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 چکیده

گیاارد ی از فرهنااع عامااه )فول( ااور( را دربرمیتااوجّه عامااه ب اام مهااب و  اباا  ادبیّااات

، آوری و بررساای آنشااهاهی از لیاا ی بااه لیاا  دیلاار ال واااع یاف ااه و جماا  طوربااهکااه 

تصاااویر  گولااهاینسااازد  بیاایاری از ل(ااات تاریااه و ماایهب زلاا گی م اا  را آشاا(ار می

ماردم یاه سارزمین را تلا(ی  « حافظا  جمعای»ی هیا ن  کاه های م ّا، گنجیناهدروا  

ایااران  ادبیّااات عاماا گر عناصاار های اروپااایی کااه تصااویر، سااهرلامهروازایااندهناا   می

تطییوای  ارار  ادبیّااتهاا در حاوزۀ ای برخوردارلا  و بررسای آلاهمّیّا  ویا ههی ن ، از 

هیاا ن  کااه در « دیلااری»و جامعاا   ها آییناا  بازتاااه فرهنااعگیااردچ چراکااه سااهرلامهمی

ای از تصاااویر بیاا ه صااورتبهعامااه  ادبیّاااتو ی فرهنااع تااوان بااه تج ّااهااا میآل

ی و بینااافرهنلی دساا  یافاا   باا ین منظااور، از میااان های م ّااها و ک یلااهاساا رتوتی 

فرالیاوی کاه در  ارن بییا ب می اادی باه ایاران عزیما  کردلا ، ساهرلام   سایّاحانآثار 

 ادبیّااتر عصار خاود، ت ا  تا ثیهای هبرله دالماالی کاه بایم از دیلار ساهرلامههالری

عامااه روایاا  شاا ه، مااورد ت ویااق و بررساای  اارار گرف ااه اساا   در همااین راساا ا، ایاان 

موالااه در ت ااات اساا  تااا در چااارچوه رهیافاا  تصویرشناساای،  اامن واکاااوی 

رلااه دالمااالی ت اا  عاماا  ایااران در سااهرلام  هالری ادبیّاااتشاا ه از تصاااویر بازلمایی

ت  ی ای، باه ایان پرسام پاسا  دها  -هی، باه شایوۀ توصایاز خراسان تا ب  یاریعنوان 

 سایّا عاما  ایاران چلولاه در ساهرلام  دالماالی بازتااه یاف اه و ایا تولو ی  ادبیّااتکه 

چااه لولاای در ایاان بازلمااایی داشاا ه اساا   ل ااای  حاصاا  آماا ه از ت ویااق للااان 

فارساای، اشااعار،  ادبیّااات هااای عامیالاا شاا ه شااام  ج وهزلماییدهناا  کااه تصاااویر بامی

جایلااه زباان و اده فارسای  اهمّیّا ه و گه ارهاای عامیالاه و ح(ایااتی اسا  کاه الوا
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للااان داده و از خ اااع ح(ایااات، ابعااادی از فرهنااع ایااران  لاازد ایرالیااان و اروپاتیااانرا 

 ی یاف ه اس  تج ّ

از رلااه دالمااالی، عامااه ایااران، سااهرلام  هالری ادبیّاااتتطییواای،  ادبیّااات ها:کلیدددوا ه

 تصویرشناسی ب  یاری،خراسان تا 

 مهمقدّ. 1

اساا  از ع ااب  یاشاااخهشناساای( ه یااا فول( ااور )دالاام عااوام یااا تااودهفرهنااع عاماا

ها، ه صااّ  هااا،یو ساارگرم هااایورسااوم، بااازو عیااارت اساا  از ع ااب بااه آداه یشناساامردم

  کااه هاار  ااوم و م ّاا یهااا، ساارودهاترالااه ،هانایاا ی، چهاالمث  ااره، هاناها، داساا افیاااله

، دروا اا تصاااویر  گولااهاین  شااودمن واا  می لااریبااه لیاا  د یزبااان بااه زبااان از لیاا 

و دهناا  مااردم یااه ساارزمین را تلاا(ی  می« حافظاا  جمعاای»ی هیاا ن  کااه های م ّااگنجینااه

 لاا ،یو مع یو ماایهب زلاا گ هیاااز ل(ااات تار یاریبیاا هاااآل قیااد  یو بررساا یآورجماا 

 اجمااالی طوربااه و لااهیال  اخ اااو و عااادات، عواطااس و احیاسااات و طاارز ته(اار و

  بنااابراین، (0971 ،یاساای)  سااازدی  را آشاا(ار مااآن  ااوم و م ّاا یو م ّاا یروحاا صیخصااا

ویاا ه  طوربااهگیاارد کااه عامااه ب اام مهماای از فول( ااور یااا فرهناع عامااه را دربرمی ادبیّاات

و ی های م ّااها و ک یلااهتصاااویر بیاا ه از اساا رتوتی  صااورتبه، هاناا  سااهرلامهیدر آی

هایی از فرهنااع و آثااار ادباای، جنیااه گولااهاینلااای م ااون ی یاف ااه و از لابااهتج ّاابینااافرهنلی 

 گردد  جوام  لمایان می ادبیّات

 اطّ اعاااتتاااری ی هیاا ن  کااه -ها از جم ااه مناااب  مهااب ادباایلامااه ساایّاح، وا  بااه

مردمااان هاار عصاار و زمالااه را در اخ یااار خوالناا گان  اارار   گولاااگولی از زلاا گی عامیالاا

باا دوران  زماانهب کاه تاوان گها ان مایرلوییای در ایادر بررسای سایر ساهرلامهدهن   می

لوییاای بااه معنااای و سااهرلامه هااا بااا ایااران و ایرالیااان افاازایم یافاا ارتیاااغ برباای ،صااهویه

)تاااتیی و   د رساایوخاا جباااه او ساایشنابااا له اا  شاارو بن لااوزده اارخااود در  خااا ّ

های شاار ی، بااا مااردم و اروپااایی، هنلااام سااهر بااه ساارزمین ساایّاحان(  0970حیاا ری، 

گردلا   در ایان لاو  الا ، مواجاه مایدر کلاور خاود تجرباه کرده آلچاهفرهنلی م هاوت با 

ای امااور عااادی و روزمااره دیلااریشااول  کااه از للاااه شاایه   مااواردی می ساایّاحانبرخااورد، 
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گردلاا ، م( ااوه ثیاا  لمی صااورتبهآیناا  و بااه همااین ساای ، اب اا  می حیاااهبه

ی در مااواردی مهااب و اروپااایی عجیاا  و ح ّاا ساایّا چنااین امااوری از دیاا  یااه  کااهدرحالی

بارد و حاصا  دسا  باه للاارت می سایّا لماینا چ در اینجاسا  کاه ج اوه می توجّهجال 

کاه رد  چناین تجربیاات ارزشامن ی آوهای خاود را باه رشا   ت ریار درمایها و شنی هدی ه

توالاا  در حااوزۀ مطالعااات ای را میااان م اا  گولاااگون بااه همااراه دارد، میشااناخ ی دوطرفااه

 تطییوی  رار گیرد  ادبیّات

 سایّا ، 0رلاه دالماالییاالی کاه باه ایاران ساهر کردلا ، ساهرلام  هالرییاروپا آثار در میان

بناا ی یی ایااران بااه ل ااوی جااام  و طیوهبااه دلیاا  بازلماااملااهور فرالیااوی،  شاانا ع یوهو 

 برخاااوردار اسااا   او در اوایااا   ااارن بییااا ب می اااادی زاییساااهبااا اهمّیّااا از شااا ه 

ورساااوم فرهناااع و آداه و   در ایاااران پرداخااا سااایاح( باااه سیروم0719ت/0191)

 و صانع ی ا  صاادی، لظیار سیاسای، گولااگون ابعااددر ی د یاق اطّ اعااتان را به هماراه یایرال

ای، بااه همااان م ااون سااهرلامه ،دروا اا   بااه رشاا   ت ریاار درآورد اتهدر سااهرلاماج ماااعی 

هیاا ن ، از فرهنااع و دیاا گاه  «دیلااری» فرهنااع و تماا ن ساارزمین دربرگیرلاا ۀالاا ازه کااه 

و دیاا گاه ، ردّی از «دیلااری» اامن بازلمااایی  ،ساایّا گویناا   چراکااه لیااز ساا ن می ساایّا 

تااوان بااه تصااویری از می هاااآلگاارارد کااه بااا آگاااهی از یبرجااای ملیااز « خااود» ایاا تولو ی

دالماالی وا ا   توجّاهماواردی کاه بیایار ماورد   فرهنع جامع  او لیز دس  یافا   از جم ا

شااهاهی  طوربااهویاا ه ح(ایااات و روایاااتی اساا  کااه  طوربااهعامااه و  ادبیّااات، ه اساا شاا 

هایی از فرهنااع و اده ایرالیااان شاا ل  و تصویرساااز جنیااهمیااان مااردم ایااران لواا  می

چوه رهیافا  رگردل   در هماین راسا ا، ایان موالاه در ت اات اسا  تاا در چاام یوه می

 عاماا  ایااران در سااهرلام  ادبیّاااتشاا ه از تصویرشناساای،  اامن واکاااوی تصاااویر بازلمااایی

بااه  ،ت  ی اای-، بااه شاایوۀ توصاایهیاز خراسااان تااا ب  یاااری دالمااالی ت اا  عنااوان رلاههالری

عاماه ایاران چلولاه در ساهرلام  دالماالی بازتااه یاف اه  ادبیّاات این پرسم پاسا  دها  کاه

  چه لولی در این بازلمایی داش ه اس  سیّا و ای تولو ی 

                                                           
1. Henry René D’Allemagne 
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 پژوهش ۀپیشین. 2

اساا   ک اا   یّاا اهمّع ااوم الیااالی بیاایار حاااتز  هااایعامااه در زمیناا  پ وهم ادبیّااات

ساودمن ی را در ایان حاوزه  اطّ اعاات کاهالا  باه رشا   ت ریار درآم ه رابطاه اینمهمی در 

 ی عامیالا ادبیّاات دو ج ا ی ت ا  عناوان  جعهر م جاوه در ک ااهم مّا  دهنا اراته می

موالاااتی  ،(0991) ورسااوم مااردم ایااران(هااا و آداهافیاااله ایااران )مجموعااه موالااات دربااارۀ

هااا، لامااههااای عامیالااه، داساا انکااه دربرگیرلاا ه مو ااوعاتی لظیاار فرهنااع عامااه، داساا ان

    در هماین رابطاه، سایّاسا  کاردهبررسای  و گاردآوری را هاا هیا ن ،ورسوم و آیینآداه

 ایااران  عامیالاا ادبیّاااتپ وهلاای اجمااالی در وهاااه  یاساای در ک ااابی ت اا  عنااوان 

