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 چکیده

 به متفاوت یهازهیانگ با که ییهایغرب گرید و بازرگانان ها،پلماتید سان،ینو سفرنامه شتریب دگاهید از
 شده شمرده انیرانیا جیرا و یفرهنگ عام یها یژگیو ازجمله( یظاهرساز) ییدورو ،بودند آمده رانیا

 انیرانیا که یمتون سندگانینو :است بوده سؤال نیا به پاسخ حاضر پژوهش یریگ شکل اساس. است
 جاستبه پرسش، نیا به توجه اب ؟اندکرده منتقل مخاطب به را خود نظر چگونه ،اندخوانده دورو را
 است؟ گرفته صورت ییهاروش چه با «انیرانیا ییدورو» مفهوم انتساب که میکن مطرح را سؤال نیا

 که دندیرس جهینت نیا به چگونه موردنظر گانسندینو یبرخ که میابی یمدر دوره نیا متون ۀمطالع با
 یمتون از ییهابخش ،یفیک یمحتوا لیتحل روش با پژوهش نیا در .هستند دورو یمردمان انیرانیا

 صفت اب را انیرانیا یپهلو تا یصفو دوران از که یمتون و هایسینواتیخلق ها،گزارش ها،سفرنامه چون
 ادوارد یها همقول با نسبت در سندگانینو راهبرد و ستا شده لیتحل اند،کرده وصف «ییدورو»

 صفت انتساب در سندگانینو یراهبردها بر تمرکز با پژوهش نیا در .است شده مشخص یدیسع
همان  داد نشان ها افتهی. اندکرده اشاره انیرانیا ییدورو به که میا هکرد یبررس را یمتون «ییدورو»

نیز شناسی غرب تشخیص داده بود، در اینجا ر دانش شرقکه سعید دو راهبردهای غالب  گفتمان
کارگیری راهبردهایی که دغدغۀ  استمرار به»و « نبود ارتباط با واقعیت»حاکم بوده است؛ یعنی 

این پژوهش، بیشتر از راهبردهای در  شده در متون بررسی «.ندارند را برقراری ارتباط با واقعیت
 سندگانینو از یبرخ. ن استفاده شده استساب دورویی به ایرانیاتعمیم برای انتگرفتن و بیش مفروض

 .اند کرده یتلق حاکم ۀطبق بارز صفت و اند نموده مذمت را آن ،اند کرده اشاره «انیدولت ییدورو» به
 از یتعداد. اند داده میتعم «انیرانیا کل» به را حاکم ۀطبق در ییدورو نیا سندگانینو از گرید یتعداد

 بدون قدرت، اربابان مقابل در ردستیز مردم ییدورور و تملق ۀمشاهد از پس سانینوسفرنامه
 دورو را «رانیا مردم تمام» آن، اقتضائات و رانیا ۀجامع بر حاکم یتیرع و ارباب طیشرا درنظرگرفتن

 و یدهمیتعمشیب» راهبرد با نویگوب و شاردن مانند زین سندگانینو یبرخ. اند خوانده متملق و
 .اند داده نسبت «انیرانیا یتمام» به را آن یاخالق یژگیو مورد دو ای کی دنید با «یسازرچهکپای

 .یشناس شرق ات،یخلق ،یمل منش ،ییدورو: یدیکلژگان وا
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 و بیان مسئله مقدمه

 یۀاول یهاراه از و هاانسان التیتما و هاخواست نیترمهم وجز کهن ادوار از سفر و احتیس

 اهداف و مقاصد به بنا احانیس. است بوده هافرهنگ تعامل و تبادل و گرید واماق و ملل شناخت

 حس یارضا ای یدولت تیمورمأ انجام معرفت، کسب و قیتحق ارت،تج از اعم خود گوناگون

. کردندیم سفر ،بود ناشناخته انیجهان یبرا یادیز یهانیسرزم هنوز که یزمان ،یکنجکاو

 ۀجاذب ،یفرهنگ تنوع ،یتمدن قدمت لیدل به تهیمدرن از پس که است ییکشورها از یکی رانیا

 در یاسیس تیاهمدارای  ،ایدن مناطق ریسا با یارتباط تیموقع ،یاقتصاد یسودآور و یتجار

 یارتز ۀیروس و ییاروپا دول ،یعثمان یامپراتور مانند بزرگ یهاقدرت نیب رقابت و مناسبات

 ،یفرهنگ مهم ادوار از یکی که هیصفو عصر در هاحتاین سیااهمیت . است بوده احانیس مقصد

 ورود موج گفت توانیم کهیاهگونبه شد؛ دوچندان ،است رانیا ینظام و یاسیس ،یاجتماع

 ردیبگ شکل رانیا اختشن نهضت اروپا در تا شد موجب یالدیم 09 و 07 یها نقر در احانیس

 ،سپس و شرق مفهوم یهاییایپو مورددر قیتحق با یبانیش(. 60-62: 0394 ،یبانیش)

 دوران در غرب یبرا رانیا شناخت خیتار آغاز ،هایغرب یبرا رانیا شناخت افتنیتیموضوع

 همان نهیعبه خیتار نیا» ،یو باور به. است کرده اعالم 0271 تا 0221 انیسال نیب را مدرن

ستیب سال، ده هر در متوسط طوربه و دیرس خود حداکثر به هاسفرنامه انتشار که است یدوران

 شناخت عصر مبدأ عنوانبه نویمارت که یدوران با خیتار نیا. دیگرد منتشر نهیزم نیا در اثر وپنج

 وجدان بحران سرآغاز عنوانبه هزر موردانتظار خیتار زین و 0221 سال یعنی است، دهیبرگز ایآس

 رانیا تیاهم و استیگو و حیفص اریبس سنوات نیا. است مصادف 0271-0705 یعنی ان،ییاروپا

 انیفرانسو یفکر تحول در یرانیا میمفاه که یامالحظهقابل نیطن و ایآس شناخت ۀنیزم در را

 (.8: 0394 ،یبانیش) «دیگردان محسوس شیپ از ،دارند

 قالب در را خود سفر خاطرات شیخو یکشورها به بازگشت از پس احانیس از یاریبس

 به سوکیاز ،آن قیطر از یخارج ۀسندینو که است متقابل یامیپ نامهسفر. نگاشتند یم سفرنامه

 دگاهید از را زبانیم کشور ،گریدیازسو و دهدیم اطالع و یآگاه خود زبانانهم و هموطنان

 کنندۀ منعکس تنها هاسفرنامه البته ؛(06: 0391 پژوه،دانش) کندیم آگاه خود دربارۀ گرانید

 دایپ که ینفوذ و شهرت زانیم به بسته بلکه ؛ندستین ملت کی ۀدربار سینوسفرنامه دگاهید

 در. دنباش رگذاریتأث زین ملت آن با ملل ریسا برخورد و هاملت نیب روابط در دنتوانیم د،نکن یم

 کی از یریتصو که اندداشته را نیامروز یهارسانه گاهیجا گذشته دوران یهاسفرنامه مقوله، نیا
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 گرید یهاملت که بود یشناخت عمدۀ بخش نیا و کردندیم منتشر رگید یهاملت نیب را ملت

 که داند یم هاملت یروانکاو ینوع را یقیتطب اتیادب اردیگو. آوردند یم دست به ادشدهی کشور از

 .(40: 0374 ،0اردیگو) کندیم بازگو را گریکدی دربارۀ هاملت قضاوت

 یهازهیانگ با که ییهایغرب گرید و بازرگانان ها،پلماتید سان،ینو سفرنامه شتریب دگاهید از

 جیرا و یفرهنگ عام یها یژگیو ازجمله( یظاهرساز) ییدورو ،بودند آمده رانیا به متفاوت

 نیب در صفت نیا وجود بر خود سفرنامه در 6سیکرو که یطور   به ؛تـاس شده شمرده انیرانیا

 تمام»: سدینو یم انیرانیا ۀهم به آن میتعم با اما دارد، دیتأک شاهان کانینزد و انیدربار

 شرق یدربارها نیا در و است متقابل بیفر و خدعه رد،یگ یم انجام کشور نیا در که ییکارها

: 0323 ،3شاردیو از نقل به س،یکرو) «است ترفند و یزرنگ از پر و تظاهر و ژست زیچهمه

 را آن یحت که انیرانیا یربکایفر ناپسند صفت یینمابزرگ با (0321) 4کمپفر(. 082-084

 موجب همه از شیب انیرانیا نزد که یزیچ»: سدینو یم ،کند یم مطرح یجهان وسعت در

 تین و هدف کار نیا با هاآن. است یمصنوع یهایزبانچرب و یچاپلوس است، نفرت و مالمت

 و قوم هر از یبکاریفر و انکار هنر در نهایا ،رایز ؛سازند یم پنهان مقابل طرف دید از را خود

 کتاب رد 5ولینیوئسی(. 310؛006: 0323 کمپفر،) «ماهرترند نیزم یرو در یگرید ملت

 هرگز ولى هستند، برخوردخوش و خونگرم مردمى ایران مردم»: گویدمى ایران ارفرّ ۀچهر

 و نفسىشکسته با توأم و ادب از سرشار ایرانیان مکالمات .کنند ینم آشکار آسانىبه را خود

 را کارها این ۀهم .شوندمی مواجه گریکدی با دروغ با همواره البته و است تواضع هاراظ

 ،سیئولینیو) «بپرهیزند خود آبروى رفتن یا مقابل طرف خاطر آزردگى و رنجش از تا کنند مى

0382 :30.) 

