موضوع  تحلیلِ 

 ۀها بررسی کرده است. در زمینسفرنامه یناصلی در ا مِ یا ِت 
انجام پژوهش در خصوص شهر مشهد، فرهاد طاهری در 

های غربیان در دوران ترین سفرنامهرضوی در مهم ۀجلو  ۀمقال
سیاحان غربی در رابطه با  یهاگزارش قاجار و اوایل پهلوی

ده قرار دا یابعاد مذهبی مشهد از دیدگاه اروپاییان موردبررس
 مشهد و تصویر ۀهمچنین میرزایف عبدالغنی در مقالاست. 

، حسن امیرزاده در در سفرنامه واضح (ع)حرم مطهر امام رضا
سیoی زیارت (مشهدالرضا) و ای با عنوان مقاله

-۱۳۴۴های آن در دوران قاجار از نگاه جهانگردان (یدشوار 
مرور: به روایت  ۀدر مقال یعباسو اسoعیل  ق)۱۲۱۰

ی موردبررس، موضوع مشهد را )هانوشتهسیاحان (مشهد در 
 ۀشده روی سفرنامدر رابطه با تحقیقات انجاماند. قرار داده

رنه داملانی، تنها به اشاراتی پراکنده و جزئی هانری
ده واقع نش یطور ویژه و انحصاری موردبررسشده و بهپرداخته

از مشهد از نگاه سیاحان است: بهروز طاهرنیا در کتاب 
پایی را که به های سیاحان ارودیدگاهیالدیم ١٩١٤تا  ١٦٠٠

 رنه داملانی، از بُعدِ اند ازجمله هانریمشهد عزیمت کرده
طور مخترص بررسی ]وده تاریخی و نه تصویرشناسی و به

و  نقش ۀهوشنگ خرسوبیگی و میثم غالمپور در مقال .است
اساس  عرص قاجار بر ۀاهمیت چاروادارها در جامع

 ۀفرزانه بگوند در مقال ،نویسان فرنگیسفرنامه هایگزارش
شناسی فرانسوی در های باستانهای هیئتکارنامه فعالیت

داملانی  ۀدر تحقیقات خود از سفرنام )۱۸۸۳-۱۹۶۳( یرانا
ی بررس ۀاند. تاکنون در ایران، پژوهشی در زمینبهره گرفته

آثار  طور کالن درچگونگی تصویر مشهد در ابعاد گوناگون و به
جام نشده است. در این نوشتار، به دلیل سیاحان فرانسوی ان

فریه و نیز توجه  ۀعدم دسرتسی به ترجمه فارسی سفرنام
ات منظور ثبت اطالعبیشرت داملانی در قیاس با کلود آنه به

رنه داملانی تحت عنوان هانری ۀراجع به شهر مشهد، سفرنام
موردپژوهش و بررسی واقع شده  ١٠از خراسان تا بختیاری

، میزان مطابقت اطالعات مذکور در است. همچنین
ت به گردد تا بتوان درنهایسفرنامه با منابع تاریخی بررسی می

10. Du Khorassan au pays des Backhtiaris (1911) 
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رنه داملانی تصویر باز]ایی شده از مشهد از نگاه هانری
  .یافتدست

  روش پژوهش
بوده و  یتحلیل-روش پژوهش در این مقاله، توصیفی

 »تصویرشناسی«چهارچوب نظری آن مبتنی بر رهیافت 
 های مهم ادبیات تطبیقی. تصویرشناسی، یکی از حوزهاست

است که در قرن نوزدهم در فرانسه، تحت تأثیر متفکرانی نظیر 
به وجود آمد. تصویرشناسی  ١٢و هیپولیت تن ١١مادام دوستال
ای شدههای شناختهای دارد و از رشتهرشتهرویکردی میان

و  oعیشناسی اجتنظیر تاریخ ادبی، تاریخ سیاسی، روان
ناسی ششناسی و نشانههای نسبتاً جدید مانند زیباییرشته

خود، به  کند. قدمت این حوزه، در شکل امروزیاستفاده می
، تصویرشناسی ١٣رسد که ژان ماری کارهاواسط قرن بیستم می

ها تعریف ]ود ها، سفرها، رسابرا تفسیر متقابل ملت
شاخه از ادبیات  دیگر، اینعبارت). به۱۰۵: ۱۳۹۰(نانکت، 

تطبیقی، دانش و روشی است که در آن، تصویر کشورها و 
های بیگانه در آثار یک نویسنده یا یک دوره و شخصیت

 .)۱۲۲: ۱۳۸۸مطلق،  گردد (نامورمکتب مطالعه می
بنابراین، پژوهشگر ادبیات تطبیقی، تصویر بیگانگان و دیگران 

 برعکس، تصویرِ کاود و یا را در متون ادبی رسزمین خود می
قرار  یرا در ادبیات ملل دیگر موردبررس» خودی« فرهنگِ 

 ۀدر ادامه به بررسی سفرنام .)۲: ۱۳۹۴دهد (آلبوغبیش، می
، اهداف سیاح از عزیمت به مشهد و از خراسان تا بختیاری

  شود.درنهایت چگونگی باز]ایی تصویر مشهد پرداخته می

از دیدگاه  بختیاریاز خراسان تا  ۀداملانی و سفرنام
  تصویرشناسی

م) سیاح، ١٨٦٣-١٩٥٠ق/١٢٧٩-١٣٦٩( یداملانرنه هانری
ترین ی، یکی از بزرگشناس فرانسو نویسنده و عتیقه

متخصصان ه¼های زینتی اواخر قرن نوزدهم و نیمه اول قرن 

                                                             

11. Madame de Staël 

12. Hippolyte Taine 

13. Jean-Marie Carré 
14 Saint-simonisme . -١٨٦٠( سیمونسن هانری کلود مکتب: 

زمان ترسیم کرد ی آنصنعت جامعه برای را خاصی الگوی که) م١٨٢٥
مسائلی همچون کار، تعاون و همکاری، تولید ثروت در جامعه،  و به

سازی رود. او در ابتدا به تاریخ قفلبیستم میالدی به شoر می
اش را بر مبنای آن تنظیم نامهپایان مند گردید، سپسعالقه

ای هکارآموزی خود را در یکی از مشهورترین کارگاه ۀ]ود و دور 
سازِی ه¼ی به رسانجام رساند. توجه داملانی به قفل

های فکری توان ناشی از دغدغهمحصوالت صنعتی را می
 ١٤سیاسی، فلسفی و نیز اعتقادش به آیین َسن_سیمونیسم

درک ترقی جامعه که ناشی از چنین باوری  دانست. در واقع،
بود، این ترس را در او برانگیخت که استفاده از قطعات 

ناپذیر صنعتی با جذابیت کمرت، ممکن است نابودی اجتناب
ل های اصیفردی را که مظهر ®دناشیاء باستانی منحرصبه

 Sénéchal andگذشته هستند، به دنبال داشته باشد (
Barbillon, 2013( .اش در داملانی به دلیل گرایش ویژه

گردآوری اشیاء باستانی سفرهای متعددی را به  ۀزمین
ایران داشته است. او در  خصوصبهزمین و مرشق
م به ترکستان عزیمت و پس از سیاحت ١٨٩٨ق/١٣١٥

آباد به فرانسه شهرهای سمرقند، بخارا، خیوه و عشق
مراجعت ]ود. چنین سفری، به نقل از خود سیاح، چنان او 

ی ساخت که تصمیم گرفت بار دیگر در نواحرا مسحور این 
 آبادعشق م به خیوه بازگردد. سپس رهسپار١٨٩٩ق/١٣١٦

که شد آشنا  ١٥گردید و با شخصی فرانسوی موسوم به ِسزاری
کارمند در گمرک ایران مشغول به فعالیت بود.  عنوانبه

داملانی به همراه او، به سیر و سیاحت در ایالت خراسان 
پرداخت و از شهرهای مشهد، نیشابور، سبزوار و قوچان 

ی واقع در های شهری قدیمدیدن ]ود. همچنین، در ویرانه
نزدیکی قوچان، با مجوز والی خراسان، به کاوشگری پرداخت 

، ای مطلوبنتیجه اخذزمان با فرارسیدن زمستان، بدون و هم
م ١٩٠٧ق/١٣٢٤به زادگاهش فرانسه بازگشت. بار سوم در 

از سوی وزارت فرهنگ، مأموریتی به او محول گردید که 
ار و در رابطه با آثبایست به ایران سفر کند و آن، می موجببه

بررسی بپردازد. در طی چنین  ابنیه باستانی به تحقیق و

مالکیت خصوصی و غیره پرداخت. او معتقد بود، آنچه انسان بدان 
ای نو، دین نو و ارزشیابی نوینی از عدالت محتاج است، جامعه