هااای ادباای را باارای هاار عامیالااه و الااوا  آن پرداخ ااه و لمولااه ادبیّاااتبااه بررساای  ،(0971)

بااه  ،(0971)فرهنااع عامااهداری در ک اااه ب اام رکاار کاارده اساا   همچنااین، احماا  تماایب

و  عامااه ادبیّاااتالااوا  آن و بررساای میااالی لظااری فرهنااع عامااه،  ،تعریااس فول( ااور

ای، خ یجااه آثااار سااهرلامهدر زمیناا  بررساای   اساا  پرداخ ااهزیرمجموعااه ایاان دو مو ااو  

 فرهنااع عاماا  ایرالاای در»  رسااولی در موالاا   ی، کیااری روشاانه(ر و حجّاام مّشاااه

ت  ی اای، عناصاار فرهنااع عامااه، فرهنااع -(، بااه روت توصاایهی0971) «بطوطااهابن سااهرلام 

الاا   همچنااین فرزالااه عمااومی و ارتیاطااات اج ماااعی ایرالیااان را مااورد ت ویااق  اارار داده

سااه ساااع در هااای فرهنااع عامااه در سااهرلام  ج وه»فر در موالاا  یاا  وحاا الیزاده و امع ااوی

هااای فرهنااع عامااه در ایاان سااهرلامه ( بااه بررساای ج وه0979)  وزف آرتااور گوبینااو آساایا

 ال  پرداخ ه

تاااوان ی(ااای از ، رهیافااا  تصویرشناسااای را میهاااای رکااار شااا هپ وهم رببع ااای

دالیاا   تصویرشناساای، از ها یناا  بررساای سااهرلامهدر زم های لواا  ادباایترین شاایوهمناساا 

در « دیلاری»تطییوای اسا  کاه باه مطالعا  تصاویر فرهناع کلاور  ادبیّاتهای فرعی شاخه

، شناساایجامعهدر  تنهالااهگهاا  تصویرشناساای  تااوانمی  پااردازدمی« خااود»کلااور  ادبیّااات

، دروا ا   (1102، 0)لیرسان رودکاار مایه روت پا وهم با عنوانباهب (اه در ع اوم الیاالی 

گیاارد، بااه عواماا  گولاااگون م ناای، بینااام نی و گه مااالی شاا(  می توجّااه باااهاار تصااویری، 

                                                           
1. Leerssen 
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هااای پیلااین و شاارایا گه مااالی آن تصااویر را در هاار تصااویر ردپااای م ن کااهطوریبه

تطییوای در ماورد بااف ی کاه لوییان ه در آن، یاه فرهناع یاا  ادبیّااتق ملاه ه لمود  م وّا

)لااامور  کناا ، بیاایار حیااا  اساا دیلااری را تصااویرپردازی میهای فرهنااع ش صاای 

 اهمّیّا باه گویاارد ، تطییوای ادبیّاات فصا  هلا ب ک ااهکاه در  طورهمانو  (0999مط ق، 

 عنوانباهی های بزرگای م ّاهاای فاردی و جمعای و لیاز افیاالهدرک چلوللی ایجااد آگاهی

 ااامنی، وجاااود رهیافااا   طورباااه، تطییوااای اشااااره دارد ادبیّااااتلاااوآوری حویوااای در 

   ( 1100)دادور،  دال تصاویر الزامی می گولهاینتصویرشناسی را در بررسی 

هاار تصااویری موجاا  یااه آگاااهی هرچناا  م  صااری از یااه »دیاا گاه پااا و،  باار بنااا

 و لیااز «اساا « آلجااا»لیاای  بااه یااه « اینجااا»، یااه «دیلااری»لیاای  بااه « ماان»

کناا  کااه در آن میاا له براللیاازی هاا ای  میهااای ق را بااه تواط تصویرشناساای، م وّاا»

، گیاارد اارار میدیلاار ع ااوم الیااالی و  شناساایالیان، شناساایجامعهتاااری ، در کنااار  ادبیّااات

ایاا تولو ی )ل ادپرساا ی،  لااوعی ای اساا  کااه کارکردهااایتصااویر مظهاار ویاا هو در آن 

، 0)پااا و «سااازدجمعاای را روشاان می لمولااه( و باایم از همااه، حافظاا  عنوانبااهاگزوتییااب 

را از  ادبیّاااتبررساای  خااواهیبلمیدارد کااه مااا بیااان ماای ،همچنااین(  001،    0771

هاای ارزشای کاه برها  های فرهنلای و لظامبررسی ساایر سااخ ارهای رهنای، عو ای، ما ع

(  در همااین 092    ،0771 ،پااا و) کناا ، جاا ا کناایبتاااری ی مل صاای را ایجاااد می

دالاا  کااه بااه ترتیاا ، شااام  می گالهسااه ابعااادارای ، تصااویر را د1راساا ا،  ان مااارک مااورا

  یاااا فرهناااع )حافظااا  تصاااویر ف اااای خارجی)ارجااااعی(، تصاااویر یاااه م ّااا

(  0777 ،و پااا و9بیاایر) لوییاان ه اساا  ویاا ۀفرهنلاای( و تصااویر حیاساای  -جمعاای

  را در مطالعاات تصویرشناسای اثیاات جمعای یاه م ّا حافظا  اهمّیّا تمامی این ماوارد، 

ها در میااان مااردم جااای گرف ااه و ها و اساا رتوتی تصاااویری کااه در  الاا  ک یلااهکناا   می

تصویرشناساای، مطالعااه و بررساای تصاااویر  ازآلجاکااه  سااازل مین افرهنااع جامعااه را لمایاا

                                                           
1. Pageaux 

2. Jean-Marc Moura 

3. Bessière 
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ویا ه ماورد  طورباهها دیلاری اسا ، ایان مو او  در ساهرلامه ادبیّااتفرهنع خاودی در 

 گیرد  مطالعه  رار می

الا  کاه دی باه للاارت درآم هتصویرشناسااله، ک ا  و موالاات م عا ّدر زمین  مطالعاات 

 بااه زبااان ،(0971)0ساایتصویرشناتااوان بااه آثااار ای میاارا دادور لظیاار ک اااه می هاااآلاز میااان 

(، اشاااره 0997) «ایرالاای یااه شااهر برباای، در آثااار سااه لوییاان ۀ تصااویر»فرالیااه و موالاا  

بررسااای »آریاااان در موالااا  و  اسااامی، فارسااایان هاکااارد  در حاااوزۀ بررسااای ساااهرلامه

 «رلااه دالمااالیاثاار هالریاز خراسااان تااا ب  یاااری تصویرشناساااله ملااه  در سااهرلامه 

ت  ی اای، تصاااویر -هیافاا  تصویرشناساای، بااه روت توصاایهی( بااا ت(یااه باار ر0979)

 ال وااع ل اوۀ در سایّا  و تا ثیر رهنیا  دالماالی رلاههالری بازلمایی شا ه از ملاه  از للااه

از ملااه  در  ساایّا هااای بازلمایی  در ایاان پاا وهم، الاا هااا را مااورد بررساای  اارار دادهآل

بناا ی شاا ه و تصاااویر طیوه ابعاادی لظیاار جفرافیااایی، ماارهیی، صاانع ی، سیاساای و فرهنلاای

مااورد بررساای  اارار گرفاا  کااه باار  داوریهااا از جم ااه ک یلااه، اساا رتوتی  و پاایمبیاا   آل

ای در موالااههمچنااین، و ارتیاطااات بینااام نی او اساا وار بودلاا    ساایّا پایاا  للاااه اگزوتیااه 

 ، بااه(0979) «تصویرشناساای آیااین تلاایّ  در ایااران از للاااه او ن اوباان»ت اا  عنااوان 

 ساایّا  دیاا گاه و چلااوللی او ن اوباان از تلاای  در سااهرلام  شاا هبررساای تصاااویر واکاااوی

تصویرشناساای »امیااری در موالاا  ولاا  و پااروین تااورج زینی  الاا پرداخ ه آنبازلمااایی  در

فرهنلااای -(، باااه تییاااین تااااری ی0972) «فرهنلااای ایرالیاااان در آیینااا  ساااهرلامه پولااااک

د پولااااک از سااایه زلااا گی، او اااا  معیلااا ی، ارالااا  کاااه ادوتصاااویرهایی پرداخ ه

 کاارده ترساایبها، عااادات و هنجارهااای اج ماااعی ایرالیااان دورۀ  اجااار ورسااوم، ساان آداه

    اس 

 پژوهشروش . 3

را در ل ااوۀ بازلمااایی  ساایّا ت  ی اای، للاااه -در ایاان پاا وهم، بااه روت توصاایهی

دهیب تااا )ایرالیااان( مااورد بررساای  اارار ماای «دیلااری»( و ساایّا ) «خااود»تصاااویر و رابطاا  

                                                           
1. Imagologie (2011) 
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، یاف اه اسا بازتااه    دالماالیعاما  ایاران در ساهرلام ادبیّاات، به تصاویری کاه از درلهای 

در  عامااه ادبیّاااتبازلمااایی شاا ه از تصاااویر  ت  یاا  ، جهاا منظااور ایاان بااهدساا  یااابیب  

باار ایاان   شاا ه اساا از روت تصویرشناساای اساا هاده  ،از خراسااان تااا ب  یاااری  سااهرلام

رلااه هالریکااه در آن  تصاااویریپااا از خااوالم د یااق ماا ن سااهرلامه، اب اا ا،  اسااا ،

لظیار ح(ایاات، روایاات و اشاعار  عاماه ادبیّااتراجا  باه   امنیوا ا  یاا  طوربه دالمالی

ها و ک یلاه صاورتبهاز خ ااع تصااویر عاماه کاه  ،آللااه، واکااوی شا ه اسا   س ن گه ه

کااه  «دیلااری»، فرهنااع بازلمااایی شاا ه از الاا در حافظاا  جمعاای شاا(  گرف هها اساا رتوتی 

مااورد بررساای و ت ویااق ، هیاا ن  ساایّا ی از وا عیاا  در لظاار هااای خاصااّ ج وه مایاااللرل

و  شا هبن یطیوه آم هدسا به اطّ اعاات ،ویرالاو  تصا اساا  بارساسا   ر گرف اه اسا  را

 بررساای تصویرسااازی گولااهاینلواام ایاا تولو ی در ، ساایّا لاماا  زل گیگیااری از بااا بهره

فرالیاوی پایم از دالماالی،  سایّاحانآثاار دیلار  ت ویاق درهمچناین، از طریاق  ش ه اسا  

 لیز مل ص گردی ه اس      بیناش صی ،روابا بیینام نی

 ی پژوهشهایافته .4

  عامااه هیاا ن  ادبیّاااتای دربرگیرلاا ۀ عناصاار فرهنااع و ، آثااار سااهرلامهیطورک ّبااه