 کاربه فراوان رانیا مردم درمورد هاسفرنامه در که است یصفات از یکی 2ییدورو ن،یبنابرا

برزبان یعنی ییدورو عامه، فرهنگ در. میکن تأمل صفت نیا یمعنا در است الزم .است رفته

 هدف اب یگاه افراد. است مدنظر آن مخالف ،ذهن و دل در که یعمل انجام و یحرف آوردن

 و دارند نگه یراض را مخاطب یحت ای کنند یمخف مخاطب از را شان یاصل تین نکهیا

                                                           
1. Guiard 

2. Cruise 

3. Wishard 

4. Kaempfer 
5. Sciolinio 
6. hypocrisy 
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 با تعارض در اصل در که دهند یم انجام یعمل ای آورندیم زبان بر یسخن کنند، خوشنودش

نفاق: است آمده نیچن «ییدورو» واژۀ لیذ دهخدا نامۀ لغت در. هاستآن یباطن سخن و تین

 ای دورو ای منافق. باطن و ظاهر مخالفت. نمودنیدورنگ و ایر ،ریتزو شدن،منافق دن،یورز

 دهخدا،) ورزد یم کفر نهان در و کند مانیا و یلمانمس یدعو آشکار در که است یکس دوچهره

 دوروبودن، -0: است شده ریتعب شکل دو به ییدورو( 0398) دیعم فرهنگ در(. 8972 :0346

 یهامترادف .یدشمن و نهیک داشتنپنهان و یدوست به تظاهر -6 ؛یدورنگ ر،یتزو نفاق،

 دلِ در. هستند یناسازگار و منافقت ،یمزور ،ییظاهرنما سالوس، ا،یر ر،یتزو واژگان «ییرودو»

 با .دانست مکر توانیم را ییدورو یعرب معادل و است نهفته یبکاریفر از ییمعنا «ییدورو»

 باطن و ظاهر تخالف یمعنا که را یفاتیتوص ای صفات تمام مقاله نیا در حات،یضتو نیا به توجه

 .میا گرفته درنظر «ییدورو» مفهوم عنوان به رند،دا

 واژگان با اما م،یکرد ذکر که ییمعنا در را ییدورو ارهاب انقالب از پس یرانیا سانینواتیخلق

 یزدیا ؛ب 0383 ،الف 0383 ،0386 ،0392 ،ینراق) اندکرده ذکر انیرانیا یژگیو عنوانبه متفاوت،

 یابیافراس و یریجهانگ (.0383 ،0386 ،القلم عیسر ؛0383 ،0398 یمرادیقاض ؛0380 ،0328

 مشابه دروغ با را «ییدورو» راز،یش شهر یهاخانواده در مدارا یامدهایپ و عوامل ۀمطالع در( 0381)

 که بود نیا ها آن یۀفرض. انددهیسنج یرازیش یهاخانواده در را ییدورو رواج بر مدارا ریتأث و اندگرفته

 در ها، آن ۀمطالع جینتا اساسبر. دارد وجود رابطه خانواده در ییدورو رواج زانیم و مدارا زانیم نیب

 .است بوده شتریب دروغ رواج زانیم شد، مشاهده یکمتر یمدارا که ییهاخانواده

 دورو را انیرانیا که یمتون سندگانینو که است نیا حاضر پژوهش در ما یاصل پرسش حال،

 پژوهش یبرا که یابازه به توجه با ؟اندکرده منتقل مخاطب به را خود نظر چگونه ،اندخوانده

 نیا متون سندگانینو از توانینم میدانیم یخوب به ،یپهلو تا هیصفو از یعنی م،یاکرده انتخاب

 و معتبر گروه، کی به را یژگیو کی میتعم که -یامروز یآمار یهاروش با داشت انتظار دوره

 با و دباشن برده یپ انیرانیا انیم در یمل صفت کی عنوانبه ییدورو به -کنندیم ممکن

 و هندد شرح مخاطبانشان یبرا را خود ۀافتی زین هاروش همان در مقبول یهااستدالل

 چه با «ییدورو» مفهوم انتقال که میکن مطرح را سؤال نیا دیبا ن،یبنابرا کنند؛ یرفتنیپذ

 سندگانینو یبرخ که میابی یمدر دوره نیا متون ۀمطالع با است؟ گرفته صورت ییهاروش

 .هستند دورو یمردمان انیرانیا که دندیرس جهینت نیا به ونهچگ موردنظر
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 یمفهوم چارچوب
 آن یهامصداق و یمل منش فیتعر

 شوند، یم داده نسبت ملت کی به گرید متون و هاسفرنامه در که ییهایژگیو ریسا و ییدورو

. شودینم محدود یاخالق یهایژگیو به یمل منش ماا ،رندیگ یم قرار 0یمل منش مفهوم لیذ

 :از اند عبارت که کندیم میتقس دسته سه به را یمل منش میمفاه و اجزا( 0871) 6ترهون

 یبرخ یرو یاضیر اتیعمل یبرخ انجام با که هستند ییها یژگیو: 3یلیتحل یهامؤلفه -0

 ای الگو نیپرتکرارتر به که یهنجار تیشخص انندم ند؛یآ یم دستبه مجزا فردِ هر یهایژگیو

 ؛دارد اشاره ملت کی درون یتیشخص یهاسنخ ای خاص یهایژگیو یآمار عیتوز در االگوه

 یهانمونه ساخت با که اندیفرض یهاسازه شتریب هامؤلفه نیا: 4یساختار یهامؤلفه -6

 ؛شوندیم حاصل یآمار یهاسنجش از که یلیتحل یهامؤلفه خالف بر ؛رندیگیم شکل یآرمان

 براساس بلکه افراد، یهایژگیو ۀدربار یاطالعات براساس نه هامؤلفه نیا: 5یلک یهامؤلفه -3

 .یمل ناخالص دیتول و دیموال نرخ انندم د؛نشویم فیتعر جماعت کی یدادهانبرو

 هر را یمل منش مطالعات و هاداللت نیا تمام جمع را یمل منش توانیم ،نیبنابرا

 باورها نظام ،یتیشخص یهاسنخ دادننسبت ای افتنی یجوو جست در که کرد فیتعر یا مطالعه

 ای تمام به یاجتماع یبروندادها و یمرکز یهایژگیو ،یدفاع یسازوکارها و ازهاین ها،ارزش و

 که (0370) زادهجمال یرگذاریتأث البته ؛(09: 0382 ر،یام) است ملت کی یاعضا اغلب

national character نیا عنوان با که یطالعاتم شد موجب کرد، ترجمه «اتیخلق» به را 

 و رندیبگ دهیناد سوم یمعنا در را national character ،شدند انجام رانیا در اصطالح

 اتیخلق» عنوان با را توسعه مانع ای مساعد  اصطالحبه یهایژگیو و یاخالق یها یژگیو

 .کنند یبررس «انیرانیا

 تیواقع و ریتصو ۀرابط

 حیتوض را مقاله نیا در خود کردیرو که است آن نوبت ،یمل نشم مفهوم از یایتلق ارائۀ از پس

 ۀنقط. است شده برگرفته( 0884) یشناسشرق در 2دیسع ادوارد کردیرو از کردیرو نیا. میده

                                                           
1. national character 
2. Terhune 

3. analytic properties 

4. structural properties 

5. global properties 

6. Edawrd Said 



2 0388الین سال  نشریه آن/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 فیتوص که است نیا یو پرسش. است تیواقع و ریتصو ۀرابط کتاب، آن در دیسع تمرکز

 نیاسعید  پاسخ است؟ کرده برقرار شرق تیواقع با یارابطه و نسبت چه شرق از شناسان شرق

 از یبرداررونوشت که است یبرساخت و یلیتخ یشرق شناسان،شرق یِفیتوص شرقِ که است

 خالصه. است بوده غرب منافع و تاین ازها،ین یراستا در دیجد یشرق جعل ای نیشیپ تصورات

 .ندارد شرق تیواقع با یارتباط ،یشناسشرق دانش ،نکهیا

: شودیم برگردان ورتص نیبد حاضر پژوهش در است، کرده مطرح دیسع که یپرسش

 چه بر ،اندخوانده دورو را انیرانیا که یسانینوسفرنامه آثار در «دورو» عنوانبه انیرانیا فیتوص

 ؟است کرده برقرار تیواقع با ینسبت چه و بوده یاساس

 نیا که یمتون در ،مخاطب یابر انیرانیا ییدورو نییتب و فیتوص یراهبردها صیتشخ یبرا

 ادوارد یتبارشناس از( 0382) ریام نیآرم یبندمقوله اند،دانسته صادق انیرانیا درمورد را صفت

 را یشناسشرق دانش غرب که است معتقد دیسع. میادهیبرگز را یشناسشرق کتاب در یدیسع

 باور به. است نهاده بنا یوحش و عاجز د،یپل شرق با متمدن و توانا ک،ین غرب تقابل براساس

 ؛است شرق تیواقع با آن نداشتن ارتباط ،یشناسشرق دانش یهایژگیو از گرید یکی د،یسع

 همان ای کنندیم جادیا خود یهادلخواست براساس یدیجد شرق ای شناسانشرق یعنی

 ندهیآ و حال به ،تیواقع با مقابله بدون ،بودند کرده هئارا نیشیپ شناسانشرق که را یریتصاو

 سندگانینو یراهبردها فهم یدرپ یدیسع ادوارد یهامقوله از استفاده با زین ما. کنندیم منتقل

 ارائه آن از که میهست یفاتیتوص و یرانیا یزندگ تیواقع نیب نسبت یبرقرار در یرانیا و یخارج

 و فیوصت در یشناسشرق دانش یراهبردها عنوان به را ییها مقوله ریام نیآرم. است شده

 و شرق شناسان هدف این کهیا گونهبه؛ است کرده استخراج« یشناسشرق» از شرق برساخت

 :از اند عبارت ها مقوله نیا فیتعار .بود دانش ۀحوز از رونیب در ها آن پیروان

 حاصل او اتمفروض دل از که مؤلف توسط ییهاگزاره انیب از است عبارت: یریفراگ

 هاآن ۀدربار دارد لیم مؤلف که است یموضوعات به بحث ۀدامن بسط حاصل بلکه ؛شوند ینم

 ؛کند ینظرپراکن

 کردنیقطب شامل که گرانید و ما نیب یکشخط یبرا است یراهبرد ،زیتما: زیتما

 غالباً زیتما نیا ،یشناسخودشرق و متعارف یشناس شرق در. شودیم هاآن ای ما اتیخصوص

 ؛تواناست او و میناتوان ما ،است یقو یگرید و میتهس فیضع ما یعنی است؛ محوریگرید
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 ،کند استخراج را یمل منش یژگیو کی یمثال ای شعر از مؤلف هرگاه: اول نوع میتعمشیب

 ؛است شده اول نوع میتعمشیب دچار

 یجا استمرار و ثبوت ،یسازکپارچهی کردیرو سه ،اصطالح نیا لیذ: دوم نوع میتعمشیب

 تنوعات مؤلف نکهیا ؛یرانیا ای شرق کردنهمگن و دانستنهمگن یعنی یزساکپارچهی. رندیگیم

 یبرچسب لیذ را خود موضوع و ردینگ درنظر را...  و تیجنس ،ایجغراف ،تیقوم ازجمله یدرون

 مؤلف یعنی ثبوت. ستین مجاز عمل در ،میدار سراغ موضوع آن از که یتنوعات با که کند جمع

 باور را یمل منش ییایپو و است قائل انینرایا یمل منش از ییهایژگیو درازمدت سکون به

 مهم، یهاجنبه در داده یور راتییتغ خالف بر یعنی استمرار. ستاستیا نگاه همان ثبوت،. ندارد