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

15. Césari 
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سفری، داملانی، ِسزاری را مالقات ]ود که او را از عدم 
امکان تحقیق راجع به ابنیای ایران مطلع ساخت؛ با این 

یاء تر موفق به گردآوری اشاستدالل که ارمنیان و یهودیان، پیش
در پاریس و سایر نقاط اروپا نسبت  بودند و نفیس ایران شده

به فروش آن اقدام ]ودند. درنتیجه، به داملانی توصیه ]ود 
ت ها به وزار که ضمن تحقیقاتی که مأمور به انجام و گزارش آن

های آوری اطالعات در زمینهفرهنگ گردیده بود، به جمع
متعددی ازجمله وضعیت معیشتی ایرانیان، نوع حکومت، 

ورسوم، اخالق و مذهب ایران رزی، آدابتجارت، کشاو 
بپردازد و در قالب اثری مکتوب به رشته تحریر درآورد. بدین 

، حاصل ١٦ترتیب، داملانی به یاری همسفر خود ژان ونشن
مشاهدات و تجربیات خود را پس از مراجعت به پاریس، در 

از خراسان تا  ی تحت عنوانچهارجلدای مصّور و مجموعه
  ).٢٨-۱/٣٠: ١٣٣٥داملانی، رساند (ع ، به طببختیاری

فصل تقسیم ]وده  ٢٤به خود را  ۀرنه داملانی سفرنامهانری
است: در فصل نخست، داملانی به رشح وضعیت 
جغرافیایی و اجتoعی ایران، در فصل دوم و سوم، به 
کشاورزی، بازرگانی و صنعت پرداخته و تعلیoت عمومی، 

های مردم ایران را در دین و فرهنگ، تفریحات و رسگرمی
 فصل چهارم کتاب بیان داشته است. فصل پنجم را به آداب

را به زنان ایرانی اختصاص داده  و رسوم ایرانیان و فصل ششم
است. در هفتمین فصل، بار دیگر به صنعت در ایران پرداخته 

گونه نخستین جلد را به پایان رسانده است. داملانی در و این
آباد، مشهد، فرهایش به شهرهای عشقدومین جلد، از س

گوید و نیشابور، سبزوار، شاهرود، تهران و قم سخن می
ی ایل بختیاری سو بهسپس به رشح سفر خود از اصفهان 

. شودهای کتاب محسوب میترین بخشپردازد که از مهممی
گردد تا حاصل مشاهدات و او مجدداً به اصفهان بازمی

تحریر  ۀ، به رشتتوجهقابلتصاویری تجربیات خود را به همراه 
-۱/۳۲هoن: رسد (درآورد که رسانجام در پاریس به چاپ می

یی در مطالعات تصویرشناسی از هاگزارش). بررسی چنین ۵
ای برخوردار است. چراکه با آگاهی از اهداف و اهمیت ویژه

از  ایتوان به علل توجه سیاحان به پارههای سفر، میانگیزه
ه ک صورتنیبدپی برد.  »دیگری«واقعیات موجود در جامعه 

                                                             

16. Jean Vinchon 

سازی احساسات خود در قالب کلoت و صفات و با ]ایان
رخی سازی بجزئیات ممکن، به برجسته نیترکوچکنیز ذکر 

پردازند. در واقع، هر انسان، هر تصاویر در نگاه خواننده می
ی را از اقوام اشدهسادهگروه اجتoعی و هر کشوری، تصویر 

کند که در آن تنها خطوطی دیگر برای خود ترسیم می
که گاه مهم و منطبق با خطوط اصلی هستند  اندشدهحفظ

. همچنین تصاویر و )١١٠: ١٣٧٤گویارد، اند (یو گاه تصادف
æاند، در این تر کسب ]ودههایی که سیاحان پیشم

دیگر، گرچه ارتباط عبارتتصویرسازی مؤثر هستند. به
د تر به واقعیت ایجاشود ارتباطی نزدیکمستقیم موجب می

 ها چنان تأثیرگذارند کهمæگردد، تصاویر پیشین و پیش
سازند ع تجربه مستقیم را عمیق متأثر توانند نومی

شناخت انواع  خصوص نیا). در ۱۲۹: ۱۳۸۸نامورمطلق، (
ارتباط ( ینناذهیبواسطه مæ) و ارتباط به( ینامتنیبارتباطات 

ای برخوردار هستند. در واسطه اشخاص) از اهمیت ویژهبه
æهای واقع بخش مهمی از مطالعات تصویرشناسی، به م

رخی ب بر اساسگردد؛ چراکه ها مربوط مینامæای یا بیواسطه
های ادبی بیش از آنکه متأثر از مسائل واقعی ها، مæنظریه

پذیرند. درنتیجه شناخت این باشند، از جهان متنی تأثیر می
æن گردد و در اینجا بهرتیها بسیار اساسی محسوب میبینام

است ارجاعات مستقیم و غیرمستقیم خود مæ  ه،شیو 
، از خراسان تا بختیاری ۀ). در سفرنامo۱۳۶-۱۳۵ن: ه(

حضوری) و  ۀتجرب( میمستقتصاویر حاصل ارتباط 
اند. بینامتنی و بیناشخصی) سیاح بوده ۀتجرب( میرمستقیغ

آوری اطالعات منظور جمعخود، به ۀداملانی در سفرنام
 ارجاع ۀخود و به شیو  ۀگفت مشهد، بنا به ۀتاریخی دربار 

نویس انگلیسی، ، سفرنامه١٧مستقیم، از کتاب لرد کرزن
صی بیناشخ ۀاستفاده کرده است. همچنین در رابطه با تجرب

وگوی او با ِسزاری اشاره کرد. توان به گفتداملانی نیز می
بایستی به این نکته نیز توجه شود که داملانی دو مرتبه به ایران 

هن را نیز از مشهد در ذ یسفرکرده و بنابراین تصاویر پیشین
حضوری پیشین او بوده است.  ۀکه ]ایانگر تجرب داشته

 گونه روابط، سبب دستیابی به شناختبنابراین، بررسی این
بهرتی نسبت به تصاویر موجود در مæ سفرنامه، چگونگی 

17. Lord Curzon 
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ر د گردد.ها توسط سیاح و نیز میزان اعتبارشان میخلق آن
 ، به تفکیک موضوع،از مشهدادامه تصاویر باز]ایی شده 

  شود.ی واقع میموردبررس

  بررسی تصویر مشهد از نگاه داملانی 
  و شهرسازیوهوا آب رشایط
رنه داملانی، در بدو ورود به مشهد، تصویر مثبتی را از هانری

کند: هوای آن برای خواننده تصویرساز باز]ایی میوآب
مانع بروز مشهد بسیار خوب و شهر خوشبختانه هوای «

). همچنین، ۳/۶۲۱ :۱۳۳۵(داملانی  »امراض مرسیه است
خراسان در ناحیه معتدل شoل رشقی «با استناد به اینکه 

تبع آن از هوایی متغیر است و بهوشده و دارای آبایران واقع
ای وهوایی در هر قسمت و منطقهطبیعی یا آب هر نوع مناظر

: ۱۳۷۶طاهرنیا،( »تناسب اوضاع طبیعی موجود استبه
 ۀآوردن کلم سیاح با گونه متصّور شد کهاینتوان )، می۳۷

 هداشتهوای خراسان اشاره وبودن آب یر، به متغخوشبختانه
منظور تأکید بر این انگاره، به بیان تصویر مثبت و در ادامه به

ده شای واقعبعالوه شهر در دامنه تپه«پردازد: دیگری از آن می
(داملانی  »سوزان صحرای کویر در پناه استو از بادهای 

۱۳۳۵: ۳/۶۲۱.(   
کتب تاریخی و معترب که به بررسی آثار مکتوب در  ۀبا مطالع

که یم یابمی اند، به این نکته دستها پرداختهسفرنامه ۀزمین
شد که در  موجبجغرافیایی طبیعی خاص ایران  یتوضع

راضی و های ایران بیشرت سیاحان از وضع جاده ،گذشته
وهوای متغیر، پوشش گیاهی و زیرا آب ،خشنود نباشند

مناطق و نواحی متفاوت سبب گردید که ایران از نعمت وجود 
های شوسه و صاف محروم باشد. شاید بتوان علت آن جاده

های رشقی و تغییرات پیاپی را در عدم ثبات سیاسی حکومت
ات، تغییر  گونههای حکومتی و ناامنی ناشی از ایندر سلسله

  ).۵۱: ۱۳۷۶-(طاهرنیا جستجو ]ود
ای مقایسه انجامداملانی در ابتدای سفرش به مشهد، با 

 منِ « ۀمثابه مقایستوان آن را بهمیان روسیه و ایران که می
او  ۀتانفرادس دیگر نگاهِ عبارتو به» یرشق یگریِ د« و »اروپایی