 و روزمااره عااادی یامااور، لوییااان و مااردمتاری از دیاا   آلچااه کااه تااوان گهاا می دروا اا 

کلاور موصا ، عجیا ،   لایای لاآشانا باا فرهناع و اده عامسایّاح، در للااه گارددت وی می

را بااه  توجّااههایی کااه بیلاا رین لمایاا   ی(اای از سااهرلامهج ااوه می توجّااه تااازه و جالاا 

هااای گولاااگون عامااه بااه شاا(  ادبیّاااتو در سرتاساار آن از عناصاار  عامااه داشاا ه ادبیّااات

-0711/ت0919-0100رلاااه دالماااالی)، ساااهرلام  هالریاسااا  آمااا هسااا ن باااه میاااان 

تاارین شاانا  فرالیااوی اساا  کااه ی(اای از باازر لوییاان ه و ع یوه، ساایّا  ،م(0929

ع  ارن بییا ب می اادی باه شامار اوّ  م  صصان هنرهاای زین ای اواخار  ارن لاوزدهب و لیما

های تااوان لاشاای از دب بااهبااه م صااولات صاانع ی را می یدالمااال توجّااه، دروا اا  رود ماای

باه دلیا   او دالیا   0«یابسیمولی-سان»ف یاهی و لیاز اع واادت باه آیاین  ف(ری، سیاسای،

                                                           
1. Saint-simonisme 
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زمین دی را باه ملاروساهرهای م عا ّ ،ات در زمینا  گاردآوری اشایاا باسا الیگرایم ویا ه

بااه ترکیاا ان عزیماا  و  ،م0979/ت0192  او در ساااع اساا  داشاا هایااران  خصااو بهو 

آباد بااه فرالیااه مراجعاا  لمااود    شااهرهای ساامر ن ، ب ااارا، خیااوه و علااقساایّاحپااا از 

سااخ  کاه تصامیب  لاواحی، چناان او را میا ور ایان سایّا ه لوا  از خاود چنین سهری، ب

آباد بااه خیااوه بااازگردد  سااسا رهیااسار علااق ،م0977/ت0199گرفاا  بااار دیلاار در ساااع 

زار کااه بااه  شاا  آشاانا 0یگردیاا  و در گماارک ایااران بااا ش صاای فرالیااوی موسااوم بااه ساا 

ملااه ، لیلااابور، ساایزوار و   در خراسااان پرداخاا  و از شااهرهای ساایّاحهمااراه او، بااه 

های شاهری  اا یمی وا ا  در لزدی(اای  وچاان، بااا  وچاان دیا ن کاارد  همچناین، در ویرالااه

ای مط ااوه، بااه ل یجااه اخاارا باا ون مجااوز والاای خراسااان، بااه کاوشاالری پرداخاا ، امّاا

 زادگاهم فرالیه بازگل   

ع  ااوّاز سااوی وزارت فرهنااع، ماا موری ی بااه او م ،م0719/ت0191بااار سااوم در ساااع 

باسا الی باه ت ویاق و   آثاار و ابنیا راجا  باهگردی  که موج  ش  به ایران عزیما  کنا  و 

زاری باه دالماالی توصایّهماین منظاوربررسی بساردازد  باه  ه لماود کاه  امن ت ویوااتی ، سا 

 اطّ اعااتآوری ، باه جما باود شا هباه وزارت فرهناع  هااآنکه م مور به الجام و گازارت 

ی از جم ااه و ااعی  معیلاا ی ایرالیااان، لااو  ح(وماا ، تجااارت، دهای م عاا ّدر زمینااه

ورسااوم، اخ اااو و مااره  ایااران بسااردازد و در  الاا  اثااری م( ااوه بااه کلاااورزی، آداه

، حاصا  1خاود  ان وللان ساهرهبت ریار درآورد  با ین ترتیا ، دالماالی باه یااری   رش 

ای مصاوّر ت ا  مجموعاهات خاود را پاا از مراجعا  باه پااریا، در ملاه ات و تجربیّا

(  بررساای 0979آریان، فارساایان و  اساامی) رسااال ، بااه طیا  از خراسااان تااا ب  یاااری عناوان

دها  تاا  امن ق ایان ام(اان را میچوه رهیافا  تصویرشناسای، باه م وّاراین اثر، در چاا

ه ل ااوی کاااربردی و بااه شاایوۀ عامااه ایااران، باا ادبیّاااتشاا ه از واکاااوی تصاااویر بازلمااایی

بااه چلااوللی  ساارالجام را مااورد ت ویااق و بررساای  اارار دهاا  تااا هاااآل ،ت  ی اای-توصاایهی

شااود  باا ین  پاای باارده هاااآنبازلمااایی در  ساایّا  ایاا تولو ی لواام بازتاااه ایاان تصاااویر و

                                                           
1. Césari 

2. Jean Vinchon 
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، فارساای، اشااعار ادبیّاااتعامیالااه هااای ج ااوهعامااه شااام   ادبیّاااتعناصاار مهماای از  ،منظااور

باا دیا گاهی تصویرشناساااله، و گه ارهاای عامیالاه و ح(ایاات و روایاات باه ترتیا   الوااه

 ال  بررسی  رار گرف هت  ی  و مورد 

 فارسیادب زبان و  ۀهای عامیانهجلو. 1. 4

فرالیااوی،  سایّاحانهمچاون دیلار رلاه دالماالی در جریاان ساهر خاود بااه ایاران، هالری

بااه  را اساا   او اب اا ا للاااه جااامعی ایااران ساا ن گه ااهاز شاااعران و لوییاان گان باازر  

و  عااالی بیاایاراتی اشااعار،  صااای  و بزلیّاا بااه گه اا  او، کااه داردمعطااوف ماایادبااای ایااران 

بااه ساایه  کاااری شاا هشااهرهای باازر  گ   و عطاار بااا  زییااا هااایگ اللیز از للاااغ

 خوبیبااهو اصااههان را شاایراز  وی هبااههای ایااران، ال  و منااا ر گ یاا اناروپاییااان، سااروده

خااود »را بااا للاااهی ایاا تولو ی(ی بااا  دیلااری، ایاان مواییااه، دروا اا  سااازل  ب میمجیااّ 

زوجاای از خااود بااا الاا کی تهاااوت در  عنوانبااهمواییااه کاارده کااه در آن دیلااری « اروپااایی

 ،سایّا  لوا  ازباه  فاراهب سااخ ه اسا   را میاان ایان دو تطییاقموجیاات  ش ه ولظر گرف ه 

کنیاا  کااه چناا  بیاا  شااعر در وصااس گاا  ساار  در مین فااردی را م ا ااات لمیدر خاااورز

در اینجاا،  امن او   (0991)دالماالی، باه زباان جااری لیاازد مو  باهخاطر ل اش ه باشا  و 

، تصااویر ملاارو زمااینو عااام ساااخ ن وی گاای از ایرالیااان بااه « دیلااری»سااازی جامعاا  ساده

 رۀبار گیا  و کاردهدها  کاه باه واساط  آن شار یان را لیاز بازلماایی اس رتوتیسی را ش(  می

   ت کی  ورزدلیز شعر و اده در این لواحی 
ات عامیالا  شارو و آشا(ار ناع ادبیّاج ک اابی اسا  در مواام  دروا ا ، شا  هزار و یه

اماه هیا ن چ باه هماین ات فرهناع عیّاهاا تج ّهاا و ر اصحماساه های پریان،هاس  که  صّ

و اع یااار، ب (ااه روو و فرهنااع  لامصاااح لااه لوییاان گان  ساای  م اطاا  ایاان مجموعااه

)حیاااتی،  الاا هااا اولویاا  دادههمااردم عااادی در پاارداخ ن  صااّ  عمااومی بااوده و بااه خوشااام 

شاا(وه و ج اااع کاااخی مرتهاا  در ایالاا  ب  یاااری را اساا  کااه دالمااالی  گولااهاین(  0970

( 0991)دالمااالی،  کناا میتلااییه  هاازار و یااه شاا های هایی از داساا انصاا نه ب میتج ّاا

هااا، در ی پااا از بیاا ن پ هکناا  کااه ح ّاایاااد می ساا نشیرینو از داساا ان شااهرزاد زییااا و 

مجا دا  تصاویری از  با ین ترتیا ، دالماالیشاول   ج وی چلامالم باه تصاویر کلای ه می
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و ی ع ا اا  خااود بااه شاااعران ایرالااشاایه لی و کناا  و شاارو را لاازد خوالناا گان بازلمااایی می

  ده از للاه ادبی للان می یشر 

 شاوددر لظار گرف اه میاثار حماسای برگرف اه از فرهناع عاما  ایرالیاان  مثاب به، شاهنامه

های په ااوالی و لیااز روایااات تاااری ی تلاا(ی  شاا ه های اساااطیری، داساا انو از داساا ان

ها، اشااعار للااینیها و ش خالااهمااردم در  هوه ( 0970م راباای و کمااالی روساا ا، ) اساا 

خوال لاا ، فردوساای را کااه برگرف ااه از فرهنااع عاماا  ایرالیااان اساا ، بااا آهنلاای دلنلااین می

داری، )تماایب سااسردل بااه وارثااان خااویم می سااینهبهسینهکردلاا  و باارای دیلااران بااازگو می

اخودآگاااه جمعاای ل و احیاسااات، روای لاار ب اام عظیماای از اشاا راکات(  ایاان اثاار، 0971

پایم از آل(اه باه دسا  فردوسای تی اور  شااهنامههاای بیلا ر داسا ان و  ا وام ایرالی اسا

شااول ، در ارهااان عمااوم و گردآورلاا گان  م یااوه شاااهنامهاز  ب لاایهنااری یابناا  و 

 هاییک یلااه(  ایاان تصاااویر، 0971، هم(اااران)م یاانی و  هااا وجااود داشاا ه اساا داساا ان

 دروا اا   آورلاا میرا میااان خوالناا ه و شاانول ه پ یاا   «حااا ملاا رک»هیاا ن  کااه لااوعی 

افااراد در ماورد یااه   عاماا  الیاجام اج ماااعی دالیا  کااه هما لوعیباهتااوان ک یلاه را می

و میااان افااراد یااا جامعااه و  (1119، 1و هرشاایر  0)اموساای واحاا ی دارلاا  ۀمط اا  عویاا 

    (0971 ،هم(ارانم ینی و ) کنن گری میوا عی  میالجی

کناا  کااه فردوساای یاااد می شاااهنام فرالیااوی، از  ساایّاحاندالمااالی همچااون بیاایاری از 

های په والااان اساا  و در  یایاا  ب  یاااری جهاا  تلااجی  و حاااوی اشااعار رزماای و داساا ان