 استمرار و ثبوت یراهبردها نیب کیتفک همواره. اندافتهی استمرار یخاص یهایژگیو همچنان

 را موضوع ای است کرده صحبت ثبوت از که دارد یتگبس مؤلف لحن به شتریب و ستین یقطع

 ؛است ترمناسب آن فیتوص یبرا استمرار ۀواژ که است کرده مطرح یا گونه به

 بلکه است؛ دانستهینم مثبت صفات تمام فاقد را هایشرق یشناسشرق دانش: اول نوع اغراق

-یژگیو ،هایژگیو نیا د،یسع رنظ از اما ،است کردهیم ریتصو زین هایشرق از مثبت ییهایژگیو

 در جازیا و یمنف ریتصاو ۀئارا در اغراق از است عبارت اول نوع اغراق. بودند یاپاافتادهشیپ یها

 به مثبت ریتصاو کنار از مؤلف اما ،شوندیم انیب مبالغه با یمنف ریتصاو یعنی ؛مثبت ریتصاو ۀئارا

 ؛کندیم گذر جازیا

 ریتصاو ناقض که را ییهاتیواقع رعامدانهیغ ای عامدانه مؤلف، یوقت: دوم نوع اغراق

 که یاسندهینو ال،مث یبرا ؛است شده دوم نوع اغراق دچار ،ردیگیم دهیناد ،است موردنظرش

 انقالب و مشروطه انقالب اند،نداشته یلیتما خود سرنوشت رییتغ به هرگز هایرانیا دیبگو

 تیواقع عنوانبه یو خود توسط شتریپ که را ییهازارهگ مؤلف اگر. است گرفته دهیناد را یاسالم

 .شودیم دوم نوع اغراق مرتکب زین کند نقض اند، شده هئارا

 یبرا هاسفرنامه در کاررفتهبه یاحتمال یراهبردها عنوانبه راهبردها نیا درنظرگرفتن با

 از منظور. میا کرده آزمون را تیواقع با ریتصو وندیپ ۀنحو عمل، در ،انیرانیا به «ییدورو» انتساب

 کی که است دهیرس باور نیا به آن یط مؤلف که است یندیفرا تیواقع با ریتصاو وندیپ ۀنحو

 گوناگون یراهبردها پژوهش، نیا در. دارد وجود رانیا ملت شتریب ای تمام در خاص یژگیو

 را انیرانیا به نآ انتساب و یمل منش یژگیو کی عنوانبه ییدورو کشف یبرا را متفاوت مؤلفان
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 ادوارد از برگرفته اصطالحات گرید .میکن یم بحث راهبردها نیا اعتبار دربارۀ و میکن یم یبررس

 :از ندعبارت ،میاکرده استفاده هاآن از که دیسع

 از یکی در هاآن به یاصل مؤلف که ییهاسندهینو ای هاکتاب از است عبارت: ارجاعات

 اتمفروض گرفتن ای یمل منش یژگیو کی نقل مثالً ؛است داده ارجاع ما موردتوجه موضوعات

 ؛است یگرید از قولنقل ،ییدورو انتساب یمبنا راهبرد، نیا در .هاآن از خود

 تیواقع عنوانبه که است یاگزاره هر مفروضات از ما منظور پژوهش، نیا در: مفروضات

 از ؛است یعیوس فیط رندۀیدربرگ ،میاداده یجا مفروضات مفهوم لیذ ما آنچه. است شده هئارا

 خیتار درمورد یو آنچه تا باشند شده گرفته ییجا هر از است ممکن که مؤلف ینظر مفروضات

 ارجاع و استدالل بدون ییدورو راهبرد، نیا در .کندیم محسوب یواقع انیرانیا رفتار و رانیا

 است؛ مفروض ،درواقع و است شده داده نسبت

 منش از متن کی یقو خوانش که است نیا لیبد یها خوانش از نظورم: لیبد یهاخوانش

 خالف بر یخوانش که را متن از ییهاگزاره ما .باشد شناسانه خودشرق یخوانش انیرانیا یمل

 میکنیم یبررس و میا آورده گرد لیبد یهاخوانش عنوان لیذ ،کنندیم عرضه متن یقو خوانش

 ؟ریخ ای شود لیتبد غالب یخوانش به بتواند که دهدیم زهاجا خوانش آن به مؤلف مفروضات ایآ

-به ،ذکرشده مقوالت قالب در متن کی از شده استخراج یهاگزاره کیتفک نکه،یا تینها در

 راهبرد چند ای دو یدارا گزاره کی یگاه. بود نخواهد و ستین فردمنحصربه یکیتفک وجهچیه

 مقوله کی از شیب لیذ را آن توانیم و ثبوت هم و اول نوع اغراق هم ،یریفراگ هم مثالً ت؛اس

-دسته مقوالت به شتریب یکینزد برحسب را هاگزاره که است نیا ما نخست تیاولو. داد یجا

 ما، یبعد تیاولو. است تربرجسته راهبرد کدام گزاره کی در میکن یبررس یعنی ؛میکن یبند

 مقوالت نیب از یعنی ؛است بوده خودمان مخاطب به فهم نیا انتقال و مؤلف یذهن یفضا فهم

 از مانفهم به را ما مخاطب مقوله کدام م،یبده یجا هاآن در را گزاره کی شدیم که یتفاوتم

 .کندیم ترکینزد مؤلف

 پژوهش روش

 از ییهابخش روش، نیا با. است شده استفاده یفیک یمحتوا لیتحل روش از پژوهش نیا در

 تا یصفو دوران از که یمتون ،یطورکل به و هایسینواتیخلق ها،گزارش ها،سفرنامه چون یمتون

( میکرد ذکر دهخدا فیتعر در که یمشتقات و فیتعر با) «ییدورو» صفت به را انیرانیا یپهلو
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 که یدیسع ادوارد مقوالت با رابطه در سندگانینو راهبرد و اند شده لیتحل ،اندکرده فیتوص

 موارد تمام شود یمدع تواندینم یا ندهپژوه چیه است مسلم. تاس شده مشخص ،میگفت شتریپ

 یبرا. است کرده لیتحل و مشاهده یخیتار ۀدور نیا در را انیرانیا به ییدورو انتساب

 نیا با ؛میداد قرار مبنا را( 0370) زادهجمال یمحمدعل اثر انیرانیا ما اتیخلق کتاب یریگ نمونه

 عمل در. است کرده یگردآور ،داشته وجود انیرانیا درمورد هک را یاقوال نیؤثرترم یو که فرض

 در زادهجمال که را یآثار دهدیم نشان( 0382) ریام پژوهش ،رایز ؛است بوده نیچن هم

 و اندبوده انیرانیا اتیخلق ذکر در منابع نیترمهم زین امروز نیهم تا است، کرده نقل کتابش

 لیتبد انیرانیا اتیخلق از یخارج سندگانینو متون گرید و هاسفرنامه ۀنیآ به زادهجمال کتاب

 به و اند کرده قولنقل او از هعمد  طور به زاده جمال از پس سندگانینو کهیطوربه است؛ شده

 در سندهینو کی توسط انیرانیا به ییدورو انتساب افتنی از پس. اندنکرده رجوع یاصل متون

 تا میکرد یشمارتمام را متن جمالت .میکرد مراجعه اثر اصل به ،(0370) هزادجمال کتاب

 به فهم نیا انتقال روش و هسندینو آن توسط انیرانیا دانستن دورو یمبنا میکن لیتحل میبتوان

 .است بوده چگونه مخاطب

 اش مطالعه در( 0382) ریام .است( 0884) دیسع از برگرفته زین تبارشناسانه یبررس روش نیا

 ریمس مانه زین حاضر پژوهش در .استفاده کرده استروش  همیناز  ،زاده جمال تا حاضر دوران از

 که یمتونشده توسط او،  های مشخص پیش گرفته شده است؛ یعنی به شیوۀ امیر و مقولهدر 

این  بررسی شده است. در است، داده ارجاع هاآن به یصفو تا یپهلو دوران از (0370) زادهجمال

-یم یموشکاف انیرانیا به ییدورو انتساب در را متون نیا یراهبردها ربا نینخست یبرا پژوهش،

 در دیسع ادوارد که است یمناطق از یکی رانیا که است آن در یریگ نمونه نیا تیاهم. میکن

 رانیا اما است، کرده یبررس را اعراب و هند یعنی رانیا سمت دو هر او. است نداده پوشش کتابش

 دیسع یۀنظر ب،یترتنیبد ؛است افتهین اش یخیتار تیاهم شأن درخور یحضور او کتاب در

 . میکنیم آزمون انیرانیا به ییدورو انتساب بارۀدر را یشناسشرق دانش درمورد

 پژوهش یهاافتهی
 .میده یم حیتوض ها آن دربارۀ و شود یم ارائه پژوهش یها افتهی قسمت نیا در

 ینیقزو عارف -1

فیتصن و شاعر یو .شد متولد نیقزو در یشمس یهجر 0658 سال در ینیقزو عارف ابوالقاسم

 خوشنویسی هنر به آن از پس و فراگرفت زادگاهش در را قدیم تحصیالت .است رانیا اهل ساز 
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به .(068: 0378 ،یینوا) آموخت خرازی صادق حاجی نزد را موسیقی فن. پرداخت موسیقی و

 بیست از. شد خود معاصران سرآمد سازیترانه در آن دنبالبه و یافت مهارت موسیقی در زودی

 به یسالگ 07 در یقمر یهجر 0302 در. آورد روی  غزل نوع از بیشتر ،شعر سرودن به سالگی

 با را اشعارش و شد آشنا قاجار دربار بزرگان با شهر این در(. 56: 0379 الرحمن،) آمد تهران

 ،دیرس شهرت به نکهیا از سپ. خواند می آنان مجالس در خود گرم و خوش صدای

 (.049: 0351 پور،نیآر) درآورد دربار خادمان جرگۀ به و طلبید خود نزد را وی شاه مظفرالدین

 حمایت و آزادی خدمت در را خود هنر و پیوست خواهان مشروطه به مشروطیت نهضت آغاز در

 شد عام و خاص زدزبان ملی های سروده اجرای با و گرفت کاربه ایران مظلوم مردم تودۀ از

 (.382: 0328 ،یوسفی)

 راهبرد متن کتاب نام سندهینو نام

 عارف

 ینیقزو

 ،67 صفحۀ ،«جانیعل» ۀدیقص ،اشعار وانید

 0341 سال

 شیخو درد گفت توان که با

 ملک نیدر

 ؟جانیعل ،دواریام بود توان که وز

 و حاکم و لیوک و ریوز و شاه

 محکوم

 جانیعل خواررشوه و رندیبگ رشوه

 در فیرد کی به جاهل و عالم

 انظار

 قطار، کی به وخائن خادم

 جانیعل

 اکاریر و زبون و کشوجدان ملت

 جانیعل بردبار، و ریغ بربار

 مفروضات

 خصوصبه و وقت حکومت ۀدربار یتند سخنان انگریب و هستند یقادانت معموالً عارف شعارا

 یبرا ممحک لیدال ۀارائ از یاثر اتیاب این در ماا هستند، آن رفتنراههیب به و مشروطه انقالب