ن های ایران سخگرفت، از وضعیت حاکم بر راه نظر در
جا راه شوسه است و مسافر در کشور روسیه همه«گوید: می

 ،طی مسافرت ]اید یراحتها بهدرشکه در آن راه با تواندیم
خراب  یکلولی متأسفانه از رسحد ایران تا مشهد راه شوسه به

اندازهای عمیقی است، در هر قدم دست عبوریرقابلو غ
 ۀو صدم کندیعبور م هاآناست که درشکه با زحمت از 

). ۳/۵۷۸ :۱۳۳۵ (داملانی، »آوردیوارد م ینزیادی به مسافر
سازی این تصویر منفی از در ادامه به تأکید و برجسته او

یک قسمت مسافرت ما در این راه که در « پردازد:مشهد می
نظر ایرانیان شوسه ممتاز است با زحمت و مشقت زیاد یعنی 

بتوان به تصور آورد  که یاترین وسایل شکنجهبا موحش
 ۀ). همچنین در ادام۳/۶۱۱ (هoن: »است یافتهانجام

بود، با  تصمیم به ترک مشهد گرفته کهیاش، هنگامسفرنامه
 (هoن: »خراب مشهد به تهران را در پیش گیریم ۀجاد« ۀجمل

نارضایتی خود را در این مورد به خواننده  شدت )۳/۶۳۳
، ایرانیان ۀبا مشاهده واژ توان کند. همچنین میاظهار می

شاهد به کاربردن الگوی قالبی توسط سیاح بود که این نوع از 
ه مشاهدهای دیگر سفرنامه نیز قابلتصویرسازی در بخش

  است.
های مشهد، داملانی به ها و کوچهدر رابطه با وضعیت راه

ها باز]ایی تصویر منفی پرداخته و نیز ناامنی و نابسامانی آن
مشهد را مرکب از  اواننده متذکر شده است. را به خو 

ها بیند که در طرفین آنمی و خمییچ های باریک و پرپکوچه
سبب مسدود شدن و دیوارهای گلی بلندی رس برافراشته 

های در ادامه، کوچه او). ۳/۶۲۰ گردد (هoن:معابر می
مشهد را فاقد روشنایی در شب دانسته و نسبت به خطرِ 

شود به خاک و گل که در هر قدم دیده می، لهافتادن در چا
داند خواننده هشدار داده و استفاده از فانوس را مفید می

گمرک در آن  ۀای که ادار ). اما در مورد محله۳/۶۲۳ (هoن:
گیری از تصویری که از سفر پیشین خود به شده، با بهرهواقع

ید دمشهد در ذهن داشته، به مقایسه پرداخته، به تغییرات پ
های آن سخن آمده اشاره داشته و از مرمت و بازسازی کوچه

و  رفتهیانهای تنگ و پرپیچ و خم ازمکوچه«گوید: می
. بدیهی است که این شودیهای خرابی در آن دیده ]خانه

 آبادی رسیده ینزیادی را تحمل ]وده تا به ا هاییمحله خراب
برای  ییاست، در اطراف این راه تازه عoرات زیبا و انبارها

  ).۳/۶۰۹ (هoن: »شده استگمرک ساخته
 رنه داملانی تصویری غالباً در رابطه با قنوات مشهد، هانری

کند که شامل دو بخش منفی را برای خواننده باز]ایی می
اضی ار «با بیان این جمله که  اواست: در بخش نخست، 
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 هoن:»(کنندینزدیک شهر را مانند کفگیر سوراخ م
ها را به دلیل کÐت در تعدادشان، محلی )، قنات۳/۶۰۸

 احتیاط ۀدهد و با کلمخطرناک جهت عبور و مرور نشان می
بار در آغاز مæ و بار دیگر در پایان توصیف این مکان که یک

ازه به که تمسافرینی « پردازد:آورده است، به تأکید بر آن می
باید بانهایت احتیاط قدم بردارند و به شهر  آیندیم شهر ینا

. برای خورندیبرم ینزدیک شوند زیرا که در هر قدم به چاه
 و ]ایندیها چاهی حفر مکوه ۀتهیه آب شهر مقنیان در دامن

همین مجاری  ۀوسیلهو بعد ب کنندیمنبع آب را پیدا م
در  .)۳/۶۰۸هoن: »(نندرسایزیرزمینی آب را به شهر م

ت نخس اوگردد. سیاح ]ایان می ۀفرادستان بخش دوم نگاهِ 
، مشهد را به ایران عمومیت داده و ١٨سرتوتیپکارگیری اِ با به

 کند و سپس با ذکر این جملهبا کشورهای اروپایی مقایسه می
و  نندکیقدیمی کار م ابتدائی لیدر ایران مقنیان با وسا«که 
ب را مانند کشورهای باخرتی با لوله به مقصد آ  توانندی]

به » اروپایی خودِ «، تصویری از برتری )(هoن »برسانند
ا ر  »دیگری« ۀو نیز عدم پیرشفت در جامع» ایرانی دیگریِ «

  کند.برای خواننده باز]ایی می

  معoری اماکن زیارتی و عoرات
گر دیشواهدی که بسیاری از سیاحان اروپایی از حرم مطهر یا 

خود به ثبت  ۀهای زیارتی مشهد در سفرناممکان
ظاهر و معoری اند، اغلب به مشاهداتشان راجع بهرسانیده

، از خراسان تا بختیاری ۀگردد. در سفرنامبنا محدود می
گر و داملانی هنگام ورود به مشهد، با نگاهی تحسین

های متجلی در معoری شیفتگی زیاد، به توصیف زیبایی
 ربیعخواجه ۀو نیز مقرب  (ع)زیارتی همچون حرم امام رضا اماکن

پردازد و بدین ترتیب، تصویر مثبتی را برای خواننده می
 ۀقرب طالئی م ۀگنبد و دو منار «]اید: تصویرساز باز]ایی می

 »خاصی دارند ۀو جلو  کنندیی میحرضت رضا از دور خود]ا
به حدی  او به معoری حرم مطهر ۀ). عالق۳/۶۰۹ هoن:(

است که حتی هنگام خروج از مشهد، از مشاهده و وصف 
ور محص یهاپس از عبور از باغ«کند: های آن دریغ ]یزیبایی

رسیدیم و برای آخرین بار نظری به پشت رس  یبه دشت

                                                             

١٨ . Stéréotype اسرتوتیپ یا الگوی قالبی، به تصویر جمعی :
زند. بر این شود که حول یک گروه و اعضای آن دور میاطالق می

گری انداختیم و گنبد آستانه را که با درخشندگی خاصی جلوه
تی به فیروزه درش®اشا کردیم. این گنبد مینائی مانند  کردیم

ایرانی تراشیده و  یاکه با دست قهرمانان افسانه آمدینظر م
ی ئپرداخته شده باشد. منارهای طالیی گاهی خود]ا

ای که از اشجار تشکیل یافته و گاهی در پشت پرده کردندیم
). کاربرد عبارت ۶۴۴-۳/۶۴۵هoن: »(شدندبود پنهان می

ا ب ۀسیاح را در مواجه شیفتگی زیاد» یاقهرمانان افسانه«
  دهد.نشان می» دیگری«

داملانی در ادامه، با ارائه اطالعات تاریخی در رابطه با 
 پردازد. ازربیع، به توصیف معoری و مناظر مقربه میخواجه

رفته کارهای منقش بهاین کاشی یبایی، ظرافت و زاودیدگاه 
 یااندازهتوان با قلم توصیف کرد و بهدر معoری آن را ]ی

توجه هستند که در خاطر بیننده تأثیری دلربا و جالب
یری دقت در کارگبهبا گذارند. برجای می ینشدنفراموش

آمیز که داملانی با نگاهی مثبت در گونه جمالت اغراقینا
توان به ، میآورده استه ربیع به زبان وصف معoری خواج

پی بنا  های اینزیبایی سیاح در رویارویی با شیفتگی بسیار
گری و دقت نظر داملانی که با ارائه برد. درواقع، تحسین

ری تصویاطالعات تاریخی همراه شده است، سبب باز]ایی 
از عبور  پس: «گرددمثبتی از این بنای تاریخی در سفرنامه می

بلندی داشت به در مقربه  یوارهایکه از دو طرف د یاوچهاز ک
 ن مدفون است.آ بسیار زیبایی رسیدیم که مرد مقدسی در 

 بوده (ع)مرید فداکار حرضت رضا ،این مدفون در موقع حیات
شده و دارای پوشش است. قرب او در وسط محوطه بنا واقع

 دهش یکار منبت یی]اچوبی است که با قالب به طرز خوش
نفیسی وجود  هاییکاش ،است و شاید در زیر این پوشش