شااود تااا رو  جنلاای در آلااان توویاا  گااردد و ماار  را آوران خوالاا ه میت ریااه رزم

ای دالیاا  کااه ک یلااه عنوانبااهتااوان (  ایاان تجربااه را می0991 )دالمااالی، حویاار بلاامارل 

ایان آثاار  لهاورفرالیاوی  ارن لاوزدهب لظیار اوسا ن هاالری لایاارد کاه از  سایّاحاندر آثار 

تاا ثیر  از کااه( و آرتااور دو گوبینااو 0929)لایااارد،  و جااان اهااالی ب  یاااری رهاانپه ااوالی در 

 (0999گوبینااو، دو) گویاا میساا ن باار روحیااات مااردم ب  یاااری  های حماساایداساا ان

هاای  هرماالی و سارودهای حماسای اشااره دارد کاه باه لمایم دالماالی  ت(رار شا ه اسا 

                                                           
1. Amossy 

2. Herschberg 
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های اشاایلوّ او همچنااین،شااول   ها برگاازار میخالااهمااورد ع ا اا  ایرالیااان اساا  و در  هوه

خود و گارزی در دسا  رسب شا ه باا گاف ساهی  بار دیاوار کاه شاام  دو په اوان باا ک ااه

ها و تاب وهااایی اشاایاز لوّ دالمااالیدالاا   الاا ، را یااادآور اف  ااارات گرشاا   ایرالیااان میبااوده

های حماساای لظیاار فریاا ون، کاااوه آهنلاار، های داساا انکناا  کااه ش صاای صاا ی  می

 )دالمااالی، دهاا کاااوو ، کی یاارو، رساا ب، زاع و جنااع رساا ب و اسااهن یار را للااان می

فرالیااوی کااه اده فارساای را مااورد  ساایّاحان چنااین توصاایهاتی کااه در آثااار برخاای ( 0991

سارای ایاران و در وصاس حماسهرا   دالماالی د ّا خاورد،الا  باه چلاب می ارار داده توجّه

 سازد لمایان می شاعر در جهان عامهوالای جایلاه 

رلاااع در هایی ط اییکاشااای یااااف ن پااایدر  و هنلاااام ساااهرت باااه طاااو دالماااالی 

 کااردهیاااد « ماایهن فردوساای شاااعر ب ن  اا ر ایااران» عنوانبااههای آن، از ایاان شااهر خرابااه

، «ایااران والاموااامفردوساای شاااعر  مویاارۀ»و در  اامن صاا ی  راجاا  بااه  (0991)دالمااالی، 

بااه این(ااه  توجّااهبااا   داساا الی دربااارۀ فردوساای و پاا  کلااس رود روایاا  لمااوده اساا 

در حااال ی کااه »ل یاا ین مرح ااه در لواا  تصویرشناساااله، شناسااایی ل ااوۀ ارتیاااغ اساا ، 

شناسااایی و  خوبیبااهای هااا و اشاا ا  واسااطهمیاا ویب دارد، بایاا  م ن مؤلااس ارتیاااغ بیاار

 سایّا گه ا  خاود  بار بناا تاوانرا می ایان روایا  ( 090 ،   0999)لاامور،  «بررسی شول 

 بار میناای تجربا  بیار کنا فردوسای اشااره می  ان، باه م(اان مویارۀم از للارت داساکه پی

الاا  ر کردهای از مااورخین ایاان بنااا را مویاارۀ فردوساای تصااوّپاااره: »دالیاا  ساایّا میاا ویب 

ایان   سایّاح باهی کاه در اواساا  ارن لاوزدهب سایّاحال اوع  بر بناال  زیرا ولی اش یاه کرده

کماای در ساام   ایااران در فاصاا   والاموااامعر الاا  مویااره فردوساای شاااشااهر  اا یمی رف ه

و در ادامااه بااا ایاان جم ااه کااه  (290،    0991 )دالمااالی، «خالااه وا اا  بااودهجنااوه لواره

ای ک ا  تااری  و ساهرلامه باه «کننا سااخ مان ایان پا  داسا ان جاالیی رکار میه راج  با»

 : ده می را للاناشاره دارد و تجرب  بینام نی او 

کاه طاوریهبا ]   [ایان شااعر بازر  با رف اری کارد ه بزلوی لیی  باگوین  م مود می

طاو  مولا  خاود بارود   شاهر باهور ش  که از دربار او م رمالاه فارار کنا  و یفردوسی مج

تی م مود از کارده پلایمان شا  و بارای جیاران با رف اری خاود چنا ین شا ر را پا از م ّ
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 طاو  باهاله و  ای ایان کااروان ساه فرسا اد، م  طاو  باهط ا بار کارده و بارای فردوسای 

بنااابراین بارهااای  چآوردلاا میرساای  کااه جیاا  فردوساای را باارای دفاان از دروازه بیاارون 

 ۀایاان ط اهااا را باارای اساا هاد  ب ناا همّ ولای آن زن  ،او ت ویاا  دادلاا  خااواهر بااهشا ران را 

سااالی  تااا وسااای  ساااخ ن ایاان پاا  و مجاااری آبیاااری ر مصاارف بااهکااار لیاارد و ه خااود باا

  (291 ،   0991 دالمالی،) «شهر را فراهب سازد و رفاه س(ن  آسایم

ای اسا  کاه جاز باا شاناخ  اشعار حااف  و ساع ی، سرشاار از ل(اات لفاز و پیچیا ه

جم ااات لفااز، کااه  دروا اا (  0971داری، )تماایب دریاااف نی لییاا  یمردماا ادبیّاااتفرهنااع و 

 صااورتبهدارد، بیااان ماایعااام در رابطااه بااا زلاا گی اج ماااعی بلاار  صااورتبههایی را ایاا ه

الاا  کااه بااه دلیاا  زییااایی، اخ صااار و ال واااع سااری  مهاااهیب در تصاااویر اساا رتوتیسی درآم ه

ی ایرالیاان را بیا ر خاود  ارار داده اسا   لاگه اه میان مردم رای  ش ه و حافظا  جمعای م ّا

یاران فرالیاوی کاه باه ا سایّاحانتاوان در حافظا  جمعای لمال  که ردپای ایان تصاویر را می

لاخودآگااه در رهان آلاان  طورباهی الا  یافا  کاه ح ّامنا  بودهع ا ه ادبیّااتسهر کرده و به 

گویا  کاه دارای چنا ین ، دالماالی از موسایوی ایرالای سا ن میباارهدراینشاود  ی میم ج ّ

 دها اشاعار حااف  و ساع ی تلا(ی  میویا ه،  طورباهرا  هااآنموام اس  و م  اوای اکثار 

فی یااوف و شاااعر ، امخیّاا عماار ۀبااه مویاار ،(  او هنلااام سااهرت بااه لیلااابور0991)دالمااالی، 

سااس خااود  ت  اامن ابااراز کناا  واشاااره می (229،    0991 )دالمااالی، ،شااهیر ایااران

دالاا  کااه موجاا  آن را یادگاااری ماای، ایاان مویااره خراباای ولیاای  بااه و ااعی  لامناساا  

کلاوی  بار شا هحه توجّاهو جالا   هاای مم اازاشایدالماالی از لوّ  ان اسا لیااف  ار ایرا

ار لیلاابوری، شاما تیریازی، کاه حااوی تصااویری از عطّا آوردبه میاان مای  م ان س ن 

، 0991دالمااالی،) لظااامی، شاااعر باازر  ایااران، پی(رههاا ی هاانبایزیاا  بیااطامی و داساا 

عرا بااارای اللااّ م مودخااان م هبااه گه اا  او چنااین   ماا الی را   اساا  (001صااص  

کااه حاصاا  طیاا  ایاان شاااعر  اساا  لوشاا هساااخ ه و اشااعاری را روی آن  شاااهینلاصرال ّ

، در لواشاای و ف اا  و کمااالم در ساارودن شااعر ساارآم  ساایّا بااوده کااه بااه لواا  از 

کناا  و یاااد می ساا نشیریناساا اد هنرمناا  و  عنوانبااهعصااران خااود بااوده اساا  و از او هب
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ین شاهنلاااه بزرگاای اساا  ل ّلاصاارا:»کناا  شاا ه روی آن را رکاار میی(اای از جم ااات حه

 (   000-009، صص  0991دالمالی، ) «کن میکه با ع ال  فرمالرواتی 

او همچنااین، بااه اشااعار رایاا  میااان  لاارهای م   ااس جامعااه از  ییاا  کااارگران، 

را الجاام  کاار ایانکنا  کاه هریاه باه شایوه و ها فی خاا  درویلان و چاوشان اشاره می

الاا  از اشااعار های آن عیارتگیاارد کااه لمولااهدهناا   او اشااعار ماارهیی را لیااز در لظاار میمی

های تعزیااه و زواری کااه بااا صاا ای ب ناا  شااعر خوالان در ماااه م اارم، لمایلاانامهرو ااه

، ایاان تصاااویر درلهایاا (  0991دالمااالی، ) فرساا ادل میخوال لاا  و پیوساا ه صاا وات می

هار لاو  تصاویری، »دروا ا   از ع ا ا  دالماالی باه اشاعار عامیالاه دارد  مثی  و خنثی، للان

 اشاای، ع(ااا، فاای ب( و بازآفرینااان آنهااا از سااوی آفرینناا ۀ اثار )لوّبرآما ه از برخاای ال  اه

هااای ، للاااه بینناا ه باار تصااویر، بااا للاهدرل یجااهاساا    هاپیاا اعکارتهااا و در ک اا ، اع ان

(  للاااه ویاا ۀ دالمااالی بااه هناار و معماااری 2،    1100)دادور،  «شااوددیلااری مواجااه می

لیااز  و اتدر راساا ای ع ااایق درولاای تااوان لاشاای از ال  اااه  اامیر لاخودآگاااه اورا می

 کن  تصویر مثی ی از ایران را بازلمایی می درلهای که تجرب  بینام نی  دالی  

اصاط احات در  شناسای، باه کااربرد عاام و رایا  برخای ک ماات وک یله، در زمینا  وا ه

و لفااات عامیالااه را بااه همااان  الهااا در سااهرلام  خااود،  ساایّا میااان مااردم لیااز اشاااره دارد  

کناا   در برخاای مااوارد ایاان عیااارات در رکاار می« دیلااری»شاا ه در جامعاا    صااورت ت هاا

لمولااه، او از لزاعاای  عنوانبااهال   همااان حالاا  بیلاااللی خااود حهاا  و للاشاا ه شاا ه

بااود  بااه  اشاای رالناا ه شاا هآلااان و رالناا ه ر  داده و موجاا  ف ّکناا  کااه بااین صاا ی  می