 عارف. مینیبینم رانیا مردم یتمام یگاه و حکومت افراد به یمنف صفات دادننسبت و هاانتقاد

 ییدورو از و کندیم نقد را قدرت رأس در افراد و بزرگان «دولت یۀتک ۀنیکاب ئتیه» ۀدیقص در

 مشروطه سمجل ندگانینما نقد به عارف «جانیلع» ۀدیقص در ،نیهمچن .دیگویم سخن هاآن

 ملت» مصرع در انیرانیا ییدورو .دکنیم تمذم را هاآن ییگودروغ و ییدورو و پردازدیم
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 ارائه یشتریب شواهد زین اثر یۀبق در و است شده گرفته مفروض «اکاریر و زبون و کشوجدان

 .است نشده

 یامراغه نیالعابدنیز -2

 اواخر در کیب میابراه ۀناماحتیس کتاب .آمد ایدن به یقمر یهجر 0655 سال رد نیالعابدنیز

 یهجر 0306 حدود آن چاپ سال نیلاو که شد منتشر و چاپ شاهنیناصرالد اتیح و سلطنت

 یاسیس و یاجتماع یآگاه رب یادیز ریثتأ کتاب نیا. است یشمس یهجر 0674 ای یقمر

 اتصال به خود کتاب در یامراغه .است داشته رانیا ۀمشروط جنبش نۀآستا در رانیا ۀجامع

 یۀروح رشد ۀدهندنشان رمان نیا یاسفرنامه ساختار. پردازدیم سفر راه از دادهایرو

 یامراغه ،درواقع. است یمل تیهو به یابیدست یبرا تالش و یرانیا ۀسندینو یجوگرو جست

 جامعه گوناگون یهاگروه یزندگ ۀویش و بزند سر رانیا کنار و گوشه به قیطر نیا از خواهدیم

 اقتصاد، است،یس که است رانیا ۀجامع از یاجانبههمه انتقاد نامهاحتیس نیا .بدهد گزارش را

 ۀجنب نیترمهم. است دربرگرفته را دوره آن متعلقات ۀهم باًیتقر و اعتقادات اخالق، مات،یتعل

 یرو ها آن با نوسمأ گذشتۀ امور از که اوست ۀتاز یدئولوژیا و یفکر تفکر سنده،ینو تفکر

 بارۀدر یمطالب خود ۀناماحتیس در یامراغه. است آورده یرو یمترق یهاارزش به و گردانده

 اشعار از یموارد در آن، بر دیکتأ و موضوع نیا میتفه یبرا یو. است کرده انیب انیرانیا ییدورو

 ؛دینما یشتریب کمک مخاطب ذهن در مفهوم یریگیجا به تا است کرده استفاده هامثل و

-یم گرید کار آن روندیم خلوت به چون»: است نوشته نیچن کتابش اول جلد در ،مثال یراب

 یدرپ که را یافراد ای امرا و انیدربار ارتباطات زین دوم جلد در. (036: 0365 ،یامراغه) «کنند

 با ،پردازند یم ییارویرو هنگام در یچاپلوس و ییگوزیمج به آن دنبالبه و هستند زلتمن و مقام

 (. 668-631: 0365 ،یا مراغه)  دهدیم نسبت رانیا مردم تمام به رمجازیغ یمیتعم
 

 کتاب نام متن راهبرد
 نام

 سندهینو

 میتعمشیب

 اول نوع

جز نان  ،باشد که هرکس با اشخانه رونیب در خود

 خانهحرم در اما ،خوردینم زیچچیو سرکه ه نیجو

یمبه خلوت  چون ی. آررودیم کاربه هانعمت عانوا

 .کنندیم گرید کار آن روند

 ۀناماحتیس

 ،گیب میابراه

 ،0365 سال

 اول، جلد

 036 صفحۀ

نیز

 نیالعابد

 یامراغه
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 کتاب نام متن راهبرد
 نام

 سندهینو

: دوم نوع میتعمشیب
 یسازکپارچهی

 پسند،خود غالباً شهر نیا مردم: زیتبر احتیس اجمال
 .تندهس نفاق مستعد همهو  تجمل گرفتار

 جلد ،همان
 صفحۀ اول،

078 

نیز
 نیالعابد
 یامراغه

 اول نوع اغراق
 ،امگفته کم میبگو زیتبر اهل جبروت و جمال از آنچه

 عداوت و نفاق و مفقود نشایاما انفاق و محبت در ا
 .است ادیز

 جلد ،همان
 صفحۀ دوم،

23 

نیز
 نیالعابد
 یامراغه

: دوم نوع میتعمشیب
 یسازکپارچهی

 نازل هاآن از کیچیه شأن در صداقت و یستکاردر یۀآ
چراغ خود را افروخته و  که شبان دراز یکسان ؛نشده

او را  امروز خواندند، او بر لعنت و کرده اعظمصدر بتیغ
 یعالم عجب. بوسندیادبش م نیسجده کرده و زم

 ثبات خود قول در نه که میهست یملت عجب ما و میدار
 کین و بد هر در. میدار استقامت شیخو فعل در نه و

 .کندینم بروز یفعل آن ابداً یدر اجرا یول ،شتابان

 جلد ،همان
 صفحۀ دوم،

099 

نیز
 نیالعابد
 یامراغه

: دوم نوع میتعمشیب
 یسازکپارچهی

صاحب دستار اگر سخن گفته شود مانند کالم منزل  از
ندارد  زهیمم ۀقو چون چارهیب و بندد نقش عوامدر دل 

دهد و حق را از باطل شناسد و  زیاز بد تم را کیکه ن
عمامه نگذارد  یول ،و فاضل باشد یعالم ربان یاگر کس

 ثیحد از یسخن و باشد نداشته گشاد و پهن نیو آست
و  یو به نافهم همه تمسخر کنند ،آرد انیم به

اما اگر جالد عمامه بگذارد  ،دهند نسبت اشیمعرفت یب
غلغله در  ،فرستد تصلوا یدرپیو به منبر شود و پ

بشنوند و حکما  دیمسجد افکند و در عوض مزخرفات با
دستشان را هم ببوسند و پاپوششان را جفت  دیبا

 یرادیا یاطاعت دارند و اگر کس یکنند. از همه تمنا
 .نامندیرا کافر م او دینما

 جلد ،همان
 صفحات دوم،

631-668 

نیز
 نیالعابد
 یامراغه

 لسپویم آرتور -3

 ۀمتحد االتیا خارجه امور وزارت یتجار مشاور عنوانبه یالدیم 0809 سال در 0لسپویم

 اول) 0867 اوت در و شد رانیا وارد 0866 نوامبر در رانیا دعوت به یو. شد استخدام کایآمر

 ییدارا کل استیر گرفتنبرعهده از بعد و آمد رانیا به لسپویم .کرد ترک را رانیا (0312 خرداد

 در لسپویم مکاتبات از یمفصل ویآرش. نوشت را کتاب نیا خود یثانو تیمورمأ ۀدربار ران،یا

                                                           
1. Millspaugh 
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 ن،یبراعالوه .است مانده یباق کایآمر خارجه امور وزارت و رانیا در کایآمر میقد سفارت

-0867 یها سال طول در رانیا یمال و یاقتصاد طیشرا ۀدربار لسپویم ۀماهسه یها گزارش

 نیتر مهم. است رانیا یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع طیشرا ۀدربار یامعج اطالعات یحاو 0863

 تدول حیصر یها مخالفت ،رانیا یاتیمال و ییدارا نظام اصالح یبرا او تالش ماندنناکام لیدل

 .بود رضاخان و یشورو ا،یتانیبر
 

 نام کتاب نام متن راهبرد

 سندهینو

 نوع میتعمشیب

: دوم

 یساز کپارچهی

 به تظاهر ای یکینزد علتبه نایرانیا اغلب

 یها سفارتخانه با سفارتخانه، کی با یدوست

 .کردند یم یدشمن ابراز گرید

 هاییکایآمر تیمأمور انیپا

 سال ،0313 سال ،رانیا در

 56  صفحۀ ،0357 چاپ

 آرتور

 لسپویم

 

 تیعوض به دادنسامان منظوربه رانیا دولت دعوت با 0360 سال در که لسپویم آرتور

 بر دیبا تورم با مبارزه و بودجه تعادل یراب که بود باور نیا بر شد، رانیا وارد اقتصاد ۀآشفت

 که بود نیا یو گرید هدف. کرد وضع فراوان اتیمال برند،یم هنگفت یسودها که یکسان درآمد

 کشور یمال و یاسیس مسائل به شتریب کتاب متن کهیدرحال. شود انجام عادالنه اتیمال افتیدر

 موارد نیا با زین انیرانیا یاخالق یهایژگیو و اتیخصوص ۀدربار ذکرشده نکات ،است اختهپرد

 ۀهم به را نمسئوال یبرخ ییدورو حیصر صورتبه که کتاب 56 ۀصفح مانند. است شده ختهیآم

 با لسپویم. است کرده مطرح هاسفارتخانه روابط یالالبه در و است داده نسبت رانیا مردم

 انیرانیا اغلب به را اتیخصوص نیا ،کارکنان یادار روابط و یدربار ۀطبق اتیوصخص ۀمشاهد

 باشد انیرانیا به ییدورو انتساب یابیشهیر در یمهم موضوع تواندیم امر نیا. است داده میتعم

 شتریب نکهیا با یحت ؛شود قلمداد رانیا ملت اتیخلق عنوانبه گروه ای طبقه کی یهایژگیو که

 که اندنداشته مردم متفاوت اقشار و ییایجغراف گوناگون مناطق با الزم ارتباط سندگان،ینو نیا

 .کنند صحبت یلم منش ای صفت به هیشب یزیچ از بتوانند

  سرنا کارال -4

 رانیا به قاجار حکومت زمان در که بود نوزدهم قرن در ییایتالیا یجهانگرد 0سرنا کارال مادام

 و رانیا به یو سفر از قبل .است انیرانیا رسوم و آداب و وخوخلق احوال، ۀباردر او ۀسفرنام. آمد

                                                           
1. Carla Serena 
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 کمک نکته نیا ذکر. است داشته ییآشنا ییاروپا فرهنگ با شاهنیناصرالد اش، سفرنامه نوشتن

  .میکن درک کتابش در سرنا یها ییبدگو و هاانتقاد به نسبت را شاه آوردنتاب لیدل تا کند یم
 