داملانی در ادامه نگاه مثبت ). ۳/۶۲۵(هoن:  »داشته باشد
در «سازد: گر خود را بار دیگر نزد خواننده ]ایان میو تحسین

است که از سنگ ممتازی تراشیده  ییهازوایای مدخل ستون
هزاره است. در  یزنبور ها به شکل النهشده و رسستون

 شودیبسیار نفیسی دیده م هاییدیوارهای داخلی بنا کاش
oن: (ه »کاررفته استها بهبسیار زیبایی در آن یهاکه نقش

نیز مشهد در آغاز قرن چهارده خورشیدی در کتاب  ).۳/۶۲۶

ما با جهان است (نانکت،  ۀرابط ۀاساس، اسرتوتیپ واسط
١١٠:١٣٩٠.( 
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ز ااما  آمده، ها و ساختار معoری این بنا اشاراتیبه زیبایی
ام ن (ع)یخاص حرضت عل ۀاز صحاب یکی عنوانبهخواجه ربیع 

 که) ۱۵۲: ۱۳۸۸رضوی و همکاران، مدرسشده است (برده 
نیز تحت همین عبارت مطرح  ع)(الرضا مشهدتاریخ  در کتاب
، در کتاب بر آنعالوه  .)۵۳۳: ۱۳۸۳ماهوان، است (گردیده 

، او از یاران و رسداران فرهنگی شهر مشهد-سیoی تاریخی
دی و میرکoلی، سیشده است (معرفی  ع)(یعلحرضت 

ه توان بمی این منابعبا استناد به یت درنها) که ۷۷: ۱۳۸۲
  .برد یسخن سیاح پ ینادرست

توان می ،از خراسان تا بختیاری ۀکارگیری دقت در سفرنامبا به
ها و عoرات دارد و وافری به باغ ۀدریافت که داملانی عالق

مشاهده سفرنامه قابل رستارسدر  او شناسیحس زیبایی
از طریق توصیف جزئیات، ابراز احساس لذت و  اواست. 

گر در قالب عبارات وصفی، تصویری مثبت نگاهی تحسین
مثال، عoرت عنوان]اید. بهرا برای خواننده باز]ایی می

ار این باغ بسی«کشد: گونه به تصویر میرا این ١٩خانهگمرک
 توانیکه م ییهااتات و گلآور است، انواع نبخرم و نشاط

های تصور کرد در اینجا موجود است. استخر و جویبار 
زیبای گوناگون را آبیاری ای متعددی دارد که اشجار و گله

توانیم مدت زیادی در این باغ سفانه ما ]یأ . متکنندیم
ها و آسoنی که در صافی ñانیم و از ®اشای نباتات و گل

یم زیرا امروز مجبور هستیم با نظیر است لذت کافی برببی
: ۱۳۳۵داملانی، ( »ییممشهد تودیع ]ا مقدس شهر

 ۀ). همچنین هنگام ورود به عoرت قنسولخان۳/۶۳۳-۶۳۲
 که با کاربرد پردازدبه وصف آن می با نگاهی مثبت ،روس

بتی از ، تصویر مثخوش ۀزمزمو  باغ وسیع باصفاعباراتی نظیر 
عoرت : «سازدود ]ایان میخ ۀاین عoرت را در سفرنام

شده و دارای واقع ییقنسولخانه در میان باغ وسیع باصفا
ر اند، دسایه انداخته یابانسالی است که به خدرختان کهن

که آب  شودیکوچکی دیده م یهاجابجا حوض هایاباناین خ
  ).۳/۶۱۱(هoن:  »کندیها ریزش مخوشی از آن ۀبا زمزم

  ونقلحملچاپارخانه و رشایط 

                                                             

خانه مشهد در ضلع شoلی میدان ارگ واقع . عoرت گمرک١٩
  ).۷۰: ۱۳۸۸رضوی و همکاران، (مدرسشده بود 

منظور ادامه سفر خود به چاپارخانه مراجعه داملانی که به
آن را قدیمی و  ۀکرده، محیط آن را نابسامان و وسایل نقلی

 ما پس از«است:  یدهنامناسب جهت عزیمت به تصویر کش
که  را انتخاب کردیم یاسان دیدن از این وسایل نقلیه کالسکه

را دیده و در خیابان  پیشین روزهای خوشی یهاشاید در زمان
حالت  اینه شانزلیزه پاریس در گردش بوده و اکنون ب

گذارده و  یآن رو به خراب یهابار افتاده است و چرخفالکت
ما بیم داشتیم که شاید نتواند از شهر مشهد خارج شود 

 نجایبهرت از این کالسکه وسیله نقلیه دیگری در ا حالینباا
با نگاهی  او). بنابراین، ۶۲۹-۳/۶۳۰(هoن:  »وجود نداشت

 صورت» دیگری«با » خود« ۀفرادستانه که از طریق مقایس
ند. کگرفته، تصویری منفی را برای خواننده باز]ایی می

 اعتoدی خود را نسبتآمیز، بیهمچنین با ذکر عبارات کنایه
ازد: پردسازی از او میبه رئیس چاپارانه نشان داده و به منفی

ها را با نوارهای آهنی محکم خواهد داد که چرخما وعده ه ب«
اند که کالسکه بتو  کنمیها را تعمیر مبست و گفت طوری آن

چهل دفعه مسافت بین مشهد و تهران را طی کند، البته گفته 
 در اطراف آن زیاد بایستییاو مانند یک اصل کلی بود که م

  ).۶۳۰-۳/۶۳۱(هoن:  »بحث کرد
قل بار با متصدیان چاپارخانه را خالی ونداملانی قرارداد حمل

خ نر «کند: گونه بیان میرا این شداند و دلیلاز اشکال ]ی
ه رئیس چاپارخان یلونقل بار معین نیست و بسته به محمل

همچنین به بیان نارضایتی خود  او). ۳/۶۲۷(هoن:  »است
ناعادالنه او تجاری از رفتار مستخدم چاپارخانه و معامالت 

پذیری سیاح و ه است که در این میان، سازشپرداخت
 کشور ۀسرتوتیپ با دقت در کاربرد کلمکاربردن اِ به

برای کشیدن بارها و لوازم سفر به «مشاهده است: قابل
برخوردیم. مستخدم چاپارخانه بارها را در یک قپان  یاشکاالت

ها را با اوزان روسی بسنجد و آن خواستیایرانی گذارده و م
، کار به دانستیمیچون ما چنین عملی را خارج از قاعده م

مباحثه و تهدید کشید. خوشبختانه در این کشور اغلب 
 »گیردیمنازعات زبانی است و کمرت زد و خوردی صورت م

در ادامه بر ناعادالنه بودن معامالت  او). ۳/۶۴۱(هoن: 
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م اجباری با رشایط حاک یریپذل سازشتأکید ]وده و به دلی
گونه تصویری منفی را از آن برای خواننده باز]ایی بر شهر، این

ها معهذا مستخدم کار خود را کرد یعنی وزن مانتو«کند: می
حساب آورد. بعد از دستی و چرت و غیره را هم بهو چوب

) کیلو ۴۵من بار ( ۱۵ترشیفات ñا اخطار کرد که نباید بیش از 
در کالسکه بگذاریم و ما مجبور شدیم برای حمل اثاثه الزم 

هم کرایه کنیم تا بتوانیم مایحتاج سفر را با خود داشته  یاارابه
فرانک هم برای کرایه این ارابه ñا تحمیل  ۸۰۰باشیم. مبلغ 

  ).۳/۶۴۱(هoن:  »]ودند

  صنعت و اقتصاد
ه نی را بیکی دیگر از موضوعاتی که بیش از همه توجه داملا

 ۀخود جلب ]ود، وضعیت اقتصادی مشهد در حوز 
نگر سیاح حاکی از صنعت بوده است. نگاه مثبت و جزئی

ارائه تصاویری مثبت و مطابق با عالیق شخصی اوست که با 
 هایی نظیرموضوع رونق اقتصادی و صنعتی مشهد در زمینه

شهر مشهد « گردد. از دیدگاه داملانی،ی باز]ایی میمسگر 
تجارتی مرکز بسیار مهمی است ولی صنایع محلی  نظرزنقطها

های بزرگ و کوچک یگدشود. مسگران یمکمرت در آن دیده 
یله چکش و سندان درست وسبهو ظروفی از مس با دست 

سازند که اطراف آن محکوک یمیان مسی نیز رسقلکنند. یم
(هoن: » های کوچک فیروزه مزین شده استو با دانه

او نسبت به تولید صنایعی نظیر شمعدانی نگاِه  ).۳/۶۳۸
 ۀسازد که با ارائخود را برای خواننده ]ایان می ۀفرادستان

 از مسشمعدانی هم  نوع یک«تصویری منفی همراه است: 
 »سازند که ترکیب خوبی ندارد معهذا خریدار زیادی داردمی