 بااه مو اا  ایااندر  بااود کااردهرا کااه رخیااره  یوبرییرالناا ه جم ااات عجیاا »، ساایّا لواا  از 

 ،جم ااه هارا در آخار امّا ،گها می چیزهااییلهار میاافر  01از  هریاه باهو  آوردمای زباان

 «بناا  جم ااات او بااودمنزلاا  ترجیاا ه و ایاان ک مااه باا کااردمیک ماا  پ رسااوخ ه را ت(اارار 

  لیاایلااه خااود را گرایادر اینجااا دالمااالی للاااه منهاای و برییااه  (919،    0991دالمااالی، )

در برخاای مااوارد  اامن رکاار عیااارات بیلالااه،  همچناایناو  سااازد لمایااان می« دیلااری»بااه 

پااردازد کااه ساای  ب و درک خوالناا گان فرالیااوی بااه تعریااس و تو اای  آن میفهاا جهاا 

میااات ی لزدیااه در ساای  بازیااابی  «سااازیمعادع» فرآیناا  گااردد لزدی(اای دو فرهنااع می
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ای از خااود ترجمااهای از دیلااری و ترجمااه ،تصااویر»، دیلرعیارتبااه شااود ترجمااه میاماار 

  و الوااابی نج اا، او اصااط احی لظیاار ب مثاععنوانبااه  (91،    1100)دادور،  «اساا  لیااز

دها  تاا از بیلااللی آن ایی و ملاه ی را تو ای  میلظیر درویام، چااوت، حااجی، کرب ا

را خااوه  هاااراهو  رودماای زیااارت بااه سااالههمهچاااوت کیاای اساا  کااه » :ب(اهاا 

سای رسای  و ده(ا ه یاا م(اان مو ّ شاهر باه، در دس  او پرچمای اسا  و چاون شناس می

او   (099 ،   0991دالمااالی، ) «خوالاا میاشااعار مناساایی را بااا آواز و بااا صاا ای ب ناا  

دولاا  و برخاای بااه رکاار عناااوین و الواااه شاااه، هی اا ات را همچنااین ب لاای از سااهرلامه

عناوان خاالی و » :اسا  باردهلاام  هااآلطیوات جامعاه اخ صاا  داده و باه ل اوی د یاق از 

زیاارا کااه بالاا  اشاا ا  اداری  چشااودمیمیرزاتاای از عناااوین عااادی و معمااولی م یااوه 

خاان و خاان و میارزا حیانهیا ن  مالنا  میارزا توایهاا که لو  ل ارلا  دارای ایان عناوان

 ایااان عنااااوین همچاااون یهباااهیه باااردن لاااام( 91،    0991دالماااالی، ) «بیاااره

اع مادالیااااا طنه، اع مادال ولاااااه، اع مادالم اااااه، اع مادالممالاااااه، اع مادالیااااا طان، »

بااه ایاان موولااه  ساایّا لااه گرایا( للااان از للاااه برییه17،    0991دالمااالی، ) «اع مادخا ااان

   لظر او در رکر عناوین دارد و د ّ

 حکایاتدر  ایران فرهنگی از های خاصّبه برش توجّه .2. 4

در  م   ااس زلاا گی ایرالیااان ابعاااد باااه دررا دی ی م عاا ّهاانرلااه دالمااالی داساا هالری

شااهاهی  ادبیّاااتکناا   ایاان بازلمااایی برجیاا ه از روایااات عامیالااه و ات بااازگو میسااهرلامه

ساازایی جهاا  مطالعااه و بررساای فرهنااع و آیااین هباا اهمّیّاا از  ،ایااران در اثاار دالمااالی

  و آیااین روایاا  داساا ان، از دیرباااز در میااان آلااان چراکااه ساانّ ،ایرالیااان برخااوردار اساا 

م ااامین اخ ااا ی و یااا   ورسااوم، اراتاارایاا  بااوده و در جهاا  آشاانایی بااا فرهنااع و آداه

روایااات در  گولااهاینشاا ل   رکاار و گاارران او ااات تعریااس میساارگرمی  منظوربااه صاارفا 

دهاا  کااه خااود از جامعااه و فاارهنلم ایاان ام(ااان را می )ایرالیااان( «دیلااری»سااهرلامه، بااه 

و ع ا اا   توجّااهدهن ۀ ، للااانآن باار افاازون  بااه تصویرسااازی بسااردازد   وساا ن بلویاا

 ههایم در سااهرلاماساا  کااه او را بااه ثیاا  شاانی ه هاانداساا  گولااهایندالمااالی بااه شاانی ن 
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ک یلااه  صااورتبههایی کااه بااه ساای  ت(اارار در میااان مااردم، داساا ان  اساا  دادهسااوو 

 درآم ه و در اثر او لیز لمایاللر لوعی وا عی  فرهنلی حاکب بر جامعه هی ن  

از خراسااان تااا ب  یاااری، شاا ه در سااهرلام  بررساای و خااوالم د یااق روایااات لو 
 درل یجااه  دسااازمیگویی ایرالیااان آشاا(ار های گولاااگولی از شاایوه و اهاا اف داساا انجنیااه

ساارگرمی، گاارران و اا ، عااررخواهی،  منظوربااهروایااات  گولااهاینکااه  گهاا  تااوانمی

 عنوانبااه  اساا  شاا ههای آلااان مطاار  هاار ت ییاا ی باار گه ااههلاا ار از خطاارات و لیااز م 

 منظوربااهها میااافران اروپااایی بیلاا ر او ااات خااود را در چاپارخالااه کااهازآلجایی، لمولااه

بیلاا ری را لیااز در  ۀشاا گررال لاا ، روایااات لو لواا  اساایاه و لااوازم سااهر خااود میوحم 

جهاا   الاا   در اینجااا میاا وع چاپارخالااه داساا الی راسااهرلامه بااه خااود اخ صااا  داده

رساال  کاه ایان امار می لظار باه گولاهاینکنا  و روایا  میعررخواهی از میافران اروپاایی 

   گرارد:مثی ی را لیز در خاطرشان با ی می ت ثیر، سیّاحانع اوه بر سرگرم ساخ ن 

رساای یب کااه ههاا  فرساانع از  وچااان فاصاا ه  موصااودآباد بااهپااا از بااروه آف اااه 

 ،در میاان آن گراشا ه بودلا  هاب دارد، برای شاام ماا برلجای در آه جوشاال ه و دو جوجاه

عییاوی خواهنا  شا   سالان   های با ب   با ون شاه بارای این(اه طعمااین جوجهولی 

بااا زحماا  زیاااد از اساا  وان جاا ا  هااالآشاا ن خااودداری کاارده بودلاا  و گوشاا  از پ  ااه

  میزبان ما معاررت خواسا  کاه ل والیا ه اسا  شاام خاوبی بارای ماا فاراهب لمایا  ش می

،    0991دالمااالی، ) ساارگرم کااردهااای زیاار مااا را بااا لواا  داساا ان ،و باارای جیااران آن

211)  

ال ، لیای  باه خطراتای کاه در در برخی موارد، ایرالیاالی کاه باا دالماالی م ا اات داشا ه

لظیاار سااار ین و راهزلااان، هلاا ار  ،کااردهااا و اماااکنی خااا  میااافران را ته یاا  میهجادّ

دالمااالی لواا   باارای بودلاا  های خااود، داساا الی را کااه شاانی هت ییاا  گه ااه منظوربااهداده و 

تاوان گها  می ،  گه ارشاان مطما ن ساازل   بناابراینکنن  تاا م اطا  خاود را از صا ّمی

مااردم از خطاارات اشاااره  زیسااادر آگاه هاان اامنی، بااه لواام داساا  طوربااهکااه دالمااالی، 

 بااه ازآل(ااهپا»لمااود: میآمیااز ج ااوه ابراو گاااهی ساایّا کااه در للاااه  اساا  داشاا ه
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هااای ع یاا ه موحلاای از لاااامنی راه و ساار   هایداساا انی یب دیلااری رساا کاروالیاارای

  (921،    0991دالمالی، ) «شنی یب

 و آثار باستانی ایران دستیصنایع .3. 4

ها و خالااه، در  هوهاز خراسااان تااا ب  یاااریشاا ه در سااهرلام  اب اا  ح(ایااات لو 

مااردم  ساااخ ن ساارگرم، لواام مهماای در ساایّا ال  کااه بااه گه اا  ها بااازگو شاا هچاپارخالااه

گویی در میااان کهاان داساا ان  ییاا ی باار ریلاا تااوان ایاان مو ااو  را تال   بنااابراین میداشاا ه

در سااهرلامه ع ا ااه و شاایه لی  هانا، لواا  ایاان داساا آن باارمااردم ایااران دالیاا   ع اااوه 

 سایّا تاوان باه مثابا  للااهی مثیا  از ساوی دها  کاه میللان می هاآلدالمالی را به شنی ن 

باه سان سیمولییاب، کاه ریلاه در  سایّا گها  کاه اع وااد  تاوانمی، دروا  در لظر گرف   

ایاان تاار  را در او براللی اا  کااه اساا هاده از دارد،  درک تر اای جامعااهاو از ایاا تولو ی 

باساا الی  اشاایاا لاپااریراج ناه طعااات صاانع ی بااا جاارابی  کم اار، مم(اان اساا  لااابودی 

 هااای اصاای  گرشاا ه هیاا ن ، بااه دلیاااع داشاا ه باشاا را کااه مظهاار تماا ن فردیمن صااربه

( کاه 0921-0911م( ا  ک اود هاالری سان سایمون ) بار بناا  (1111، 1و بااربیون 0)سنلاع

ی را باارای جامعااه صاانع ی آن زمااان ترساایب کاارده و بااه میااات ی لظیاار کااار، اللااوی خاصااّ 

 را باه ساوی رلاه دالماالیهالریو تولیا  ثاروت در جامعاه پرداخ اه باود،  هم(اریتعاون و 

دروا اا  ایاان  سااوو داد اشاایاا باساا الی در ایااران و  دساا یصنای بااه  و گاارایم توجّااه

چراکااه  (1100)دادور،  اشاااره داردلیااز مو ااو  بااه لواام لاخودآگاااه در خااوالم تصاااویر 

در حهاا  آثااار  ساایّا و دب بااه  دساا یصنای  اامن خااوالم ماا ن، ایاان ع ا ااه لیاای  بااه 

در تصااویر « خااود»کااه ساای  بازلمااایی اهاا اف و ع ااایق باساا الی  اباا  ملاااه ه اساا  

ای در رهان ماردم تصااویر ک یلاه صاورتبهروایاات عاماه کاه بناابراین،   شودمی« دیلری»

  در کااه بااا د ّاا در سااهرلامه بازلمااایی شاا ه ساایّا ال ، در پاای موصااود ایااران حااه شاا ه