 سندهینو نام کتاب نام متن راهبرد

 خوانش

 لیبد

 ردوبدل جز ،باشند که طبقه هر از انیرانیا ۀخان از خارج یزندگان

به رانیا مردم ن،یا از گذشته. ستین زیآماغراق تعارفات یمئدا

 و متعدد فاتحان برابر در محض اطاعت به یخوگر سبب

 کوشا خود افکار کردنپنهان در همواره ار،یبس یدارشتنیخو

 اندرون به یوقت که کرد درک توانیم یزحمت چیهیب. هستند

 عتیطب به ند،ا مزاحمیب و آزاد نجاآ در چون شوند،یم وارد خود

-ینم بندهیفر ظاهر در را خود سخن و فکر و ندیگرایم یواقع

نیناصرالد و دارند را حالت نیهم زین رانیا پادشاهان .پوشانند

 جاچیه در را شاه. ستین یثنمست گرانید از مورد نیا در زین شاه

 انِیرانیا یحت خانه، در.. . شناخت توانینم اندرونش از بهتر

. گردندیم باز شیخو رسوم و رسم به زین منشییاروپا اریبس

 و ندینشیم داردسته یصندل بر ییاروپا کی حضور در که یکس

 مانند و زندیم چمباتمه اندرون در خورد،یم غذا چنگال با

 .خوردیم غذا دست با اشخدمه نیترپست

 و مردم

 یها یدنید

 سال ،رانیا

 ،قمری 0655

 اول چاپ

 صص ،0323

003-006 

  سرنا کارال

 

 درآورده ریتحر ۀرشت به را خود یها همشاهد رانیا یها یدنید و مردم کتاب در سرنا ارالک

 ،کتاب از یبخش در. است مشهود انیرانیا نییآ و رسوم و آداب و ایزوا تمام در یو دقت .است

 و ظاهر تفاوت نکهیا و داندیم یاسیس یفضا از برخاسته را مردم ییدورو و یکارپنهان سرنا

 یو گفت توان یم یسختبه که است یاگونهبه سرنا انیب ۀنحو .است ادب تیرعا خاطربه باطن

 کتاب در( 0380) یمراد یقاض چون یرانیا سندگانینو یبرخ. است خوانده «دورو» را انیرانیا

 که طورهمان .اند کرده ریتعب انیرانیا یکارپنهان مصداق را سرنا جمالت ،تیمدن لتیفض در

 ۀطریس در است، ینیب شیپ ۀمنزلبه ما پژوهش یبرا او نییتب و بود کرده نییتب زین دیسع ادوارد

 طول در هاآن یهانییتب ای سرنا کارال انندم یافراد آن، تبعات و یشناسشرق دانش گفتمان

 ؛بود نخواهند یاصل رنگیپ و شوندیم رنگکم ،کنندیم فیتوص را شرق که یگفتمان استمرار

 در ها آن فاتیتوص که است داشته استمرار یکسان توسط انیرانیا اتیخلق فیتوص که طور مانه

 .ردیگ یم قرار یشناسشرق گفتمان
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 پوالک ادوارد اکوبی -5

 0955 سال از و کرد یزندگ رانیا در 0921 تا 0950 از یو. دش تولدم 0909 سال در 0والکپ

درون با که انیرانیا و رانیا عنوان با پوالک ۀسفرنام .بود شاهنیناصرالد مخصوص بیطب بعد به

 شناخت نۀیزم در ییسزاب سهم است، شده نوشته رانیا هنر و نگفره مفصل خیتار نییتب یۀما

 .ستا داشته رانیا از هایآلمان
 

 کتاب نام متن راهبرد
 نام

 سندهینو

-شیب

 نوع میتعم

 نوع و اول

 دوم

 که دید هرگاه است مجاز یرانیا ۀشدرفتهیپذ که یثیحد با مطابق

 انکار را آن ،شودیم انیز دچار عیتش به یداریپا به اعتراف اثر بر

 افتهی رواج هم هایرانیا خود روابط در امر نیا...  (نید ۀیتق) کند

 ؛دهندیم چاک بانیگر پاک نید به یبندیاپ در روروبه. است

...  دارند نانیاطم مقابل طرف یبکاریفر از هرکدام کهیدرحال

 مؤمن برظاهر دهدیم حق خود به یرانیا هر ه،یتق اصل براساس

 یواقع ۀدیعق کندیم جابیا یشیاندمصلحت ،نیبراعالوه .باشد

 .باشد دهیسنج یخوببه را نهیزم گرم ،ندهد بروز را خود

 ۀسفرنام

 رانیا) پوالک

 ،(انیرانیا و

 0643 سال

 سال ،قمری

  ،0329 چاپ

 663 صفحۀ

 اکوبی

 ادوارد

 پوالک

 

شیب

 نوع میتعم

 دوم

 بار چند ای کی که کرد دایپ را نیمتد یرانیا کی توانیم زحمتبه

 تواندیم هم مسافرت علت هرچند. باشد تهنرف کربال ارتیز به

 .باشد اکارانهیر مه و یواقع

 صفحۀ ،همان

631 

 اکوبی

 ادوارد

 پوالک

 

 مفروضه
 در که هیتق ۀقاعد براساس و اندختهیگر اتیوال نیدورتر به انیباب

 .اندپرداخته خود نید انکار به ،است جیرا ملک نیا

 صفحۀ ،همان

646 

 اکوبی

 ادوارد

 پوالک

 

 

 و آداب ر،رفتا و اخالق از امکرده کوشش حاضر کتاب در»: دیگویم کتابش زآغا در پوالک

 شتریب افتخاراتش که یملت. دهم دست هب یریتصو عالم ملل نیتر توجه جالب از یکی یزندگ طرز

 عوارض گرفتار هنوز یول ،است گرفته انجام دور یهاگذشته در که است یاقدامات و عمالا ۀزاد

 ییبسزا سهم ندهیآ جهان و فرهنگ خیتار در باز که دارد را آن اقتیل کامالً بلکه ؛نشده کهولت

 آداب ،رایز ؛کنمیم وصف خاص لیتفص با را رانیا شاه دربار در یزندگ خصوص هب. ردیبگ عهده هب

                                                           
1. Polak 



02 0388الین سال  نشریه آن/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 ینسب و اصل که سلسله نیا ،حالنیدرع و اوست از یرویپ به ادیز یااندازه تا ملت تمام رسوم و

 ،گذشته آن از. دارد نگاه برکنار یرانیا صرعن ریتأث از را خود است نتوانسته دارد تاتار و ترک

 چه خوراک در که دارم یاشارات و هایئراهنما یئاروپا مسافران و کشور نیا به واردان تمام یبرا

 در آنان از اریبس چه که امدهید ،رایز بشمرند؛ الزم را زهایچ چه از زیپره و کنند تیرعا را ینکات

یدرحال اند؛شده آن مقهور یکوتاه مدت از پس و اندآمده اردچ یماریب به نکات نیبد جهل اثر

  .«زندیبگر فرجام نیا از توانستندیم اطیاحت یاندک با که

 بوده ملت تمام به پادشاه رفتار میتعمشیب مستعد حد چه تا یو دهدیم نشان قولنقل نیا

 با ان،یرانیا یخووخلق ییشناسا مورددر خود یهامصداق و حاتیتوض از یبخش در پوالک .است

 با را ثیاحاد و اتیروا و است برده بهره موضوع نیا از مذهب، به هاآن تیاهم و اعتقاد به توجه

 نیب در یقیعم اریبس یهاشهیر مذهب که است یحال در نیا ؛تاس کرده ریتفس خود فکر و نظر

 و علم بدون و یسادگبه که داراست را خود ۀژیو یهادستورالعمل و نییآ و اردد ملت نیا

 هنیع به است، جیرا مردم نیب در آنچه معموالً ن،یبرا افزون .کرد ریتفس را ها آن توانینم یآگاه

 .است ختهیآم عرف با اریبس بلکه ؛تسین اتیروا ظاهر صورت همان

 نویدوگوب آرتور -6

 مدار تاسیس و مورخ شاعر، خاورشناس، سنده،ینو( 0902-0996) 0نویگوب دو آرتور ژوزف

به 0955در سال  یو .آمد ایدن به فرانسه یشهرها از یداور لیو شهر در نویگوب. است یفرانسو

از  یشکوه با استقبال دربار طرف از و آمد رانیا به بوشهر بندر قیهمراه همسر و دخترش از طر

به ،کتاب نیا دراست.  شاهنیدر زمان مظفرالد او ۀسفرنام  ایآس در سال سه کتاب .شداو 

 .است شده نوشته یلبامط هایرانیا یهایبد و هایخوب مورددر واضح صورت
 

 سندهینو نام  متن راهبرد

-شیب

 میتعم

 دوم نوع

یم خود به را یاافهیق نیکه چن یرانیا ستیب هر انیم در

 قرآن تالوت زمان در انیرانیا به نویگوب کتاب متن در] رندیگ

 ردیگیم خود به یاافهیق نانچ فرد دیگویو م کندیم اشاره

 افتی بتوان را نفر کی مشکل[ است نیمقدس از یکی انگار که

اعتقاد داشته باشد. چگونه تمام افراد  اًواقع دیگویم آنچه به که

چیکشانده شده که ه یعموم یاکاریتظاهر و ر نیملت به ا نیا

 ... ؟بدیفر ینم را کس

 در سال سه
 سال ،ایآس

 ،قمری 0637

 اپچ سال

 صفحۀ ،0327

698 

 دو آرتور

 نویگوب

                                                           
1. Joseph Arthur de Gobineau 
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 سندهینو نام  متن راهبرد

 مفروضه

مخالفان سرکوب شدند و  ،گفتم که طورهمان نیا وجود با

 نیا از .کنند پنهان را دشانیعقا دندیگرد مجبور جهینتدر

 به و شده حفظ شیوبکم تاکنون که هیتق و کتمان هنگام

 .آغاز شد ،دیبخشیم آرامش و صلح کسهر

 صفحۀ ،همان

686 

 دو آرتور

 نویگوب

 زیتما

 یبرا رانیا مثل نیزم یرو یهاملت از کیچیه کنمینم گمان

-زرنگ، موقع دیچون دالل با ؛باشد داشته تیصالح یدالل

روان یقدر و حوصلهرپ متقلب، لق،متم صحبت،خوش شناس،

 در خصوصبه انیرانیا در صفات نیا تمام و باشد شناس

 .است شده جمع هایرازیش و هایاصفهان

 صفحۀ ،انهم

327 

 دو آرتور

 نویگوب

 اغراق

 دوم نوع

 ،است آشکار عموم نظر در را آنچه فقط ییایآس اخالق

 پشت در که را یینه کارها ؛دهدیم قرار سرزنشمورد

 .گذردیم اندرون یوارهاید

  صفحۀ همان،

417 

 دو آرتور

 نویگوب

 که ییهاگزاره ،است داده نسبت انیرانیا به نویگوب که یاخالق یها یژگیو از یاریبس ۀشیر