 تولید فیروزه در مشهد نیز این ۀ) و در زمین۳/۶۳۸(هoن: 
ه را در فیروز «دهد: نگاه فرادستانه و منفی را بار دیگر بروز می

را  جنسخوشهای تراشند، فیروزهی]شهر مشهد خوب 
هoن: (» فرستند که در آنجا تراشیده شودیماغلب به مسکو 

 یک عنوانبه). همچنین سیاح با اشاره به مسکو ۳/۶۸۰

ز برتری ویری ایرگذار در آن عرص، تصتأثپایتخت مهم اروپایی و 
  کند.را باز]ایی می »خوِد اروپایی«

بافی و نساجی نیز حال داملانی به رونق صنعت فرشبااین
و با ارائه تصویری مثبت، در این رابطه اطالعات  کردهاشاره

ها، جنسشان و نیز فرش ۀانداز  در خصوصارزشمندی را 
صادرات آن به کشورهای دیگر در اختیار خواننده قرار  ۀنحو 

های کنار خیابان، از کسبه دهد. او هنگام بازدید از دکانمی
های آهنی و قفل ۀگوید که اسلحو صنعتگرانی سخن می

سازند و به چند دکان بقالی و نانوایی که در میدان ممتازی می
). به ۳/۶۲۰هoن: کند (کوچکی واقع شده بودند، اشاره می

در مشهد فقط یک مغازه وجود دارد که اشیاء «وی،  ۀگفت
). ۳/۶۱۳(هoن: » رساندیممورد احتیاج اروپائیان را بفروش 

نگاه دقیق سیاح بر ابعاد  دهندهنشانسو این موضوع از یک
تجاری شهر مشهد است و از سوی دیگر عدم توجه دولت به 

ه به وجود سه کارخان کشد. همچنیناروپائیان را به تصویر می
کند که نگاه کوچک سیگارسازی در شهر نیز اشاره می

صنعت و تجارت نشان  ۀجستجوگر داملانی را در زمین
زرگرها «دهد. از دیدگاه داملانی، در مشهد می

و  آن نقره ۀکنند که در حلقیمهای درشتی درست یانگشرت 
لور را از ب هانگین آن فیروزه است و گاهی برای ارزانی نگین آن

هoن: »(]ا میگویندها را املاسکنند و آندرست می
) که درنهایت نگاه مثبت سیاح را به این صنایع هویدا ۳/۶۴۰

 سازد.می

رنه داملانی از رشکت در رابطه با رونق اقتصاد، هانری
، از سود رسشار و آوردهعملونقل روسی نیز بازدید به حمل

یگر های داکت آن با کمپانیرش  ۀهایی که به واسطپیرشفت
گونه به باز]ایی تصویری عاید گردیده، سخن گفته و این

هن در ذ »خود ِاروپایی« ۀمثبت از مشهد و نیز روسیه به مثاب
ه ها جداگانیکمپانتا چند سال قبل این «پردازد: خواننده می

کردند و پیوسته در رس تعرفه و نرخ باربری باهم مبارزه یمکار 
ع رفت که اگر این وضیمکه بیم آن یطور بهکردند یمبت و رقا

شوند، اما  ورشکستکمی همه  ۀدوام پیدا کند در فاصل
باال رفته و  هانرخاند باهم رشیک و متحد شده کهاکنون

(هoن: » رشکت عایدات رسشاری پیدا کرده است
۳/۶۱۱.(  

 امنیت و سیاست

به رشح آن پرداخته است، مقررات  یمواردی كه داملان هازجمل
منظور حفظ امنیت آمد مردم شهر بوده كه بهوحاكم بر رفت

از  یدر ساعت معین« او ۀمورد اجرا واقع شده است. به گفت
اصطالح و به گرددیشب عبور و مرور در شهر ممنوع م

اشند که مجبور ب . كسانیشودیخودشان بگیر و ببند رشوع م
آمد ]ایند باید قبالً به وعه در شهر رفتدر این ساعات ممنو
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داروغه مراجعه كرده و اسم شب بگیرند. قراوالن و پاسبانان 
 و از دانندیها را گزمه ميگویند اسم شب را مگرد كه آنشب

اگر درست جواب داد در رفæ مجاز است و  پرسندیعابر م
 »اال باید توقیف شود تا صبح به استنطاق او بپردازند

oخود به نقل از لرد  ۀدر سفرنام ی). داملان٦٢٣-٣/٦٢٥ن:(ه
 ایی پارهآبادی و اهمیت یافæ مشهد، عقیده ۀكرزن، دربار 

سیاست در آبادی این «كند كه یگونه بیان ماز مردم را این
 یهاایرانیان پول کهنیبرای ا یشهر دخالت داشته است. یعن

اه دهند اینجا را زیارتگخود را به خارج ایران نربند و به سنیان ن
) كه ٣/٦١٥(هoن:  »اندشیعه قرار داده یو مركز مهم مذهب

البته این موضوع تصویری را از مشهد زمان ورود سیاح برای 
تقابل شیعه و سنی را به تصویر  سازد امایخواننده ]ایان ]

اریخ تدر کتاب کشد. همچنین به لحاظ بررسی تاریخی، می
 شدهاشاره یاست در آبادی مشهدنقش سبه  شهر مشهد

های ) که مهر تأییدی بر گفته١٦٨-١٦٩: ١٣٧٨(سیدی، 
  داملانی است.

كار اعضای  ۀنحو ، مشهد یاز انجمن محل یرنه داملانهانری
اعضای آن «كند كه یای صحبت مخانهآن و نیز فراموش

ایجاد ]ایند و از قدرت  یدر صفوف مالها شکاف خواهندیم
ای . این موضوع، تقابل فکری و عقیده»ها بکاهندو نفوذ آن

در  کشد وخانه و قرش مالها را به تصویر میمیان فراموش
 ۀبا مقایس که دهدمی سیاح را نشانانگاری همسانادامه 

ویری از تص ،منظور یافæ نقاط مشرتكبه» دیگری«با » خود«
تصویرساز قرار  ۀر اختیار خوانندد» دیگری«و » خود«
های خانههم مانند شعار فراموششعار اعضاء آن«دهد: یم

كه عبارت است از یك مثلث و یك پرگار  باشدیم یاروپائ
 »های اروپا ندارندبا فراموشخانه یمستقیم ۀرابط یول

همچنین، سیاح با ذکر  ).۳/۶۱۸: ۱۳۳۵(داملانی، 
را به  »دیگری« ۀجامع اشرتاکات، سعی دارد تا فرهنگ

  نزدیک سازد. »خود« ۀفرهنگ جامع

  رسوم و دابآ  ،باورها، فرهنگ
اش از آن سخن به میان مواردی که داملانی در سفرنامه هازجمل

او  ۀست که با فرهنگ و جامعا آورده، باورها و اعتقاداتی
 گرای سیاحغریبه بیگانه است و سبب ایجاد نگاهِ  کامالً

                                                             

20. Cliché 

هنگام ورودش به مشهد، از  اود. ردگنسبت به آن می
یاد » زوار«های بزرگ، اندک تراشیده و مدوری به نام سنگ

کند که یکی از وظایف عابرین این است که سه دفعه این می
داملانی،  ۀطرف شهر بغلطانند. به گفتها را بهسنگ

خود گذارده  ۀها را در روی ارابرانان هم گاهی این سنگارابه«
ها را ولی نباید آن دهندیمکان مها را نقلآنو چند فرسخ 

طرف عقب نقل ]ایند و اگر کسی چنین کاری را بکند به
ط توس گناهکاربرد لغت ». مرتکب گناه بزرگی شده است

گونه باورهای مذهبی عدم احرتام به این ۀداملانی که نتیج
است، تصویری از پایبندی شدید مردم به این اعتقادات را 

کند. بنابراین در چنین رشایطی، اننده باز]ایی میبرای خو 
 یپذیری تن دهد که از نوع اجبار بایست به سازشسیاح می

سایرین پیاده شده و هر یک سه  یدبه تقلهم ما «است: 
(هoن:  »طرف شهر غلطاندیمرا به جانیدفعه این زوار ب

ام پردازد، احرت ). باور دیگری که داملانی به بیان آن می۳/۶۰۷
مردم به کبوتران است که در داخل و خارج از شهر متفاوت از 

این کبوتران در داخل شهر احرتامی «گیرد: یکدیگر صورت می
. اهالی شهر اذیت رساندیها آزار ]آنه دارند و کسی ب

ولی باید دانست که این  دانندیها را گناه مآنه رساندن ب
که در داخل  شودیها مراعات مآنه احرتام مادامی نسبت ب

محض اینکه از شهر خارج شدند دیگر شهر باشند و به
ها را مانند سایر طیور صحرائی احرتامی ندارند و مردم آن