هنااع ایرالیااان را در ایااران کااه ب لاای از فر دساا یصنای تااوان بااه بنااای آن، میم اامون 

وزلاای او داساا الی راجاا  بااه لطافاا  و کب لمولااه، عنوانبااهدهاا ، دساا  یافاا   للااان می

                                                           
1. Sénéchal 

2. Barbillon 
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لوییاا  کااه منجاار بااه بازلمااایی تصااویری مثیاا  از هناار ایرالیااان هااای ایرالاای را میفاارت

 گردد:می

ایرالاای جر یااه تاااه رتیاا  ته اایا لیاای  بااگویناا  ی(اای از کارمناا ان عااالیماای

ر ، تاااجر روزی باارای ا هااار تلاا(ّبااود دادهباارای او الجااام  کارهاااییکاارده و  هاااییمهربالی

 دسا  باهروسای را باا لظار  اطااو آن کارمنا  ۀاو رف  و در  امن صا ی  الا از منزع به

گااواه باار ام نااان   یاای او باشاا   کااه چیاازی []    وعاا ه داد کااه بااه اوآورد و مو اا  رفاا ن 

ای ]   [ باا بیاا ه  اوع ایرالاایعاا  تااجر خااوته یااه بارای او خواهاا  آورد  سااع ب عنوانباه

کارمنا  روسای رفا   کارمنا  پاا از تعارفاات رسامی از  منازع باهکه در زیر بف  داشا  

او پرساای  ایاان بیاا ه چییاا  کااه در زیاار بفاا  داری  تاااجر جااواه داد فرشاای اساا  کااه 

فارت  ]   [ چنا  روز بعا  ایان آ اای روسای داسا ان امبرای این تالاار پاریراتی شاما آورده

لواا  کاارد و گهاا  در عااوی ایاان ه یااه ماان ساارتاپای تاااجر  ]   [ را باارای مااافوو خااود

گها  بارع(ا شاما  باه اوالعاام دادم  ساهیر  باه اوایرالی را با ط ا پوشاال م و هازار مناات 

ایا ، بهاای ایان فارت بیای بایم از ایان باوده پادات دادن او را ورش(یا  کارده عویبه

 کاار کننا  سااع یاهت لهار کاارگر بایا  ما ّ 11فرشای  اس  زیارا کاه بارای بااف ن چناین

  (097-099 ، صص 0991 دالمالی،)

هااای  الیّب (ااه بااه فعّ ،شااودبااه اشاایاا باساا الی خاا ب لمی ایاان ع ا اا  دالمااالی صاارفا 

 ا کهااناشاایاایاان یاااف ن  منظوربااهشااود کااه باساا الی لیااز ماارتیا می  او در ابنیاا  کاوشاالرال

باود  او  سایّا ایان مو او  لازد  اهمّیّا تاوان شااه  ب میگیارد  بناابراین باازهصورت می

ساس  ت و در  امن اباراز پاردازدتااری ی می یبناای شا ن م اوبه شر  داس الی راجا  باه 

للااه منهای ، ی ایرالیاان در حها  شااه(ارهای تااری یتاوجّهو لاراح ی خود لیای  باه بای

مناا ی او ع ا ه درتااوان را می یواکنلاا  چنااین ع ّااسااازد کااه خوالناا ه می توجّااهخااود را م

   باس الی دالی :  به اشیاا و ابنی

باود  گوینا ه  ییاه بناای تااری  الها ام باهکاه ماا شانی یب راجا   هاییداسا انی(ی از 

 شاوهر باهخاواهر خاود را  خواسا میکاه ی(ای از کارمنا ان دول ای خراساان  کاردمیلو  

اف اااد کااه  ف(اار بااهبنااابراین  ،ل اشاا  کااه جهیاازی باارای او تهیااه لمایاا  یدهاا  ولاای پااول
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 ایاانه رسااال  و باابفااروت ه سااردر یااه شاااه(ار تاااری ی ملااه  را بااردارد و باا هایکاشاای

آورد تاا ب والا  خاواهر خاود را باا جهیازی کاه شاییا ه شا ن او باشا   دس  بهطریق پولی 

بناا رفا  و  آن باهچنا  لهار از رفواای خاود  همراهای باهشاوهر بهرسا    بناابراین  خاله به

خلاا(ی پنهااان  الیااارآهناا  و در همااان حااوالی در کَ را آنلهاایا سااوس  هایکاشاایتمااام 

  (972،    0991دالمالی، ) کرد

 ایرانیان وخویلقخُ .4. 4

بااه اجیااار یااا اخ یااار، بااه  گاااهیکنناا ، بااه کلااوری عزیماا  می کااههنلامی ساایّاحان

 پردازلاا  موصاا  میورسااوم و  ااوالین موجااود در جامعاا  پااریری و تعاماا  بااا آداهسااازت

هااای فرهنلاای ای از تهاوتپااریرت بیلاااللی خااود، بااه معنااای درک مجموعااه» ،دروا اا 

ق تااه فرهنلاای طاااساا   ایاان فرآیناا  تمایزاللاااری، دیلاار واکنلاای آلاای لیاای  بااه من

، ب (ااه همچااون ساااخ  گااررگاهی اساا  کااه در ورود معیارهااای شااودلمیم یااوه 

ارتیاااغ بینااافرهنلی لواام دارد  در ایاان  ثمرب لاای( از سااوی هاار تنهالااهاثرب لاای )و 

، 1100)دادور،  «گیااریب اارار می« اللاریهمیااان-پااریریسااازت»هنلااام، مااا در مرح اا  

ماا لظر اساا  کااه ساای  ح ااور او در  ساایّا پریری اجیاااری در اینجااا، سااازت ( 091   

شاا ه، او را بااه للااارت روای اای در های روایاا  گااردد کااه در آن داساا انم ه اای می

پااا از صاارف شااام میااافرین اروپاااتی باارای  هاشاا » دهناا :ات سااوو میلامهسااهر

های و ]   [ صاا ی  شااول میاجیااار در سااالون ه اا  جماا   ح(ببااهگررالاا ن و اا  

 ( 972 ،   0991 دالمالی،) «گوی میداس الی  هرکییو  آی میمیان ه گولاگولی ب

هااای تواب سااهرلامه،  در شاا ه از ایرالیااانح(ایااات لو  خااوالم د یااق  اامنهمچنااین، 

او در ب لای از ساهرلامه،   شاودآشا(ار میدالماالی  و دیا گاه لظارات دیلری لیاز از خ ااع

جویی اصااههالیان اشاااره داشاا ه و بااا رکاار روایاا  از بااه داساا الی راجاا  بااه خصاا   صاارفه

لییا   بینخاوتایان شاهر  سا(ن  باهم (اب لیای  »ورزد: مای ت کیا ی دیلر، بر آن سیّاح

ه باا بلااوییب]   [ اگاار ب ااواهیب میزالاای باارای صاا ا   آلهااا معااین کناایب بایاا    لوییاامیو 

هااب امیاااک  گوتیراساا در  کنناا میجوتی همااان الاا ازه کااه در م ااارج  ناعاا  و صاارفه

 در ب اام دیلااری از سااهرلامه، ،تاارپیم کااهدرحالی ( 709،    0991دالمااالی، ) «دارلاا 
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« طییاا  اروپااایی و یااه تاااجر اصااههالی» ی عامیالااه ت اا  عنااوانداساا البااه روایاا  

ن دارد، باا ایان تهااوت   اصاههالیاسا اوت و ع او همّا او، للاان ازکه باه گه ا  پردازد می

رلجاام  درلهایاا و  بااردهکااار ه آمیااز بااکنایااه ایهبااه شاایو بااار ایاان را صااه  ساا اوتکااه 

ها تاوان تصاویر اصاههالیدر اینجاا می   کنارا ح(ایا  می از فارد اصاههالی اروپاایی طییا 

عااام ساااخ ن لااوعی وی گاای بااه  واسااط به چراکااهدالیاا ، اساا رتوتیسی را از لااو  تصاااویر 

 صاورتبهایان تصاویر همچناین   آوردرا در م اطا  پ یا  مای یتمام ماردم شاهر، واکنلا

ثیاا  اروپااایی  ساایّاحان برخاای رهاانو تااا بااه امااروز در حافظاا  ایرالیااان و ک یلااه درآماا ه 

گیارد، ب (اه باه تطییوای، تماامی الاوا  اسا رتوتی  را دربار لمی ادبیّاات، دروا ا   ش ه اس 

از  برساااخ هکناا  کااه در آن واحاا  ادباای، بینااافرهنلی و تصاااویر هایی اک هااا میاساا رتوتی 

آن را ماارتیا بااا ایاا تولو ی تااوان میهمچنااین،   (1100)لااامور مط ااق،  دیلااری هیاا ن 

در زمیناا  اگزوتییااب دالیاا  کااه للااان دهناا ۀ للاااه فرادساا ال  او بااه ایرالیااان اساا    ساایّا 

کااه  تصااویری مثیاا  و از اصااههالیان« خااود  اروپااایی»دالمااالی در ایاان روایاا  از  ،دروا اا 

 وی هبااه، دهاا تصااویری منهاای را اراتااه می گیرلاا ،در جایلاااه ایااران و شاارو  اارار می

میهنااان مااا بیاایار ه هبالی ّاا» :کناا ن میبیااا گولااهایندلیاا  رلجاام طییاا  را  کااههنلامی

ت ماا  اهالاا  و حوااارت را  توالناا لمیاخ اااو و مهربااان هیاا ن  ولاای م  سااهاله خوت

تااجر رفا  و مع اوم للا  کاه آیاا بعا ها »گویا : در پایان روایا  می کههنلامیو  «بنماین 

ایان للااه برتاری   (901،    0991دالماالی، ) «از این عما  خاود پلایمان گردیا  یاا لاه 

بااا ح(ااای ی دیلاار لیااز بااازگو ، «مااا میهنااانهب» ،اروپاتیاااناز  اساا رتوتیسی جویالااه و تصااویر

 :شودمی

ورود تاااجر بیاایار  م ضبااهوارد شاا  و  اصااههان بااهی(اای از دک رهااای اروپاااتی 

 بیمااارمراجعاه لمااود دک ار هاب چااون شانی ه باود کااه ایان  باه اوثروتمنا ی بارای معالجااه 

م اطهاا  و مهربااالی  درلهایاا  خواهاا  داد بااه اوخااوبی   الزحمااه حااقاساا  و الی ّاا م مااوع

لیاود مالنا   ماردم ایان کلاور آشانا عاادات باهساهاله چاون  ]   [ م  او پرداخا  معالجاه به

مااریض  عیااادت بااهو  آیناا لمیالواا م للیرلاا  از خالااه بیاارون اطیااای دیلاار کااه تااا حااق