 یهاقسمت در و اند کرده فراهم را او یهانوشته مفروضات و اند آمده رونیب او تفکر دل از

 از شدندور و یرانیا نژاد اختالط به اعتقادش از یناش ،اند داده نشان را خود زین متن مختلف

 رانیا ملت یو کتاب در رشدهذک مطالب که است پرواضح ،حاتیتوض نیا با. است ییایآر اصالت

-به انیرانیا دربارۀ نظرش در نویگوب ۀدیعق نیا. داند یم یاتیخصوص و هایژگیو چه یدارا را

 کهن ملت با را خود انیرانیا که است کرده انیب یو ییجا در که است گذاشته ریتأث یحد

 انیرانیا ییدورو از را انتساب نیا خود مفروضات یۀبرپا یول دانند،یم سطح کی در فرانسه

 انتساب او ،گرید ییجا در .(629: 0327 و،وبین)گ است داده هشدار را هاآن یصداقت یب و دانسته

 معتقد فرد کی توانیم ندرتبه کند یم انیب که بردیم شیپ آنجا تا را انیرانیا به ییدورو

 یمطالب کتابش اتصفح یبرخ در نویگوب. (698: 0327 و،)گوبین افتی جمع نیا در را درستکار

 کرده برداشت را مطالب  آن یرانیا دالل و تاجر نفر چند دنید با اصل در که کندیم انیب را

 ،است کرده مشاهده هاآن در که را صفات لیقب نیا از و متقلب ،ییدورو ،یرکیز خصلت و است

 جامعه در یخوب ظاهر با که یثروتمندان دنید با ،نیهمچن .دهدیم نسبت انیرانیا تمام به

 که صورت نیبد ؛دهدیم نسبت ایآس یحت و رانیا تمام به را یژگیو نیا شوند،ینم حاضر

 و ظاهر حفظ از نویگوب ،یگرید یجا در .کرد قضاوت ظاهرشان یرو از را ایآس مردم توان ینم

 یازنومهمان از یناش تواندیم موضوع نیا که کندینم انیب اما کند،یم ادی انیرانیا فاتیتشر
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: 0327 و،)گوبین کندیم تیهدا انیرانیا ییدورو سمت به شتریب را مخاطب و باشد انیرانیا

 درمورد حاتشیتوض انیم در و است داشته حضور آن در که یمجلس فیتوص در یو .(068

یب ،است خوانده «انیمُلّانما» را هاآن که افراد یبرخ ییرودو از رانیا در تئاتر گرانیباز یآزاد

: 0327 و،وبینگ) ردیگیم مفروض را انیانماملّ ییدورو ۀمسئل نیا و کندیم ادی یامقدمه چیه

 ادی ییدورو یبرا یعامل عنوانبه ،است رانیا مردم یرسم نید که اسالم نید از نویگوب. (607

 شودیم باعث امر نیهم و ندارد یکار اهانسان قلب و درون به اسالم کند یم انیب و کندیم

 برداشت(. 683: 0327 و،)گوبین باشند یگرید نید یدارا ،باطن در و مسلمان ،ظاهر در افراد

 .است دوم نوع اغراق هم و میتعمشیب هم اسالم از او یاشهیکل و نادرست

 لیدروو گاسپار -7

 سال نیپانزدهم در 0903 تا 0906 یها سال در که است یفرانسو یافسر 0لیدروو گاسپار

 گاسپار .است داشته اقامت رانیا در رزایم عباس یعهدتیوال و قاجار شاهیفتحعل سلطنت

. کرد منتشر یالدیم 0969 سال در رانیا در سفر نام به کتاب جلد دو در را خاطراتش لیدروو

 و شاهیفتحعل دربار و رانیا یاسیس و ینظام اوضاع دربارۀ که فصل چند جز به او ۀسفرنام

 . است رانیا مردم یها نییآ و باورها ،یزندگ ،فرهنگ ۀدربار ،استرزیم عباس اقدامات
 

 کتاب نام متن راهبرد
 نام

 سندهینو

 مفروضه

 در ،نمونه ینوازهمانیم در .باادبند و بانمهر ،میمال یمردمان انیرانیا

 به هایرانیا. گرندلهیح و قیدق گریکدی با روابطشان در و روان گفتار

ارباب .ارتندیز و شکار ،سفر ۀفتیش .هستند یخرافات درجه یهامنت

 و مقام باالبردن یبرا اما ،کوکارندین و فتوت با و گذشت با ییها

 بردارفرمان و عیمط شاه برابر در. هستند دورو و عاطفهیب خود ثروت

 در یول ،گرندیکدی ۀخورد سوگند دشمن نکهیا با. اندآزاده باطن در و

 .ندینمایم برخورد باهم دوستان نیترمانهیصم مانند و مؤدبند ظاهر

 ،رانیا در سفر

 0612       سال

 الس ،مریق

 ،0324 چاپ

 ،39 صفحات

41 

 گاسپار

 لیدروو

 

 مفروضه

 سر بر وهیب زنان و مادر و پدر قبر سر بر جمعه شب در معموالً هازن

 نیا. دهندیم سر هیگر و دعا و روندیم شانۀرفتازدست شوهر قبر

 ۀجنب چون و یواقع اعتقاد تا است عادت یرو از شتریب مراسم

 شتریب داد و غیج هرچه. باشد همراه ادیفر و داد با دیبا ،دارد تظاهر

 ،همان

 ۀدربار» فصل

 و جمعه روز

 ،«عبادات

 گاسپار

 لیدروو

                                                           
1. Gaspard Drouville 
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 کتاب نام متن راهبرد
 نام

 سندهینو

. است دشانیفق شوهر به نسبت هاآن شتریب یدلبستگ انگرینما ،باشد

 یادیز مدت ،دهدیم دست مناظر نیا دنید از که یلمتأ و تأثر اما و

 یجملگ شهر به مراجعت هنگام انزن نیهم که رایز ؛کشدینم طول

 آشکار یخوببه کامل یشادمان عالئم آنان رفتار در و خندانند و شاد

 و روندیم محبوبشان یهازن مزار بر اوقات غالب هم مردها .است

 اصول و ادا با مواقع نیا در هک هازن خالف بر اما ،کنندیم هیگر

 یزدگرتیح و قیعم اندوه حالت ،کنند توجه جلب خواهندیم

 .دارند یواقع

 065 صفحۀ

 شناسیفرهنگ و شناختیجامعه ،شناختیمردم متن یک عنوانبه رانیا در سفر کتاب ارزش

 که است لیدل نیا به دروویل ۀسفرنام تیاهم. است آن سیاسی و تاریخی ۀجنب از بیشتر بسیار

 انیرانیا یبرا هرچند. است قاجار عصر در مردم زندگی از فراوانی هایصحنه یرگرتصو

 دادن نسبت که پردازدیم ییهایژگیو به ییجاها در ،شماردیبرم یادیز کین یها خصلت

 فقط یعنی اند؛ شده انیب سندهینو مفروضات قالب در هایژگیو نیا. است انیرانیا به ییدورو

 صحبت انیرانیا رسوم آداب مورددر لیدروو. ستندین یمتک یگرید لیالد به و اند شده فیتوص

 یقلب اعتقادات سر از نه ،داندیم نهیرید عادات از یرویپ را مرسو نیا از یا مجموعه و کندیم

 انیرانیا از رسوم و آداب به احترام که دیآیبرم نیچن یو کتاب متن از .(065: 0324 ل،یدروو)

 نیا درواقع، و اندهافتی تبحر سخت یهانقش کردنیباز یبرا که است ساخته اکاریر یمردم

 سر آداب دهدیم نشان قبور اهل دارید رسم از سندهینو فیتوص .است سندهینو ۀمفروض مطلب

 ختهیآم زین ییدورو با نییآ نیا است ممکن البته ؛است نکرده درک را یعزادار و رفتن قبر

 .ستین رانهاکایر همراه ماجرا اصل اما ،شود

 هیمور مزیج -8

 سلطنت با زمان هم ،یاسیس مأمور و نوزدهم قرن ییایتانیبر ۀسندینو و پلماتید 0هیمور مزیج

 وقت ریسف ،جونز هارفورد یمنش عنوان با 0919 سال در هیمور .بود رانیا در قاجار شاهیفتحعل

 ریسف عنوانبه را یرازیش خانالحسنابو رزایم هیمور بعد، سال کی. کرد سفر رانیا به ،ایتانیبر

                                                           
1. Morier 
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 در ابوالحسن رزایم با ینیهمنش احتماالً. کرد یهمراه لندن به سفر در انگلستان دربار در رانیا

 ۀسفرنام .است  بوده ثرمؤ اریبس یاصفهان یبابا یحاج سرگذشت کتاب نگارش در ،سفر نیا طول

 این .است نایرا به موریه جیمز فرس یها گزارش دربارۀ که است یدوجلد کتابى ،موریه جیمز

 . است شده منتشر یالدیم 0909 و 0906 هاى سال در کتاب
 

 سندهینو نام کتاب نام متن راهبرد 

 مفروضه

 یخو که انیرانیا از شیب هند یاهال

 ییخودنما و تظاهر به دارند، یسپاه

 .انددلبسته

 ،(دوم سفر) هیمور مزیج ۀسفرنام

 ،0392 چاپ سال ،قمری 0616 سال

 56 ۀصفح

 هیمور مزیج
 

 براساس رانیا در ینظام و یاجتماع راتییتغ ۀآستان در هیمور مزیج سفرنامۀ ازآنجاکه

 به انیرانیا یخووخلق از هیمور یها همشاهد که ستین دیبع ،است شده نوشته ییاروپا انضباط

 در است، افتاده اتفاق دربار در که را یدادیرو یو. باشد گذرا و باشد مربوط زمان از یمقطع

 است؛ داده ارجاع مورد نیا به خود ابکت در زین( 0370) زادهجمال و است کرده ذکر کتابش

 یبرا بود قرار که یکس به من نزد در اعظم صدر بار کی: »هستند گونهنیا انیرانیا همۀ ییگو

 یلیخ»: گفت دیکأت با شیهاهیتوص ضمن در شود، فرستاده یروس ۀگماشت به مقدم ریخ گفتن

 .«. .. آگاهند یخوب به تملق یواقع ارزش از ما مانند هم هاآن لکن «!بگو را او تملق

 ژوبر یآمد ریپ -9

 متولد 6پروانس-آن-اکس در یالدیم 0778 سال ژوئن سوم در 0ژوبر ی امیلین پروبآمد ریپ

 وضع و طیشرا دربارۀ همنوزد قرن به مربوط یشگزار ارمنستان و رانیا  در مسافرت کتاب .شد