داملانی، مردم  ۀ). به گفت۳/۶۰۹(هoن:  »کنندیشکار م
 ٢٠دانند که این کلیشهمی» نجس«مشهد، افراد خارجی را 

سبب ممنوعیت ورود آنان به اماکن مذهبی شده است. 
این  گونه به بیانداملانی هنگام ورود به مقربه خواجه ربیع، این

چون ما اشخاص نجسی بودیم نتوانستیم «پردازد: اعتقاد می
آن  یبه درون مقربه وارد شویم و فقط از نزدیک در به ®اشا

مؤمنین از «، ). به بیان داملانی۳/۶۲۵(هoن:  »پرداختیم
تناب شده اجبردن اشیائی که با دست فرنگیان ساخته بکار

 ۀدر اینجا، با دقت در واژ  .)۶۳۸-۳/۶۴۰(هoن:  »]ایندیم
توان کاررفته است، میسرتوتیپ بهصورت اِ که به مؤمنین

علت آن را در ذهنیت مردم مبنی بر نجس دانسæ خارجیان 
 نام ازدواج موقتی سخن گفتهدر ادامه از سنتی به  اوبیان کرد. 
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است که در میان زنانی که در محل بست منزل داشتند، رواج 
کر خود ذ  ۀاجرای آن را نیز با جزئیات در سفرنام ۀداشته و شیو 

که این تصاویر نشان از بیگانگی  )۳/۶۲۲کرده است (هoن: 
داملانی به آدابی در رابطه  نزد سیاح دارد. »دیگری«فرهنگ 

ه کند که باز فانوس در میان مردم نیز اشاره میبا استفاده 
باید متناسب با شئون اشخاص باشد.  هم فانوس« او ۀگفت

هرقدر مقام شخص باالتر باشد ابعاد فانوسش به نسبت 
دیگر، عبارت. به)۳/۶۲۳(هoن:  »مقامش بیشرت است

سعی در  »دیگری«سیاح با رشح و وصف آداب و فرهنگ 
  را دارد. »خود« ۀشناساندن آن به جامع

هایی پسرتوتیکارگیری اِ با به سیاحفرهنگ عامیانه،  ۀدر زمین
ا را در ه، وجود برخی ویژگیهاانگلیسیو  ایرانیان، ایراننظیر 

داملانی، در ایران  ۀدهد. به گفتمیان مردم عمومیت می
ن در ای او. شودمیکارها با خواندن رسود و نغمه انجام  بیشرت

 شای نیز اشاره داشته تا مهر تأییدی بر دیدگاهرابطه به خاطره
در خاطر دارم که بنایی مشغول ساختoن بود. «واقع گردد: 

و با  طلبیدیدر باالی دیوار با خواندن آواز خشت و گل م
و به  ]...[ پرس جان گل بیار گفتیآهنگ مخصوصی م

کنان به زمزمه جان من نیمه بده. گاهی هم گفتیم یگرید
: باباجان گفتی. مثالً مکردیکارگران زیردست خود دعا م

زورقچیان در بندر و  ]...[ امیدوارم به پیری برسی و غیره
با خواندن  ها غالباً حoالن در انبارها و صنعتگران در دکان

رسود و آواز بکار خود اشتغال دارند و عقیده دارند که کار را 
 »اد تا احساس خستگی کمرت بشودباید بانشاط انجام د

خود در رابطه با  ۀ). داملانی در سفرنام۳/۶۲۵(هoن: 
و عدم رعایت  توجهییفرهنگ رعایت بهداشت در شهر، ب

است و  آن را در برخی اماکن، دیدگاه خود را بیان کرده
 که صورتینبد کند.تصویری منفی از مشهد را باز]ایی می

آب «ان بزرگ ارگ پرداخته است که به نهر جاری در خیابابتدا 
 »آب نامیدآن را فاضل توانیآن ®یز نیست و در واقع م

های داخل شهر سخن سپس از قربستان .)۳/۶۲۰(هoن: 
 و شودرعایت ]یدر آنجا دستورهای بهداشتی  گوید کهمی

شوند خاک سپرده میه عمق کمی ب اجساد اموات هم در
. ددگر سازی این تصویر میو سبب برجسته )۳/۶۲۱(هoن: 

های عمومی، تصویر منفی ، ضمن وصف حoمدر ادامه او
و آنجا را  دهددیگری از اماکن عمومی مشهد را نشان می

در روی آب خزینه موها مانند «داند: کثیف می مکانی غالباً 
در سطح آب  شودیخس و خاشاکی که در روی دریا دیده م

. آب چسبدیمدیگر  موج میزند و اغلب به بدن اشخاص
و فقط در فاصله هشت تا ده روز  کنندیخزینه را خالی ]

و کف صابون و مواد کثیف آن  کنندیای در آن وارد مآب تازه
دلیل چنین وضع  او ).۳/۶۳۴(هoن:  »گیرندیرا م

منظور گرم کردن حoم غیربهداشتی را گران بودن سوخت به
 ،کاه ،در عوض آن، از خار گردیده بود بیان کرده که موجب

های حیوانات جهت تأمین گرمای پهن خشک و استخوان
حoم استفاده شود و همین موضوع سبب ایجاد بوی 

). ۳/۶۳۸ بود (هoن:شده ناخوشایندی در اطراف حoم 
صورت، سیاح ضمن تأکید بر این تصویر منفی، رشایط ینبد

همچنین، . سازدنامساعد معیشتی مردم مشهد را ]ایان می
با کاربرد صفات و عبارات وصفی، میزان نارضایتی خود را در 

اشخاص ثرو®ند که «دهد: ادامه با ذکر این عبارت نشان می
ها طالب نظافت و پاکی باشند از رفæ به چنین حoم

  ).۳/۶۳۴(هoن:  »کنندیخودداری م

  وضعیت زنان
ان تا از خراس ۀدر رابطه با تصویر زنان مشهد در سفرنام

توان گفت که توجه و دقت داملانی به سه ، میبختیاری
موضوع معطوف شده است: رسگرمی، پوشش و آداب ورود 

زنان  ۀیکی از تفریحات عمد اوزنان متشخص به حoم. 
سرتوتیپ به زنان ایرانی تعمیم داده ، مشهدی را که با کاربرد اِ 

ین دو ا در واقع«رفæ به حoم و قربستان بیان داشته است: 
باشگاه و محل تفریح و مالقات است و  ۀجا برای آنان به منزل

قسمت زیادی از وقت خود را در این دو محل بکشیدن قلیان 
 »گذرانندیو خوردن آجیل و شیرینی و صحبت کردن م

ها، به ). داملانی در خصوص پوشش آن۳/۶۳۴(هoن: 
 کند که سینه و قسمتی از شکم راپیراهنشان اشاره می

 »دیگری«. او با نگاهی جستجوگر، به رشح پوشاند]ی
کته ن خود را بیان دارد. ۀپرداخته است، بدون آنکه نظر و عقید

توجه اینجاست که تصویری نیز از زنان در حoم در جالب
ه خود کدرباره چگونگی ثبت آن اما ترسیم کردهخود  ۀمسفرنا

 .بحث است، اطالعاتی در دسرتس نیستموضوعی قابل
پردازد و ورسوم آنان در حoم میبه توصیف آداب اودر ادامه، 

گونه نای گرای، با نگاهی غریبهدر این رابطه، سنت حنابندان را
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زنان در حoم قسمت زیادی از وقت خود را «دهد: رشح می
پا و رس انگشتان رصف رنگ کردن گیسوان و ابروان و کف

. گاهی هم آورندیها را به رنگ نارنجی درمو با حنا آن کنندیم
ر ها دبا حنا اشکال غریبی مانند درختان و حیوانات و ستاره

 او). ۳/۶۳۴(هoن:  »کنندیروی بدن خود نقاشی م
که هنگام ورود بانویی متشخص  ایویژه آداب ۀهمچنین دربار 

نگ هکه بار دیگر بیگانگی فر  گویدشود، سخن میرعایت می
: سازد]ایان می» خود«را در مقایسه با فرهنگ  »دیگری«
معموًال خدمتکاران در موقع ورود بدر، اول چند دانه گردو «

پاشنه کفشش بشکند و  تا با دهندیدر زیر پای او قرار م
داخل حoم شد در باالی سکوی سنگی که در کنار  کهینهم

ن لباس تا خدمتکارا نشیندیای محوض است روی قالیچه
گونه ینا ).۶۳۴-۳/۶۳۶(هoن:  »او را از تنش درآورند

مشاهدات سیاح در باب پوشش و آداب و رسوم زنان، نشان 
را در جایگاه خود پذیرفته و  »دیگری«دهد که داملانی می