باه و  لماودمیپیوسا ه از طییا  خاود ا هاار ام ناان  ]   [ تااجر بیماار رف ار ل(ارد رول لمی
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عا یا  روزی  ]   [ کاه پاا از بهیاودی زحماات او را جیاران خواها  کارد دادمایوع ه  او

  م (مااه ]   [ چااون باا  تصاامیب گرفاا  لاازد طییاا  باارود و زحمااات او را جیااران لمایاا 

ود درآورد ر و عااررخواهی زیاااد دو دالااه لااارل  از جیاا  خااطییاا  وارد شاا  پااا از تلاا(ّ

روی درهااب کلاای  و هااردو را از دساا   هااالارل ]   [ دک اار از دیاا ن  تواا یب لمااود  بااه اوو 

  (901-999، صص  0991دالمالی، ) «رت کردپَ کوچه بهتاجر گرف  و از پنجره 

 باورهای مذهبی و رسوم عامیانه .5. 4

در پاای بررساای تصویرشناساااله  ساایّا هااای م هاااوتی از تعام ااات، للاه گولااهایندر کنااار 

برخاای تصاااویر ساای  تمایاا ، رلاا ، آشااه لی و تاار  در مااا »سااازد چراکااه آشاا(ار می

(  02،    1100)دادور،  «گااررد، شاایاه  داردشااود کااه بااه آلچااه در ت یاا  مااا میمی

ماارهیی  اع وااادات از بااه برخاای منهاای تصااویریکااه کناا  می بااازگوهایی را دالمااالی داساا ان

 و م هاااوته فااردی اروپااایی بااا اع وااادات ویاا  عنوانبااهاو سااازد  ماانع(ا میرا  ایرالیااان

  منهای دیلاری در زمینا  باا دیلاری، باا للااهی ایا تولو یه، ساعی در اثیاات هویّا خود

در رهاان  تصاااویر بیاا ه عنوانبااهخرافااات و باورهااای ماارهیی مااردم دارد کااه تااا بااه امااروز 

رساا  کااه بااا ثیاا  چنااین ، بااه لظاار میا اا دروالاا   بیاایاری از مااردم ایااران جااای گرف ه

و یاا خرافای باودن  باودن اساا پایاه و سعی در اراتا  تصاویری منهای از بی سیّا روایاتی، 

هااا در ایااران او راجاا  بااه برپااایی زیارتلاه ،مثاععنوانبااهبرخاای اع وااادات لاازد مااردم دارد  

  و گویاا کیای ی باه اساناد و ما ارک درسا ی لییاهاا م (ّاکنا  کاه ایجااد آنص ی  می

  در پای ایان تو ای ات، اسا  شا همناسای  آلجاا زیارتلااه  هماین باهخوابم را دیا ه و 

را لواا   اساا  شاانی ههای خااود، داساا الی در ایاان زمینااه کااه از اهااالی ت ییاا  گه ااه منظوربااه

 کن :می

  کنبمایامامزادۀ ملاهور  ارا دا  شانی م کاه بارای مثااع در اینجاا لوا   هداس الی راج  ب

ها ااا  حاصاا  او خااوه شاا  و ای خربااوزه کاشاا ، اتّناا  و  اای دهوااالی در دامناا  تسااهگوی

فااروت رسااال ن آلهااا تاا بیری ال یلاای  و ه آماا ، دهوااان باارای باا عماا  بااهخربااوزۀ زیااادی 

خااود گهاا  کااه ماان دیلاا  امااامی را در خااواه  همیااایلان بااهروزی در مو اا  باماا اد 

ساای در اطااراف ساارت تابااان بااود و در آن تسااه  اااهر شاا   خیاار ایاان دیاا م کااه لااور مو ّ
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آن  سااویبهجمعیاا  زیااادی  طاارف هااردر آن لااواحی من لاار گردیاا  و از  زودیبااهخااواه 

  دهواان باا ایان تا بیر سااخ ن  برپاالاام اماامزاده در آن م ا  ه تسه روی آورد و بناتی هب با

 دساا  بااهای ت  اباا  م احظااههااای خااود را بااا بهااای زیااادی فروخاا  و ثااروتمااام خربوزه

او گاوت لا اد و  سا نان باهحی ا  خاود اع اراف لماود ولای کیای ه آورد و چن ی بعا  با

، 0991)دالمااالی،  «ایاان م اا  باارای آن ده(اا ه و  ااراا اطااراف زیارتلاااه عمااومی گردیاا 

 ( 091-090صص  

 ورسااومآداههااا و ز سااهرلامه، دالمااالی بااه بازلمااایی عادتدالمااالی در ب لاای دیلاار ا

و کااه ا صااورت ایاانبااه  پااردازد رایاا  آلااان می هایهااا و ساارگرمیبازیایرالیااان در زمیناا  

را در جایلاااه خااود پریرف ااه و باا ون وارد ساااخ ن دیاا گاهم، بااه لواا  داساا ان « دیلااری»

ات رهااا خااود را از ارجاعااات فرهنلاای ساایّا ایاان لااو  تصااویر، پااردازد  می بااارهدراین

پااردازد  در ایاان شاایوۀ یلااری، تنهااا بااه بازلمااایی او میگااراری باار دساااخ ه و باا ون ارزت

پااریرت  الم  اای بااه دیلااری،  اامنبااا للاااهی جهااالی و بین ساایّا برخااورد بااا دیلااری، 

او و دیلاار م اا  وجااود دارد، سااعی در  هااایی کااه میااان فرهنااعای از تهاوتمجموعااه

صااورت  رساای ن بااه درک و شااناخ ی از دیلااری دارد  در ایاان لااو  بازلمااایی،   اااوتی

گولااه از بااه دو  طاا  جنااون و تاار  کااه شااام  تصاااویر ابراو ساایّا و بنااابراین  گیااردلمی

لمولااه، او داساا الی راجاا  بااه  عنوانبااه ( 0770)پااا و،  شااوددیلااری اساا ، لاتاا  لمی

وگوی   در دوازده صااه ه بااا اشااارات د یواای بااه گهاا مهصااّ  طوربااهجناااو را  ش(یاا ن 

 کن :ها روای  میمیان ش صی 

 11می ااادی( در ی(اای از واحااات لجاا  جااوان  0001هجااری ) 119گویناا  در ساااع 

 زییاارویی ۀ  کاه از افاراد ی(ای از  یایا  مهاب عاره باود باا دوشایزای موسوم به فار ساله

کااه ایاان زن و  گرشاا می هاتماا ّ]   [  ازدواج کاارد و زلاا گالی بیاایار خوشاای داشاا ،

موفاق باه باردن  یاههیفوت بودلا  شوهر بااهب جنااو ش(یا ه بودلا  و چاون هاردو بااه

عطاری بیارون آورد   ]   [ دسا  باه بفا  خاود بارد و شیلا  فاار  روز یه  ش لمیبازی 

 باودم خریا هبارای تاو  عطار را از باازار ح ا  م صوصاا   و گه  عجا   مان ایان شیلا

کارد کاه ایان عطار از گا  سار  شایراز گرف اه  فروخ  سوگن  یااد من به را آنتاجری که 
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 شیلااه را گرفاا  ،فااورا  ،«ماارا یاااد اساا » :(ااه بلویاا اینزده باا ون به اا  ،ارفاار ]   [ شاا ه

ماارا یاااد اساا  و تااو را فرامااوت، بااازی را باااخ ی و بایاا  طیااق  اارارداد  :  گهاا ]   [ فااار 

  (119-110 ، صص 0991 دالمالی،) «رف ار کنی

ازدواج لااامط وه  دربااارۀرا بااار دیلاار هنلااام روایاا  داساا الی  چنااین للاااهیدالمااالی 

 اتدر ساهرلامهو  دهلماو، بریا  ج اوه سایّا در منظار  کاه چناین روای ایساازد  لمایان می

از سااوی  کیاا  تلااوعی حاااکی از ، اساا  یاف ااهالع(ااا  « ازدواج بریاا » لیااز ت اا  عنااوان

رکار شا ، باه   ااوتی در  تارپیمکاه  طورهماانو اسا  ه گرایالاللاه برییه بر این دالمالی

در اینجااا بااه ب لاای از ایاان داساا ان اشاااره  گااردد رابطااه بااا فرهنااع دیلااری منجاار لمی

 شود:می

و وجاهاا   الاا امزییاییای در ایاا  مااا بااود کااه در : دوشاایزهکااردمیچنااین لواا   او

و ت ماا  خیااارات زیاااد توالیاا ب بااا او ازدواج  زحمااات باااصااورت شااهرتی داشاا   ماان 

 سااهاله م  تومااان پااوع لواا  او را از پاا رت خریاا اری کااردم  صاا یهدادن  لمااایب یعناای بااا

ب (ااه فوااا لیااا  او از  ،ماان از جاانا زلااان معمااولی لییاا   هاا  شاا م کااه زوجاا  م ]   [

 وت  ی تجزیاهای کاه ل یجا  حادثاهدر زلاان اسا ، یعنای پیار جوالییا   کاه  لیا  جنا

لیااا  درآماا ه اساا    آن باااای م یااوه گردیاا ه و آن خااالی از اشاا(اع لییاا  دوشاایزه

باارای حهاا  شااراف  و حیثیاا  خااود و پاا رت باا ون سروصاا ا او را لاازد  هرحاعبااه

والاا ینم فرساا ادم و صاا تومالی را کااه داده بااودم م رمالااه از پاا رت مطالیااه کااردم ولاای 

مجارد  طورباهباا خاود عها  کاردم کاه  بعا  باهآن موفاق شاوم  از آن  وصاوع باهل والی ب 

  (902،    0991دالمالی، ) «خیاع ازدواج را در سر لسرورالبزل گالی کنب و دیلر 

 گیرینتیجهبحث و . 5

فرالیااوی کااه در  اارن بییاا ب  ساایّاحانباایم از دیلاار رلااه دالمااالی، سااهرلام  هالری

از   اساا  داده للااان توجّااه عامااه ادبیّاااتز می ااادی رهیااسار ایااران شاا ل ، بااه ایاان حااوزه ا

تصااویر  ،عامیالاه و گه اار ها و اشاعارعاماه شاام  ح(ایاات، داسا ان ادبیّااتخ اع تصااویر 

م اا  ایااران و لیااز برخاای جمعاای   در حافظاا کااه مااورد بررساای  اارار گرف ناا  ایبیاا ه

عامااه،  ادبیّاااتدهاا  کااه بازتاااه ل یجاا  بررساای، للااان می  ال لواام بیاا ه ساایّا اروپاتیااان 
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  ل یا ین تصاویر شا ه اسا فرهناع ایرالیاان را در ابعااد گولااگون تصویرساازی از  سی 