 از یو یهاادداشتی مجموعه از یگزارش ای سفرنامه کتاب نیا ،درواقع .است جهان و رانیا

 قاجار دربار و بود روس و سیانگل چون ییکشورها نفوذ ریز رانیا که یهنگام است؛ رانیا اوضاع

 .داشت رنگکم ینقش
 

 سندهینو نام کتاب نام متن راهبرد

-شیب

 ،میتعم

 اغراق

 دوم نوع

 .ندارد ینونقا و قاعده شاه خواست جز یداور که معتقدند انیرانیا

 شودیم که کنندینم درک یحت و آورندیم او وغی ریز را سر

 ریتغ ای یبردارفرمان یبرا آنان. ساخت رها دیق نیا از را خود

به که یاکلمه آن ،یآزاد یبرا یول بجنگند، که حاضرند ارباب

 در مسافرت
 و رانیا

  سال ،ارمنستان

 ،یالدیم 0088

 ژوبر آمده ریپ

 

                                                           
1. Pierre Amedee Emilien Probe Jaubert 

2. Aix-en-Provence 
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 سندهینو نام کتاب نام متن راهبرد

 از رمانهش یب آنان. جنگندینم ،ندارد زبانشان در یمعادل وجهچیه

 پند نیا شهیهم و ندیگویم تملق دیگویم زور شانیا به که یکس

 کاربه آمده، در یالمثل ضرب صورتبه انزبانش در که را کنندهزاریب

 به. «ببوس یببر یتوانینم که را یدست» :دیوگیم که بندندیم

 است یابیکام. است زیچهمه زور و ندارد یمعن ،حق آنان چشم

 هاآن یبرا وسائل نشیگز. سازدیم موجه را کارها شهیهم که

 توانیم یالهیوس هر از یابیکام یبرا) است یارزشکم زیچ

قابل نظرشان به یشکنمانیپ و انتیخ ،ییدورو. (کرد استفاده

 کردنپنهان. دیرس خود کام به دیبا ؛ستین اخذهؤم و سرزنش

( یفور خطر هنگام در خود نید انکارکردن) نمودنهیتق و دهیعق

 .ستین یجرم چیه هاآن چشم به

 چاپ سال

 صفحۀ ،0347
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 دادن میتعم او راهبرد و است دانسته دورو و متملق را انیرانیا یاستدالل چیه بدون ژوبر

 ۀطبق و دربار بر حاکم جوّ و یاسیس طیشرا. است بوده انیرانیا همۀ به انیدربار یرفتارها

 به ،مقام و مال کسب ای خود مال و جان حفظ یبرا یاعده که است شدهیم باعث یاشراف

 ۀهم به را یژگیو نیا ،روابط نیا از یبرخ دنید با ژوبر. بپردازند اربابان تملق و یچاپلوس

 ،نیهمچن. است هکرد یمعرف دورو و متملق را انیرانیا تصورنیبد و است داده نسبت انیرانیا

 مذهب و نید و اننددینم جرم را آن که است کرده متهم یمذهب ییدورو به را انیرانیا یو

 .یباطن نه ،رددا یظاهر ۀجنب آنان یبرا

 ۀواژ» دیگویم که است برده کاربه ییجا در را مخاطب به امیپ انتقال در اغراق راهبرد ژوبر

 دنیند یعنی ،دوم نوع اغراق از یمرسوم شکل نیا. «ندارد یفارس زبان در یمعادل چیه یآزاد

 مدنظر که یاواژه نیع که علت نیا به صرفاً را مردم از یگروه یاسندهینو که هاستتیواقع

 برخالف. داندیم محروم هاتیفیک و هایژگیو یبرخ از ندارند، خود زبان در اوست

 یاستبداد سراسر را رانیا و کیدموکرات یرفتارها از یعار را انیرانیا که یسانینو هسفرنام

 انقالب از شیپ رانیا در روزمره امور ۀادار ۀنحو فیتوص در( 0387) انیآبراهام اند،کرده فیتوص

 و یروشنفکر اتیادب وارد مشروطه و یدموکراس چون یمیمفاه آنکه از شیپ یعنی مشروطه،

 نیا هب است؛ داشته وجود یدموکراس ینوع کشور نقاط شتریب در که کندیم انیب شود، انهیعام

 .کند نصب را یمحل حاکمان مردم تیرضا بدون است توانستهینم دولت ،عمل در که صورت
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 ملکم سرجان -11

 لیااو در او. بود مداراستیس و دانخیتار ،یشرق هند یکمپان یاسکاتلند افسر 0ملکم جانسر

 مسلط یفارس زبان به یو. شد فرستاده رانیا به یاسیس یها تیمأمور یبرا بارها نوزدهم قرن

 فیتأل رانیا کامل خیتار یجلد دو ۀمجموع. داشت ییآشنا رانیا خیتار و فرهنگ با و بود

 براى که است رانیا عمومى خیتار بارۀدر اثرى ،یانگلیس مدارسیاست و مورخ ملکم سرجان

 به یالدیم 0905  سال در ران،یا خیتار کِیکالس اثر نیا .است شده نوشته ستانانگل مردم

 فارسى به را آن رتیح لیاسماع رزایم ،یهجر 0697  سال در و شد نگاشته سىیانگل زبان

 .کرد ترجمه
 

 نام کتاب نام متن راهبرد

 سندهینو

-شیب

 میتعم

 یاهال خود. است المثلضرب انیرانیا ییدورو و ییگودروغ

 نیا ندیگویم اما ندارند، انکار را یمعن نیا زین کتممل نیا

 تیوضع رع ۀجیتن و حکومت طرز سبب به مردم در یماریب

 در توانندیم طور هر ندریناگز دهز ستم یایارع کهچرا ؛است

 ... و بکوشند خود حفظ

 جلد ،رانیا کامل خیتار

 0083 سال دوم،

 چاپ سال ،یالدیم

 فحۀص ،قمری 0642

361 

 رجانس

 ملکم

 

 شاردن انژ -11

 بود یا یفرانسو نینخست شاردن. دش متولد سیپار شهر در یالدیم 0243 سال در 6شاردن ژان

 احانیس ۀدیبرگز آثار انیم در .کرد جلب یفارس اتیادب به را فرانسه یادب ۀجامع توجه که

-یب ثیح چند از و اردد یاژهیو منزلت و مقام شادرن ژان فاتیتأل ،ییاروپا محققان و دانشمند

 آشنا یترک و یپارس زبان به نکهیا دوم ؛است هیصفو درخشان ۀدور ۀدربار نکهیا اول: است رینظ

 مجاورت و معاشرت لیدلبه سوم است؛ داشته کامل تسلط یفارس ۀمحاور زبان هب و است بوده

 تمدن به او عشق ران،یا در یزندگ ۀدور دو در جامعه گوناگون طبقات و مردم با یو ۀچندسال

 ،3براون ادوارد رینظ یگرید سندگانینو مرجع او ۀناماحتیس فلسفه، در شبودنمشهور و رانیا

. است شده ترجمه ایدن گرید یهازبان به اتشیح زمان در و است بوده 2دروید و 5بونیگ ،4روسو

                                                           
1. Sir John Malcolm 
2. Chardin 
3. Edward Brown 
4. Rousseau 
5. Gibbon 
6. Diderot  
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 و رانیا یباستان یورتامپرا مردم و ملل یمذهب و یاجتماع ،ینژاد  ،یخیتار یها یژگیو ،نیهمچن

 . است داده شرح یعلم نیمواز با را یصفو دولت باشکوه دوران زین

 

 کتاب نام متن راهبرد
 نام

 سندهینو

 نوع اغراق

 دوم

 یاله یموهبت یدارا شاه که هستند اعتقاد نیا بر انیرانیا

 ۀماندیباق و است مقدس کندیم لمس یو آنچه که است

 و اوهام نیا به انیربارد. است شفابخش یو ۀنوشاب ای غذا

 .کنندیم تظاهر آن رفتنیپذ به اما ،ندارند اعتقاد خرافات

 جلد ،شاردن ۀسفرنام

 0198 سال سوم،

 چاپ سال ،یالدیم

 ،یشمس یهجر 0376

 0607 صفحۀ

 ژان

 شاردن

 

 میتعمشیب

: دوم نوع

کپارچهی

 یساز

 مانیپ نیا انعقاد آغاز از یکمپان است گفتن درخور

 یهاانیز جبران یبرا زین هایهلند...  رایز بود یناراض

 ونیلیم دو کاال ونیلیم کی یجابه قرارداد نیا از حاصل

 ،مورانأم به دادنرشوه و عیتطم قیطر از و کردندیم وارد

 را فیظر و فیلط یهاپارچه فلفل، یجابه را خکیم گل

 یجابه را عدل دو و متیق کم و خشن یهاپارچه یجابه

دغل و یدزد که رانیا در عمل نیا. زدند یم جا عدل کی

 ،دارد یکل رواج مردم ۀهم انیم تقلب و ریتزو و یکار

 .است آسان اریبس

 203 صفحۀ ،همان

 ژان

 شاردن

 

 

 را 6استرابورا و 0هرودوت آثار ازجمله ایران ۀدربار رومی و یونانی قدیمی متون برخی شاردن

 به انتقادی دیدی با و بود آشنا زین خود از پیش وپاییار سیاحان آثار با نیز و بود خوانده

 بارۀدر است، داشته که یا ینیبزیت و دقت با شاردن. نگریست می ایران ۀدربار آنان های نوشته

 با ،مثال یبرا ؛ناحق یگاه و حقبه یگاه ؛است نوشته کتابش در یادیز یزهایچ یرانیا و رانیا

 تحت را هاآن عموماً که ردستانیز با منصبانصاحب ارتباطات و مناسبات از یبرخ ۀمشاهد

 رانیا مردم عموم به را آن و گرفته درنظر تیواقع صورتبه را خود یۀفرض ،داشتند خود ۀطریس

 تیشخص درمورد انیرانیا راسخ اعتقاد به ابتدا در ای .(725: 0376 شاردن،) است داده نسبت

 خرافات و دهیعق نیا از انیدربار ،ادامه در و است کرده اشاره خاص مقام کی عنوانبه شاه

 کنند یم تظاهر خرافات و دیعقا نیا داشتن به منفعت کسب منظور به فقط و اندشده یمستثن

                                                           
1. Herodotus 

2. Strabora 
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منفعت لیدلبه که را اشخاص نیا ییدورو و تظاهر توانینم ن،یبنابرا ؛(0607 ،0376 شاردن،)