، سعی در »دیگری«گرایانه از ضمن باز]ایی تصاویر واقع
  ارد.را د »خود« ۀشناساندن آداب و فرهنگ آن به جامع

  رشقی اروپایی در دیگریِ  خودِ 
موقعیت خاص جغرافیایی مشهد موجب درآمیختگی این 

: ۱۳۷۶ شهر با نژادهای گوناگون شده است (طاهرنیا،
ان نیز داملانی به بی خراسان تا بختیاری از ۀ). در سفرنام۱۱۵
های ساکن مشهد پرداخته و تصویری برخورد اقلیت ۀشیو 

محض ورودش به به اودهد. مثبت و منفی را از آنان ارائه می
 ۀخود برای ادام یازجهت برداشت پول موردن ،مشهد

مسافرت، ابتدا به بانک شاهنشاهی مراجعه کرده و از 
که ملیتی انگلیسی داشت، تعریف ی مدیر آنیور خوش

لیل عدم وجود هتل در شهر، عoرت کند. سپس به دمی
گزیند و از جهت اقامت برمی را ونقل روسیلرشکت حم

پذیرایی مدیر رشکت که درنهایت مهربانی صورت گرفته  ۀنحو 
). او ۳/۶۱۰: ۱۳۳۵آورد (داملانی، بود، سخن به میان می

همچنین شبی را در قنسولخانه روس گذرانده و از محیط 
به هنگام رصف شام سخن گفته گرم و دوستانه آن  یاربس

خانه ). سپس چند روزی را در گمرک۳/۶۲۳است (هoن: 
آن را بر عهده داشتند، منزل گزیده و  ۀکه هیئتی بلژیکی ادار 

خانه به باز]ایی تصویری مثبت گمرک نوازی رئیساز مهoن
). در واقع سیاح ۳/۶۳۲پردازد (هoن: در ذهن خواننده می

جامعه را شامل  هاییتدر اینجا اقل که» دیگری«با وصف 
را به تصویر کشیده و تصاویر مثبتی » اروپایی خودِ «شود، می

 دهد.را از اروپاییان مقیم مشهد در اختیار خواننده قرار می
های صورت گرفته میان ایران و ، در اغلب قیاسبر آنعالوه 

 در نظر »خوِد اروپایی« ۀروسیه، داملانی، روسیه را به مثاب
 »قیدیگرِی رش «اش را بر ایران و گونه برتریینااست و گرفته 

  .ساخته است]ایان 
ای که شعبه یکی از اش راجع به مغازهداملانی در سفرنامه

های بزرگ پاریس است و به مدیریت شخصی خانهتجارت
این «گوید: شود، سخن میارمنی به نام برناردی اداره می

 :ن(هo »آنتیک نیز اشتغال دارد ارمنی بخرید و فروش اشیاء
وکار ها را افرادی بامهارت در کسبارمنی او). ۳/۶۱۳

داند که البته گرچه این عبارت تصویر مثبتی را باز]ایی می
در  برناردی در ادامه به بیان مهارت کهیکند اما هنگاممی

پردازد، انجام معامالت ناعادالنه تجاری با اروپائیان می
رف ظ«برد:  یه تصویر منفی پنهان در بطن آن پتوان بمی

های مطلوبی بود. طرف صبح قشنگی داشت که دارای نقش
 ۴ولی در ساعت  ،فرانک معین کرد ۴۰۰۰بهای آن را 

بعدازظهر که ما دوباره به رساغ آن رفتیم بهای آن را بدون 
(هoن:  »فرانک رسانید ۱۲۰۰۰تناسب باال برد و به مبلغ 

توجه این است که داملانی از طریق قابل ۀ). نکت۳/۶۲۳
 ۀمعنیز در جا» خود«، به تصویر »دیگری«برقراری ارتباط با 

توان به موضوعی شایع باره میهدف دست میابد که در این
شده در میان مردم اشاره کرد که فرنگیان عاشق ظروف 

فایده هستند و زده بیقدیمی و اشیاء آهنی زنگ ۀشکست
ها رناردی نیز اشیاء بسیاری را به بهای نازل از آن، بیبترت ینبد

رساند (هoن: خریده و در زمان مناسب به بهای گزافی می
ن که یای). در ادامه سیاح به باز]ایی تصویری از اروپا۳/۶۲۳

یک اعالن خطی «پردازد: به دزدی برخی از آنان اشاره دارد، می
بود: در مغازه چسبانده  ۀبدین مضمون به پشت شیش

مشرتیان نباید داخل مغازه شوند، در بیرون توقف ]ایند و «
من از برناردی راجع به اعالن » منتظر نوبت خود باشند.

توضیح خواستم. به من پاسخ داد که غالباً مشرتیان زیادی در 
، پس از آنکه طلبدیو هرکس چیزی م شوندیدکان جمع م

 »دانرا ربوده بینم که چیزیهمه رفتند و دکان خلوت شد می
  ).۳/۶۱۳(هoن: 
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یکی از عواملی که سیاحان اروپایی را از سفر به مشهد 
، تعصبات شیعیان در مخالفت با زیارت داشتیبازم
مسلoنان از مساجد و اماکن مقدس ایران بوده است غیر

). در صورت تعدی از این عقیده، چه ۱۰۹: ۱۳۸۶(طاهری، 
شتم شدید واقع ورضب عمداً و چه سهواً، فرد خاطی مورد

ای را، برای سیاح و شد. این موضوع نگاه منفی دو جانبهمی
متولیان این اماکن مقدس به همراه داشت که با خوانش 

 نهایت با دقیق مæ و با توجه به کاربرد کلoتی همچون
به احساس ترس و ناامنی سیاح نیز  ،مهلکهو  خطر، احتیاط

ان بزرگ یک محوطه بزرگ در وسط خیاب«برد:  یتوان پمی
که آنجا را محل بست میگویند.  شودیچهارضلعی دیده م

بناهای آستانه مقدس نیز در همین میدان واقع شده است، 
داملانی در ادامه . »محوطه را ندارند ینخارجیان حق ورود به ا

اقب آن، عو  یدنکش یربر این موضوع و به تصو یدمنظور تأکبه
چند سال قبل «]اید: نقل می ای در این زمینهخاطره
شاه ایران به مشهد آمد و بالباس اروپائی در این  یباشعکاس

محوطه وارد شد ولی چند نفر مال به گoن اینکه یک سیاح 
او را زدند که از پا درآمد و روی زمین  یقدر خارجی است به

در همین موقع چند نفر از آشنایانش  اً افتاد و اگر اتفاق
بدرود حیات  دادندیرا از مهلکه نجات ] او و رسیدندی]

æاین محوطه برای خارجیان خالی از اشکال  گفته بود. شناخ
دار در جاهای دیگر عالمت یر از دو در زنج یرنیست زیرا که به غ

شود. بنابراین اشخاص خارجی باید دیده ]ی یانشانه و
مبادا وآمد ]ایند تا ها رفتبانهایت احتیاط در این کوچه

 »محوطه وارد شوند و گرفتار خطر گردند ینندانسته به ا
  ).۳/۶۲۲: ۱۳۳۵(داملانی، 

  گیرینتیجه
 ، وجوه وخراسان تا بختیاریاز  ۀنامسفر رنه داملانی در هانری

ابعاد گوناگونی از ایران و ایرانیان را برای خواننده به تصویر 
ام اق انجسفرهای او به ایران، توأم با میل و اشتیکشد. می

 یدر پخود و بعدها  ۀپذیرفته است که در ابتدا به خواست
انجام مأموریت جهت انجام تحقیقات دربارۀ بناهای 

های آوری اطالعات در زمینهجمع باهدفو  باستانی ایران
مختلفی نظیر اجتoعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی 

ار از ارزش و اعتب ی اوهابنابراین، گزارش ،گرفته استصورت 
ای برخوردار هستند. در این پژوهش، از میان تصاویری که ویژه

برای خواننده  اشدر سفرنامه داملانی از برخی شهرهای ایران
باز]ایی کرده است، تصاویر مربوط به مشهد با نگاهی 

وجهی را تواقع شد که نتایج قابل یتصویرشناسانه موردبررس
ه توان در سرا میتصویرپردازی شده  به دنبال داشت. مشهدِ 

کرد: بخش اول شامل تصاویر مثبت برآمده  یبندبخش طبقه
ی زیبای و از شیفتگی داملانی نظیر پیرشفت در صنعت

د، دار باستانی به اشیاء  اشمعoری است که ریشه در عالقه
بخش دوم شامل تصاویر منفی حاصل از نارضایتی داملانی 

ونقل، ها، شهرسازی، حملمانی جادهاهمچون نابس
 شودمیمعامالت تجاری ناعادالنه، عدم رعایت بهداشت 

دارد و در بخش  او ۀفرادستان که در اغلب موارد ریشه در نگاهِ 
را با نگاهی » دیگری«سوم شامل تصاویری است که 