دالیاا  کااه  لاازد ایرالیااان زبااان و اده فارساای تااوان در میاارای بناایفرهنلاای را می

 اشااعار عامیالااهلیااز  و فردوساای و اشااعار سااع ی و حاااف  شاااهنام های مهااب آن در لمولااه

خاود سارزمین ها  آثاار م ای ماردم را در ح توجّاه ایان مو او  همچناین، الا  ی یاف هتج ّ

 ادبیّااتخاود را باه  شایه لی و للااه مثیا  سایّا   در کناار ایان ماوارد، کلا به تصویر می

حافظاا  جمعاای ایرالیااان و  دهاا   افاازون باار آن، تصاااویر موجااود درایااران للااان میعامااه 

از طریااق روابااا  دالمااالی، دروا اا   سااازدآشاا(ار می بازلماااییرا لیااز در ایاان اروپاتیااان 

های پیلااین بیناش صاای بااا ایرالیااان و لیااز روابااا بینااام نی بااا آثااار تاااری ی و سااهرلامه

  پردازدمی «دیلری»به بازلمایی اروپاتیان، 

 هااایج وهکااه  گرددبااازمی ساایّا  گرب اام دیلااری از ایاان تصاااویر، بااه للاااه ال  اااه

در اب اا ا،   دهاا ه میبازتااا ساایّا  ایاا تولو ییاا گاه و د باار بناااای از فرهنااع ایااران را ویا ه

بازلمااایی  بااه ات مطاار  اساا  کااهدر جهاا  ع ااایق ش صاای ساایّا ایاا تولو ی لواام 

در   منجاار شاا ه اساا  ایااران آثااار باساا الی ارزت و دساا یصنای تصاااویر مثی اای از گنجیناا  

 ساایّاحاندر آثااار دیلاار اساا  کااه  ساایّا ایاا تولو ی برآماا ه از للاااه اگزوتیااه  ،بعاا  وه اا 

 گولااهاین  شااوداروپااایی و دیاا گاه بالاا  اروپاتیااان بااه کلااورهای جهااان سااوم یافاا  می

جمعاای حااه شاا ه و در سااهرلامه تصااویری   اساا رتوتی  در حافظاا بازلمااایی، در  الاا 

در وه ااه سااوم، ایاان د  سااازماانع(ا میایرالیااان و خرافااات آلااان  وخااویخ قمنهاای را از 

د کاه بار گاردو عوایا  مارهیی ایرالیاان آشا(ار میتصویر فرهنلی بار دیلر در بیاان باورهاا 

 لاچاربااه، شاارایا م(ااالی و دیلااری ت کیاا  دارد  همچنااین، ساایّا میااان ایاا تولو ی   فاصاا 

 اامن پااریرت  ،دهاا  و در مااواردیسااوو میاللاااری همیااان سااوی بااه را گاااه ساایّا 

تصااویری خنثااای و  صاااورتبهرا ایرالیااان  ورساااومآداهدیلااری در جایلااااه خااودت، 

 ده   فرهنلی للان می

دیلاری اساا ،  ادبیّاااتفرهنااع خاود در  شاناخ  ،کااه ها ف تصویرشناساای طورهماان

بررسی ایان ساهرلامه لیاز ابعااد مهمای از فرهناع ایاران را از للااه جیا جوگر دالماالی باه 

 ادبیّاات، از خ ااع بازتااه سایّا تاوان ل یجاه گرفا  کاه می ،درلهایا  ه اس   یتصویر کل
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و شااناخ  دو  کناا میفاای معرّبااه خوالناا گان را « دیلااری»فرهنااع جامعاا  عامااه ایااران، 

باا بازلماایی دیلاری در هاب  سایّا رسا  کاه ایا تولو ی  هاور می طرفه زماالی باه عرصا 

دالمااالی رهنمااود  «خااود»ه و دیاا گاه فرهنااع جامعاا و خوالناا ه را بااه سااوی فهاابآمیاازد می

ارزشاامن ی در  بناای و اطّ اعااتین ای باا چنااسااهرلامهاسا  کااه  یااادآوریشاایان    کناامای

  شناسااااله و تصویرشناساااالتوالااا  راهللاااای ت ویواااات مردمعاماااه، می ادبیّااااتحاااوزۀ 

در زمیناا  بررساای عناصاار فول( ااور باشاا  کااه ساای  آش(ارسااازی ابعاااد مهااب و  گولاااگولی

 گردد از زل گی ایرالیان عصر  اجار می ایبرجی ه

 نامهکتاب

سهرلامه یه »(  بررسی گه مان پیااس عماری و لمودهای آن در ترجمه 0970و حی ری، ف  ) تاتیی، ز 

  90-19(، 0)09مطالعات زبان و ترجمه، «  ساع در میان ایرالیان

 ایران: مه(امه    تهران،فرهنع عامه(  0971داری، ا  )تمیب

ر ای )با ت کی  بییوی  بینارساااالهبا روی(رد مطالعات تط هزار و یه شااا بازخوالی  ( 0970حیاتی، ز  )

مجموعه موالات سااومین همایم م ی لظریه و م  ف وحی، به هم   رسااالی دراماتیه( اللوی اط ا 
 (  تهران، ایران: خاله ک اه  90-09) لو  ادبی در ایران

  009-091(، 0)0 ،لام  فرهنلی انتصویر یه شهر بربی در آثار سه لویین ه ایرالی   ( 0997دادور، ا  )

 )ف  وحلی، ترجمه(  تهران، ایران: امیرکییر  از خراسان تا ب  یاری(  0991دالمالی، ه  )

  : للر  طرهایران ،تهران ، ترجمه( هوشنع مه وی   )  اسه ساع در آسی(  0999دوگوبینو، آ  )

 نام  فص(  تصاویرشاناسی فرهنلی ایرالیان در آیین  سهرلامه پولاک  0972ول ، ت ، و امیری، پ  )زینی

  97-19(، 0)01، ت ویوات فرهنلی ایران

(  فرهنع عامه ایرالی در سااهرلام  ابن بطوطه  0971و رسااولی،    ) م م ی،   ، روشاانه(ر، ک شاااه

  099-019(، 00)1، فرهنع و ادبیّات عامه

های فرهنع عامه در ساهرلامه سه ساع در آسیای  وزف (  ج وه0979فر، ا  )و وح الی زاده، ف ع وی

  109-079(، 19)9، فرهنع و ادبیّات عامهآرتور گوبینو  

از خراسان تا (  بررسای تصاویرشاناسااله ملاه  در سهرلامه 0979آریان، ف  )و  اسامی فارسایان، م 
  71-90(، 99)9، پ وهلنامه خراسان بزر رله دالمالی  اثر هالری ب  یاری
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 به هم  (  تصویرشناسی آیین تلیّ  در ایران از للاه او ن اوبن 0979آریان، ف  )و  اسمی فارسیان، م 

(  مله ، 179-197)   الم  ی ادبیّات تطییوی فارسای و فرالیه ساومین همایم بین، م  فارسایان

 ارات دالللاه فردوسی ایران: ال ل

 اطّ اعات تهران، ایران:  پ وهلی اجمالی در ادبیّات عامه ایران (  0971 یاسی، و  )

  ]بیجا[: ال لاااارات (م  امیری، ترجمه) نساااهرلام  لایارد یا ماجراهای اولیه در ایرا(  0929) لایارد، ه 

  وحی 

ورسااوم مردم ها و آداهی افیااالهموالات دربارهی ایران )مجموعه ادبیّات عامیاله(  0991م جوه، م )
 ایران: چلمه    تهران،ایران(

 تنی در ساه اثر ادبیمایه رویینی(  بررسای و مواییاه تطییوی بن0970و کمالی روسا ا،    ) م رابی، م 

  99-91(، 0)09، مطالعات زبان و ترجمه«  ای یاد، شاهنامه و منظومه لیی وللن»

در شاهنامه با « بیلاله»(  تصویرشناسی 0971رودک ایی،    )م یانی، م ، ابوال ینی،   ، و تووی سیاه

  009-019(، 0)0های ادبیّات تطییوی، پ وهمت(یه بر ک یله پردازی  

در ادبیّات  یو هنر یروت لو  ادب هی یمعرف ،یرشااناساایبر تصااو ی(  درآم 0999لامور مط ق، ه  )

  099-007(، 01)9 ،یویادبیّات تطی مطالعات  یویتطی

 دهم  ترجم  :تصاویرشاناسای به منزل  خوالم م ون لثر معاصار فرالیاه و فارسی  (0971)  لال( ، ع

   001-011(، 0)1 ،لام  لام  فرهنلی انوی ه ادبیات تطییوی ی د یو

 
Amossy, R., & Herschberg Pierrot, A. (2007). Stéréotypes et clichés [Stereotypes 

and clichés]. Paris, France: Armand Colin. 

Bessière, J., & Pageaux, D. H. (1999). Perspectives comparatistes [Perspectives 

comparatistes]. Paris, France: Honoré Champion. 

Dadvar, E. (2011). Imagologie [Imagology]. Tehran, Iran: SAMT. 

Leerssen, J. (2016). Imagology: On using Ethnicity to make sense of the world. 

Revue D’études Ibériques et Ibéro-américaines, 10, 13-31. 

Namvar Motlagh, B. (2011). Les stéréotypes à travers le prisme de l’imagologie 

[Stereotypes through the prism of imagology]. Recherches en Langue et 

Littérature Françaises, 5(7), 61-81. 

Pageaux, D. H. (1994). La Littérature générale et comparée [General and 

comparative literature]. Paris, France: Armand Colin. 

Pageaux, D. H. (1995). Recherche sur 1’imagologie: de 1’Histoire culturelle á la 

Poétique [Research on imagology: From cultural history to poetics]. Revista de 

Filología Francesa, 8, 135-160. 



 مطالعات زبان و ترجمه                                    دورۀ پنجاه و چهارم، شمارۀ سوم                                                 011 

 
Sénéchal, P., & Barbillon, C. (2020). D’Allemagne, Henry. Retrieved from https:// 

www. inha. fr/ fr/ ressources/ publications/ publications – numeriques / 

dictionnaire - critique- des- historiens- de- l- art /d-allemagne-henry.html 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسندگان بارۀدر

داللاایار گااروه زبااان فرالیااه، داللاالاه فردوساای ملااه  اساا  و  محمدرضددا فارسددیان

 باش  می فرالیه 07ادبیات  رن و  حوزۀ پ وهلی ایلان ادبیات تطییوی

کارشانا  ارشا  زباان و ادبیاات فرالیاه، داللالاه فردوسای ملاه   آریانفاطمه قاسدمی

ای ایااران و فرالیااه، ادبیااات تطییواای، ادبیااات سااهرلامهوی  حااوزۀ پ وهلاایو اساا  

 باش  ی میتصویرشناس

 

 