 توانینم ،تر هم ذکر شدپیش که طورهمان .داد نسبت رانیا مردم کل به است، بوده یطلب

 رانیا ۀجامع ۀندینما ،داشتند که یا یروان و یجسم خاص طیشرا لیدلبه را دربار یهاخواجه

 است بوده الزم اسرار حفظ تیحساس و هاآن یشغل تیموقع به توجه با ،نیهمچن. کرد قلمداد

 شاردن ،گرید ییجا در .شندبا داشته درنظر روزمره ارتباطات در را ظاهر حفظ و یرازدار

 است کرده مبرا ییدورو از را رانیا زنان ،پژوهش حاضر در ذکرشده موارد گرید برخالف

 تمام به را ییدورو خصلت توانینم که دهدیم نشان مورد نیا. (0406: 0376 ن،دشار)

 .ندارند را یژگیو نیا زنان کم دست ظاهراً رایز ؛داد نسبت انیرانیا

 یریگ جهینت و بحث

 از و انیصفو ییروافرمان آغاز با هفدهم قرن دوم ۀمین از اروپا در دیجد رانیا شناخت یاهشهیر

 زین محتوا نظر از سانینو سفرنامه. گرفت شکل سندگانینو و احانیس یهاسفرنامه نگارش قیطر

 انیرانیا اتیقخل و رفتار ،یدربار روابط از یبرخ دنید و انییاروپا یجهانگرد قراردادن اریمع با

 کل به را خود یهانظر یگاه و اند پرداخته یریسوگ به عموماً و اند داده قرار یداور یترازو در را

 یریگشکل در هاسفرنامه رگذاریتأث نقش از دینبا انیم نیا در اما ؛اندداده میتعم رانیا ۀجامع

 خود کتاب در( 0375) اونبر ،مثال طوربه کرد؛ غفلت گرید ملل ذهن در رانیا ملت از یریتصو

 باشند نکته نیا متوجه دیبا ،کنندیم سفر رانیا به که یخارج نیسافرم»: کندیم نقل نیچن

 وضع ثیح از اگر کند،یم شکشیپ یگرید به را یزیچ یکس هک وقت هر مملکت نیا در که

یرانیا یمنته ،باشدیم ءیش آن فروش منظورش باشد، شخص آن از ترنییپا یماد و یاجتماع

یم بلکه ،بفروشم را ءیش نیا خواهمیم که ندیگوینم حاًیصر ،هستند مؤدب یمردم چون ها

 را آن و مدهآ بدشان هایرانیا عادت نیا از فرانمسا یبعض. کنم شکشیپ خواهمیم که ندیگو

 نیا علت(. 0370 زاده،جمالاز  نقل به) «ستین نیچن کهیدرصورت ؛انددانسته ریتزو نوع کی

 در یفهمکج موجب که دانست گوناگون اقوام نیب یفرهنگ یهاتفاوت در توانیم را موضوع

 از. شودیم عادات و رسوم رفتارها، از نامناسب برداشت ،جهیرنتد و ملل رسوم و آداب با رابطه

 (0392) 0من یب امیلیو ،اند افتهی دست انیرانیا تعامالت از همدالنه یفهم به که یانمحقق معدود

 از استفاده با را رانیا در یعمود روابط ساختار ،رانیا در قدرت و منزلت زبان، کتاب در که است

                                                           
1. William Orman Beeman 
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 با را انیرانیا تعارفات و تعامالت ۀنحو است  توانسته و است داده شرح یشناسزبان یابزارها

 .کند ریپذفهم حاکم یاجتماع ساختار به ارجاع

 را یمتون «ییدورو» صفت انتساب در سندگانیون یراهبردها بر تمرکز با پژوهش نیا در

 به سندگانینو از یتعداد. است شده اشاره انیرانیا ییدورو به ها آن در که میکرد یبررس

 .اند کرده یتلق حاکم ۀطبق بارز صفت و اند نموده مذمت را آن ،اند کرده اشاره انیدولت ییدورو

 یتعداد. اند داده میتعم انیرانیا کل به را حاکم ۀطبق در ییدورو نیا سندگانینو از گرید یبرخ

 بدون ،قدرت اربابان مقابل در دستریز مردم ییدورور و تملق ۀمشاهد از پس سانینوسفرنامه از

 یمردم را رانیا مردم آن، اقتضائات و رانیا ۀجامع بر حاکم یتیرع و ارباب طیشرا درنظرگرفتن

 یمذهب اعتقادات به توجه با پوالک، مانند یگرید اناحیس. اند خوانده متملق و دورو یذات طوربه

 بر رانهیسوگ دیتأک با صرفاً ،اسالم یمذهب و ینید نیقوان و طیشرا رفتنگدرنظر بدون و انیرانیا

 یبرا یاستهیشا یهامعرف ندنتواینم است مسلم که) اتیآ و ثیاحاد از یکوچک اریبس بخش

 متظاهر و دورو را انیرانیا کوچک، بخش نیا لوبمطبه ۀمصادر و (باشند ینید فرهنگ و نید

 و نییآ و رددا ملت نیا نیب در یترقیعم یها شهیر مذهب که است یحال در نیا ؛اندخوانده

 نیا دربارۀ یآگاه و علم داشتن بدون و یسازساده با و داراست را خود ۀژیو یهادستورالعمل

 صرفاً نه و یاجتماع یهاداللت به دیبا ن،یبرا فزونا. کرد ریتفس را هاآن توانینم هادستورالعمل

 در المثلضرب ای پسندعامه تیب ای ثیحد کی حضور صرف. کرد توجه زین اتیادب و نید ،یمتن

 بلکه ؛ستین ،دیآیبرم متن ظاهر از که یصورت همان به آن شدنییاجرا ضامن فرهنگ، کی

 آخر در. شودیم اجرا درعمل و شده رائها متون از گوناگون یهازمان در یمتعدد یرهایتفس

 با ،یسازکپارچهی و یدهمیتعمشیب راهبرد با نویگوب و دنشار مانند سندگانینو یبرخ نکه،یا

 .اند داده نسبت انیرانیا یتمام به ار آن ییدورو یاخالق یژگیو از مورد دو ای کی دنید

برای انتساب دورویی  حاضر پژوهش شده توسط نویسندگان کارگرفته راهبردهای بهبررسی 

 شناسی است.مورد دانش شرقدر( 0884)ادوارد سعید مطالعۀ  هایکنندۀ یافتهتأییدبه ایرانیان، 

کنون از زاده تا که نویسندگان ایرانی از جمالطور دهد هماننشان می های پژوهش حاضریافته

صفت برای توصیف  گرفتن یک تعمیم، اغراق، و مفروضراهبردهای فراگیری، تمایز، بیش

صفوی تا  های عصرنویسان و تاجران و دیپلمات، سفرنامهاند  خلقیات ایرانیان استفاده کرده

اساس پژوهش حاضر و برتر، پهلوی نیز از همین راهبردها استفاده کرده بودند. در تصویری کلی

همان گفتمان و  ،تا به امروز نگاه کنیماگر از دوران صفوی (، 0382امیر )پژوهش های یافته
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؛ رانیان غالب بوده استشناسی در انتساب ویژگی دورویی به ایراهبردهای غالب در دانش شرق

دغۀ برقراری ارتباط با گیری راهبردهایی که دغکار استمرار به»و  «ارتباط با واقعیتنبود »یعنی 

تعمیم و دها، بیشز میان این راهبرهای پژوهش حاضر نشان داد که ایافته .«ندارندواقعیت را 

 اند. بوده ان ایرانیان، دو راهبرد پرکابردترگرفتن صفت دورویی در می نیز مفروض

 من یب امیلیو از ازجمله .میکن توجه زین لیبد یهاخوانش به میکرد تالش حاضر پژوهش در

 نودب یعمود ادیز ۀدرج به توجه با کند یم تالش ان،یرانیا خواندن دورو بدونِ که میبرد نام

 گرانمشاهده گرید که کند ریپذ فهم را یا یرفتار و یگفتار یها تناقض ران،یا ۀجامع در روابط

 دورو از که است یگرید ۀسندینو سرنا، کارال. بخوانند دورو را انیرانیا اند کرده مجاب را یخارج

 مردم یدگزن به من یب امیلیو همچون او که لیدل نیا به دیشا ؛کند یم زیپره انیرانیا خواندن

 رفتار کند یم تالش سرنا که مینیبیم های ایرانمردم و دیدنیدر کتاب  .است کرده نفوذ یعاد

 ،گرانید و سرنا انیب نیب تناقض نیا. کند لیتحل و فیتوص یساختار یانهیزم در را انیرانیا

 دو نیب. هاستآن به مطلق یصفات دادن نسبت و انیرانیا رفتار فیتوص نیب مهم تناقض همان

 در .دارد وجود یاریبس تفاوت «دارند انهیدورو رفتار هایرانیا» و «هستند دورو هایرانیا» ۀجمل

 در. شود یم داده نسبت انیرانیا به مکان، و زمان بدون قید ،مطلق طوربه یصفت ،نخست ۀجمل

 را انیرانیا رفتار از یتیموقع لیتحل ۀارائ ،نیبنابرا و شود یم دیتأک حال زمان بر دوم، جملۀ

 و نیرید یژگیو «ییدورو» ییگو ؛است غالب ییگراذات اول، ریتعب در اما کند، یم ریپذ امکان

 و سرنا ،من یب یعنی اند،کرده توجه فیظر ۀنکت نیا به که یسندگانینو .است انیرانیا یِابد

 درمورد که را یفاتیتوص همان گرانید اما ،اندفتادهین شناسانه شرق یهاشهیکل دام به هیمور

 .اندکرده دیبازتول خود آثار در است، بوده جیرا هایشرق

 اتیخلق فیتوص گفتمان خ،یتار طول در و زمان گذر در که است نیا ذکر درخور ۀنکت

 ادامه تاکنون که یتتبعات و هاقولنقل در و است گرفته قرار نخست کردیرو ۀطریس ریز انیرانیا

-یم «شرق تیواقع با یشناس شرق نداشتن ارتباط» دیسع اردادو که یزیچ همان است، داشته

 فیتوص معرفت ۀبدن که است نیا ،شودیم مشاهده درعمل آنچه. است شده غالب ،خواند

 به توجه بدون را ییدورو چون ییهاصفت که است یسانینوسفرنامه راه ۀادام ،انیرانیا اتیخلق

 ادامه را راه نیهم عمدتاً زین یرانیا سانینواتیلقخ یحت ؛اندداده نسبت انیرانیا به آن ملزومات

 .خواندیم «یشناسخودشرق» را آن دیسع ادوارد که اند گرفته قرار یگفتمان در و اندداده
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