پرداخته  نآ  اما در جایگاه خود پذیرفته و به باز]ایی ،گرایغریبه
باورها، وضعیت زنان و رسوم،  و است نظیر فرهنگ، آداب

های که در بخش نیز کاربرد کلoت بیگانه با فرهنگ سیاح
های فرهنگی مشاهده است و تفاوتمختلف سفرنامه قابل

. بر سازدرا بیش از پیش آشکار می» دیگری«و » خود«و زبانی 
شدت قاجار، به ۀدور  های داملانی، مشهدِ اساس گفته

گرایانه نسبت به افراط مذهبی و دارای عقاید متعصبانه و
دو  شکافی عمیق میان یانگر]ااین موضوع اروپاییان بوده که 

ن تواتوجه در این سفرنامه، میفرهنگ است. از نکات قابل
اشاره کرد که سیاح » اروپایی خودِ «شده از به تصاویر ارائه

طور خودآگاه یا ناخودآگاه به رشح آن پرداخته است. این به
 وای غالباً منفی را دربردارند، نگاه منفیتصاویر که محت

عاملان ویژه قرش خاصی نظیر مالها (زمان و بهآنایرانیان 
، وجودینباا .دهدرا نسبت به غربیان نشان می دینی)

 مقیم مشهد با داملانی با ذکر برخوردهای مناسب اروپاییانِ 
ار ر در اختیار خواننده ق» اروپایی خودِ «او، تصویری مثبت را از 

ری تنها تصویرنه داملانی، نه، هانرییبترت ینداده است. بد
کند که را نیز باز]ایی می» خود«بلکه تصویری از » دیگری«از 

این موضوع، سبب ایجاد شناختی دوطرفه میان دو فرهنگ 
  گردد.غربی و رشقی می

  فهرست منابع
) (ع)سیoی زیارت (مشهد الرضا). «۱۳۹۲امیرزاده، حسن. ( .۱

-۱۳۴۴ی آن در دوران قاجار از نگاه جهانگردان (هایوار دشو 
  .۱۱۴-۱۳۱)، ۱۲۱. (شoره ۀمشکو ». ق)۱۲۱۰
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تصویرشناسی دیگری در ). «۱۳۹۴آلبوغبیش، عبدالله. ( .۲
بر داستان خسی در میقات از جالل ادبیات خودی با تکیه

  .۱-۲۵)، ۱۹(شoره  .ادبیات تطبیقی ۀنامشکاو ». احمدآل
های های هیئتکارنامه فعالیت). «۱۳۸۶(بگوند، فرزانه.  .۳

تاریخ )». م۱۸۸۳-۱۹۶۳( یرانشناسی فرانسوی در اباستان
  .۲۶-۷۰)، ۳۲(شoره  .روابط خارجی

بازتاب فرهنگ و اجتoع ایرانیان ). «١٣٨٨پناهی، عباس. ( .٤
 oره(ش .کتاب ماه تاریخ و جغرافیا». های اروپائیاندر سفرنامه

٦١-٦٩)، ١٣٣.  
تصویر زن ). «١٣٩٥عباس، و اسدالله محمدزاده. (پناهی،  .٥

قاجار تا انقالب  ههای فرانسویان از اوایل دور ایرانی در سفرنامه
مطالعات ». وارت هالتباز]ایی اس هاساس نظری مرشوطه بر

  .١-٢٣)، ٢٧(شoره  .تاریخ فرهنگی
خودی از ). «۱۳۹۳محمدی، فاطمه، و الناز عالی. (خان .۶

مطالعات ادبیات ». نامه نیکوال بوویهنگاه دیگری در سفر 
  .۹۷-۱۱۱)، ۳۲. (شoره تطبیقی

نقش و ). «۱۳۹۳خرسوبیگی، هوشنگ، و میثم غالمپور. ( .۷
های اساس گزارش عرص قاجار بر ۀاهمیت چاروادارها در جامع

نامه تاریخ اجتoعی و پژوهش». نویسان فرنگیسفرنامه
  .۱-۱۶)، ۲(شoره . اقتصادی

تصویر یک شهر غربی در آثار سه « ).١٣٨٩( لمیرا.یدادور، ا .۸
 .١١٨-١٣٥ ،)١(شoره  .فرهنگستان ۀنام». نویسنده ایرانی

از خراسان تا  ۀسفرنام). ١٣٣٥رنه. (داملانی، هانری .٩
  وشی. تهران: امیرکبیر.محمد فرهترجمه علی. ١،٣ج . بختیاری

تصویرشناسی ). «۱۳۹۶وند، تورج، و پروین امیری. (زینی .۱۰
گی تحقیقات فرهن .»سفرنامه پوالک ۀنیایرانیان در آی فرهنگی

  .۲۳-۳۹)، ۴(شoره . ایران
تهران:  .تاریخ شهر مشهد). ۱۳۷۸سیدی، مهدی. ( .۱۱

  جامی.
). ۱۳۸۲السادات میرکoلی. (سیدی، مهدی، و ارشف .۱۲

. مشهد: سازمان فرهنگی فرهنگی شهر مشهد-سیoی تاریخ
  شهرداری مشهد.

. سفر اروپائیان به ایران). ١٣٨٤(شیبانی، ژن رز فرانسوا.  .۱۳
  دهشیری. تهران: علمی و فرهنگی. نیاءالدیترجمه ض

 ١٦٠٠مشهد از نگاه سیاحان از ). ١٣٧٦طاهرنیا، بهروز. ( .١٤
  . مشهد: آستان قدس رضوی.میالدی ١٩١٤تا 

ترین رضوی در مهم ۀجلو ). «١٣٨٦طاهری، فرهاد. ( .١٥
تاریخ ». های غربیان در دوران قاجار و اوایل پهلویسفرنامه

  .١٠٣-١٢٤)، ٤٣(شoره . معارص ایران
مرور: به روایت سیاحان ). «۱۳۸۶عباسی، اسoعیل. ( .۱۶

-۲۳. (شoره جستارهای شهرسازی)». هانوشته(مشهد در 
۲۲ ،(۴۵-۳۸.  
حرم مطهر  تصویر مشهد و). «۱۳۵۳عبدالغنی، میرزایف. ( .۱۷

(شoره  .مطالعات اسالمی». در سفرنامه واضح (ع)امام رضا
۱۲ ،(۱۳-۱.  
تصویر ایران و ایرانی در ). «١٣٩٣زاده، فرزانه. (علوی .١٨

ها در آفرینی و کلیشه، تأملی در انگارهژان شاردن ۀسفرنام
)، ١٨٥(شoره  .جستارهای ادبی». نویسذهنیت سفرنامه

١٤٧-١٧٠.  
). ١٣٩٨آریان. (محمدرضا، و فاطمه قاسمیفارسیان،  .۱۹

سومین  ».تصویرشناسی آیین تشیع در ایران از نگاه اوژن اوبن«
املللی ادبیات تطبیقی فارسی و فرانسه، سفر و هoیش بین

  .۲۷۹-۲۹۳، مشهد: دانشگاه فردوسی، مسافر
های فرانسوی ثیر سفرنامهأت). «١٣٨١فروغی، حسن. ( .٢٠

پژوهش ». خوانندگان در قرن هجدهم مربوط به ایران بر ذهنیت
  .٥١-٧٨، )١٣شoره ( .های خارجیزبان
ترجمه  .ایران ۀایران و قضی). ١٣٧٣کرزن، جرج ناتانائیل. ( .٢١

  علمی و فرهنگی. تهران: .١غالمعلی وحید مازندرانی. ج
رب اک. ترجمه علیادبیات تطبیقی). ١٣٧٤ف. ام. (گویارد، اِ  .٢٢

  محمدی. تهران: پاژنگ.خان
. مشهد: ع)(الرضا مشهدتاریخ ). ١٣٨٣ماهوان، احمد. ( .٢٣

  هاتف.
مشهد در ). ١٣٨٨رضوی، محمدتقی و همکاران. (مدرس .٢٤

 ی.دیس یمهد حیو توض حی. تصحآغاز قرن چهاردهم خورشیدی
  مشهد: آهنگ قلم.

درآمدی بر تصویرشناسی: « ).١٣٨٨نامورمطلق، بهمن. ( .٢٥
». معرفی یک روش نقد ادبی و ه¼ی در ادبیات تطبیقی

  .١١٩-١٣٨)، ١٢(شoره  .مطالعات ادبیات تطبیقی
 خوانش ۀتصویرشناسی به منزل). «١٣٩٠التیشیا. ( نانکت، .۲۶

 ۀمنا ترجمه مژده حقیقی. ».متون نÐ معارص فرانسه و فارسی
  .١٠٠-١١٥)، ١(شoره . فرهنگستان
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